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 قدِّمةالم  

 

 ما هي الكنيسة؟

( 5: 61ا  في أحد البيوت )رومية الكنيسة، بمفهومها المحلي، هي جماعة ِمن المؤمنين المسيحيِّين الذين يجتمعون مع  

ا الكنيسة، بمفهومها األوسع، فهي جسد المسيح )أفسس 2: 6كورنثوس 6أو في إحدى الُمدن ) (، 22-22: 6(. أمَّ

يَُعدُّ  بيت روحي(. والكنيسة هي 62: 62كورنثوس 6وجميع المؤمنين المسيحيِّين هُم أعضاء في هذا الجسد الواحد )

(. والكنيسة هي 22-26: 2)أفسس  مسكن ا يسكن هللا نفسه فيه بروحه( أو 5: 2بطرس 6ا )فيه كل مؤمن حجرا  حي   

(. وفي هذه العائلة فإن هللا هو األب الُمحب الذي يعتني بجميع المؤمنين الذين 61: 2)أفسس  بيت هللا أو عائلته

ا 2: 5بطرس 6) رعيَّة تَتبع راعي ا يمشي أمامهايرتبطون معا  كإخوة وأخوات. والكنيسة هي  : 5و  25: 2؛ انظر أيض 

(. 61-1: 2بطرس 6تتألف من أناس اختارهم هللا ِمن جميع األمم والشعوب في العالم ) أمة مقدَّسة(. والكنيسة هي 4

: 26؛ 61-61: 61؛ 42-21: 62)َمتَّى  التعبير المنظور عن الملكوت أو عن ُملك هللا على األرضوالكنيسة هي 

عند مجيئه الثاني )رؤيا  العروس الكاملة للمسيحكنيسة لم تُصبح كيان ا كامال  بعد، إال أنها ستكون (. ومع أن ال42-44

ا 1-61، 6-2: 26 في العالم حيث يتصدِّى المؤمنون  كنيسة ُمحاربة(. وِمن جهة فإن الكنيسة هي 7: 61؛ انظر أيض 

-61: 62؛ رؤيا 61-61: 1؛ أفسس 61-61: 61دية )َمتَّى المسيحيِّون بثبات للهجمات العنيفة التي تُشنُّها القوى المعا

في السماء حيث أن أرواح المؤمنين الذين رحلوا عن هذه  الكنيسة الُمنتصرة(. وِمن جهة أخرى فإن الكنيسة هي 62

 (. 64: 62؛ 24-22: 62؛ 61، 61: 66؛ عبرانيِّين 21: 4األرض تحيا في محضر هللا )غالطيَّة 

 لمسيح؟كنيسة ا ت بنَىكيف 

ُسل لوضع 61: 61المسيح يبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها )َمتَّى  (! في بادئ األمر، استخدم المسيح الرُّ

(. واآلن، يَستخدم المسيح مؤمنين عاديِّين 21: 2أساسات الكنائس التاريخية بين اليهود والسامريِّين واألمم )أفسس 

(، وعلى العقيدة 2-6: 4المؤمنين الذين يحيون الحياة المسيحية القويمة )أفسس لبناء كنيسته. فهو يبني كنيسته على 

(. وهو 62-7: 4(، وعلى المسيحيِّين بمختلف فئاتهم ومواهبهم الروحيَّة )أفسس 1-2: 4المسيحية القويمة )أفسس 

(، 64-62: 4أفسس يبني كنيسته عن طريق مساعدة المؤمنين الُجدد على أن يصيروا تالميذ )مؤمنين ناضجين( )

(، وعن طريق 62: 4وعن طريق تأهيل هؤالء المؤمنين للعديد ِمن الخدمات العملية داخل الكنيسة وخارجها )أفسس 

(. وتقع مسؤولية بناء كنيسة 61-65: 4بناء مجتمع قائم على الحق، والمحبة، والتشبُّه بالمسيح، والنمو الدائم )أفسس 

 ق جميع المؤمنين المسيحيِّين دون استثناء.المسيح في وقتنا الحاضر على عات
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 هدف الُكتّيبات اإلرشادية األربعة لقادة المجموعات في بناء كنيسة المسيح

 يحّول هذا المساق مسألَة بناِء كنيسة المسيح إلى أمٍر عمليٍّ من خالل توفير األمور التّالية لقائد المجموعة: 

 –ّية األربعة الُمخّصصة لقادة المجموعات والمتعّلقة ببناء الكنائس يحتوي كلُّ واحٍد من الُكتّيبات اإلرشاد .6
 على اثني عشر درًسا يمكن إتمام دراستهم في ثالثة شهور. 

 تساعد الّشواهد الكتابية الّطاّلَب في الّتعرُّف على المسيح وكنيسته والكتاب الُمقدَّس.  .2

تشف وناقش"، تساعد قائد المجموعة في معرفة كيفية الّتعليمات الواردة في الخّط الغامق، مثل "اقرأ" و"اك .2
 قيادة المجموعة. 

ًصا إلجابة كّل سؤال. تمّثل المالحظات إرشادات لقادة المجموعة.  .4  تقّدم "المالحظات" ُملخَّ

يعّلم المساق الّتدريبي منهجيات عملّية لبناء الكنائس ودراسة إنجيل يوحّنا بشكٍل فرديٍّ أو في مجموعاٍت  .5
  صغيرة.

يشتمل كلُّ درس على واجباٍت ينبغي القيام بها تحضيًرا للجلسة الّدراسّية، ويمكن إعطاء هذه الواجبات  .1
 للّطاّلب. 

يسهل المشاركة بهذا المساق الّتدريبي مع آخرين. فبعد إكمال كلِّ واحٍد من المساقات، الّتي يتأّلف كل واحٍد  .7
يعّلمون المساق الّتدريبي لمجموعة صغيرة أخرى يمكنهم منها من اثني عشر درًسا، فإّن الّطالب الذين س

 الحصول على هذا الُكتّيب اإلرشادي، الذي يخّص قادة المجموعات. 

 

ب بأن يزيد من عدد الكنائس )الكنائس البيتي ة( في منطقتك! يقول يسوع: "أبني كنيستي، وأبواب  نصل ي إلى الر 

ا! "ألن  منه وبه وله كلُّ األشياء. له المجد إلى األبد! (! ليكُ 61: 61الجحيم لن تقوى عليها" )مت ى  د  بُّ ممجَّ ن الر 

 (.21: 66آمين" )رومية 
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 حقوق الطَّبع

. يُسمح بتصوير قانون المطبوعات والنشرمحميَّة بموجب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح الُكتب األربعة 

تعديالت عليها، أو ترجمتها إلى لغات أخرى أي يعها، أو إجراء لكن ال يُسمح ببوهذه الكتب ألغراض التدريب. 

 بدون إذن َخطِّي ُمسبق من المؤلِّف. 

 توصية

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

توزيع ، فإننا نوصي بعدم وتأهيلهم مؤمنينالدريب هو تلقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح الكتب األربعة 

ا التلميذ فلن يستلم نُسخعلى نسخ من هذه الُكتب إالَّ  من  تهقادة المجموعات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي. أمَّ

ا؛ على أن يُبدي 62الذي يحتوي على  بعد أن يُنهي الدرس أو كتاب التدريبمن الدليل إالَّ الدرس أو  استعداده  درس 

 لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة. محتوى هذا الكتاب تعليم ل

 م الحظة

 اآليات الكتابيَّة المستخدمة في هذا الكتاب ُمقتبسة من الترجمة التفسيريَّة )كتاب الحياة(. 
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 المحتويات 

تيّب   لقادة المجموعات السابعالك 
 خدمات الكنيسة التي تبني

 ةالصفح                      

 2          مقد مة وحقوق النشر

 لاألوّ  دريبي  التّ البرنامج 

أشخاص(. يبدأ كل  61-2جعل المجموعة صغيرة )إأشهر بواقع ساعتين في األسبوع.  2برنامج أسبوعي ُمدَّته 

 برنامج بالصالة، وينتهي بصالة وواجب بيتي. 

 

 ( 03: 4-1: 1)لوقا مشاركة الخلوات الروحيَّة  22الد رس 

 (24: 2)الترك وااللتصاق: تكوين  حفظ

 ة تبني: تنشئة األوالد في العائلة المسيحية(عليم )خدمة كنسيَّ ت

9 

 ( 23: 7-01: 4)لوقا مشاركة الخلوات الروحيَّة  22الد رس 

 (22، 20: 2وقُد: أفسس  حفظ )أحبِب  

 ( 11)يوحن ا  الكتاب درس

 

  

21 

 ( 28: 11-1: 8 )لوقامشاركة الخلوات الروحيَّة  27الد رس 

 ( 2-4: 2حفظ )المحبة والخضوع: تيطس 

 ة تبني: تدريب األوالد في العائلة المسيحية(تعليم )خدمة كنسيَّ 

32 

 (02: 14-29: 11)لوقا مشاركة الخلوات الروحيَّة  28الد رس 

 (24-20: 2حفظ )حل النزاعات: مت ى 

 ( 12)يوحن ا  الكتاب درس

 

 

44 

 ( 17: 18-1: 12)لوقا ات الروحيَّة مشاركة الخلو 29الد رس 

 (4-0: 0حفظ )الثبات في األمانة واإلخالص: أمثال 

ة تبني: تدريب المؤمنين الُجُدد من خالل تعليم )خدمة كنسيَّ 

 لمساعدة الشخصية(ا

25 

 (08: 21-18: 18)لوقا مشاركة الخلوات الروحيَّة  03الد رس 

 مسيحي"(حفظ )راجع اآليات المتعلِّقة بـ"الزواج ال

 (10)يوحن ا  الكتاب درس

 

 

 

67 
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 ( 24-22)لوقا  مشاركة الخلوات الروحيَّة 01الد رس  

 (22: 11حفظ )يوحن ا 

ة تبني: مضاعفة عدد المسيحيين المؤمنين تعليم )خدمة كنسيَّ 

 والكنائس المسيحية(

78 

 (0-1)تيطس مشاركة الخلوات الروحيَّة  02الد رس 

 (02: 12حفظ )يوحن ا 

 (14)يوحن ا  الكتاب درس

 

 

92 

 ( 0-1)عبرانيين مشاركة الخلوات الروحيَّة  00الد رس 

 (02-04: 10حفظ )يوحن ا 

 ة تبني: أخذ القرارات وتقديم النصيحة(تعليم )خدمة كنسيَّ 

105 

 (7-4)عبرانيين مشاركة الخلوات الروحيَّة  04الد رس 

 (2: 14حفظ )يوحن ا 

 (12)يوحن ا  الكتاب درس

 

 

121 

 ( 13-8)عبرانيين مشاركة الخلوات الروحيَّة  02الد رس 

 (2: 12حفظ )يوحن ا 

 ة تبني: الخدمة بحسب المواهب الروحية(تعليم )خدمة كنسيَّ 

134 

 (10-11)عبرانيين مشاركة الخلوات الروحيَّة   02الد رس 

 حفظ )مراجعة آلخر خمس آيات من إنجيل يوحن ا(

 (12)يوحن ا  الكتاب درس

 

 

151 

 161 تأديب األوالد في العائلة المسيحية  1الُملَحق 

 171 جمع الحقائق من أجل تقديم النصيحة 2الُملَحق 

 176 دةوضع الخطط الجيِّ  0الُملَحق 

 188 مزيٌد من المواهب الروحية 4الُملَحق 

 

ليل نظُ ل والحفظ: أب الُمقدَّس، والتأمُّ طرق قضاء الوقت الشخصي مع هللا، ودراسة الكتا مالحق أخرى ر مالحق الد 

ل لقادة المجموعات  .اإلرشادي األو 
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 البرنامج التدريبي الثَّاني

 

ة في األسبوع ليوم كامل، أو على شكل مؤتمر تدريبي ُمكثَّف ُمدَّته  م  1برنامج ُمكثَّف يمكن استخدامه َمرَّ أيام. قَسِّ

ب. حاول أن تجعل كل مجموعة تتألَّف من  المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يُشرف على ُكل   منها قائد ُمدرَّ

 أفراد فقط.  2-61

 

 برنامج ُمقترح

 عبادة وتسبيح )جماعي( 11:21 - 11:11

 تعليم )جماعي( 66:11 - 11:21

 استراحة 

 درس كتاب ُمقدَّس )جماعي( 62:11 - 66:21

 استراحة 

تاب، أو للرد على األسئلة، أو لمزيد من التعليم وقت إضافي إلنهاء التعليم أو درس الك 67:11 - 61:11

 )جماعي(

 استراحة 

ل وحفظ )مجموعات ثُنائيَّة( 67:45 - 67:21  تأمُّ

 قراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة الروحيَّة )فردي( 61:21 - 67:45

 الخلوة الروحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة( 61:11 - 61:21

 أشخاص( 61موعات صغيرة ال تتجاوز مشاركة وصالة )في مج 61:45 - 61:11
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  ( 52و 52رسان الدّ اليوم األول )

 صالة 

: تنشئة األوالد في العائلة ة تبنيخدمة كنسيَّ تعليم )

 ( المسيحية

 ( 11 يوحن ادرس الكتاب )

 ( 22، 20: 2+ أفسس  24: 2تكوين حفظ )

 (7-1لوقا ة )قراءة كتابي  

 (42-27: 2وقا لمن اثنين: مجموعاٍت )في  خلوة روحية

 الة صمشاركة و

 ( 15و 13رسان الدّ ابع )الرّ اليوم 

 صالة 

مضاعفة عدد المسيحي ين ة تبني: كنسيَّ خدمة تعليم )

 ( المؤمنين والكنائس المسيحية

 ( 14 يوحن ادرس الكتاب )

 ( 02: 12 يوحن ا+  22: 11 يوحن احفظ )

 (0-1+ تيطس  24-22لوقا قراءة كتابية )

: 0-1: 2تيطس من اثنين:  مجموعاتٍ  )في خلوة روحية

11) 

 الةصمشاركة و

 (52و 52رسان الدّ اني )الثّ اليوم 

 صالة 

: تدريب األوالد في العائلة ة تبنيخدمة كنسيَّ تعليم )

 ( المسيحية

 ( 12 يوحن ادرس الكتاب )

 ( 24-20: 2+ مت ى  2-4: 2تيطس حفظ )

 (14-8لوقا قراءة كتابية )

 لوقا من اثنين: ٍت مجموعا)في  خلوة روحية

11 :00-24) 

 الةصمشاركة و

 ( 13و 11رسان الدّ اليوم الخامس )

 صالة 

 ( أخذ القرارات وتقديم النصيحةة تبني: خدمة كنسيَّ تعليم )

 ( 12 يوحن ادرس الكتاب )

 ( 2: 14+ يوحنا  02-04: 10 يوحن احفظ )

 (7-1عبرانيين كتابية )قراءة 

 عبرانيين نين:من اثمجموعاٍت )في  خلوة روحية

0 :12-4 :12) 

 الةصمشاركة و

  (13و 52رسان الدّ ) الثّالثّ اليوم 

 صالة 

: تدريب المؤمنين الُجُدد من ة تبنيخدمة كنسيَّ تعليم )

 ( خالل المساعدة الشخصية

 ( 10 يوحن ادرس الكتاب )

لسلة المتعلقة الس  مراجعة +  4-0: 0ظ )أمثال حف

 ("الزواج المسيحيـ"ب

 (21-12لوقا بية )قراءة كتا 

 لوقامن اثنين: مجموعاٍت )في  خلوة روحية

18 :12-40) 

 الةصمشاركة و

 ( 12و 12رسان الدّ ادس )السّ اليوم 

 صالة 

الخدمة بحسب المواهب : ة تبنيخدمة كنسيَّ تعليم )

 ( الروحية

 ( 12 يوحن ادرس الكتاب )

ومراجعة آخر خمس آيات الحفظ  2: 12 يوحن احفظ )

 ( يوحن اإنجيل المأخوذة من 

 (10-8عبرانيين قراءة كتابية )

 عبراني ينمن اثنين: مجموعاٍت )في  خلوة روحية

12 :1-29) 

 الةصمشاركة و

 

 ة حَ رَ تعاليم إضافية مقتَ 

 تأديب األوالد في العائلة المسيحية  1الُملَحق 

 جمع الحقائق من أجل تقديم النصيحة 2الُملَحق 

 دةوضع الخطط الجدي 0الُملَحق 

 مزيٌد من المواهب الروحية 4الُملَحق 
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  52رس الدّ 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  23)مشاركة   5

 لوقا
 

ا تعل متوه في الوقت ا كل  واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا ب باختصار عم  لذي قضيتموه مع الر 

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة   (. 03: 4-1: 1)لوقا ومن الت أمُّ

 استمع للش خص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 
 دقائق( 2)حفظ  1

 53: 5الترك وااللتصاق: تكوين 
 

ابعة لسلة الس   الترك وااللتصاق، عناوين آيات الحفظ الخمسة هي: ". الزواج المسيحيق بـ"ات الحفظ تتعل  من آيالس 

 . المحبة والقيادة، المحبة والخضوع، حل  النزاعات، اإلخالص الدائم

 . 24: 2الترك وااللتصاق: تكوين في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين.  تأّملوا واحفظوا وراجعوا

  دقيقة( 82) تعليم 3

 في العائلة المسيحية األوالدتنشة 
 

ف : م قّدمة إلى ما يعل مه الكتاب في هذا الدرس يتعل ق هذا التعليم بتنشئة وتربية األوالد في العائلة المسيحية. سنتعرَّ

في تربية أوالدهم وتنشئتهم. وسنرك ز بشكٍل خاص  على القدوة بشأن مسؤولية الوالدين المسيحيَّين المؤمنَين الُمقدَّس 

ب  هم األوالد ، 0: 127. ولذا، فإن ه بحسب مزمور خلق هللا األوالد لمجده، 7: 40المحبة. بحسب إشعياء و من الر 

ون الرب ، نقرأ عن 28، 11: 1صموئيل 1هللا األوالد للوالدين ليربوهم بالنيابة عنه! وفي  استأمن. وقد ويخص 

. وعندئٍذ أعادت حن ة الطفَل هلل ليكون د أعطاها هللا طفال  تكريس حن ة ابنَها هلل. كانت حن ة قد صل ت ألجل طفل، وق

يطلب هللا من المسيحيين المؤمنين أن يرب وا أوالدهم في خوف الرب، ولكنه ال يطلب منهم . طيلة أي ام حياته هلل اخادم  

غة هلل، فهذه أموٌر على سوا أوالدهم للكنيسة أو لمؤس سة مسيحية ما أو للخدمة المتفرِّ الطفل أن يأخذ قراره  أن يكر 

ألن يخدموه من خالل حياتهم العادية اليومية في المؤمنين بشأنها حين يكبر. يدعو هللا معظم األطفال المسيحيين 

وا أوالدهم بالنيابة عنه وكذلك بحسب ئالمجتمع. ومع هذا، يطلب هللا من الوالدين في كل مكان بأن يرب وا وينش  
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وقدوة  ب الُمقدَّس. أعطى هللا الوالِدين ثالث مسؤوليات مهمة: أن يقد موا في أنفسهم مثاال  متطل باته التي يعل مها الكتا

 التالي.  الدرسألوالدهم، وأن يحب وا أوالدهم، وأن يعل موا أوالدهم. وسيتم تعليم موضوع "تعليم األوالد" في 

 

 وة لولدهوقد الوالدة بأن يكون مثااًل  /مسؤولية الوالد . أ

 

  .اللذان يقّدمهما الوالدان في أنفسهمانوعا المثال  .3

 للوالد أن يحِدثه في طفله؟  يمكن: ما نوعا التأثير الذي شف وناقِ اكتشِ 

قدَّس من مثال الوالَدين السيئ. . أ ر الكتاب الم   يحذِّ

 . 19-12، 4: 22؛ 23-14، 2: 22 األيام أخبار2؛ 20-21: 22ملوك 1 اقرأ

 .مالحظات

ه ل، الش رَّ في عيني الرب، ألن ه سار في طريق أبيه عمل الملك أخزيا، ملك إسرائي يرَ وأم  ين، آخاب وإيزابل، الش ر 

وكذلك الملك أمصيا، لم . ائ. كانا عابَدي وثن، فصار ابنهما أخزيا عابَد وثٍن أيض  خطِ اللذين جعال شعب إسرائيل يُ 

 اله في التكبُّر واالنتفاخ. الرب  بكل قلبه، وقد تكبِّر وانتفخ. وابنه، الملك عزي ا، ات بع مثيعبد 

 تأثير مثال الوالَدين الجيّد. الكتاب المقدَّس كما ي ظِهر  . ب

 .01-13: 01أمثال  اقرأ

 .مالحظات

بونها ويمتدحونها ألنها  01لألم الموصوفة في أمثال  تأثير صالح عظيم، حت ى أن أوالدها وزوجها يقومون ويطو 

في النواحي الخمسة التالية: الطاعة والحق  ألوالدهما م الوالدان مثاال  كانت سبَب بركٍة عظيمة لهم! مهمٌّ أن يقد  

 )االستقامة والنزاهة( واالحترام والحكمة والمحبة. 

ران(، فإنّهما يخطئان في بعض األحيان ) . ج  يوحنا3مع أن الوالَدين المسيحيّين المؤمنَين م خلَّصان )مبرَّ

3 :2-5 :5.) 

 . 00: 0؛ أمثال 24-20: 2مت ى  اقرأ

 .مالحظات
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يكون لهما تأثير سلبي على ولدهما. ولكن ليس الوالدان كاملين، فهما يرتكبان األخطاء والخطايا، وفي بعض النواحي 

هذا  يمكن للوالد أن يطلب من ابنه أن يغفر له خطأه وسلوكه فيتصالح مع ولده. وعملُ فيها هذه هي المناسبات التي 

يرلبذاته مثاٌل يقد مه إنسان بار.  ب  يبارك بيت البار )عنة الرب على بيت الش ر   بطرس1، ولكن  الر 

0 :12 !) 

 مسؤوليات الوالد المعطاة من هللا.  على مثال .5

بن في مستقبله حين يكبر؟ أفضل طريقٍة يتعل م ستقبلها حين تكبُر؟ َمن يشابه اإلبنة في م: َمن تشابه اإلشف وناقِ اكتشِ 

فون الحترام والخضوع هي بمشاهدة والديهمبها األوالد المحبة والقيادة وا  بعد يوم!   ايوم   كيف يحيون ويتصر 

 .مسؤوليات األم المعطاة لها من هللا . أ

 .2-4: 2؛ تيطس 12: 0تكوين  اقرأ

 .مالحظات

بأن  4: 2مسؤوليات األم المعطاة لها من هللا هي أن تحب أبا أوالدها وتحترمه وتخضع له. وتعل منا رسالة تيطس 

اٍت ونقيات، وأن يكنَّ مشغوالٍت ببيوتهنَّ والعناية طعفيفاٍت منضب يكنَّ مهات الشاب ات أن يحببن أزواجهُنَّ وأن على األ

، حتى ال يُفترى أو يُشتكى على كلمة هللا. ومع أن النساء ثميناٍت في  بها، وأن يكنَّ لطيفاٍت وخاضعاٍت ألزواجهن 

في حمل األطفال،  اجسدي  ات والوظائف: اء مجموعة  مختلفة من المهمَّ للنس عي ن هللاعيني هللا بقدر الرجال، فقد 

في الكنيسة. وسط شعب هللا في القيام بواجباتِهنَّ  اروحي  الزواج والعائلة، وكذلك دورهن  الخاص  في في  ااجتماعي  و

بِطلن هذه سيحيات أال يُ وحت ى حين تُرفَض هذه المهمات والوظائف المعطاة لها من هللا في العالم، على النساء الم

، حين يكون األوالد صغار   فإنهم يحتاجون ألمهم في البيت، وهي  االوظائف والمهمات في ملكوت هللا! وبشكٍل خاص 

عهم  ينموا ويكبروا. وينبغي تقييم مسألة عمل المرأة في ضوء رغبات الزوجة  حت ىالموجودة لتحبهم وتعل مهم وتشج 

 ، وبأن تعيش حياة أكثر استقالال  اوترف   اك والمقتنيات المادية، وبأن تعيش حياة أكثر بذخ  المزيد من األمال بأن تمتلك

 من ناحية ، والعناية العاطفية واالجتماعية والمادية والروحية بالطفل من ناحية أخرى. 

 .ب. مسؤوليات األب المعطاة له من هللا 

 . 8-4: 10 كورنثوس1؛ 4: 2؛ 22-22: 2؛ أفسس 19-17: 0تكوين  اقرأ

 .مالحظات
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أن يحب أم أوالده ويقودها. فينبغي لألب أن يحب  أم  أوالده كما يحب  وجوبمسؤوليات األب المعطاة له من هللا هي 

الرجل مسؤولية  هللا أعطى. فمع أن المسيحيينكما يقود المسيح  هالمسيح المؤمنين. وعلى األب أن يقود أم أوالد

تنشئة وتربية أوالده في تأديب الرب  مهمةاألب  اأعطى أيض   فإن هحاجاتها،  لسدِّ ة العائلمعيشة العمل وكسب دخل 

ات والوظائف المعطاة من هللا في العالم، فإن على اآلباء المسيحيين  وتعليمه وإنذاره. وحتى حين تُرفَض هذه المهم 

ألٍب  ون بحاجٍة بشكٍل خاص  نهم يكونوحين يكون األوالد بعمر المراهقة فإ !منين أال يبِطلوها في ملكوت هللاالمؤ

 يعطيهم االهتمام والصداقة والنصيحة والتشجيع. 

 يحصد األب واألم ما يزرعانه.  اج. وفي العائلة أيضً  

 . 44: 12؛ حزقيال 8-7: 2غالطية  اقرأ

 .مالحظات

لقيادته في العائلة!  على األم أن تحبه وتخضع احين يحب أٌب المسيح ويقود مثلما يقود المسيح، لن يكون صعب  

س ويقودوا ويحترموا ويخضعوا بطريقٍة عملية مون كيف يكون عليهم أن يحب واويتعلَّ وسيرى األوالد هذا  . وحين يكرِّ

أو  اعنى أن يكون اإلنسان أب  ويتعل مون ماألب واألم أنفسهما لمسؤولياتهما المعطاة لهما من هللا، سيرى األطفال هذا 

 " !مثل األب ابنه"و، "بنتهاا"مثل األم  :تكون النتيجة، 44: 12وعندئٍذ، بحسب حزقيال  في ملكوت هللا. اأم  

  أّن كلَّ طفٍل يحتاج ألب وأّم. السابقةد. ت ظِهر األسباب  

  .27: 1؛ يعقوب 14-12: 14؛ لوقا 12-10: 2مالخي  اقرأ

 .مالحظات

يستخدم هللا العائلة التقية في ال حصر لهما لألطفال!  اراب  وخ اأحد أسباب بُغ ض هللا للطالق هو أن الطالق يسب ب دمار  

! وفي حالة موت األب أو األم أو طالقهما، ينبغي لإلخوة واألخوات المؤمنين أن يعطوا تربية وتنشئة أوالٍد أتقياء

إلى بيوتهم ليتعل موا هم  روا من دعوة هؤالء األوالد أو األيتامكثِ أكثر بأطفال َمن ترمَّل أو تطلَّق. ينبغي أن يُ  ااهتمام  

ة.  اأيض    هذه الحقائق الروحية المهم 

  .استجابة الوالد للناس والظروفمثال  .1

  الوالد أن يؤث ر على ابنه أو ابنته؟ يستطيعما الظروف التي فيها : شف وناقِ اكتشِ 
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ة تجاه الن اس صعبي الطبع مهمٌّ أن يرى األوالد كيف يستجيب والدوهم تجاه اآلخرين وتجاه ظروفهم، خاص 

 الظروف الصعبة والقاسية. أصحاب و

  .اتّباع مثال الوالَدين الصالحأ.    

 . 28: 8؛ رومية 14: 2؛ 0: 1تسالونيكي 1 اقرأ

 .مالحظات

في  اإليمانتجاه الناس، ومثال  المحبةمواجهة الظروف الصعبة والناس صعبي الطبع فَُرص للوالدين ليقد ما مثال 

يُعَجب األوالد بوالديهم حين يحذِّرون الكسالى، في الظروف الصعبة.  الرجاءمثال ووف، مواجهة تحدِّي الظر

عون الخائفين المنكمشين، ويساعدون الضعفاء، ويصبرون في تعاُملهم مع الجميع.  األوالد كيف وحين يرى ويشج 

ع الوالدا وحين يرى األوالد كيف يثق مَر نفسه! األ يفعلوان المحتاجين فإن هم يتعل مون من مثال والديهم أن يخدم ويشجِّ

يميلون الت باع مثال الصالح  ، أي األوالد،الصعبة، فإن هم ان لمقاصد هللا وإرادته في ظروفهمان باهلل ويخضعالوالدا

 حين يكبرون.  االحق  

  .ب. اتّباع مثال الوالَدين الرديء 

 . 20: 2بطرس 1 اقرأ

 .مالحظات

 ئ. فإن كان والدوهممثالهم السيِّ  االت باع مثال والديهم الصالح فقط، إذ يتبعون أيض   اولكن األوالد ال يميلون دائم  

اآلخرون لهم  برون، ويهد دون حين يسبِّ و ينتقمون حين يشتمهم اآلخأن اآلخرين، ينتقدون أو يدينون أو ينم ون بشأ

 يكبرون. حين  ااأللم، فإن األوالد يميلون ألن يتبعوا مثال والديهم الرديء الحق  

  .مثال عالقة الوالد/ الوالدة باهلل .3

  .أ. مكان المسيح في العائلة المسيحية 

 المسيح في البيت المسيحي والعائلة المسيحية؟وأن يأخذه هللا  ينبغيما المكان الذي : شف وناقِ اكتشِ 

 . 2-2: 2تثنية  اقرأ

 .مالحظات
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والدهم بشأن كيفية التعامل مع هللا. ومن األمثلة على ذلك قراءة وقدوة  أل للوالدين أن يقد موا في أنفسهم مثاال  ينبغي 

فأحبوا الرب إلهكم من كل قلوبكم ": يأمر هللا الوالَدين قائال   2-2: 2الكتاب الُمقدَّس في البيت والصالة. ففي تثنية 

هللا قبل أي شيٍء آخر. ينبغي أن تكون محبة  ."لمات التي أوصيكم بها على قلوبكموضعوا هذه الك ونفوسكم وقوتكم.

وعلى الوالدين أن يجعلوا وصايا هللا تحكم وتملك في قلوبهم وترشدهم في حياتهم وسلوكهم. فال ينبغي أن يكون األول 

 في البيت المسيحي! اينبغي أن يكون األول أيض  في حياة األب واألم فقط، بل 

 .مكان األوالد والخدمة في العائلة المسيحية. ب 

 ؟يحتاله في البيت المسيحي والعائلة المسيحية أن اللألوالد أو الخدمة  ينبغيما المكان الذي : شقِ ف ونااكتشِ 

 . 2-4: 0تيموثاوس 1؛ 07: 13مت ى  اقرأ

 .مالحظات

يقاوموا ." ولذا، على الوالدين أن من أحب أباه أو أمه أكثر مني، فال يستحقني: "... قائال   07: 13يعل م يسوع في مت ى 

األوالد يدل ل ، ألن  من شأن هذا أن يجعل األوالد أنانيين وأن حول األوالد اوعائلتهم االسماح بأن يتمحور بيتهم تجربة

وا في حس  المسؤولية وطبيعتهم. منين أن يساعدوا األوالد على أن ينضجوا ويمن ذلك، ينبغي للوالدِ  ! فبدال  فيفسدهم

، ألن من شأن هذا أن يجعل ما العائلة المسيحية حول خدمة مسيحية ينبغي أال يتمحور البيت المسيحي أووبالمثل، 

من ذلك، ينبغي للعائلة  األوالد يشعرون باإلهمال والتجاهُل، مما قد يجعلهم يشعرون باإلحباط من والديهم. فبدال  

مكن ما بين بهذه الطريقة يحصل أفضل توازن محول الرب يسوع وتعاليمه!  يتمحوراالمسيحية والبيت المسيحي أن 

 المسؤوليات واألولويات المختلفة للوالدين واألوالد. 

 

 مسؤولية الوالد بأن يحب ولده . ب

 

 .31محبة بحسب مبادئ كورنثوس األولى  .3

 للوالدين المسيحيين أن يحب وا أوالدهم بطريقة عملية؟ ينبغي: كيف شف وناقِ اكتشِ 

 . 8-4: 10كورنثوس 1 اقرأ
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 .مالحظات

لدرجة اإلفساد، ولكن بحسب مبادئ الكتاب الُمقدَّس.  ما أوالدهم ال بطريقٍة عاطفية أو بتدليلهعلى الوالدين أن يحبو

نتظر ت اه"الصبر" أو "التأني" هو المحبة التي تستطيع أن تنتظر. إن ه المحبة التي ال تفرض اللطف على الطفل، ولكنَّ 

اعد ولكنها ال تضي ع أية فرصة لعمل خيٍر للولد. المحبة الودودة التي تس . و"الرفق" و"اللطف" هماظِهر اللطفتل

وخير الولد ال يتحد د برغبات أو إلحاح الولد، ولكن بكلمة هللا وخبرة الوالدين. و"عدم الحسد" هو المحبة التي تعطي 

لياقة المحبة المتعلقة بال وهووتعزو له الفضل وتكرمه حين يستحق ذلك. "وعدم التفاخر"  بسخاء وكرم الولَد التقدير

المحبة التي ال تحاول إثارة إعجاب الولد. و"عدم االنتفاخ" هو  وواالعتدال بشأن ما يستحقه الوالد وإنجازاته، وه

المتواضعة بشأن نقاط قوته ونقاط ضعفه في عالقته بالولد. فالولد يستطيع أن يرى االد عاءات وازدواجية الوالد محبة 

عدم طلب ما هو المحبة التي تعكس سلوكياٍت صالحة ولباقة ولطف تجاه الولد. "المعايير عند والديه. و"عدم التقبيح" 

للنفس" هو المحبة التي تسعى بغير أنانية للعمل ألجل مصلحة األوالد أكثر من السعي لعمل مصلحتها. "عدم 

 . ه. وإلى آخرااالحتداد" هو المحبة التي تخضع بوداعة في األلم الذي قد يسب به الولد أحيان  

 .المحبة بتوجيه االهتمام الكامل غير المنقسم .5

هوا االهتمام بأوالدهم للوالدين المسيحيين أن  ينبغي: كيف شف وناقِ اكتشِ   ؟بطريقٍة عمليةواالنتباه لهم يوج 

 .ينالكاملواالهتمام  االنتباهتوجيه  . أ

 . 8-7: 2غالطية  اقرأ

 .مالحظات

هوا انتباه  ينبغي للوالدين أن  ر األوالد فإن ه حين يكبُ  وإال منقسم ألوالدهم ولما يقولونه ويفعلونه، وغير كامال   ايوج 

هوا أي انتباه لوالديهم! يحصدويصيرون بعمر المراهقة، لن يرغبوا بأن  الوالدان في سنوات مراهقة أوالدهم ما  يوجِّ

 زرعاه هم خالل طفولتهم. 

 .االستماع بإصغاء وانتباه . ب

 . 10: 18أمثال  اقرأ

 .مالحظات
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ينبغي للوالدين أال يكون ألوالدهم حين يطرحون األسئلة ويتكل مون.  يستمعوا بإصغاء وانتباهغي للوالدين أن ينب

وا في  ابناء   ااستماعهم انتقائي   على افتراضاٍت بشأن ما يقوله الولد. كما أن عليهم أن يكونوا صبورين ويستمر 

هم أن يتعاَملوا بجديٍة مع ما يقوله الولد، ويساعدوه على أن يشعر . وعليااالستماع للولد إلى أن ينهي الولد كالمه تمام  

(. فحين يشعر األوالد أن والديهم ينتقدون ما يقولونه أو أن هم يسخرون منهم، فإن هم سيشعرون 7: 12بالقبول )رومية 

والده، فقد يكون السبب فإن كان الولد ال يستمع ل !اأن والديهم ال يرفضون ما يقولونه فقط، بل ويرفضونهم هُم أيض  

 أن الوالد ال يستمع لولده! 

 .مقاطعةقضاء وقٍت جيد بال  . ج

 . 14-10: 0مرقس  اقرأ

 .مالحظات

بهم. وعلى وجوده أراد يسوع أن يكون تالميذه "معه".  "معهم" هو الطريقة الوحيدة التي بها يمكنه أن يؤثِّر بهم ويدرِّ

، مثل اللعب امع  وخال قة افعلوا أشياء مبتكرة مع أوالدهم بشكٍل منتظم.  بال مقاطعة اجيد   اأن يقضوا وقت  الوالدين 

 "معهم"!  احق   معهم، والذهاب في مشاوير معهم، والغناء معهم، وحكاية القصص لهم، وغيرها. اعملوا كل شيٍء مهم  

 .إنفاق المال والذات . د

 . 12-14: 12كورنثوس 2 اقرأ

 .مالحظات

ر بأن ينفق كل ما لديه ألجل ألوالدهم. وهو يقول إنه مستعد  ويُسَ  يد خروادين أن يقول الرسول بولس إن على الوال

االحتياجات كل ما يتوفَّر من المال على  ينفقواأن يكونوا مسرورين بأن  اأوالده الروحيين. وينبغي للوالدين أيض  

، ُمقد مين لهم أفضل تدريب روحي وتعليم جي دين في البيت اوتعليم   األوالدهم. فعليهم أن يقد موا لهم تدريب   الحقيقية

ى حين يعني ذلك التقليل من نفقاتهم األخرى أو أن يعمل كالهما من صالح. وعليهم أن يكونوا مستعد ين لعمل هذا حت  

على  امادي   ، على الوالدين أن يحاولوا أال يصيروا ِحمال  اأجل كسب المال حين يكون األوالد خارج المنزل. والحق  

 م. أوالده

محبته األبوية وحتى حين ال تالقي . ألجل نفوسهم اينفق ويُنفَق حرفي  إنه مستعد  ألن  ايقول الرسول بولس أيض  

يقل ل من محبته استجابة  غير الئقة من أوالده، فهو يريد أن يستمر  في إنفاق نفسه ألجلهم. فنقص المحبة عندهم لن 

لم يأِت ليُخَدم من أوالده الروحيين، بل ليخدمهم  اوالمسيح أيض   مسيح!لهم، ألنه ال يريد أن يربط أوالده به بل بال
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(. وبالطبع على الوالدين أن يمي زوا ما بين التضحية ألجل االحتياجات 42: 13وليبذل حياته فدية  عنهم )مرقس 

د تدليلهم بإعطائهم كل ما يرغبون بامتالكه!   الحقيقية ألوالدهم ومجر 

 .واالعتماد المتبادل الّصّحيالمحبة بتنمية النضوج  .1

دين. وعن كل  سلطة وضوابط. يُ  اتمام   مستقل ينيصبح بعض األوالد : م قّدمة قد صبِح هؤالء األوالد مجِرمين أو متمر 

بالكامل على والديهم أو على شخٍص آخر. وهؤالء األطفال يمكن أن  معتمدين وات كاليينوالد بعض هؤالء األيصبح 

ن الناس واالعتماد ل الشخصية. االستقاللية الكاملة عو تنشأ لديهم أنواع مختلفة من المشاكيبقوا غير ناضجين أ

ي تينالكامل على الناس  . من ناحية، يعل م الكتاب الُمقدَّس أن المسيحي ين المؤمنين الناضحين يحتاج عالقتان غير صح 

على األوالد أن (. ولذا، 13: 4بطرس 1؛ 21: 12كورنثوس 1) ابعضهم لبعض وبأن عليهم أن يخدم بعضهم بعض  

. ومن ناحية أخرى، يمنع الكتاب الُمقدَّس أن يصبح ي في عالقاتهممن االعتماد المتبادل الصح   معقوال   ايتعل موا قدر  

وا (. ولذا، 13: 1؛ غالطية 8-2: 17آلخرين بأي ة طريقة )إرميا  االمسيحي ون المؤمنون عبيد   يحتاج األوالد ألن ينم 

 . من االعتماد المتباَدل في عالقتهم مع اآلخرين معقوال   اقدر  

ماذا يعلِّم الكتاب الُمقدس عن مساعدة الوالدين المسيحي ين المؤمنين ألوالدهم في تنمية الن ضوج : شف وناقِ اكتشِ 

ي  لديهم ح   ؟واالعتماد المتبادل الص 

 . لإلنجاز أعِط األوالد أعمال ومسؤولياتٍ  . أ

 . 27: 0 إرميا مراثي اقرأ

 .مالحظات

وا لديهم ميزة االعتماد المتبادل الصحي من خالل إعطائهم  من  قسط ايساعد الوالدان أوالدهما في أن ينضجوا وينم 

." ينبغي أال خير للمرء أن يحمل النير في حداثته: "قائال   27: 0 إرميا فر مراثي. يعل م سِ األعمال والمسؤوليات

الولد، وبالتالي عليهما أال يتجاهال واجبهما تجاه  مسؤولية أن يرب واعطى هللا الوالَدين يتجاهل الوالدان هذه الناحية! أ

الكثير من الوقت  اوالكثير من الُجه د من طرف الوالدين، ولكن ه يتطل ب أيض   اهللا. يتطل ب تعليم األوالد حكمة ووقت  

، إن عليك أال تخشى أن يحمل ولدك نير االد  والجهد وضبط النفس من طرف األوالد كذلك. يقول هللا لك، بصفتك و

األعمال والمسؤوليات هذا. فحين يكون لدى األوالد الكثير من وقت الفراغ فإن هم يشعرون بالملَل وقد ينخرطون في 

المسيئة والمؤذية والسلوكيات غير االجتماعية، بل وحت ى الجريمة. ولكن  حين يُشَغل الرديئة وكل أنواع األعمال 

يةاألوال يتمت عون بحس   اونساء   ورجاال   اوينضجون ويصيرون شباب   ، فإن هم ينموند بأنشطٍة ومسؤولياٍت صح 
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نهم  لها في دائرة حماية البيت والعائلة ستمكِّ المسؤولية. األعمال واألنشطة والمسؤوليات التي يتعل م الولد عملها وتحمُّ

 المحمية!  من عمل األمور نفسها في دائرة المجتمع غير االحق  

 علّم األوالد القناعة واالكتفاء.  . ب

 . 13-2: 2تيموثاوس 1؛ 12-11: 4فيلب ي  اقرأ

 .مالحظات

وا لديهم ميزة االعتماد المتبادل الصحي من خالل تعليمهم االكتفاء  يساعد الوالدان أوالدهما في أن ينضجوا وينم 

لد فإعطاء الوبامتالكه. كل ما يرغبون  اعطون أوالدهمهم ال يمحب ة حقيقية، فإن أوالدهماحين يُِحب  الوالدان  .والقناعة

في األوضاع التي ال يكون لديه فيها بعَض األمور  ا، ولكن  حين يتعل م أن يكون مكتفي  كل ما يريد سيؤد ي إلى إفساده

 مثل أن يحصل على عملٍ قي م،  أو نشاطٍ  ويأخذ المبادرة في القيام بعملٍ  االتي يرغب بها، فإن ه يتعل م أن يكون خال ق  

.  اإضافي   اجزئي أو أن يدرس مساق   بدوامٍ   أو أن يساعد في مركٍز تابع للمجتمع المحلي 

 . في الحمايةغ ال تبالِ  . ج

 . 2: 40إشعياء  اقرأ

 .مالحظات

وا لديهم ميزة االعتماد المتبادل الصحي من خالل  في  اعدم مبالغتهميساعد الوالدان أوالدهما في أن ينضجوا وينم 

إذا اجتزت في وسط المياه أكون معك، وإن خضت األنهار ال " :قائال   2: 40يِعد هللا في إشعياء  .احماية أوالدهم

حين يحاول الوالدان حماية ولدهما من كل أنواع الخطر " !تغمرك. إن عبرت في النار ال تلذعك. واللهيب ال يحرقك

! كما أن ه ال يتعل م أن يثق والش ر، فإن الولد ال يتعل م أن يواجه الخطر وال حين يمرُّ بمشاكل بمعونة هللا  كيف يقاوم الش ر 

 عويصة أو يواجه تجارب صعبة. 

يواجه  أن يعطيا الولد فرصة أن   اولكن عليهما أيض   حميا ولدهما حين يريان ضرورة ذلك،ينبغي للوالدين أن ي اطبع  

صحيحة لولد على الفرصة ألن يتعل م الحكمة ويأخذ القرارات التجاربه ومشاكله وأخطاره. بهذه الطريقة فقط يحصل ا

عهمشاكل العالم وعواقبها معه، و وناقش  مع الولد،  قف  ويسلك في الخيارات المناسبة ويثق بوعود هللا.  ، وقد م له شج 

التي يمكنه من  بِعد عنه كل الفرصألجله، حتى ال تغمره مشاكله، ولكن ال تُ  وصلِّ الحكيمتَين،  المشورة والنصيحة

 أن يتعلَّم! اخالله

 



19 
 

 . اال تك ن استحواذيً  . د

 . 0: 127مزمور  اقرأ

 .مالحظات

وا لديهم ميزة االعتماد المتبادل الصحي من خالل عدم كونهم  يساعد الوالدان أوالدهما في أن ينضجوا وينم 

لٌك هلل! كل ولٍد في العالم يخص  هللا. ولذا ال لوالديهم، ولكنهم م الألوالد أن يتعل موا أنهم ليسوا ملك  ينبغي  .استحواذيين

للوالدين،  عطية ُمستأمنةيمتلكونه. األوالد  ان أن يصيروا استحواذيين فيعاملون أوالدهم كما لو كانوا شيئ  ييجوز للوالد

ة من جانب األم ،"المحبة االستحواذية"هللا.  بالنيابة عنوالوالدان يربيان األوالد  بأن تعرف كل هي طلب األم  ،خاص 

أن يعمله، أو محاولتها أن تسيطر على أعمال الولد وتتحكم بها، أو محاولتها العاطفية بفكرٍة أو عمل يفك ر الولد 

على عنايتها ومعونتها. أما "المحبة االستحواذية" من جانب األب فهي محاولة أن يأخذ  ابالتمسُّك بولدها بجعله معتمد  

كان لدى الوالدين محبة استحواذية نحو أوالدهم، فإن  األوالد سيصيرون هم  نأخذها. فإالقرارات التي على الولد أن ي

ين.  اأيض   اعين، أو بخالء وكتومين، أو متكبر  فعلى استحواذيين! فسيصيرون متمحورين حول أنفُسهم وأنانيين وطم 

غة األهمية مثل إنكار الذات ومشاركة يجعلوا هدفهم تعليم الولد بعض السمات والميزات بالمن ذلك أن  بدال  الوالدين 

 اآلخرين والخدمة. 

 

ص وا لديهم ميزة االعتماد المتبادل م لخَّ : تُلقى على كتفي الوالدين مسؤولية مساعدة أوالدهم بأن ينضجوا وينم 

لتلفاز والكتب بأصدقائهم ومعل ميهم في المدرسة وبوسائل اإلعالم، مثل ا اعظيم   االصحي. ولكن األوالد يتأث رون تأثُّر  

لكونهما عمال كل ما بوسعهما في تربية أوالدهما، ومع هذا لم  االتي يقرأونها. ولذا، إن كان ضمير الوالدين مرتاح  

 يتمت عون بحس  المسؤولية، فإن على الوالدين أال يلوموا أنفسهم.  اينضج األوالد ولم يصبِحوا شباب  

ا ي النهاية كل ولدٍ  فينبغي االنتباه إلى أنه في ا يصير عليه وعم  ، 1: 12؛ 9: 11فر الجامعة له! يخبِرنا سِ فعمسؤول عم 

افرح أيها الشاب في حداثتك، وليمتعك قلبك في أيام شبابك، واتبع أهواء قلبك، وكل ما تشهده عيناك. ولكن : "10-14

أيام حداثتك قبل أن تقبل عليك فاذكر خالقك في . ... اعلم أنه بسبب هذه األمور كلها يأتي هللا بك إلى كرسي القضاء

هللا، واحفظ  فلنسمع ختام الكالم كله: اتقِ  ...’. ليس لي فيها لذة‘أيام الشر، أو تغلب عليك السنون، حين تقول: 

 " .اا أم شر   ا، سواء كان خير  ألن هللا سيدين كل عمل مهما كان خفي    .وصاياه، ألن هذا هو كل واجب اإلنسان
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 دقائق( 8) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصل وا بالتناو ب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو  أعطِ  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

" مع شخص آخر أو ضمن تنشئة األوالد في العائلة المسيحية"ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم المتعلِّق بـ .2

 مجموعة. 

استخدم . 23: 7-01: 4لوقا ِمن  يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح ة:الخلوة الروحي .0

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .طريقة الَحق  الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .4 : أفسس تأم  ع يومي ا آخر خمس . راجِ 22، 20: 2أحبِب وقُد 

 آيات كتابية حفظتَها. 

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا  درس الكتاب الُمقدَّس: .2 . استفد من منهجية 11حض 

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .2  (. 0: 2هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

ن مالحظاتك .7 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  حول بناء كنيسة َدوِّ ن أيض  المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  52الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  23) مشاركة  5

  لوقا

 

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

 (. 51: 7-26: 4)لوقا الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

 وااكتف. ألمور التي يُشاركهاأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا ا

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 2) حفظ 1

 52، 51: 2أحبِب وق ْد: أفسس 

 

: أفسس  في مجموعات ثنائي ة: راجعوا  .  25، 22: 5أحبِب وقُد 

 دقيقة(  82) درس كتاب 3

 22-3: 33يوحنا 
 

( 27: 19 - 22: 10سيح في بيرية )لوقا م( خدمة الرب يسوع ال27: 11 - 43: 13)يوحنا  11: يصف يوحن ا م قّدمة

 ميالدية 03ميالدية، إلى شهر شباط/ فبراير لعام  29وبيت عنيا من شهر كانون الثاني/ ديسمبر لعام 

 شهور(.  0)

لنهر األردن إلى بيت عنيا، القريبة من أورشليم، إلقامة  الشرقي، قام يسوع برحلٍة من الجانب 44-1: 11في يوحنا 

وت. كانت إقامة لعاز من الموت أعظم آية ومعجزة من كل اآليات والمعجزات األخرى، وقد أثبتت أن لعازر من الم

ح هو خبز ر. وكما كان تكثير الخبز عالمة  وآية على أن يسوع المسييسوع المسيح كان في الحقيقة المسي ا المنتظَ 

 أن يسوع المسيح هو نور العالم )يوحناوعالمة  على  معجزة شفاء األعمى آية  (، وكانت 02: 2الحياة )يوحنا 

 من الموت عالمة  وآية على أن يسوع المسيح هو القيامة والحياة )يوحنا ر(، هكذا كانت آية إقامة لعاز12: 8

 بقتل يسوع المسيح )يوحنا ارسمي   ا(. وقد قادت هذه المعجزة بشكٍل مباشر إلى أخذ مجمع اليهود قرار  22: 11

11 :47-22 .) 
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 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 27-1: 11لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

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

 

 م الحظات  .                                                   اكتشف: 2الخطوة 

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

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحق  ا واحد 

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 33-2: 33يوحنّا 

 .ة المعطاة من هللاالوقت الذي يعطيه هللا إلتمام المهمّ : 3االكتشاف 

روا يسوع من العودة إلى اليهودية، ألن ه كان هناك يهوٌد أرادوا قتله. ولكن  يسوع أجاب نظر التالميذ إلى الوضع وحذَّ 

. وعلى اإلنسان أن يسير بينما يوجد النور. كان يسوع يقصد في كل يوم مقداٌر ثابت من الوقت يسود النور خاللهبأن  

د   اأن هللا أعطاه وقت   ص   امحد  إلتمام عمله في األرض، وال يمكن إطالة هذا الوقت بأي مقياس يِحب الت الميذ  اُمخصَّ

بفعل أية مؤامرة من أعدائه. فاهلل هو السي د الضابط األمور، والوقت الذي يخص صه لكل استخدامه، وال يمكن تقصيره 

د   اهللا وقت   إنسان ال يمكن أن تغي ره ظروف ذلك اإلنسان على األرض! أعطاني ص   اُمحد  ألعيش على األرض  اومخص 

ألن أخاف من أي  امن هللا. وطالما أنا أسير في نور خط ة هللا، فإن ني ال أكون مضطر   لي وإلتمام مهمتي المعطاة

نعرف أن هللا على عرش التي لنا إذ إنسان أو أية ظروف، ولن أعاني من أي  أذى حقيقي ولن أفشل! يا للطمأنينة 

 ون، وأنه يضبط كل إنسان وظروفه. الك

 

 12-11: 33يوحنّا 

 .يسوع يتحّرك ويعمل بها بروحه الطريقة التي كان: 5االكتشاف 

 حين رأى يسوع مريم واليهود يبكون على لعازر، الذي كان قد مات قبل وصوله، "انزعج بالروح واضطرب." 
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ان" أو "غضب وانزعج بسبب عدم الرضا." فحين هو أن ه "صهل كحص ، "انزعج"،المعنى اللغوي للكلمة األولى

هي السبب  خطي ة، ألن الخطي ةرأى يسوع آخرين يعانون، امتأل بالغضب! لماذا؟ امتأل يسوع بالغضب على ال

ال عن  التعاطف". وهذه الكلمة تعب ر عن بالروح جالحقيقي الكامن وراء كل معاناة وموت وحزن. ولكن يسوع "انزع

ك في أعماقه بتعاطف"الغضب. ولذا، فإن  تجاه الناس  "فاض قلبه باألسى الشديدأو " المعنى المقصود هو "تحر 

 المتأل مين. 

"، وفي يوحنا  ومعنى الكلمة الثانية، "اضطرب"، تشير هذه الكلمة إلى اضطراب  27: 12هو أن ه "ارتعش" و"اهتز 

بب انزعاج داخلي." فحين رأى يسوع الناس اهتز  واضطرب بشكٍل مرئي بسوانزعاٍج داخلي. فهي تشير إلى أنه "

 . ااهتز  اضطراب   ايعانون، هو أيض  

ك  تعب ر عن كونه، كما أصل كل ألم وحزن التي هي غضب يسوع على الخطيةعن  امع   انتعب ر هاتان الكلمت تحر 

 عن تعاطٍف حقيقي   ابير  . وقد كانت دموعه تعا، انفجر يسوع باكي  ا. وأخير  بعاطفته العميقة تجاه المتألمين من الناس

وصادق ومحبة عميقة مع المتأملين. أنا أريد أن تكون لدي  هذه المشاعر نفسها التي كانت في يسوع، وأريد أن أعب ر 

 واقب الخطية! الخطية وأن أتعاطف مع الذين يعانون ععنها. أريد أن أغضب على 

 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 ود  أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟: ما األسئلة الت ي تفّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 27-1: 11لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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

قضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي : )بعد أن يشارك

نها(.   دو 

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

 ة هذه األسئلة.( مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها الت الميذ، وبعض المالحظات على مناقشاأل بعض )في ما يلي

 

 31-35: 33يوحنّا 

 ؟كيف ينظر المسيحيون المؤمنون إلى الموت والقيامة: 3الّسؤال 

 .مالحظات

  نفوس الموتى ال تجول حول البيت أو القبر.  . أ
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يعل م الكتاب الُمقدَّس أن نفوس/ أرواح الموتى ال تجول حول البيت الذي كانوا يعيشون فيه، كما أن ها ال تجول حول 

رها. لهذا ال يخشى المسيحيون المؤمنون من أرواح الموتى وال يقد مون لها عبادة ال في بيوتها وال بجانب قبورها قبو

وال في أيِّ مكاٍن آخر. يعل م الكتاب الُمقدَّس أن نفوس/ أرواح الموتى بعد الموت تذهب مباشرة إلى السماء أو الهاوية. 

إني راغب في أن والوجود مع المسيح: "من هو انطالق من هذا العالم ، فإن موت المؤ20: 1وبحسب رسالة فيلب ي 

 ." مع المسيح أرحل وأقيم 

قدس بـ"الرقاد".  اكثيرً  . ب  ما ي شبَّه "الموت" في الكتاب الم 

." يشير هذا التشبيه وتفتحت القبور، وقامت أجساد كثيرة لقديسين كانوا قد رقدوا: "22: 27مت ى  ، مكتوب فيفمثال  

قاد. و اضمني   يُدعى هذا االستيقاظ  ،في الكتاب الُمقدسإلى أن ه سيكون هناك استيقاظ مجيد في الجانب اآلخر من الرُّ

من رقاد الموت بقيامة الجسد. وحين قال يسوع: "لعازر حبيبنا قد نام،" فقد قصد أن يقول: "لعازر مات، ولكن  جسَده 

 سيُقام من الموت!" 

 في ما يختّص بهذا العالم.  ت ليست واعيةنفس/ روح الميِّ  . ج

بمعنى الوجود  اأو نائم   ام أن اإلنسان الميت يكون راقد  مع أن  الموَت يُشبَّه بالرقاد )النوم(، فإن  الكتاب الُمقدس ال يعلِّ 

 ون هذا العالم فقط، وهو العالم الذي تركته.ؤفي حالة الغياب الكامل عن الوعي. فالنفس ال تكون واعية  بما يختص  بش

ليس (. 12: 20نفوس الموتى، مثل إبراهيم ويعقوب، ال تستطيع أن ترى أو تعرف أي إنسان على األرض )إشعياء 

(، فهم ال يعرفون أو يمكنهم أن يشاركوا بأي شيٍء 13-2: 9"معرفة وال حكمة في الهاوية" )جامعة الموتى  لدى

كان قد مات، فك ر بإخوته الخمسة الذين كانوا ما . ومع أن الرجل الغني، الذي في زمننا يحدث في األرض الحالية

لونه، ولم يكن يستطيع التواصل مع الذين ما يزالون أحياء على فعيزالون أحياء، فإن ه لم يكن يعرف ما كانوا ي

يزالون يعيشون ، وال يستطيعون أن يؤث روا بالناس الذين ما ااألرض. ال يستطيع الموتى أن يخط طوا أو يعملوا شيئ  

ير. تقليٌد كاذب وُمزيَّف  28صموئيل 1والحدث الموصوف في  ى األرض الحالية.عل اه روٌح شر    أد 

 ت في حالة وعي تام بما يخّص السماء أو الهاوية.نفس/ روح الميِّ  . د

حالة األلم في  ا، ويعوون تمام  انائمين بل متيق ظين تمام   وا، نرى أن نفوس الموتى الراقدين ليس01-20: 12في لوقا 

أمور هذا  اة والسعادة األبدية في السماء. فنرى أن نفوس الراقدين من المسيحيين المؤمنين تعي تمام  ناالهاوية أو المعا

تام  بشأن هللا والمسيح والذين في السماء من البشر، مثل إبراهيم. إن هم يحيون في  العالم الذي تركته! وهي على وعيٍ 

 ، ويخدمونه. محضر هللا، ويتكل مون معه، ويعبدونه
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 52-52: 33يوحنّا 

 ؟ما الذي يقصده يسوع بقوله إن المسيحي المؤمن لن يموت إلى األبد: 5الّسؤال 

 .مالحظات

ا وآمن بي فلن ومن كان حي    أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي، وإن مات فسيحيا.": 22-22يقول يسوع في اآليتين 

 "يموت إلى األبد. أتؤمنين بهذا؟

 وع: "أنا هو القيامة والحياة." قال يس . أ

بيسوع المسيح. كما يمكن ترجمة هذه الجملة إلى: "القيامة  اتام    اهذا يعني أن القيامة من الموت أمٌر مرتبط ارتباط  

لتان في المسيح. إذ والحياة هي المسيح،" وهذا يعني أن القيام  هفقط لكون المسيح قام من الموت ولكونة والحياة متأص 

ان يُقاموا من الموت ويحيوا إلى األبد! يسوع هو مصدر القيامة  الى األبد يستطيع المسيحيون المؤمنون أيض  يحيا إ

ابة إلى حياة الخلود. إذألن ها ت من الموت ومصدر الحياة الخالدة. تُذَكر القيامة أوال   قط بعد أن قام يسوع ف فتح البو 

 بعد قيامة يسوع من الموت يستطيع طجسده البشري. وفقلَّق بفي ما يتعالمسيح من الموت بدأ حياته الخالدة 

 أن يشاركوا في حياته الخالدة.  االمسيحيون المؤمنون أيض  

 مات فسيحيا."  وإنقال يسوع: "َمن آمن بي  . ب

لن ينتهي هذا ما قاله يسوع: " 4إلى يسوع. ونقرأ في اآلية  رسوال  ، أرسلت أختاه اشديد   احين مرض لعازر مرض  

ه إلى بيت عنيا ض بالموت، بل سيؤدي إلى تمجيد هللا، إذ به سيتمجد ابن هللاالمر ." ولكن  يسوع لم يسرع في التوج 

ر ذهابه حت ى حين يصل إلى هناك يكون لعازر قد مات منُذ أربعة أيام، ويكون جسده قد بدأ  ليشفي لعازر، بل أخ 

فأنا واثقة  !ياسيد، لو كنت هنا، لما مات أخي: "22-21تَين يتحل ل وينتن في القبر. ولذا، قالت مرثا ليسوع في اآلي

عن حزٍن أليم  ا" لم تُكن هذه كلمات تعيير أو مرارة، ولكن ها كانت تعبير  .تماما بأن هللا يعطيك كل ما تطلب منه

ر   من الراجح لكن أكثر مما ينبغي ليتمكَّن من شفاء لعازر. و اجد   ااخترق أعماقها. فقد أدركت أن يسوع قد وصل متأخ 

يحتفظ ، أدركت  أن هذا المرض لن ينتهي بالموت، إذ  كان قلبها ر الرسول مرثا بشأن ما قاله يسوعأنه بسبب ما أخب

أن يعيد لعازر إلى الحياة. فمرثا لم تستبعد في فكرها إمكانية أن يُقام لعازر من  ابأن يسوع يمكنه أيض   برجاٍء ضعيف

تها الصغيرة، كان صراٌع عظيم يجتاح قلبها. فمن ناحية، مع أن ها كانت تؤمن أن الموت. فإذ مات عضٌو في عائل

في اليوم األخير، فقد كانت تمتلئ بالحزن لحقيقة أن ه اآلن ميت. ومن ناحيةٍ  -لعازر سيُقام من الموت في المستقبل 

ين الحزن ونور الرجاء مختلطأخرى، بسبب ما كان يسوع قد قاله للرسول كانت تأمل بأن تحدث معجزة. كانت ظلمة 

 ن في معركٍة حامية وعاصفة في أعماقها. ومشتبكي
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نت أكثر مما كانت مرثا تؤمن به! وإنوحينئٍذ قال يسوع: "َمن آمن بي   ماَت فسيحيا." وهذه كلمات تضم 

 همع أن  بالمسيح  امستمر    اثابت   ايؤمن إيمان   . فالذينرى في هذه اآلية صورة للمسيحي المؤمن وهو في لحظة الموت

فروحه  !ا! ومع أن جسده سيموت ويعود إلى التراب، فإن روحه لن تموت أبد  افإنه سيحيا روحي   ايموت جسدي  

وتدرك أن امتالك الحياة األبدية هو في الحقيقة حياة ال تعرف  الحياة األبدية ستشارك في حياة المسيح الُمقام وتختبر

مسيحي المؤمن إلى التراب، ولكن  روحه الحية تختبر الحياة األبدية في الموت. في لحظة الموت، يعود جسد ال

ا حياته األبدية في الروح فتستمر  وتبقى إلى األبد.   محضر المسيح! حياة المسيحي المؤمن الفانية في الجسد تنتهي، أم 

 ." ن يموت إلى األبدا وآمن بي فلومن كان حيًّ  قال يسوع: " . ج

ر بكونه حي  لمسيحي المؤمن قبل الموتنرى في هذه اآلية صورة ل . فكل من يحيا هعلى األرض قبل موت ا. فهو يُصوَّ

سيُفَصل "الهالك األبدي"  9: 1تسالونيكي  2بيسوع المسيح لن يذوق الموت األبدي. فبحسب  هويستمر  بإيمان اروحي  

لمؤمن فلن يختبر هذا االنفصال. أو "الموت األبدي" بالروح والجسد عن عناية ومحبة محضر هللا. أما المسيحي ا

روحه  . وطالما هو يحيا على األرض، فإنفروحه وجسده لن ينفصالن عن محضر هللا، محضر المحبة والعناية

ستختبر الحياة األبدية وجسده المائت سيختبر عناية هللا ومحبته. وحين يموت جسده، تذهب روحه مباشرة  إلى 

، 29-22: 2. فبحسب يوحنا اسيسكن تراب القبر، فإنه هللا لن يترك جسده أبد  محضر هللا في السماء. ومع أن جسده 

، سيغي ر المسيح أجسادنا األرضية الدنية 21: 0حين يأتي المسيح في مجيئه الثاني سيقيم هذا الجسد. وبحسب فيلب ي 

 ! امجيد   اود  ، ستمتلك أجساد المسيحيين المؤمنين خل44-42: 12كورنثوس 1لتشابه جسده المجيد! وبحسب 

 يعد بأن ال يختبر 22فسه الموت. وفي اآلية المسيحي المؤمن بأال تختبر روحه أو ن 22يِعد يسوع في اآلية : ملخَّص

، فإن  روحه لن تموت. ا. فمع أن  المسيحي المؤمن سيموت جسدي  الترك األبدي من هللا اجسد المسيحي المؤمن أيض  

 عن عناية هللا.  د في تراب القبر لن يكون مفصوال  وليس هذا فحسب، بل حت ى جسده الراق

 

 32: 33يوحنّا 

  ما المقصود بـ"مجمع" أو "سنهدريم"؟: 1الّسؤال 

 .مالحظات

يهود في داخل ( وأعلى هيئة حاكمة لل22: 2مت ى كان هذا "المجمع" أو "السنهدريم" أعلى سلطة في إسرائيل )

ق. م.(، وكان مركزه في  123عام  ىخالل فترة المكابيين )حوال اإلمبراطورية الرومانية. أنِشئ هذا المجمع
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أهم العائالت الكهنوتية، ومن رؤساء  من اأفراد  : رؤساء الكهنة، الذين كانوا اعضو   71أورشليم. كان يتأل ف من 

سة اليهودية، ومن ، ومن الكتبة، الذين كانوا خبراء في تفسير األسفار الُمقدَّ االعائالت اليهودية، وكانوا يُدعون شيوخ  

على الشريعة المكتوبة.  امعل مي الشريعة الذين كانوا باستمرار يشرحون ويفس رون التقليد الشفوي الذي كان مبني  

ة  وكان رئيس الكهنة هو رئيس مجمع السنهدريم. وكان السنهدريم هو المشِرف على الشؤون الدينية حت ى الخاص 

 الد األجنبية البعيدة. باليهود الذين كانوا يعيشون في الب

 

 25-32: 33يوحنا 

  َمن هو قيافا؟: 3السؤال 

 .مالحظات

ة بين العامين  اكان قياف   وِمن ميالدية.  02و 18رئيَس الكهنة، وبالتالي كان رئيس مجمع السنهدريم في الفترة الممتد 

ة عن يسوع المسيح. فقد قال إن   ة مهم  يسوع سيموت عن شعب هللا، أي عن دون أن يدِرك قيافا األمَر، نطق بنبو 

قين، أي المؤمنين من األمم الوثنية، ويجعلهم مع   ة  واحدة  )انظر  االمؤمنين في شعب هللا، وسيجمع أبناء هللا المتفر  أم 

 (. 13-9: 2بطرس 1؛ 12: 13يوحنا 

  

 21-32: 33يوحنا 

 ؟  كيف يمكن إلنساٍن شّرير كقيافا أن يتنبّأ: 2السؤال 

  .مالحظات

  .قصد قيافا . أ

 من أن تهلك األمة أال تفهمون أنه من األفضل أن يموت رجل واحد فدى األمة، بدال   .اإنكم ال تعرفون شيئ  قال قيافا: "

، فقد قصد أن يقول إن ه إن تبع شعب إسرائيل يسوع، فإن  الرومان سيأتون لم يكن قصد هذا الغادر النذل نبيال   ."كلها

مهاجمة الرومان وما قد . ولكن إن قُتِل يسوع، فإن شعب إسرائيل سينجو من كونهويهلويهاجمون شعب إسرائيل 

عديُم الضمير والمبادئ، يحاول التخلُّص من يسوع الذي  ،بقناع الوطنية النبيلة، كان قيافا ا. متخفي  يلِحق بهم من ضرر

. فحين قتل اليهود يسوع، اكس تمام  عن حصول الع تأماَم شعبيته ومجده! ولكنَّ سخرية التاريخ كشف اكان يقف عائق  
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ة، إذ أتى الرومان عام  ميالدية، ودم روا أورشليم والهيكل والشعب اليهودي! نجحت  73ختموا على مصيرهم كأم 

 ! االنتائج كانت على عكس ما قصد تمام   مؤامرة وخط ة قيافا بقتل يسوع، ولكنَّ 

  .نبّوة قيافا . ب

لم يقُل ذلك الكالم من نفسه، ولكن لكونه رئيس الكهنة أنبأ بأن  اإن قياف 22-21ولكن  لماذا يقول يوحنا في اآليتَين 

يسوع سيموت عن الشعب اليهودي؟ يعل م يوحنا أن هللا متسي د في التاريخ، فال شيء يحدث في التاريخ من دون قرار 

م  كلمات قيافعلى  اكان هللا متسلط  (. 27، 24: 14هللا وسماحه وسيطرته )انظر إشعياء  بطريقٍة سيادية،  بها اا ومتحكِّ

تنب أ قيافا من دون إرادته بسبب مركزه. ففي أي ام العهد القديم، كان  كه.حت ى كان لكلماته معنى أعمق مما كان قيافا يدرِ 

يكن  لم هسمح هللا له بأن يتنب أ، مع أن   (. واآلن21: 27رئيس الكهنة يعلِن إرادة هللا من خالل األوريم والت ميم )عدد 

 قيافا معنى لكلماته، بينما أعطى هللا معنى آخر لكلمات قيافا!  قصديفهم ما كان يقوله. 

خط ط الستخدام موته كوسيلٍة إلنقاذ وتخليص كان هللا قد وبينما كان قيافا وسنهدريم اليهود يخط طون لقتل يسوع، 

ير لكلماته، قصد هللا أمر  ، وكان المسؤوَل عن معنى اكثيرين في العالم! وبينما قصد قيافا شر   . يعطينا هذا امجيد   اشر 

بشكٍل  ا. كان قيافا حر   األخرى المقطع لمحة  إلى سر  العالقة بين سيادة هللا من ناحية ومسؤولية اإلنسان من الناحية

ها ما اختاره ير لقوله. ومع هذا، فإن إرادة هللا وسلطانه السياديين وج  قيافا من كلماته،  كامل ليقول ما دفعه قلبه الشر 

ير صار نبي  ئخطة هللا الراعن حت ى تعب ر كلمات هذا القاتل بدٍم بارد  . اعة للخالص! ومن دون أن يدِرك قيافا الشر 

(، ها هو يتكل م من خالل قيافا، رئيس الكهنِة 20ومثلما حدث في العهد القديم حين تكل م هللا من خالل النبي بلعام )عدد 

ير.   الش ر 

 

 25-23: 33 يوحنا

 ؟فقط هل مات يسوع ألجل الشعب اليهودي: 2السؤال 

  .مالحظات

ا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع سيموت ولم يقل قيافا هذا الكالم من عنده، ولكن إذ كان رئيس  " ، فيوحنا يقول:كال

تنا" .اا ليجمع أبناء هللا المشتتين فيجعلهم واحد  وليس فدى األمة وحسب بل أيض   فدى األمة " استخدم قيافا العبارة "أم 

ة إسرائيل" بمعنى  بمفهوٍم . ولكن  يوحنا استخدم هذه العبارة )التي تمثل الشعب اإلسرائيلي( الوحدة السياسيةأي "أم 

الذين يؤمنون بيسوع المسيح،  هم، ألن  هذه العبارة استُخِدمت كتعبير مرادف لمفهوم "أبناء هللا". أبناء هللا روحي  
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ألجل "أبناء هللا الذين ينتمون للشعب  فمات أوال  ء الوالدة الثانية. مات يسوع ألجل مجموعتين من الناس: أبنا

قين خارج الشعب، أي "أبناء هللا  االيهودي"، وثاني   ر يوحنا هم ألجل "أبناء هللا المتفر  الذين ينتمون لألمم الوثنية". يكر 

الذين ينتمون إلى الحظيرة اليهودية، كان يسوع سيأتي  خرافهفة إلى . فباإلضا2: 13هنا ما قاله يسوع في يوحنا 

ر يسوُع هذه الفكرة نفسها تحَت راٍع واحد.  االتي تنتمي للحظائر األممية الوثنية، فيجمعهم مع   بخرافه األخرى ويكر 

 ." الجميع ا عن األرض أجذب إليَّ وحين أعلق مرفوع  ، حيث يقول: "02: 12في يوحنا 

 

 22: 33يوحنا 

 ؟ما الفصح اليهودي الذي كان يوحنا يشير إليه: 2السؤال 

  .مالحظات

ثالثة أعياد  إلى كان الفصح اليهودي إحياء  لذكرى خروج الشعب اليهودي بقيادة موسى من مصر. ويشير يوحنا

(، 20، 10 :2ميالدية )يوحنا  28للعام في نيسان/ إبريل  األولفصح يهودية خالل خدمة يسوع األرضية: الفصح 

 03(، أما الفصح الثالث فهو فصح نيسان/ إبريل للعام 4: 2ميالدية )يوحنا  29والفصح الثاني في نيسان/ إبريل للعام 

 (. وال تذكر األناجيل الثالثة األخرى سوى الفصح األخير. 01: 19؛ انظر 1: 10؛ 1: 12؛ 22: 11ميالدية )يوحنا 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

 والت ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي ما الحقائق الت ي يحتويها هذا المقطع :فّكر

ا بقائمة ممكنة من الت طبيقات الت ي نستقيها من يوحن ا شارك ودّون نها. 27-1: 11: لنفك ر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما الت طبيقات الممكنة الت ي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا الت طبيق الش خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش خصي.دّون

)تذك ر أن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نفسه. وفي ما يلي قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 :33 من يوحنّا مقتََرحةأمثلة على تطبيقات   .3

خطية العالم، فإن بعض األمراض قد تقود إلى تمجيد  تكمن فيأدِرك أنه برغم أن  جذور المرض   :4: 11

 هللا! 
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 اعرف أن الثقة الحقيقية باهلل تستطيع في بعض األحيان أن تجعلك تنتظر وتبطئ قبل االندفاع للعمل.   : 2: 11

من  تعمل بكل  نشاط حول يسوع بدال   تتشير إلى أن مرثا كان 42-08: 13مع أن  رواية لوقا  : 23-27: 11

قد خرجت الستقبال  27-23: 11هنا في يوحنا  نراهاالجلوس عند قدميه لالستماع إلى كالمه، 

 يمكنك أن تتغي ر.  ايسوع واالستماع لكالمه. قد تغي رت مرثا، وأنَت أيض  

، بل ستحيا في اموت أبد  مع أن الجسد المادي للمسيحي المؤمن سيموت، فإن روحه/ نفسه لن ت : 22: 11

 سيُقام إلى الحياة وينال حياة  خالدة  ال تفنى.  امحضر يسوع المسيح. وفي القيامة، الجسد أيض  

، ا، فإن روحه وجسده قيامته المستقبلي لن يموت أبد  سيموت مع أن الجسد المادي للمسيحي المؤمن : 22: 11

 أي أن ه لن يُلقى به إلى جهنَّم. 

نبغي أن يشابه المسيحيون المؤمنون يسوَع في موقفه الغاضب على الخطية لكونها أصل كل ألم ي : 00-02: 11

 مثله في تعاطفه مع المتألمين وإشفاقه عليهم.  ينبغي أن يكونواوحزن، ولكن  في الوقت نفسه 

ا هم مهتم ون ببر  ممبالقوة والنفوذ السياسيين والمكسب  اأدِرك أن بعض المتدي نين أكثُر اهتمام   : 47-48: 11

 ملكوت هللا. 

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

ك في أعماق روحه، كما ظهر عليه ذلك  بيسوع. اشبه  أريد أن أكون أكثَر أ(  حين رأى يسوع اآلخرين يتأل مون تحر 

 اتلئ  مم اعلى الخطية لكونها أصل األلم والحزن، ولكنه كان أيض   ا. كان غاضب  االتأثر في اضطراب ظاهري أيض  

 اباإلحساس والعاطفة تجاه المتأل مين. وأنا أريد أن تكون لدي  المشاعر التي كانت لدى يسوع: فأريد أن أكون غاضب  

  مع الذين يتأل مون بسبب عواقب الخطية! اعلى الخطية ومتعاطف   اجد  

 

د   ايوم. أعطاني هللا وقت   أريد أن أستفيَد أكبَر استفادة من كلِّ ب(  لي ألحياه على األرض وألعمل فيه  اص  ُمخص   اُمحد 

ات التي أعطاها هللا لي. وطالما كنُت أسير في نور خطة هللا، ال أريد أن أخشى أحد   لن أعاني أو أي ة ظروف.  االمهم 

أي أذى حقيقي، ولن أفشل! وبيقين عظيم ورائع بأن هللا يسيطر على كل الظروف ويضبط شؤون كل البشر، أريد أن 

تي م مهم   الموكلة لي هنا على األرض.  أتم 
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 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعل مته خال تجاوب. )27-1: 11بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا  بالتناوبلنصلِّ 

ب  واضيع مختلفة.( على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصل ي أعضاء المجموعة بشأن م الُمقدس. تدر 

 

 دقائق( 8) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 للّدرس القادم

 

 لب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اط أعطِ  قائد المجموعة.)

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .1  : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  11يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .0 يومي ا.  28: 11-1: 8لوقا : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك. استفد من منه  جية الَحق الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .4 ع يومي ا آخر راجِ  .2-4: 2المحبة والخضوع: تيطس تأم 

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

الة: .2  (. 0: 2صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مال .2 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  حظاتكدوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم. 
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  52الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  23)مشاركة   5

 لوقا
 

ب  كل  واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا ا تعل متوه في الوقت الذي قضيتموه مع الر  باختصار عم 

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة   (. 28: 11-1: 8)لوقا ومن الت أمُّ

  تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. استمع للش خص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال

 
 دقائق( 2)حفظ  1

 2-3: 5المحبة والخضوع: تيطس 
 

 .2-4: 2المحبة والخضوع: تيطس في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين.  راجعوا

  دقيقة( 82) تعليم 3

 في العائلة المسيحية األوالد تدريب
 

سندرس ما يعل مه الكتاب الُمقدس عن مسؤولية الوالد المسيحي المؤمن في  بتدريب األوالد.: يتعل ق هذا التعليم م قّدمة

م لولدك التعليم والممارسة الفكريين والجسديين واألخالقيين تدريب أوالده.  معنى "التأديب" أو "التدريب" هو أن تقد 

المسيحية"، الذي يعالج ، "تأديب األوالد في العائلة 7في الدليل اإلرشادي  1الملحق  اوالروحيين. انظر أيض  

 . موضوع مسؤولية الوالد في تأديب وتدريب وتربية ولده

دوا عزيمتهم حين يقرأون كل هذه المبادئ في الكتاب الُمقدَّس. فقد يشعرون أنهم ليسوا والدين يمكن للوالدين أن يفق

من هذا التدريب هو إحباط صالحين، أو أنهم ال يقدرون على أن يضعوا هذه المبادئ موضع التنفيذ. ليس الهدف 

في العالم.  كامل والدهم. ليس من والدٍ ألبشأن كيفية تعليمهم وتدريبهم  اإرشادي   دليال  الوالدين، ولكن إعطاء الوالدين 

يكونون بعد مجيء طفلهم األول. معظم الوالدين  طبالتفكير بتربية وتنشئة وتدريب أوالدهم فق نومعظم الوالدين يبدأو

 رة حين يبدأون بتدريب أوالدهم. لخبمفتقرين ل

فاهلل يعطي األوالد للوالدين، كما يعطي . قبل أن تصير كامال   كامال   اكما أنك ال تحتاج ألن تنتظر حتى تكون والد  

بوهم. ولذا، إن كان والد   بهم ويدر  ب ابنك فيها ورك ز ،  فاختر ناحية  اللوالدين نعمة  ليرب وا أوالدهم ويؤد   ترغب بأن تدرِّ



33 
 

ب ابنك  على هذه الناحية في التدريب إلى أن تتول د لديك قناعة بأنك تستطيع أن تنتقل إلى ناحيٍة أخرى ترغب بأن تدر 

 . استمر في االعتماد على نعمة هللا في تنشئة وتربية أوالدك. وفيها عليها

." الكلمة فمتى شاخ ال يميل عنهاب الولد بمقتضى مواهبه وطبيعته، رِّ د : "2: 22الحكيم في أمثال سليمان يقول لنا 

ب" س الولد للطريق الذي يريده الرب أن يسلكه." ومعنى هذا هو تعليم  س"، أي" ترجمةٌ لكلمٍة تعني "كرِّ درِّ "كر 

 . ليس تعلُّمه الولد لوالدهليس هو التدريب، واستماع  لولده تعليم الوالداألوالد ذلك الطريق وتدريبهم على السير فيه. 

ام الكرمة بإخبارها بالطريقة التي يمكنها أن تنمو بها. ال يدر   د النظريات! فعلى  االطبيعة أقوى جد  ب الكر  من مجرَّ

ام أن  هها فيقودها، ويهذبهاالكرمة  يقل مالكر  شات" ويربط أسالك  في الطريق.  ويوج  ام أعمدة  ويبني "معرَّ  اينصب الكر 

ه الكرمة في الطريق الذي عليها التي ال  وفي كلِّ سنٍة ينزع األغصان الميتة والبريةأن تسلكه في نموها.  بينها ليوج 

بوا أوالدهم  تثِمر لتتمك ن األغصان الجي دة من أن تحمل أفضل الثمر. وهذا ينطبق على الوالدين الذين ينبغي أن يدر 

والنمو  به. الوالد يقل م ولده  عليه السيرلدهم في الطريق الذي لتوجيه وَ  ا، وأن يضعوا حدود  اعلى أن يرسموا خطط  

ية وصحيحة، وكذلك  ه من خالل إعطائه واجبات صح  من خالل وبشكٍل خاص  ويهذ به بالتأديب، وهو يحف ز نمو 

 التشجيع. 

 ق التدريبر  ط   . أ

 

و"تأديب" و"إنذار"(؛ و"تثيروا غضب"  )انتبه للكلمات "تغيظوا" 4: 1؛ أفسس 21: 2؛ أفسس 6: 66كورنثوس 6 اقرأ
 . 67: 61؛ أمثال 5-4: 1ية غالط

 تُتّبع في تدريب األوالد:  اأربعة طرق عملية تمامً في ما يلي  .علّم

   .للولد وصّل ألجله ك ن مثااًل  .3

ة الولد! ال يؤد ي هذا الرياء إال إلى إغاظال يمارسه الوالدان أنفسهما!  اأو أمر   اال أمل بنجاح محاولة تعليِم طفٍل حق   

، ولكن  الولد "يلتقطها" من خالل مراقبة مثال الوالدين! ولذا، على الوالدين أن اعلَّم" للولد تعليم  أول العادات ال "تُ 

بان أوالدهما، وألنهما يدركان أنهما بحاجٍة ماس ة لمعونة هللا في هذا األمر  با أنفسهما بينما هما يدر  فإن  عليهما أن يدر 

ب  بالصالة. وعد هللا بأن يعميت كال  ا يصل ي الوالدان ألجله أو ما يمكنهما تخي له أو التفكير به.  ال أكثر جد  على الر   مم 
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قدَّس .5  .  علّم الولد الكتاب الم 

. ينبغي للولد أن  تعليمَ  التدريبُ  يتضم ن الحق الُمعلَن في الكتاب الُمقدَّس. يتألَّف الحق الُمعلَن في  يعرفالحق 

ة بالحياة التي ترضي هللا. وينبغي للطفل الكتاب الُمقدس من أهم المعتقدات والقِيَ  م والقناعات والمعايير الخاص 

، الحكمةوسبب أهميته. ينبغي أن يتعل م  بشأن ما هو مهم   بصيرةما هو الحق. فينبغي أن تصير لديه  يفهمأن 

ل موا أي أن يعرف كيف يعمل ما هو صائب، ومتى يعمله، وأفضل طريقة لعمله. ولذا، ينبغي للوالدين أن يع

حق كلمة هللا، ويلجأوا إليه في تحفيز أوالدهم على الطاعة وفي تدريبهم على العادات العملية. كما عليهم 

أظِهر لألوالد أن لدى الكتاب الُمقدَّس س لإلجابة عن أسئلة أوالدهم قدر المستطاع. لكتاب الُمقدَّ إلى االرجوع 

 نواحي الحياة.  الكثير ليقوله عن أهم  

 .  ليكتسب عاداٍت جيّدة وصالحة دّرب الولد .1

 الحق على حياته.  تطبيقأو  الطاعةكما يتضم ن التدريب ممارسة العادات. ينبغي للولد أن يتعل م 

 مراحل:  يتم  تعلُّم التطبيق في ثالث

 ، يتعل م الولد من خالل مثال والديه بعمله ما يعمله والداه ومعهما. أوال   -

 بنفسه، ولكن مع استمراره تحَت إشراف والديه. ثم  يتعل م أن يعمل الحق  -

 يتعل م أن يعمل الحق  بعد أن يصير عادة  عنده، من دون أي إشراف.  اوأخير   -

ه على أن يثبت ويثابر إلى أن يحق ق هدفه. وفي ناحية ايحتاج الولد للتدريب والتوجيه والتشجيع. ينبغي أن يحث ه والد

ي ة الحقيقية حدود   ممارسة العادات، ينبغي للوالدين الوالدان  يجنِّب. ولذا، ينبغي أن اواألوالد أن يدركوا أن  للحر 

العادات ينبغي للوالدين أال يقارنوا بين ابٍن دفعة  واحدة. وفي التدريب على  اأوالدهما التعامل مع خياراٍت كثيرة جد  

من العزيمة وتضعف المعنويات. ولذا على وآخر، ألن هللا خلق األوالد مختلفين بعضهم عن بعض. المقارنة تفت  

مه وبإعطائه  . المكافآت التي سبق أن وعدوه بها الوالدين أن يحف زوا أوالدهم من خالل امتداح تقدُّ

   .أّدب الولد وصّوبه وقّومه حين يسير في الطريق الخاطئ .3

في الطريق الذي ينبغي أن يسلكه. يتم  والتقويم. هذا يساعد الولد على أن يسير والتصويبَ  التأديبَ  يتضم ن التدريبُ 

ع في شرح هذه النقطة في القسم التالي. في ما يتعل ق بالتأديب، على الوالد أن يحاول التمييز بين حاجة الولد  التوسُّ

د الولد على سلطة الوالد من ناحية أخرى. يقول الحكيم في أمثال  د من محبته من ناحية، وتمرُّ من : "17: 13للتأكُّ

 ." بمقتضى التعليم يسير في درب الحياة، ومن يرفض التأديب يضل يعمل
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 نواحي التدريب . ب

 

 ." ما يسوع، فكان يتقدم في الحكمة والقامة، وفي النعمة عند اهلل والناسأ: "52: 2نقرأ في لوقا : مُقدمة

 ُتخِبرنا هذه اآلية بأهمية الجوانب التالية: 

 . وأوضاعها في مختلف ظروف الحياة لمعرفةا": وهي ناحية المعرفة وتطبيق الحكمة" -

 الناحية الجسدية في النمّو. "القامة": وهي  -

 "النعمة عند اهلل"، وهي النمو في الناحية الروحية.  -

 "النعمة عند الناس"، وهي النمو في الناحية االجتماعية.  -

 بكل النواحي األخرى.  ايقً وث اارتباطً  مرتبطةال ُتذَكر الناحية العاطفية بشكٍل خاّص، ولكّنها 

في هذه الدراسة. ولذا سندرس بعض  مناقشتهانواٍح كبيرة وواسعة، وال يمكن  52: 2النواحي المذكورة في لوقا 
وحس المسؤولية، إذ هذه  النفسدة بالغة األهمية، مثل الطاعة واالحترام والسير مع اهلل وضبط النواحي الُمحدَّ 

 في نمّو الولد.  االنواحي أموٌر أساسية تمامً 

 .  على الطاعة الولدتدريب  .3

 . 1: 2أفسس  اقرأ

 : ما سبب أهمية تدريب الولد على أن يطيع الحق  ويحيا بالصواب والصالح؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

 إحدى النواحي المهمة في التدريب هي تدريب الولد على أن يطيع والديه. 

." هذه أيها األوالد، أطيعوا والديكم في )رضى( الرب. فهذا هو الصواب"القائلة:  1: 2يأمرنا الرب بكلمات أفسس 

تدريب ولدهما في كل النواحي األخرى في حياته! هي أول وأهم حقيقة على الوالدين تعليمها لولدهما! إنها مفتاح 

والدين مسيحي ين مؤمنين ون في هذا المقطع الكتابي بأن يطيعوا والديهم، ليس ألن النيُؤَمر األطفال المسيحي ون المؤم

مؤمنون )"في الرب"(. يَُسرُّ هللا أي  سروٍر حين يطيع األوالد والديهم ال)"في الرب"(، بل ألن األوالد هم مسيحي ون 
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في  وحق   سواء أكانوا مسيحي ين مؤمنين أم ال. هذا هو سبب كون تدريب األوالد على طاعة والديهم "عمل صائب

 عيني الرب." 

على أن يتعل م كل النواحي األخرى في  االولد أن يطيع والديه في كل عمل صالح وجيد، فإنه يصير قادر   حين يتعل م 

أن يطيع هللا ويطيع كلَّ السلطات الحاكمة الذي لها سلطة عليه. ولكن،  اأنه سيتعل م الحق   اعملية التدريب. والراجح جد  

ب إال عل ريب على ى عمل الش ر  وعمل الحماقات. الطاعة هي المفتاح للتدإن لم يتعل م الولد الطاعة، فإنه لن يتدر 

 الصالحة والجي دة، وهي أسلوب حياة يرضي هللا ويكِرم الوالدين ويساهم في بناء البلد!  العادات

ر في بدء عمل الشيء أفضل منإن كان الولد قد كبُر، ولم يتمك ن والداه من تدريبه على الطاعة، فا عدم عمله  لتأخُّ

نا من تدريبه على الطاعة، وعليهما أن يصل يا ويعترفا هلل بتقصيرهما اد  أب . ينبغي للوالدين أن يخبِرا الولد بأنهما لم يتمك 

وفشلهما، وهللا سيغفر للوالدين ويعطيهما حكمة جديدة  بشأن ما عليهما عمله لتدريب ولدهما. وبعد ذلك، على الوالدين 

د، فإن هما في يتجاهالن الوالدان  ألناعة. وإن أن يبدآ في تدريب ولدهما على الط تأديب الولد حين يعصي ويتمر 

د!  بانه على العصيان والتمرُّ  الحقيقة والواقع يدر 

ة، وإال  أن يمكنهما  فإن هينبغي للوالدين أن يساعدا ولدهما على أن ينخرط ويشارك في أنشطة نافعة ومفيدة ومِسر 

ل إلى السلوكيات المؤذية، والحق  يكونا على يقين بأن ولدهما سيتح ب الولد بالطلب إليه إلى السلوكيات الُجرمية.  او  در 

ع الطاعة الذاتية الطاعة منه.  وبتوقُّعك سلوكأن يقوم ببعض األعمال والمسؤوليات في البيت وأعمال العائلة،  شج 

ا على طلبهما افور   فور استجابته الذاتية الراغبة. وإن لم يطع كبالتعبير عن امتنان والسريعة ، فعلى الوالدين أن يصر 

عان ولدهما على العصيان. ولكن إن ترد د الولد في عمل ما ينبغي عمله، بسبب عدم وتأديبهما، وإال فإن هما  يشج 

عاه ويساعداه على عمل ما ينبغي إلى أن تصير لديه الثقة  شعوره باألمان أو بسبب الخوف، فعلى الوالدين أن يشج 

 وحده ومن ذاته. أن  يعمله ليعمل ما ينبغي الكافية 

 .  تدريب الولد على إكرام والديه. 5

 . 0-2: 2أفسس  اقرأ

 : كيف يمكن للولد أن يكِرم والديه بطريقٍة عملية؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

 ناحية التدريب المهمة األخرى هي تدريب الولد على أن يكِرم والديه.  
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د أو معنى "اإلكرام" هو االحتر دوافع أنانية أو خوف. ثمة بام، أي إعطاء اعتبار للوالَدين ومحبتهما من دون تردُّ

 : بها ثالثة طرٍق ينبغي لألوالد أن يتعل موا إكرام والديهم

من المشاجرة معهما، ينبغي أن يتعل م الولد أن يعبِّر عن  بعدم مجادلتهما أو التشاُجر معهما. فبدال  يكِرم الولد والديه 

وا ويتكل موا  اه بطريقٍة لطيفة، ثم يسمح هلل بأن يعمل األمور بالطريقة التي ترضيه. ينبغي أيض  رأي لألوالد أال ينم 

 ( 9: 17لناس وتهينهم! )انظر أمثال بالسوء عن والديهما أو اي شخٍص آخر، فالنميمة تسيء ل

الكتاب الُمقدس إن  على الولد أن يكتسب  ويكِرم الولد والديه بأخذ مقترحاتهما ونصائحهما على محمل الجد. يقول

أو يقد مان نصيحة ، على الولد  اأمر  (. فحينما يقترح الوالدان 20: 20الحق والحكمة والتأد ب والفهم من والديه )أمثال 

من سنوات الخبرة الطويلة  ويستفيد بينما توجد فرصة لدى الولد، عليه أن يتعلمفأن يتعامل بجدية مع ما يقوالنه. 

 والحكمة التراكيمة اللتين اكتسبهما والداه. 

المسيحيين المؤمنين بأن  10-11: 2تعل م رسالة كورنثوس الثانية ويكِرم الولد والديه بشملهما في حياته الحقيقية. 

بشأن  ايفتحوا قلوبهم بعضهم لبعض. ينبغي أن يتعل م الولد بأن يبادر في الكالم مع والديه، وعليه أن يتعل م أن يكل مهم

كل أنشطته وما يعمله. عليه أن يتعل م أن يخبرهما بما يعمله في المدرسة أو العمل، وما يعمله مع أصدقائه وما يعمله 

أصدقاؤه، وكيفية تعاُملهم بعضهم مع بعض. وعليه  مفي الكنيسة. وعليه أن يتعل م أن يتكل م معهما عن عالقاته: َمن ه

نه وافكاره ومشاعره وخططه. ومرة  أخرى، على الوالدين المسيحيين المؤمنين أن أن يتعل م أن يتكل م معهما عن إيما

. فإن لم يفتح الوالدان المسيحي ان المؤمنان قلبيهما ألوالدهما، فكيف يمكنهما أن افي هذه الناحية أيض   يكونا مثاال  

 يتوق عا من أوالدهما أن يفتحوا قلوبهم لهما؟ 

 . تدريب الولد على السير مع هللا .1

ب الوالدان أوالدهما على السير مع هللا بطريقة عمليَّ : شف وناقِ اكتشِ   ة؟ كيف يدر 

 . 32: 15؛ 2-2: 2تثنية  اقرأ  . أ

و"نثب تها" في أذهان وحياة أوالده. فهو يقول: "... تكل م بها  وصايا هللا الكتاب الُمقدس بضرورة أن "نغرس"يعل م 

مشي في الطريق، وحين تنام وحين تقوم." على الوالدين واألوالد أن )وصايا هللا( حين تجلس في بيتك، وحين ت

يعل م هللا ! موأنشطته ميسمحوا لكلمة هللا بأن تسيطر على أعمال أيديهم وأفكار أذهانهم وعلى جو  بيتهم وأعماله

هوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم، لكي توصواالوالدين قائال   بها أوالدكم، ليحرصوا  : "وج 

 أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة." 
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 .32: 5بطرس 3؛ 52: 2 الرسل ؛ أعمال2-3: 31اقرأ رومية  . ب

أعطى هللا الوالدين مسؤولية تدريب أوالدهم على أن يعرفوا الرب ويطيعوه، وليس من سلطة حاكمة لها الحق بأن 

الُمعي نة   نفسه هو من أقام السلطات الحاكمة وأعطاها مسؤولياتهاهو أن هللا هذاتمنع الوالدين من عمل هذا! وسبب 

الُمحد دة ومحدوديات سلطتها. فإن كانت حكومةٌ ما تمارس سلطة  شمولية ديكتاتورية وكانت تجبِر المسيحيين و

في تلك الناحية.  المؤمنين على عمل ما يمنعه هللا، فإن  على المسيحي ين المؤمنين أن يقاوموا بلُطٍف والعنف الحكومةَ 

 كل الحكومات مسؤولةٌ في النهاية أمام هللا الذي أعلن نفسه في الكتاب الُمقدَّس! 

 . 32-32: 1؛ 2: 3تيموثاوس 5اقرأ  . ج

غار معرفةَ  الكتاب الُمقدس هو أهم كتاب  ينبغي لألوالد أن يدرسوه طيلة حياتهم. يعطي الكتاب الُمقدَّس الشباب والص 

. والكتاب الُمقدس يجعل اإلنسان كامال   الخالص، وهو يعل مهم بهم على العيش بالبر  ، ويهي ئه بشكٍل اج  وناض الحق ويدر 

بوا أوالدهم على أن يقرأوا الكتاب الُمقدس ويدرسوه،  كامل لدعوته أو مهمته في الحياة. ولذا على الوالدين أن يدر 

 وبشكٍل خاص  على أن يطيعوه. 

من الكتاب الُمقدَّس ويناقشان  ا، قد يقرأ األب أو األم مقطع  تعليم الكتاب الُمقدَّس. فمثال  قد يلجأ الوالدان ألية وسيلة ل

صا وقت   اذلك المقطع مع   . كما يمكنهم أن يحفظوا آياٍت كتابية عن اللصالة كعائلة مع   امع أوالدهم. ويمكنهما أن يخص 

ر الولد ااظهر قلب مع   لمختلفة، أن يشرحا بشارة اإلنجيل لولدهما ويعطياه . وعلى الوالدين، في مراحل نمو وتطوُّ

د بما يكفي، على الوالدين تعليم ! وحين يكبُر األوالالفرصة لقبول يسوع المسيح في حياته، إن لم يُكن قد عمل هذا قبال  

ب  كلَّ يوم. كما يمكن للعائلة أن تخدم يسوع المسيح مع   األوالد في حي هم )يعقوب  اأن يقضوا وحدهم وقَت خلوٍة مع الر 

(. بمثل هذه الطرق يمكن للطفل أن يكتسب اإليمان النقي الصالح نفسه الذي لدى الوالدين. ينبغي للوالدين 12-17: 2

عوا ولدهما على أن ينمو باإليمان، وينبغي أال يحرماه من االختبارات العديدة التي يمكنه فيها أن يتعل م الوثوق  أن يشج 

 ا ولدهما يشاركهما في اختباراتهما في الوثوق بالرب. يدع أن ايهم أيض  باهلل. عل

 . لنفسه اتدريب الولد على أن يكون ضابطً  .3

 . 22: 4؛ أفسس 1: 12؛ 19: 13؛ أمثال 2-2: 1بطرس 2 اقرأ

با ولدهما على أن يكون ضابط  : شف وناقِ اكتشِ   لنفسه بطريقٍة عملية؟  اكيف يمكن للوالدين أن يدر 

 .مالحظات
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بوا أوالدهما على القدرة على كبح اإلنسان لرغباته وضبط س" هو "ضبط النف كالمه وأعماله. على الوالدين أن يدر 

، على الوالدين أال يسمحوا للولد بأن يستمر  باإللحاح حت ى يحصل على ما ضبط رغباتهم وكالمهم وأعمالهم. فمثال  

 على ما يريده! يريده. فإن سمحوا بهذا، فسيستخدم الولد هذه الطريقة للحصول 

." د الغضب، والكلمة القارصة تهيج السخطيبدِّ  )من الوالد( نالجواب الليِّ ": 1: 12الحكيم في أمثال  سليمان يقول لنا

ينبغي أن يكون " .زالت لسان، ومن يضبط شفتيه فهو عاقل )من الوالد(في كثرة الكالم "يقول:  19: 13وفي أمثال 

ب أوالده على أن يت بعوا طرق الهدوء واللطف معه بهدوء ولطف وليِّ  للولد في تعامله الوالد مثاال   ن. وعليه أن يدر 

 واللين نفسها حين يتكل مون بعضهم مع بعض، أو حين يغضبون أو يكونون منزعجين ومتضايقين. 

ا قد  عنفممزوج بالنوٍع من ضبط النفس، فيعب رون بغضٍب  يعب ر بعض األوالد عن غضبهم بطريقة تخلو من أيِّ  مم 

ما قد يجرح مشاعر اآلخرين ويتجاوز حد   وهذاض الممتلكات للتلف، أو قد يعب ر بغضٍب مسيء مليء بالشتيمة، يعرِّ 

اللياقة ويؤذي السمعة. يسمح الوالدان الحكيمان لولدهما بأن يعب ر عن غضبه، ولكن ينبغي أن يساعداه في تنمية صفة 

ح تعبيرات الغضب من األسوأ في األسفل إلى األفضل في  ملَّ ضبط النفس في تعبيره عن غضبه. "سُ  الغضب" يوض 

با ولدهما (. المسيحي المؤمن: الغضب" ُخلُق، "2، والملحق 4انظر الدليل اإلرشادي األعلى ) ينبغي للوالدين أن يدر 

ب على أن يعب ر عن غضبه بطريقٍة أكث ٍة يغضب بها، ينبغي أن يتدر  ، ر إيجابية. فمثال  على ضبط النفس. ففي كل  مر 

إن كان في الماضي يعب ر عن غضبه بطريقة عنيفة، فعليه أن يتعل م التعبير عن غضبه من دون اللجوء للعنف. 

 م في طريقة تعبيره عن غضبه. دَّ قيتن ويتحسَّ ع ولده أو يكافئه حين وينبغي للوالد أن يشجِّ 

ب األوالد على ضبط النفس بطرٍق خمسة ممكن  ة: ينبغي أن يتدر 

 ابأن يغضب الولد ببطء، أي أال ينزعج من أي خطأ يحدث، وبأال يتعامل مع كل خطأ أو أمٍر مزعج باعتباره هجوم   -

 (. 19: 1)يعقوب  اشخصي  

 (. 22: 4إلى ما بعد ذلك اليوم )أفسس  ابأال يبقى غاضب   -

 (. 22-24: 22 باالبتعاد عن أي ولٍد آخر يغضب بسرعة وبسهولة ويمكنه أن يؤثر به )أمثال -

أو كبت الغضب أو إنكاره أو تجاهله، وبأن يرك ز على السمات اإليجابية للشخص الذي هو غاضب عليه  بعدم -

 (. 13: 12)رومية  هبسبب

 (.  2: 10كورنثوس 1بعدم االحتفاظ بسجل باألخطاء واإلساءات المرتكبة ضده ) -
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 . تدريب الولد على تنمية الحّس بالمسؤولية .2

 . 27: 0اثي إرميا مر اقرأ

بشف وناقِ اكتشِ   ا ولدهم على أن ينم ي حس ه بالمسؤولية بطريقٍة عملية؟ : كيف يمكن للوالدين أن يدر 

 .مالحظات

بشأن هذه  جزء من حمل الولد للنير وهو صغير هو أن يتحم ل بعض المسؤوليات الُمحد دة، وأن يكون مساَءال  

به على أن يبقي الدهما مسؤولياٍت متزايدة في البيت وخارجه. فمثال  المسؤوليات. ينبغي أن يعطي الوالدان أو ، در 

. ودعه يشارك في مسؤوليات العائلة في البيت أو في الحقل أو اونظيف   االوقت ُمرتَّب   المكان الذي ينام فيه ويقضي فيه

ب الولد على أن يكون لديه حسٌّ بالمسؤولية في م ب في محل البقالة أو في المصنع. در  ا يتعل ق بالماء والممتلكات. در 

ة مع أشخاٍص من الجنس اآلخر، بطريقٍة الئقة  به على أن يتعامل مع كل  أنواع الناس، وخاص  الطفل على الس فر، ودر 

به على أن يتحم ل مسؤولية  ما في الكنيسة.  لكومهذَّبة وسليمة. وكذ  در 

 

 ج. مراحل التدريب

 

ة مراأب الُمقدَّس بش: ينبغي تطبيق تعاليم الكتاعّلم ل عديدة في تدريب الولد: وقد حن تدريب الولد في سياٍق عملي. ثم 

 ةأظهرت الخبرة أن أهم سنواٍت في تشكيل حياة الولد هي ما بين الوالدة وسن الخامسة، ومن ثم ما بين السادس

الولد حتى سن الحادية عشرة.  للمراحل الممكنة األربعة في تدريب اوالحادية عشرة. وفي ما يلي نظرة مختصرة جد  

 ولكن تذك ر أن ه قد توَجد اختالفات بين األوالد بسبب ظروف الولد وثقافته وجنسه وشخصيته. 

 .االمرحلة األولى في التدريب هي حتى سن الثانية تقريبً  .3

ب الطاعةهذه هي المرحلة المهمة في تدريب الولد على  على عادات األكل . في الناحية الجسدية، على الولد أن يتدر 

 والمهارات الحركية والكالم، إلخ. 

 . االمرحلة الثانية في التدريب هي ما بين سن الثانية وسن الثالثة تقريبً  .5

في هذه الفترة يمتحن معظم األطفال والديهم ليروا ما هي حدودهم وكم يمكنهم أن ينجوا من نتائج أعمالهم. هذه هي 

ف اباألمان بوضعه حدود   ا. فعلى الوالد أن يعطي طفله شعور  بول التأديبقالفترة المهمة لتدريب الطفل على   ة  معرَّ
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، وبمعاقبة الطفل بثبات وات ساق حين يتجاوز تلك الحدود، أو بامتداحه حين يحافظ على تلك الحدود فال اواضح   اتعريف  

ة  على "ضبط يتجاوزها. ومن الناحية العاطفية، ينبغي تدريب الولد على ضبط رد ات فعله واس تجاباته، وخاص 

ه. المحبةللشعور باألمان وخالل هذه الفترة، يحتاج الطفل النفس".  ل أن يكون مع أم   ، وعادة  ما يفضِّ

 .االمرحلة الثالثة في التدريب هي ما بين سن الثالثة وسن الخامسة تقريبً  .1

 أ. في الناحية الجسدية: 

 ، إلخ. اف  د على الحفاظ على جسده نظيابدأ بتدريب الول

 ب. في الناحية الفكرية العقلية: 

سوايسأل الولد باستمرار: "لماذا؟" وعلى الوالدين أن   . ليجيبوا عن أسئلة الولدالوقت  يكرِّ

له  ة  جيد انمِّ موقف التعلُّم عند الولد باإلشارة إلى أموٍر تتعل ق بالحياة والنباتات والحيوانات، إلخ وعالقتها به. اقرأ كتب  

 ! امه أن يغن ي ويرن م أغاني وترانيم جميلة. اعملوا أشياء مع  وعل  

 ج. في الناحية االجتماعية:  

، مثل اللقاء مع الناس ومصادقة آخرين من فئته مهاراٍت اجتماعية على لبدء تدريب الولد اهذه الفترة مهمة أيض  

 العمرية. 

 الشخصية:بناء د. في ناحية  

ب الولد على أن يجمع ألعابه، ويساعد في أعمال المنزل، إلخ. فمثال  . المسؤوليةبحس  الابدأ بتعليم الولد على  ، در 

ة في ما يختص  بتعبيره عن غضبه بطريقةٍ  ضبط النفساستمر  في تدريب الولد على  في التعبير عن عواطفه، خاص 

 صحيحة. 

 هـ. في الناحية الروحية: 

. عل مه بشارة اإلنجيل، واقرأ له الكثير من قصص الكتاب ير مع هللاالسهذه هي الفترة المهمة في تدريب الولد على 

 الُمقدَّس، وعل مه أن يحفظ اآليات الكتابية عن ظهر قلب، وأن يصل ي ويرن م. 
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 .االمرحلة الرابعة في التدريب هي ما بين سن السادسة وسن الحادية عشرة تقريبً  .3

 أ. في الناحية الجسدية: 

ريب الولد على مهارات العناية بشؤون البيت والموسيقى واأللعاب الرياضية وغيرها من هي أفضل فترة لتد ههذ

م للولد تعليم   به على التعامل مع المال بطريقٍة تت سم بالحس   اوصحي    اصحيح   ااأللعاب. قد  عن الناحية الجنسية، ودر 

 بالمسؤولية. 

 ب. في الناحية الفكرية العقلية: 

عه على قراءة الكتب الجي دة،  يهاف هذه هي الفترة التي يبدأ الولد يُِحب القراءة وجمع األشياء والسفر. ولذا، حف زه وشج 

عه على جمع أشياء مثيرة ومفيد  . واسَع لتوفير الوقت للذهاب مع ولدك إلى أماكن عديدة. ةوشج 

 ج. في الناحية االجتماعية:  

 للعائلة. اسَع ألن يكون لديكم اجتماعات عائلية منتظمة تلعبون فيها تنمية األنشطة التقليدية اهذه أفضل فترة يمكن فيه

. ومن الجي د أن تفك روا بعقد اجتماع عائلي دوري منتظم لُصن ع اأو تزورون آخرين مع   افيها مع   أو تستمتعون امع  

إشراكه في  اوجيٌد أيض  ، . تساعد هذه االجتماعات الولد في فهم كيف يتم ُصن ع القراراتاالقرارات ووضع الخطط مع  

ة القرارات والخطط التي تؤث ر أيض   بالطفل. كما أن  هذه أفضل فترة يمكنك فيها  اأخذ القرارات ووضع الخطط، خاص 

 إشراك ولدك حين تساعد اآلخرين. 

 الشخصية: ناحية بناءد. في  

الوالدين أن يقبلوا الولد ويظِهروا له  . ولذا، علىاصبِح أكثر تعقيد  تعبير الولد عن مشاعره وعواطفه يزداد قوة ويُ 

 من الفهم والمحبة مع أوالدهم.  اقوي   اقبولهم هذا. مهمٌّ أن يبني الوالدان رابط  

 هـ. في الناحية الروحية: 

هذه فترة مهمة في مساعدة الولد على أن ينم ي عالقته بالمسيح ويكون في شركة مع األوالد المسيحي ين المؤمنين 

. وعلى الوالدين أن يبدآ في إعداد ولدهما اوتصل ي مع   اغي للعائلة أن تقرأ وتناقش الكتاب الُمقدس مع  اآلخرين. ينب

با أوالدهما في ما يختص  بالقِيَم والمعايير اللعالقة واالت صال مع أوالد غير مؤمنين. وأخير   ، ينبغي للوالدين أن يدر 

ة بسلوكهم. ويحتاج الوالدان ألن يصلوا بان تظام من أجل أوالدهم حتى يعطيهم الرب نعمة بأن تصير الخاص 

 المعتقدات والوصايا ومعايير الحياة وقيِمها المسيحية معتقداتهم الشخصية. 
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2

  

 دقائق( 8)صالة 

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصل وا بالتناو ب

  ى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إل

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو  قائد المجموعة.)

  وببناء كنيسة المسيح.تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب : التعهُّد .1

مع شخص آخر أو ضمن  "تنشئة األوالد في العائلة المسيحية"بـِعظ أو عل م أو ادرس التعليم المتعلِّق  .2

 مجموعة. 

 .02: 14-29: 11لوقا ِمن  يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .0

ل. دَ  ن مالحظاتكاستخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ   .وِّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .4 ع يومي ا آخر خمس راجِ  .24-20: 2حل النزاعات: مت ى تأم 

 آيات كتابية حفظتَها. 

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا  درس الكتاب الُمقدَّس: .2 . استفد من منهجية 12حض 

 سة الكتاب الُمقدَّس. الخطوات الخمسة في درا

الة: .2  (. 0: 2هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

ن مالحظاتك .7 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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 52الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  23) مشاركة  5

  لوقا
 

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

 (.25: 64-21: 66)لوقا المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم  الروحيَّة وتأمالتكم في

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

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 2) حفظ 1

 53-51: 2حل النزاعات: متّى 
 

ليم:  :في مجموعات ثنائي ة راجعوا  .  24-22: 5حل النزاعات: مت ى الت وقيت الس 

 دقيقة(  82) درس كتاب 3

 23-3: 35يوحنا 
 

يسوع في بيت عنيا، ودخوله االنتصاري إلى أورشليم، ولقاءه مع مريم لمسح حادثة  23-1: 12يوحنا : يصف م قّدمة

 اليونانيين الذين سعوا لرؤيته، وعدم إيمان اليهود الذين رفضوه. 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1خطوة ال

  . 23-1: 12لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 م الحظات          .                                           اكتشف: 2الخطوة 

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

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحق  ا واحد 

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 33-3: 35يوحنّا 

 .مسح مريم ليسوع: 3االكتشاف 

. تم  إعداد 14ومرقس  22، ولكن ه الحدث الموصوف في مت ى 7حدث هو الحدث الموصوف في لوقا ليس هذا ال

حسب العادة في إسرائيل، كان الضيوف يت كئون بجانب ذالغداء في بيت سمعان األبرص على شرف يسوع. وب

جسد يسوع، من رأسه  غالي الثمن، وسكبته على )طيب( المائدة. كسرت  مريم، أخُت مرثا ولعازر، قارورةَ عطرٍ 

 قدميه بشعر رأسها. وامتأل البيت كلُّه برائحة ذلك العطر الزكية.  ت  حَ وبعد ذلك مسَ  .ميهوحتى أسفل قد

للمال. وقد حسب ثمن ذلك  اإي اه تبذير   ايهوذا. فيهوذا انتقد عملها هذا معتبر   أنانيةمريم و سخاءيقابل هذا الحدث بين 

!( كما انزعج بعض دينار، حيث كان الدينار أجرة يوم عمل 033جر سنٍة من العمل )العطر، فوجد أنه كان يساوي أ

ن. وحيثما دارت مريم بوجهها، تالقت عيناها بنظرات صادمٍة من عدم االستحسان. ولم يدافع عنها التالميذ اآلخري

 ." دعها! فقد احتفظت بهذا العطر ليوم دفنيسوى يسوع. فقد فهم يسوع دافعها، وقال: "

ومع أن يسوع . اال بُدَّ أن مريم، أكثر من أي  واحٍد من تالميذ يسوع، كانت مقتنعة  من أن أعداء يسوع سيميتونه قريب  

(، فربما كانت مريم أفضَل مستمٍع حظي به يسوع. وبحسب 04-00: 13؛ 01: 9؛ 01: 8ما أنبأ بموته )مرقس  اكثير  

وتوَضع األطياب بين األكفان. ولكن  مريم أرادت  كفَّن بقماٍش من كت انسد الميت يُ العادة اليهودية، عند الموت، كان ج

لدفنه. وقد قبِل يسوع  ا، ولذا سكبت طيبها وعطرها على يسوع إلعداده ُمسبَق  اأن تكرم يسوع بينما كان ما يزال حي   

 الكريم هذا سيُعَرف في كل أنحاء العالم.ها الثمين، وأنبأ بأن عملها قربان

له. ولكن  عمل مريم لم يكن  ن يسوع يرفض التبذير الذي ال داعيَ كا ايسوع يهتم بالفقراء، وبالطبع أيض   بالطبع كان

وقد كان عمل إيمان بما أنبأ يسوع به بشأن ألهم موت في تاريخ العالم!  ا، بل كان عمل محبة ليسوع، إعداد  اتبذير  
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. يعل م يسوع المسيحي ين المؤمنين بأنه يعطي قيمة اريب  موته، معب رة  بعملها هذا عن قناعاتها بأن يسوع سيموت ق

 . اإلنفاق المال بطريقة مختلفة عن الطرق التي يت بعها الناس عموم  

 

 32-35: 35يوحنّا 

 .دخول يسوع االنتصاري إلى أورشليم: 5االكتشاف 

تان جد    لي: بالنسبة  االحقيقتان التاليتان مهم 

. لم يكن مجمع السنهدريم قد خط ط لقتل يسوع خالل عيد ل الوضع والظروفظِهر يسوُع أنه مسيطر على كاميُ 

الفصح، ولكن  دخولَه االنتصاري إلى أورشليم ألزمهم على التسريع في تنفيذ مؤامرتهم. وبدخول يسوع إلى أورشليم 

 أعلن أنه قد أتى ليبذل حياته طواعية .

ة زكريا  احرفي   ايسوع إلى أورشليم على جحٍش تحقيق   . كان دخولا، رئيس السالميُظِهر يسوُع أن ه المسيَّ  . 9: 9لنبو 

على جحش. وبينما كان الركوب على فرٍس يرتبط بالحرب، كان  اإليهم، راكب   افسيرى أهل أورشليم ملَكهم آتي  

ا السياسي يَّ ا، ولكن ليس المسظِهر يسوع أن ه المسيَّ الركوب على حماٍر يرتبط عادة  بالسالم! وبالركوب على جحش، يُ 

ليهزم أعداءه  ا الكتاب الُمقدَّس. فهو يُظِهر أن ه لم يأتِ اليهود، بل مسيَّ  ة عندالشائع ةوالعسكري بحسب الصور

 السياسيين، بل أتى ألجل السالم. فسيموت ليصنع السالم بين هللا واإلنسان الخاطئ! 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟ : ما األسئلة الت ي تود  أنفّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 23-1: 12لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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

ضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي : )بعد أن يقضي أعشارك

نها(.   دو 

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

 األسئلة.( مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها الت الميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األ بعض )في ما يلي

 

 53: 35يوحنّا 

 ؟ لماذا كان هؤالء اليونانيون بين الذين أتوا للعبادة في أورشليم في عيد الفصح: 3الّسؤال 

 .مالحظات
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. وفي تلك المناطق اأو ُسبوا إلى أماكن بعيدة جد  بفلسطين كان اليهود قد هاجروا منذ قروٍن كثيرة إلى البالد المحيطة 

لون فيها ليعبدوا هللا وليدرسوا العهد القديموالبالد بنوا لهم مجامع  . واألمم، الذين انجذبوا إلى نقاوة التوحيد، بدأوا يتحو 

بكل  وصاروا شركاء، ان وتعهدوا بإطاعة كامل الشريعة. فصاروا يهود  إلى اليهودية. وقد اختُتن بعض األممييِّ 

(. ولكن كان هناك أمميون آخرون 13: 2 الرسل امتيازات ومسؤوليات اليهودية. وقد ُدعي هؤالء "دخالء" )أعمال

. وقد ُدعي هؤالء "خائفو هللا" الم يُختَنوا ولم يحفظوا الناموس الطقسي اليهود، برغم انجذابهم للديانة اليهودية عموم  

م بالدخول لم يُكن يُسَمح لهؤالء بالدخول إلى الهيكل، ولكن  كان يُسَمح له(. 14: 12 الرسل أو "متعب دون هلل" )أعمال

( 12-14: 2" )أفسس امتوس ط   اذا، فإن ه حت ى زمن يسوع، كان الناموس الطقسي يشك ل "حائط  كإلى "دار األمم". وه

 يفصل بين اليهود واألمم. 

ن المتعب دين هلل. ال نعرف لماذا أرادوا أن يواليونانيون الذين كانوا قد جاءوا إلى عيد الفصح كانوا من هؤالء األممي  

ا بيسوع. ربما لم يُعد هؤالء يؤمنون بحكمة اليونانيين، ولم يستطيعوا إيجاد السالم الحقيقي في ديانة اليهود. يلتقو

. قد م هؤالء اليونانيون طلبَهم ذاك من الخالصوجواب يسوع يشير إلى أن هم كانوا يريدون أن يتكل موا مع يسوع عن 

للذين كان اسماهما يوناني ين. وقد أعطى يسوع جوابه لتلميذيه، ي يسوع الوحيدين اخالل فيلبُّس وأندراوس، تلميذَ 

 اللذين بدورهما نقال الجواب إلى اليونانيين. 

 

 53-51: 35يوحنّا 

 ؟ما الذي يقصده يسوع بقوله إنّه إن لم تقع حبطة الحنطة وتموت فإنّها تبقى وحدها: 5الّسؤال 

 .مالحظات

د كان حشٌد من اليهود يقفون حول يسوع حين  أجاب عن السؤال الذي طرحه اليونانيون، فقال: "قد أتت الساعة ليتمجَّ

ابُن اإلنسان. الحقَّ الحقَّ أقول لكم: إن  لم تقع حب ة الحنطة في األرض وتُمت فهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتي 

على الصليب،  هى موتكان يسوع يشير إل "!قد اقتربت ساعة تمجيد ابن اإلنسان :فقال يسوع لهما بثمر كثير."

 تتويجه في السماء حين سيجلس عن يمين هللا اآلب.  اوقيامته من الموت، وصعوده إلى السماء، وأخير  

إلى أورشليم،  اومنتصر   امهيب   ا الحي األرضي الشهير، الذي دخل دخوال  يريدون أن يلتقوا بالمسيَّ بينما كان اليونانيون 

لن يساعدهم أو يفيدهم في أي  يا األرضأن  اللقاء بالمسيَّ  الوشيك. أوضح لهم تمام  كان يسوع يتكل م عن موته القريب ا

على أن  اا السماوي، سيكون قادر  . وبعد ذلك، لكونه المسيَّ ا األرضي أن يموت أوال  شيٍء على اإلطالق! فينبغي للمسيَّ 
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تكل م يسوع عن موته بصفته حبة حنطة تقع في  وقُت أكثِر موٍت وألٍم مرارة . وقد ا، قد أتى أخير  يخلِّصهم! ولكن اآلن

 األرض وتموت. 

وحب اٍت  ات، فإنها ال تستطيع أن تصبح نبتة  تحمل بذور  تقع حبة الحنطة إلى األرض وتمُ لم يعرف كلُّ مزارعٍ أن ه إن 

ن ألحٍد أن يخلص! أن يموت، إذ إن  لم يُمت على الصليب، فال يمك افمن ناحية، يقول يسوع إن ه ضروريٌّ تمام   أكثر!

سيخلصون.  اي إلى أعظم حصاٍد في العالم. فإن مات، فإن  كثيرين جد  ومن ناحيٍة أخرى، يقول يسوع إن موته سيؤدِّ 

على الصليب  موته البديليٍة تقع في األرض وتموت، فإنه يعل م أن حب  إياه ب اموته واصف  وهكذا، حين يتكل م يسوع عن 

 وبأن  هذا الموت سيأتي بأعظم تأثيٍر على تاريخ هذا العالم!  لخالص البشر، اضروريٌّ تمام  

 

 52-52: 35يوحنّا 

 ؟  ه في هذا العالمه ونفسَ لماذا ينبغي للمسيحي المؤمن أن يبغض حياتَ : 1الّسؤال 

 .مالحظات

أن يخدمني  من أراد .ةمن يتمسك بحياته، يخسرها. ومن نبذها في هذا العالم يوفرها للحياة األبديَّ يقول يسوع: "

 ." ا. وكل من يخدمني يكرمه أبيفليتبعني. وحيث أكون أنا يكون خادمي أيض  

ينبغي للمسيحي المؤمن أن يبِغض نفسه وحياته في هذا العالم، ألن  هذه هي الطريقة الوحيدة التي بها يمكنه أن 

المادية وطموحاته في هذا العالم  حياته ونفسه هو إنسان يعطي حياته وعائلته وأصدقاءه وأمالكه يخلص. فالذي يحب  

 أولوية  على يسوع المسيح. سيخسر هذا اإلنسان حياته، إذ لن يعترف به يسوع، فيهلك هذا اإلنسان إلى األبد. 

ة ثالثة أموٌر مهمة في ما يتعلَّق ببُغض حياته في هذا العالم الخاطئ:   ثم 

 .إنكار الذات أأ. مبد 

حظ أن مبادئ إنكار الذات تنطبق على يسوع وعلى المسيحي ين المؤمنين. ، نالاع  م 22-20: 12حين ننظر إلى يوحنا 

على نرى أن  22-22: 12ليخلِّص كثيرين. وفي يوحنا  على يسوع أن يموتأن  24-20: 12فنرى في يوحنا 

ن أن يعمل هذا ، ال يمكن للمسيحي المؤماطبع  . ين ألن يموتوا ألجل المسيحين المؤمنين أن يكونوا مستعد  المسيحيِّ 

 ته، ومع هذا تبقى مبادئ إنكار الذات بالغة األهمية بالنسبة ليسوع المسيح. بقو  

 .بإعطاء يسوع المكانة األولى في الحياةب. التعليم المتعلّق  
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 م يسوع هذا الحق نفسه فيالتعليم المتعل ق بإعطاء يسوع المكانة األولى في الحياة وارد في األناجيل األخرى. يعلِّ 

أباه أو أمه  من أحبَّ : "09-07: 13يقول يسوع في مت ى ف. 00-22: 14؛ لوقا 08-04: 8؛ مرقس 09-07: 13مت ى 

ومن ال يحمل صليبه ويتبعني، فهو ال  .ابنه أو ابنته أكثر مني، فال يستحقني أكثر مني، فال يستحقني. ومن أحبَّ 

 الرسل قال بطرس في أعمالو" .أجلي، فإنه يربحهامن يتمسك بحياته، يخسرها؛ ومن يخسر حياته من . يستحقني

." ينبغي للمسيحي المؤمن أن يعطي المسيح المكانة األولى ينبغي أن يطاع هللا ال الناسللسلطات الحاكمة: " 29: 2

ته ة. ينبغي أن يكون والؤه األول ليسوع المسيح ال لوالديه أو معل مه أو شركفي حياته الشخصية وفي حياته االجتماعي  

ركة أو أو حكومته. وإن كان هناك تضاُرب بين ما يأمر به يسوع المسيح وما يطلبه الوالدان أو الُمعل مون أو الش  

 اآلخرين. رغبات  لطات الحكومية، فعلى المسيحي المؤمن أن يختار إطاعة المسيح ويقاومالس  

 .ج. األلم في الخدمة 

." قصد يسوع اني فليتبعني. وحيث أكون أنا يكون خادمي أيض  من أراد أن يخدميقول يسوع: " 22: 12في يوحنا 

الطريق، حت ى لو كان ذلك طريق إنكار الذات والصليب.  بكلماته هذه أن ه إن كان المسيحي المؤمن يخدمه فليتبعه كلَّ 

فض والر  عوبات ألن يعاني الص   اهو أن يكون اإلنسان مستعد   09: 13معنى "حمل الصليب وات باع يسوع" في مت ى 

 ولكن يمكن للمسيحي المؤمن أن يتذك ر أن  الموت ألجل يسوع المسيح وملكوته في هذا العالم.  اواالضطهاد وأحيان  

." ويقول: ، فإنه يربحها)ومن أجل اإلنجيل( من يخسر حياته من أجلي اج، إذ قال يسوع: "ليب يقود إلى الت  الص  

 (. 22: 12" )يوحنا وكل من يخدمني يكرمه أبي"

 

 15-13: 35يوحنّا 

 ؟ اما معنى أن ي طَرح خارجً  ؟من هو رئيس هذا العالم: 3الّسؤال 

 .مالحظات

 إليَّ  ا عن األرض أجذبُ ق مرفوع  وحين أعلَّ  .ااآلن وقت الحكم على هذا العالم! اآلن يطرد سيد هذا العالم خارج  "

وصعوده وتتويجه في السماء. موت المسيح ع يسوع من األرض يشير إلى موته على الصليب وقيامته رف  " .الجميع

 على الصليب هو في الوقت نفسه دينونة هذا العالم وطرد إبليس من مكانه المرموق كرئيس في هذا العالم. 

  .أ. دينونة العالم
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نه عالم قادتهم الذين أدانوه. إوعالم عالم البشر الذين رفضوه، هو األرض، بل  "العالم" الذي يتكل م يسوع عنه ليس كلَّ 

مه، وعالم الجنود الذين سخروا واستهزأوا به، وعالم بيالطس الذي حكم عليه بالموت. ليهوذا الذي خانه وأس

لهم. حاكم هذا العالم  اوباختصار، العالم هو كل مجتمع األشرار البعيدين عن هللا الذين يت خذون من إبليس رئيس  

ه أدان نفسه بهذه الفعلة. واآلن، هذا العالم محكوم عليه، أي مدان من دون أن يدرك أن هذا معناه أن   ورفضهالمسيح، 

 (. 8: 21 يوحنا ومحكوم عليه بالدمار والهالك في الجحيم )انظر رؤيا

 .اب. طرح/ طرد إبليس خارجً 

. قبل مجيء يسوع المسيح كان إبليس يملك الكثير من السلطة في هذا العالم، وقد حاول رئيس هذا العالم هو إبليس

 (. 21، 23، 10: 13إبعاد رُسل هللا من األماكن التي كانت تحَت سلطته )دانيال 

(، وربط إبليس من خالل طرده 8: 0يوحنا 1ولكن  خالل المجيء األول ليسوع المسيح، نقض يسوع عمل إبليس )

يرة )مت ى  ( 14: 2نيين ؛ عبرا12: 2من خالل موته )كولوسي و(، 03-28: 12وإخراجه الشياطين واألرواح الشر 

(. وهكذا، فقد حكم على إبليس وأدانه 9-2: 12 يوحنا وقيامته، ومن خالل صعوده وتتويجه على عرش السماء )رؤيا

ما يزال إلبليس سلطة و(، 03: 14(. لم يكن إلبليس أية سلطة على يسوع المسيح )يوحنا 11: 12؛ 01: 12)يوحنا 

 يوحنا1ليست له سلطة على المسيحي ين المؤمنين في هذا العالم )(، ولكن 23: 2يوحنا 1على عالم غير المؤمنين )

(. ومع أن المسيحيين المؤمنين ما يزالون يحاربون في معركة روحية ضد إبليس 9-8: 2بطرس 1؛ 19: 2

يرة )أفسس   انتشار بشارة اإلنجيل يمنع أو يعطِّل(، فإن  إبليس لم يُعد يستطيع أن 12-13: 2وشياطينه وأرواحه الشر 

ة وشعب وبلد في هذا العالم )رؤيا  (. 0-1: 23 يوحنا في كل أم 

في العالم  إبليس من مركزه كحاكمٍ  د." طراد هذا العالم خارج  د سيِّ طرَ يُ يقول يسوع إنه من خالل موته على الصليب "

ة في هذا األمم إلى نفسه! بموت المسيحيسوع المسيح ا يؤد ي إلى جذب على الصليب  لماليين من الناس من كل أم 

إبليس سلطانه على األمم، ولم يعد يستطيع أن يمنع استماعها  دَ قَ وبقيامته وصعوده وتتويجه على عرش السماء، فَ 

ٍة من سلطان إبليسا. ومن اآلن فصاعد  هذه البشارة قبولهالبشارة اإلنجيل و  وقبضتِه ، سيسلب يسوع الناس من كل أم 

 . (10: 1ويأتي بهم إلى ملكوته )كولوسي 

ين الذين سيؤمنون بيسوع المسيح. ومنذ َصى من األمميِّ لوا بداية عدٍد ال يُحا يسوع، مثَّ واليونانيون، الذين أتوا ليرو

 مجيئه األول وحتى اليوم، ماليين فوق ماليين من الناس ُجِذبوا إلى ملكوته. 
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 32-12: 35يوحنّا 

قدَّس إلى اإليمان و: 2الّسؤال   ؟عدم اإليمانكيف ينظر الكتاب الم 

 .مالحظات

قدَّس لإليمان؟    أ. كيف ينظر الكتاب الم 

 فر أعمال الرسلويكتب لنا سِ   ". ...أن تؤمنوا به...  فقد وهب لكم، ألجل المسيح: "29: 1تعل م رسالة فيلب ي 

و أن  اإليمان هبةٌ من ." تعليم الكتاب الُمقدس المتناغم والثابت ههم هللا للحياة األبديةوآمن جميع من أعدَّ : "48: 10

ه ليس عَمَل اإلنسان. يعطي هللا اإليمان، وعلى اإلنسان مسؤولية أن يمارس اإليمان الذي يعطيه هللا إي اه. هللا، وأنَّ 

التزام قلبي يدفع الفم  اأيض  ليس مصاَدقة ذهنية فقط، ولكن ه  يأن اإليمان الحقيق 40-42: 12ويعل م إنجيل يوحنا 

 ذلك اإليمان. لالعتراف وإعالن 

قدَّس لعدم اإليمان؟   ب. كيف ينظر الكتاب الم 

لم ... فبه يؤمنواا، لم أجرى أمامهم آيات كثيرة جد    )يسوع( ومع أنه": وحناي، يكتب 43-07: 12يوحنا إنجيل في 

ا بقلوبهم، أعمى عيونهم وقسى قلوبهم، لئال يبصروا بعيونهم ويفهمو: ‘اأن يؤمنوا، ألن إشعياء قال أيض   يستطيعوا

 ’."ويتوبوا فأشفيهم

د بني إسرائيل على هللا وعن  4-2: 1نقرأ في إشعياء عدم إيمانهم.  علىيحاسب إله الكتاب الُمقدَّس الناس  عن تمرُّ

ا و لكن ا ولكن ال تفهموا. انظروا نظر  اسمعوا سمع  ": قائال   13-9: 2صيرورتهم فاسدين. ولذا، يدينهم هللا في إشعياء 

قلب هذا الشعب، وثقل أذنيه وأغمض عينيه لئال يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه، فيرجع عن  س  قِ .  ال تدركوا

الح من األنبياء، .غيه ويبرأ ومع " كان شعب إسرائيل قد رأى الكثير من المعجزات، وسمعوا الكثير من الكالم الص 

سمح هللا بأن يصيروا ما أرادوا أن يكونوا ن يؤمنوا، ولذا . فقد رفضوا أهذا فقد اختاروا أن يقس وا قلوبهم تجاه هللا

 (! 8-7: 2! حصدوا ما زرعوه بأنفسهم )غالطية اتام    ا. وهكذا جعل هللا عيونهم وآذانهم ُمغلَقة إغالق  عليه

ع بالطريقة نفسها، رأى الفريسي ون وكثيرون آخرون من اليهود معجزات يسوع المسيح وسمعوا تعاليمه الكثيرة، وم

التي بها أُدين بنو إسرائيل في أن يؤمنوا بيسوع المسيح. ولهذا فقد ِدينوا بالطريقة نفسها  اهذا فقد رفضوا هم أيض  

 (. 17-11: 10)مت ى العهد القديم 
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لدى كل إنسان مسؤولية أن يستجيب لكلمات هللا في الكتاب الُمقدَّس. فهو مسؤول عن أن يستجيب لتعاليم  اوهكذا أيض  

يسيين وكان باستمرار ينتقد المسيح )مت ى  وأعمال ، 2: 12يسوع المسيح. وإن كان موقف الشخص يشبه موقف الفر 

 على أن يدخل إلى ملكوت هللا.  اقلبه سيتقسَّى ولن يكون قادر   (، فإنَّ 24، 14، 13، 7

الح ونقي سيستجيب ألن يكون لديه خوف. فكل قلب ص اإنسان يستجيب بإخالص لكلمة هللا ليس مضطر   كلُّ  ولكن  

 (! 12: 8؛ لوقا 23: 4؛ مرقس 20: 10)مت ى  ويأتي بثمرٍ لكلمة هللا، وسينمو 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

 والت ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق الت ي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من الت طبيقات شارك ودّون نها. 23-1: 12الت ي نستقيها من يوحن ا : لنفك ر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما الت طبيقات الممكنة الت ي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا الت طبيق الش خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش خصي.دّون

ون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نفسه. وفي ما يلي قائمة )تذك ر أن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تك

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :35نا يوح إنجيل من مقتَرحةأمثلة على تطبيقات . 3

 في بعض األحيان يكون اإلنفاق الكثير ألجل إكرام المسيح.    :0: 12

 غير أمين مثل يهوذا. أو  عن األمور المالية، انتبه أال تصبِح بخيال   حين تكون مسؤوال    : 2: 12

. ولذا ُكن  اإن تآمر أعداء يسوع المسيح على قتله، فهم سيتآمرون على قتل المسيحي ين المؤمنين أيض   : 13: 12

 . امستعد   

الدينية اليهود الدينيون. فهؤالء لم يعرفوا كتبهم  ةال تنظر إلى يسوع بالطريقة التي نظر بها إليه قاد : 12: 12

ة (، بل وأبدلوا األسفار الُمقدَّسة بتقاليدهم وكذلك بكتٍب دينيَّ 09: 2؛ يوحنا 29: 22)انظر مت ى 

 جديدة! 

ين. بشكٍل عام، من يوصل أخبار بشارة يسوع المسيح للناس ليسوا القادة الديني ين بل الناس العادي   : 19، 17: 12

 لندع الناس العادي ين ينشرون بشارة اإلنجيل! 

ة الناس سيقبلونه! ولذا اكرز ببشارة اإلنجيل للناس إن لم يقب : 23-21: 12 ل القادة الديني ون يسوع المسيح، فإن عام 

 ين. العادي  
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 إنكار الذات والتألُّم ألجل المسيح اثنتان من أهم وأسمى الفضائل المسيحية.  : 24-22: 12

 العالم إليه.  لناس في كل  العالم، ألن يسوع يجذب ا اس في كلِّ أعلِن بشارة اإلنجيل للن   : 01-02: 12

ادق بيسوع المسيح سيعترفون بيسوع المسيح بأفواههم حت ى أصحاب اإليمان الحقيقي والُمخلِص الص   : 42-40: 12

 حين يتعرَّضون لالضطهاد. 

رك اآلن أو أن ها تدينك في اليوم األخير.  : 48: 12 ا تبر   رسالة بشارة اإلنجيل إم 

 :يةأمثلة على تطبيقاٍت شخص. 5

ل ليسوع المسيح  أريد أن أعطي يسوع المسيح المكانة األولى في حياتي. قد تعه دتُ  (أ في قلبي بأن يكون والئي األو 

ال لوالديَّ أو شركتي أو حكومتي. وإن كان هناك تضارب بين ما يأمرني يسوع المسيح بأن أعمله وما يطلبه مني 

 سأختار أن أطيع المسيح.  يوالداي أو معل مي  أو الس لطات الحكومية، فإنن

 

ست نفسي ألن أحمل  أريد أن أخدم يسوع المسيح كلَّ  (ب الطريق، حت ى لو كان طريق إنكار الذات واأللم. قد كر 

فض واالضطهاد، بل وحت ى الموت ألجل يسوع الصليب وأتبع يسوع. أنا مستعدٌّ وراغب بأن أعاني الصعوبات والر  

هج من الخدمة فقط اج. بهذا النَّ أن الصليب يقود إلى الت   ا. ولكنني أريد أن أتذك ر دائم  المسيح وملكوته في هذا العالم

 يمكن لنفسي وحياتي أن تخلُصا! لن يكرمني هللا اآلب إال بسيري في طريق الخدمة واأللم!  

 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعل مته خال تجاوب. )23-1 :12بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا  بالتناوبلنصلِّ 

ب  على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصل ي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  الُمقدس. تدر 

 

 دقائق( 8) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

ا وألجل الناس في العالمفي مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم  تابعوا الصالة .ألجل بعضكم بعض 
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 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 للّدرس القادم

 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .1  : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  12يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .0 يومي ا.  17: 18-1: 12لوقا : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .4 راجع يومي ا آخر خمس . 4-0: 0 الثبات في األمانة: أمثالتأم 

 آيات كتابية حفظتَها. 

الة: .2  (. 0: 2صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .2 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 ات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم. بشأن آيات الحفظ، ومالحظ
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  52الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  23)مشاركة   5

  لوقا
 

ا تعل متوه في الو كل  واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا ب باختصار عم  قت الذي قضيتموه مع الر 

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة   (. 17: 18-1: 12)لوقا ومن الت أمُّ

 استمع للش خص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 2)حفظ  1

 3-1: 1الثبات في األمانة: أمثال 

 

 .4-0: 0الثبات في األمانة: أمثال اٍت من اثنين. راجعوا في مجموع

  دقيقة( 82) تعليم 3

د د من خالل المساعدة الشخصية  تدريب المؤمنين الج 
 

قّدمة الت عليم الُمقدَّم في هذا الدرس يتعلَّق بتدريب المؤمنين الُجُدد من خالل المساعدة الشخصية. وسنعل م هنا طريقة : م 

 . بها أن يساعدوا المؤمنين الحديثين على النمووالمتقدِّمين يمكن للمؤمنين القدامى 

 

 أهمية المساعدة الشخصية . أ

 

 ما هي المساعدة الشخصية؟  .3

ف "المساعدة الشخصية" في هذه الدراسة بكونها المساعدة الُمقدَّمة من مسيحي  مؤمن أكبر سن    وأنضج لمسيحي   اتُعرَّ

 الشخصية هي مساعدة المؤمن الحديث على أن ينمو ويصبح تلميذ  اإليمان. المساعدة ا في مؤمن صغير وحديث

 ليسوع المسيح. إن ها إعطاؤه المعونة المناسبة لحاجاته وشخصيته، وذلك من خالل تعليم الكتاب الُمقدَّس. إن ها إعطاؤه

 مساعدة من خالل عالقة شخصية مجبولة  بالمحبة واالهتمام الشخصي ين. ما يحتاج إليه من 

 



56 
 

قدَّس أمثلة .5  .على المساعدة الشخصية في الكتاب الم 

: مع أن ثمة أمثلة كثيرة في خدمة يسوع المسيح، فقد حث  يسوع المسيح تالميذه على أن يتبعوا مثاله. واألمثلة م قدِّمة

 الُمقد مة في ما يلي تهدف لتحفيز تفكيرنا في ما يتعل ق ببعض نواحي المساعدة الشخصية. 

 ن أجل مساعدة شخٍص ما لنوال الخالص.قّدم مساعدة شخصية م . أ

 .13-1: 19لوقا  اقرأ

 ل يسوع حين التقى بزك ا؟فع: ماذا شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ا رئيس  أتى يسوع المسيح إلى العالم ليطلب ويخلِّص الضال ين الهالكين. كان زك ا ضاال    ا، ولكن  يسوع وجده! كان زك 

. حين اه كان يغش  الناس وكان يطلب من الناس أن يدفعوا ضرائب باهظة جد   كان عظيم الثراء، ألن   ولذاللعش ارين، 

ا أيض   ا، أراد زك  ا أن يلتقي بيسوع. ربما كان  اأتى يسوع إلى بلدة زك  أن يرى يسوع ويلتقيه. ال نعرف لماذا أراد زك 

ا الحقيقية، وبادر  ا في بيته.  ن  يلتقيألضميره ينخسه بسبب غشه وخداعه. ومع هذا فقد عرف يسوع حاجة زك  بزك 

ا بخطيته ليسوع وقالاوخالل حديثهما مع   قد اغتصبت  ها أنا أعطي نصف أموالي للفقراء. وإن كنتُ ": ، اعترف زك 

 اليوم تمَّ " ه:." وحينئٍذ ساعده يسوع على أن ينال الخالص، وقال له وبشأنله أربعة أضعاف ا من أحد، أردُّ شيئ  

." إحدى النواحي المهمة في المساعدة الهالكين ويخلصهم عنِ  ليبحثَ  ابن اإلنسان قد جاءَ  فإن...  الخالص لهذا البيت

 الشخصية هي مساعدة اإلنسان على أن ينال الخالص. 

 قّدم مساعدة شخصية من أجل أن يتعلّم شخٌص ما أكثر من يسوع المسيح.  . ب

 .18-12 :4 كورنثوس2؛ 42-08: 13لوقا  اقرأ

 ما هو "الشيء الواحد" الذي يحتاج إليه الناس؟  : برأيك،شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

هو أن يجلسوا عند قدمي يسوع ويتعل موا منه. ال نعرف بالضبط ماذا  "الشيء الواحد" الذي يحتاج إليه الناس فعال  

ين. وقد نعرف أن يسوع أعطى هذا الحدث أولوية  وأهمية عظيمتَ مها. ولكن نا حاجة مريم الشخصية أو ماذا علَّ  تكان

قال بهذا الشأن إن المساعدة الشخصية التي رغبت مريم بالحصول عليها كانت أكثر أهمية من تأديتها عملها 

االعتيادي في البيت. كان حصولها على المساعدة الشخصية من يسوع أكثر أهمية، ألن على المسيحي ين المؤمنين أن 
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م في الس ن  واإليمان أن يرك زوا عيونهم ال على ما يرونه، بل على ما ال يُ  رى! وهكذا، يمكن لمسيحي  مؤمن متقدِّ

من  افي "الجلوس عند قدمي"، فيتعل ما مع   امع  بعض الوقت  افي اإليمان ألن يقضي اوحديث   اشاب    امؤمن   ايدعو مسيحي   

ة في المساعدة الشخصية هي التعلُّم مع  تعليم يسوع.   من يسوع.  افإحدى النواحي المهم 

 قّدم مساعدة شخصية من أجل مساعدة شخٍص ما في استعادة عالقة مكسورة.ج.  

 .19-12: 21؛ 07: 10يوحنا  اقرأ

 ل يسوع حين التقى ببطرس عند بحر الجليل؟ فع: ماذا شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ه سيتبع يسوع صلب يسوع، كان بطرس يتفاخر بأن بلَ . فقَ التي ُكِسرتبادر يسوع في اللقاء ببطرس وإصالح العالقة 

ولكن حين قُبِض على يسوع، ." ا عنكحياتي عوض   إني أبذلُ يسوع لالضطهاد والقتل، بل وقال: " ضحت ى لو تعرَّ 

اٍت أن ه كان  هرب بطرس مع تالميذ يسوع اآلخرين. وخالل التحقيق مع يسوع ومحاكمته، أنكر بطرس ثالث مر 

 رس هذا إلى حدوث انفصال وشرخ بينه وبين يسوع. يعرف يسوع وأن ه كان من تالميذه. وقد أد ى عمل بط

ا ياسمعان بن يونا، أتحبني أكثر ممَّ : "م يسوع بطرس بكالم شخصي  قائال  وبعد قيامة يسوع المسيح من الموت، كلَّ 

اٍت بالسؤال نفسه، وأعطى بطرسَ  " وواجه يسوع بطرسَ يحبني هؤالء؟ أطعم ثالث مراٍت المهمة نفسها: " ثالث مر 

." عرف يسوع ماذا كانت حاجة بطرس األولى والُكبرى. كان بطرس قد أنكر يسوع ثالث مراٍت قبل موته، يحمالن

إصالح عالقته بيسوع المسيح. وقد كان يسوع هو َمن بادر لمساعدة بطرس في ووكان بطرس يحتاج للغفران 

ه ليكون أحد تالميذه وشركائه في العمل . إحدى النواحي المهمة األخرى حاجته الشخصية. غفر يسوع لبطرس ورد 

 في المساعدة الشخصية هي مساعدة الشخص في حاجته الشخصية، مهما كانت تلك الحاجة. 

 .نواٍح عملية في المساعدة الشخصية .1

 .أ. اإلعالن والحض والتعليم في المساعدة الشخصية 

 . 29-28: 1كولوسي  اقرأ

ا كانت مساعدة بولس الش خصية شف وناقِ اكتشِ   تتألَّف؟: مم 

 .مالحظات
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ضين وحاث ين(  هذا السر نعلنه نحن، واعظين" بولس:الرسول يقول  كل إنسان، ومعلمين كل إنسان، في كل )محرِّ

 ."ا وأجاهد، بفضل قدرته العاملة في بقوةوألجل هذا أتعب أنا أيض  .  في المسيححكمة، لكي نحضر كل إنسان كامال  

 . وكانت مساعدة بولس العملية تتألَّف من األمور التالية: شخص كلِّ كان هذا ما قصد بولس أن يعمله مع 

ب أعلن بولس بكلِّ صراحٍة ووضوح أن يسوع هو الُمخلِّص الوحيد والر  يسوع المسيح لكل إنسان.  أعلن بولس

ن يسوع في النمو، فعليه أن يعلِ  اشاب   امؤمن   االوحيد! حين يساعد مسيحيٌّ مؤمن متقد م في السن واإليمان مسيحي  

 ، وبصفتِهِ المسيح، وال شيء غير المسيح، بصفته مصدر الخالص والنضوج، وبصفته وسيط الخالص والنضوج

في أي موضوع  اأن يتناقشا مع   ن(. وبالطبع، يمكن للمؤمنين االثني02: 11هدف الخالص والنضوج )انظر رومية 

ولكن بشارة إنجيل  .أثير الفالسفة على الفكر البشريالشاب  الحديث، مثل موضوع ت بالنسبة للمؤمن اربما يكون مهم  

ما يخلِّص الناس ويجعلهم ينمون وينضجون في حياتهم المسيحية وشبَه المسيح  ييسوع المسيح، ال الفلسفة، ه

 (. 22-23: 1كورنثوس 1)

ذهن شخٍص ما من " هو أن يطبع كلماٍت معي نة في واعظينالمعنى الحرفي لـ"إنسان.  كلَّ  أنذر بولس وحث  وحرَّض

خالل الت عليم والت حذير والتنبيه والحث  والت شجيع. وبولس نفسه يقد م أمثلة من حياته على إنذار وحث  وحض  آخرين. 

، يقول بولس الرسول 01: 23 الرسل أن يتصالحوا مع هللا. وفي أعمالب الناس يتوسَّلنسمعه  23: 2كورنثوس 2ففي 

وتُلخَّص مساعدة بولس . وليال   امن القادة المسيحي ين في أفسس بالدموع نهار   كل واحدٍ  نصحإنه لم يتوقَّف عن 

ولكننا كنا مترفقين بكم كأم مرضع تحنو ... " ، حيث يقول:12-11، 7: 2تسالونيكي 1الشخصية بشكٍل جميل في 

ونحرضكم  منكم ونشجعكمكما أنكم تعلمون كيف عاملناكم معاملة األب ألوالده، فكنا نعظ كل واحد  ... على أوالدها

 ."ا يليق باهلل، ذاك الذي يدعوكم إلى ملكوته ومجدهأن تسلكوا سلوك  

معنى كلمة "معل مين" هو شرح حقائق الكتاب الُمقدَّس لشخٍص بطريقة نظامية وعملية. لم تُكن كل إنسان.  عل م بولس

ين عقيدته من جهة وبين أخالقياته من من جهة أخرى، ب ههناك فجوة كبيرة بين حث  وإنذار بولس من جهة وتعليم

لَين في تعليمه. ولذا، فقد كان  ، وقد كان إنذاره وحث ه متأص  جهٍة أخرى. فقد كان تعليم بولس يتم بغرض اإلنذار والحث 

طاع، وبصفته المثال الذي يُسار في يعلِن المسيح بصفته الُمخلِّص من الخطية، وبصفته الرب الذي يُ  ابولس دائم  

اإلنسان من عبوديته للخطية،  صال يخلِّ  اورب    ا! وفي الحقيقة، إن اإلعجاب بيسوع المسيح دون قبوله مخلِّص  خطواته

ة على أن يتبع مثال يسوع المسيح.   وال يمنحه القو 
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  .ب. الرابط بين التعليم واإلنذار/ الحثّ  

 تعليمه بالحث  في ما يختص  بشخص المسيح وعمله.  اربط بولس دائم  

 ما الذي أنذر وحث  بولس بشأنه وما الذي عل مه في هذه المقاطع الكتابية؟ : شف وناقِ كتشِ ا

اَءهُ ." ولذا يحث  إلرضاء نفسه ى المسيح لم يسعَ فحتَّ  : . يعل م بولس الرسول قائال  0-2: 12رومية  اقرأ : قائال  قر 

 ."كل واحد منا إلرضاء قريبه من جهة ما هو صالح فليسعَ "

اَءهُ ولذا يحث   ."المسيح الذي أحبنا وبذل نفسه ألجلنا "... :. يعل م بولس الرسول قائال  2: 2 أفسس اقرأ : قائال  قر 

 أي "عيشوا حياة المحبة." ،المحبة"في  "اسلكوا 

اَءهُ ." ولذا يحثُّ كما سامحكم الرب... : ". يعل م بولس الرسول قائال  10: 0كولوسي  اقرأ م : "مسامحين بعضكقائال  قر 

." أعلن بولس وعل م وحثَّ الناس بكل حكمة. ومعنى "الحكمة" هي أنَّه استخدم أفضل وسيلة للوصول إلى ابعض  

 أسمى هدف، وهذا يعني تطبيق الحق  في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة على الش خص والوضع المناسبين. 

 .المسؤوليات المتباَدلة . ج

لية للمساعدة الشخصية التي يستطيع كل  مسيحي مؤمن أن يقد مها وعليه أن : ما بعض النواحي العمشف وناقِ اكتشِ 

 يقد مها؟ 

 . 22-24: 13؛ عبرانيين 11: 2تسالونيكي 1؛ 2: 2غالطية  اقرأ

 .مالحظات

ليحمل الواحد نقرأ في مراٍت كثيرة عن مسؤوليات المسيحيين المؤمنين بعضهم تجاه بعض. ومن األمثلة على ذلك: "

وا بعضكم بعض  اآلخر منكم أثقال ا على المحبة وعلى كل واحد منا أن ينتبه لآلخرين، لنحث بعضنا بعض  "؛ "ا"؛ "عز 

." كل هذه المسؤوليات المتبادلة أموٌر على ايجدر بكم أن تحثوا وتشجعوا بعضكم بعض  ...  واألعمال الصالحة

باب بفاعلية ونشاط بينما يق ين المؤمنين الناضجين أن يطب قوهاالمسيحي   د مون المساعدة الشخصية للمؤمنين الش 

 الحديثين. 
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 .هدف المساعدة الشخصية .3

 كل المساعدة الشخصية؟  هدف : ما هوشف وناقِ اكتشِ 

 .2: 1؛ فيلب ي 7-2: 0؛ 9-8: 1كورنثوس 1؛ 29-28: 1كولوسي  اقرأ

 .مالحظات

الكلمة األصلية في اللغة ." في المسيح لكي نحضر كل إنسان كامال  "هدف المساعدة الشخصية هو النُّضج الروحي، 

" أو "ناضج". فهذه النهاية( يمكن ترجمتها إلى "teleios -"تيليوس"  :اليونانية الُمترجمة إلى "كامل" )في اليونانية

 الكلمة تتضم ن معنى الزمن والدرجة: 

 في ما يتعلّق بالزمن، الكلمة "كامل" تعني "إلى النهاية".  . ه

مل هللا في المسيحي ع ."سيحفظكم ثابتين إلى النهاية )هللا( وهو نفسه": 8: 1كورنثوس 1 بولس فيالرسول يقول 

 المؤمن سيستمر إلى النهاية، أي حتى المجيء الثاني للمسيح! فاهلل أمين، وسيعمل بكل أمانة ما وعد به! 

ية للومه، كامل، ناضج، ، الكلمة "كامل" تعني "بال لوم، ال إمكانوالدرجة في ما يتعلَّق بالمعنى األخالقي . و

 كامل." 

، بحيث ال يمكن ألحد أن يلوَمه. مساعدة المسيحي اعمل هللا في المسيحي المؤمن سيقود المؤمن إلى أن يصير ناضج  

عمل ينجح. هذا المؤمن على أن ينمو تتطلَّب الكثير من الوقت والجهاد، ومع هذا يعد هللا بأنه هو نفسه سيجعل هذا ال

أن المسيحي المؤمن لن ينمو بحيث يبلغ النضوج  ان للمسيحي ين المؤمنين! ومع أنه قد يبدو أحيان  ائعاتأكيد وطمأنة ر

 وبال لوم بالكامل!  اومرحلة عدم اللوم، فإن  هللا يعد أن ه في المجيء الثاني للمسيح سيكون كلُّ مسيحي  مؤمن ناضج  

وأبلوس سقى؛ ولكن هللا  أنا غرستُ : "2: 0كورنثوس 1 للخادم المسيحي المؤمن الهدف نفسه الذي هلل. فنقرأ في

السبب  انفسه هو دائم  هللا ." يستخدم هللا المسيحي ين المؤمنين في مساعدة المؤمنين الحديثين في أن ينموا، ولكن ىأنمَ 

. وفي الصورة الُمقدَّمة في  رنثوس، ، نرى أن بولس كرز ألهل كو0كورنثوس 1في النمو والمسؤول عن عملية النمو 

اهم. وهللا سيستمر  في العمل الصالح الذي بدأه حتى  ولكن هللا هو َمن ولدهم. وأبل وس تلمذهم، ولكن هللا هو من نم 

 ! ا(. وحينئٍذ سيكونون كاملين تمام  2: 1)فيلب ي  عودة المسيح في مجيئه الثاني
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 محتويات المساعدة الشخصية . ب

 

 ي  مؤمن آخر، فقد يلزمك أن تتبع الخطوات العملية الخمسة التالية. : حين تقد م مساعدة  شخصية لمسيحم قّدمة

  .صلِّ ألجل المؤمن الحديث: 3الخطوة  .3

 : حين تقد م مساعدة  شخصية لمؤمن حديث، ما الذين يمكنك أن تصل ي بشأنه حين تكون معه؟ شف وناقِ اكتشِ 

 ى خالص هللا له. اجتذبه إلى المسيح وعل هاشكر هللا على أنَّ . 44: 2يوحنا  اقرأ

ه الروحي. اشكر هللا على إيمانه ومحبته والرجاء  . اشكر14-2: 1كولوسي  اقرأ م الذي أنجزه في نمو  هللا على التقدُّ

ام المؤمنين الذين كرزوا ببشارة اإلنجيل له، والذين يعل مونه. صلِّ إلى هللا ألجل  الذي يمأل قلبه. اشكر هللا على الخد 

ه وحياته وعال نة في نمو  قاته وخدمته في الكنيسة. ويمكنك أن تستخدم صالة بولس ألجل مؤمني كولوسي، المدو 

ه وحياته وعالقاته وخدمته. في هذه الصالة، صل ى بولس ألجل معرفتهم 12-9: 1كولوسي  ، لتصل يها ألجل نمو 

 وسلوكهم وخدمتهم المثمرة ونضوجهم. 

 ع فتصل ي ألجل الحاجات الشخصية للمؤمن الحديث. ل مثل يسوفعيمكنك أن ت. 02-01: 22لوقا  اقرأ

. صل  بأن يعرف المؤمن الحديث إرادة هللا من الكتاب الُمقدَّس، وبأن يسمح هلل بأن يملك في قلبه، 13-9: 2مت ى  اقرأ

د في حياته. حين تصل ي ألجل المؤمن الحديث، اسأل نفسك: "ماه المتسيِّ وأن يكون ربَّ  ذا يريدني د في حياته، وأن يتمج 

 هللا أن أصل ي ألجله من أجل تشجيعه؟" 

  .تحدَّثوا عن تقّدمكم بعضكم مع بعض: 5الخطوة  .5

: حين تقد م مساعدة  شخصية لمؤمن شاب حديث اإليمان، فما األمور التي يمكنكما أن تتشاركا في شف وناقِ اكتشِ 

 ؟ أحدكما مع اآلخرالحديث عنها 

 .مالحظات

م  في الحديث عن اتشاركا مع   عا أحدكما اآلخر. ينبغي أن يتحدَّث المؤمن المتقد  كما وصراعاتكما في الحياة، وشج  نمو 

 للمؤمن الشاب الحديث اإليمان.  عن الكيفية التي بها ينمو ليكون مثاال  

تاب ، تحدَّث عن ما تعل مته من قراءة الك. تحدَّثا عن األمور التي تعمالنها لتنموا. فمثال  12: 4تيموثاوس 1 اقرأ

التي آيات الكتاب الُمقدَّس  االُمقدس أو وقتك الشخصي في خلوتك مع هللا خالل األسبوع الماضي. راجعا مع  
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وت شأن خدمتيكما في الكنيسة أو ملكب ا. تحدَّث عما يحدث في عائلتك وحياتك الزوجية وعملك. تناقشا مع  حفظتماها

 هللا. 

عا أحدكميمان المشترك، إيمانكم وإيمانيا باإلع بعضنا بعض  ليشجِّ ". 12: 1رومية  اقرأ  ااآلخر بالحديث مع   ا." شج 

ثا عن وعٍد في الكتاب الُمقدَّس. تناقشا في أمٍر عمله الرب لتحفيز وتشجيع إيمانكعن إيمانكما. فمثال   . تشاركا ما، تحد 

ما يتعلَّق بالمستقبل. وحين في الحديث عن رؤيتيكما وخططكما بشأن المستقبل وكيفية اعتمادكما على هللا في  امع  

 أن أساهم في تشجيع إيمانه ودفعه إلى األمام؟"  ، اسأل نفسك: "كيف يمكننياتتحدَّثا مع  

 . علّم كلمة هللا: 1الخطوة  .1

م مساعدة  شخصية لشاب  حديث اإليمان، ما األمور التي يمكنك أن تعل مه إياها؟ شف وناقِ اكتشِ   : حين تقدِّ

 .مالحظات

 اونضوج   االمؤمنين المتقد مين سن    23-19: 28ر أن يسوع أمر في مت ى  للمؤمن الجديد أو الصغير. تذكَّ هللام كلمة علِّ 

 مه. بأن يعلِّموا المسيحيين المؤمنين الُجُدد أن يحفظوا ما أمر يسوع به وعلَّ 

ى الكتاب الُمقدَّس. استخدم أي باالعتماد عل امعين   اوادرسوا موضوع   اادرسوا الكتاب الُمقدس مع  : 9: 4فيلب ي  اقرأ

عوا بعضكم بعض  ب المتعلِّقجزء من هذا المساق التدريبي  على تطبيق  االتلمذة في تعليمه وتدريبه. المهم هو أن تشجِّ

 حقائق الكتاب الُمقدس على حياتكم! 

ة المؤمنين ال نقاط . أحد األمور الُمِهم  تذكُّرها هو أن عليك أن تبني على أساس نقاط 13: 10كورنثوس 2 اقرأ قو 

، بينما حفظ اآليات الكتابية نقطة ضعف، فرك ز على الكتاب الُمقدَّس نقطة قوة عنده ، إن كانت دراسةضعفهم. فمثال  

م يحق قه في حفظ آيات الكتاب الُمقدَّس. ال ترك ز على اتدريبه على دراسة الكتاب الُمقدَّس جيد   ، وامتدحه على كل تقدُّ

ع   نقاط ضعفه ألن   ! وحين تعل م اهذا سيُشِعره بعدم األمان وبالخوف من ارتكاب أخطاء أو من الفشل. لكن  ُكن  مشجِّ

أو حديث اإليمان كيف يدرس الكتاب الُمقدس، اسأل نفسك: "ما هي نقاط قوته، وكيف أستطيع أن أبني  اشاب   امسيحي  

ع    ؟" اعليها؟ كيف يمكنني أن أكون ُمشجِّ

 . بشأن اسئلته الشخصية تناقش معه: 3الخطوة  .3

 : كيف أجاب يسوع المسيح عن أسئلة تالميذه؟ شف وناقِ اكتشِ 

. في بعض األحيان أجاب يسوع المسيح عن أسئلتهم باقتباس وإيراد إجاباٍت من الكتاب الُمقدس. 2-0: 19مت ى  اقرأ

 كلمة هللا.  فقد كان يريد أن يذك ر الناس بما كان هللا قد قاله، وبالتالي يبني إجابته على
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اٍت أخرى لم يقتبس لهم يسوع إجابة من الكتاب الُمقدس، بل أجاب عن 22-22: 13لوقا  اقرأ . في مناسباٍت ومر 

ا كانوا  يعرفونه بشأن ما يقوله الكتاب الُمقدَّس في ما يتعل ق بأسئلتهم. وكان  همسؤالهم بسؤال آخر. فكان يسألهم عم 

ا من الكتاب الُمقدس، وإن كانت إجاباتهم جي دة ، كان يمتدحهم على إعطائها، ومن يستمع لإلجابات التي كانوا يعطونه

عهم على وضع تلك اإلجابات موضع التنفيذ  . والتطبيق ثم  يشج 

أن يناقشه. استمع  هوحين تقد م مساعدة  شخصية لشاب  حديث اإليمان، أعِطه فرصة  ليسألك أسئلة بشأن أي أمٍر يريد 

. واطرح أسئلة  إرشادية لتشجيعه على أن يتحدَّث أكثر وعلى أن يقول كل ما اته، وإلى مشاكله أيض  بإصغاء إلى أسئل

 في قلبه وفكره. 

ح ضمن اإلطار التالي:  ابعد أن تنتهي من االستماع إليه، أعِطه شيئ    من النُّص 

اتك الشخصية للحق، ال هي قناعاتك الشخصية وتطبيق أنتأال تعطيه إجاباتك، ألن إجاباتك وآرائك  األفضل -

 وتطبيقاته.  هللاقناعات 

 

. اسمح للمؤمن الصغير أو الحديث بنفسه من الكتاب الُمقدَّس أن تدعه يكتشف اإلجابات عن أسئلتهاألفضل  -

أن يكتشف الحق بنفسه، وبأن يصل إلى التطبيق الشخصي الخاص  به لذلك الحق. األمر الوحيد الذي عليه 

يساعده في اإلجابة عن سؤاله  اينبغي له أن يقرأه يقد م هللا فيه مبد   اكتابي   امقطع   عمله هو أن تقترح عليه

ويصل إلجاباته بنفسه، فإن  هذه اإلجابات تصبح  حين يكتشف المؤمن الصغير أو الحديث الحقَّ ومشكلته. 

 مقاطعال هي أل نفسك: "ماقناعاته الشخصية، ولن ينسى ما عل مه هللا إي اه. حين تقد م النُّصح لمؤمن جديد، فأس

 الكتاب الُمقدَّس التي ستقد م له مساعدة كبيرة في اكتشاف إجابات هللا عن أسئلته وبشأن مشاكله؟"  في

 

 .اصلّيا معً : 2الخطوة  .2

يوم. عن استجابته لما عل مه هللا إياه في ذلك ال امعب ر   . اطلب من المؤمن الحديث أن يصل ي أوال  اصل يا مع   ا. وأخير  معلِّ 

م   أن األمور التي كانت ذات أهمية حقيقية له فعال  شسيصل ي ذلك المؤمن ب له مساعدة   افي الوقت الذي قضته معه ُمقد 

ى تستطيع أن تستمر  في الصالة ألجله وتقد م شخصية. وستساعدك صالته على أن تعرف ما يعمله هللا في حياته، حت  

عن استجابتك هلل بشأن األمور التي  اهلل معب ر   ام أن تصل ي أنت أيض  له مساعدة  شخصية. عليك كمسيحي مؤمن متقد  

في الصالة  ا، حين ينضج ذلك المؤمن الشاب الحديث أكثر، يمكنكما أن تبدآ مع  اعل مك إياها في ذلك اليوم. والحق  

 صوا. لألجل آخرين، مثل عائلتكما وأصدقائكما وزمالئكما، حت ى يعرفوا الحق  فيخ
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 عملية بشأن المساعدة الشخصية اقتراحاتٌ  . ج

 

 لَمن عليك أن تقّدم المساعدة الشخصية؟  .1

 ؟ةشخصيَّ ال مساعدةال ىلقَّ يت أن يجب الذي من :شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

بشكٍل منتظم  اشخصي   اه ليس من شخٍص يستطيع أن يقد م مساعدة شخصية أو وقت  ألن كلَّ خادم مسيحي  محدود، فإن  

ه ورعايته. ولذا، على المسيحي المؤمن المتقد م في الس ن  واإليمان أن يقد م مساعدة شخصية لكل شخٍص في عنايت

ةلمساعدة أولئك الذين لديهم احتياجات   أكثر من غيرهم.  ملحَّ

 .الذين يصارعون مع مشكالٍت شخصية وأسئلة شخصية

تعظوا الفوضويين،  ا نناشدكم، أيها اإلخوةإال أنن" :، التي فيها يعل م الرسول بولس قائال  14: 2تسالونيكي 1 اقرأ

م المساعدة الشخصية للذي وتشددوا فاقدي العزم، وتساندوا الضعفاء، وتعاملوا الجميع بطول البال ." ينبغي أن تقد 

 لديه مشكلة شخصية أو سؤال شخصي يرغب بمناقشته والحديث عنه معك. 

 .متخل فون في الوراءاالجتماعات والالذين ال يحضرون 

وعلينا أال ننقطع عن االجتماع معا، كما تعود بعضكم أن يفعل. إنما، يجدر بكم ، التي تعل م: "22: 13عبرانيين  اقرأ

." على المؤمن المتقد م في ا، وتواظبوا على هذا بقدر ما ترون ذلك اليوم يقتربأن تحثوا وتشجعوا بعضكم بعض  

يحضرون االجتماعات، والمتخل فون في الوراء، والذين لديهم حاجةٌ  السن  واإليمان أن يقد م مساعدة  شخصية للذين ال

 لدرٍس ُمعي ن في الكتاب الُمقدس أو لتعلُّم دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 .األمناء القابلون للتعلُّم والمتحمِّسون لتلق ي التدريب

ى بالنع7-1: 2تيموثاوس 2 اقرأ مة التي له في المسيح يسوع، ، حيث يحث  الرسول بولس تيموثاوس على أن يتقو 

سين آخرين ما تعل مه هو من بولس، وبأن يحتمل الشدائد والصعوبات كجندي  وبأن يعل م مسيحيين مؤمنين  متحمِّ

يسوع المسيح، وليتنافس ويجاهد كرياضي  بحسب القواعد  ،للمسيح، حتى يرضي الضابط المسؤول عنه )َمن جن ده(

هللا. على المسيحي المؤمن  حقل ٍح في حصادقدس، وبأن يعمل باجتهاد وكد  كفال  المنصوص عليها في الكتاب المُ 

قين لتلق ي المزيد من  م مساعدة  شخصية لألمناء والقابلين للتعلُّم والمتحم سين المتشوِّ المتقد م في الس ن  واإليمان أن يقدِّ

 التعليم والتدريب. 
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 متى عليك أن تقّدم المساعدة الشخصية؟  .5

متى ينبغي تقديم المساعدة الشخصية؟ هذا يعتمد على مدى نضوجك وقدرتك ومدى توفُّرك واستعدادك لتعليم . عّلم

على مقدار انخراطك في حياة الحديثين في  اوتدريب اآلخرين وعلى الدعوة التي أعطاك هللا إياها. ولكن ه يعتمد أيض  

ذي تلتقي معه، فعليك أن تحاول أن تلتقيا مرة  كل أسبوع ، إن كنَت أنَت المسيحي المؤمن الوحيد الاإليمان. فمثال  

الة مع  ا، والكتشاف إجاباٍت عن أسئلٍة مع  ا، ومن أجل التعليم والتدريب مع  امع  للحديث عن مدى تقد مكما  . ا، وللص 

 ولكن إن كان هذا المؤمن الشاب يحضر اجتماعات وخدمات في كنيستك أو يشارك في مجموعة تلمذة أو شركة في

 . ااجتماع بيتي، فحينئٍذ يمكنك االلتقاء به حينما ترى ذلك ضروري  

 كيف عليك أن تقّدم المساعدة الشخصية؟  .1

 . 22-24: 13؛ عبرانيين 27-24: 22؛ لوقا 28-22: 23مت ى  اقرأ

 : كيف يجب تقديم المساعدة الشخصية؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

م أاليعل م يسوع أن د على المؤمن الشاب الحديث ألن هذه طريقة الوثنيين ال المسيحيين يسو ه ينبغي للمؤمن المتقد 

ام المؤمنين أن المؤمنين في التدريب. فال يسمح المسيح للخادم المؤمن بأن يسود على المؤمنين اآلخرين.  فعلى الخد 

عوهم، وال يجوز لهم أن يجبروهم على عمل أي شيء . بل ينبغي لهم أن يعل موا المؤمنين اآلخرين ويحث وهم ويشج 

عوهم على أن يحب وا في كل عالقاتهم ويعملوا الخير والصالح في كل أنشطتهم. ينبغي أن تُقدَّم  يحث وهم ويشج 

  المساعدة الشخصية في جو  يسوده التشجيع والبناء المتبادل.

 

 دقائق( 8) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 ظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. صلوات قصيرة تُ  َصل وا بالتناو ب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.
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 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 بوه في دفاترهم(. طلب منهم أن يكتأأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

مع شخص  "تدريب المؤمنين الُجُدد من خالل المساعدة الشخصية" المتعلِّق بـ ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم .2

 آخر أو ضمن مجموعة. 

. 08: 21-18: 18لوقا  ِمن يومي  ا بنصف أصحاحتمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة  الخلوة الروحية: .0

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

  لزواج المسيحي".ا"سلسلة راجع يومي ا  :الحفظ .4

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا  درس الكتاب الُمقدَّس: .2 . استفد من منهجية 10حض 

 لكتاب الُمقدَّس. الخطوات الخمسة في دراسة ا

الة: .2  (. 0: 2هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

ن مالحظاتك .7 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  13الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  23) مشاركة  5

  لوقا

 

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

 (. 21: 26-61: 61)لوقا مقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم الروحيَّة وتأمالتكم في ال

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

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 2) حفظ 1

 لزواج المسيحي"اراجع اآليات المتعلِّقة بـ"

 

 لزواج المسيحي". اموعاٍت من اثنين اآليات الخمسة المتعلِّقة بـ"في مج راجعوا

 دقيقة(  82) درس كتاب 3

 12-3: 31يوحنا 
 

في إنجيل يوحنا خدمة يسوع المسيح خالل سبعة أسابيع في شهري نيسان/ إبريل  10األصحاح : يصف م قّدمة

جيل يوحنا هذه األسابيع السبعة األخيرة التي من إن 18-12تصف األصحاحات . اميالدي    03وأيار/ مايو من العام 

، 10من إنجيل يوحنا أي امه األربعين األخيرة على األرض. وفي يوحنا  21-19سبقت صلبه. وتصف األصحاحات 

يبدأ يسوع تعليمه خالل االحتفال بعيد الفصح. وفي هذا األصحاح يقد م يسوع وصية  جديدة لتالميذه هي أن يحب  

 يعطي صورة  لهذه المحبة بغسل أقدام تالميذه. ، وابعُضهم بعض  

بتسلسٍل زمني، ولكن يبدو أن يوحنا يكتب إنجيله بتسلسٍل زمني )انظر يوحنا  هبأنه يكتب إنجيل اال يعطي لوقا انطباع  

 (. وقد حصلت األحداث التالية خالل االحتفال بعيد الفصح: 01، 03، 21، 2: 10

  ؛(12-14: 22؛ لوقا أ18-17: 14؛ مرقس 23: 22؛ انظر مت ى 17-1: 10يوحنا غسل أقدام التالميذ ) -

 ؛(27-24: 22)لوقا  واألعظم مسألة أي واحٍد من التالميذ هو األهم -
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؛ 22-21: 22؛ مت ى 03-18: 10يوحنا بشأن هذا األمر )نبوة يسوع عن الذي سيسل مه ورد  فعل التالميذ  -

  ؛(20-21: 22؛ لوقا 21-ب18: 14رقس م

  ؛(02-01: 10يوحنا لجديدة )الوصية ا -

 ؛ لوقا01-29: 14؛ مرقس 02-04: 22؛ مت ى 08-02: 10يوحنا ة يسوع بشأن إنكار التالميذ له )نبوَّ  -

22 :00-04 .) 

ب اني )مت ى  - (. ال يذكر يوحنا هذه 23-17: 22؛ لوقا 22-22: 14؛ مرقس 03-22: 22رسم العشاء الر 

 تذكرها. الحادثة ألن  األناجيل الثالثة األخرى 

 (. 17-14حديث يسوع الوداعي وصالته الكهنوتية )يوحنا   -

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 08-1: 10لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

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

 

 

 .                                                     م الحظاتاكتشف: 2الخطوة 

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

 المقطع الكتابي؟

ن. ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّ  َدوِّ ن أفكارك في دفترك. اكتشف َحق  ا واحد   ر 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.

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

 

 يهوذا 

 .العالقة بين يسوع ويهوذا: 3االكتشاف 

  . امتظاهرً  امّدعيً كان يهوذا  . أ

ولكن يهوذا ببقائه الكثيَر من تالميذ يسوع يتركونه وال يعودون يتبعونه أو يسيرون معه.  71-22: 2نرى في يوحنا 

أنا اخترتكم أنتم االثني عشر،  أليسَ سبة: "ليسوع. وقد قال يسوع في تلك المنا احقيقي   امع يسوع تظاهر بأنه كان تلميذ  

". ومع ذلك فواحد منكم شيطان؟ قال يسوع إن ذلك " معنى كلمة "شيطان" هو "الشت ام" أو "المشتكي بغير حق 

ليسوع المسيح.  أنه تلميٌذ حقيقيٌّ  االرجل هو خادم أو أداة للشيطان. وتظهر أجندته الشيطانية من حقيقة أن ه زعم كذب  
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كثيرين آخرين تركوا يسوع المسيح، ألنهم شعروا أن هم ال يستطيعون أن يت فقوا مع يسوع والطبيعة الروحية ومع أن 

مع يسوع. عرف يسوع كل الوقت ما كان يهوذا  كامال   التعليمه، فإن هذا الرجل بقي معه كما لو كان يت فق ات فاق  

لون أن يبقوا في سيعمله في المستقبل. وهذا تحذيٌر للناس الذين يبغضون الع قائد الُممي زة للكنيسة المسيحية، إذ يفض 

ون في طريقهم الكنيسة المسيحية التي ينتمون إليها، التي تعاليمها وممارساتها تتعارض مع كلمة هللا  ويستمر 

. حين كتب يوحنا إنجيلَه بعد سنواٍت كثيرة، أضاف مالحظة  شرح فيها أن إلى  الشخصي ذلك الدمار الحقيقي التام 

 الواحد هو يهوذا اإلسخريوطي. 

 . اولصًّ  اكان يهوذا طماعً  . ب

اع   ايهوذا بكونه إنسان   2-4: 12يصف يوحنا  . فبينما أنفقت مريم الكثير من المال لشراء طيٍب غالي الثمن اولص    اطم 

)أجرة ثالثمئة ئة دينار لماذا لم يبع هذا العطر بثالث م، إذ قال: "اعملها بكونه تبذير   يهوذالتمسح يسوع به، انتقد 

لم يقل هذا ألنه كان يعطف على الفقراء، بل ألنه : "؟" وعل ق يوحنا على هذه الكلمات قائال  اءتوزع على الفقريوم( 

 ." سخاء مريم وأنانية يهوذا يثيران العجب والمفاَجأة! ا للصندوق وكان يختلس مما يودع فيها، فقد كان أمين  كان لص   

 . اكان يهوذا خائنً  . ج

 في قلبِ  الشيطان قد وضعَ  كانَ واألسلوب الذي كان يهوذا سيتبعه في تسليم يسوع، فيقول: " 2: 10يصف يوحنا 

." من بين تالميذ يسوع االثني عشر، كان هناك رجل منحط في يهوذا بن سمعان اإلسخريوطي أن يخون يسوع

م   اشخصيته انحطاط   يسوع المسيح. كان رؤساء الكهنة على أن يخون  ايفوق الوصف، حتى أن ه كان مصم 

والفريسي ين قد أعطوا أوامر بأن ه إن وجد أحٌد أين كان يسوع، فعليه أن يعلمهم باألمر حتى يأتوا ويقبضوا عليه 

د أعدائه. فقد كان قد ات فق معهم على أن يَ م يسوع بغدر لِ على أن يسلِّ  اتمام   ا(. وقد كان يهوذا عازم  27: 11)يوحنا 

ه مقا قد  كان إبليس ولكنَّ بل ثالثين قطعة من الفضة. لم يعرف أيٌّ واحٍد من التالميذ بشأن هذا، أو حت ى شك وا به. يسلم 

 اأقحم هذه الخطة الخبيثة إلى عقل يهوذا. وبعد بعض الوقت من ات باع يسوع كتلميذ له، اكتشف يهوذا أن كونه تلميذ  

اع   اليسوع ليس باألمر ذي القيمة. كان إنسان   ط ويحسب، وكان يخطِّ  اأحبَّ المال أكثر من يسوع. وقد كان إنسان   اطم 

م   على أن يحصل على رضى السلطات اليهودية من خالل و(، بل 22: 9المجمع )يوحنا  نعلى أال يتم  طرده م اُمصم 

 تعريفهم بالوقت والمكان اللذين فيهما يمكنهم أن يقبضوا على يسوع. 
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 اَرك. اختير يهوذا لكنّه لم ي ب . د

بون إن عملوا األمور التي علمهم إياها. ثم أكمل  18-17: 10في يوحنا  هقال يسوع لتالميذ إن هم سيُباَركون ويُطوَّ

اآلكل ‘وأنا ال أقول هذا عن جميعكم، فأنا أعرف الذين اخترتهم. ولكن البد أن يتم الكتاب حيث يقول: : "حديثه قائال  

 " ’!من خبزي، رفع علي عقبه

، لم يخطئ بشأن اختيار 10-12: 2ار يسوع التالميذ االثني عشر بعد صالٍة كثيرة، كما يظهر في لوقا حين اخت

يهوذا، إذ إن  معنى كالم يسوع الحرفي هو "أعرف أي نوٍع من الرجال اخترُت." فعرف الذين كان قد اختارهم 

قلب وفكر يهوذا، وقد اختار يهوذا  اعرف أيض  ه، الذين سيرسلهم ليكونوا شهوده في كل العالم. ولكن ه وا تالميذليكون

، امتظاهر   الهذا الغرض الخاص  بالضبط. فلم يختره يسوع للخالص. كان يسوع كل  الوقت يعرف أن يهوذا مد عي  

 وأن ه ال يمكن الوثوق به. كان قد اختاره لتتحق ق نبوة وردت في العهد القديم. 

ة في مزمور  ر داود إلى مستشاره أخيتوفل، أو شخٍص شبيٍه به، كان قد شارك في ، حيث يشي9: 41ترد هذه النبو 

، قال 14-9: 22، نقرأ عن تآُمر أخيتوفل مع أبشالوم لقتل داود. وفي مزمور 17-12صموئيل 2مؤامرٍة عليه. وفي 

ره. قال: "... كان يهينه ويشتمه، بل من غدر به وخانه كان صديقه وخليله ومستشا اداود إن  من قام عليه لم يكن عدو  

الذي كانت لنا عشر ة معه، وكنا نترافق في الحضور إلى بيت هللا مع جمهور . ولكنك عديلي، وإلفي وصديقي الحميم

لهذا الرجل، فقد أكل هذا الرجل من خبز داود، ومع هذا احتقر ورفس داود فجأة، مثل  ا." كان داود محسن  العابدين

ر، فيرفسه بُعنٍف. ولذا، صل ى داود وطلب من الرب أن يبطِّل ويحم ق الحصان الذي يهاجم صاحبه من دون تحذي

ش ما يقولونه. وفي ضوء مزمور  ، فإن أي عمل مثل عمل 14-9: 22مشورة األشرار مثل أخيتوفل، وبأن يشوِّ

حافظ  ! مؤكَّد أن هذه النب وة كانت تنطبق على يهوذا، الذيهأخيتوفل كان يستحق الرفض والشعور باالشمئزاز تجاه

ار   اوخائن  ، اعلى مظاهر الصداقة حتى النهاية حين قبَّل يسوع! لم يشك  أي من التالميذ بيهوذا، إذ كان يهوذا مرائي    اغد 

ة المتعلقة بالخيانة والتسليم.   يستحق  االحتقار. ولكن  يسوع اختار يهوذا لتحقيق هذه النبو 

 بشكٍل كامٍل عن أعماله. كان يهوذا مسؤواًل  . ه

." أخبر وإني أقول لكم ما سيحدث، قبل حدوثه، حتى متى حدث تؤمنون أني أنا هو: "19: 10سوع في يوحنا يقول ي

ز إيمان تالميذه اآلخرين.  أراد يسوع أن يحذ ر يهوذا يسوع بما سيحدث لسببين: أراد أن يحذ ر يهوذا، وأراد أن يعز 

يرة. كان ينبغي ليهوذا أن يفك ر بكلمات يسوع. وقد ، واآلن يحذ ره مرة  أخرى بأنه لن يُباَرك إن نف ذ خقبال   طته الشر 

ز إيمان  اقال يسوع هذه الكلمات ليثب ت المسؤولية الكاملة على يهوذا بسبب هذا العمل. ولكن يسوع قال هذا أيض   ليعز 

فقد بإيمانهم.  الب  التالميذ اآلخرين. فقد عرف أن  خيانة يهوذا ستسب ب الكآبة واالنزعاج في التالميذ مما سيؤث ر س

، فإنهم سيدِركون أن يسوع ايبدأون بالشك بيسوع وبخطة هللا من خالل يسوع. لكن حين يعرفون أن يهوذا كان خائن  
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لها. قال يسوع  الخط ة هللا بل تتميم   وتعطيال   اكان يعرف األمر من البداية، وسيعرفون أن ما كان يحدث لم يكن إحباط  

 التالميذ في إيمانهم بأن  كل  ما قاله عن نفسه صحيح.  كمته وصلبه حت ى يستمر  هذا لها قبل تسليمه ومحا

 . بالشيطان اصار يهوذا مسكونً  . و

ير   ا: "دخله الشيطان." كان الشيطان قد وضع في عقل وقلب يهوذا اقتراح  27: 10يقول يوحن ا  يخون يسوع  بأن اشر 

. ال بحسب اقتراحه. وحينئٍذ ات خذ الشيطان من قلب يهوذا مسكن  م الشيطان بل عموِ اهذا لم يقويسلمه ألجل المال، ول

. كامال   اهذا هو المجرى االعتيادي لألحداث عند الذين ال يقاومون الشيطان. امتلك الشيطان نفس ذلك الخائن امتالك  

ه له أية تحذيرات . كان قد قس ى قلبه أمام تحذيرات يسوع، ولذا لامتقس ي  القلب تمام   اوهكذا، صار يهوذا إنسان   ن تُوجَّ

ب نهاية وليمة الفِصح، قال يسوع ليهوذا:فعأخرى. لم يُعد لدى يسوع شيٌء لي أسرع في ما نويت " له مع يهوذا. وقُر 

، فإن هما لم يفهما اوخائن   اأن يهوذا سيكون غادر   بخبر" وبالرغم من حقيقة أن يوحنا وبطرس كانا قد ُصِدما !أن تعمله

حت ى أن  ال أحد من التالميذ شك  به. ولكن  يهوذا عرف أن  ابارع   اكان يهوذا متظاهر  هوذا سيعمله. ما كان ي فعال  

 .(03-27: 10لينفِّذها! )يوحنا  امؤامرته اكتُِشفت، فغادر فور  

 

 بطرس

 .العالقة بين يسوع وبطرس: 5االكتشاف 

إنكم ال تقدرون أن تأتوا حيث أنا  ... قصيرا بعد ياأوالدي الصغار، سأبقى عندكم وقتا: "00: 10قال يسوع في يوحنا 

." انزعج بطرس من هذه الكلمات، وسأل يسوع: "يا سي د، أين تذهب؟" وحينئٍذ أوضح يسوع أنه سيذهب إلى ذاهب

. كان يسوع بكالمه هذا يشير إلى االحق   امكان ال يمكن لبطرس أن يذهب إليه اآلن، ولكن ه سيذهب إليه هو أيض  

لكن بطرس لم يفهمه. وبحسب خطة هللا، فإن لحظة وفاة بطرس لم تكن قد أتت بعُد. وقد قال بطرس إن ه السماء، و

وقال:  !(29: 14توقَّف عن ات باعه )مرقس التالميذ اآلخرين يسوع ولم يعودوا يتبعونه، فهو لن ي حتى لو ترك كلُّ 

" ا عنكحياتي عوض   إني أبذلُ : "اال أيض  (. وق01: 14" )مرقس  ولو كان علي أن أموت معك، ال أنكرك أبدا"

وقال يسوع فقد كان قليل الصبر وأراد أن يتبع يسوع في ألمه اآلن! (. لم يكن بطرس يعرف نفسه! 07: 10 )يوحنا

ح بأنه لن يعملها! فألن بطرس كان متيق ن   حه فإنه سيعمل األمور التي تفاخر وتبج   البطرس إن ه بالرغم من تفاخره وتبجُّ

من نفسه، عجز عن سماع ما كان يسوع يقوله له. فك ر بطرس بأن يضع حياته ألجل يسوع وعنه، ولكن الحقيقة  اجد  

 وضع حياته ألجل بطرس! قد هي أن يسوع هو من سيضع و
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   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 ابي؟: ما األسئلة الت ي تود  أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتفّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 08-1: 10لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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

كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتابة، ليشارك شارك

نها(.   دو 

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

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها الت الميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 5-3: 31يوحنّا 

 ؟ بوليمة عيد الفصح وداليهمتى احتفل : 3الّسؤال 

 .مالحظات

صلب  قبلنيسان(  12يسأل بعض المسيحيين السؤال: "هل أُِكلت وليمة الفصح األخيرة في أمسية الخميس )أي 

؛ 17: 22األناجيل اإلزائية المتشابهة )مت ى  يظهر فياليهودي( كما  حسب التقويمنيسان،  12يسوع )يوم الجمعة، 

نيسان  12أم أن وليمة الفصح األخير أُِكلت في أمسية الجمعة ) (،12، 14، 11: 22؛ لوقا 14، 12: 14مرقس 

(؟ يقولون إن ه 28: 18صلب المسيح كما يبدو ُمشار إليه في كالم إنجيل يوحنا )يوحنا  بعداليهودي(  حسب التقويم

إنجيل يوحنا مخطئ أو األناجيل بين األناجيل اإلزائية المتشابهة وإنجيل يوحنا، وأن ه إما أن   ايبدو أن هناك تناقض  

 اإلزائية المتشابهة هي المخطئة. 

وثمة مسيحيون آخرون، بما في ذلك هذا الشرح إلنجيل يوحنا، يقولون إن األناجيل األربعة ال تتناقض بعضها مع 

وع وتالميذه، في كل األناجيل األربعة تعل م أن وليمة الفصح قد أكلها كل اليهود، بما في ذلك يس فإنَّ بعض، وبالتالي 

وثمة تفسير معقول وجيد للكلمات  ،نيسان، التي وافقت أمسية الخميس 12الوقت االعتيادي، الذي هو أمسية يوم 

 . 28: 18"فيأكلون الفصح" الواردة في يوحنا 

القيام  (. كان ينبغي2-2: 20يعل م الناموس الطقسي في العهد القديم ما يلي بشأن عيد الفصح وعيد الفطير )الويين 

ل به في الفترة فَ حتَ كاَن يُ  نيسان(. أما عيد الفطير فقد 14س في النهار )يلوليمة الفصح يوم الخم التحضيراتببعض 

ة ما بين  نيسان. وكانت وليمة عيد الفصح تُؤَكل في اليوم األول من عيد الفطير، الذي هو أمسية  21و 12الممتد 

(، حيث يبدأ اليوم العبري في أمسية اليوم بمفهومنا الحالي. 22-21: 2؛ عزرا 8: 12نيسان )خروج  12الخميس، 

( كان التعبير الذي يشير إلى أكل وليمة عيد الفصح. فلماذا أكل كل اليهود، بمن 28: 18و"ليأكلوا الفصح" )يوحنا 
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كانوا  28: 18نيسان(، بينما اليهود المذكورون في يوحنا  12في ذلك يسوع وتالميذه، الفصح في أمسية الخميس )

 نيسان(؟  12يتطل عون إلى أكل هذه الوليمة في أمسية الجمعة )

إشارة إلى أعضاء مجمع السنهدريم اليهودي )رؤساء الكهنة والشيوخ( الذين كانوا شديدي  28: 18كالم يوحنا 

العتيادي )في أمسية االنشغال بالقبض على يسوع ومحاكمته حت ى إن ه لم يكن لديهم وقٌت ألكل وليمة الفصح في وقته ا

الخميس(. وحين كان الجميع يأكلون وليمة الفصح، كان هؤالء القادة ينتظرون يهوذا. وبعد أن قبضوا على يسوع، 

انشغلوا في تلك الليلة بمحاكمة يسوع وبتقديمه للمحاكمة أمام بيالطس وهيرودس. وخالل المحاكمة أمام بيالطس لم 

سوا قبل أكلهم لوليمة الفصح بعد يوٍم من يِرد هؤالء المرائين أن يدخلوا بال ط الوالية في خوٍف ُمزيَّف من أن يتنج 

 ؛28: 13 الرسل ؛ انظر أعمال44، 09: 11الوقت الُمحدَّد! كانوا يعتبرون النجاسة الطقسية الخارجية )لوقا 

كان هدفهم الوحيد هو (. 10: 23أسوأ من النجاسة األخالقية )التي تحصل نتيجة لقتل شخٍص بريء؛ خروج ( 0: 11

بعد أن نجحوا في صلب المسيح، أكلوا خروف فصحهم. لم يكن (. و27، 23: 11التخلص من يسوع المسيح )يوحنا 

 القادة الدينيون اليهود يعرفون حقيقة أن خروف الفصح الذي كانوا يأكلونه كان كل الوقت يشير إلى يسوع المسيح! 

 

 32-3: 31يوحنّا 

 ؟  غسل يسوع ألرجل تالميذه ما معنى: 5الّسؤال 

  .مالحظات

 في الخدمة.  اكان غسل األرجل درسً  . أ

كان يسوع وتالميذه قد ساروا من بيت عنيا، وقد ات سخت أرجلهم من تراب األرض. وفي هذه الظروف، كانت 

وليمة. قبل أن يقوم خادم أو عبد ذو منزلة وضيعة بغسل أرجل الضيوف قبل بدء الهي الممارسة العامة في إسرائيل 

أمام يسوع ليحل  رباط حذائه أو االنحناء سنواٍت من هذه الحادثة، اعتبر يوحنا المعمدان نفسه غير مستحق  للركوع 

ويغسل رجليه. ولكن في العلية، لم يكن هناك عبد أو خادم! وحين وصل التالميذ إلى تلك الغرفة، ال بد  أنهم رأوا 

ل التالميذ متكب رين أكثر مما كن أحٌد يريد أن يكون "العبد الوضيع"! كان كحوض غسل األرجل والمنشفة، ولكن لم ي

، يخبِرنا لوقا كيف تجادل التالميذ بشأن َمن هو األعظم بينهم. وربما استمر  هذا الجدل حين 22ب. وفي لوقا يج

روا ترتيب جلوس شكل الحرف "يو"  حول مائدة على اعشر تلميذ   المائدة. وهكذا، جلس يسوع واالثناحول  همقر 

أن ه ابن هللا الوحيد، وبأنه  ااإلنجليزي على أرائك وأقدامهم مت سخة في الطرف اآلخر. ومع أن يسوع كان يعي تمام  

 إزاره الذي كان العبد يلبسه، وبدأ يغسل أقدام تالميذه.  اهو ربُّ كلِّ الخليقة، قام وخلع ثيابه عد
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 للتبرير.  اكان اغتسال الجسد رمزً  . ب

المسيح في حالة تواضعه، وهو ما يُدعى التبرير. شملت حالة الجسد يرمز إلى عمل خالص يسوع  غتسالكان ا

ده، أي صيرورته بشر   في كل  شيء عدا الخطية، وخدمته المتواضعة، ورفضه من الناس،  نامثل اتواضع المسيح تجسُّ

 موته على الصليب.  اوألمه، وأخير  

ات بعه يسوع في غسل أرجل التالميذ. فهو ال يخبرنا إال بما حدث حين وصل إلى  ال يذكر الكتاب لنا الترتيب الذي

بطرس. ال بد  أن كل التالميذ شعروا بالخجل والحرج من أن يسوع هو من كان يغسل قدميه، ولكن بطرس المندفع 

ا كان يسوع ينوي أن يعمله. ورد  يسوع عليه بأن ه ما كان يسوع  )يوحنا  ايعمله سيُفهَم الحق  كعادته عب ر عن صدمته ِمم 

  غسل األرجل للتالميذ.سيت ضح معنى  فحينئٍذ فقط(، أي بعد موته وقيامته وسكب الروح القدس. 7: 10

فال ( nipto :في البداية، رفض بطرس أن يغسل يسوع رجليه، فرد  عليه يسوع: "إن  كنُت ال أغسلك )في اليونانية

من خالل عمل  هقد قصد يسوع بهذا أن ه إن لم يطهِّر بطرس من خطايا(. و8: 10" )يوحنا يكون لك نصيب معي

منه فقط، فإن بطرس لن يشارك يسوع في نتائج  اخالصه الكامل خالل حالة تواضعه، الذي كان غسل األرجل جزء  

  عمل خالصه. 

" هقدمي( nipto -ونانية )في اليا، وال يحتاج إال لغسل صار كله نقي    (louo :)في اليونانية من اغتسل" قال يسوع:

كان غسل الجسد يرمز إلى عمل خالص المسيح الكامل، والذي يُدعى التجديد أو التبرير. فدم (. 13: 10)يوحنا 

ره بالكامل )7: 1يوحنا 1يسوع يغسل ويزيل ويطهِّر كلَّ خطايا المؤمن )  كورنثوس2(، وبالتالي يبر 

 أ(. 18: 0بطرس 1؛ 21: 2

 للتقديس.كان غسل األرجل يرمز  . ج

كان غسل الجسد يرمز إلى عمل خالص المسيح الكامل في تواضعه، ويُدعى التبرير. أما غسل األرجل فهو يرمز 

ر. ويُدعى هذا العمل "التقديس". وبعد أن سمع  لعمل خالص المسيح المستمر  بعد أن يُولَد اإلنسان ثانية ، أي يتبر 

 إلى الموقف النقيض، حيث أراد أن يغسل يسوعُ  بطرس منتقال  ه على يد يسوع، اندفع يبطرس عن أهمية غسل قدم

! فقد ظن  بطرس أن ه كلما كانت المنطقة التي يغسلها يسوع أكبر كانت البركات التي سينالها أكثر اه ويديه أيض  رأسَ 

 وأعظم. 

يوحنا تكل م يسوع  ولكن  يسوع لم يتكل م عن الغسل الجسدي، بل عن الغسل الروحي! ففي األصحاح الثالث من إنجيل

عن الوالدة الثانية الروحية، وفي األصحاح الرابع تكل م عن المياه الروحية، وفي األصحاح السادس عن الخبز 

"من : الروحي. واآلن في األصحاح الثالث عشر يتكلم عن التطهير الروحي. ولذا، استمر يسوع في كالمه قائال  
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في إسرائيل، الشخص الذي يستحم   ."ل قدميه. وأنتم أنقياء، ولكن ليس كلكما، وال يحتاج إال لغسصار كله نقي    اغتسل

قبل مغادرته لتناول العشاء لم يكن عليه أن يستحم  ثانية  حين يصل إلى مكان الوليمة، فغسل أرجله هو األمر 

ام روحي" )التجديد، التبرير(، وعن غسٍل روحي لألر جل )التقديس(. الضروري الوحيد. وكان يسوع يتكلم عن "حم 

)مولودين  اولذا كانوا في ذلك الوقت طاهرين روحي  وكل التالميذ، باستثناء يهوذا، كانوا يؤمنون بيسوع وبكلمته، 

، وهو ما حصلوا عليه قد نالوا نصيبهم من الخالصفقد كانوا (. 0: 12؛ انظر يوحنا 13: 10ثانية( )يوحنا 

ما كانوا يحتاجونه في ذلك الوقت  كلُّ ف"غسل أرجلهم". إلى يحتاجون إال  باستحقاقات المسيح. واآلن، لم يكن التالميذ

 (. 9: 1يوحنا 1)انظر  هو أن يتقد سوا أكثر فأكثر

 الخالصة: يعلّم غسل األرجل ثالث حقائق مهمة.  . د

، اتعدي   ، أي عمله كخادم وموته كما لو كان مغسل األرجل جزٌء مهم من حالة التواضع واأللم التي كان يسوع يعيشها

 . 8-2: 2وفيلب ي  21: 2كورنثوس 2كما تعل م رسالتا 

ة والتقديس المستمر   يرمز غسل األرجل إلى أن . غسل األرجل رمز للكفارة الكاملة في ذبيحة المسيح الواحدة التام 

لعمل  هم مستحقيننحياة يسوع وموته الكامل، الذي حصل مرة  واحدة وإلى األبد، يكف ران عن ذنب شعبه ويجعال

 . 14، 13: 13ورسالة العبرانيين  42: 13التقديس المستمر بالروح القدس، كما يعل م إنجيل مرقس 

ينبغي لكل المسيحيين المؤمنين أن يتبعوه.  غسل األرجل مثاال  . كان غسل األرجل درس في روح الخدمة المتواضعة

، اوقت بالضبط، ولكنهم فهموا المعنيين األولين الحق  وقد بدأ التالميذ يفهمون المعنى الثالث لغسل األرجل في ذلك ال

أو وصية  جديدة  تقضي بغسل بعضنا  اجديد   اأو طقس   اجديد   ابعد انسكاب الروح القدس. لم يؤس س أو يرسم يسوع سر   

" على الخدمة المتواضعة ظهر فيه أمامهم. تُقاس العظمة في . فهو يدعو هذا العمل بوضوح "مثاال  أرجل بعض

كوت هللا بالخدمة المتواضعة ال بالمركز والسلطة والشهرة! وعالوة  على ذلك، فإن الخدمة المتواضعة صورة مل

. اخترُت أن اكما أحب نا المسيح." قد عزمُت على أن أكون خادم   اتوضيحية للوصية العظيمة "أحبوا بعضكم بعض  

أكون أول من يعمل ما يُدعى "األعمال القذرة"، أعمل ما ال يرغب اآلخرون بعمله أو يعجزون عن عمله. أريد أن 

  التي ال يحب  أيُّ شخٍص آخر أن يقوم بها. أريد أن أسير في خطوات يسوع! 

 

 12-13: 31يوحنّا 

 ؟ لماذا ت دعى هذه الوصية بوصية "جديدة": 1الّسؤال 
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 .مالحظات

؛ الويين 2: 2ي األصل في العهد القديم )تثنية وصية محبة هللا بكل  القلب والنفس والقوة ومحبة القريب كالنفس ترد ف

لم يتغير،  ." فمع أن المحتوى األصلي للوصي ةكما أحببتكم أنا، تحبون بعضكم(. ولكن هذه الوصية تقول: "18: 19

مثلما فإن  هذه الوصية تحد د مقياس المحبة. هذه الوصية جديدة ألن يسوع يطلب من تالميذه أن يحب  بعضهم بعضهم 

مثاله، مثال المحبة الُمضحية باستمرار، ينبغي أن يكون النموذج الذي نت بعه في موقفنا بعضنا تجاه بعض  بهم!هو أح

 وفي عالقاتنا بعضنا مع بعض. 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

 والت ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق الت ي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من الت طبيقات الت ي نستقيها من يوحن ا نشارك ودوّ  نها. 08-1: 10: لنفك ر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما الت طبيقات الممكنة الت ي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا الت طبيق الش خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش خصي.دّون

يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نفسه. وفي ما يلي قائمة )تذك ر أن ه لن 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :31 من يوحنّا مقتََرحةأمثلة على تطبيقات  .3

ال الخدمة التي ال يرغب أي شخٍص آخر بعملها أو  وأعمالِ  للقيام بمهماتِ  اتعه د بأن تكون مستعد   : 4-17: 10

 يقدر أن يعملها. 

 تعه د بأن تكون أول من يخدم حين تكون الخدمة مطلوبة.  : 4-17: 10

ة بمحبة هللا والمؤمنين اآلخرين مثلما أحب ك المسيح هدَف حياتك.  :04-02: 10  اجعل الوصية الجديدة الخاص 

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

ال أعرف  الواقعوأفتخر بأمور كثيرة، ولكنني في عظيمة  اأنا مثل بطرس في بعض األحيان، فأضع خطط   ( أ

لي! هو مات ألجلي! ينبغي  هوعمله ليسوع، ولكن ما سيعمله سأ أنانفسي! أريد أن أتذكر أن المهم ليس ما 

  ويجعلني أدرك حقيقة عجزي الكامل من دون يسوع!  اأن يبقيني هذا متواضع  
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اأنا متأث ر   ( ب ، ومحاكمته غير العادلة أمام أعدائه، وعقابه الجائر الظالم على بحقيقة أن خيانة يهوذا ليسوع جد  

مت   يمكنه أن يمنعه من  األحداث، وال شيءَ  ها! هللا مسيطر على كلِّ الصليب لم تحبط خطة هللا األزلية بل تم 

في حداث التي تحصل بها واأل إتمام خطته األزلية في هذا العالم! ولهذا، مهما كانت الصعوبات التي أمرُّ 

 لحة لحياتي. اإحباط خطة هللا. كل ما يحدث لي هو جزء من خطة هللا الص اهذه لن تستطيع أبد   حياتي، فإنَّ 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعل مته خال تجاوب. )08-1: 10بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا  بالتناوبلنصلِّ 

ب  على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصل ي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  الُمقدس. تدر 

 

 دقائق( 8) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .1  : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  10يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مالخلوة الروحية .0 يومي ا. استفد من  24-22لوقا ع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية ا الحفظ: .4 راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية  .22: 11يوحنا  ،لكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظهاتأم 

 حفظتَها. 

الة: .2  (. 0: 2سبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األ الص 

ن مالحظاتك .2 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم. 
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 13الّدرس 

 صالة 1
 

س مجمو قائد المجموعة:   عتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  23)مشاركة   5

  لوقا
 

ب  كل  واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا ا تعل متوه في الوقت الذي قضيتموه مع الر  باختصار عم 

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة )   (. 24-22لوقا ومن الت أمُّ

 الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. استمع للش خص 

 دقائق( 2)حفظ  1

 52: 33يوحنا 

 

 . 22: 11يوحنا  راجعوا في مجموعاٍت من اثنين.

  دقيقة( 82) تعليم 3

 مضاعفة عدد المسيحيين المؤمنين والكنائس المسيحية
 

بتضاُعف أتباع المسيح وتضاعف الكنائس المسيحية والمجموعات البيتية. م في هذا الدرس يتعلَّق الت عليم الُمقدَّ : م قّدمة

سنستكشف في هذا الدرس مبدأ التضاُعف الروحي في الكتاب الُمقدس، وسنتعل م من الكتاب الُمقدس عن تضاُعف 

ام ال مسيح، وعن تضاعف الكنائس الذين يأتون إلى المسيح، وعن تضاعف تالميذ المسيح، وعن تضاُعف خد 

 المسيحية والمجموعات البيتية. 

 

 مبدأ التضاع ف الروحي في الكتاب الم قدَّس . أ

 

 الناس.  تربحأن  من أجل ُمضاعفة الناس، ينبغي أوال   :م قّدمة

 عليك أن تتلمذ. لمضاعفة التالميذ، 
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 .م ضاَعفةالخدمة في العهد القديم خدمة كانت  .3

 ف الروحي هو زيادة عدد الناس الذين يؤمنون باهلل ويطيعون كلمته. : معنى التضاعُ م قّدمة

 : كيف حدث التضاُعف الروحي في العهد القديم؟ شف وناقِ اكتشِ 

 . 0: 1؛ يوئيل 7-0: 78مزمور  اقرأ

 .مالحظات

! ومن الوقت الذي ليةإلى الثالثة األجيال التاكان التضاُعف الروحي في العهد القديم يتألَّف من نقل معرفة هللا وإرادته 

 . ادعا هللا فيه شعب إسرائيل ليكون شعبه في العهد القديم أمَرهم بأن يتضاَعفوا روحي  

 : 2-1: 22مزمور  .أ 

ن لنا هذا المزمور كيف نقل شعب إسرائيل لألجيال الثالثة التالية كل شيٍء أخبرهم به آباؤهم عن هللا وإراداته.  يدو 

 بل نخبر الجيل القادم)الجيل الثاني(،  ال نكتمها عن أبنائنا ،)الجيل األول( ا بها آباؤناسمعناها وعرفناها وحدثننقرأ: "

فيضعون على هللا ، )الجيل الرابع( فيعلموها أيضا ألعقابهم ... عن قوة الرب وعجائبه التي صنع )الجيل الثالث(

ية نقل معرفة هللا وأعماله الرائعة العجيبة أعطى هللا اآلباء مسؤول ".اتكالهم وال ينسون أعماله، بل يحفظون وصاياه

الذين كانوا أوالدهم وأوالد أوالدهم وأحفاد أوالدهم! وبهذه الطريقة كان كلُّ جيٍل صاياه لألجيال الثالثة التالية، أي وو

   يعرف هللا وأعمالَه الرائعة ويطيع وصاياه. أن  في إسرائيل يحظى بفرصة 

 : 1: 3يوئيل  .ب 

 اكم بنيهم )الجيل الثالث(، وبنوهم دور  بنيكم عنه )الجيل الثاني(، وبنو : "أخبروالجيل األول( قائال  أمر الرب يوئيل )ا

ة أجيال تالية.  آخر )الجيل الرابع(." كانت مسؤولية وعمل كل جيل في إسرائيل هما نقل معرفة هللا وإرادته إلى عد 

غار ومن  خالل خدمة أنبياء العهد القديم. أبناء كل جيل هم أبناء وقد حدث هذا من خالل تعليم العائالت ألجيال الص 

 (. 72-71: 78)مزمور  ا( وأبناء اآلخرين أيض  9-1: 2اإلنسان نفسه )تثنية 

 

    .م ضاَعفة يسوع المسيح خدمةَ  كانت خدمة   .5

 .أ. يسوع والكرازة 
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 إليه؟  يسوع المسيح الناسَ  ربحكيف : شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

الناس  ربحميالدية. وقد  22إليه. بدأ يسوع خدمته العلنية حول شهر كانون األول/ ديسمبر من عام  يسوع الناس ربح

 من خالل إدخالهم إلى حياته أو دخوله هو إلى حياتهم. 

أدخل يسوع كثيرين إلى حياته وخدمته. فذهب إلى الجليل وأعلن بشارة إنجيل . 40-09: 1؛ يوحنا 12: 1مرقس  اقرأ

." أشرك الناس في حياته من خالل قد اكتمل الزمان واقترب ملكوت هللا. فتوبوا وآمنوا باإلنجيل: "ائال  هللا للناس ق

( ويؤمنوا"! وقد الفكري والحياتي ببشارة اإلنجيل لهم ومن خالل تشجيعهم على أن "يتوبوا )يغي روا اتجاههم كرازته

 عانه" في ما كان يعمله. : "تعاليا وانظرا" كيف عاش ومن ثم  "يتبدعا الناس قائال  

، ذهب إلى عرس، وإلى األعياد الدينية انخرط يسوع في حياة اآلخرين اليومية العادية. فمثال  . 2-1: 2 يوحنا اقرأ

اليهودية في أورشليم، وإلى االجتماعات االعتيادية في المجامع. ذهب يسوع إلى بيوت الناس وأكل معهم، وكل م 

يد أو جمع  الناس العاديين في الشوارع، وحادث الناس في ظروفهم اليومية االعتيادية وهم في العمل، مثل الص 

ما أتى تالميذه ليستمعوا إلى تعليمه، ولكن هم مع هذا حافظوا على أعمالهم اليومية  االضرائب. وخالل هذه الفترة، كثير  

 كصيادي سمك وجامعي ضرائب أو أي عمل آخر. 

 .ب. يسوع والتدريب 

ب يسوع تالميذه؟شف وناقِ اكتشِ   : كيف در 

 .مالحظات

ب يسوع المسيح تالميذه من خالل تثبيتهم في اإليمان المسيح ات. وبعد مرور سنة، دعا  يدر  بتهيئتهم وإعدادهم للمهم 

 ُمعي نين بغرض تدريبهم.  رجاال  

  ."هيا اتبعاني، فأجعلكما صيادين للناس. قال يسوع الثنين من تالميذه: "19: 4مت ى  اقرأ

بهم ليكونوا تالمو يسوع بعد الصالة اثني عشر رجال   اختار. 14-10: 0؛ مرقس 10-12: 2لوقا  اقرأ له.  ايذ  در 

بهم بجعلهم "معه" معظم الوقت حتى يروا حياته وخدمته، ويسمعوا تعليمه وإجاباته، ويختبروا كيف تغي ر الناس  در 

 ! اعميق  بهم مع يسوع أثَّر هؤالء الرجال وجود ونالوا المساعدة. 
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بهم يسوع بإرسالهم اثنين اثني. 12-1: 13لوقا  اقرأ للكرازة باإلنجيل ولخدمة احتياجات الناس. ومن ذلك الوقت  ندر 

 ، تبعه تالميذه كل الوقت. افصاعد  

مع تالميذه  ا. خالل اليومين األخيرين في خدمة يسوع العلنية، قضى يسوع معظم وقته وحيد  24: 11يوحنا  اقرأ

بهم من أجل خدمتهم المستقبلية. ليع  ل مهم ويدر 

 .ج. يسوع واإلرسال 

ب يسوع تالميذه؟شف وناقِ اكتشِ   : ألي سبب در 

 .مالحظات

ام أو ُمرَسلين إلى العالم أجمع.  أرسل يسوع تالميذه كخد 

 ي العالم.. قبل موت يسوع على الصليب، قال إن إنجيل ملكوت هللا سيُكَرز به لكل  األمم ف14: 24مت ى  اقرأ

بعَد ثالث سنوات . 8: 1 الرسل ؛ أعمال21: 23؛ يوحنا 49-44: 24؛ لوقا 12: 12؛ مرقس 23-18: 28مت ى  اقرأ

لتالميذه في الكرازة للناس وتعليمهم وشفائهم، مات  ونصف من التعليم والتدريب وتقديم يسوع المسيح نفسه مثاال  

ن األناجيل األربعة يسوع المسيح على الصليب ثم  قام من الموت. وبع د قيامته أعطى تالميذه المأمورية العظمى. تدوِّ

ر مأموريته تلك مراٍت عديدة لتالميذه في ظروف وسياقات مختلفة. وفي مت ى  المأمورية العظمى وتُظِهر أن يسوع كر 

 .سماء وعلى األرضإلي كل سلطان في ال عَ فِ دُ ‘مهم قائال: يسوع وكل   مَ فتقدَّ : "أوصى تالميذه قائال   18-23: 28

موهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم وعلِّ ؛ دوهم باسم اآلب واالبن والروح القدسفاذهبوا إذن، وتلمذوا جميع األمم، وعمِّ 

 " .به. وها أنا معكم كل األيام إلى انتهاء الزمان

اإلمبراطورية  ذهبت مجموعة التالميذ الصغيرة إلى كل مكان، وقد قلبت فعال  . 7-2: 17 الرسل أعمال اقرأ

 على عقب. االرومانية رأس  

 

 م ضاَعفة.    في العهد الجديد خدمةَ  كانت الخدمة   .1

 : كيف حدث التضاُعف الروحي في العهد الجديد؟ شف وناقِ اكتشِ 

 ضاَعف يسوع التائبين المؤمنين والتالميذ المسيحيين والخّدام المسيحيين.  . أ
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ف الروحي في العهد الجديد لتالميذه ولكل األجيال التالية من التالميذ! م يسوع عن التضاعُ . علَّ 23-19: 28مت ى  أاقر

هذه الوصايا للتالميذ الُجُدد هي بأن  وإحدىفأمَر تالميذه بأن يعل موا التالميذ الُجُدد بأن يطيعوا كل ما يوصي به. 

بما في ذلك هذه ل ما أوصى يسوع به، "يذهبوا إلى العالم أجمع ويتلمذوا"، وبأن "يعل موا هؤالء التالميذ بأن يطيعوا ك

وهكذا كانت مسؤولية وعمل كل جيل من تالميذ يسوع المسيح هي تلمذة آخرين وتعليم هؤالء "! المأمورية العظمى

وبهذا الطريقة، لم تأِت نهاية ألجيال التالميذ الُجُدد التالميذ الُجُدد بأن يطيعوا كل وصايا يسوع المسيح وتعاليمه! 

ام ا !  وجودهملمسيحيين، بل استمر  والخد   ويستمر 

 ضاعف بطرس التائبين المؤمنين والتالميذ المسيحيّين والخّدام المسيحيين والجماعات المسيحية.  . ب

كان بطرس أحد تالميذ يسوع المسيح. وقد كرز بطرس بدوره ببشارة اإلنجيل لكثيرين . 10: 4 الرسل أعمال اقرأ

سافر  افي أورشليم، ولكن ه الحق   وا تالميذ يسوع المسيح. في البداية، خدم بشكٍل رئيسي  وعل م التالميذ الُجُدد بأن يصير

 وانتقل إلى أماكن أخرى، وزرع كنائس جديدة، وزار كنائس وكتب رسائل إلى الكنائس. 

 ضاعف برنابا التائبين المؤمنين والتالميذ المسيحيّين والخّدام المسيحيين والجماعات المسيحية.  . ج

يح في خدمة بطرس. وهو بدوره كرز ببشارة اإلنجيل للمس ا. صار برنابا تلميذ  22-19: 11 الرسل أعمال اقرأ

لكثيرين، وعل م المؤمنين الُجُدد بأن يصيروا تالميذ ليسوع المسيح. سافر برنابا إلى أنطاكية وساعد الكنيسة المسيحية 

 الناشئة في أن تنمو. 

 تالميذ المسيحيّين والخّدام المسيحيين والجماعات المسيحية. ضاعف بولس التائبين المؤمنين وال . د

. أحضر برنابا بولس من طرسوس )الكائنة اآلن في تركيا(، 14-13: 0تيموثاوس 2؛ 8-2: 1تسالونيكي 1 اقرأ

أن وأشركه في خدمته في أنطاكية )في سوريا(. وبولس بدوره كرز ببشارة اإلنجيل لكثيرين، وعل م التالميذ الُجُدد ب

، حيث قام بأربع رحالٍت كرازية على األقل، وزرع كنائس جديدة ايصبحوا تالميذ ليسوع المسيح. سافر بولس كثير  

ام  آ)كبيرة أو بيتية( في  ب خد  ام ليكرزوا  اسيا وأوروبا. وزار الجماعات المسيحية، ودر  مسيحي ين، وأرسل هؤالء الخد 

 لجماعات المسيحية. لئس ووكتب رسائل للكناباإلنجيل في أماكن كثيرة، 

كيف حدث التضاُعف الروحي في مدينة تُدعى "تسالونيكي". فقد كرز  8-2: 1تسالونيكي 1بولس في  الرسول يصف

كيف  سمعواببشارة اإلنجيل في تسالونيكي. وسكان تلك المدينة  ،سيال وتيموثاوس ،بولس مع مساعديه العاملين معه

أنهم كانوا يعيشون بينهم ألجلهم. وهكذا، بدأ  ورأوابقوة وإقناع عظيم، كرز بولس وشريكاه ببشارة اإلنجيل 

ام  يتمث لونالتسالونيكيون  الرب يسوع المسيح، بالرغم من األلم واالضطهاد الشديدين.  تابعينبهؤالء الخد 
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 ، إخائية،اورةلكل المؤمنين في مقاطعتهم، مكدونية، بل وفي المقاطعة المج مثاال  والتسالونيكيون بدورهم صاروا 

 في كلِّ مكان.  افكرز هؤالء ببشارة اإلنجيل في كل  مكاٍن في هاتين المقاطعتَين، وصار إيمانهم باهلل معروف  ! اأيض  

 ضاعف تيموثاوس التائبين المؤمنين والتالميذ المسيحيّين والخّدام المسيحيين والجماعات المسيحية.  . ه

ه )في البدء تعل م تيم. 2: 2تيموثاوس 2 اقرأ ته وأم  ، كان ا(. والحق  12: 0؛ 2: 1تيموثاوس 2وثاوس الكثير من جد 

أربع عشرة سنة. وتيموثاوس بدوره كرز  ىمصدر معظم ما تعل مه هو الرسول بولس، إذ تبعه وخدم معه حوال

 ببشارة اإلنجيل وعل م التالميذ الُجُدد أن يصيروا تالميذ ليسوع المسيح. 

والتعاليم التي سمعتها مني ، فيقول له: "الس تيموثاوس بأن يتضاَعف روحي  ، يوصي بو2: 2تيموثاوس 2في 

." يقول بحضور شهود عديدين، أودعها أمانة بين أيدي أناس جديرين بالثقة، يكونون قادرين على تعليم اآلخرين

من الرجال  المسيح ووصاياه إلى الجيل التاليتُنقَل معرفة يسوع  عن أن  الرسول بولس إن تيموثاوس مسؤول 

االعتماد عليهم. وهؤالء بدورهم، وكونهم أكفاء يُعتَمد عليهم، مسؤولون عن نقل  والنساء األمناء األكفاء الذين يمكن

 ! ااإليمان المسيحي إلى الجيل التالي أيض  

ظ أن خدمة يسوع المسيح شملت بطرس. وخدمة بطرس شملت برنابا. وخدمة برنابا شملت بولس. وخدمة بولس الحِ 

تجاه عن مأمورية يسوع المسيح العظمى  ل بولس )الجيل األول( بأنه مسؤولشملت تيموثاوس. وقد شعر الرسو

: تجاه تيموثاوس )الجيل الثاني(، وتجاه الرجال األمناء األكفاء )الجيل الثالث(، وتجاه اآلخرين الثالثة األجيال التالية

 )الجيل الرابع(!  اأيض  

 .أن يتضاَعفوانوعية الناس الذين ينبغي  .3

 : ما نوعية الناس الذين ينبغي أن يتضاعفوا في هذه الخدمات المسيحية المتضاعفة؟ عّلم

لين ديني  يضاعفوا التالميذ المسيحيينأن على المسيحي ين المؤمنين أن  28يعل م مت ى  د متحو  . ا، فال يكونون مجر 

 سيح ويطيعون وصايا يسوع. " مسيحيون مؤمنون ناضجون يعرفون تعاليم يسوع المذ"التالمي

األمناء واألكفاء الذين يمكن االعتماد أن على المسيحي ين المؤمنين أن يضاعفوا المسيحيين  2تيموثاوس 2علِّم تو

 على أن يعلِّموا آخرين.  عليهم والمؤهَّلين والقادرين

 . عائالتهمضمن أفراد أن على المسيحي ين المؤمنين أن يضاعفوا المؤمنين  78يعل م المزمور 

في مقاطعتهم والمقاطعات المجاورة وتروي رسالة تسالونيكي األولى قصة مضاعفة المسيحي ين المؤمنين للتالميذ 

 . اأيض  
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ة أو مجموعة أن على المسيحي ين المؤمنين أن يضاعفوا التالميذ  8: 1 الرسل وأعمال 28و 24ويعل م مت ى  في كل أم 

 .(9: 2 يوحنا في العالم كله! )انظر رؤيا بشرية

 

 تضاع ف الجماعات والكنائس المسيحية . ب

 

كنائس كبيرة أو مجموعات بيتية(  تمعنى التضاُعف الروحي هو زيادة عدد الكنائس المسيحية )سواء أكان :م قّدمة

 في كل مكان. 

 كيف تأتي الكنائس المسيحية )سواء الكبيرة أو المجموعات البيتية( إلى الوجود؟ : شف وناقِ اكتشِ 

 .الحظاتم

 يأخذ هللا المبادرة في تاسيس كنيسة مسيحيّة جديدة.  .3

ة. ولذا، دعا . 4-1: 10 الرسل أعمال اقرأ يمكن لروح هللا أن يدعو البعض في كنيسة مسيحي ة محل ية لخدمة خاص 

لمسيحية المحلية الكنيسة ا ه أمرَ بولس وبرنابا للذهاب وإعالن بشارة اإلنجيل في مدٍن ومقاطعاٍت وبالٍد كثيرة. كما أن  

ام لذلك العمل.   بأن تطلِق هؤالء الخد 

 الخّدام المسيحيّون مؤمنين ويتلمذونهم.    يربح .5

أعلن بولس وبرنابا كلمة هللا. فقد كرزا بيسوع  .22-1: 14؛ أعمال الرسل 22-10، 2: 10 الرسل أعمال اقرأ

التبرير من كل  -التبرير باإليمان بيسوع المسيح  المسيح وبموته وقيامته، وأعلنا غفران الخطايا بيسوع المسيح، أي

ر الناس منه قبال   ون في ض. وحين كانوا يتعرَّ أمٍر لم يتبر  ون لالضطهاد، كانوا يهربون إلى مدن أخرى ويستمر 

. وقد ربحوا عد  اد  الكرازة ببشارة اإلنجيل هناك. حث وا الناس على أن يتركوا أوثانهم الباطلة ويعودوا إلى هللا الحي 

نقرأ أنه بعد مرور بعض الوقت، حيث ُسنِحت الفرصة  21: 14 الرسل من التالميذ في مدٍن عديدة. وفي أعمال اكبير  

ألتباٍع ُجُدٍد للمسيح بأن ينموا، عاد بولس وشركاءه إلى مجموعات التالميذ المسيحي ين هؤالء لتقويتهم وتشديدهم 

 وتشجيعهم. 

 في كل كنيسة مسيحيّة محلية.    ايعيّن الخّدام المسيحيون شيوخً  .1

 . 20: 14 الرسل أعمال اقرأ
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 .أ. زارعو كنائس جديدة 

في كل  ابولس وبرنابا، اللذان كرزا لتلك المجموعات الجديدة من المسيحيين المؤمنين وتلمذاهم، عي نا )انتخبا( شيوخ  

المسيح. الكلمة "انتخب" و"استودع" ال كنيسة مسيحي ة محل ي ة، ثم استودعاهم بالصالة لعناية وحماية الرب يسوع 

، كان على هؤالء الشيوخ كمجموعة أو هيئة اتعنيان "الرسامة" بالمعنى الحديث للكلمة. لكن من تلك اللحظة فصاعد  

مسؤولين عن قيادة المجموعات  ا( مع  4: 4تيموثاوس 1؛ presbuterion :في اليونانية -شيوخ )"المشيخة" من ال

ية تة. وقد كانت معظم المجموعات المسيحية المحلية تجتمع في البيوت، وكانت مجموعات شركة بيالمسيحي ة المحل ي  

 حقيقية. 

 .ب. الشيوخ 

، وكانوا قادة  مقتدرين للكنيسة. مع أن ا( كانوا الرجال األكثر نضوج  presbuteros :ح أن الشيوخ )في اليونانيةالراج

غين لهذا العمل، ولم  هؤالء ُعيِّنوا الستالم مراكز القيادة في الكنيسة المسيحية المحلية، فإن هم بشكٍل عام لم يكونوا متفر 

 (. 17: 2تيموثاوس 1)انظر  مقابل تلك الخدمة يُكن يُدفَع لهم

 .ج. مهّمات الشيوخ 

نشطة وكالء أو مديرين على أالكنيسة المسيحي ة المحل ي ة، وأن يكونوا  رعاة  لشعبكان عمل الشيوخ هو أن يكونوا 

ال يعني هذا أن عليهم أن يسودوا في الكنيسة المسيحي ة المحل ي ة.  معل مي كلمة هللاالكنيسة المسيحية المحل ي ة، و وأمالك

على الذين استوِدعوا إلى عنايتهم ورعايتهم، بل ينبغي لهؤالء أن يخدموا الناس. الش يوخ مسؤولون ومساءلون 

هو رأس كل كنيسة مسيحي ة محلية ورأس كل الكنيسة المسيحية في كل العالم  مباشرة  أمام الرب يسوع المسيح، الذي

 (. 4-1: 2بطرس 1؛ 02-17: 23 الرسل )أعمال

 يبقى للخّدام المسيحيّين تأثير مستمّر في الكنائس المسيحية الجديدة.   .3

 . 17: 2تيموثاوس 1؛ 12-14: 4كورنثوس 1 اقرأ

بعض شركائه في الخدمة يُرِسل بين فترٍة وأخرى. وكان المسيحية بنفسه بولس يقوم بزيارات للكنائس الرسول كان 

سائل جزء   من  اإلى تلك الكنائس لتشجيعهم وخدمتهم، ال للت سيُّد عليهم. وكتب رسائل لتلك الكنائس، وتشكِّل هذه الر 

عات الشركة البيتية أو مجمو السيطرة على الكنائس المسيحية المحلية أوالكتاب الُمقدَّس اليوم. ولكن بولس لم يحاول 

أن مجموعة  17: 2و 14: 4تيموثاوس 1ذ لم تكن هذه مسؤوليته بل مسؤولية شيوخ الكنيسة المحلية. وتعل م تنظيمها، إ
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ه شؤون الكنيسة المسيحي ة المحل ي ة )الكنائس أو مجموعات الشركة  الشيوخ، أو المشيخة المحلية، ينبغي أن توج 

 البيتية(. 

 بشأن خدمتهم.   اام المسيحيون تقريرً يقّدم الخدّ  .2

شعب الكنيسة المسيحية المحلية وأخبرا  امل بولس وبرنابا عملهما جمعا كنيستهمكحين أ. 27: 14 الرسل أعمال اقرأ

من خاللهما بنعمته وقوته. فقد  هللاعماله بل بما عمله  هماظ أنهما لم يخبرا بما بما عمله هللا معهما ومن خاللهما. الحِ 

 عطيا كل المجد هلل على ما عمله! أ

 

 ج. تضاع ف أتباع المسيح )المسيحيّون المؤمنون( 

 

ام المسيحيين في كل معنى التضاُعف الروحي زيادة عدد الت :م قّدمة  كان. يقول يسوع في مت ىمالميذ والخد 

ام عدد  اُعفه ينبغي تضإن الحصاد كثير، ولكن الفعلة قليلون! وبحسب يسوع المسيح، فإن   02-08: 9  المسيحيينالخد 

ام المسيحي ين من خالل الصالة! وبحسب 9في الحصاد. كيف ينبغي أن يتضاعفوا؟ بحسب مت ى  ، يزيد هللا من الخد 

ام المسيحي ين من خالل التدريب وإرسال التالميذ المؤمنين إلى العالم! 13مت ى   ، يزيد عدد الخد 

 .ل الكرازة(ح )من خاليبالمس الذين يؤمنونتضاعف عدد  .3

 .08-02: 4يوحنا  اقرأ

 : كيف يتضاعف المسيحيون المؤمنون الُجُدد؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

 يتضاعف عدد الذين يؤمنون بالمسيح من خالل الكرازة. 

ام في الكرازة. فيقول: "واحدٌ يعل م يسوع بوجود أنواٍع مختلفة من ا يزرع وآخر يحصد." ففي بعض األحيان يكون  لخد 

 . ال الكرازة زراعة، وفي أحياٍن أخرى يكون عمل الكرازة حصاد  عم
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 .الزارعون . أ

. وهي بدورها يسوع والمرأة السامري ة. فيسوع ربح نفس المرأة السامري ة في هذا المقطع، كان الزارعون اطبع  

أما تقولون: بعد أربعة ال: "انطلقت في ِربح نفوس الذين كانوا يسكنون بلدتها. وفي هذه األثناء، كل م يسوع تالميذه وق

" كان الحصاد يبدأ عادة  في شهر نيسان/ إبريل، وهكذا نستطيع أن نعرف أن الوقت الذي التقى ؟أشهر يأتي الحصاد

فيه يسوع بهذه المرأة السامرية كان شهر كانون األول/ ديسمبر. في شهر كانون الثاني/ ديسمبر لم تُكن الحنطةُ 

وفي هذه الحالة، لم يكن هناك وقٌت طويل بين ! صاد الروحي للناس فلم يكن له موسم ُمحدَّدوأما الحجاهزة  للحصاد، 

امري ين آتين من البلدة عابرين سزرع بذور بشارة اإلنجيل وحصاد الناس للحياة األبدية! رأى يسوع جماهير ال

  ."وحان حصادهاا إلى الحقول، فهي قد نضجت انظروا ملي   "نحو البئر، فقال: متَّجهين الحقول 

 .دوناالحصّ  . ب

ادون هم التالميذ. وقد أشار يسوع بشكٍل واضح إلى أنَّ  ه يرسل تالميذه ليحصدوا هؤالء الناس ويجمعوهم كان الحص 

إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، فغيركم تعبوا، وأنتم تجنون ثمر : "08: 4إلى ملكوته. يقول يسوع في يوحنا 

 خدمتوالمرأة السامرية قد خدما وسط السامرين. خدم يسوع بشكٍل مباشر مع السامرية، وهي ." كان يسوع أتعابهم

 بشكٍل مباشر وسط شعب مدينتها. واآلن الرب  يسوع المسيح يرسل التالميذ لجمع حصاد الناس للحياة األبدية. 

 .واحٌد يزرع وآخر يحصد .ج 

حتى يصدق : "07: 4زرعه آخر." فيقول يسوع في يوحنا النمط االعتيادي في العالم الروحي هو "الواحد يحصد ما 

اٌد" و"زارع" في الوقت نفسه. فهو يحصد " وكل خادم في ملكوت هللا هو "حص  .’واحد يزرع، وآخر يحصد‘القول: 

هناك  اسيحصدها آخرون. ولذا، فإن ه في خطة هللا السيادية، سيكون دائم   اما زرعه آخرون، وهو يزرع بذور  

 د ويُجَمع! محصول يُحصَ 

ام المسيحي ين هو الزراعة. فينشرون رسالة بشارة اإلنجيل بكلِّ طريقةٍ  في بعض األحيان، يكون العمل الرئيسي للخد 

 ممكنة. 

ام المسيحي ين هو الحصاد، فيساعدون الناس على أن يقبلوا المسيح في  وفي أحياٍن أخرى، يكون العمل الرئيسي للخد 

 قلوبهم وحياتهم. 
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بالدرجة األولى، فإن ه سيكون هناك  اهللا السيادي ة، سواء أكان عمل الخادم في الكرازة زراعة  أو حصاد   في خط ة

(! فكلمة 28: 12كورنثوس 1بأن عملهم وجهودهم في الرب ليست باطلة ) اويمكن لخدام هللا أن يفرحوا دائم  حصاٌد! 

م القصد الذي ألجله أرسلها )إشعياء اههللا ال تعود إليه فارغة، بل تعمل ما يرغب بعمله من خالل  (! 11: 22، وتتم 

  .تضاعف عدد التالميذ المسيحيين المؤمنين )من خالل التلذة( .5

 .12-11: 4؛ أفسس 11-2: 0كورنثوس 1؛ 23: 28مت ى  اقرأ

 : كيف يتضاعف ويتكاثر التالميذ؟شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

 خالل التلمذة.  من ينيتضاعف عدد التالميذ المسيحي ين المؤمن

 . هووصايا تعاليم الرب يسوع المسيح إطاعةوذلك من خالل تعلُّمهم  ،اتالميذ  ينمو المؤمنون الحديثون فيصيرون 

 .الخادم العامل وشركاؤه الخّدام العاملون . أ

ام لزراع ايعل م الرسول بولس بأن هناك أنواع   ام في ملكوت هللا. فيعي ن هللا بعض الخد  ة بذور بشارة مختلفة من الخد 

ام   لتلمذتهم. ولكن في كل أشكال ، أي للعناية بالمؤمنين الُجُدد وآخرين لسقاية النباتات ااإلنجيل، أي للكرازة. ويعين خد 

 ، هللا هو الذي يعي ن ويحد د المهمات المختلفة، وهللا هو الوحيد الذي ينم ي كل  عَمل! والخدمة وأنواع العمل

للناس من خالل  يعطي هللا الحياة الجديدة. شركاؤه في العمل، والمسيحي ون المؤمنون ههم ملالعاوهكذا، يكون هللا هو 

ويعي ن ويحد د األعمال كنى الروح القدس. في حياتهم الروحية من خالل سُ  يعطيهم النمو  التجديد )الوالدة الجديدة(، و

 لكل  خادم مسيحي.  والمهمات

 .طبقات األساس والبناؤون على األساس . ب

اتهم وأعمالها ليست نفسها.  مع أن هؤالء المسيحي ين المؤمنين هم عاملون مع هللا )شركاؤه في العمل(، فإن  مهم 

ام يُعيَّنون لوضع األساس، الذي هو المسيح. فهو يكرزون من خالل الزرع والحصاد. ويُعيَّن خداٌم  فبعض الخد 

وينضجوا في المسيح يسوع.  اعدونهم على أن ينموآخرون للبناء على هذا االساس، فيتلمذون المؤمنين ويسا

ة مع يسوع المسيح، وعلى أن تصير لديهم معرفة  فيساعدون المؤمنين الُجُدد في الحفاظ على عالقة شخصية مستمر 

بالمسيح في شخصياتهم وسلوكهم، ومن خالل  اشاملة وعميقة لتعاليم وعقائد اإليمان المسيحي ليصيروا أكثر شبه  

 سيح. خدمتهم للم
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  .تضاعف الخّدام المسيحيّين )من خالل اإلعداد والتأهيل( .1

 . 12-11: 4أفسس  اقرأ

ام المسيحي ون؟ شف وناقِ اكتشِ   : كيف يتضاعف الخد 

 .مالحظات

ام المسيحي  ن من خالل إعداد المسيحي ين المؤمنين وتأهيلهم للخدمة. ييتضاعف عدد الخد 

ب  يسوع المسيح أعط تين هما إعداد كل يعل م بولس بأن  الر  ام المسيحي ين موهبة ومهمة روحي تَين خاص  ى بعض الخد 

ة هؤالء هي أن يِعد وا بعض المسيحي ين المالمسيحي ين اآلخرين ألعمال الخدمة في الكنيسة والعالم!  ؤمنين على ومهم 

ام.  الكرازة، وبعضهم اآلخر  على التلمذة، وبعضهم اآلخر على إعداد مزيٍد من الخد 

، فإن هناك خدمات أخرى هغي أن يوجد في كل كنيسة أنواع مختلفة من الخدمات. وباإلضافة إلى ما يُذَكر أعالينب

مثل تعليم األطفال، وربح األحداث والشباب ليسوع المسيح، وأعمال الرحمة للفقراء والمرضى والمظلومين، وإدارة 

، هوفهم ، وتعليم الناس قراءة الكتاب الُمقدَّسلكنيسةالكنائس المحلية، وتنظيف البيت أو المبنى الذي تستخدمه ا

 والصالة، والترنيم، وغيرها. 

األمر الضروري الذي ينبغي لنا تذكُّره هو أن شيوخ الكنيسة المحلية مسؤولون عن ضمان تلمذة كل المسيحي ين 

ء أكان هذا في كنيستهم المحلية ويتهي أوا ألجل القيام بخدمة ما سوا االمؤمنين الذين تحت رعايتهم من أجل أن ينمو

 )الكنيسة أو شركة المجموعة البيتية( أو في مكان آخر. 

 

 د. جوهر خدمة التلمذة

 

 خدمة التلمذة تضاِعف عدد التالميذ المسيحيّين المؤمنين وعدد الخّدام المسيحيّين.   .3

إنها إعداد تالميذ مسيحي ين ين! جوهر خدمة التلمذة هي تلمذة أشخاٍص يقومون بدورهم بتلمذة أشخاٍص آخر: عّلم

ام مسيحيين )متلِمذين( ام المسيحي ين! ! وخد   إنها تضاعف عدد التالميذ المسيحي ين الُجُدد، وتضاِعف عدد الخد 
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الجموع، أخذته الشفقة عليهم، إذ  )يسوع( وعندما رأى: "08-02: 9ما سبب أهمية التضاعف؟ يكتب البشير في مت ى 

فاطلبوا من رب  الحصاد كثير، والعمال قليلون‘عندئذ قال لتالميذه: . ال راعي لها دين كغنمٍ بين ومشرَّ كانوا معذَّ 

 .’" إلى حصادهالحصاد أن يرسل عماال  

 

  .تصبح خدمة التلمذة حركةً  .5

ام المسيحي ين تصبح حركة! و ها: الخدمات التي يتضاعف فيها ومن خاللعّلم هذه عدد التالميذ المسيحي ين الُجُدد والخد 

داقة، وداخل الجماعات المسيحية )الكنائس أو مجموعات الشركة  ة ستمتد  الحرك داخل العائلة، وداخل دوائر الص 

البيتية(، وإلى أماكن العمل، وإلى كنائس مسيحية أخرى، وإلى مجموعات بشرية أخرى، وإلى مدن ومقاطعات 

األمم." وقد أُعطي يسوع كلَّ سلطاٍن في السماء  أخرى بل وإلى بلداٍن أخرى! أمر يسوع: "اذهبوا وتلمذوا جميع

ة! يدعو يسوع المسيح كنيسته في كل العالم للتضاُعف الروحي في كل بلٍد من بلدان  وعلى األرض لتتميم هذه المهم 

 العالم! وبنعمة يسوع المسيح وقوته ستستطيع كنيسته عمل هذا! 

سهلين. عانى كثيرون االضطهاد بل والشهادة في معركتهم  ااز  وإنج اال يعد الكتاب الُمقدَّس بأن هذا سيكون نصر  

نهائي أكيد ويقيني! هذا هو فحوى رسالة رومية )انظر الروحية منُذ زمن يسوع المسيح. ومع هذا، فإن االنتصار ال

لك ثم يحاربون الحمل، ولكن الحمل يهزمهم، ألنه رب األرباب وم: "يوحنا فر رؤيا(، ورسالة سِ 09-28: 8رومية 

 (! 21-11: 19 رؤيا يوحنا ؛ انظر14 :17 يوحنا " )رؤيا الملوك

 

 دقائق( 8) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصل وا بالتناو ب

  ع ما تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم م

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. تضاعف المؤمنين والكنائسبـ" المتعلِّق ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم .2
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طريقة استخدم . 0-1تيطس  ِمن يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .0

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .الَحق  الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها. يوحنا   :الحفظ .4 . راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية 02: 12تأم 

  .حفظتَها

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا  درس الكتاب الُمقدَّس: .2 . استفد من منهجية 14حض 

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .2  (. 0: 2مزمور هللا )سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

ن مالحظاتك .7 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  15الّدرس 

 صالة 3

 

 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  23) مشاركة  5

  تيطس

 

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

  .(2-6اطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )تيطس الروحيَّة وتأمالتكم في المق
 وااكتف. يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركهاأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما 

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 2) حفظ 1

 15: 35يوحنا 

 

 . 22: 62يوحنا في مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  82) درس كتاب 3

 13-3: 33يوحنا 

 

ي 14صالته في العشاء الرب اني. في يوحنا من إنجيل يوحنا حوار يسوع و 17-14تشكِّل األصحاحات : م قّدمة ، يعز 

 أعظم سيعملونها.  إياهم بحضور الروح القدس المستمر  وبأعمالٍ  ايسوع تالميذه، واعد  

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 01-1: 14لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

 يث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. لنقرأ بالتناوب بح
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 .                                                     م الحظاتاكتشف: 2الخطوة 

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

 مقطع الكتابي؟ال

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحق  ا واحد 

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 3-3: 33يوحنّا 

 .السبب الذي ألجله يمكن أن يكون لدى المسيحيّين المؤمنين ثقة دائمة باهلل: 3االكتشاف 

ة، ولو لم يكن األمر كثير أبي منازلٌ  في بيتِ . اال تضطرب قلوبكم. أنتم تؤمنون باهلل، فآمنوا بي أيض  "قال يسوع: 

لكم المكان أعود إليكم وآخذكم إلي، لتكونوا حيث  وبعدما أذهب وأعدُّ ، اكذلك لقلت لكم! فإني ذاهب ألعد لكم مكان  

واقلوبكم تضرب.  دال تعُ ." والترجمة الحرفية لآلية األولى هي كما يلي: "أكون أنا وابالثقة باهلل،  استمر  بالثقة  واستمر 

 بالخجلألن المسيح قال إنه سيتركهم. وشعروا  حزانىوب التالميذ بشت ى أنواع العواطف. فكانوا امتألت قلبي." 

شينألنهم كانوا يتشاجرون في ما بينهم حول من هو األعظم. وكانوا   ابسبب نبوة يسوع بأن واحد   محتارين ومشوَّ

في إيمانهم ألنهم في الغالب كانوا يفك رون  تينغير ثابسيتركونه. وكانوا  خونه ويسلمه، وآخر سينكره، وبأنَّهممنهم سي

يسوع المسيح وكانوا يرجون أن تتغي ر الظروف ومجريات  أحب وابكيف يمكن للمسيح أن يُخان. وفي الوقت نفسه، 

وا باإليماناألمور. خضع إيمانهم لالمتحان، ولذا قال لهم يسوع بأن يستمروا بالثقة واإليمان.   يمكنهم أن يستمر 

فة ألن يسوع المسيح مساٍو هلل اآلب، وألنه سيعود ليأخذهم ليكونوا معه في السماء الجديدة واألرض الجديدة! والثقا

هدف ذهاب يسوع هو أن يِعد  للم  شملهم الدائم. ولهذا لم يكن ذهاب يسوع عنهم كارثة ، بل بركة! بيت اآلب هو 

يتطلَّعون إلى التالقي مع يسوع المسيح وألن المؤمنين ا. "السماء"، وفي المستقبَل سيسكن المسيحي ون المؤمنون فيه

وا بالثقة واإليمان به. إلى األبد ومعه اوالبقاء مع    ، فإن هم يستطيعون أن يستمر 

 

 2-2: 33يوحنّا 

  .السبب الذي ألجله د عي يسوع الطريق والحق والحياة: 5االكتشاف 

 ." ياة. ال يأتي أحد إلى اآلب إال بيأنا هو الطريق والحق والح: "2قال يسوع في اآلية 
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 يسوع هو الطريق.  . أ

الطريق الوحيد إلى هللا. يسوع المسيح هو هللا. وفي  هو نفسه، بل فحسبالطريق إلى اآلب  رييُ ليس يسوع َمن 

، لم ثال  كل واحدة من الصفات اإللهية بدرجٍة ُمطلَقة. فميت صف بطبيعته اإللهية هو مساٍو هلل في صفاته اإللهية، ألنه 

، مال  اك ا، وليس إال بر   يكن لدى يسوع محب ة أو مارس المحب ة فقط، بل هو محبة وال شيء سوى المحبة. وكذلك هو بر  

إلخ. وكذلك هو الطريق والحق والحياة، وال شيء سوى الطريق والحق والحياة. في كل  واحٍد من أعماله وكلماته 

فكل . هو الطريق من هللا نحو البشر. يسوع المسيح هين هللا ومختاريومواقفه يسوع المسيح هو الطريق الواصل ب

. فهو الطريق من اإلنسان إلى هللا اهو أيض  البركات اإللهية تأتي من هللا اآلب من خالل هللا االبن. ويسوع المسيح 

مكسورة بين هللا واإلنسان. الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هللا اآلب. هو الوحيد الذي يمكنه أن يُصلِح ويعيد العالقة ال

 وكل َمن يؤمن بيسوع المسيح سيتمت ع بإمكانية التواصل المباشر والالمحدود مع هللا. 

 يسوع هو الحق. . ب

، هو الحق األسمى واألكمل والنهائي بمقابل ظالل العهد القديم، التي كانت انعكاساٍت له هو تجسيد الحقيسوع نفسه 

. هو من أعلن المصدر المطلق للحق -الحق الوحيد الذي يمكن االعتماد عليه مصدر (. وهو كذلك 17: 2)كولوسي 

(، وكلُّ من 9: 2؛ 12: 1صورة هللا المرئية هلل غير المرئي )كولوسي الخطة خالص هللا األزلية للجنس البشري. هو 

يف 7: 14يعرفه يعرف هللا اآلب )يوحنا  وغير الحق(. هو يكره (. يسوع المسيح نفسه هو الحق بمقابل الكذب )الز 

الكذب ويحارب الكذب. كل  َمن يؤمن بيسوع المسيح سيعرف الخالق والُمخلِّص بشكٍل أفضل أكثر وأكثر إلى أن 

ره ويقوده ويقدِّسه بالتمام بشكٍل كامل.  هنعرف كل من يعرف الحق يسيطر الحق عليه ويؤث ر به بقوة. والحق  سيحر 

 (. 17: 17؛ 10: 12؛ 02: 8)يوحنا 

 يسوع هو الحياة. . ج

الحياة في نفسه،  (. فألن  ليسوع المسيح4: 1تسكن فيه )يوحنا  معنى الحياة في يسوع هو أن كل صفات هللا المجيد

"نور الحياة" يعلِن صفات هللا. وبصفته "كلمة  ته(. بصف12: 0؛ 4: 1فهو مصدر الحياة للمسيحي ين المؤمنين )يوحنا 

(. وهو أتى 28: 2؛ 12: 8حي ين المؤمنين حت ى يتمت ع جميعهم بشركة مع هللا اآلب )يوحنا الحياة" يعلِن إرادة هللا للمسي

(. ويسوع نفسه هو الحياة، بمقابل 13: 13إلى العالم لينال المسيحي ون المؤمنون حياة ويكون لهم أفضل )يوحنا 

َمن يؤمن بيسوع المسيح سينال  الموت. فهو هزم الموت الروحي والموت الجسدي والموت األبدي في الهاوية. وكل  

 وتغيِّرحياة  أبدية، وسيُقام من الموت الجسدي، ولن يعاني الموت في جهنَّم! الحياة الكائنة في المسيح ستجد د المؤمن 

يشارك في ميراث المسيح في السماء الجديدة واألرض الجديدة. وكما أن "الموت" يعني  اجسده الوضيع وتجعله وارث  
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رني يسوع المسيح من خطاياي، وأعطاني حري ة الدخول  االنفصال عن هللا، فإن  "الحياة" تعني الشركة مع هللا! حر 

 إلى محضر هللا والتواصل معه وشركة عظيمة ال حدود لها مع هللا. 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 مقطع الكتابي؟: ما األسئلة الت ي تود  أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في الفّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 01-1: 14لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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

، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتابةشارك

نها(.   دو 

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

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها الت الميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 2-2: 33يوحنّا 

 ؟نى أن نعرف هللا معرفًة حقيقيةما مع: 3الّسؤال 

 .مالحظات

قال ." رأيتموها، ومنذ اآلن تعرفونه وقد إن كنتم قد عرفتموني، فقد عرفتم أبي أيض  : "9-7: 14ول يسوع في يوحنا يق

قدِّس ما لم يتمك ن تالميذه من إدراك أنه هو الطريق الوحيد الذي يُوِصل إلى هللا، والحق الوحيد الذي ي ايسوع إن ه كثير  

سهم هلل، والحياة الوحيدة التي تعطي الشركة العميقة والحقيقية مع هللا. ولو فك روا بكلماته بحرص أكثر  الناس ويكرِّ

. أي أنهم لو عملوا ذلك لحصلوا على استنارة بوراقبوا أعماله بانتباه لتعل موا وعرفوا من هو المسيح، ولعرفوا اآل

لبالتفكير   اآلب. واآلن، بعد أن قال المسيح لتالميذه إنه هو نفسه الطريق إلى اآلب، صاروا فعرفوا شخص هللا والتأمُّ

ومعرفة  حقيقية! لم يحظَ أي  شخٍص في العهد القديم بامتياز أن يرى  ايرون ويدركون ويعرفون هللا هللا رؤية  وإدراك  

 يهالُمستخَدمة في اللغة األصلية )وألفعال هللا اآلب ويدِركه ويعرفه بمثل هذه الطريقة القوية والمرئية والدائمة! ا

بصيغة الماضي التام( تشير إلى أن ه حين يحصل اإلنسان على هذه المعرفة الروحية ورؤية هللا في المسيح، فإن ه 

تكون لهذه الرؤية نتائج باقية ودائمة. سيستمر  المؤمن إلى األبد في معرفة ورؤية اآلب في المسيح! يشير كامل 

ى أن إعالن الخالص من دون يسوع المسيح أمٌر مستحيل. فإعالن هللا النهائي والدائم لخطة الخالص هي المقطع إل

معرفة الروحية (! ولذا فإن "معرفة هللا" تعني الحصول على ال2-1: 1في يسوع المسيح فقط )انظر عبرانيين 

ر اكتساب حق  الدخول إلى محضر هللا اآلوالرؤية الروحية هلل. إن ها تعني  ب من خالل يسوع. إن ها تعني التحرُّ

 والتقدُّس من خالل يسوع المسيح. وهي تعني التمتُّع بشركة عميقة وغنية مع هللا اآلب من خالل يسوع المسيح. 
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 35: 33يوحنّا 

 ؟ما هي األعمال األعظم التي سيعملها المسيحيّون المؤمنون: 5الّسؤال 

 .مالحظات

الحق الحق أقول لكم: إن من يؤمن بي يعمل األعمال التي أنا : "تالميذه قائال   12: 14يِعد يسوع المسيح في يوحنا 

للتالميذ أن يذهب يسوع إلى اآلب في السماء، ألن   اكان امتياز  ." أعملها، بل يعمل أعظم منها، ألني ذاهب إلى أبي

التي كان يسوع يعملها، أي  من شأن هذا أن يجعلهم أكثر فاعلية! فسيكونون قادرين على أن يعملوا األعمال

أعظم من هذه، أي معجزاٍت  يعملوا أعماال  على أن  االمعجزات في المجال الجسدي. ولكنهم سيكونون قادرين أيض  

، كانت أعمال يسوع المسيح تشمل بشكٍل كبير معجزاٍت في المجال 24-23: 2بحسب يوحنا ! في العالم الروحي

قد تم ت هذه المعجزات بشكٍل كبير ورئيسي وسط اليهود. األعمال موتى، والجسدي، مثل شفاء المرضى وإقامة ال

ستشمل األعمال األعظم التي األعظم التي سيعملها التالميذ ستكون ذات طبيعة أسمى وأوسع في مداها وتأثيرها. 

ر بعمله من خالل كان يسوع بهذه الكلمات يفك  ! عملها التالميذ بشكٍل خاص  اهتداء األمم الوثنية في العالم أجمع

، حيث قال إن ه سيجذب جميع الناس إليه، ومثل يوحنا 02-20: 12تالميذه في العالم. وهذا يُرى في مقاطع مثل يوحنا 

ه يصل ي ألجل كل الناس الذين سيؤمنون به من خالل رسالة التالميذ. ولكن  ال يمكن لهذه ، حيث قال إن  23: 17

 ت يسوع المسيح وقيامته وانسكاب روح المسيح على التالميذ. األعمال األعظم أن تتم  إال بعد مو

 

 33-31: 33يوحنّا 

 ؟هل يمكن للمسيحيّين أن يطلبوا ما شاؤوا في الصالة: 1الّسؤال 

 .مالحظات

تطلبونه  شيءٍ  فأيُّ : "قائال   10: 14في يوحنا  هيسوع تالميذ دَ عَ وَ  .الرسل فر أعمالالصالة واألعمال األعظم في سِ 

." ال يمكن النظر إلى هذه اآلية خارج سياقها، وإال فإن الناس يمكن أن يسيئوا فهم هذا الوعد ..أفعله لكم باسمي

. 12فيطلبون مختلف األشياء التي يمكن وصفها باألنانية. تشير هذه اآلية إلى األعمال األعظم المذكورة في اآلية 

، كانت األعمال في العالم الرسل فر أعمالات التالميذ. وفي سِ تحتاج لصلو 12األعمال األعظم الُمشار إليها في اآلية 

نة في أعمال أُتبِعت، الجسدي واألعمال في العالم الروحي مربوطة  بالصالة. فمثال    24: 4 الرسل الصالة المدو 

بيرة في أعداد بنشر كلمة هللا وبزيادة سريعة وك 4: 2بكرازة التالميذ الجريئة بالكلمة. وأُتبِعت صالة أعمال الرسل 
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 . أد ت إلى إيمان أول  9و 2: 13 الرسل وصالة كرنيليوس وبطرس في أعمالالذين أطاعوا اإليمان المسيحي 

 أد ت إلى إطالق سراح بطرس من السجن!  12، 2: 12 الرسل ة. والصلوات المذكورة في أعمالمميَّ مجموعة أُ 

معنى ع المسيح ينبغي أن تكون صلواٍت مرفوعة باسمه. . الصلوات التي سيستجيبها يسوالصالة باسم يسوع المسيح

 ااها أيض  المكتمل ألجل المسيحي ين المؤمنين، ومعن يالصالة "باسم يسوع" هو الصالة على أساس عمله الخالص

ن الصالة بحسب إرادته السيادي ة الكاملة. وألن ه لم يعلِن كلَّ شيٍء بشأن إرادته السيادي ة، فعلى المسيحي المؤمن أ

لتكن ال  ":ايصل ي باإليمان ويثق بأن  استجابة هللا هي أفضل استجابة! ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يصل وا دائم  

في بعض األحيان يكون جواب المسيح عن الصالة بـ"نعم"، وفي بعض (. 42: 22" )لوقا مشيئتي بل مشيئتك

نتظر"! المسيحي المؤمن الذي يصل ي بهذه الطريقة األحيان يكون جوابه "ال"، وفي أحياٍن أخرى يكون جوابه "ا

 بأن ه مهما حدث بعد ذلك فإن تلك هي إرادة هللا الكاملة!  اوواثق   امتيقن  يستطيع أن يكون 

 

 32: 33يوحنّا 

 ؟"آخر" الماذا ي دعى الروح القدس معّزيًّ : 3الّسؤال 

 .مالحظات

ي" هي "باراكليتوس". ال تحمل هذه الكلمة أي معنى خامل ويخلو  الكلمة األصلية في اليونانية الُمترجمة إلى "معز 

امي أو الُمستشار، وهو المعنى الذي حيُدعى للمساعدة" فقط، مثل الم امن النشاط، كما لو كان الروح القدس "شخص  

َدم في أيوب بالمعنى الُمستخ( parakletos)أو "الباراكليتوس" . كما أنه ال يعني "المعزي" اأحيان   من البعض يُفهَم

. فهذه الكلمة تحمل معنى إيجابي ومليء بالحياة والعمل والنشاط: المساعد أو الوسيط أو الُممثِّل، كما يُرى في 2: 12

 الكتابات والوثائق اليونانية األخرى. 

(. 1: 2وحنا ي1( المسيحي ين المؤمنين عند هللا اآلب في السماء )parakletos :لمسيح هو ُممثِّل )في اليونانيةيسوع ا

ويسوع المسيح هو الوسيط بين هللا والمؤمنين. فهو دخل إلى السماء ليقف في محضر هللا ألجل المسيحي ين المؤمنين 

 (! وهو يتشف ع بكل نشاط في السماء ألجل المسيحي ين المؤمنين. 24: 9)عبرانيين 

المسيحي ين المؤمنين على األرض )يوحنا ( يسوع المسيح مع parakletos :ح القدس هو ممث ل )في اليونانيةوالرو

(. فالروح القدس هو الوسيط بين المسيح والمسيحي ين المؤمنين. وهو يعمل بكلِّ نشاط في شرح كالم 10-12: 12
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(. والروح القدس هو الذي يطب ق 14: 12؛ 22: 12؛ 22: 14وتعليم يسوع للمسيحي ين المؤمنين على األرض )يوحنا 

 المكتِمل في حياة الناس على األرض.  يعمل المسيح الخالص

ا  وهكذا، فإن  الروح القدس ممث ل، لكن ه ليس المسيح، بل هو ممثِّل "آخر". الروح القدس ممث ل أو وسيط "آخر"، مم 

يشير إلى تمي زه عن يسوع المسيح، ولكن  له الطبيعة اإللهية نفسها وله مع هللا اآلب وهللا االبن الجوهر نفسه. الروح 

 كان يمكن أن يكونه المسيح لو كان ما يزال على األرض! قدس لنا في األرض هو كل شيٍء ال

 

 52-52: 33يوحنّا 

  ؟ن تعليم يسوع وتعليم الروح القدسما هو الفرق بي: 2الّسؤال 

 .مالحظات

ركم بكل شيء، ويذكِّ  فإنه يعلمكم كل ... وأما الروح القدس ، معندك لكم هذه األمور وأنا مازلتُ  وقد قلتُ قال يسوع: "

ق يسوع في هاتين اآليتين بين تعليمه خالل خدمته األرضية وتعليمه من خالل الروح القدس حين ." ما قلته لكم يفرِّ

واألناجيل األربعة حين كان يسوع مع تالميذه على األرض، عل مهم أشياء كثيرة. يكون في السماء في مجده العظيم! 

 على األرض. ما يزال نما كانتمتلئ وتفيض بتعاليم يسوع بي

بعُد. فكان على يسوع أن يموت، ثم يقوم ويصعد إلى السماء ويجلس  ت  ولكن معظم األحداث المهمة لم تكن قد حصل

من خالل مجيء  اسيعمل أشياء أكثر وضوح   د مغادرته الجسدية لألرض إن هعيسوع ب في عرشه في السماء! وقال

ما هو ضروري للخالص ولمهمتهم كشهوٍد  لروح القدس سيعل م تالميذه كلَّ الروح القدس. وقد وعد يسوع بأن ا

رهم الروح القدس بكل ما قاله لهم بينما كان على األرض. فسيستمر  يسوع المسيح في تتميم للمسيح. وقد وعد بأن يذكِّ 

ته النبوي ة من خالل تعليم الروح القدس.  الروح القدس بعد تتويجه ل ل تمتلئ بتعاليم يسوع من خالسُ ورسائل الرُ مهم 

  في السماء.

ر بكلِّ الحّق والحقائق التي تكلّم عنها يسوع بينما كان ما يزال على األرض.  . أ  الّروح القدس سيذكِّ

 أعمق للحقائق اسيعطي من خالل الروح القدس تالميَذه فهم  لماذا يذك ر الروح القدس بالحقائق القديمة؟ ألن  المسيح 

ن حين ُسِمعالتي عل مها على ا (. ولذا، 12: 12؛ 22: 2)انظر يوحنا  تألرض، وهي الحقائق التي الكثير منها لم يُدوَّ

ونحن نتكلم بهذه األمور ال في كالم تعلمه الحكمة البشرية، بل في ": 10: 2كورنثوس 1في  اقال الرسول بولس الحق  

 ."يةكالم يعلمه الروح القدس، معبرين عن الحقائق الروحية بوسائل روح
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 الروح القدس سيعلّم التالميذ حقائق جديدة.  . ب

بالغة ألنه ما بين وعد يسوع بانسكاب الروح القدس وتحقيق هذا الوعد، حصلت أحداٌث ولماذا سيعل م حقائق جديدة؟ 

يجه وانسكاب روحه. وكانت هذه األحداث بحاجٍة ألن تُشَرح وتُفسَّر صلب المسيح وقيامته وصعوده وتتو األهمية:

 فهم مغزى موت المسيح وقيامته.  ايكون الناس في العالم قادرين على فهم مغزى هذه األحداث، وخصوص   حتى

 كان التالميذ بحاجٍة للروح القد س.  . ج

ُسل سيحتاجون للروح القدس، ألنهم سيكون سمي يللمسيح شهود عيان. ف ونكان الرُّ ُسل هم الش هود الر  ن لموته كان الر 

أدواته في زراعة الكنيسة المسيحية وسط اليهود والسامري ين واألمم. وسيكونون أدواته  ونوقيامته وتعاليمه. وسيكون

في كتابة أسفار العهد الجديد، وسيكونون الُمفس رين الرسميين وذوي السلطة لتعاليم يسوع ووضع وتقرير العقائد 

 المسيحية. 

 ح القدس.المسيحيون المؤمنون اليوم بحاجة للرو .د 

الروح القدس نفسه هو الذي يعل م المسيحي ين المؤمنين اليوم ليفهموا الكتاب الُمقدَّس ويذك رهم في أوضاعهم الحياتية 

اليومية بما يريده يسوع منهم أن يكونوا عليه ويفعلوه. وهو الروح القدس نفسه الذي يعطي المسيحي ين المؤمنين 

 (. 7: 1تيموثاوس 1؛ 23-19: 13ونوا شهود يسوع المسيح على األرض )مت ى المحبة والحكمة والجرأة والقوة ليك

 

 52: 33يوحنّا 

  ؟ما معنى الكلمة "سالم": 2الّسؤال 

 .مالحظات

 للكلمة "سالم" معنيان ُممي زان في الكتاب الُمقدَّس. 

لداخلي والغضب والخوف من الناحية السلبية، "السالم" يعني غياب النزاعات الخارجية والحرب وغياب الهياج ا

 والمشاعر الُمضطربة والصراعات األخالقية، إلخ. 

لسالم" يعني إصالح ومن الناحية اإليجابية، "السالم" يعني تصحيح وشفاء ما كان فيه خطأ أو نقص أو عيب. فـ"ا

وترسيخ كل ما  ورة، واستعادة السعي للهدف المتروك في الحياة، وشفاء المشاعر المجروحة، وتثبيتالعالقة المكس

 في الحياة المسيحية.  ايراه هللا ضروري  
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 52-52: 33يوحنّا 

 ؟ بأي معنى األب أعظم من يسوع: 2الّسؤال 

 .مالحظات

ها قد أخبرتكم باألمر قبل  .فلو كنتم تحبونني، لكنتم تبتهجون ألني ذاهب إلى اآلب، ألن اآلب أعظم منيقال يسوع: "

 " .حدوثه، حتى متى حدث تؤمنون

  .أ. طبيعتا يسوع المسيح في إنجيل يوحنا 

تُفسَّر في كثيٍر من األحيان بشكٍل منفصل عن بقية  28: 14يوحنا اآلية في إنجيل ألن : طبيعة يسوع المسيح البشرية

 مع هللا القدير. ولكن  هذا االستنتاج خاطئ.  االكتاب الُمقدس، يستنتج بعض الناس أن يسوع ليس هو هللا وليس واحد  

يشير ال إلى طبيعته اإللهية بل إلى طبيعته أن يسوَع هنا  ان تُفسَّر هذه اآلية في سياق إنجيل يوحنا، يُرى واضح  حي

إنسان، وبالتالي فهو في طبيعته البشرية أدنى من  نفُسه! فكوسيٍط بين هللا والناس، يسوع المسيح البشرية بشكٍل خاص  

" 29: 13بشري! كما يقول يسوع في يوحنا  هللا اآلب، الذي هو روح وأعظم من أي كائنٍ  : "أبي ... أعظم من الكل 

أللم  اعن طبيعته البشرية. هذا يعني أنه في الفترة التي سبقت قيامة يسوع المسيح من الموت كان يسوع خاضع   امتكل م  

ر تال ميذه لحقيقه أن ه حمل خطايا شعبه في العالم والموت عنهم. وحين يقول يسوع إن اآلب أعظم منه، فهو يحضِّ

(. وهكذا، فإن ه خالل هذه الفترة فقط، فترة إخالء يسوع وحياته 04-02: 13؛ 01: 9؛ 01: 8سيموت )انظر مرقس 

 (. 8-2: 2األرضية المتواضعة، كان يسوع المسيح أدنى من هللا اآلب )انظر فيلب ي 

ه وتتويجه في السماء، عاد يسوع ليحظى بعد قيامة يسوع المسيح من الموت وصعود: طبيعة يسوع المسيح اإللهية

(. وبعد تتويجه على عرش السماء، لم يعد يسوع 2: 17)انظر يوحنا  ابالمجد ذاته الذي كان له قبل أن صار إنسان  

دة أدنى من هللا اآلب )انظر إشعياء   ؛ فيلب ي20-21: 42المسيح في طبيعته اإللهية وطبيعته البشرية الُممجَّ

 ؛2: 2 يوحنا ؛ رؤيا2: 12؛ 8: 1 في السماء اآلن هو عرش هللا والخروف )عبرانيين (. وعرش هللا9-11: 2

 (. 0: 22؛ 2: 12

إلى الناس الذين لديهم سمات العالم الحاضر الخاطئ. أما تعبير "أبناء  8: 12" في لوقا العالميشير التعبير "أبناء هذا 

( فهو 02: 13ذا حين يقول يسوع: "]أنا[ ابن هللا" )يوحنا النور" فيشير إلى الذين يمتلكون كل سمات النور. وهك

(؛ "اآلب في  03: 13يعب ر عن حقيقة أن ه يملك كل صفات هللا، أي أن ه هللا. لهذا قال يسوع: "أنا واآلب واحد" )يوحنا 

كلمة هللا" )يوحنا (. ولهذا قال يوحنا: "وكان ال9: 14(؛ "الذي رآني فقد رأى اآلب" )يوحنا 08: 13وأنا فيه" )يوحنا 
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الذي في  بحسب بعض المخطوطات األقدم -هللا الوحيد" ") رأى هللا قط. ولكن االبن الوحيد ما من أحدٍ (؛ و"1: 1

يسوع المسيح مساٍو بالكامل هلل اآلب في ما يتعلَّق بجوهره (. 18: 1)يوحنا  "حضن اآلب، هو الذي كشف عنه

 اإللهي. 

س لب. طبيعتا يسوع المسيح في رسا   .ئل الر 

د، حين ات خذ هللا الط بيعة البشرية في يسوع المسيح، لم يجعل يسوع المسيح : طبيعة يسوع المسيح البشرية في الت جسُّ

(. 8-7: 2الناس، حت ى أنه أطاع حت ى الموت من أجل خالص كل الناس )فيلب ي  لكل   افحسب، بل وخادم   انفسه إنسان  

ع المسيح، بصفته الوسيط بين هللا والناس، هلل اآلب، حتى يكون هللا الكلَّ في الكل  وبعد المجيء الثاني، سيخضع يسو

 (. 28: 12كورنثوس 1)

(. يسوع المسيح هو 2: 2يمتلك يسوع المسيح طبيعة هللا ذاتها، وهو مساٍو هلل )فيلب ي  :طبيعة يسوع المسيح اإللهية

(. وفي 19: 1ملء هللا يحلُّ في يسوع المسيح )كولوسي (. كل 12: 1الصورة المرئية هلل غير المرئي )كولوسي 

انعكاس مجد هللا (. يسوع المسيح هو بهاء و9: 2لوسي يسوع المسيح يحل كل ملء الالهوت في هيئٍة جسدية )كو

 (. 0: 1عبرانيين )رسم جوهره؛ وصورته الكاملة والدقيقة 

كان أدنى من هللا اآلب. ولكن ألن  ااآلب، وبصفته إنسان   هلل اتمام   اللمسيح طبيعتان: فبصفته هللا كان مساوي   تكان

ينفصل قط عن هللا اآلب وهللا الروح القدس، فعلى المسيحي ين أن ينظروا  وال ولن طبيعتَيه ال لم تنفصال قط، وألن ه لم

 (. 12: 1" )كولوسي ىرَ صورة هللا الذي ال يُ إلى يسوع بصفته "

 .لقديمج. طبيعتا يسوع المسيح في العهد ا 

" ...ألنه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن يحمل الرياسة على كتفه: "تنبأ إشعياء قائال  : طبيعة يسوع المسيح البشرية

 (. 14: 7؛ انظر 2: 9)إشعياء 

يس ا، رئا أبدي   ا، أب  ا قدير  ا، إله  ا، مشير  ى اسمه عجيب  دعَ ويُ : "ويكِمل إشعياء كالمه قائال   :طبيعة يسوع المسيح اإللهية

" )في العبرية "إيل ِجبُّور"(. وفي إشعياء اقدير   ا"إله   2: 9(. يُدعى يسوع المسيح في إشعياء 2: 9" )إشعياء السالم

إيل جب ور" )هللا القدير( و"السيد رب الجنود" )"أدوناي يهوه يُدعى "يهوه" و"قد وس إسرائيل" و" 23-20: 13

 ماوي ين(. وهكذا، يُعلِن النبي أن يسوع المسيح هو هللا!جيوش المالئكة الس   وسيِّدُ  صباؤوت"، أي ربُّ 
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 .د. نوال يسوع المسيح اإلكرام الذي يناله هللا اآلب 

ويقول بولس إن خط ة هللا هي أن (. 18: 28يقول يسوع إن ه قد أعطي كلَّ سلطان في السماء وعلى األرض )مت ى 

(. صعد يسوع المسيح إلى 13: 1د هو المسيح )أفسس شيٍء في السماء وعلى األرض تحَت رأٍس واح يجمع كلَّ 

ل( الخليقة كل ها )أفسس  (. ويقول بطرس إن المالئكة والسلطات والقوات تخضع جميُعها 13: 4السماء ليمأل )يكمِّ

 يعل منا(. ولذا، فلنحذر من إهانة يسوع المسيح بقولنا إن ه أدنى منزلة  من هللا اآلب. 22: 0بطرس 1ليسوع المسيح )

 بأن على الجميع أن يكرموا االبن كما يكرمون اآلب، و"من ال يكِرم االبن ال يكِرم اآلب الذي أرسله"!  20: 2يوحنا 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

 والت ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق الت ي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمةشارك ودّون نها. 01-1: 14ممكنة من الت طبيقات الت ي نستقيها من يوحن ا  : لنفك ر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما الت طبيقات الممكنة الت ي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا الت طبيق الش خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش خصي.دّون

قائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نفسه. وفي ما يلي قائمة )تذك ر أن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الح

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 
 

قتََرحةأمثلة على تطبيقات  .3  :33 من يوحنّا م 

 هللا اآلب بشكٍل أفضل من خالل معرفتك يسوع المسيح بشكٍل أفضل.  اعرف : 9، 2: 14

 أعظم" في هذا العالم!  ك "أعماال  آمن أن يسوع المسيح يريد أن ينجز في : 12: 14

 في هذا العالم.  كأعظم" من خالل بأن يعمل يسوع "أعماال   ُكن أكثَر شجاعة وصلِّ  : 10: 14

موضوع الممارسة والتنفيذ، وحينئٍذ سيُعلِن يسوع المسيح نفسه  هووصاياضع تعاليم يسوع المسيح  : 20، 21: 14

 لك، ويجعل سكناه معك. 

 مغازي ومقاصد تعاليم يسوع المسيح.  كلروح القدس بأن يعل ماسمح ل : 22: 14
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

أن أتمت ع بحقيقة أن ني أعرف هللا. أعلن يسوُع المسيُح هللاَ اآلب وخالصه لي. معنى "معرفة هللا" هو أريد  ( أ

المسيح، وهي تعني على إمكانية الدخول إلى محضر هللا اآلب والتواصل معه من خالل يسوع  يحصول

ري وتقدُّسي بيسوع المسيح، وتعني أنني أحظى بشركة غنية مع هللا اآلب من خالل يسوع المسيح. أنا  تحرُّ

أنا أستمرُّ في دراسة الحق  قبلُت يسوع المسيح باإليمان، وبهذا صار بإمكاني الدخول في عالقة مع هللا. 

ر أكثر فأكثر من الخطية. المتعلِّق بيسوع المسيح في الكتاب الُمقدَّس، و م على أن أبقى أنا أتحر  أنا مصم 

 وأثبت في المسيح، وبالتالي أتمتع بالشركة الغنية التي ال حدوَد لها مع هللا. 

 

األمم  أن تؤمناألعمال األعظم هي في عمل أعمال أعظم.  اأن أثق بيسوع المسيح وأن أكون منخرط  أريد  ( ب

( تُتبَع بنشر 4: 2) الرسل فر أعمالاج لصلواتي. فإن كانت الصالة في سِ األعمال األعظم تحتوهذه  الوثنية!

أريد أن أصل ي وأثق بأن  هللا سيستجيب  اكلمة هللا وزيادة عدد الطائعين لإليمان المسيحي، فإني أنا أيض  

 صالتي بحيث يكون لها النتائج نفسها في قريتي ومحافظتي وبلدي. 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعل مته خال تجاوب. )01-1: 14بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا  بالتناوبلِّ لنص

ب  على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصل ي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  الُمقدس. تدر 
 

 

 دقائق( 8) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

ا وألجل الناس في العالم لصالةتابعوا ا .في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 للّدرس القادم
 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. : تعهَّد بأن تتلمذ أتعهَّد .1  ناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  14يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2
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ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .0 يومي ا. استفد  0-1عبرانيين من : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية ا الحفظ: .4 راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية  .02-04: 10يوحنا  ،الُمقدَّس الجديدة واحفظهالكتاب تأم 

 حفظتَها. 

الة: .2  (. 0: 2صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .2 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا دوِّ ، ومالحظاتك بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم.
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  11الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  23)مشاركة   5

 عبرانيين
 

ب  في دورهكل  واحٍد من مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا ا تعل متوه في الوقت الذي قضيتموه مع الر  باختصار عم 

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة )   (. 0-1عبرانيين ومن الت أمُّ

 استمع للش خص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 2)حفظ  1

 12-13: 31يوحنا 

 

 . 02-04: 10راجعوا في مجموعاٍت من اثنين يوحنا 

  دقيقة( 82) تعليم 3

 أخذ القرارات وتقديم النصيحة
 

يتعل ق التعليم الُمقد م في هذا الدرس بمبادئ وممارسة أخذ القرارات وتقديم النصيحة. يسأل الناس أسئلة ، : م قّدمة

ح وكيفية مساعدة ويسعون للحصول على إجاباٍت، ويحتاجون ألخِذ قرارات.  سنتعل م في هذا الدرس عن تقديم النُّص 

الناس في أخذ القرارات ووضع الخطط. كما سنتعل م عن الكيفية التي ينبغي لقادة الكنيسة المسيحية )سواء أكانت 

هيئة الشيوخ )لجنة أو مجلس  ضمنكنائس أو مجموعات شركة بيتية( أن يأخذوا القرارات ويضعوا الخطط 

 .0، الُملَحق 7" في الدليل اإلرشادي الجيِّدة "وضع الخطط اانظر أيض   الكنيسة(.

 

 وخططك كتعلم أن تطلب النصيحة في ما يتعلَّق بقراراتك واختيارات . أ

 

ح لآلخرين، علي :م قّدمة م المسيحي  المؤمن النُّص  من اآلخرين. يحتوي  هاأن يتعلم طلب النصيحة وقبول هقبل أن يقد 

تلك بشأن التأثير حقائق الحكمة لكثير من الحقائق والتعليم عن الحكمة. وفي ما يلي ثالثة من فر األمثال على اسِ 

 يكون لطلب النصيحة الجيدة وقبولها. أن العظيم الذي يمكن 
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  يطلب المسيحي المؤمن النصيحة من أجل أن ي حِسن في أخذ قراره ووضع خطته.  .3

 . 22: 12أمثال  .إقرأ

 ينبغي للمسيحي المؤمن أن يتعل م طلب النصيحة؟ : لماذا شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

الخيارات المناسبة  واتباععلى أخذ القرارات الصحيحة  ايحتاج المسيحي المؤمن أن يتعل م طلب النصيحة ليكون قادر  

 ووضع الخطط المدروسة. 

 ." تخفق المقاصد من غير مشورة، وتفلح بكثرة المشيرين: "22: 12نقرأ في أمثال 

 جيدةويخط طون، ولكن ليس الجميع يأخذون قرارات وبدائل كل الناس يأخذون قرارات ويختارون بين عدة خيارات 

يأخذون تلك القرارات ويضعون تلك الخطط من دون طلب  هم، ألنَّ جيدة اويضعون خطط   مناسبةخياراٍت يتبعون و

أنهم ال يحتاجون اآلخرين في الحياة. ولكن هللا شيء وم يظن ون أنهم يعرفون كلَّ النُّصح والمشورة من اآلخرين. إن ه

يحذ ر من كون خطط مثل هؤالء الناس ستفشل بكلِّ يقين! ولذا فإن أسئلة ومشورة اآلخرين ستساعدك في التفكير 

أو خط تك. لكل سؤال يُطَرح أو خيار يُؤَخذ أو خطة تُوَضع وبدائلك ك اتقرارك أو خيارفي بشأن النواحي المختلفة 

! التفكير بالنتائج الممكنة لقراٍر ُمعي ن أو اعما توق عته تمام   امختلف   اقد تكون هذه النتائج جيدة  أو سيئة أو أمر   !تائجن

في قرارك أو اختيارك أو  ااختيار ُمعي ن أو خط ة ُمعي نة مع شخٍص آخر سيعطيك فرصة ألن تكون أكثر واقعية  ووعي  

 خط تك. 

 الروحية واألخالقية ينبغي أن يكون َمن تستشيرهم مسيحيين مؤمنين.  أ. في المسائل والقضايا 

أنَت، كمسيحي  مؤمن، جزٌء من جسد المسيح وتحتاج ألعضاء الكنيسة اآلخرين لتعمل في أفضل مستوى ممكن 

 (. تحتاج ألسئلتهم ومشورتهم لمساعدتك في التفكير بقرارك الذي تنوي أخذه أو بخيارك أو21: 12كورنثوس 1)

ينبغي أن يكون  في ما يختص  بالمسائل والقضايا الروحية واألخالقيةخط تك، وبعواقب ذلك القرار أو تلك الخط ة. 

وأتقياء، ألن  غير المؤمنين ال يملكون فكر المسيح  امشيروك وناصحوك مسيحي يين مولودين ثانية  وناضجين روحي  

(، 14: 2ستطيعون التمييز بين الخير والشر  )عبرانيين (، والمؤمنون غير الناضجين ال ي12-12: 2كورنثوس 1)

 (.  12: 0بطرس 1وهللا ال يستمع لفاعلي الشر )
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 ب. في المسائل والقضايا األخرى يمكن لمشيريك وناصحيك أن يكون خبراء غير مؤمنين. 

في كل الشؤون غير . اآلخرين لتعمل بأفضل حال كأنت، كمسيحي  مؤمن، جزٌء من مجتمعك، وتحتاج ألفراد مجتمع

ما يكون لديهم  ايمكن لمشيريك أو ناصحيك أن يكونوا غير مؤمنين، ألن هم كثير   المتعلقة باألمور الروحية واألخالقية

 الخبرة التي تحتاج إليها. 

تحتاج للتفكير معهم  كعليك أن تطلب نصيحة الكثيرين، ألنك تحتاج للحقائق ألخذ القرار ووضع الخطة. كما أن  

تائج وعواقب القرارات التي تنوي أخذها أو الخطط التي تنوي وضعها. كلما زادت معرفة الُمشيرين لك ولوضعك بن

 (. 20: 27)أمثال  اوأكثر نضج   كانت نصيحتهم لك أفضل

عالقته باهلل وباآلخرين وكيفية تعامله مع الظروف ن ي المؤمن النصيحة من أجل أن ي حسِّ يطلب المسيح .5

 .  لفةواألوضاع المخت

 : بحسب اآليات الكتابية التالية، لماذا ينبغي للمسيحي  المؤمن أن يتعل م طلب الن صيحة والمشورة؟شف وناقِ اكتشِ 

 لتحسين وتنمية عالقتك باهلل. والمشورة أنَت تطلب النصيحة  . أ

در عني، ويبرمون دين الذين ينصاعون لمشورة لم تصللبنين المتمرِّ  ويلٌ : "الرب ، حيث يقول2-1: 03إشعياء  اقرأ

." ينب هك هللا إلى ضرورة أن تأخذ قراراتك وتضع خططك من غير أن يلجأوا إلى مشورتي...  عهدا ليس من روحي

بروحه، وبأن ينف ذوا  إال في ات كاٍل على هللا. يريد هللا لشعبه أن يستشيره، وأن ال يدخلوا في عالقاٍت مع اآلخرين

 سيجعلك تعرف إرادة هللا ومقاصده، وسيقودك إلى عالقة أفضل مع هللا. خططه هو! طلب مشورة هللا وقبولها 

 أنت تطلب النصيحة والمشورة لتحسين وتنمية عالقتك باآلخرين. . ب

استمع إلى المشورة، واقبل التأديب، فتكتسب حكمة : "21-23: 19. نقرأ في أمثال 22: 14؛ 21-23: 19أمثال  اقرأ

 و" الشخص الذي ال يطلب النصيحة أ.إلنسان، إنما مشورة الرب هي التي تسودكثيرة هي نوايا قلب ا .بقية حياتك

يرفض قبول المشورة هو أحمق في عيني هللا. على المسيحي المؤمن أن يستمع للنصيحة ويقبل التعليم. نقرأ في أمثال 

ة الصالحة وقبولها من طلب المشور." اوصدق   ا فيالقون رحمة  أال يضل مخترعو الشر؟ أما العاملون خير  : "22: 14

 اآلخرين سيجعلك أكثر حكمة وأمانة ومحبة، وهذا يقودك إلى امتالك عالقة أفضل مع الناس. 
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 . وكيفية التعامل معها أنت تطلب النصيحة والمشورة لتحسين وتنمية عالقتك باألوضاع والظروف الصعبة . ج

." طلب ةي قلبه فيسقط في البليَّ ا، أما من يقسِّ دائم   طوبى لإلنسان الذي يتقي الرب، حيث يقول: "14: 28أمثال  اقرأ

النصيحة وقبولها يحتاج للتواضع. الذي يقس ي قلبه تجاه النصيحة والمشورة سقوطه في المشاكل أمٌر يقيني. يقاوم هللا 

للتعلُّم، وتبقى  ، وأن تكون قابال  ا(، والكبرياء تأتي قبل الس قوط. ينبغي أن تبقي قلبك مرن  2: 2بطرس 1الُمستكبرين )

على أخذ  االرب. حين تستمع للن صيحة، التي يعطيك إياها مسيحي ون مؤمنون آخرون، فإن ك ستكون قادر   اخائف  

كما هي ُمعلَنة في الكتاب الُمقدَّس. وحين تطلب النصيحة  طط منسجمة مع إرادة هللا ومقاصدهقرارات ووضع خ

ن نفسك من الضيق والمش اكل، وستكون أكثر قدرة على التأقلم والتعامل مع األوضاع والظروف وتقبلها، فإن ك تحص 

 الصعبة. 

  . عن قراراته واختياراته وخططهأمام هللا ومساءاًل  يبقى المسيحي المؤمن مسؤواًل  .1

 . 13: 2كورنثوس 2 اقرأ

 ؟ عن قراراته واختياراته وخططه : لماذا ينبغي للمسيحي  المؤمن أن يكون مسؤوال  شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ن يينبغي أال تأخذ قراراتك واختياراتك أو تضع خططك بات باع نُصح اآلخرين ومشورتهم فقط. فينبغي أال تلوم اآلخر

المسؤول عن أخذ قراراتك واختياراتك ووضع  اعلى ما تفشل فيه نتيجة نصيحتهم ومشورتهم، فأنت تبقى دائم  

 قبها. اوعو كواختياراتك وخطط خططك! أنت مسؤول ومساءل أمام هللا عن قراراتك

 

م النصيحة والمشورةمتعلم أن تج . ب  ع الحقائق قبل أن تقدِّ

 

قبل أن يقد م المسيحي المؤمن المشورة لآلخرين، عليه أن يتعل م أن يراقب ويستمع ويطرح األسئلة. وبعد أن يحصل 

جمع رين على أخذ قراراٍت جيدة. انظر "ويساعد اآلخ على تقديم نصائح جي دة اعلى ما يكفي من الحقائق سيكون قادر  

 . 2رشادي السابع، الُملحق تقديم النصيحة"، في الدليل اإل من أجلالحقائق 
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ر بشأن تأخذ قراراتك وتعلم أن  . ج  وتضع خططك الشخصية كاختياراتتقرِّ

 

بعض القرارات أن تكون المختلفة ووضع الخطط. ينبغي لوالبدائل أخذ القرارات يشمل التقرير بين الخيارات  :م قّدمة

الكذب هما قراران مبنيان على عدم ، قرارا عدم السرقة أو مبنية على التعاليم الواضحة في الكتاب الُمقدَّس. فمثال  

أكبر في  اة على حكمة هللا في الكتاب الُمقدَّس وتتطلَّب جهد  الوصايا العشرة. وثمة قرارات أخرى ينبغي أن تكون مبنيَّ 

ج، والقرار المتعلِّق بالوظيفة التي عليه ال، أخذها. فمثال   التقرير بشأنها أمور هي بها  عملقرار الرجل بشأن من يتزو 

ة قرارات ينبغي أن تُؤَخذ بناء  اأكثر صعوبة، ألن  هذه أموٌر غير ُمعلَنة في الكتاب الُمقدَّس. وأخير   على الظروف  ا، ثم 

بمواقفنا وردود أفعالنا تجاه ظروفنا، ال بحريتنا على  اذه القرارات عموم  التي رت بها هللا بسيادته لكل  فرد. تتعلَّق ه

 اختيار ظروفنا. 

قدَّ  .3    .س ليأخذوا قراراتهم بحسب مقاصدهيعطي هللا المسيحيّين المؤمنين إعالنه في الكتاب الم 

في الكتاب الُمقدَّس. وهكذا، من أجل ألن يعرفه المؤمن أو يؤمن به أو يعمله أعلنَه  ا: كلُّ ما يعتبره هللا ضروري  م قّدمة

أخذ قرارات أو التقرير بشأن الخيارات المختلفة أو وضع خطة ترضي هللا، على المسيحي المؤمن أن يتعلَّم االعتماد 

والتقرير بشأن خياراته ووضع خط ته على أساس إرادة هللا الُمعلَنة. يتألَّف إعالن  هعلى الكتاب الُمقدس في أخذ قرارات

ة. وتشكِّل هذه التعاليم اإلطار الُمحدَّد الذي يمكن للمسيحي المؤمن أن يأخذ هللا  من تعاليمه الُمحدَّدة وتعاليمه العام 

 قراراته ضمنه. 

حدَّدة أو إرادة هللا األخالقية. . أ  التعاليم الم 

إرادة  اي الكتاب الُمقدس، وهي تُدعى أيض  الوصايا والنواهي والتعاليم الُمحد دة ف ف من كلِّ : تعاليم هللا الُمحدَّدة تتألَّ عّلم

ا هو صائب وخاطئ في  ا هو صالح وما هو رديء، وعم  هللا األخالقية. تعل م هذه التعاليم المسيحي ين المؤمنين عم 

عيني هللا. يأمر هللا كل الناس بأن يطيعوا هذه الوصايا والنواهي والتعاليم بغض النظر عن بيئتهم الثقافية، وما 

لو . في بعض األحيان، عصيانهنه، وما يشعرون به. ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يختاروا ما بين إطاعة هللا أو يفض 

د   هة  إلى كل المسيحي ين  ايرغب المسيحي المؤمن بأن يطيع هللا، ولكنه ال يكون متأك  من كون وصية ُمعي نة موج 

هة إلى شخٍص ُمعيَّن أو مجموعة   ُمعي نة من الناس. المؤمنين أم أنها موج 

هة إلى كل المسيحيين المؤمنين "ال تسرق" )خروج  ،"ال يكن لك آلهة أخرى سواي". أمثلة على تعاليم ُمحدَّدة موج 

متأصلون " ،"فمثلما قبلتم المسيح يسوع الرب، ففيه اسلكوا"(. 12: 1(. "توبوا وآمنوا باإلنجيل" )مرقس 23

 (. "14: 2" )مت ى غفرتم للناس زالتهم، يغفر لكم أبوكم السماوي زالتكمفإن (. "7-2: 2" )كولوسي ومبنيون فيه
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 " )لوقاباركوا العنيكم؛ صلوا ألجل الذين يسيئون إليكم. أحبوا أعداءكم؛ أحسنوا معاملة الذين يبغضونكم"

 (. 14: 2كورنثوس 2غير مؤمن ) حياة (. ال تتزوج من شريك27-28: 2

 بإرادة هللا األخالقية.  اأيض  تُدعى هذه التعاليم الُمحدَّدة 

هة إلى أشخاٍص ُمعي نين أو مجموعات ُمعي نة أو ظروٍف ُمعي نة الوصايا المتعل قة بالذبائح . أمثلة على تعاليم ُمحدَّدة ُموجَّ

هة فقط إلى إسرائيل، شعب هللا في العهد القديم )مالخي  (. ووصية بيع كل 12-2: 0؛ 14-2، 1: 1والعشور ُموج 

هة لحاكٍم شاب  غني   ثمنهاوإعطاء  األمالك (. كان الختان الجسدي 21: 13التقاه يسوع )مرقس  للفقراء وصية مُوجَّ

هة لشعب هللا في فترة العهد القديم فقط )تكوين  ووعد بناء (. 12-12: 2؛ 4-0: 2؛ غالطية 14-9: 17وصية موج 

هان فقط لتلك األمم الت م الشروط الواجبة لتحقيق ذلك الوعد أو التهديد األمة أو تهديدها بالدمار أمران ُموج  ي تتم 

 (. 7: 2 يوحنا رؤياأنظر ؛ 13-2: 18)إرميا 

أن تشرك مؤمنين حكماء  اينبغي للمسيحي المؤمن أن يتعل م تفسير الكتاب الُمقدَّس بشكٍل صحيح. ينبغي دائم  

المسيحي المؤمن غير متأكِّد من كيف ينبغي  وناضجين إن كنَت تريد تفسير الكتاب الُمقدَّس. في بعض األحيان يكون

تطبيق تعليم ُمعي ن في حياته الشخصية. حينما يكون المسيحي المؤمن غير متأك د بشأن أمٍر ما يتعل ق بتعاليم هللا 

ح والمشورة من مسيحي ين مؤمنين آخرين ويستمر    د هللا بالصالة.في طلب إرشا الُمحدَّدة، فعليه أن يسعى لطلب النُّص 

 (. 13-8: 140بروحه القد وس )مزمور  هوأعمال وهللا سيقود ذهنه وقلبه

 التعاليم العامة أو حكمة هللا. . ب

 .8-2: 1؛ يعقوب 17: 48؛ إشعياء 13-8: 02مزمور  اقرأ

"حكمة  االوصايا والنواهي والتعاليم العامة في الكتاب الُمقدَّس، والتي تُدعى أيض   : تتألَّف التعاليم العامة من كلِّ عّلم

ما هو حكمة وما هو حماقة في عيني هللا. يأمر هللا  بشأنهللا". تعل م هذه الوصايا والنواهي المسيحي المؤمن 

وفي وضع  والبدائل في أخذ قرارات جيدة وفي التقرير بشأن الخيارات يتبعوا حكمتهالمسيحي ين المؤمنين بأن 

 الخطط. 

، دون أن يستطيع اكتشاف أي تعليم واضح في الكتاب الُمقدَّس امهم   ار  في بعض األحيان، يواجه المسيحي المؤمن قرا

، وعد هللا أن ذلك القرار، ومع هذا، فهو ُملَزم بأن يختار ما بين طريقين عليه سلوك أحدهما. في مثل هذا الوضعشب

الطريق التي أعلمك وأرشدك وعد هللا: " 13-8: 02يرشده في طريقه. فنقرأ في مزمور المسيحي المؤمن بأنه 

أنا هو الرب إلهك الذي يعلمك ما فيه نفع لك، ": قائال   17: 48." ويعد في إشعياء تسلكها. أنصحك. عيني ترعاك
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يحث  الكتاب الُمقدَّس المسيحيين المؤمنين على أن  8-2: 1." وفي يعقوب ويهديك في النهج الذي عليك أن تسلكه

 يصل وا إلى هللا طالبين حكمته. 

قضايا كثيرة في حياتنا لم يعِط هللا بشأنها وصية  ُمحد دة ومباشرة أو  ةثم  : اقضايا ومسائل تتطلب قرار   أمثلة على

د   اتعليم   ص الدراسي الذي عليَّ فمثال  . اومباشر   اُمحد   ، كيف يمكننا اكتشاف إرادة هللا في مسائل مثل: "ما التخصُّ

ج؟" "ه ل ينبغي أن أشتري هذا الشيء أم ال؟" "ما نمط الحياة الذي علي  دراسته في الجامعة؟" "بَمن ينبغي أن أتزو 

 اختياره؟" 

ة ومع هذا، فاهلل أعطى وصايا ونواهي وتعاليم عامة، أو مبادئ، في الكتاب الُمقدَّس، وهي : أمثلة على تعاليم عام 

 ألمثلة على هذه المبادئ: تعب ر عن حكمته، وذلك لمساعدتنا على أن نفهم إرادته ونأخذ القرارات الصائبة. ومن ا

 (. 13: 2" )أفسس هكذا تختبرون األمور التي ترضي الرب"

 (. 12: 2" )أفسس ال سلوك الجهالء بل سلوك العقالء، ا إذن كيف تسلكون بتدقيقفانتبهوا تمام  "

 (. 12: 2" )أفسس مستغلين الوقت أحسن استغالل، ألن األيام شريرة"

 (. 19: 14" )رومية السالم وما يؤدي إلى بنيان بعضنا بعض  فلنسع إذن وراء ما يؤدي إلى ا"

ضمن هذه الظروف، وما  حكمة   هُ ، وما يُعتبَر عملُ احق    ما يرضي الربَّ  افي حياتنا، ال نعرف فور   ةفي حاالت كثير

يكون لديهم حس   فرصة ، أو ما هو العمل الذي سيقود إلى السالم والبناء المتبادل. يأمر هللا جميع الناس بأن اهو حق  

ة. وحين يكون المسيحي المؤمن غير متأك د بشأن  بالمسؤولية في أخذهم قرارات حكيمة مبنية على هذه التعاليم العام 

ة أو يلجأ وحياته كيفية تطبيق تعاليم هللا الُمحدَّدة على وضعه ، فإن ه يحتاج ألن يبني قراراته على تعاليم هللا العام 

 لمشورة اآلخرين. 

 . 40"ربوبية هللا: اكتشاف إرادة هللا" في الدليل اإلرشادي الرابع، الدرس  انظر

 .المصادر التي يمكننا استقاء حكمة هللا منها . ج

 المصادر التي يمكن استقاء حكمة هللا منها هي: : عّلم

 ( 133-97: 119الكتاب الُمقدَّس )مزمور 

 ( 2: 1الصالة )يعقوب 
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 ( 14: 11المشيرون )أمثال 

 (2والتحقُّق )نحميا البحث 

 .أسئلة حكيمة . د

: يطلب هللا من المؤمنين، الذين يحب ونه بأن يأخذوا قراراتهم بحكمة. فاهلل يريد للمسيحي ين المؤمنين أن يستخدموا عّلم

 ( في فحص األدل ة. ومن األمثلة على هذا: 03: 12 مرقسعقولهم )

مسموح  كلمة هللاعنه في  اأو منهي    اما هو ليس ممنوع   كلَّ  بأنَّ  المقدَّس ، حيث يعل م الكتاب20: 13كورنثوس 1 اقرأ

 ا. ولذا، ينبغي للمسيحي المؤمن أن يعرف ويحد د أي من هذه األمور المسموح بهابه، ولكن ه ليس بالضرورة باني  

 . انافعة وبانية حق   

نهى الكتاب الُمقدَّس أو يمنعها يمكن أن أن كل األشياء التي ال ي المقدَّس ، حيث يعل م الكتاب9، 1: 7كورنثوس 1 اقرأ

ر ما هي األمور األفضل من غيرها!  تكون جيدة، ولكن ها قد ال تكون األفضل. ولذا، على المسيحي المؤمن أن يقر 

ر ما يسب ب المشاكل وما المقدَّس  ، حيث يعل م الكتاب43، 28: 7كورنثوس 1 اقرأ أن على المسيحي المؤمن أن يقر 

ة والرضا! في بعض األحيان، ما قد يسب ب السعادة لشخٍص ما يمكن أن يكون سبب ضيق ومشاكل يأتي بالسعاد

 لشخٍص آخر. 

ر ما يُنَصح  المقدَّس ، حيث يعل م الكتاب2: 9كورنثوس 2و 4: 12كورنثوس 1 اقرأ أن  على المسيحي المؤمن أن يقرِّ

 !بعمله وما هو ضروري فعال  

مسيحي  مؤمن. ولذا، على المسيحي أن  أن  هللا وضع أولويات ُمعي نة لكلِّ  المقدَّس تاب، حيث يعل م الك00: 2مت ى  اقرأ

 يحدِّد في حياته األولويات التي ترضي هللا. 

المسيحي المؤمن أن يعتمد على حكمة على  . تعل م هذه اآليات أن  2، وراعوث 00، 22، 9، 7، 4-1: 12أمثال  اقرأ

ما تحصر الحكمة الصالحة الخيارات في خيار  االتقرير بشأن أفضل الخيارات. غالب  هللا في أخذ قراراٍت مسؤولة و

واحد. وحين يحصل هذا، فإن هذا الخيار الواحد هو الخيار المرضي هلل. وحين يكون هناك أكثر من خيار حكيم 

بأن  هل، فلن يسمح هللا ألوالد، وسيادة هللا ستحد د األفضهللا أمام مقبولَين نبشكٍل متساٍو، فإن كال الخياَرين يكونا

 يسيروا في طريق خاطئ. 
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عيَّنةيعطي هللا المسيحيّين المؤمنين الحّريّة وا .5    .لمسؤوليّة ألخذ قراراٍت م 

 .عّلم

 أ. حرية االختيار تتطلّب المسؤولية والمساءلة. 

 على ذلك، لم يعلِن هللا لإلنسان كلَّ  (. وعالوة  27: 1، بل خلقه على صورته )تكوين اآلي   الم يخلق هللا اإلنسان إنسان  

 عمٍل عليه عمله، بل أعطى اإلنسان وصية أن يحب  هللا بكل عقله وقلبه وأعماله. أعطى المسيحي ين المؤمنين عقال  

المختلفة التي أمامهم في كل والبدائل الستخدامه حين يرغبون بأخذ قرارات حكيمة ويريدون التقرير بشأن الخيارات 

يمكنه أن يختار، وينبغي أن يختار، أن  التي لم يعِط بشأنها أي إعالٍن ُمحدَّد. أعطى المسيحي ين المؤمنين قلب  النواحي ا

؛ 12: 24 الرسل )أعمال ا(. كما أعطى المسيحي  المؤمن ضمير  01-03: 12القلب والوجدان )مرقس  يطيع هللا بكلِّ 

 اد  سأمام هللا أم ال. وأعطى المسيحي المؤمن ج اومرضي   اسليم  ( به يمكنه وعليه أن يدرك إن كان قراره 12: 2رومية 

 كنه وعليه أن يعمل إرادة هللا. م( به ي19، 10: 2)رومية 

يحاسبهم ويسائلهم  اولذا، لم يعِط هللا المسيحي ين المؤمنين القدرة والحري ة فقط على أخذ قراراٍت ُمعيَّنة، ولكن ه أيض  

مع هللا، ال توجد م. ال يجوز للمسيحي المؤمن أن يلوم اآلخرين على عواقب قراراته. بشأن قراراتهم وعواقب قراراته

ليس َمن . محدودة اة اإلنسان دائم  حري  وكذلك، من وجهة نظر هللا، . حري ة من دون مسؤولية أو محاَسبية أو مساءلة

ر ما يشاء بأخذ أي قرار يرغب بأخذه. تعاليم هللا حرية ال حدود لها في ما يتعل ق  ، وال أحد  يملكيملك الحرية ليقر 

الُمحدَّدة في الكتاب الُمقدَّس وسيطرة سيادة هللا على الظروف تشكل  السياق المحدود التي يمكن للمسيحي  المؤمن أن 

ا على تعاليم هللا الُمحدَّدة أو ايأخذ قراره ضمنه. وهكذا، على المسيحي المؤمن أن يأخذ قرار   هللا مبادئ  على بناء  إم 

 الحكيمة في الكتاب الُمقدَّس. 

 من حّريّة االختيار. اكبيرً  اب. أعطى هللا اإلنسان مقدارً  

التي علينا أخذها في حياتنا اليومية على  في معظم القراراتهي أن ه  إحدى الحقائق المهمة في الكتاب الُمقدس

فقد أعطى هللا المسيحي ين . على خيارات أخرى اد  محد   ان اآلخر أو خيار  ود ار هللا عن تفضيله أمر  عبِّ لم يُ األرض، 

ا من الحرية في أخذ قراراتهم. ظاهري   االمؤمنين مقدار   رشاد هللا قبل ، يبدو أن سعي المؤمن للحصول على إاكبير 

واضح في هللا أو أمر بها أو نهى عنها بشكٍل  هاأكثَر روحانية . ولكن، باستثناء األمور التي عل م اعمله أيِّ شيء أمر  

وتحكيم  لعقولهم وقدراتهم الفكريةفي ممارستهم  االكتاب الُمقدس، إرادة هللا هي أن يكون المسيحي ون أحرار  

ر أية باقة من األعشاب، يقود الراعي قطيع غنمه إلى المرعى، ولكنه لن يرغب فضمائرهم. فمثال   على كل  ي أن يقر 

آخر: أعطاك هللا ساعة  لتنظر إليها، فهل تكرمه أكثر حين تسأله  خروف أن يأكلها في كل لحظٍة في كل يوم! ومثال
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وإرادة لتستخدمهم وتسير  اوضمير   عن الوقت في تلك اللحظة، أم بنظرك للساعة؟ وهكذا أعطاك هللا عقال  

 بمشورتهم! 

 في بعض األحيان تكون عدة خيارات مختلفة مرضيةً هلل.  . ج

، بل أي خيار من ضمن مجموعٍة ممكنة من الخيارات. فأي اُمحدد   اواحد   اقد ال يكون الخيار الذي يرضي هللا خيار  

 . اوصحيح   امناسب   اواحٍد من هذه الخيارات الممكنة، التي ترضي هللا، سيكون خيار  

المسيحي المؤمن الذي ال يسل م حياته اليومية للمسيح يمكن أن يخطئ وسيخطئ في تقريره بشأن الخيارات المختلفة. 

ر لصالح خياٍر مسيحي المؤمن ولكن ال الذي سل م حياته اليومية للمسيح يمكنه أن يثق بأن المسيح سيرشده فال يقر 

 خاطئ! 

 بعض النواحي التي يعطي هللا فيها المسيحيّين المؤمنين حريةً في االختيار.  . د

ينبغي أال يسب ب خياره عثرة  يختار الطعام الذي يريد أكله، ولكن  أن  ي ةالمؤمن حر  للمسيحي . 2-1: 14رومية  اقرأ

 لشخٍص آخر. كما أنه حر  ليختار األيام التي يريد أن يحتفل فيها، ولكن  ينبغي أال تكون تلك األي ام احتفاالت وثنية. 

ي ة االختيار لمسيحي المؤمن ل. 9-8: 7كورنثوس 1 اقرأ ج أو يبقى عازب  حر   . اإن كان يريد أن يتزو 

ي ة اختيار َمن يريد الزواج منه، طالما كان مسيحي  للم. 09: 7كورنثوس 1 اقرأ  . امؤمن   اسيحي المؤمن حر 

ي ة أن يختار مقدار المال الذي يريد أن يعطيه لعمل هللا في الكنيسة . 7-2: 9كورنثوس 2 اقرأ للمسيحي المؤمن حر 

 المحلية أو اإلرساليات العالمية. 

أن يخطئ سيحي المؤمن الذي يثبت في المسيح ال يحتاج ألن يخشى الم. 13-2: 12 الرسل ؛ أعمال10: 2فيلب ي  اقرأ

ه أن  13-2: 12 الرسل وأعمال 10: 2السيادية. تعل م فيلبي  في اختياره بحيث يكون ضد إرادة هللا هللا سيقود ويوج 

ُمقدَّس كيف ، يرينا الكتاب ال24. وفي تكوين إرادة المسيحي المؤمن وظروفه بحسب إرادته السيادية وقصده الصالح

 أرشد هللا الناس في الوقت نفسه إلى القرار الصائب. 

 يعطي هللا المسيحيّين المؤمنين الكثير من النعمة ألخذ القرارات.   .1

أنا الرب. الرب إله رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثير اإلحسان : "7-2: 04نقرأ في خروج : م قّدمة

 " ...والخطيئة. ولكني ال أعفي المذنب من العقاب أدخر اإلحسان وأغفر اإلثم والمعصية  .والوفاء

 صبور وبطيء الغضب على شرور المسيحي ين المؤمنين. هللا 
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 هللا رحيم تجاه المسيحي ين المؤمنين الذين يتوبون عن قراراتهم الخاطئة واختياراتهم غير السليمة. 

 إللهي في حياتهم. هللا يقود بسيادته ظروف المسيحي ين المؤمنين من أجل إنجاز قصده ا

  .ةالقرارات الخاطئة غير المقصود . أ

 ماذا ينبغي للمسيحي المؤمن أن يعمل حين يأخذ قراراٍت خاطئة لكن بغير قصد؟ 

ة  بغير قصد اخاطئ   احين يكتشف المسيحي المؤمن أن ه أخذ قرار   حين يؤدي القرار الخاطئ إلى الكثير من  ، وخاص 

ن يبدأ بالش ك  أو القلق. وفي مثل هذه األوقات والظروف، ينبغي له أن يثق بسيادة المشاكل، فإن  هذا المسيحي المؤم

 احين يدرك المسيحي المؤمن إرادة هللا ويعمل باإليمان بناء  عليها، ولكن يكتشف الحق  (! 7: 2بطرس 1هللا وعنايته )

ين. على رلعواقب في حياته وحياة اآلخ، فإن عليه أن يثق أن هللا فوق هذا الظرف، وهو سيهتم بأمر ااأنه ارتكب خط  

أن يؤمن  ابالكامل بعُد، وأنه سيخطئ في حياته. ولكن عليه أيض   اأو ُمقد س   المسيحي المؤمن أن يدرك أن ه ليَس كامال  

(. قد ال 28: 8شيٍء من أجل خير الذين يحب ونه )رومية  أن هللا صاحب السلطان والسيادة، ولذا فهو يعمل في كلِّ 

فمن المستحيل إرضاء باإليمان: " ويعيش ويسلكأن يعمل  اإرادة هللا، ولكن عليه دائم   المسيحي المؤمن دائم  يعرف ا

 (. 2: 11" )عبرانيين هللا بدون إيمان

 .ةالقرارات الخاطئة المقصود . ب

 عن قصد؟  أخذه قرار خاطئ نتيجةماذا يمكن للمسيحي المؤمن التائب أن يتوق ع حدوثه 

من عمل  ا(. كان النبي يونان خائف  2: 1تُدعى نينوى )يونان  ابأن يكرز بكلمته في مدينة كبيرة جد   نَ أمَر الرب  يونا

. ولكن  الرب استخدم فيهأن يهرب إلى مكاٍن ظن  أن الرب لن يتمك ن من الوصول إليه  عن قصدإرادة هللا، وقد اختار 

ب ثانية  بأن يذهب إلى نينوى ليكرز وحين تاب يونان، أمره الإلعادة يونان إلى التوبة!  احوت    )يونان لشعبهار 

0 :1-2 .) 

ب  ظروف    ر أن  هللا ليس فقط لديه خطة واحدة لكلِّ ظهِ دك إليه. هذا يُ يفي حياتك ليع ة  ُمعي ن اوهكذا، يمكن أن يستخدم الر 

توب المسيحي المؤمن حين ي، وهي أفضل خطة عند هللا في الظروف الجديدة! الديه خطة ثانية أيض  مسيحي، ولكن 

(، ويعطيه برحمته خطته الثانية الصالحة 9: 1يوحنا 1ويغفر له ) عن عصيانه لخطة هللا األولى، فسيشفق هللا عليه

 بقدر صالح الخطة األولى! 
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ي أوالد هللا الذين يتوبون ويعودون إليه يعطيهم هللا خطة ثالثة ورابعة وخامسة، وكلُّها خطط صالحة، ألن هللا كامل ف

ر12: 24رانه ومحب ته )أمثال غف هللا أن ال يقف شيٌء أو شخٌص في طريق إنجازه لمقاصده مع أوالده ولهم  (. قرَّ

 (! 27، 24: 14)إشعياء 

 .ة عن السيطرةالظروف الخارج . ج

 كيف ينبغي للمسيحيين المؤمنين أن ينظروا إلى إرادة هللا غير المعلنة في ما يتعلَّق بظروفهم الشخصية؟ 

هللا هو هللا، وأفكاره وطرقه أعمق وأسمى من أفكار (. 29: 29نة )تثنية هو الوحيد الذي يعرف إرادته غير الُمعلَ  هللا

(. إرادة هللا الُمعلَنة في الكتاب الُمقدس هي إرادة سيادية وهللا سيحق ق قصده. ولكن 11-8: 22وطرق اإلنسان )إشعياء 

ُولِدنا  لماذا، لم يعلِن هللا لنا سيحق ق هللا قصَده! فمثال   ادية، وفي هذه الناحية أيض  إرادة سيا اغير الُمعلَنة هي أيض   إرادته

 الرسل في عائلتنا التي ُولِدنا فيها، وفي ذلك الوقت الُمحدَّد في التاريخ والمكان الُمحدَّد في العالم )أعمال

يسمح بأن نتعرَّض لبعض  لماذاولم يعلِن لنا  (.12-13: 93من السنين سنعيش )مزمور  كملم يعلِن هللا لنا (. 12: 17

ون (. ولكن هللا أعلن لنا أن ه 4-0: 2 الظروف الصعبة )رومية يعمل من خالل كل األشياء لخير الذين يحبونه، المدعو 

ر أن يسل مألوالده! ولذا، على المسيحي المؤمن أن  كاملة(. إرادة هللا غير الُمعلَنة 28: 8حسب قصده )رومية   هلل يقر 

م بأن هللا ينف ذ  يثقو  (!7: 2بطرس 1أفضل الخطط في حياته في كل هذه الظروف )ويتم 

 .القرارات المشتركة أو قرارات المنظّمات .3

خاضعة لإلطار  اضمن مجموعة. هذه القرارات أيض   ا: في كثيٍر من األحيان تكون هناك قرارات ينبغي أخذهمقدِّمة

مة هللا الُمعلَنة في الكتاب الُمقدَّس. لم يعِط هللا أي قائٍد مسيحي في الكنيسة أو قائد المحدود نفسه، الذي هو تعاليم وحك

ر قواعده وقوانينه بشأن كيفية أخذ القرارات. وسط المسيحي ين المؤمنين، ينبغي  غير مسيحي في العالم السلطة ليقر 

تأخذ القرارات. يعل م هللا في الكتاب الُمقدَّس أن  عادة  أن لمجلس الشيوخ )مجلس الكنيسة/ لجنة الكنيسة( والكنيسة ككل  

 المسؤوليات التالية منوطة بالكنائس والمنظ مات والهيئات المسيحية: 

ة بالُمنظَّمة؟ شف وناقِ اكتشِ   : ما هي مسؤوليات الكنائس والمنظ مات المسيحية في ما يختص  بالقرارات الخاص 

 .مالحظات

 .لتي يتّم تعليمها في الكنيسة المسيحيةالقرارات المتعلِّقة بالعقيدة ا . أ

. أعطى هللا الكتاب الُمقدَّس للمسيحي ين المؤمنين كمصدر السلطة الُمطلَق لفكر البشر وسلوكهم. قد 9: 1تيطس  اقرأ

لطة األسمى للعقيدة والحياة  يحلُّ  اعتراف اإليمان الذي تضعه كنيسة ُمعيَّنة مكان الكتاب الُمقدَّس كصاحب السُّ



117 
 

من خالل دراسة الكتاب  تهيحي ين! أمام كلِّ قائد مسيحي واجب مستمر  هو امتحان اعتراف اإليمان الخاص  بكنيسالمس

ية )تيطس   (. 9: 1الُمقدَّس بكلِّ نشاٍط وجد 

نظَّمة المسيحية . ب  .القرارات المتعلقة بقيادة الكنيسة أو الم 

: 2كورنثوس 1؛ 11-9يوحنا 0؛ 23: 2تيموثاوس 1؛ 29: 2 الرسل ؛ أعمال0: 2بطرس 1؛ 17: 10عبرانيين  اقرأ

12-10 . 

على أساس المؤه الت المطلوبة  ا: ينبغي للكنيسة أن تعي ن أو تنتخب لها شيوخ  المؤهِّالت المطلوبة للقادة المسيحي ين

رها.   في الكتاب الُمقدَّس. ال يجوز للكنيسة أن تحد د مؤهِّالت تتجاوز تلك الذي وضعها هللا وقر 

ات التي يعل مها الكتاب ات المطلوبة من القادة المسيحي ينالمهم   ات هؤالء القادة بالمهم  : ينبغي للكنيسة أن تحصر مهم 

الُمقدَّس: أن يكونوا رعاة  للناس، وأن يكونوا وكالء على أنشطة وأمالك الكنيسة، وأن يكونوا ُمعلِّمين للكلمة، وأن 

ام    . هابفي الطريقة التي يقودون  ايكونوا خد 

أن تحصر سلطة القادة في المهمات المطلوبة التي يعل مها  اينبغي للكنيسة أيض  : السلطة الُمحدودة للقادة المسيحي ين

قلوبهم في النواحي المتعلِّقة بمسؤولياتهم  الكتاب الُمقدَّس. ينبغي للمسيحي ين أن يحترموا شيوخهم ويطيعوهم من كلِّ 

في المهمات التي يصفها الكتاب الُمقدَّس. يُمنَع  سلطة الشيوخ محدودة، فإن (. وعلى كل  حال17: 10)عبرانيين 

 الشيوخ من ممارسة التسي د على المسيحي ين المؤمنين اآلخرين الموضوعين في عنايتهم وتحَت رعايتهم )مت ى

رارات التي تتجاوز يأخذون الق الذين(. ليس المسيحي ون المؤمنون ملَزمين بإطاعة القادة 0: 2بطرس 1؛ 22-28: 23

يسمحوا لقادتهم بأخذ  ال أن ا(. ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أيض  29: 2؛ 19: 4 الرسل مبادئ الكتاب الُمقدَّس )أعمال

القرارات المتعلِّقة بحياتهم الشخصية، التي هي من حق  هللا أو ربما عليهم هم أخذها. ال يحق  ألي قائد أو شيٍخ مسيحي 

 ح القدس أو الكتاب الُمقدَّس في حياة أيِّ مسيحي  مؤمن آخر! أن يحل  محل  الرو

ينبغي للمسيحيين المؤمنين أن يوب خوا القادة الذين يعصون هللا : توبيخ القادة المسيحي ين وإعفاؤهم من مهماتهم

اتهم ومسؤولياتهم )23: 2تيموثاوس 1) ون في عصيان هللا من مهم  ؛ 11-9ا يوحن0(، وعليهم إعفاء الذين يستمر 

 (. 10-12: 2كورنثوس 1

 .وعملية أخذ القرارات بالنظام الداخلي للكنيسةالقرارات المتعلقة  . ج

في الكتاب الُمقدَّس. فيما يتعلق بالتعاليم الواضحة كنيسة في ال النظام الداخليينبغي للكنيسة أن تحصر : النظام الداخلي

ي ة والمسؤول ية المسيحي تَين من المسيحي ين المؤمنين، ألن  هذا يجعل المسيحي ين ال يجوز للقادة والشيوخ أن يسلبوا الحر 
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 عدم النُّضجي المسيحي ين المؤمنين العاديين في حالٍة من قويب سلطوي ين. كما أن هذا يجعل القادة المسيحيين ناموسيين

ينبغي للقادة المسيحي ين أن  (!28-22: 23( والسلطوية التسيُّدية )مت ى 4: 2الروحي. يدين هللا الناموسية )غالطية 

 مع أعضاء الكنيسة.  ايأخذوا كل القرارات المهمة مع  

ينبغي أن تُدار كلُّ كنيسة محل ي ة من هيئة شيوخ وليس من قائد واحد، مهما كان ما يُدعى هذا : عملية أخذ القرارات

ية ما أن يتسي دوا على المسيحي ين الذين (. ال يجوز لشيوخ كنيسة ما أو قادة منظمة مسيح14: 4تيموثاوس 1القائد به )

في أخذ معظم  ا(. لكون كل المسيحي ين المؤمنين العادي ين كانوا مشتركين مع  0: 2بطرس 1أَمنون عليهم )تهم مس

ة في الكنيسة، مثل اختيار رسول جديد )أعمال  الرسل ( واختيار الشمامسة )أعمال22-12: 1 الرسل القرارات الُمهم 

ة األخرى.  اأن يعملوا مع   اليهم دائم  (، فع1-7: 2  في اختيار شيوخ كنيستهم وفي كل القرارات المهم 

ة أخرى ينبغي أخذها في  لشعب الكنيسة. ومن األمثلة على هذه القرارات: القرارات  سنوي   اجتماعٍ ثمة قرارات ُمهم 

القية والمواقف تجاه القضايا األخالقية في المتعلِّقة باعتراف إيمان الكنيسة، والقرارات المتعلقة بالمعايير األخ

الكنيسة، والقرارات المتعلِّقة بالُخطَط واألنشطة السنوية في الكنيسة، والقرارات المتعلِّقة بالموازنة الس نوية للكنيسة، 

 ة . تملُّك عقارات للكنيسة أو بيعها، والقرارات المتعل قة بتأديب أي  قائد يقترف خطيوالقرارات المتعل قة ب

القرارات في الكنائس المسيحي ة الكتابي ة ال يتم أخذها بأسلوب التصويت الديمقراطي والسير برأي األغلبية، بل 

بالمنهجية الكتابية المتمث لة باالت فاق الكامل مع الكتاب الُمقدس من ناحية، واالت فاق العام وسط كل أعضاء الكنيسة من 

ة، فإن ه ينبغي تأجيل أخذ القرار. ناحية أخرى. حين ال يستطيع الشيوخ  وأعضاء الكنيسة على االت فاق حول قضية مهم 

ية أكثر ويصل وا أكثر إلى أن يتم  ضالكنيسة أن يدرسوا الكتاب الُمقدَّس أكثر، ويناقشوا الق شعب وحينها ينبغي لكلِّ 

ة الشيوخ هي أن يحرصوا الوصول إلى ات فاق. ينبغي أن تكون كل القرارات في ات فاق كامل مع الكتاب ال ُمقدَّس. ومهم 

 على حصول ذلك. 

 

 تساعد اآلخرين في أخذ قراراتهمتعلَّم أن  . د

 

   .هو مهّمة طالب النصيحة والمشورة تقديم النَّصيحة هو مسؤولية المشير الناصح، ولكن أخذ القرار .3

ض   اكثير   :علِّم من أن يساعدهم في أخذ قراراتهم  م عمله بدال  لتجربة أن يخبِر الناس بعمل عليه اما يكون اإلنسان ُمعرَّ

ر بشأن أي من الخيارات الموضوعة أمامه!  بأنفسهم. ال يجوز للمشير أن يأخذ القرارات عن طالب النصيحة أو يقر 
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 ولذا، عل م المسيحي ين المؤمنين الُجُدد الفرق بين االستماع لنصيحة الناصح من ناحية وأخذ قراراتهم بأنفسهم من ناحية

 أخرى. 

في اكتشاف أهم العوامل التي لها المشير أكثر من مساعدة طالب النصيحة  الناصح قد ال تكون الن صيحة الُمقدَّمة من

 .دور في قراره وفي التفكير بعواقب قراره

 . ينبغي أن يبقى هو المسؤول عن قراراته وعواقبها! فإناينبغي أن يكون طالب النصيحة هو من يأخذ القرار دائم  

على القرار الخاطئ وعواقبه!  امشورة مشيره الحق  أخبر الُمشير بما على طالب المشورة أن يعمله، فقد يلوم طالب ال

وهذا ال : "24: 1كورنثوس 2ال يجوز للُمشير المسيحي  أن يقف بين هللا وطالب النصيحة. يقول الرسول بولس في 

 ." نعمل ألجل فرحكم. فباإليمان أنتم ثابتون يعني أننا نتسلط على إيمانكم، بل إننا معاونون لكم

   .اتّباع ذلك المثال مسؤولة الطالبتقديم مثاٍل هو مسؤولية الناصح المشير، ولكن  .5

ره الناصح المشير أو اختار عمله أو عملهقد  :علِّم ى طالب النصيحة حين يسمع ما قر  في ظرف صعب  فعال   يتعز 

ره أو اختاره أو عمله في  ما يكون اشبيه في حياته. ولكن غالب   األفضل للناصح أن ال يقول لطالب النصيحة ما قر 

الذي ظروف شبيهة في حياته، ألن  طالب الن صيحة قد يفهم أن مثال الناصح المشير هو األسلوب الوحيد الممكن 

طالب المشورة والنصيحة  يحف زلمشير أن لله! ينبغي هللا يمكنه ات باعه، أو قد يظن  أن ات باع نهج المشير هو إرادة 

. ينبغي للمشير أن يحف ز طالب المشورة على أن يكون له تطبيقه الخاص  للحق بالمبادئ الكتابية ال بمثاله الشخصي

وعلى أن يأخذ قراراته بنفسه. ينبغي للمشير أن يفهم أن  طالب النصيحة هو المسؤول والمساءل بشأن القرار الذي 

ارات عليه السير به، أو العمل الذي يقوم به، وهو المسؤول عن عواقب قراره وما يعمله يأخذه أو تقرير أي من الخي

 والخيارات التي يسير بها. 

   .ليست مسؤولية المشير الحكم على نصيحة مشير آخر أو قرار طالب المشورة والنّصيحة .1

إن كانت نصيحته ضد تعاليم كلمة ينبغي للمشير أن يحرص على عدم انتقاد نصيحة مشير أو ناصح آخر، إال  :علِّم

هللا الواضحة في الكتاب الُمقدَّس. كما أن  عليه أن يحرص على عدم إدانة قرار طالب الن صيحة النهائية أو الخيار 

الذي سار به أو االت جاه الذي ات خذه في العمل، إال إن كان يخالف إرادة هللا الُمعلَنة بوضوح في الكتاب الُمقدَّس. 

ن صيحة أو المشورة هو المسؤول والمساَءل أمام هللا. ال تت هم طالب نصيحٍة بنقص اإليمان أو ضعفه، فاهلل ال فطالب ال

عف والش عور  يعطي نوع اإليمان نفسه لكل إنساٍن في الكنيسة. كما ينبغي تشجيع المسيحي ين الذين يت صفون بالض 

 (! 14: 2تسالونيكي 1بِصَغر النفس )
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ر بين الخيارات التي ن  ة المهم  : استنتاج اصح المشير هي مساعدة طالب النصيحة على أن يأخذ قراره بنفسه أو يقر 

 يعمل بناء  على قراره، وأن  يتحم ل كامل المسؤولية عن عواقب قراره أو الخيار الذي يسير به. أمامه، وأن 

 دقائق( 8) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  صلوات َصل وا بالتناو ب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 أن يكتبوه في دفاترهم(. طلب منهم أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. تضاعف المؤمنين والكنائسالمتعلِّق بـ" ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم .2

 استخدم .7-4عبرانيين  ِمن يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .0

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .طريقة الَحق  الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها. يوحنا   :الحفظ .4 . راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية 2: 14تأم 

  .حفظتَها

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا درس الكتاب الُمقدَّس: .2 د من منهجية . استف12 حض 

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .2  (. 0: 2هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

ن مالحظاتك .7 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 ظ، والتعليم، والتحضير.وآيات الحف
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  13الّدرس 

 صالة 3

 

 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  23) مشاركة  5

  عبرانيين

 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناو ب )أو اقرأوا  ه أثناء إحدى خلواتكم ما تعلَّمتمو (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

  (.7-4عبرانيين الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )
 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 2) حفظ 1

 2: 33يوحنا 

 

 . 1: 64يوحنا في مجموعاٍت من اثنين  جعوارا

 دقيقة(  82) درس كتاب 3

 52-3: 32يوحنا 

 

، 12العشاء الرب اني. في يوحنا ليلة من إنجيل يوحنا حوار يسوع وصالته في  17-14: تشكِّل األصحاحات م قّدمة

لكلمة  رار في المسيح، وأن يسمحثبت باستمعلى أن يكونوا تالميذ. سمات التلميذ هي: أن يبقى وي يحث يسوع أتباعه

المسيح بأن تبقى باستمرار فيه، وأن يصل ي، وأن يحب  اآلخرين، وأن يطيع وصايا هللا، وأن يثِمر في العالم ويشهد 

 للعالم. 

حث  تالميذه على أن يثبتوا قبل المحاكمة والصلب بفترٍة قصيرة فقط، صورة الكرمة المجازية وأغصانها المثمرة: 

ر في إسرائيل بكرمة )مزمور  ايدوم! كثير   اوعلى أن يثِمروا ثمر   باإليمان  ؛12-9: 83ما كان اإلثمار يُصوَّ

(. 11: 0؛ مالخي 12: 8؛ زكريا 22: 2؛ يوئيل 13-1: 17؛ حزقيال 21: 2؛ إرميا 7-1: 2؛ إشعياء 0: 128

اني وتكل م بوضوح عن ثمر الكرمة وخالل تناول وليمة الفصح األخير مع التالميذ، رسم يسوع فريضة العشاء الرب  
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يسوع قد م هذا التعليم يكون  وهكذا، من المحتمل أن(. 23-14: 22؛ لوقا 22-22: 14؛ مرقس 03-22: 22)مت ى 

عن الكرمة واألغصان حين رسم فريضة العشاء الرب اني. أراد يسوع أن يرى التالميذ ما وراء الرموز الُمستخَدمة 

: الثبات في يسوع المسيح ويقبلوها ويعيشوا بحسبها ل الخبز وُشرب الخمر، فيروا الحقيقةفي العشاء الرب اني: أك  

 نفسه. 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 27-1: 12لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

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

 

 

 .                                                     م الحظاتاكتشف: 2الخطوة 

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

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك. اكتشف َحق  ا وا َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  حد 

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 3: 32يوحنّا 

 .الواجبات الثالثة المهّمة لكّل مسيحّي مؤمن: 3االكتشاف 

"، و"أحب وا بعضكم بعض   ثالثأعطى يسوع  م هذه الوصايا الثالثة اوصايا: "اثبتوا في  "، و"تشهدون" )اشهدوا(. تقسِّ

م أهم ثالثة أمور يمكن للمسيحي ين المؤمنين أن يعملوها: الحفاظ من إنجيل يوحنا إلى ثالثة أجزاء، وتعل   12األصحاح 

 على العالقة الشخصية مع المسيح، العيش بمحب ة بعضهم مع بعض، وأن يكونوا شهوَد المسيح في العالم. 

 اثبتوا في المسيح. .33-3: 32. يوحنا أ 

تقول إن  2ا في ]محبة المسيح[." ولكن اآلية : "اثبتو9: "اثبتوا ]في المسيح[." ونقرأ في اآلية 4نقرأ في اآلية 

من خالل ثباته  اممكن   تقول إن كلمة المسيح تثبت فينا. يجعل المسيح ثباتي فيه وفي محبته 7واآلية  يثبت فينا،المسيح 

! ولكن مع أن المسيح هو  في التكلم بكلمته لي وفي إظهار محبته لي، فإن  علي   المبادر البادئوثبات كلمته في 

 في الحفاظ على عالقٍة شخصية مع المسيح وأن أنفِق نفسي في محبة المسيح وفي كلمته.  امسؤولية أن أبذَل جهد  
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كم بعضً  .32-35: 32ب. يوحنا    .اأحبّوا بعض 

يومية ألجل اآلخرين. إنها قضاء وقتي وبذل جهودي لمحب تنا بعضنا لبعض هي عيشنا حياتنا ا إنَّ لنا  10تقول اآلية 

ي ألجل اآلخرين حت ى يختبروا محبة يسوع المسيح من خاللي. ال يمكن فصل هاتين الوصيتَين الواحدة عن وأمالك

 14تُخبِرنا بأن ني إن أطعُت ما يأمر المسيح به ويعل مه فإن ني سأبقى وأثبت في محب ته. وتقول اآلية  13األخرى. فاآلية 

. الدرس العظيم الذي أتعل مه من هذا المقطع ان صديقه وحبيبه حق   إن ه إن كنُت أعمل ما يأمر المسيح به، فإن ني سأكو

هو أن عالقتي بالمسيح ال يمكن فصلها عن عالقتي بإخوتي وأخواتي. محب ة المسيح تعني محب تي إلخوتي وأخواتي. 

" وصيتان اوعدم محب تي إلخوتي وأخواتي يعني عدم محب ة المسيح. "الثبات في محبة المسيح" و"محبة بعضنا بعض  

 ال تنفصالن الواحدة عن األخرى! 

 .لمسيحعن ا: اشهدوا 52-32: 32ج. يوحنا  

باستمرار للناس في كل العالم. كان يمكن للتالميذ أن يعملوا هذا ألنهم  بأن يشهدوا عنه ايأمر يسوع تالميذه حرفي  

تخدم الروح القدس المسيحي ين ما يسككانوا مع المسيح في رحلته األرضية، وألن  الروح القدس سيسكن فيهم. 

المؤمنين كوسيلٍة للشهادة عن المسيح وَمن هو وما عمله وكيف يمكن للناس أن يصيروا في عالقٍة شخصية معه 

 وكيف يمكنهم أن يخلصوا. 

 

 2: 32يوحنّا 

 . اأنه من دون المسيح ال يستطيع المسيحي المؤمن أن يعمل شيئً  إدراك: 5االكتشاف 

." أريد أن اي ال تقدرون أن تفعلوا شيئ  ا. فإنكم بمعزل عنِّ ا كثير  وأنا فيه، فذاك ينتج ثمر   يثبت فيَّ من يقول يسوع: "

 إذ  حينئذٍ  أبقى وأثبت في المسيحفقط حين  اهلل. تخبِرني هذه اآلية بأن هذا يكون ممكن   اكثير   ايثِمر ثمر   اأكوَن شخص  

ال أستطيع عمل أيِّ شيء له مغزى وقيمة باقيان. تخيفُني هذه هو يثبت في. وفي الحقيقة، من دون يسوع المسيح 

 اواآلن، أنا أسأل نفسي: هل ستثِمر كل أنشطتي وأعمالي ثمر  . االحقيقة في بعض األحيان، ألن ني مسيحي  نِشط جد   

 اوم طالما كنُت باقي  يد اأبدي   اأنشطتي وأعمال ستثِمر ثمر   وبأنَّ يدوم ويُسر  قلب هللا؟ كل ما أستطيعه هو أن أومن به 

. ال أريد أن أكتشف يوم   اوثابت   ألجل هللا، ولكن ني لم أثِمر  اما أنني كنُت نشط   افي المسيح وطالما هو يبقى ويثبت في 

 هلل.  احقيقي   اثمر  
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   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 المقطع الكتابي؟: ما األسئلة الت ي تود  أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 27-1: 12لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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

بة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتاشارك

نها(.   دو 

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

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها الت الميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 3: 32يوحنّا 

 ثَل؟ أم هو مجاز؟ر؟ هل هو مَ هل هو تعليم مباشِ  ؟32-3: 32النوع األدبي الذي يمثّله يوحنا  هو ما: 3الّسؤال 

 .مالحظات

. ومثاٌل على مثَل في الكتاب 27-12: 14ر في الكتاب الُمقدَّس هو ما نقرأه في يوحنا أحد األمثلة على التعليم المباشِ 

َور 02-03: 13الُمقدس لوقا   12-1: 13المجازية في الكتاب الُمقدس مقاطع مثل يوحنا . ومن األمثلة على الصُّ

 . 17-1: 12ويوحنا 

، الرسالة الرئيسية لمثَل السامري الصالح هي: "أنت قريٌب للذي تعمل معه رحمة." للمثَل رسالة رئيسية واحدة. فمثال  

ام" ومقارنة. فمثال   شبهالمجاز أو الصورة المجازية تشبيه طويل وممتد  يتضم ن عدة نقاط  ، في هذا المثل، يمثل "الكر 

تمثِّل هللا اآلب، وتمث ل "الكرمة" يسوع المسيح، وتمثل "األغصان المثِمرة" المسيحي ين المؤمنين الحقيقي ين، و

ا غير ، وأم  ا. فالمؤمنون الحقيقيون يثمرون دائم  سميين غير المؤمنينغصان غير المثمرة" المسيحيين اإل"األ

، مع أنهم رب ما ارتبطوا بيسوع المسيح في حياته. ألن  "الكرمة" اسمي ون فال يثِمرون مطلق  ي ون اإلالمؤمنين أو المسيح

 . ا"، فإن "الثمر" يمث ل قبل كلِّ شيء الناَس أيض  او"األغصان" تمثل "ناس  

ا. فهي تشير الصورة المجازية ال تقول إن يسوع هو من الناحية الفعلية كرمة لها أغصان وقطوف العنب تتدل ى منه

إلى أن العالقة بين المسيح والناس يمكن تشبيهها بعالقة الكرمة بأغصانها. علينا أال نحاول شرح كل صفة وسمة 

 . أو الصورة المجازيةوعنصر في الرمز 
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 أسئلة بشأن الثمر   5: 32يوحنّا 

 ؟امبال رحمة لألغصان على يد الكرّ  اونزعً  انفسِّر ما يبدو قطعً كيف : 5الّسؤال 

 .مالحظات

ام هللا اآلب. نرى اآلب في اآلية  يقل م وينق ي األغصان التي تثِمر )المؤمنين(، بينما يقطع الطبيعة القديمة  2يمث ل الكر 

يشير إلى أن  اآلب ينزع األغصان التي لم يحدث  2. ولكن في اآلية اوالعادات السي ئة، حتى يغدو المؤمنون أكثر إثمار  

سمي ين(. التقليم األول )التنقية( يمث ل "التقد يس اآلن على األرض". أما ر المؤمنين، المسيحي ين اإل)غي اأن حملت ثمر  

 ."  للمسيح التقليم الثاني فيمثِّل "الدينونة األخيرة في المجيء الثاني

 

  5: 32يوحنّا 

 ؟ما هي طبيعة "الثمر" الذي ينبغي رؤيته في المسيحيّين المؤمنين: 1الّسؤال 

 .ظاتمالح

المسيحي ين يمث ل ثمر الذي كرزوا ببشارة اإلنجيل  2: 1 لكلمة "ثمر" في الكتاب الُمقدَّس معاٍن مختلفة. ففي كولوسيل

الذي يُثِمره الذين يساعدون المسيحي ين الُجُدد على النمو  ،، الثمر الذي يدوم12: 12وفي يوحنا . المؤمنين الُجُدد

-22: 2. وفي غالطية التالميذ أو المسيحي ين الناضجينطُُرقهم القديمة، يمثِّل  والنضوج في المسيح فال يعودون إلى

. وهكذا، فإن الث مر الذي يتوقَّع المسيح من أو الطبيعة المسيحية الشخصية المسيحية"ثمر الروح" يمث ل  ،20

، المؤمنون الناضجون، الذين ا؛ ثاني  ، المؤمنين الُجُدد، الذين هم ثمر الكرازةالمسيحي ين المؤمنين أن يثِمروه هو: أوال  

، الشخصي ة المسيحي ة، التي هي ا، األعمال الصالحة، التي هي ثمر التوبة الحقيقية؛ ورابع  اهم ثمر عمل التلمذة؛ ثالث  

 ثمر الروح القدس. 

 

  3: 32يوحنّا 

 ؟َمن هم الذين يثِمرون: 3الّسؤال 

 .مالحظات
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ا إال إذا ثبت في وأنا فيكم. كما أن الغصن ال يقدر أن ينتج ثمر   اثبتوا فيَّ : "4: 12ا نيقول الرب يسوع المسيح في يوح

." الذين يثِمرون هم الذين يأتون إلى يسوع المسيح، ويقبلونه في قلوبهم، الكرمة؛ فكذلك أنتم، إال إذا ثبتم فيَّ 

ون في التَّعامل معه كلَّ يوم. ألن المسيح يثبت في هؤالء، فإنهم يبقو ن متيق ظين ومجتهدين ومواظبين على ويستمر 

 اإلثمار. 

 

  2: 32يوحنّا 

 ؟ما درجة األمانة التي ينبغي أن يتمتّع بها المؤمنون: 2الّسؤال 

 .مالحظات

(. تتم تنقية هللا 2: 12(. لهذا ينق يهم هللا )يوحنا 8، 2: 12)يوحنا  اكثير   ايثِمروا ثمر  يُتوقَّع من المسيحي ين المؤمنين أن 

 حي ين المؤمنين من خالل توبيخهم وتصويبهم وتأديبهم من خالل تعريضهم لضيقات وصعوبات وأمور أخرى. للمسي

لهذا يستمر  هللا والمسيحي ون المؤمنون في (. 12: 12)يوحنا  يدوم ايثِمروا ثمر  يُتوقَّع من المسيحي ين المؤمنين أن 

 ا فيعودوا إلى عدم اإليمان. االهتمام بالمؤمنين الُجُدد، فهم ال يريدونهم أن يرتدو

(. 20: 10)مت ى  اوآخرون ثالثين ضعف   امئة ضعف، وبعضهم يثمرون ست ين ضعف  يُثِمر بعض المسيحي ين المؤمنين 

وسبب إثمار بعض المسيحي ين المؤمنين أكثر من مسيحي ين آخرين يمكن أن يعود إلى أنهم أكثر توبة  وموثوقية ووالء 

في  من آخرين ان بها لكلمة هللا. أو قد يكونون أكثر إثمار  وعة في الطريقة التي يستجيبوشجاعة وودا اواجتهاد  

 اكرازتهم وتلمذتهم اآلخرين. أو يمكن أن يعود ذلك إلى أن لهم شخصيات مختلفة ومواهب روحية مختلفة وظروف  

 مارهم. مختلفة  في الحياة التي ال يعطيها إال هللا، وهو الوحيد الذي له أن يحكم في إث

 

  2: 32يوحنّا 

 ؟رونثمِ َمن هم الذين ال ي  : 2الّسؤال 

 .مالحظات

صورة مجازية، هي تشبيه ممتد  وُمستطال. ال تقول هذه الصورة إن يسوع هو كرمة لها  17-1: 12يتضم ن يوحنا 

قة بين الكرمة ، لكن ها تشير إلى أن العالقة بين يسوع والناس يمكن أن تُشبَّه بالعالبأغصان تحمل قطوف العن
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ثِمر تمث ل وأغصانها. ولكن علينا أال نحاول شرح كل سمة وجزئية من سمات وجزئيات الرمز. األغصان التي تُ 

 المؤمنين الحقيقي ين. 

تمث ل الذين كانوا مؤمنين في البداية، ثم ارتد وا عن اإليمان. فالصورة المجازية  ال اولكن األغصان التي ال تحمل ثمر  

قط، وال كانوا في عالقة وثيقة  اح أن األغصان، التي قُِطعت وألقيت إلى النار، تمث ل الذين لم يحملوا ثمر  تعل م بوضو

القة ها كانت عفإن  بالمسيح. فلم يكونوا مؤمنين حقيقي ين، وما يُدعى "عالقتهم بالمسيح وفيه"، وإن كانت قريبة، 

صهم، بل تعل م م أن المولودين ثانية  يمكن لهم أن يفقدوا خالتعل الالصورة المجازية  خارجية. واالستناج هو أن هذه

ولذا، فإن  الذين ال . اكثير   اسمي ين سيبقون بال ثمر، بينما المسيحي ون المولودون ثانية  سيُثِمرون ثمر  أن المسيحي ين اإل

من  اة بالمسيح، وقد يكونون جزء  من المسيح، ولكنهم ال يقبلونه. فلديهم عالقة خارجي ايثِمرون هم الذين يقتربون كثير  

كنيسة مسيحي ة محل ي ة، وقد يشاركون في أنشطٍة مسيحية، ولكن  ألن المسيح ال يحيا فيهم، فهم ال يستطيعون أن يثِمروا 

وله قيمة أبدية. يؤك د يسوع المسيح على مسؤولية كل شخص يقترب من المسيح: فإن رفض كلمة هللا  اباقي   اثمر  

تلق اه، فسيأتي الوقت حين سيوقف هللا كل عمٍل فيه. ولن يعود الروح القدس يعمل في داخله، ولن يعود والنوَر الذي 

 ، سيُرفَض ويُلقى به إلى جهن م. اضميره يحذ ره، وسيتقس ى قلبه. وأخير  

 

 أسئلة بشأن الثبات في المسيح  2: 32يوحنّا 

 ؟ما معنى الثبات في المسيح: 2الّسؤال 

 .مالحظات

(. الثبات في المسيح مرتبط هنا 7: 12(، و"إن  ثبت كالمي فيكم" )يوحنا 2: 12سوع: "اثبتوا في" )يوحنا قال ي

: "اثبتوا في محب تي ... إن حفظتهم وصاياي" ابثبات كالم يسوع المسيح في المسيحي  المؤمن. ويقول يسوُع أيض  

 سوع المسيح. (. الثبات في المسيح هنا مرتبط بإطاعة كالم ي13-9: 12)يوحنا 

مسيحي  مؤمن، وهو المبادر في محبته للمسيحي المؤمن، فإن على  مع أن المسيح هو َمن يبادر في التكل م بكلماته لكلِّ 

للحفاظ على عالقٍة  االمسيحي المؤمن مسؤولية االستجابة لمحبة المسيح وكالمه. على المسيحي المؤمن أن يبذل جهد  

في إطاعة كلمة المسيح. على المسيحي  المؤمن أن يجتهد في محبته للمسيح بكل   االستمرارشخصية بالمسيح وعلى 

قلبه وفكره وطاقته، وعليه أن يجتهد في إطاعة ما يعل مه المسيح. فحينما يعتقد شخٌص ما أن ه مسيحيٌّ مؤمن، ولكنه ال 

 قطَع ويُلقَى به في النار. سيُرفَض ويُ  ايابس   اأن يصير غصن   يُِحب المسيح وال يطيع كالمه، فإنه في خطرِ 
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 أسئلة بشأن الكلمة   1: 32يوحنّا 

 ؟ما هو عمل كلمة المسيح في المسيحي المؤمن: 2الّسؤال 

 .مالحظات

المؤمنين من خطاياهم. هذا  طهِّرتُ كلمة يسوع المسيح  0: 12كلمة المسيح تطهِّر المسيحي المؤمن. فبحسب يوحنا 

رون )تُغفَر خطاياهم بالكامل( حين يؤمنون بكلمة يسوع. يعني أن المسيحي ين المؤمنين يُب  رَّ

 

  2: 32يوحنّا 

 ؟ما هي مسؤولية المسيحي المؤمن تجاه كلمة المسيح: 2الّسؤال 

 .مالحظات

مسؤولية المسيحي المؤمن هي أن يسمح لكلمة المسيح بأن تؤث ر على أفكاره وقناعاته ودوافعه ورغباته ومواقفه 

ا تجاه ومشاعره وكالمه وس لوكياته، بل وأن تسيطر عليها وتضبطها. على المسيحي المؤمن مسؤولية أن يكون جاد  

 ! ويؤثِّر بها تعليم الكتاب المسيح، كما أن ه مسؤول بأن يدع الكتاب الُمقدَّس يعمل في حياته

 

  أسئلة بشأن الصالة  2: 32يوحنّا 

 ؟ ما عالقة الصالة بكلمة المسيح: 33الّسؤال 

 .تمالحظا

." حين يسمح المسيحي  المؤمن كالمي فيكم، فاطلبوا ما تريدون يكن لكم تَ بَ م في، وثَ إن ثبتُّ : "7: 12نقرأ في يوحنا 

يتعارض مع  الة ومؤث رة. وألن ه ال يطلب شيئ  الكلمات المسيح بأن تؤثِّر بحياته وتسيطر عليها، فإن  صلواته ستكون فعَّ 

الة! كالم يسوع المسيح، فإن ه سيختبر ا  ستجابات كثيرة لصلواته. هذا هو الوعد العظيم الذي لنا بشأن الص 
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  32: 32يوحنّا 

 ؟العالقة بين الصالة واإلثمارماذا : 33الّسؤال 

 .مالحظات

ا ويدوم ثمركم، جوا ثمر  نتِ نتكم لتنطلقوا وتُ أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وعيَّ  ليسَ : "12: 12نقرأ في يوحنا 

المسيحي المؤمن الحقيقي يصل ي ألجل الثمر، ويختبر اإلثمار استجابة  ." ب كل ما تطلبونه باسميفيعطيكم اآل

علينا نحُن وبشأن هذا  .يذهبوا ويأتوا بثمر يدومالمسيحي ين المؤمنين بأن ة ييتكلم يسوع المسيح عن إرساللصالته. 

الة وبحكمة المسيح ومحب ته. ولذا، نصل ي نحُن المؤمنين أن ندرك أننا ال نستطيع عمل هذا إال بالص  المسيحي ين 

مته ومحبته حت ى نستطيع كالمسيحي ين المؤمنين ألجل الشجاعة والطاعة في ذهابنا إلى الناس، ونصل ي ألجل قوته وح

ة  أخرى يعطينا المسيح وعد   اأن نساعد هؤالء في أن يصبِحوا مثمرين ثمر   ل بشأن الصالة، إذ يقو ارائع   ايدوم. ومر 

 ويعطيهم القدرة على أن يثِمروا.  ألجل ثمٍر يدوم، فإن ه سيستجيب لهم إن ه ألن  المسيحي ين يصل ون باسمه

 

 أسئلة بشأن الشركة  35 ،2: 32يوحنّا 

هم بعضً  كن للمسيحيّين المؤمنين أن يحبّ كيف يم: 35الّسؤال   ؟ابعض 

 .مالحظات

فيُخبِرنا بأن نُِحب   17-12: 2ت في المسيح وفي محبته. وأما يوحنا بأن علينا أن نثب 11-1: 12يخبِرنا إنجيل يوحنا 

تون في المسيح إال حين يثب اأن يحب وا بعضهم بعض   ون! ولذا، واضح أن المسيحي ين المؤمنين ال يستطيعابعُضنا بعض  

ح وفي أن يبذلوا فقط حين يجتهد المسيحيون المؤمنون في أن يكونوا في عالقٍة شخصية بالمسيوفي محبة المسيح. 

 03: 12! وفي مرقس ايعطيهم المسيح القدرة على أن يحب  بعُضهم بعض   ،في إطاعة تعاليم المسيح امستمر    اجهد  

يشير  2: 2يعطي المسيح يسوع المسيحي ين المؤمنين وصية أن يحب وا هللا ويحب وا القريب كأنفسهم. ولكن في رومية 

حين يعطي هللا المسيحي ين ته في قلوب المسيحي ين المؤمنين بالروح القُُدس. الرسول بولس إلى أن  هللا سكب محب  

المؤمنين وصية ، فإن ه يعطيهم القدرة على أن يطيعوا تلك الوصية! هو يأمرهم بالمحبة، وهو من يمنحهم المحبة في 

 داخلهم! 
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  31: 32يوحنّا 

 ؟31ما معنى "حّب أعظم" في اآلية : 31الّسؤال 

 .مالحظات

ة أعظم ليس ألحد محبَّ  .ا كما أنا أحببتكمتي لكم هي هذه: أن يحب بعضكم بعض  وصيَّ : "10-12: 12نقرأ في يوحنا 

" أعظم نوعية محبة هي تلك التي فيها يضع اإلنسان نفسه ألجل َمن يِحب. .من هذه: أن يبذل أحد حياته فدى أحبائه

صليب ألجلنا. كانت محبته محبة غير أنانية. كانت محبة يسوع المسيح أحب نا بمحبته العظيمة، وقد مات على ال

ية. كانت محبة أنقذتنا وجعلتنا أفضل ما يمكن أن نصير عليه! هذا هو الُحب  األعظم. واآلن يأمر يسوع المسيح  ُمضح 

ته،المسيحي ين المؤمنين يحب  بهذا الُحب  األعظم. على المسيحي ين المؤمنين أن  ابأن يِحب  بعضهم بعض   ، خاص 

ية، وبمحبة تساعد اآلخرين على أن يَ  ابعُضهم بعض   لوا إلى أسمى مقدراتهم صِ بمحبة تخلو من األنانية، بمحب ة ُمضح 

ال يمكننا أن نموت على الصليب ألجل اآلخرين، ولكن  يمكننا أن نحيا  األجل هللا والجنس البشري. طبع  وإمكانياتهم 

 أنانية. هذا هو الُحب  األعظم!  حياتنا ألجل اآلخرين بطريقة ُمضحية غير

 

  33: 32يوحنّا 

 ؟ما العالقة بين الطاعة والمحبة: 33الّسؤال 

 .مالحظات

الطريقة العملية للثبات في المسيح، في محبة المسيح وفي صداقة المسيح، هي بإطاعة كالمه! ولكن طاعتنا ال تأتي 

ليكرز ببشارة اإلنجيل لنا. وحين آمن ا سكب المسيح روحه  اومات ألجلنا، ثم أرسل شخص   . فالمسيح أحب نا أوال  أوال  

 القد وس ومحب ته في قلوبنا. وبمحبة المسيح في قلوبنا نستطيع أن نطيع كالم المسيح، وسنطيعه بكل يقين. 

ة وهكذا، تخلق محب  أكثر في قلوبنا، وبهذا تبدأ دورة محبة أخرى وأفضل!  اولكن بإطاعتنا كلماته يخلق فينا حب   

في قلوبنا. وحبُّنا  الحبمن  افي قلوبنا، وحب نا يقود إلى الطاعة، وطاعتنا تدفع المسيح إلى أن يخلق مزيد   االمسيح حب  

 يقود إلى مزيد من الطاعة، وتستمر  الدورة.  األعظم
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 أن العالمشأسئلة ب   32: 32يوحنّا 

 ؟َمن هو "العالم": 32الّسؤال 

 .مالحظات

يرة اللم الشر، مجتمع "العالم" هنا هو عا ُسل األولى  يتاألشرار والمؤس سات الش ر  تقاوم المسيح وملكوته. في أي ام الرُّ

وا هللا ورفضوا يسوع المسيح  ير في اليهود وقادتهم الديني ن الذين تحدُّ مسي اهم المنتظر،  -تمث ل هذا العالم الش ر 

ج المسيحي ين المؤمنين من المجامع، وقد يقتلهم. ولكن  العالم واضطهدوا الكنيسة. لهذا قال يسوع إن هذا العالم سيخرِ 

ن   بعد فترة قصيرةسيصبح كان   من أَمٍم كثيرة ترفض المسيح.  امكو 

 

  32: 32يوحنّا 

 ؟لماذا يبِغض العالم المسيحيّين المؤمنين كّل هذا الب ْغض: 32الّسؤال 

 .مالحظات

من ذلك العالم وال ينتمون له،  اأن المسيحي ين المؤمنين لم يعودوا جزء   سبب كره هذا العالم للمسيحي ين المؤمنين هو

ولكن هم ينتمون للمسيح يسوع، الذي يُبِغضه العالم! اختار يسوع المؤمنين من العالم بجذبهم من ذلك العالم إلى ملكوته. 

، وال يعودون يتغاضون عن الش ر   ، وال يعودون يسمحون للش ر  بأن ال يعود المسيحي ون المؤمنون يرغبون بعمل الش ر 

هم، ويحاربون الش ر  ويفضحونه بكرازتهم ووعظهم. يُبِغض العالم الش ر   . فهم يتوبون عن شر  هذه المقاومة  يريستمر 

يرة. العالم مذنب باقترافه هذه الخطية، ألن كالم يسوع المسيح وأعماله أعلنت المسيح وهللا للعالم بطريقةٍ  لطرقِه الش ر 

 . وقد رأى النور وسمع الحق، ومع هذا رفضه. ولذا، فإن  خطيتهم وبُغضهم بال ُعذر. احٍة تمام  واض

 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

 والت ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق الت ي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من الت طبيقاتشارك ودّون نها. 27-1: 12الت ي نستقيها من يوحن ا  : لنفك ر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما الت طبيقات الممكنة الت ي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا الت طبيق الش خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش خصي.دّون

كون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نفسه. وفي ما يلي قائمة )تذك ر أن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد ت

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 32:من يوحنّا  مقتََرحةأمثلة على تطبيقات  .3

 . اكثير   اانظر إلى توبيخ الرب وتصحيحه باعتباره طريقة لتقديسك وجعلك تثِمر ثمر    : 2: 12

 ايوم، وهو َمن سيعطيك أن تثِمر ثمر   لمسيح كلَّ مع ا ينوشخصيَّ قويَّين  وتواُصلٍ حافظ على عالقة  : 2: 12

 . اكثير  

 اسمح لكلمات المسيح بأن تؤث ر بأفكارك وسلوكك ومواقفك ودوافعك، وبأن  تغيِّرك.   : 7: 12

ستجعلك محب تك للمسيح تطيع تعاليم يسوع المسيح ووصاياه. وطاعة المسيح تقود إلى حب  أعظم  : 9-13: 12

 بتك تنمو بإطاعة المسيح باجتهاد ونشاط أكثر فأكثر. للمسيح. ولذا، دع مح

 فك ر بكيف يمكنك أن تبذل حياتك كلَّ يوم ألجل المسيح وإرادته على األرض.  : 10: 12

 فك ر بالطريقة التي اختارك المسيح بها واختارك لتذهب وتأتي بثمٍر يدوم.  : 12: 12

 . إن ه يبِغض النور والحق. األن ه يبِغض هللا والمسيح أيض  ال تتفاجأ إن رأيَت العالم يُبِغضك،  : 21-20: 12

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

ر وأن مي عالقتي الشخصية معه أكثر وأكثر. أريد أن أقضي مزيد   أصل ي ( أ  اإلى هللا أن يعطيني نعمة وقوة ألطو 

ل والتفكير بكيف يمكننا أن أطيعه . أومن أن إطاعة كالم المسيح من الوقت كل  يوٍم في قراءة كالمه والتأمُّ

 ستقود إلى حب  أعظم وأمانة أكبر. 

 

حي  ا و ايانع   أخضر ايدوم. خلَّصني هللا وجعلني غصن   اأصل ي إلى هللا أن يمنحني نعمة ألثمر أكثر، ألثِمر ثمر   ( ب

يدوم، ولذا  ار  في كرمته. تتدف ق حياته في  بالروح القدس، وهذه الحياة تجعلني أثِمر. أنا أريد أن أثِمر ثم

 سأستمر  في تنمية عالقتي الشخصية مع المسيح من خالل إطاعة كلمته والصالة ومحبة أوالده اآلخرين. 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعل مته خال تجاوب. )27-1: 12بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا  بالتناوبلنصلِّ 

بالُمقدس.   على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصل ي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  تدر 
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 دقائق( 8) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 ّدرس القادملل
 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .1  : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  12يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

يومي ا. استفد  13-8من عبرانيين ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح : خص ص وقت ا خاص   الخلوة الروحية .0

ل. اكتب مالحظاتك.   من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية ا الحفظ: .4 راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية  .2: 12يوحنا  ،لكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظهاتأم 

 حفظتَها. 

الة: .2  (. 0: 2هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د  الص 

ن مالحظاتك .2 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم. 
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  12الّدرس 

 صالة 1
 

  س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.َصلِّ وكرِّ  قائد المجموعة:
 
 دقيقة(  23)مشاركة   5

  عبرانيين
 

ب  كل  واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا ا تعل متوه في الوقت الذي قضيتموه مع الر  باختصار عم 

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة )   (. 13-8عبرانيين ومن الت أمُّ

 استمع للش خص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 2)حفظ  1

 2: 32يوحنا 

 

 . 2: 12راجعوا في مجموعاٍت من اثنين يوحنا 

  دقيقة( 82) تعليم 3

 الخدمة بحسب المواهب الروحيّة
 

 القدس: التعاليم التالية تتعل ق بالروح 

 .: طبيعة الروح القدس وعمله في الناس وعمله في الكنيسة21، الدرس 2الدليل اإلرشادي 

 : الروح القدس يدعم المسيحي ين المؤمنين وسط آلمهم ومعاناتهم.2، الُملَحق 2الدليل اإلرشادي 

  .الروح القدسوثمر  ،الروح القدسبملء الو ،: المعمودية بالروح القدس42، الدرس 4الدليل اإلرشادي 

  .: مواهب الروح القدس الروحية02، الدرس 7الدليل اإلرشادي 

  .: مزيٌد من المواهب الروحية4، الُملَحق 7الدليل اإلرشادي 
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 أ. طبيعة المواهب الروحية وهدفها

 

 .طبيعة المواهب الروحية .3

 .قدرة خاّصة أو وظيفة خاّصة  . أ

ة يعطيها هللا بنعمته وبتصميمه اإللهي charisma :الموهبة الروحية )في اليونانية ة أو وظيفة خاص  ( قدرة خاص 

الموهبة الروحية هي عمل الروح القدس االعتيادي وغير االعتيادي (. 11، 2-4: 12كورنثوس 1؛ 13: 4بطرس 1)

إظهار لنعمة تعبير و ا. ليست الموهبة الروحية ثمَر مهارة مسيحية أو اإلبداع والبراعة. هي دائم  في المسيحي المؤمن

 . ةوكالة المسيحياليتم التعبير عنها بأشكاٍل عدة من خالل  هللا

 .ب. إظهار قوة هللا وحكمته 

( من خالل المؤمن، 7: 12كورنثوس 1الموهبة الروحية إظهار )إعالن( لقوة هللا وحكمته وقوته وأعماله األخرى )

عة )تأثيرات أو ثمار عمل قوة هللا وهي تظهر من خالل خدمات مختلفة )اعتيادية وفوق اعتيادية(  وأعمال منو 

 وحكمته(. 

 .ج. موهبة محدودة 

(. ليس من إنساٍن 7: 4لها قياس، محدودة بحسب قياس هبة المسيح )أفسس  - ةموهبة محدود االموهبة الروحية دائم  

يٍء يمكن لموهبةٍ من إنسان يحصل على كل  ش س(، كما أنه لي03-29: 12كورنثوس 1ينال كل المواهب الروحية )

 (. 7: 4تنجزه ضمن ناحية ُمعيَّنة أو مجاٍل ُمعيَّن )أفسس تعمله أو روحية ُمعي نة أن 

ع المواهب الروحية .5  .تنو 

 بطر س1؛ 11: 4؛ أفسس 22، 2: 14؛ 03-28، 13-7: 12؛ 7، 1: 7كورنثوس 1؛ 8-4: 12رومية  اقرأ

4 :13-11 . 

 .م العهد الجديدأ. المواهب الروحية المذكورة ضمن قوائ 

المواهب والوظائف هي: الن بوة  ذهخمس وعشرين موهبة ووظيفة روحية مختلفة. وه ىيذكر العهد الجديد حوال

واألنبياء، الخدمة، التعليم والمعل مون، الوعظ/ التشجيع، المشاركة في حاجات اآلخرين/ العطاء، القيادة، الرحمة، 

ات، تمييز األرواح، أنواع ، كالم الحكمة، كالالتعفُّف/ ضبط النفس م المعرفة، اإليمان، مواهب الشفاء، عمل القو 
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ألسنة، ترجمة األلسنة، الرسل، المساعدة، اإلدارة/ التدبير، اإلعالن، كالم التعليم، كتابة مزامير/ ترانيم، الُمبشِّرون، 

اظ.   الرعاة، المتكل مون/ الوع 

)خدمة ُمعي نة وُمحد دة(.  وظيفة أو مركز روحي، بل هي روحيةقدرة ظ أن بعض هذه المواهب الروحية ليست الحِ 

نال الرسل واألنبياء والمعل مون مواهب روحية، ولكن الفكرة الرئيسية المقصودة ليست أن  لهؤالء مواهب روحية 

ة، بل أن هللا أعطاهم ليكونوا  عة هنا في الروحية المنو   المواهبيُنظَر إلى في الكنيسة. وهكذا  وظائف/ مراكزخاص 

ُسل أيض   بالوظائفعالقتها  عام في ال 00: 4و 42: 2 الرسل كشيوخ )أعمال ا)الخدمات الُمعي نة والُمحدَّدة(. عمل الرُّ

ميالدية(،  20-22في الفترة  1: 2بطرس 1ميالدية؛ انظر  04-03في الفترة  1: 8 الرسل ميالدية؛ وأعمال 03

 كنيسة أورشليم.  -ميالدية( في أول كنيسة مسيحية  03في عام  02-04: 4 الرسل وكشمامسة )أعمال

بعض المواهب الروحية . هاوخير تتم  ألجل بركة الكنيسة خدمات أو مهماتتشمل قوائم المواهب الروحي ة هذه 

ات من خالل  اعتيادية، بينما مواهب روحية أخرى فوق اعتيادية في طبيعتها. يمكن أن تتم  كل هذه الخدمات أو المهم 

ة )انظر موهبة التعليم في رومية موه بشكٍل ُمطلَق، ألن ه يمكن لهذه  ا(، ولكن  هذا ليَس ضروري  7: 12بة خاص 

ة  الخدمات أن تتم   (. ما يحاول بولس التأكيد عليه هو 12: 0)انظر موهبة التعليم في كولوسي من دون موهبة خاص 

ع  هناك  ة، بل أنَّ ب بالضرورة موهبة خاص  أن  هذه الخدمات والمهمات ال تتطلَّ  ات في  اعظيم   اتنوُّ من الخدمات والمهم 

 الكنيسة!

 ليست شاملة. الواردة في العهد الجديد ب. قوائم المواهب الروحية 

في بعض المواهب التي تذكرها، ولكن ليس القصد من أي من هذه القوائم أن تكون شاملة . تذكر هذه القوائم  تتقاطع

نثيين المواهب الروحية التي كانت شائعة  في تلك الكنيسة في فترٍة ُمعي نة، بينما تذكر الرسالة األولى إلى الكور

 . ها في الكنيسة المحليةالمواهب الروحية التي ينبغي أن تُعطى مكانها واحترامالرسالة إلى أهل رومية 

 .ج. المواهب الروحية غير المذكورة ضمن هذه القوائم 

ة مواهب روحية أخرى ال تُذَكر في هذه القوائم. فمثال  يُفهَم من وجود هذه القوائم  ، ال تُذَكر مواهب المختلفة أن  ثم 

: 00؛ مزمور 1: 02؛ 02، 22، 13: 02؛ 2-1: 01؛ 0: 28الموسيقى واإلبداع في قوائم العهد الجديد )انظر خروج 

، ثمة أنواع تلفة ومتنوعة. فمثال  وعالوة  على ذلك، فإن كل  موهبٍة روحية تظهر بطرق مخ(. 72: 78؛ 1: 42؛ 2-0

هة  لمواهب التعليم، مثل موهبة التعليم باستخدام الكلمات، أو بالرسم، أو من خالل التمثيل، وكذلك موهبة التعليم الموجَّ

شمل أو ال تنة مثل الشباب أو األطفال أو المعاقين، إلخ. كل واحدٍة من مواهب التعليم هذه يمكن أن لفئة عمرية ُمعيَّ 
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شمل قدرات فوق اعتيادية. وعالوة  على ذلك، فإن كل واحدٍة من مواهب التعليم هذه محدودة ومحدَّدة في مجالها ت

 (.  7: 4)أفسس 

  .المواهب الروحيةب المتمتِّعون .1

 يختلف المسيحي ون المؤمنون بشأن مسألة هل لدى كل  مؤمن موهبة روحية أم ال. 

 .أ. الكلمة "كّل" بمعنى شمولي 

معنى كوني هو "كل إنسان عرفه وجه األرض" ( hekastos ة:لكلمة "كل واحد" )في اليونانيما يكون ل اكثير  

(. ولذا 12: 14؛ 0: 12؛ رومية 08: 2 الرسل (، أو "كل مسيحي مؤمن عرفه وجه األرض" )أعمال2: 2)رومية 

تعل م أن  13: 4بطرس 1؛ 22: 14؛ 7: 12؛ 7: 7كورنثوس 1يعتقد بعض المسيحي ين المؤمنين أن الكلمة "كل" في 

 د ألحد( قد نال موهبة  روحية. ا"كل مسيحي" )بال استبع

 .ب. الكلمة "كّل" بمعنى محدود 

. ومن األمثلة : "كل إنسان عرفه وجه األرض"ادائم   اشمولي   ا" في الكتاب الُمقدس ال تحمل معنى كوني  الكلمة "كل  

 (، و"كل" عسكري/ جندي )يوحنا7: 2واحد في الجمع )يوحنا  (، "كل"12: 10)لوقا  على ذلك: "كل" مراءٍ 

(. ولذا يستنتج بعض المسيحي ين 02: 4 الرسل (، و"كل" مسيحي لديه احتياج في الكنيسة األولى )أعمال20: 19

ال تعني بالضرورة  13: 4بطرس 1؛ 22: 14؛ 7: 12؛ 7:7كورنثوس 1المؤمنين اآلخرين أن الكلمة "كل" في 

وعالوة  على ذلك، فإن ه حين يرغب الكتاب الُمقدَّس بالتأكيد على "كل واحٍد بال استثناء" فإنه . بال استثناء() الشمولية

(، أي "كل واحد" hen hekastos( أو "هين هيكاستوس" )heis hekastosيستخدم تعبير "هيس هيكاستوس" )

وهكذا، فإن الكلمة "كل" في (. " هناظ إضافة كلمة "واحد؛ الحِ 11: 2تسالونيكي 1؛ 01: 23 الرسل )أعمال

كل مؤمن مشار إليه في يمكن أن تُستخَدم بالمعنى المحدود:  13: 4بطرس 1؛ 22: 14؛ 7: 12؛ 7: 7كورنثوس 1

كما يمكن للكلمة "كل" أن تحمل معنى (. 19-17: 2. )قارن مع استخدام الكلمة "كل" في رومية بال استثناء -السياق 

عادية أو وظيفة عادية أو فوق في جسد المسيح أعطاه الروح القدس قدرة عادية أو مؤمن  كل مسيحيهو  اُمحدود  

أن يعطي  اتمام   اليس ضروري  (. وهكذا، 03-28، 11: 12كورنثوس 1) غير عادية في جسد المسيح )موهبة روحية(

 الروح القدس موهبة  روحية لكلِّ مسيحي  مؤمن بال استثناء. 
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 .من المواهب الروحية النعمة والمحبة أهم .3

 أ. النعمة تشمل المواهب الروحية وتتجاوزها.  

ا أُعطيت النعمة )في اليونانية "خاريس"، وليس )لكل مسيحي مؤمن( من   لكلِّ واحدٍ ولكن : "7: 4نقرأ في أفسس 

م من المواهب هذا يعني أن  نعمة هللا أعظالكلمة "خاريزما" التي تعني "موهبة روحية"( حسب قياس هبة المسيح." 

ل كل مسيحي  مؤمن بالضرورة يحي  مؤمن نال نعمة ، ولكن لم ينَ الروحية وال تُحَصر في المواهب الروحية. كل مس

إلهية  مهارة، من األمثلة على هذه التأثيرات من التأثيرات الرائعة لنعمة هللا اكل  مسيحي نال مقدار  موهبة روحية. 

إلهية في  وقوة(، 13: 12كورنثوس 1إلهية للعمل الجاد  باجتهاد ) وةق(، و13: 0كورنثوس 1بوضع األساس )

وقد تعطيه النعمة (. 9: 2إلهية في الخدمة اإلرسالية وسط األمم )غالطية  قدرات(، أو 9: 12كورنثوس 2الضعف )

 (.11-13: 4بطرس 1؛ 11: 4)أفسس  قدرة  إلهية أو وظيفة إلهية )موهبة روحية(

 هب الروحية وتتجاوزها. ب. المحبة تشمل الموا 

لى طريق المحبة، الذي إب، نرى أن بولس الرسول يشير 01: 12كورنثوس 1أ و01: 12كورنثوس 1بالمقارنة بين 

هذا يعني أن ه إن  لم تُوَجد المواهب الروحية )في مسيحي  مؤمن . لهاهو أفضل من الرغبة بالمواهب الروحية والجد  

فبينما القدرات أو الوظائف )المراكز( غير موجودة!  اأال تكون المحبة أيض   أو في كنيسة مسيحية ما(، فينبغي

في جسد  لبعض المسيحي ين المؤمنينالطبيعية وفوق الطبيعية الممنوحة من الروح القدس تُعطى بطريقة سيادية 

 ؛ تيطس2 :2)رومية  لكل  مسيحي  مؤمن بال استثناءالمسيح، فإن المحبة هي موهبة الروح القدس المعطاة 

0 :2-2!) 

 ج. الروحانية تتجاوز امتالك موهبة روحية. 

امتالك اإلنسان للمواهب الروحية ال يجعل من ذلك اإلنسان أكثر روحانية ! كان مسيحيو كنيسة كورنثوس يمتلكون 

كل المواهب الروحية االعتيادية وفوق االعتيادية، ومع هذا بقوا جسدي ين وغير ناضجين وغير روحيين 

 (. 1: 0؛ 7: 1ورنثوس ك1)

 ( وثمر الروح القدس في الحياة )غالطية4-1: 0كورنثوس 1سمات األصالة الروحية هي النضوج الروحي )

ديه، ويستخدمه ل(. أهم مبدأ في رسالة كورنثوس األولى هو أن على المسيحي المؤمن أن يستخدم كل ما 22-24: 2

 (. 24-20: 13كورنثوس 1بطريقٍة تكِرم هللا وتبني القريب )
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 .هدف المواهب الروحية .2

الكنيسة  بناء(، و11-13: 4بطرس 1) ابعضنا بعض   خدمةهي  ةاألهداف األربعة الُمميَّزة للمواهب الروحي

(، وفي 12: 4)تكميل( المسيحي ين المؤمنين ألعمال الخدمة )أفسس  تأهيل وإعداد(، و12: 14؛ 7: 12كورنثوس 1)

 (!11: 4بطرس 1) في كل شيءٍ  تمجيد هللاالنهاية 

 

 طلب المواهب الروحية وتمييزها وتقييمها وفحصها  . ب

 

 

  .طلب المواهب الروحية .3

 الذين أعطاهم الروح القدس موهبة روحية بسيادته، يعل م الرسول بولس المؤمنين 1: 14كورنثوس 1في 

حية، بل باألحرى موهبة الرواسعوا وراء المحبة، وتشوقوا إلى المواهب ": ( قائال  03-28؛ 11: 12كورنثوس 1)

 ." ؤالتنب

 ويجد وا في طلبها؟  اما المواهب الروحية التي ينبغي لهؤالء المؤمنين أن يسعوا إليه

في كنيسة كورنثوس: تغييٌر في رغبتهم بمواهب روحية ُمعيَّنة، ينبغي أن تُرى  اكانت هناك ثالثة أمور ضرورية جد   

 لى بناء اآلخرين بدَل بناء الذات. وسعي مستمر  في طريق المحبة، والتشديد ع

 .كانت كنيسة كورنثوس بحاجٍة لتغيير الرغبة لديهاأ.  

من كورنثوس األولى يحارب بولس إساءة استخدام وممارسة موهبة التكلم بألسنة. كانت  14-12في األصحاحات 

حت ى كانت ترجو أن تُعطى ، ا( تعطي موهبة التكل م بألسنة قيمة كبيرة جد  27: 12كورنثوس 1كنيسة كورنثوس )

وضعهم موهبة التكلُّم بألسنة في ُمقد مة المواهب  غي أن تتغي ر تلك "الرغبة"، ألنَّ موهبة التكلُّم بألسنة بكثرة. ينب

. التفريق بين المواهب الروحية ينبغي أن يتم  بحسب معايير هللا ال معايير بشرية. في قائمتين عد د أاألخرى كان خط  

وضع الرسول موهبة التكلُّم بألسنة في (، 01-27: 12؛ 13-7: 12كورنثوس 1ل بولس المواهب )فيهما الرسو

على الكورنثيين، الذين وأشار إلى أن  يضع الن بوة في المكانة األولى.  19، 0-1: 14كورنثوس 1. وفي اآلخر

النبوة، ألن  هذه الموهبة تؤث ر في استخدام وممارسة موهبة  يرغبوا بجديةأن  ،أعطاهم الروح القدس موهبة النبوة

 بوضوح بتقوية الناس وتشجيعهم وتعزيتهم )في الضيق(. 
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ه   01: 12كورنثوس 1بأن نفهم ( 0-1: 14؛ 03-28: 12كورنثوس 1ال يسمح لنا السياق ) ا موج  لحث   اباعتباره حض  

المؤمنون الكورنثيون الذين هؤالء المواهب الروحية.  على أن يجدوا ويرغبوا بحرارة بامتالكمؤمني كورنثوس 

موهبة النبوة ال  يرغبوا ويجد وا في ممارسة واستخدامنالوا مواهب روحية بسيادة هللا من الروح القدس ينبغي أن 

موهبة التكلُّم بألسنة. ويريهم بولس الرسول الطريق األفضل لذلك، وهو طريق المحب ة، ويحثُّهم على أن يسلكوا ذلك 

بولس ألن يُظِهر بكلِّ  الرسول يهدف(. 10: 10 -ب 01: 12كورنثوس 1تلك المحبة ) الطريق ويسيروا وراء

ق المحبة على كل المواهب الروحية! المحبة تجعل الن وا لمجد هللا اس "شعب هللا"، وتعل مهم بأن يحيوضوح كيف تتفوَّ

 وخير اآلخرين. 

 ألفضل.بحاجة لالستمرار في السير في الطريق اب. كانت كنيسة كورنثوس  

 ؛01: 12؛ zèloute: الكلمة "ِجد وا" )في اليونانية من ىأقو (1: 14؛ diòkete :الكلمة "اتبعوا" )في اليونانية

م العمل ال استمراريته. يتكلَّ  شد ة"جد وا" )بحماس( تشير إلى ، بينما عمل ال ينتهي(: فكلمة "اتبعوا" تشير إلى 1: 14

أن يحب وا(، بينما تتكل م المؤمنين على كل المسيحي ين  ،المحبة )أي ليةشموفي كورنثوس األولى عن  10األصحاح 

موهبتا النبوة أو التكلُّم بألسنة )بعض المسيحي ين المؤمنين  بعض المؤمنين الذين لديهمعن  0-2: 14كورنثوس 1

الكنيسة، بينما  لديهم هاتان الموهبتان(. وهكذا، يمكن أن نكون متيق نين من أن "اتبعوا" هي وصية تخص  كامل

"ِجد وا" وصية للمسيحي ين الذين كانت لديهم مواهب روحية. ومع أن على كل المسيحي ين المؤمنين أن يتبعوا المحبة، 

موهبة النبوة ال موهبة التكلُّم فإن  على المسيحي ين المؤمنين الذين لديهم مواهب روحية أن يجد وا الستخدام وممارسة 

 بألسنة. 

 واستخدام المواهب الروحية أو النطق بهاالمواهب الروحية  امتالكألن علينا أن نمي ز بين لك، وعالوة  على ذ

المواهب الروحية بل إلى استخدامها أو  ال إلى الحصول على(، فإن وصية "جد وا" تشير 00-22: 14كورنثوس 1)

كورنثوس 1الكلمة "وباألولى" )ولمسيحية. ، إن كانت موهبة مرتبطة بالتكلُّم( في الكنيسة ابها ممارستها )أو التكل م

ة فرق  1: 14 "المواهب الحسنى" أو إلى تعبيره في الدرجة ما بين المواهب الروحية )انتبه  ا( تُظِهر بوضوح أن ثم 

يعطي بولس المكانة العليا لموهبة النبوة، مما يشير إلى أن كنيسة كورنثوس كانت مخطئة (.  01: 12"األفضل" في 

 المكانة العليا لموهبة التكلُّم بألسنة.  في إعطائها

 .ج. كانت كنيسة كورنثوس بحاجة للتشديد على بناء اآلخرين )ال الذات( 

ن لألرواح )وليس "غيورون للمواهب الروحية"(، يم غيوركهي: "لكون 12: 14الترجمة الحرفية لكورنثوس األولى 

وقد سعى أن ينسب الكورنثيوس كل موهبة روحية لروح خاص.  اطلبوا أن تزدادوا في بنيان الكنيسة." ليس مستحيال  

سول بولس لمساعدتهم على أن يفهموا أن المواهب الروحية المختلفة ال تأتي من أرواح مختلفة بل من الروح  الر 
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، يتكل م الرسول بولس عن السعي األرواحبينما كان الكورنثيوس يسعون وراء ف(. 4: 12كورنثوس 1القدس الواحد )

ة أو يمكنها المواهب الروحيةاء ور . بينما كان الكورنثيوس يسعون وراء األرواح، التي تمتلك مواهب خاص 

 كورنثوس1، يفترض بولس أن الكورنثيين قد قبلوا الروح القدس )ى المواهب الروحية من خاللهاالحصول عل

ة. 12: 2 وبينما يسعى الكورنثيون المتالك (، وأن الروح القدس يستطيع أن يعطي أرواحهم البشرية مواهب خاص 

موهبة التكل م بألسنة، وهي موهبة فوق طبيعية، ألجل بنائهم الشخصي، يحثُّهم بولس الرسول على أن يسعوا الستخدام 

وممارسة المواهب التي تبني اآلخرين في الكنيسة. فقد حثَّ الرسول بولس هؤالء المسيحي ين المؤمنين، الذين كانت 

 .المواهب الروحية التي تبني الكنيسةحية، على أن يحسنوا في استخدام لديهم مواهب رو

ة التي 19-10: 14كورنثوس 1) الالحقويُظِهر الس ياق  ( أنه ينبغي للكورنثيين أن يعطوا قيمة أعظم للمواهب الخاص 

ر )النبوة التي تعلِن الرسالة بوضوح( أكثر من التدفُّقات المتُ  فاجئة التي يمكن أن تحصل ماَرس بانتظام وبشكٍل متكر 

تتم بكلمات ال يمكن فهمها(. لم يكن بولس يهتم بما كان يحدث في كنيسة كورنثوس، بل مع التكل م بألسنة )التي كانت 

  بما ينبغي أن يحدث في االجتماعات الرسمية للكنيسة في كورنثوس، وليس في كنائس أخرى.

  .نوال المواهب الروحية .5

 نهاية في تحديد وتقرير المواهب الروحية التي ينالها المسيحيون المؤمنون؟ َمن الذي له الكلمة ال

المواهب الروحية للمسيحي ين المؤمنين بسيادته ونعمته  ،يعطي هللا، ُمثلَّث األقانيم )اآلب واالبن والروح القدس(

ة في الكنيسة ) ؛ 4: 2؛ عبراني ين 7 :4؛ أفسس 28، 18، 11: 12كورنثوس 1ويعي ن الوظائف أو المراكز الخاص 

(. هللا هو الذي يحد د المواهب والوظائف الروحية )الخدمات الُمعي نة والُمحدَّدة( التي يعطيها لمن 13: 4بطرس 1

وا الستخدام تلك المواهب يريد. يحث  بولس الرسول المسيحي ين المؤمنين الذين أُعطوا مواهب روحية على أن يجدُّ 

 (. 19، 12: 14كورنثوس 1ألنهم يتواصلون بكلمات مفهومة ) الروحية التي تبني الكنائس،

(. مع أنه ال يحدِّد 18-12: 12كورنثوس 1يحد د هللا المكان المناسب والُمحد د لكل  مسيحي  مؤمن في جسد المسيح )

ل  ومع أن ه ال يعطي لك(! 11-13: 4بطرس 1) يخدمأن  ينبغي، فإن كل مؤمن ُمحد دة ةخدمبالضرورة لكل مؤمن 

 (!10-1: 10كورنثوس 1) يحب  فإن  على كل  مؤمن أن  (اروحي   اموهبة  روحي ة أو وظيفة  روحي ة )مركز  مؤمن 

  .إدراك وتمييز المواهب الروحية .1

 كيف يكتشف المسيحي ون المؤمنون إن كان هللا قد أعطاهم موهبة أو مواهب روحية؟ 

 ق اعتيادية، أو إن كان ما لديهم قدرات أو وظائف )مراكز(. مواهب اعتيادية أو فو هإن كان ما ينالون اليس مهم  
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قدَّس والصالة   .أ. بدراسة الكتاب الم 

 افهم التعليم الكتابي بشأن المواهب الروحية وسماتها وأعمالها ووظائفها. 

 .ب. بالخدمة في جسد المسيح 

أعمال الرحمة مع العاجزين والضعفاء، انخرط بمختلف الخدمات المسيحية، مثل تعليم األطفال، وقيادة الشباب، و

وتشجيع الناس الذي لديهم مشاكل، والكرازة ببشارة اإلنجيل، إلخ. إن كان هللا أعطاَك موهبة روحية، فستبدأ هذه 

الموهبة بالظهور حين تخدم اآلخرين وتبني جسد المسيح. ال يعطي هللا المواهب الروحية كما لو كانت زينة نتفاخر 

ٍة لخدمة اآلخرين. ه بها، ولكنَّ  المسيحي المؤمن الذين ال يخدم ال يستطيع في الحقيقة اكتشاف يعطيها لتكون سبَب قو 

ة أم ال.   إن كان هللا أعطاه موهبة روحية خاص 

 .ج. بتقييم اإلنسان لخدمته وليس فقط أهليته وميوله 

موهبة. تظهر الموهبة في الرغبة للخدمة في الموهبة الروحية هي قدرة تدفعك ألن تخدم في ناحية ما باستخدام تلك ال

تلك الناحية. وألن المواهب الروحية ال تنفصل عن خدمة اآلخرين وبنائهم، فإن تأثير خدمتك في اآلخرين مؤشِّر 

ممتاز على موهبتك/ مواهبك الروحية. اسأل نفسك: "كيف يقي م المسيحي ون المؤمنون اآلخرون خدمتي؟ كيف 

ي؟" "ما الذي يقولون إن ني أجيد عمله؟" "ما الشيء الذي الذي عادة  ما يطلبه اآلخرون من  "ما ؟" إليهاينظرون 

 يقولون إنهم انتفعوا به من خدمتي؟" "ما الذي أفعله فأبني اآلخرين به؟" 

 .تقييم المواهب الروحية .3

 كيف ينبغي للمسيحي المؤمن أن ينظر  إلى نفسه في الكنيسة؟ 

وبتوزيعه نعمته ووعطاياه )رومية وحكمته تُوَجد فوارق واختالفات أوجدها هللا بعنايته وسط المسيحي ين المؤمنين 

ة فوارق في النعمة التي يعطيها هللا لكل  مسيحي  مؤمن )أفسس27-14، 7-4: 12كورنثوس 1؛ 0-2: 12  (. ثم 

ع (. تأخذ إرادة هللا7-4: 12كورنثوس 1(، وفوارق في إظهارات وتأثيرات الروح القدس )7: 4  في االعتبار التنوُّ

 وسط المسيحي ين المؤمنين، وتحد د ات جاه حياة كلِّ إنسان. 

   .أ. الحاجة للتواضع 

شارة إلى الكبرياء. الكبرياء هي اشتهاء إ( 0: 12" )رومية ا يفوق حقهأال يقدر نفسه تقدير  "... بولس قول الرسول 

ليس له في الحقيقة. ليس من إنسان معصوم من تقدير الذات المبالغ  اأو حق   ااإلنسان ما ليس له، أو ممارسته سلطان  
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به. المسيحي المؤمن الذي يشتهي موهبة أو وظيفة روحية أسمى أو أخرى في الكنيسة غير ما أعطاه هللا يكون قد 

 علق في خطية تمجيد الذات. وهذا ينطبق على الرغبة بالتكلُّم بألسنة. 

إشارة إلى التواضع. على المسيحي ين المؤمنين  (0: 12" )رومية  في تفكيرهمتعقال   بل أن يكون"وقول الرسول بولس 

أال يرفضوا االعتراف  اون مواهب هم في الحقيقة ال يمتلكونها. وعلى المسيحي ين المؤمنين أيض  كيظن وا أنهم يمتل أال  

والتواضع الكاذب كليهما خاطئان. ينبغي التي أعطاها هللا لهم أو لآلخرين. إن المبالغة في تقدير الذات  هببالموا

 أنفسهم بمقاييسهم، بل بمقياس اإليمان الذي أعطاه هللا لكل  واحد.  يقي موا أنفسهم ليس بقياس للمسيحي ين المؤمنين أن

 .ب. الحاجة لإليمان 

و "التمسُّك باهلل الشخصي االعتيادي، أي "الثقة" أ اهيشير إلى اإليمان بمعن 0: 12"اإليمان" المذكور في رومية 

كمية " أن يتحدث عن بحسب مقدار اإليمان الذي قسمه هللا لكل منكم"بقوله ووعوده." ولكن الرسول بولس ال يقصد 

 ركةعن الطرق المختلفة التي يمكن بها للمسيحي المؤمن أن يكون سبب ب. فهو يتحدَّث نوع اإليمان عن ، بلاإليمان

ة لمسيحي ين آخرين وللكنيسة بشكٍل ع اإليمان  مقاديربإيمانه.  المرتبطةام باستخدام موهبته أو وظيفته )مركزه( الخاص 

ع المواهب والوظائف )المراكز(  المختلفة تشير إلى الطرق المختلفة التي ينبغي فيها ممارسة اإليمان في ضوء تنو 

 في الكنيسة. 

يأخذ مكانه في في جسد المسيح  اأن ه بصفته عضو  ينال كل مسيحي  مؤمن بنعمة هللا "مقدار اإليمان" الخاص  به، أي 

ا الجسد الروح القدس للقيام به، وينال نوع  موهبة عادية أو غير عادية، وموهبة دائمة أو وظيفة دائمة يعي نه، فينال إم 

فقط حين نصير  ااإليمان الذي عليه ضمن إطاره أن يمارس موهبته أو وظيفته )مركزه(. ليس اإليمان ضروري  

الستخدام قدراتنا المختلفة، وخدماتنا أو مهماتنا، ووظائفنا أو مراكزنا  ااء في الكنيسة، بل هو ضروري أيض  أعض

 ابالمسيح بشكٍل صحيح، طبع   اإليمانكأعضاء في الكنيسة. ال يمكن ممارسة المواهب الروحية إال بممارسة 

أو وظيفة )مركز( من مواهب ووظائف الروح (. وهكذا، فإن  لكلِّ موهبة 10كورنثوس 1) المحبةباإلضافة إلى 

في ما يختص  بنوعية القدرة أو الوظيفة )المركز(، وفي ما يختص  بالناحية التي ينبغي ممارسة هذه  االقدس حدود  

 الوظيفة بها، وفي ما يختص  بنوعية اإليمان الالزم لممارسة الموهبة أو الوظيفة )المركز(. 

 

 سمات المواهب الروحية . ج

 

 انتقائي وليس سوى ُملخَّص قصير.  ةالفئات التالي تقسيم
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 .4، الُملَحق 7انظر "مزيد من المواهب الروحية" في الدليل اإلرشادي 

س ل .3  .الر 

س ل المسيح )مرقس  . أ  يوحنا ؛ رؤيا3: 2كورنثوس 3؛ 55-53: 3 الرسل ؛ أعمال32-31: 1ر 

53 :33). 

كان رسل المسيح شهود عيان للمسيح، ومؤس سي الكنيسة ، ولم يكن لهم خلفاء. اكان رسل المسيح فريدين جد  

 المسيحية التاريخية في كل العالم. 

 .(52: 5؛ فيلبّي 51: 2كورنثوس 5رسل الكنائس ) . ب

ة. يمكن تطبيق هذه الكلمة  ات خاص  على بهذا المفهوم كانوا ُمبعوثي أو ممثِّلي كنائس محلية أُرِسلوا لتتميم مهم 

 الرسل الذين يعلِنون بشارة اإلنجيل ويزرعون كنائس جديدة ويبنون هذه الكنائس )أعمالالُمرَسلين في أي امنا، 

 (. 19: 1؛ غالطية 7: 12؛ رومية 14: 14

 .اإلعالن واألنبياء والنبي .5

ة  من خالل الرت( 22، 2: 14كورنثوس 1الكلمة "إعالن" ) كورنثوس 2ى )انظر ؤعني كشف جديد عن أمٍر ما خاص 

  (.12، 13، 1: 1 ايوحن ؛ رؤيا1: 12

. إن ها التكلُّم أو الوعظ تحَت "وحي" الروح القدس. وتُستخَدم هذه أعلنه هللا أصال   هي إعالن أو نطق بأمرٍ "النبوة" 

 معاٍن في الكتاب الُمقدَّس:  ةالكلمة بثالث

 أ. كان أنبياء العهد القديم هم الذين أعلنوا ونادوا بإعالن هللا في العهد القديم. 

، وقد تكل موا بكلمات هللا نفسه! كانوا الناطقين باسم هللا، وكانت كلماتهم هي ةجديد اتؤالء األنبياء أدوات إلعالنكان ه

فيها(  ا)خدمة يكون الشخص ُمعيَّن   اروحي   اكلمات هللا ذات السلطة. كانوا فريدين. كانت الن بوة موهبة  روحية ومركز  

(. وأنبياء العهد القديم، بصفتهم ناطقين باسم هللا أو معلِنين إعالناٍت جديدة 10 :11فقط خالل فترة العهد القديم )مت ى 

 قُِصد توجيهها إلى كل الناس في العالم، ال خلفاء لهم! 

لم يُعد هناك أنبياء بهذه القدرات والمواصفات، ألن إعالن هللا عن نفسه وخطته، الذي بدأ من خالل أنبياء العهد 

(. 12-10: 12ل المسيح )يوحنا سُ (، وفي شهادة رُ 2-1: 1؛ عبرانيين 18: 1ع المسيح )يوحنا القديم، اكتمل في يسو

نت إعالنات هؤالء األنبياء في الكتاب الُمقدس. و"قانون" أو قائمة الستة وستين سفر   ن الكتاب الُمقدس قد  اُدوِّ التي تكو 
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 يوحنا كالم هللا" أو األسفار إلى الكتاب الُمقدَّس )رؤياأُغلِقت منُذ فترة طويلة، وال يمكن ألحد أن يضيف المزيد من "

22 :18-19 !) 

عيَّنة.    ب. أنبياء العهد الجديد كانوا ي علِنون مقاصد هللا في ظروٍف م 

 الرسل كان أنبياء العهد الجديد فريدين. كانت هذه الموهبة والوظيفة )خدمة يُعي ن فيها الشخص من هللا، انظر أعمال

في كنيسة العهد الجديد. فقبل اكتمال تدوين العهد الجديد كان هؤالء يُعلِنون فقط الفترة األولى  لخال (02-00: 12

اتهم محدو ة. ومع أن  دبين الحين واآلخر ما يريد هللا لكنيسته األولى أن تعرفه أو تعمله في ظروٍف ُمعيَّنة. وكانت نبو 

ة، فإن أ نبياء العهد الجديد لم يكونوا ُرُسل المسيح. ومع أن رسل المسيح كانوا رُسل المسيح كانوا يمتلكون موهبة النبو 

؛ 0: 12كورنثوس 1يتلق ون إعالنات ذات أهمية بالغة األهمية للكنيسة المسيحية عبر حقبة العهد الجديد كاملة  )

 الرسل ين )أعمال(، فإن أنبياء العهد الجديد تلق وا إعالنات ليست ذات أهمية ومغزى باقي12، 12-11: 1غالطية 

المسيحي ين المؤمن في  ومع أن  رسل المسيح أعلنوا إعالنات كان ينبغي لكلِّ (. 11-13: 21؛ 4-1: 10؛ 27-28: 11

العالم من المجيء األول إلى المجيء الثاني للمسيح أن يعرفوها أو يؤمنوا بها أو يعملوا بها، فإن أنبياء العهد الجديد 

دودة كان ينبغي لمجموعٍة محدودة من المسيحي ين في الكنيسة المسيحية األولى أن لم يعلِنوا سوى إعالنات مح

 ، وذلك في ظروٍف ُمعي نة. في نوِرها يعرفوها أو يؤمنوا بها أو يعملوا

(، أو 02-03: 12؛ أعمال 0: 14كورنثوس 1الناس لبنائهم )تقويتهم( وتشجيعهم وتعزيتهم ) الجديدكل م أنبياء العهد 

إلى  الكلمة "نبوة" تشير بشكٍل أساسي  . (11-13: 21؛ 28-27: 11 الرسل ؛ أعمال0: 14كورنثوس 1)لتحذيرهم 

 الرسل (، وليس إلى "إعالنات جديدة" )أعمال0: 14كورنثوس 1"البنيان والوعظ )التشجيع( والتسلية )التعزية(" )

10 :1-4 .) 

 ؛12-10: 12؛ 22: 14)يوحنا  االجديد تقريب   كان رُسل المسيح أدواِت المسيح في إعالن وتدوين كل  العهد

نت في العهد الجديد )أعمال قليال   انرى أن عدد   ،(. وعلى عكس ذلك01: 23 ات أنبياء العهد الجديد ُدوِّ  فقط من نبو 

 هذا يُثبِت أن أنبياء العهد الجديد لم يتلق وا النوع نفسه من اإلعالنات التي كان ُرُسل(. 11: 21؛ 28: 11 الرسل

المسيح يتلق ونها. ومع أن كرازة وتعليم رسل المسيح ال يمكن التشكيك بهما ومعصوَمين من الخطأ ويتمت عان بالسلطة 

 الرسل في ما يختص  بالعقيدة والسلوك المسيحي ين في كل جيل ما بين المجيء األول والمجيء الثاني للمسيح )أعمال

(، فإن ما يتكل م به أنبياء العهد الجديد ينبغي أن يمتحنه 9: 4فيلب ي ؛ 4: 12 الرسل ؛ أعمال10: 1تيموثاوس 2؛ 42: 2

هم األبرز بين ت(. كان ُرُسل المسيح يتمت عون بمواصف ات ُمعي نة جعل00-29: 14كورنثوس 1المسيحيون اآلخرون )

 األشخاص فيها(. تعيين المواهب الروحية والوظائف الروحية )الخدمات التي يتم  
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س ل المسيح. انّبوة هي إعالن تحَت قيادة الروح القدس ألمٍر أ علِن م سبقً ال ةج. موهب   في كرازة وتعليم ر 

 هذا هو المعنى العام  لكلمة "نبوة". 

ة إلعالن الحقائق الكتابية )الوعظ بها( من أجل بناء وتشجيع وتعزية 7: 12"التنبُّؤ" )رومية  ( قدرة أو وظيفة خاص 

(، أو من أجل بناء الكنيسة، 02: 12 الرسل ؛ أعمال0: 14كورنثوس 1ي ين المؤمنين )مجموعة ُمعي نة من المسيح

(. المسيحي ون 12: 4التي هي جسد المسيح، من خالل تهيئة أعضاء الكنيسة للقيام بكل أعمال الخدمة )أفسس 

في الكتاب الُمقدس  نة أصال  حة رسائل هللا الُمعلَ اة يعلِنون ويعظون بصروحي  ر  الالمؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة 

 تسالونيكي1؛ 13: 2 الرسل (، وبقوة )أعمال8: 14كورنثوس 1بطريقٍة ُمقنِعة. إنهم يتكل مون بكلماٍت مفهومة )

1 :2 .) 

ؤ" إعالن أفكار الناس ودوافعهم ومواقفهم وكالمهم وأعمالهم التي كانت مخفية. يستخدم الروح وقد يشمل "التنبُّ

ين المؤمنين الذين لديهم موهبة النبوة أو تعليمهم أو مشاركتهم ببعض األفكار أو تقديمهم القدس وعظ المسيحي  

المشورة في إعالن قضايا مخفية في السامع، أو في دعوة إنسان غير مؤمن إلى التوبة، أو في دعوِة مؤمٍن لتغيير 

خر تُكَشف وتُفَضح بطريقة ال يمكن بعض األمور في حياته. تأثير هذا النوع من التنبُّؤ هو أن خطية الشخص اآل

(، أو 4-0: 2 الرسل وسط الكنيسة )أعمال ا(. يمكن أن يكون كشف الخطية علني  22-24: 14كورنثوس 1دحضها )

 (! 8: 12؛ انظر يوحنا 07: 2 الرسل على مستوى شخصي  داخل قلب الُمستمع فقط )أعمال

علّمون والتعليم .1   .الم 

علِّم أو ال    .قدرة الخاّصة في التعليمأ. وظيفة الم 

تيموثاوس 2؛ 11: 4؛ أفسس 28: 12كورنثوس 1ز، خدمة يُعيَّن الشخص للقيام بها من هللا( )"المعل م" وظيفة )مرك

ة في الكنيسة )رومية 11: 1 الكتاب الُمقدس بشكٍل خاص  للمسيحي ين  (. يُوِصل الُمعل مون حقَّ 7: 12(، أو قدرة خاص 

في كنيسة )غير فوق العادي ين( الخدام االعتياديين ضمن الوظائف االعتيادية، والمعلِّمون من  تعليم منالالمؤمنين. 

العهد الجديد. مع أن األنبياء يتلق ون رسائلهم بإعالن خاص  ومباشر، يصل الُمعل مون إلى معرفتهم من خالل دراسة 

من خالل دراسة أسفار الكتاب الُمقدَّس الست ة سفار العهد القديم وتعاليم الرب يسوع المسيح وتعاليم الرسل، أي أ

ة فوق عادية للت عليمخدمة الُمعلِّم متاحة أمام طموح الجميع، والست ين.  يوِرده  اليس أمر   ووجود موهبة روحية خاص 

ة.  دعوة(. وظيفة المعل م خدمة مبنية على 1: 0الكتاب الُمقدس )يعقوب   ال على موهبة روحية خاص 

ة )أفسس ن المؤمنين بعض المسيحي ي (، ولكن  على 11: 4يُعيِّنهم هللا في وظيفة "المعل م" أو "المعل م الراعي" الخاص 

بعض المسيحي ين المؤمنين (. 1: 0)يعقوب  االُمعلم في الكنيسة مسؤولية عظيمة جد   وظيفةهؤالء أن يُنبَّهوا لحقيقة أن 
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ة للت عليم ون 7: 12)رومية  اآلخرين ينالون موهبة )قدرة( روحية خاص  (. ولكن  جميع المسيحي ين المؤمنين مدعو 

 (. 12: 0؛ كولوسي 23: 28)مت ى  اأو مهمة تعليم بعضهم بعض   ةللقيام بوظيف

علّمين في الكنيسة   .ب. مهّمات الم 

يتأك دوا من الكتاب الُمقدَّس بالتفصيل ل يدرسوا. كانت أول مهمة على الُمعل مين القيام بها هي أن 13: 7عزرا  اقرأ

(. أما 11: 17 الرسل بطريقة نظامية )أعمال ئق وليجمعوا الحق الكتابي ويعرضوه ويقدِّموهالحق وليستخرجوا الحقا

ة الثانية التي على الُمعل مين القيام بها فهي   مثاال  من أنفسهم ما يعل مونه. فهم بعيشهم الحق يقد مون  ممارسة وعملالمهم 

حق الكتاب  تعليم(. ومهمة الُمعلِّمين الثالثة هي 8-7: 2؛ تيطس 12: 4تيموثاوس 1؛ 21 :2؛ رومية 4-2: 20)مت ى 

)مرقس  الجعل الحق ممِكن الفهم وعملي  وذلك الُمقدس بسلطان ومن دون االنحراف عن المعنى أو القصد األصلي، 

ه التعليم12: 2تيموثاوس 2؛ 27، 23: 23؛ 01-03: 8 الرسل ؛ أعمال22: 1 للمسيحي ين المؤمنين الُجُدد من  (. ويُوجَّ

ه التعليم للمسيحي ين المستعد ين لقبول التعليم واألمناء والقادرين  أجل جعلهم تالميذ يطيعون وصايا المسيح. كما يُوجَّ

 (. 2: 2تيموثاس 2؛ 43: 2؛ لوقا 23: 28)مت ى  في ما بعدُ على أن يعل مون آخرين 

علِّمين في الكنيسة   .ج. مكان الم 

(. ألن رسل 11: 4؛ أفسس 28: 12كورنثوس 1ل المسيح )سُ ن هما أهم خدمتين بعد خدمة رُ يمتا األنبياء والُمعلِّ خدم

المسيح وأنبياء العهد الجديد كانت لديهم مهمة ُمحد دة كان عليهم إنجازها في فترة الكنيسة األولى في العهد الجديد، 

ا البعض(، أي وظيفة أو مهمة التعليم وموهبة التعليم الروحية، لها مكانة فإن وظيفة المعل م )أي الخدمة التي يُعيَّن فيه

 سامية في الكنيسة المسيحية على مستوى العالم. فليس هناك ما يبني المسيحي ين المؤمنين مثل حق  هللا! 

بشِّرون .3  .الم 

ة في الكنيسة 2: 4تيموثاوس 2؛ 11: 4البعض( )أفسس  ا"الُمبشِّر" وظيفة )مركز، خدمة يُعيَّن فيه ( أو قدرة خاص 

(. يعلِن الُمبشِّرون بشارة خالص يسوع المسيح لغير المؤمنين بفاعلية، بحيث يخلص الناس 24: 11 الرسل )أعمال

ون ليكونوا ُمبش رين  ويزداد عدد المسيحي ين المؤمنين في الكنيسة. ومع أن بعض المسيحي ين المؤمنين مدعو 

ون للمشاركة في (، والبعض يتل2: 4تيموثاوس 2) ق ى موهبة التبشير الروحية، فإنَّ كلَّ المسيحي ين المؤمنين مدعو 

 (! 08-02: 4نشر بشارة األخبار السارة وحصاد النفوس )يوحنا 
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  .الرعاة .2

 بطرس1؛ 11: 4؛ أفسس 28: 23 الرسل "الراعي" وظيفة )مركز، وظيفة يُعي ن شخٌص للقيام بها( )أعمال

لقيادتهم  ناية واإلرشاد للمسيحي ين المؤمنينة في الكنيسة. الرعاة يقد مون الطعام والحماية والع( أو قدرة خاص  1-4: 2

ة الروحيين. يبحث هؤالء عن الضال ين التائين ويرد ونهم، ويقد مون اهتمام   ح  وعناية ُمِحب ة  اخاص    انحو النمو  والص 

غار والضعفاء والمحتاجين. وبينما بعض المسيحي ين  ون ألن يكونللص  رعاة  والبعض ينالون موهبة  واالمؤمنين مدعو 

ون ألن يشاركوا في االهتمام بعضهم ببعض )  كورنثوس1الرعاية الروحية، فإنَّ كل المسيحي ين المؤمنين مدعو 

12 :24-22 .) 

 

 د. استخدام وممارسة المواهب الروحية لبناء الكنيسة

 

  .المواهب الروحية وخدمات الكنيسة .3

 بغي للمسيحي المؤمن أن يستخدم موهبته الروحية لخير كل المسيحي ين المؤمنين اآلخرين؟ كيف ين

 أ. يحتاج المسيحيّون المؤمنون بعضهم لخدمة بعض.  

نا اآلخرين. وبهذا، فإن  خدمتنا بعضخدمة لكل عضٍو في الكنيسة ضرورٌي لخدمة اآلخرين، وكل عضٍو يحتاج 

فكما أن اليد ال ادية وفوق االعتياية هي تعبير آخر عن محب تنا بعضنا لبعض! لبعض بمواهب الروح القدس االعتي

جل من دون العين، هكذا ال يستطيع أي عضو في جسد المسيح أن يستمر  جل، وال الرِ تستطيع االستمرار من دون الرِ 

في الكنيسة تكمِّل  عضوٍ  الخدمة أو الموهبة الروحية لكلِّ من دون خدمة اآلخرين أو مواهب اآلخرين الروحية. 

 . وصورة موهبة وخدمة اآلخرين. وهكذا تُبنى كنيسة المسيح بأفضل طريقة

 .ب. موهبة التعليم كمثال 

ولنستخدم موهبة التعليم الروحية كمثال في هذا الشأن. ينبغي لكلِّ المسيحي ين المؤمنين، سواء أكانت لديهم موهبة 

(. فبينما على كل 12: 0؛ كولوسي 23: 28دمة التعليم االعتيادية )مت ى التعليم الروحية أم ال، أن ينخرطوا في خ

 (.29: 12كورنثوس 1) موهبة التعليم الروحيةالمسيحي ين المؤمنين أن يعل موا، فإن بعض المسيحي ين فقط ينالون 

 ة أمور: الذين نالوا موهبة التعليم الروحية عليهم مسؤولية استخدام وممارسة هذه الموهبة في عمل ثالث
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 اآلخرين بتعليمهم. المؤمنين المسيحي ين  يخدمواعليهم أن  -

 بشأن الطريقة التي يتم الت عليم بها. اآلخرين المؤمنين للمسيحي ين  يكونوا مثاال  عليهم أن  -

بوا، عليهم أن أن اإن كان ممكن  و -  التعليم. خدمة مسيحي ين مؤمنين آخرين على  يهي ئوا أو يدر 

اآلخرين  خدمةالروحية التي نالوها من الرب في  ي ين المؤمنين أن يستخدموا المواهبعلى المسيح وبالطريقة نفسها،

 مسيحي ين آخرين في ما يتعل ق بموهبتهم الروحية.  إعداد وتهيئةفي  الهم، وإن كان ممكن   يكونوا مثاال  وفي أن 

 .ج. موهبة الرحمة كمثال 

ون ليكونوا سامري   ينبغي لكل المسيحي ين المؤمنين أن يشاركو ويساعدوا من  اصالح   اا في خدمة الرحمة، فهم مدعو 

(. مع أن على كل المسيحي ين المؤمنين أن يرحموا ويشاركوا في خدمة الرحمة، فإن 07: 13لديهم احتياجات )لوقا 

مؤمنين أن يمارسوا . على هؤالء المسيحي ين الإلظهار الرحمة موهبة الروحيةالبعض المسيحي ين المؤمنين فقط نالوا 

بوا أن يهي ئوا  افي تقديم خدمة الرحمة، وإن كان ممكن   خدمة الرحمة ويكونون مثاال    في خدمة الرحمة. آخرين ويدر 

 .مواهب الروح القدس وثمر الروح القدس .5

. كانت اروحي  ا أو ناضج  على كون اإلنسان  مواهب الروح القدس الروحية ليست دليال  امتالك واستخدام وممارسة 

(، ومع هذا لم يكونوا روحيين أو ناضجين، بل 7: 1كورنثوس 1الكنيسة في كورنثوس تمتلك كل المواهب الروحية )

(! فممارسة المواهب الروحية من دون المحبة للمسيحي ين 4-1: 0كورنثوس 1في المسيح ) أطفاال  وكانوا عالمي ين 

 (. 10-1: 10كورنثوس 1إلطالق في عيني هللا )على اوال قيمة بال فائدة  ولكنَّهااآلخرين ممكن، 

الدليل الحقيقي على العيش والسلوك بالروح القدس، وعلى سيطرة الروح القدس، وعلى قيادة الروح القدس ليس 

(. ومع أن 20-22: 2)غالطية  الروح القدس في حياتك ثمراستخدام وممارسة مواهب الروح القدس، بل ظهور 

ة المحبة، ينبغي  بعض المواهب الروحية قد ال يُوَجد في حياتك الشخصية أو كنيستك، فإن ثم ر الروح القدس، خاص 

 !اأن يكون موجود  

 

 دقائق( 8) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصل وا بالتناو ب

  ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو 
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 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو  قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. تضاعف المؤمنين والكنائسالمتعلِّق بـ" ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم .2

 استخدم. 10-11عبرانيين  ِمن يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .0

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .طريقة الَحق  الُمفضَّ

  .من إنجيل يوحنا هاآخر خمس آيات كتابية حفظت يومي اراجع   :الحفظ .4

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا درس الكتاب الُمقدَّس: .2 . استفد من منهجية 12 حض 

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .2  (. 0: 2مزمور هللا )سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

ن مالحظاتك .7 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  12الّدرس 

 صالة 3

 

 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  23) مشاركة  5

  عبرانيين

 

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

  (.62-66عبرانيين الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )
 وااكتف. لوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركهاأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعام

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 2) حفظ 1

 مراجعة آيات الحفظ من إنجيل يوحنا

 

 . آخر خمس آيات للحفظ من إنجيل يوحن افي مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  82) درس كتاب 3

 11-3: 32يوحنا 

 

عل م يسوع التالميذ في من إنجيل يوحنا حوار يسوع وصالته في العشاء الرب اني.  17-14: تشكِّل األصحاحات ةم قّدم

ا كان عليهم عمله، ولكن  األصحاح  12األصحاح    يُنبئ بما سيعمله هللا الُمثلَّث األقانيم لتالميذه.  12عم 

 

 كلمة هللا                    .                                      اقرأ: 1الخطوة 

  . 00-1: 12لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 .                                                     م الحظاتاكتشف: 2الخطوة 

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

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحق  ا واحد 

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 33-2: 32يوحنّا 

 .عمل الروح القدس: 3االكتشاف 

وح القدس. مغادرة يسوع لهذه األرض ليست ، ألن ه بذهابه سيرسل الرهو يقول يسوع إن ه خيٌر للتالميذ أن يذهب

 وسبب فائدة وبركة.  اكارثة ، بل انتصار  

التالميذ. لكن بعَد صعوده إلى السماء وانسكاب الروح القدس، سيسكن  "مع"كان يسوع على األرض، كان حين 

 تالميذه! "في"يسوع 

خالص البشر. وبعد  بهماقيامة، لينجز حين كان يسوع على األرض في ذلك الوقت، كان في طريقه إلى الصليب وال

صعوده إلى السماء وانسكاب الروح القدس، سيمنح يسوع المسيح استحقاق الخالص لقلوب وحياة المؤمنين بالروح 

 القدس! 

أما على الخطيئة، : ت العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى الدينونةيبكِّ  ...قال يسوع إن ه حين سيأتي الروح القدس "

وأما على الدينونة، فألن سيد هذا العالم  ؛وأما على البر، فألني عائد إلى اآلب فال ترونني بعد، م ال يؤمنون بيفألنه

عدة معاٍن جي دة. في اللغة األصلية  8: 12للكلمة في الُمترجمة إلى "يبك ت" في يوحنا " .قد صدر عليه حكم الدينونة

حججهم  ولدحضعلى ذنبهم،  ولتبكيتهم وتأنيبهمبالحق،  قناعهموإلالناس،  خطي ة لكشفيهدف عمل الروح القدس 

 ضد الحق. 

 العالم.  خطيّةأ. سيكشف الروح القدس  

ة حقيقة سيكشف الروح القدس خطية العالم ي ويفضح خطيته، خاص  رفض العالم وقتله ليسوع  خطي ة، أي أن ه سيعر 

كما يحاول كثيرون أن يعملوا اليوم، ولكن ه سيوقِظ المسيح. لن يحاول الروح القدس أن يميت اإلحساس بالذنب، 
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ته على حقيقتها. ال يمكن للناس أن يتوبوا بشاعتها. سيوقِظ العالم ليريه خطي  و خطي ةضمير الخاطئ تجاه شر  ال

 تهم ويعترفون بها. يدِركون شر  خطيَّ  ويخلصوا إال حين

 ع الروح القدس العالم بالحّق. قنِ ب. سي   

. "العالم" هنا يتمثَّل باليهود، الذين كانوا يوِشكون أن يصلبوا يسوع القدس العالم بما يختص  بالبر  سيقنِع الروح 

ير   اإنسان  أن هم كانوا يعتبرونه المسيح، أي أن هم كانوا يصن فونه ضمن المجِرمين، أي   صانع شر  )يوحنا - اشر 

هذه القيامة أن هللا صادق على يسوع  توقد أثبت ولكن بقيامة يسوع المسيح من الموت صعد إلى اآلب.(. 03: 18

"، فإن ه في 12-14: 0 الرسل كونه البار  )أعمال امعلِن   (. حين يبك ت هللا العالم بحقيقة أن ه هو ومسيحه "على حق 

تم ذي الوقت نفسه يدين الناس في العالم الذين هم "على خطأ". سيبك ت الروح القدس العالم على بر  المسيح الكامل )ال

ر   ابموته وقيامته(، ويقنِع العالم بحقيقة أنه يمكنه أن يصبِح بار    كسبه وتحقيقه )باإليمان بعمل خالص يسوع  اأو ُمبرَّ

 المسيح الكامل على الصليب(. 

 .ذنبهج. سيبّكت الروح القدس العالم على  

بك ت الروح القدس الجميع على حقيقة أن حكم هللا ي. ينهللا البار   ودينونة سيبك ت الروح القدس العالم في ما يتعل ق بحكم

ه يسوع المسيح خالل مجيئه األول هو دينونة هللا على  ودينونته أمٌر حقيقي وعادل وجاد. العمل الكامل الذي أتم 

جون لها، مثل الشيطان )رئيس هذا العالم(. وبحسب  الخطية، وعلى الخطاة، وعلى الذين ينشرون الخطية ويرو 

سبب والدة يسوع المسيح ومجيئه إلى العالم هو أن ينقض ويدم ر عمل الشيطان! ورفع المسيح من فإن  ، 8 :0يوحنا 1

 يشير إلى موته وقيامته وصعوده وتتويجه على العرش في السماء.  02-01: 12األرض في يوحنا 

يرة، قوةٌ عظيمة على األَُمم في العالم  خالل فترة العهد القديم، كان لدى الشيطان، وجيشه الُمؤلَّف من األرواح الشر 

 (. 21-23، 10: 13دانيال )

ير والشيطان ُمدانين أمام الصليب! أد ى المجيء األول ليسوع المسيح إلى دينونة  في المجيء الثاني، وقف العالم الشر 

ير، الذي قاوم يسوع المسيح ورفضه وخانه وأدانه. وقد أد ى ذلك إلى طرد إبليس من  مركزه كرئيس العالم العالم الشر 

لقبضة الشيطان  ا(! موت يسوع المسيح وقيامته وحكمه السيادي من السماء وضع حد   9-2: 12 يوحنا )انظر رؤيا

(. حقيقة طرد الشيطان من مركز السلطان 22: 0بطرس 1؛ 21-23: 1ة على األمم والشعوب )أفسس قالخان

ب يسوع المسيح األول والمجي الثاني للمسيح، يجذ قعة بين المجيءوالسيطرة في العالم تعني أنه اآلن، في الفترة الوا

ة وشعب في العالم إليه! لم يعد الشيطان يستطيع أن يمنع أو يعوق الكرازة ببشارة اإلنجيل  ماليين الناس من كل أم 

ة وقبيلة ولسان في العالم! بموت الم لكلِّ  سيح على الصليب األمم. لم يُعد يستطيع أن يعوق خالص الناس من كل أم 
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وقيامته وصعوده وتتويجه على عرش السماء، فقد الشيطان سلطانه على األمم، ولم يعد يستطيع أن يمنع األَُمم من 

الناس من مملكته ويُؤتى بهم إلى ملكوت يسوع المسيح  َسل بسماع بشارة اإلنجيل. ال يستطيع الشيطان أن يمنع 

 (. 0-1: 23 يوحنا ؛ رؤيا10: 1)انظر كولوسي 

 يوحنا الكون حين سيُطَرد إلى نيران جهن م المشتعلة )رؤيا في المجيء الثاني للمسيح، ستُعلَن دينونة الشيطان أمام كلِّ 

 امع إبليس. أنا أيض   ا(. واإلنسان الذي يستمر  في االستماع لنصيحة إبليس ويرفض أن يتوب يقف مدان  13: 23

 اختبرُت عمل الروح القدس هذا في حياتي. 

 

 32-35: 32يوحنّا 

 .عمل الروح القدس: 5االكتشاف 

 أ. إعالن الحق لم يكن في ذلك الوقت قد اكتمل بعد.  

." لم يكِمل مازال عندي أمور كثيرة أقولها لكم، ولكنكم اآلن تعجزون عن احتمالها: "12قال يسوع المسيح في اآلية 

ضعف إيمانهم، وألنه كان ينبغي أن تحصل بعض يسوع المسيح إعالنه لهم في فترة خدمته على األرض بسبب 

. فالتالميذ سيتركونه هاربين وينِكرونه. وكان يسوع سيُحاَكم ويُصلَب ويُدفَن. وبعَد ذلك قبل اكتمال إعالنه األحداث

ته   شعبه.  -كان سيقوم من الموت ويصعد لتتويجه عن يمين هللا، ثم سيسكب الروح القدس على خاص 

 الحق من خالل روح المسيح. ب. سيكتمل إعالن  

إن ه بعد سكب الروح القدس سيقود الروح القدس تالميذ يسوع المسيح إلى كل الحق.  10يقول يسوع المسيح في اآلية 

ٍء فقط من الحق. زيجبِرهم، بل سيقودهم كمرِشد. سيهتم  الروح القدس بكل  الحق، ال بج ولن يدفعهم الروح القدس أ

. لكن  الروح القدس ال يشد د على حقيقةٍ االناس اليوم على حقائق أو أنصاف حقائق مقبولة شعبي  ما يشدِّد بعض  ار  يكث

 الرسل " )أعمالجميع مقاصد هللاألني لم أمتنع عن إبالغكم ما على حساب حقيقة أخرى. يقول الرسول بولس: "

23 :27 .) 

 بكتابة العهد الجديد. ج. اكتمل إعالن الحق فعاًل  

 فر أعمالالنبوة التي أعطاها يسوع نحو تحقيقها. فوعده بمجيء الروح القدس قد سار نحو التحق ق في سِ ات جهت هذه 

بشكٍل خاص  في رسائل  ا. ووعده بأن الروح القدس سيقود تالميذه إلى كل الحق سار في طريق التحقُّق أيض  الرسل

ُسل في العهد الجديد. ووعده بأن يخبِرهم الروح القدس بما  . يوحنا فر رؤياسيأتي تحق ق بشكٍل خاص  في إعطاء سِ الرُّ
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وحينما يقود الروح القدس المسيحي ين اليوم فإن ه ال يقودهم بشكٍل يتعارض مع الكتاب الُمقدَّس! سيف الروح القدس هو 

ح به )أفسس  ادائم    (! 17: 2الكتاب الُمقدَّس حين يتم  تعليمه وإعالن ما يقوله ويصرِّ

 س يمّجد يسوع المسيح. د. الروح القد 

بل يعطي المسيحي ين المؤمنين القوة ليكرزوا بالمسيح. وهو يطب ق عمل ال يجذب الروح القدس انتباه الناس إليه، 

المسيح الخالصي الكامل في حياة المسيحي ين المؤمنين. موضوع تعليم الروح القدس هو ما عمله يسوع المسيح وما 

أقرأ في الكتاب الُمقدَّس، ونم ى في  محب ة  عندما في حياتي ختبرُت عمل الروح القدسيزال يعمله وما سيعمله. وقد ا

 يسوع المسيح أكثر فأكثر. 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 : ما األسئلة الت ي تود  أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 00-1: 12ها إنجيل يوحن ا لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد م

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

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي شارك

نها(  . دو 

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

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها الت الميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي
 

 ؟في إنجيل يوحنا 32و 32و 33ما العالقة بين األصحاحات : 3الّسؤال 

 .مالحظات

، بينما في الحث  ، وفي األصحاح الخامس عشر يشد د على التعزيةاح الرابع عشر يشد د إنجيل يوحنا على في األصح

. فقد أنبأ يسوع بأن اليهود سيضطهدون التالميذ، وأنبأ بأنه سيكون عليه أن التنبُّؤعلى  يشدِّداألصحاح السادس عشر 

وأنبأ بأن الروح القدس سيأتي على التالميذ، وأنبأ بأن  ، وأنبأ بأن التالميذ سينوحون لبعض الوقت،ايتركهم جسدي  

، كما أنبأ بأن التالميذ سيتشت تون في تلك الليلة.   الروح القدس سيؤث ر بقوة في العالم وسيقود التالميذ إلى كلِّ الحق 

ي وسط األصحاح السادس عشر إنبائي يهدف لتجنيب التالميذ أن يتعرَّضوا لحزن شديد وخيبة أمل شديدة. فف

 اق   االضطهاد، قد يُصاب التالميذ بإحباٍط شديد بسبب المسيح. فقد يبدأون في التساؤل إن كان المسيح يسوع لديه ح

يطرة على كل شيٍء في الكون. ومن شأن هذا اإلحباط وهذه التساؤالت أن تعرِّض إيمانهم للضعف لطة للس  الس  

 والتقويض. 
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(. كان يسوع 12: 4بطرس 1اد العالم لهم، وال يستغربوا مما يحدث لهم )من اضطهينبغي للتالميذ أال يتفاجأوا 

ة ما بين المجيء  -المسيح يُِعد  تالميذه لحقبة الروح القدس  حقبة العهد الجديد. حقبة العهد الجديد هي الحقبة الممتد 

د وألم للمسيحي ين المؤمنين، هذه الفترة ستشتمل على اضطهاأن  األول والمجيء الثاني ليسوع المسيح. فقد نب ه إلى 

، فإن االعالم، حيث سيتبك ت كثيرون على الخطية والبر والدينونة. وأخير   فيعلى تأثيٍر عظيم  اولكن ها ستشتمل أيض  

 (! 00: 12)يوحنا  بحيث يراه الجميعفترة العهد الجديد ستنتهي حين يأتي يسوع المسيح، الذي انتصر على العالم، 

 

 55-32: 32يوحنّا 

 ؟ما هي فترة الـ"بعد قليل" التي سيغيب فيها يسوع عن تالميذه، والتي فيها سيبكون وينوحون: 5الّسؤال 

 .مالحظات

ألني عائد إلى عنهم؟ تساءل التالميذ بشأن ما قصده يسوع بكلماته: "...  افصار غائب   هى ترك يسوع المسيح تالميذتَ مَ 

د هذا العالم قد وأما على الدينونة، فألن سيِّ يفهموا ما قصده بالكلمات: " (. ولم13: 12" )يوحنا اآلب فال ترونني بعد

إنكم ستبكون وتنوحون، أما العالم فيفرح. إنكم ستحزنون، ولكن حزنكم (. "11: 12يوحنا " )صدر عليه حكم الدينونة

 (. 23: 12" )يوحنا سيتحول إلى فرح

يرة وا ح أن رفض السلطات الشر  ةَ يسوع المسيح نفسه وض  ألشرار له أمٌر وشيك. وفي البداية، لن يراه تالميذه مد 

جسده في القبر. ولكن بعد قيامته سيرونه بعيونهم الجسدية. وبعد فترٍة ليست طويلة، في  اثالثة أي ام سيكون خاللها ميت  

بعيونهم الروحية لن يروه مد ة عشرة أيام بعَد صعوده إلى السماء. ولكن عند انسكاب الروح القدس سيرونه ثانية  

 (. وفقط خالل الفترة التي فيها ال يرى التالميذ يسوع سيبكون وينوحون ويصومون )مت ى23: 28)مت ى 

(. ولكن بعَد قيامته من الموت، وبشكٍل خاص  بعد انسكاب روح المسيح، سيعود التالميذه يرونه. وبعد 12-17: 9

قليل" يشير إلى الفترة ما بين موت المسيح وانسكاب الروح ذلك، سيفرحون ويحتفلون. وهكذا، فإن التعبير "بعد 

 القدس. وبعد القيامة وانسكاب الروح القدس لن يتمك ن شيٌء أو شخٌص، مهما كان، من أن ينتزع فرحهم منهم! 

 

 53-51: 32يوحنّا 

 ؟ما معنى الصالة باسم يسوع المسيح: 1الّسؤال 

 .مالحظات
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 ان: للصالة باسم يسوع المسيح ناحيت

 على استحقاقات المسيح. اأ. الصالة باسم يسوع هي الصالة بناءً  

ا. اطلبوا تنالوا، حتى اآلن لم تطلبوا باسمي شيئ  : "24: 12. يقول يسوع في يوحنا المسيح قنطلب على أساس استحقا

تمون لشعب عهد هللا ." كيف كان التالميذ يصل ون قبل أن يؤمنوا بالمسيح؟ كان كل التالميذ ينال  فيكون فرحكم كام

هون مباشرة  إلى هللا، ولم يكونوا يذكرون أي اسٍم آخر. فمثال  ولذا القديم.  ، يبدأ الملك داود صالته في كانوا يتوج 

اسمع يارب دعوى الحق. أنصت إلى صراخي، وأصغ إلى صالتي الصاعدة من شفتين : "قائال   17المزمور 

كما أنهم لم يكونوا يختمون صلواتهم باسم باسمه، "الرب" أو "هللا".  ن هللا." كان شعب عهد هللا القديم يدعوصادقتين

 (. 18: 22ا اآلتي، الذي به سيبارك هللا كل أمم األرض )تكوين هللا، ولكن هم كانوا يتطلَّعون إلى المسيَّ 

يقة التي بها سيبارك ولكن اآلن قد أتى المسيح. وكان يوشك أن يموت بسبب خطية العالم. وسيكون موته وقيامته الطر

سيكون هو الوسيط بين هللا هللا كل األمم على األرض. ومن خالل عمل خالص يسوع المسيح الكامل على الصليب، 

 .يصل ي المسيحي ون المؤمنون إلى هللا اآلب باسم يسوع المسيح! ولذا والناس

ين للصالة؟  . ولو لم الوسيط، الطريق لنا إلى هللاه فتح يسوع المسيح، بصفتما سبب كون موت المسيح وقيامته مهم 

كانت نجاستنا وعدم برنا في عيني هللا سبب منعه إي انا من االقتراب إليه، وهو ليمت يسوع المسيح ألجل خطايانا، 

يسوع المسيح مات بسبب خطايانا وقام، فإن الطريق إلى هللا (. ولكن ألن  12: 2تيموثاوس 1البار والقدوس )انظر 

الذي به لنا جرأة واقتراب  ... اقتراب إلى اآلب بروح واحد ... به لنا: "12: 0و 18: 2. وبحسب أفسس اصار مفتوح  

فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة، لننال الرحمة ونجد  ": 12: 4خبِرنا رسالة العبرانيين ." وتاء اإليمان بهواثق من جرَّ 

 ." نعمة تعيننا عند الحاجة

في ذلك اليوم ال تسألونني عن شيء. : "20: 12. يقول يسوع في يوحنا استحقاق المسيحعلى أساس  ايعطي هللا أيض  

: يمكن ترجمة هذه اآلية كما يليوفي الحقيقة، ." إن اآلب سيعطيكم كل ما تطلبون منه باسميالحق الحق أقول لكم: 

 اأيض   العطاءباسم يسوع، ولكن  فقط الطلب." فليس يعطيكم باسمي"الحق  الحق  أقول لكم: إن كل ما طلبتم من اآلب 

سيعطي هللا اآلب على يعطي هللا اآلب بانسجام مع خطته الكاملة للخالص، التي تتمحور في هللا االبن. باسم يسوع! 

أساس محبته ليسوع المسيح وعلى أساس الذبيحة، التي قد مها يسوع المسيح على الصليب. يسوع المسيح، بعمل 

 .يعطي الناس باسم يسوع المسيح! وهللا اآلب الوسيط بين هللا والناسهو  خالصه الكامل على الصليب،

ين في ما يتعلَّق بالصالة؟  يسوع المسيح، بصفته الوسيط، فتح الطريق لنا إلى ما سب كون موت المسيح وقيامته مهم 

ى خطايانا من أن يستمع هللا . فلو لم يمت يسوع بسبب خطايانا ألجلنا، لحال غضب هللا الُمقدَّس والبار العادل علهللا
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، لوال موُت المسيح 12: 1وإشعياء  00-20: 1وأمثال  18: 22(. وبحسب مزمور 2-1: 29لصلواتنا )انظر إشعياء 

 لما استمع هللا إلى صلواتنا على اإلطالق! 

 ولذا، فإن الصالة باسم يسوع المسيح هي صالة بثقة بأن هللا يستمع، وبثقة بأن هللا يعطي!

 لصالة باسم يسوع المسيح هي الصالة بحسب إرادة المسيح.ب. ا 

نحن نثق باهلل ثقة عظيمة تؤكد لنا أنه يسمع لنا الطلبات التي نرفعها إليه، إن كانت منسجمة : "14: 2يوحنا 1نقرأ في 

 ." مع إرادته

هلل؟  امهم   اإرادته أمر  ما سبب كون معرفة طبيعة هللا و. أعلن طبيعة هللا وشخصيتهيسوع المسيح، بصفته الوسيط، 

، أعلن جوهر هللا وطبيعته. يؤمن بعض الناس باألصنام. جوهر وطبيعة األصنام هو: ايسوع المسيح، بصفته وسيط  

صنيعة اإلنسان وميتة. ال تستطيع األصنام أن تسمع الصالة، وال تستطيع عمل شيٍء لمساعدة الناس. يؤمن آخرون 

بسلوكها. ال يعرف أي إنساٍن كيف ينبغي الصالة إلى هذه اآللهة. ولكن  هللا الحي  أعلن  بآلهة متقل بة وال يمكن التنبُّؤ

نا نستطيع ألنه قد وس، نعرف أننا ال نستطيع أن نطلب منه أشياء غير ُمقدَّسة. وألنه رحيم، نعرف أن، طبيعته. فمثال  

نة. ولذا، كل ما كانت معرفتنا له أفضل، كانت ه أمين نعرف أننا نستطيع أن نطلب منه المعوأن نطلب الغفران. وألنَّ 

 معرفتنا لكيف ينبغي أن نصل ي أفضل! 

جام مع سالصالة بان اأيض  . الصالة باسم يسوع المسيح تعني إرادة هللا ايسوع المسيح، بصفته الوسيط، أعلن أيض  

حي ون المؤمنون ألجل أي شيء إرادة المسيح الُمعلَنة. إن كان يسوع المسيح هو الرب والسي د، فلن يصل ي المسي

 يتعارض مع إرادته. يعرف المسيحي ون المؤمنون ما يزعج المسيح وال يرضيه. 

ولذا فإن الصالة في اسم يسوع المسيح صالة بثقة بشأن كل األشياء التي تنسجم مع إرادة هللا الُمعلَنة. كما أن ها صالةٌ 

م الملكوت ومجد هللا  !ألجل أي شيٍء يساهم في تقدُّ

 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

 والت ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق الت ي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من الت طبيقات الت ي نستقيها من يوحن ا شارك ودّون نها. 00-1: 12: لنفك ر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟ : ما الت طبيقات الممكنة الت ي يريدفّكر  هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا الت طبيق الش خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش خصي.دّون

)تذك ر أن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نفسه. وفي ما يلي قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 32:من يوحنّا  مقتََرحةطبيقات أمثلة على ت .3

بروحه القد وس خطايا الناس  سيكشف بأن هللا نفسه احين تعلِن رسالة بشارة اإلنجيل ُكن مقتنع   : 8-13: 12

تهم بشأن الدينونة اآلتية إن لم يستجيبوا كما ينبغي.   ويقنِعهم بحق  الكتاب الُمقدَّس ويبكِّ

لرسله من خالل الروح  اييج على عرش السماء، أعلن يسوع الكثير جد  بعد القيامة والصعود والتتو : 12-12: 12

نت كل  هذه اإلعالناتالقدس. وقد دُ   ، وبهذا اكتمل العهد الجديد. وِّ

هو في الحقيقة  اما يزال الروح القدس يقودك إلى كل  الحق اليوم، ولكن ه ال يقود إلى ما يُدعى حق   : 10: 12

ن في يتعارض مع الحق الُمعلَن في  الكتاب الُمقدَّس! كما أنه ال يعلِن أي حق  يضيف إلى ما أُعلِن وُدوِّ

 الكتاب الُمقدَّس! 

 يمكنك أن تحيا حياة الفرح، ألن يسوع المسيح قام من الموت وهو اليوم حيٌّ وحاضر وقريب.  : 19-22: 12

 هللا وبينك.  يمكنك أن تصل ي بثقة، ألن يسوع هو الوسيط بينك وبين هللا، وبين : 24: 12

م، لأن يسوع المسيح قد غلب العا ا. ولكن  ال تنَس أيض  اكثير   اال تنَس أن ك في هذا العالم ستختبر ضيق   : 00: 12

وأن العالم في حالة خضوعٍ للمسيح. لهذا تستطيع أن تعمل األعمال األعظم من خالل قوة يسوع 

 (. 12: 14المسيح ووعده )انظر يوحنا 

 

 :طبيقاٍت شخصيةأمثلة على ت .5

ع ومسرور جد  أ(  تجاه هللا، أو أن هللا يعاقبني.  أ  أن االضطهاد واأللم ال يعنيان بالضرورة أن ني عملُت خط  ب اأنا متشج 

. أنبأ يسوع المسيح أن هذا سيحدث، ولذا ينبغي أال اأنا اآلن مقتنع أن االضطهاد واأللم جزء من كوني مسيحي  ا مؤمن  

. أنا أتطل ع للمجيء الثاني ليسوع المسيح ولتجديد األرض، امستغرب   اشيئ   همبغض الناس واضطهادأتفاجأ كما لو كان 

 وحينئٍذ سيصير النصر الكامل على كل األشرار حقيقة  كاملة  إلى األبد! 

لى يصف بالتفصيل كيف تحق قت نبوات يسوع بشأن مجيء الروح القدس إ الرسل فر أعمالأن سِ  امقتنٌع تمام   اأنب( 

إلى كل  الحق  حتى  المسيح بأن الروح القدس أرشد تالميذ االكنيسة وبشأن تأثيره العظيم على األرض. وأنا مقتنع تمام  

يتمك نوا من الكتابة عن حياة يسوع المسيح وتدوين تعاليمه في األناجيل، وليعل موا معنى عمل خالص المسيح الكامل 

أن الروح القدس أخبر تالميذ يسوع بشأن ما سيأتي  اد الجديد. أنا مقتنع تمام  ألجلنا في الرسالة التي كتبوها في العه

نت في رسائل بولس وبطرس ويوحنا وفي سِ  ات قد ُدوِّ .  يوحنا فر رؤيافي المستقبل، وأن هذه النبو   بشكٍل خاص 
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 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعل مته خال تجاوب. )00-1: 12 بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا بالتناوبلنصلِّ 

ب  على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصل ي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  الُمقدس. تدر 
 

 

 دقائق( 8) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

ا وألجل الناس في العالمفي مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلوا تابعوا الصالة .تكم ألجل بعضكم بعض 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 للّدرس القادم
 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .1  : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  12يوحن ا  ادرسِعظ أو عل م أو  .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .0 يومي ا. استفد من  0-1من يعقوب : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية ا الحفظ: .4 راجع يومي ا  .12-14 :12 كورنثوس2المحبة باإلنفاق:  .لكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظهاتأم 

 آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

الة: .2  (. 0: 2صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .2 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 ات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم. بشأن آيات الحفظ، ومالحظ
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لحق   1الم 

 تأديب األوالد في العائلة المسيحية

 

ة في تدري: م قّدمة  األطفال في العائلة المسيحية هو التأديب. وتربية  بأحد األجزاء المهم 

فإن الذي  .يوبخك على الخطأ ابني، ال تستخف بتأديب الرب. وال تفقد العزيمة حينيا : "2-2: 12نقرأ في عبرانيين 

ألن الرب يؤدِّب من يحبه، ويسر به كما : "12: 0" ونقرأ في أمثال ا.يحبه الرب يؤدبه. وهو يجلد كل من يتخذه له ابن  

عن الغضب  اتعبير   التأديببحسب كلمة هللا، التأديب تعبير عن المحبة. ولذا، ينبغي أال يصير ." يسر أب بابنه

 بجو  من الحق والمحبة.  اأو العقاب غير العادل. ينبغي أن يماَرس التأديب دائم  الخارج عن السيطرة 

 . التأديب جزٌء مهم من عملية التدريب .3

 من التدريب؟  ا: كيف يشك ل التأديُب جزء  شف وناقِ اكتشِ 

" في أمثال 2: 22أمثال  اقرأ ة  من خالل اكتساب العادات الجي دة خاص  تعني  4: 2وأفسس  2: 22. الكلمة "ربِّ

 .التربية والتأديب والتصحيح

مسؤولون عن تأديب وتدريب أوالدهم. هم ال اآلباءظ أن ه بحسب كلمة هللا . الحِ 21: 0وكولوسي  4: 2أفسس  اقرأ

  يتجاهلوا مسؤوليتهم هذه المعطاة لهم من هللا.ال ومع أن األمهات يساعدن اآلباء في هذه الناحية، فعلى اآلباء أن 

تدريب . ال يعني التأديب بشكٍل أساسي معاقبة الولد لتجاوزه الخط  المرسوم له، بل يعني 11-13: 12نيين عبرا اقرأ

(. ولذا، فإن  المحب ة ستؤد ب الولد، ولكن هذه المحب ة لن تؤد ب 2: 22)أمثال  الولد في الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه

بالمرارة. معنى أن "يغيظ" هو أن يثير  اابنه أو يزرع فيه شعور   الولد بقسوة، ألن هللا يمنع األب من أن يثير غيظ

غضب الشخص اآلخر. ويشمل عمل "زراعة المرارة" إثارة اآلخر وإزعاجه. هذه األعمال من الوالد تسب ب اإلحباط 

بالللو ب ه، ولكن هما لن يتسب با باإلحباط له. ميزة التأديند. فإن كان الوالدان يحب ان ولدهما فسيؤدِّ ب العظيمة هي أن ها تدرِّ

، وبأن يأتي في عالقته باهلل، وبأن يعمل ما هو صواب في حياته في عالقته باآلخرين االولد على أن يصبِح ُمقدَّس  

 بالسالم إلى قلبه. 
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 . التأديب يعني وضع الحدود .5

 ما النواحي التي فيها يضع هللا والوالدان الحدود؟  :شف وناقِ اكتشِ 

 والوالدان نوعيات مختلفة من الحدود.أ. يضع هللا  

. الوصايا العشرة حدود عشرة مهمة، من دونها ينهار المجتمع وال يقوم في عالقته باهلل والعالقة 21-17: 2تثنية  اقرأ

 مع القريب. 

 ؛8-1: 2؛ 27-20، 12-14: 4؛ 12-13: 1؛ أمثال 07: 119؛ مزمور 1: 1؛ مزمور 12-10: 2مت ى  اقرأ

. مع أن  على المسيحي ين المؤمنين أال يتوق فوا عن التأثير بجميع الناس، 00: 12كورنثوس 1؛ 27-24 :7؛ 23-29: 2

حاب من االنخراط في المجتمع، فإن  هللا والوالدين يضعون الحدود المتعلقة بنوعية الناس الذين نسوبالتالي عدم اال

مؤمنون التعامل عن قرب مع األشرار والساخرين والذين يمكن للولد أن يتعامل معهم عن قُرب. يتجنَّب المسيحي ون ال

، والمقامرين، والمجِرمين، والفاسدين  ، إلخ. على المسيحي ين اوجنسي   اأخالقي  المنحرفين يتسب بون في تعريضهم للش ر 

ديئة ئة ي  أال يخدعوا أنفسهم بالتفكير بأن  المعاشرات الس    لن تُفِسد أخالقهم وطبائعهم!والر 

 .بب الداعي لوجود حدودالسّ ب.  

 : لماذا يضع هللا والوالدان هذه الحدود؟شف وناقِ اكتشِ 

 . 12: 2بطرس 1؛ 24، 10، 1: 2؛ غالطية 9: 8كورنثوس 1 اقرأ

 .مالحظات

ليعرف ! المحبة الحقيقة ترسم دائرة  حول الولد لن يمنحاهم حرية ال حدود لهاإن كان الوالدان يُِحبان أوالدهما، فإن هما 

داخل  الشعور بأمانبين الصواب والخطأ، وبين الجيد والرديء. وضع حدود واضحة حول الولد تساعده في  رقالف

هذه الحدود. وتساعده هذه الحدود في إدراك العواقب الرديئة والتعاسة التي يمكن أن تأتيه وتأتي اآلخرين إن خرج 

ن ما هو صالح وما هو ردي، وبالتالي رة واضحة بشألن تكون عند الولد فكخارج تلك الدائرة! من دون تلك الحدود 

الولد. وتساعد الحدود الولد في أن يعرف  يحمي اتقدير عواقب أعماله. تشك ل تلك الحدود سياج  على  الن يكون قادر  

 ويشعر باليقين بأن ه حين يبقى ضمن هذا السياج، فإن ه يعمل األمور التي ترضي والديه وهللا. 

الحدود بـ "قوانين البيت" العائلية. وعلى الوالدين أن يعلِما بوضوح أوالدهما بشأن قوانين البيت هذه  عادة  ما تُلخَّص

ة. وعلى الوالِدين أال يكون لديهم أية قواعد غير ضرورية،  عليهم يضعوا قوانين واضحة.  بَلوسبب كونها مهم 

با أوالدهما على العصيان وعدمفمثال   فات الشبيهة( وعدم  ، ينبغي للوالَدين أن يؤد  الصدق )الكذب وغيرها من التصرُّ
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يعرف كلَّ الوقت ما يمكنه عمله بهذه ه االحترام. وضع حدوٍد واضحة للولد هو الطريقة الوحيدة لتوفير األمن له، ألنَّ 

مع والحدود حين يتعل م الولد احترام الحدود في البيت، فإنه في الغالب سيحترم الحدود في المجتوما ال يمكنه عمله. 

رها هللا.   التي يقر 

 . التأديب يعني التوبيخ والتصحيح .1

 .أ. ضرورة التوبيخ 

 . 2: 27؛ أمثال 10-12: 0؛ 24-22: 2صموئيل 1 اقرأ

 ، ألوالده؟الكاِهن تأديب األب، عاليأو ضعف : كيف ظهر عدم شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

سألهما: . لم يوب خهما ولم يتمك ن من ردعهمامع ابنيه، ولكنه  اثير  عالي ك تكل مكثيرة.  اال شرور  عَ كان لعالي ابنان فَ 

ا بل هو نداء للتوقف عن فعل الشر. كان يجب على هذا األب أن  تعملون مثل هذه األمور؟" لماذا" هذا ليس توبيخ 

يوبِّخهم على . كان عليه أن يواجههم بشرورهم وعواقب شرورهمكان عليه أن  فعلتم؟" ماذايسأل أوالده األشرار: "

 خطيتهم!

 .ب. النواحي المختلفة للتوبيخ 

 ( الولد؟elenchò :المختلفة لتوبيخ )في اليونانية ة: ما النواحي الكتابيشف وناقِ اكتشِ 

( الوالد أو الوالدة الخطية التي اقترفها الولد. ينبغي أن elenchò :)في اليونانية يفضحأو  يكشف. 11: 2أفسس  اقرأ

كون عمله  سببكما ينبغي للوالد أن يحرص على أن يدِرك الولد  .تجاوزهكانت غلطته أو  ماذاح ويعرف الولد بوض

  ، إما في عيني هللا أو في عينيه. اخاطئ  

( ابنه بتوبيخه عمله أو سلوكه وتأكيده elenchòة: )في اليوناني يوبِّخ. وعلى الوالد أن 20: 28؛ 2-2: 27أمثال  اقرأ

 لك العمل أو السلوك. على عدم موافقته على ذ

( حجج ابنه التي يحاول بها تبرير elenchò :)في اليونانية يدحضينبغي للوالد أن  . إن لزم األمر 9: 1تيطس  اقرأ

فه. قد يكون انفسه برغم عدم وجود سبب وجيه حق   . ولكن على الوالد أن يعطي الولد فرصة لتفسير سلوكه أو تصرُّ

ه ات هام   اخاطئ   افترض الوالد افتراض  الوالد عنه. حينما ي اضيلتغ الدى الولد سبب وجيهٌ جد   البنه عليه  اخاطئ   اأو يوج 

 أن يعتذر البنه. 
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( بخطأه elenchò :ابنه )في اليونانية يقنِع في سعيه ألن  الراهن، يصل ي الوالد بهدوء الوقت . وفي 8: 12يوحنا  اقرأ

يةelenchò  :)في اليونانية ويوب خه يه، ويرغب بأن  ( بشأن جد  تجاوزه وتعديه، حت ى يشعر بالذنب أو الخجل من تعد 

 يتوب. 

بالوالد  يوب خ اوأخير  . 12: 0تيموثاوس 2 اقرأ في الس ير ه على ت( ابنه بمساعدelenchò :)في اليونانية ويصو 

 الطريق التي ينبغي أن يسلكها. 

العصيان، من خالل استمراره في حماقته أو كبريائه أو . إن استمر  الولد في 12: 22وأمثال  2: 12عبرانيين  اقرأ

ده أو تقسية قلبه تجاه والديه أو تحد ي سلطة والديه، فحينئٍذ على الوالدين أن  ( الولد elenchò :)في اليونانية يعاقباتمرُّ

 بطريقة مناسبة. 

 . التأديب يعني التوبيخ والتصحيح .3

 لمناسبة؟ : ما هي المكافآت والعقوبات اشف وناقِ اكتشِ 

 .أ. المكافآت 

مختلفة لتشجيع أوالدهما ومكافأتهم ليحف زاهم على البقاء في  ا. على الوالدين أن يبتكرا طرق  كافئ بشكٍل مناسب

 الطريق الصحيح والمناسب. 

ع الولد على البقاء في الطريق الصحيح:   مكافآت ممكنة تشج 

 اشكر الولد وامتدحه على عمل ما هو صائب.  -

 . اتام    ان الولد وأعِطه اهتمام  احتضِ  -

 ُخذ  الولد في مشوار كان يتوق له.  -

ي ة  أكبر في اللقاء بأصدقائه.  -  أعِط الولد حر 

 ما من المكافأة.  اأعِط الولد نوع   -

 

 .ب. العقوبات 

هم على التوبة عن مختلفة  من العقوبات لتحفيز أوالد اللوالدين أن يبتكروا طرق   اينبغي أيض  . عاقب بشكٍل مناسب

 طرقهم الخاطئة وعلى العودة إلى السلوك والطريق الصائبين. 
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 عقوبات ممكنة تحف ز الولد على الرجوع عن طُرقه الرديئة: 

ياته وتجاوزاته، ولكن ال تسِ  -  ئ إلى شخصيته )ال تغتالها(. وب خ الولد على تعد 

 صة للتفكير بشأن خطأه. ( إلعطائه الفراعزل الولد )في زاوية الغرفة، مثال   -

 له مع الولد.  اكان ُمخطَّط   األِغ مشوار   -

 انزع منه بعض الحرية في لقائه بأصدقائه وأصحابه.  -

 امنع عنه بعض مصروف الجيب.  -

 في البيت أو حوله.  اإضافي   عي ن له عمال   -

 ، عاقب الولد باستخدام العصا. فعال   احين يكون ضروري   -

 

 .وفائدته ينك على خالصهعاقب الولد وع

ي 12-2: 4عاموس  اقرأ  .8-7: 2؛ غالطية 48-47: 12؛ لوقا 11-2: 1؛ حجَّ

 .مالحظات

 (. 42: 22ب هللا )يحاكم ويدين( الناس في الحاضر بعقوبات زمنية من أجل أن ينقِذهم من العقاب األبدي )مت ى قِ يعا

ة من أجل أن يدفع الناس للتوبة ر أم  ب ويدم  يعاقب هللا الحي  الناس (. 17-2: 18 إرمياوالخضوع له ) ينتزع الر 

بالجوع أو العطش أو المجاعة أو تلف الحصاد أو المرض أو الوبأ أو الهزيمة في الحرب ودمار مدنهم من أجل أن 

 (. 12-2: 4يحث  الناس ويدفعهم للعودة إليه )عاموس 

لمال( وبفشل كلِّ شيٍء يعملونه بأيديهم من أجل أن يعاقب هللا شعبه بتلف حصادهم، وبثقوٍب في جيوبهم )نقص ا

ي   (. 11-2: 1يدفعهم إلى التوقُّف عن إهمالهم األثيم هلل في حياتهم اليومية )حجَّ

يعاقب هللا شعبه في الحاضر بعقوبات زمنية لينقذهم ويخلِّصهم من العقاب األبدي في جهنَّم. هللا قد وس وعادل بال 

ة عا احدود، وعقوباته أيض   (. يريد هللا أن نتعاَمل مع كالمه بجديه، وهو 48-47: 12)لوقا  ادائم  دلة وصالحة وبار 

 (. 8-7: 2يريد من كلِّ قلبه أن نشاركه في قداسته بحياتنا على األرض )غالطية 



166 
 

 عاقب بسرعة وبال تباطُؤ.

ينفذ بسرعة على الشر المرتكب، فإن ال  )الحكم والتأديب( وألن القضاء. يقول الكتاب الُمقدَّس: "11: 8جامعة  اقرأ

 ." عل الشرقلوب البشر تمتليء بالعزم على فِ 

 .مالحظات

، احين ال تعاقب السلطات الحاكمة في بلٍد ما المجرمين بسرعة، يصير المجرمون أكثَر عجرفة  وكبرياء  وعناد  

يتساءل الولد في نفسه إن كان من الجرائم! وكذلك، حين ال يؤد ب الوالدان بسرعة ووضوح، س اويرتكبون مزيد  

وعجرفة  ويرتكبون المزيد من األخطاء  اوبعض األوالد يصيرون أكثر عناد  ين في األمر أم ال. والداه جادَّ 

 بعدم األمان، وتصير لديهم مشاكل نفسية.  اوالتجاوزات. وأوالٌد آخرون يصيرون أكثر شعور  

 عاقب بمحبة.

 . 04-03: 89مزمور  اقرأ

 .مالحظات

عن تأديب  من كفَّ يعاقب أوالد عهده حين ال يحفظون وصاياه. ومع هذا، فهو ال ينتزع محبته تجاههم! " اهللا أيض   

 (. 24: 10" )أمثال ابنه يمقته، ومن يحب ابنه يسعى إلى تأديبه

 عاقب بعصا إن اقتضى األمر. 

 . 17، 12: 29؛ 14-10: 20؛ 12: 22؛ 03: 23؛ 18: 19؛ 24: 10أمثال  اقرأ

 .مالحظات

وصايا هللا بشأن ممارسة الوالد للت أديب بحق  ابنه. كل  بأن  تقاِومليس من سلطة حاكمة في العالم تملك الحق أو السلطة 

سلطة حاكمة ترفض تعاليم ووصايا هللا في الكتاب الُمقدس ترفض هللا نفسه، وسيرفضها هللا في الدينونة األخيرة 

 (! 13-8: 1تسالونيكي 2؛ 8: 4تسالونيكي 1؛ 29: 2؛ 23-19: 4 الرسل ل؛ أعما00-28: 1؛ أمثال 2)مزمور 

ة أسباب لضرورة معاقبة الولد  م الكتاب الُمقدس عد   ابعصا. العصا المذكورة هنا قد تكون غصن   في بعض األحيانيقد 

إلى طريق الجريمة . حين يُتَرك الولد ليعيش على هواه، فقد ينحرف امن شجرة، ولكن ها ليست سوط   امقطوع   امرن  

(. ولكن حين 03: 11كورنثوس 1(، أو قد تلحق به عواقب خطيرة نتيجة سلوكه الخاطئ الرديء )12-14: 4)أمثال 

أو يموت نتيجة سلوكه الرديء. يعلِّم  اسلوكه المتكب ر، فالراجح أن ه لن يصير مجرم   ويُعاقَب بسرعة على عصيانه أ
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" اضربه بالعصا، فتنقذ نفسه من الهاوية. يب الولد. إن عاقبته بالعصا ال يموتال تمتنع عن تأدالكتاب الُمقدَّس: "

(. في 03: 23" )أمثال ر أغوار النفسجروح الضربات تنقي من الشرور، والجلدات تطهِّ (. و"14-10: 20)أمثال 

طهير وتنقية أعمال الولد معاقبة الولد باستخدام العصا، إذ تبقى هذه الطريقة الوحيدة لت ابعض األحيان، يكون ضروري  

 إلنقاذ وتخليص نفسه. 

. األفضل أال تضرب الولد بيدك، ألن ه في يمكن أن يتسب ب بأذى  باقٍ في جسمه ولكن  ال تضرب الولد على أي مكاٍن 

. على الولد أن يخاف العصا إن استخدم "عصا" كرمز للعقاب. لكن اأوقاٍت أخرى قد يتولَّد لديه خوف من يديك أيض  

ي  عص  تجاه والديه أو تجاه يدي والديه.  ا، ولكن  ينبغي أن ينمو لديه خوف غير صح 

ة أسباٌب أخرى لضرورة ضرب الولد بعصا  الحماقة متأصلة في قلب . يقول الكتاب الُمقدَّس: "في بعض األحيانثم 

كن الصبي المهمل يخجل العصا والتأنيب يثمران حكمة، ل(. و"12: 22" )أمثال الولد، وعصا التأديب تطردها منه

يرتكب األوالد في بعض األحيان (. 17، 12: 29" )أمثال م ابنك فيريحك، ويشيع المسرة في نفسكقوِّ ...  أمه

ة احماقاٍت، أو يظهر فيهم سلوك معيب وُمخِجل لوالديهم، أو يعملون شرور   ، وقد يرتكبون الجرائم. ولذا، فإن ثم 

، من أجل المساعدة في تنمية ضمير في بعض األحيانبضرورة العقاب بعصا مقاطع عديدة في سفر األمثال تعل م 

إلبعاد الولد عن الش ر   اضروري   اصالح ونظيف في الولد، ولجلب السالم إلى البيت. يكون الضرب بالعصا أحيان  

يعود ولد في الحكمة ووالحماقة، وإلنقاذ نفسه من الموت والهالك! حين يعاقب الوالدان بال تباطؤ، فالراجح أن ينمو ال

 السالم إلى البيت وفي قلوب األوالد والوالدين! 

ة، على الوالدين عدم معاقبتهم بالضرب بعصا، وحينئٍذ ينبغي ممارسة قعام، حين يصبِح األوالد بسن  المراه بشكلٍ 

  ماَرس بها مع األوالد البالغين الذين يُخطئون. التأديب بالطريقة التي يُ 

 . ودائمق ع الطاعة بشكٍل ثابت التأديب يعني تو .2

 . 2: 2جامعة  اقرأ

 : ماذا يمكن أن تكون العواقب إن هد د الوالد بأن يعاقب ابنه، ولكن ه لم يفعل ذلك؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ة، مثل ." األفضل عدم توجيه ات هاماٍت فارغألنه خير أن ال تنذر من أن تنذر وال تفي: "قائال   2: 2فر الجامعة يعل م سِ 

"إن لم تفعل هذا فسأعاقبك!" يمكن للتهديدات أن تجعل الولد يعيش في خوف من العقاب، أو قد يكذب ليتنجنَّب 

 لتأديب الولد. ولذا، بدال   امفيد   االعقاب، أو قد يخط ط بالخفية للنجاة من العقاب. لذا فإن التهديدات بشكٍل عام ليست نهج  
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ابنه/ ابنته في التفكير بسلوكه الخاطئ. ولكن إن  هد د الوالد فعليه أن ينف ذ تهديده! فإن  من التهديد يمكن للوالد أن يساعد

 صبِح لدى الولد قناعة بأنه ال يستطيع أن يصد ق والده أو يثق به. لم ينف ذ الوالد تهديده تُ 

لحَّ على الولد وال يتوس ل إليه بأن توقُّع الطاعة بشكٍل ثابت ودائم أمٌر أفضل من توجيه التهديدات. ينبغي للوالد أن ال ي

هواء ورغبات أليطيعه. كما أن  عليه أال يستسلم ألهواء ورغبات الولد. فإن ألح  الوالد على ابنه بأن يطيعه أو استسلم 

هذا النمط في التعامل لتجنُّب الطاعة أو للنجاة من العقاب! في ما يختص  بالطاعة، على  ابع الولد دائم  الولد، فسيت  

أال يطالب بأموٍر غير منطقية من الولد! التأديب  االوالد أال يعطي الولد الخيار بين الطاعة أو عدمها، ولكن عليه أيض  

 يعني الطاعة، وذلك بشكٍل ثابٍت ودائم! 

 . التأديب يعني تعزية الولد بعد توبته أو معاقبته .2

 : ما سبب أهمية الغفران والطمأنة للولد؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .8-2: 2كورنثوس 2؛ 0: 17لوقا  اقرأ

 .مالحظات

 ويعزيهلولده  يغفربعد أن يتوب الولد عن خطيته أو بعد أن يعاقب الوالد ابنه على تجاوزه وخطأه، على الوالد أن 

فإن لم يعمل الوالد هذا، فإنه يعطي الشيطان وطأة قدم في حياة ابنه، وقد تصبح لدى الولد مرارة، له محبته!  ويؤك د

 اتول د في داخله رغبة باالنتقام. إن لم يغفر الوالد لولده ولم يؤك د له محبته بعد التوبة والعقاب، فإن ه يصبح صعب  وقد ت

يه ويطمئنه بعد أن يتوب عن خطيته!  يعل م الكتاب الُمقدس أنه بعد معاقبة على الولد أن يصد ق أن هللا يغفرله ويعز 

يه حتى ال يغمره الحزن الشديد. ينبغي للوالد أن يؤك د محبته لولده. وأفضل على الوالد أن يغفر للولد ويعز   ،الولد

 أن ه يحب ه.  بإخبارهو وباحتضانهولده  بالصالة معطريقة لتأكيد المحبة والطمأنة هي 

 . 02: 18؛ مت ى 12: 8؛ عبرانيين 9: 17أمثال  اقرأ

 .مالحظات

ر الخطي ، عليه أال يثير األمر اُمعيَّن   اة". بعد أن يغفر الوالد للولد تجاوز  الحظ الفرق بين "نسيان" الخطية و"عدم تذكُّ

فا مثل هللا في  ثانية   في مواجهٍة أخرى، ألن هذا يثبت للولد أن الوالد لم يغفر له خطأه السابق! على الوالدين أن يتصر 

ضب بسبب تجاوٍز في الماضي، فإن  بالغ اعدم ِذكر األخطاء والتجاوزات السابقة. فإن بقي الوالد في المستقبل شاعر  

 بالغفران البنه في قلبه.  عليه أن يستمر  
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 . التأديب يعني تشجيع الولد .2

 . 1: 12؛ أمثال 21: 0كولوسي  اقرأ

؟ ما بعض الطرق التي يمكن لآلباء أن بها : ما بعض الطرق التي يمكن لآلباء أن يغيظوا أوالدهمشف وناقِ اكتشِ 

عوا أوالدهم بها؟   يشج 

  .حظاتمال

 .أ. طرق إلغاظة األوالد 

أيها اآلباء، : "21: 0 كولوسيأهل  منا الرسالة إلىعلى الوالد أال يزعج ولده أو يغيظه بالتأديب الزائد أو الناقص. تعلِّ 

، اجد   اوغاضب   امعنى "اإلغاظة" هو جعل الشخص منزعج  ." )يُحبَطوا( ال تثيروا غضب أوالدكم لئال يصيبهم الفشل

لتسب ب بالمرارة في داخله. على اآلباء واألمهات أن يؤد بوا الولد بحزم، ولكن ليس في حالِة الغضب الشديد. وربما ا

ينبغي أال ينتقدوا شخصية ابنهم أو يحكموا عليها، كأن  يقولوا البنهم: "أنت أحمق!" أو "أنت بشع!" أو "أنت ال تأتي 

 اذا السلوك باغتيال الشخصية، ويمكن أن يتسب ب بمشاكل نفسية الحق  يُدعى هكسول!"  ادائم  !" أو "أنت اأبد  في الوقت 

ة طرٌق كثيرة يمكن لألب أو األمم أن يتسب بوا بها باإلحباط ألوالدهم. إحدى هذه الطرق  في شخصية الولد. ثم 

ر هي بالصراخ على الولد بغضب وبقول أمٍر رديء عنهم أمام اآلخرين إلخجالهم وإشعارهم  الُمستخدمة بشكٍل متكر 

إلى ردود بالنظر ." الجواب اللين يبدد الغضب، والكلمة القارصة تهيج السخط: "1: 12بالخزي! يعل منا سفر األمثال 

، يمكن أن ينزعج فعل األوالد تجاه والديهم، يمكن للوالدين أن يعرفوا األمور التي تسب ب اإلحباط ألوالدهم. فمثال  

يستسلموا لمطالب والديهم. ردود األفعال هذه إشارات إلى أن  على األب أو األم أن األوالد أو يغضبوا أو ينسحبوا أو 

ينبغي للتأديب أن يحني الولد ليسير في االتجاه الصحيح، ال أن يكسر نفسه تعاملهما مع أوالدهما.  يغي را في أسلوب

 وروحه! 

 .ب. طرق لتشجيع األوالد 

ولكن عدم سماعها. ما زرعه  ال األوالد كأنهم أشياء ينبغي رؤيتهحافظ على عالقة شخصية مع األوالد. ال تعام

من حصاد ما سيصير هؤالء األوالد عليه حين يكبرون  االوالدان والمعل مون خالل طفولة األوالد سيصبِح جزء  

ميه. (. لدى كل طفل حاجة كبيرة بأن يكون في عالقة شخصية ودي ة حب ية ومنتظمة مع والديه ومعل  8-7: 2)غالطية 

ة  المراهقين ومثِمر عليك توفير الوقت لتقضيه بشكٍل إبداعي لذا، حتى لو لم يكن لديك الوقت، و مع األوالد، خاص 

 والشباب. لدى كل ولد ومراهق وشاب الحاجة ألن يشعر بأنه مرغوب به ومحبوب وضروري. 
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ة ألن أخبِر الطفل أو المراهق أو الشاب باستمرار بأن ك تحبُّه! ثمة حضارات مُ  عي نة لدى اآلباء فيها حاجة خاص 

باحتضانهم. يشتكي مراهقون  يتعل موا قضاء الوقت مع أوالدهم والتحدُّث إليهم وإظهار المحبة والعاطفة تجاههم

وشباٌب كثيرون من أن ال عالقة لهم أو تواصل مع آبائهم! ويمكن إلحباطهم تجاه آبائهم األرضيين أن ينعكس على 

عهم على أن يكونوا في عالقة جيدة مع ثقتهم باآلب ال ية مع آبائهم أن تشج  سماوي. كما يمكن للعالقة الصحيحة والصح 

بأمور المدرسة والنواحي المالية، بل ينبغي أن يشتمل على كل  هللا اآلب. ينبغي أال يُحَصر التواصل في ما يختص  

يات مع األوالد. قضية وموضوع مهم ومثير في العالم. اعملوا أشياء مثيرة وُمفرِ   حة وإبداعية بل وفيها تحد 

لدعوتهم  ورتِّببأصدقائهم. دعهم يتكل مون عن أصدقائهم، وادُع أصدقاءهم إلى بيتك،  اوصادق   احقيقي   اأظِهر اهتمام  

بون بأصدقائهم. أصدقائهم للطعام ولخروجهم مع ع األوالد حين يؤي د الوالدون والمعل مون صداقاتهم ويرح   . يتشجَّ

ما  اساعد األوالد والمراهقين والشباب في دراستهم وواجباتهم الدراسية. إن هم يحتاجون لُمشيرين ومرِشدين، وكثير  

 يحتاجون للكثير من التشجيع في ما يتعلَّق بدراستهم. 

ون عملها. األوالد والمراهقين على األشياء التي يجيد ا. امتدح دائم  اجد   احين يكونون صغار   اكافئ األوالد أحيان  

 وحين يستحقون أن تخبِر المراهقين والشباب بأنك فخور بهم وبما يعملون، فال تتواَن عن فعل هذا. 

 أظِهر لألوالد والمراهقين أن ك تثق بهم. أعِطهم مسؤولياٍت وامتدحهم حين ينِجزون مسؤولياتهم. 
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لحق   2الم 

 جمع الحقائق من أجل تقديم النصيحة   

 

يتمك ن المسيحي المؤمن من تقديم النُّصح لآلخرين عليه أن يتعل م المالحظة واالستماع وطرح األسئلة.  قبل أن: م قّدمة

بعد جمع ما يكفي من الحقائق والمعرفة فقط يمكن للمسيحي المؤمن أن يقد م نصيحة  جيدة  ويساعد الناس على أخذ 

 ة بشأن المالحظة واالستماع وطرح األسئلة: فر األمثال على الحقائق الحكيمة التاليقراٍر جي د. يحتوي سِ 

 

 . ومالحظتهم تعلّم رؤية الناس .3

ح؟ : شف وناقِ اكتشِ   كيف يمكن لألشياء التي تراها وتالحظها أن تساعدك في جمع الحقائق وتقديم النُّص 

 ظ أسلوب حياة الناس وسلوكهم. أ. الحِ  

قد كساه،  وكِ وإذا بالشَ ، الرجل الفاقد البصيرة مِ ل وبكر  الكسو في حقلِ  اجتزتُ ، حيث يقول: "04-03: 24أمثال  اقرأ

 أدركتُ . ا مما رأيتفاعتبر قلبي بما شاهدت، وتلقنت درس   ى كل أرضه، وجدار حجارته قد انهار،ج قد غطَّ سَ و  والعَ 

ة كغاز تجعل الفقر يقبل عليك كقاطع طريق والفاق  من النعاس بعد قليل من النوم، وطي اليدين للهجوع،أن قليال  

، بمالحظة حياة الكسالن، يمكنك أن فمثال  مما تراه.  التتعل م دروس   كيف يعيش الناس مالحظةعليك أن تتعلم " !مسلح

 . ام لماذا صار فقير  تتعلَّ تعرف و

 ظ حال الناس. ب. الحِ  

يك أن ." علاجتهد في معرفة أحوال غنمك، واحرص كل الحرص على قطعانك، حيث يقول: "20: 27أمثال  اقرأ

تالحظ باستمرار الحالة الجسدية والعاطفية واالجتماعية للمسيحي ين المؤمنين الذين استؤمنَت عليهم لالعتناء بهم. 

بالمسيحي المؤمن اآلخر وبعائلته؟" "لماذا انهار ذلك  عليك أن تسأل نفسك أسئلة  مثل: "هل يؤث ر المرض المستمر  

عات  ابة  في التعامل معه؟" لماذا يبقى بعيد  ؟" "لماذا يجد اآلخرون صعواالشخص عاطفي   عن اجتماعات وتجمُّ

الكنيسة؟" بمالحظة حالة المسيحي ين المؤمنين الذين استُؤمنَت عليهم، يمكن أن تكون أكثر قدرة  في تقديم المشورة لهم 

 ومساعدتهم. 
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 ظ التواصل غير الكامل عند الناس. ج. الحِ  

هو توصيل المشاعر والمواقف من دون قوِل شيء. قد يشمل هذا  غير الكالمي . معنى التواصل2-4: 0مرقس  اقرأ

التواصل التعبير الظاهر على وجه اإلنسان أو من خالل يديه أو كتفيه، إلخ، وكذلك من خالل سلوكه العام في 

نحو األسئلة أو  ما يستجيب الناس االظروف المختلفة، مثل طريقة جلوسه وسيره وعمله واستجابته وردود فعله. كثير  

المالحظات أو التعليقات ال بكلمات بل بتعبيرات ُمعيَّنة تظهر على الوجه وفي السلوك. قد يعب ر وجههم عن الغضب 

أو الكره أو البُغض أو العناد أو المقاومة أو الخوف أو اليأس أو الصدمة أو القلق أو عدم الشعور باألمان أو الكآبة أو 

ق أو الفرح، إلخ. ونبرة صوت اإلنسان يمكن أن تعب ر عن النوع نفسه من المشاعر والمواقف. قد التوتُّر أو عدم االتفا

ك من اليسار إلى اليمين. وقد تعب ر كتفاه عن الجهل، وقد  تكون عيونه ُمت جهة إلى األسفل نحو األرض، أو قد تتحر 

ن ه ُمعلَّق على إطار صورة. وفي بعض األحيان تعب ر يداه عن حالة من التوتُّر والعصبية. قد يبدو الجسد كما لو أ

عن خوفه أو شعوره بالتوتُّر. وقد يعب ر سلوكهم عن الالمباالة أو الطيش أو  ةعرق جسمه الناتجرائحة يمكنك أن تشتم  

فض أو الفر لرغبة أو عدم ا حالتوتُّر والعصية، إلخ. أعمال اإلنسان أو عدم وجود أعمال له تُوِصل فكرة القبول أو الر 

 واالستعداد، إلخ. 

تذك ر أن ه ال يجوز لك أن تعتمد على التواصل غير الكالمي في الحكم على : هدف مالحظة التواصل غير الكالمي

. ينبغي أن يكون ينبغي أال يُنظَر إلى التواصل غير الكالمي باعتباره أساس استنتاجك الصحيحالشخص اآلخر. 

 األسئلة المناسبة، وتفحص وجود أو عدم وجود مشاعر أو مواقف ُمعي نة. استنتاجك فقط لمساعدتك في أن تطرح 

ال تستخدم التواصل غير الكالمي على أن   احريص   ا: عليك أن تكون أنَت أيض  هدف استخدام التواصل غير الكالمي

ة. احرص على أال يعبِّر التواصل غير الكالمي عن كبرياء أو تحاُمل ومواقف متحا ملة مسبقة أو ألهدافك الخاص 

 . اينبغي أن يخدمه ويساعده دائم  الرفض، إلخ. ينبغي أال يتسب ب تواُصلك غير الكالمي الحيرة للشخص اآلخر، بل 

 . تعلّم االستماع للناس .5

ح؟ شف وناقِ اكتشِ   : كيف يمكن لألشياء التي تسمعها أن تساعدك في جمع الحقائق وتقديم النُّص 

  أ. استمع لتفهم. 

." كل ما استمعت  أكثر ازداد فهمك. يحرز الرضى )الفهم( حسن التعقل، حيث يقول: "22: 27؛ 12: 10أمثال  اقرأ

بأن ك تريد أن تسمع كل ما يريد قوله. وكل ما استمعَت أكثر  اَت أكثر فإنك تعطي الشخص اآلخر شعور  معوكل ما است

ية، وأنَّ   همه وتقبله. تف كتظِهر للش خص اآلخر أنك تتعامل معه ومع كالمه بجد 
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ة فرٌق بين سماع ما يقوله شخٌص ما و يمكن ما يقوله أو مالحظة المشكلة الممكنة الكامنة وراء ما يقوله.  فهمثم 

ة دافع مخفي.  للشخص أن يخفي ما يقصده وراء كالمه من أجل أن يخفي المشكلة األساسية، ألن ه يخاف أو ألن  ثم 

 الفهم لوضع الشخص اآلخر أو مشكلته. من  اهدفك من االستماع هو أن تبني نوع  

 ب. استمع قبل أن تتكلّم. 

عقل الفهيم . ...زال يجهله، فذاك حماقة منه وعار له عن أمر ما من أجابَ ، حيث يقول: "12، 10: 18أمثال  اقرأ

 . استمع أوال  أوال   تكون استمعتَ  ." عليك أال تتكل م أو تطلب المشورة قبل أنايقتني معرفة، وأذن الحكماء تنشد علم  

 إلى ما يقوله الشخص اآلخر، وحاول فهم القضايا والمسائل ذات التأثير على حياته. عليك أن تستمع قبل أن تتكلَّم!

 ج. استمع لكالم وحجج كال الطرفين. 

ك ." حين يكون هناا إلى أن يأتي آخر ويستجوبه يبدو محق  من يعرض قضيته أوال  ، حيث يقول: "17: 18أمثال  اقرأ

ة من وجهة نظر أحدهما دون اآلخر. انزاع بين شخصين، من الحماقة  فقد تكون القصة غير الستماع إلى القص 

فة أو ُمبالَغ بها. وبهذا، تكون روايته لألمور غير منِصفة تجاه الشخص اآلخر في ذلك النزاع. وحين  صحيحة أو ُمحرَّ

على المزيد من الحقائق، وستُصبِح األمور أوضح، تستمع للمسألة من وجهة نظر الطرف اآلخر، فإنك ستحصل 

م النصيحة.  اوستكون أكثر إنصاف    في نصيحتك. عليك أن تستمع لرواية كال الطرفين قبل أن تقدِّ

 د. استمع ولكن ال تصدِّق كل ما تسمعه.  

 ." اتهالغبي يصدق كل كلمة تقال له، والعاقل يتنبه إلى موقع خطو، حيث يقول: "12: 14أمثال  اقرأ

ة أمٍر ما فقط  احين تكون هناك مشكلة أو نزاع، كثير   ما يثرثر اآلخرون وينم ون بشأن األمر. حماقة أن تقبل صح 

أن تستمع وتكل م األشخاص  إذ  عليكبسماعك عنه أو بمالحظتك لبعض األمور الحاصلة. عليك أال تستمع ألي نميمة، 

 لة بالضبط. الذين هم جزٌء من النزاع، وتعرف ما هي المشك

 . م أن تطرح أسئلةتعلَّ  .1

: في بعض األحيان، يجد بعض األشخاص صعوبة  في إخبار اآلخرين عن أفكارهم أو دوافعهم أو تجاربهم م قدِّمة

ا في المؤلمة.  ولذا مهمٌّ للمسيحي المؤمن أن يتعل م طرح األسئلة الجي دة التي تساعد الشخص اآلخر على الحديث عم 

 قلبه. 

 : كيف يمكن ألسئلتك أن تساعدك في جمع الحقائق وتقديم النصيحة؟شناقِ ف واكتشِ 
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  .مالحظات

 أ. اطرح أسئلة لتحصل على المزيد من الحقائق والمعرفة.  

." عليك أن تستمر  في طرح مظاهر مجد الملك فالكشف عن بواطن األمور... ، حيث تقول: "2: 22أمثال  اقرأ

 في من الحقائق والعوامل من أجل تقديم نصيحة مسؤولة. األسئلة إلى أن تعرف وتفهم ما يك

 ة لكشف عدم الّصدق. ب. اطرح أسئلة عكسيَّ  

ا، فإن أجبتموني، أقول لكم أنا كذلك بأية سلطة ا أسألكم أمرا واحد  وأنا أيض  ، حيث يقول يسوع: "24 :21مت ى  اقرأ

ؤال شخٍص آخر هي بطرٍح سؤال عكسي، وقد ..." في بعض األحيان أفضل وسيلة لإلجابة عن س أفعل ما أفعله

أجاب يسوع عن سؤال الفريسي ين بسؤال عكسي، ألن هم كانوا ينوون إيقاعه بشرك كالمه. عرف يسوع ما في قلبهم، 

هم. وبهذا، ألزمهم يسوع بأن يقد موا إجابة تفضح عدم صدقهم  هم، سمح لهم بأن يقعوا هم في فخ  ولتجنُّب أن يقع في فخ 

 ة. أن تطرح األسئلة العكسيَّ  اتهم. عليك أن تتعل م أيض  وعدم نزاه

 ج. أطرح أسئلة لتساعد الناس على التفكير.  

ض   اتكون دائم   "في الشريعة؟ وكيف تقرأها؟ بَ تِ ماذا كُ ، حيث يقول يسوع: "28-22: 13لوقا  اقرأ ألن تقد م  اُمعرَّ

رين ليكتشفوا الحق أو خبنفسه! تحد ى يسوع اآل لجوابإلى اجوابك بدل أن تساعد الشخص على أن يفك ر ليصل 

عهم على أن يلجأوا للكتاب الُمقدَّس، وليفك روا ويكتشفوا اإلجابات  الجواب من الكتاب الُمقدَّس بأنفسهم، وقد شج 

 من نصيحتك الشخصية.  اأكثر إقناع   ابأنفسهم من الكتاب الُمقدَّس. كلمة هللا دائم  

اإلجابات من الكتاب يصلوا إلى طرح األسئلة وتساعد الناس في أن يكتشفوا الحق أو ولذا، عليك أن تتعل م كيف ت

 الذي يكتشفه اإلنسان حقٌّ يكون فهمه وتذكُّره أفضل وأسهل.  الحق  الُمقدس بأنفسهم. 

قدس ودراسته .3  . تعلّم اكتساب الحكمة من خالل قراءة الكتاب الم 

 ة هللا وإعالن إرادته؟. ماذا يعل م الكتاب الُمقدَّس عن سيادعّلم

داث التي يؤمن المسيحي المؤمن أن هللا متسي د ومتسل ط في خليقته، وأن لدى هللا خطة لخليقته والبشر فيها واألح

فكما : "9: 22خطته التي تشمل الكون وتاريخ البشر. يقول لنا النبي في إشعياء  ن للبشر كلَّ تحصل. ولكن هللا ال يُعلِ 

ة أموٌر كثيرة لم يعلِنها األرض، كذلك ارتفعت طرقي عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركمارتفعت السماوات عن  ." ثم 

هللا ولن يعلِنها لنا. وبشكٍل عام، ال يعلِن هللا لنا ما سيحدث في مستقبل حياتنا. وعلى كل حال، لسنا مضطرين للخوف 



175 
 

(. هللا 28: 8، هللا يعمل لخيرهم )رومية من المجهول، ألنه في كل األشياء التي تحصل في حياة الذين يحب ون هللا

 متسي د بقوته ومتسي د في محبته! 

لنا من خالل أنبياء العهد  هلمعرفة الناس ولعمله في األرض وللعيش بحسبه أعلن اوضروري   اكلُّ ما يعتبره هللا مهم  

السرائر للرب إلهنا،  إنَّ : "29: 29ة فر التثنيفي سِ  المقدَّس يد. يقول الكتابدالقديم ويسوع المسيح ورسل العهد الج

." إرادة هللا الُمعلَنة تتألَّف من تعاليم نة فهي لنا وألبنائنا إلى األبد، لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعةأما الوصايا المعلَ 

ة.   ُمحد دة وتعاليم عام 

 . تعلّم تقديم النّصيحة لآلخرين .2

على اكتساب مزيد من الحقائق التي يمكن أن تساعده في أخذ . إعطاء النصيحة يعني مساعدة الشخص اآلخر عّلم

بالموضوع الذي تتم  مناقشته.  الكتاب الُمقدَّس ومبادئه في ما يختص   قراره. ساعد الشخص اآلخر على أن يفهم حقَّ 

بعواقب  د الشخص على أن يفك رد الشخص اآلخر على أن يفهم القضايا والمسائل ذات العالقة بهذا القرار. ساعِ ساعِ 

؟ وإن اخترَت أن تعمل لةالمحتمَ ، فماذا ستكون العواقب هذا العملممكنين متعارضين: "إن اخترَت أن تعمل  ينقرارَ 

 ؟"لةالمحتمَ ، فماذا ستكون العواقب ذلك العمل

مثل هذه  فيلو كنُت سأعمل هذا أو ذاك كنُت تقديم النُّصح ال يعني أنك تعلِن ما ستعمله في ظروف مشابهة. ال تقُل: "

فألن ك قائد، فإن ه سيميل ألن يتب ع خيارك أو  .الظروف." وال تخبِره بالقرار الذي ستأخذه أو الخيار الذي ستسير به

قرارك. ولكن خيارك قد ال يكون خيار هللا له! وقد ال يكون قرارك هو القرار الذي يريده هللا أن يأخذه! ينبغي أن 

املة عن قراراته واختياراته وعواقب قراراته واختياراته. فإن لم يتحم ل هو يتحم ل الشخص اآلخر المسؤولية الك

 على إعطائه النصيحة "الخاطئة"! أنتمسؤولية قراراته وعواقبها، فقد يلومك 

ر عمله وبأنك تقبل أن يكون هللا  إعطاء النَّصيحة يعني أنك تقبل كون الشخص اآلخر مسؤوال   بالكامل عن ما يقر 

على أن يفكر  من خالل مساعدتهالنهائية في كيفية إرشاده ذلك الشخص. إعطاء النصيحة الجيدة صاحب السلطة 

هو مسؤوليته هو بالكامل.  ات والبدائلبالحقائق والعواقب هو مسؤوليتك، ولكن أخذ القرار أو التقرير بشأن االختيار

اختياراته، عليك أن تستمر  في قبوله كأخ تحَت أن تأخذه أو يختلف عنك في  نعما يمك امختلف   اوحت ى حين يأخذ قرار  

 سلطان هللا. 
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لحق   3الم 

 وضع الخطط الجيِّدة   

 

قّدمة وقبل كل شيء كائن حي يتأل ف من بشٍر يسكنهم  المجتمع المسيحي )الكنيسة أو المجموعة البيتية( هو أوال  : م 

(. ولذا، على 43، 00: 14كورنثوس 1ا الترتيب )روُح هللا. ولكن هذا المجتمع ينبغي أن يعمل كُمنظ مة يسوده

 المسيحي ين المؤمنين أن يتعاملوا بجدية مع موضوع التخطيط والتنظيم والقيادة والتقييم بجدية كبيرة. 

 

 األسباب الداعية لوضع خطة جيّدة . أ

 

 .التخطيط يؤّدي إلى نتائج أفضل .3

 ." ل مصيره العوزا إلى الخصب، والعجوخطط المجتهد تفضي حتم  : "2: 21أمثال 

 . التخطيط يؤّدي إلى عالقات أفضل مع الناس .5

 ." اا فيالقون رحمة وصدق  أال يضل مخترعو الشر؟ أما العاملون خير  : "22: 14أمثال 

 . التخطيط يؤّدي إلى عالقة أفضل مع هللا .1

، واعقد التحالفات: ُملخَّص: استشِ 2-1: 03إشعياء  ب  روح هللا، ونف ذ بحسب إرشاد مع اآلخرين  واالت فاقي ات ر الر 

 . هوخططه 

 

 الداعية لوضع خطة جيّدة المتطلِّبات . ب

 

 .التخطيط يشمل العمل الجاد في الوقت المناسب .3

من يجمع في الصيف مؤونته هو ابن عاقل، أما  .العامل بيد مسترخية يفتقر، أما اليد الكادحة فتغني": 2-4: 13أمثال 

 " .خزمن ينام في موسم الحصاد فهو ابن م

 ." ال يحرث الكسول في الموسم خشية البرد، وفي أوان الحصاد يطلب غلة فال يجد": 4: 23أمثال 
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  ."ال تتباه بالغد ألنك ال تدري ماذا يلد اليوم": 1: 27أمثال 

 ." ا باطلة فيشتد فقرهمن يفلح أرضه يكثر طعامه، أما من يتبع أوهام  ": 19: 28أمثال 

 ." ئفة ضعيفة، لكنه يخزن في الصيف قوتهالنمل طا: "22: 03أمثال 

 .التخطيط يشمل مشيرين وناصحين جيّدين .5

 ." يسقط الشعب حيث تنعدم الهداية، وبكثرة المشيرين يتحقق الخالص": 14: 11أمثال 

 ."بكثرة المشيرين )تنجح( تخفق المقاصد من غير مشورة، وتفلح": 22: 12أمثال 

 ."واقبل التأديب، فتكتسب حكمة بقية حياتك استمع إلى المشورة،": 23: 19أمثال 

 ." ابالمشورة تترسخ المقاصد، وبحسن الدراية خض حرب  ": 18: 23أمثال 

 ." ا ألنهم يتملقونهإن أصغى الحاكم إلى األكاذيب، يكون جميع رجال حاشيته أشرار  ": 12: 29أمثال 

 . التخطيط يشمل الصالة .1

 ."مقاصدك )تنجح( فتثبتح على الرب أعمالك اطرَ ": 0: 12أمثال 

 ." اعرف الرب في كل طرقك وهو يقوم سبلك": 2: 0أمثال 

 ." اسألوا، تعطوا. اطلبوا، تجدوا. اقرعوا، يفتح لكم": 7: 7مت ى 

 ." إنكم ال تمتلكون ما تريدونه، ألنكم ال تطلبونه من هللا"ب: 2: 4يعقوب 

 .التخطيط يشمل الخضوع لسيادة هللا .3

 ."ه خطواتهى في تخطيط طريقه، والرب يوجِّ اإلنسان يسعَ  عقلُ ": 9: 12أمثال 

 ." تبدو لإلنسان قويمة ولكن عاقبتها تفضي إلى دروب الموت طريقٍ  بَّ رُ ": 22: 12أمثال 

 ." كثيرة هي نوايا قلب اإلنسان، إنما مشورة الرب هي التي تسود": 21: 19أمثال 

 ." ن النصر هو من عند هللامع أن الفرس معد ليوم القتال، فإ": 01: 21أمثال 
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  .التخطيط يشمل تحديد األولويات .2

 ثم ابنِ  (،تأجيلها)األمور البالغة األهمية التي ال يمكن  يء حقلك لنفسكز عملك في الخارج وهيِّ أنجِ ": 27: 24أمثال 

 األقل أهمية التي يمكن تأجيلها(.)األمور  "بيتك

فهناك وقت وأسلوب لكل أمر مع أن كاهل ، المناسب وأسلوب القضاءوقلب الحكيم يدرك الوقت  "...: 2-2: 8جامعة 

 ".اإلنسان ينوء بثقل متاعبه

 .فأحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل فكرك وبكل قوتك. هذه هي الوصية األولى: "01-03: 12مرقس 

 " .وهناك ثانية مثلها، وهي أن تحب قريبك كنفسك. فما من وصية أخرى أعظم من هاتين

  .التخطيط يشمل جمع الحقائق .2

 ." ا مما رأيتفاعتبر قلبي بما شاهدت، وتلقنت درس  : "02: 24أمثال 

 ." من مظاهر مجد هللا كتمان أسراره، أما مظاهر مجد الملك فالكشف عن بواطن األمور: "2: 22أمثال 

 ." اجتهد في معرفة أحوال غنمك، واحرص كل الحرص على قطعانك: "20: 27أمثال 

 ." يجمح الشعب، وطوبى لمن يحفظ الشريعة )إعالن، معرفة األمور( حيث ال رؤيا: "18: 29ثال أم

  .والمثابرة التخطيط يشمل األمانة .2

 ." تينة يأكل من ثمرها، ومن يراعي سيده يحظى باإلكرام )يحافظ على( من يرعى: "18: 27أمثال 

  .التخطيط يشمل الترتيب والنظام .2

 ." يتمرد أهل أرض يكثر رؤساؤهم وتعم الفوضى، ولكنها تدوم إن حكمها ذو فهم ومعرفةعندما : "2: 28أمثال 

 ." مةمنظَّ  م في أسرابٍ الجراد ال ملك له، لكنه يتقدَّ : "27: 03أمثال 

 ." ..فليس هللا إله فوضى بل إله سالم: "00: 14كورنثوس 1

 ." ليتم كل شيء بلياقة وترتيب: "43: 14كورنثوس 1
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تطلَّ  . ج  بات الالزمة لتنفيذ الخطّة الجيّدةالم 

 

 خطّط، نظّم، ق د، قيّم

  .التخطيط .3

فة وُمحدَّدة بشكٍل واضح وحين  يت ِصلحين  األمر بالحقائق المتعلِّقة بسياقي، فأنا أخط ط حين تكون هناك أهداف ُمعرَّ

 يكون هناك برنامج يمكنه تحقيق هذه األهداف. 

 .التنظيم .5

 لجميع َمن هو المسؤول عن َمن وماذا. نظ مُت األمور بحيث يعرف ا

  .القيادة .1

 أنا أقود حين آخذ القرارات الصائبة في وقٍت مبك ر بشكٍل كاٍف وأحرص على تتميم هذه القرارات. 

 التواُصل الواضح عنصر أساسي  وجوهري في القيادة. 

 .التقييم .3

 حل لُت الفوارق. )بما خط طُت لعمله(، و فعلهقي مُت حين قارنُت ما عملتُه بما علي  

 

 د. محتويات الخطّة الجيّدة

 

 هدف، أنشطة، جدول زمني، تقييم

وينبغي أن يتم  )األنشطة + الجدول الزمني = برنامج(،  جدول زمنيو أنشطةو هدفو الحقائقتتألَّف الخط ة من 

 اردها المحدودة.وسياساتها وأنظمتها وأولوياتها ومووزمالئها وشركائها بقادتها  منظ مةتنفيذها ضمن عمل 

 تخبرك بما هو سياقك.  الحقائق. 3

 تريد تحقيقه.  مايخبِرك ب الهدف. 5

 تحقيقك الهدف.  كيفيةتخبِرك ب األنشطة. 1
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 الذي عليك فيه تحقيق الهدف.  الوقتيخبِرك ب الجدول الزمني. 3

 

 : اجمع الحقائقهـ. أواًل 

 

ة جد    النواحي التالية:  فيحصول على حقائق لوضع الخط ة الجي دة. ستحتاج لل االحقائق مهم 

 .اإلرشاد .3

ماذا يعلِّم هللا في ؟ اماذا يقول هللا في كلمته ومن خالل روحه لكل المسيحي ين المؤمنين في كلِّ مكان ولَك شخصي  

نة رُّ هللا وخططه الُمعلَ سِ الكتاب الُمقدس بشأن مثل هذه الخطة المنوي وضعها؟ كيف يرِشدك هللا من خالل الصالة؟ 

( ال يمكن إحباطها أو إفشالها، فاهلل سي د ومتسل ط على كل األحداث. 7: 0؛ عاموس 8: 02؛ مزمور 29: 29)تثنية 

 ؛9: 12؛ أمثال 11: 00؛ مزمور 0-2: 42)انظر أيوب  ستثبت خط ته اإللهية )هدفه، قصده، مشورته(، وستتم  

؛ 11: 22؛ 14: 48؛ 11-13: 42؛ 8: 43؛ 1 :22؛ 27، 24: 14؛ 13: 8؛ إشعياء 03: 21؛ 24: 23؛ 21: 19

(. ولذا ضع خططك بحيث تكون منسجمة قدر المستطاع مع خطة 8-7: 0 يوحنا ؛ رؤيا11: 1؛ أفسس 29: 44إرميا 

 هللا! 

 .التنظيم .5

تي(؟  ما األهداف العامة لمجتمعي المسيحي )كنيستي أو مجموعتي البيتية أو منظم 

م .1   .التقد 

م الذي تم تحقيقيه خالل السنة الماضية؟ )ما الذي تم  تحقيقه وت  (12: 4تيموثاوس 1حصيله حت ى اآلن؟ ما مدى التقد 

 .الدروس .3

 (. 02: 24ما الدروس التي ينبغي أن تتعل مها من اختباراتك ونجاحاتك وفشلك وأخطائك في الماضي؟ )أمثال 

 .الثقافة .2

ا إلى الوجود والعالم، معتقداتها، المعتقدات الخرافية ما السمات األساسية الرئيسية التي تت صف بها ثقافتك )نظرته

 روح زمننا؟  هو الشائعة فيها، قِيَمها، عاداتها، مؤس ساتها، تقاليدها(، والثقافات التي تخدم فيها؟ ما
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 (9-1: 12؛ التقاليد الباطلة، مت ى 10-9: 18)مثل األمور المقيتة، تثنية 

 .االحتياجات .2

، واحتياجات شركائك في الخدمة، واحتياجات أفراد همن تريد الوصول إليهم وخدمتما هي احتياجات الناس الذي

: 13؛ زكريا 24-1: 04؛ حزقيال 43-1: 20؛ 11-13: 12؛ إرميا 20: 27عائلتك، واحتياجاتك الشخصية؟ )أمثال 

 (02: 9؛ مت ى 17-12: 11؛ 2-0

 .اإلمكانيات .2

 كورنثوس1؛ 27: 14 الرسل التي يضعها هللا أمامك؟ )أعمالما هي اإلمكانيات والفَُرص أو األبواب المفتوحة 

 (8-7: 0 يوحنا ؛ رؤيا0: 4؛ كولوسي 12: 2كورنثوس 2؛ 8-9: 12

 .المشاكل .2

قات وجوانب النقص التي تواجهها؟ )أعمال ؛ 9-2: 12 الرسل ما هي الصعوبات ونواحي المقاومة والمعوِّ

 (28: 11كورنثوس 2؛ 18-17: 2تسالونيكي 1

 .الموارد .2

(، وأماكن لالجتماع 21-19: 2ك: مواردك البشرية من ناحية توف رها ودرجة التزامها )انظر فيلب ي دما هي موار

 (، ودعم الصالة )انظر كولوسي12-12: 4، والمال )انظر فيلب ي (، والوقت، والمواد  9: 19 الرسل )انظر أعمال

 (، إلخ؟ 2-4: 4

 .القدرات .33

س الذين تريد خدمتهم من ناحية القدرات الطبيعية والمواهب الروحية وقدرة ما هي قدرات زمالء العمل والنا

ة والضعف والخبرة واإليمان، إلخ.  االحتمال ونقاط القو 

 .التكاليف .33

(، أو المال، أو الطاقة، أو إنكار 27: 11كورنثوس 2كم ستكون التكلفة )لك ولآلخرين( من ناحية الوقت )انظر 

 تيموثاوس2لدراسات( والبرامج، أو المقاومة الممكنة أو األلم والمعاناة المتوق عة )انظر الذات، أو إعداد المواد )ا

 (؟ 12: 0
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 .المشورة .35

وا بظروف وأضاٍع مشابهة لظروفك  ما رأي قادتك والمؤمنين اآلخرين األتقياء والناضجين والحكماء، والذين مر 

 وأوضاعك؟ 

 يك عمله. اطلب المشورة فقط بعد أن تكون قد أنجزَت ما عل

 

ْذ قراراتاثانيً  . و  : خ 

 

 .ألجل طرح األفكار يذهنال عصفال .3

 أ. العصف الذهني نقاش عفوي  يهدف للبحث عن أفكاٍر جديدة. 

 كب. مارس العصف الذهني بشكٍل خاص  مع فريقك من زمالء العمل، كما يمكنك ممارسته مع قادتك ومشيري

 وشريك حياتك وأوالدك. 

 .فتاحالتفاعل في جوٍّ من االن .5

 أ. تفاعلوا بعضكم مع بعض في جو  من االنفتاح. قي م البدائل. 

 . اب. استمع بانتباه لردود أفعال اآلخرين واستجاباتهم وأسئلتهم. حاولوا أن تفهموا مقاصد وني ات بعضكم بعض  

ال تأملت بما تؤول : "7: 47إشعياء  بشأن العواقب الحقيقية والتخيُّلية الممكنة لقراراتكم وأعمالكم.  اج. فك روا مع  

 ." ينبغي التفكير بما يمكن أن يحدث. إليه

 د. أخِضعوا كل فكرة المتحان كلمة هللا. 

ية بش  ن كل  قضيٍة أساسية. أهـ. صل وا بشمولية وجد 

و. أعِط كلَّ شخٍص مشارك )الزوجة، األوالد، أعضاء الفريق، إلخ( الوقت الكافي للتفكير والصالة بشأن القرارات 

 المقترحة. 
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 .اتّخاذ القرار .1

 كفريق من شركاء العمل أو مجلس الشيوخ )لجنة الكنيسة( أو ككنيسة.  اأ. اعمل على أن تؤَخذ قراراتكم مع  

 ( ال بالتصويت. 28: 12 الرسل ب. ابذل كلَّ جهٍد ممكن لتؤَخذ قراراتكم باإلجماع واالت فاق )انظر أعمال

 وتُحاَسب عن قراراتك!  ستكون مسؤوال  الذي وحدك! ولذا، أنت الوحيد ج. ستحتاج ألن تأخذ بعض القرارات 

 .قرارات مهّمة يلزم أخذها .3

 ( للقرارات التي ستأخذها والخطط التي ستضعها؟ الكتاب الُمقدَّس وعود أو تعاليم أو أ. ما هو أساسك الكتابي )وصايا

 ب. ما الشيء الذي ترغب برؤية هللا يعمله في وسطكم؟ 

 تأثير األسمى الذي ترغب بأن تتركه على الناس؟ ج. ما ال

ر سلوكك(؟   د. ما هي فلسفتك في الخدمة )المبادئ أو الحقائق التي تقر 

 هـ. ما هي استراتيجيتك في الخدمة )منهجيتك وخطواتك الرئيسية في العمل(؟ 

 و. ما هي خططك )األهداف والبرامج التي تتألَّف من األنشطة والجداول الزمنية(؟ 

 ز. ما هي بنية منظَّمتك؟ 

ق األخرى في الكنيسة أو الكنائس األخرى، والقادة رَ الفِ )ح. ما هي عالقتك بالمجموعات األخرى من الناس؟ 

 اآلخرين(. 

 جك فيها وسرعتها؟ ي. ما هو أسلوب خدمتك ونه

 

 ا: ضع أهدافً از. ثالثً 

 

 .محتوى األهداف .3

 ينبغي أن تعكس األهداف ما يلي: 
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عك ويحث ك عليهأ. د س حياتك له؟  .عوة هللا أو ما يشج  ماذا يريدك الرب أن تعمل؟ ما األمر الذي يريدك هللا أن تكرِّ

 (. 2-1: 03)إشعياء 

ة التي يحثُّك على إطاعتها؟ )لوقا  ب. وصايا هللا وتعاليمه.    .(28-22: 13ما وصايا وتعاليم الكتاب الُمقدَّس الُمهم 

ة لدى كنيستك أو  وت هللا )كنيسة هللا في العالم(، وكنيستك وحي ك.ملكج. مواضيع اهتمام  ما هي األهداف العام 

 مجموعتك البيتية أو منُظ متك المسيحية؟ 

 .وظائف األهداف الواضحة .5

 ينبغي أن تكون األهداف التي تضعها: 

 عملك ما تعمله.  بسبب: ينبغي أن يُخبِر الهدف الجميَع زةُمحفِّ أ. 

 المقتنعين به إلى التعهُّد بالسعي لتحقيق هذا الهدف.  الناسَ  يدفع الهدفُ  :انتقائيةب. 

: ينبغي أن يحول الهدف دون ضياع الموارد )الناس والمال والوقت(، ويحول دون االنحراف نحو األمور فاعلةج. 

 غير األساسية أو نحو االنشغال بما هو غير مهم. 

هذا هو سبب ضرورة صياغة األهداف في ضوء قييم والسيطرة )الضبط(. : يشكِّل الهدف أساس التقابلة للقياسد. 

 نتائج واقعية يمكن تحقيقها وقياسها. 

 .دةاألهداف الجيِّ سمات  .1

 ينبغي أن تكون األهداف الُمصاغة: 

ر الهدف. موَجزةأ.   : ينبغي أن يتمك ن الجميع من تذكُّ

 .اتبه(، إذ يدركه جي د  : ينبغي أن يتمك ن الجميع من توصيل الهدف )يكواضحةب. 

 : ينبغي أن يدفع الهدف الناس إلى العمل. محفزةج. 

ر.  ا: ينبغي أن يكون الهدف محف ز  تنطوي على تحد  د.   لإليمان والتطوُّ

 وممكن التحقيق.  ا: ينبغي أن يكون الهدف واقعي  واقعيةهـ. 

 : ينبغي أن يكون الهدف ممكن القياس. ُمحد دةو. 
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عة(: ينبغي أن يصف الهدف النتائج ال األنشطة. )للن نة  معلِ ز.   تائج الممكنة المختلفة والمتنو 

 

 اكتب الخطط: ارابعً  . ح

 

 ص التي فيها يمكنك تحقيق هدفك المحدَّد. رَ معنى "التخطيط" هو أن تستفيد من الموارد المتاحة لديك في الفُ 

 .سنوية للتلمذةمثال على خطة  .3

 الناحية الزمنية األنشطة األهداف

من خمسة مجموعة  أ. أن أؤلِّف 

 تالميذ للمسيح.

تدريس أربعة أدلة إرشادية تحتوي أ. 

على تدريباٍت إبداعية للتلمذة، 

  .غيرهم تلمذةولتدريب التالميذ على 

في هذه السنة.  اي  أسبوع ادرس   48أ. 

يحتاج كل درس لفترة ما بين ساعتين 

 وثالث ساعات.

 ب. أن أحف ز على تطبيق كلمة هللا

 والتغيير في الحياة. 

ب. حينما يُطلَب االجتماع أو يكون  .ب. اجتماعات فردية منتظمة

، ولكن مرة  واحدة على األقل االزم  

 في الشهر. 

ن مجموعة من  ج. أن أبني وأكو 

 أتباع المسيح.

في منتصف  ي  اشهر ااجتماع   12ج.  .للمجموعات البيتية ااجتماع   12ج. 

 الشهر. 

 

 

 .على الدرس الثالث من الدليل اإلرشادي األولمبنيٌّ مثال  .5

 الناحية الزمنية األنشطة األهداف

 دقيقة 23أ.  صفة هللا: هللا عظيم وكل ي القدرةأ.  .اأن نعبد مع  أ. 

في قضاء وقت  امع   المشاركةب. 

 .خلوة مع الرب

  دقيقة 23 ب.  24: 11-1: 8مت ى  ب.

 دقيقة 73ج.  مفاهيم رسالة اإلنجيلج.  .أن أعل م دورة تلمذة جديدةج. 

 دقائق 8د.  الصالة استجابة  لكلمة هللاد.  .اأن نصل ي مع  د. 

 دقيقتانهـ.  4كتابة الواجب الخاص  بالدرس هـ.  .للتالميذ لينجزوه اأن أعطي واجب  هـ. 
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 .على الدرس الرابع من الدليل اإلرشادي األولمبنيٌّ مثال  .1

 احية الزمنيةالن األنشطة األهداف

في قضاء وقت خلوة  اأ. المشاركة مع  

 .مع الرب

 دقيقة 23أ.  02: 14-22: 11أ. مت ى 

ل وحفظ  ية من الكتاب آب. التأمُّ

 .الُمقدَّس

الة   ب. يقين استجابة الص 

 24: 12يوحنا 

 دقيقة  23ب. 

 ج. طريقة الخطوات الخمسة .االكتاب الُمقدس مع   أن  ندرسج. 

 لي؟ ص  ما أَ  ؟من أين أتيتُ 

 أ4: 2-1: 1تكوين 

 دقيقة 73ج. 

 دقائق 8د.  د. الصالة بعضنا ألجل بعض .امع   أن  نصل يد. 

للتالميذ  اهـ.  أن أعطي واجب  

 .لينجزوه

 هـ. دقيقتان 2هـ. كتابة الواجب الخاص  بالدرس 

 

د من عمل ما يلزم .3  .قائمة للتأك 

 ؟ (2: 24؛ 22: 12أ. هل استشرُت آخرين )أمثال 

به ليكون القائد الجديد التالي للمجموعة؟   ب. هل خط طُت مع مساعدي الذي أدر 

 (؟ 28: 12 الرسل ؛ أعمال18: 13كورنثوس 2؛ 2-1: 03ج. هل أك د الرب على الخطط التي نضعها )إشعياء 

 د. هل قي مُت البدائل ووزنتها؟ 

 مامي؟ هل استثمرُت مواردي بأفضل طريقة ضمن الُفَرص المتاحة أهـ. 

 .قائمة بما ينبغي عمله .2

ة بالدرس التالي بشكٍل جي د، وذلك مع مساعدك.   أ. أعِدد األنشطة الخاص 

 ب. اجمع المواد الالزمة لذلك الدرس، بما في ذلك اإلعداد للدرس التالي كتابة  ليأخذها الطالب معهم إلى بيوتهم. 
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رجة الحرارة، وتوفير القلم والممحاة )أو اللوح ج. احرص على ترتيب الطاولة والكراسي، وأمور اإلضاءة ود

والمشروبات )أو فوِّض األسود والطباشير(، وُكتب الترانيم ونَُسخ إضافية من الكتاب الُمقدَّس، واألوراق واألقالم، 

 هذه المسؤولية لمساعدك(. 

ب  خططد. صلِّ واستودع بيد الرب ما تريد عمله، وصل  أن يُ  (. صلِّ بانتظام ألجل كلِّ واحٍد 0: 12)أمثال  كنِجح الر 

م لهم   يجس د كلمات رسالة كولوسي مثاال   من ذاتكمن أفراد المجموعة. صلِّ مع مساعدك. صلِّ أن تقد 

1 :9-12 . 
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لحق   4الم 

 مزيٌد من المواهب الروحية   

 

 من الدليل اإلرشادي السابع.  02انظر مواهب الروح القدس الخمسة األولى في الدرس 

 

 .نون/ المدبِّروالقادة والمدير .2

 (2: 35أ. القائد المدبّر )رومية  

ة يتم تعيينهاالقائد وظيفة )مركز، خد مة  الكنيسة. يقود القادة بالسير أمام اآلخرين وبتوجيههم  وسط( أو قدرة خاص 

 .  وبتقديم مثال جي د لآلخرين في أنفسهم. هذه مهمة شيوخ الكنيسة بشكٍل خاص 

 ( 52: 35كورنثوس 3لمدبِّر )ب. المدير ا 

ة وسط الكنيسة. يقود المديرون بتوجيه شعب الكنيسة وقيادتهم  المدير وظيفة )مركز، خدمة يتم تعيينها( أو قدرة خاص 

 عبر الصعوبات وبتقديم الِحكمة والنُّصح. 

ة شيوٌخ في الكنيسة يقود (. بينما يهتم  17: 2وس تيموثا1شؤون الكنيسة من دون االنشغال بالوعظ والتعليم ) ونثم 

ة بالكنيسة، يهتم  المديرون بدرجٍة ما  مسؤولية القيادة الروحية ب"األعوان" بمسؤولية إدارة الشؤون الخارجية الخاص 

 في الكنيسة. 

 .الخدمة والمساعدة .2

 (2: 35أ. الخدمة )رومية  

ة، كما يمكن أن تكون وظيفة )مركز، خدمة يتم تعيينها( ل ام الخدمة قدرة خاص  لشمامسة في الكنيسة. يرى الخد 

 الحاجات المختلفة ويعملون على سد ها. 

 (52: 35كورنثوس 3ب. األعوان ) 

ات.  م المساعدون/ األعوان المساعدة في الكثير من المهم  ة. يقد   العون/ المساعدة قدرة خاص 
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 .التكل م بكلمة حكمة أو كلمة علم أو مزمور أو كلمة وعظ )تشجيع( .2

 (2: 35كورنثوس 3ل م بكلمة حكمة )أ. التك 

ة على إظهار أفضل وسيلة التكلُّ  م بكلمة حكمة هي موهبة التكل م بكالم تشك ل الحكمة محتواه. إن ه رغبة وقدرة خاص 

يمكن للناس ات باعها واستخدامها لتحقيق أسمى األهداف. المسيحيون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة يقد مون 

 ين بشأن أفضل طريقة يمكنهم بها إرضاء هللا. النُّصح لآلخر

 (2: 35كورنثوس 3ب. التكل م بكلمة معرفة ) 

ة على شرح معنى األمور  موهبةالتكلُّم بكلمة معرفة هو  التكلُّم بكالٍم تشكِّل المعرفة محتواه. إنه رغبة وقدرة خاص 

زون المعرفة الصحيحة والسليمة، أي ذه الموهبة يميِّ للناس. المسيحيون المؤمنون الذي لديهم ه امخفي   االذي كان سابق  

 أن هم يعرفون إن كانت تت فق مع إعالن هللا في الكتاب الُمقدس أو تخالفه. 

 (52: 33كورنثوس 3ج. التكل م بمزمور ) 

ة على التكلُّم مع اآلخرين باستخدام المزامير الموجودة لدينا أو با ستخدام ترانيم التكلُّم بمزمور هو رغبة وقدرة خاص 

(. المسيحي ون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة الروحية 12: 0؛ كولوسي 19: 2وأغاني روحية جديدة )أفسس 

 ينقلون رسالة هللا من خالل األشعار والترانيم والموسيقى. 

 ( 2: 35د. التكلّثم بالوعظ والتشجيع )رومية  

ة على حث  المسيحي ين المؤمنين على عمل ما يعل مه الكتاب التكلُّم بالوعظ والتشجيع أو الحث  هو رغبة أ و قدرة خاص 

الُمقدس، سواء أكان ذلك بالحديث إلى جماعة أو بالحديث الش خصي. المسيحيون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة 

المسيحي ين المؤمنين يقد مون النُّصح والمشورة للمسيحي ين اآلخرين في مجال النمو والخدمة الشخصيين. هم يحث ون 

على تطبيق ما يعل مه الكتاب الُمقدس على الحياة اليومية وعلى تنمية شخصياتهم وصفاتهم المسيحية واألخالقية. كما 

عونهم على أن يأخذوا خطواٍت في اإليمان.   يحث ون المسيحي ين المؤمنين على أن يسلكوا كمسيحيين ويشج 

 .العطاء أو المساهمة .2

ة على استخدام األمالك األرضية ألجل خير الناس وألجل مجد هللا. 8: 12العطاء )رومية  ( هو رغبة وقدرة خاص 

هون اهتمامهم الكتساب المال أو األمالك والعقارات من أجل  المسيحي ون المؤمنون الذين لديهم هذه الموهبة يوج 

يحي ين مؤمنين آخرين في الكنيسة )كنيستهم، المساهمة في امتداد ملكوت هللا. يستودع هؤالء مالهم أو أمالكهم بيد مس

 أو كنيسة أخرى أو كنائس أجنبية خارج بالدهم(، وفي منظَّمات مسيحية بغرض المساهمة في امتداد ملكوت هللا. 
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 .الرحمة .33

ة على التعاطُف مع احتياجات اآلخرين، وبالتالي تعزيتهم 8: 12الرحمة )رومية  ( هي رغبة وقدرة خاص 

االستماع. ن في المالحظة ووجي د ذه الموهبة الروحية هم بشكٍل عام  سي حيون المؤمنون الذين لديهم هومساعدتهم. الم

يستطيع هؤالء أن يقي موا بسرعة وضع احتياجات وأفكار ومشاعر الناس الُمحبَطين والمتأل مينن أو الُمساء إليهم، أو 

لى سرير الموت، أو الناس الذين لديهم مخاوف أو هم في المتضايقين، أو المرضى، أو الُمعاقين، أو الكبار والذين ع

ون به.   حالة حزٍن على فراق عزيز. لدى هؤالء القدرة على التعاطُف مع هؤالء الناس واإلحساس بما يمر 

 .اإليمان .33

ة ألجل هللا. المسيحي ون المؤمنون الذي9: 12كورنثوس 1اإليمان ) ة على تحقيق مهمة خاص  ن ( هو رغبة وقدرة خاص 

، قد يطلب هللا منهم أن يحيوا أو لديهم هذه الموهبة الروحية يثقون باهلل حين يدعوهم إلنجاز مهمة صعبة ُمعيَّنة. فمثال  

يعملوا في بلٍد أجنبي، أو أن يصمدوا في مواجهة اضطهاٍد يتعرَّضون له، أو بأن يسعوا لتحقيق العدل في عالم ظالم. 

يعمل معجزاٍت ُمعي نة وبأن ينِجز أشياء عظيمة  هذه الموهبة يثقون باهلل ويثقون بأن  المسيحي ون المؤمنون الذين لديهم ه

من خاللهم. يثق هؤالء بأن الرب يزيل الصعوبات والمعط الت، حتى لو كانت بعظمة الجبال. وهم يثقون بأن هللا 

م وموسى في إدراكهم لمقاصد هللا إنهم مثل نوح وإبراهييأتي إلى الوجود بأشياء تبدو مستحيلة من المنظور البشري. 

 من خالل اإليمان. 

  .مواهب الشفاء .35

ة على شفاء أمراض  ة( هي مجموع03، 9: 12كورنثوس 1مواهب الشفاء ) عة من الرغبات والقدرات الخاص  منو 

. كل أجساد وأرواح )أو نفوس( اآلخرين. يستخدم هللا الذين لديهم إحدى هذه المواهب كأدواٍت بشرية لشفاء الناس

 شفاء هو شفاء إلهي، ولذا فهو شفاء فوق طبيعي! 

 .أعمال قّوات أو معجزات .31

ات أو المعجزات  ة على  مجموعةٌ  هي (29-28، 13: 12كورنثوس 1)أعمال القو  من الرغبات والقدرات الخاص 

جزات هو هدف المع( أو آيات غير اعتيادية أو معجزات. 28-20: 11كورنثوس 2تتميم أعمال فوق طبيعية )انظر 

التأكيد على حقيقة إله الكتاب الُمقدَّس وإعالنه، كما تهدف بشكٍل خاص  لتقوية اإليمان المستمر  بيسوع المسيح، وهو 

ه من (. حدثت  المعجزات في الكتاب الُمقدس حين أعلن هللا نفسه وحقَّ 01-03: 23ما يضَمن الحياة األبدية )يوحنا 

ة  إيليا وأليشع(، وخالل موسى، وأنبياء العهد القديم )  ى)انظر مت   يسوع المسيح، ورُسل العهد الجديدخاص 

  .(4: 2؛ عبرانيين 12: 12كورنثوس 2؛ 40: 2 الرسل ؛ أعمال23-18: 13لوقا  ؛8، 1: 13
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 .تمييز األرواح .14

ة ودعوة من هللا للتمييز13: 12كورنثوس 1تمييز األرواح أو التمييز بين األرواح ) بين  ( هي رغبة وقدرة خاص 

ن بعُد، كان المسيحيون المؤمنون يعتمدون على هذه الموهبة  األرواح المختلفة. حين لم يُكن العهد الجديد قد ُدوِّ

الروحية للتمييز بين ما هو إلهي وما هو شيطاني، بين ما هو روحي وما هو نفسي، بين ما هو حق وما هو كذب، 

إن  ايعرفول -لديهم هذه الموهبة الروحية "يمتحنون األرواح"  بين ما يبني وما يهدم. المسيحيون المؤمنون الذين

شخٌص (. يستطيع هؤالء تمييز إن كان 12-2: 10 الرسل ؛ أعمال2-1: 4يوحنا 1كانت من هللا أو من مصدٍر آخر )

عمل بما قاله نبي  ، أو إن كان شخٌص ما أو كنيسة ما عليها أن تاأو كاذب   االعهد الجديد صادق   ما يد عي أن ه نبيٌّ في حقبة

(. يستطيع هؤالء تمييز إن كانت موهبة روحية في الكنيسة موهبة حقيقية أو 29: 14كورنثوس 1العهد الجديد ذاك )

 ى شيطانية. كانت موهبة غريبة أو غير حقيقية أو حت  

يرة وفي الذين يعبثون بالممارسات الس   يرة تعمل في المسكونين بأرواٍح شر  حرية. بل إن  األرواح كانت األرواح الش ر 

يرة  (. كانت تلك األرواح 1: 4يوحنا 1كانت تعمل في الكنائس التي كانت مؤلَّفة بشكٍل رئيسي من األمم )الش ر 

يرة تظهر من خالل التكل م بنبو    الرسل ات كاذبة وفي عمل بعض المعجزات أو األعمال غير االعتيادية )أعمالالش ر 

 عمالأ؛ 24-20: 24ٌر واقع موجود )مت ى انية للمواهب الروحية وعمل المسيحية أم(. التقليدات الشيط10-12: 19

 (. 12-10: 11كورنثوس 2؛ 01-29: 23 الرسل

 .أنواع ألسنة .32

 الرسل. فر أعمالأ. األلسنة في سِ  

ة على التكلُّم بلغات أمم أخرى معروفة أو ممكنة الف الرسل فر أعمالكان التكل م بألسنة في سِ  هم، بحيث قدرة خاص 

  (.11-7: 2 الرسل يتكل م المسيحي المؤمن عن هللا ومعجزاته وعجائبه )أعمال

نة في يوئيل  ة العهد القديم الُمدو  ، وإلظهار 29-28: 2كان الهدف من هذه الموهبة وصف التحقيق التاريخي لنبو 

وح القدس )أعمال لتكلُّم بألسنة هو العالمة المرئية (. كان ا12: 2 الرسل وإثبات االنسكاب والحضور الحقيقيين للر 

ل انسكاب للروح القدس في التاريخ البشري على كل اليهود الذين آمنوا بيسوع المسيح )أعمال الرسل  (، 2على أو 

(، وعلى كل األممي ين )غير 8وعلى كل السامريين )أنصاف اليهود( الذين آمنوا بيسوع المسيح )أعمال الرسل 

 الرسل (. في أعمال8: 1 الرسل ن مع أعمال؛ قارِ 12و 11و 13سوع المسيح )أعمال الرسول اليهود( الذين آمنوا بي

)صوت هبوب الريح القوية والتكلُّم  مسموعة)ألسنة النار( وآية  مرئيةكانت هناك عالمات أخرى، فكانت هناك آية  2

 بألسنة أجنبية(.
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ر. صالخالما عمله هللا في تاريخ  يصف أو يروي الرسل فر أعمالسِ   ال يعل م. كانت هذه األحداُث فريدة ، ولم تتكرَّ

 العالقات المرئي ةأن  يعل م! الكتاب الُمقدس ما ينبغي أن يحدث في الكنائس المسيحية في العالم اليوم الرسل فر أعمالسِ 

 الرسل ؛ انظر أعمال10-12: 12كورنثوس 1طة )ياالعتيادية لنوال الروح القدس هي المجيء إلى كنيسة حية ونش

ة المحبة، في حياة المؤمنين )غالطية 42: 2 ومن ناحية (! 22: 2(، والحضور المرئي لثمر الروح القدس، خاص 

حت ى حين تفتقر الكنيسة أو حياة المؤمنين لبعض المواهب الروحية، فإنه ينبغي أال الكتاب الُمقدس أن ه   يعل مأخرى، 

التنبُّؤ بلغات معروفة أخرى )أو  الكتاب الُمقدَّس أن   ال يعلِّمية أخرى، (! ومن ناح8-1: 10كورنثوس 1) للمحب ةتفتقر 

 التكلُّم بألسنة البشر( ينبغي أن يكون اآلية المصاحبة لنوال الروح القدس )أو معمودية الروح القدس(! 

 .ب. األلسنة في الرسالة األولى إلى الكورنثيّين 

( كان 00-1: 14؛ 11-8، 1: 10؛ 03-28، 13: 12كورنثوس 1ن )في رسالة الرسول بولس األولى إلى الكورنثيي

ة أو ظاهرة قول أشياء ب لم تُكن هذه الظاهرة صواٍت غريبة وغير مفهومة )ألسنة المالئكة(. أالتكلُّم بألسنة قدرة خاص 

 الكنيسة.  من التشويش في ا، وقد خلقت نوع  ة، لكن غير مفهوممسموعة   مصحوبة  بألسنة ناٍر مرئية. كانت ألسنة  

. الكلمات لسنةأعن قدرٍة دائمة على التكلُّم بم م الرسول بولس عن اندفاقٍة مفاجئة في التكلُّم بألسنة، لكن ه يتكلَّ ال يتكلَّ 

عليه الروح القدس بقوة خالل خدمة، فيندفع  إلى شخٍص يحل   ال تشير( 10: 14كورنثوس 1"َمن يتكل م بلسان" )

م فعل بزمن ستخدَ شخٍص لديه قدرة دائمة على التكل م بألسنة )يُ  تشير إلىفهومة، بل بأصواٍت غريبٍة وم امتكل م  

، ويُستخَدم فعل بزمن المضارع في 22: 14كورنثوس 1المضارع في اليونانية(! كما تشير عبارة "له لسان" )

على التكلُّم بألسنة. والكلمات لفعل "يمتلك"( إلى شخٍص لديه قدرة دائمة وتامة ل، حيث "له" ترجمة االيونانية هنا أيض  

تشير إلى شخٍص  ؛ يُستخَدم فعل بزمن المضارع في اليونانية(28-27: 14كورنثوس 1"إن كان أحد يتكل م بلسان" )

ة على الطريقة التي يتكل م أو ينطق  قد م بولس الرسول بعض الحدود ولذا، بذلك اللسان! بها لديه سيطرة دائمة وتام 

لو كان الروح القدس  االكنيسة، وهو أمر ليس ممكن   تتخدام المواهب الروحية خالل اجتماعالكيفية اس والضوابط

 بألسنة!  ايحل  بقوة فجائية على المسيحي المؤمن، فيندفع متكل م  

بأيدي  حصل إظهار المواهب الروحية في الفترة األولى في كنيسة العهد الجديد حين لم يُكن العهد الجديد كامال  

ين. ولذا، كانت هناك إمكانية كبيرة لالنحراف والضالل والتعاليم الخاطئة. كانت كنيسة كورنثوس تتألَّف المسيحي  

، وكانوا يصارعون مع مشاكل وظواهر حصلت في  بشكٍل رئيسي من مسيحي ين مؤمنين ذوي خلفيات وثنية بشكٍل تام 

كورنثوس 1"]غيورين[ للمواهب الروحية" ) بيئتهم غير المسيحية. كان المسيحيون المؤمنون في كنيسة كورنثوس

الراجح أنهم كانوا ؛ في اليونانية "غيورين لألرواح" وليس "غيورين في ما يتعلَّق بالمواهب الروحية"(. 12: 14

" مختلفة  كانت تمنح مواهب مختلفة للناس. ولكن الرسول بولس عل م أن كل المواهب المختلفة ايعتقدون أن "أرواح  
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(. وعل م الرسول بولس أن على المسيحيين المؤمنين 11، 4: 12كورنثوس 1واحد هو الروح القدس ) تنبع من أصلٍ 

في كورنثوس أن يكونوا غي ورين لعمل األمور التي تبني الكنيسة ال لعمل األمور التي تخلِق التشويش والفوضى 

ي نة مثل موهبة النبوة ورفيقتها هذا هو السبب وراء الحاجة لعمل مواهب مواهب مع(. 43، 00: 14كورنثوس 1)

 يء بالضالل والخطية. ل( في هذا السياق الم13: 12كورنثوس 1اللصيقة موهبة تمييز األرواح )

من مشاكل كثيرة في كنيسة كورنثوس. فقد سادتها فقط تشير رسالة كورنثوس األولى إلى أن  التكلُّم بألسنة كان واحدة  

والمحاكمات أمام قضاة العالم  ،والفساد األخالقي الش ديد ،والخصام ،والحسد ،يرةاالنقسامات، وعدم النُّضوج، والغ

ي ة، ومشاكل زوجية، وأكل لحم الحيوانات الُمقدَّمة لألصنام، وإساءة استخدام غير األتقياء،  وإساءة استخدام الحر 

، واالجتماعات المسيحية المؤذية، وعدم حفظ عشاء ا لرب بطريقة صحيحة، والسعي النساء لمراكزهن  ومناصبهن 

 المحموم وراء ظاهرة التكلُّم بالسنة، وإنكار قيامة الجسد. 

(، 03: 12كورنثوس 1) قيمة أكبر مما ينبغيكانت مشكلة كنيسة كورنثوس أنَّ شعبها أعطى موهبة التكلُّم بألسنة 

(. لهذا عالج الرسول بولس 14 كورنثوس1وأن  التكلُّم بألسنة في الكنيسة أدى إلى تشويش اجتماعات الكنيسة )

ع العظيم للمواهب (. charismata ة:المواهب الروحية )في اليوناني موضوع في البداية عل م بشكٍل عام بشأن التنوُّ

 -أشار بشكٍل خاص  إلى الطريق األفضل واألسمى (. ثم  12كورنثوس 1الروحية وخدمات وإظهارات الروح القدس )

في مكانها الصحيح، كما شك ل المبدأ الذي ينبغي للمواهب  ةٍ المواهب الروحية كل  واحدطريق المحبة، وهو ما وضع 

ة ا(. وأخير  10كورنثوس 1الروحية أن تعمل بحسبه ) ، عل م عن الفرق بين موهبة التكلُّم بألسنة وموهبة النبو 

 اة، كانوا يؤث رون سلب  (. واضٌح أن أعضاء كنيسة كورنثوس، الذين كانت لهم مواهب روحية خاص  14كورنثوس 1)

باجتماعات الكنيسة من أجل أن يقولوا أو يفعلوا ما يريدون! وبينما يطالب هللا بأن يتم  كلُّ شيٍء في الكنيسة بطريقةٍ 

لوا اجتماعات الكنيسة االعتيادية المنتظمة  ُمرتَّبة وُمنظَّمة، فقد تصرَّف هؤالء بطريقٍة غير الئقة وغير محترمة. فحو 

: 14كورنثوس 1من السالم، كانت اليُد العليا للتشويش وعدم النظام وعدم الترتيب ) ماعاٍت غير ُمنظ مة. وبدال  لى اجتإ

شة 43، 00 (. ومع أن الرسول بولس كان يعطي المواهب الروحية قيمة  عظيمة، فقد منع هذه الممارسات الُمشوِّ

في العالم وفي كل االجتماعات ينبغي أن يحصل ألجل  والمزعجة! وقد أوصى بأن  كل ما يتم  في الكنائس المسيحية

، وكذلك ألجل بناء المؤمنين أفراد   ي ة التي يمكن لكل مسيحي  مؤمن أن يمارس مواهبه . ابناء الكنيسة ككل  ينبغي للحر 

ستهم الروحية بها أن تبقى ضمن حدود المحبة والبنيان والخدمة. وينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يبقوا في ممار

 (. 43-22: 14كورنثوس 1المواهب ضمن الحدود والضوابط التي يضعها الرسول بولس في الكتاب الُمقدَّس )

وهو  ،بهذه الطريقة يضع الرسول بولس التكلُّم بألسنة في مكانها الصحيح في عالقتها بالمواهب الروحية األخرى

ين اوتعليم   ايقد م حض    لديهم قدرة دائمة على التكل م بألسنة أو للذين كانوا يتكل مون أو للمسيحي ين المؤمنين الذين  خاصَّ
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لذلك يجب على المتكلم بلغة مجهولة أن يطلب من : "17-10: 14كورنثوس 1لسنة، فيقول في أيصل ون أو يرنم ون ب

ن؟ سأصلي فما العمل إذ ، فإني إن صليت بلغة مجهولة، فروحي تصلي، ولكن عقلي عديم الثمر. هللا موهبة الترجمة

وإال، فإن كنت تحمد هللا بالروح فقط،  .اا. سأرنم بالروح، ولكن سأرنم بالعقل أيض  بالروح، ولكن سأصلي بالعقل أيض  

ا، أنت تقدم الشكر بطريقة طبع   لدى تقديمك الشكر ما دام ال يفهم ما تقول؟ ’آمين‘يف يستطيع قليل الخبرة أن يقول: فك

ال  "ول الرسول بولس عن "التكلم أو الصالة أو الترنيم بالروح )الروح البشرية(" ق.ىبنَ حسنة، ولكن غيرك ال يُ 

يمكن أن يعني إال أن الشخص يعب ر بأصواٍت ال يستطيع أحٌد أن يفهمها. وقوله عن "التكلُّم أو الصالة أو الترنيم 

سول بولس هؤالء بالذهن" ال يمكن أن يعني إال أن الشخص يعب ر بكلماٍت يستطيع الجميع فهمها. كان  حثُّ وحضُّ الر 

المسيحي ين المؤمنين هو ألنهم كانوا يتكل مون ويصلون ويرن مون بأرواحهم البشرية فقط، وليس بأذهانهم البشرية. 

 ولذا، فإن  ُكلَّ ما كان يصدر عنهم هو أصوات غريبة غير مفهومة. 

سول بولس هؤالء المسيحي ين بأن  عليهم  يستطيعوا في تصير لديهم في المستقبل قدرة على ن  أن يصل وا بأحثَّ الرَّ

بأصواٍت غريبة وغير  المستقبل ترجمة كل ما يريدون قوله بلساٍن غير مفهوم. لم يحث هم بولس على أن يتكل موا أوال  

 اتكلُّم  يكون  هم على أن يصل وا بأن  تكلُّمهم بألسنة في المستقبلمفهومة ومن ثم  ترجمة أو تفسير ما قالوه بألسنة، بل حث  

 يحثُّهم الرسول، وبالتالي ال يتكلمون سوى بكلمات مفهومة! بذهنهم البشري ابأرواحهم البشرية وفي الوقت نفسه تكلُّم  

بكالٍم مفهوم في اجتماعات كالمهم وصالتهم )شكرهم( وترنيمهم بألسنة في المستقبل  عن أن يتم التعبيرعلى  بولس

(، فإنهم يستطيعون أن 02: 14كورنثوس 1ة خاضعة لسيطرتهم بشكل كامل )انظر فألن أرواحهم البشري الكنيسة!

يختاروا أال يتكلموا بألسنٍة غريبة وغير مفهومة في اجتماعات الكنيسة، فيعل مون جميع من في الكنيسة خالل 

 رنثوسكو1ها )ؤ(. بهذه الطريقة فقط تُبنى الكنيسة وأعضا19: 14كورنثوس 1االجتماعات بكالٍم مفهوم )

14 :12 !) 

 .ترجمة/ تفسير األلسنة .32

 (52-52: 33؛ 13، 33: 35كورنثوس 3أ. ترجمة األلسنة ) 

هذه قدرة شخصية على الفهم والترجمة والتفسير ليس فقط في التعامل مع لغات البشر األجنبية المعروفة، بل ومع 

سة الذين يحضرون االجتماع. هذه الموهبة ، من أجل بناء شعب الكنياألسنة المالئكة المختلفة غير المعروفة أيض  

في اجتماعات الكنيسة. المسيحي ون المؤمنون ولصيقة بها موهبة التكلُّم بألسنة الناس والمالئكة لالروحية موهبة الحقة 

م الذين لديهم هذه الموهبة الروحية الدائمة يمكنهم أن يمي زوا إن كان المسيحيون اآلخرون الذي لديهم موهبة التكلُّ 

بألسنة صادقين ونزيهين، وإن كانوا في كالمهم بلسان يبنون الكنيسة، وبالتالي يكون االستماع لهم خالل اجتماعات 

 أم ال.  االكنيسة باني  
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 .تكل م المؤمن بروحه وذهنه في الوقت نفسهب.  

ن لهم، بشكٍل عام، موهبة في كنيسة كورنثوس لم يكُ  ةواضح أن الذين كانوا معتادين على التكلُّم بألسنة غير مفهوم

للذي لديه موهبة التكل م بألسنة كموهبة دائمة أن يفس ر أو  اكان ممكن  (. 10: 14كورنثوس 1ترجمة/ تفسير األلسنة )

، يحيث يعمل هذا بروحه ةيكون عليه أن يتكل م بلسان أو لغة مفهوم حينئذٍ  يترجم ما قاله بلسان غير مفهوم. ولكن  

أي أن كل ما أرادت روح اإلنسان أن تعب ر عنه بكالم غريب وغير مفهوم، وفي الوقت نفسه.  بشكٍل متزامنوذهنه 

 (! 19-10، 2: 14كورنثوس 1) اعنه بكالم واضح ومفهوم تمام   افإن ه يمكن لذهنه ولسانه أن يعب ر

مترِجم/ ُمفس ر، فإن  (. فبشكٍل عام، إن كان في اجتماع الكنيسة10، 2: 14كورنثوس 1ولكن  هذه القدرة ليست آلية )

غير الذي تكلم  بلسان غير مفهوم  اعند الكنيسة بأن  لديه موهبة الترجمة الدائمة، كما يكون شخص   ايكون معروف  

أو كان هذا المترجم ال يرغب ٌم، (. فإن لم يكن في اجتماعات الكنيسة مترجِ 28-27: 14؛ 13: 12كورنثوس 1)

قد منع الرسول بولس التكل م بلسان غير مفهوم في اجتماعات الكنيسة بترجمة ما يُقال بلسان غير مفهوم، ف

 (. 28: 14كورنثوس 1)

 .ج. الحدود الرسولية للتكل م بألسنة 

، الواحد وعالوة  على ذلك، فقد أمر الرسول بولس بأال يتكل م أكثر من ثالثة أشخاص بألسنة غير مفهومة في االجتماع

(. كما أن ه 27: 14كورنثوس 1كان هناك مترجم يترِجم ما يقال بلسان فور قوله ) إال إن اوبأن ال يحصل هذا أيض  

ة( خالل اجتماعات الكنيسة العامة )  (. 08-04: 14كورنثوس 1يمنع النساء من التكل م )بلسان أو بنبو 
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ة وقرار شخصي أو دعوة ل12-13: 19؛ مت ى 02-02، 7: 7كورنثوس 1العزوبية ) لبقاء بال زواج من ( قدرة خاص 

المواهب الروحية  أمٍر آخر. وكما هو الحال مع كلِّ  بحيث ال ينشغل بأيِّ تام   أجل خدمة هللا وملكوته بتكريٍس قلبي  

يمكن أن تُعطى لإلنسان بشكٍل دائم أو لمدة زمنية معينة، أي طالما كان هللا  ااألخرى، فإن هذه الموهبة الروحية أيض  

  . اي  يرى هذا الوضع ضرور

 

 


