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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

 ابطرس

 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 5-3بطرس 1)الّرب ومن التّأمُّ

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

 
 دقائق( 5)حفظ  3

 7-6: 6علّم كلمة هللا: تثنية 

 

 . 7-6: 6. علم كلمة هللا: تثنية في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين راجعوا

 

  دقيقة( 55)تعليم  4

 ممارسة التأديب

 

نوٌع من الضبط الذي يتم ممارسته في حياة هو  أديبالتّ : يتعلّق هذا التعليم بمبادئ وممارسة التأديب. ُمقّدمة

وال يجوز أن يمتّد ليشمل كامل  والخطايا األخطاء ارتكابأعضاء الكنيسة، وهذا الضبط محصور في ناحية 

أديب معاقبة المخطئ ولكْن ية وال خارجها. ليس هدف التّ حياة المسيحيّين المؤمنين، ال داخل الكنيسة المحلّ 

عن األسباب التي  الّدرسلمسيح وإلى طريق يسوع المسيح الضيق. وسندرس في هذا اجتذابه إلعادته ليسوع ا

 أديب. أديب، وتوجيهات ضرورية بشأن ممارسة التّ أديب وإجراء ممارسة التّ تقضي بممارسة التّ 
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 أديباعية للتّ أ. األسباب الدّ 

   .أديباعية للتّ ة الدّ الوصيّ . 1

، أي أّن خطاياهم ُغفِرت ولن تبّررواون المؤمنون . المسيحيّ ُمخلَّصونالمسيحيّون المؤمنون خطاةٌ  :ُمقّدمة

المسيحيّين  (. ومع أنّ 02: 5تُحَسب ضّدهم في يوم الدينونة األخيرة، ألنّهم يؤمنون بيسوع المسيح )يوحنا 

هم يسقطون وبعمل المسيحيّين اآلخرين حولهم، فإنّ  همباستمرار بعمل الروح القدس في داخل يتقدَّسونالمؤمنين 

ما يعترف المسيحيّون المؤمنون بخطاياهم  اوكثير  (. 1: 0؛ 12، 5: 1يوحنا 1) ةخطيَّ في بعض األحيان في ال

 . اأديب ضروري  (. ولكْن حين ال يتوبون عن خطاياهم يصير التّ 9: 1يوحنا 1طهير )وينالون ثانية  الغفران والتّ 

 . 13-9: 5كورنثوس 1؛ 15: 15متّى  اقرأ

 أديب؟ : ما الحاالت التي ينبغي فيها للمسيحيّين المؤمنين أن يمارسوا التّ شوناق  ف اكتش  

 .مالحظات

ثمة أوقات ال يتوب فيها المسيحيّون المؤمنون عن خطيتهم أو ال يريدون التّوبة. في بعض األحيان يحاولون 

 15: 15متّى  إنجيل المسيح فيتهم. يأمر يسوع تبرير أنفسهم، وفي أحياٍن أخرى يلومون آخرين على خطيَّ 

: "إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه،" أي اذهب وأوضح له ما أخطأ به. المسيحيّين المؤمنين قائال  

 ةخطيَّ يخطئ أو عرفوا عن  امؤمن   اوهكذا، على المسيحيّين المؤمنين أن يمارسوا التأديب إن رأوا مسيحيّ  

: "فما لي وللّذين خارج )الكنيسة( حتّى لّم الرسول بولس قائال  ، يع13-10: 5 كورنثوس1ارتكبها. وفي 

أدينهم؟ ألستُم أنتم تدينون الذين داخلها؟ أّما الّذين في الخارج، فاهلل يدينُهم. فاعزلوا َمن هو شّرير من بينكم." 

ن أحدهم أنّه مستمّر أو يعرفوا ع اأو أخت   اأديب حين يرون أخ  وهكذا، على المسيحيّين المؤمنين أن يمارسوا التّ 

هرة، أو عبادة لطة أو الشّ مع بالمال أو السّ أو خطايا خطيرة، مثل الفساد الجنسي، أو الطّ  ةخطيَّ في العيش في 

األوثان وممارسات وثنية، أو الكذب واإلساءة إلى اآلخرين وسمعتهم، أو السُّكر، أو الغّش في العمل 

 واألوضاع األخرى. 

 

   .التأديبقيمة ممارسة . 2

 . 11-12: 10؛ عبرانيين 11: 5؛ جامعة 5: 15؛ 17: 12؛ 03: 6؛ 10-11: 3أمثال  اقرأ



93الدَّرس -ثامنال الدليل  

 : ما أعظم قيمة في ممارسة التّأديب؟ شف وناق  اكتش  

 .ةخطيَّ أديب لتجنُّب انتشار الأ. يهدف التّ  

الُمرتَكب، فإّن قلوَب البشر تمتلئ بالعزم نفَّذ بسرعٍة على الّشّر : "وألّن القضاء ال يُ فر الجامعة قائال  يحذِّر سِ 

الل لآلخرين(." : "من يرفض التأديب يضّل )ويسبّب الضّ 17: 12فر األمثال على فعل الّشّر." ويحّذرنا سِ 

 ةخطيَّ والزم في العائلة وفي الكنيسة وفي المجتمع من أجل منع انتشار ال التّأديب أمٌر ضروريّ  ولذا، فإنّ 

 ومحاربة الجريمة! 

 

 أديب النمّو الروحي. ب. يعّزز التّ  

 11-12: 10ين أديب دور مهم في تعزيز الحكمة ونشرها. وتعلّم رسالة العبرانيّ فإّن للتّ  5: 15بحسب أمثال 

من أجل منفعتنا: لكي  ا. أّما هللا فيؤّدبنا دائم  اقائلة : "وقد أّدبنا آباؤنا فترة  من الّزمان، حسب ما رأوه مناسب  

على الفرح، بل على الُحزن، ولكنّه في ما بعُد  ا، كلُّ تأديٍب ال يبدو في الحال باعث  انشترك في قداسته. وطبع  

منه ألجل النمّو الروحي.  وال مفرَّ  االزم   اأديب أمر  يُنتِج بسالٍم في الذين يتلقّونه ثمَر البّر." وهكذا، يصبح التّ 

تهم وطبيعتهم ومسلكهم، ون المؤمنون أكثر حكمة في تخطيطهم، وأكثر قداسة في شخصيّ فبه يصبِح المسيحيّ 

 في أعمالهم!  اوأكثر إثمار  

 

 ج. يقود التّأديب الختبار الحياة والمحبة.  

وبيخ في سبيل التّأديب هو طريق ، والتّ ور: "فالوصيةُ مصباٌح والّشريعة نقائال   03: 6فر األمثال يعلّمنا سِ 

. ولذا، يحبّهيعلّم بأّن على المسيحي المؤمن أال يحتقر تأديب الرب، ألنّه يؤّدب الذي  10-11: 3وأمثال ." حياة

 أديب طريقٍة يعبّر بها عن محبّته لك، ألنّه يريد األفضل، واألفضل فقط، لك! فإّن التّ 

 

 أديبب. إجراءات ممارسة التّ 

   .أديب المختلفةأنواع التّ . 1
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 .ُمقّدمة

، تأديب الوالدين، وأديب الحكوميوالتّ ، التأديب اإللهيثّمة سبعة أنواع من التأديب في الكتاب الُمقدَّس: 

 أديب الذاتيالتّ  ا. وهناك أيض  الّدرس، وجميع هذه األنواع ستتّم مناقشتها باختصاٍر في هذا أديب الرسوليالتّ و

 أديب التي سندرسها بتفصيل أكثر في ما يلي. التّ ، وهذه هي أنواع أديب الكنسيالتّ و أديب المتبادلالتّ و

 . 9-6: 1؛ غالطية 5-1: 13 يةروم؛ 15: 1ية روم؛ 02: 13أمثال  اقرأ

 اس للتّأديب؟ : ما األسباب المختلفة التي تستدعي ممارسة هللا والنّ شف وناق  اكتش  

 .أ. التأديب اإللهي 

تها وفسادها األخالقي أنّه أّدب األمم األخرى على وثنيّ أّدب هللا شعب إسرائيل حين انحرف وابتعد عنه، كما 

ل مثلما يفعل اليوم غرى في القرن األوّ سيا الصّ آوع الكنائس التاريخية السبعة في (. وأّدب يس15: 1 يةروم)

 ني عاتب عليك قليال  ي عليك أنّك تركَت محبّتك األولى!" "ولكنّ لكن عتب، يقول لهذه الكنائس: ". فمثال  اأيض  

ألنّك تتسامح مع القوم الذي يتمّسكون بتعليم بلعام عندما علّم عبادة األوثان والفساد األخالقي والجنسي. إنّي 

... إنّي أوبّخ وأؤدِّب من أُِحبُّه"  اأو حاّر   ا. وليتَك كنَت بارد  اوال حاّر   اعالم بأعمالك، وأعلم أنّك لسَت بارد  

سيا آقاله يسوع للكنائس التاريخية في ومهما (. 19-15، 3-0 :3؛ 02-02، 16-12، 2-0: 0 يوحنا )رؤيا

وليس من مسيحّي مؤمن أو كنيسة (. 7: 0 يوحنا )رؤياهذه الكنائس في أيّامنا  الّصغرى، فهو يقوله لكلِّ 

 مسيحية ُمعفى أو معفاة من تأديب المسيح! 

 

 .أديب الحكوميب. التّ  

سيئين. الحكومات خّدام هلل، وهم خطئين والمُ ومسؤولية أن يعاقبوا المُ أعطى هللا الحكومات في العالم سلطة  

: 13ية روميرعبون من يعملون الخطأ. لدى الحكومات سلطة بأن تمِسك السيف، أي بأن تنفِّذ عقوبة اإلعدام )

نة في الكتاب الُمقدَّس )تكوين 1-5 ؛ متّى 17-10: 01؛ خروج 6-5: 9(، ولكّن فقط لألسباب التي نجدها مدوَّ

، ال يجوز للحكومات أن تمنع الكرازة بعمل ولكّن كّل الحكومات تمتلك سلطة  محدودة  فقط. فمثال  (. 50: 06

 (. 09: 5؛ 02-19: 2 الرسل هللا من خالل يسوع المسيح في بالدها )أعمال
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  .ج. تأديب الوالَدين 

. احينما يكون ذلك ضروريّ   اعطى هللا الوالَدين سلطة ومسؤولية بأن يؤّدبا أوالدهما الذين ما يزالون صغار  أ

م ابنك فيريحك، 02: 13ابنه يحرص على أن يؤّدبه )أمثال  الوالد الذي يحبُّ  (. ويعلّم الكتاب الُمقدَّس: "قوِّ

 (. 17: 09ويشيع المسّرة في نفِسك" )أمثال 

 

 .سوليأديب الرّ د. التّ  

؛ 15: 15؛ 19-15: 16الناس من الكنيسة )متّى  استبعادأو  ضمّ أعطى يسوع المسيح رسله سلطة  خاّصة في 

، ألنّه لم يُعد ليسوع ا(. لم يُعد التأديب الّرسولي موجود  9-6: 1؛ غالطية 17-12: 5؛ 11-1: 5 الرسل أعمال

(! يوجد "رُسل" بمعنى ُممثِّلين أو ُمرَسلين للكنائس 00-01: 1 الرسل المسيح رُسل موجودون )انظر أعمال

(، ولكن هؤالء ال 7-6: 0 تسالونيكي1؛ 05: 0؛ فيلبّي 03: 5كورنثوس 0؛ 05-06، 2-1: 12 الرسل )أعمال

 . يملكونها رسل يسوع المسيح االثنا عشر كانيملكون الّسلطة التي 

 

 .اتيأديب الذّ التّ . 2

 . 12-9يوحنا 0؛ 15-17: 16ية روم؛ 23-21: 6؛ لوقا 9-7: 15متّى  اقرأ

 اتي؟ المسيحيّين المؤمنين أن يمارسوا التّأديب الذّ  كيف ينبغي لكلِّ : شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

. وباالنتفاع من نعمة هللا وباالعتماد وضبط النّفس اتيعلى كّل إنسان مسؤولية شخصية بأن يماِرس التّأديب الذّ 

 في االلتزام بشكٍل متكّرر تجاه ممارسة التّأديب الّذاتي يستخدم إرادتهمسيحيٍّ مؤمن أن  على كلِّ  ،عليها

 . وضبط النفس

 

 الشخصية أو العادات الّرديئة التي لديه. ةخطيَّ عن التخلُّص من ال أ. كل إنسان مسؤول 
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يا أخي، دعني أُخِرج القّشة التي ‘: "أو كيف تقدر أن تقول ألخيك: قائال   23-20: 6علّم يسوع المسيح في لوقا 

الخشبة من عينك، وعندئٍذ  وأنت ال تالحظ الخشبة التي في عينيك أنت؟ يا مرائي، أخرج أّوال   ’في عينك!

، وال شجرٍة رديئة تنتِج ارديئ   التخِرج القّشة التي في عين أخيك. فإنّه ما من شجرٍة جيّدة تنتِج ثمر   اتبِصر جيّد  

لخطاياهم، فإن المسيحيّين المؤمنين يستطيعون أن  اغير المؤمنين ال ينالون غفران   ." ومع أنَّ اجيّد   اثمر  

ة للخطيَّ  ا(. ومع أن غير المؤمنين يبقون عبيد  9: 1يوحنا 1يعترفوا بخطاياهم فيحصلون على غفراٍن كامل )

 ةخطيَّ ة والقدرة على مقاومة الالمسيحيّين المؤمنين يسكن فيهم روح المسيح ليعطيهم القوّ  (، فإنّ 32: 5)يوحنا 

 (. 36: 5)يوحنا 

 

 ن الذين يثيرون الشقاقات وعن الُمعلّمين الكذبة. عإنسان مسؤول عن االبتعاد  ب. كلُّ  

عن الذين يسبّبون  ابأّن على المسيحيّين المؤمنين أن يبتعدو 12-9يوحنا 0و 15-17: 16ية رومتعلّم رسالتا 

غير المؤمنين ال يستطيعون مقاومة ومحاربة كذب  تعاليم خاطئة وُمفِسدة. مع أنَّ  ونالشقاقات وعن الذين يعلّم

؛ 7: 2(، فإّن المسيحيّين المؤمنين يستطيعون مقاومة إبليس )يعقوب 19: 5يوحنا 1؛ 22: 5إبليس )يوحنا 

 (. 15: 5يوحنا 1(، وال يستطيع إبليس الّشّرير أن يؤذيهم )5: 5 بطرس1

 

 . ةخطيَّ الفي إنسان مسؤول عن عدم التسبُّب بسقوط اآلخرين  ج. كلُّ  

(! فال بدَّ أن تأتي 21: 13: "الويل للعالم من العثرات )انظر متّى 9-7: 15قال يسوع المسيح في متّى 

 الليليةوادي كازينوهات القمار والنّ الذين يرتادون  ، كلُّ !" فمثال  الويل لَمن تأتي العثرة على يده العثرات، ولكن

اإلرهابية والقتل  ا بما في ذلك الدُّخان والُمنظّماتويعيشون الفساد األخالقي والجنسي وإنتاج الُمخدِّرات وبيعه

 ةخطيَّ وهي ترّوج لل شرورا   نمارسويو أشرار همواإلعالم الُمزيَّف والكاذب والكذب بكل أشكاله ... إلخ، 

 وتنشرها وتعّززها. 

 

  .أديب المتباَدلالتّ . 3

 . 1: 6؛ غالطية 15: 15؛ متّى 02-03: 5متّى  اقرأ
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 : كيف ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يمارسوا التّأديب المتباَدل؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

سواء كان المسيحيّون المؤمنون اآلخرون  -أديب المتباَدل مسيحّي مؤمن مسؤولية أن يمارس التّ  على كلِّ 

 شخٍص ما أو بحقّك أنت.  هللا أو بحقّ  يخطئون بحقّ 

آخر لديه  امؤمن   المشكلة حين يسمع  أنَّ  في حلّ  اأ. كّل مسيحيٍّ مؤمن مسؤول عن أن يباشر فور   

 موقف سلبي تجاهه. 

ضّدك فإن عليك أن تبادر في  الدى أخيك شيئ   بأنّك إن تذكَّرَت أنَّ  02-03: 5يعلّم يسوع المسيح في متّى 

ال تراه سوى أربعة عيون، وينبغي بحيث هاب إليه لمصالحته. ينبغي ممارسة التّأديب الُمتباَدل على انفراد، الذّ 

 أن يتّم بلطٍف وهدوء. 

عن أن يؤّدب المسيحيّين المؤمنين اآلخرين الذين يخطئون  اب. كّل مسيحيٍّ مؤمن مسؤول أيض   

 بحقّه. 

اآلخر أخطأ بحقّه، فعليه أن يحاول  مؤمنين، أو كان أحدهما يشعر بأنّ في حالة كان هناك خالف أو نزاع بين 

خص اآلخر قبل إشراك الشيوخ أو كامل الكنيسة في مشكلتهما. فيعلّم يسوع حّل المشكلة على انفراد مع الشّ 

لك،  ه على انفراد. فإذا سمعنوك، فاذهب إليه وعاتبه بينَك وبي: "وإن أخطأ إليك أخ15: 15المسيح في متّى 

 تكون قد ربحَت أخاك." 

 

 نوٍع من الخطايا.  مسيحّي مؤمن مسؤول عن تأديب المسيحيّين اآلخرين الذين يقعون في أي   ج. كلُّ  

وداعة، الين بروح : "إن سقط أحُدكم في خطأٍ ما فمثل هذا أَصلِحوه أنتم الروحيِّ 1: 6تعلّم رسالة غالطية 

 ." اواحذر أنَت لنفسك لئال تُجرَّب أيض  

 

    .خصيابع الشّ أديب الكنسي ذو الطّ التّ . 4

 . 17-15: 15متّى  اقرأ
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 ة؟ ذات طبيعة شخصيّ  ةخطيَّ أديب بسبب : كيف ينبغي للكنيسة أن تمارس التّ شف وناق  ش  اكت

  .مالحظات

 .أديب الكنسيأ. التّ  

-15: 15يسوع المسيح في متّى  خصي والمتباَدل. فيعلّمأديب الشّ أديب الكنسي حيث يفشل التّ عادة  ما يبدأ التّ 

إن أخطأ إليَك أخوك، فاذهب إليه وعاتبه بينَك وبينه على انفراد. فإذا سمع لَك، تكون قد ربحَت : "قائال   17

آخر أو اثنين، حتّى يثبُت كّل أمٍر  بشهادة شاهدين أو ثالثة. فإذا لم يسمع  اأخاك. وإذا لم يسمع، فُخْذ معك أخ  

 رائب." ، فليكن عندك كالوثني وجابي الضّ الهما، فاعرض األمر على الكنيسة. فإذا لم يسمع للكنيسة أيض  

 

  .ابع الّشخصيأديب الكنسي في األمور ذات الطّ للتّ  الموصوفرتيب ب. التّ  

 ه( على انفراد. ت: أن تكشف خطياخطأه )حرفي   مسيئهي أن تُظِهر لل الخطوة األولى

بخطأه  هأو عضوين من الكنيسة وتواجه ا، فتأخذ عضو  مسيئيتّم أخذها حين ال يستمع ذلك ال الخطوة الثانية

 ثانية . 

خطأه أمام  لذين معك، فيكون عليك أن تعرضلاهدين ااالستماع للشّ  مسيئتُؤَخذ حين يرفض ال الخطوة الثالثة

خبِر الشيوخ به على ، بل بأن تُ خبِر كامل الكنيسة بشكٍل علني باألمراألمر األنسب هو أن ال تُ  الكنيسة. ولكنَّ 

 انفراد، ألنّهم يمثّلون كامل الكنيسة، وعندئٍذ يكون على الشيوخ أن يؤّدبوا األخ أو األخت على خطأه/ خطأها. 

يوخ أن صويب من الشيوخ. فعندئٍذ يكون على الشّ رفضه أن يقبل التّ  حين يِصرُّ علىتُؤَخذ  الخطوة الرابعة

الكنيسة بشكٍل رسمي. عادة  ما يُدعى هذا  كنيسة  ويفصلوا ذلك الشخص من عضويةيعلِنوا األمر أمام كل ال

ة الكنيسة، ومن النوع من التأديب بـ"الفصل" أو "الحرمان"، ألن الخاطئ غير التائب يُفَصل من عضويّ 

اركة في الفرائض، ومن المشاركة في أي خدمة في الكنيسة. وينبغي إعالم أعضاء الكنيسة اآلخرين المش

عليهم معاملته كما لو كان  هذا ال يعني أنَّ . يعاملوا ذلك الشخص كما لو كان غير مؤمنباألمر، وعليهم أن 

ين اآلخرين. عليهم أن يصلّوا ألجله، غير المؤمن عليهم أن يعاملوه كما يعاملون كلَّ  فيتجنّبوه، ولكنَّ  اعدّو  

 ويبقوا على تواُصٍل واتّصال معه، ويحاولوا ربحة لإليمان بيسوع المسيح والخضوع له ثانية . 
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   .ذات طابع علني ةخطيَّ التأديب الكنسي على . 5

؛ 06-05: 0تيموثاوس 0؛ 15-6: 3تسالونيكي 0؛ 13-9، 5-1: 5كورنثوس 1؛ 01-17: 10 يةروم اقرأ

 . 12-9يوحنا 3؛ 13-10: 0؛ يعقوب 11-9: 3تيطس 

 ذات طابع علني؟  ةخطيَّ : كيف ينبغي للكنيسة أن تمارس التّأديب على شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 .أديب الكنسيالتّ أ.  

ر لدرجة أنّه الخطايا  س، فإنّ ال يمكن التعامل معها إال بتأديب علني. بحسب الكتاب الُمقدّ  ثّمة خطايا تتطوَّ

أو  اشتّام  أو  عابد وثنأو  اطّماع  ، أو يكون ةجنسيّ  ةخطيَّ  تالتالية ينبغي أن تُدان: حين يقترف األخ أو األخ

أو  كسوال  كان ال يحيا بحسب التعليم المسيحي، أو  إن ، أو (5كورنثوس 1) اسارق  أو  امستهتر   امبّذر  أو  اسّكير  

 (. 3)تيطس  يتسبّب بشقاقات وانقسامات في الكنيسة(، أو 3تسالونيكي 0) في شؤون غيره في الكنيسة متداخال  

( وبرحمة. فتعلّمنا رسالة 5-1: 13كورنثوس 1ة )ة مسيحيّ بمحبّ  اأديب والحكم دائم  ولكن ينبغي تنفيذ هذا التّ 

فوا في القول والعمل بحسب قانون الحّريّة، كأنّ 13-10 :0يعقوب  له. فال  اكم سوف تُحاَكمون وفق  : "إذن، تصرَّ

ق على  اخالي   لى الذين ال يمارسون الرحمة حكما  بُدَّ أن يكون الحكم ع من الرحمة، أما الّرحمة فهي تتفوَّ

الُملخَّصة في الوصية الجديدة: "أحبوا  الحكم!" كّل َمن يحيا بحسب قانون هللا األخالقي، الوصايا العشرة

ية الحقيقيّة. في خطّة الخالص، (، فإنّه يحيا حياة الحرّ 05-33: 13]كمحبة المسيح[" )يوحنا  ابعضكم بعض  

ة بأن ينجو ويخلص من العقاب. وفي خطّ  مطالبة  حمة تدافع عنه يطالب العدل بإدانة الخاطئ، بينما الرّ 

ا األمر في التأديب الكنسي، يطالب العدل بإدانة الخاطئ، وتدافع الرحمة حمة! وهكذالخالص تنتصر الرّ 

 أديب الكنسي! حمة على الحكم في التّ نصلّي أن تنتصر الرّ بوجود إقناع الخاطئ بأن يتوب. 

 

  .ب. الترتيب الموصوف للتأديب الكنسي في األمور ذات الطابع العلني 

-12: 3هي قيام أحد القادة )مثل تيطس( بتحذير وتنبيه الخاطئ مّرتَين على األقل )تيطس  الخطوة األولى

 (. وفي المرة الثانية يمكن حصول هذا التحذير أمام َمن أخطأ ذلك الشخص بحقّهم. 11
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سلوك تُؤَخذ حين ال يستمع المخطئ لتحذيرات اإلخوة وتنبيهاتهم. الفت انتباه كامل الكنيسة ل الخطوة الثانية

ة الكنيسة على معرفة بتلك الخطيَّ  (. ينبغي أن تكون كلُّ 12-9يوحنا 3؛ 15-12: 3تسالونيكي 0الخاطئ )

 . اوبخطرها. ومع هذا، ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أال يعاملوا الخاطئ باعتباره عدّو  

يشعر الخاطئ بالخجل ِمّما فإن لم عامل مع الخاطئ بشكٍل وثيق وحميم. هي التوقُّف عن التّ  الخطوة الثالثة

به إلى هذا الشخص بشكٍل تحصل على مستوى الكنيسة، واستمّر في رفضه التوبة، فعلى الكنيسة كاملة أن تن

 هأن تتجنّبو(. فعلى الكنيسة أن تبتعد عنه، 12، 6: 3تسالونيكي 0خاّص، وال تتعاَمل معه تعامالت وثيقة )

 ّما عمل. وتتجنّب التعامل معه حتّى يشعر بالخجل مِ 

وجيهة  لهذه الوصية. فهذا  اأو غير عادٍل، ولكّن الكتاب الُمقدَّس يقّدم أسباب   اقد يبدو هذا النوع من التأديب قاسي  

 ةخطيَّ الذي يتوب عن خطيته، حتّى حين تكون ال (أو األخت)التأديب ليس للخطايا الصغيرة، وال هو لألخ 

هو للمسيحيّين المؤمين الذين يرفضون أن يتوبوا بعد تحذيرهم  أديببل هذا النوع من التّ كبيرة وخطيرة! 

ثون حياة أنفسهم وائبين ال يؤذون بشكٍل متكّرر. هؤالء الخطاة غير التّ  حياتهم فقط بخطاياهم، بل هم يلوِّ

وع الجاّد والقاسي من . الخطايا التي تستدعي مثل هذا النّ اأيض   ةخطيَّ مسيحيّين آخرين ويجتذبونهم إلى ال

ة(، ة الجنسيّ عارة، المثليّ نى، الدّ صور وأفالم الخالعة، الزّ أديب هي الفساد األخالقي الجنسي بكافة أشكاله )التّ 

مع بالمال، وممارسة أي من ممارسات الّسحر والعرافة(، والمرارة )الكذب أشكاله )الطّ  وعبادة األوثان بكلّ 

هللا  جديف على(، والتّ 15: 10اآلخرين، عبرانيين ه سمعة اآلخرين وإثارة البغضة تجاه تيمة وتشويوالشّ 

(، والّسكر بالكحول أو تعاطي المخدِّرات، والفساد وارتكاب 02-19: 1تيموثاوس 1واإليمان المسيحي )

ث بمرارته، على  ةخطيَّ الجرائم. فحتى يحمي المسيحيّون المؤمنون أنفسهم من االنجذاب ل ذلك الشخص والتلوُّ

 أن يتجنّبوه ويبتعدوا عنه. المسيحيّين اآلخرين 

الي قد يضّل ين، وبالتّ نائب بالّرفض، مّما قد يؤّدي إلى رفضه هللا والمسيحيّين المؤمقد يشعر الخاطئ غير التّ 

ائب باالستمرار في ممارسة خطيته الخطيرة في ولكن إن سمحت الكنيسة للخاطئ غير التّ ويهلك.  اتمام  

كثيرون! أفضل ما يمكنه عمله هو أن يحاول شيٌخ أو مشير مسيحي مؤهّل وكفوء  فقد يهلك آخرونوسطهم، 

-05: 0تيموثاوس 0أن يبقى على تواصل مع الخاطئ غير التائب، ويحاول أن يعلّمه ويقنعه بضرورة التوبة )

06 .) 
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كون الشيخ أو ديد والعميق بسبب سلوكه فيتوب. وحينئٍذ يبالخجل الشّ  اوقد يشعر الخاطئ غير التائب أخير  

: 2تيموثاوس 1األخ المؤمن الذي بقي على تواُصٍل مع الخاطئ قد أنقذه من االرتداد عن اإليمان المسيحي )

16 .) 

االبتعاد العلني  لم يؤثّر فإن. اهي فصل الخاطئ من العضوية والتوقُّف عن التعاُمل معه مطلق   الخطوة الرابعة

أن تطرد  ، بل استمّر يرفض أن يتوب، فإن على الكنيسة ككلّ من شعب الكنيسة بالخاطئ ولم يجعله يخجل

(، ويعاملوه كما لو 0: 5كورنثوس 1ة الكنيسة )ذلك الخاطئ من الكنيسة. فعليهم أن يشطبوا اسمه من عضويّ 

ض  17: 15كان غير مؤمن )متّى   ا(. من دون الشركة الروحية مع الكنيسة وضمنها، يكون هذا الخاطئ ُمعرَّ

 (. 5-2: 5كورنثوس 1وهالك طبيعته الخاطئة ) طانالّشيلعمل 

عيفة، مثل كنيسة كورنثوس، ينبغي االستبعاد من عضوية الكنيسة أمٌر خطير. ففي حالة الكنيسة الضّ 

؛ تيطس 11، 9: 5كورنثوس 1ائب بالمّرة )عامل مع الخاطئ غير التّ للمسيحيّين المؤمنين أن يتوقَّفوا عن التّ 

3 :12.) 

(. فإن أراد الخاطئ أن يعود لحضور 01-17: 10ية رومالمسيحيّين المؤمنين ممنوعون من أن ينتقموا )ولكّن 

ليتوب عن خطيته.  ة  جديد ااجتماعات الكنيسة، فعلى المسيحيّين المؤمنين أن يسمحوا له بذلك، ويمنحوه فرص  

ق دائم  ينبغي للرّ   (! 13: 0على الُحْكم )يعقوب  احمة أن تتفوَّ

 

   .اقترفها شيخ أو أي قائد آخر في الكنيسة ةخطيَّ أديب الكنسي على التّ . 6

 . 16-11: 0؛ غالطية 02-17، 0-1: 5؛ 0: 3تيموثاوس 1؛ 6: 1تيطس  اقرأ

 اقترفها شيخ أو أيُّ قائد في الكنيسة؟  ةخطيَّ : كيف ينبغي للكنيسة أن تمارس التأديب على شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 أ. ينبغي توبيخ الشيخ عالنية  حين يكون هناك شاهدان على األقل.  

: "وال تقبل تهمة  موّجهة  إلى أحد الشيوخ إال إذا أيّدها شاهدان أو ثالثة. فإذا 02-19: 5تيموثاوس 1نقرأ في 

." الباقين خوف( أمام الجميع ليكون عند òelench -"إيلينخو"  :وبّخه )في اليونانيةثبت أن الُمتّهم مخطئ، 

أديب المسيحي! ينبغي لكّل المسيحيّين العاديين أن فالشيوخ والقادة المسيحيّون اآلخرون ليسوا معفيّين من التّ 
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ينتبهوا لتعليم قادتهم وسلوكهم. فإْن كان القادة يعلّمون تعاليم خاطئة ُمِضلّة أو لم يكونوا يعيشون بحسب التعليم 

 عالنية  ضمن مجلس الشيوخ.  أيوحين يخطئون ينبغي توبيخهم عالنية ،  المسيحي، فإنّه ينبغي تأديبهم.

أن تُعلَّق  ال  فإن رفض المخطئ أن يتوب أو استمّر في تبرير مسلكه، برغم ثبوت خطأه وذنبه، فينبغي أوّ 

خدمته المرتبطة بدوره في الكنيسة، وينبغي أن يتّم إخبار الكنيسة بسلوكه. فإْن استمّر في تقسية قلبه، فينبغي 

عامل معه تعاُمالت وثيقة. وإْن استمّر في رفضه أن يتوب، فينبغي أن يُفَصل لكامل الكنيسة أن تتوقَّف عن التّ 

 من عضوية الكنيسة. 

 

 لشيخ بغض النظر عن عمره أو منصبه في الكنيسة. ب. ينبغي تأديب ا 

بغض النظر عن عمره أو مركزه/  ءسيمُ أنه ينبغي توبيخ ال 02-19، 0-1: 5تعلّم رسالة تيموثاوس األولى 

، لم يترّدد الرسول بولس في أن يوبّخ رسول آخر بسبب 16-11: 0كشيخ في الكنيسة. وفي غالطية  همنصب

 سلوك اتّسم بالرياء! 

 أن بعض الثقافات الوطنية والمحلية تمنع توبيخ أو تقويم شخٍص متقّدم في السن أو قائٍد في المجتمع، فإنّ مع 

م هؤالء القادة أو المتقّدمون في السّ قافة المسيحية أو ثقافة الملكوت تأمر بأن الثّ  . في هذه نّ يُوبَّخ أو يُقوَّ

وطنية، وأن تُقدَّم ثقافة الملكوت وتماَرس بثبات وانتظام في فافة والعادات الالحاالت، ينبغي أن يتّم تغيير الثّ 

 الكنيسة! 

 

 . افساد أخالقي جنسي، ينبغي تعليق خدمته فور   ةخطيَّ يقع في ج. الشيخ الذي  

ه ينبغي ويخضع للتّأديب، ألنّ  اأخالقية جنسية ينبغي أن تُعلَّق خدمته فور   ةخطيَّ الشيخ أو القائد الذي يعيش في 

خ هي أن يكون المؤهِّالت التي حّددها هللا للّشي (. فإحدى0: 3تيموثاوس 1الشيخ بال لوم أو عيب ) أن يكون

ة عالقة عاطفية مع امرأة هذا يعني أنّه ينبغي أال تكون لديه أيّ (. 0: 3تيموثاوس 1المرأة واحدة" ) ا"زوج  

نى ال الفساد األخالقي الجنسي أو الزّ ور والمشاهد الخالعية وفي خطايا مشاهدة الصّ  اأخرى، وال يكون واقع  

 (. 2: 2تسالونيكي 1) اعظيم   اة ُمقّدسة ويكرمها إكرام  الق، بل يحّب زوجته محبّ أو الطّ 

 



93الدَّرس -ثامنال الدليل  

 ائبج. إجراءات رّد الخاطئ التّ 

 

 .ينبغي للخاطئ أن يتوب. 1

 ابق يريد أن يتوب؟ ائب توبته بينما لم يكن في السّ ؟ كيف يظِهر التّ وبةالتّ ما هو معنى : شف وناق  اكتش  

 .اتظمالح

في  الموقف الفكري. قبل أن يتوب الخاطئ، عادة  ما يبّرر نفسه ويظّن أنّه ُمِحقّ  -كر هو تغيير الفِ وبة معنى التّ 

وبة هو أن ئ. معنى التّ خطِ ما عمله. ولكن حين يتوب، فإنّه يغيِّر موقفه الفكري ويدِرك أن هللا ُمِحّق وهو مُ 

ة. معنى التوبة ، وأن يعزم على أال يستمّر في عيشه بالخطيَّ دم واألسف العميق على ما عملهيشعر الخاطئ بالنّ 

ل عن الطريق الّشّريرة، والتّ  ه نحو هللا وطريق هللا. هي التحوُّ صالح في إمعنى التوبة هي أن تحدث عملية وجُّ

 تفكير الخاطئ ومواقفه وسلوكه! 

ته واالعتراف بها لن يغفر هللا له . طالما استمّر الخاطئ في رفضه إدراك حقيقة خطيَّ 5-1: 30مزمور  اقرأ

(. ينبغي 32: 11كورنثوس 1؛ 30-15: 1 يةروم اوسيعاني من عواقب سيئة عديدة في حياته )انظر أيض  

 واالعتراف بها.  ةخطيَّ إدراك حقيقة ال

لن ينجح، وهللا يقول  هته فإنَّ . طالما استمّر الشخص في إخفاء خطيَّ 01-02: 57وإشعياء  13: 05أمثال  اقرأ

 إنّه لن يختبر الّسالم. فلن يرى في حياته إال االضطراب والفوضى. 

ة ليست إدراك وبة الحقيقيّ . التّ 02: 06؛ 19: 3 الرسل وأعمال 12-6: 3ى ومتّ  30-01: 15حزقيال  اقرأ

ل عن الخطايا السابقة وااللتزام المتجّدد وبة الحقيقيّ فالتّ  واالعتراف بها فحسب، ةخطيَّ ة الحقيق ة تتطلَّب التحوُّ

ت ثبِ ينسجم مع التوبة. ينبغي أن يُ  اة إثمار  وبة الحقيقيّ . تتطلَّب التّ اأيض   والمستمّر نحو حفظ وصايا هللا وإرادته

 ائب توبته بسلوكه الذي يتغيَّر. الخاطئ التّ 

 وبة يؤّدي إلى الهالك. . عدم التّ 5-1: 13لوقا  اقرأ

 

 .صالح بحسب مشيئة هللاحزن  هعنديكون ينبغي للخاطئ أن . 2
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 . 13-5: 7كورنثوس  0 اقرأ

 الح الذي بحسب مشيئة هللا؟ : ما الفرق بين الحزن العالمي والحزن الصّ وناق شف اكتش  

 .مالحظات

بولس الكنيسة على عدم أخذها أي إجراء  سالة األولى لكنيسة كورنثوس، وبّخَ األصحاح الخامس من الرّ في 

تسامح مسيحيّو كورنثوس مع فساد أخالقي فاضح.  يّن في الكنيسة كان يعيش في حالةِ تأديبي بحقٍّ أٍخ ُمع

! ومع أن كنيسة كورنثوس شعرت بألٍم من رسالة بولس األولى إليهم، فقد غير مقبولة في وسطهم ةخطيَّ 

 استجابوا لما طلبه وطردوا ذلك األخ. 

سول الثانية إليهم، يقول إنّه كتب رسالته األولى ال ليسبّب لهم األلم، ولكن ليقودهم واآلن في رسالة بولس الرّ 

افق مشيئة هللا، حتّى ال تتأّذوا منّا في أيِّ شيء. فإّن الحزن الذي وبة. يقول لهم: "فإنّكم قد أُحزنتُم بما يوإلى التّ 

." ندم بولس أن ايوافق مشيئة هللا يُنتِج توبة  تؤّدي إلى الخالص، وليس عليه ندم، وأّما حزن العالم فينتِج موت  

لذي بحسب مشيئة هللا سالة، التي تمثَّلت بالحزن ارسالة األولى إلى الكورنثيين آلمتهم، ولكّن نتيجة هذه الرّ 

 والتوبة، لم يندم عليها! 

 

 .أ. حزن العالم 

، والنغمروا بتبرئة مرائية للذات، بل بحزِن العالمستجابوا تُب مسيحيو كورنثوس توبة صادقة، اللو لم ي

وحزنه على ألٍم بسبب توبيخ بولس بولربّما الستجابوا بتوجيه اتّهامات بديلة ومّرة لبولس. لو لم يتوبوا لشعروا 

. ولو اصادق   اتهم غير الُمستحبّة. ولو لم يتوبوا لكانوا أبدوا شفقة  على ذواتهم بدَل انسحاقهم انسحاق  عواقب خطيَّ 

 من الرجوع إليه.  لم يتوبوا لنهضوا لمقاومة هللا بدال  

، وبعد أن ث أوال  عن كونه باع حقّه بالميرا 17-16: 10ين عيسو مثاٌل على الحزن العالمي. فنقرأ في عبرانيّ 

على فقدانه  وبكاؤه كاناُرفِض لم يستطع تغيير موقف أبيه إسحق مع أنّه طلب هذه البركة بدموع. حزن عيسو 

 ميراثه! 

واعترافه شاول ، نرى أن حزن 31-17: 15صموئيل 1ومثال آخر على حزن العالم الملك شاول. ففي 

ضه للمهانة والخزي والعار أمام شيوخ شعب إسرائيل! بخطيّ   ته كانا لخوفه من تعرُّ
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على دمار أورشليم والهيكل،  اسيكون نالذي عن حزن نساء أورشليم ونواحهنَّ  31-09: 03ونقرأ في لوقا 

 ." االتي سيفقدنها تلك النساء. "حزن العالم ينتِج موت   نَّ وعلى عائالتهِ 

 تكون ذروته البكاء وصرير األسنان )متّى اعالمي   اسيبدي غير المؤمنين والعصاة حزن   وفي الّدينونة األخيرة،

 (. 17-15: 6 يوحنا ؛ رؤيا20: 13

 .ب. الحزن بحسب مشيئة هللا 

مؤمني كنيسة كورنثوس تابوا توبة  صادقة ، وأظهروا توبتهم هذه من خالل استجابتهم التي تمثَّلت  ولكنَّ 

. "الحزن امثلما قصد هللا تمام   اصادق   افقد حزنوا حزن  سول بولس. بسبب توبيخ الرّ حزنهم بحسب مشيئة هللا ب

(. لدينا هنا عبارة صعبة الفهم، فقد 12: 7كورنثوس 0الذي يوافق مشيئة هللا ينتِج توبة تؤّدي إلى الخالص" )

كورنثوس عن تسامحهم مع الفساد الجنسي الفاضح كان مؤمنو كورنثوس ُمخلَّصين. ولكن لو لم يتُب مؤمنو 

ا بل مكافأتهم فقط في وسطهم، لعانوا متعرِّضين لفقدان ال خالصهم . ولذا، فإّن المعنى هنا ليس كون أيض 

، البشريةليس أساس الخالص التوبة ، بل كون الخالص هو هدف أو نتيجة التوبة. الخالصأساس  التوبة

. وأفضل فهم تهمفي كنيس ةخطيَّ ! تاب مؤمنو كورنثوس عن تسامحهم مع الاائم  د هللاولكّن أساسه هو نعمة 

الحزن الذي يوافق مشيئة "الذي يوافق مشيئة هللا ينتِج توبة تؤّدي إلى الخالص" هو  ]الصالح[ لجملة "الحزن

في الموقف الفكري( في ما يختّص بالخالص." حقيقة أنّهم تابوا تُظِهر أنهم خلصوا  اهللا ينتِج توبة )تغيير  

 !اعظيم   ا(! وقد شّجعت هذه الحقيقة بولس وتيموثاوس تشجيع  5: 3)انظر متّى  احقيقي   اخالص  

ل: يقو 12، 2-0: 51داود مثال آخر على "الحزن الصالح الذي ينتِج توبة  تؤّدي إلى الخالص." ففي مزمور 

، وخطيَّ من إثمي، وطهِّرني من خطيَّ  ا"اغسلني كليّ    انقيّ   ا. ... قلب  اتي ماثلةٌ أمامي دائم  تي. فإنّني أُقِرُّ بمعاصيَّ

 جدِّد في داخلي."  امستقيم   ااخلق فّي يا هللا، وروح  

هذا الحزن عينه  االح الذي بحسب مشيئة هللا: "فانظروا إذ  عن ثمر الحزن الصّ  11: 7كورنثوس 0ونقرأ في 

الذي يوافق هللا، كم أنتج فيكم من االجتهاد، بل من االعتذار، بل من االستنكار، بل من الخوف، بل من 

ق، بل من الغيرة، بل من االنتقام! وقد بيَّنتم في كلِّ شيٍء أنّكم أبرياء من ذلك األمر." التّ   شوُّ

هم، تولَّد لديهم غضب لتطهير أنفسهم، وحماس لتصويب في كنيست ةخطيَّ ابقة تجاه الفبمقابل المباالتهم السّ 

بل على أنفسهم ألنّهم سمحوا  ءسيليس على األخ المُ  غضباألمور وإعادتها إلى ما كانت عليه. صار لديهم 

 بالعار واإلهانة السم هللا. وصاردون السعي لمنعها في كنيستهم. فعملهم ذاك أتى  بهذه الفضيحة أن تستمرّ 
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: "كيف تفّضلون 01: 2كورنثوس 1سولية على أن يدينهم )انظر عقاب هللا وسلطة بولس الرّ  من خوفلديهم 

قأن آتي إليكم: أبالعصا أو بالمحبة وروح الوداعة؟"( وكان لديهم  لتصويب عالقتهم باهلل وتصحيح  تشوُّ

إكرام  ةالستعاد غيرة. وكانت لديهم اسابق   ة التي كانت لهم معهقة والمحبّ عالقتهم ببولس ليعودوا إلى عالقة الثّ 

بتأديب الخطاة  العدالة/ االنتقام قمستعّدين لرؤية تحقيهللا واحترام سلطة بولس الرسولية في وسطهم. وكانوا 

ُسل الكذبة الذي تسلّلوا إلى كنيستهم! بتصحيح أوضاع كنيستهم، أظ هروا براءتهم في ما يتعلَّق ورفض الرُّ

ُسل الكذبة. فقد أخذوا إجراءاٍت ضة ذلك األخ وتعالبخطيَّ  يتوافق مع مشيئة  اصالح   احزن  ة، وأبدوا وريّ ريم الرُّ

 . تّم تصحيح الماضي، وتنقّوا في ما يختّص بهذا األمر. هللا

ما دفع هللا في العهد  اكثير  مقبول وصحيح؟  من المحبّة أمرٌ  ولكْن، هل تحفيز الناس على العمل بالخوف بدال  

اس من ينونة اآلتية إن لم يتوبوا. فإن كنَت تحذِّر النّ اس للعمل بالخوف من الدّ القديم ويسوع في العهد الجديد النّ 

ما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لدفعهم للعمل والخوف من  اأن بيتهم سيُحَرق فأنت تحفّزهم بالخوف، وكثير  

ه الكامل وقداسته الكاملة! والمحبّ ة هللاالكارثة الوشيكة! محبّ  ة هلل ال تعني استبعاد وجود  الكاملة ال تستبعد برَّ

 (. 33-02: 1)أمثال  بّ ّي من الرّ خوف صحيح وصحّ 

 

  .ينبغي رّد الخاطئ التائب. 3

 . 10: 5؛ عبرانيين 11-5: 0كورنثوس 0؛ 3: 17؛ 02-17: 15لوقا  اقرأ

 : كيف ينبغي للكنيسة أن ترّد الخاطئ التائب؟ وناق شف اكتش  

  .مالحظات

 أديب عقاب هدفه رّد الخاطئ إلى التوبة.أ. التّ  

ه أديب نوٌع من العقاب. ولكّن هدف العقاب ليس تبريد غضبنا على الخاطئ، بل استعادة الخاطئالتّ  . هدف وردِّ

إلطاعة يسوع  تهالي إعادوإلى تغيير سلوكه، وبالتّ التأديب هو إعادة الخاطئ إلى ُرشده وعقله، وإلى التوبة، 

ينبغي للمؤمنين المسيحيّين والكنيسة أن يقبلوه! ففي ته، وفي أّي وقت، حين يتوب الخاطئ عن خطيَّ  المسيح!

 كورنثوس0

الكنيسة،  ز الخاطئ يحِزن كلَّ ، تجاوُ اائب. طبع  الخاطئ التّ  سول بولس الكنيسة بقبول، يأمر الرّ 5-11: 0
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أديب يعاقب المسيحيّون المؤمنون أو الكنيسة كاملة  الخاطئ المتعّدي. ولكن حين يتوُب ذلك مارسة التّ وبم

وه ويؤّكدوا على محبّ   تهم له. الشخص، ينبغي للمؤمنين المسيحيّين والكنيسة أن يسامحوه ويعزُّ

 

 ائب.ب. اغفر للخاطئ التّ  

خص الشّ : "ُخذوا الحذر ألنفُسكم: إن أخطأ أخوك فعاتبه، فإذا تاب فاغفر له." قائال   3: 17يأمر يسوع في لوقا 

التي اقترفها لديه حاجة عظيمة ألن يقبل  ةخطيَّ الذي لديه شعور قوّي بالذنب أو يشعر بخزٍي شديد من ال

ويعلّم يسوع  خص الذي أخطأ بحقّه، ومن الكنيسة التي آذاها وأساء إليها.الغفران الكامل من هللا، ومن الشّ 

م للنّاس زالتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زالتِكم، وإْن لم تغفروا : "فإْن غفرتُ قائال   15-12: 6المسيح في متّى 

كونوا لطفاء : "قائال   30: 2للنّاس، ال يغفر لكم أبوكم السماوي زالتكم." ويعلّم الرسول بولس في أفسس 

، كما سامحكم هللا في المسيح." على المسيحيّين ابعضكم نحو بعض، شفوقين، مسامحين بعضكم بعض  

ريقة التي يغفر لنا هللا بالمسيح كلَّ خطايانا! وحين يغفر المسيحيّون المؤمنين أن يسامحوا الخاطئ التائب بالطّ 

 (!10: 5ين ة )عبرانيّ المؤمنون، عليهم أال يعودوا للكالم عن تلك اإلساءة أو الخطيَّ 

 

 عوه. ائب وشج  الخاطئ التّ عّزوا واقبلوا ج.  

ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يعاملوا الخاطئ التائب مثلما يعامل المسيح جميَعنا حين نتوب عن خطايانا. 

أن  اائب حتى ال يبتلعه الحزن الّشديد. وعلى المسيحيّين المؤمنين أيض  على المسيحيّين أن يعّزوا الخاطئ التّ 

ركة معه. انظر كيف عامل األب ابنه الّضاّل حين عاد ته للكنيسة وبالعودة للشّ ويّ تهم بإعادة عضيؤّكدوا له محبّ 

 (. 02-17: 15)لوقا  اإليه تائب  

 

  .ائبرّد القائد التّ . 4

 .ائب إلى خدمته ومنصبهأ. مسألة رد القائد التّ  

سابق إلى منصٍب في الكنيسة أو الخدمة. كيف يمكن للكنيسة  أو شيخ مسيحيّ  قائد مسيحيّ  يتعلَّق هذا القسم بردّ 

ة أو أي قائد مسيحي سابق أوقِف عن شغل منصبه أو القيام بخدمته أو فُِصل من عضويّ  اسابق   اأن تقبل شيخ  
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يخ أو القائد توبة حقيقية، وأصلح شؤون حياته، فهل يُسَمح له بأن ة ما؟ إن تاب هذا الشّ الكنيسة بسبب خطيَّ 

 في الكنيسة ثانية ؟  ايعود ليشغل منصب  

وسط المسيحيّين. وال يعالج الكتاب الُمقدس هذه القضية إال بالنقاط الُمشار إليها أعاله  اهذه قضية حّساسة جد  

 أديب الكنسي. بشأن التّ 

 

 .ون الذين ينادون بعدم إرجاع القائد إلى خدمته أو مركزه القياديب. المسيحيّ  

جنسية ينبغي إيقافه إلى األبد عن  ةخطيَّ ون كثيرون على أن القائد المسيحي الذي وقع في مسيحيّ يتّفق قادةٌ 

ه يمكن قبوله ثانية  كعضٍو في الكنيسة، ولكن ال يجوز ادي في الكنيسة. فيعتقد هؤالء أنّ منصب قي شغل أيِّ 

 منصٍب قيادي آخر في الكنيسة.  قبوله كشيٍخ أو في أيِّ 

 .الذين ينادون باستثناءات في إرجاع القائد إلى خدمته أو مركزه القياديج. المسيحيّون  

وبة بالتّ  اجذري   االفة تغيير  على الغفران وتغيير الحياة التّ  تهونعمهللا ثّمة قادة مسيحيّون آخرون يرون قوة رحمة 

لهؤالء  تقضي بعدم الّسماحدة العاّمة التي قديس. يؤمن هؤالء أنّه يمكن أن تكون هناك استثناءات للقاعوالتّ 

بالعودة إلى مركزهم القيادي وخدمتهم في الكنيسة. فإن كان هناك دليل قوي على أن صفات الحياة المسيحية 

كن التفكير ، فإنّه يمالحقيقية قد ترّسخت وظهرت عبر فترٍة ليست قصيرة من الزمن، ربما لخمس سنوات مثال  

 في خدمة ما.  قياديّ منصب و في الكنيسة أ بإعادته لمركزه أو خدمةٍ 

ته بعد (. ورّد هللا لشمشون قوّ 12: 3؛ 10-11: 0عب بعد أن قتل )خروج أعاد هللا موسى إلى منصبه كقائد للشّ 

داود إلى (. ورّد هللا الملك 32-17: 16الذي كان عليه كنذير للرب )قضاة  راز هللأن كان قد تجاوز نذر االنف

(. ورّد هللا منّسى إلى ُملكه بعد أن أضلَّ 2: 10-1: 11صموئيل 0لّزنى والقتل )تي اُملكه بعد أن اقترف خطيَّ 

ح الموتى تظهر وتتواصل مع الناس، خاّصة اأرو ة )االعتقاد بأنَّ فحر والعراالشعب في الوثنية الفاضحة والسّ 

كتابة اليد من خالل اليد الطارقة أو ين أو من خالل جلسات تحضير األرواح من خالل الوسطاء الروحيّ 

 (. 31: 19ين ؛ الويّ 16-1: 33 األيام أخبار0ق( )رُ ، وغيرها الكثير من الطُّ ةوحيّ الرُّ 

ني لشيخ أخطأ، ولكنّه ال يتكلم عن تعليق لعن توجيه توبيخ ع 02-19: 5تيموثاوس 1سول بولس في يتكلّم الرّ 

 خدمته أو إيقافه عن الخدمة إلى األبد. 



93الدَّرس -ثامنال الدليل  

 

 .د. القرار النهائي 

ال. ولكن ينبغي أن تكون كلمتهم هي  أم ايرغب شيوخ الكنيسة بأن يراجعوا قرارهم ليتأّكدوا من كونه كتابي  قد 

 (. 17: 13ين يوخ )عبرانيّ أن، وعلى أعضاء الكنيسة أن يحترموا قرار الشّ ة في هذا الشّ هائيّ النّ 

 

 أديبد. إرشادات بشأن التّ 

 

 .تمييز المشاكل. 1

ة وتحاول فهم المشكلة روريّ أن تجمع الحقائق الضّ  أو تقويم الخاطئ، عليك أوال  من أجل توبيخ : ُمقّدمة

 . جذر المشكلة، أي والمشكلة الحقيقية المشكلة الظاهرةينبغي لك أن تميّز بشكٍل خاّص ما بين ة. الحقيقيّ 

 .اهرةطحية الظّ أ. المشكلة السّ  

ه كلمات ومواقف ومشاعر الخاطئ التي فالذي تص أو رد الفعل المرئيّ  المشكلة الظاهرية هي العمل المرئيّ 

 ألّن األخ ظلمه وأساء إليه. األخ عن  اهو ينّم ويتكلّم سلبي  مثال: يعبّر بها. 

 

 .اهرةجذر المشكلة الظّ  -ة الحقيقيّ ب. المشكلة  

والمواقف والمشاعر حوبة باألفكار ة المصْ ة الفعل غير المرئيّ أو ردّ  ة هي العمل غير المرئيّ المشكلة الحقيقيّ 

 ة عند الخاطئ. مثال: لدى الخاطئ مرارة تجاه ذلك األخ. ة التي تكمن في جذر المشكلة الحقيقيّ المخفيّ 

 

 .تمييز المشاكل وفهمها علىج. تدريب  

 ة؟ ة التاليّ ة في كل واحٍد من المقاطع الكتابيّ اهرة والمشكلة الحقيقيّ : ما هي المشكلة الظّ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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 ة التي تمثّل أساس تلك المشاكلالحقيقيّ  س على مشاكل ظاهرة والمشاكلفي ما يلي أمثلة من الكتاب الُمقدَّ 

 الظاهرة. 

 

 .00-01، 6-1: 33 األيام أخبار0 اقرأ

ئة من الناس هم عبدة آمون هي أنّه كان يتعامل مع نوعية سيِّ  ة المتعلّقة بالملكاهرالمشكلة الظّ . مالحظات

 الحقيقية هي أنّه أتى من بيٍت محطَّم، حيث كان أبوه عابد أوثان.  تهاألوثان. لكن مشكل

 

 .2-1: 30مزمور  اقرأ

ه لم يكن يستطيع النوم أو لم تُكن لديه طاقة أو كان كاتب المزمور هي أنّ عند  ةاهرالمشكلة الظّ  .مالحظات

 اقترفها.  ةخطيَّ نب بسبب ر بالذّ عأنّه كان يشة هي المشكلة الحقيقيّ  من القلق. لكنَّ  اجّد   اعب  تم

 

 . 09، 03: 00متّى  اقرأ

دوقيّين وبعض المجموعات الدينية هي أنّهم كانوا يعلّمون تعاليم خاطئة. لكن اهرة للصّ المشكلة الظّ  .مالحظات

 ما يعلّمه الكتاب الُمقدَّس.  يعلّمون مشكلتهم الحقيقية هي أنهم لم يكونوا في الحقيقة

 

 . 9-1: 7مرقس  اقرأ

هي أنّهم كانوا يعلّمون الكثير من الّدينية اهرة عند الفّريسيّين وبعض المجموعات المشكلة الظّ  .مالحظات

ة هي أنّهم ما انتقدوا تالميذ المسيح لكونهم لم يحفظوا تلك القواعد. لكن المشكلة الحقيقيّ  اة وكثير  القواعد الدينيّ 

 ة(. ة )الطائفيّ بتقاليدهم البشريّ  اتمّسكويعلّمه الكتاب الُمقدَّس وس وما تركوا الكتاب الُمقدَّ 

 

 . 12، 11: 5لوقا  اقرأ
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غير ناضج وغير مثمر. لكن مشكلته  اه بقي مسيحيّ  المشكلة الظاهرة عند هذا الشخص هي أنّ  .مالحظات

 نى والملّذات التي خنقت كلمة هللا في حياته. ة كانت هموم الحياة والغِ الحقيقيّ 

 

 . 00، 15: 15لوقا  اقرأ

ئيس الغني هي أنّه لم يكن يعرف ماذا عليه أن يفعل ليرث الحياة لرّ عند ااهرة كانت المشكلة الظّ  .مالحظات

 ته هذا المال. أن يترك ماله لمحبّ  اه لم يكن مستعّد  ة. لكن مشكلته الحقيقية هي أنّ األبديّ 

 

 . 30-15: 1 يةروم اقرأ

ة أو ينغمسون ، إذ يقترفون الخطايا الجنسيّ الوثنيّين هي أنهم فاسدون أخالقي  عند ا ةاهرالمشكلة الظّ  .مالحظات

ن في الكتاب أو يرتكبون الجرائم. لكّن مشكلتهم الحقيقيّ في عبادة األوثان  ة هي أنهم يكبتون حق هللا المدوَّ

 الُمقدَّس أو يبّدلونه بما هو كذب. 

 

 .2-1: 3كورنثوس 1 اقرأ

ة والغيرة والخصام وسلوكهم كما لو كانوا غير مسيحيّين في الكنيسة هي الجسدانيّ  ةاهرالمشكلة الظّ  .مالحظات

 مؤمنين في هذا العالم. لكّن مشكلتهم الحقيقية هي أنّهم بقوا غير ناضجين، إذ لم يصيروا تالميذ ليسوع المسيح. 

 

 . 10-5: 5؛ أفسس 0: 2كورنثوس 0 اقرأ

يرة رّ فكير فيصاِدقون على الممارسات الشّ هم متحّررو التّ اس هي أنّ اهرة عند بعض النّ المشكلة الظّ  .مالحظات

 غطية عليها. ة سّرية ُمعيّنة في حياتهم يحاولون التّ ة هي أّن لديهم خطيَّ في المجتمع. لكّن مشكلتهم الحقيقيّ 

 

 . 15-13: 2أفسس  اقرأ
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ة عاليم الكاذبة المنحرفة. لكّن مشكلتهم الحقيقيّ بسهولة بالتّ اهرة هي أنهم يُقادون مشكلة هؤالء الظّ  .مالحظات

 ة سليمة. هم لم ينضجوا في حياتهم وعقلهم المسيحيّين، ولم تتكّون لديهم قناعات كتابيّ هي أنّ 

 

 . 19: 1تيموثاوس 1 اقرأ

ة هي شكلتهم الحقيقيّ لمسيح. لكّن مايسوع  بّ هم فقدوا إيمانهم بالرّ المشكلة الظاهرة عند هؤالء هي أنّ  .مالحظات

 أنّهم كانوا قد رفضوا أن يكون لديهم ضمير صالح. 

 

 . 3-0: 2يعقوب  اقرأ

ه لم يختبر استجابة هللا للّصلوات، لكّن مشكلته الحقيقية خص هي أنّ اهرة لدى ذلك الشّ المشكلة الظّ  .مالحظات

: 3بطرس 1؛ 0-1: 59؛ إشعياء 15: 66ة ُمعيَّنة يرعاها في قلبه )مزمور ي أنّه ال يصلّي أو أّن هناك خطيَّ ه

10 .) 

 . 12-9يوحنا 3 اقرأ

وء عن الكنائس المسيحية األخرى وقادتها اهرة عند قائد الكنيسة هذا هي أنّه يتكلّم بالسّ المشكلة الظّ  .مالحظات

ة هي أنّه يحّب أن يكون األّول مشكلته الحقيقيّ ويبِعد الخّدام المسيحيّين اآلخرين عن أعضاء كنيسته. لكّن 

 لطة في الكنيسة، ويريد أن يسيطر على كّل واحٍد من أعضاء كنيسته. السّ  يحظى بكلِّ  ويرغب بأنْ 

 

 . 5-2: 0 يوحنا رؤيا اقرأ

فتية  اهرة في هذه الكنيسة هي أنّها لم تُعد تعمل ما كانت تعمله في الماضي حين كانت المشكلة الظّ  .مالحظات

 هذه الكنيسة فقدت محبّتها األولى ليسوع المسيح.  هي أنَّ  ةومليئة بالحيوية والنّشاط. لكن المشكلة الحقيقيّ 

 

 .أديبطريقة ممارسة التّ . 2
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 أديب. يعلّم الكتاب الُمقدَّس عدة مبادئ تتعلَّق بممارسة التّ : عّلم

  .أ. أّدب الخاطئ بالحقّ  

بشأن اآلخرين من دون  اأنّه ال يجوز للمسيحيّين أن يدينوا أو يفترضوا أمور   0-1: 7يعلّم يسوع في متّى 

على المسيحيّين المؤمنين أال يدينوا  أنّ  13-10: 5كورنثوس 1 رسالة أساس لدينونتهم أو افتراضاتهم. وتعلّم

 02: 7ونتهم )بهدف العالج( بالمؤمنين. ويعلّم يسوع في يوحنا ن، بل عليهم أن يقصروا دياغير المؤمنين مطلق  

 ميمة(. ويعلّمنا الكتابساس ما يُشاع عنه )النّ أبأال نحكم على شخٍص آخر بحسب مظهره الخارجي أو على 

(. )الحقّ  دليل ُمحّدد أو شاهد بشأن ما قيل أو حدث فعال   هناك ه ينبغي أن يكونأنّ  03: 15في يوحنا  المقدَّس

رفين. وتعلّمنا رسالة علينا أن نسمع عن المشكلة من وجهة نظر الطّ  هأنّ  17: 15فر األمثال ويعلّمنا سِ 

 الكتاب الُمقدَّس هو المعيار الوحيد لما هو حّق.  أنّ  16: 3تيموثاوس 0

 

 ب الخاطئ بعدل وإنصاف.ب. أد   

على المسيحيّين المؤمنين أن يحكموا على  بأنّ  19-15: 16وتثنية  15: 19ين س في الويّ يعلّمنا الكتاب الُمقدَّ 

البعض، فالكتاب الُمقدَّس يمنع المحاباة!  الخاطئ بعدل وبّر. ال يجوز أن نكون مرائين لصالح البعض أو ضدّ 

أنّه ال يجوز للمسيحيّين المؤمنين أن يأخذوا أو يعطوا الرشاوى من أجل  03، 5: 17فر األمثال ويعلّم سِ 

 ي سبٍب آخر! تحريف الحّق أو أل

علينا أن نأخذ قضايانا إلى اإلخوة المؤمنين للحكم فيها وليس للمحاكم  هأنّ  11: 6كورنثوس 1وتعلّم رسالة 

المبادئ الكتابية، إذ لديهم نظام قِيَم مختلف، ولذا ال يكونون عادلين في  نالعالمية، ألّن غير المؤمنين ال يعرفو

 حكمهم. 

 

 ب الخاطئ بحزم. ج. أد   

ة التي تُترَجم إلى "يوبّخ" هي الكلمة اليونانيّ اهر خيٌر من الُحّب المضمر." : "التّوبيخ الظّ 5: 07نقرأ في أمثال 

 : والتّصحيح قويمظِهر عدة نواٍح ممكنة في التّ (، وهي تُ elenchò"إيلينخو" )
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التي اقترفها الخاطئ. على الخاطئ  ةخطيَّ ال بفضح، علينا أن نبدأ 13-11: 5: بحسب أفسس الكشف والفضح

التي اقترفها. احرص على أن يدرك الخاطئ سبب كون عمله  ةخطيَّ أن يعرف ويدِرك بوضوح ما هي ال

 في عينَي هللا.  اخاطئ  

 . الخاطئ الخاطئ بالتعبير عن عدم قبول سلوكه نوبّخ، علينا أن 03: 05بحسب أمثال : وبيخالتّ 

حجج الخاطئ  ندحضيكون علينا أن وحين يكون ضروريا  ، في بعض األحيان 9: 1: بحسب تيطس حضالدّ 

حين يحاول تبرير نفسه من دون سبب وجيه وحقيقي. ولكْن علينا أن نعطي الخاطئ الفرصة ليوّضح ما عمله. 

 اا قد افترضنا افتراض  وإن كنّ ظر عنه. النّ  فقد يكون لدى الخاطئ سبب وجيه لما عمله، وهو ما علينا أال نغضّ 

 ، فعلينا أن نعتذر. اخاطئ   اأو وّجهنا اتّهام   اخاطئ  

على  ويبّكتهالروح القدس الخاطئ بخطأه  يقنِع: وفي هذه األثناء، علينا أن نصلّي بهدوء بأن اإلقناع والتبكيت

 (. 5: 16ويرغب بأن يتوب )يوحنا  على هللا ة وجدية تعّديه حتّى يشعر بالّذنب أو الخزي من تعديّهرخطو

بمساعدته على أن يسير في الطّريق  وذلك ، علينا أن نقّوم الخاطئ16: 3تيموثاوس 0، بحسب ا: وأخير  التقويم

 الذي ينبغي له الّسير فيه. 

ده وتقسية قلبه على إخوته وأخواتالعقاب ه : فإْن استمّر الخاطئ في عصيانه من خالل حماقته وكبريائه وتمرُّ

 ؛ رؤيا6: 10ين ؛ عبرانيّ 15: 00أمثال ريقة المناسبة )بالطّ  معاقبتهأو بتحّدي سلطة الشيوخ، فينبغي عندئٍذ 

 يوحنا

3 :19.) 

 ب الخاطئ بمحبة.د. أدّ  

ه إلى المسار الصحيح الخاطئ إرجاعأديب هو قصد التّ  . ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يحبوا الخاطئ وردِّ

فإن الخاطئ سيهلك في  ةخطيَّ ة. حين ال يُعَمل شيٍء بشأن الريقة الكتابيّ وبتأديبه بالطّ  تهبتأديبه على خطيَّ 

النهاية، وستفقد الكنيسة مصداقيتها في عيني العالم، وسيُهان هللا. حين يتوب الخاطئ، على المسيحيّين 

  ة.المؤمنين أن يحبّوه معبّرين عن هذا بالغفران له وبإرجاعه إلى الشركة المسيحيّ 
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 دقائق( 5)صالة 

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

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

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

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

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

 مع شخص آخر أو ضمن مجموعة.  "ممارسة التأديب"بـِعظ أو علّم أو ادرس التعليم المتعلِّق  .0

 3-1بطرس 0ِمن  يوميّ ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الروحية: الخلوة .3

ن مالحظاتكويهوذا.  ل. َدوِّ   .استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

ع يومي ا آخر راجِ . 2: 6"ربِّ في الّرّب": أفسس تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .2

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

. استفد من منهجية 15حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا  درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .6

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

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 


