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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  ن هللا نفسه فيه بروحهمسكن ا يسك( أو 5: 2بطرس 6فيه كل مؤمن حجرا  حي  ا )

(. 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 للمسيحبعد، إال أنها ستكون (. ومع أن الكنيسة لم تُصبح كيان ا كامال  42-44

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: 61المسيحيِّون بثبات للهجمات العنيفة التي تُشنُّها القوى المعادية )َمتَّى 

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 

 كنيسة المسيح؟ ت بنَىكيف 

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

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

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

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

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

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

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

 ون استثناء.المسيح في وقتنا الحاضر على عاتق جميع المؤمنين المسيحيِّين د
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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: 

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

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

ة في معرفة كيفية الّتعليمات الواردة في الخّط الغامق، مثل "اقرأ" و"اكتشف وناقش"، تساعد قائد المجموع .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. 

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

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

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

 (.21: 66آمين" )رومية 

 

 تلمذة

 (الثالثةالطبعة اإلنكليزية ) 2111
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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 يُسمح ببيعها، أو إجراء لكن ال وهذه 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 مؤمنينالهو تدريب سيح لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المالكتب األربعة 

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

ا؛ على  62الذي يحتوي على  بعد أن يُنهي الدرس أو كتاب التدريبمن الدليل إالَّ الدرس أو  أن يُبدي 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 المجموعاتالثامن الك 
 النفوس تردّ خدمات الكنيسة التي 

 الصفحة

 ة وحقوق النشرمقد م

 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. 

 

 ( 7-1يعقوب )مشاركة الخلوات الروحيَّة  73 الد رس

 (أ11-ب11: 12ثوس كورن2: المحبة باإلنفاقحفظ )

 (: إدارة المال والتعاُمل معهالتي ترد النفوس خدمة الكنيسةعليم )ت

9 

 ( 2-1بطرس 1؛ 1-1يعقوب )مشاركة الخلوات الروحيَّة  73 الد رس

 (6: 22نمِّ كل النواحي: أمثال حفظ )

 ( 13 يوحن ا) كتابالس در

 

  

71 

 ( 1-7بطرس 1)مشاركة الخلوات الروحيَّة  79 الد رس

 ( 3-6: 6عل م كلمة هللا: تثنية حفظ )

 (: ممارسة التأديبالتي ترد النفوس خدمة الكنيسةتعليم )

11 

 (؛ يهوذا7-1بطرس 2)مشاركة الخلوات الروحيَّة  14 الد رس

: أفسس حفظ ) ب   (1: 6ربِّ في الر 

 ( 13 يوحن اكتاب )الدرس 

 

 

63 

 ( 7-1يوحنا 1)مشاركة الخلوات الروحيَّة  11 الد رس

 (21: 17: أمثال المحبة من خالل الت أديبحفظ )

واج ثانية  : التي ترد النفوس خدمة الكنيسةتعليم )  (الط الق والز 

34 

 (يوحنا7يوحنا؛ 2؛ 1-1يوحنا 1)مشاركة الخلوات الروحيَّة  12 الد رس

 "(الوالدون المسيحي ونحفظ )راجع اآليات المتعلِّقة بـ"

 (19 يوحن ا) كتابالدرس 

 

 

 

 

141 
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 ( 7-1رؤيا يوحنا )مشاركة الخلوات الروحيَّة  17  الد رس

 (3: 16 يوحن احفظ )

فاءالمرض و: التي ترد النفوس خدمة الكنيسةتعليم )  (الش 

113 

 (3-1رؤيا يوحنا )مشاركة الخلوات الروحيَّة  11 الد رس

 (17: 16 يوحن احفظ )

 (24 يوحن اكتاب )الدرس 

 

 

113 

 ( 11-3رؤيا يوحنا )الخلوات الروحيَّة مشاركة  11 الد رس

 (11: 16 يوحن احفظ )

وحي ة الش يطان: التي ترد النفوس خدمة الكنيسةعليم )ت  (والحرب الر 

113 

 (11-12رؤيا يوحنا )مشاركة الخلوات الروحيَّة  16 الد رس

 (11: 13 يوحن احفظ )

 (21 يوحن اكتاب )الس در

 

 

131 

 ( 13-11رؤيا يوحنا )لروحيَّة مشاركة الخلوات ا 13 الد رس

 (76: 13 يوحن احفظ )

 (األلم وسيادة هللا: التي ترد النفوس الكنيسةخدمة تعليم )

192 

 (22-19رؤيا يوحنا )مشاركة الخلوات الروحيَّة   13 الد رس

 (يوحن امراجعة آلخر خمس آيات من إنجيل حفظ )

 (ملخَّص ومراجعة إلنجيل يوحنا) كتابالدرس 

 أنشئ مجموعاٍت جديدة  في النّمّو واستمّر 

 

 

227 

وحي ة  1الُملَحق  يرة والحرب الر   214 األرواح الش ر 

وحي ة 2الُملَحق   267 المالئكة والحرب الر 

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

 .ل لقادة المجموعاتاإلرشادي 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 ُكلٍّ 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 

يم وقت إضافي إلنهاء التعليم أو درس الكتاب، أو للرد على األسئلة، أو لمزيد من التعل 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( 61مشاركة وصالة )في مجموعات صغيرة ال تتجاوز  61:45 - 61:11
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   ( 73و 73ان الّدرسألول )اليوم ا

 صالة 

إدارة المال : التي ترد النفوس خدمة الكنيسةتعليم )

 ( والتعاُمل معه

 ( 13 يوحن ادرس الكتاب )

 ( 6: 22أمثال +  أ11-ب11: 12كورنثوس 2حفظ )

 (2-1بطرس 1+  1-1يعقوب ة )قراءة كتابي  

 يعقوبمن اثنين: مجموعاٍت )في  خلوة روحية

1 :1-13) 

  وصالة مشاركة

 ( 33و 37ان الّدرسابع )الرّ اليوم 

 صالة 

فاءالمرض و :التي ترد النفوسخدمة الكنيسة تعليم )  ( الش 

 ( 24 يوحن ادرس الكتاب )

 ( 17: 16 يوحن ا+ 3: 16 يوحن احفظ )

 (3-1 يوحنا رؤياقراءة كتابية )

 (7يوحنا رؤيا من اثنين:  مجموعاتٍ )في  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 ( 34و 73ان الّدرساني )الثّ م اليو

 صالة 

 ( ممارسة الت أديب: التي ترد النفوسخدمة الكنيسة تعليم )

 ( 13 يوحن ادرس الكتاب )

 ( 1: 6أفسس +  3-6: 6تثنية حفظ )

 (+ يهوذا 7-1بطرس 2+  1-7بطرس 1قراءة كتابية )

-1: 7بطرس 1من اثنين: مجموعاٍت )في  خلوة روحية

13) 

 وصالةمشاركة 

 ( 34و 34ان الّدرسوم الخامس )الي

 صالة 

والحرب  الش يطان: التي ترد النفوسخدمة الكنيسة تعليم )

وحي ة  ( الر 

 ( 21 يوحن ادرس الكتاب )

 ( 11: 13+ يوحنا  11: 16 يوحن احفظ )

 (11-3 يوحنا رؤياكتابية )قراءة 

 (12 يوحنا رؤيا من اثنين:مجموعاٍت )في  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 ( 34و  34ان الّدرس) الثّالثّ يوم ال

 صالة 

واج : التي ترد النفوسخدمة الكنيسة تعليم ) الط الق والز 

 ( ثانية  

 ( 19 يوحن ادرس الكتاب )

لسلة المتعلقة الس  مراجعة +  21: 17ظ )أمثال حف

 (بـ"الوالدون المسيحي ون"

 (يوحنا7يوحنا + 2+  1-1يوحنا 1قراءة كتابية )

 من اثنين:جموعاٍت م)في  خلوة روحية

 (21-1: 7يوحنا 1

 الةصمشاركة و

 ( 33و 33ان الّدرسادس )السّ اليوم 

 صالة 

 ( األلم وسيادة هللا: التي ترد النفوسخدمة الكنيسة تعليم )

 ( ُملخَّص ومراجعة إلنجيل يوحنادرس الكتاب )

ومراجعة آخر خمس آيات الحفظ  76: 13 يوحن احفظ )

 ( يوحن االمأخوذة من إنجيل 

 (22-11 يوحنا رؤياقراءة كتابية )

 يوحنا رؤيامن اثنين: مجموعاٍت )في  خلوة روحية

21 :1-1  +22 :3-21) 

 الةصمشاركة و

 

 ة حَ رَ تعاليم إضافية مقتَ 

وحي ة  1الُملَحق يرة والحرب الر   األرواح الش ر 

وحي ة  2الُملَحق   المالئكة والحرب الر 
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  73 الّدرس

 صالة 1
 

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

 دقيقة(  24)مشاركة   4

 يعقوب

 

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   (. 7-1)يعقوب ومن الت أمُّ

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

 دقائق( 1)حفظ  7

 أ44-ب43: 44كورنثوس 4المحبّة باإلنفاق: 
 

نمِّ ، بة باإلنفاقالمحعناوين آيات الحفظ الخمسة هي: ". الوالدون المسيحيونق بـ"من آيات الحفظ تتعل   الثامنةلسلة الس  

 . المحبة من خالل التأديبو ربِّ في الرب، ،كلَّ الن واحي، علِّم كلمة هللا

 . أ11-ب11: 12المحبة باإلنفاق . في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين تأّملوا واحفظوا وراجعوا

  دقيقة( 31)تعليم  3

 إدارة المال والتعامل معه

 

ل العملي مع المال بشكٍل صحيح. سنستكشف ونكتشف تأثير بمبادئ التعامُ  الد رسي هذا يتعل ق التعليم الُمقدَّم ف: م قّدمة

اس في األرض وعلى حياتهم األبدية في السماء. كما سندرس أسلوب الحياة المسيحية البسيط في المال على حياة الن  

 هذا العالم. 

ل معه بشكٍل صحيحأهميّ  . أ  ة إدارة المال والتعام 

 

  .على األرض اإلنسانحياة تأثير المال على  .4

  على األرض؟ يمكن أن يكون للمال على حياة اإلنسانأثير الذي ما نوع الت  : شف وناق  اكتش  
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 .اال يستطيع المال أن يشب ع أحد  أ.   

ة ال يشبع منها، والمولَع بالغنى ال يشبع من ربح ... إن كثُرت : "13-14: 1فر الجامعة نقرأ في سِ  من يحب الفض 

ا الغنيُّ فوفرة غناه تجعله قلق   اات كثُر آكلوها أيض  الخير  الموقف. ولكن اأو جي د   االمال في ذاته ليس سي ئ  ." اأرق   ا... أم 

د ما إذا كان للمال تأثيٌر سي ئ أو جي د عليهم. حين الذي عند الن   الناس المال، فإن هم يجعلون  يِحب  اس تجاه المال يحدِّ

ون في الرغبة في جمع مزيٍد من المال وإنفاق مزيٍد الحصول على المال أسمى هد . منهٍف لهم في حياتهم. فيستمر 

، وال يستطيع أن اشبِع أحد  يُ  . ال يستطيع المال أن  اوألن هم ال يكتفون بما يحصلون عليه من مال، فإن هم ال يشبعون أبد  

ط بمزيد من المال ويخطِّ  اي بما لديه، فسيرغب دائم  في الحياة. اإلنسان الذي يِحب  المال لن يكتف ايعطي اإلنساَن سالم  

 والعمل على ذلك بكلِّ جهٍد ونشاط.  منهللحصول على المزيد 

 

 رتكاب  الّشّر.ال اب. يمكن أن يكون المال سبب   

؛ وإذ سعى بعُضهم إليه، ضل وا عن اإليمان وطعنوا : "14: 6تيموثاوس 1نقرأ في  فإن  ُحب  المال أصٌل لكلِّ شرٍّ

 ةالعديد والجذور هي إحدى األصول ة المالمحب   كل  الش رور، لكن   المال في ذاته ليس أصلَ ." أنفَُسهم بأوجاٍع كثيرة

. المرارة أ لكاف ةالمحتملة  (. وفي ما يلي بعض األمثلة 11: 12صٌل ممكن آخر لكلِّ الشرور )عبرانيين أنواع الش ر 

ج البعض من أجل االنتفاع بثروة شريك ل أصال   المالة تُظِهر كيف تكون محب  التي  عة. يتزوَّ شروٍر كثيرة ومتنو 

جون لسبب خاطئ  ة المال رجال وجية الكثير من المشاكل. وقد تعرِّض محب  نشأ في حياتهم الز  يالحياة. وألن هم يتزوَّ

ا شوة والفساد. وقد تدفع محبة المال بعض السياسي ين للكذب وتعرِّ األعمال لتجارب الُغش  والر   ضهم لفساد مالي  مم 

محب ة  تعرِّض. وقد وثروة   وقد تدفعهم الستغالل بلدهم من أجل أن يغتنوا ويزدادوا ماال  يجر  عليهم فضائح مالية، 

ما ا  وكثير  كنيسة ما لتجربة أن يطلب من أعضاء الكنيسة بأن يساهموا بمقداٍر ُمعيَّن من المال للكنيسة. في  اقائد  المال 

والمؤك د أن محب ة المال هي أحد  لب وحت ى القتل. من الواضحبب وراء ممارسات الس رقة والس  لمال الس  تكون محب ة ا

 األصول والجذور المهمة لكاف ة أنواع الش رور! 

 

  .ماءة في السّ تأثير المال على حياة اإلنسان األبديّ  .4

 ماء؟ ة في الس  اإلنسان األبدي  أثير الذي يمكن أن يكون للمال على حياة ما نوع الت  : شف وناق  اكتش  

 المؤمن.  يمكن للمال والغنى أن تخنق كلمة هللا في حياة المسيحيّ  . أ



11 
 

نى وخداعه يمكن أن يخنقا كلمة هللا غرور الغِ  أن   19: 1مرقس  إنجيل م يسوع في. يعلِّ 19-13، 11: 1مرقس  اقرأ

 روة لن يتأثَّر بكلمة هللا. المال والث  ة خص الذي قلبه منشغٌل بمحب  بحيث ال تثِمر في حياة سامعها. الش  

 

 . ال ينتبه إلى األولويّة األولى في حياته المسيحّي المؤمن أن يجعلوايمكن للمال والغنى والثّروة  . ب

أولوية يمكن أن تكون في حياة اإلنسان هي أن يحب  هللا ويخدمه.  . أسمى وأهم  21-17: 12؛ لوقا 21: 6مت ى  اقرأ

ر أن يبنيغالٍت ك حصد الغني   عندِك لنفسه: "يا نفُس،  مخازن أكبر ليستقر  ويستريح بعد ذلك، قائال   ثيرة، ولذا قر 

! هذه الليلة خيراٌت كثيرةٌ مخزونةٌ لسنين عديدة، فاستريحي وُكلي واشربي واطربي !" ولكن هللا قال له: "يا غبي 

في ما  ايخزن أشياء كثيرة لنفسه، ولكن ه ليس غني   ؟" هذا ينطبق على كل  منفلمن يبقى ما أعددتَهتُطلَب نفُسك منك، 

هم ستأتي فجأة، وكلُّ ما عملوه سيظهر أن ه باطل وبال فائدة. اس، فإن  نهايتَ اهلل. مهما كان طول حياة هؤالء الن  يختص  ب

صيل الث روة ن يكسبوا بعض المال ليعيشوا ويتدب روا أموَرهم. ولكن  حين يصير كسب المال وتحألاس يحتاج جميع الن  

 أو قدرة أو جهد ليبذله في محب ة هللا وخدمته.  وقتٍ  شغف اإلنسان الذي يستولي عليه، فإن ه لن يبقى لديه أيُّ 

 

 روة أن يخّسرا اإلنسان نفسه. يمكن للمال والثّ  . ج

 تيموثاوس1؛ 11-1: 1 الرسل ؛ أعمال6-1: 22؛ 71-19: 16؛ لوقا 23-21: 14؛ 73-71: 3مرقس  اقرأ

 روة أن تصبِح أعظم خطٍر في حياة اإلنسان. بحسب مرقسة المال أو الث  يمكن لمحب  . 6-1: 1يعقوب ؛ 14: 6

ته يسوع المسيح. ومن دون من محب   ه أكثرَ ، لم يتبع الشاب الغني يسوع المسيح ألن ه أحب  غناه ومالَ 21-23: 14

لم يتعامل غنيٌّ آخر بالل طف  71-19: 16يسوع المسيح ال يستطيع أحٌد أن يدخل ملكوت هللا فيخلص. بحسب لوقا 

ا  ، ذهب إلى الهاوية بسبب أناني ته وقلبه القاسي، مم  واإلحسان تجاه رجل فقير اسمه لعازر. وبعد أن مات ذلك الغني 

، وافق يهوذا على 6-1: 22(. وبحسب لوقا 13-16: 7يوحنا 1؛ 21: 16ة )لوقا أظهر أن ه لم يكن لديه إيمان وال محب  

يرة ا وسف  ب حنانيَّ ، كذ  11-1: 1 الرسل نقرأ عن انتحاره. وبحسب أعمال اوالحق   ن يسوع ويسل مه مقابل المال،ن يخوأ

يكنزون  ء، كان بعض األغنيا6-1: 1، فوقعا ميتين. وبحسب يعقوب على الكنيسة بشأن أمورهما وتعامالتهما المالية

دفع  يهملوناحة، بينما كانوا غمسة في كاف ة أشكال الُمتَع والر  روات ألجل نفوسهم، وكانوا يعيشون حياة  مترفة  منالث  

بل إن هم قتلوا أبرياء ليغتنوا. ويحذِّر يعقوب من أن هؤالء في نهاية حياتهم "سيُذبَحون" في  ،أجور من يعملون لديهم

اإليمان المسيحي.  عن اة المال أن تجعل اإلنسان يتيه وينحرف بعيد  ، يمكن لمحب  14: 6تيموثاوس 1جهن م. وبحسب 

ا أن يلزم  اال يمكن ألحٍد أن يكون عبد  : "لهذا حذَّر يسوع قائال   ا أن يبِغض أحَدهما فيُِحب  اآلخر، وإم  لسي دين: ألن ه إم 

ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالم ف(. "21: 6" )مت ى اهلل والمال مع   اأحَدهما فيهجر اآلخر. ال يمكنكم أن تكونوا عبيد  
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مأو ماذا  وخسر نفسه؟ كلَّه اإلنسان لنفسه هو أن تكون  خسارة(. معنى 26: 16اإلنساُن فداء  عن نفسه؟" )مت ى  يقدِّ

يسوع يعل م  نقِذ حياتهم، ولكنَّ هرة في العالم ستُ روة أو القوة أو الش  الث   في جهنَّم. يعتقد كثيرون أن   نهايته الموت األبدي  

من اآلتي هي بإنكار اإلنسان نفسه وببذله ذها في هذا العالم وفي الز  نسان حياته وينقِ ريقة الوحيدة ليخلِّص اإلالط   أنَّ 

 وملكوت المسيح! ه ألجل المسيح حياتَ 

 

قدَّس. 7  .أشكال الفساد المختلفة الم شار إليها في الكتاب الم 

يرة أو استخُصن ع الث  : الفساد هو الحصول على المال وم قّدمة . روة بطريقة خاطئة شر   دام المال لعمل الش ر 

قدَّس. . أ  الفساد مذكور في الكتاب الم 

المتعل قة بهذه  : ما األشكال المختلفة للفساد الواردة في الكتاب الُمقدَّس؟ اقرأ مقاطع الكتاب الُمقدَّسشف وناق  اكتش  

 . المسألة

 .مالحظات

عن عدم إعادة  21: 73. ويتكلَّم مزمور ااد  لب باعتبارهما فسرقة والس  عن الس   17-11: 19فر الالوي ين يتحدَّث سِ 

بأن منع أجرة العاملين فساد.  1: 1. وتعل م رسالة يعقوب ةخطيَّ و االمال أو األشياء األخرى الُمستعارة باعتبارها فساد  

ستخَدمة في غير الدقيقة المُ المغشوشة وزاهة في األوزان والمعايير وعدم الن   الغش   بأن   11-17: 21فر التثنية ويعل م سِ 

 3: 23فر األمثال شاوى فساد. ويقول سِ إن إعطاء وأخذ الر   27، 3: 13فر األمثال راء هما فساد. ويقول سِ البيع والش  

اعون" الماَل بمعدَّل فائدٍة كبير، و يجعلون بهذا إن فرض فائدة كبيرة على القروض فساد. يُقِرض "المرابون الطم 

الذين يطلبون  الظلم واالبتزاز فساد. وكل  إن  3: 3فر الجامعة الحياة. يقول سِ  لهم طيلة االمقترضين يصيرون عبيد  

ات" فاسدون. هذه الت    زاهة. عاليم الواضحة في الكتاب الُمقدَّس تقول إن هللا يُبِغض كلَّ أشكال الفساد وعدم الن  "الخو 

 

 الفساد في المجتمع الحديث.  . ب

 . المتعلِّقة بهذه المسألة فساد في مجتمعك؟ اقرأ مقاطع الكتاب الُمقدَّسأخرى لل : هل تعِرف أشكاال  شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ةلم هي فساد. ومن الطُّرق الخاطئاألموال والمكاسب التي يتم  تحصيلها بالظ   تعل مان أن   3: 16و 2: 11أمثال 

ل مع الياناصيب والمقامرات عامالمة في جمع المال بيع بطاقات الياناصيب والمقامرة والمراهنات. فالت  والظ  
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دفة والحظ  بالط  والمراهنات، المدفوع في الغالب  بالنسبة لكثيرين، وال شك  أن ه ليس  اإدمان  ، قد صار مع واالعتقاد بالصُّ

يؤد ي لعب القمار )المقامرة( إلى ديوٍن كبيرة  ما اغالب  الذي استأمن هللا اإلنسان عليه.  أمانة  في الوكالة على المال

ولمن يدين له بالمال نتيجة  القمار لُعب مراكزوفالس وإلى صيرورة اإلنسان أشبه بالعبد ألصحاب الكازينوهات وإ

على الناس أن يعملوا بجدية واستقامة ونزاهة للحصول  تعل م أن   14: 7تسالونيكي 2 . وعالوة  على ذلك، فإن  خسارته

ة رد رات عمل غير قانوني وفساد. والفواتير واإليصاالت المزوَّ م ومعيشتهم. كسب المال من خالل بيع الُمخهِ على قوتِ 

 فساد. وتزوير الُعملة وبطاقات االئتمان فساد. هل تستطيع أن تفكِّر بأشكاٍل أخرى للفساد؟ 

 

  .وحياة الناستأثير الرشاوى على المجتمع . 3

 إعطاء وقبول الرشاوى.  .أ 

المتعلِّقة بهذه  شاوى؟ اقرأ مقاطع الكتاب الُمقدَّسإعطاء وقبول الر  كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى  :شف وناق  اكتش  

 . المسألة

 .مالحظات

الذين يعطون أو يقبلون  أنَّ  14: 26شاوى وقبولها فساد. ويعل م مزمور أن إعطاء الر   27و 3: 13فر األمثال يعل م سِ 

يرة.الر   ذيلة ولديهم ُمخط طات ومؤامرات شر  مهما كان ما يقوله رجال األعمال الفاسدون  شاوى أشرار يصنعون الر 

شاوى هو صاحب مقاصد أو المسؤولون الحكومي ون الفاسدون واألشرار، فإن  الكتاب الُمقدَّس يقول إن  َمن يعطي الر  

م خطط   يرة ويتم  يرة. ال يمكن الوثوق بهؤالء الفاسدين! ويخبِرنا سِ  اوني اٍت شر   6: 19 الرسل فر أعمالومؤامراٍت شر 

 ين وكسب رضاهم هو فساد. أن إعطاء الهدايا، كبيرة  كانت أم صغيرة، من أجل تملُّق القادة والمسؤولين الحكومي  

إعطاء أو طلب هدايا كبيرة بغرض  داقة ليس رشوة ، ولكن  عن الص  مة كتعبيٍر حضاري إعطاء هدية معقولة القي

د مقادير الهدايا التي  اة أن تضع قواعد واضحة تمام  شرك ة هو فساد. ينبغي لكلِّ التمكُّن من عقد صفات تجاري   تحدِّ

 إخبارالهدايا التي يتم  استالمها أو  بليغ عن كلِّ ة أو صفقة تجاري ة. وينبغي الت  عملي   إعطاؤها وتلق يها أثناء أي   يمكن

 ، وذلك بهدف تجنُّب االت هامات بالفساد. بها ركةمحاسب الش  

قراٍر مواٍت أو بهدف ضمان الحصول على نحو أخِذ ة دائرة حكومي   دفعا بهدف إعطاء وأخذ أي نوٍع من الهداي

 . وشرٌّ  البراءة في المحكمة فسادٌ 

بكل  أشكالها فساد. ولذا على المسيحي ين المؤمنين أال يعطوا وال الرشاوى على المسيحي ين المؤمنين أن يعرفوا أن 

 يأخذوا رشوة !
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 .شاوىعواقب إعطاء أو أخذ الرّ  .ب 

اس فيه يعطون تائج المريعة التي قد تحصل في مجتمٍع ما الن  بعض العواقب والن   اسَع لمعرفة: شف وناق  ش  اكت

 ويقبلون الرشاوى.  

 .مالحظات

 . هم في خطٍر حقيقيٍّ إلى أن   ايحذ ر الكتاب الُمقدَّس الفاسدين مشير  

ة لصالحك أو لحرمان خصمك من محاكمة قضية في المحكم بأن دفعك المال لحلِّ  19-13: 16فر التثنية يعل م سِ 

من الحفاظ على القانون والعدالة،  فاسد! فبدال   هو عادلة هو فساد. القاضي الذي ال يحكم في قضايا الناس بعدل قاضٍ 

ف العدالة! وبدال   ئه من عمله الخاطئ  يتجاوز القانون ويحرِّ يرالش  ومن إدانة الُمذنِب يبر  من  ومن ظلمه. وبدال   ر 

ف كالمهم فال يرغبون برؤية  إطالق سراح البريء، يحابي ضد هم وال ينصفهم. الرشاوى تعمي عيون القضاة وتحرِّ

ر نفسه! الحق  وال الن    طق به. المجتمع الذي قضاته فاسدون مجتمع سيدمِّ

ال أعماله المجتمع الذي قضاته وقادته السياسي ون ورج بأنَّ  27-22: 1وإشعياء  21، 19: 23فر التثنية يعل م سِ 

 تحَت لعنة هللا! في الحقيقة فاسدون هم 

شوة، : "، فنقرأمات المجتمع الفاسدقائمة  بسِ  11-9: 7وميخا  23، 21-27: 1ويقد م إشعياء  إذ  يحكم رؤساؤها بالر 

صبُح أ: "27: 1في إشعياء  (. ونقرأ11: 7" )ميخا ويتعاطى أنبياؤها العرافةَ لقاء المال ... ةوكهنتُها يعل مون باألجر

شوة ويسعون وراء الهبات، ال يدافعون عن اليتيم، وال تُرفَع إليهم  رؤساؤك عصاة  وشركاء لصوص، يُولَعون بالر 

الفقراء ال يملكون ما يمكنهم دفعه للقضاة كرشوة! يحذ ر الرب بأن هذا سيدفع  ن  وسبب ذلك هو أ" ،دعوى األرملة

ب  ألن يجعل يدَ  الفاسدين! وهللا يعمل هذا  قتص  من هؤالء القادة ويقضي في النهاية على كل  هذا المجتمع، في ه ضدَّ الر 

 في هذه الحياة وفي الحياة األخرى. 

ة، فيفَسد احية األخالقي  من الن   اأو ظالم   اشاوى أو يعطيها يصبِح فاسد  إنسان يقبل الر   كلَّ  بأنَّ  3: 3فر الجامعة يعلِّم سِ و

أن الفاسد الذي يقبل أو يعطي الرشاوى لدعم المجرمين، وبالتالي  3: 11فر األمثال سلوكه وطبيعته! ويعل م سِ  هويشو  

جل على إعالة عائلته. فهذا الر   اه لن يعود قادر  إلى عائلته، فإن  أُمِسك وُسِجن فإن   ءيزيد من معاناة األبرياء، هو يسي

شاوى أو يقبلها إن الشخص الذي يعطي الر   12-9: 7يق على عائلته، التي لن تعود تحترمه. ويقول ميخا سيأتي بالض  

تعل م أن  9-3: 13ومت ى  71: 11وأيوب  21: 23تثنية  مار على بلده ومدينته وكنيسته. ولكن  سيأتي بالخراب والد  

ض للعنة هللا، إذ أسوأ العواقب التي تأتي على الشخص الذي يعطي أو يقبل الر   شاوى هي البُعد عن بركة هللا والتعرُّ
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سيلقي به هللا إلى بحيرة النار والكبريت في جهن م ألن ه  اله، وأخير   امح هللا بأن تعاني عائلته وتتلف ثروته عقاب  سيس

  !ةخطيَّ تسب ب في ارتكاب اآلخرين لل

 

 ة الخاّصة بإدارة المال والتعامل به بشكٍل صحيحاإلرشادات والتعليمات الكتابيّ . ب

 

 .ةائبة وصحيحكسب المال بطريقة ص. 4

 .بهذه المسألة: كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى مسألة كسب المال؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

المسيحي ين المؤمنين بأن يعملوا لكسب معيشتهم. ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أال  11-6: 7تسالونيكي 2تأمر رسالة 

ل بشؤون اآلخرين. ويعل م سِ تيتعاملوا مع الُكسالى المُ  أن   1-1: 14فر األمثال راخين الذين يقضون وقتهم في التدخُّ

على المسيحي المؤمن أن يتجنَّب  أن   1-1: 27فر األمثال . ويعل م سِ ابل نشيط   على المسيحي المؤمن أال يكون كسوال  

ا ينبغي، بحيث ال يبقى لديه الوقت لال ة األخرى في الحياة، مثل العمل ساعاٍت إضافية أكثر مم  هتمام باألمور المهم 

على المسيحي ين  أن   3: 1كورنثوس 1ورسالة  13-13: 3فر التثنية قضاء الوقت مع عائلته وفي خدمة هللا. ويعل م سِ 

تنا وقدرة أيديناالمؤمنين أال يقولوا ألنفسهم وفي أنفسهم: "لقد أحرزنا هذا الث   كَّروا إذ عليهم أن يتذ ،"راَء بفضل قو 

ب  هو من يعطيهم القدرة على إحراز الث روة. فينبغي أن يكون المسيحي ون المؤمنون متواضعين  ادائم   أن الر 

 ويعتمدون على هللا. 

 

 .اّدخار المال بطريقٍة صائبة وصحيحة. 4

 س المتعلِّقة بهذه المسألة.كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى مسألة اد خار المال؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّد: شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

مال ألجل مشروع مستقبليٍّ جي د وصالح، مثل دفع رسوم دراسة ابنه، أو بهدف باد خار ال مؤمن إن رغب مسيحيٌّ 

ر من تعب اليد  11: 17فر األمثال سِ  قضيٍة عادلة وصالحة، فإنَّ  وإنفاقه في سبيلتقديمه  يقول له: "الماُل الُمدخَّ

ة، سيكون لديه بتوفيزداد."   . في النهاية ما يكفي إلنجاز مشروعهير واد خار القليل في كل مر 
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أن ه يمكن للمسيحي ين المؤمنين أن يفتحوا حساَب توفير في بنك ألجل الحصول على فائدٍة  23: 21ويعل م إنجيل مت ى 

 مقابل مد خراتهم. 

ر المال هو استثماره في ملكوت هللا! فقد قال يسوع: "ال في اد خا اأكثر الطرق أمن   ، فإن  21-19: 6ولكن بحسب مت ى 

دأ، وينقب عنها الل صوص ويسرقون، بل اكنزوا لكم  اتكنِزوا لكم كنوز   على األرض، حيُث يُفِسدها الس وُس والص 

كنوز في ريقة العملية الد خار الالط  في الس ماء، حيث ال يُفِسدها سوٌس وال ينقب عنها لصوٌص وال يسرقون."  اكنوز  

م ملكوت هللا.   السماء هي باستثمار المال في تقدُّ

 

  .صحيحةوإنفاق المال بطريقة صائبة . 7

 : كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس لمسألة إنقاق المال؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة بهذه المسألة. شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

يحي ين المؤمنين أن يعملوه قبل إنفاقهم مالهم، فيقول: "خطط المجتهد تُفضي عن ما على المس 1: 21فر األمثال يعل م سِ 

على المسيحي ين المؤمنين أن يخط طوا إلنفاقهم بما ينسجم مع دخلهم جول مصيره العوز." إلى الخصب، والعَ  احتم  

 (. 7-2: 16ومقاصد هللا )انظر أمثال 

 : المال من في تخطيط وتنظيم إنفاقهالمؤ تساعد االقتراحات العملي ة التالية المسيحي  

ك أنت وشريك حياتك كفريق.  اجعل تخطيط األنشطة ووضع ميزانية مالية شأن  إأ.  أن تشِرك  اويمكنك أيض  يخص 

بالمال. خط ط لألمور المالية  قجي دة  في ما يتعل   ا. وبهذا يتعل م أوالدك أن يضعوا خطط  في عمل الت خطيط هذا أوالدك

  مجلس شيوخ الكنيسة.  في الكنيسة مع

 . ة فعال  تها. بعملك هذا تتعلَّم أن تنفِق المال في األمور المهم  كتب قائمة بحاجاتك بحسب أهمي  أب. 

 . امشروع. ال تقترض أبد   ال تملكه ألجل أي   ، فال تنفِق ماال  أنفِق من المال الذي استأمنك هللا عليه فعال  ج. 

 لها. عندك الخدمات التي ال حاجة حقيقية حصولك على المال، فأوقِف من  اد. إن أردَت أن توفِّر مزيد  

 واقعية بشأن إنفاقك ومصروفاتك.  اهـ. َضع أهداف  

 كلَّ شهر.  ا  مالي افع، وأعِدد تقرير  و. احتفظ بسجلٍّ مكتوب بما تنفِقه. احتفظ بالفواتير وإيصاالت الد  
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بالمنتَج الذي تنوي شراءه. هل يحق ق المنتِج الذي تريد شراءه  ةعل قاجمع الحقائق المتوحكيم.  ز. اشتِر بشكٍل منطقي  

ر استخدام الُمنتَج شراءه؟ هل تشتري أكثر مما تحتاج إليه فعال    ؟ هل الث من هو أفضل ثمنما يد عى أن ه يحقِّقه؟ هل يبر 

في كل ما يعمله  ومدقِّقا   ن عادال  أن  على المسيحي المؤمن أن يكو 7: 1فر األمثال لهذا الُمنتَج؟ يعل م سِ  في السوق

 ويشتريه. 

 

 .اقتراض المال بطريقة صائبة وصحيحة. 3

 .اقتراض المال . أ

، فإن  َمن يِحبُّ غيره، يكون قد ا: "ال تكونوا في َديٍن ألحٍد، إال بأن  يُِحبَّ بعُضكم بعض  3: 17 يةروم رسالة نقرأ في

م الش ريعة." الترجمة الحرفية للجزء األول م ال يعني هذا أنه ال ألحٍد بشيء!"  ان هذه اآلية هي: "ال تُكن مديون  تم 

المسيحيين المؤمنين التزامات مالية، وبأن ه ال يمكنهم أن يقترضوا من اآلخرين إن كانت لديهم حاجة  على يكون

ين المسيحي   (. ولكن ه يدين التساهل الذي يُرى في بعض71: 6؛ لوقا 12: 1؛ مت ى 26: 73؛ مزمور 21: 22)خروج 

 ال مباالتهم في عدم سداد ديونهم )مزمور كما يدين بشكٍل خاص  الذين يضعون على أنفسهم أعباء ديون كثيرة، 

(. ال يشد د هذا المقطع بشكٍل خاص  على الديون المالية، ولكن على التزام كل مسيحيٍّ مؤمن بأن يِحب  قريبه. 21: 73

 قديس. الت  عمل جزٌء من  اأيض   يعل م هذا المقطع بأن محب ة القريب هي

 لى مسألة اقتراض المال؟ إ: كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

م الكتاب الُمقدَّس تحذير   : "الغنيُّ يسود على الفقير، قائال   3: 22فر األمثال من اقتراض المال. فيحذِّر سِ  اعام    ايقد 

فإنه بشكٍل عام على المسيحي ين المؤمنين أال يقترضوا المال، وإال فإن هم والمقتِرض مستعبٌد للُمقِرض." ولذا، 

ة، وعن إعطاء ة وقروٍض تجاري  للُمقِرضين! ولكن  الكتاَب الُمقدَّس يتكل م عن قروِض رحمة خيري   اسيصيرون عبيد  

 رهن وضمان بشأن االقتراض، وعن اقتراض المال في الكنيسة. 

 .ةقروض رحمة خيريّ  . ب

ة؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة بهذه حمة الخيريّ كيف ينظر الكتاب المقدَّس تجاه قروض الرّ : شناق  ف و اكتش  

 المسألة.
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 .مالحظات

 ؛11-3: 11؛ تثنية 73-71: 21؛ الويين 23-21: 22إسرائيل )خروج ضمن شعب القروض المعطاة  كل  

ة. فقد كانت القروض تُعطى ليس لتمكين التاجر من يري  ة بل قروَض رحمٍة ختجاري   ا( لم تكن قروض  19-24: 27

يمنع الكتاب الُمقدس فقر. المعاناة ويمر  في حالة من التوسيع أعماله ولكن لمساعدة فالح بسيط أو رجل مسكين 

با" المذكور ئ والصعب لواحٍد من شعب إسرائيل. "الر  أو فائدة على هذه القروض الستغالل الوضع السي   افرض رب

الشكوى في العهد القديم تتعلَّق بوجود فوائد لم تُكن الكتاب الُمقدس ال يعني "الفائضة الباهظة" بمعناها الحديث. في 

  إن ه ينبغي إقراض َمن يريد أن يقترض منك. 12: 1ة على القروض، بل كانت تتعل ق بوجود أي فائدة! يعل م مت ى ظباه

 

 .قروض تجارية .ج 

 ة؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة بهذه المسألة. تاب الُمقدَّس إلى القروض التجاري  : كيف ينظر الكشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

استثمار المال في مصرف/ بنك من أجل كسب بعض المال  مبدأ مع االقتصاد المتغي ر، وافق يسوع على اتماشي  

 اس. ولكن  يسوع في لوقابفوائد للن   ام قروض  (. ولذا، يمكن للبنوك أن تقد  27: 19؛ لوقا 23: 21خل )مت ى والدَّ 

ة التي تُعطى كعمل رحمة خيري. استمر  برفضه لفرض أي   74-76: 6  ة فائدة على القروض الخاص 

ة لفقراء ألجل تأسيس أعمال ومشاريع استثماري  لاالهتمام الحقيقي بإعطاء قروٍض بال فوائد يتم   ،في بعض األحيان

اجعة إلعطاء مزيد من القروض أن يسد وا تلك القروض، بحيث تُستخَدم األموال الر   احق  صغيرة. وهكذا يمكنهم ال

المواهب  واستثمار اس على أن يعملوا باستخدامدوا الن  ة صغيرة أخرى. ساعِ الخالية من الفوائد لمشاريع استثماري  

رات صغيرة. وبسداد الُمقتِرضين والقدرات التي استُؤمنوا عليها. ساعدوهم على أن يكون لديهم أعماٌل واستثما

 لذواتهم.  القروضهم في الوقت الُمعي ن فإن هم يكتسبون سمعةَ نزاهٍة عظيمة واحترام  

 

 .هن والضمانالرّ  .د 

 مان؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة بهذه المسألة. هن والض  كيف ينظر الكتاب الُمقدس إلى الر  : شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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ُمعينة، مثل رهن أمالٍك شخصي ة العهد القديم، كان ضمان أو رهن القروض الصغيرة المؤقَّتة يت خذ شكل  في فترة

هن  ؛ 17-14: 21)تثنية  يصير من حق  الُمقِرضأرٍض ما، أو ضمان شخٍص آخر. وحين ال يَُسدُّ القرض، كان الر 

ن هناك رهٌن ليؤَخذ، كان الُمقِرضون أو (. وحين لم يك23-26: 22؛ 1-1: 6؛ أمثال 7: 21؛ أيوب 7: 1نحميا 

فر (. ولهذا يعل م سِ 6: 3؛ 3-6: 2؛ عاموس 1: 1ملوك 2؛ 7: 22)خروج  اضامنو الُمقتِرض يبيعون المقترض عبد  

شريعة العهد القديم خف فت  لقروِض شخٍص آخر! ولكن   ابأن على المسيحي المؤمن أال يكون ضامن   1-1: 6األمثال 

 ؛ تثنية17-79: 21)الويين  قانون التحديدمن الوضع في إسرائيل. فمن خالل نوٍع  دة وهذامن ش دة هذه العا

  ون في إسرائيل تُلغى كلَّ سابع سنة!يالد   (، كانت كلُّ 1-11: 11

 

 .اقتراض المال من الكنيسة .ه 

 كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى اقتراض المال من الكنيسة؟ : شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

فأعِطه، ومن جاء  امن طلب منك شيئ  : "يعل م يسوع قائال   12: 1. ففي مت ى اخاطئ   عمال   االمال ليس دائم   اقتراض

المؤمن !" اقتراض المال قضية حس اسة وسط المسيحي ين المؤمنين. بشكٍل عام، المسيحي ايقترض منك، فال ترد ه خائب  

ين مؤمنين ُمعيَّنين في الكنيسة القتراض ال يذهب إلى مسيحي  لمال لمساندته في ظرف وفترة فقر ينبغي ألالذي يحتاج 

روا إن كان يحتاج لمساعدة. فإن كان عليه أن المال منهم، بل  يخبِر شيوخ الكنيسة بمطلبه. وعلى الشيوخ أن يقر 

ض الكنيسة فائدة  على قرير بشأن الكيفية التي بها سيقدِّمون له تلك المساعدة. ينبغي أال تفر، ينبغي الت  يحتاج إليها فعال  

 مامسة. . ويمكن للشيوخ تفويض تنفيذ قرارهم للش  اقروض الرحمة التي تعطيها مطلق  

أو يتوسَّع فيه عليه أال يقترض المال من  ااستثماري   المؤمن الذي يحتاج للمال من أجل أن يبدأ عمال   المسيحي   ولكنَّ 

تضبط إجراءات  اتفائدة  على قروضها، والحكوم اض دائم  البنوك التجارية تفرالكنيسة، بل ليقترض من البنك. 

عليم والعناية قة بالت  ؤون المتعل  ة توف ر المال من أجل تنمية الش  ُمنظ مات مسيحي   اجارية وفوائدها. وهناك أيض  البنوك الت  

 (. 9و 3كورنثوس 2الفقيرة ) ناعية في البالدجارية والص  راعية والت  نمية الز  ة واإلسكان، كما توف ره من أجل الت  ي  حالص  

ا يُدعى "حيتان القروض" ألن هم  دون خضوع اإلقراض  يمارسونعلى المسيحي ين المؤمنين أال يقترضوا المال ِمم 

اس للقوانين، ويفرضون فوائد عالية، ويلجأون للُعن ف تجاه الذين ال يسد دون قروضهم. وعالوة  على ذلك، يصير الن  

 ، ويعملون طيلة حياتهم لزيادة غنى وثروات هؤالء الحيتان! هؤالء "لحيتان القروض" اعبيد  

 



20 
 

 .ةة ماليّ ة عبوديّ ية من أيّ ة والبقاء في الحرّ يّ الحرّ . 4

من العبودية المالية؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة بهذه  اكيف يبقى المسيحي المؤمن حر   : شف وناق  اكتش  

  المسألة.

 .مالحظات

 من العبودية المالية:  االمؤمن في البقاء حر    ادئ التالية المسيحي  تساعد المب

 (. 71-74: 21في عملك اليومي )أمثال  ا، بل ُكن  نشط  أ. ال تُكن كسوال  

 (. 71-21: 6ة هذه )مت ى هللا سيسد  احتياجاتك األساسي   عام والملبس ثق بأنَّ ب. حين يعوزك الط  

ب هللا من خالل   (. 17: 11غير المسؤول في األمور المالية )لوقا سلوكك ج. ال تجر 

 (. 3: 22)أمثال  من آخرين وال تقِرض ماال   د. ال تقترض ماال  

ة ألجل أمورٍ   (. 3: 17ية روم) اتتراجع قيمتها سريع   وأشياءَ  هـ. ال تضع نفسك تحَت ديون خاص 

عن  2: 14من ذلك )يتحدَّث زكريا  بدال   انقد  ، وتوقف عن استخدام بطاقات االئتمان، وادفع و. أوقف حسابات الد ين

 خص أن يفي بها(. الوعود الكاذبة التي ال يستطيع الش  

 (. 11: 11ع معه أوراق القرض( )أمثال آخر )فتوقِّ  از. ال تكفل أو تضمن شخص  

ٍة ممكنة إلى أن تتلف وتهت  ن آخرين. ين مؤمنيئ. وشارك أمالكك مع إخوة مسيحي  رح. استخدم أمالكك أطوَل مد 

 ما تكون أرخص بكثير من األدواِت الجديدة.  اها كثير  ط. اشتِر أدوات ُمستخدمة في حالة جيدة، ألنَّ 

وذلك لألشياء التي تحتاج إليها  ، وبحيث تكون بحاجة حقيقية فعال  اتريد أن تقتنيها، لكن  ليُكن هذا نادر   شياءي. اشتِر أ

  .فعال  

 ةلمسيحيّ ج. اختيار عيش أسلوب الحياة ا

 

 .هللا ال تكر مأساليب حياة كثيرة ومتنّوعة في العالم . 4

لون المسؤولية يتحمَّ هم ية الختيار أسلوب حياتهم وثمة أساليب حياة مختلفة في العالم. ولدى األغنياء والفقراء الحر  

 تجاه اختيارهم. 
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؟ اقرأ مقاطع الكتاب المقَّدس المتعلِّقة بهذه م هللاتُكرِ : ما نوع أو أنواع أساليب وأنماط الحياة التي ال شف وناق  اكتش  

 المسألة.

 (! 6: 3؛ مت ى 19-13: 71)حزقيال  أسلوب الحياة الباذخة الُمسِرفةأ. يدين هللا 

ات والملذ ات العالميةمأسلوب الحياة المتيدين هللا ب.   (! 21-24: 27؛ 13: 21)أمثال  حور حول المسر 

دق والن   أسلوب الحياةج. يدين هللا   (! 76-71، 17-11: 19يين )الو  زاهة الذي يفتقر للص 

 (! 6-1: 1؛ يعقوب 11: 12)لوقا  أسلوب الحياة الُمت سم بالطمع اد. ويدين هللا أيض  

 

 .أسلوب الحياة المسيحية مواقف مسؤولة تجاه االحتياجات والثروةيشمل . 4

 . 13-13، 3: 6تيموثاوس 1؛ 3: 1كورنثوس 1؛ 12-11: 1ي فيلب   اقرأ

يها تجاه االحتياجات الحقيقي  شف وناق  اكتش    روة؟ ة وتجاه الث  : ما المواقف التي ينبغي للمسيحي المؤمن أن ينم 

  .مالحظات

 .أ. القناعة 

حين تتوفَّر لهم االحتياجات  قنوعينة، على المسيحي ين المؤمنين أن يكونوا في ما يختص  باالحتياجات الحقيقي  

 لحياة. ة في ااألساسي  

" لباس: "إن ما ما داَم لنا قوٌت ولباٌس، فلنكن قانعين بهما." الكلمة "قائال   3: 6تيموثاوس 1س في يعل منا الكتاب الُمقدَّ 

تعني أي نوٍع من الغطاء، وبالتالي الحماية. وهكذا، تشير هذه الكلمة إلى الثياب ومكاٍن للس كن. وهكذا، تكون 

 ي المأكل والمشرب والملبس والمأوى )مكان للس كن(. الحاجات األساسية في الحياة ه

 .ب. التمت ع 

ما لديهم ألجل متعتهم.  كلَّ  هللا هو من أعطاهماألمالك، على المسيحي ين المؤمنين أن يتذك روا أن   في ما يتعلَّق بكلِّ 

 يتمت عوا بما لديهم! ويمكن للمسيحي ين المؤمنين أن 
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 .ج. المشاركة 

 . بعمل الخير وبأن يكونوا كرماء ويشاركوا اآلخرين بما لديهمبالثروة، يؤَمر المسيحي ون المؤمنون في ما يتعلَّق 

 

 .ة اإلدارة المسؤولة لألمالكيشمل أسلوب الحياة المسيحيّ . 7

 . 13-12: 12لوقا  اقرأ

 : كيف ينبغي للمسيحي المؤمن أن يدير األمالك التي استُؤِمن عليها؟ شف وناق  اكتش  

 .اتمالحظ

 

 .الفقراءأ.   

. ال افي العالم جوع   امئات الماليين من البشر يعيشون حالة من الفقر والعوز الشديد، وآالف من الناس يموتون يومي  

، قائال   13: 19فر األمثال يجوز للمسيحي ين المؤمنين أن ينسوا هؤالء! فيخبرنا سِ  ب  : "من يرحم الفقير يُقِرض الر 

بُّ على   ا: "َمن أصمَّ أذنَه عن صراخ المسكين، يصرخ هو أيض  17: 21ونقرأ في أمثال حسِن صنيعه." ويكافِئه الر 

 وال من مجيب." 

 

 .ب. المالك 

(، وينبغي أن يتعامل معه 3: 1كورنثوس 1مهما كان ما لدى المسيحي  المؤمن من مال وأمالك فقد أخذه من هللا )

 ! (13-12: 12استأمنها هللا بيده )لوقا  وديعةٍ ك

 عمل اآلتي:  ضوء هذه الحقائق، على المسيحي المؤمن في: عّلم

 ع ميزانية.ضَ أْن يأ.  

يحد دوا معايير لما ينفقونه على الطعام واللباس والمواصالت والهدايا، إلخ، يضعوا وعلى المسيحي ين المؤمنين أن 

لوا هذه المعايير والقواعد في ميزانيتهم السنوية.   وأن يسج 
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ف والمبالغة.تجنَّ أن يب.    ب التطر 

 ينبغي أن يمي ز المسيحي ون بين: 

 ما هو ضروري وما هو رفاهية وتبذير.

ر إبداعي وما هو رمٌز ل  وضع اجتماعي واقتصادي فارغ. ما هو تطوُّ

 ما هو اعتدال واحتشام وما هو باطل وعديم القيمة. 

 ما هو احتفال بين الحين واآلخر وما هو حياةٌ باذخة يومية. 

 ما يخدم هللا وما يشكِّل عبودية لطُرق الناس اآلخرين وأنماط حياتهم. 

 المجتمعات الباذخة.أو يساير تبع يال أن ج.  

عليهم أن ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أال ينظروا إلى المجتمعات الباذخة في العالم كنموذج ألسلوب حياتهم، بل 

 إلى ملكوت هللا وقِيَمه كنموذٍج لهم.  ينظروا

 

 .ه بأفضل صورةد من أمالكيستفأن يد.  

 ينبغي للمسيحي ين المؤمنين مقاومة التبذير وتكديس األموال، وعليهم رفض اإلسراف وإتالف البيئة )انظر تكوين

على المسيحي ين أن يستفيدوا من  (. عليهم أن يعتنوا بشكٍل أفضل بأمالكهم ويجعلوها تدوم فترة  أطول. أي أنَّ 23: 1

ة، ويعطوا ثيابهم الُمستعملة للفقراء، ، عليهم أن يفتحوا بيوتهم لألنشطة المسيحي  فمثال   بأفضل صورة.أمالكهم 

اء آخرين، إلخ.   ويشاركوا ما لديهم من كتب مع قر 

 حتفظ بسجالٍت مالية.أن يهـ.  

ينفقونه، ومن ثم إعادة تقييم االحتفاظ بسجالٍت دقيقة بما من خالل على المسيحي ين المؤمنين أن يعيدوا امتحان إنفاقهم 

ا لديهم آلخرين.   ما يمكنهم عمله في إدارة حياتهم بمدخول أقل وفي إعطاء المزيد مم 
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 .بأفراد عائلته المحتاجين عند المسيحّي المؤمن أسلوب الحياة المسيحية يشمل االهتمام المسؤول. 3

 عائلته المحتاجين؟  : كيف ينبغي للمسيحي المؤمن أن يعتني بأفرادشف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 .أ. الزوجة 

ة ة األولى الملقاة على عاتق المسيحي المؤمن هي االعتناء باالحتياجات الحقيقي  المسؤولي   .29-23: 1أفسس  اقرأ

 لزوجته.

 

 .ب. األوالد 

ء باالحتياجات انية الملقاة على عاتق المسيحي المؤمني هي االعتناة الث  المسؤولي   .11-11: 12كورنثوس 2 اقرأ

 الحقيقية ألوالده. 

 

 .ج. الوالدان 

الثة الملقاة على عاتق المسيحي المؤمن هي االعتناء باالحتياجات الحقيقية . المسؤولية الث  3، 1: 1تيموثاوس 1 اقرأ

لدى أفراد  ةاالحتياجات الحقيقيون المؤمنون بأن يسد وا ألفراد عائلته اآلخرين مثل الوالدين والجدود. يُؤَمر المسيحي  

 بأن يعطيهم ماال   اعائلتهم. ولكن إن كان أفراد عائلة المسيحي المؤمن ليسوا فقراء ومحتاجين، فإن ه ال يكون ُملَزم  

 وكالء صالحين على المال الذي أودعه هللا في أيديهم!  واليعيشوا برفاهية وبذخ، إذ على المسيحي ين المؤمنين أن يكون

 

 .د. اإلخوة واألخوات 

ابعة الملقاة على عاتق المسيحي المؤمن هي االعتناء باالحتياجات الحقيقية . المسؤولية الر  13-13: 7يوحنا 1 رأاق

 واألساسية لإلخوة واألخوات المسيحي ين المؤمنين اآلخرين. 
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 .أسلوب الحياة المسيحية يشمل العطاء المسؤول للمال. 4

 ماليين من المسيحي ين المؤمنين؟ ادعم  : َمن ينبغي أن يتلق ى مساعدة وشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

علِّمون   .أ. الم 

 ين المؤمنين أن يتشاركوا بالخيرات واألمور الصالحة مع معل ميهم. . على المسيحي  6: 6غالطية  اقرأ

ان   ل بعض المعل مين أن يعل موا مج  ان   امجان   احت ى يعل م تالميُذهم أيض   ايفضِّ ان  أخذتُ  افي المستقبل. "مج  أعطوا"  ام، فمج 

ا في األخذ" )أعمال3: 14)مت ى   (. 71: 24 الرسل (. "الغبطة في العطاء أكثر ِمم 

 .والكارزون ب. الوّعاظ 

 . على المسيحي ين المؤمنين أن يقد موا الدعم لمن يعظون ويكرزون ببشارة اإلنجيل. 11: 9كورنثوس 1 اقرأ

ر هل سيدعم ي ، أم يستخدم المبلغ المادي نفسه لدعم ربما مئة امكلف   اأجنبي   دعم مرَسال  ينبغي للمسيحي المؤمن أن يقر 

ام المحلي ين!   من الخد 

 

 .ج. الشيوخ 

 . على المسيحي ين المؤمنين أن يدعموا شيوخ كنيستهم الذين يقومون بعملهم بشكٍل صحيح. 13: 1تيموثاوس 1 اقرأ

ر هل سيستمر  في دع م كنيسته إن كان لديها ما يكفي من المال أو لم تُكن تستخدم ينبغي للمسيحي المؤمني أن يقر 

 المال الذي جمعته. 

 

 .د. اإلخوة واألخوات الذين في كنائسهم 

. على المسيحي ين المؤمنين أن يدعموا اإلخوة واألخوات الذين في 13-13: 7يوحنا 1؛ 13-11: 2يعقوب  اقرأ

 عام واللباس. كنائسهم ويعوزهم الط  
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على اط الٍع تام  على احتياجات الفقراء ومساعدتهم  وامامسة الذين ينبغي أن يكونتم  هذا من خالل الش  ينبغي أن ي

 بأسرع ما يمكن ليعيدوا قادرين على دعم أنفسهم وسد  احتياجاتهم بأنفسهم ثانية . 

 

 .اإلخوة واألخوات في كنائس أخرىهـ.  

ا لديهاأن ت ا. على الكنيسة أيض  11-17: 3كورنثوس 2 اقرأ م ِمم  لإلعانة في سداد احتياجات كنائس في أجزاء  قد 

 أخرى في بلدهم أو في بالٍد أخرى. 

على المسيحيين المؤمنين أن يكونوا على اط الع جي د على االحتياجات الحقيقية التي لدى الكنائس األجنبية، وأن 

 هم لمن قصدوا إيصاله إليهم. ميتأك دوا من وصول دع

  .الفقراءو.  

، ا. ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يكونوا لطفاء وكرماء مع الفقراء والمحتاجين عموم  17: 21؛ 13: 19أمثال  اقرأ

 ةخطيَّ سواء أكانوا مسيحي ين أم ال. "اكسبوا لكم أصدقاء بمال الظلم )المال العالمي الذي هو سبب الكثير من اإلثم وال

أن يُدفَع ألناٍس ليصيروا  ا(. ال يعني هذا أبد  9: 16في المنازل األبدية" )لوقا  هم تُقبَلونفي العالم(، حت ى إذا فني مال

 ة التي تجتذبهم إلى يسوع المسيح. مسيحيين، بل القصد منه هو إظهار الرحمة والنعمة والمحب  

فئات. كما أن الكتاب ة جميع هؤالء الست  على كلِّ مسيحيٍّ مؤمن أن يعطي ل ومع هذا، فإن  الكتاب الُمقدس ال يعل م بأن  

 الُمقدَّس ال يعل م أن  على هؤالء أن يتلق وا الكثير من المال بحيث يعيشون في ترٍف وبذخ. 

 

 .أسلوب الحياة المسيحية يشمل تقديم التضحيات. 4

 : ما نوع التضحية التي يدعو يسوع المسيح بعض المسيحي ين المؤمنين لها؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

. انظر إلى ما يلي كأمثلٍة على هذه الحقيقة: دعا يسوع ب   عض أتباعه ألن يتبعوه ويعيشوا في فقٍر طوعيٍّ تام 

 .أ. الفقر الطوعي 
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، ولكن ذلك الرجل األن يبيع كل  ما لديه حتى يتبعه ويكون له تلميذ   اجد   اغني   دعا يسوع رجال  . 21: 14مرقس  اقرأ

 تالميذ يسوع اآلخرين كانوا قد تركوا كل شيء ليتبعوه كتالميذ.  اسبة إن  نرفض ذلك. وقال بطرس في تلك الم

 

 .ب. بال مسكن 

سل أيض   اما لم يُكن لدى يسوع مكاٌن لينام فيه، وكثير   ا. كثير  11: 1كورنثوس 1؛ 24: 3مت ى  اقرأ بال  اما كان الرُّ

 مسكن. 

 

 .ج. عدم توفّر االحتياجات األسياسيّة 

 عام. ات الحياة، مثل الط  ما كان بولس يفتقر حت ى لضروري   ار  . كثي12-11: 1فيلب ي  اقرأ

 

 .د. العطاء الم ضّحي 

ي. فمع أن هم كانوا فقراء، فقد  كانت كنائس مقدونية مثاال  . 11-6: 9؛ 12-1: 3كورنثوس 2 اقرأ على العطاء الُمضح 

منهم. لم يدُعهم يسوع  اانوا أكثر فقر  كهم بامتياز أن يشاركوا في خدمة دعم مسيحي ين آخرين كشرِ رجوا بولس أن يُ 

وا بجزٍء كبير من أمالكهم وأموالهم. حث  الرسول بولس للت   ضحية، ولكن هم رغبوا طواعية وبكلِّ قلوبهم بأن يضح 

عة التي تنتج عن العطاء بسخاء.  م بسخاء، وعل م عن البركات الكثيرة والمتنو   كنائس كورنثوس على أن تُقدِّ

 

 .هـ. الضيافة 

. مع أن يسوع المسيح لم يدُع كل المسيحي ين 1-7: 2؛ فيلب ي 11-12: 11؛ 73: 6؛ لوقا 21-19: 6مت ى  اقرأ

راء نى والث  ة من إغراء الغِ ٍة داخلي  ألن يتمت عوا بحري   االمؤمنين ألسلوب حياة الفقر التام  الطوعي، فقد دعاهم جميع  

فين مع من ال يستطيعون أن يرد وا لهم ضيافتهم، وبأن يخدموا عطوا ويشاركوا بتضحيٍة، وألن يكونوا مضياوألن ي

 اآلخرين الذين لديهم احتياجات بروح إنكار الذات. 
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 .ة يشتمل المواطنة المسؤولة في العالمأسلوب الحياة المسيحيّ . 3

ضمن (. ونقرأ Lausanne Covenantوضع "ميثاق لوزان" )عملت كنائس مسيحية كثيرة في العالم على : عّلم

 نص  هذا الميثاق ما يلي: 

مع أن المصالحة مع اإلنسان ليست هي المصالحة مع هللا، وال العمل االجتماعي هو الكرازة، وال 

ر الس   ياسي واالجتماعي ياسي هو الخالص، فإن نا نؤك د على أن الكرازة واالنخراط في العمل الس  التحرُّ

ان عن عقيدتنا وتعليمنا عن هللا عبيران ضروري  من واجبنا المسيحي. فكال هذين األمرين ت جزءٌ 

 واإلنسان، وعن محبتنا للقريب، وعن طاعتنا ليسوع المسيح.

 (، ولكنَّ 12: 26ة )مت ى لتحقيق تغييرات اجتماعية سياسي   عنفأعمال  المشاركة فيال يجوز للمسيحي ين المؤمنين 

يبهم وأعمال الرحمة الكثيرة التي يعملونها، مثل االهتمام عليهم أن يؤث روا بمجتمعهم من خالل مثالهم وتعليمهم وتدر

 بالعاجزين المعاقين والفقراء والمسحوقين المرذولين في المجتمع. 

 

 .ليم والمسؤول تجاه الثروةة يشمل الموقف السّ أسلوب الحياة المسيحيّ . 3

 .19-13، 14-9: 6تيموثاوس 1 اقرأ

 ؟ كيف؟ اأم خاطئ   اصالح   اأمر   اي   : هل كون المسيحي المؤمن غنشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

أن  14-9: 6تيموثاوس 1. لكن ه يعل م في ليس خطأبوضوح أن  الغنى  19-13: 6تيموثاوس 1يعل م الرسول بولس في 

جارب والفخاخ. ، فيسعى وراء المال، وبالتالي يقع في شت ى أنواع الت  االخطأ هو أن يرغب اإلنسان بأن يصير غني  

هللا أودعه أشياء كثيرة، فإن  الغنى  ألن   امن خالل الفساد. ولكن  إن صاَر إنساٌن ما غني    ايصير اإلنسان غني  خطأ أن 

 بثرواته وغناه.  اتلك الث روات ألن ه يريده أن يعمل شيئ   . فاهلل أودعه كلَّ اخاطئ   اعندذاك ال يكون أمر  

 المؤمن الغني أال يرى نفسه أسمى من غيره أو يكون متكب ر  بأن على المسيحي ا 13في اآلية بولس يخبِرنا الرسول 

ر أو ينتفخ أو يعتمد على ثروته بدَل اعتماده على هللا. عليه أن يكون بإنجازاته وما لديه. فال يجوز له أن يتكب   امنتفخ  

 اعليه أن يكون غني    بأنَّ  13ة في اآلي بولسخبِرنا ويعتمد على هللا. ولكن يمكنه أن يتمت ع بما أعطاه هللا. ثم يُ  امتواضع  

على  19ألن يشارك اآلخرين بما لديه. ثم يشير في اآلية  اومستعد    اصالحة وبأن عليه أن يكون سخي   بعمله أعماال  

ح بأنَّ 21-19: 6أي للدهر اآلتي )مت ى  -س مال للمستقبل" أاألغنياء بأن يكنزوا ألنفسهم "ر  (. هذا يفس ر ويوضِّ
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ا له ينبغي أن يكون ألجل ملكوت هللا. ولذا فقد أُعطي المسيحي  لص  ا أعمال المؤمن ون المؤمنون الحة وعطاءه ِمم 

ة: عليهم أن يستثمروا مالهم وثروتهم بأحكم طريقة في ملكوت هللا. فمثال  األغنياء مهم   ، يمكنهم أن يشاركوا ة  خاص 

 ة. ين وخدمٍة مسيحي  اٍم مسيحي  ين مؤمنين لديهم احتياجات، أو يمكنهم دعم خد  ثروتهم مع مسيحي  

 

 .اأسلوب الحياة المسيحية أسلوب حياة مختلف تمام  . 3

 . 1-1: 6دانيال  اقرأ

 : كيف ينبغي أن يكون أسلوب حياة المسيحي ين المؤمنين؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ق  1-7: 6نقرأ في دانيال  م، بما يتمي ز به من روٍح حاذقٍة. على سائر الوزراء والحك ا املحوظ   ا: "فأبدى دانيال تفوُّ

ام يلتمسون عليه عل ة  اقترفها بحق المملكة فأخفقوا، ونوى الملك أن يولِّ  يه شؤون المملكة كلها. فشرع الوزراء والحك 

 ." اوال ذنب   لم يرتكب خطأ األن ه كان أمين  

ة وسط رجال األعمال والمسؤولين الحكومي   ين. وهؤالء الفاسدون الُمفِسدون الفساد كثير االنتشار اليوم، خاص 

أ  ايتسب بون بآالٍم عظيمة جد    اعلى أن يكون مختلف  لكثيرة، بينما هم يغنون ويزدادون غنى. عاش دانيال في عالم تجر 

ه الت ام من الفساد. وهو بهذا جلب الكثير من الص  عنه وفيه!  عوبات مي ز دانيال نفسه كمسؤوٍل حكومي من خالل خلو 

ولذا، ُكن مثل دانيال! في النهاية!  اعظيم   اه هللا إكرام  موعلى مركزه. ولكن، بالرغم من كل ما عاناه، أكرعلى نفسه 

ة أو أي ة مهم  كرجل أعماٍل مسيحي، أو كمسؤوٍل حكومي مسيحي، أو كقاٍض مسيحي، أو كمسيحي في أي   مي ز نفسك

شيٍء يتعل ق  في أيِّ  لَّ ثقٍة بالكامل وبأال تكون مهمال  مح تكونَ  مركز في هذا العالم. مي ز نفَسك بعدم فسادك وبأن  

أ على أن بعملك.   عن الفاسدين ُمفِسدي هذا العالم! امختلف  تكون تجر 

 

 دقائق( 3) صالة  4

 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
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 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 القادمللّدرس 

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

  ب وببناء كنيسة المسيح.تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للر: التعهُّد .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. إدارة المال"ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم المتعلِّق بـ .2

 بطرس1و 1-1يعقوب  من يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .7

ن مالحظاتك. 1-2 ل. َدوِّ  . استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  حفظ:ال .1 ع يومي ا آخر خمس راجِ  .6: 22"نمِّ كلَّ الن واحي": أمثال تأم 

 آيات كتابية حفظتَها. 

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا  درس الكتاب الُمقدَّس: .1 . استفد من منهجية 13حض 

 ُمقدَّس. الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب ال

الة: .6  (. 7: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

ن مالحظاتك .3 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  73 الّدرس

 صالة 1
 

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

 دقيقة(  24) مشاركة  4

 بطرس 4يعقوب + 

 

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

 (. 2-6بطرس 6و 5-4لمقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )يعقوب الروحيَّة وتأمالتكم في ا

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

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 7

 4: 44"نمِّ كل النواحي": أمثال 

 

 .  1: 22"نمِّ كل النواحي": أمثال  ائي ة:في مجموعات ثن راجعوا

 دقيقة(  31) درس كتاب 3

 43يوحنا 

 

، يختم يسوع 13ير. وفي يوحنا حديَث يسوع المسيح وصالته في العشاء األخ 13-11تؤلِّف األصحاحات : م قّدمة

(، ثم  يصل ي ألجل 1-1: 13ي في البداية ألجل نفسه )يصلِّ ه بصالة. يمكن تقسيم صالته إلى ثالثة أجزاء: ميتعل

(. ويشير إلى أن 26-24: 13(، وبعد ذلك يصل ي ألجل كنيسته المسيحي ة في العالم )19-6: 13تالميذه األحد عشر )

 هدف صالته هو تمجيد هللا. 

بصفته  13كيف ينبغي لهم أن يصل وا. ولكن  صالته في يوحنا  المسيحيين المؤمنين 17-9: 6عل م يسوع في مت ى 

 الجوهرية مع هللا )يوحنا هفيتكلم عن عالقت(. 1: 13( )يوحنا نا)ال أبا هنة صالة فريدة، إذ فيها يكل م أبارئيس كه

م إرادة هللا بشكٍل (. ال يعترف يسوع في هذه الص  1: 13 الة بأية خطايا أو نقصات، ولكن ه يعب ر عن إدراكه بأن ه تم 

ع إلى هللا باعتباره أقل1: 13كامل ) [ في طلبه(، ولكن ه aiteoمن اآلب )يستخدم الفعل اليوناني "أيتيو" ] (. وال يتضر 

قد نال  اهو يطلب بصفته شخص  [( أشياء من هللا. erotaoالفعل اليوناني "إيروتاو" ] ايطلب كمساٍو لآلب )مستخدم  
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أعطاها يسوع الصالة هو المأمورية الُعظمى التي  هذه موضوع(. 22: 11االستجابات لصالته )انظر يوحنا  كلَّ 

ن بل كوحدٍة روحية. صل ى يسوع بعيوٍن مفتوحة ومُشت تأفراده لتالميذه على األرض، والتي عليهم تتميمها ال كشعٍب 

 ماء. مرفوعة نحَو السَّ 

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 13لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

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

 

 .                                                     م الحظاتاكتشف: 2الخطوة 

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

 المقطع الكتابي؟

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(.  شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 .محتويات صالة يسوع المسيح: 4االكتشاف 

ده. وفي  د هللا اآلب ويطلب من هللا اآلب أن يمج  في صالة يسوع المسيح في ما يختص  بنفسه، نرى يسوع المسيح يمج 

ون هللا اآلب، وبأن   صالته ألجل تالميذه األحد عشر يشير هللا كان قد أعطاه إي اهم. وقد كان  إلى إدراكه بأن هم يخص 

منوا به وأطاعوه. وها هو يسوع المسيح اآلن لن كالمه لهم، وقد قبلوا كالمه وآالمسيح قد أعلن هللا غير المرئي وأع

 ا  مع   حق. ويصل ي يسوع ألجل وحدتهميرسلهم إلى العالم وعلى أكتافهم مسؤولية "المأمورية العظمى": أن يعلِنوا ال

ير، وألجل تقديسهم بعمل المسيح وعمل كلمته. وفي صالة  وألجل نوالهم ملء الفرح، وألجل حمايتهم من إبليس الشر 

الكنيسة المسيحية، يصل ي بشكٍل خاص  ألجل وحدتهم حت ى  االمؤمنين في العالم، الذين يشك لون مع   يسوع ألجل كلِّ 

بأن تكون  اليتمك نوا من رؤية مجده. ويصل ي أيض   ان هللا أرسل يسوع المسيح. كما يصل ي بأن يكونوا مع  يؤمن العالم أ

 هللا فيهم وأن يكون هو فيهم باستمرار. يا لها من صالٍة رائعة!  ةمحب  
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 .ين المؤمنينوحدة المحبة بين هللا اآلب ويسوع المسيح والمسيحيّ : 4االكتشاف 

يعبِّر يسوع المسيح عن . ة يسوع المسيح هلل اآلب وللمسيحي ين المؤمنينمحب  عن  6، 1: 13نا يوح إنجيل نقرأ في

 محبته هلل اآلب من خالل إكمال العمل الذي أعطاه ليعمله على األرض. وقد أتى هذا بالمجد هلل على األرض. ويُِحب  

يسوع المسيح أعلن صفات  هللا اآلب لهم، أي أن  يسوع المسيح المسيحي ين المؤمنين ويعب ر عن محب ته هذه بإعالن اسم 

 هللا في ضوء الخالص لهم. 

 تصير . يصل ي يسوع المسيح بأن  ة هللا اآلب ليسوع المسيح وللمسيحي ين المؤمنينمحب  عن  26: 13نقرأ في يوحنا 

 . االمحبة التي في قلب هللا اآلب له في المسيحي ين المؤمنين الذين في العالم أيض  

. يعبِّر المسيحي ون المؤمنون عن محبة المسيحي ين المؤمنين ليسوع المسيح وهلل اآلبنقرأ عن  3، 6: 13وحنا وفي ي

فالمسيحي ون المؤمنون متيق نون من هذه الحقيقة ة يسوع المسيح بإدراكهم واعترافهم بأن ه أتى من عند هللا اآلب. محب  

 عن محب تهم هلل اآلب بإطاعة كلمته. ويعلنونها لآلخرين. يعبِّر المسيحيون المؤمنون 

من خالل الوحدة الوطنية أو  ولذا، فإن الوحدة الحقيقية بين هللا الواحد الوحيد وشعبه على األرض لم تُعد تتم  

ماء دولة إسرائيل في حقبة العهد القديم. كما أن  الوحدة الحقيقية بين هللا في الس   ة، مثلما كان يحدث في شعبياسي  الس  

ه على األرض ال تتم من خالل أي تنظيم خارجي في الكنيسة المسيحية، مثلما نرى في أي طائفة أو حركة وشعب

ة. فالوحدة الحقيقية بين هللا الواحد الوحيد وشعبه على األرض تتحق ق من خالل يسوع المسيح والمحبة. وحدة كنسيَّ 

 ابطة الناتجة بين هللا وشعبه هي المحبة! الر  هاية بيسوع المسيح، وفاهلل يخلِّص شعبه من البداية إلى الن  

، يعل م ة عاطفية فقط، ولكن ها تُوَصف في ثالثة مقاطع كتابية بما يلي: أوال  ة المسيحي ين المؤمنين هلل ليست محب  محب  

كتاب من اإلنسان نحو إله ال االلتزام التام  ة بين هللا وشعبه يت سمان بأن الوحدة ورباط المحب   71-74: 12مرقس 

بإطاعة ة بين هللا وشعبه يت سمان أن الوحدة ورباط المحب   27-21: 11، يعل م يوحنا االكيان والسلوك. ثاني   الُمقدس بكلِّ 

ن في الكتاب الُمقدَّس. ثالالمُ  كالم هللا ة بين هللا وشعبه يت سمان أن الوحدة ورباط المحب   71-71: 17، يعل م يوحنا اث  دوَّ

 . لمؤمنين الذين في العالم بعضهم لبعضين اة المسيحي  محب  ب

 

   توضيحات    إسأل.: 7الخطوة 

 : 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 نفهمها26-1: 13لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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



34 
 

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

نها(.   دو 

 وعتك.( : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجمناقش

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

 

 4: 43يوحنّا 

 ماذا قصد يسوع بقوله "قد حانت الساعة"؟: 4الّسؤال 

 .مالحظات

لجنس البشري هناك لحظةٌ يُظِهر يسوع في تعبيره هذا أن ه يدرك حقيقة أن ه لكل  حدث حصل ويحصل في تاريخ ا

حدٍث في دراما الفداء العظيمة هناك لحظة ُمحد دة ودقيقة في  ُمحدَّدة في خطة هللا األزلية. فهو يدرك حقيقة أن ه لكلِّ 

ولكن  (. 24: 3؛ 74، 3، 6: 3؛ 1: 2ما قال يسوع في إنجيل يوحنا: "ساعتي لم تأِت بعُد" )يوحنا  اخط ة هللا. كثير  

(. وفي بداية 27: 12موته اآلتي على الصليب، قال: "قد اقتربت ساعة تمجيد ابن اإلنسان" )يوحنا حين تكل م عن 

بت، خالل وليمة الفصح األخيرة مع تالميذه، عرف أن الوقت قد حان لمغادرته هذا العالم وذهابه إلى اآلب أمسية الس  

، ولكن بكامل خدمته األرضية فقط الصليب(. يُظِهر السياق أن يسوع لم يكن يفك ر بموته على 1: 17)يوحنا 

ماء قد حان! ففي فكر يسوع، كانت آالمه وقت موته وقيامته وصعوده وتتويجه في الس   المكتملة. فقد عرف يسوع أنَّ 

 بيد!  االي في السماء يسيران يد  على األرض ومجده الت  

ليب، وارتفاعه إلى الس  قال إن ه سيُرفَع، وكان بهذا يشير إلى ارتفاعه ع 72: 12وفي يوحنا  ماء، وارتفاعه إلى لى الص 

يسوع المسيح هو البستاني(.  -وأنا إن ارتفعُت عن األرض أجذب إلي الجميع" )ترجمة فاندايك عرش الكون! قال: "

(. منُذ القرن األول 27: 1(، ويسوع المسيح هو "هللا معنا" )مت ى 11: 1اإلعالن المرئي هلل غير المرئي )كولوسي 

، قال يسوع إن ه سيذهب إلى السماء 1-7: 11، وهللا يجذب الناس إليه من خالل يسوع المسيح! وفي يوحنا ااعد  فص

ماء من قال يسوع المسيح إنه سيعمل من الس   16ليكون المسيحي ون المؤمنون معه إلى األبد. وفي يوحنا  اليعد  مكان  

من السماء من خالل صلواته  اع المسيح سيعمل أيض  قال إن  يسو 21: 3خالل روحه القد وس. وفي عبرانيين 

ة ألجل المسيحي ين المؤمنين. سيأتي عمل يسوع المسيح بالتجديد والفرح لكثيرين جد    من الناس. وقد أتى ذلك  االمستمر 

كلمات يسوع "قد اقتربت ]الساعة[" تشير إلى وقت صلبه وقيامته وصعوده وتتويجه على عرش  الوقت! وهكذا، فإن  

 السماء! 
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 4: 43يوحنّا 

 ماذا قصد يسوع بقوله: "مّجد ابنك"؟: 4الّسؤال 

 .مالحظات

د هللا اآلب هللا االبن. ما يقوله يسوع في صالته هو:  وتتويجي تقود  يوصعود "أعِط أيها اآلب أن  موتي وقيامتييمجِّ

د حين يُعلَن  د." فيسوع المسيح يتمج  د حين يُعلَن أل مثل قوس قزٍح بكلِّ  مجدهألن أتمج  إنارة كماالته  كلُّ وانه. إن ه يتمجَّ

 يُعلَن مجد يسوع المسيح.  ااج أيض  ليب فقط، ولكن بالت  العالم. ليس بالص   في كلِّ  اإللهية الرائعة

 أ. مجد يسوع المسيح أ عل ن بصلبه.  

للضال ين الهالكين في  لمحدودةومحبته الُمطلقة غير اهلل اآلب،  طاعته الكاملةليب أعلن موت يسوع المسيح على الص  

 . الش يطانعلى  الُمطلَق غير المحدودالعالم، وسلطانه 

 

 ب. مجد يسوع المسيح أ عل ن بقيامته. 

عقابه  أنَ وعواقبها. فقد أعلنت قيامته قداسة هللا و ةخطيَّ على ال انتصاره الكاملأعلنت قيامة يسوع المسيح من الموت 

سلطانه ه من الموت كما أعلنت قيامتُ وأن  هللا قبل ذبيحته الكف ارية عن خطايانا. تُوفي البار  العادل لخطايانا قد اس

ة  ثبِت أنَّ قيامته من الموت تضمن قيامتنا المستقبلية من الموت وتُ على الموت والفساد واليأس والالمعنى.  الُمطلَق ثم 

لمستقبلي للعالم، واإلزالة الكاملة لحالة اليأس جديد احياة لها معنى بعد الموت. قيامته من الفساد تضمن لنا الت  

 الحاضرة على األرض وإدراك حياٍة ذات معنى إلى األبد على األرض الجديدة. 

 

 ج. مجد يسوع المسيح أ عل ن بصعوده.  

دنقائال   1: 13. صل ى يسوع المسيح في يوحنا قبول هللا الكامل لهصعود يسوع من األرض إلى السماء أعلن  ي : "فمج 

في حضرتك اآلن، أيُّها اآلب، بما كان لي من مجٍد عندك قبل تكوين العالم." قبل خلق العالم، كان يسوع في حالة 

ائع والبهي، حيث لم يكن قد اختبر (. فقد كان يتمتَّع بحضور هللا اآلب الر  3-6: 2مساواة كاملة مع هللا اآلب )فيلب ي 

 . الناتج عنهخطايا الجنس البشري واأللم 
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بشرية، الولكن ألجل خالص البشر على األرض، تنازل طواعية وبرغبة من قلبه عن هذا المجد، وات خذ الطبيعة 

 ليب. وعاش وسط الخطاة على األرض، وحمل خطايا العالم على نفسه، ومات على الص  

ابق في السماء! صعود الس   هيشير يسوع إلى أن الوقت قد أتى ليعود يسوع المسيح ثانية  إلى مجد 1: 13وفي يوحنا 

انتصاره الكامل  ا، ولكن ه أعلن أيض  ماء فقطابق في الس  الس   هرجوعه إلى مجدعلن يماء لم يسوع من األرض إلى الس  

يرة في تاريخ العالم أن ه بعد أن  19-13: 7بطرس 1. يخبرنا الرسول بطرس في على كل العصاة وكل األرواح الشر 

" بانتصاره الكامل على اقدس، كان "صعوده" إلى السماء "كرازة" أو "إعالن  موت بالروح الأُقيم يسوع من ال

ماء أخضع أن صعوده إلى الس   22: 7بطرس 1سول بطرس في األرواح العاصية المسجونة في الجحيم. ويخبِرنا الر  

ماء إلى مناطق س  أن يسوع المسيح نزل من ال 14-3: 1المالئكة والسلطات والرياسات له. وتخبرنا رسالة أفسس  كلَّ 

إلى أسمى  -األرض السفلى، أي إلى األرض في حالتها الساقطة، وبأنه صعد ثانية  إلى فوق سماء النجوم والكواكب 

كنى هللا اآلب، وبصعوده قاد أسرى في موكبه. الصورة التي (، أي إلى مكان سُ 2: 12كورنثوس 2السموات )انظر 

عظيم لقائد روماني منتصر يتبعه كل الذين هُِزموا وُسبوا. ويخبِرنا لدينا هنا مأخوذة من صورة موكب انتصاري 

أن يسوع المسيح يقود كل المسيحي ين المؤمنين في موكبه االنتصاري. ويخبرنا  11: 2كورنثوس 2الرسول بولس في 

وحية القوى البشرية والر بأنه بعد أن انتصر يسوع المسيح على كلِّ  11: 2في كولوسي  االرسول بولس أيض  

يرة على األرض بموته على الصَّ   بقيامته وصعوده إلى السماء.  اليب، فضحهم علن  الش ر 

 

 د. مجد يسوع المسيح أ عل ن بتتويجه.  

ن مكافأته الكاملة على عمل الخالص في األرض فقط، بل وسلطانه علِ ماء لم يُ تتويج يسوع عن يمين هللا اآلب في الس  

 . اشيء في العالم أيض   المطلق على الجميع وعلى كلِّ 

د يسوع المسيح بإعطاء كلِّ عهد القديم، كان هللا قد وعد بأن  قبل ثالثة آالف سنة، خالل فترة ال األمم على  ه سيمج 

(. كما 12-3: 2الذين يقاومونه ويرفضونه )مزمور  لكلِّ  اأمم األرض وقاضي   لكلِّ  اله وبجعله حاكم   ااألرض ميراث  

ده  عن يمينه على عرش السماء وبجعله رئيس كهنة شعب هللا إلى األبد )مزمور  ابإعطائه مكان  وعد هللا بأن يمج 

ه سيجعله "حجر زاوية" هيكله الجديد على األرض، أي أن ه سيجعل يسوع بأن   ا(. وقد أخبر هللا مسبق  1-1: 114

 (. 22: 1؛ انظر أفسس 27-22: 113وحي على األرض )مزمور جزٍء من شعبه الر   المسيح أهمَّ 
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 كلَّ أعطاه اآلب وقبل ألفي سنة، في بداية حقبة العهد الجديد، وبعد قيامة يسوع المسيح من الموت، قال يسوع إن  

ج فوق كل رياسة وسلطان وسيادة  ذا، فإن ه بعد قيامته(. ول13: 23)مت ى  وعلى األرضماء في الس   سلطة وصعوده تُوِّ

 (. 21-24: 1)أفسس  احاضر فقط بل وفي المستقبل أيض  أعطي بين الناس، ليس في الزمان ال اسمو

 

 4: 43يوحنّا 

 ؟"اماذا قصد يسوع بقوله: "مّجد ابنَك، ليمّجدك ابن ك أيض  : 7الّسؤال 

 .مالحظات

د هللا اآلب أيض   د هللا االبن فقط، بل هللا االبن يمج   ! اليس هللا اآلب هو الذي يمج 

 يب أنه بعمل خالصي المكتمل على األرض بموتي وقيامتي وصعودي وتتويج: "أعِط أيُّها اآلى يسوع قائال  صلَّ 

دك."  د حت ى أمج  . ما يحدث له إلى تمجيد هللا اآلب يقود رغبته هي أنٍ ليست صالة يسوع صالة أنانية ، ألن  أتمج 

صفات  ب. تظهر كلُّ فضائل هللا اآل ااج ال يُعلِنان فضائل يسوع المسيح فقط، ولكنهما يعلِنان أيض  ليب والت  الص  

د هللا اآلب  1: 13وكماالت هللا بأفضل صورة وتعبير في عمل يسوع المسيح الخالصي. قال يسوع في يوحنا  إن ه مج 

صفات هللا تظهر بأكمل صورة وتعبير في  على األرض. كلُّ  ليعملهعلى األرض بإكمال العمل الذي أعطاه هللا اآلب 

 وضيح نقد م األمثلة التالية: تتويجه! وللتَّ موت يسوع المسيح وقيامته وصعوده و

 . قداسة هللا وبّره الكاملينأ. موت يسوع المسيح وقيامته تعل نان  

،  ر  جاسة والش  أن يبغض الن   ، فال بدَّ األن هللا قد وس وبار  تمام   في الناس ويعاقبهما. فلو لم يكن هللا كامل القداسة والبر 

م ابنه الوحيد الحبيب للموت على القداسة في الناس أو غض  الن  وتساهل ببساطة مع الش ر  وعدم  ظر عنهما، لما كان قد 

 ليب. الص  

مه على األرض. فلو لم يكن هللا كامل  هعلى عمل اوألن  هللا كامل القداسة والبر، فقد كافأ يسوع أيض   الخالصي الذي تم 

 تاج الكون والخليقة. ه القداسة والبر، لما أقام يسوع المسيح من الموت، ولما أعطا
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تجاه الضالّين الهالكين  ة هللا ورحمته ونعمته الكاملةمحبّ  اب. موت يسوع المسيح وقيامته تعل نان أيض   

 على األرض. 

ه يطالبان بالعقاب الكامل لكلِّ  ته ورحمته ونعمته ذلك وشر  في البشر، تحم لت محب   ةخطيَّ  بينما كانت قداسة هللا وبر 

، فهو كامال   اكفاري   اذبيحي   اذاته! فقد ات خذ هللا الطبيعة البشرية في يسوع المسيح، ويسوع المسيح مات موت  العقاب في 

 (. 29: 1ة هللا" )يوحنا ل هللا الذي يزيل خطيمَ "حَ 

د يسوع المسيح هللا ال بإعالن بر هللا الكامل الذي ينبغي أن يعاقب ال ة ن محب  من خالل إعال افقط، بل أيض   ةخطيَّ يمجِّ

هللا الكاملة التي دفعته ليحمل ذلك العقاب في نفسه! في كلِّ تاريخ هذا العالم صليب يسوع المسيح هو الوحيد الذي 

ة، لما خلُص إنساٌن واحٌد في التاريخ، ألنه لن فقط، دون أن يكون محب   ار   ة هللا! لو كان هللا بِ يصالح بر  هللا مع محب  

ر أحٌد بأعماله البار   ؛ يعقوب 11-14: 7؛ 16: 2؛ غالطية 24: 7 يةروم؛ 79: 17 الرسل ة أو الصالحة )أعماليتبر 

ير   ا، لكان إله  اأيض   اة  فقط، دون أن يكوَن بر   ! ولو كان هللا محب  (14-11: 2 ر أو يخلِّص  اشر  غير قادٍر على أن يبر 

  (!14-9: 1بطرس 1؛ 11-6: 1 يةروم؛ 17: 11)يوحنا  اأحد  

 

 4 :43يوحنّا 

قدَّس باستمرار وتكرار عن "الذين وهبهم هللا اآلب ليسوع المسيح": 3الّسؤال   ؟لماذا يتكلّم الكتاب الم 

 .مالحظات

ى اس في األرض حت  الن   إن هللا اآلب أعطى يسوع المسيح سلطة  على كلِّ  2: 13يقول يسوع المسيح في يوحنا 

 اس الذين أعطاهم هللا له. يخلِّص كل الن  

 الناس عبر تاريخ العالم.  على كلِّ  ايسوع سلطان   أ. يملك 

ة هو "جميع البشر في حالة وعي  احية الن  ة، ومن الن  احية العددي  معنى الكلمتَين "جميع البشر" هو "جميع الناس" من الن  

ة وعة بشري  قبيلة ولغة ومجم اس من كل  الن   لطة على كل  السُّ  الحاليين." وهكذا، يملك يسوع كلَّ  ةخطيَّ عف والالض   ة وأم 

ٍة ين والديني  ين واالجتماعي  ين والعسكري  (. لديه سلطة على كل القادة السياسي  13: 23؛ مت ى 71: 7)يوحنا  ين في كلِّ أم 

 من أمم العالم، وليس من استثناء! 
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 فقط الذين أعطاه هللا اآلب إيّاهم. المسيح سيخلِّص يسوع  ب. 

اس على األرض ال يختارون هللا أو يسوع اس! الن  ولكن هللا هو المتسي د على الن   اس سلطة وسيادة على هللا،ليس للن  

ة محد دان ة هللا الخالصي  هللا أو يسوع المسيح هو َمن يختار الذين سيخلِّصهم! نطاق وهدف خط   المسيح، ولكن  

ة بشكٍل محدود. وا اومحدودان، سواء أكنت تؤمن بإرادة اإلنسان الحرة تمام   بأن ه  يعلِّم بوضوحلكتاب الُمقدَّس أو الحر 

ر أو يخلص كلُّ الناس من الن   فحين تكلم يسوع عن "الذين وهبهم هللا اآلب له" كان  .التاريخ عبراحية العددية لم يتبر 

 ة. ة خالصه األزلي  يقصد الناس الذين أعطاهم هللا اآلب بسيادته ليسوع في خط  

: "كلُّ شيٍء قد سل مه إلي  أبي. 23: 11ي مت ى ويوحنا. فيقول يسوع في مت ى يلَ م يسوع المسيح هذه الحقيقة في إنجيعلِّ 

 11: 6وقال في يوحنا ." ومن أراد االبُن أن يعلِنه لهوال أحَد يعرف االبن إال اآلُب، وال أحٌد يعرف اآلب إال االبن، 

،  ولكنَّ كلَّ ما يهبه اآلب لي.. . إال إذا اجتذبه اآلب الذي أرسلنيال يقدر أحٌد أن يأتي إلي  : "79و 73و سيأتي إليَّ

ا وهبه لي يهلك ادَع شيئ  أأن ال . ... ومشيئته هي اومن يأِت إلي  ال أطرحه إلى الخارج أبد   ، بل أُقيمه في اليوم مم 

ها أحٌد : "و]خرافي[ أعطيها حياة  أبدية ، فال تهلك إلى األبد، وال ينتزع29-23: 14ويعل م يسوع في يوحنا  األخير."

يملك يسوع ." امن يدي. إن اآلب الذي أعطاني إي اها هو أعظم من الجميع، وال يقدر أحٌد أن ينتزع من يد اآلب شيئ  

لن اس في العالم، ولذا ال يستطيع أحٌد أن يمنعه من أن يخلِّص الذي أعطاه هللا إياهم! الن   لطان على كلِّ المسيح الس  

 (! 9: 3 يوحنا من كل قبيلة ولسان وأمة في العالم )رؤيا اص كثيرين جد  ه سيخل  يخلِّص يسوع الجميع، ولكن  

ة. هؤالء المؤمنون هم أهم خالئق هللا على الما أعطاه هللا اآلب ليسوع  مسيح هو القطيع المؤلَّف من مؤمنين من كل  أم 

نيسة يسوع المسيح الواحدة في (، ك16: 14)يوحنا  رعية واحدة - اواحد   اقطيع   ااألرض. يشك ل هؤالء المؤمنين مع  

 العالم، ملكوت هللا الواحد في العالم. 

 

 7: 43يوحنّا 

 ؟ةما هي الحياة األبديّ : 4الّسؤال 

 .مالحظات

ال يقد م يسوع وحدك، والذي أرسلته يسوع المسيح."  ة هي أن يعرفوك أنَت اإلله الحق  قال يسوع: "والحياةُ األبدي  

 ة نفسها ومدى روعتها. الحياة األبدي   تُظِهركنه يرينا هنا كيف ة، ولللحياة األبدي   اتعريف  
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 أ. ما هي الحياة األبدية؟  

الحياة الجديدة التي يعطيها هللا للذين يُولَدون ثانية  بإيمانهم بيسوع المسيح. تتألَّف الحياة الجديدة من  هيالحياة األبدية 

العيش بوعي وقصد في (، و1-7: 1بطرس 2) اته اإللهيةومشاركته بفضائله وصف، ايسوع المسيح شخصي   معرفة

 (. 16: 21)مت ى  محضره بال نهاية

 

 ب. كيف تظهر الحياة األبدية؟ 

( أن يسوع 14: 1الحياة األبدية على األرض من خالل إدراك وإعالن المسيحي ين المؤمنين بفرح )يوحنا  تظهر

لطالمسيح هو مخلِّصهم ورب هم صاحب الس   ين المؤمنين ة من خالل قبول المسيحي  ان. تظهر الحياة المسيحي  يادة والسُّ

( وبقراءة الكتاب الُمقدَّس 7-1: 1يوحنا 1ته )( ليسوع المسيح ومحب  17-11: 1يوحنا 1؛ 12: 1بسعادة )يوحنا 

 الة. والص  

 

 ج. َمن لديه الحياة األبدية؟ 

علِنون إيمانهم به. اإلله الحقيقي الوحيد هو إله الكتاب الُمقدَّس الذين لديهم الحياة األبدية يدركون هللا الحقيقي الوحيد وي

قي الوحيد اإلله الحقي(. 9: 2؛ 9: 1؛ كولوسي 13، 11، 1: 1الذي أعلن نفسه في يسوع المسيح ومن خالله )يوحنا 

 كورنثوس2له )إله أي ديانة أخرى، ألن تلك الديانات تقول إن هللا لم يعلِن نفسه في يسوع المسيح ومن خال ليسَ 

(! إلههم صنم صنعته أيٍد بشرية أو إله ابتكرته عقول بشرية فلسفية أو دينية. إلههم يتناسب مع ما يؤمن فهمهم 7: 1

البشري بما ينبغي أن يكون اإلله عليه. الذين يؤمنون بإله الكتاب الُمقدس هم الوحيدون الذين لديهم الحياة األبدية 

 ياة األبدية. ظِهرون أن هم يمتلكون الحويُ 

 

 4: 43يوحنّا 

 ؟اسما معنى إعالن اسم هللا اآلب للنّ : 4الّسؤال 

 .مالحظات
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: "أظهرُت اسمك للناس الذين وهبتَهم لي." "اسم" هللا اآلب يعني "هللا اآلب 6: 13في يوحنا المسيح قال يسوع 

د يستطيع أن يعرف هللا الحي  )يوحنا من دون يسوع المسيح ال أحنفسه" في إعالنه صفاته المجيدة في مجال الفداء. 

من دون المسيح ال يستطيع أحد أن يعرف ويدرك األمور الروحية بجوهرها وقيمتها. كلُّ (! 23: 11ى ؛ مت  6: 11

(! الهدف الذي أتى يسوع ألجله إلى األرض 16: 14يسوع المسيح ال يستطيع أن يعرف هللا اآلب )لوقا َمن يرفض 

(. 13-16: 1، وأن يخط ط ألن يكون لديه شعب، وأن يتم م خالص الذين وهبهم هللا له )يوحنا هو أن يعلِن طبيعة هللا

 (! 7: 13معرفة هللا اآلب الحقيقية تعني الحياة األبدية )يوحنا 

 

 44: 43يوحنّا 

 ؟ين المؤمنينكيف ينبغي أن أفهم صالة يسوع المسيح في ما يختّص بـ"الوحدة" بين المسيحيّ : 3الّسؤال 

 .الحظاتم

فينا، لكي يؤمن العالم أن ك أنت  اواحد   ا: "ليكون الجميع فيك، ليكونوا هم أيض  21: 13صل ى يسوع المسيح في يوحنا 

 أرسلتني." 

 أ. الوحدتان المذكورتان وحدتان من نوعين ال نوٍع واحد.  

بين هللا أو يسوع المسيح من ناحية  دةح. ولكن الووحدة جوهرية -وحدة أنطولوجية الوحدة بين هللا اآلب وهللا االبن 

ون المؤمنون بالمركز وحياة يتشارك فيها المسيحي   ةي  وحدة سر   -وحدة روحية والمسيحي ين المؤمنين من ناحية أخرى 

 هللا، والتي فيها يتشاركون بالعالقة الشخصية والحميمة نفسها مع هللا. 

. ال يقصد ادلة والتعاونبوحدة تظهر بالمحبة المتدة تنظيمية بل الوحدة بين المسيحي ين المؤمنين في العالم ليست وح

ة كبيرة ذات بنية كنيسة واحدة في كل العالم، ألن ه لم تكن هناك طوائف أو تنظيمات كنسي   واحدة   طائفة  يسوع هنا 

ي عمل الخالص، هكذا ة في فترة العهد الجديد. فكما تظهر وحدة الجوهر بين هللا اآلب وهللا االبن في تعاونهما فهرمي  

فاع في الد   اوحية بين المسيحي ين المؤمنين في تعاونهم في هذا العمل. عليهم أن يقفوا مع  ينبغي أن تظهر الوحدة الر  

، وأن يكرزوا   ا، وأن يخدموا الناس على األرض مع  ا، وأن يعبدوا إله السماء مع  اشارة اإلنجيل مع  ببعن الحق 

 )يوحنا اويبنون بعضهم بعض   اا. عليهم أن يظهروا للعالم أنهم يحب ون بعضهم بعض  بااللتزام والمحب ة أنفسهم

17 :71-71 .) 
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 ساس الوحدة بين المسيحيّين المؤمنين على األرض. أب. الوحدة في طبيعة هللا هي  

وا من فوق هم الوحيدون . الذين ُولِداممكن   االوحدة داخل ذات هللا هي التي تجعل الوحدة بين المسيحي ين المؤمنين أمر  

بعضهم مع بعض. هؤالء هم الوحيدون الذين  االذين في هللا اآلب وفي هللا االبن. هؤالء هم الوحيدون المت حدون روحي   

ين في العالم أن يظِهروا هذه نالش ر  الذي في العالم. الس بب الذي ألجله على المسيحي ين المؤم ايواجهون ويقاومون مع  

يأتوا إلى يسوع المسيح فيخلصون. حين يكون وأن الناس في العالم الحق  أن  يرىمرئية هو  الوحدة بطريقة

دة أمام بقية العالم، فإن هجبهة  مشتركة   االمسيحي ون المؤمنون في العالم مت حدين ويشك لون مع   يكون لهم تأثير  وموح 

الم مع المسيحي ين المؤمنين اآلخرين ن يعيشوا بالس  أل اين أن يسعوا دائم  عظيم في العالم وعليه. ولذا على المسيحيِّ 

في إعالن يسوع  االذين يؤمنون بيسوع المسيح ويعترفون به. عليهم أن يحب وا المسيحي ين اآلخرين ويتعاونوا مع  

 المسيح والكرازة باسمه. 

ة ثم   فإنَّ ، اب الُمقدَّس ال يتغي ر أبد  الكتا حقَّ  ينبغي أال يتم  هذا على حساب حق  الكتاب الُمقدَّس. ولكن مع أنَّ  اطبع  

 على ابشكٍل منتظم ويحث  بعُضهم بعض   ا، ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يجتمعوا مع  . فمثال  تطبيقات عديدات للحق  

(، ولكن الكتاب الُمقدس ال يحد د متى وأين ينبغي لهم أن يجتمعوا. 21-21: 14ة واألعمال الحسنة )عبرانيين المحب  

 (. 14: 2)أفسس  ا، ينبغي عملها، بل يشير إلى أعماٍل صالحٍة كثيرة جد  أنه ال يحد د خمسة أعمال صالحة، مثال   كما

 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

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

ا بقائمة ممكشارك ودّون نها. 26-1: 13نة 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

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

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 43:من يوحنّا  مقترحةأمثلة على تطبيقات . 4

احرص على أن تتأك د وتتيق ن من امتالكك للحياة األبدية، أي احرص على أن تعرف يسوع المسيح  : 7: 13

 (. 1: 17كورنثوس 2)

 (. 13: 1م مه )كولوسي تلب المجد هلل بإتمام العمل الذي أعطاك هللا لتاج : 1: 13
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 ف اآلخرين في هذا العالم على يسوع المسيح. عرِّ  : 6: 13

 ون. ون مؤمنون حقيقي  اس الذين يقبلون كالم يسوع المسيح ويطيعونه هم مسيحي  الن   : 6-3: 13

 تك واهتمامك.للذين استودعهم هللا لعناي صلِّ بشكٍل خاص   : 9: 13

 صل  ألجل حماية المسيحي ين المؤمنين في مواجهة الش ر  في هذا العالم.  : 11-12: 13

ير.  : 11-11: 13  ِعش للمسيح في هذا العالم، ولكن ال تشارك في خطايا هذا العالم الش ر 

ير في هذا العالم : 11: 13   .صل  ألجل حماية المسيحي ين المؤمنين من عمل إبليس الش ر 

 الكتاب الُمقدس وإطاعتك له.  يقدِّسك أكثر فأكثر من خالل قبولك لحقِّ  اسمح هلل بأنَّ  : 13: 13

ة بالغة األهمية.  : 13: 13  ُكن  على قناعٍة بأن يسوع المسيح قد أرسلك إلى هذا العالم بمهم 

 سة. ِعش حياة  ُمقدَّسة في هذا العالم حتى يبدأ اآلخرون في عيش حياة ُمقدَّ  : 19: 13

 ين. صل  ألجل أوالدك وأحفادك الروحي   : 24: 13

عاون عند المسيحي ين المؤمنين في هذا العالم، حتى يرى ة والت  وحية والمحب  صل  ألجل الوحدة الرُّ  : 21-27: 13

 العالم ويؤمن بيسوع المسيح. 

ن يمتلكوا المحبة ذاتها التي لدى س فسيمكنهم أاعرف وأدِرك أن ه حين يعرف الناس إله الكتاب الُمقدَّ  : 26: 13

 إله الكتاب الُمقدَّس.  

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 4

التزام  ل ألنمو في ثالث نواحٍ: حتى يصير لديَّ األو   يه هدفهدٍف في حياتي. جعلتُ  ة أعظم وأهم  جعلُت المحب   . أ

ة نحو ، وحتى أمارس المحب  ية واجتهاد أكثروتكريس أعظم نحو هللا، وحتى أطيع الكتاب الُمقدَّس بجد  

 !اين بشكٍل أكثر تكرار  رخالمسيحي ين اآل

 

ال أصل ي ألجل نفسي فقط، بل أصل ي ألجل اآلخرين في هذا العالم  في صالتي بأن   اأريد أن أكون حذر   . ب

ة الذين استودعهم هللا إلى عنايتي. اأيض    ، وخاص 
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 التجاوب    .صلِّ : 4الخطوة 

في صالتك لما تعل مته خالل دراسة الكتاب  تجاوب. )13قة عل منا هللا إي اها في يوحن ا بشأن حقي بالتناوبلنصلِّ 

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

 

 دقائق( 3) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

 

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 للّدرس القادم

 

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

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

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  13يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .7 يومي ا. استفد  1-7بطرس 1: خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .1 ع يومي ا آخر خمس آيات راجِ . 3-6: 6م كلمة هللا: تثنية علِّ تأم 

 كتابية حفظتَها. 

الة: .1  (. 7: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .6 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

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

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  24)مشاركة   4

 ابطرس

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة   (. 1-7بطرس 1)ومن الت أمُّ

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

 
 دقائق( 1)حفظ  7

 3-4: 4علّم كلمة هللا: تثنية 

 

 . 3-6: 6. علم كلمة هللا: تثنية في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين عواراج

 

  دقيقة( 31)تعليم  3

 ممارسة التأديب

 

نوٌع من الضبط الذي يتم ممارسته في حياة أعضاء هو  أديبالت  : يتعل ق هذا التعليم بمبادئ وممارسة التأديب. م قّدمة

وال يجوز أن يمتد  ليشمل كامل حياة المسيحي ين  والخطايا خطاءاأل ارتكابالكنيسة، وهذا الضبط محصور في ناحية 

أديب معاقبة المخطئ ولكن  اجتذابه إلعادته ليسوع ية وال خارجها. ليس هدف الت  المؤمنين، ال داخل الكنيسة المحل  

ديب أعن األسباب التي تقضي بممارسة الت   الد رسالمسيح وإلى طريق يسوع المسيح الضيق. وسندرس في هذا 

 أديب. أديب، وتوجيهات ضرورية بشأن ممارسة الت  وإجراء ممارسة الت  
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 أديباعية للتّ أ. األسباب الدّ 

   .أديباعية للتّ ة الدّ الوصيّ . 1

رواون المؤمنون . المسيحي  ُمخلَّصونالمسيحي ون المؤمنون خطاةٌ  :م قّدمة ، أي أن  خطاياهم ُغفِرت ولن تُحَسب تبر 

 يتقدَّسونالمسيحي ين المؤمنين  (. ومع أن  21: 1نونة األخيرة، ألن هم يؤمنون بيسوع المسيح )يوحنا ضد هم في يوم الدي

وبعمل المسيحي ين اآلخرين حولهم، فإن هم يسقطون في بعض األحيان في  همباستمرار بعمل الروح القدس في داخل

المؤمنون بخطاياهم وينالون ثانية  الغفران ما يعترف المسيحي ون  اوكثير  (. 1: 2؛ 14، 3: 1يوحنا 1) ةخطيَّ ال

 . اأديب ضروري  (. ولكن  حين ال يتوبون عن خطاياهم يصير الت  9: 1يوحنا 1طهير )والت  

 . 17-9: 1كورنثوس 1؛ 11: 13مت ى  اقرأ

 أديب؟ : ما الحاالت التي ينبغي فيها للمسيحي ين المؤمنين أن يمارسوا الت  شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

وقات ال يتوب فيها المسيحي ون المؤمنون عن خطيتهم أو ال يريدون الت وبة. في بعض األحيان يحاولون تبرير ثمة أ

المسيحي ين  11: 13مت ى  إنجيل تهم. يأمر يسوع المسيح فيأنفسهم، وفي أحياٍن أخرى يلومون آخرين على خطيَّ 

ي اذهب وأوضح له ما أخطأ به. وهكذا، على المسيحي ين : "إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه،" أالمؤمنين قائال  

 كورنثوس1ارتكبها. وفي  ةخطيَّ يخطئ أو عرفوا عن  امؤمن   االمؤمنين أن يمارسوا التأديب إن رأوا مسيحي   

لها؟ : "فما لي ولل ذين خارج )الكنيسة( حت ى أدينهم؟ ألستُم أنتم تدينون الذين داخ، يعل م الرسول بولس قائال  12-17: 1

ير من بينكم." وهكذا، على المسيحي ين المؤمنين أن يمارسوا  ا ال ذين في الخارج، فاهلل يدينُهم. فاعزلوا َمن هو شر  أم 

أو خطايا خطيرة، مثل الفساد  ةخطيَّ أو يعرفوا عن أحدهم أن ه مستمر  في العيش في  اأو أخت   اأديب حين يرون أخ  الت  

هرة، أو عبادة األوثان وممارسات وثنية، أو الكذب واإلساءة إلى اآلخرين لطة أو الش  س  مع بالمال أو الالجنسي، أو الط  

كر، أو الغش  في العمل واألوضاع األخرى.   وسمعتهم، أو السُّ

 

   .قيمة ممارسة التأديب. 4

 . 11-14: 12؛ عبرانيين 11: 3؛ جامعة 1: 11؛ 13: 14؛ 27: 6؛ 12-11: 7أمثال  اقرأ

 ما أعظم قيمة في ممارسة الت أديب؟  :شف وناق  اكتش  
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 .ةخطيَّ أديب لتجن ب انتشار الأ. يهدف التّ  

نفَّذ بسرعٍة على الش ر  الُمرتَكب، فإن  قلوَب البشر تمتلئ بالعزم على فعل : "وألن  القضاء ال يُ فر الجامعة قائال  يحذِّر سِ 

." ويحذ رنا سِ  الت أديب  الل لآلخرين(." ولذا، فإن  ل  )ويسب ب الض  : "من يرفض التأديب يض13: 14فر األمثال الش ر 

 ومحاربة الجريمة!  ةخطيَّ والزم في العائلة وفي الكنيسة وفي المجتمع من أجل منع انتشار ال أمٌر ضروري  

 

 أديب النمّو الروحي. ب. يعّزز التّ  

قائلة :  11-14: 12ين الة العبراني  أديب دور مهم في تعزيز الحكمة ونشرها. وتعل م رسفإن  للت   1: 11بحسب أمثال 

مان، حسب ما رأوه مناسب   بنا آباؤنا فترة  من الز  بنا دائم  ا"وقد أد  ا هللا فيؤد  من أجل منفعتنا: لكي نشترك في  ا. أم 

في الذين  على الفرح، بل على الُحزن، ولكن ه في ما بعُد يُنتِج بسالمٍ  ا، كلُّ تأديٍب ال يبدو في الحال باعث  اقداسته. وطبع  

." وهكذا، يصبح الت   منه ألجل النمو  الروحي. فبه يصبِح المسيحي ون  وال مفرَّ  االزم   اأديب أمر  يتلق ونه ثمَر البر 

 في أعمالهم!  اتهم وطبيعتهم ومسلكهم، وأكثر إثمار  المؤمنون أكثر حكمة في تخطيطهم، وأكثر قداسة في شخصي  

 

 المحبة. ج. يقود التّأديب الختبار الحياة و 

." حياةوبيخ في سبيل الت أديب هو طريق ، والت  ور: "فالوصيةُ مصباٌح والش ريعة نقائال   27: 6فر األمثال يعل منا سِ 

أديب . ولذا، فإن  الت  يحب هيعل م بأن  على المسيحي المؤمن أال يحتقر تأديب الرب، ألن ه يؤد ب الذي  12-11: 7وأمثال 

 لك، ألن ه يريد األفضل، واألفضل فقط، لك!  طريقٍة يعب ر بها عن محب ته

 

 أديبب. إجراءات ممارسة التّ 

   .أديب المختلفةأنواع التّ . 4

 .م قّدمة

ة سبعة أنواع من التأديب في الكتاب الُمقدَّس:  أديب الت  ، وتأديب الوالدين، وأديب الحكوميوالت  ، التأديب اإللهيثم 

 أديب المتبادلالت  و أديب الذاتيالت   ا. وهناك أيض  الد رسشتها باختصاٍر في هذا ، وجميع هذه األنواع ستتم  مناقالرسولي

 أديب التي سندرسها بتفصيل أكثر في ما يلي. ، وهذه هي أنواع الت  أديب الكنسيالت  و
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 . 9-6: 1؛ غالطية 1-1: 17 يةروم؛ 13: 1ية روم؛ 21: 17أمثال  اقرأ

 اس للت أديب؟ تستدعي ممارسة هللا والن   : ما األسباب المختلفة التيشف وناق  اكتش  

 .أ. التأديب اإللهي 

 يةرومتها وفسادها األخالقي )أد ب هللا شعب إسرائيل حين انحرف وابتعد عنه، كما أن ه أد ب األمم األخرى على وثني  

، . فمثال  ايوم أيض  ل مثلما يفعل الغرى في القرن األو  سيا الص  آوع الكنائس التاريخية السبعة في (. وأد ب يس13: 1

ألن ك تتسامح مع القوم  ني عاتب عليك قليال  ي عليك أن ك تركَت محب تك األولى!" "ولكن  لكن عتبيقول لهذه الكنائس: "

الذي يتمس كون بتعليم بلعام عندما عل م عبادة األوثان والفساد األخالقي والجنسي. إن ي عالم بأعمالك، وأعلم أن ك لسَت 

؛ 21-24، 16-11، 1-2: 2 يوحنا ... إن ي أوب خ وأؤدِّب من أُِحبُّه" )رؤيا اأو حار    ا. وليتَك كنَت بارد  اوال حار    ابارد  

غرى، فهو يقوله لكلِّ آقاله يسوع للكنائس التاريخية في ومهما (. 11-19، 2-7: 7 هذه الكنائس في أي امنا  سيا الص 

 مسيحية ُمعفى أو معفاة من تأديب المسيح!  وليس من مسيحي  مؤمن أو كنيسة(. 3: 2 يوحنا )رؤيا

 

 .أديب الحكوميب. التّ  

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

(، ولكن  1-1: 17ية روممن يعملون الخطأ. لدى الحكومات سلطة بأن تمِسك السيف، أي بأن تنفِّذ عقوبة اإلعدام )

نة في الكتاب الُمقدَّس )تكوين  ولكن  كل  (. 12: 26؛ مت ى 13-12: 21؛ خروج 6-1: 9فقط لألسباب التي نجدها مدوَّ

، ال يجوز للحكومات أن تمنع الكرازة بعمل هللا من خالل يسوع المسيح الحكومات تمتلك سلطة  محدودة  فقط. فمثال  

 (. 29: 1؛ 24-19: 1 الرسل في بالدها )أعمال

 

  .ج. تأديب الوالَدين 

با أوالدهما الذين ما يزالون صغار  أ . الوالد احينما يكون ذلك ضروري    اعطى هللا الوالَدين سلطة ومسؤولية بأن يؤد 

م ابنك فيريحك، ويشيع المسر  21: 17ابنه يحرص على أن يؤد به )أمثال  الذي يحبُّ  ة (. ويعل م الكتاب الُمقدَّس: "قوِّ

 (. 13: 29في نفِسك" )أمثال 
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 .سوليأديب الرّ د. التّ  

ة في   ؛ أعمال13: 13؛ 19-13: 16الناس من الكنيسة )مت ى  استبعادأو  ضم  أعطى يسوع المسيح رسله سلطة  خاص 

سولي موجود  9-6: 1؛ غالطية 13-11: 3؛ 11-1: 1 الرسل ُسل ، ألن ه لم يُعد ليسوع المسيح را(. لم يُعد التأديب الر 

 الرسل (! يوجد "رُسل" بمعنى ُممثِّلين أو ُمرَسلين للكنائس )أعمال22-21: 1 الرسل موجودون )انظر أعمال

(، ولكن هؤالء ال يملكون الس لطة التي 3-6: 2تسالونيكي 1؛ 21: 2؛ فيلب ي 27: 3كورنثوس 2؛ 26-23، 1-1: 11

 . يملكونها رسل يسوع المسيح االثنا عشر كان

 

 .اتيالذّ  أديبالتّ . 4

 . 14-9يوحنا 2؛ 13-13: 16ية روم؛ 17-11: 6؛ لوقا 9-3: 13مت ى  اقرأ

 اتي؟ المسيحي ين المؤمنين أن يمارسوا الت أديب الذ   كيف ينبغي لكلِّ : شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ، وباالعتماد عليها. وباالنتفاع من نعمة هللاوضبط الن فس اتيعلى كل  إنسان مسؤولية شخصية بأن يماِرس الت أديب الذ  

ر تجاه ممارسة الت أديب الذ اتي يستخدم إرادتهمسيحيٍّ مؤمن أن  على كلِّ   . وضبط النفس في االلتزام بشكٍل متكر 

 

 الشخصية أو العادات الّرديئة التي لديه. ةخطيَّ عن التخل ص من ال أ. كل إنسان مسؤول 

يا أخي، دعني أُخِرج القش ة التي في ‘يف تقدر أن تقول ألخيك: : "أو كقائال   17-12: 6عل م يسوع المسيح في لوقا 

ال   ’عينك!  االخشبة من عينك، وعندئٍذ تبِصر جي د   وأنت ال تالحظ الخشبة التي في عينيك أنت؟ يا مرائي، أخرج أو 

 ." ومع أنَّ اجي د   اتنتِج ثمر   ، وال شجرٍة رديئةارديئ   التخِرج القش ة التي في عين أخيك. فإن ه ما من شجرٍة جي دة تنتِج ثمر  

لخطاياهم، فإن المسيحي ين المؤمنين يستطيعون أن يعترفوا بخطاياهم فيحصلون على  اغير المؤمنين ال ينالون غفران  

المسيحي ين المؤمنين  (، فإن  71: 3ة )يوحنا للخطيَّ  ا(. ومع أن غير المؤمنين يبقون عبيد  9: 1يوحنا 1غفراٍن كامل )

 (. 76: 3)يوحنا  ةخطيَّ ة والقدرة على مقاومة الروح المسيح ليعطيهم القو  يسكن فيهم 
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علّمين الكذبة. عإنسان مسؤول عن االبتعاد  ب. كل     ن الذين يثيرون الشقاقات وعن الم 

قاقات عن الذين يسب بون الش ابأن  على المسيحي ين المؤمنين أن يبتعدو 14-9يوحنا 2و 13-13: 16ية رومتعل م رسالتا 

: 3غير المؤمنين ال يستطيعون مقاومة ومحاربة كذب إبليس )يوحنا  تعاليم خاطئة وُمفِسدة. مع أنَّ  ونوعن الذين يعل م

 بطرس1؛ 3: 1(، فإن  المسيحي ين المؤمنين يستطيعون مقاومة إبليس )يعقوب 19: 1يوحنا 1؛ 11

ير أن يؤذيهم )3: 1  (. 13: 1يوحنا 1(، وال يستطيع إبليس الش ر 

 

 . ةخطيَّ الفي إنسان مسؤول عن عدم التسب ب بسقوط اآلخرين  ج. كل   

(! فال بدَّ أن تأتي العثرات، 11: 17: "الويل للعالم من العثرات )انظر مت ى 9-3: 13قال يسوع المسيح في مت ى 

ويعيشون الفساد  الليليةوادي والن  كازينوهات القمار الذين يرتادون  ، كلُّ !" فمثال  الويل لَمن تأتي العثرة على يده ولكن

اإلرهابية والقتل واإلعالم الُمزيَّف  ا بما في ذلك الدُّخان والُمنظ ماتاألخالقي والجنسي وإنتاج الُمخدِّرات وبيعه

ج لل شرورا   نمارسويو أشرار هموالكاذب والكذب بكل أشكاله ... إلخ،  زها.  ةخطيَّ وهي ترو   وتنشرها وتعز 

 

  .لمتباَدلأديب االتّ . 7

 . 1: 6؛ غالطية 11: 13؛ مت ى 21-27: 1مت ى  اقرأ

 : كيف ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يمارسوا الت أديب المتباَدل؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

سواء كان المسيحي ون المؤمنون اآلخرون يخطئون  -أديب المتباَدل مسيحي  مؤمن مسؤولية أن يمارس الت   على كلِّ 

 شخٍص ما أو بحق ك أنت.  أو بحق   هللا بحق  

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

 سلبي تجاهه. 

هاب إليه ضد ك فإن عليك أن تبادر في الذ   الدى أخيك شيئ   بأن ك إن تذكَّرَت أنَّ  21-27: 1يعل م يسوع المسيح في مت ى 

ال تراه سوى أربعة عيون، وينبغي أن يتم  بلطٍف بحيث الحته. ينبغي ممارسة الت أديب الُمتباَدل على انفراد، لمص

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

اآلخر أخطأ بحق ه، فعليه أن يحاول حل   هما يشعر بأن  في حالة كان هناك خالف أو نزاع بين مؤمنين، أو كان أحد

خص اآلخر قبل إشراك الشيوخ أو كامل الكنيسة في مشكلتهما. فيعل م يسوع المسيح في المشكلة على انفراد مع الش  

 ه على انفراد. فإذا سمع لك، تكون قد ربحتَ نوك، فاذهب إليه وعاتبه بينَك وبي: "وإن أخطأ إليك أخ11: 13مت ى 

 أخاك." 

 

 نوٍع من الخطايا.  مسيحّي مؤمن مسؤول عن تأديب المسيحيّين اآلخرين الذين يقعون في أيِّ  ج. كل   

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

ب أيض    ." النفسك لئال تُجرَّ

 

    .خصيابع الشّ كنسي ذو الطّ أديب الالتّ . 3

 . 13-11: 13مت ى  اقرأ

 ة؟ ذات طبيعة شخصي   ةخطيَّ أديب بسبب : كيف ينبغي للكنيسة أن تمارس الت  شف وناق  ش  اكت

  .مالحظات

 .أديب الكنسيأ. التّ  

: قائال   13-11: 13ى خصي والمتباَدل. فيعل م يسوع المسيح في مت  أديب الش  أديب الكنسي حيث يفشل الت  عادة  ما يبدأ الت  

إن أخطأ إليَك أخوك، فاذهب إليه وعاتبه بينَك وبينه على انفراد. فإذا سمع لَك، تكون قد ربحَت أخاك. وإذا لم يسمع، "

آخر أو اثنين، حت ى يثبُت كل  أمٍر  بشهادة شاهدين أو ثالثة. فإذا لم يسمع لهما، فاعرض األمر على  افُخذ  معك أخ  

 رائب." ، فليكن عندك كالوثني وجابي الض  ايسمع للكنيسة أيض   الكنيسة. فإذا لم

 

  .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
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 بخطأه ثانية .  هأو عضوين من الكنيسة وتواجه اتأخذ عضو  ، فمسيئيتم  أخذها حين ال يستمع ذلك ال الخطوة الثانية

لذين معك، فيكون عليك أن تعرض خطأه أمام الكنيسة. لاهدين ااالستماع للش   مسيئتُؤَخذ حين يرفض ال الخطوة الثالثة

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

 يمث لون كامل الكنيسة، وعندئٍذ يكون على الشيوخ أن يؤد بوا األخ أو األخت على خطأه/ خطأها. 

يوخ أن يعلِنوا صويب من الشيوخ. فعندئٍذ يكون على الش  حين يِصرُّ على رفضه أن يقبل الت  تُؤَخذ  الخطوة الرابعة

الكنيسة بشكٍل رسمي. عادة  ما يُدعى هذا النوع من  ضويةكنيسة  ويفصلوا ذلك الشخص من عاألمر أمام كل ال

ة الكنيسة، ومن المشاركة في التأديب بـ"الفصل" أو "الحرمان"، ألن الخاطئ غير التائب يُفَصل من عضوي  

الفرائض، ومن المشاركة في أي خدمة في الكنيسة. وينبغي إعالم أعضاء الكنيسة اآلخرين باألمر، وعليهم أن 

عليهم  فيتجن بوه، ولكنَّ  اعليهم معاملته كما لو كان عدو    هذا ال يعني أنَّ . لك الشخص كما لو كان غير مؤمنيعاملوا ذ

غير المؤمنين اآلخرين. عليهم أن يصل وا ألجله، ويبقوا على تواُصٍل وات صال معه،  أن يعاملوه كما يعاملون كلَّ 

 نية . ويحاولوا ربحة لإليمان بيسوع المسيح والخضوع له ثا

 

   .ذات طابع علني ةخطيَّ التأديب الكنسي على . 4

: 7؛ تيطس 26-21: 2تيموثاوس 2؛ 11-6: 7تسالونيكي 2؛ 17-9، 1-1: 1كورنثوس 1؛ 21-13: 12 يةروم اقرأ

 . 14-9يوحنا 7؛ 17-12: 2؛ يعقوب 9-11

 ني؟ ذات طابع عل ةخطيَّ : كيف ينبغي للكنيسة أن تمارس الت أديب على شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 .أديب الكنسيالتّ أ.  

ر لدرجة أن ه ال يمكن التعامل معها إال بتأديب علني. بحسب الكتاب الُمقد   ة خطايا تتطوَّ الخطايا التالية ينبغي  س، فإن  ثم 

اع  ، أو يكون ةجنسي   ةخطيَّ  تأن تُدان: حين يقترف األخ أو األخ ير  أو  اشت ام  أو  عابد وثنأو  اطم   ابذ ر  مأو  اسك 

في شؤون  متداخال  أو  كسوال  كان ال يحيا بحسب التعليم المسيحي، أو  إن ، أو (1كورنثوس 1) اسارق  أو  امستهتر  

 (. 7)تيطس  يتسب ب بشقاقات وانقسامات في الكنيسة(، أو 7تسالونيكي 2) غيره في الكنيسة

: 2( وبرحمة. فتعل منا رسالة يعقوب 3-1: 17رنثوس كو1ة )ة مسيحي  بمحب   اأديب والحكم دائم  ولكن ينبغي تنفيذ هذا الت  

ي ة، كأن  12-17 فوا في القول والعمل بحسب قانون الحر  له. فال بُدَّ أن يكون  اكم سوف تُحاَكمون وفق  : "إذن، تصرَّ
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ق على الحكم!" كل  َمن اخالي   لى الذين ال يمارسون الرحمة حكما  الحكم ع حمة فهي تتفوَّ يحيا  من الرحمة، أما الر 

]كمحبة المسيح["  ابحسب قانون هللا األخالقي، الوصايا العشرة الُملخَّصة في الوصية الجديدة: "أحبوا بعضكم بعض  

حمة ية الحقيقي ة. في خط ة الخالص، يطالب العدل بإدانة الخاطئ، بينما الر  (، فإن ه يحيا حياة الحر  21-77: 17)يوحنا 

حمة! وهكذا األمر في التأديب ة الخالص تنتصر الر  من العقاب. وفي خط  بأن ينجو ويخلص  مطالبة  تدافع عنه 

حمة على نصل ي أن تنتصر الر  الكنسي، يطالب العدل بإدانة الخاطئ، وتدافع الرحمة بوجود إقناع الخاطئ بأن يتوب. 

 أديب الكنسي! الحكم في الت  

 

  .علنيب. الترتيب الموصوف للتأديب الكنسي في األمور ذات الطابع ال 

تَين على األقل )تيطس  الخطوة األولى (. وفي 11-14: 7هي قيام أحد القادة )مثل تيطس( بتحذير وتنبيه الخاطئ مر 

 المرة الثانية يمكن حصول هذا التحذير أمام َمن أخطأ ذلك الشخص بحق هم. 

نتباه كامل الكنيسة لسلوك الخاطئ تُؤَخذ حين ال يستمع المخطئ لتحذيرات اإلخوة وتنبيهاتهم. الفت ا الخطوة الثانية

ة وبخطرها. ومع هذا، الكنيسة على معرفة بتلك الخطيَّ  (. ينبغي أن تكون كلُّ 14-9يوحنا 7؛ 11-11: 7تسالونيكي 2)

 . اينبغي للمسيحي ين المؤمنين أال يعاملوا الخاطئ باعتباره عدو   

ا حصل على ثيق وحميم. عامل مع الخاطئ بشكٍل وهي التوقُّف عن الت   الخطوة الثالثة فإن لم يشعر الخاطئ بالخجل ِمم 

، وال تتعاَمل تمستوى الكنيسة، واستمر  في رفضه التوبة، فعلى الكنيسة كاملة أن تن به إلى هذا الشخص بشكٍل خاص 

حت ى وتتجن ب التعامل معه  هأن تتجن بو(. فعلى الكنيسة أن تبتعد عنه، 11، 6: 7تسالونيكي 2معه تعامالت وثيقة )

ا عمل.   يشعر بالخجل ِمم 

م أسباب   اقد يبدو هذا النوع من التأديب قاسي   وجيهة  لهذه الوصية. فهذا التأديب  اأو غير عادٍل، ولكن  الكتاب الُمقدَّس يقد 

بل كبيرة وخطيرة!  ةخطيَّ الذي يتوب عن خطيته، حت ى حين تكون ال (أو األخت)ليس للخطايا الصغيرة، وال هو لألخ 

ر. هؤالء الخطاة النوع من الت   هذا أديب هو للمسيحي ين المؤمين الذين يرفضون أن يتوبوا بعد تحذيرهم بشكٍل متكر 

ثون حياة مسيحي ين آخرين ويجتذبونهم إلى الأنفسهم وائبين ال يؤذون غير الت    ةخطيَّ حياتهم فقط بخطاياهم، بل هم يلوِّ

أديب هي الفساد األخالقي الجنسي بكافة أشكاله الجاد  والقاسي من الت  وع . الخطايا التي تستدعي مثل هذا الن  اأيض  

مع بالمال، وممارسة أي أشكاله )الط   ة(، وعبادة األوثان بكل  ة الجنسي  عارة، المثلي  نى، الد  صور وأفالم الخالعة، الز  )

ثارة البغضة تجاه اآلخرين، ه سمعة اآلخرين وإتيمة وتشويمن ممارسات الس حر والعرافة(، والمرارة )الكذب والش  

(، والس كر بالكحول أو تعاطي 24-19: 1تيموثاوس 1هللا واإليمان المسيحي ) جديف على(، والت  11: 12عبرانيين 
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ذلك الشخص  ةخطيَّ المخدِّرات، والفساد وارتكاب الجرائم. فحتى يحمي المسيحي ون المؤمنون أنفسهم من االنجذاب ل

ث بمرارته، على ال  مسيحي ين اآلخرين أن يتجن بوه ويبتعدوا عنه. والتلوُّ

ا قد يؤد ي إلى رفضه هللا والمسيحي ين المؤمقد يشعر الخاطئ غير الت   فض، مم   االي قد يضل  تمام  ين، وبالت  نائب بالر 

فقد يهلك ائب باالستمرار في ممارسة خطيته الخطيرة في وسطهم، ولكن إن سمحت الكنيسة للخاطئ غير الت  ويهلك. 

كثيرون! أفضل ما يمكنه عمله هو أن يحاول شيٌخ أو مشير مسيحي مؤه ل وكفوء أن يبقى على تواصل مع  آخرون

 (. 26-21: 2تيموثاوس 2الخاطئ غير التائب، ويحاول أن يعل مه ويقنعه بضرورة التوبة )

ئٍذ يكون الشيخ أو األخ ديد والعميق بسبب سلوكه فيتوب. وحينبالخجل الش   اوقد يشعر الخاطئ غير التائب أخير  

 (. 16: 1تيموثاوس 1المؤمن الذي بقي على تواُصٍل مع الخاطئ قد أنقذه من االرتداد عن اإليمان المسيحي )

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

أن تطرد ذلك الخاطئ  يخجل، بل استمر  يرفض أن يتوب، فإن على الكنيسة ككل   شعب الكنيسة بالخاطئ ولم يجعله

(، ويعاملوه كما لو كان غير مؤمن )مت ى 2: 1كورنثوس 1ة الكنيسة )من الكنيسة. فعليهم أن يشطبوا اسمه من عضوي  

ض  13: 13 وهالك طبيعته  الش يطانلعمل  ا(. من دون الشركة الروحية مع الكنيسة وضمنها، يكون هذا الخاطئ ُمعرَّ

 (. 1-1: 1كورنثوس 1الخاطئة )

عيفة، مثل كنيسة كورنثوس، ينبغي للمسيحي ين االستبعاد من عضوية الكنيسة أمٌر خطير. ففي حالة الكنيسة الض  

ة )عامل مع الخاطئ غير الت  المؤمنين أن يتوقَّفوا عن الت    (.14: 7؛ تيطس 11، 9: 1كورنثوس 1ائب بالمر 

(. فإن أراد الخاطئ أن يعود لحضور 21-13: 12ية روممسيحي ين المؤمنين ممنوعون من أن ينتقموا )ولكن  ال

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

ق دائم  للر   م )يعقوب  احمة أن تتفوَّ  (! 17: 2على الُحك 

 

   .اقترفها شيخ أو أي قائد آخر في الكنيسة ةخطيَّ أديب الكنسي على التّ . 4

 . 16-11: 2؛ غالطية 24-13، 2-1: 1؛ 2: 7تيموثاوس 1؛ 6: 1تيطس  اقرأ

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

  .مالحظات
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 شيخ عالنية  حين يكون هناك شاهدان على األقل. أ. ينبغي توبيخ ال 

هة  إلى أحد الشيوخ إال إذا أي دها شاهدان أو ثالثة. فإذا ثبت أن 24-19: 1تيموثاوس 1نقرأ في  : "وال تقبل تهمة  موج 

والقادة  فالشيوخ." ( أمام الجميع ليكون عند الباقين خوفòelench -"إيلينخو"  :وب خه )في اليونانيةالُمت هم مخطئ، 

أديب المسيحي! ينبغي لكل  المسيحي ين العاديين أن ينتبهوا لتعليم قادتهم المسيحي ون اآلخرون ليسوا معفي ين من الت  

وسلوكهم. فإن  كان القادة يعل مون تعاليم خاطئة ُمِضل ة أو لم يكونوا يعيشون بحسب التعليم المسيحي، فإن ه ينبغي 

 عالنية  ضمن مجلس الشيوخ.  أيبيخهم عالنية ، تأديبهم. وحين يخطئون ينبغي تو

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

ة المرتبطة بدوره في الكنيسة، وينبغي أن يتم  إخبار الكنيسة بسلوكه. فإن  استمر  في تقسية قلبه، فينبغي لكامل الكنيس

 عامل معه تعاُمالت وثيقة. وإن  استمر  في رفضه أن يتوب، فينبغي أن يُفَصل من عضوية الكنيسة. أن تتوقَّف عن الت  

 

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

 هأو مركزه/ منصب بغض النظر عن عمره ءسيمُ أنه ينبغي توبيخ ال 24-19، 2-1: 1تعل م رسالة تيموثاوس األولى 

، لم يترد د الرسول بولس في أن يوب خ رسول آخر بسبب سلوك ات سم 16-11: 2كشيخ في الكنيسة. وفي غالطية 

 بالرياء! 

قافة الث   مع أن بعض الثقافات الوطنية والمحلية تمنع توبيخ أو تقويم شخٍص متقد م في السن أو قائٍد في المجتمع، فإن  

م هؤالء القادة أو المتقد مون في الس  لكوت تأمر بأن المسيحية أو ثقافة الم . في هذه الحاالت، ينبغي أن يتم  ن  يُوبَّخ أو يُقوَّ

 فافة والعادات الوطنية، وأن تُقدَّم ثقافة الملكوت وتماَرس بثبات وانتظام في الكنيسة! تغيير الث  

 

 . ادمته فور  فساد أخالقي جنسي، ينبغي تعليق خ ةخطيَّ يقع في ج. الشيخ الذي  

ه ينبغي أن ويخضع للت أديب، ألن   اأخالقية جنسية ينبغي أن تُعلَّق خدمته فور   ةخطيَّ الشيخ أو القائد الذي يعيش في 

ي (. فإحدى2: 7تيموثاوس 1يكون الشيخ بال لوم أو عيب )  اخ هي أن يكون "زوج  المؤهِّالت التي حد دها هللا للش 

ة عالقة عاطفية مع امرأة أخرى، وال يكون هذا يعني أن ه ينبغي أال تكون لديه أي  . (2: 7تيموثاوس 1المرأة واحدة" )

الق، بل يحب  نى أو الط  ور والمشاهد الخالعية وال الفساد األخالقي الجنسي أو الز  في خطايا مشاهدة الص   اواقع  

 (. 1: 1تسالونيكي 1) اعظيم   اة ُمقد سة ويكرمها إكرام  زوجته محب  
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 ائبرّد الخاطئ التّ  ج. إجراءات

 

 .ينبغي للخاطئ أن يتوب. 4

 ابق يريد أن يتوب؟ ائب توبته بينما لم يكن في الس  ؟ كيف يظِهر الت  وبةالت  ما هو معنى : شف وناق  اكتش  

 .اتظمالح

ر نفسه ويظن  أن ه ُمِحق   -كر هو تغيير الفِ وبة معنى الت   في ما  الموقف الفكري. قبل أن يتوب الخاطئ، عادة  ما يبر 

وبة هو أن يشعر الخاطئ ئ. معنى الت  خطِ عمله. ولكن حين يتوب، فإن ه يغيِّر موقفه الفكري ويدِرك أن هللا ُمِحق  وهو مُ 

ل عن ، وأن يعزم على أال يستمر  في عيشه بالخطيَّ دم واألسف العميق على ما عملهبالن   ة. معنى التوبة هي التحوُّ

يرة، والت   ه نحوالطريق الش ر  صالح في تفكير الخاطئ ومواقفه إمعنى التوبة هي أن تحدث عملية هللا وطريق هللا.  وجُّ

 وسلوكه! 

ته واالعتراف بها لن يغفر هللا له وسيعاني . طالما استمر  الخاطئ في رفضه إدراك حقيقة خطيَّ 1-1: 72مزمور  اقرأ

 ةخطيَّ (. ينبغي إدراك حقيقة ال74: 11س كورنثو1؛ 72-13: 1 يةروم امن عواقب سيئة عديدة في حياته )انظر أيض  

 واالعتراف بها. 

لن ينجح، وهللا يقول إن ه لن  هته فإنَّ . طالما استمر  الشخص في إخفاء خطيَّ 21-24: 13وإشعياء  17: 23أمثال  اقرأ

 يختبر الس الم. فلن يرى في حياته إال االضطراب والفوضى. 

ة ليست إدراك حقيقة وبة الحقيقي  . الت  24: 26؛ 19: 7 الرسل مالوأع 14-6: 7ى ومت   72-21: 13حزقيال  اقرأ

ل عن الخطايا السابقة وااللتزام المتجد د والمستمر  نحو وبة الحقيقي  فالت   واالعتراف بها فحسب، ةخطيَّ ال ة تتطلَّب التحوُّ

ائب توبته ت الخاطئ الت  ثبِ . ينبغي أن يُ ينسجم مع التوبة اة إثمار  وبة الحقيقي  . تتطلَّب الت  اأيض   حفظ وصايا هللا وإرادته

 بسلوكه الذي يتغيَّر. 

 وبة يؤد ي إلى الهالك. . عدم الت  1-1: 17لوقا  اقرأ

 

 .صالح بحسب مشيئة هللاحزن  هعنديكون ينبغي للخاطئ أن . 4

 . 17-3: 3كورنثوس  2 اقرأ
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 سب مشيئة هللا؟ الح الذي بح: ما الفرق بين الحزن العالمي والحزن الص  وناق شف اكتش  

 .مالحظات

بولس الكنيسة على عدم أخذها أي إجراء تأديبي  سالة األولى لكنيسة كورنثوس، وب خَ في األصحاح الخامس من الر  

غير مقبولة  ةخطيَّ تسامح مسيحي و كورنثوس مع فساد أخالقي فاضح.  ي ن في الكنيسة كان يعيش في حالةِ بحقٍّ أٍخ ُمع

كورنثوس شعرت بألٍم من رسالة بولس األولى إليهم، فقد استجابوا لما طلبه وطردوا ذلك  ! ومع أن كنيسةفي وسطهم

 األخ. 

سول الثانية إليهم، يقول إن ه كتب رسالته األولى ال ليسب ب لهم األلم، ولكن ليقودهم إلى واآلن في رسالة بولس الر  

، حت ى ال تتأذ وا من ا في أيِّ شيء. فإن  الحزن الذي يوافق وبة. يقول لهم: "فإن كم قد أُحزنتُم بما يوافق مشيئة هللاالت  

ا حزن العالم فينتِج موت   ." ندم بولس أن رسالة األولى امشيئة هللا يُنتِج توبة  تؤد ي إلى الخالص، وليس عليه ندم، وأم 

 هللا والتوبة، لم يندم عليها!  سالة، التي تمثَّلت بالحزن الذي بحسب مشيئةإلى الكورنثيين آلمتهم، ولكن  نتيجة هذه الر  

 

 .أ. حزن العالم 

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

ة لبولس. لو لم يتوبوا لشعروا  ألٍم بسبب توبيخ بولس وحزنه على عواقب بالستجابوا بتوجيه ات هامات بديلة ومر 

. ولو لم يتوبوا اصادق   اتهم غير الُمستحب ة. ولو لم يتوبوا لكانوا أبدوا شفقة  على ذواتهم بدَل انسحاقهم انسحاق  طيَّ خ

 من الرجوع إليه.  لنهضوا لمقاومة هللا بدال  

ُرفِض ، وبعد أن عن كونه باع حق ه بالميراث أوال   13-16: 12ين عيسو مثاٌل على الحزن العالمي. فنقرأ في عبراني  

 على فقدانه ميراثه!  وبكاؤه كانالم يستطع تغيير موقف أبيه إسحق مع أن ه طلب هذه البركة بدموع. حزن عيسو 

ته كانا واعترافه بخطي  شاول ، نرى أن حزن 71-13: 11صموئيل 1ومثال آخر على حزن العالم الملك شاول. ففي 

ضه للمهانة والخزي والعار أمام شيوخ شع  ب إسرائيل! لخوفه من تعرُّ

على دمار أورشليم والهيكل، وعلى  اسيكون نالذي عن حزن نساء أورشليم ونواحهنَّ  71-29: 27ونقرأ في لوقا 

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

ينونة األخيرة، سيبدي غير المؤمنين والعصاة حزن    وصرير األسنان )مت ى تكون ذروته البكاء اعالمي   اوفي الد 

 (. 13-11: 6 يوحنا ؛ رؤيا12: 17
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 .ب. الحزن بحسب مشيئة هللا 

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

. "الحزن الذي يوافق اهللا تمام   مثلما قصد اصادق   افقد حزنوا حزن  سول بولس. بسبب توبيخ الر  بحسب مشيئة هللا 

(. لدينا هنا عبارة صعبة الفهم، فقد كان مؤمنو 14: 3كورنثوس 2مشيئة هللا ينتِج توبة تؤد ي إلى الخالص" )

كورنثوس ُمخلَّصين. ولكن لو لم يتُب مؤمنو كورنثوس عن تسامحهم مع الفساد الجنسي الفاضح في وسطهم، لعانوا 

ضين لفقدان ال خال ا بل مكافأتهم فقط صهممتعرِّ ، بل كون الخالصأساس  التوبة. ولذا، فإن  المعنى هنا ليس كون أيض 

! تاب مؤمنو ادائم   هللا، ولكن  أساسه هو نعمة البشريةليس أساس الخالص التوبة الخالص هو هدف أو نتيجة التوبة. 

الذي يوافق مشيئة هللا ينتِج  ]الصالح[ . وأفضل فهم لجملة "الحزنتهمفي كنيس ةخطيَّ كورنثوس عن تسامحهم مع ال

في الموقف الفكري( في ما يختص   االحزن الذي يوافق مشيئة هللا ينتِج توبة )تغيير  "توبة تؤد ي إلى الخالص" هو 

عت هذه الحقيقة بولس 3: 7)انظر مت ى  احقيقي   ابالخالص." حقيقة أن هم تابوا تُظِهر أنهم خلصوا خالص   (! وقد شج 

 !اعظيم   اس تشجيع  وتيموثاو

يقول:  14، 1-2: 11داود مثال آخر على "الحزن الصالح الذي ينتِج توبة  تؤد ي إلى الخالص." ففي مزمور 

، وخطيَّ من إثمي، وطهِّرني من خطيَّ  ا"اغسلني كلي    اخلق في   انقي    ا. ... قلب  اتي ماثلةٌ أمامي دائم  تي. فإن ني أُقِرُّ بمعاصيَّ

 جدِّد في داخلي."  امستقيم   ايا هللا، وروح  

هذا الحزن عينه الذي  االح الذي بحسب مشيئة هللا: "فانظروا إذ  عن ثمر الحزن الص   11: 3كورنثوس 2ونقرأ في 

ق، بل من يوافق هللا، كم أنتج فيكم من االجتهاد، بل من االعتذار، بل من االستنكار، بل من الخوف، بل من الت   شوُّ

 م! وقد بيَّنتم في كلِّ شيٍء أن كم أبرياء من ذلك األمر." الغيرة، بل من االنتقا

في كنيستهم، تولَّد لديهم غضب لتطهير أنفسهم، وحماس لتصويب األمور  ةخطيَّ ابقة تجاه الفبمقابل المباالتهم الس  

الفضيحة  بل على أنفسهم ألن هم سمحوا بهذه ءسيليس على األخ المُ  غضبوإعادتها إلى ما كانت عليه. صار لديهم 

من عقاب هللا  خوفلديهم  بالعار واإلهانة السم هللا. وصاردون السعي لمنعها في كنيستهم. فعملهم ذاك أتى  أن تستمر  

لون أن آتي إليكم: أبالعصا أو بالمحبة 21: 1كورنثوس 1سولية على أن يدينهم )انظر وسلطة بولس الر   : "كيف تفض 

قوروح الوداعة؟"( وكان لديهم  قة تصويب عالقتهم باهلل وتصحيح عالقتهم ببولس ليعودوا إلى عالقة الث  ل تشوُّ

إكرام هللا واحترام سلطة بولس الرسولية في وسطهم.  ةالستعاد غيرة. وكانت لديهم اسابق   ة التي كانت لهم معهوالمحب  

ُسل الكذبة  العدالة/ االنتقام قمستعد ين لرؤية تحقيوكانوا  الذي تسل لوا إلى كنيستهم! بتأديب الخطاة ورفض الرُّ

ُسل الكذبة. فقد أخذوا إجراءاٍت هروا براءتهم في ما يتعلَّق بخطيَّ بتصحيح أوضاع كنيستهم، أظ ة ذلك األخ وتعاليم الرُّ

 . تم  تصحيح الماضي، وتنق وا في ما يختص  بهذا األمر. يتوافق مع مشيئة هللا اصالح   احزن  ة، وأبدوا وري  رض
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، هل تحفيز  ما دفع هللا في العهد القديم  اكثير  مقبول وصحيح؟  من المحب ة أمرٌ  الناس على العمل بالخوف بدال  ولكن 

اس من أن بيتهم ينونة اآلتية إن لم يتوبوا. فإن كنَت تحذِّر الن  اس للعمل بالخوف من الد  ويسوع في العهد الجديد الن  

الطريقة الوحيدة لدفعهم للعمل والخوف من الكارثة ما تكون هذه هي  اسيُحَرق فأنت تحف زهم بالخوف، وكثير  

ه الكامل وقداسته الكاملة! والمحب  الوشيكة! محب   ة هلل ال تعني استبعاد وجود خوف صحيح ة هللا الكاملة ال تستبعد برَّ

 (. 77-24: 1)أمثال  ب  ي  من الر  وصح  

 

  .ينبغي رّد الخاطئ التائب. 7

 . 12: 3؛ عبرانيين 11-1: 2نثوس كور2؛ 7: 13؛ 21-13: 11لوقا  اقرأ

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

  .مالحظات

 أديب عقاب هدفه رّد الخاطئ إلى التوبة.أ. التّ  

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

 إلطاعة يسوع المسيح! تهالي إعادعادة الخاطئ إلى ُرشده وعقله، وإلى التوبة، وإلى تغيير سلوكه، وبالت  التأديب هو إ

 كورنثوس2ينبغي للمؤمنين المسيحي ين والكنيسة أن يقبلوه! ففي ته، وفي أي  وقت، حين يتوب الخاطئ عن خطيَّ 

الكنيسة، وبممارسة  ز الخاطئ يحِزن كلَّ ، تجاوُ اع  ائب. طبالخاطئ الت   سول بولس الكنيسة بقبول، يأمر الر  1-11: 2

أديب يعاقب المسيحي ون المؤمنون أو الكنيسة كاملة  الخاطئ المتعد ي. ولكن حين يتوُب ذلك الشخص، ينبغي الت  

وه ويؤك دوا على محب    تهم له. للمؤمنين المسيحي ين والكنيسة أن يسامحوه ويعزُّ

 

 ائب.ب. اغفر للخاطئ التّ  

خص الذي الش  : "ُخذوا الحذر ألنفُسكم: إن أخطأ أخوك فعاتبه، فإذا تاب فاغفر له." قائال   7: 13يسوع في لوقا يأمر 

التي اقترفها لديه حاجة عظيمة ألن يقبل الغفران الكامل من  ةخطيَّ لديه شعور قوي  بالذنب أو يشعر بخزٍي شديد من ال

 11-11: 6ة التي آذاها وأساء إليها. ويعل م يسوع المسيح في مت ى خص الذي أخطأ بحق ه، ومن الكنيسهللا، ومن الش  

م للن اس زالتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زالتِكم، وإن  لم تغفروا للن اس، ال يغفر لكم أبوكم السماوي : "فإن  غفرتُ قائال  

شفوقين، مسامحين بعضكم كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، : "قائال   72: 1زالتكم." ويعل م الرسول بولس في أفسس 
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ريقة التي يغفر لنا هللا ، كما سامحكم هللا في المسيح." على المسيحي ين المؤمنين أن يسامحوا الخاطئ التائب بالط  ابعض  

ة بالمسيح كلَّ خطايانا! وحين يغفر المسيحي ون المؤمنون، عليهم أال يعودوا للكالم عن تلك اإلساءة أو الخطيَّ 

 !(12: 3ين )عبراني  

 

 عوه. ائب وشجِّ عّزوا واقبلوا الخاطئ التّ ج.  

ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يعاملوا الخاطئ التائب مثلما يعامل المسيح جميَعنا حين نتوب عن خطايانا. على 

وا الخاطئ الت   له  أن يؤك دوا اائب حتى ال يبتلعه الحزن الش ديد. وعلى المسيحي ين المؤمنين أيض  المسيحي ين أن يعز 

ال  حين عاد إليه تائب  ته للكنيسة وبالعودة للش  تهم بإعادة عضوي  محب   )لوقا  اركة معه. انظر كيف عامل األب ابنه الض 

11 :13-21 .) 

 

  .ائبرّد القائد التّ . 3

 .ائب إلى خدمته ومنصبهأ. مسألة رد القائد التّ  

منصٍب في الكنيسة أو الخدمة. كيف يمكن للكنيسة أن  سابق إلى أو شيخ مسيحي   قائد مسيحي   يتعلَّق هذا القسم برد  

ة الكنيسة أو أي قائد مسيحي سابق أوقِف عن شغل منصبه أو القيام بخدمته أو فُِصل من عضوي   اسابق   اتقبل شيخ  

 امنصب  يخ أو القائد توبة حقيقية، وأصلح شؤون حياته، فهل يُسَمح له بأن يعود ليشغل ة ما؟ إن تاب هذا الش  بسبب خطيَّ 

 في الكنيسة ثانية ؟ 

وسط المسيحي ين. وال يعالج الكتاب الُمقدس هذه القضية إال بالنقاط الُمشار إليها أعاله بشأن  اهذه قضية حس اسة جد  

 أديب الكنسي. الت  

 

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

 جنسية ينبغي إيقافه إلى األبد عن شغل أيِّ  ةخطيَّ ن على أن القائد المسيحي الذي وقع في ون كثيرويت فق قادةٌ مسيحي  

ه يمكن قبوله ثانية  كعضٍو في الكنيسة، ولكن ال يجوز قبوله كشيٍخ أو في ادي في الكنيسة. فيعتقد هؤالء أن  منصب قي

 منصٍب قيادي آخر في الكنيسة.  أيِّ 
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 .ستثناءات في إرجاع القائد إلى خدمته أو مركزه القياديج. المسيحيّون الذين ينادون با 

ة قادة مسيحي ون آخرون يرون قوة رحمة  وبة بالت   اجذري   االفة تغيير  على الغفران وتغيير الحياة الت   تهونعمهللا ثم 

ة التي تقضي بعدم الس ماحقديس. يؤمن هؤالء أن ه يمكن أن تكون هناك استثناءات للقاعوالت   لهؤالء بالعودة إلى  دة العام 

مركزهم القيادي وخدمتهم في الكنيسة. فإن كان هناك دليل قوي على أن صفات الحياة المسيحية الحقيقية قد ترس خت 

 كن التفكير بإعادته لمركزه أو خدمةٍ ، فإن ه يموظهرت عبر فترٍة ليست قصيرة من الزمن، ربما لخمس سنوات مثال  

 خدمة ما. في  قيادي  منصب في الكنيسة أو 

ته بعد أن (. ورد  هللا لشمشون قو  14: 7؛ 12-11: 2عب بعد أن قتل )خروج أعاد هللا موسى إلى منصبه كقائد للش  

داود إلى ُملكه بعد أن (. ورد  هللا الملك 74-13: 16الذي كان عليه كنذير للرب )قضاة  راز هللكان قد تجاوز نذر االنف

نى والقتل )اقترف خطيَّ  (. ورد  هللا منس ى إلى ُملكه بعد أن أضلَّ الشعب في الوثنية 1: 12-1: 11وئيل صم2تي الز 

ة من خالل الوسطاء اأرو ة )االعتقاد بأنَّ فحر والعراالفاضحة والس   ح الموتى تظهر وتتواصل مع الناس، خاص 

، وغيرها الكثير من ةحي  ومن خالل اليد الطارقة أو كتابة اليد الرُّ ين أو من خالل جلسات تحضير األرواح الروحي  

 (. 71: 19ين ؛ الوي  16-1: 77 األيام أخبار2ق( )رُ الطُّ 

ني لشيخ أخطأ، ولكن ه ال يتكلم عن تعليق خدمته لعن توجيه توبيخ ع 24-19: 1تيموثاوس 1سول بولس في يتكل م الر  

 أو إيقافه عن الخدمة إلى األبد. 

 

 .د. القرار النهائي 

ة هائي  ال. ولكن ينبغي أن تكون كلمتهم هي الن   أم ان يراجعوا قرارهم ليتأك دوا من كونه كتابي  قد يرغب شيوخ الكنيسة بأ

 (. 13: 17ين يوخ )عبراني  أن، وعلى أعضاء الكنيسة أن يحترموا قرار الش  في هذا الش  

 

 أديبد. إرشادات بشأن التّ 

 

 .تمييز المشاكل. 4

ة. ة وتحاول فهم المشكلة الحقيقي  روري  أن تجمع الحقائق الض   ك أوال  من أجل توبيخ أو تقويم الخاطئ، علي: م قّدمة

 . جذر المشكلة، أي والمشكلة الحقيقية المشكلة الظاهرةينبغي لك أن تمي ز بشكٍل خاص  ما بين 
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 .اهرةطحية الظّ أ. المشكلة السّ  

واقف ومشاعر الخاطئ التي يعب ر ه كلمات ومفالذي تص أو رد الفعل المرئي   المشكلة الظاهرية هي العمل المرئي  

 ألن  األخ ظلمه وأساء إليه. األخ عن  اهو ينم  ويتكل م سلبي  مثال: بها. 

 

 .اهرةجذر المشكلة الظّ  -ة الحقيقيّ ب. المشكلة  

ة حوبة باألفكار والمواقف والمشاعر المخفي  ة المص  ة الفعل غير المرئي  أو رد   ة هي العمل غير المرئي  المشكلة الحقيقي  

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

 

 .تمييز المشاكل وفهمها علىج. تدريب  

 ة؟ ة التالي  ة في كل واحٍد من المقاطع الكتابي  اهرة والمشكلة الحقيقي  : ما هي المشكلة الظ  شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 الظاهرة.  ة التي تمث ل أساس تلك المشاكلالحقيقي   س على مشاكل ظاهرة والمشاكللكتاب الُمقدَّ في ما يلي أمثلة من ا

 

 .22-21، 6-1: 77 األيام أخبار2 اقرأ

ئة من الناس هم عبدة األوثان. لكن آمون هي أن ه كان يتعامل مع نوعية سيِّ  ة المتعل قة بالملكاهرالمشكلة الظ  . مالحظات

 أن ه أتى من بيٍت محطَّم، حيث كان أبوه عابد أوثان.  الحقيقية هي تهمشكل

 

 .1-1: 72مزمور  اقرأ

 اجد    اعب  ته لم يكن يستطيع النوم أو لم تُكن لديه طاقة أو كان مكاتب المزمور هي أن  عند  ةاهرالمشكلة الظ   .مالحظات

 اقترفها.  ةخطيَّ نب بسبب ر بالذ  عة هي أن ه كان يشالمشكلة الحقيقي   من القلق. لكنَّ 
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 . 29، 27: 22مت ى  اقرأ

دوقي ين وبعض المجموعات الدينية هي أن هم كانوا يعل مون تعاليم خاطئة. لكن اهرة للص  المشكلة الظ   .مالحظات

 ما يعل مه الكتاب الُمقدَّس.  يعل مون مشكلتهم الحقيقية هي أنهم لم يكونوا في الحقيقة

 

 . 9-1: 3مرقس  اقرأ

يسي ين وبعض المجموعات الظ  المشكلة  .مالحظات ينية اهرة عند الفر  هي أن هم كانوا يعل مون الكثير من القواعد الد 

ة هي أن هم تركوا الكتاب ما انتقدوا تالميذ المسيح لكونهم لم يحفظوا تلك القواعد. لكن المشكلة الحقيقي   اة وكثير  الديني  

 ة(. ة )الطائفي  اليدهم البشري  بتق اتمس كوس وما يعل مه الكتاب الُمقدَّس والُمقدَّ 

 

 . 11، 11: 3لوقا  اقرأ

ة غير ناضج وغير مثمر. لكن مشكلته الحقيقي   اه بقي مسيحي   المشكلة الظاهرة عند هذا الشخص هي أن   .مالحظات

 نى والملذ ات التي خنقت كلمة هللا في حياته. كانت هموم الحياة والغِ 

 

 . 22، 13: 13لوقا  اقرأ

ة. ئيس الغني هي أن ه لم يكن يعرف ماذا عليه أن يفعل ليرث الحياة األبدي  لر  عند ااهرة ت المشكلة الظ  كان .مالحظات

 ته هذا المال. أن يترك ماله لمحب   اه لم يكن مستعد   لكن مشكلته الحقيقية هي أن  

 

 . 72-13: 1 يةروم اقرأ

ة أو ينغمسون في ، إذ يقترفون الخطايا الجنسي  اقي  لوثني ين هي أنهم فاسدون أخالعند ا ةاهرالمشكلة الظ   .مالحظات

ن في الكتاب الُمقدَّس أو أو يرتكبون الجرائم. لكن  مشكلتهم الحقيقي  عبادة األوثان  ة هي أنهم يكبتون حق هللا المدوَّ

 يبد لونه بما هو كذب. 
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 .1-1: 7كورنثوس 1 اقرأ

والغيرة والخصام وسلوكهم كما لو كانوا غير مسيحي ين ة في الكنيسة هي الجسداني   ةاهرالمشكلة الظ   .مالحظات

 مؤمنين في هذا العالم. لكن  مشكلتهم الحقيقية هي أن هم بقوا غير ناضجين، إذ لم يصيروا تالميذ ليسوع المسيح. 

 

 . 12-3: 1؛ أفسس 2: 1كورنثوس 2 اقرأ

رو الت  اس هي أن  اهرة عند بعض الن  المشكلة الظ   .مالحظات يرة في ر  ر فيصاِدقون على الممارسات الش  فكيهم متحر 

ية ُمعي نة في حياتهم يحاولون الت  ة هي أن  لديهم خطيَّ المجتمع. لكن  مشكلتهم الحقيقي    غطية عليها. ة سر 

 

 . 11-17: 1أفسس  اقرأ

هم ة هي أن  الحقيقي   عاليم الكاذبة المنحرفة. لكن  مشكلتهماهرة هي أنهم يُقادون بسهولة بالت  مشكلة هؤالء الظ   .مالحظات

ن لديهم قناعات كتابي    ة سليمة. لم ينضجوا في حياتهم وعقلهم المسيحي ين، ولم تتكو 

 

 . 19: 1تيموثاوس 1 اقرأ

ة هي أن هم لمسيح. لكن  مشكلتهم الحقيقي  ايسوع  ب  هم فقدوا إيمانهم بالر  المشكلة الظاهرة عند هؤالء هي أن   .مالحظات

 لديهم ضمير صالح.  كانوا قد رفضوا أن يكون

 

 . 7-2: 1يعقوب  اقرأ

لوات، لكن  مشكلته الحقيقية هخص هي أن  اهرة لدى ذلك الش  المشكلة الظ   .مالحظات ي أن ه ه لم يختبر استجابة هللا للص 

 (. 12: 7بطرس 1؛ 2-1: 19؛ إشعياء 13: 66ة ُمعيَّنة يرعاها في قلبه )مزمور ال يصل ي أو أن  هناك خطيَّ 

 . 14-9حنا يو7 اقرأ
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وء عن الكنائس المسيحية األخرى وقادتها ويبِعد اهرة عند قائد الكنيسة هذا هي أن ه يتكل م بالس  المشكلة الظ   .مالحظات

ام المسيحي ين اآلخرين عن أعضاء كنيسته. لكن  مشكلته الحقيقي   ل ويرغب بأن  الخد   ة هي أن ه يحب  أن يكون األو 

 ة، ويريد أن يسيطر على كل  واحٍد من أعضاء كنيسته. لطة في الكنيسالس   يحظى بكلِّ 

 

 . 1-1: 2 يوحنا رؤيا اقرأ

اهرة في هذه الكنيسة هي أن ها لم تُعد تعمل ما كانت تعمله في الماضي حين كانت فتية  ومليئة المشكلة الظ   .مالحظات

 ها األولى ليسوع المسيح. هذه الكنيسة فقدت محب ت هي أنَّ  ةبالحيوية والن شاط. لكن المشكلة الحقيقي  

 

 .أديبطريقة ممارسة التّ . 4

 أديب. يعل م الكتاب الُمقدَّس عدة مبادئ تتعلَّق بممارسة الت  : عّلم

  .أ. أّدب الخاطئ بالحقّ  

بشأن اآلخرين من دون أساس  اأن ه ال يجوز للمسيحي ين أن يدينوا أو يفترضوا أمور   2-1: 3يعل م يسوع في مت ى 

على المسيحي ين المؤمنين أال يدينوا غير المؤمنين  أن   17-12: 1كورنثوس 1 رسالة أو افتراضاتهم. وتعل ملدينونتهم 

بأال نحكم على  21: 3ونتهم )بهدف العالج( بالمؤمنين. ويعل م يسوع في يوحنا ن، بل عليهم أن يقصروا ديامطلق  

: 13في يوحنا  المقدَّس ميمة(. ويعل منا الكتابن  ساس ما يُشاع عنه )الأشخٍص آخر بحسب مظهره الخارجي أو على 

د أو شاهد بشأن ما قيل أو حدث فعال   هناك ه ينبغي أن يكونأن   27  13: 13فر األمثال (. ويعل منا سِ )الحق   دليل ُمحد 

دَّس هو الكتاب الُمق أن   16: 7تيموثاوس 2رفين. وتعل منا رسالة علينا أن نسمع عن المشكلة من وجهة نظر الط   هأن  

 .  المعيار الوحيد لما هو حق 

 

 ب الخاطئ بعدل وإنصاف.ب. أدِّ  

على المسيحي ين المؤمنين أن يحكموا على الخاطئ  بأن   19-13: 16وتثنية  11: 19ين س في الوي  يعل منا الكتاب الُمقدَّ 

. ال يجوز أن نكون مرائين لصالح البعض أو ضد   فر منع المحاباة! ويعل م سِ البعض، فالكتاب الُمقدَّس ي بعدل وبر 
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أن ه ال يجوز للمسيحي ين المؤمنين أن يأخذوا أو يعطوا الرشاوى من أجل تحريف الحق  أو ألي  27، 3: 13األمثال 

 سبٍب آخر! 

علينا أن نأخذ قضايانا إلى اإلخوة المؤمنين للحكم فيها وليس للمحاكم العالمية،  هأن   11: 6كورنثوس 1وتعل م رسالة 

 المبادئ الكتابية، إذ لديهم نظام قِيَم مختلف، ولذا ال يكونون عادلين في حكمهم.  نير المؤمنين ال يعرفوألن  غ

 

 ب الخاطئ بحزم. ج. أدِّ  

ة التي تُترَجم إلى "يوب خ" هي الكلمة اليوناني  اهر خيٌر من الُحب  المضمر." : "الت وبيخ الظ  1: 23نقرأ في أمثال 

 : والت صحيح قويمظِهر عدة نواٍح ممكنة في الت  هي تُ (، وelenchò"إيلينخو" )

التي اقترفها الخاطئ. على الخاطئ أن  ةخطيَّ ال بفضح، علينا أن نبدأ 17-11: 1: بحسب أفسس الكشف والفضح

في عينَي  االتي اقترفها. احرص على أن يدرك الخاطئ سبب كون عمله خاطئ   ةخطيَّ يعرف ويدِرك بوضوح ما هي ال

 هللا. 

 . الخاطئ الخاطئ بالتعبير عن عدم قبول سلوكه نوب خ، علينا أن 27: 23بحسب أمثال : وبيخت  ال

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

ح ما عمله. فقد يكون يحاول تبرير نفسه من دون سبب وجيه وحقيقي. ولكن  علينا أن نعطي الخاطئ الفرصة ليوض  

هنا  اخاطئ   اوإن كن ا قد افترضنا افتراض  ظر عنه. الن   لدى الخاطئ سبب وجيه لما عمله، وهو ما علينا أال نغض   أو وج 

 ، فعلينا أن نعتذر. اخاطئ   اات هام  

ة رعلى خطو ويبك تهالروح القدس الخاطئ بخطأه  يقنِع: وفي هذه األثناء، علينا أن نصل ي بهدوء بأن اإلقناع والتبكيت

يه حت ى يشعر بالذ نب أو الخزي من تعدي ه  (. 3: 16ويرغب بأن يتوب )يوحنا  على هللا وجدية تعد 

م الخاطئ16: 7تيموثاوس 2، بحسب ا: وأخير  التقويم بمساعدته على أن يسير في الط ريق الذي  وذلك ، علينا أن نقو 

ير فيه.   ينبغي له الس 

ده وتقسية قلبه على إخوته وأخواته أو : فإن  استمر  الالعقاب خاطئ في عصيانه من خالل حماقته وكبريائه وتمرُّ

 يوحنا ؛ رؤيا6: 12ين ؛ عبراني  11: 22أمثال ريقة المناسبة )بالط   معاقبتهبتحد ي سلطة الشيوخ، فينبغي عندئٍذ 

7 :19.) 
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 ب الخاطئ بمحبة.د. أدّ  

ه إلى  الخاطئ إرجاعأديب هو قصد الت   . ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يحبوا الخاطئ بتأديبه المسار الصحيحوردِّ

فإن الخاطئ سيهلك في النهاية، وستفقد  ةخطيَّ ة. حين ال يُعَمل شيٍء بشأن الريقة الكتابي  ته وبتأديبه بالط  على خطيَّ 

المؤمنين أن يحب وه معب رين الكنيسة مصداقيتها في عيني العالم، وسيُهان هللا. حين يتوب الخاطئ، على المسيحي ين 

 ة. عن هذا بالغفران له وبإرجاعه إلى الشركة المسيحي  

 

4

  

 دقائق( 3)صالة 

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

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

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

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 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"بـالتعليم المتعلِّق  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ويهوذا.  7-1بطرس 2ِمن  يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .7

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة وا الحفظ: .1 ": أفسس حفظها. تأم  ب  ع يومي ا آخر خمس راجِ . 1: 6"ربِّ في الر 

 آيات كتابية حفظتَها. 

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا  درس الكتاب الُمقدَّس: .1 . استفد من منهجية 13حض 

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .6  (. 7: 1هللا )مزمور سيفعله ذا األسبوع، وانظر ما صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د ه الص 

ن مالحظاتك .3 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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34الدرس   

 صالة 1
 

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

 دقيقة(  24) مشاركة  4

 بطرس + يهوذا 4

 

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

 ويهوذا(. 2-6بطرس 2الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

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

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 7

 4:3أفسس : ربِّ في الرب

 

 .  4: 1ربِّ في الرب: أفسس  في مجموعات ثنائي ة: راجعوا

 دقيقة(  31) درس كتاب 3

 43يوحنا 

 

من إنجيل يوحنا بآالم المسيح. يبي ن إنجيل لوقا أن ه تم  الت حقيق مع يسوع ثالث  19و 13يتعلَّق األصحاحان  :م قّدمة

ات على يد اليهود، وأُنِكر ثالث مرات من بطرس، وتم  الت حقيق معه وُحوِكم ثالث مرات على يد غير اليهود.  مر 

حقيقات والمحاكمات. في البداية، قُبِض على يسوع وتم  الت حقيق معه أحداَث الجزء األول من الت   13ويروي يوحنا 

تَين. وفي  وحوكم أمام حنانيا، وأنكره بطرس مرة . وبعد ذلك تم  الت حقيق معه وحوِكم أمام قيافا وأنكره بطرس مر 

 .الن هاية، تم الت حقيق معه أمام بيالطس ثم هيرودس، ومرة  أخرى أمام بيالطس قبل أن يُصلَب

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

   .13لنقرأ 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 

 عة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(. )بعد أن يقضي أعضاء المجمو شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

  3: 43يوحنا 

قِّق معه وحوك: 4االكتشاف   .على مجرى األمور ام كان كلَّ الوقت مسيطر  حين ق ب ض على يسوع وح 

ة عدة أمور تشير إلى ’من تريدون؟‘سيحدث له، فتقدَّم نحوهم وقال:  : "وكان يسوع يعرف كلَّ ما1نقرأ في اآلية  " ثم 

 بشكٍل كامل: والموقف حقيقة أن يسوع يسيطر على مجرى األمور 

 ما كان سيحدث.  اأ. عرف يسوع م سبَق   

 بط. س ال يعرفون ما سيحدث في المستقبل، فقد عرف يسوع المسيح ما كان سيحدث معه وله بالض  امع أن  الن  

 

 إرادته.  بملء أعدائهب. أتى يسوع إلى  

لم يهرب يسوع من الخطر ولم يختبئ إلى أن وجدوه، لكن ه أخذ المبادرة وخرج إليهم. خرج من ظلمة األشجار في 

(. 19: 26: "سالٌم يا سيِّدي!" )مت ى وقب له، قائال   يهوذا ين وقف أمامهم، احتضنهبستان جثسيماني ليواجه أعداءه. وح

 للجنود وحرس الهيكل ومسؤولي الهيكل للقبض على يسوع. كان هذا عمال   اوقد كانت هذه عالمة حد دها يهوذا مسبق  

ذي كان يسوع يصل ي فيه، وأقدس رمز، يهوذا اختار أقدس ليلة، ليلة الفصح، وأقدس مكان، المكان ال ، ألنَّ اجد   ادنيئ  

 يسوع بادر بنفسه وخرج إلى أعدائه وأسلم نفسه لهم!  ألنَّ  اسخيف   القبلة، ليخون سي ده ويسل مه بها! بل إن هذا كان عمال  

 

 لم يكن لدى َمن قبضوا على يسوع أيّة سلطة عليه!ج.  

ة. ولكن  حين ف يسوع عن نفسه طواعية   خرج من أرادوا القبض على يسوع العتقاله بالقو  لهم: "أنا هو  قال عرَّ

! لم يكونوا يتوقَّعون أن ا(، لم يستطيعوا البقاء واقفين بل تراجعوا وسقطوا أرض  1: 13" )يوحنا يسوع الناصري
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يسوع سيمسك بزمام األمور ويخرج إليهم! وسلطانه، وهو ملك الملوك، الذي ظهر في نظرة عينيه وفي نبرة 

 ! المتقلقلة ال يقوون على الوقوف على رَكبهم ا  ضعاف  جعلتهم  ،صورته

 

 د. لم يسمح يسوع بأن يتمَّ القبض على أيٍّ من تالميذه.  

حين قال اآلتون للقبض على يسوع إن هم أتوا العتقاله، قال يسوع: "أنا هو، فإن  كنتُم تريدونني أنا، فدعوا هؤالء 

الح الذي اهتم  بخرافه. فلم يُِرد أن اعي الص  صعوبة  بقي يسوع الر  ى في أقسى ساعات ألمه وأكثرها يذهبون." فحت  

إليمانهم. وبعمل يسوع هذا،  اشديد   اعذيب في ذلك الوقت، ألن  ذلك يمكن أن يكون امتحان  للت   ايُمَسك تالميذه ويتعرَّضو

اٍت قبال   ة أخرى كان قد أعلنها عدة مر  م نبو  هم لي، رعيتُهم، ولم يهلك منهم أحٌد إال اآلب: "الذين وهبتَ  ا. فقال مخاطب  تم 

 (. 23: 14؛ 79: 6؛ انظر 12: 13ابُن الهالك" )يوحنا 

 

م     على أن يبذل حياته ألجل خرافه.  اتاّم   اتصميم   اهـ. كان يسوع م صمِّ

نه اليمنى. سيفه، وضرب به خادم رئيس الكهنة فقطع أذ ، استل  امندفع   اكان دائم  بطرس، الذي كان أحد تالميذ يسوع و

أوقف يسوع بطرس وأمره بأن يرد  سيَفه إلى غمده، وقال له: "الكأس التي أعطاني اآلب أال أشربها؟" )يوحنا  اوفور  

ليب. كان يسوع ألم واختبار الموت األبدي على الص   عن التعرُّض ألقسى وأمر   اكان ُشرب الكأس تعبير  (. 11: 13

م   م   اوت على الصليب. كان عازم  على أن يشرب كأس األلم والم اُمصمِّ م حياته ألجل خرافه. كان  اوُمصم  على أن يقدِّ

م نفسه طواعية . ودفاع بطرس عنه بالسيف كان يتعارض مع هذا التصميم! والحق   اعازم   قال يسوع  اعلى أن يقد 

ن لكي ال أُسلَّم إلى لبيالطس: "ليست مملكتي من هذا العالم. ولو كانت مملكتي من هذا العالم لكان حراسي يجاهدو

ا اآلن فمملكتي ليست من هنا" )يوحنا  ح يسوع لحكومات هذا العالم أن ُملكه ال يتحق ق 76: 13اليهود. أم  (. وض 

 6444)و"الجيش" تشير إلى  اة. قال يسوع إن ه لو أراد ألمر اثني عشر جيش  ة العسكري  ة أو القو  بالخديعة السياسي  

: "الذين يلجأون إلى الس يف، بالس يف يهلكون" )مت ى (. وهو يحذِّر قائال  17: 26عنه )مت ى  فاع( من المالئكة للد  رجال  

26 :12 .) 

د  ما كان يحدث على األرض. لم  بيد أشرار. فقد كان الملك المسيطر سيطرة كاملة  على كلِّ  ضحيةلم يكن يسوع مجرَّ

د "قتل"، بل هو أسلم نفسه عن قصد وطواع (! 13-13: 14ية  فدية  عن كثيرين )انظر يوحنا يكن موت يسوع مجر 

ا  أنا متأث ر  من حقيقة أن ه مسيطر  ابحقيقة أن يسوع أسلم نفسه طواعية  ليموت عني بسبب خطاياي. وأنا مندهش حق   جد 

 في حياتي.  ومعي بالكامل على ما يحدث لي
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  43: 43يوحنا 

 .إنكار بطرس: 4االكتشاف 

ليسوع: "يا  اجد   اكبير   اب يسوع، قال كالم  ة. ففي اليوم الذي سبق يوم صلة  حقيقي  لم يكن بطرس يعرف نفسه معرف

، إن   (، وبكلمات إنجيل يوحنا رد  بطرس على 77: 22" )لوقا امستعدٌّ أن أذهَب معك إلى الس جن وإلى الموت مع   يربُّ

(. ولكن في تلك الليلة ذاتها، حين 73: 17ا عنك" )يوحن ايسوع: "لماذا ال أقدر أن أتبعك اآلن؟ إن ي أبُذل حياتي عوض  

 (! 14: 11الميذ اآلخرين )مرقس قُبِض على يسوع، ترك بطرس يسوع وهرب مع الت  

حقيق معه ومحاكمته أمام مجمع السنهدريم اليهودي ورئيس الكهنة، تبعه الت   وبينما كان الحشد يسوق يسوع ليتم  

أشخاص أن ه كان أحد تالميذ يسوع، وسألوه بشأن  ثالثة قد عرفبطرس من بعيد، ودخل دار بيت رئيس الكهنة. و

ة الثانية، فالتفت يسوع ونظر إلى  هذا، ولكن ه أنكر أنه كان يعرف يسوع! وبعد إنكاره األخير، صاح الديك للمر 

 (. 62-61: 22)لوقا  ابطرس مباشرة . وحينئٍذ خرج بطرس وبكى بكاء  مر   

ته ال يستطيع . لم يدرك أن ه بقو  كانت لديه مشاعر خوف اكن ه لم يدرك أن ه هو أيض  كر يسوع، ولنلم يِرد بطرس أن ي

 . اوح القدس الحق  أن يحفظ وعده الكبير. وإدراك ضعفه وبطالنه وعجزه أه له لنوال قوة وحضور الرُّ 

ت لدي  في ما يتعل ق بملكوت موحات الكبيرة التي كان؟ ما الط  ب  : ما الوعود الكبيرة التي قطعتها للر  اأفك ر بنفسي أيض  

؟ هل أدِرك مدى ضعفي؟ هل أنا مستعدٌّ ألن  أكل م يسوع المسيح بشأن حقيقة نفسي؟ أعرف اهللا؟ هل أعرف نفسي حق  

، ولكن أعترف به أمام اى ال أنكره أبد  ة روحه حت  يمكن أن أنكر يسوع، ولذا صل يُت ألجل نعمته وقو   اأن ني أنا أيض  

 الظروف.  وقات وفي كلِّ األ الناس في كلِّ 

 

   توضيحات    إسأل.: 7الخطوة 

 : 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. 14-1: 13لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

 سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك.  : ُصغ  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 ا يلي)في م
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 43-44: 43يوحنّا 

 ؟لطات اليهوديةحقيق معه ومحاكمته أمام السّ كم عدد المّرات التي مثل فيها يسوع للتّ : 4الّسؤال 

 .مالحظات

ن لدينا صورة شهود عيان.  تذكَّر أن روايات األناجيل األربعة هي روايات بمقارنة روايات األناجيل األربعة تتكو 

مجمع  ن قبض الجنود وحرس الهيكل ومسؤولوواضحة عن أحداث الت حقيق معه ومحاكمته وموته وقيامته. بعد أ

ي ة حت ى كلُّ َمند يسوع مِ السنهدريم على يسوع المسيح، قُيِّ  ر  ثل الُمجرمين. قُيِّد الذي أتى ليعطي الحر  يؤمن به يتحر 

 ويُفَك  من خطاياه! 

ة، وثالث جوالت من الت حقيق لطات اليهودي  واجه يسوع المسيح ثالث جوالت من الت حقيق والمحاكمة أمام الس  

ة هي محاَكمته أمام حنانيا ومحاكمته أمام لطات اليهودي  ومانية. وكانت محاكماته أمام الس  لطات الر  والمحاكمة أمام الس  

 ة. ؤون اليهودي  حاكمته أمام مجلس السنهدريم الذي كانت له صفة رسمية كمسؤول عن الش  قيافا وم

 

 .(43-43، 43-44: 43أ. التّحقيق األّولي مع يسوع المسيح أمام حنانيا )يوحنا  

نيا (. ُدعي حنا13-11: 13حقيق بينما كان بطرس في دار رئيس الكهنة ينِكر سي ده )يوحنا تم ت هذه الجولة من الت  

(. 21، 17: 13( مع أن  صهره قيافا هو َمن كان رئيس الكهنة الفعلي )يوحنا 19: 13بـ"رئيس الكهنة" )يوحنا 

الراجح أن  حنانيا وقيافا كانا يعيشان في جناَحين مختلفين في البيت الكبير نفسه الُمخصَّص لرئيس الكهنة، والذي كان 

صاحَب نفوٍذ وتأثيٍر  في الوسط. كان حنانيا هذا رجال  )الساحة( الدار بناء  يتألَّف من غرٍف وحجراٍت كثيرة تحيط ب

ميالدية. ومع أن ه ُخلِع من منصبه فقد بقي العضو  11و 6كبيرين. فقد شغل منصب رئيس الكهنة في الفترة ما بين 

تعيين صهره دفع نحو الة. وقد تمك ن ؤون اليهودي  داخل مجمع السنهدريم، الذي كان يدير الش   ااألكثر سلطة  ونفوذ  

سمي، فقد كان الجميع ئه وحفيٍد له، رئيس كهنة! ومع أن ه لم يكن رئيس الكهنة الر  افا، باإلضافة إلى خمسٍة من أبناقي

ومع أن ه ربما لم يكن رئيس مجمع السنهدريم، فال شك  (. 6: 1 الرسل ؛ أعمال2: 7يدعونه بـ"رئيس الكهنة" )لوقا 

أعمال وأنشطة مجمع السنهدريم اليهودي.  جل المسؤول بشكٍل كبير عن كل  ! فقد كان الر  ادائم  يُستشار  أن ه كان رجال  

طموح كبير وواسع الث راء. وكانت عائلته تشتهر  وذا اة األخرى بكونه متكبِّر  وتصفه بعض المصادر التاريخي  

ة  ليست صغيرة من أرباح بيع حيوان بائح في دار الهيكل. فكان هو ات الذ  بالطمع. وكان المصدر الرئيسي لثروته حص 

(. وربما كان هو المحرِّض 11: 2ووكٍر لل صوص )يوحنا  الة، إلى مغارةٍ المسؤول عن تحويل هيكل هللا، بيت الص  
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لفكرة أن ه خيٌر إلسرائيل  جرو  مُ الرئيسي للمؤامرة التي حيكت لقتل يسوع. وعلى جميع األحوال، فقد كان قيافا هو ال

 (. 17-19: 11سوع )يوحنا أن يُقتَل ي

ا كان مهتم   اعن تالميذ ومن ثمَّ عن تعليمه. فقد كان مهتم    سأل حنانيا يسوع أوال   . لكن  بالحق   ابنجاح يسوع أكثر مم 

صادقين، بحسب شريعة العهد القديم. وقال  اعلى نفسه وطالب حنانيا بأن يقد م شهود   ايسوع رفض أن يكون شاهد  

رف ه كان يمكن للجميع أن يسمعوا تعليمه. وقد كانت هذه الحقيقة تقف على الطَّ م بصراحة وبأن  يسوع إن ه كان يتكل  

نهدريم يحيكها! وحين ُضِرب يسوع طلب يسوع أن يشهدوا على أي  ية التي كان مجمع الس  النقيض مع المؤامرة الس ر 

 . شَّهادةتقديم مثل هذه ال (، ولكنَّهم لم يستطيعوا27-22: 13خطأ عمله )يوحنا 

 

  .يوخ والكتبةساء الكهنة والشّ ؤحقيق أمام قيافا ورب. التّ  

حصل في بيت  احقيق أيض  ، وهذا الت  61-17: 11ومرقس  63-13: 26يُوَصف هذا الت حقيق والمحاَكمة في مت ى 

وع المسيح، حتى ة كاذبة وُمزيَّفة على يسوكان كل  القادة الديني ين يبحثون عن أدل  (. 11: 22رئيس الكهنة )لوقا 

االت هامات الزائفة. ولكن ه لم ينِكر أن ه كان المسي ا المنتظَر، ابن هللا. وقال يسوع  أمام كلِّ  ايميتوه. وقد بقي يسوع صامت  

 (. وبعد61-67: 26عن يمين هللا القدير )مت ى  ااس في كل العالم جالس  إن ه في مجيئه الثاني إلى هذا العالم سيراه الن  

 البشر الذي عرفتهم األرض عبر التاريخ!  ن يسوع المسيح هو قاضي كل  ذلك سيكو

دانة ليسوع. كان يسوع إليوخ من إيجاد دليل َمن معه من رؤساء الكهنة والكتبة والش   لم يتمك ن رئيس الكهنة قيافا وكلُّ 

ة ابريئ    بقبضاتهم!  ومع هذا فقد أدانواه بالتجديف، وبصقوا في وجهه، وضربوه! براءة كاملة  وتام 

 األن الديك صاح أثناءها. وقد بقي يسوع محجوز   االساعة الثالثة فجر   ىحوال هتال بد  أن  إجراءات هذه الت حقيق قد انت

جال الذينفي بيت رئيس الكهنة حتى أوائل الص    المسيح يحرسون يسوع كانوا باح. وفي هذه األثناء، كان الر 

 (. 61-67: 22يضربونه )لوقا يسخرون منه ويستهزئون به ويشتمونه و

 

 .ج. التّحقيق مع يسوع أمام مجمع السنهدريم برئاسة رئيس الكهنة 

، وقد حصلت في بداية 1: 11ومرقس 1: 23ى ومتَّ  31-66: 22حقيق والمحاكمة في لوقا تُوَصف إجراءات هذا الت  

باح )لوقا  نهدريم الجتماع لسطين. ُدعي مجلس الس  (. كان السنهدريم هو أعلى هيئة ومحكمة يهودية في ف66: 22الص 

ويستحق  حكم الموت. أرادوا أن ينتهوا من  امستعجل للمصاَدقة على القرار الرس مي الذي مفاده أن يسوع كان مذنب  
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بت في مساء ذلك اليوم. أرادوا أن يعطوا شيٍء قبل أن تدِرك جموع أورشليم ما كان يحدث وقبل أن يبدأ الس   كلِّ 

 ة لإلجراءات والت حقيقات الفاسدة والمنحرفة التي ات خذوها وقاموا بها في جلسات الليلة السابقة. صبغة  قانوني

ه هو ابن هللا. ومعنى سيجلس عن يمين هللا القدير وبأن   اأقر  يسوع أن ه كان المسي ا المنتظر، وأعلن أن ه قريب   اوهنا أيض  

 ،1 :1في يسوع السميح وأتى ليعيش في وسط الجنس البشري )يوحنا ة البشرية بيعهللا ات خذ الط   "ابن هللا" هو أن  

أن يُظِهر نفسه في  ا(، فإن ه يستطيع أيض  1-2: 7قة مشتعلة )خروج  يستطيع أن يُظِهر نفسه في عل ي(. فإن كان هللا11

(، وأن ه 11: 1ولوسي )ك الذي ال يُرىة هلل ورة المرئي  بشري! االسم "ابن هللا" يعني أن  يسوع المسيح هو الص   جسدٍ 

غير  هوكيانهللا ورة الدقيقة لجوهر ظِهر سمات هللا المجيدة والص  غير المرئي، وأن ه مُ ان هلل ياء المرئي  البهاء والض  

 (. 7: 1ين المرئي )عبراني  

سمي األعلى للشؤون اليهودية، لم يتمك ن هو اآلخر من إيجاد أي ة أدل ة  انة ليسوع. كان دإلولكن  السنهدريم، المجلس الر 

ة ابريئ  يسوع   يملك عقوبة الموت، فإن ه لم يكن صداربإ نهدريم كان يملك الحق  ومع أن  مجلس الس  ! براءة كاملة  وتام 

 . في ذلك الوقت الحق  بأن ينفِّذ هذه العقوبة، ولذا أخذوا يسوع إلى بيالطس، الوالي الروماني

 

 43-44: 43يوحنّا 

 ؟ة عادلةة اليهوديّ يق مع يسوع ومحاكماته أمام الّسلطات الدينيّ هل كان التّحق: 4الّسؤال 

 .مالحظات

أن هم  14-19: 11يُخبِرنا إنجيل يوحنا ة مع يسوع عادلة  على اإلطالق. لم تُكن الت حقيقات والمحاكمات اليهودي  كال، 

روا قبل فترة طويلة أن يُقتَل يسوع. كان قادة اليهود الديني ون يحس ألن هم كانوا يفقدون سلطتهم دون يسوع كانوا قد قر 

ة اليهودية ونفوذهم فيها. كانوا منزعجين  من حقيقة أن يسوع كان قد فضحهم وأدانهم عالنية .  وساخطينعلى األم 

. اة، بل تحقيقات مثيرة للس خرية حق  ن لم تكن تحقيقات حقيقي  حاكمات أمام قادة اليهود الديني يولذا، فإن  الت حقيقات والم

يني ونبتكر ا اس الهيكل للقبض على  هم، وكانوا يسعون لتنفيذ مؤامرتهم. والمؤامرة قادة اليهودي الد  من أرسل حر 

ة. وأسلموه للوالي الروماني.  اوأدانوا يسوع، مع أن ه كان بريئ  شهوَد زور.  ايسوع، وأتوا بشهوٍد كانوا جميع   براءة تام 

اس ويصلبوا يسوع. وسخروا بيسوع، وأشاعوا الكثير من الكذب بشأن الجمع ليطلبوا إطالق سراح بارابوهي جوا 

 ، استمر  هؤالء في اضطهاد المسيحي ين المؤمنين. الرسل فر أعمالحادثة قيامته. وبحسب سِ 
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لطات الديني ة اليهودي ةحَسد وغضب  خطاة  أسوأ من اآلخرين!  ااألمة اليهودية عموم   نفي زمن يسوع ال يجعال السُّ

ة أَمٌم أخرى  اأن  الرومان، غير اليهود، كانوا هم أيض   فتذكَّر غير منصفين وغير عادلين في صلبهم يسوع. واليوم، ثم 

(. اليهود وغير 27: 7ية رومترفض يسوع وتضطهد المسيحي ين، ولذا يقول الكتاب الُمقدس: "الجميع قد أخطأوا" )

 اليهود بحاجة ألن يخلصوا من خطاياهم. 

 

 34-43: 43يوحنّا 

 ؟ومانية للتّحقيق معه ومحاكمتهكم عدد المّرات التي مثل فيها يسوع أمام الّسلطات الر  : 7الّسؤال 

 .مالحظات

يني ة اليهودية، واجه ثالث جوالت أخرى بعد  لطات الد  أن واجه يسوع ثالث جوالت من الت حقيق والمحاكمة أمام السُّ

وماني ة. وكانت هذه الجوالت وماني ة هي: األولى أمام بيالطس، والث   أمام الس لطات الر  انية أمام الثالثة أمام الس لطات الر 

 محاكمته أمام بيالطس. التحقيق معه ثانية  والثة هي هيرودس، والث  

 

 .أمام بيالطس األول أ. التّحقيق 

 ة. كان بيالطس رجال  وماني في اليهوديومانية تحكم فلسطين، وكان بيالطس هو الوالي الرُّ اإلمبراطورية الرُّ  تكان

 )يوحناوبسببها وخشية بشأنها  خاطئة ة(، ولديه قبول ألفكاٍر ديني  1: 17)لوقا  ا(، وقاسي  14: 19)يوحنا  امتكب ر  

وماني. كان يخاف 3: 19 اقي أمام اإلمبراطور الر  (، ولكن ه كان يسعى لمصلحته، ولذا كان يخشى أن يفقد مركزه الر 

رهم ونفوذهم الستبعاده من منصبه. ولكن خالل مجريات التحقيق، يُرى أن  ُكلَّ شيٍء كان من أن يستخدم اليهود تأثي

 ها. فضريشير إلى سعيه للتخلُّص من هذه القضية و

هة ضد  يسوع، قال قادة اليهود إن السبب الوحيد الذي جعلهم يأتون به إلى  وحين سأل بيالطس عن االت هامات الُموجَّ

أال يِصل إلى لبيالطس بأن  عليه  اُمبطَّن   ا(. كان هذا تهديد  74: 13)يوحنا  اومجرم   ان مذنب  بيالطس هو أن  يسوع كا

لليهود بأن يحاكموا يسوع بحسب شريعتهم وناموسهم،  ان ه كان مسموح  إقرار مختلف. وحين قال بيالطس استنتاج أو 

مين على قتل يسوع )يوحنا  أن ه حين رفض بيالطس  2: 27ظهر من لوقا (. وي71: 13أوضح اليهود أنهم كانوا ُمصم 

حيحةالمناسبة وأن يحكم على يسوع من دون الس ير باإلجراءات القانونية  ضد  ة ات هاماتقد م قادة اليهود ثالث الص 
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ة اليهودية، ومنع اليهود من دفع الضرائب )الجزية( للحكومة الر   ة، واد عى أن ه ملك. وهكذا، وماني  يسوع: أفسد األم 

 . اسياسي    اات هموا يسوع بكونِه خِطر   فقد

وحين حق ق بيالطس مع يسوع على انفراد، أوضح يسوع له أن ه ملك، ولكن ليس مثل ملوك العالم. فقد أتى من السماء 

يف. بل  ياسي والعسكري، ولكن ه أتى ليشهد للحق  يحارب األَُمم األخرى ألجل النفوذ الس  لال  وليدم ر عالم الكذب والز 

 يصغي لصوتي" )يوحنا وماني لالصطفاف مع الحق، إذ قال: "كل َمن هو من الحق  يسوع دعا الوالي الر   إن  

13 :73 .) 

ةأن  يسوع  اس واقفين، أعلنوحين خرج بيالطس إلى حيث كان الن   !" ا، فقال: "إن ي ال أجد فيه ذنب  بريء براءة تام 

 طلق سراح يسوع في هذه اللحظة. ، ألاصادق   ا(. ولو كان بيالطس إنسان  73: 13)يوحنا 

أنحاء اليهودية. ومع أن   ه يهي ج الناس باستمرار في الجليل وفي كلِّ ، ات هم قادة اليهود يسوع بأن  1: 27بحسب لوقا 

لطة على اليهودية، فقد أرسل يسوع إلى الملك هيرودس، صاحب الس لطة في الجليل.   بيالطس كان يملك كل السُّ

 

  .ام الملك هيرودسحقيق أمب. التّ  

ن مجريات هذا الت حقيق في ت حقيق، مع أن الملك هيرودس طرح على يسوع . في هذا ال12-6: 27لوقا  إنجيل تُدوَّ

يني ون ات هاماٍت شديدة وشرسة بحق  يسوع، لم يِجب يسوع عن أي   م قادة اليهود الد   سؤال.  أسئلة  كثيرة وقد 

 ع هذا سخر بيسوع ثم  أعاده إلى بيالطس.وحت ى هيرودس لم يجد فيه أي ذنٍب. وم

 

 .اني مع يسوع أمام بيالطس ومحاكمتهحقيق الثّ ج. التّ  

، دعا بيالطس قادة اليهود وقال لهم إن ه حق ق مع يسوع في حضورهم، ولكن  ال هو وال الملك 21-17: 27بحسب لوقا 

ب، ل  كان بيالطس يخشى أن يسلِّم يسوع للصَّ ذنٍب في يسوع وال عل ة تستدعي قتله. فمن ناحية،  هيرودس وجد أيَّ 

 احية األخرى كان يخشى هياج اليهود عليه. ولكن من الن  

لهم. وقد سمح  اسجين   هبيالطس بأن يبدي إحسانه المعتاد في الفصح بإطالق ، طالب الجمعُ 26-11: 23وبحسب مت ى 

لفتنة ومسب ب الفوضى والقتل. وتوقَّع أن يختاَر بيالطس لهم بأن يختاروا بين يسوع، ملك اليهود، وباراباس، صاحب ا
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الجمُع يسوع. وفي تلك اللحظة الحاسمة والحس اسة وصل رسول إلى بيالطس يبلغه بحلم تسب ب بحزٍن وألٍم شديد عند 

لب.   زوجة بيالطس. وحينئٍذ أهاج قادةُ اليهود الجمع كلَّه ليطالب بإطالق سراح باراباس وتسليم يسوع للص 

ة ابريئ  بيالطس في إصراره على أن يسوع كان استمر   . ومع هذا، فقد كان يخشى أن يفقد منصبه كوالي براءة تام 

 لليهودية، ولذا أمر بجلد يسوع وأسلمه ليُصلَب. 

  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.  ،13: 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

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

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

قتَرحةأمثلة على تطبيقات  .4  43:من يوحنّا  م 

 الة، مثلما فعل يسوع. في مكاٍن هادئ للص   لييمكنك أن تخت : 1: 13

 ة قط . ي  ته الحقيقر هوي  لم يكذب يسوع قط، فلم ينكِ  : 1: 13

 من الذين أودعهم هللا اآلب له.  واحدٍ  لم يفقد يسوع أي : 3-9: 13

الستخدام األسلحة أو اإلرهاب أو الحروب الُمقد سة أو  اأال يلجأوا أبد   المؤمنين ينبغي للمسيحي ين : 14: 13

 الدينية. 

 لذي يسمح هللا بحدوثه. أن يتقب لوا األلم ا المؤمنين ينبغي للمسيحي ين : 11: 13

 أن ال يقاوموا االعتقال، ألن  عليهم أن يشهدوا للمسؤولين والحك امالمؤمنين ينبغي للمسيحي ين  : 12: 13

 (. 24-13: 14)مت ى 

. بل إن ه عل م الن   افي كالمه مع العالم، ولم يكن يقول شيئ   ادائم   اوصريح   اكان يسوع واضح   : 24: 13 اس بالس ر 

 األماكن الدينية التي عادة  ما كانوا يجتمعون فيها.  حت ى في

ا سمعوه يقوله، ألن هم يعرفوتحد ى يسوع المشتكين عليه بأن يسألوا الن   : 21: 13  ما كان قد قاله.  ناس عم 
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م دليال   ىتحد   : 27: 13 . واجه يسوع الذين كانوا يواجهونه اعلى أن ه كان مخطئ   يسوع الذي ضربه بأن يقد 

. ملونه ويعا  بغير عدل الذين كانوا يضربونه حين كان يتكل م بالحق 

 يسوع الوالي بأن يقول ما كان يعتقد به بشأن يسوع، وليس بأن يقول ما قاله اآلخرون فقط.  ىتحد   : 71: 13

 عن نفسه.  املكوته ليس من هذا العالم فلن يحارب دفاع   قال يسوع صراحة  وبوضوح إن ه ألنَّ  : 76: 13

. قال يسوع صراحة وبوضوح إن   : 73 :13  ه ملك هذه المملكة، وبأن ملكوته ينتشر بإعالن الحق 

ينبغي أن يكون المسيحي ون المؤمنون مستعد ين ألن يُحاَكموا ويُحَكم عليهم بالموت، مع أن ه التُّهَم  : 73: 13

تها.  هة ضدهم تكون بال أساٍس لصح   الموج 

كثيرين في العالم سيختارون قتلهم بينما  سيحي ون المؤمنون مستعد ين لحقيقة أنَّ ينبغي أن يكون الم : 79-14: 13

ون في حياتهم أحرار    . ايتركون المجرمين يستمر 

 

 :ةأمثلة على تطبيقاٍت شخصيّ  .4

؟" "ما ب  فك رت بنفسي وسألت نفسي األسئلة التالية: "مثل بطرس، ما الوعود الكبيرة التي قطعتُها للر   . أ

أنا أعرف نفسي؟" "أم هل أجازف بإنكار  ابيرة التي كانت لدي  بشأن ملكوت هللا؟" "هل حق  الطموحات الك

 وأفك ر بنفسي كما يريدني هللا أن أفك ر بنفسي.  ايسوع؟" أريد أن أطلب من هللا نعمة  على أن يكون متواضع  

 

عن كثيرين. هو الملك، وهو  يسوع لم يُكن مجَرَد قتل. فقد بذل يسوع نفسه طواعية  وبقصد فدية   معما حدث  . ب

 لحقيقة أنَّ  امدرك   ا؟ أريد أن أكون دائم  اما يحدث على األرض. هل أومن بهذا حق   ك بيده بزمام كلِّ الممسِ 

يسوع المسيح الحي هو  ب  روف غير العقالنية، ولكن  الر  أو الظ   ومصيري ال يتحد دان بالقدر األعمىحياتي 

م بهما.   َمن يحد دهما ويتحك 

 

 

 التجاوب    .صلِّ : 4الخطوة 

في صالتك لما تعل مته خالل دراسة الكتاب  تجاوب. )13بشأن 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 
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 دقائق( 3) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

 

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

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 للّدرس القادم

 

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

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

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  13يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .7 يومي ا. استفد من  7-1يوحنا 1من : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  فظ:الح .1 راجع يومي ا . 21: 17المحب ة من خالل الت أديب: أمثال تأم 

 آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

الة: .1  (. 7: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .6 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  بشأن بناء كنيسة المسيح. دوِّ اكتب أيض 

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

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  24)مشاركة   4

  يوحنا4

 

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   (. 7-1يوحنا 1)ومن الت أمُّ

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

 دقائق( 1)حفظ  7

 43: 47المحبّة من خالل التّأديب: أمثال 

 

 .21: 17راجعوا في مجموعاٍت من اثنين. المحب ة من خالل الت أديب: أمثال 

  دقيقة( 31)تعليم  3

 الطاّلق والّزواج ثانية  

 

الق. وسندرس س عن الط  ه الكتاب الُمقدَّ سنستكشف ما يعلِّمواج ثانية . الق والز  يتعل ق بالط   الد رستعليم هذا  :م قّدمة

 ، وننظر إلى إمكانية زواج الُمطلَّق مرة  ثانية. زنىالكلمة 

ُجل زوجته بجوره" )مالخي يقول هللا: "إن ي أمقُت الط    الق عمال  (. يعتبر هللا الط  16: 2الق، وأمقُت أن يغط ي الر 

بيعة اآلثمة والفاسدة للبشر، يسمح هللا، إله ِغضه. ولكن بسبب الط  بحق  شريك الحياة، ولذا هو يمقته ويُب اوجائر   اظالم  

واج. تظهر  في  ةالخيانة الزوجي  الكتاب الُمقدَّس، بالطالق في حالتين فقط: الخيانة الزوجية وعدم التوافُق في الز 

فيحدث حين يرفض  واجفي الز  وافق عدم الت  (. أما 9-3: 19ديد )مت ى ة أو الفساد الجنسي أو العنف الش  ة الروحي  الوثني  

 (. 16-12: 3كورنثوس 1يستمر  في العيش مع شريك الحياة المؤمن ) شريك الحياة غير المؤمن أن  

 في ثالث حاالت:  -الق لثالثة أسباب وهكذا، يسمح الكتاب الُمقدس بالط  

 ة: الفساد الجنسي والُعنف، ألسباب جسدي   -

 ادة األوثان، عب -ة: الفساد الديني ألسباب روحي   -
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 (. امؤمن   اوحي )عدم انسجام بسبب كون أحد الش ريكين مسيحي   ة: عدم التوافق الر  ألسباب اجتماعي   -

 أ. تعليم العهد القديم بشأن الطاّلق

 

 الق، ومع هذا فقد سمح به في ظروٍف ُمعيَّنة. أدان العهد القديم الط  

  .القانون المدني لدولة إسرائيل. 4

 . 3: 19؛ مت ى 1-1: 21؛ 29-23، 19-17: 22تثنية  اقرأ

ة التي كانت سارية  في دولة إسرائيل في ما يختص  بالفساد الجنسي : اذكر بعض القوانين العام  شف وناق  اكتش  

 الق؟والط  

 .مالحظات

ة واالعتيادية في إسرائيل، كما ك افر التثنية كانت جزء  هذه القوانين الواردة في سِ  من  اانت جزء  من القوانين العام 

ة التي كانت لدى األمم المحيطة بإسرائيل. ولكن الط   ريقة التي بها فُِرضت هذه القوانين ضمن القانون القوانين العام 

نت بها في العهد القديم تُ  ظِهر أن ه تم ت تنقيتها من عناصرها الوثنية وبأن ها وصفت بدق ة  المدني لدولة إسرائيل وُدوِّ

 ينبغي أن تضبط وتحكم العالقات االجتماعية في إسرائيل باعتبارهم شعب هللا. القوانين التي أكثر 

ا كان للن ساء، ومع أن هم بأن  يعملوا ما ية مع أن  الرجال في العالم في زمن العهد القديم كانت لهم حر   يريدون أكثر ِمم 

هذه القوانين المدني ة العام ة طت وضب(، فقد كبحت 7: 19كانوا بشكٍل عام  يطل قون زوجاتهم "ألي سبب" )مت ى 

 يء. يتهم بعض الش  حر  

 

 .القأ. منع الطّ  

جها بأن يدفع غرامة  كبيرة وال  اوج الذي ات هم زوجته كذب  نرى أن على الز   22في تثنية  بأن ها لم تكن عذراء حين تزو 

جة يكون ع بأن  يطلِّقها. والرجل الذي يغتصبله  ايكون مسموح   أن يدفع غرامة  كبيرة،  اليه هو أيض  فتاة  غير متزو 

واج منها ويُمنَع من تطليقها.   وكان يُجبَر على الز 
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 .ب. منع الّزواج ثانية   

جها. وسبب هذا  1-1: 21كما نقرأ في تثنية  جت بآخر من أن يعود فيتزو  عن منع الرجل الذي طل ق زوجته وتزو 

(، 13: 11جاسة تبقى إلى المساء فقط )الويين هذه الن   ، ألن  الطقسية نجاستهاالمنع من الزواج ثانية  منها ال يعود إلى 

واج منها. ولكن  سبََب منع الزواج ثانية  من هذه المرأة تُكن فلم  ليل أن ه ُسِمح لرجٍل آخر بالز  تبقى نجسة باستمرار، والد 

واإلثم إلى األرض. فقد اعتبر الرب  ةخطيَّ : فعمل الزوج األول مكروه في عيني الرب ويأتي بالالنجاسة األخالقيةهو 

ف تجاوز   واج الكتابي ة.  اهذا التَّصرُّ  لقداسة عالقة الز 

يرة كانت موجودة في  سمحالق بل وبحسب يسوع، لم يوافق موسى على الط   به فقط، أي أن ه نظ م مماَرسة شر 

ع الط  كوحدٍة واحدة يُرى بوضوح أن  الع 1-1: 21إسرائيل. وحين يُنظَر إلى تثنية   . االق مطلق  هد القديم لم يكن يشج 

 

 .زمن يسوع في ة للقانون المدنيتفاسير اليهود التقليديّ . 4

 ا. كان القانون العام  في إسرائيل ينص  على أن ه يحق  للرجل أن يطلِّق زوجته حين "يكتشف فيها عيب  1: 21تثنية  اقرأ

 ما". 

 دافار"( في العهد القديم؟َوث "ِعر  :في العبرية : ما معنى "عيب" )سؤال

ج رجٌل من فتاٍة ولم ترق له بعد ذلك ألنَّ 1، 1: 21: نقرأ في تثنية تعليم ، وأعطاها ما اعيب  ه اكتشف فيها : "إذا تزوَّ

جها مرة  أخرى." كتاب طالقٍ   وصرفها من بيته، ... فإن ه يُحظَر ]عليه[ ... أن يتزو 

يسي ون في إسرائيل يتجادَ  الق. وقد كانوا يبنون بالط   يُسَمح بحسبهان األسباب التي بشأ الون دائم  كان الكتبة والفر 

آرائهم على آراء رجال )"رابيين"( عاشوا في زمٍن سبق زمنهم بفترٍة طويلة. كانت لدى المدرستَين الرئيسيتَين وسط 

 ما".  ابشأن معنى العبارة "عيب   االيهود آراء مختلفة جد  

 .أ. مدرسة هلّيل 

(. فقد 7: 19)مت ى  وججل أو أي أمٍر يضايق الز  أي أمٍر مزعج للر  سة هل يل، معنى "عيب ما" هو بحسب مدر

ه جسدي  االق ألي  سبب تقريب  سمحت هذه المدرسة بالط   وج  . فإن كان في المرأة تشوُّ بسيط أو كانت بشعة، وكان الز 

، الق ألبسط األسباب. فمثال  نت هذه المدرسة تسمح بالط  ، فإن ه يستطيع أن يطلِّقها. كاأن  امرأة  أخرى أكثر جماال  يرى 

. أو كان يمكنه أن يطلِّقها إن تكل مت بصوٍت احترق قليال   اوج أن يرفض زوجته إن قد مت له طعام  كان يستطيع الز  

 مرتفع في البيت بحيث كان الجيران يستطيعون سماعها، إلخ. 
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 .ب. مدرسة شمعي 

االنحراف األخالقي والحس ية الشهوانية وعدم العبارة "عيب ما" محضورة في بحسب مدرسة شمعي، كانت معنى 

نى ي ة الشهواني ة. معنى العف ة والز  م اإلنسان لحواس ه ورغباته ال لعقله أو روحه، وبالتالي االنغماس استسالهو  الحس 

ا  هو الجماع الجنسي مع شخٍص  الزنىنى فمعناه فقدان العذراوية قبل الزواج. ومع عدم العف ةفي الُمتعة الجنسي ة. أم 

 آخر غير شريك الحياة. وقد ات فق يسوع بشكٍل أساسي مع مدرسة شمعي في النظر إلى أسباب الط الق. 

 

 .الّشرح الّصحيح للقانون المدني. 7

نه موسى؟ ما سبب سماح العهد القديم بالط  : شف وناق  اكتش    الق في القانون المدني الذي دو 

 ح بالطالق ألي سبٍب بسيط، ولم يكن هذا القانون يخّص الّزنى. أ. لم ي سمَ  

 . 23-24: 22تثنية  اقرأ

 .مالحظات

نى )الويينإلى الزنىوقبل كل شيٍء  للكلمات "عيب ما" أن تشير أوال   ال يمكن  ، ألن ه كان ينبغي قتل مرتكب الز 

ب ما" تشير إلى مرٍض ما، مثل الطفح الجلدي أو (، وليس تطليقه فقط. يعتقد بعض الُمفسِّرين أن عبارة "عي14: 24

اجح أن هذه العبارة تشير إلى أمٍر أخطر من األسباب البسيطة التي تقد مها مدرسة هل يل، اإلعاقة الجسدية، ولكن الر  

نى.   وإلى أمٍر أقل بشاعة وشد ة من الز 

 

 ب. كان ي سَمح بالطاّلق عند سماع خبر يتعلَّق بالعّري.  

 . 1: 21ة تثني اقرأ

 .مالحظات

ي ألن   المعنى  "، فالراجح أنَّ أو العري المعنى الحرفي للكلمات "عيب ما" يمكن أن يتضمن معنى "خبر يتعل ق بالتعر 

 اأو غير منضبط جنسي   اكون الشخص شهواني  ، مثل سلوك جنسي غير الئق أو مزعج أو فيه تعدٍّ وإساءةالمقصود هو 

 السلوك الجنسي والالأخالقي الخاطئ. وذا سلوك فاحش، وال يمنتع عن 
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وهكذا، فإن االستنتاج هنا هو أن العهد القديم سمح بالط الق عند اكتشاف أي نوٍع من الس لوك غير الالئق المتعلِّق 

ا عل مه يسوع في العهد الجديد، باستثناء أن يسوعبالُعري أو الجنس.  يقصر حديثه عن  ال وهذا المعنى قريٌب ِمم 

 !اشمل سلوك الرجل في هذا أيض   إذ  جنسي الالئق عند المرأة فقط، السلوك ال

 

  .تعليم النّبي مالخي بشأن الزواج والطالق. 3

 . 16-14: 2مالخي  اقرأ

 واج والط الق؟ : بحسب الن بي مالخي، كيف ينظر هللا للز  شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

لنساء لم يِدن هللا السلوك غير األخالقي الق! يُبغض الط  فاهلل لقديم. في العهد ا طبيعيالق بأن ه أمٌر ينبغي أال يُنظَر للط  

 في إسرائيل.  لرجال ُمعيَّنينأدان السلوك غير األخالقي  افحسب، ولكن ه أيض   ُمعيَّنات

 

 .أ. الزواج غير القانوني 

جين في إسرائيل كان بعض الر   بآلهٍة أجنبية.  اتيؤمنواج من نساء بالز   يخونون عهدهم مع هللاجال غير المتزو 

ب   " ترجمة لعبارة عبرية تعني حرفية "مقدس يهوه"، وهي في الغالب تشير إلى "إسرائيل بصفته العبارة "هيكل الر 

(! وكان عقاب هؤالء المساومين هو استبعاد نسلهم من 22-19: 2شعب هللا" أو "جماعة هللا الُمقدَّسة" )انظر أفسس 

في صفقات  الهؤالء بأن يكونوا ناطقين رسميين أو شهود   ارائيل. فلم يكن مسموح  قبولهم كمواطنين ضمن شعب إس

 بائح في الهيكل. لهم بأن يقد موا الذ   ااألعمال واإلجراءات القانونية، ولم يعد مسموح  

 

 .ب. الطالق غير القانوني 

. برفض زو يتعد ون عهد الزواج مع زوجاتهمكان بعض الرجال )األزواج( في إسرائيل  بحسب اجاتهم أو تطليقهن 

جان كانا يقفان في محضر هللا، وكان هللا يجعلهما   )تكوين اواحد  الكتاب الُمقد س، حين كان الرجل والمرأة يتزو 

ة مع زوجته ر( حين يتعاَمل الزوج بطريقة غاد11: 2اهد" )مالخي كما أن  هللا هو "الش  (. 6-7: 19؛ مت ى 21: 2

 وجة "زوجة صباك" و"شريكتك"، أي صديقتك وقرينتك، و"امرأة عهدك". فيطل قها. ويدعو هللا الز  
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واج بدعوة  الزواج ُمقد س ومؤس سة وضعها هللا ال يمكن علِن النبي مالخي بأن يُ  ،"بيريت"( :)في العبرية اعهد  الز 

صه ألجل نفسه في هذا(. 11: 2)مالخي  نقضها العالم. خلق إله  كان "إسرائيل" هو اسم الشعب الذي فرزه هللا وخص 

ي ة هللا" )في العبرية اوروح   اجل والمرأة جسد  الكتاب الُمقدس الر   ي ة  :ألن ه كان يريد "ذر  "زرع إيلوهيم"( أي "ذر 

هلل في العالم، جماعة من المؤمنين بإله الكتاب الُمقدَّس في العالم )مالخي  اُمقدَّس   اب  ئ شعشِ ن  يُ  ه يريد أن  صالحة"، أي أن  

عامل زوجته بغدٍر وبرفضها وتطليقها فقد تعدَّى قصد هللا في ما يتعلَّق بالزواج حذ ر هللا من أن  كل  َمن  (.11: 2

الق، وهو يدعوه بجريمة "جور" و"ظلم"، مثلها مثل يمقت هللا الط  والعائلة وجماعة هللا الُمقدَّسة في هذا العالم. 

 (! 16: 2)مالخي  اوجور   اجريمة القتل ظلم  

 

 .الق، ولكنّه رحيم نحو الذين يتوبونيمقت الطّ  بّ لرّ ج. ا 

يرة )أمثال  (. مع أن  هللا يمقت الطالق، فهو يأخذ حقيقة 19-16: 6يمقت هللا الط الق ويبغض الكذب والمؤامرات الش ر 

اني التائب، أي الرجل أو المرأةفي االعتبار. كون البشرية ساقطة والعالم منهار ساقط  الُمذنِب  هللا رحيم مع الز 

لى إ(. وانتبه 13-1: 11(، وتاب )مزمور 11صموئيل 2. فك ر بداود الذي زنى )ابالتسبُّب بالطالق، ولكن ه يتوب الحق  

(. هللا رحيم تجاه 11-17: 12صموئيل 2حقيقة أن هللا سامحه، ومع هذا كان على على داود أن يتحمَّل عواقب زناه )

: 11فتابت والتصقت باهلل )انظر إشعياء  االق، ولكن ها عادت الحق  بالط   ابت سابق  "المرأة العاقر"، أي المرأة التي أذن

 (. 21-19: 19؛ 1

 

 القتعليم يسوع المسيح بشأن الطّ . ب

 

 الق؟واج والطّ كيف نظر يسوع إلى الزّ . 4

 . 11-14: 3كورنثوس 1؛ 9-7: 19مت ى  اقرأ

واج والط الق؟ يسوع في الن  : ما الفرق بين منهجية اليهود ومنهجية شف وناق  اكتش    ظر إلى الز 

  .مالحظات
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ه ّم هو اإلجراءات اليهوديّة في الطاّلق   واج. هم هو رسم هللا للزّ م، فالأ. ليس الم 

راخي األخالقي خالل الفترة التي عاشها يسوع على األرض، كان الكتبة اليهود والفريسي ون شديدي بسبب الت  

ه حين يطلِّق شخٌص ما زوجته ويصرفها . فكانوا يقولون إنَّ رسمه هللا ا  الزواج أمر  كون بال  القطريقة الط  االنشغال ب

أن ورقة تشهد بطالق قانوني يمكن أن تنهي  امن بيته ينبغي له على األقل أن يعطيها كتاب طالق واضح. فقد ظن و

واج في عيني هللا! لكن هم كانوا مخِطئينعهد الز    الط الق، وهو يعاقب الذين يزنون. لم تكن يمقت هللا !واج أو رباط الز 

رسمه هللا! لم يكن تعليم يسوع المسيح  ا  واج أمرشديد على كون الز  منهجية يسوع المسيح تعليم طريقة الطالق، بل الت  

ء باالستثناءات واألمور التي تسمح بإنهاانشغل الكتبة والفريسيون عن الزواج كأمٍر رسمه هللا.  الق منفصال  عن الط  

 . واجمبدأ البقاء في حالة الز  ، بينما شد د يسوع على واجالز  

ر يسوع المسيح رسم هللا للز   ه في خلق الر  كر  جل هللا الر   أمر(. 21: 2جل والمرأة )تكوين واج، وهو ما كان هللا قد أقر 

ه ويت حد با د وصٍف تاراواحد   امرأته فيصير معها جسد  بأن يترك أباه وأم  يخي لما يحدث بين الرجل . ليس هذا مجر 

جان.  أمٌر ذو سلطة أعطاه هللا بشأن ما ينبغي أن يحصلوالمرأة حين يتزوجان، ولكن ه  بين الرجل والمرأة حين يتزو 

جثقافات العالم! وبإحضار حواء إلى آدم،  زمان وفي كلِّ  هللا هذا صالح لكلِّ  قانون وبأمره جل. هللا المرأة للر   زو 

وجَ  ل المرأة جل )والمرأة( تحَت سلطانه مباشرةيضع الر  الديه ويلتصق بامرأته فإن ه بأن يترك و الز  . فهو يحم 

عن استمرارية االت حاد وااللتصاق بزوجته. جعلهما هللا مسؤولين  جل مسؤوال  مسؤولية أال تترك زوجها، ويجعل الر  

وح والجسد. ينبغي للمرأة أن تدرك أن هللا قد   ابأن يكونا واحد   جل أن يدرك أن  في الر  واج، وعلى الر  جل في الز   مها للر 

 واج طيلة حياته. هللا يأمره بأن يقبلها ويلتصق ويت حد بها في الز  

 

ل خارجي هو زنى   .ب. كسر رباط الزواج بطالق غير قانوني أو بتدخ 

قنَّ اإلنساُن ما قد قرنه هللا!" )مت ى : "فال يفولهذا، عل م يسوع أن هللا لم يسمح بالط الق عند خلقه اإلنسان. وأمَر قائال   رِّ

في وحدٍة واحدة طيلة حياتهما! والط الق  امن ربط هللا لرجل وامرأة مع   س ليس أقل  واج في الكتاب الُمقدَّ (! الز  6: 19

وجة رباط الز  للهروب من الز   اخلفي   افي الكتاب الُمقدَّس ليس باب   وج أو الز  شخٌص  واج، أو تدخلواج! فإن كسر الز 

وجية فتسب ب بكسر رباط الزواج، فإن  ذلك الشخص يكون مذنب   نى. فمن ناحية،  امن خارج عالقتهما الز  بارتكاب الز 

واج الذي رسمه هللا. ومن ناحذنِب تجاه هللا، ألن  يخطئ المُ  ية أخرى، فإن  ه عصى أو عصت هللا، فتجاوز عهد الز 

". اته، ألن ه يتسب ب بالكثير من األلم واألذى! ويسوع يدعو الُمذنِب "زاني  ة  عظيمة بحق  شريك حياالُمذنِب يخطئ خطيَّ 

 ملكوت هللا! ائبغير الت  اني ، ال يرث الز  14-9: 6كورنثوس 1وبحسب 
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  .أسباب مشروعة للطاّلق. 4

 . 72-71: 1؛ مت ى 9: 19مت ى  اقرأ

 لط الق؟بب الذي يسمح هللا به ل: بحسب يسوع المسيح، ما الس  شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

اقطة والعالم المكسور الفاسد والضال  في يأخذ هللا في يسوع المسيح حقيقة البشرية الس   اوفي العهد الجديد أيض  

للمسيحي المؤمن بأن  ةة وصي  ال يعطي أي  (، فإن ه 19-13: 11االعتبار. فمع أن يسوع المسيح يدين الزنى )انظر مت ى 

اني! فقبل اني عن خطي   يطل ق الش ريك الز   ته )لوقاكل  شيء وأهم من كلِّ شيٍء آخر، يريد يسوع أن يتوب الز 

 (. 6: 19عالقته الزوجية )مت ى (، وأن يستمر  في 29، 13-16: 1؛ يوحنا 76-14: 3

اني(، وال يريد أن يتوب، بل يستمر  في انحرافه الجنسي أو  ولكن في بعض الظروف، ال يتوب الشخص المذنِب )الز 

ج   فساده وجية ويدخل في عالقٍة واضحة مع شخٍص آخر ليس متزو   االروحي أو ُعنفه. بل قد يترك شريك حياته الز 

 اني )الُمذنِب(. يسوع المسيح للمسيحي المؤمن بأن يطلِّق الط رف الز   يسمحمنه/ منها. في مثل هذه األوضاع، 

: "ولكن ي قائال   9: 19نة الزوجية". ويعل م في مت ى يسمح يسوع للمسيحي المؤمن بأن يطلِّق فقط في حالة "عدم األما

نىأقول لكم إن  الذي يطلِّق زوجته  ج بغيرها فإن ه يرتكب الزنى." وفي مت ى لغير عل ة الز  يعل م  72-71: 1، ويتزو 

ا أنا فأقول لكم:  ’طالق. من طلَّق زوجته فليعطها وثيقة‘: ا: "وقيل أيض  قائال   نى من طلَّق زوجته كلُّ ‘أم  ، لغير عل ة الز 

ج بمطلَّقٍة فهو ير نى. وَمن تزو  نى. بكتفهو يجعلها ترتكب الز  " وهكذا، يسمح يسوع للمسيحي المؤمن بأن يطلِّق ’الز 

 وجية. فقط في حالة الخيانة الز  

 

 .نى"وجية" و"الزّ معنى "الخيانة الزّ . 7

 وجية؟ يانة الز  خما معنى ال: سؤال

 علِّم.

أشكال األعمال والممارسات المرتبطة  ة "بورنيا" هو كلّ ة، معنى الكلمة اليونانيّ جسديّ احية المن النّ أ.  

 بالجنس غير المشروع.

 . 13-13: 27؛ تثنية 26، 27، 13، 11، 17، 14: 24؛ الويين 27-22، 24، 6 -1 :13الويين  اقرأ
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نى )في اليونانية ال والممارسات المرتبطة بالجنس التي أشكال األعم ( يشمل كلَّ porneia :الفساد الجنسي أو الز 

؛ 74-23: 1هوات الجنسية الخاطئة )مت ى غبات والش  غير صحيحة. يشمل هذا الر   -يعتبرها هللا غير مشروعة 

(، والكلمات الجنسية البذيئة )أفسس 21: 6؛ أمثال 1: 71(، واألفكار الجنسية المنحرفة )أي وب 13، 11: 2بطرس 2

ور واألفالم اإلباحية واالستمناء نى كل  أنواع الس لوكيات الجنسي  (. كما يشمل الز  7-1: 1 ة الخاطئة، مثل مشاهدة الص 

تسالونيكي 1؛ 21-11: 1ة لديه/ لديها )أمثال اتي ومالمسة جسد آخر غير شريك الحياة بهدف إثارة الرغبة الجنسي  الذ  

(، والمثلي ة 17-3: 1عارة )أمثال (، والد  1: 17؛ عبرانيين 21-27، 21: 22واج )تثنية (، والجنس قبل الز  1-3: 1

(، 11: 24؛ 27: 19(، ومضاجعة الحيوانات )الويين 23-21: 1ية روم؛ 17: 24؛ 22: 19الجنسي ة )الويين 

 (، وغيرها من األشكال واألنواع المنحرفة. 14: 24؛ 24: 19نى )الويين والز  

 

 . 1: 17؛ عبرانيين 12-11: 14؛ مرقس 72: 1مت ى  اقرأ

نى/ الفساد الجنسي كلَّ  ج اإلنسان، بحيث تكون له  قبلأشكال وأنواع األعمال المرتبطة بالجنس  يشمل الز  أن يتزو 

ية وغير الش رعية مع طرف من  اعالقة جماع جنسي قبل عالقة الزواج. وهذا يشمل أيض   العالقات الجنسية الس ر 

(، التي تشير إلى moicheiaمل بالكلمة اليونانية "مويخيا" )عبير عن هذه العالزواج. يتم الت   بعدالجنس اآلخر 

الجماع الجنسي مع شخٍص آخر غير شريك الحياة. وباختصار، يمنع الكتاب الُمقدَّس الجماع الجنسي مع أي  شخٍص 

واج، مبعدين ا: "حافظوا جميع  1: 17غير شريك الحياة! يعل م الكتاب الُمقدَّس في عبرانيين  الن جاسة  على كرامة الز 

 والزنى (pornos -"بورنوس"  :)في اليونانيةعن الفراش. فإن  هللا سوف يعاقب الذين ينغمسون في خطايا الد عارة 

  .(moichos -"مويخوس"  :)في اليونانية

 نواحي "الفساد الجنسي" )بورنيا(، ويشير إلى كلِّ  أحدالفرق بين الزنى والفساد الجنسي هو أن "الزنى" )مويخيا( 

واج الُمقدَّس. الز   أنواعِ  ة مع زوج أو زوجة شخٍص آخر. نى هو كل  عالقة جنسي  السلوك الجنسي الذي يضر  برباط الز 

نى هو الت دخل غير وجية لشخصٍ  الز  أشكال مغازلة زوج أو زوجة شخٍص آخر  آخر، وكل   الشرعي في الحياة الز 

نى هو س ج آخر أو مع شخٍص ما ومحاولة إغرائه/ إغرائها واستمالتها له. الز  ف جنسي مع شخٍص متزو  لوك أو تصرُّ

نى هو  واج من  الش خص المذنب مما قد يؤد ي للط الق. وقد يت خذ أن  تكونَ خارج العالقة الجنسية. الز  نى شكل الز  الز 

واج من أكثر من رجل واحد في الوقت نفسه )تعدُّ اأكثر من  د الزوجات( أو الز  د األزواج(. مرأة في الوقت نفسه )تعدُّ

نى من خالل العالقة مع عشيقٍة أو محظية. وهكذا، مع أن "الفساد الجنسي"  شير بشكٍل خاص  إلى كل يوقد يكون الز 

فات الجنسي ة  الزواج، فإن كلمة "الزنى" تشير بشكٍل خاص  لكل الس لوكيات الجنيسية  قبلأشكال الس لوكيات والتصرُّ

 العالقة الزوجية.  خارج
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غبة الجنسي ة في ذاتها خاطئة أو أثيمة، فهي رغبة وضعها هللا في اإلنسابطبيعة ا ، ولكن  ينبغي أن نلحال، ليست الر 

ة حت ى غبة الجنسيَّ ، انحدرت وفسدت الرَّ ةخطيَّ تُضبَط ضمن الحدود التي رسمها هللا. ولكن بسبب سقوط اإلنسان في ال

غبات الجنسي ة 11: 2بطرس 1؛ 13، 11: 2بطرس 2هوة المنحرفة )صارت رغبة  ات سمت بالش   (. ومع أن  الر 

والمالمسة الجسدي ة والعمل الجنسي ليست خاطئة في ذاتها، إن كانت داخل العالقة الزوجي ة، فإن ها تكون خاطئة 

فاتٍ  تصير أعماال   اة، ألن هوجي  وأثيمة قبل وخارج العالقة الز   ا عن قصد هللا، وعادة  م خارجة   وسلوكياتٍ  وتصرُّ

 (. 9-3: 13؛ مت ى 13: 1ة )يعقوب تتسب ب بسقوط اإلنسان في الخطيَّ 

 

ة، الكلمة "بورنيا" تعني كل أشكال األعمال الدينية غير الّصحيحة وغير وحيّ احية الرّ ب. من النّ  

 المشروعة.

 . 19-1: 27؛ 67-1: 16؛ حزقيال 14-6: 7إرميا  اقرأ

  علِّم.

أشكال الممارسات واألعمال الديني ة التي يعتبرها هللا غير صحيحة وغير  ( كلَّ moicheiaيشمل زنى"المويخيا" )

يانات غير الُمعل نة في الكتاب الُمقدس. يبدأ الفساد الر   حيحة وحي أو الد  مشروعة. هذا يشمل كل  الد  يانة غير الص 

عبادة هللا الذي أعلن نفسه في  الديانات التي تنحرف عن باالرتداد عن هللا الذي أعلن نفسه في الكتاب الُمقدَّس. كل  

ديني يشمل أنبياء العهد القديم وفي يسوع المسيح هي فساد ديني. وكل  عبادة لألوثان هي فساد ديني. وكل  فساد 

أشكال  من الس حر واالت صال بالعالم الروحي الفاسد، وكلَّ  وزنى ترتبط بالهيكل، وتشمل أشكاال  ممارسات دعارة 

أشكال الُعن ف باسم الدين، مثل تجريح وتمزيق األجساد  مع ما يعل مه الكتاب الُمقدس، وكلَّ التعليم الذي يتعارض 

وصورة  للعالقة بين هللا واإلنسان  اأن يكون إعالن  هو واج (. قصد هللا من الز  23: 13ملوك 1ماح )يوف أو الر  بالس  

ج ينبغي اعتباره ان ف الذي يتسب ب بانفساخ الزو(. وهكذا، فإن  الُعن ف في الزواج فساد روحي! العُ 77-22: 1)أفسس 

 "زنى"، خيانة لشريك الحياة. 

مالية ومن ثم  مملكة يهوذا الجنوبية بسبي ة نحو هللا دفعا هللا لمعاقبة مملكة إسرائيل الش  عبادة األوثان والخيانة الديني  

 شعبيهما إلى بالٍد أجنبية خارج أرضها. 
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 وع المسيح في ما يختّص بالخيانة الزوجيّة. ج. االستناج بشأن تعليم يس 

 . 3: 21 يوحنا ؛ رؤيا1: 17ين عبراني   اقرأ

فات لوكيات والت  أشكال الس   تشمل "الخيانة الزوجية" الفساد الجنسي والفساد الديني. يشمل الفساد الجنسي كلَّ  صرُّ

أشكال عبادة األوثان والممارسات الس حرية  يشمل الفساد الديني كل  بينما ة غير القانونية وغير الالئقة. الجنسي  

 والُعن ف داخل الزواج. والعرافة والتعاليم والمماَرسات الدينية الخاطئة 

جنسية أو كان يمارس ممارسات دينية فاسدة، فإن  الطرف البريء ال يؤَمر  ةخطيَّ إن ارتكب شريك حياة مؤمن 

الق، ولكن ه في الوقت نفسه رحيم وشفوق، وال لِّقه. يمقت هللا الط  بتطليق الطَّرف المذنب، ولكن  مسموح له بأن بأن يط

يمكنه أن يسمح بوضٍع يُدفَع فيه الشريك البريء إلى الفساد الجنسي أو الفساد الروحي أو العنف الشديد الخالي من 

سيح للمسيحي المؤمن المالخيانة الزوجية"، يسمح يسوع لـ "على هذه المعاني لـ ااعتماد  الشفقة والرحمة واإلحساس. 

 . جنسية أو ممارسة دينية فاسدة ةخطيَّ بارتكابه  احين يكون شريك حياته مذنب   بأن يطل ق

هي مع شريك العالقة الجنسية الش رعية الوحيدة  في تعليمه بأنَّ  اونختم باالستنتاج بأن الكتاب الُمقدَّس واضح تمام  

و وجية، وذلك بعد الز   اني! والز   ار الكتاب الُمقدس من أن  هللا سيدين الفاسد المنحرف جنسي  ج فقط. ويحذِّ االحياة الز 

ب  يسوع المسيح  وباإلضافة إلى هذا، فإنَّ  حيحة الوحيدة في العالم هي عبادة هللا الذي أعلن نفسه في الر  يانة الص  الد 

 (. 12: 1 الرسل ل( وُرُسل العهد الجديد )أعما11-14: 17الذي أعلنه أنبياء العهد القديم )إشعياء 

 

 .وجةَ ألن تصب ح زانية  حين يدفع الطالق الزّ . 3

 أ. 72: 1مت ى  اقرأ

نى"؟ سؤال  : ما معنى كلمات يسوع المسيح "هو يجعلها ترتكب الز 

 علِّم.

 .74: 4أ. ترجمة متّى  

، poieiاألولى،  . الكلمةpoiei autèn moicheuthènaiاليوناني  ص  نى" ترجمة للن  العبارة "يجعلها ترتكب الز  

فعل مضارع بصيغة اإلثبات مبني للمعلوم. والكلمة الوسطى ضمير "ها" )يجعلها(. أما الكلمة الثالثة فهي مصدر 

نى" ترد في الحقيقة للماضي البسيط في صيغة المبني للمجهول، من الفعل "زنى". وهكذا، فإن الكلمة "ترتكب الز  
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من طلَّق زوجته لغير عل ة الزنى، فهو يجعلها  إلى: "كل   72: 1مة مت ى بصيغة المبني للمجهول. ولذا، ينبغي ترج

ج بمطلَّقة فهو يرتكب الز    نى."تعاني الزنى )أو يجعلها ُمعرَّضة  الرتكاب الزنى(. ومن تزو 

 

هّم هو إجراء الطاّلق بل الّسبب    .وراء الطاّلقالكامن ب. ليس الم 

 -"مويخيا"  :نى" )في اليونانية( و"الز  apolusai -"أبولوساي"  :نانيةالق" )في اليوعلينا أن نمي ز بين "الط  

moicheia أي بين إبعاد المرأة، تطليقها وإطالقها، وارتكاب عمل جنسي مع شخٍص ليس هو شريك زواج ،)

، وليس قالاإلجراءات الصحيحة التي ينبغي ات باعها في الط  . كان اليهود في أي ام يسوع يفك رون فقط بوشرعي قانوني

ة رباط الزوجي   . كانوا يقولون إن ه حين يطلِق الرجل زوجته إلى خارج بيته ومعها وثيقة طالق، فإن  واجرسم الز  ب

جل حر    ، ويكون الرَّ ج من امرأٍة أخرى. رفض يسوع اإلجراء اليهودي الُمت بع في الطالق، وأعاد التأكيد  اينحل  ليتزو 

 ة الزواج الذي رسمه هللا! انتهاك حرم إمكانية وجواز على عدم

 

ذن ب.    ج. الّشريك البريء يعاني بسبب زنى الشريك الم 

. فحت ى إن كانت لم ترتكب خيانة بحق  زوجها، ولكن  زوجها تعاني الزنى ةالق هي أن  الزوجالنتيجة األولى لهذا الط  

وج هو الش ريك الُمذنِب، طل قها ألي سبٍب آخر، فإن   وجة الش ريَك البريء في الط الق! والز   طالقها هذا يجعل الز 

وج زاني   وج لزوجته لسبٍب غير وجيه يصبِح الز  وجة البريئة تعاني من . ابتطليق الز  نى التي الز   ةخطيَّ ولكن  الز 

فض والوحدة، بينما ينظر اآلخرون إلى طالقها بغير فهٍم وتفهُّم حقيقيين وبعدم  ارتكبها زوجها. وهي نفسها تعاني الر 

 اطٍف معها. تع

 

ض     إلمكانية ارتكاب الّزنى.  اد. الّشريك البريء يصير م عرَّ

نىضتصبِح ُمعرَّ وجة البريئة انية هي أن الز  النتيجة الث   . فحت ى إن لم تُكن قد خانت زوجها، ومع هذا ة الرتكاب الز 

أكثر فأكثر. فألَن ها ُرفِضت  ها لوضٍع قاٍس صعب، وستعانيضالق سيعرِّ هذا الط   طل قها زوجها لسبٍب آخر، فإن  

نى بالد خول في عقِد زواج الحق. فهي أيض   تصير  اوصارت تشعر بالوحدة، فإن ها تكون شديدة التعرُّض الرتكاب الز 

ضة  إلمكانية كسر رباط الزواج من طرفها، واالندفاع نحو عالقة زوجية ثانية مع رجل آخر قبل أن تكون  معرَّ
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لطات المعني ة )كال روف، ال يكون زوجها هو المذنب وفي هذه الظ  ( قد تعاملت كما ينبغي مع القضية. كنيسة مثال  السُّ

نى.  االوحيد، إذ تصير هي أيض    مذنبة  بارتكابها الز 

ل لها )الذي تمثَّل بإعطائها وثيقةَ طالق( باعتباره طالق   ، ألن  اقانوني   اال يقبل يسوع وال يعترف برفض زوجها األو 

وجة بالر   فض لم يأتِ ذلك الرَّ  اني )من دون مصاَدقة جل الث  بسبب خيانة زوجية. كما أن يسوع ال يعترف بزواج الز 

لطات المعني ة( باعتباره زواج   وج األول. لهذا يقول يسوع اقانوني   اقانونية من السُّ ، ألن ه لم يحدث طالق قانوني من الز 

وج األو   سبب قانوني للط الق، فإن ه يكون الش ريك الُمذنِب  ذايانة الزوجية، وهل زوجته لسبب غير الخإن ه إن طل ق الز 

نى،  االق، ونتيجة لهذا يكون ُمذنب  في الط   نى. طلَّق زوجتَه البريئة  اكما أن ه يكون ُمذنب  بارتكاب الز  بجعلها تعاني الز 

ئيسية إن تعرَّضت الز   ل المسؤولي ة الر  ، وعليه أن يتحم  جة في ظرفها الجديد وحالة الشعور ولسبٍب غير قانوني 

واج من شخٍص آخر. إن ه ُمذنِب ألن ه أوصلها لوضٍع يدفعها بسهولة للد خول في عالقة  فض والترك لتجربة الز  بالر 

 زواج ثاٍن غير قانونية. 

وجي   واج. فشريك العالقة الز  نى" هو فسخ أو حل  رباط الز  في الط الق ة البريء االستنتاج: وهكذا يكون معنى "الز 

ريك البريء يعاني أكثر بسبب "زناه" الذي عر ضه زنى الش ريك الُمذنِب. بل إن  الش   ةخطيَّ غير القانوني يعاني بسبب 

 الش ريك الُمذنِب له. 

 

 . ا، بل الّزوجة أيض  ةهـ. ليس الّزوج هو الوحيد الذي يمكنه أْن يطلِّق ألسباب مشروع 

لحديثه. فيسوع هنا يتكل م في الس ياق اليهودي االعتيادي الذي فيه كان  اأساس   الزوجيعتمد  72-71: 1مقطع مت ى 

. يعل م  اغير قانوني   ااألمر االعتيادي هو أن يطل ق األزواج زوجاتهم طالق   د إعطائهنَّ وثيقة تشهد على تطليقهن  بمجر 

وج أن يعمله قانوني   وجة ُمذنبة بخيا ايسوع هنا ما يمكن للز  وج أن حين تكون الز  نة زوجها، ويعل م ما ال يجوز للز 

وجة ُمذنبة  بخيانة زوجها.   يعمله إن لم تُكن الز 

وج مذنب  ولكن  يسوع ال يعل م ما يمكن للز   . يكتب مت ى بشكٍل رئيسي تهابخيان اوجة أو ما عليها أن تعمله حين يكون الز 

 . ولكن في مرقساجد   اوشائع   امعروف   اأمر   وج لزوجته وتطليقها ألسباٍب تافهةلليهود، الذين كان رفض الز  

وجات  كلَّ  ، حيث يكتب مرقس إنجيله لغير اليهود، يتَّضح أنَّ 11-12: 14 ما يقوله يسوع عن األزواج يقصد به الز 

نى. اأيض   ج بأخرى يرتكب معها الز   -"مويخاتيا"  :" )في اليونانيةفيقول لألزواج: "أي من طلَّق زوجته وتزو 

moichatai نى إن دخلت  في ، وهي صيغة فعل إثبات مضارع ببناء المشترك(. كما أن ه يجعل زوجته ترتكب الز 

نى." فهي أيض  عقِد زواٍج جديد. ويقول للز   جت من آخر، ترتكب الز  وجة زوجها وتزو  تجعله  اوجات: "وإن  طلَّقت الز 
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نى إن هو دخل في عقد زواج جديد. وهكذا، فإنَّ  عن الزواج ينطبق بالقدر نفسه على  متىمه إنجيل ما يعل   يرتكب الز 

وجة أن تطل ق زوجها طالق  الز    وجية. حين يخون عالقتهما الز   اقانوني   اوجة! ولذا، فإن ه مسموح للز 

 

 .حين يصبح الّزواج ثانية  زنى. 4

 ب. 72: 1مت ى  اقرأ

نى"؟ : ماسؤال ج بُمطلَّقٍة فهو يرتكب الز   معنى "ومن تزو 

 علِّم.

 زنى.   وغير قانونيّ  . يعتبر يسوع الّزواج ثانية  بشكٍل متسّرع بعد طالق غير شرعيّ أ 

نى" )في اليونانية ج بُمطلَّقٍة فهو يرتكب الز  ( ال يقصد أن ه ال moichatai -"مويخاتاي"  :بقول يسوع "ومن تزو 

ج  الش خص الُمذنِب.  ةخطيَّ البريء على  . فلو كان هذا ما قصده يسوع لكان يسوع يعاقب الش خصاأبد  يستطيع أن يتزو 

، وفي ذلك المقطع، واضح أن المرأة البريئة التي تركها 1-1: 21يتكل م يسوع ضمن سياق تثنية  72-71: 1في مت ى 

ج مرة  أخرى وقانوني  وطل قها زوجها بغير حق    .ايمكنها أن تتزو 

وفرصة  لتمكين زوجها الُمذنِب  اكافي   اين أن يعطوها وقت  رجال اآلخحين يطلِّق زوٌج مذنب زوجته البريئة، فينبغي للر  

وجة البر واج من الز  ة، ولكن المتروكة الُمطلَّقة. يئمن تصحيح خطأه ومصالحتها. ال يجوز لرجٍل آخر أن يندفع للز 

واج منها فإن ه يصير جزء   نى مع امرأٍة الي يشترك في ارتكاب الز  من عملية طالق غير قانوني، وبالت   افإن أندفع للز 

ع. ما يعل مه مت ى  ج منها بتسرُّ واج من  افور  رجل آخر  أال يندفعب هو أن ه ينبغي 72: 1ما كان ينبغي أن يتزو  للز 

وج واج من هذا الر  إلغراء الز   اأال تستسلم فور   اوجة الُمطلَّقة، وعليها هي أيض  الز   جل. والس بب وراء ذلك هو أن  الز 

ل الُمذنِب، الذ  اي أطلقها وطل قها لسبب غير شرعي وغير قانوني، يمكن أن يتوب، كما ينبغي إعطاؤه وقت  األو 

نى( وطالقه غير الشرعي وغير تجاه زوجتها )التي طل قها( وفرصة  لتصحيح خطأه ، المتمث ل بزناه )تعريضها للز 

ة الزمنية لفترة اال  من هذا نتظار هذه، إذ هو ال يتوس ع أكثرالقانوني(، ومصالحة زوجته السابقة. وال يحدِّد يسوع المد 

 في هذه النُّقطة. 
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 ب. لم يعلّم يسوع كلَّ شيٍء عن الطاّلق والّزواج ثانية .  

وج أو الر   وجة أن حقيقة أن  هذا المقطع مبني على ما يمكن للز  جل اآلخر أن يعمله أو ال يعمله، وليس ما يمكن للز 

واج ثانية  في هذا المقطع الكتابي. لم يقصد أن يعل م كلَّ شيٍء يتعل ق بالط الق والز   تعمله أو ال تعمله، تُظِهر أن يسوع

سول في نقطة الزواج والطالق. فما عمله يسوع هنا هو 3كورنثوس 1وفي مقطع كتابي آخر ) (، يتوس ع بولس الر 

. وهو هنا واجه بشكٍل خاص  راخي واالستهانة في األخالقيات التي كانت سائدة وسط اليهود في زمنهمواجهة الت  

جال اليهود يميلون الت باعها في تطليق زوجاتهم.  ة فاسير اليهودي  قاوم يسوع الط الق ودحض الت  الس هولة التي كان الر 

(، ووب خ 13-13: 1اموس )مت ى ريعة والن  أكيد على المعنى الحقيقي للش  الخاطئة لشريعة العهد القديم، وأعاد الت  

واج الذي رسمه هللا الط رف الُمذنِ  ب، ودافع عن الط رف البريء، وخالل تعليمه دافع عن قدسية وحرمة رباط الز 

 (! 6-7: 19؛ 72-71: 1)مت ى 

 

 ةالق في الكنيسة المسيحيّ تطبيق بولس لتعليم يسوع المسيح عن الطّ ج. 

 

لمناطق غير اليهودية )األممية(، حين انطلق المسيحي ون المؤمنون للكرازة ببشارة اإلنجيل في البالد وا: م قّدمة

واج المختلط"، الذي  ياق اإلرسالي، ظهر "الز  واج ثانية . وفي هذا الس  واجهوا مشاكل جديدة في ما يتعلَّق بالط الق والز 

وج أو الز   و كورنثوس يريدون أن يعرفوا إن كان على شريك الحياة زواجهما. وكان مسيحي   بعدوجة فقط فيه آمن الز 

وح القدس مزيد  المسيحي  من  االمؤمن أن يطل ق شريك حياته غير المؤمن. ولذا، يعطي الرسول بولس بإرشاد الر 

(، فيعل م بأن ه يمكن للمسيحي ين المؤمنين أن يطل قوا على 14: 3كورنثوس 1واج ثانية  )وجيهات بشأن الط الق والز  الت  

وجية اآلخر ليس مسيحي   اتج عن وافق الروحي، أي عدم االنسجام الن  أساس عدم الت    امؤمن   اكون شريك العالقة الز 

 (. 16-12: 3كورنثوس 1)

 

 زواج مختلط يوافق فيه الّشريك غير المؤمن على أن يعيش مع الّشريك المؤمن. . 4

: ماذا ينبغي أن يُعَمل في عالقة زواج مختلط يوافق فيها الش ريك غير المؤمن على أن يعيش مع شف وناق  اكتش  

 يك المؤمن؟الش ر

 . 11-12: 3كورنثوس 1 اقرأ
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 .مالحظات

ج من شريك غير  اسول بولس يعل م بوضوح بأن ه ليس مسموح  الر   شديد على أن  ينبغي الت   للمسيحي المؤمن أن يتزو 

 (. 1: 3-11: 6كورنثوس 2؛ 79: 3كورنثوس 1؛ 1-7: 3ديانة أخرى )تثنية يعتنق مؤمن أو بمؤمن 

واج والط الق  بعدمسيحي ين مؤمنين  اس يصيرونبعض الن   ولكن   جوا. والرسول بولس يتكل م عن الز  أن يكونوا قد تزو 

واج، فال ينبغي للعيش مع الش ريك المسيحي المؤمن في الز   افي مثل هذه الحالة. فإن كان الش ريك غير المؤمن مستعد   

بالنسبة هلل، ألن الش ريك  وجية أمٌر مهم  عالقة الز  للش ريك المؤمن أن يطلِّق الش ريك غير المؤمن! االستمرار في هذه ال

واج ُمقدَّسون من خالل العالقة الوثيقة بالش ريك المؤمن. ال تعني الكلمة غير المؤمن واألوالد الذي أتوا ثمرة  لهذا الز  

هذا  ، ألنَّ 74: 1 كورنثوس1رف غير المؤمن "قد يس" في المسيح أمام هللا، بالمفهوم الذي نراه في "ُمقدَّس" أن  الط  

وع من القداسة ال تمكن نسبته لغير المؤمن. فالكلمة "ُمقدَّس" تعني "المفروز"، بمعنى أن ه واألوالد ال يعودون الن  

يشعرون أنهم جزٌء من دائرة غير المؤمنين. فمن خالل الش ريك المؤمن يرتبط الش ريك غير المؤمن واألوالد بمجتمع 

 المجتمع. وفي مثل هذه العالقة الزوجية، يترب ى األوالد داخل الكنيسة المسيحي ة. المؤمنين ويتأث رون بذلك 

 

 زواج مختلط ال يوافق فيه الّشريك غير المؤمن على أن يعيش مع الّشريك المؤمن. . 4

واج المختلط الذي فيه ال يقبل الش ريك غير المؤمن بالعيش مشف وناق  اكتش   ع الش ريك : ماذا ينبغي أن يُعَمل في الز 

 المؤمن؟

 . 16-11: 3كورنثوس 1 اقرأ

 .مالحظات

واج المختلط الذي فيه ال يستطيع الش ريك غير المؤمن قبول العيش مع الش ريك المؤمن يجوز الط الق. فإن كان  في الز 

واج، فإن على الش ريك المسيحي المؤمن أن  الش ريك غير المؤمن ال يريد أن يعيش مع شريك مؤمن في عالقة الز 

قائلة : "ولكن  إن  انفصل الط رف غير  16-11: 3كورنثوس 1ريك غير المؤمن بأن يطلِّقه. تعل م رسالة يسمح للش  

المؤمن، فلينفصل، فليس األخ أو األخت تحَت ارتباط في مثل هذه الحاالت، وإن ما هللاُ دعاكم إلى العيش بسالم." 

لَّق غير المؤمن نفسه فلينفصل أو يُطلَّق. األخ المؤمن أو األخت هي: "إن فصل أو ط ص  الترجمة الحرفية لهذا الن  

قيد العبد بهذه األمور." فالط رف غير المؤمن، وليس الط رف المؤمن، مسؤول مسؤولي ة كاملة عن  االمؤمنة ليس ُمقيَّد  

 بأن يمنع غير المؤمن من أن يتركه أو يطلِّقه.  االط الق. وليس المسيحي المؤمن ملزم  
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أن هللا دعا المسيحي ين المؤمن للعيش طل ق نفسه هو تسماح الط رف المسيحي المؤمن للط رف غير المؤمن بأن ي سبب

الم" هنا ليس غياب المشاكل والش جارات العائلية. الس الم الذي دعا هللا المسيحي ين المؤمن إليه في سالم. ومعنى "الس  

الم الذي ينتج عن الخالص يكون سالم األعماق . فالس  لخالصسالم ا(، وهو 2: 1كورنثوس 1هو نتيجة الخالص )

وافق عدم الت  الم وإزعاجه يُدعى وعالقة المصالحة مع هللا، من ناحية، ومع الناس من ناحية أخرى. وتهديد هذا الس  

شاط في بن اراب حين يريد الط رف المؤمن أن يكون منخرط  ض لالضط  ، يمكن لهذا الس الم أن يتعر  فمثال   .وحيالر  

من يرفض هذا بعنٍف الش ريك غير المؤ خدمة الكنيسة المسيحية أو حين يريد أن يرب ي أوالده في الكنيسة، ولكن  

. وإن تعرَّض هذا الس   كالمي   هديد بسبب عدم رغبة الش ريك غير المؤمن بالعيش مع الم لالضطراب أو الت  أو جسدي 

وحين يرغب الش ريك غير المؤمن بالط الق، فعلى الش ريك المسيحي  الش ريك المؤمن، فإن ه ينبغي السماح بالطالق.

 به.  يسمحالط الق، بل  أال يمنعالمؤمن 

لكن حين ال يريد الش ريك غير المؤمن بأن يطلِّق، فإن  الش ريك المسيحي يُمنَع من أن يطلِّق. ولكن في حالة كان 

يستمر  في إساءة معاملة الش ريك المؤمن أو األوالد، فإن ه  الش ريك غير المؤمن ال يريد أن يطلِّق، ولكن ه مع هذا

، الذي يشمل أعمال الفساد الروحيمسموٌح للش ريك المسيحي المؤمن أن يطلِّق الش ريك غير المؤمن على أساس 

روف، ظ  ، الذي يتسب ب باضطراب الس الم مع هللا ومع اآلخرين. وفي هذه الوحيوافق الر  عدم الت  الُعن ف، وعلى أساس 

ر الس لطات الحكومي   اغالب   واج، وفي هذه الحالة ينبغي للش ريك المؤمن أال ما تقر  ة أو الس لطات الكنيسة بأن تبِطل الز 

 الق. يمنع الط  

 

 د. تطبيق بطرس في العهد الجديد لتعليم العهد القديم عن الطالق 

 

وج زوجتَه تأثيٌر عظيم على عالللط    11-17: 2ا النبي مالخي في قته باهلل وبصلواته! ويخبرنريقة التي يعامل بها الز 

 واج، فإن  هللا ال يعود يستمع ويصغي إلى صلواته ودموعه! ن ه إن خان شخٍص شريك حياته في الز  أ

: "وأنتُم أيُّها األزواج، إذ تساكنون زوجاتكم، عالمين بأنهُنَّ أضعف منكم، 3: 7بطرس 1سول بطرس في يقول الر  

اعتبارهن  شريكاٍت لكم في وراثة نعمة الحياة، لكي ال يعوق صلواتكم شيء." فإن كان رجٌل يعامل أكرموهن  ب

جال الذين يستخدمون  جل! هذا تحذير لكل  الر  زوجته بخشونة وعدم احترام، فاهلل سيرفض سماع كل  صلوات هذا الر 

وجية. وهذا تحذيٌر أيض  الُعنف في  ا يسب ب للنس افرض إرادتهم في حياتهم الز  ٍة مم  اء بأن ال يستخدمن ألسنتهن  بحد 

 ا  عظيم   ا  وجية تأثير  لوك والمواقف في العالقة الز  للس   ولذا، فإن  (. 6-1: 1بطرس 1األذى والجرح ألزواجهن  )انظر 

لوات  . على سماع هللا للص 
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 هـ. التّغيير والّزواج ثانية  والقيادة بعد الطاّلق

 

 .قالتّغيير بعد حصول الطاّل. 4

بحيث يمكنه أن يغيِّر  اتان كبيرتان وعظيمتان، فإن  إنجيل يسوع المسيح قوي  جد  الق خطيَّ نى والط  : مع أن  الز  م قّدمة

 و كانوا ُمذنبين بالتسبُّب بطالٍق غير شرعي وغير صحيح األسباب. أحياة الناس الذين زنوا 

 

 أ. التوبة الحقيقية تقود إلى الغفران. 

 . 3-1: 1؛ مت ى 9: 1يوحنا 1؛ 79-73: 17 الرسل ؛ أعمال17: 23أمثال  اقرأ

نى أو طالٍق غير شرعي  وغير صحيح  ا: ماذا ينبغي للش خص أن يعمل إن كان ُمذنب  شف وناق  اكتش   بارتكابه الز 

 األسباب؟ 

 .مالحظات

لت غيير. فاهلل يرحم الخاطئ ة ويسير في طريق إصالح حياته ينال الغفران واته توبة  صادقة وحقيقي  َمن يتوب عن خطيَّ 

 التائب. هللا يغفر ويغي ر بشكٍل جذري حياة الناس بتوبتهم وتقديسهم. 

بتطليقه شريك حياته عن قصٍد  نعمة هللا ورحمته بطريقٍة خاطئة أوال   ال ينبغي للمسيحي  المؤمن أن يستغلَّ  ولكن

ن هللا. من شأن هذا العمل أن يكون بمثابة وبغير سبٍب حقيقي يسمح بذلك، ومن ثم  محاولة الحصول على غفرا

 . ب   تجريٍب للر 

 

  ؟ب. كيف تعامل يسوع مع الذين كانوا يعيشون حياة الّزنى 

 . 11-1: 3؛ 19-16: 1؛ يوحنا 14-76: 3لوقا  اقرأ

نى والط  شف وناق  اكتش   غير الق غير القانوني ذي األسباب : ماذا تعل منا أمثال يسوع في ما يختص  بحاالت الز 

 الصحيحة؟ 

 .مالحظات
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ا ارتكبه من زنى وقتل ) داودتاب ن أ ، بعدفي العهد القديم إن ي ": قال هللا عنه (11؛ مزمور 12و 11صموئيل 2عم 

 (. 22: 17 الرسل يوافِق قلبي، سيعمل كلَّ ما أشاء" )أعمال وجدُت داود بَن يس ى رجال  

نى. لم يِدن 14: 19؛ 72-71: 1أتى يسوع ليطلب ويخل ص ما قد ضل  وهلك )لوقا  (. وهذا يشمل ال ذين عاشوا في الز 

المرأةَ (. ولم يدن يسوع 3حياة  خاطئة، ولكن ه غفر لها كلَّ خطاياها )لوقا  تيسوع أو يعاقب المرأة التي عاش

(. كما لم 1حنا نى، بل أعلن نفسه لها بصفته الُمخلَّص، وقد تغي رت حياتها بالكامل )يوالس امري ة، التي عاشت في الز  

 (! 3ة التي كانت تحيا فيها )يوحنا ، بل حذ رها بأن تترك حياة الخطيَّ يدن يسوع المرأة التي أُمِسكت وهي تزني

 

قدس فهو قادٌر على تغييرهم اليوم أيض  الذين تر د قصصهم ج. إن كان هللا قد غيّر الّزناة    . افي الكتاب الم 

 . 11-1: 2كورنثوس 2؛ 11: 3؛ 11-9: 6؛ 17-1: 1كورنثوس 1 اقرأ

 أنواع الخطايا الجنسي ة؟  : ما هي بشارة إنجيل يسوع المسيح في ما يختص  بكلِّ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ناة والُمطلَّقين بدون أسباب صحيحة  اوجنسي   ايملك إنجيل يسوع المسيح القوة على أن يغي ر الفاسدين أخالقي   والز 

 اس في كورنثوس في تلك الفترة. عن مدى فساد الن   17-1: 1كورنثوس 1وشرعية. ونقرأ في 

سول بولس: عن دينونة هللا لكل  أنواع الخطايا الجنسي ة والفساد الجنسي.  11-9: 6كورنثوس 1ونقرأ في  فيقول الر 

ناة"ال تغلطوا: فإن  ملكوت هللا لن يرثه   عو الذ كور." وال عابدو األصنام وال الفاسقون وال المتخن ثون وال مضاج الز 

! فهو يكتب: كامال   اإن الذين عاشوا مثل هذه الحياة يمكنهم أن يخلصوا ويتغي روا تغيُّر   اسول بولس يقول أيض  ولكن الر  

ب  يسوع المسيح وبروح إلهنا"  رتم، باسم الر  "وهكذا كان بعضكم، إال أن كم قد اغتسلتُم، بل تقدَّستم، بل تبر 

اني ومن يطلِّق ألسباب غير صحيحة وغير (. وهكذا، م11: 6كورنثوس 1) ع أن  على شيوخ الكنيسة أن يؤد بوا الز 

أن يسعوا إليصال المتعد ي المخطئ إلى  يضا  أ (، فإن عليهم3-1: 1كورنثوس 1شرعي ة وسط المسيحي ين المؤمنين )

لرحمة هللا ونعمته حت ى  اس بحاجةٍ ناس أخطأوا، وجميع الن  ال(! جميع 11-1: 2كورنثوس 2وبة وتغيير حياته )الت  

حقيقية، يمكنهم أن ينالوا رحمة  ريك حياتهم، وبعد ذلك تابوا توبة  يخلصوا ويتغيَّروا. الذين زنوا أو أخطأوا بتطليق ش

ج أي من الش ريكين الُمطلَّقين ثانية ، فإن (. 2: 2-3: 1 يوحنا1هللا بغفرانه لهم وإعطائهم نعمته ليتغيَّروا ) وإن لم يتزو 

وجية السابق ) ا(أو عليه) عليه ابق، ويحاول إصالح رباط الز  كورنثوس 1أن يحاول أن يتصالح مع شريك حياته الس 

3 :11 .) 
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 .الّزواج ثانية  بعد الطاّلق. 4

واج ثانية  بعد الطالق قضية محل  جدٍل كثير وسط المسيحي ين. يختلف قادةٌ مسيحي ون مخلصون في : الز  م قّدمة

الكتابي ة الرئيسي ة. ولكن ينبغي لكل  المسيحي ين المؤمنين أن ينظروا إلى األدل ة التي يقد مها الكتاب تفسيرهم للمقاطع 

يعل م الكتاب الُمقدس ويفك روا فيها، وعلى شيوخ الكنيسة أن يقد موا الحكم النهائي بشأن ما ينبغي عمله في كنيستهم. 

ين التاليين بشأن الز    ج ثانية  بعد الط الق: واالُمقدس المبدأَين المهم 

ذن ب المتسبّب بالطّ أ. التّ   ه للم  وجَّ  .القعليم الم 

 . 11-14: 3كورنثوس 1؛ 12-11: 14مرقس  اقرأ

 : ماذا ينبغي للش ريك الُمذنب بالتسبُّب بالط الق أن يعمل؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

وجية يكون شريكا الحياة الز   ذنبين لدرجٍة ما في الط الق الذي انتهت به عالقتهما ة مُ وجي  في كثيٍر من العالقات الز 

وجي   سان ما يكفي من الوقت واالهتمام لعالقتهما الزوجية ة. الز  ربما كانا مشغولَين بأمور العالم فلم يعودا يكرِّ

وجي   اوعائلتهما. وربما لم يكونا يعمالن شيئ   ما ةلبناء عالقتهما الز  على حل  مشاكلهما ، أو أن هما لم يكونا قد عزما وصم 

بالطريقة الكتابية. ولهذا فإن توبة كليهما أمٌر ضروري. ومع هذا، فإن  يسوع وبولس يتكل مان عن الش ريك الذي يفصل 

الق ينبغي أن في تسبُّبه بالط   الش ريك الُمذنِبة المذكورة أعاله. نفسه عن الش ريك اآلخر ألسباٍب غير األسباب الشرعي  

َجين. ته الس  يتصالح مع شريك حيا  ابق أو أن يبقيا متزو 

واج 3-1: 3كورنثوس 1أو وصية  ) اأمٌر صالح، بل وممدوح، ولكن ه ليس أمر   الزواج (. ولكن البقاء في حالة الز 

ب  يسوع المسيح بها، وليس أمر   سول فبينما الر  (! 11-14: 3كورنثوس 1فقط ) اأو ممدوح   اجي د   اوصيةٌ أمر الر 

ج في بعض الظروف، فإن الرب يسوع ال يمتدح قدبولس  المسيحي ين المؤمنين  يأمربقاء في حالة العزوبة أو التزو 

 ة! وجي  بالبقاء في عالقتهم الز  

جت من  وجة زوَجها وتزو  نى. وإن طل قت الز  ج بأخرى، يرتكب معها الز  يقول يسوع: "أي  من طل ق زوجته وتزو 

نى" )مرقس  ، الذي يطلِّق زوجته ألسباب غير الط رف الُمذنِبل م يسوع هناك عن (. يتك12-11: 14آخر، ترتكب الز 

ج ثانية . فألن  يسوع  ج ثانية  أو تتزو  ال يعترف بالط الق غير الش رعي وال يقبله، فإن ه ال يعترف مشروعة ويتزو 

واج الث اني غير الش رعي وال يقبله واج الث انيبالز  غير الش رعي "زنى".  . إنه يعتبر الط الق غير الش رعي والز 

سول بولس يحذ ر الز    (. 11-9: 6كورنثوس 1اني غير التائب من أن ه لن يرث ملكوت هللا )والر 
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الرجال يطل قون زوجاتهم. أما في ما كان  ا، حيث كثير  ضمن المجتمع اليهودي افي إنجيل مت ى يعالج يسوع وضع  

ي ٍة أكبر وكثير   ضمن المجتمعات األممي ة افيعالج بولس وضع   ،كورنثوس  اغير اليهودية، حيث كانت المرأة تتمت ع بحر 

! ومع هذا، فإن ه في الحالتين ما يُقال بشأن األزواج أو هنَّ َمن يما كانت الن ساء  وجات ينطبق طلِّقن أزواجهنَّ الز 

 بالد رجة نفسها على الجنس اآلخر. 

واج األ سعى إليه شريك بعد الط الق غير الش رعي، أي بعَد طالقٍ  بصفته  ولحياة مسيحي  مؤمن، ال ينظر هللا إلى الز 

ج ثانية ، بل عليه أن يأخذ خطواٍت في اأو منتهي   ُمبطاَل   . وال يجوز لشريك الحياة الُمذنب بالتسبُّب بالط الق أن يتزو 

فإن  عليه أن  مسعاه للمصالحة مع شريك حياته البريء. فإن لم يُكن يرغب بأن يتصالح مع شريك حياته البريء،

ج.   يبقى غير متزو 

ولكن  هذا المقطع ال يتوس ع في معالجة ما ينبغي عمله إن  تجاوز الط الق إمكانية اإلصالح، أي إن كان الط رف 

ال  الش خص الُمذنِبيرى بعض القادة المسيحي ين أن  البريء قد تزوج ثانية  حين تاب الط رف الُمذنِب عن طالقه. 

. يشد د هؤالء على العقاب ويؤمنون بأن على الط رف الُمذنِب أن يتحمل عواقب سلوكه اج ثانية  أبد  يجوز له أن يتزو  

اني التائبالخاطئ. لكن يرى قادة مسيحي ون آخرون أنه يمكن  ج ثانية .  للز  يعل م هؤالء أن هللا رحيم، وبأنَّه أن يتزو 

اني الت ائب، وال يعود يذكر خطيَّ  (. وعالوة  12: 3؛ عبرانيين 11-9: 1كورنثوس 1؛ 14-13: 3ته )لوقا سيغفر للز 

واج أفضل من  9: 3كورنثوس 1على ذلك، تعل م رسالة  ق بسبب الش هوةأن الز  أن هذا المبدأ ينطبق كذلك  يٌّ . يقينالتحرُّ

 ة! مغفور الخطيَّ  اتاب فصار زاني   هعلى الذ نب األصلي، أي الط الق، إذ زنى بتطليقه شريك حياته، ولكن  

 

ه للطّرف البريء في عالقة الطاّلق  وجَّ  .ب. التعليم الم 

 . 9: 3كورنثوس 1؛ 11: 3كورنثوس 1؛ 79: 3كورنثوس 1 اقرأ

 في الط الق أن يعمل؟  للش ريك البريءيمكن : ماذا شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ج.  افي الط الق ُملَزم   ليس الش ريك البريء  بأن يبقى غير متزو 

؛ فعل إثباتي بزمن dedetai -"ديديتاي"  :)في اليونانية تحت ارتباط وجة تظل  الز   : "إن  بولس قائال  يعل م الرسول 

ج من أي رجٍل اام مبني للمجهول( ما دام زوجها حي  الماضي الت   ة  يحقُّ لها أن تتزو  ، فإذا رقد زوُجها، تصيُر حر 

ب  فقط" ) البقاء باستمرار ُمقي دة  حرفي للعبارة "تحَت ارتباط" هو (. المعنى ال79: 3كورنثوس 1تريده، إن ما في الر 
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ر شريك األمر تجاه شريك حياتها. الموت هو  اموس والواجببالن   الحياة الوحيد الذي ينهي حالة الزواج، بحيث يحر 

ج ثانية . تساعد اآلية  االحي  تمام    . 11: 3كورنثوس 1في شرح المقصود في  79بحيث يستطيع أن يتزو 

 تحَت ارتباطٍ "ولكن  إن انفصل الط رف غير المؤمن، فلينفصل، فليس األخ أو األُخت : يعل م الرسول بولس قائال  كما 

في مثل هذه الحاالت" ، وهي فعل ماضي تام إثباتي مبني للمجهول( ou dedoulotai :)"كعبد"؛ في اليونانية

في هذا.  امذنب   ، بينما الط رف غير المؤمن ليسقالالط رف غير المؤمن هو المسؤول عن الط  (. 11: 3كورنثوس 1)

واج األصلي. وهكذا، لحالة الز   كعبدٍ  اليس عليه أن يبقى باستمرار ُمقيَّد  المعنى الحرفي للكلمة "تحت ارتباط" هو أن ه 

ج بقية حياته في انتظار احتمالية أن يتوب  افإن  الط رف المسيحي  المؤمن ليس ملَزم   الط رف غير بأن يبقى غير متزو 

ابقة. ولكن  ينبغي للط رف المؤمن البريء أن يعطي الط  المؤمن ويؤمن، فيعودان لعالقة الز   رف غير المؤمن واج الس 

 س(. ال يحد د الكتاب الُمقدَّ 72: 1الُمذنِب ما يكفي من الوقت ليتوب ويسعى إلصالح العالقة الزوجية المكسورة )مت ى 

ة المعطاة ل الط الق الذي يباشر به الط رف غير المؤمن أنهى  ة. ومع هذا، فإن  هذه العالقة الزوجي  إصالح محاولة المد 

ج ثانية   اتمام   احر   واج في عيني هللا، ويكون الط رف المؤمن رباط الز   واج ، فاهلل ال يعود يعتبر عالقة الز  ألن يتزو 

 األولى ُملِزمة . 

، حيث يقول إن  الط رف المؤمن البريء ربما لم تُكن لديه 9-1: 3 كورنثوس1هذا يت فق مع ما كتبه الرسول بولس في 

ق   ج ثانية ، فإن   اهبة االمتناع على العالقة الجنسية، وقد يكون متحرِّ بسبب الرغبة الجنسية لديه. وهكذا، إن لم يتزو 

به إليقاعه في  الش يطان في مثل هذه األوضاع ة بسبب ضغف سيطرته على نفسه ورغبته. جنسيَّ  ةخطيَّ يمكن أن يجر 

ج ثانية .    والحاالت، األفضل لهذا المسيحي المؤمن أن يتزو 

بموت  ا. فحين يزول التزام رباط الزوجية قانوني  11: 3كورنثوس 1ر يفي تفس 79: 3كورنثوس 1: تساعدنا استنتاج

واج، أو بطالٍق بَ  فساد ديني( من طرٍف مؤمن،  به الط رف غير المؤمن، أو بخيانة زوجية )جنسية أو رَ اشَ شريك الز 

ف المؤمن البريء يصبِح حر     للزواج ثانية !  افإن الطر 

واج المكسورة.  اكافي   اينبغي للط رف البريء في الط الق أن يعطي الط رف الُمذنِب وقت   للتوبة وإصالح عالقة الز 

 الت وبة، فإن  الط رف البريء ليس ُملَزم  ولكن  بعد مروِر وقٍت طويل بما يكفي، إن استمر  الط رف الُمذنِب في رفضه ا

ة )انظر عبرانيين  بأن يبقى بال زواج.  (. 3-3: 1ولم يحد د يسوع أو بولس طول هذه المد 
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 .القيادة بعد الطاّلق. 7

 . 2: 7تيموثاوس 1؛ 11، 3: 21ين الوي   اقرأ

؟ : ماذا يعل م الكتاب الُمقدس بشأن وجود شخٍص ُمطلَّق فيشف وناق  اكتش    مركٍز قيادي 

 .مالحظات

 ون منقسمون حول هذا األمر: القادة المسيحي  

 .أ. الكاهن في العهد القديم 

ج امرأة  ُمطلَّقة وحت ى ولو كانت الط رف البريء.  افي حقبة العهد القديم، لم يكن مسموح    للكاهن أن يتزو 

 

 .ب. الّشيخ في العهد الجديد 

المرأٍة واحدة"  اأن يكون "زوج   ابات الالزم توافرها في الش خص ليصبِح شيخ  في حقبة العهد الجديد، من الُمتطلَّ 

ج   (. ال يعني هذا الُمتطلَّب أنه ينبغي للش يخ أن يكون رجال  2: 7تيموثاوس 1) ، إذ يمكن للش يخ أن يكون أعزب. امتزو 

 (. 2-1: 1اوس تيموث1في النقاء والطهارة )انظر  ولكن  ينبغي للشيخ األعزب أن يكون مثاال  

ج   ه ال يجوز للش يخ أن ، فينبغي أن تكون له زوجة واحدة فقط. هذا الُمتطلَّب ال يعني كذلك أن  اولكن إن كان الش يخ متزو 

ج ثانية ، ولكن من مؤمنٍة فقط ) ج ثانية . فإن ماتت زوجته األولى، فيمكنه أن يتزو  (. ولكن 79: 3كورنثوس 1يتزو 

ج، أن يكون مثاال  ينبغي للش يخ، كرجٍل متز ! ينبغي أال يكون في الواحدةعلى األمانة الُمطلَقة تجاه زوجته، زوجته  و 

ج   حال من  من أكثر من امرأة أو لديه عشيقة أو محظية/ جارية. وينبغي أال يكون في أيِّ  اأي  حاٍل من األحوال متزو 

نى أو الفساد الجنسي، الذي يشمل ا ةخطيَّ في  ا  األحوال واقع لعبث مع نساء أخريات. يبِغض هللا العبَث مع النساء، الز 

د والحب   فس ة الذ ات وضعف ضبط الن  في جوٍّ مشحون بعدم اإلخالص وعدم األمانة، جو محب   ألن  له صورة التودُّ

 (. 6-1: 7تيموثاوس 2؛ 2-1: 11كورنثوس 2؛ 1-1: 7والعواطف )تكوين 
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 .ج. القيادة بعد الطاّلق 

الكنيسة بشأن  ما تعتقدهفي منصب قيادي هو مسألة تعتمد على  اق بإمكانية تعيين شخٍص تطلَّق سابق  السؤال المتعل  

واج ثانية  بعد الط   ال يمكنه أن يكون في  االق. بعض القادة المسيحي ين مقتنعون بأن  الش خص الذي تطلَّق سابق  الز 

 منصب قيادي في الكنيسة. 

حية الط رف البريءين يعتقدون أن ه إن كان الش خص هو لكن بعض القادة المسيحي ين اآلخر الق، وكانت في الط   والض 

ة قيادية.  طبق عليه كلُّ تن  المتطلَّبات األخرى لذلك المنصب القيادي، فيمكن تعيينه في ذلك المنصب القيادي للقيام بمهم 

جل   وز تعيينه في منصب قيادي. في الط الق ال يج الُمذنبيت فق معظم القادة المسيحي ون على أن  الر 

الق عبر سنوات كثيرة أن ه تاب عن في الط   الُمذنِبولكن  بعض القادة المسيحي ين يشعرون أن ه إن أظهر الش خص 

في الكنيسة. ويشد د هؤالء على رحمة هللا تجاه  اقيادي    اخطيته، وأن  حياته تغي رت، فإن ه يمكن أن يتسل م ثانية  منصب  

اني الت   ق الكتاب الُمقدَّس لموضوع تقلُّد المناصب القيادي ة بعد الط  17: 2ئب )يعقوب االز  الق، ولذا فإن  (. ال يتطرَّ

ة هم من عليهم مسؤولية أخذ قراٍر نهائي بشأن هذه القضية، وعلى أعضاء الكنيسة أن يحترموا ي  كنيسة محل   شيوخ كلِّ 

 قرار الشيوخ. 

 

 دقائق( 3) صالة  4

 كلمة هللاع م 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 4

 القادمللّدرس 

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

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

ع كل مع شخص آخر أو ضمن مجموعة.  الطالق والزواج ثانية"" المتعلِّق بـ ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم .2 شج 

نة تجاه شريح حياته الزوجية، وأن يبقض كل أشكال الفساد واالنحراف مؤمن على أن يكون أمين ا كل  األما

 الجنسيين والطالق.
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يوحنا 2؛ و1-1يوحنا 1 يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .7

ن مالحظاتكيوحنا7و ل. َدوِّ   .. استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

  لة "الوالدون المسيحيون ".راجع يومي ا سلس :الحفظ .1

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا  درس الكتاب الُمقدَّس: .1 . استفد من منهجية 19حض 

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .6  (. 7: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  ن مالحظاتكَدوِّ  .3 ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  34 الّدرس

 صالة 1
 

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

 دقيقة(  24) مشاركة  4

 يوحنا 7يوحنا، 4يوحنا، 4

 

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

 يوحنا(. 2يوحنا؛ 2؛ 5-4يوحنا 6الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

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

 بكتابة المالحظات. 

 

 دقائق( 1) حفظ 7

 راجع آيات الحفظ ضمن سلسلة "الوالدون المسيحيون"

 

 ". لوالدون المسيحيونفي مجموعاٍت من اثنين اآليات الخمسة المتعلِّقة بـ"ا راجعوا

 دقيقة(  31) درس كتاب 3

 43يوحنا 

 

 يُصلَبويُصلَب على أيدي اليهود، و يُرفَضالجنود الرومان، و ديعلى أي يُضطهَد، نُرى يسوع 19في يوحنا : م قّدمة

 دي يوسف الرامي ونيقوديموس في قبرٍ بأي يُدفَنفي موقع "الجمجمة"، الذي يُدعى في العبرية "الجلجثة"، وبعد موته 

 ليهود قد أدانوا يسوع المسيح وحكموا عليه بالموت، ونف ذ غير اليهود حكم الموت عليه. جديٍد في بستان. كان ا

-16، 11-12: 11؛ مرقس 74-23، 27-22: 23؛ انظر مت ى 3-1: 19يسوع وشهادته )يوحنا اضطهاد  -

 (22-24: 27؛ لوقا 19

: 27؛ لوقا 24، 11: 11؛ مرقس 71، 26-21: 23أ؛ انظر مت ى 16-3: 19إدانة يسوع والحكم عليه )يوحنا  -

27-21) 
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 ( 19-26: 27؛ لوقا 11-21: 11؛ مرقس 16-72: 23؛ انظر مت ى 73-ب16: 19صل ب يسوع )يوحنا  -

 (16-14: 27؛ لوقا 13-12: 11؛ مرقس 66-13: 23؛ انظر مت ى 12-73: 19دف ن يسوع )يوحنا  -

 

 كلمة هللا          .                                                اقرأ: 1الخطوة 

  . 19 لنقرأ يوحن ا اقرأ.

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

 

 

 .                                                     م الحظاتاكتشف: 2الخطوة 

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

 المقطع الكتابي؟

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(.  شار ك.

 ناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.لنت

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

 

  44-3: 43يوحنا 

 .اّمة والكاملةالمسيح التّ براءة يسوع : 4االكتشاف 

 أعلن الوالي براءة يسوع براءة تاّمة.أ.  

ات التي فيها أعلن الوالي الر  ظر عدللن   االفت جد   وماني بيالطس خالل هذه المحاكمة براءة يسوع المسيح د المر 

ف اليهود أن ه لم يجد فيه أي تهمٍة أو سبٍب يجعله يحكم  ة! أخرج الوالي يسوع من البالط، وأوقفه أمام اليهود ليعرِّ الت ام 

!" )يوحنا اعن بيالطس وهو يقول: "ال أِجد فيه ذنب   (! وثالث مراٍت نقرأ في إنجيل يوحنا1: 19على يسوع )يوحنا 

 (. 6، 1: 19؛ 73: 13

اٍت في إنجيل لوقا  في هذا اإلنسان" )لوقا افقد قال بيالطس: "ال أِجد ذنب   .ويتم  الت أكيد على هذه الحقيقة ثالث مر 

ما فحصُت األمَر أمامكم، لم أجد في (. وقال: "أحضرتُم إلي  هذا اإلنسان على أن ه يضلِّل الش عب. وها أنا، بعد1: 27

يستوجب الموت"  ا، إذ  ردَّه إلينا. وها إن ه لم يفعل شيئ  اهذا اإلنسان أي ذنٍب مما تت همونه به. وال وجد هيرودس أيض  
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(. 22: 27 عقوبتُه الموت" )لوقا ا: "فأيُّ شرٍّ فعل هذا؟ لم أِجد فيه ذنب  وتكل م مرة  ثالثة إليهم قائال  (. 11-11: 27)لوقا 

ة.   وهكذا، أعلن هللا نفسه من خالل أعلى الس لطات البشري ة في فلسطين براءة يسوع المسيح الكاملة والتام 

، فكيف سمح هللا البار  العادل بموته؟ الجواب الوحيد عن هذا السؤال موجود في إشعياء اولكن إن كان يسوع بريئ  

بُّ كاهلَه 3، 6: 17 كان هذا هو ؟" من أجل إثم شعبي... استؤِصل من أرض األحياء، وُضِرب  ابإثم جميعن: "أثقَل الر 

من ا كذبيحةٍ  بالكامل، ومع هذا مات مكاننا وبدال   ا! فكان يسوع المسيح بريئ  الس بب اإللهي لعدم إطالق سراح يسوع

 ارية ألجل خطايانا.كف  

 

 اس أكثر من خشيته هللا.ب. خشي الوالي النّ  

كان س بب الحقيقي ال ذي ألجله كان اليهود يريدون قتل يسوع، وهو أن ه قال إن ه ابُن هللا، خاف. حين سمع الوالي ال

. كان لدى بيالطس اعتقاد بالقصص الدينية  ياسي  وحي، كما كان يخاف عالم اليهود الس  بيالطس يخاف عالم هللا الر 

لذا أعاد بيالطس يسوَع إلى القصر وسأله عن أصله ما ال يعرفه. و ار بها، وكان يخاف أن يزعج إله  والخرافية ويتأث  

، لعرف أن يسوع أتى من السماء ليؤس س مملكة روحية على اوالمكان الذي أتى منه. لو أن ه كان قد استمع ليسوع سابق  

ة لم يِجبه يسوع عن سؤاله، إذ لم يكن هذا الوالي يستحق  73-76: 13األرض )يوحنا  الحصول  (. ولكن في هذه المر 

كان يمكن أن يؤد ي إلى  اقاسي   اي جواب، إذ  مع أن ه كان قد أعلن براءة يسوع عد ة مرات، أمَر بجلد يسوع جلد  على أ

الوالي يخاف  هذا عليه أو تصديقه. كما كان وغير صادق وال يمكن االعتماد اجد    اموته! كان الوالي بيالطس فاسد  

ياسي، وربما حياته.  إلى اإلمبراطورود عليه اليهود. فقد كان يخاف أن يشتكي اليه كان الروماني، فيفقد منصبه الس 

 بب البشري لعدم إطالق سراح يسوع!هذا هو الس  

 

  74: 43يوحنا 

 .معنى الكلمات األخيرة التي نطق بها يسوع على الّصليب: 4االكتشاف 

ليب. فقال مخاطب  نعرف من األناجيل األربعة أن يسوع تكل م سبع مرات على األقل وهو معلَّق ع هللا اآلب:  الى الص 

ين المصلوبَين معه: "اليوم ستكون (. وقال ألحد المجرمَ 71: 27)لوقا "يا أبي، اغفر لهم ألن هم ال يدرون ما يفعلون" 

ه: "أيَّتُها المرأة، هذا ابنِك" وليوحنا قال: "هذه أم ك!" )يوحنا17: 27معي في الفِردوس" )لوقا   (. وقال لمريم أم 

(. وللجنود قال: "أنا عطشان" 16: 23: "إلهي إلهي لماذا تركتَني؟" )مت ى (. وصرخ إلى هللا اآلب قائال  26-23: 19
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(. وكانت كلماته األخيرة "يا أبي، في يديك أستودع روحي" 74: 19(. ثم قال: "قد أُكِمل!" )يوحنا 23: 19)يوحنا 

 (. 16: 27)لوقا 

 ايقيني   اعمل الفداء اكتمل. ففي فكر يسوع المسيح، كان موت ودفن يسوع أمر   قصد يسوع من قوله "قد أُكِمل" أن

إلى  اِجز! ليس من رجٍل على األرض يستطيع أن يضيف شيئ  نتكل م عن األمر كما لو أن ه قد أُ ، حت ى إن ه كان ياتمام  

ح المكتِمل على الصليب، ، فإن ه يخلص فقط بفعل عمل يسوع المسينعمل يسوع المسيح المكتِمل! حين يخلص إنسا

(. وليس 9-3: 2العالم سيخلُص بأعماله الدينية )أفسس  وليس بفعل أي أمٍر عمله هو! ليس من إنساٍن متدي ن في كلِّ 

يام بانتظام، أو بإعطاء المال ألجل أموٍر وشؤوٍن دينية، أو  الة كلَّ من إنساٍن متدي ن سيخلص بالصَّ  يوم، أو بالص 

بوضوح: "ألن ه على ]أساس[ أعمال الش ريعة ال  16: 2سة والحج  إليها. تخبرنا رسالة غالطية بزيارة أماكن ُمقدَّ 

ر أيُّ إنسان!"   يُبرَّ

تألَّم يسوع ومات في طبيعته البشرية. وحين سل م يسوع المسيح روحه البشرية بيدي  هللا اآلب في النهاية، أظهر أن ه لم 

ى بنفس (. مات يسوع حت ى أحيا أنا! مات 13-13: 14ه طواعية  وبإرادته )يوحنا يأخذ أحٌد حياته منه، بل هو ضح 

المسيح، هللا االبن، نفسه في يَدي هللا اآلب أظهر أن هللا اآلب لم يرفضه قط، ولكن ه  ألجلي ومكاني! وحين سل م يسوعُ 

 قبل ذبيحته الكفارية عن ي! 

 

   توضيحات    إسأل.: 7الخطوة 

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 12-1: 19لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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

يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي  : )بعد أنشارك

نها(.   دو 

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

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

 

 7-4: 43يوحنّا 

 ؟كيف تّم تعذيب يسوع المسيح: 4الّسؤال 

  .مالحظات
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ل د يسوع.   أ. ج 

أمَر بيالطس بجلد يسوع. فقد سعى بيالطس باستمرار لنوٍع من المساومة لتجنُّب أن يصِدر حكم الموت على يسوع. 

د" طريقة مريعة من طرق الت عذيب، إذ كان لن "الجكافكان يأمل بأن يشفِق الشعب على يسوع فينقذه من الموت. 

وماني يتألَّف من مقبٍض خشبي  مربوطة به أشرطة جلدية، وعلى أط هذه األشرطة كانت تُوَجد قِطَع  رافالس وط الر 

ة تجاه الظ  امن الحديد والعظام الحاد ة جد    ه إلى كل  الجسم، وخاص  حني هر العاري والمن. وكانت ضربات الس وط تُوجَّ

ق، لدرجِة أن الشرايين واألوردة الدموية الرئيسية العميقة، وفي بعض األحيان األعضاء  حية. كان الجسد يتمز  للض 

وحين كان الجلد يسبق اإلعدام، كان ما كان هذا الجلد يؤد ي إلى الموت.  ا! وكثير  وتنكشف الداخلية، كانت تظهر

حية سيُصلَب. وف ي اإلمبراطورية الرومانية، كان المواطنون الرومان يُعفون من الجلد يُؤَمر به كمؤشِّر على أن الض 

لب.   والص 

 

 .اا ساخر  ب. عانى يسوع تتويج   

، صنعوه من الشوك، على رأسه، حتى ينزف الد م منه ارغب الجنود بتعذيب يسوع في بالط الوالي، فوضعوا تاج  

ثل الملك. ثم مشوا نحوه ضعوا في يده قصبة  ليبدو معسكري قديم على كتفيه، وو بٍ وينزل على وجهه. وألقوا بثو

 ة، وحي وه ساخرين، كما لطموه على وجهه. ي  كرمشية  عس

 

 44-44: 43يوحنّا 

ه التّهديد ليسوع: 4الّسؤال  جِّ  ؟ كيف و 

 .مالحظات

ه لديه قال بيالطس إن  ه أي جواب بشأن َمن يكون، ولذا بدأ يهد ده. الوالي بيالطس من رفض يسوع إعطاء غضب

ه ليُقتَل. فرد  عليه يسوع بهدوء قائال   : "ما كان لك علي  سلطةٌ قط لو لم تُكن الس لطة ألن يطلق سراح يسوع أو أن يسلم 

قد أُعطيت  لك من فوق." فقد عل م يسوع أن ه مع أن  القادة السياسي ين والعسكري ين لهم سلطة ونفوذ، فإن هللا القدير هو 

ة أمانةٌ ُمقدَّسة يستودعها هللا لبعض الناس على األرض، وهم ة والعسكري  ياسي  لطة الس  لهم. الس  لطة َمن أعطى هذه الس  

 (. 3-1: 17ية رومريقة التي بها يستخدمون سلطتهم )اَسبون عن الط  ولون عن ممارسة هذه السطلة وسيُحمسؤ
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ائمة والث ابتة هي: "ُسل مت كلُّ سلطٍة في يسأل الناس: "َمن يملك السلطة الحقيقية في هذا العالم؟" والرسالة الكتاب ية الد 

(. فبيده المفتاح الذي يغلِق األبواب فال يستطيع أحٌد أن يفتحها، 13: 23الس ماء وعلى األرض ليسوع المسيح" )مت ى 

عالم هي بيد كل  سلطة في ال (. وألنَّ 3-3: 7 يوحنا يفتح األبواب التي ال يستطيع أحٌد أن يغلقها )رؤيا اوالذي به أيض  

ب  قادة العالم قائال   2يسوع المسيح، يحذ ر المزمور  : "واآلن تعق لوا أي ها الملوك، واحذروا يا حك ام األرض. أعبدوا الر 

 . طوبى لجميع المت كلين عليه" )مزموراج غضبُه سريع  بخوف، وابتهجوا برعدٍة. قبِّلوا االبن )ابن هللا( لئال يتوه  

2 :14-12 .) 

 

 44-43: 43يوحنّا 

 ؟ كيف است هزئ بيسوع المسيح عالنية  : 7الّسؤال 

  .مالحظات

 .أ. من وجهة نظر الوالي 

الوالي هنا  . ولكن  اكان اليهود قد نجحوا في تهديد الوالي فألزموه بأن يصِدر على يسوع البريء حكم اإلعدام صلب  

كان هذا آخر شيٍء يريد قادة اليهود أن يسمعوه،  (.11: 19)يوحنا  هو ملك اليهوديرد  على إهانتهم بقوله إن يسوع 

بوا من دون فائدة تغيير رأي الوالي، ولكن  الوالي تمك ن حت ى من إجبار اليهود على أن يقولوا عالنية  إن  وقد جر 

 (! 11: 19ملكهم الوحيد هو قيصر، اإلمبراطور الروماني العالمي )يوحنا 

(. 19: 19اصري ملك اليهود" )يوحنا اليهود بأن كتب على الفتة "يسوع الن   بل زاد الوالي في رد ه على إهانة قادة

عادة  ما كانت جريمة المجرم المصلوب هي ما كان يُكتَب (. 73: 23 مت ىوقد ثُب تت هذه الالفتة فوق رأس يسوع )

 االوالي ما ُكتِب وصف  على هذه الالفتة، ولكن في حالة يسوع لم تكن هناك جريمة! وقد أراد قادة اليهود أن يغي ر 

ة الثالثة التي كانت ئيسي  للجريمة التي قالوا إن  يسوع ارتكبها، ولكن ه رفض. وقد كتب هذه الالفتة باللغات الر  

لب، فقرأوا ما ئيسي القريب من موقع الص  ريق الر  ُمستخَدمة في ذلك الوقت. وقد مر  آالٌف وآالف من اليهود في الط  

يني ين اليهود. كانوا قد طلبوا على تلك ا اكان مكتوب   لالفتة. كان القصد من المكتوب على تلك الالفتة هو إهانة القادة الد 

 !أنهم رفضوا وصلبوا ملكهمموت يسوع المسيح، واآلن كان عليهم مواجهة حقيقة 
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 .ب. من وجهة نظر هللا 

ل انتصارهم إلى تسي د صاحب الس  اليهودي أنهم تخل صوا من يسوع بصلبه. ولكن هللا المُ  الش عب ظن  قادة لطان حو 

ير عن الخطايا ومصالحة فأعظم انتصار في تاريخ العالم والبشرية. فقد صار موت يسوع المسيح طريقة هللا في التك

األشرار، وعلى العالم الخاطئ اآلثم  وعلى كلِّ  ةخطيَّ  الخطاة إلى نفسه! صار موت يسوع المسيح االنتصاَر على كلِّ 

يرة. فمن وجهة نظر هللا، لم يكن يسوع "ملك اليهود" فقط، ولكن ه كان  يطانالش  وعلى  المسيح أيضا  وكل أرواحه الش ر 

ملك كل ملوك األرض  -المنتظَر من زمٍن بعيد والمتوقَّع مجيئه. إن ه أعظم من "ملك اليهود، إن ه "ملك الملوك"  

ة من أمم العالم في يدي  سلطة في كلِّ  ، ستكون كلُّ ا(! ومن اآلن فصاعد  16: 19؛ 11: 13؛ 1: 1 يوحنا )رؤيا أم 

 (. 22-19: 1الرب يسوع المسيح، وهو سيحكم العالم لخير الكنيسة المسيحية )أفسس 

 

 43-43: 43يوحنّا 

ل ب يسوع: 3الّسؤال   ؟المسيح كيف ص 

 .مالحظات

ياط التي اصليب   يقول يوحنا إن  يسوع حمل أوال   قت جس ده، ال بد  أن  حم  . ولكن بسبب ضربات الس  َل جرَّحت ومزَّ

ليب سب ب له الكثير من األلم. يصف لوقا  بتفصيل أكثر ما حدث في الط ريق إلى الجلجثة. ويشير سجل   27الص 

 عن كلِّ جانب.  ايسوع ُصلِب مع مجِرمين واحد   األناجيل إلى أنَّ 

 .ليبأ. شكل الصّ  

أن ه كان بشكل حرف  آخرون ، بينما يظنXاس أن  شكله مثل حرف الن  ليب. يعتقد بعض ُكتِب الكثير عن شكل الص  

T  ية أطول من د"خنجر روماني"، حيث كانت الخشبة العامو ليب كان بشكلِ الص   ، ولكن  األفضل هو اعتبار أن

 (. 73: 27رأس يسوع )لوقا  فوقالعرضية، ألن  الالفتة التي تحمل تهمة يسوع ُعلِّقت األفقية الخشبة 

 

ْلب ب.   .موت الصَّ

لب كان طريقة  قاسية  جد   عند أمٍم قديمة كثيرة،  اكان هذا األسلوب في القتل ُمماَرس  للت عذيب والقتل.  االموت بالصَّ

ومان مسامير  وخصَّصوه الرومان أبقوه ولكنَّ  ليب يُوَضع على األرض، فيدق  الجنوُد الر  للعبيد والمجرمين. كان الص 
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فِر لتسهيل انتصاب ليب ويوَضع في ثقٍب في األرض حُ الص   نَصبرجل. وبعد ذلك كان يُ كبير تخترق األيدي واأل

لب  ليب وتثبيته. كانت القدمان تُوَضعان على لوحِة خشٍب صغيرة على مسافٍة ليست بعيدة عن األرض. كان الصَّ الص 

م ال يحتَمل في أوتار المفاصل، شديد، وانتفاخ الجروح، وألجسدي  ، فكان الُمصلوب يُصاب بالتهاٍب اجد    امؤلم  

ليب، وخفقان غير منتظم وألم في القلب، وعطش شديد مط  الجسم على الص  وإرهاق وانزعاٍج شديدين ومخيفين بسبب 

 حارق. 

ْلب   .ج. معنى الصَّ

كل   حامال  عقاب ة/ خاص  عن شعبه ما هو أشد  من اآلالم الجسدي ة الش ديدة التي عاناها يسوع المسيح حقيقة أن ه تأل م بدال  

القديم كان الذي يُعلَّق على صليب أو خشبة  ففي العهدمن هللا.  اخطاياهم! فعلى الصليب اختبر معنى أن يكون متروك  

(. والعهد الجديد يعل م أن يسوع المسيح صار لعنة  ألجلنا حت ى ال تكون بركة 27: 21من هللا" )تثنية  ايُعتبَر "ملعون  

 (. 11-17: 7غير اليهود )غالطية  -لألمم  االيهود، بل تُعطى أيض  إبراهيم محصورة في 

 

ْلب   .د. مكان الصَّ

 ؛ عبرانيين23: 16)الويين ُصلِب يسوع المسيح خارج مدينة أورشليم، وقد كانت هذه عالمة أخرى على اللعنة 

بط أين يوجد هذا المكان، (. ُدعي المكان الذي ُصلِب فيه يسوع "مكان الجمجمة". ال أحد يعرف بالض  12-17: 17

ل )سواء أكان الموقع هو كنيسة القيامة/ القبر الُمقدَّس أو "جلجثة  اوليس مهم    أن يكون محل  جدل وحوار مطوَّ

 غوردن"(. ال يعتبر الكتاب الُمقدَّس هذه األماكن "ُمقدَّسة"، وينبغي عدم إكرامها باعتبارها أماكن ينبغي الحج  إليها. 

 

 .َمينهـ. صلب مجر 

. اُصلِب يسوع المسيح بين مجِرَمين. من وجهة النظر العالمية، كان القصد هو إهانة اليهود. فقد اعتُبِر ملكهم مجرم  

"ليبحث عن الهالكين ويخلِّصهم" ، ألن يسوع المسيح أتى إلى العالم اومع هذا، فإن ه من منظور هللا كان هذا إكرام  

 (. 14: 19)لوقا 
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 37-73: 43يوحنّا 

ف ن يسوع المسيح: 4الّسؤال   ؟ كيف د 

 .مالحظات

 اوبار    اصالح   (، ورجال  13: 23)مت ى  اغني   بيد يوسف الرامي ونيقوديموس. كان يوسف رجال   اعلني   اُدفِن يسوع دفن  

(. ولكن ه لم يكن قد وافق على مؤامرة الحكم 17: 11في مجلس السنهدريم )مرقس  ا(، وكان عضو  11: 27)لوقا 

ي    ا(. كان يوسف تلميذ  11: 27يسوع المسيح بالصليب )لوقا  على ه كان يخشى اليهود. الراجح ليسوع المسيح، ألن   اسر 

ومحب ة  يلمسيح الكفارااليهود إلى خارج الس نهدريم والمجمع. ولكن نتيجة موت يسوع  يطردهأن ه كان يخاف أن 

 وطلب من الوالي جسد يسوع ليدفنه.  ، فقد أتى عالنية  اجد   اف هذا شجاع  سالمسيح له صار يو

لها. في البداية، كان  اللش ريعة ومعل م   اماهر   اومفس ر   افي الس نهدريم، وكان فريسي    اكان عضو   اونيقوديموس أيض  

حين شك ك بسلطة مجلس الس نهدريم على أن يحاكم أي  شخٍص  اجد   اوشجاع   اكان جريئ   ايخشى من اليهود، ولكن ه الحق  

 (. 12-14: 3)يوحنا  عادال   ادون الت حقيق معه تحقيق  من 

ليب، و اهذان الرجالن مع   ىأت حول أعضاء  لفاه بأكفاٍن مع طيب غالي الث منوأنزال جسد يسوع المسيح من على الص 

أغلقا مدخله بصخرة عظيمة بعد أن وضعا جسده، ووضعاه في قبر يوسف الجديد. وقد كان هذا القبر في بستان، 

 فيه. وقد كان عدٌد من النسوة حاضراٍت ورأيناه وهو يُدفَن.  جسده

 

 73-74، 43: 43يوحنّا 

قدس إلى الكثير من النّبوات التي تحقّقت: 4الّسؤال   ؟ لماذا يشير الكتاب الم 

 .مالحظات

ة في العهد  772 العلماء . أحصى أحدُ اتتميم الن بوات هو أحد أعظم األدل ة على أن يسوع المسيح هو ابن هللا حق    نبو 

. وقد  قام 1الث، الُملَحق اإلرشادي الث  ليل ات المتعل قة بيسوع المسيح في الد  بو  القديم تحق قت في يسوع المسيح. انظر الن  

تيجة أن ها لى الن  إهذه الن بوات في رجٍل واحد في تاريخ هذا العالم، فوصل  م بعمل حساب احتمال تحق ق كلِّ هذا العالِ 

 14×  31واحد من 
93

ات كهذة ويحق قها بهذا القدر من الدق ة! ليس  ! إله الكتاب الُمقدَّس هو الوحيد القادر أن ينبئ بنبو 

 قيقة! بوات وتحقيقاتها الد  من كتاٍب ديني  آخر يقدِّم مثل هذه الن  
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  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

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

ا بقائمة ممكنة من الت طبيقات الت ي نستقيها من يوحن ا شارك ودّون نها. 19: لنفك ر مع   ، وندوِّ

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

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

 

 :43من يوحنّا  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

لنوع من اآلالم. فالمسيح، الذي تألَّم : "ألن  هللا دعاكم إلى االشتراك في هذا ا21: 2بطرس 1نقرأ في  : 1-7: 19

براءة  األجلكم، هو القدوة التي تقتدون بها." قُبِض على يسوع وتم  الت حقيق معه، مع أن ه كان بريئ  

ج بتاٍج من شوك، ولُِطم على وجهه. وأخير   ق ظهره، وتُوِّ ة! وُجلِد بالس وط الذي مز  ، ُصلِب. وقد اتام 

 ي مضطهديك. تختبر معاملة  شبيهة على أيد

ة أوضاع يكون فيها إن ه أسيئت معاملة يسوع وتم  إذالله، ومع هذا لم يفتح فاه. ثم   3: 17يقول إشعياء  : 9: 19

 إغالق الفم حكمة. 

ين بأن ه ليس ألعدا امهما كانت االضطهادات واآلالم، فإن ه يمكن أن تؤمن وتثق إيمان   : 11: 19  ئكوثقة  تام 

 هللا اآلب بأن يعملوا هذه األمور لك.  سلطة عليك إن لم يسمح

 يرة الفاسدة. غوطات الش ر  ه الناس إليك تهديدات ُمقن عة. ال تستسلم للض  ال تستسلم وال تُخر إن وجَّ  : 12: 19

 . اال تخي ر األشرار بشأن ما يعملونه، فقد يختارون األمر األسوأ واألكثر شر    : 11: 19

 ما يهتم  بهما.  اَدع شخص  ل والديك الُمسن ين. أعِدد ما يلزم ألج : 21-23: 19

ال   : 74: 19 م على أن تكون مكمِّ  (. 13: 1كولوسي  ؛1: 13؛ 71: 1تكمل عملك، مثل يسوع )يوحنا  - صم 

 (. 16: 27حين تموت، استودع روحك بيدي هللا اآلب )لوقا  : 74: 19

 ح. نبوات العهد القديم عن يسوع المسي ادرس كلَّ  : 76-73: 19

ي   اإن كنَت تلميذ   : 73-79: 19 جاعة لتكون مثل يوسف ليسوع المسيح، فاطلب منه أن يعطيك الجرأة والش   اسر 

.الر   يٍّ إلى تلميذ علني  ل من تلميذ سر    امي ونيقوديموس، فتتحوَّ
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 :ةأمثلة على تطبيقاٍت شخصيّ  .4

ر ألمه، فإن ني ال  اي أستطيع عقلي  . ومع أن نيال أستطيع أن أتخيل مقدار ما تأل مه يسوع المسيح ألجل . أ تصوُّ

أريد  !غضب هللا الُمقدَّس على خطاياي كلَّ  ، حين تحم لَ يين ألجلأستطيع أن أدرك حقيقة ألمه وموته البديليِّ 

خطاياي. أريد أن أشكره  عن ي. أنا أشكره ألجل تكفيره عن كل   يسوع ُصلِب بدال   قلبي ألنَّ  أن أشكر هللا بكلِّ 

   وأعطاني حياة  أبدية ! صالحني مع هللا، وأريد أن أشكره ألن ه خلَّصني ألجل أن ه 

 

ف بها يسوع في ألمه الش ديد العظيم. فحين من الط   اأنا مندهش جد   . ب معه،  كان يتم  التَّحقيقريقة التي تصرَّ

م لم يكن يهد د ن تأل  . وحين كان يُشتَم لم يُكن يرد  بالمثل. وحيابقي صامت   وفي بعض األحيانأجاب بكل  هدوء، 

(. ليس من إنساٍن كان 3: 17(. ولم يبِك في ألمه، بل تصرَّف كحمٍل ُمقاٍد إلى الذبح )إشعياء 27: 2بطرس 1)

ب  نعمة  كثيرة ألتعل م من مثال يسوع في تألُّمه  . يمكنه أن يعمل ما عمله يسوع المسيح! أصل ي أن يعطيني الر 

 

 التجاوب    .صلِّ : 4الخطوة 

في صالتك لما تعل مته خالل دراسة الكتاب  تجاوب) .19بشأن 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( 3) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

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

 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 للّدرس القادم

 

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

اتعهَّد .1  للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح.  : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 
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 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  19يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .7 يومي ا. استفد  7-1رؤيا يوحنا : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية الكتاب المُ  الحفظ: .1 راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية  .3: 16: يوحنا قدَّس الجديدة واحفظهاتأم 

 حفظتَها. 

الة: .1  (. 7: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .6 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالح دوِّ ظاتك بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

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

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  24)مشاركة   4

  رؤيا يوحنا

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة )   (. 7-1رؤيا يوحنا ومن الت أمُّ

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

 دقائق( 1)حفظ  7

 3: 44يوحنا 

 

 . 3: 16عوا في مجموعاٍت من اثنين. يوحنا راج

  دقيقة( 31)تعليم  3

 المرض والّشفاء

 

فاءعليم بالمرض ويتعلَّق هذا الت  : م قّدمة ف إلى النظرة عديدة  ا. سنستكشف أسباب  الش  إلصابة الناس بالمرض، ونتعرَّ

فاءالكتابية بشأن  فاءسننظر إلى وسائل الحصول على . الش  فاءٍل خاص  إلى دور اإليمان في ، وسننظر بشكالش   . الش 

 

 الّشفاءة بشأن المرض والنظرة الكتابيّ  . أ

 

  .مرض أصل كلّ . 4

 .أ. السبب األصلي للمرض 

 . 19-12: 1 يةروم؛ 19-1: 7تكوين  اقرأ

 بب األصل لكل مرض وللموت في العالم اليوم؟ : ما الس  شف وناق  اكتش  
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 .مالحظات

هو  المرضة. سببها إلى سقوط اإلنسان في الخطيَّ كل األمراض تعود في أصلها و بأن  يعل م الكتاب الُمقدَّس بوضوح 

نهيار في العقل واإلرادة والعواطف. لجسد البشري، وهذا قد يشمل حالة اعف واالنهيار في اراجع والض  حالة من الت  

 راجع واالنهيار. هو ذروة هذه الحالة من الت   الموتو

ريضه اإلنسان على أن يرتكب في تح الش يطانبعد أن نجح  ةخطيَّ لجنس البشري في العن سقوط ا 7نقرأ في تكوين 

ة لإلنسان. وعاقب خطيَّ  اومستمر    ادائم   اوإعالنه عدو    الش يطانة الجنس البشري بلعن ة. وقد عاقب هللا خطيَّ الخطيَّ 

 ةخطيَّ ( ألنها قادت رجلها لل16: 7المرأة بزيادة آالم حملها ووالدتها، وبجعل زوجها يسود عليها )تكوين 

( وبجعل اإلنسان بحاجة لبذل جهٍد 22-21: 3 روميةجل بلعنه األرض )الر   ةخطيَّ (. وعاقب هللا 11: 2تيموثاوس 1)

جربة التي أتته من خاللها. كثير طول أي ام حياته من أجل كسب معيشته، ألن ه كان قد خضع لضغط زوجته والت  

بعد  ةخطيَّ ل(. بسبب سقوط اإلنسان في ا12: 1ية رومالجنس البشري بالموت الجسدي ) ة، عاقب هللا خطيَّ اوأخير  

(. الموت الجسدي هو 19: 7الخلق وعبر التاريخ سيموت كل الرجال والنساء. فستعود أجسادهم إلى التراب )تكوين 

 ة. تي سببها الخطيَّ عف واالنهيار للجسد المادي، والنهاية حالة الض  

 

 .المختلفة والعديدة للمرضب. األسباب  

 ة. المقاطع الكتابي   اقرأ

 للمرض في العالم؟  اة حالي  : ما هي األسباب المرئي  شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

من  اخلقي   ا(، أو يرث عيب  14: 1يمكن أن يعاني اإلنسان من أي من األمراض المعدية الموجودة في العالم )مرقس  -

 (. 12: 1ية رومة )الخطيَّ  سقوط الجنس البشري في( بسبب 7-1: 9؛ يوحنا 6-1: 11والدته )أيوب 

 (. 1: 2)مرقس  ة شخصيةخطيَّ ما بسبب  اما أو عيب   ايمكن أن يعاني اإلنسان مرض   -

 (. 22-21، 13-13: 9؛ 11: 1)مرقس  تأثير شيطانيما بسبب  اما أو عيب   ايمكن أن يعاني اإلنسان مرض   -

ال أو مشعوذما بسبب  اما أو عيب   ارض  يمكن أن يعاني اإلنسان م -  )مرقس خطأ من طبيب أو ممارسات طبيب دج 

1 :26 .) 
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ي في الحياةما بسبب  اما أو عيب   ايمكن أن يعاني اإلنسان مرض   -  (. 16-11، 3: 1)دانيال  أسلوب غير صح 

 (. 21: 11)حزقيال  دينونٍة من هللاما بسبب  اما أو عيب   ايمكن أن يعاني اإلنسان مرض   -

 

 .شفاء أصل كلّ . 4

ة شف وناق  اكتش   الحة، خاص  فاء: من أين تأتي األمور الص   ؟ الش 

 .مالحظات

 يعل م الكتاب الُمقدَّس بوضوح أن كل شفاء هو شفاء إلهي! 

 من هللا.  تأتيأ. كل العطايا الّصالحة  

ماء! اكن في الس  فوق، من هللا اآلب الس  عطية صالحة وكل هبة كاملة تأتي من  أن  كلَّ  13: 1تعل م رسالة يعقوب 

ة، مثل معجزات مواهب  فاءينبغي أال يكون موقف المسيحي ين المؤمنين من األمور الخاص  ، بطريقة تقل ل من قدر الش 

ة والممي زة والفريدة والمعجزية فقط،  هللا بركات العامة وبركات عنايته اإللهية. فأعمال هللا ليست األعمال الخاص 

عام، التي هي كن في السماء! الش مس والمطر والط  اكل عطية صالحة وكل موهبة كاملة تأتي من هللا اآلب الس  ولكن 

(. كل  المهارات 23-27: 23؛ انظر إشعياء 13: 11 الرسل للس رور والر ضى والمتعة، تأتي جميعها من هللا )أعمال

البركات الروحية تأتي من يد هللا  (. وكل  11-1: 71 )خروج ي ة التي يتمت ع بها الفن انون والحرفي ون هي من هللاالفن  

(. ليس من شيٍء لدينا لم 11-11: 21ة هي فَرص من هللا )مت ى االفرص لتحسين وضع الحي (. كل  7: 1)أفسس 

ون بهيجب  ه(! يصر  يعقوب أنَّ 3: 1كورنثوس 1نحصل عليه )  على المسيحي ين المؤمنين أن ينسبوا بقصٍد كل ما يمر 

اء  من تجارب وخبرات حياتية هلل، الذي منه تأتي كل األمور. ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يسب حوا هللا في وقت الس ر 

احة عوبات )لوقا 13-13: 1تسالونيكي 1) والر  يق والص  ؛ 13: 6؛ أفسس 1: 13(، وعليهم أن يصل وا في وقت الض 

ون بأنَّ (. حين يعمل المسيحي ون المؤمنون هذ17: 1يعقوب  يادية هي على الجميع وفي كل  مكاٍن  ا فإن هم يقر  يد هللا الس 

 في األرض. 
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 ب. كّل شفاء يتّم بعمل هللا.  

فاء . خل صني فأخلُص." يدرك النبي أن  أ: "أبرئني يا ربُّ فأبريصل ي النبي قائال   11: 13في إرميا  ال يأتي إال من  الش 

، ولكن هم لم يدِركوا أن ي ، يقول هللا7: 11هللا. وفي هوشع  بُت إسرائيل على المشي، وحملته على ذراعي  : "أنا الذي در 

كل التقينات العالجية والجراحية الموجودة اليوم هي جزٌء من صالح عناية هللا واهتمامه بالن اس أنا الذي أبرأتُهم." 

تكون عيونهم على هللا، ألن هللا هو  على األرض. ولذا، حين يذهب المسيحي ون المؤمنون إلى الطبيب ينبغي أن

 اوحين يعالج الطبيب ضلع  الوحيد القادر على أن يشفي، وهللا هو الوحيد الذي جعل هذه التقنيات تعمل وتأتي بنتيجة. 

الجسد البشري وفيه قدرات  هللاأو حين يُجبَر عظٌم، فهذا يعود إلى عمل هللا الذي يعالج ويجبر. فقد خلق  امكسور  

فاءلى رائعة ع  اتي. الذ   الش 

ر هللا بسيادته ويُ  ر 1: 73ما سيُشفى )إشعياء  اعلِن بأن شخص  في بعض األحيان، يقرِّ (. كما أنه يستطيع أن يؤخ 

له )إشعياء  ل في عملية (. 6-2: 73بسيادته عملية الموت ويؤجِّ فاءكما أن ه يستطيع أن يعجِّ ، ربما من خالل شفاء الش 

 الحفظ اإللهي لكل  ، ينظر إليه الكتاب الُمقدَّس بصفته اطبيعي   شفاء  (. ما يعتبره العالم 11 :1صموئيل 2) فوري مثال  

 !شفاء إلهيفي أصوله  وكل شفاء على األرض ه(. 7: 1)عبرانيين  األشياء

 

 .المؤقَّتة الّشفاءحالة . 7

 ؟ الش فاء: ما مدى مؤقَّتية أو ديمومة شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

فاءأن  كلَّ الُمقدَّس يعل م الكتاب   .شفاء مؤقَّتالذي يسبق المجيء الثاني للمسيح هو  الش 

 جد إال شفاء مؤقَّت.وأ. قبل الموت ال ي 

. تنب أ الن بي إشعياء بأن يسوع سيحمل أمراضنا وأحزاننا، 23: 9؛ عبرانيين 27: 6ية روم؛ 1-1: 11إشعياء  اقرأ

. ولذا، يمكن للمسيحي ين ار عن خطايانا فحسب، ولكن ليشفي أمراضنا أيض  وأننا بجروحه سنُشفى. لم يُمت يسوع ليكفِّ 

فاء ويتوق عوا أن يُشفواالمؤمنين أن يصل وا ألجل  موت.  ةخطيَّ حين تكون هذه هي إرادة هللا الكاملة. ولكن أجرة ال الش 

ة   الناس وألن  كل   على األرض سيموتون في أخطأوا، فإن  كل  الناس مصيرهم الموت. وحت ى أفضل الن اس صح 

سل، عادوا وماتوا في النهاية. الش فاءالنهاية. كل الذين نالوا  ، وحت ى الذين أُقيموا من الموت على يد يسوع والر 
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قيامة  -كل  شفاء على األرض هو شفاء مؤقَّت! يسوع هو الوحيد الذي قام من الموت دون أن يعود إليه  وهكذا، فإن  

ل من أُق  (. 24: 11كورنثوس 1بكر الراقدين )إن ه  -يم من الموت دائمة. فهو أو 

 

 الّدائم. الّشفاءب. في المجيء الثّاني لن يكون هناك إال  

سيحدث ردُّ كل  شيٍء . 1-7: 21 يوحنا ؛ رؤيا21-24: 7؛ فيلب ي 27-22: 11كورنثوس 1؛ 21: 7 الرسل أعمال اقرأ

الثاني.  ئهمجيشبه جسد يسوع المسيح المجيد في ا لتصير على في المجيء الث اني ليسوع المسيح. ستتغي ر أجسادن

اقدين من المسيحي ين المؤمنين بأجساٍد ال تمرض وال تموت في ما بعد. وفقط  فقط سيُقام كلُّ  وحينئذٍ  سيمسح  حينئذٍ الر 

ٌح أو بكاء أو ألم. وفقط لن يوَجد الموت في ما بعد، ولن يوجد حزٌن وال نو حينئذٍ دمعٍة من عيون الناس. وفقط  هللا كلَّ 

هنا  ا! يمكن للمسيحي ين المؤمنين أن ينالوا شفاء  مؤق ت  اسيزول النظام القديم لألشياء وسيجعل هللا كلَّ شيٍء جديد   حينئذٍ 

فاءعلى األرض اآلن، ولكن   الكامل والدائم )الذي يشمل العقل واإلرادة والعواطف( لن يتحق ق إال في المجيء  الش 

 يسوع المسيح. الث اني ل

 

 .الّشفاءسّر . 3

 . 16: 1؛ عبرانيين 3-6: 1؛ فيلب ي 11: 1؛ أفسس 12: 22؛ لوقا 29: 29تثنية  اقرأ

 .عّلم

 .أ. طريقتان غير كتابيّتَين للّشفاء 

ة قواعد وطرق للشفاء، ولكن  ليس أي منها كوني   ل أي  اعام    اثم  يقة أو ة طريقة أو أي اختبار إلى طر. فال ينبغي أن تتحو 

 رق، فيما يلي طريقتان أو منهجي ان غير كتابيتَين: اختبار شامل على مستوى العالم. وكأمثلة على هذه القواعد والط  

ة ميل عند بعض المسيحي ين المؤمنين العتبار كلِّ   عامل مع هذه الحاالت، والت  ة نتيجة  لتأثير شيطانيحالة مرضي   ثم 

ي يتم   ياطين. هذا رأي خاطئ بشأن أصل وسبب المرض، وهو يجعل كثيرين من رة والش  من خالل طرد األرواح الش ر 

. يعل م الكتاب الُمقدَّس بوضوح الش فاءالمراقبين العاقلين والمفك رين يشك كون بشأن صلوات المسيحي ين المؤمنين ألجل 

 ين. أن  بعض الحاالت المرضي ة فقط تكون نتيجة لتأثير وعمل شيطانَي  
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فاءارسة بين مسيحي ين مؤمنين آخرين هي إعالن كما توجد مم ، بحيث يقبل المرء أن ه قد ُشفي بعد أن يصل ي الناس الش 

! يُتوقَّع من هؤالء المسيحي ين المؤمنين أن قد ُشفي فعال   بشفائه أو يتأك د من أن ه وإن لم يشعر ىحت  ألجل شفائه، 

فوا كما لو كانوا ُشفوا. وهذ د على نظرة خاطئة لإلي هيتصر  ، بل والتمرُّ دق والش ك  ز عدم الص  مان. وهذا الس لوك يعز 

 هللا. 

ل هاتان الط ريقتان غير الكتابي   فاءتَين خدمةَ تحوِّ اس وخدمة إدانة. فال في الكنيسة إلى خدمة تجريح لمشاعر الن   الش 

لوا اختبارات شفاء ُمعيَنة أو مماَرسات شفاء  فاء، ألنهم ُمعيَّ يجوز للمسيحي ين المؤمنين أن يحوِّ نة إلى قوانين كونية للش 

لون  التي ال يستحق ها اإلنسان،  تهكونية مرة  أخرى. فنعمة هللا تبقى رحم نواميس وشرائعهللا إلى  نعمةبعملهم هذا يحو 

فاءوال يجوز تحويلها إلى قانوٍن أو نظام. المرض و يادي ة التي لم ايبقيان سر    الش   يُعلِنها لنا.  من أسرار إرادة هللا الس 

 

 لم ت علَن. الّشفاءب. إرادة هللا الّسيادية في  

يادي  ةي  الغموض والس ركل  شفاء فيه شيٍء من  يعل م الكتاب الُمقدَّس بوضوح أنَّ  ة غير ، إذ هو يعتمد على إرادة هللا الس 

عض األمور أو بعدم حدوثها. ولدى هللا هذا يشمل إرادة هللا الفاعلة والس ماح اإللهي بحدوث ب(. 29: 29الُمعلَنة )تثنية 

، بينما يشفي آخر من الةبالص  ما  اآخر، أو لماذا يشفي شخص   اشخص   عدم شفائهما و اشخص   لشفائهأسباب سيادي ة 

. ولذا، ال اتستغرق وقت   تدريجي ةة عملي  بينما يشفي آخر من خالل   افور  ما  ا، أو سبب شفائه شخص  األطباءخالل 

ة. وبدال  يستطيع المسي  حي ون المؤمنون، بل ال يجوز لهم، أن يطلبوا من هللا أو يأمروه بأن يعمل ما يرغبون هم به بقو 

 (!12: 22من هذا الموقف عل منا يسوع بأن نصل ي: "لتُكن ال مشيئتي بل مشيئتك" )لوقا 

 

 .الّشفاءالتّعامل مع  منهجيّة. 4

الة ألجل : ما المنهجي ة التي ينبغي للمسيشف وناق  اكتش   فاءحي ين المؤمنين أن يت بعوها تجاه الص   ؟ الش 

 .مالحظات

يعل م الكتاب الُمقدَّس بوضوح بأن على المسيحي ين المؤمنين أن يأتوا إلى هللا بثقة حين يصل ون ألجل أي  شيٍء، بما في 

فاءذلك   : الش 
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 . الّشفاءأ. صلِّ فقط من خالل الوسيط يسوع المسيح ألجل  

ليب إال ألن  يسوع المسيح مات على الص   الش فاء. ال ينال المسيحي ون المؤمنون 21: 16؛ يوحنا 1: 17اء إشعي اقرأ

الة باسم كفير عن خطاياهم! لهذا يعل م الكتاب الُمقدَّس المسيحي ين المؤمنين بأن يصل وا باسم يسوع المسيح. الص  للت  

يسوع المسيح عن نفسه، وهي مبنية على استحقاق عمل خالصه ما أعلنه  الة بتوافق مع كل  يسوع المسيح تعني الص  

 المكتِمل. يسمع هللا صلوات المسيحي ين المؤمنين فقط ألن  يسوع المسيح هو وسيطهم. 

 

 . الّشفاءب. صلِّ بثقة ألجل 

يصل ون. هلل حين  طلباتهم كل  . يستطيع المسيحي ون المؤمنون أن يقد موا 16: 1؛ عبراني ين 3-6: 1فيلب ي  اقرأ

م، ويحفظ أفكارهم ومشاعرهم )عقولهم وقلوبهم( في ه  وسيستجيب هللا صلواتهم بحيث يأتي سالم هللا، الذي يفوق كل  فَ 

أن ه يمكن للمسيحي ين المؤمنين أن يأتوا إلى عرش نعمة هللا بثقة لينالوا  16: 1ين المسيح يسوع. وتعل م رسالة العبراني  

وأمانته وقوته وسلطته غير المحدودة، يعرف  وقاِت حاجتهم. هللا، بحكمته ومحب تهأعمة تعينهم في رحمة ويجدوا ن

 الوقت األفضل والمكان األفضل اللذين فيهما سيستجيب لصلواِت شعبه. 

الة، فعلى المسيحي ين المؤمين أال يخافوا أو ينزعجوا، شرط أن يكونوا قد  اوهكذا، إن بدا أن  إنسان   ما لم يُشَف بعَد الص 

 للكتاب الُمقدس وأن يكونوا قد صل وا بإيمان األطفال إلى هللا.  اعملوا ما يستطيعون عمله ات باع  

ف برغبتنا الش ديدة ب فاءبعد أن نعرِّ يادية وغير الُمعلَنة )لوقا6: 1أمام هللا )فيلب ي  الش   (، نُخِضع إرادتنا إلرادته الس 

هاية إرادته الس يادية ه في الن  (، وبثقٍة بأن  11: 1يوحنا 1؛ 16: 1يين (، بثقة كاملة بأن ه سمع صلواتنا )عبران12: 22

 (! 79-73، 23: 3ية روماإللهية هي أفضل ما يمكن أن يحصل في حياتي )

فاءمهما كان جوابه، ف فاءأو عدم  الش  أو بعد فترٍة طويلة، فإن  سالمه بشأن  االة أو من خالل األطباء، فور  بالص   الش 

! (! 3: 1كاَرنا ومشاعرنا )فيلب ي األمر يغمر أف  نصل ي أن نكون قادرين على قبول جواب هللا بشكٍل تام 

 

 الّشفاءب. سبب عدم نوال بعض النّاس 

 

  !ة أكثر من سبب لعدم شفاء الن اسثم  : م قّدمة
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فاءاس على ما بعض األسباب لعدم حصول الن  : شف وناق  اكتش    ؟ الش 

 

 .ة شخصيّةخطيَّ . 4

 . 11: 1؛ يوحنا 1-1: 72؛ مزمور 13-13: 24؛ 13: 12 تكوين اقرأ

للرجل الذين كان  11: 1، يقول يسوع في يوحنا ما هي سبب عدم شفاء بعض الناس. فمثال   ة شخصي ةخطيَّ قد تكون 

ة ثماني وثالثين سنة: "ال ت ايعاني مرض   في بعض األحيان ال ة لئال يصيبك ما هو أسوأ." جع إلى الخطيَّ رأقعده مد 

ما لم يتُب عنها بعُد. وهكذا، قد يسمح هللا بالمرض كنوٍع من العقاب أو  ةخطيَّ خص ألن  هللا يعاقبه على يُشفى الش  

 التأديب أو التحذير. 

 

 .أسلوب حياة غير صّحي. 4

 . 7: 1بطرس 1؛ 23: 6مت ى  اقرأ

ية ومتوازنة صابون بصداٍع شديد بسبب قلقهم يمكن أن يكون سبب عدم شفاء بعض الناس. فيُ  إهمال عيش حياة  صح 

ائد. أو قد يُصابون بحالِة توتُّر شديد ألن هم يعملون أكثر من قدرتهم على االحتمال. وقد تحصل لديهم مشكالت في الز  

أكثر من حاجتهم أو  اطعاٍم غير متوازنة، أو بسبب تناولهم طعام   جهزتهم الهضمية بسبب تناول وجباتِ معداتهم وأ

م دانيال على أال يأكل من الط عام الملكي، بل بأن يأكل خضار  . من حاجتهم أقل   ويشرب ماء  فقط. ونتيجةَ  وبقوال   اصم 

ة  )دانيال  ام الملك صح  ما يكون الش خص بحاجة ألن يغيِّر  ا(. كثير  16-12: 1هذا صار هو وأصدقاؤه أكثر خد 

فاءأسلوب حياته قبل أن يحصل   . الش 

 

 .عالقات رديئة. 7

 . 11: 12برانيين ع اقرأ

يمكن أن يكون سبب عدم شفاء البعض من أمراٍض هم ُمصابون بها.  العائلي أو االجتماعي الجو  ب االهتمامعدم 

، فإن ه كثير   ديئة أن تستمر  فاءما يُعاق  افطالما ُسِمح بالبغضاء والكره والعالقات الر  ر. ينبغي للعالقات  الش  أو يتأخ 
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د ما يأتي شفاء العالقات بشفاء داخلي  اوكثير  ر. ، أن تتغي  ايسة والمجتمع، بل ومع هللا أيض  ة في العائلة والكنئيالر 

 ! اوشفاء جسدي  أيض  

 

 .عدم معالجة جذور المشاكل. 3

 . 17: 1بطرس 1؛ 21: 1كولوسي  اقرأ

ألحيان يكون هناك . وفي بعض اافي عدم شفاء البعض. البشر ُمعقَّدون جد   ايمكن أن يكون سبب   عدم فهمنا لمشاكلنا

في الالوعي عند  اعميق   بب المخفي  هذا الس  لحقيقة هذا الس بب.  المشكلٍة ما قد ال يكون المريض مدرك   سبٌب مخفي  

عوارض ما يصل ي الناس ألجل  ابب. كثير  ى يطلب من هللا أن يعالج هذا الس  شخٍص ينبغي أن يُسلَّط عليه الضوء حت  

م، ولكن يمكن لحالة الشخص أن تنتكس فيعود لمرضه القديم، ألنه لم يتم  ، فقد يحدث بعومظاهر المشكلة ض التقدُّ

. يمكن لعالم نفس أو طبيب نفسي مسيحي مؤمن أن يساعد في الكشف عن جذور المشكالت. جذر المشكلةالتعامل مع 

 ، النقطة د(.79 الد رس، 3)انظر "تمييز المشكالت"، في الدليل اإلرشادي 

 

 .ئتشخيص خاط. 4

شخيص ص الخاطئ وراء عدم شفاء بعض الن اس. ويمكن للمسيحي ين المؤمنين أن يخطئوا في الت  يشخقد يكون الت  

 بثالث طرق: 

فاءحين يظن  المسيحي ون المؤمنون أن  - يرة أمٌر ضروري، مع أن  الحقيقة هي  الش  الداخلي أو الت حرير من أرواٍح شر 

فاءأن   ي ة. الجسدي هو الحاجة األساس الش 

يرة أو يعالجون مشكلة جسدية لدى الش  أو حين يصل ون ألجل الت    - الداخلي  الش فاءخص، مع أن حرير من أرواح شر 

 هو الحاجة األساسي ة. 

فاءأن أو حين يعتقدون  - فاءالجسدي أو  الش  ة واألساسي ة هي ة، مع أن  الحاجة الحقيقي  الد اخلي هو الحاجة الحقيقي   الش 

يرة. للت حرير م  ن األرواح الش ر 
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 .ضعف اإليمان. 4

 . 24-11: 13مت ى  اقرأ

ة، لم يست تٍ ابوطع التالميذ شفاء ولٍد عانى كثيرا  من نقد يكون ضعف اإليمان هو سبب عدم شفاء الناس. ذات مر 

ٌك عام  بشأن هم يستطيعوا شفاءه بسبب قل ة إيمانهم. في زمن يسوع كان هناك تشكيشديدة، فقال يسوع للتالميذ إن  

فاء ركيز اس للت  . فالناس يتساءلون ويشك كون بشفاء هللا للن اس. أو قد يميل الن  ا. وهذا ينطبق على أي امنا هذه أيض  الش 

 من تركيزهم على األسباب التي ألجلها يريد هللا أن يشفي!  اس بدال  على أسباب عدم شفاء هللا للن  

 

ه نحو األطبّاء واالتّ . 3  .لعالجات الّدوائيّة والطّبّيّةشكيك الموجَّ

األطباء يمكن أن يكون سبب عدم شفاء البعض.  ةرفض قبول الحصول على مساعدة من طبيب أو عالجات دوائي  

حرة علينا أن نرفض المشعوذين واألطب اء الس   ااس. طبع  ة هم وسائل هللا االعتيادي ة في شفاء الن  والعالجات الد وائي  

افين والعالجات قى والُحُجب، وكل   والعر    المماَرسات الس حري ة.  الخاطئة والرُّ

 

 .عدم الّصبر واالنتظار. 3

. ولذا في بعض اأن يشفي شفاء  فوري   ايكون عدم الصبر هو سبب عدم شفاء بعض الن اس. ال يريد هللا دائم  ما  اكثير  

ويلة من الزمن أو من خالل عملية تدريجي ة ٍة ط، بينما يحصل في أوقاٍت أخرى عبر مد  افوري   الش فاءاألحيان يكون 

 طويلة. 

 

 .م والمعاناة ألجل يسوع المسيح وملكوتهأل  تال. 3

لعدم شفاء بعض الن اس. ففي بعض األحيان يدعو هللا  اأيض   ا  سبب هيمكن أن يكون التألُّم ألجل يسوع المسيح وملكوت

: "واآلن أنا أفرح في 21: 1سول بولس في كولوسي ل الر  ين ليشاركوا في آالم المسيح! يقونبعض المسيحي ين المؤم

م في جسدي ما نقص من ضيقات المسيح ألجل جسده الذي هو الكنيسة." وقال  اآلالم التي أقاسيها ألجلكم، وأتم 

 كانت هذه اآلالم أو" . : "وإن ما افرحوا: ألن كم ... تشاركون المسيح في اآلالم ...17: 1بطرس 1سول بطرس في الر  

يقات اضطهادات اجتماعي ة )انظر أعمال (، أو 23-27: 11كورنثوس 2؛ 19، 6، 1: 11؛ 14: 17 الرسل الض 
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: 11روحية  )لوقا  ا(، أو آالم  11-17: 1؛ غالطية 14-3: 12كورنثوس 2؛ 7-1: 9جسدية )يوحنا  اأو عيوب   اأمراض  

ب الُمقدَّس أن ه في بعض األحيان يكون األلم (. وهكذا، يعل م الكتا14: 1تيموثاوس 2؛ 2-1: 1كورنثوس 1؛ 11-21

ال مفر  منه، كما يعل م أن األلم جزٌء من االختبار والحياة المسيحي ين. يدعو هللا بعض  االجسدي أو الروحي أمر  

 أو ألجل دعموح ألجل ملكوته أو ألجل الكرازة بإنجيل المسيح المسيحي ين المؤمنين ألن يتألموا في الجسد أو في الر  

 الفقراء والمساكين والمظلومين. 

 

  .هللاعند  ساٍم وسياديّ قصد . 44

 . 14-3: 12كورنثوس 2 اقرأ

. صل ى هؤالءاس هي سبب عدم شفاء لدى هللا قصد سيادي أسمى في ما يتعلق بحياة بعض الن   قد تكون حقيقة أن  

ات إلى هللا بأن يزيل "الش   وكة التي الكتاب الُمقد س عن ماهية هذه الش   وكة التي في جسده". ال يخبرنابولس ثالث مر 

أو صعوبة  جسدية كانت تعذِّب بولس. كان هذا المرض أو  اأو ضعف   افي جسده، ولكن ه يخبرنا أن ها كانت مرض  كانت 

 (. 11-17: 1خرية واالستهزاء )غالطية اس كانوا يعاملون بولس بنوٍع من الس  حت ى أن  الن   اجد   اعف شديد  الض  

ته من عالكتاب الُمقدَّس  ناعل مكما ي ن سبب عدم شفائه بولس. لم يِرد هللا أن يشفي بولس ألنه أراد أن يعلِن نعمته وقو 

لبولس: "نعمتي تكفيك، ألن  قدرتي تُكمَّل في الضعف." وقد قبل بولس سبب هللا،  ب  خالل ضعف بولس. فقد قال الر  

عفات واإلقائال   ني الض  عوبات، ألن ي حينما أكون ضعيف  : "فألجل المسيح، تسرُّ يقات واالضطهاد والص  ، اهانات والض 

 (.14: 12كورنثوس 2!" )افحينئٍذ أكون قوي   

 

 ة تجاه المرض. االستجابة المسيحيّ د

 

 أق ّر بحقيقة المرض، وعبّر عن ألمك وعواطفك. . 4

 . 16: 23؛ مت ى 71: 11يوحنا  اقرأ

 أنواع المشاعر التي تكون لديهم حين يكونون مرضى؟  المؤمنون مع كلِّ : كيف يتكيَّف المسيحي ون شفّكر وناق  

 .مالحظات
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ه يقِر  بأن  يدِرك وأن ينِكر أو  :على المسيحي  المؤمن فماذاين. بألم ومعاناة حقيقي   اما يكون المرض مصحوب   اكثير  

 اقرار بحقيقة المرض واأللم. وكثير  يمكن لإلنكار أن يتسب ب بمشاكل أكثر شد ة، ولذا األفضل هو اإلمريض ويتأل م؟ 

للشعور  ا  ، أم أن  هناك مت سعاما يسب ب المرض شت ى أنواع المشاعر. فهل ينبغي للمسيحي  المؤمن أن يبقى فرح  

 بالحزن والميل للبكاء؟ عب ر يسوُع المسيح عن مشاعر متأل مه، فقد بكى. 

رضه، أم يمكنه أن يعب ر عن إحباطه ويقول: "لماذا ال يعمل هللا بشأن سبب م اهل ينبغي للمسيحي  المؤمن أال يسأل أبد  

ة، ؟" اشيئ    (. 16: 23: "إلهي إلهي لماذا تركتني؟" )مت ى صرخ يسوع على الصليبوذات مر 

، أن اوخطير   اشديد   االكثير من األمراض يمكن أن تنتهي بالموت. فكيف يمكن للمسيحي المؤمن، الذي يعاني مرض  

جاء قيقة مرضه فال يكون شديد القلق من الموت؟ هل على المسيحي ين المؤمنين أن يعل موا أكثر عن الر  حمع ف يتكيَّ 

 المسيحي في مواجهة الموت؟ 

 

 ة. امتحن حياتك واعترف بالخطيَّ . 4

 . 11-17: 1يعقوب  اقرأ

 : بحسب رسالة يعقوب، كيف ينبغي للمسيحي المؤمن أن يستجيب نحو مرضه؟ شفّكر وناق  

 .حظاتمال

يعاني حالة  مرضية شديدة، بحيث  اعلى المسيحي المؤمن أن يدعو شيوخ الكنيسة. يبدو أن يعقوب يصف شخص  

خص إلى هللا بنفسه، فإن ه يدعو شيوخ الكنيسة ليصل وا من أن يصل ي هذا الش   وبدال  ديد. يشعر باإلنهاك والمرض الش  

 معه وعليه. 

. يقول المقطع الكتابي إن ه يَّ يع المسيحي المؤمن أن يعترف بخطيستط ب  ما  ةخطيَّ قد تكون هناك ته بالس ر  بينه وبين الر 

على  ة أو الخطأ. فإن كان األمر كذلك، فإن  د أن يلفت انتباهه إلى هذه الخطيَّ ما من طرف المريض، وهللا يري أو إهمال

ته إلى هللا بهدوء وعلى انفراد بخطيَّ  ات بهدوء واالعترافالش خص المريض أن يستخدمه مرضه كوقٍت المتحان الذ  

ب  سيغفر له ) ، والر  ب  بضرورة االعتراف بالخطايا ألناٍس ال عالقة لهم  16: 1(! ال يعل م يعقوب 9: 1يوحنا 1مع الر 

 الذي أسأَت إليه.  بتلك الخطايا، ولكن ه يعل م باالعتراف بالخطايا فقط للش خص المعني  

، بل هو فقط إلعطاء المريض ةخطيَّ عن أي ة  احياته. ولكن قد ال يكون مرضه ناتج   على المسيحي المؤمن أن يراجع

س نفسه هلل فرصة  لمراجعة حياته و فاء. ينبغي للمريض أن يدرك أن من جديدأهدافه ليكرِّ ته، شخصي   يشمل كل   الش 
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نشطته. وفي هذه الحالة، فإن الهدف من عالقاته )مع هللا، مع أفراد العائلة، مع الجيران(، وكل أهدافه وأعماله وأ وكلَّ 

 . اروحي    اليصبح أكثر نضج   ينموهو أن مرضه 

 

 المختلفة الّشفاءد. أنواع 

 

فاء: ما أنواع شف وناق  اكتش    المختلفة التي يعل م عنها الكتاب الُمقدَّس؟ اقرأ المقاطع الكتابية.  الش 

 .مالحظات

فاءي زوا بين خمسة أنواع من بشكٍل عام، يمكن للمسيحي ين المؤمنين أن يم  في الكتاب الُمقدَّس.  الش 

 

  .ةالحطام التي تتسبّب بها الخطيَّ  ة ومن حالةمن الخطيَّ  الّشفاء. 4

 . 16: 1؛ يعقوب 1: 11هوشع  اقرأ

فاءيتم    : "أنا أبرئ ارتدادهم." 1: 11. يقول هللا في هوشع ةخطيَّ وبة عن المن خالل الت   ةخطيَّ من ال الش 

 : "ليعترف كلُّ واحٍد منكم ألخيه بزال ته، وصل وا بعضهكم ألجل بعض حتى تُشفوا." 16: 1ل م رسالة يعقوب وتع

قدَّس.  ةخطيَّ أ. االعتراف بال   في الكتاب الم 

 : ةخطيَّ نستعرض في ما يلي الموقف الكتابي تجاه االعتراف بال

ي شخصي  هناك  - ي ة مُ  اعتراف سر   (. 3: 94قترفة بحق هللا فقط )مزمور هلل، ألن  هناك خطايا سر 

، ألن بعض خطايانا ُمقترفة بحق  إنسان ما أو أشخاص عديدين، وينبغي االعتراف يتم  على انفرادهناك اعتراف  -

 (. 11: 13؛ 21-27: 1ة لمن أسيء إليهم )مت ى الخطيَّ ب

جماعة ما أو كامل الكنيسة، ولذا ينبغي  ألن  بعَض الخطايا تُقتَرف بحق  مجموعة ما أو االعتراف العلنيوهناك  -

 (. 24: 1تيموثاوس 1االعتراف بها بشكٍل علني )انظر 
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 بوجود مؤمن آخر.  ةخطيَّ ب. االعتراف بال 

ة اقترفها نمعي   ةخطيَّ تعل م أن المسيحي المؤمن، الُمثقَل ب 16: 1يظن بعض المسيحي ين المؤمنين أن رسالة يعقوب 

من أجل  االة مع  فيحمل أحدهما أحمال اآلخر وللص   اق له ليخبره بالمشكلة كي يصل يا مع  يسعى لمصارحة صديٍق وثي

 منها.  الش فاءطهير ووالت   ةخطيَّ حرير من الالت  

ولكن كلمات الن ص  ال تسمح بهذا التفسير! الكلمة التي يستخدمها الكتاب الُمقدَّس هنا ال تعني "االعتراف بروح 

ية بنوع من الس   ةطيَّ خالحزن" بل "االعتراف ب ية والث  سر  قة" لصديق. تُستخَدم هذه الكلمة إما بمعنى "تأكيد" اإليمان ر 

"االعتراف" (، أو 14-9: 14ية رومفق مع وجهة نظر هللا( ))المعنى الحرفي: "أن يقول ما يقوله هللا عن حق ه، فيت  

 (. 16: 1؛ يعقوب 1-7: 13هللا عن خطيتك"( )لوقا  "أن تقول ما يقوله اللشخص الذي اقتُِرفت بحق ه )حرفي   تهخطيَّ ب

ٍع أو عقد اجتماٍع يعترف فيه المسيحي ون المؤمنون بخطاياهم بعضهم لبعض، وال وهكذا، فإن المقطع ال يتكل   م عن تجمُّ

 بوجود ، ألن  هذه اآلية ال تقول: "اعترفوا بخطاياكم هلل16: 1يمكن تبرير مثل هذه الممارسات باالعتماد على يعقوب 

ز كآخرين،" ولكن ها تقول "اعترفوا بخطايكم بعض م لبعض." وعالوة  على ذلك، فإن  هذه الممارسة يمكن أن تعز 

 (. 7، الُملَحق 2اإلرشادي  )انظر الدليل ميمة والحديث الس لبي عن اآلخرينالن  

 

 .لشخٍص أسأنا إليه ةخطيَّ ج. االعتراف بال 

للش خص الذي أخطأنا بحق ه وال ذي ينبغي أن يتم   ةخطيَّ هو ما يلي: االعتراف بال 16: 1حيح الوحيد ليعقوب الفهم الص  

ال يجتمعون للد خول في  16-17: 1المؤمنون المذكورون في يعقوب  نحتاج ونريد أن نحصل على مسامحته.

ية، ولكن  ما لدينا هنا هو إساءة أحدهم آلخر وسعيه ل لحصول على فرصة في اعتراٍف متباَدل بشأن الخطايا الس ر 

ة لتصحيح األمور بينهما. أو ربما يكون قد ضايق آخر وأساء إليه، وهو اآلن مستعد لالعتراف بخطأه  شركة خاص 

ته بحق  الش خص هلل بخطيَّ  ته والمصالحة معه. فإن كان هذا هو الحال، فإن ه يمكن للمريض أن يعترف أوال  وخطيَّ 

 ته للش خص الذي أخطأ بحق ه. أن يعترف بخطيَّ  ااآلخر، وحين تُسنَح له الفرصة الحق  

 

  .من االنكسار الداخلي الّشفاء. 4

 .74: 11؛ 13: 12؛ أمثال 7: 113مزمور  اقرأ
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فاءيتم   من المشاكل والجروح العاطفية الداخلية من خالل تمييز وإدراك أسباب وجذور المشاكل والس ماح هلل بأن  الش 

ي القلب ويضم د رسمنك : "إن ه يشفي7: 113ل الوحي الُمقدَّس في مزمور وقيعالج هذه الجذور واألسباب. ي

 جراحهم." 

 

 .من المرض الجسدي الّشفاء. 7

 . 21-24: 7؛ فيلب ي 27: 1مت ى  اقرأ

ب  يسوع المسيح يحصل كل  أنواعات وحاالت قبل المجيء الث   من األمراض الجسدية وحاالت العجز  الش فاءاني للر 

الة والعالج الط ب ي. يقول الوحي في إنجيل مت ى الجسدي من خال : "وكان يسوع يتنقَّل في منطقة الجليل 27: 1ل الص 

الكامل والدائم ألرواحنا إال حين نموت أو ننتقل من هذه  الش فاء... ويشفي كلَّ مرٍض وعل ٍة في الشعب." لن نتمت ع ب

(! ففي قيامة األجساد 7-1: 7يوحنا 1مثل يسوع المسيح ) الحياة لنرى يسوع ونكون معه إلى األبد. فحينئٍذ سنكون

فاءعند المجيء الث اني ليسوع المسيح سنختبر  ائم ألجسادنا. وحينئٍذ ستتغيَّر أجساُدنا األرضية لتصير الكامل والد   الش 

 (. 21-24: 7على صورة جسد يسوع المسيح المجيد )فيلب ي 

 

 .ّريرةضغط وعبودية األرواح الشّ من  الّشفاء. 3

 .73: 14 الرسل ؛ أعمال13-11: 13مت ى  اقرأ

فاءيتم   الة. يخبِرنا الوحي في أعمال الش  يرة من خالل الص  : "... كان 73: 14 الرسل من عبودية األرواح الش ر 

ل أال نصوغ نظري ات ]يسوع[ يتنقَّل من مكاٍن إلى مكان يعمل الخير، ويشفي جميع الذين تسلَّط عليهم إبليس." يُفضَّ

ياطين 21: 13بشأن نَص  إنجيل مت ى  وم،" ألن  إفال يُطَرد : "وأما هذا النوع من الش  الة والص  ل نصوص أفض ال بالص 

. فيبدو أن هذه اآلية أُضيفت في (نص  هذه اآليةس ال تحتوي على المخطوطات اليونانية وأقدم ترجمات الكتاب الُمقدَّ 

  وقٍت ما ما قبل القرن الميالدي الرابع. 

 

  .األرضشفاء . 4

 . 11: 3 األيام أخبار2 اقرأ
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ب  الجفاف واألوبئة، ويرِسل أمطار   ب  في اجي د   اويعطي حصاد   ايحصل شفاء األرض حين يرفع الر   أخبار2. يعد الر 

[ ات ضع شعبي الذي ُدعي اسمي قائال   11: 3 األيام عوا طالبين وجهي، و: "ثم  ]إن   ابوا عن غي هم،تعليهم، وتضرَّ

 تهم وأُخِصب أرضهم." عن خطيَّ فإن ني أستجيب من السماء وأصفح 

 

 الّشفاءهـ. وسائل 

 

  .ستخدم هللا وسائل مختلفة للّشفاءي. 4

  .عّلم

 .الطّبيعي الّذاتي الّشفاءأ.  

ي أوجد ة، ما يزال هللا هو خالق جسد اإلنسان. حين خلق هللا الجسد البشرسقوط اإلنسان في الخطيَّ  بغم من عواقبالر  

فيه قدرة ذاتية رائعة على معالجة االختالالت الجسدية. فالكثير من األمراض وااللتهابات البكتيرية والجروح تُشفى 

فاءأوجد قدرة  َمن . وهللا هوا، حت ى لو تطلَّب األمر وقت  اذاتي   (. وهكذا، فإن  7: 1الط بيعي في الجسم )عبرانيين  الش 

فاء .  اأيض  الط بيعي الذ اتي هو  الش   شفاء إلهي 

 .ب. األطباء والعالجات الطّبّيّة كوسيلة للّشفاء 

فين في  فاءإن  ال ذين صل وا ألجل ( Faith Healers) حركة شفاء اإليمانيقول بعض الُمتطرِّ ينبغي أن يعلِنوا أن هم  الش 

." ويقولون: "يمكنك أن آلن مشفي  نالوه. يقولون: "بعد أن صل ينا ألجلك، عليك أن تؤمن أن صلواتنا استُجيبت وأن ك ا

تتوقَّف عن أخذ  ن  تتغاضى عن عوارض المرض التي ما تزال لديك." ويقولون: "كعالمٍة على إيمانك، يمكنك أ

،" وغيرها من الت صريحات واألقوال التي ينطقون بها. االعالجات التي تتعاطاها." ويقولون: "ألِق العك ازين عنك بعيد  

الة تلق ي ال يتعارضسب كلمة هللا، ألن ه بحسب الكتاب الُمقدس، ال يتكل م هؤالء بح  . العالج مع الص 

ب   العالج الط ب ي األساسي  ، كان مسح المرضى بزيت هو 71-77: 14ولوقا  17-12: 6بحسب مرقس  في أي ام الر 

ة. فكان التالميذ يدهنون يسوع المسيح. ففي الكتاب الُمقدس، كانت العالجات واألدوي ة في مرحلة تطويرها األولي

جل ال   د جروح الر  الح ضم   ا، وسكب على جروحه زيت  اي كان مطروح  ذالمرضى بزيت فيُشفون. والس امري الص 

يت يُستخَدم لتطرية الجروح المكشوفة )اوخمر   (، بينما كانت الخمر تُستخَدم لتطهير الجرح 6: 1 إشعياء. كان الز 

من العناية. وقد  اك، وضع الرجل على حماره وأخذه إلى نزٍل حيث تلق ى شيئ  (. وبعد ذل27: 1تيموثاوس 1)انظر 
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عناية الط ب ي ة التي أعطاها لقريبه في النُّزل. وال شك  أن  بولس الرسول وكثيرين قد الامتدح يسوع هذا الس امري على 

"الطبيب الحبيب"!  11: 1لس في كولوسي استفادوا من الخدمات الط ب ي ة العالجي ة التي كان يقد مها لوقا، إذ يدعوه بو

فاء، فقد ترك تروفيموس مريض   من  افي ميليتس، ونفترض أن ه فعل ذلك لينال شيئ   اومع أن  بولس تمت ع بقوى للش 

احة  (. 24: 1تيموثاوس 2الذ اتي من العمل ) الش فاءإلى أن تتمك ن عالجات تلك األيام أو قوى  الر 

 

 .المعجزي الّشفاءج.  

فاء. هذه  23: 12كورنثوس 1رنا الوحي في يخبِ  عة للش  بأن  هللا أعطى بعض المسيحي ين المؤمنين مواهب روحية متنو 

فاءقدرات تهدف لتعزيز شفاء أرواح الناس أو أجسادهم. يستخدم هللا الناس كوسائل وقنوات من أجل إيصال   الش 

مختلفة من الوسائل والقنوات لشفاء  اهللا يستخدم أنواع   ظِهر أنَّ لآلخرين. صيغة الجمع في عبارة "مواهب شفاء" تُ 

عاة ة والنفسي  بالوسائل الجسدي  الناس. يشفي هللا الناس من خالل األطباء والمعالجين  ة، أو يشفي من خالل الر 

فاء شوالُمشيرين، أو يمكن أن يشفي الناس من خالل صلوات إيمان المسيحي ين المؤمنين. وهكذا، فإن  كل  شفاء هو 

  ! شفاء معجزي. وكل  شفاء هو في جوهره وأساسه إلهي

 

 .الكامل هائيّ النّ  الّشفاءد.  

: "... األجسام ذات اللحم والد م ال يمكنها أن ترث ملكوت هللا." في هذه قائال   14: 11كورنثوس 1يخبِرنا الوحي في 

فاءف. شفاء مؤقَّتاألرض، كل  شفاء إلهي  هو  ائم لنفوسنا وأرواحناالن هائي والكامل  الش  سيتم  بعد موتنا وانتقالنا  والد 

فاء(. لن يحصل 7-1: 7يوحنا 1إلى محضر يسوع المسيح ) عند  األجسادإال في قيامة  الن هائي الكامل ألجسادنا الش 

(. فالس موات الجديدة واألرض الجديدة 21-24: 7؛ فيلب ي 13-14: 11كورنثوس 1المجيء الثاني ليسوع المسيح )

فاءي المكان الوحيد الذي فيه سيُختبَر ه ائم لكامل كيان اإلنسان.  الش   وحينئٍذ فقط سيزول كلُّ الن هائي والكامل والد 

 (! 1: 21 يوحنا فال تعود موجودة إلى أبد اآلبدين )رؤيا ،وموت وعجزمرض 

 

  .فاءأصحاب المواهب الخاّصة كوسيلة للشّ . 4

 التي امتازت بشكٍل خاص  بحصول معجزاٍت فيها؟  يخالصالهللا ريخ تافي فترات هي ال: ما شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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أكثر من اهتمامه بأعمال هللا االستثنائي ة غير االعتيادي ة. يبقي هللا بأعمال عناية هللا  يهتم  س ، الكتاب الُمقدَّ بشكٍل عام  

ل العظيمة في تاريخ هللا الخالص! وقد كانت نق ة في تاريخ خالص المعجزات لنقاط التحوُّ ل العظيمة المهم  اط التحوُّ

 هللا هي: 

  .أ. الخروج 

 . 9-1: 21؛ عدد 23-22: 11خروج  اقرأ

 المعجزات حول موسى، أي خالل فترة افتداء شعب إسرائيل وإخراجه من مصر.  حصول ترك ز

 

 .ب. األنبياء 

 . 16-1: 1ملوك 2؛ 21-13: 13ملوك 1 اقرأ

 يا وأليشع، أي في فترة بداية األنبياء العظماء في إسرائيل. حصلت معجزات في خدمتي إيل

 

 .ج. يسوع المسيح 

 . 73: 14 الرسل ؛ أعمال21-27: 1مت ى  اقرأ

 في تاريخ البشر.  امعجزات كثيرة في خدمة يسوع المسيح، أي خالل الفترة التي صار فيها هللا إنسان   تحصل

 

 .سلد. الر   

 . 1-7: 2؛ عبرانيين 7: 11 الرسل ؛ أعمال12: 12كورنثوس 2؛ 24: 16مرقس  اقرأ

سيس الكنيسة أحصلت معجزات كثيرة ارتبطت بيسوع المسيح ترك زت في خدمة رُسل المسيح، أي خالل ت اوأخير  

ُسل وخدمتهم إذ كانت 12: 12كورنثوس 2المسيحي ة. وبحسب  المعجزات آية من ، فقد تمحورت المعجزات حول الرُّ

. هذا يتوافق مع النمط العام الذي نراه في الكتاب الُمقدَّس، كما ُذِكر أعاله. سلعلى فرادة خدمة الر  هللا للُمصاَدقة 

ب  ثب ت رسالة بشارة اإلنجيل بتمكين الرُّ  7: 11 الرسل وأعمال 24: 16ونقرأ في مرقس  سل من عجائب بأن  الر 



135 
 

لتثبيت رسالة هو  لروح القدس حسب إرادتههللا مواهب ا، سبب منح 1-7: 2ين بحسب عبراني  ة. وآيات معجزي  

ُسل يكرزون بها   في الكنيسة األولى.  الخالص التي كان الرُّ

 

ل في تاريخ الكنيسة المسيحيّة اليوم   .هـ. نقاط التحو 

 .12: 11؛ 23: 12كورنثوس 1 اقرأ

كٍل خاص  خالل أوقات نقاط ما تزال المعجزات تحصل في أي امنا هذه! إن ها تحصل في كل  مكان، ولكن ها تحدث بش

ل في تاريخ الكنيسة المسيحي ة في بلداٍن وأماكن ُمعي نة. تهدف مواهب  فاءالتحوُّ . لبناء الكنيسةة وحية المعجزي  الر   الش 

يمكن أن يكون لديهم إيمان لممارسة موهبة  ،المسيحي ون المؤمنون، الذين يقولون إن  لديهم مواهب شفاء روحية

خدمة المرضى  تكون ولكن فقط ضمن حدود كلمة هللا وبتوجيه وقيادة شيوخ الكنيسة. ولكن ينبغي أالالروحية اليوم، 

فاءامتالك الخادم لموهبة  معتمدة  على خدمة  اأن ه ينبغي دائم   11: 1أو عدم امتالكه لها. فتعل م رسالة يعقوب  الش 

فاءموهبة  المرضى في كل  كنيسة من خالل شيوخ الكنيسة، سواء أكانت لديهم  ة أم ال! وحي  الرُّ  الش 

 

  .صالة الّشيوخ ومسحهم للمرضى كوسيلة وقناٍة للّشفاء. 7

 . 16-17: 1يعقوب  اقرأ

 .عّلم

 تكون عادة  خدمة الّشيوخ. الّشفاءأ. خدمة  

وه بزيت الكنيسة، ليصلُّوا من أجله، ويدهن ستدِع شيوخَ ي، فلا: "ومن كان منكم مريض  11-11: 1تعل م رسالة يعقوب 

. فالص   ب  ة، وإن كان مرضه بسبب خطيَّ باسم الر  ح  ب  إليه الص  ٍة ما، الة المرفوعة بإيمان تشفي المريض، إذ يعيُد الر 

بُّ له."  يغفرها الر 

يت هما لدعم عمل الط بيب. كما أن ه ال يرفض عمل األطب اء أو العالجات الص   ال يقول لنا يعقوب إن   الة والمسح بالز 

ة دائم  فقط ألن ه ال يذكره!  االط ب ي ة. ال يجوز للمسيحي ين المؤمنين أن يفترضوا أن يعقوب يرفض أمر   واألدوية عٌد بُ  اثم 

فاء، وهذا ما يشد د عليه يعقوب في هذا المقطع. ينبغي للمسيحي أال يطلب خدمة طبيب إال ويطلب عمل يد للش   روحيٌّ 
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هلل، أو المجيء إليه وحده من دون اللجوء لطبيب، أمٌر صائب  وء أوال  يكون اللجولكن في بعض األحيان  .اهللا أيض  

 . اأيض  

فاءمن خالل الصالة ومسح شيوخ الكنيسة المحلية للمريض. ال تخص  خدمة  الش فاءيربط يعقوب بين خدمة   الش 

فاءبذاته، مثل الش خص الذي يد عي أن ه يملك "مواهب  اُمعي ن   اموهوب   اشخص   . 74: 12كورنثوس 1في  " المذكورالش 

ُسل. فخدمة  فاءوال هي تخص  أي نظام خدمة مثل خدمة الرُّ شيوخ الكنيسة  واعتيادي   تخص  بشكٍل طبيعي   الش 

 كمجموعة! 

 

 .كنسيّ ا اب. المسح بالزيت ليس سّر   

المسيحي ة قبل في الكنيسة  امسيحي    ا، وصار تقليد  16-17: 1نشأ تعليم خاطئ وممارسة خاطئة اعتمدا على يعقوب 

 . 1113حركة اإلصالح عام 

 أسقف المنطقة الزيت الُمستخَدم في مسح المرضى.  سفي القرن الثالث بعد المسيح، ظهرت عادة أن يكرٍّ  -

 بحلول القرن العاشر، صار هناك تشديد على أن  الكاهن هو من يحق  له أن يقوم بالمسح.  -

"المسحة األخيرة" و"مسحة المرضى" و"سر  مسحة  بحلول القرن الثاني عشر، ظهرت ُمصطلحات -

 . اوأكيد   اهذه المسحة محصورة في من بدا موتهم وشيك   تالمحتضرين"، وصار

بعة".  -  في القرن الثالث عشر، أُعلِنت ممارسة مسح المرضى كأحد "األسرار الس 

ن )لعنة من الكنيسة تفصل الشخص من أُعلِنت األناثيما/ الحرما اوالحق   1111في مجمع ترنت، الذي ُعقِد عام  -

... وأعلنها الرسول المبارك  اقدَّسة" التي "رسمها يسوع المسيح سر   الكنيسة( على كل من ينكر "المسحة المُ 

على كل من ينكر أن هذه المسحة تعطي بركة وغفران الخطايا، ... أو على من يعتقد أن الشيوخ  ال يعقوب،" أو

 The Canons and Decrees of the Council of""لم يكونوا كهنة رسمهم أسقف" )الذين أشار إليهم يعقوب 

Trent," translated by J. Waterworth, 1848, p. 110f .) 

. فنص  11-11: 1شعبي كنسي. ليس لهذا التقليد صلة بيعقوب  واضح أن هذا تقليد غير كتابي وأن ه اعتقاٌد ديني  

بشفاء المرضى، وغفران الخطايا يكون في بعض األحيان فقط ذا صلة بهذه  ي  رسالة يعقوب مهتمٌّ بشكٍل أساس

الة.  يت الغفران وال يستطيع أن يعمل هذا! ولكن  حت  الص  وعالوة  على ذلك، ى في هذه األحيان، ال يمنح المسح بالز 
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مة الشيوخ من خالل رسالة يعقوب ال تتكل م عن إعداد شخٍص ما للموت، ولكن على العكس من ذلك، فإن  خد فإن  

 على األرض!  بصورة صالتهم ومسحهم المريض تهدف لشفائه وإعادته للحياة

 

 .من خالل الّشيوخ الّشفاءج. األنشطة واألعمال المرتبطة بخدمة  

وفي هذه الحالة يكون أمام  العلني ة، ولكن عن خدمة شخصي ة للمريض في بيته. الش فاءعن خدمات يتكل م يعقوب ال 

تان محدَّدتان: الش يو الةخ مهم   . ب  بزيت باسم الر   مسحهألجل المريض و الص 

هم  يوخالش  الة أو لممارسة إيمانه ليُشفى. فالمريض مدعوٌّ للص   مهم  أن نالحظ أن  هذا المقطع ال يشير إلى أن  

ون  فاءالالزم ألجل  الة ولممارسة اإليمانللص  المدعو   حسالة وليس في المَ ه الخدمة في الص. تكمن فاعلية هذالش 

 ته استجابة  لصالة اإليمان التي يرفعها الش يوخ. وعد بشفائه وقو   ب  . فالر  بالزيت

يتبممارسة  17: 6في مرقس لم يأمر يسوع  يت المسح بالزَّ ، ولكن  من المؤك د أن ه صادق عليها. فقد كان المسح بالز 

لمسح يُستخَدم كعالج. وقد استخدم يسوع لعابه/ بصاقه مرة  فقط ي في أي ام يسوع، ولذا كان اسهو العالج الط ب ي األسا

م  والعمي كان (. 3-6: 9؛ يوحنا 26-22: 3؛ 73-71: 3في شفاء أصم وأعمى )مرقس  فألن التواصل مع الصُّ

المريض بأن ه يريد أن  ةكنة اإلدراك باللمس( من أجل طمأن، فقد استخدم هذا األسلوب كطريقة ملموسة )ومماصعب  

وعالمة على سلطان اسم يسوع المسيح وقدرته على  اومرئي   املموس   اتعبير  أيضا  يستخدمون يوخ الش   وهكذاشفيه. ي

 . الش فاء

 املموس   اتعبير   ااأليدي كان هو أيض   وضعَ  . ولكنَّ يوخ أليديهموضع الش   نبغي مالحظة أنه ليس من إشارة هنا إلى أن  ي

 الرسل سل وفاعليته )أعمال( وسلطان الر  1: 6مسيح وفاعليته )مرقس وعالمة على سلطان يسوع ال اومرئي  

 . ا(، وهو أمٌر مناسب ومقبول تمام  3: 23

عالنية أمام الشيوخ )انظر المعالجة  بخطاياه يعترف أوال  أن نفك ر بأن  على المريض أن  كما أن ه ليس ضروريا  

ينبغي االعتراف بها من أجل  ةخطيَّ يَض إن كانت هناك أن يسأل الشيوخ المر االسابقة(. ولكن من المناسب تمام  

ب  لها. ويكون مناسب   ة واالعتراف بالخطيَّ  الةللص   اهادئ   اوقت  لو أُعطي المريض والجميع  االحصول على غفران الر 

 ونوال الغفران. 
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  .صالة اإليمان ونتيجتها. 3

 ظاهر به.هدف الوعود تحفيز اإليمان أو التّ ليس أ.  

 الة في الكتاب الُمقدَّس؟ اقرأ مقاطع الكتاب الُمقدَّس. : ما هدف الوعود المتعلِّقة بالص  شف وناق  اكتش  

 ينبغي أال يكون إيماننا افتراض ال دعم أو تأكيد له بأن هللا ينبغي أن يشفي وسيشفي. 

ب سيقيمه. إن  نظرنا إلى ، والرةح  ستخل ص المريض أو تعيد له الص   بأن  صالة اإليمان 11: 1رسالة يعقوب  تِعد

م هذا  يكون هو القناعة بأن   اإليمانالة المرفوعة بإيمان" وحده، فإن  الص  ُمصطلح " فاءإرادة هللا هي أن يتم  مهما  الش 

 كانت الظروف، ولكن  هذا ليس ما قصد يعقوب قوله. 

جلِه، فآمنوا أن كم قد نلتموه، فيتمَّ "إن ما تطلبونه وتصلُّون أليقول:  21: 11تكل م يسوع بوعود شبيهة. ففي مرقس 

ة جد  (. واضح أن عبارة "الصالة الم19: 13؛ مت ى 17: 11ا لكم" )انظر يوحن   ن ، ولكن ها تتضم  ارفوعة بإيمان" ُمهم 

بأن إرادته هي أن يشفي هذا  اجد   اخاص    اعقيدات والمخاطر. فإن لم يعِط هللا المسيحي ين المؤمنين إعالن  بعض الت  

ما يضل ون بقناعاتهم بشأن ما سيعمله هللا أو لن يعمله. من دون هذا  ا، فإن  المسيحي ين المؤمنين كثير  ضخص المريالشَّ 

الة ألجل شفاء المرضى بموقف االعتقاد بأن هللا سيشفي وينبغي أن يشفي هي افتراٌض ال اإلعالن الخاص   ، فإن  الص 

 (. 3: 16لحس اسة )مزمور دعَم له، وكل ما تعمله هو تدمير روح المريض ا

 

 .ايقيني   اإيماننا ال يكون دائم  

ة هذه بشأن ما نطلبه. فنرى يسوع  ال يقول الكتاب الُمقدَّس إننا نستطيع أن نصل ي فقط حين نمتلك يقينية اإليمان الخاص 

أنا أومن، الرجل: "عن اليقيني ة. فقد قال  اوقد استجاب بقوة إليمان كان باعتراف صاحبه بعيد   21-21: 9في مرقس 

 أِعن عدم إيماني!" ف

 

 ليس إيماننا هو مقياس استجابة هللا لصلواتنا.

 سول بولس إن  يقول الر   24: 7. ففي أفسس تكون بقدر إيماننا فقطال يقصد الكتاب الُمقدَّس أن يقول إن استجابة هللا 

 من مقاييس ما نطلبه أو نتخيَّله.  اهللا قادر على أن يعمل أكثر جد  
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 أو إيمان تظاهُر.  ادفع   اومدفوع   امحفَّز   اينبغي أال يكون إيماننا إيمان  

حين ال يكون لدينا في  أو نتظاهر بأن لدينا إيمان انحاول دفع إيماننا دفع  س ال يقول إن علينا أن مؤكَّد أن الكتاب الُمقدَّ 

 اوح والحق  )يوحن  . يطلب هللا الذين يعبدونه بالر  . ال يطلب هللا المد عين المتظاهرين، لكنه يطلب المستقيمينالحقيقة

 أن نكون صاحين في صلواتنا لحقيقة أنَّ  اهو أن  علينا دائم   ن(. ما يبدو أن يسوع وبولس ويعقوب يعل مون27-21: 1

ة في ما يختص  بأمر نطلبه. هذا اإليمان يكون دائم   قدهللا  د هللا هبة من من ي ايرغب بأن يعطينا موهبة إيمان خاص 

 (. 11أ، 9: 12كورنثوس 1يادة )لطان والس  صاحب الس  

 

ي د على أن يعمله.  مريض راحة يمكن الوثوق بها أو ااإليمان الحقيقي هو دائم   م هللا الس   صبور ينتظر ما قد صم 

؛ 21-22 :11؛ مرقس 19: 13ال تقد م مقاطع الكتاب الُمقدَّس التي تتكلم عن "الصالة المرفوعة باإليمان" )مت ى 

الة. 11: 1؛ يعقوب 17: 11يوحنا  ، وهذا موقف صلوات راحٍة واثقةمعظم صلوات المسيحي ين ( كل  الحق  عن الص 

ما تعوزنا الحكمة لنعرف  اما ال نكون عارفين ما علينا أن نطلبه ألجِل أنفسنا أو ألجل اآلخرين. غالب   اسليم ألننا غالب  

، من فضلك بارك هذا نعرف ما هو ضروري فعال  واب، أو تعوزنا المعرفة لما هو الص   ، ولذا نصل ي: "يا رب 

الش خص أو هذا الوضع." حين نطلب من الرب "أن يبارك" فإننا نعترف بوعٍي بأننا ال نعرف ما نحُن نطلبه 

ب  يعرف ما هو ضروري والزم. وقبل أن نصلِّ بالض   (، 14-3: 6)مت ى  ي هللا يعرف ما نحتاج إليه فعال  بط، ولكن  الر 

يادي ة.  صالٍة حقيقية تمارس إيمانها الحقيقي باالنتظار بصبر  كلُّ ولذا فالصالة هي التزام وخضوع إلرادة هللا الس 

ي د صاحب الس     لطان على أن يعمله.لرؤية ما عزم هللا الس 

 

  الة.قة إلى الصّ ب. هدف الوعود هو دفع المسيحيّين المؤمنين ذوي الّشجاعة والجرأة والثّ  

؛ 79-73: 14؛ 11، 17: 9؛ 17-12: 9؛ 11: 3؛ 23: 3؛ 79: 1؛ 71-77: 7؛ 22-24: 2؛ 13: 1مرقس  اقرأ

 . 21-22: 11مرقس 

 ؟ 21-22: 11: في ضوء اللغة المجازية التي يستخدمها يسوع، كيف ينبغي لنا فهم مرقس شف وناق  اكتش  
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 .مجازيةاللغة ال

ثم طرحه إلى البحث سيؤد ي  ارفع جبل الزيتون حرفي  في إنجيل مرقس. إن  هذه أمثلة على استخدام الل غة المجازية

د حت ى متر 1244 ىره حوالإلى هبوط فجائي في األرض مقدا ! في الحقيقة، ليس من فائدة أو معنى من مجر 

مجازية، كما  استخدامه للغة لقاء هذا الجبل إلى البحر. ما يفعله يسوع هنا هوالمحاولة، من خالل تركيز اإليمان، إل

ر. يوجد هذا التعبير المجازي في إشعياء عفكان ي : "كلُّ واٍد يرتفع، وكل  تلٍّ ينخفض، وتُمهَّد كل 1: 14ل بشكٍل متكرِّ

ة وتُعبَّد كلُّ بقعٍة وعرة الجبال إلى أعماق اإلحباط واليأس في شعب هللا المسبي، وتشير  الوديان." تشير أرٍض معوج 

قال هللا إن ه ليس من شيٍء سيتمك ن من إعاقة ات عند األمم المحيطة بشعب إسرائيل. رياء ورفع الذ  إلى قمم الكب والتالل

ورة ذاتها أيض   أيُّ شيٍء أنَت أيُّها الجبل ، حيث يقول: "3: 1في زكريا  امجيئه إلى شعبه لينقذه ويعمل معه! وتِرد الص 

بابل في بناء الهيكل. رالتي واجهت ز عوباتجبل الص  لى بابل." يشير "الجبل" إرالعظيم؟ أنَت سهٌل أمام عبدي ز

هذا التعبير المجازي الدراماتيكي يشير إلى  ، فإن  21: 11عوبات هذا سيختفي! وفي ضوء سياق مرقس جبل الص  

ٍة تنسجم مع إرادة هللا الكاملة ستكون صعبة الت حقيق. الذين يؤمنون وال يشك ون  الة واإليمان. ليس من مهم  الص 

كون هذه الجبال وينقلونها! سي  حر 

 

 ما هو اإليمان؟

هو اليد المفتوحة التي تمتد  إلى  اإليمانفس. ة هللا منسكبة  في الن  وح التي من خاللها تأتي محب  هو نافذة الر   اإليمان -

ملة التي تنظر إلى هو حياة اإلنسان كا اإليمانالحلقة التي تربط قطار اإلنسان بقاطرة هللا. هو  اإليمانهللا، المعطي. 

الحة ) اإليمانمبادرات هللا وتتمس ك بها.  ية رومهو ساق شجرة الخالص، التي جذورها النعمة، وثمارها األعمال الص 

 (. 14-3: 2فسس أ؛ 11-17: 2تسالونيكي 2؛ 17-12: 1؛ يوحن ا 1، 1: 1

ر  يكان الوسيلة الت اأيض   اإليمانو -  اكان المغناطيس الذي جذب موسى بعيد   يماناإل(. 6: 11إبراهيم )تكوين بها تبر 

كان القوة  اإليمان(. 23-21: 11عن ملذ ات مصر، حتى أن ه جعل نصيبه مع شعب هللا الُمهان المضروب )عبرانيين 

ع  اإليمان(. 24: 6التي أسقطت أسوار أريحا )يشوع  كان الس ر  الذي مك ن راعوث من النطق بإقرارها الُمشجِّ

 13-11: 13صموئيل 1كان الس الح الذي قتل جليات وأهلك جيش سنحاريب ) اإليمان(. 16: 1اعوث والُمحفِّز )ر

ح في المنافسة والن زاع ما بين إيليا واألنبياء الكذبة في  اإليمان(. 73-11: 19ملوك 2و ر والمرجِّ كان العامل المقر 

(. 23-27: 19وب في وسط تجاربه )أي وب كان التُّرس الذي حمى أي اإليمان(. 14-74: 13ملوك 1جبل الكرمل )

امة التي أغلقت فم أسود دانيال )دانيال  اإليمان شفى خادم قائد المئة كان الد واء التي  اإليمان(. 27-19: 6كان الكم 

 (. 17، 14: 3وآخرين كثيرين في العهد الجديد )مت ى 
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هو أن تعرف أن ذراعي هللا األزليتَين األبديتَين  يماناإلوالتمسُّك به في كل الظروف.  ى هللاهو االعتماد عل اإليمان -

 أن ه سيعمل األفضل فقط )مزمور ابه وعالم   اهو تسليم اإلنسان طريقه هلل واثق   اإليمان(. 23: 77تحتك )تثنية 

( كطفل )مرقس  اإليمان(. 1: 73 يادي  شأن ما هو التيقُّن ب اإليمان(. 11: 14هو قبول ملكوت هللا )حكمه الملكي الس 

 (. 1: 1يوحنا 1هو انتصارنا على العالم ) اإليمان(. 1: 11نرجوه واالقتناع بما ال نراه )عبرانيين 

 

 .نقل الجبال

بقدر رفع الجبال وطرحها  مستحيلةيمكن اعتبارها  اوحي والمادي/ الجسدي أمور  كان الرسل يعملون في المجالين الر  

ُسل االثنا عشر شياطين باسم يسوع  (؟29: 11الماء )مت ى على  باإليمانأفلم يمِش بطرس في البحر.  وألم يخرج الرُّ

يؤمن بي يعمل األعمال من  أقول لكم: إن   (. وبعد أي اٍم قليلة، قال يسوع لتالميذه: "الحق  الحق  13: 14المسيح )لوقا 

ما قاله  يثبِت أنَّ  الرسل أعمال فر(. وسِ 12: 11التي أنا أعملها، بل يعمل أعظم منها، ألن ي ذاهب إلى أبي" )يوحنا 

يرة وأقام . فقد شفى بطرس مشلوال  اكان صحيح   21: 11يسوع في مرقس  ، وشفى مرضى وُمعذَّبين من أرواٍح شر 

سول شيطاَن عرافٍة من (. كما طرد بولس الرَّ 17-72: 9؛ 16-12: 1؛ 16، 9-6: 7 الرسل امرأة  من الموت )أعمال

كل هذه كانت (. 12-9: 24؛ 12-11: 19؛ 13-16: 16 الرسل تى  من الموت )أعمالفتاة، وشفى المرض وأقاَم ف

ُسل أيض   من الظُّلمة  افي المجيء بشفاء أكثر ديمومة: إذ  أخرجوا آالف   احاالت شفاء مؤق ته، ولكن هللا استخدم الرُّ

وحية إلى نوٍر روحي   اء حدود المنطقة التي خدم فيها (. ونشروا بشارة اإلنجيل إلى ما ور11: 2 الرسل )أعمال الر 

(! وخدموا فترة  أطول بكثير من فترة الثالث سنوات ونصف التي شك لت فترة خدمة 3: 1 الرسل يسوع )أعمال

 يسوع! 

 

 .سمات الصالة الحقيقية

ر أن ك  ( عبارة تكاد تتجاوز إمكانية الت صديق، ولكن ينبغي أن نتذ17: 11""فأي شيٍء تطلبونه )في الصالة(" )يوحنا 

ة التي أعلنها يسوع المسيح في مواقع الة الحقيقي  الة والطَّلب ينبغي أن تكون متناغمة  مع سمات الص  مثل هذه الص  

الة التعاليم الواردة في الكتاب الُمقدس. وهكذا، ينبغي أن تكون الص   ومقاطع أخرى، وينبغي أن تكون منسجمة  مع كلِّ 

بقلٍب وذهٍن  ا(. ينبغي أن تكون طلب  11: 3األطفال، مؤمنة  بأن ها تناول ما طلبته )مت ى قة المتواضعة، ثقة عن الث   اتعبير  

(، وبمحب ة لكل  الن اس ال ذين ينبغي أن ينالوا المحبة )مت ى 3: 3(، وبإرادة مثابرة )مت ى 1: 6صادقين ومخلِصين )مت ى 

الة باسم (. الص  21: 16اسم المسيح )يوحنا ب(، وب14: 6يادية )مت ى (، وفي خضوع إلرادة هللا الس  17-13: 1
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ما أعلنه يسوع المسيح بشأن نفسه، واالعتماد في ذلك على فضائل المسيح  الة بانسجام مع كلِّ المسيح يعني الص  

 واستحقاقاته. 

 

 .ينالعنيدواإلصرار الثقة، وليس اإللحاح 

الة المرفو 11: 1وكذلك، فإن  جملة يعقوب  حة، "الص   عة بإيمان تشفي المريض،" تقف بجانب كل  غير الُموضَّ

الة. وعد أكيدات الش  الت   "إذا ات فق اثنان منكم على األرض في أي أمٍر، : قائال   19: 13يسوع في مت ى بيهة بشأن الص 

يٍء ش : "فأيُّ قائال   17: 11مهما كان ما يطلبانه، فإن  ذلك يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات." ويِعد في يوحنا 

الة بثقةتطلبونه باسمي أفعله لكم."  . يحتاج المسيحي ون للش جاعة تهدف هذه الوعود ألن يأتي المسيحي ون إلى الص 

ة ألجل  الة، خاص  ويستطيع أن يعمل كل شيء، تشير هذه الوعود إلى إلٍه يسمع كلَّ صلواتنا . الش فاءوالتشجيع في الص 

عنا هذه الوعود عليه أو تسمح به وهو أن نصل ي لن يمنع عنا أي شيٍء صالح! و اوكريم جد   لكن ثمة أمٌر ال تشج 

حيح والمناسب، وإصراٍر على أن تتم    !إرادتنابإصرار وتأكيد عنيديين مد عين أننا نعرف ما هو الص 

 

 احة الواثقة بإرادة هللا الّسيادية.الة هو الرّ ج. جوهر اإليمان في الصّ  

 .11: 1؛ يعقوب 12: 22؛ لوقا 14-9: 6مت ى  اقرأ

الة؟  اإليمان: ما جوهر شف وناق  اكتش    في ما يتعلَّق بالص 

يادي ةجوهر اإليمان في الص   الة الرب انية بأن  الة هو االرتياح الواثق بإرادة هللا الس  اس الن   على كل   . تعليم الرب في الص 

 وجوهري   هذا الموقف ضروريٌّ أن   إلى تعليميهدف " لتكن مشيئتك: "ليتقدَّس اسمك  ليأت ملكوتك! اأن يصل وا دائم  

 في كل  صلواتنا!

ب  ‘من ذلك، كان يجب أن تقولوا:  : "بدال  11: 1يعل م الوحي الُمقدَّس في يعقوب  ، نعيش ونعمل هذا األمر إن شاء الر 

 الة هو: "لتُكن ال مشيئتي بل مشيئتك!" ر أن جوهر حياة الص  ظهِ " هذا تعليم يُ ’أو ذاك.

بأن هللا سيحق ق وعده بشكٍل آلي في شفائه المريض، بل يكون  إيماننا قناعةإن ه في صالة اإليمان، ال يكون وهكذا، ف

ي د صاحب الس لطان األمين الُمِحببإرادة هللا  اواثق   اارتياح   الذي ال يعرف إال األفضل للمريض، سواء أكان ، الس 

فاء وا على أن تتم  إرادتهم. فالش  يوخ يمكنهم أأو عدمه. فال المريض وال الش   الش  ليضعوا  ايوخ مجتمعون مع  ن يُصر 

شفاء  ةتكون إرادة هللا الكامل قد. املمان األبدي الش  المريض في يدي إرادة هللا الكريمة التي ال تتغيَّر ذات الض  
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ته. هذه هي الفائدة األقل   ماء محضره في الس  تكون إرادة هللا أن يأخذ المريض إلى  قد! والمريض واستعادته لصح 

 ع بملء الحياة. وهذه هي أسمى وأعظم فائدة! تحيث سيستم

لتكن ال : "الش فاءصلواتهم بشأن في صلواتهم، وليس فقط  لهذا الس بب على المسيحي ين المؤمنين أن يقولوا في كلِّ 

مرض وحلولنا الُمقترحة ! معرفتنا للإزالة كل الُمحدِّدات من صلواتنا!" هدف هذه الط لبة هو مشيئتي بل مشيئتك

على صلواتنا بمعرفتنا لما  ا(! في بعض األحيان نفرض حدود  29: 29محدودة )انظر تثنية  اوفهمنا إلرادة هللا دائم  

على صلواتنا باقتراحاتنا لما سيسد  احتياجاتنا. وفي بعض األحيان  ايلزم عمله. وفي بعض األحيان، نفرض حدود  

ألي قيود على صلواتنا،  افرض   تا نشعر أن ه األفضل لنا. صالتنا "لتكن مشيئتك" ليسعلى صلواتنا بم انفرض حدود  

رفع لصلواتنا فوق كل الُمحدِّدات والقيود األرضية! صالتنا "لتكن مشيئتك" تضعنا بال تحفُّظ في يدي هللا  يبل ه

ته  أكثر من يَدي هللا. وليس من حل   نضع فيه المرض اغير المحدودة. ليس من مكاٍن أكثر أمان  وحكمته ومحبته وقو 

 بشأن ذلك المريض! الحل  ال ذي في فكر هللاللمشكلة التي هو فيها أنسب وأكثر فائدة وأمجد من 

ين بحسب قصده" ) امور تعمل مع  األ"وإن نا نعلم أن هللا يجعل جميع   (.23: 3ية رومألجل الخير لُمحب يه، المدعو 

 

 الّشفاءو. جّو 

 

في جوٍّ يسوده اإليمان  الش فاءصل ي المسيحي ون المؤمنون ألجل شخٍص مريض، عليهم أن يصل وا ألجل : حين يم قّدمة

 ة، ومسؤولية هللا هي أن يعمل إرادته بسلطانه وسيادته. والمحب ة. مسؤوليتنا هي أن نمارس اإليمان والمحب  

 

   .الّشفاءاإليمان و. 4

 . الّشفاءخص الذي يصلّي ألجل بنفسك أو بالشّ  اأ. ليس اإليمان إيمان   

ل الناس إلى  المريض الذي لديه إيماٌن بنفسه أو بالن اس الذين يصل ون معه ألجل شفائه مصيره اإلحباط. حين يتحوَّ

أن   اضد شكوكهم أو يحاولون دفع إيمانهم بإيمانهم )أي أن هم يحاولون أن يؤمنو اعظيم   اأعماقهم ويجاهدون جهاد  

 أ(. 9: 12كورنثوس 1ظم مما لديهم في الحقيقة(، فإن هم ينسون أن هذا اإليمان هو هبة من هللا )أع ا  لديهم إيمان
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 اوأكثر حماس   االة بصوٍت أكثر ارتفاع  هؤالء للص   ، يميلتهل ون ألجله أو تتغي ر حالحين ال يُشفى المريض الذي يص

ة ليكون الض  وسرعة  من أجل  لديه إيمان. ولكن هم بعمل هذا ال يزيدون إيمان غط على المريض بحثٍّ أقوى وأكثر شد 

من التوتُّر. وعالوة  على هذا، فإن  على المسيحي ين المؤمنين أال يقولوا للمرضى بأن   االمريض بل يضيفون مزيد  

بأن  عليهم تجاهل عوارض المرض التي  ىعليهم أن يتوق فوا عن أخذ العالجات، وال يجوز لهم أن يقولوا للمرض

 اس أو ما يقولونه. . فال يجوز أن يكوَن محوُر اإليمان هو الن  تستمر  

 

 ته. مته وقّوته وسلطانه ومحبّ كباهلل وبأمانة هللا وح ادائم   اب. ينبغي أن يكون اإليمان إيمان   

خطته  يجيب صلواتي، سواء كنُت أرى هذا أم ال. هللا حكيم، ألن   اا، وهو دائم  نيستمع لصلوات اهللا أمين ألن ه دائم  

يادي ة لحياتي هي أفضل خطة لحياتي، وهو  هللا كل ي (. 23: 3 يةي المحدودة )روميسود ويعالج جهلي ودوافعالس 

(. هللا ُمِحبٌّ وصالح، وسيستجيب صالتي 13: 72القدرة وال شيء أطلبه منه يعجز هو سد ه والتعاُمل معه )إرميا 

وء إلى هللا في ثقٍة كاملة بأن ه يعرف األفضل لي، وبأن ه يحب ني أكثر بطريقٍة تأتي إلي  بأعظم منفعة. اإليمان هو اللج

ة والسُّ  . ولذا، يعبِّر المسيحي ون المؤمنون لطان ألن ينِجز كل ما أحتاج إليه فعال  من أيِّ شخٍص آخر، وبأن  لديه القو 

يصل وا ألجل المرضى، ولكن   الة إلى هللا ألجل المرضى! مسؤولية المسيحي ين المؤمنين هي أنعن إيمانهم بالص  

 عليهم أن يتركوا النتائج هلل.  

 .ج. يمكن لإليمان أن ينمو 

ير، قال يسوع إن هم كانوا غير  بعد أن فشل التالميذ في شفاء الفتى الذي كان يعاني من نوباٍت نتيجة هجوم روٍح شر 

: "لو كان لكم إيمان مثل يسوع في تعليمه قائال   استمر   24: 13. وفي مت ى قادرين على شفائه ألنَّ إيمانَهم كان قليال  

فينتقل، وال يستحيل عليكم شيٌء." بزرة الخردل بزرة  ن هنا إلى هناك،انتقل مهذا الجبل: بزرة خردل، لكنتم تقولون ل

 ، وبوجودها في تربة جي دة تنمو وتنمو حت ى تصير شجرة طويلة تأتي طيور السماء وتت خذ من أغصانهااصغيرة جد  

في البداية، فإن ه بالت واصل مع  اجد   لخردل. فحت ى لو كان إيمانك صغيرا  مأوى  لها. يعل م يسوع أن اإليمان يشبه بزرة ا

على عمل أموٍر عظيمة. إيمان حب ة الخردل هو إيمان باهلل ال يستسلم  المسيح سينمو وينمو إلى أن يصير قادر  ايسوع 

. يحافظ هذا اإليمان على التواصل الحيوي والدائم غير اومباشر   افوري   اه نجاح  بسرعة في يأٍس حين ال تحق ق مجهودات

الة في وقته وبطريقته. هذا اإليمان باهلل يربط أن هللا سيستجيب الص   ابالصالة بحرارة عارف   ر  المنقطع مع هللا، ويستم

  ة ومحبة هللا غير المحدودة وغير المنتهية. الُمصل ي بموارد حكمة وسلط

 



145 
 

 د. يعمل اإليمان بانسجام مع إعالن هللا في كلمته. 

(. ولو لم يعلِن هللا 3-6: 11كان نوح وإبراهيم قادرين على ممارسة إيمانهما بعد أن أعلن هللا إرادته لهما )عبرانيين 

س، فإن ه يمكنك إراداته لهما لما عرفا كيف يمارسان إيمانهما. وهكذا، بإعالن هللا كلمته وإرادته لك في الكتاب الُمقد

على أن ينقل الجبال. ينبغي عدم فهم نقل  اأن تمارس إيمانك باهلل وبما يقوله. وحينئٍذ يمكن إليمانك أن يصير قادر  

جبل الصعوبات التي كانت تواجه زكريا هو الذي  3: 1في زكريا  الحرفي بل بالمعنى المجازي، ألنَّ الجبال بالمعنى 

ليس من مهمة أعطاها هللا لك ستكون مستحيلة اإلنجاز حين تبقى في تواُصٍل واثق  اختفى. ما يقصده يسوع هو أن ه

ة التي يحد دها هللا والتي تنمو (. وهكذا، 17: 1؛ فيلبي 26: 19؛ مت ى 29: 13باهلل )مزمور  باإليمان المبني على المهم 

 عليك!  مستحيال   ، لن يكون شيءٌ من دون استسالم أو تراخٍ 

 

   .ّشفاءالالمحبّة و. 4

: "ولو ... كان عندي اإليمان كله حتى أنقل الجبال، وليس عندي محبة، قائال   2: 17كورنثوس 1يعل منا الوحي في 

أن يصل وا في جوٍّ تسوده المحبة. ينبغي أال تتسب ب  اون ألجل مريض، عليهم أيض  ." حين يصل ي المسيحي  افلسُت شيئ  

فاءخدمة   . بأيِّ جرٍح للش خص المريض الش 

د بعض المسيحيّين   .الّشفاءعلى قّوة وسلطان هللا في  المؤمنين أ. يشدِّ

أن يكون  ينبغييرك ز هؤالء على وعد هللا بأن يشفي ويعمل معجزات. إن هم يشد دون على اإليمان. فيقول هؤالء إن ه 

فاء. الذين يشد دون على  لدى المريض إيمان لينال هذه الوعود. ويقولون إن هللا سيكرم إيمانهم بممارسة سلطانه للش 

فاءقوة هللا وسلطانه في  الة بطريقة "سلطوية" وبصوٍت مرتفع مع وضع األيدي بطريقة ضاغطة. يميلون للص   الش 

ولكن ما يعلِنه هؤالء بصوٍت مرتفع يشير إلى إحساٍس داخلي بعدم اإليمان، وكلماتهم التأكيدية عادة  ما تخفي وراءها 

 صلواتهم.  مخاوفهم من عدم قبول

فقد يقول الناس إن  حكمته المطلقة. ن هج المريَض حين ال يشفيه هللا إذ يكون هلل قصد في ذلك بحسب قد يدم ر هذا ال

فاءالمريَض لم يُشَف ألن ه لم يؤمن أو لم يؤمن بما يكفي. وقد يشعر المريض بأن ه هو سبب عدم نواله  وقد يُصاب  الش 

ة لشفائه أو أن ه ال يهتم بإحباٍط شديد وبالفشل واإلدان ة والرفض. أو قد يلوم هللا، فيقول إن  هللا ليس لديه ما يكفي من قو 

 بأن يسمع صالته. ونتيجة  لهذا، قد يصير لديه موقف سلبي تجاه هللا. 
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 . الّشفاءة هللا في على محبّ  المؤمنين ب. يشّدد بعض المسيحيّين 

 ينبغيود هللا في ما يختص  بحكمة هللا ومحب ته. يشد د هؤالء على المحب ة. فحي ون المؤمنون على وعييشد د هؤالء المس

ديئة مع اآلخرين، وهو  ة بغضه ومرارته وعالقاته الر  أن  يستطيعللمريض أن يطرح كل ما يعارض المحب ة، خاص 

فاءينال الجميع  يترك هؤالء النتائج هلل بشكٍل كامل. إن هم يعترفون أن سيادة هللا سر  وأن ه اليفعل هذا.  اس الذين . الن  الش 

فاءة هللا في يشد دون على محب   ، بل عليهم أن يعملوا كل ما يستطيعون اسلطوي   اال يحتاجون ألن يت خذوا موقف   الش 

ة تغفر وتفرح ة ال تتفاخر وال تتطل ب ما لنفسها. المحب  للتعبير عن المحب ة. المحب ة صبورة وطويلة البال ولطيفة. المحب  

 . بالحق  

ة يادي  وإخوته وأخواته الذين يصل ون معه قد أخضعوا أنفسهم إلرادة هللا الس   ، ألن المريضَ المريضَ  ال يضر  هذا الن هجُ 

 ئتي بل مشيئتك!" يالفُضلى. "لتكن ال مش

 

 

 دقائق( 3) صالة  4

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

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

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

 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 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. المرض والشفاءالمتعلِّق بـ" ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم .2

. استخدم 3-1رؤيا يوحنا  ِمن يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .7

ن مالحظاتكطريقة  ل. َدوِّ   .الَحق  الُمفضَّ
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ل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها. يوحنا   :الحفظ .1 . راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية 17: 16تأم 

  حفظتَها.

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا  درس الكتاب الُمقدَّس: .1 . استفد من منهجية 24حض 

 دراسة الكتاب الُمقدَّس. الخطوات الخمسة في 

الة: .6  (. 7: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

ن مالحظاتك .3 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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 33 ّدرسال

 صالة 4

 

 

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

 دقيقة(  24) مشاركة  4

 رؤيا يوحنا 

 

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

  (.7-4وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )رؤيا يوحنا الروحيَّة 
 وااكتفأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها. 

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 7

 47: 44يوحنا 

 

 . 62: 61حنا في مجموعاٍت من اثنين يو راجعوا

 دقيقة(  31) درس كتاب 3

 44يوحنا 

 

من إنجيل يوحنا بقيامة يسوع المسيح من الموت وبظهوراته لمريم المجدلية  21و 24: يتعلَّق األصحاحان م قّدمة

 يصف الكاتب هدفه من كتابة إنجيله.  71-74: 24والتالميذ اآلخرين. وفي يوحنا 

ن ة في أناجيل مت ى ومرقس ولوقا ويوحن ا تشتمل على تناقضات، فإن  هذه التناقضات مع أن ه يبدو أن الشهادات الُمدوَّ

يمكن شرحها وتفسيرها بشكٍل معقول وُمرٍض بحيث ال تبقى أي ة تناقضات غير محلولة. حين نقرأ األناجيل األربعة 

ا،  األربعة شهادات الن اس وتالميذ . فقد سمع كل  البشيرون ُكت اب األناجيل ال يُرى أي تناقض بشأن أي حدٍث حصلمع 

ا.  ن كلُّ واحٍد منهم في إنجيله ما اعتبره مهم   ا دوَّ  يسوع مراٍت عديدة، وأخير 
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 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 24لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

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

 

 

 .                                                     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. ا َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  كتشف َحق  ا واحد 

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

قام: 4االكتشاف   .جسد يسوع الم 

تشير األناجيل األربعة إلى أن يسوع المسيح بجسده المقام لم تكن أكفان الكتان الملفوفة حوله لتعيقه، ولم يكن القبر 

ابات واألبواب المغلقة، وظهر واختفى البشرية  كل ما شاء. هذا ال يعني أن  طبيعته الُمغلَق ليقف أمامه. فقد عبر البو 

: فليسوع المسيح طبيعتانة اإللهية وال أن طبيعته البشرية قد صارت كل ية الوجود. صارت تمتلك صفات الط بيع

ا أو تمتزجا في طواضع على األرض، ولم تختلطبيعة إلهية وطبيعة بشرية. وطبيعتاه لم تختلطا أو تمتزجا في حالة الت  

عتَين بصفات الط بيعة األخرى. فطبيعتاه تبقيان ُممي زتَين وغير يماء بحيث تتشارك إحدى الط بالمجيدة في الس  حالته 

مختلطتَين وغير متغي رت ين، ولكن في الوقت نفسه ال تنفصالن واحدتهما عن األخرى! هذا هو إقرار إيمان الكنيسة 

 ة بشأن طبيعتي يسوع المسيح من القديم. المسيحي  

المسيح هو  جسديسوع المسيح هي التي قامت من القبر، كما يعل م الليبراليون، بل  روحكن توة على ذلك، لم وعال

 اكان جسد   هتباع الدوسيتية/ الدكائية(، ولكن  )كما يعل م أ أو خياال   اشبح  لم يكن جسد المسيح . منه وخرجالذي أُقيم 

(، 1: 1يوحنا 1؛ 79: 21سٌد حقيقي بدعوته تالميذه ألن يلمسوه )لوقا ! وقد أثبت يسوع أنَّ جسده بعد قيامته جاحقيقي   

نفسه الذي  ه الوضيعَ كان جسدَ ، بل اتمام   امختلف   اجسد  (. لم يكن جسد القيامة 17-14: 21عام معهم )لوقا وبتناوله الط  

أن جسد المسيح المقام وجسد  11-17، 11-12: 11كورنثوس 1(. ويعل م الوحي في 21: 7فيلب ي ) اتام    اتغيَّر تغيُّر  

، أي أن ه ال يشيخ وال يمرض وال يضعف، ولن ال يفنى وال يموتالمسيحي ين المؤمنين الذي سيقومون به في المستقبل 

دن ه جسٌد إ. ايموت ثانية  أبد   ته وسلطانه ، أي أنه يت صف بصفات إلهية مثل محب  مجيد ممجَّ ه وقو  ة هللا وقداسته وبر 
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، إن ه جسد اه يبقى إلى األبد في حياة كاملة، وفي سعادة أبدية وفي محضر هللا! وأخير  ، أي أن  خالدسد . وهو جتهوحكم

لى قيامة جسدي، إذ حينئٍذ سيتغيَّر جسدي ويصير إ، أي أن  الروح القدس يجد ده ويسيطر عليه. أتطلَّع بشوق روحي

 مثل جسد يسوع المسيح! 

 

  74-74: 44يوحنا 

 .هيوحنا في إنجيل الرسولات المعجزية التي سّجلها اآلي: 4االكتشاف 

ن مجموعة منتقاة من اآليات المعجزية في إنجيليقول الر   اؤه في اإليمان بأن يسوع  يستمر  حتى  هسول يوحنا إن ه دو  قر 

ونهو المسيح ابُن هللا، وحت ى بإيمانهم  نت  اآلياتوهذه حياة باسمه. أن تكون لهم في  يستمرُّ في إنجيل يوحنا التي ُدوِّ

لخمسة المعجزي لهي تحويل الماء إلى خمر، وشفاء ابن قائد المئة، وشفاء المشلول عند بركة بيت حسدا، واإلطعام 

أوردها اإلنجيل هي معجزة قيامة  آية، وفتح عيون رجٍل ُولِد أعمى، وإقامة لعازر من الموت. ولكن أعظم آالف

 يسوع!

م تعليم حقائق ُمعي نة ُمحدَّدة تشير إلى يسوع المسيح. ولذا، فإن ه حت ى ، ألن ها اتآيتُدعى المعجزات في إنجيل يوحنا  تقد 

كتاب . إنجيل يوحنا اآلياتمن ضمن واعتبارهما خول االنتصاري إلى أورشليم يمكن دعوتهما تطهير الهيكل والد  

ن أعمال يسوع المسيح الرائعة واإلعجازية آيات اس آليات هدف واحٌد فقط: مساعدة الن  ! ولهذه اومعناها، إذ هو يدو 

وا في اإليمان بيسوع المسيح! هدف المعجزات في الكتاب الُمقدَّس هو توجيه الن   اس إلى حقيقة يسوع على أن يستمر 

ركيز على المعجزات والعجائب نفسها، ولكن على المسيح وحق ه ومحضره/ وجوده. ال يدعوني يسوع المسح للت  

سة آالف أن إطعام الخم آية عل م، تفمثال   ه إليه كلُّ المعجزات، وهو موضوع تعليم كل  العجائب.وجِّ شخصه، فهو َمن تُ 

 إن ه خبز الحياة لي! ."يسوع هو خبر الحياة"

   توضيحات    إسأل.: 7الخطوة 

 : 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. 71-1: 24هم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا لنحاول ف

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

وره بعض أفكاره التي : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدشارك

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
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 4-4: 44يوحنّا 

 ؟في ذلك الوقت رلم تكن المرأة الوحيدة عند القب المجدليَّة كيف نتأّكد من فكرة أن مريم: 4الّسؤال 

 .مالحظات

، يتكل م يوحن ا عن امرأة ات بين روايات األناجيل. فمثال  ة تناقضفي الحقيقة إن قرأنا كلَّ إنجيل وحده، فسيبدو أن  ثم  

عن أكثر من ثالث نساء عند القبر.  م لوقاواحدة، ويتكل م مت ى عن امرأتَين، بينما يتكل م مرقس عن ثالث نسوة، ويتكل  

. فلوقا يشير بوضوح إلى أي حدث حصل ال تناقض في ما يخص  ه ، فإن نا نرى أن  اولكن إن قرأنا األناجيل األربعة مع  

مرقس يقد مان و(. ومت ى 14: 21أن ه كان هناك أكثر من ثالث نسوة في مجموعة النسوة اللواتي ذهبن إلى القبر )لوقا 

سول يوحنا فالراجح أن ه يفترض أن ال  الختصار. فمثمن ا انوع   ، يذكر مت ى مريم المجدلية ومريم األخرى. أما الر 

اءه على اط الع على األناجيل الث    ته في ما يتعل ق بمريم المجدلية. هذا ال يعني أن  الثة األخرى، ولذا يحصر قص  قر 

ة. فمريم المجدلية تقول للر  يوحنا يقول إن ه كانت هناك امرأة واحدة عند القبر في ت : 2سول بطرس في اآلية لك المر 

ب  من القبر، وال ندري أين وضعوه!" لم تقُل مريم المجدلية: "ال أردي أين وضعوه،" بل "ال ندري"، أي  "أخذوا الر 

ن لنا  األناجيل بصيغة الجمع. وهكذا، تشير مريم بوضوح إلى أن ه كانت نساء أخريات معها عند القبر، مثلما تدو 

 !ااألخرى تمام  

 

 3-7: 44يوحنّا 

 ؟لماذا آمن بطرس ويوحنّا فجأة: 4الّسؤال 

 .مالحظات

. وحين وصال رأيا لفائف عن القبر الفارغ، ركض بطرس ويوحنا إلى القبر بعد أن أخبرت  مريم المجدلية التالميذَ 

عن لفائف األكفان الكت انية. ال  ابعيد   اده مرت ب  وح ا، وكان منديل الرأس موجود  داألكفان الكت انية هناك من دون الجس

ننا الن   خرج منها جسد يسوع المسيح. ولكن  ما  ةل شرنقة  فارغمن تكوين فكرة أن لفائف األكفان كانت تشك   ص  يمك 

ا جسد يسوع فلم يُكن موجود   اجد   اكان واضح   كان هناك!  اهو أن تلك الفائف كانت ما تزال موضوعة  هناك، وأم 

اس القبر موجودين لضمان عدم أخذ تالميذ يسوع للجسد وضمان عدم مجيء لصوص لسرقة ما  القبر المختوم وحر 

مرين، لما بقيت لفائف األكفان موجودة! واإلدراك الفجائي لحقيقة أن  جسد ين األذفي القبر. فلو حصل أي من ه

!  اسوع قد أقيم من الموت حق  يسوع المسيح قد أُقيم من الموت جعل بطرس ويوحن ا يؤمنان بأن ي  وأن ه حي 
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: "فإن  التالميذ لم 9: 24عند بطرس ويوحنا. يقول الوحي في يوحنا  ابدأ الكتاب الُمقدَّس يت خذ معنى جديد  ولذا، 

ات كثيرة، فإن هم  لم يفهموا يكونوا حت ى ذلك الوقت قد فهموا أن  الكتاب تنب أ ..." فمع أن هم كانوا قد قرأوا العهد القديم مر 

ة 14: 16. فنقرأ في مزمور 17وإشعياء  16بعض مقاطعه وفصوله مثل مزمور  : "ألن ك لن تترك نفسي في هو 

ن ه بعد بذل نفسه وألمه "يرى ثمار أ 11: 17األموات، ولن تدع وحيدك القد وس ينال منه الفساد." ونقرأ في إشعياء 

أن المقاطع النبوية هذه في العهد القديم تنبئ بقيامة يسوع  تعب نفسه ويشبع." واآلن، فجأة  أدرك بطرس ويوحنا

"ضرورة" إلهية، بمعنى الي فهي ة، وبالت  من خط ة هللا األزلي   افقد أدركا أن قيامة يسوع المسيح كانت جزء  المسيح! 

ه سيُصلَب وبعد يسوع المسيح نفسه عدة مرات بأن  أنبأ (. وفي العهد الجديد، 11: 21أن ه كان ينبغي أن تحدث )لوقا 

 (! 71-77: 14؛ 71: 9؛ 71: 3ثالثة أي ام سيقوم من الموت )مرقس 

 

 43-43: 44يوحنّا 

ك به: 7الّسؤال   ؟لماذا قال يسوع لمريم المجدلية بأن ال تمس 

 .مالحظات

لم تتوق ع أن  ة، ظن ت في البداية أن ه كان البستاني. فبسبب عدم إيمانهالمريم المجدلي  المسيح يسوع  ب  حين ظهر الر  

ولكن حين دعاها يسوع باسمها اآلرامي، "مريم"، وتكل م ، ولكن ها كانت تبحث عن جسده المائت! اترى يسوع حي   

، عرفت يسوع ورغبت بأن تمسك به )تمسك بقوة به(، بحيث تحجزه وال تسمح له بأن يذهب.   إليها بلغتها األم 

ة  ط واختبرت الش ركة الحلوة  هويلة االرتباط المرئي ليسوع مع تالميذقبل موت المسيح، كانت مريم قد اختبرت مد 

ركة سيُستأنَف ثانية . ولذا يقول يسوع لها إن عليها أال تمسك به ابق من الش  مط الس  معه. واآلن افترضت أن  هذا الن  

من اآلن  ا إنَّ ن ه يقول لهال يعترض يسوع على لمسها إي اه، ولك. ببعُد إلى اآل يرجعبحيث تمنعه من الذهاب، ألن ه لم 

تغي رت العالقة بينه وبين تالميذه. فاالرتباط اليومي المرئي بين يسوع وتالميذه قد انتهى. فهو يظهر اآلن  افصاعد  

تظن  أن ها بإمساكها به ستمنعه من الذهاب بحيث  أاللهذا الش خص، وبعَد ذلك لشخٍص آخر. لهذا يقول لها إن  عليها 

وح القدس ا. فقد كان يسوع سيصعد بعد فترٍة قصيرة إلى اآلب في السماء. وفقط بعد انسكاب الر  معه ايبقى دائم  

 اركة أغنى جد  الميذ اآلخرون قادرين على أن يحظوا بشركة دائمة ال تنقطع معه! وستكون هذه الش  ستكون هي والت  

 األرض!  على تهماء مع كنيسالُمقام في الس   ب  وأكثر غبطة  وسعادة  بما ال يُقاس! ستكون شركة الر  
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 74-74: 44يوحنّا 

 ؟ريم المجدلية إنّه ذاهب إلى أبيه الّسماوينسوة إنّه ذاهٌب إلى الجليل، ولملماذا يقول يسوع لبعض ال: 3الّسؤال 

  .مالحظات

 .أ. قيامة يسوع المسيح وظهوراته 

تالميذه "أن ه قد قام من بين األموات، وها هو  خبرنَ ويُ  اسريع   أن يذهبنَ  نَّ سوة إن  عليه، قال المالك للن  3: 23في مت ى 

على جبٍل في الجليل. ومع  هنقرأ عن ظهور يسوع لتالميذ 24-16: 23هناك ترونه." وفي مت ى  -يسبقكم إلى الجليل 

صل في المالك قال إن  يسوع سيسبق تالميَذه إلى الجليل، فإن نا نعرف أن ظهورات يسوع األولى لتالميذه لم تح أن  

بتالميذه في الجليل، وليس من دليل على  ا، ألن يسوع التقى الحق  االجليل بل في أورشليم وما حولها. ليس هذا تناقُض  

ا أعلن لهم من خالل مالكه! فالتقى بتالميذه  اعمل أكثر جد  يسوع لم يصل الجليل قبل تالميذ. ببساطة، يسوع  أن   ِمم 

 في الجليل!وفي أورشليم 

 

 .يسوع المسيح والعالقة الجديدةب. صعود  

إن ي سأصعُد إلى  أبي وأبيكم، ‘اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: ، قال يسوُع نفسه لمريم المجدلية: "13: 24في يوحنا 

ا أعلن للن   معلومات أكثر" أعلن يسوع لمريم المجدلية ’وإلهي وإلهكم. سوة األخريات. كان ينبغي للن سوة أن يتكل من مم 

ه لتالميذه، بينما كان على مريم أن تتكل م عن صعوده وعن عالقته الجديدة بهم. طلب منها أن تخبِر روظهو عن قيامته

ماء، إلى أبيه وأبيهم. هذا يعني أن العالقة بين يسوع ه سيصعد إلى الس  تالميذه، ليس فقط بأن ه قام من الموت بل وبأن  

 وتالميذه ستتغي ر. 

وحرارة  من  ا. فهو هنا يدعوهم "إخوتي"، وهو ُمصطلح أكثر ود   بهالتماثل والش  ة عالقمن ناحية، شد د يسوع على 

(. هذا يعني أن  عالقتهم معه ستكون عالقة 11-17: 11يوحنا بحسب الن ص  اليوناني؛ "أحبائي"، أي "أصدقائي" )

وح، وبأن هم ينتسبون للعائلة نفسها، وبأن هم سيرثون الميراث األبدي نفسه وحي ة، هللا هو أبو . من الن احية الر  شركة بالر 

 (. 11-11: 3أبو هؤالء فقط )انظر يوحنا  -الذين قبلوا هللا االبن بإيمان حي 

ومع هذا، . بنيبالت   ، بينما هم أبناء هللابيعةبالط  بينه وبين تالميذه: فهو ابن هللا  الفرقمن ناحية أخرى، شد د يسوع على 

الميذ! هذا هو أبو الت   اوحية، هللا أبو يسوع المسيح هو أيض  احية الر  لعالقة بينهم: فمن الن  فإن ه يتم الت شديد على قُرب ا

 هللا واآلب الذي سيصعد يسوع إليه. 
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 47-44: 44يوحنّا 

ل يسوع المسيح تالميذه إلى العالم: 4الّسؤال   ؟ما الّسلطان الذي به يرس 

  .مالحظات

 األولى لرسل يسوع المسيح.  كانت تلك اإلرسالية معطاة بالّدرجةأ.  

(. 77: 21في أمسية اليوم الذي قام فيه يسوع من الموت، ظهر لعشرٍة من تالميذه وآلخرين كانوا مجتمعين )لوقا 

عن والجروح في يديه وجنبه، آمنوا أن ه كان يسوع. وبعد ذلك وك لهم يسوع على المأموري ة وبعد أن أراهم عالمات الط  

إليه."  اكان يسوع قد قال هلل اآلب: "وكما أرسلتني أنَت إلى العالم، أرسلتُهم أنا أيض   13: 13الُعظمى. في يوحنا 

اآلب أرسلني، أرِسلُكم أنا." الكلمة "أرسل"  يقول يسوع هذه الكلمات لتالميذه: "كما أنَّ  21: 24واآلن، في يوحنا 

هة أوال   ل يسوع المسيح، الذين سُ وبالد رجة األولى لرُ  تشير إلى إرسال شخٍص كـ"رسول". كانت هذه الكلمات ُموج 

 (. 22-21: 1 الرسل كانوا معه من البداية وكانوا شهوَد عيان على حياته وموته وقيامته )أعمال

سمي ين لليهود وللس امري ين ولألمم )أعمال (. كان 3: 1 الرسل كان على ُرُسل يسوع المسيح أن يكونوا شهوده الر 

كان عليهم أن (. 11: 16الخليقة )مرقس  ارة لكل  العالم أجمع ويكرزوا بأخبار يسوع المسيح الس  عليهم أن يذهبوا إلى 

ُسل وشهادتهم بنى 24-13: 23يذهبوا ويتلمذوا ليسوع المسيح تالميذ في كل  أمم العالم )مت ى  (. وعلى أساس الرُّ

 اس من ملكوت هللا )مت ىاستبعاد الن  (. فلهم أعطى المفاتيح أو الس لطة لضم أو 13: 16يسوع كنيسته )مت ى 

ويمتلك  (. ولكن لم يكن لرُسل يسوع المسيح خلفاء، ألن ه لم يُكن هناك َمن هو كفؤ19-13: 13؛ 13-19: 16

(. فحين تأس ست كنيسة المسيح على يد رُسل يسوع 22-21: 1 الرسل لهذا المنصب )أعمال المؤهِّالت الالزمة

. فاآلن، على الكنائس المحل ي ة بشيوخها المسيح، صارت المأمورية العُ  ظمى مسؤولي ة الكنيسة المسيحي ة ككل 

 ليسوع المسيح، والكنائس تؤس س كنائس جديدة.  اُجُدد   اوأعضائها أن تضطلع بهذه المهمة! فالتالميذ يتلمذون أتباع  

 

 ب. كان قبول الّروح القدس ألجل منحهم القّوة إلتمام مهّمتهم. 

هي:  أفضل ترجمة، إذ الت رجمة األفضل لهذا الجزء من الن ص  اليوناني ت( ليس22: 24فيهم" )يوحنا الترجمة "نفخ 

وح القدس. من غفرتُم خطاياهم ُغفِرت لهم، ومن أمسكتُم خطاياهم أُمِسكت.‘"ونفخ )تنفَّس( يسوع وقال:   " ’اقبلوا الر 

حين شك ل هللا اإلنسان من تراب  3: 2نفسه في تكوين ( مغزى رمزي. يُستخَدم الفعل 3: 7فخ )انظر يوحنا كان للن  

 حية." ولكن في يوحنا ا)عناصر( األرض و"نفخ" في أنف ووجه اإلنسان نفخة الحياة، فصار اإلنسان "نفس  
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ة ألجل الخدمة، بل بإعطاء حياةال يتعل ق النفخ ب 22-27: 24 ة فخ أو الت  . كان الن  إعطاء قو  نفُّس يرمز لهبة خاص 

وح القدس هي غفران الخطايا أو إمساكها في دة هي الر  وُمحد   ة من الر  وح القدس نفسه باإلضافة إلى هبة خاص 

 ارتباطهما بإعالن بشارة إنجيل يسوع المسيح في العالم. 

ة التي كانت تتمثَّل بالت   تهم الخاص   زقيالنبُّؤ بكلمة هللا )حفكما أن أنبياء العهد القديم نالوا الروح القدس ألجل مهم 

وح القدس ألجل مهم  1-3: 2 ة التي تمث لت بالخالص (، وكما أن يسوع المسيح في العهد الجديد نال الر  ته الخاص 

ينونة )إشعياء  وح القدس (، هكذا 71: 7؛ 71-72: 1؛ يوحنا 2-1: 61؛ 1-2: 11وإعالن الد  ُسل الر  إلتمام نال الرُّ

ة المتمث لة بإعالن غفران خطاي تهم الخاص   اري ة(، وإعالن أنَّ ا الن اس )حين يؤمنون بذبيحة يسوع المسيح الكف  مهم 

ون في عدم إيمانهم(.   خطاياهم غير مغفورة )حين يستمر 

 

 ماَرسا بشكٍل مستقّل عن هللا.ج. المأموريّة والّسلطة ال يمكن أن ي   

ُسل أن يُ  لطة الُمستأَمنين للرُّ ال  اتقالليٍة عن هللا. فهما أمران مرتبطان ارتباط  سا باسمارَ ال يمكن للمأموري ة العظمى والسُّ

سل سلطان   في ذواتهم من  اانفكاك فيه بمحضر وُحكم وتوجيه روح يسوع المسيح )الروح القدس( فيهم. ال يملك الرُّ

وح القدس. ال يمكنهم أن يعملو وح القدس يتكل م دائم   ادون الر  وح القدس. والر  ام  مع في ات فاق كامل وت امن دون الر 

(، وهو يعمل في 13: 6؛ أفسس 13: 13؛ 6: 11؛ انظر 11-17: 16؛ 26: 11الكتاب الُمقدَّس )يوحنا  -كلمة هللا 

مع المحب ة. اإلعالنات االعتباطي ة العشوائي ة عن غفران الخطايا، واالستبعاد االعتباطي  من الكنائس  ات فاق تام  

 ليس لها أي سلطان وتأثير عند هللا في الس ماء.  المسيحي ة، والعقوبات واللعنات االعتباطي ة

ُسل استُؤمنوا على مهم    فعال  فإن  هللا هو الوحيد الذي يغفر غفران خطايا الناس أو عدم غفرانها،  إعالنة ومع أن  الرُّ

إلى أن الغفران ظِهر بناء المجهول في الفعلين "ُغفِر" و"أُمِسكت"، في ما يتعل ق بالخطايا، يُ  خطاياهم أو ال يغفرها.

ُسل ال يُمنحون سل مهم  لطان. فلم يعطَ الر  هو عمل هللا صاحب الس يادة والس   ة وسلطة  بشكٍل مستقٍل عن هللا. كما أن  الرُّ

ة رسل يسوع المسيح هي أن يعلنوا ويعل موا، ولكن امتياز م(. ف11: 2بأن هم معصومون من الخطأ )غالطية  ايقين   هم 

في وقٍت  اهللا فقط! ولذا، قال الرسول بولس ُمصيب   من صالحي اتخطايا الناس أو إمساكها هو منح الغفران الفعلي ل

ب  على كلٍّ منهما. أنا  الحق: "فمن هو بولُس؟ ومن هو أبلُّوس؟ إنهما فقط خادمان آمنتم على أيديهما، وكما أنعم الر 

 (! 6-1: 7كورنثوس 1" )ولكن  هللا أنمىغرسُت وأبلُّوس سقى؛ 
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  تطبيقات   . طبِّق: 3لخطوة ا

 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. 24: لنفك ر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟: ما الت طبيقات الممكنة الت ي يريد هللا أن يحفّكر  وِّ

 : 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.( 

 

 44:من يوحنّا  حةمقترأمثلة على تطبيقات  .4

 ادرس األدل ة الت اريخي ة المتعلقة بقيامة يسوع المسيح، وآمن بهذه األدل ة!  : 1-3: 24

عن المشاعر  اوضروري    اصادق   ايعتبر اإليمان المسيحي الحزن على فقدان محبوب أو عزيز تعبير   : 11: 24

 قبل أن يحصل شفاء مشاعر الحزن. 

 رأيَت هللا يعمله في حياتك. أخبِر اآلخرين بما  : 13: 24

م المسيح بها خدمتَه.  : 21: 24  تعل م قدر ما تستطيع عن الكيفي ة التي تم 

 آمن أن يسوع المسيح سيؤه لك للخدمة التي يدعوك للقيام بها.  : 22: 24

 ة المتعل قة بيسوع المسيح، وستتبارك!توقَّف عن الش ك  وصدِّق الحقائق التاريخي   : 26-29: 24

 ه نحو يسوع المسيح وَمن هو. معجزات يسوع المسيح هي بالد رجة األولى "آيات" تشير وتوجِّ  : 74-71: 24

 لن تنال الحياة األبدي ة إال حين تؤمن أن يسوع هو المسيح/ المسي ا الموعود به وأن ه ابُن هللا.  : 71: 24

  

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .4

ل جسدي أريد أن ال أستمر  في خوفي من ال . أ جاء المسيحي  يقيٌن بأن ه حين تقوم األجساد سيتحوَّ موت. فالر 

الوضيع ليصير على شبه جسد يسوع المسيح المجيد! ألن ني اآلن أعرف أنَّ الموَت قد هُِزم وأن ني سأُقام من 

ترف أستطيع أن أتطلَّع إلى مستقبلي برجاء يمأله الفرح وثقة تغمرها البهجة! أريد أن أع ولذا الموت،

 وأجاهر باستمرار بإيماني بالقيامة من الموت! 
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دِرك أن المأموري ة الُعظمى أُعطيت في األصل لُرُسل يسوع المسيح. ومع أن ه لم يكن لُرُسل يسوع المسيح أُ  . ب

. ينبغي لكل  كنيسٍة محل   خلفاء، فإن   ية في العالم أن تشترك المأمورية الُعظمى تخص  الكنيسة المسيحي ة ككل 

الخليقة، وينبغي أن يُتلَمذ أتباٌع  ينبغي إعالن بشارة اإلنجيل لكلِّ ة شيوخها في المأموري ة الُعظمى! بقياد

ة تحَت الش مس. وبكرازتي ببشارة اإلنجيل، سيجذب هللا بسيادته الن   اس إلى يسوع ليسوع المسيح في كلِّ أم 

ة  أو سلطة  مستقل ة  لحقي االمسيح ويغفر لهم خطاياهم. أريد أن أكون باستمرار مدرك   قة أن  هللا لم يعِطني مهم 

." ا: "إنكم بمعزل عن ي ال تقدرون أن تفعلوا شيئ  1: 11لمسيح في يوحنا افكما قال يسوع  عن يسوع المسيح!

 ." اكثير   اوعلى خالف ذلك، فإنه "من يثبت في  وأنا فيه فذاك ينتِج ثمر  

 

 التجاوب    .صلِّ : 4الخطوة 

في صالتك لما تعل مته خالل دراسة الكتاب  تجاوب. )24بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا  ببالتناولنصلِّ 

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

 

 دقائق( 3) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

ا وألجل الناس في العالمفي مجموعات ثُ  تابعوا الصالة  .نائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 للّدرس القادم

 

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

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

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  24يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .7 يومي ا.  11-3من رؤيا يوحنا : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديد الحفظ: .1 راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية  .11: 16، يوحنا ة واحفظهاتأم 

 حفظتَها. 

الة: .1  (. 7: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .6 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 ات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم.بشأن آي
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34 الّدرس  

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  24)مشاركة   4

 رؤيا يوحنا

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة )   (. 11-3رؤيا يوحنا ومن الت أمُّ

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

 دقائق( 1)حفظ  7

 43: 44يوحنا 

 

 . 11: 16من اثنين يوحنا  راجعوا في مجموعاتٍ 

  دقيقة( 31)تعليم  3

 الّشيطان والحرب الّروحيّة

 

وحي ة. يعمل هللا عادة  من خالل يسوع ال الش يطانب: يتعلَّق هذا التعليم م قّدمة وح القدس والكتاب سيح والر  موالحرب الر 

ف يعمل من خالل مالئكته. ال يَُسر  روالُمقدس والمسيحي ين المؤمنين في الكنيسة. ولكن في بعض األحوال والظ  

يرة يقاومون هللا وعمله ويحاول تدمير عمل هللا. كما أن   كثيرين من  الجميع بما يعمله هللا. فإبليس وأرواحه الش ر 

 الش يطاناألشرار في العالم يرفضون يسوع المسيح ويقاومون هللا وعمله. سندرس ما يعل مه الكتاب الُمقدَّس عن 

ا ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يعملوه في ا. وأخير  اته أيض  ه ومحدودي  ه واستراتيجي توسقوطه وهدف ، سندرس عم 

وحي ة ضد   ليل اإلرشادي  ا. انظر أيض  الش يطانحربهم الر   . 2و 1 ان، الُملَحق3الد 

دت الش يطان يعل م الكتاب الُمقدَّس بوضوح أن   يرة قد "ُجرِّ  لمن أسلحتها" في المجيء األو   "قُيِّد" وأن  أرواحه الش ر 

 أو وضع حدوٍد له أمٌر يعل مه الوحي في األناجيل )مت ى الش يطانيسوع المسيح، قبل ألفي سنة. تقييد  ب  للر  

سائل )كولوسي 72-71: 12؛ يوحنا 24-13: 14؛ لوقا 23-74: 12 ؛ عبراني ين 11: 2؛ كولوسي 17: 1(، وفي الر 

 يوحنا بصَوٍر رؤيوي ة في رؤيا الش يطانيصف "تقييد"  يوحنا ؤيارفر (. وسِ 3: 7يوحنا 1؛ 11: 2

 . 7-1: 24 يوحنا ورؤيا 3-9: 12
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 وسقوطه الّشيطان . أ

 

 ؟الّشيطانَمن هو . 4

 . 9-1: 12 يوحنا رؤيا اقرأ

 ؟الش يطان: َمن هو شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

أحمر. إن ه  اعظيم   ابكونه تنين   12 يوحنا في رؤيا طانالش يال يخبِرنا الكتاب الُمقدَّس بكل  ما نرغب بمعرفته. يُوَصف 

ب القديم في جن ة عدن )تكوين اقويٌّ جد   " المشتكي" أو "المفتري(. يُدعى "إبليس"، أي "1-1: 7. إن ه الُمضل  المجرِّ

 1و 1اآليتَين "، خصم هللا وشعب هللا. لدى إبليس هدفان: في الخصم"، أي "الش يطانعلى هللا وشعب هللا. كما يُدعى "

ر بمحاول ( وحتى زمن مجيئه 11: 7اريخ )تكوين منع مجيء المسي ا الموعود به، يسوع المسيح، من بداية الت   تهيُصوَّ

يضل ل العالم ن كان بأن ه مَ  9: 12 يوحنا (. ويوَصف في رؤيا9: 1 الرسل إلى أن  اختُِطف إلى هللا وعرشه )أعمال

ير الذي يقاوم هللا ومسيحه )انظر  ال يضل ل إبليس المسيحي ين. كل ه  يوحنا1المؤمنين، بل كامل العالم الش ر 

1 :13-19 .) 

 

 .الّشيطانسقوط . 4

 ؟الّشيطانأ. كيف سقط  

 .6: 7تيموثاوس 1؛ 11-12: 11؛ إشعياء 19-11: 23حزقيال  اقرأ

 ؟ الش يطان: كيف سقط شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

يطانباشر حدث سقوط الكتاب الُمقدَّس بشكٍل مال يروي  إنه فقط يصف سقوط ملَكين عظيَمين في التاريخ بلغِة . الش 

 . الش يطانسقوط 
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ير بلغة سقوط  11-12: 11ففي إشعياء  ة . فقد كانت بابل عاصمة إمبراطوري  الش يطانيُوَصف سقوط ملك بابل الشر 

ت بأن يحكموا العالم. وسقوط ملك بابل عظيمة تقع في العراق اليوم. ولقرون عديدة، كانت لدى ملوك بابل طموحا

ا عرفه النبي عن سقوط يُ وإمبراطوريته   . الش يطانوَصف بطريقة تعب ر عم 

مثل ملك بابل يُدعى "كوكب الصبح" أو "زهرة بنت الصبح"، ألن هذا الكوكب كان يلمع بطريقة  الش يطانكان 

ج في السماء ملك  باح ويجذب انتباه الجميع. ولكن ه كان يفي الص   اجميلة جد   على كل من في  ارغب بكلِّ كبرياء بأن يُتوَّ

األرض، وكان يريد أن يجعل نفسه مثل هللا العلي القدير. وبسبب تأليهه لنفسه ورغبته باختطاف وامتالك ما كان 

من  ُذلَّ وسقط، فالش يطانيخص  هللا فقط، طرده هللا من أعلى السموات إلى األرض. وسار ملك بابل في خطوات 

 عرشه. كما صار ملك بابل صورة توضيحية  لضد  المسيح الذي سيأتي في المستقبل. 

ير بلغة سقوط  19-11: 23وفي حزقيال  . كانت صور لقروٍن كثيرة اأيض   الش يطانيُوَصف سقوط ملك صور الش ر 

نة جد  رٍ . بُنيت المدينة على عد ة جزاأشهر مدن التجارة الفينيقية، وكانت تقع في لبنان حالي   ، وكان ا، وكانت ُمحص 

ف ن التجارية. ويُوَصف الس قوط الن   هائي والكامل لملك صور ومملكته بصورة كان النبي لديها أسطول عظيم من السُّ

. فقد سقطت صور بسبب فسادها في الت جارة وبسبب عنفها في الحرب. وسقط ملك الش يطانيعرف أن ها تصف سقوط 

 كمته. صور بسبب كبريائه وفساد ح

، وكان يقيم في اجد   وجميال   ا. كان حكيم  احارس   املك صور في كوِن هللا خلقه في البداية ليكون مالك   الش يطانشابه 

. فقد  في جن ة عدن. كان كامال   امحضر هللا، وكان موجود   بسبب جماله  تكب ربال لوم في كل  طرقه إلى أن ُوِجد فيه شر 

سقط في  الش يطانعن كون  6: 7تيموثاوس 1اء اللذين كان يتمت ع بهما. ونقرأ في حكمته بسبب المجد والبه وفسدت

من محضره في عاٍر وخزٍي.  ب  (، ولذا طرده الر  1: 1بطرس 1. يقاوم هللا المتكب رين )اانتفخ تكبُّر  دينونة هللا ألن ه 

ب  من أن يكون مالك    له في أسمى سمواته، وألقى به إلى األرض.  ارفضه الر 

 

 ؟الّشيطانب. متى سقط  

 . 1: 7؛ 71: 1تكوين  اقرأ

 ؟الش يطان: متى سقط شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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." ولكن في تكوين اكالم الوحي: "ورأى هللا ما خلقه فاستحسنه جد  كوين فر الت  ل من سِ في نهاية األصحاح األو  نقرأ 

جل والمرأة في الخطيَّ ، وق7 لهم لكي ال  تهلهما بهيئة حي ة، وعن تجرب انالش يطة، نقرأ عن ظهور بل سقوط الر 

وا بالث   ، وكان يقاوم هللا وعمله. ولذا، اساقط   امخلوق   الش يطانقة باهلل وليدفعهم لعصيان هللا. في ذلك الوقت، كان يستمر 

اء في جن ة حصل في وقت ما ما بين اكتمال الخليقة وتجربة آدم وحو   الش يطانسقوط  علينا أن نستنتج أن ه ال بد  أن  

 وسقوطه.  الش يطاننا ال نعرف عن أصل عدن. وعالوة  على ذلك، فإن  

 

 تهواستراتيجيَّ  الّشيطانهدف  . ب

 

 .هللا وشعبه الّشيطانيقاوم . 4

 هللا.  الّشيطانأ. يقاوم  

 هللا ويقاومه؟  الش يطانض : كيف يعارِ شف وناق  اكتش  

 . 1-1: 7تكوين  اقرأ

 .مالحظات

اء هللا بأن   الش يطان ات همهللا وشعب هللا.  دو  خصم وعهو  الش يطان ل آدم وحو  ه كاذب، وكان قصده من هذا أن ال يتحو 

 عن الث قة باهلل وإطاعته. 

 

 المسيح. الّشيطانب. يقاوم  

 ة؟ بها تجربة يسوع وإيقاعه في الخطيَّ  الش يطان: ما الط رق الث الثة التي حاول شف وناق  اكتش  

 . 17-1: 1لوقا  اقرأ

 .مالحظات

ب   . اوماكر جد    احقيقيٌّ تمام   الش يطاند عليه. يسوع في طبيعته البشري ة ليعصي هللا ويتمر   الش يطانجر 
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ب في الت    يسوع المسيح في محاولة تعطيل ثقته باهلل.  الش يطانجربة األولى، جر 

ب إبليس يسوَع في ناحية االحتياجات البشري   يام، جاع  اعام. فبعد أربعين يوم  وهي هنا الط   -ة ة األساسي  جر  من الص 

ب  يسد  احتياجه حين كان على أن  يتوقَّف عن ثقته باهلل وبخط ته وقدرته أن  هدف يسوع ب الش يطانيسوع. وقد جر 

ل بعض الحجارة إلى خبز، وبالت  اجائع   الي يُسدُّ . حاول أن يغري يسوع بدفعه لمعالجة األمور بنفسه بحيث يحو 

ب يسوع بحيث يدفعه الجسدي ة ة دي  حاجاته الما تمك ن من ، ولكن  يسوع عن هللا ةٍ للعمل باستقاللي  بسرعة. حاول أن يجرِّ

 على هذه الت جربة.  االنتصار

 

ب انجربة الث  في الت    . الش يطانيتجاوز هللا ويثق ب جعله في محاولة المسيح يسوع الش يطانية، جر 

ب  لطة الش يطانجر  . والراجح أن ه أرى يسوع كل ممالك العالم في رؤيا، واد عى أن ه كان يملك كل يسوع في مجال السُّ

ممالك األرض، وأن ه إن سجد يسوع له فسيجعل يسوع مالك كل هذه الممالك وحاكمها، وسيدفع نحو االعتراف 

كم هذا العالم في أي  (، ألن ه لم يكن يملك وال يح11: 3كذ اب )يوحنا  الش يطانعلى هذا العالم بسرعة.  ابيسوع ملك  

 ؛ إشعياء14: 116؛ 17: 111؛ 12-1: 2وقت. فاهلل هو مالك وحاكم هذا العالم من البداية إلى الن هاية )مزمور 

تجربة يسوع في طبيعته  الش يطان(. بتقديم كل  ممالك العالم ليسوع ليحكمها ويتمت ع بمجِدها، حاول 21-23: 11

ليب. حاول البشري ة بأن يحصل على الت اج من  ب يسوع بجعله يسلك طرق   الش يطاندون احتمال آالم الص   اأن يجر 

أن ينقض ويبِطل أعمال ة هللا في يسوع المسيح ومن خالله هي قصيرة لتحقيق الهدف أو بتجاُوز خط ة هللا. خط  

 شياء )مت ىاس وجميع األ(، وأن يملك على جميع الن  13: 7(، وخالص العالم )يوحنا 3: 7يوحنا 1) الش يطان

 (. ولكن  يسوع تمك ن من االنتصار على هذه الت جربة. 1: 1 يوحنا ؛ رؤيا13: 23

 

ب  من خالل محاولته أن يبث  في يسوع ثقة ذات طبيعة كاذبة وخاطئة المسيح يسوع  الش يطانفي الت جربة الث الثة، جر 

 باهلل وبكلمته.

ب  ، وهو أن اومدهش   ادراماتيكي   ا. فحاول أن يجعل يسوع يعمل أمر  يسوع في مجال األمور فائقة الط بيعة الش يطانجر 

 من الكتاب الُمقدس لدفع يسوع لعمل هذا )مزمور اكتابي    ااقتبس مقطع   الش يطانيقفز من فوق بناٍء عاٍل. بل إن  

، وذلك بهدف إقناع يسوع بأن يثق باهلل 11-12: 91 . ن أمٍر خاطئبشأ(، ولكن  اقتباسه ذاك كان خارج سياق الن ص 

ؤ والوقاحة بدل اإليمان، وأن يبث   الش يطانحاول  الكبرياء الوقحة بدل الخضوع إلرشاد هللا.  أن يبث  في يسوع التجرُّ

وليتأك د من  أن يعمل يسوع تجربة  عملية  تتعل ق باهلل، بحيث يمتحن هللا ليتأك د من كون هللا هو هللا فعال   الش يطانأراد 
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هللا  ت يسوع أنَّ ثبِ أن يُظِهر أن ه بالقفز من فوق بناء عاٍل سيُ  الش يطانوقد حاول . تحق  الوثوق بها فعال  كون كلمة هللا تس

أن يبث  في يسوع ثقة كاذبة وخاطئة باهلل، ولكن  يسوع تمك ن  الش يطانموجود وأن ه يعمل ما يعد به في كلمته. حاول 

 من االنتصار على هذه الت جربة.

ب يسوع.  الش يطان المقطع بإشارة إلى أن   مت ى هذا مَ تَ خَ   ترك يسوع، ولكن ه استمر  ينتظر فرصة  أخرى ليجر 

 

 كلَّ النّاس. الّشيطانج. يقاوم  

 الكتاب الُمقدس وتعليمه؟ الش يطان : لماذا يقاوم شف وناق  اكتش  

 . 12-11: 3لوقا  اقرأ

 .مالحظات

ن في لوقا   ،الهدف الرئيسي للش يطان، فيقول: "البذار هو كلمة هللا 12-11ين ، يصف يسوع في اآليت3في المثل المدو 

ات  ." لئال يؤمنوا فيخلصواالذين يسمعون الكلمة، ثم يأتي إبليُس ويخطف الكلمة من قلوبهم  يمثِّلوما وقع على الممر 

أن يؤمن  الش يطان يريد اس في هذا العالم! الئيسي هو إبعاد كلِّ تعاليم الكتاب الُمقدس عن الن  الر   الش يطانمقصد 

اس في هذا العالم بالكتاب الُمقد س ليخلصوا. إن ه ال يريدهم أن يُولَدوا ثانية  فيصيروا أفضل. إنه ال يريد أن يخدم الن  

دوه! الن اس إله الكتاب الُمقدَّ  مستعدٌّ للعمل مع أي علٍم أو فلسفٍة أو ديٍن في العالم يعارض ويقاوم  الش يطانس وأن يمج 

 لكتاب الُمقدَّس! وهو يعمل بكل ما أوتي من قوة وإمكانيات في مهاجمة الكتاب الُمقدَّس أو الحيلولة دون أن يسمعا

وهو يلِهم األنبياء الكذبة في تحريف تعليم الكتاب الُمقدَّس إلبطال شهادته  وه.يطيعالن اس الكتاب المقدَّس أو يدرسوه أو 

لمنع حيازة الكتاب الُمقدَّس ويدفعهم لمصادرة النَُّسخ التي يجدونها مع  الن اس. لماذا وتأثيره. وهو يلِهم القادة األشرار 

وهو ينبئ بدينونته الن هائية! ولذا، حين تقرأ  الش يطانالكتاب الُمقدَّس؟ ألن الكتاب الُمقدَّس يفضح حقيقة  الش يطانيكره 

وتُسر  قلب هللا  الش يطاناومة سياسي ة وديني ة، فإن ك تقاوم الكتاب الُمقدس وتدرسه وتطب قه بالرغم من كل  معاَرضة ومق

ة عظيمة!   الحي  مسر 
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 .أذهان النّاس وقلوبهم الّشيطانيهاجم . 4

 بحسب رسالة أفسسومة كيان الن اس الد اخلي وظروفهم الخارجي ة. جة على مهامبنيَّ  الش يطان: استراتيجي ة م قّدمة

تعلة تشير إلى هجوم إبليس على أجساد وأذهان وأرواح المسيحي ين المؤمنين. فإبليس سهام إبليس المش ، فإنَّ 16: 6

 (. 26: 2تيموثاوس 2كثيرة من الفخاخ للناس ليسقطوا بها إن لم يكونوا حذرين ) اينصب أنواع  

 ؟ لماذا يفعل هذا؟ الش يطان: ما الن واحي الد اخلية التي يهاجمها شف وناق  اكتش  

 اب.كذّ  الّشيطانأ.  

 . 11: 3يوحنا  اقرأ

 .مالحظات

وراء كل  كذبة يقولها  الش يطاناس. الن   أذهانكل  الكذب الموجود في العالم. إن ه يهاجم )مصدر( ب وأبو اكذ   الش يطان

 اس أو يؤمنون بها في هذا العالم! فك ر بالكذبات الكثيرة التي يتم  الت رويج لها ونشرها من خالل الكتُب التعليمية،الن  

ومن خالل وسائل اإلعالم، ومن خالل بعض القادة السياسي ين والمحامين. الطريقة الوحيدة لمواجهة الكذب والت صد ي 

 (. 13: 13؛ 76-71: 3له هي بمعرفة الحقيقة وإخضاع الذ ات للحقيقة )يوحنا 

 

ب.  الّشيطانب.    مجرِّ

 . 3-1: 7تكوين  اقرأ

 .مالحظات

ب. إن ه يهاجم الش يطان ب الناس لدفعهم لعصيان هللا  الش يطانالناس. يقل ل  إرادة مجرِّ ي ة طاعة إرادة هللا ويجرِّ من أهم 

المنحرفة والخاطئة، يصيرون  الش يطانوكلمته، التي هي الكتاب الُمقدَّس. حين يفتح الن اس أذهانهم أمام اقتراحات 

هي بالخضوع هلل )يعقوب  الش يطانواجهة تجارب ريقة الوحيدة لمضعفاء اإلرادة بحيث يأخذون القرار الخاطئ. الط  

د  على االقتراحات الخاطئة والوسوسات المنحرفة للش يطان بحق  3: 1 ن في الكتاب  ( وكلمته، وبالر  كلمة هللا الُمدوَّ

 (. 11-1: 1الُمقدَّس )مت ى 
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تّه م مشتكٍ  الّشيطانج.    . وم 

 . 14: 12 يوحنا رؤيا اقرأ

 .مالحظات

في البداية  عيس  الهي  الش يطانالناس. االستراتيجي ة التي يتبعها  ضمائر الش يطانٍك وُمت ِهم. يهاجم مشت الش يطان

له بسرعة وبشكل مباشر ضد هم واالشتكاء عليهم أمام هللا. ألن يسوع إلغراء الناس بالخطيَّ  ة إليقاعهم به، ومن ثم  تحوُّ

عليهم صارت  الش يطاني ين المؤمنين الحقيقي ين، فإن  شكوى عدل هللا تجاه خطايا كل  المسيحمطالب مات إلرضاء 

سيستمر  في االشتكاء على المسيحي ين الحقيقي ين، ألن ه  الش يطان(. ومع هذا، فإن  12: 3باطلة وبال نفع )عبرانيين 

مكنك مقاومة شكاوى ريقة الوحيدة التي بها ييريدهم أن يكونوا تحَت ثِقَل اإلحساس بالذ نب أو الخوف من العقاب. الط  

ر، على أن  يسوع المسيح مات عن ا إلرضاء  الش يطانوات هامات  ة أخرى، وبشكٍل متكر  مطالب الكاذبة هي بتأكيدك مر 

 (. 11: 12 يوحنا هادة له وبحياتك )رؤياتجاه خطايانا، وبأن تستمر  في خدمة يسوع المسيح بالش  عدل هللا 

 

 تسخيٍر قاٍس. سيّد   الّشيطاند.  

 . 11-11: 2عبراني ين  قرأا

 .مالحظات

الناس. يجعل الن اس في هذا العالم في حالة  عواطف الش يطانسي ٌد قاٍس يستعبد الن اس ويمرمر حياتهم. يهاجم  الش يطان

الموتى، فإن هم يبدأون بعبادة كثيرين مملوءة بالخوف من الموت ومن . وألن  قلوب خوفهم من الموتعبودي ة بسبب 

ون إلى قبور قادتهم  اموتى، فيقيمون أنواع  أرواح ال مختلفة من الش عائر والط قوس في الجنازات وعند القبور، أو يحج 

 يوحنا1) اخارج  الروحي ين الموتى. المحب ة الكاملة ليسوع المسيح هي الوحيدة القادرة على طرح الخوف 

1 :13-13 .) 

 

 الأخالقي.  الّشيطانهـ.  

 . 1: 3كورنثوس 1 اقرأ

 .الحظاتم
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نى والس لوك  ةخطيَّ عند الن اس. إن ه يحاول إغراء الن اس إليقاعهم في  القِيَم األخالقي ةأخالقي. فهو يهاجم ال الش يطان الز 

ة حين يفتقرون لضبط الن فس. يبدأ الفساد الجنسي دائم  الجنسي الالأخالقي في الذهن، ولذا فإن  الط ريقة  ا، خاص 

لجنسي هي بإيقاف األفكار الألخالقية الفاسدة في ذهنك والس ماح ليسوع المسيح بأن الوحيدة لمحاربة الفساد ا

 له ولقِيَمه األخالقي ة في الكتاب الُمقدَّس.  افكرة في ذهنك، وبأن تصير طائع   يستسأسر كل  

 

لْ  الّشيطانو.    خادع. مو م ض 

 إيمان الش يطاندع وُمِضل  ماكر. يهاجم مخا الش يطان. 7-1: 1تيموثاوس 1؛ 1-7: 11؛ 1-7: 1كورنثوس 2 اقرأ

أفكار  يبِعدألن يبقي غير المؤمنين بعيدين عن اإليمان المسيحي، ويحاول أن  االمسيحي ين المؤمنين، ويسعى جاهد  

المسيحي ين المؤمنين عن التكريس الُمخلِص والنقي  ليسوع المسيح. إن ه يحاول أن يغريهم لقبول يسوٍع آخر، وروح 

تعاليمه  الش يطانينشر  عاليم الُمزيَّفة المنحرفة والديانات الُمزيَّفة المنحرفة.التَّ ، وإنجيل آخر. إن ه مصدر قدٍس آخر

ف مع المسيحي ين المؤمنين لترك اإليمان الحقيقي، وحت ى الذين كانوا يميلون للوق المنحرفة وكذبه في كل  مكان جاعال  

 حِرفة التي تنشر فلسفات وأديان العالم. كما يدفع كثيرين الت باع الت عاليم المن

ور والشكاوى  الش يطانرق المذكورة أعاله يهاجم بهذه الطُّ  بشكٍل خاص  عقول وأذهان الن اس بالكذب، وات هامات الز 

 هو الش يطان الكاذبة، والخوف من الموت، واألفكار الالأخالقية النِجسة، والتعاليم المنحرفة الُمزيَّفة. ولكن مع أن  

ريقة التي بها يتجاوب مع عن الط   المحرِّض الكامن وراء الكثير من الش ر  في العالم، فإن  اإلنسان يبقى مسؤوال  

.  ، فإن  الش يطان. وباإلضافة إلى الش يطانهجمات  ضين آخرين على الش ر  العالم الش رير والط بيعة الخاطئة هما محرِّ

ير وطبيعتهم الخاطئة!   الش يطانات والمسيحي ون المؤمنون ليسوا معفيين من هجم  والعالم الش ر 

 

 .من خالل الظّروف الخارجيّة الّشيطانيهاجم . 7

 اس؟ في مهاجمة الن   الش يطان: ما الظ روف الخارجي ة التي يستخدمها شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

عة في مهاجمة الناس.  اطرق   الش يطانيستخدم   وأساليَب مختلفة ومتنو 

 الفخاخ.  الّشيطانأ. ينصب  
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 . 26-27: 2تيموثاوس 2؛ 3: 7تيموثاوس 1 اقرأ

 .مالحظات

اس بها، أي ليوقعهم تحَت سلطانه وتأثيره. فإن  ُعي ن مؤمن غير ناضج في منصب إليقاع الن   الفخاخ الش يطانينصب 

اضج بل سلوكه غير الن  ويضل  ويُخَدع، بل وقد يظن  أن ه يستطيع االستمرار في  ا، فقد يصير متكب ر  شيخ، مثال  

يأسر الناس إلرادته  ت ىين حالفخاخ بشكٍل خاص  في مجاالت العلوم والفلسفة والد   الش يطانكما ينصب والخاطئ. 

يرة.   الش ر 

 

 . العجائب الّشيطانب. يزيّف  

 .17: 17 يوحنا ؛ رؤيا14-9: 2تسالونيكي 2 اقرأ

 .مالحظات

يمك ن بعض األنبياء الكذبة والنبي ات غير المؤمنين وجعلهم يؤمنون بكذبه. فهو لخداع  العجائب يقل دو الش يطان يزيِّف

 عن يسوع المسيح فيهلكون.  ينريقة يبقي كثيرين من غير المؤمنين بعيدالكاذبات من عمل عجائب ُمزيَّفة. وبهذه الط  

 

 بأنّه مالك صالح. الّشيطانج. يتظاهر  

 . 11-17: 11كورنثوس 2 اقرأ

 .مالحظات

. ولذا ليس مفاجئ   قناعَ  الش يطانبس يل أن يلبس خد امه )األنبياء الكذبة أصحاب  امالك نور ويتظاهر بأن ه خادٌم للبر 

ام بٍر، ويعملون أعماال  يُ  اقناع  يانات الكاذبة المنحرفة( الد   اس أنهم ال يحتاجون صالحة  ليُظِهروا للن   ظِهر أن هم خد 

 ليسوع المسيح. 
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 إلى الكنيسة المسيحيّة.  يطانالشّ يتسلّل د.  

 . 11-73: 17مت ى  اقرأ

 .مالحظات

يعملون الش ر  وسط  اة ويخترقها. فيزرع في الكنيسة مسيحي ين ُمزيَّفين وأناس  إلى الكنيسة المسيحي   الش يطان يتسل ل

ن هم المسيحي ون الُمزيَّفون المسيحي ون الحقيقيون ومَ  َمن هم األخيرُ  المسيحي ين المؤمنين في الكنيسة. سيُظِهر اليومُ 

 الكذبة. 

 

 عمل الخّدام المسيحيّين.  الّشيطانهـ. يعيق  

 . 1: 7؛ 13-13: 2تسالونيكي 1 اقرأ

 .مالحظات

ة  من الزمن عن دخول بعض البالد إلعالن بشارة اإلنجيل. ولكن  الش يطان يعيق ام يسوع المسيحي ين الحقيقي ين مد  خد 

يطان أن يمنع المسيحي ين المؤمنين من دخول أي مكاٍن على وجه األرض إلعالن بشارة في الن هاية ال يمكن للش  

ام  الش يطان! كما يحاول فيه اإلنجيل اس على المسيحي ين المؤمنين بال نتيجة. وهو يحرِّض الن  أن يجعل جهود الخد 

ض القادة السياسي ين والديني ين على اضطهاد المسيحي ين المؤمنين إلجبارهم على ترك إيمانهم بيسوع المسيح، أو يحرِّ 

 ة واالنضمام إلى ديانتهم. أن يرشوا الناس بعطايا وهدايا ثمينة للبقاء بعيدين عن الكنيسة المسيحي  

 المسيحيّين المؤمنين.  الّشيطانو. يضطهد  

 . 14: 2 يوحنا ؛ رؤيا72-71: 22لوقا  اقرأ

 .مالحظات

فهو يعرِّض بعض المسيحي ين المؤمنين لتجارب شديدة وقاسية أو يلقي المسيحي ين المؤمنين.  الش يطان يضطهد

.  يتركونجن ليجعلهم ببعضهم في الس    اإليمان المسيحي 
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 ويحّرك األشرار.  فِّزيح الّشيطانز.  

 . 9: 2تسالونيكي 2؛ 11: 3يوحنا  اقرأ

 .مالحظات

. رويج لها بل وفرضهاإدخال الش رور والت  العالم من خالل في كل  مجتمع في  ظامرتيب والن  الم والت  الس   الش يطانيقاوم 

ك ويثير كلَّ اللن اس، ألن ه يَُسرُّ برؤية الناس يكرهون ويبغضون بعضهم بعض   يُدعى إبليس قت اال   أنواع اإلثم  . وهو يحر 

وهو يجعل الوالدين ة وسط القادة السياسي ين والمحامين والقضاة والش رطة والقادة اآلخرين في المجتمع. والخطيَّ 

العشرة  المحو الوصاي اس. وهو يسعى جاهد  والعاملين االجتماعي ين يبتعدون عن قوانين وقواعد هللا في الكتاب الُمقدَّ 

هذه القواعد  قوانين هللا األخالقية، التي أعلنها في الكتاب الُمقدَّس، ألنِّ  الش يطانمن أذهان وذاكرة الناس. يقاوم 

جسين وغير األتقياء، ومع رائع ومع العصاة األشرار والخطاة، ومع الن  ين على القوانين والش  تتعارض مع المتعد  

ار العبيد( والكذبة والحانثين بعهودهم وتعه داتهم ووعودهم، ومع كلِّ  اسين )تج  ناة والمنحرفين، ومع النخ   القتلة والز 

ليم الُمعلَن في بشارة ا  (. 11-3: 1تيموثاوس 1إلنجيل وفي الكتاب الُمقدَّس )الذين يعارضون التعليم المسيحي الس 

 

 عن فرٍص للمهاَجمة والتّدمير.  الّشيطانح. يبحث  

 . 16: 6؛ أفسس 3: 1بطرس 1 اقرأ

 .مالحظات

عن  اباحث  حول المسيحي ين المؤمنين  ادوم   الش يطان. يجول الش يطانة استراتيجي   يلخِّص هذان المقطعان الكتابي ان

ابتين بعُد في إيمانهم أو ان، حيث يهاجم بشكٍل خاص  المسيحي ين المؤمنين غير الث  إن ه جبَ . تهم وتدميرهممفرصة لمهاج

المسيحي ين المؤمنين.  ملتهبة على كلِّ  اباستمرار سهام   الش يطانمتيق ظين. يطلِق الفس أو غير الذين يفتقرون لضبط الن  

أنواع  مار اآلتي من الخارجي، وكذلك وبشكٍل خاص  كل  أنواع الد   وتمث ل هذه الس هام الملتهبة االضطهادات وكل  

كوك لبية، مثل الش  أنواع األفكار والمشاعر الس   هام المشتعلة كل  الهجوم على نفس المسيحي ين المؤمنين. تمث ل هذه الس  

يرة، مثل ال مع والغرور هوة والط  ش  واأللم واالشتكاء على الن فس من ناحية، وكل أنواع األفكار والمشاعر الش ر 

سول بولس المسيحي ين المؤمنين على أن يلبسوا سالح هللا  والكبرياء والحسد من الن احية األخرى. ولذا، يحثُّ الر 

. وكلُّ مسيحيٍّ مؤمن مسؤول عن الش يطانالكامل حتى يتمك نوا من الوقوف والث بات أمام خطط وِخَدع وهجمات 

 م إبليس المشتعلة!اسه الط ريقة التي بها يستجيب نحو
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 الّشيطانج. محدوديّات 

 

 .محدود الّشيطان. 4

 ؟ الش يطان: ما هي حدود ومحدودي ات شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 كائٌن مخلوق، ولذا فهو تحَت سلطة هللا بالكامل!  الش يطان

 محدود في ما هو مسموح له عمله.  الّشيطانأ.  

 .14-1: 2؛ 22-6: 1أي وب  اقرأ

 .تمالحظا

ة والس لطان في ما  ادائم   الش يطانخالل فترة العهد القديم كاملة ، كان  هللا صاحب الس لطان والس يادة له  سمحمحدود القو 

فر أي وب أن ه ُسِمح للش يطان بأن يكون له سلطان في دفع الناس على قتل أوالد وعبيد ، نرى في سِ فمثال  بأن يعمله. 

ام أي وب وإتالف وسلب كل    اة أيض  الحقيقية وطبيعته الحقيقي   الش يطانريقة، أُعلِنت مقاصد أمالكه. وبهذه الط  وخد 

ب. ولكن   الش يطاناس. فالن   بوضوح لكلِّ  ر ومخرِّ ا  لم الش يطانقت ال ومدمِّ سمح له هللا به. يستطع الت سب ب بأذى أكثر مم 

ل للمسيح قبل ألفي عام، قُي د  حت ى المجيء الث اني  ا يخدع األمم أكثر، وسيبقى ُمقيَّد  حتى ال الش يطانوفي المجيء األو 

 للمسيح. 

 

 محدود في ما يمتلك وفي تأثيره.  الّشيطانب.  

 . 27-24: 1؛ أفسس 13: 23؛ 23: 11؛ مت ى 2؛ مزمور 11: 7تكوين  اقرأ

 .مالحظات

كل  العالم الحاضر وأن ه يسيطر عليه  هو مالك الش يطاناس إن  ، يقول بعض الن  19: 1يوحنا 1و 6-1: 1بناء  على لوقا 

يقول إن ه المالك الش رعي  الش يطانيِّ شخٍص يريد أن يقد مه له. لكن مع أن  أللدرجِة أن ه يستطيع أن يعرضه ويقد مه 

ت أن ة ال تثبالمقاطع الكتابي   (. وهذه11: 3وع إن ه كاذب )يوحنا لهذا العالم وأن ه حاكم كل  ما في هذا العالم، يقول يس
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هو مالك وحاكم األمم وأن  لديه الحق  والس لطة على توزيع غنى األمم كما يشاء، حتى أن  يسوع المسيح  الش يطان

يادة.  الش يطاننفسه، على األقل  في الفترة الحالية األولى، كان عليه أن يعترف بسلطة   ويعطيه حق ه في الس 

، بل إله الكتاب الُمقدَّس هو الذي الش يطانتاب الُمقدَّس. فليس فالعكس هو الحقيقة، كما يظهر بشكٍل واضح في الك

، بل يسوع المسيح هو المالك والحاكم الش يطانليس (! 14: 116؛ 17: 111يحكم إلى األبد وملكوته أبدي )مزمور 

 (! 1: 1 يوحنا ؛ رؤيا7: 17؛ يوحنا 13: 23الحقيقي لهذا العالَم )مت ى 

 

 انه. محدود في سلط الّشيطانج.  

 . 7-1: 24؛ 9-3: 12 يوحنا ؛ رؤيا24: 16 ية ؛ روم13-16: 16 الرسل ؛ أعمال16: 3مت ى  اقرأ

 .مالحظات

ير   امع يزال يمارس تأثير   الش يطانمع أن   لهم،  اوعلى أرواح ال ذين يعترفون به سي د  على حياة األشرار  اجد   اقوي    اشر 

يرة ي الكتاب الُمقدس طردها المسيح والمسيحي ون المؤمنون باستمرار كل  الوقت. وفهو ليس كل ي القدرة. فأرواحه الش ر 

، إذ طرده رئيس المالئكة ميخائيل حت ى ال يستطيع أن يستمر  في إضالل األَمم. مطرود من الس ماء الش يطانيقول إن  

 بل رئيس المالئكة ميخائيل فقط.  مباشرة  ليس هللا ال ذي أعلن نفسه في يسوع المسيح، الش يطانولذا، فإن  َمن يقابل 

لم وكل ي القدرة وكلي الوجود، بما ال يُقاس. فبينما هللا كل ي العِ  الش يطان. إن ه أسمى من الش يطانعن  اهللا مختلٌف تمام  

الخانقة وغير الش رعية على األمم في األرض قد ُكِسرت بيد  الش يطانمحدود في كل  هذا. كما أن  قبضة  الش يطان

عدوٌّ مهزوم ومضروب من ناحية المبدأ، فإن ه واضٌح أن  هللا  الش يطان(. ولكن مع أن  17: 1وع المسيح )كولوسي يس

في نشر الش ر  وتعزيزه. ولن يُؤَخذ من مشهد  الم يأخذه من مشهد أحداث األرض. فما يزال للش يطان تأثيٌر قوي  جد  

ينونة األخيرة في ا  لمجيء الثاني ليسوع المسيح. أحداث األرض إال في يوم الد 

 

قيَّد الّشيطان. 4  .م 

ده.  الّشيطانأ. بدأ يسوع بتقييد    بتجس 

 خالل فترة حياة يسوع المسيح على األرض؟  الش يطان: ماذا يعل م العهد الجديد عن تقييد شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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 األول قبل ألفي عام.  ه على األرض خالل مجيئهدبتجسُّ  الش يطانبدأ يسوع المسيح بتقييد 

 . 23: 12؛ مت ى 3: 7يوحنا 1؛ 11: 2عبرانيين  اقرأ

 ي"يبِطل أعمال إبليس"! معنى "يقض سبب مجيء يسوع إلى األرض هو "ليقضي على َمن له سلطة الموت" وأن

وسط البشر على األرض  ا. خالل الفترة التي عاش فيها يسوع المسيح إنسان  اعلى" أو "يبِطل" هو جعل إبليس عاجز  

يادة على  يرة بروح هللا.  الش يطاناآلخرين كانت لديه كل  الس لطة والس  يرة، وكان يطرد األرواح الش ر  لم وأرواحه الش ر 

ا سمح له المسيح.  الش يطانيُكن   يستطيع أن يعمل أكثر مم 

 

 . 24-13: 14لوقا  اقرأ

وهو يهوي من  الش يطانيقول: "قد رأيُت  24-13: 14لوقا . ففي اوقد أعطى يسوع تلك الس لطة لتالميذه وخد امه أيض  

. إن ما ال اب وقدرة العدوِّ كلها، ولن يؤذيكم شيٌء أبد  رالس ماء مثل البرق. وها قد أعطيتُكم سلطة  لتدوسوا الحي ات والعقا

د يسوع هنا أن ه بينما ماوات." قصتفرحوا بهذا: بأن األرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأنَّ أسماءكم قد ُكتِبت في الس  

يرة من الناس، رأى يسوع المسيح سي دهم،  ، وهو يسقط من مركز الش يطانكان التالميذ يطردون األرواح الش ر 

وا هذا ع، ألن  الت الميذ لم يتوق  اومحي ر   اوُمربك   ا"مثل البرق"، أي مفاجئ   الش يطانسلطته في هذا العالم. وقد كان سقوط 

د يسوع المسيح وحياته على األرض  الش يطانلم يتوق ع  اأيض   االنتصار، بل رب ما هزيمته. ما بدأ يحدث في تجسُّ

 هزيمة  كاملة ونهائية ويُلقى به في جهن م.  الش يطاناني له، حيث سيُهَزم سيستمر  حتى المجيء الث  

 

  بموته وقيامته وصعوده وتتويجه في الّسماء. الّشيطانتقييد المسيح ب. أكمل يسوع  

 بموت يسوع المسيح وقيامته وصعوده وتتويجه؟  الش يطان: ماذا يعل م العهد الجديد عن تقييد شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 بموته وقيامته وصعوده وتتويجه في السماء.  الش يطانأكمل يسوع المسيح تقييد 

 . 9-1: 12 يوحنا رؤيا اقرأ

أن يفني الن سل  الش يطانرؤيوية. خالل فترة العهد القديم حاول  بلغةٍ  الش يطانيصف يوحنا انتصار يسوع المسيح على 

، اختُِطف إلى هللا ا(. وحين ُولِد يسوع المسيح أخير  1-1: 12 يوحنا المسيحاني ليمنع والدة المسيح/ المسي ا )رؤيا
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موت يسوع تمثِّل (. وهذا الخطف صورة رؤيوية البستاني -؛ انظر ترجمة فاندايك 1: 12 يوحنا وعرشه )رؤيا

ؤيوي ة أيض  مجيئه األولماء في نهاية المسيح وقيامته وصعوده وتتويجه في الس   ورة الر  ، اندفع الت نين ا. وفي هذه الص 

ل وجيش مالئكته يوجيشه مالئكته األشرار وراء يسوع نحو الس ماء من أجل اإلمساك به، ولكن  رئيس المالئكة ميخائ

الحين هاجموه وطرحوه من السما (. حصلت هذه الحرب بين المالئكة والشياطين "في 9-3: 12 يوحنا ء )رؤياالص 

. وحيث أن  الس ماء". وليس المقصود بالس ماء هنا مسكن هللا، بل المقصود هو سماء  ه يمكن األرض أو مجالها الجوي 

ات، حيث يسكن هللا (، فإن  المالئكة تسكن في أعلى الس مو2: 12كورنثوس 2أن يكون هناك أكثر من "سماء" واحدة )

يرة تسكن في أخفض الس موات، في الس  1: 13 يوحنا ؛ رؤيا74: 22 مت ى)انظر  ماء أو (، والش ياطين واألرواح الش ر 

(. وبالرغم من هذا، 12: 6؛ 2: 2؛ افسس 1: 3كورنثوس 1؛ 13: 14المجال الجوي المحيط باألرض )انظر لوقا 

فأُلقي نتيجتها بالت نين ومالئكته األشرار إلى األرض ينبغي أال تُفهَم بمعنى ماء فإن هذه المعركة التي حصلت في الس  

. ف مركزه في السماء بصفته الُمشتكي على المسيحي ين المؤمنين )انظر  افقد حرفي   الش يطانحرفي  بل بمعنى مجازي 

 الش يطانافتُدوا من سلطان  ننوفألن خطايا المسيحي ين المؤمنين قد ُكفِّر عنها وُغفِرت، والمؤم(. 12-6: 1أي وب 

مظهر العَدل الذي كان يظهر به في الش كاوى واالت هامات التي كان يقدِّمها ضد  الش يطان(، فقد فقَد 17: 1)كولوسي 

على أن يشير  الم يُعد قادر   همستمرٌّ في االشتكاء على المسيحي ين المؤمنين، فإن   الش يطانالمسيحي ين المؤمنين. ومع أن  

 ى عمل يسوع المسيح غير المكتِمل! إل

 .  7-1: 24 يوحنا رؤيا اقرأ

اليونانية الُمترجمة ". الكلمة الش يطانبـ"تقييد  9-3: 12 يوحنا يصف هذا المقطع الحدث نفسه الموصوف في رؤيا

كامل، ولكن ه يعني بال اجعله عاجز   الش يطان. ال يعني تقييد اأيض   29: 12)ربط( ُمستخدمة في إنجيل مت ى  "تقييد"إلى 

على منع األمم غير اليهودي ة من سماع بشارة اإلنجيل  اعن "تضليل األمم"، بمعنى أنه ال يعود قادر   اجعله عاجز  

ما تُستخَدم الت عابير  اعلى أن يجمع األمم لمحاربة شعب هللا! كثير   اليس قادر   الش يطانوالمجيء إلى المسيح! كما أن  

ور المجازية في  ؤيوي ة التي يستخدمها سِ والص  " تعبير مجازي يصف الش يطان. كما أن  "تقييد يوحنا فر رؤيااللغة الر 

بالكامل عن  ايكون عاجز   الش يطانللش يطان ونفوذه وتأثيره. ال يعني هذا أن  قليص الحرفيحديد أو الحصر أو الت  الت  

ر أن ه ما يزال له تأثير عظيم ببث  الش ر  ونشره من خالل ظهِ ( تُ 29: 12العهد الجديد )بعد مت ى إيذاء الناس، ألن بقية 

انية العظيمة. ما يزال  ، وبشارة اإلنجيل تنتشر في اوُمقيَّد   امربوط   الش يطانأعوانه وضد  المسيح والن بي الكذ اب والز 

سوع المسيح في (، وكل  المسيحي ين المؤمنين الذين ماتوا يحكمون ويملكون مع ي11: 21كل  األرض )انظر مت ى 

ل والمجيء الث اني ليسوع المسيح. 6-1: 24 يوحنا ماء )رؤياالس   وقبل المجيء ( خالل الفترة ما بين المجيء األو 

: 19؛ 11: 13؛ 16، 11: 16 يوحنا رؤيامن سجنه. وبعد المعركة األخيرة ) الش يطانالث اني للمسيح مباشرة، سيُطلَق 



174 
 

إلى جهنَّم حيث سيُعذَّب إلى  الش يطانفي المجيء الث اني للمسيح، سيُلقى ب يطانالش  بين المسيح و (14-3: 24؛ 13-12

 (. 14-3: 24 يوحنا )رؤيا دينأبد اآلب

 

قيَّد   يبقى الّشيطان. 7  .ام 

 .ة للمسيحيّين المؤمنينة واإلرساليّ من خالل الخدمة الكرازيّ  الّشيطانيسوع المسيح يقيّد باستمرار أ.  

 للش يطان؟  اذا يعل م العهد الجديد عن الت قييد المستمر  : مشف وناق  اكتش  

 . 74-29: 12مت ى  اقرأ

ال  يقول يسوع المسيح: " ، وبعدئٍذ ينهب وإال، فكيف يقدر أحٌد أن يدخل بيت القوي  وينهب أمتعته إذا لم يربط القوي  أو 

". ال الش يطان ر يسوع المسيح في هذا المقطعبيته؟" يصوِّ  يشير يسوع المسيح فقط إلى عمل "تقييد"  بكونه "القوي 

ام المسيحي ين المؤمنين الذين يعملون معه.  الش يطانإلى عمله المستمر  في تقييد  ا، بل أيض  الش يطان من خالل الخد 

باستمرار ويسلبونه  الش يطان( يقي د هؤالء 26-21: 2تيموثاوس 2فبصلواتهم وكرازتهم ببشارة اإلنجيل وتعليمهم )

راع بين المسيح و الن اس المسيحي ين  . كلُّ مستحيال   ايكون الحياد أمر   الش يطانال ذين سبق أن سيطر عليهم. في هذا الص 

. أما الذين مع المسيحالمؤمنين الذين يتجم عون من خالل العمل اإلرسالي والخدمة الكرازية في ملكوت هللا هم 

الل والهالك فريسة  س  (. 74: 12)مت ى  المسيح ضد  يطان فهم هلة  للش  يتركون اآلخرين في حالة الض 

 

 . 72-71: 12يوحنا  اقرأ

عن  اأُعلَّق مرفوع   . وحينايقول يسوع المسيح: "اآلن وقت الُحكم على هذا العالم! اآلن يُطَرد سي ُد هذا العالم خارج  

ياق ال الكلمة "عالم" في هذا الس  بصفته "سي د هذا العالم".  الش يطانيتحدَّث يسوع عن ." األرض أجذب إلي  الجميع

األرض بما في ذلك كل فرٍد وإنسان فيها، ولكن ها تشير إلى كامل مجتمع األشرار الذين ابتعدوا عن هللا،  تشير إلى كلِّ 

(. 19-13: 1يوحنا 1؛ انظر 21-13: 11الذين عارضوا يسوع المسيح وقاوموه ورفضوه وخانوه وأدانوه )يوحنا 

ألن ه ليس ملَك الملوك فإن سلطته  فوذ، ولكن  من الس لطة والن   ايمارس نوع   الش يطان" إلى أن تشير الكلمة "رئيس

يرة الذين دانوا له بالوالء. وكالم يسوع عن "رفعه" يشير إلى أحداٍث تاريخي   ة: محصورة في األشرار واألرواح الش ر 

سماء وتتويجه عن يمين هللا اآلب في حدث صلبه على األرض، وحدث قيامته من الموت، وحث ارتفاعه إلى ل
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ر في رؤياالسَّ  فع" يُصوَّ  -ماء )انظر ترجمة فاندايك فل إلى الس  بصورة خطف الط   1: 12 يوحنا ماء. وهذا "الر 

 البستاني للكتاب الُمقدَّس(. 

 

 . 13-14: 12 يوحنا رؤيا اقرأ

"المرأة"، التي هي صورة لشعب هللا. ففي  ش يطانالن ين". طارد بصفته "الت   الش يطانيتحدَّث يسوع المسيح هنا عن 

أخبار 2شعب العهد القديم )إسرائيل، التي تُدعى "الكنيسة" في  -تمثِّل المرأةُ صورة  لشعب هللا  1-1: 12 يوحنا رؤيا

 يوحنا يلد المسي ا/ المسيح. وفي رؤيا أن   كان هدف شعب إسرائيل هو(. بعينية للعهد القديمفي الترجمة الس   23: 29

، تمث ل المرأة صورة لشعب هللا في العهد الجديد )الكنيسة( التي لديها شهادة يسوع المسيح وتتمس ك 17-13، 6: 12

-17، 6: 12 يوحنا يطان )رؤياة من الهجمات المباشرة والقاتلة للش  اني للمسيح، الكنيسة محمي  بها. فبعد المجيء الث  

لكنيسة بنهِر كذبه الذي ال ينفذ، ولكن الكنيسة ال تُخَدع بكذبه، والمسيح يحاول أن يحاصر ويغمر ا الش يطان(. ف11

هجماته على "أوالد المرأة" و"نسلها"، الذين هم  الش يطان(. ولذا، يرك ز 16-11: 12 يوحنا يؤازر الكنيسة )رؤيا

"بدم الحمل"  الش يطانعلى ون المؤمنين ينتصرون (. ولكن  هؤالء المسيحيُّ 13: 12 يوحنا المسيحي ون المؤمنين )رؤيا

، كما يؤمنون أن  موته وقيامته الش يطانموت وقيامة يسوع المسيح قد قي دا  بأنَّ (. أي أن هم آمنوا 11: 12 يوحنا )رؤيا

راهم تمام   "بالكلمة التي  الش يطانعلى  اون المؤمنون ينتصرون أيض  . والمسيحي  الش يطانرة طوسي ةخطيَّ من ال اقد حر 

الناَس الذين سبق له أن سيطر  الش يطان" فقد انتصروا عليه بخدمتهم الكرازية واإلرسالية، إذ بها يسلبون شهدوا لها.

 يوحنا من الموت ألجل المسيح )رؤيا همبعدم خوف اوالمسيحي ون المؤمنون ينتصرون أيض  (. 17: 1عليهم )كولوسي 

12 :11 .) 

ال  اآلب أحدا موت يسوع المسيح وقيامته وصعوده وتتويجه عن يمين إلى الحكم  ث تاريخي ة. أد ت هذه األحداث أو 

ير الذي يحكمه   رئيس هذا العالم. وهكذا، فإن   الش يطان، أد ت هذه األحداث إلى طرد ا. وثاني  الش يطانعلى العالم الش ر 

  الش يطاناألبد. طُِرد قبل المجيء األول للمسيح قد فقده إلى  الش يطانال ذي كان يتمت ع به  االمركز الس امي نسبي  

المكتِمل  ي( من خالل عمل يسوع المسيح الخالص24، 17: 14على أَُمم العالم )انظر دانيال وانكسرت قبضته 

( هو في الوقت 72: 12وبشهادة المسيحي ين المؤمنين. لهذا فإن اجتذاب الناس من كل  أمم العالم إلى المسيح )يوحنا 

 (. 71: 12على هذه األمم )يوحنا  الش يطانبضة نفسه الطريقة التي بها تنكسر ق

 

 هاية من مشهد األرض. في النّ  الّشيطانب. سينتزع يسوع المسيح  
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 يطان من مشهد األرض؟ : ماذا يعل م العهد الجديد عن االنتزاع األخير للش  شف وناق  اكتش  

 . 11-3: 24 يوحنا رؤيا اقرأ

 .مالحظات

 يوحنا ؤيارفر ن، واضٌح أن  هللا لم ينتزعه بعُد من مشهد األرض. ويخبرنا سِ مهزوم اآل عدوٌّ  الش يطان مع أنَّ 

ينونة األخير عند المجيء الث اني ليسوع المسيح. وبعد ذلك، سيطرح يسوع  3-11: 24 بأن هذا سيحصل في يوم الد 

 . دينإلى جهن م إلى أبد اآلب الش يطانالمسيح 

 

 الّشيطاند. الحرب ضّد 

 

 . 13-14: 6أفسس  اقرأ

 .ة  روحي االمسيحيّون يخوضون حرب  . 4

وحية؟ عّلم  : ما هي الحرب الر 

 ة ال ت خاض ضّد النّاس. أ. الحرب الّروحيّ  

يقول الكتاب الُمقدَّس إن صراع المسيحي ين المؤمنين ليس ضد بشٍر من لحٍم ودم، ولكن ه في الحقيقة ضد القوى 

يرة )أفسس  وحي ة الش ر  اس، ولكن هم يحاربون الن   ُمقدَّسة ضد   االمسيحي ون المؤمنون حروب   (. ال يحارب12: 6الر 

يرة.  احروب    روحي ة ضد األرواح الش ر 

يرة التي هي تحَت سيطرة لطات واألسياد" ئاسات والس  "الر   وتعمل من خالل  الش يطانأنواٌع مختلفة من األرواح الش ر 

يرة األشرار في هذا العالم  الش يطانمالئكة ساقطة. لهذا يقاوم  افي كونها هي أيض   الش يطانتشابه . وهذه األرواح الش ر 

يرة هللا الحي ما تتعاون القوى  اكثير   ااس اليوم. ولهذا أيض  ويحاولون تخريب وإفساد عمله في الن   وأرواحه الش ر 

يرة في العالم مع األديان اآلخرين مع بقائها في حالة عداوة مع اإليم ياسي ة الش ر  : المسيح ان المسيح. قال يسوعالس 

ا اآلن " اسي يجاِهدون لكي ال أُسلَّم إلى اليهود. أم  ليست مملكتي من هذا العالم، ولو كانت من هذا العالم لكان حر 

ُمقدَّسة ضد أي إنسان أو  ا(. لهذا ال يحارب المسيحي ون الحقيقي ون حروب  76: 13فمملكتي ليست من هنا" )يوحنا 

 شعب. 
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 خاض الحرب الّروحيّة بأسلحٍة بشريّة. ال ت  ب.  

وحي ة محاَربة فاعلة ونشطة ضد مخط طات وأنشطة  يرة ) الش يطانالحرب الر  (. ال 11: 2كورنثوس 2وأرواحه الش ر 

وحي ة بأسلحٍة بشرية ة. يعل م الكتاب الُمقدَّس: "فمع أن نا ، إذ هي ال تخاض إال  بأسلحٍة روحي  يمكن خوض الحرب الر 

للجسد. فإن  األسلحة التي نحارب بها ليست جسدي ة ، بل قادرةٌ باهلل على هدم  االجسد، فإن نا ال نحارب وفق   نعيش في

لمقاومة معرفة هللا، ونأسر كلَّ فكٍر إلى طاعة المسيح"  االحصون: بها نهدم الن ظريات وكل ما يعلو مرتفع  

وحي ة (! يخوص المسيحي ون المؤمنون الحرب ال1-7: 14كورنثوس 2) وحي )أفسسر   بلبسهم الس الح الر 

6 :14-13 .) 

 ج. ال ت خاض الحرب الّروحيّة باالتّكال على النّاس.  

وحي ة  يانات غير المسيحية باالعتماد على  مثلما تُخاضال يمكن خوض الحرب الر  يني ة التي تخوضها الد  الحروب الد 

ياسيين األشرار  ة والمال وخطط بعض القادة الس  وحي ة ال تُخاض إال باالت كال الت ام  على إله اروحي  القو  . فالحرب الر 

وحي ة فتحَ  الكتاب الُمقدَّس، الذي أعلن نفسه في يسوع المسيح. وليس هدفُ  مزيٍد من األرض أو الس يطرة  الحرب الر 

يرة )أفسس  الش يطانعلى هذه األرض، بل البقاء ثابتين أمام هجمات  وحية هدف الحرب الر  (. و17: 6وأرواحه الش ر 

يرة واألشرار )كولوسي  الش يطاناس وإنقاذهم من قبضة خطف الن   اهو أيض    تيموثاوس2؛ 17: 1واألرواح الش ر 

2 :26 .) 

 

 .لهذه الحرب الّروحيّة اجيّد  على المسيحيّين أن يتجهّزوا . 4

وحي؟ : شف وناق  اكتش    ماذا تمث ل كل قطعة من الس الح الر 

  .مالحظات

 .حزام الحقأ.  

ادقإن ه  وحي ة. الت صميم الُمخلِص والص  ه في ما يختص  بالحرب إخالصإن ه يمثِّل  عند الجندي لخوض الحرب الر 

م بكل  إخالص على أن  يف. لسان حال المسيحي  المؤمن هو: "أنا مصم  وحي ة وحق  هللا الذي به يواجه الكذب والز  الر 

وحي ة ضد  م على أن أحارب كذب بالحق  وأرواحه النجسة  الش يطانأخوض المعارك الر   الش يطان." ويقول: "أنا مصمِّ

ادق أكثر ثل جدعون وجنوده الث  وضالله وخداعه بحق  هللا." ومِ  الث مئة، في الغالب يكون اإلنسان الُمخلِص الص 

 اس من المرائي. على الن   اتأثير  
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 .ع البرّ رب. د 

وحي ة. يمثِّل درع البر  الحرب  قدرة الجندي على أن  يحاربإن ه  وحي ة. لسان حال  فاعلي ةالر  الجندي في الحرب الر 

وحي   ة تمك نني من خوض الحرب الر  م على أن أحيا حياة صالحة وبار  ة بفاعلي ة." معنى المسيحي المؤمن: "أنا مصم 

سليمة، أي أن يحيا بحسب هو أن يكون في عالقة سليمة مع هللا وأن يحيا حياة  صحيحة و اأن يكون اإلنساُن بار   

الح هو الوحيد الذي يمكنه أن يتمت ع بتأثير صالح دائم. الط ريقة التي أعلنها هللا في الكتاب الُمقدَّس.  اإلنسان البار  الص 

الح يشبه نوح في استمراره بالس   ير وفاسد. اإلنسان البار  الص   ير مع هللا وسط جيٍل شر 

 .ج. حذاء االستعداد 

وحي ة. ي لجندي على أن يعمل مباشرة  وبسرعةقدرة اإن ه  للحرب  تهاستعداد الجندي وجاهزي  مث ل الحذاء في الحرب الر 

وحي ة. لسان حال المسيحي المؤمن: "أنا مستعدٌّ تمام   م  ادائم   اوجاهز   االر  وحي ة." إنه مصمِّ لخوض معارك الحرب الر 

لذي يوك له سي ده على خد امه وعبيده ليعطيهم حصصهم من الطعام ن والحكيم ايمأن ال ينام. إن ه مثل الوكيل األعلى 

ي د يجده يعمل ما ُوكِّل عليه )لوقا   (. 17-12: 12في الوقت المناسب، بحيث حين يعود الس 

 

 .د. ترس اإليمان 

وحي ة. يمث ل هذا  قدرة الجندي على الد فاع عن نفسهإن ه  حين  بوعود هللاإيمان المسيحي المؤمن  الد رسفي الحرب الر 

م على أن أدافع عن نفس وحي ة. لسان حال المسيحي المؤمن: "أنا مصم  في مواجهة هجمات  ييكون وسط الحرب الر 

يقات التي يتسب ب بها والهادفة إلى بث   الش يطانبإيماني بكلمة هللا." تمث ل سهام  الش يطان  المشتعلة اضطهاداته والض 

هوة في قلوب وأذهان المسيحي ين ط مع أو الغرور أو البُغض أو الكراهية أو الحسد أو الش  الش ك  أو الخوف أو األلم أو ال

 المؤمن العامل يثق بأن  كالَم هللا ووعوده صحيحة وصادقة، ويعمل بناء  على هذا اليقين.  إيمان المسيحي  المؤمنين. 

 

 .هـ. خوذة الخالص 

وحي ة. إن ها تمث ل  في قدرة الجندي على حماية أفكاره ومشاعرهها إن   وحي ة  يقينه بخالص هللاالحرب الر  في الحرب الر 

م على أن أحمي ذهني وأفكاري بوعود هللا في  ويقينه باالنتصار النهائي. يقول لسان حال المسيحي المؤمن: "أنا مصم 

هللا سيكون  وبأن   (،11: 11المسيحي المؤمن بأن هللا يحارب عنه )خروج  ويقين ." معرفةالش يطانمواجهة هجمات 

 تيموثاوس2هللا سينقذه من االضطهاد والمعاناة واأللم ) (، وبأن  2: 17معه حين يجتاز في المياه والن ار )إشعياء 
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فيه  اصالح   وبأن  هللا الذي بدأ عمال   قوة  كافية  لالستمرار في الحرب، (، وبأن ه سيعطي الجندي المسيحي11: 7

 ه قوة  لالستمرار والثبات في الحرب. نا( سيعطي6: 1سيكمله )فيلب ي 

 

 .و. سيف الّروح 

وحي ة. سيف الروح هو كالم الكتاب  الش يطان وسيلة الجندي في االنتصار على تجارب وفخاخإن ه  في الحرب الر 

م على أن أسستخدَ حين يُ الُمقدَّس  تخدم م في األوضاع الحياتية المختلفة. ولسان حال المسيحي المؤمن هو: "أنا مصم 

وحي ة." طالم كان المسيحي المؤمن يستخدم كالم هللا بشكٍل  اكالم هللا في معاركي التي أخوضها في الحرب الر 

وح القدس سيستخ (، وتبكيتهم على 11: 1ة الناس )أفسس دم كالم الكتاب الُمقدس لكشف خطيَّ صحيح، فإن  الر 

(، وإقناعهم بحق  هللا 9: 1 نها ضد  الحق  )تيطس(، ودحض حججهم التي يقد مو3: 16خطاياهم وآثامهم )يوحنا 

جعل (، و74-23: 11طرد مخاوفهم )مت ى (، و71-23: 24(، وتبديد شكوكهم )يوحنا 1-2: 13 الرسل )أعمال

 (. 141: 119(، وإنارة الط ريق الذي ينبغي أن يسلكوه )مزمور 11-1: 1يغادر ويهرب )مت ى  الش يطان

 

 .الّروحيّة ز. الّصالة جزٌء من الحرب 

الة هي  الة  قدرة الجندي على البقاء في ات صال مباشر مع هللاالص  وحي ة. تمث ل الص  المسيحي  اعتمادفي الحرب الر 

م على البقاء معتمد   وحي ة. لسان حال المسيحي المؤمن هو: "أنا مصم  على هللا من  االمؤمن على هللا في كلِّ الحرب الر 

الة في الحرب الر   ل هللا مشاكل اإلنسان إلى فرٍص هلل! خالل الص  الة، يحوِّ  وحي ة." من خالل الص 

 

 دقائق( 3) صالة  4

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

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

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

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 القادمللّدرس 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو أطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)
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  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. الشيطان والحرب الروحيةتعلِّق بـ"الم ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم .2

 استخدم .11-12رؤيا يوحنا  ِمن يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .7

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .طريقة الَحق  الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها  :الحفظ .1 . راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية 11: 13. يوحنا تأم 

  حفظتَها.

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا درس الكتاب الُمقدَّس: .1 . استفد من منهجية 11 حض 

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .6  (. 7: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

ن مالحظاتك .3 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  34 الّدرس

 صالة 4

 

 

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

 دقيقة(  24) مشاركة  4

 رؤيا يوحنا 

 

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

  (.64-62الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )رؤيا يوحنا 
 وااكتفلذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها. أصغوا إلى الشخص ا

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 7

 44: 43يوحنا 

 

 . 65: 67في مجموعاٍت من اثنين يوحنا  راجعوا

 دقيقة(  31) درس كتاب 3

 44يوحنا 

 

، يظهر يسوع لسبعٍة من تالميذه عند بحر الجليل، ويعيد تعيين بطرس من إنجيل يوحنا 21: في األصحاح م قّدمة

دا   له. وبعد ذلك، يختم الكاتب إنجيله بشهادة مشتركة رسوال   ة األمور  وموحَّ لمجموعة من الن اس في ما يتعل ق بصح 

نة في إنجيل يوحن ا وإمكاني    ة االعتماد عليها. الُمدوَّ

 

 كلمة هللا                                           .               اقرأ: 1الخطوة 

  . 21-1: 21لنقرأ 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. و الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا ما ه َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

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

 لكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(. )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير وا شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

  .مغزى معجزة تكثير الّسمك: 4االكتشاف 

قون كلُّ واحٍد إلى بيته." حين  -ها قد حانت اآلن و -ستأتي ساعة "كان يسوع قد قال:  72: 16في يوحنا  فيها تتفرَّ

ابقة لكسب لقمة الميذ قد تركوا أنشطتهم المتعلِّقة بالملكوت وعادوا إلى أعمالهم وِمهَنهم الس  ُصلِب يسوع وقام، كان الت  

ر نفسه. يد. وهكذا، نرى أن التاريخ كر  ، 1وكما في لوقا  عيشهم. بعض هؤالء كانوا صي ادي سمك، فعادوا للص 

! ربما كان فشلهم الذي دام كلَّ اصارع هؤالء التالميذ كل  الليل في محاولتهم اصطياد السمك، ولكنَّهم لم يمسكوا شيئ  

 من هللا عن عدم رضاه لتجاهلهم عملهم في الملكوت، ومع هذا ما يزال هللا يحبُّهم.  االليل إعالن  

  .أ. هدف هذه المعجزة 

باح الب باح الباكر، لم يتمك ن يسوع على شاطئ بحيرة طبريَّ  اكر، وقففي الص  ة )بحر الجليل(، ولكن بسبب سديم الص 

: "يا فتيان، أما عندكم سمك؟" فقد عرف يسوع أن هم لم يتمك نوا من صيد دعاهم قائال   وهناك الت الميذ من معرفته.

. اتام    ابق )صيد الس مك( كان فشال  عودتهم إلى عملهم الس  شيء، ومع هذا سألهم بشأن هذا ليثب ت انتباههم إلى حقيقة أن  

. وكأن  يسوع كان يقول لتالميذه: "لم تصطادوا في االعتبار بشكٍل كافٍ  همة هللا لحياتفي أخذ خط   ذفقد فشل الت المي

أن يتعل م تالميذ  (" أراد يسوع1: 11! )يوحنا الن تستطيعوا أن تعملوا شيئ   يعلى اإلطالق. أليس كذلك؟ من دون اشيئ  

ة  أخرى، بحيث يثبت هذا  الد رسهذا  ب  يسوع المسيح لن يتمك نوا من عمل  الد رسمر  في أعماقهم: من دون الر 

 ة لحياتهم! بيعي  شيء، ولكن معه وبه ستتحق ق خط ته فوق الط  

بكة إلى يمين القارب وكانت استجابة تجدوا!"  كان جواب التالميذ ببساطة: "ال!" وحينئٍذ قال يسوع: "ألقوا الش 

ة  بشأن عملهم الت   ي ادون الخبراء عادة ال يسمحون لغريٍب بأن يعطيهم توجيهات خاص  الميذ غير اعتيادية! فالص 

لطة، أطاعوا فور  مارسوا طيلة حياتهم! ولكن لكون نبرة هذا الغريب شديدة الت   . وقد أمسكوا الكثير من اأثير والسُّ

بكة إلى القارب. ولذا كان ( في سحب الش  ا باستمرار من دون نجاح )فعل ماٍض غير تام  الس مك حت ى أن هم صارعو
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بكة جر   ق الش   117، أحصوا اإلى الشاطئ. والحق   اعليهم أن يجروا الش  بكة. كانت هذه سمكة  كبيرة، ومع هذا لم تتمزَّ

 معجزة! 

الميذ ليروا أن هم ال يستطيعوا بأنفسهم أن يعملوا لت  كان لمعجزة تكثير الس مك هذه هدفان: الهدف األول هو فتح عيون ا

ته وسلطانه ومحب ته 1: 11)يوحنا  اوينِجزوا شيئ   (. والهدف الثاني هو تقوية إيمان الت الميذ بيسوع المسيح وبقو 

ة لهم!   المستمر 

ة ويعطيني  هو أنَّ  اما يثير دهشتي حق   ة  بعد أخرى إلى ظروف حياتي الخاص  ة يسوع يدخل مر  ة  بعد األخرى مهم  مر 

(. وحين ينتهي من فصٍل 3-3: 7 يوحنا آخر )رؤيا ايفتح باب   افإن ه دائم   الحياتي! وحين يغلِق باب   اجديدة ورجاء  جديد  

 (. 7-2: 7كورنثوس 2في حياتي، يبدأ بكتابة فصٍل آخر )

 

 .ب. معنى رمزي ممكن لهذه المعجزة 

خاص  لعدد الس مك ال ذي تم  اصطياده. فإن كان هناك معنى رمزي ُمعطى لهذا معنى  ال يعطي الكتاب الُمقدَّس أيَّ 

اجح أن عدد الس مك يشير إلى حقيقة أن  ضوع الس  والعدد، فينبغي أن يتعل ق بم  اعظيم   االميذ سيحق قون صيد  الت   ياق. الر 

(. وإن كان هناك معنى رمزي 11: 21؛ 19: 1من المؤمنين الُجُدد بيسوع المسيح من خالل كرازتهم وتعليمهم )مت ى 

ق فال بد   يرتبط بحقيقة أنَّ  بكة لم تتمزَّ ق مهما كان عدد الذين تصطادهم لإليمان  أنَّ  الش  "شبكة البشارة" لن تتمز 

؛ 14-9: 1 يوحنا فليس من حدٍّ لعدد المؤمنين بيسوع الذين ستأتي بهم بشارة اإلنجيل إلى ملكوت هللا )رؤيابالمسيح! 

يد الكثير إلى قارب بطرس، فهذا ببساطة يعني أن ه (! و9: 3 إن كان هناك معنى رمزي لعدم مقدرة التالميذ لرفع الص 

الح )يوحنا  ليس من قطيٍع واحد يستطيع أن يستوعب كلَّ  اعي الص  (، أي 16-7: 14الخراف المنتمية إلى قطيع الر 

من ملكوت هللا! تحتاج كل   امسيح فيصيرون جزء  ليس من كنيسٍة كبيرٍة بما يكفي الستيعاب كل  من يؤمنون بال

 الكنائس المسيحي ة الحقيقية بعضها لبعض من أجل إتمام المأمورية الُعظمى! 

 

  .مكمغزى معجزة تكثير الخبز والسّ : 4االكتشاف 

 .أ. هدف المعجزة 

ك أسرع من يوحن ا. تمك ن الت لميذ يوحن ا من فهم أمٍر أسرع من بطرس، والت لميذ بطرس عادة ما كان يعم ل ويتحر 

ولذا، حين أدرك يوحن ا أن الذي عمل هذه المعجزة هو يسوع، أخبر بطرس، فقفز بطرس إلى البحيرة ليسبح إلى 
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ين وراءهم الشبكة  ل َمن يصل إلى يسوع. وقد تبعه التالميذ اآلخرون في القارب جار  الشاطئ، ألن ه أراد أن يكون أو 

، كما وجدوا اشهي   اصغير   اعليها سمك   مشتعال   اطئ. وحين وصلوا، رأوا جمر  الى الش  وهي تمتلئ بأسماٍك كبيرة إ

 . اخبز  

تُستخَدم بمعنى جمعي لإلشارة إلى أكثر  17و 9سمك" و"خبز" الواردتان في اآليتَين " تانكانت الكلممن ناحية، إن 

. الذين يعتقدون بهمن سمكة وأكثر من رغيف خبز، فإن هذا المقطع ال يشير إلى معجزة، بل  عادة   ذاإلى فطوٍر عادي 

هم. ولكن إن كانت  اما يشيرون إلى حقيقة أن يسوع طلب من التالميذ أن يقدموا بعض   من الس مك الذي اصطادوه لتو 

"سمكة، رغيف خبز"(، وهو ما يُروى في ) َدمان بمعنى جمعي بل بمعنى ُمفردالكلمتان "سمك" و"خبز" ال تستخ

ا يعني أن ما أعطاهم يسوع إي اه لم يُكن من الس مك الذي اصطادوه هم! وهكذا، يشير هذا المقطع إلى ، فهذ17اآلية 

 معجزة تكثيٍر للخبز والس مك أخرى! 

أرغفةٍ  ةخمس ا، عمل يسوع المسيح معجزة أطعم بها خمسة آالف رجل غير النساء واألطفال ُمستخدم  6في يوحنا 

وعى للمجيء وتناول اإلفطار معه، دعا يسوع هنا سبعة رجال جَ (. 11: 6نا من الخبز وسمكتين صغيرتَين )يوح

ن   ا اصطاده التالميذ. من رغيٍف واحد وسمكة واحدة كانا لديه قبل أن ينزلوا إلى الش   االذي كان مكو  اطئ، ولم يكونا ِمم 

ر. وهذا ما حدث بالضبط حين أطعم أخذ رغيف الخبز وقد مه لتالميذه وعمل األمَر ذاته بالس مكة التي كانت على الن ا

. نرى يسوع يعمل معجزة  أخرى. فهو هنا كث ر بسيادته وسلطانه رغيف خبٍز صغير 6يسوع الجمع العظيم في يوحنا 

 الميذ الجوعى! هؤالء الت   واحد وسمكة واحد، فصارا فطور كلِّ 

ل هو تذكير الت   ورسالة عليهما لديهم دعوة  ت  بأن ه كانَ الميذ كان لمعجزة تكثير الخبز هدفان: كان الهدف األو 

ابق )صيد الس مك(،  بل ينشغلوا بإعالن بشارة اإلنجيل وبتلمذة االضطالع بهما، بحيث ال يكونوا مشغولين بعملهم الس 

ب  يسوع  ا الهدف الث اني فهو تذكير بأن  الر  كثِّر ي االمسيح هو ال ذي دائم  أتباع ليسوع في كل  األَُمم )صي د الناس(. أم 

 ! اروحي    اأعداد المؤمنين به ويعطي نمو   

 

 ب. المعجزات آيات وعالمات. 

اء انطباع أن  عن يسوع المسيح.  معجزة لها رسالة هي واآليةمعجزتي التكثير مالمح "اآلية"،  في كلتا يتول د لدى القر 

ا تراه العين، والمغزى الد   ن أكثر مم  قية األصحاح. كانت المعجزات أمثال اخلي لما حدث يتكَشف في بالحدث يتضم 

 شاط اإلرسالي للتالميذ في الوقت الذي كان أمامهم! للن  
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   توضيحات    إسأل.: 7الخطوة 

 : 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. 21-1: 21لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

 : ُ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 

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

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

 

 43-44: 44يوحنّا 

 ؟لماذا سأل يسوع بطرس ثالث مرات هل كان يحبّه: 4الّسؤال 

  .مالحظات

 لألمور التي حدثت حين أنكر بطرس يسوع المسيح.  في هذا األصحاح قلبٌ  تحصلاألمور التي أ.  

أراد أن إلى بطرس ليعيده إلى منصبه كرسول.  المسيح بعد أن انتهى الت الميذ من تناول ذلك الفطور، التفت يسوع

ف كلَّ  ي محاكمته وصلبه. كان ينبغي ف ة إنكارهم وتركهم إي اهخرين خطيَّ الكنيسة أن ه غفر لبطرس وللت الميذ اآل يعرِّ

 للظ روف وكالم يسوع أن تذك ر بطرس بمشهد إنكاره ليسوع. 

(، وهنا أمام نار الجمر عند 13: 13الجمر المشتعل في دار رئيس الكهنة أنكر بطرس يسوع المسيح )يوحنا  فأمام -

 الشاطئ سيعترف بمحب ته ليسوع. 

ح   قبل عشرة أي ام من هذا اليوم، كان بطرس قد - ات ُمصر  بأن ه لم يكن يعرف يسوع  اعلن   اأنكر يسوع ثالث مر 

 اأيض   اعلن   اح  (. واآلن هو ُمجبَر على أن يعترف بيسوع المسيح ثالث مرات مصرِّ 23، 21، 13: 13المسيح )يوحنا 

ب  الذي أحب ه.   بأن يسوع كان الر 

(، 73: 17الحق أقول لك" )"أمين أمين"( )يوحنا قُد مت نبوة يسوع المتعلقة بإنكار بطرس له بالكلمات: "الحق  -

 (. 13: 21والنبوة المتعلقة بموت بطرس المستقبل تُقدَّم بالكلمات نفسها )يوحنا 

يسوع  ، تعه د بطرس بأن  يتبع يسوع المسيح وبأن ه مستعدٌّ ألن يقد م حياته ألجل يسوع، ولكنَّ 73-76: 17في يوحنا  -

عنه، إنكاره. وفي  احياته عوض   بذلمرات. كان ترتيب كالم بطرس هو: ات باع المسيح، تنب أ بأن بطرس سينكره ثالث 

ة األولى: فكان عليه أن يؤك د ثالَث 19-11: 21يوحنا  ، قاد يسوع بطرس ألن يعمل عكس ما عمله وقاله في المر 
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اٍت أن ه كان يحب  يسوع، وقد تنبأ يسوع بالط   حث  بطرس  اته ألجله، وأخير  ريقة التي بها كان سيضع بطرس حيامر 

 الحياة، االت باع. و الذ ات على أن يتبعه. وهكذا، صار الترتيب: الت أكيد، بذل

ة تحدث ي  ال تحدث الت لمذة الحقيقية بات باع يسوع المسيح بقوة الجسد )اإلرادة البشري ة والجهد البشري(. فالتلمذة الحقيق

(، وتحدث حين تحسب تكلفة ات باع يسوع 1: 2 يوحنا حب ك األول )رؤياهو  على أن  يسوع المسيح بالت أكيد أوال  

 (. 74-21: 11؛ 27: 9يوم )لوقا  المسيح، أي بأن تحمل صليبك كلَّ 

 

ع بطرس. ب.   ر بطرس تحّول إلى تواض   تفاخ 

بما يحدث له رهم هؤالء يسوع المسيح، بسبب تأثُّ  ه وإن ترك كلُّ الميذ بأن  تفاخر بطرس أمام كل  الت   77: 26في مت ى 

للذ ات، وقد وضع نفسه فوق الت الميذ  اي بطرس، لن يتركه. كان لدى بطرس تقديٌر زائد جد  وخوفهم منه، فإن ه، أ

! أعطى يسوُع بطرَس الميذأكثر من هؤالء الت   أن يسأله يسوع إن كان يحب ه فعال   اتمام   ااآلخرين. ولذا، كان مناسب  

م اعتراف    أمام الت الميذ اآلخرين.  اع  متواض افرصة ليقد 

ية بالذ    -ات" يستخدم يسوع وبطرس كلمتين تشيران إلى "المحبة" في هذه اآليات. الكلمة األولى تعني "محبة مضح 

 ( )مرقسagapao -بكل الكيان والعواطف والمشاعر واألعمال تجاه الشخص اآلخر )في اليونانية: "أغابو" 

ة عواطف ذاتي   (، أما الكلمة الثانية74-71: 12 خص تربط الش خص بالش   وشخصي ة ةفتعني "عواطف صادقة"، خاص 

بكل كيانك  ا(. في المرة األولى كان سؤال يسوع لبطرس: "هل تحب ني حق  phileo -"فيليو"  :اآلخر )في اليونانية

ل  بسبب ولكن  بطرس كان يشعر بالميذ اآلخرين؟" ات أكثر من الت  ية بالذ  وتضحِ  وبتكريس ووالء تام   عف والذُّ الض 

ره إنكاره ليسوع، وألنه كان يدرك أن  يسوَع يعرف كلَّ شيٍء عنه. ولذا، استخدم الكلمة األخرى لوصف محبته،  تذكُّ

فأشعر باإلعجاب الش ديد بك واالنجذاب  -، أنت تعرف بأن  لدي  عواطف صادقة تجاهك فكان جوابه: "نعم يا ربُّ 

ة الثا ين وبتضحية  انية، سأله يسوع ثانية : "هل حق   الش ديد لك." وفي المر  تحب ني بكل  كيانك وبوالء وتكريس تام 

وع الس امي من المحب ة تجاه يسوع المسيح. لديه هذا الن   ات؟" ولكن  بطرس بقي غير متجرئ على أن يؤك د على أن  للذ  

. أنَت تعرف أن لدي  عواطف صادقة تجاهك."ولذا رد  قائال   ة الث الثة، نزل يسوع  : "أجل يا ربُّ لى مستوى إوفي المر 

ة، فسأله: "هل لديك عواطف صادقة تجاهي؟ هل الكلمة التي كان بطرس يستخدمها لوصف المحب   ابطرس مستخدم  

ألن ه بدا أن يسوع ينطق بسؤال يشك ك حتى باالنجذاب الشخصي  اأُعجبك وتشعر باالنجذاب لي؟" فحزن بطرس جد  

. فقد اعلى أن ينسب لنفسه شيئ   ، فلم يجرؤا، وبقي متواضع  الد رسهذا، كان بطرس قد تعل م  لبطرس تجاه يسوع. ومع

ة تجاه يسوع المسيح، وبأن  يسوع في قلبه بأن ه كان لديه هذا الن وع األبسط واألضعف من المحب   اكان بطرس مقتنع  
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عواطف صادقة تجاهك. أنت  َت تعرف أن  لديَّ قادٌر على أن يدِرك هذه الحقيقة. ولذا أجاب: "أنَت تعرف كل  شيء. أن

 تعرف أن ني أنجذب إليك." 

 

 .إعادة بطرس إلى مهّمته ورسالتهج.  

ات: " ة التي أوكلها لبطرس ثالث مر  ر يسوع المسيح المهم  أطعم حمالني،" "ارَع خرافي،" "أطعم خرافي." ال كر 

نيسة. فليست هذه إشارة إلى األطفال الصغار والكبار تشير هذه الكلمات إلى ثالث مجموعاٍت من المؤمنين في الك

باب، مثال   يُنظَر إلى هذا القطيع اعي الصالح، ولكن  الذي يخص  الر   القطيع نفسه. فهذه تعابير مختلفة تشير إلى والش 

ين وضعفاء "حمالن"، أي غير ناضج مبصفته . فيُنظَر إلى المؤمنين وأوالدهم أوال  من زاويتَين وناحيتَين مختلفتَين

ي. ثاني   ، يُنظَر إلى المؤمنين بصفتهم خراف. فهم يميلون اوعاجزين. فهم يحتاجون ألن  يُطَعموا غذاء الكلمة المقو 

هذا، ينبغي رعايتهم، أي حمايتهم وقيادتهم لاعي في كل  شيء. ويهان واالبتعاد عن الراعي، وهم يعتمدون على الر  للت  

سول بطرس متواضع  ام بمحب ٍة لطيفٍة ودودة. والحق  وإطعامهم وإراحتهم واالهتمام به في إقراره  واستمر   ا، بقي الر 

 بطرس1(، و"راعي النفوس" )16-11: 14؛ انظر يوحنا 1: 1بطرس 1عاة" )يسوع المسيح هو "رئيس الرُّ  بأنَّ 

 يال؛ انظر حزق1-1: 1بطرس 1عاة" )فليس شيوخ الكنائس سوى رعاة تحَت قيادة "رئيس الر  (. 21: 2

71 :1-21 .) 

 

 43-43: 44يوحنّا 

 ؟ماذا قال يسوع عن مستقبل الّرسول بطرس: 4الّسؤال 

  .مالحظات

 موت بطرس. اعطى يسوع نبوءة عن أ.  

ته وخدمته، أنبأ بموت بطرس الجسدي. تكل م يسوع أوال   عن بطرس حين كان  بعد أن رد  يسوُع بطرس إلى مهم 

اجح أن ه حين كان ا"شاب    يتمت ع باستقاللية كبيرة، فكان يعمل ما أراد. "كنَت تربط  كان رجال   ابطرس شاب   ". فالر 

 حزامك على وسطك، وتذهب حيث تريد." 

ميالدية. في ذلك الوقت، اعتبر يسوع بطرَس "أكبر" من سن   74عام  عابم يسوع بهذا عن بطرس في ظهوره الس  تكلَّ 

 من يوحن ا.  ابطرس في منتصف العمر وأكبر سن    ولذا، رب ما كان )تجاوز سن  الش باب( الشباب



188 
 

أن  لن يريدوبعد ذلك، تكل م يسوع عن بطرس في "شيخوخته". فحين سيكبر بطرس سيمد  يديه ويؤَخذ إلى مكاٍن 

د بطرس بها هللا بموته. حين ُكتِب  سول يوحنا إن يسوع قال هذا ليشير إلى الطريقة التي سيمج  يذهب إليه. قال الر 

نا في وقٍت ما إنجيل ي كيف كان  اميالدية، كان بطرس قد مات، وكان معروف   93وعام  34ما بين عام في الفترة وح 

تاريخ الكنيسة القديمة يخبرنا  بطرس قد مات. ومع أنَّ الكتاب الُمقدَّس ال يخبِرنا بالكيفي ة التي مات بها بطرس، فإن  

ة في بما يلي: "كرز بطرس ببشارة اإلنجيل لليهود في الش   غرى. وأخير  آتات، خاص  ، ذهب إلى روما، اسيا الص 

 ، ُصلِب بطرس ورأسه إلى أسفل." 61وخالل االضطهاد العظيم الذي حصل زمن حكم نيرون عام 

 

 . الحياة ب. علّم يسوع بطرس بأن يتبعه في كل ظروف 

اآلن في لمستقبَل، على بطرس حصل في اوحين أكمل يسوع هذه النبوءة، قال لبطرس: "اتبعني!" فمهما كان ما سي

 في موته.  اليسوع المسيح، فيتبعه في خدمته وفي ألمه وأخير   ورسوال   اأن يكون تالميذ   الحاضر

 

 47-43: 44يوحنّا 

 ؟ ما الذي قاله يسوع بشأن مستقبل الّرسول يوحنّا: 7الّسؤال 

  .مالحظات

 أ. لم يعط  يسوع نبوءة عن موت يوحنا.   

يتمش ى مع بطرس، كان يوحنا يتبعهما. رأى بطرس هذا فسأل يسوع عن مستقبل يوحنا، فرد  يسوع: بينما كان يسوع 

حين ُكتِبت هذه  اوألن  يوحنا كان حي  (. 22: 21"لو شئُت أن يبقى حت ى أرجع، فما شأنك؟ اتبعني أنت!" )يوحنا 

سول يوحنا سيبقى ميالدية(، كان بعض المسيحي ين ال 93-34الكلمات )في وقٍت ما في الفترة  مؤمنين يظن ون أن  الر 

حين ُكتِبت هذه الكلمات، لما حصل سوء الفهم هذا عند  احتى المجيء الث اني ليسوع المسيح. فلو لم يكن يوحن ا حي   احي   

اني. فماذا كان على األرض حتى المجيء الث   اسول يوحنا سبقى حي   بعض المسيحي ين. لم يقصد يسوع أن يقول إن  الر  

 معنى جواب يسوع لبطرس؟ 
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 ب. علم يسوع بطرس بأن عليه أال يشغل نفسه بخطّة هللا الّسّريّة.   

ب  فما شأنك؟قال يسوع المسيح: "لو شئُت أن يبقى حتى أرجع،  ، سيح خط ته لتلميذه يوحن ايسوع الم" كان لدى الر 

، أو ربما سيحيا اوحن ا أن يتأل م ويموت شهيد  ما كان على يب  رأن يعرف بطرس تلك الخط ة!  اولكن  لم يُكن ضروري  

يعلن يسوع المسيح مستقبل يوحنا ألحد، وهكذا ال بطرس وال يوحنا كانا  لماني ليسوع المسيح. حتى المجيء الث  

ب  في فكر بطرس حقيقة أن الفضول بشأن مستقبل يوحنا ينبغي أن يعرفان عن ما سيحدث ليوحنا قبال   . وضع الر 

: "اتبعني!" "ارَع خرفي!" "أطعم حمالني!" ينبغي أال ينشغل بطرس في حل  م يزول ويحل   ب  ه إطاعة أهم  وصية للر 

ب  يسوع المسيح ويكون أمين   ل بخط ة يسوع ليوحنا. ما يعنيه هو أن يتبع الر  ته ورسالته الموَكلة له.  االتدخُّ  في مهم 

ب  يسوع المؤمنين أال ينشغلوا باألمور اعلى المسيحي ين  كما أن   إذ عليهم أن ينشغلوا مسيح لهم. اللتي لم يعلِنها الر 

(! ما يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إتمامه! فهناك عالم 29: 29ة هللا المعلَنة في الكتاب الُمقدَّس )تثنية بخط  

ة كثيرون في أَمم وبلدان المسكونة يحتاجون ألن يتعل موا عن يسوع المسيح  نحتاج أن نوِصل إليه بشارة اإلنجيل! ثم 

 ثمة ماليين من الفقراء والمحرومين الذي يحتاجون للط عام واالهتمام بهم. ينبغي لبطرس ولكلِّ ويصيروا له تالميذ. 

ة!  ثمة أوقاٌت تكون فيها أسئلتُنا غير مناسبة! واألسئلة المسيحي ين المؤمنين أن يرك زوا انتباههم على تلك المهم 

 ة! أسئلة غير مناسبة وغير ضروري   اهللا األبدية وأموره غير الُمعلَنة هي دائم  ة المتعل قة بخط  

 

  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 نستقيشارك ودّون نها. 21-1: 21ها 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

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

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 44:من يوحنّا  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

رجع بطرس إلى عمله الس ابق: فقد ذهب لصيد الس مك. حين ال تعرف ما عليك أن تعمله، فاعمل  : 7: 21

ب  يسوع ا ما قاله يسوع لَك في بلمة مسيح. قال أحدهم: "ال تشك  في الظُّ لآخر وصية واضحة للر 

 الن ور!" 
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 . اال تدِرك أن ه هو فور   قد ليلتقي بك، ومع هذا اأدِرك أن  يسوَع المسيح قد يأتي أحيان    : 1: 21

ب  يسوع المسيح وتؤمن به، فاعمل ما يطلبه. ولن تُصاب باإلحباط إلطاعتك إي اه!   : 6: 21  إن كنَت تثق بالر 

ب  يسوع المسيح السؤال: "من أنت؟" فلن تجد إال حين تطلم اال تخف  أبد   : 12: 21 ب، ن أن تطرح على الر 

  (، وهكذا لن تحصل على جواٍب إال حين تطرح سؤالك.3-3: 3وحين تطلب تأخذ )مت ى 

ن لنا الكتاب الُمقدَّ  : 11: 21 ة التي ظهر فيها يسوع المسيح للن اس بعد قيامته من  س كلَّ يدو  ات المهم  المر 

ة أدل ة ت. لم يمُت قائد ديني آخر ليكفِّر عن خطايا شعبه، وال تحتوي أي ة ديانة أخرى على أي  المو

 تاريخية على القيامة من الموت! 

 تحب ني؟"  اكيف تجيب عن سؤال يسوع: "أحق    : 11-16: 21

ات في ملكوت هللا هي مهمة رعاية الخراف.  : 11-13: 21  إحدى أهم  المهم 

 ين يقودك اآلخرين إلى حيث ال تريد الذ هاب، فإن  يسوع المسيح سيكون معكى ححت   : 13: 21

 (. 24: 23 مت ى)

 المسيحي ين المؤمنين هو أن يتبعوا يسوع المسيح.  عمل وشأن كلِّ  : 19: 21

إرادته  على إذ عليهم أن يرك زواعلى المسيحي ين المؤمنين أال يشغلوا أنفسهم بإرادة هللا غير الُمعلَنة،  : 22: 21

 الُمعلَنة. 

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .4

ابق  الد رسأريد أن أتعلَّم  . أ ي ة وتكريسه ووالئِ ال ذي تعل مه بطرس. تفاخر بطرس في الس  ب   هِ بمحب ته الُمضح  للر 

، ولم يعد يد عي بتصريحاٍت متكب رة ايسوع المسيح، ولكن ه مع هذا أنكره. صار بطرُس اآلن متواضع  

 اأن نفسه. صار يمكنه أن يقول بكل  صدق إن  لديه عاطفة صادقة تجاه يسوع المسيح. أنا أيض  ومتفاخرة بش

 بما هو صحيح. فقط أريد أن أتكل م عن نفسي 

 

ية وغير المعلنة  الد رسم أريد أن أتعل   . ب ب  الس ر  الث اني الذي تعل مه بطرس. فقد أراد بطرس أن يعرف خط ة الر 

ة المعطاة له. كما أريد لمستقبَل يوحن ا. ولكن  يس وع قال له أال ينشغل بمثل هذه المسائل، بل ينشغل بالمهم 
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ه كامل اهتمامي نحو خطة وإرادة هللا الُمعلَنتَين في الكتاب الُمقدَّس!  س كل طاقتي ووقتي أوج  وبعَد ذلك سأكرِّ

  الت باع يسوع المسيح! 

 

 التجاوب    .صلِّ : 4الخطوة 

في صالتك لما تعل مته خالل دراسة الكتاب  تجاوب. )21-1: 21قيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا بشأن ح بالتناوبلنصلِّ 

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

 

 دقائق( 3) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

ا وألجل الناس في العالمفي مجموعات ثُن تابعوا الصالة  .ائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 للّدرس القادم

 

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

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

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  21يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .7 يومي ا.  13-11من رؤيا يوحنا : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة الحفظ: .1 راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية  .76: 13، يوحنا واحفظها تأم 

 حفظتَها. 

الة: .1  (. 7: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .6 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 ت الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم.بشأن آيا
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  33 الّدرس

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  24)مشاركة   4

  رؤيا يوحنا

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة )   (. 13-11رؤيا يوحنا ومن الت أمُّ

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

 دقائق( 1)حفظ  7

 74: 43يوحنا 

 

 . 76: 13اٍت من اثنين يوحنا راجعوا في مجموع

  دقيقة( 31)تعليم  3

 األلم وسيادة هللا

 

يتعلَّق باأللم. يقع األلم على المؤمنين وغير المؤمنين على الس واء. يعاني الناس  الد رسالت عليم الُمقدَّم في هذا : م قّدمة

. ولكن الجميع يصارعون مع السؤالَين: لماذا هم يستجيبون لأللم بطرٍق مختلفةمون بطرٍق مختلفة كثيرة، كما أنَّ ويتأل  

 ؟ وتهدف هذه الد راسة لمعالجة هذين السؤالَين. والقصد منه األلم؟ وما مغزى األلم

 

 ةعبير عن األلم والمعاناينبغي التّ  . أ

 

 ة أشكال مختلفة. لأللم عدّ . 4

 يتأل م الناس بطرٍق مختلفة كثيرة.  :م قدمة
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 .أشكال األلم المختلفةأ.  

ة تأل م بعض الن اس ألن هم مرضى أو لديهم عجز جسدي أو عقلي أو عاطفي. رب ما يوِشك هؤالء على الخضوع لعملي  ي

جراحية، أو يعانون إعاقة دائمة. آخرون يعانون ألنهم يرفضون باستمرار أن يروا الناس يـتأل مون ويعانون في 

م وآمالهم تحط مت، أو أنهم يشعرون أن توقهم للمحب ة العالم. وبعض الناس يتأل مون ويعانون ألن أحالمهم وخططه

لحياتهم. يعاني بعض الن اس ألن  لديهم  اوالعالقات ذات المغزى الحقيقي قد أُشبِع. وآخرون يتأل مون ألنهم ال يرون هدف  

ب. وبعض مشكالت في حياتهم الزوجية، أو وظيفة  مخي بة  لآلمال. ويعاني آخرون ألن هم يشعرون بالخزي أو الذن

الناس يعانون ألن آخرين يعاملونهم بطريقة ظالمة وبغير إنصاف. ويعاني آخرون ألن هم يشعرون بأن  القوانين تحجر 

 تهم والظروف تقي دهم. على حري  

 

 .ن األلمأأسئلة بشب.  

بهم . فأسئلتهم ضية عن أسئلتهم التي تلهب أعماقهميتأل م كثيرون ألن هم ال يستطيعون إيجاد إجاباٍت كافية  ومر   تعذ 

 باستمرار. ومن األسئلة التي يسألونها: 

 "كيف يمكنني التوفيق بين األلم وهللا الُمِحب القدير؟"  -

 يا هللا؟" ماذا فعلُت ألستحق  هذا األلم؟" أنا"لماذا ينبغي أن أتأل م؟ لماذا  -

ر وأخلصمشخٍص أن ينقذني "كيف يمكن ألي   -  من هذا األلم؟" ن هذا األلم؟" مت ى سأتحرَّ

 األسئلة غير المجاب عنها تعذِّب من يطرحونها. 

 

 .ج. عذاب األلم 

ة  آخرون يتأل مون ألنهم يرون باستمرار آخرين يتأل مون في هذا العالم. إن هم يتعذَّبون لرؤيتهم المرضى يعانون، ثم 

من مشاعر الغضب والس خط ولشعورهم بأن هم عاجزون عن عمل شيٍء لمساعدة هؤالء المرضى. وهم ينزعجون 

على قلوبهم  اعزيز   االتي لديهم بسبب الظ لم الذي يرونه في العالم. ويتعذ بون حين يكون عليهم أن يود عوا شخص  

يحتضر. ويتعذَّب الناس نتيجة خوفهم من األلم والموت. ويتعذَّبون بسبب شعورهم بالقلق من إمكانيتهم على أن 



194 
 

يسب ب  امن أن ه سيكون عليهم أن يستسلموا. مهما كان الش كل الذي يأتي به األلم، فإن ه دائم   يتأقلموا مع ألمهم أو بالقلق

  !ايكون صعب   االوجع، ودائم  

 

  .غي إفساح مجال للتّعبير عن األلمينب. 4

ال  م قدِّمة ظوا بفرصٍة أن يح : الن اس ال ذين يعانون ويتأل مون يسعون للحصول على إجابات. ولكن قبل ذلك، ينبغي أو 

. كثيرون من شخصي ات الكتاب الُمقدَّس اللت عبير عن حزنهم ويحظوا ببعض الوقت لهضم واستيعاب ألمهم داخلي  

 اختبروا األلم، وكانت لديهم مشاعر الحزن والقلق. 

 : كيف عب ر الن اس في الكتاب الُمقدَّس عن ألمهم؟ شف وناق  اكتش  

 .وبأ. أيّ  

 . 26-1: 7أي وب  اقرأ

 .حظاتمال

أي وب ممتلكاته وأوالده وبناته لعن يوم مولده ألن ه شعر بألٍم وبغضٍب شديدين. سعى بكل  جهده للحصول على  حين فقد

وح عندما خرجُت من بطن أم ي؟"  م  َم لَ فر قوله: "لِ جواٍب بشأن ألمه. فنقرأ في السِ  أمت في الرحم، ولَم لم أسلِم الر 

 (. 26: 7ةَ لي وال قرار وال راحة، بعد أن اجتاحت ني الكروب" )أيوب (. وقال: "فال طمأنين11: 7)أيوب 

 

  .ب. داود 

 . 14-1: 6مزمور  اقرأ

 .مالحظات

 ا، فإن  لم يعتبر البكاَء أمر  اشهير   اوملك   اقوي    امزمور ألم ودموع كتبه داود. مع أن  داود كان محارب  هو  6المزمور 

غِرق سريري في كل  ليلٍة بدموعي، وأبل ل بها فراشي. َوهَنت  عيناي ني تنهُّدي، فأُ : "لقد أرهق. صل ى داود قائال  مخجال  

 (. 3-6: 6من فرط الغم، وكل تا بسبب جميع خصومي" )مزمور 
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 . 12-1: 74مزمور  اقرأ

 .مالحظات

ويعلنها. فقد صل ى ويواجه خطر الموت، توس ل إلى هللا بأن يرحمه حتى يحيا ويخبِر بأمانة هللا  احين كان داود مريض  

عُت. ماذا يجديك موتي ونزولي إلى القبر؟ أيستطيع ترابي أن قائال   : "يا ربُّ إليَك صرخُت، وإليَك يا سي دي تضر 

 (. 9-3: 74يحمدك أو يحدِّث بأمانتك؟" )مزمور 

 

 .21-2: 69مزمور  اقرأ

 .مالحظات

شديد، وعب ر عن شعوره باليأس في صالته  ٍق عاطفيٍّ هد الناس داود والظ روف انقلبت ضد ه، مر  بحالِة قلحين اضط  

: "خلِّصني يا هللا، فإن  المياهَ قد غمرت نفسي. غرقُت في حمأٍة وال مكاَن فيها أستقرُّ عليه. خضُت إلى هللا. فصل ى قائال  

(. 7-1: 69)مزمور  أعماَق المياه، وطما عليَّ الس يل. تعبُت من صراخي. جفَّ حلقي. كلَّت عيناي وأنا أنتِظر إلهي"

(. قال في صالته: 19، 14: 69عيير والخزي واإلهانة )مزمور خرية والت  ض للهزء والس  كما بكى وصام ألن ه تعرَّ 

ين فلم أعثر على أحد" )مزمور  ا"كسر العاُر قلبي فمرضُت. التمسُت عطف    (. 24: 69فلم أِجد، ومعز 

 

 .3-1: 112مزمور  اقرأ

 .مالحظات

ه. فقال في صالته: "التفت  نحو يميني فال لم يكن داود ي خشى من أن يسكب شكواه أمام هللا فيخبره بكل  ضيقه وهم 

. أنقِذني من مضطهديَّ اتِجد من يحفل بي، لم يبَق لي مالٌذ أو َمن يسأل عني ... أصِغ إلى صراخي ألن ني قد تذل لُت جد   

 (. 6، 1: 112ألن هم أشدُّ مني" )مزمور 
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 .ج. يسوع 

 . 16: 23مت ى  اقرأ

 .مالحظات

ليب بصرخاٍت عاليٍة متأل مة: "إلهي إلهي لماذا تركتني؟"   حت ى يسوع عب ر عن ألمه على الص 

. يمكنك أن تصل ي للبكاء اكافي   اعن ألمك. أعِط نفسك وقت   تعبيرك: يمكنك أن تقتدي بأي وب وداود ويسوع في م لخَّص

بما تشعر  مهتم  وحزنك الشديد أمام هللا. هللا ر المزامير كطريقٍة للتعبير عن ألمك فصلواتك أو صلوات المتأل مين في سِ 

 بألمك. إن ه يرى دموعك ويتذك ر صرخاتك التي تطلب بها العون! ومهتم  به 

 

  .من اآلخرين ايستدعي األلم ردود  . 7

اس، بل وبعض م اآلخرين. بعض الن  تجاه أل ا: ال يستجيب الناس تجاه ألمهم فقط، ولكن هم يستجيبون أيض  م قدِّمة

يانات أيض   على الذين يتأل مون بأن هم "مذنبون"  فيحكمونٍة شخصية ما. على خطيَّ  ا، يعتبرون كلَّ أنواع األلم عقاب  االد 

 ون". أو يحكمون على ال ذين يتأل مون باعتبارهم سبب خزٍي وعار للعائلة، ويحاولامستَحق    اويعتبرون ألمهم "عقاب  

عدم يخفون الفرد المشلول أو المعاق في العائلة عن المجتمع(. هذا هو سبب  لُّص من ذلك العار من العائلة )فمثال  التخ

 تجاه الذين يعانون ويتأل مون.  عدم تحنُّنهمعلى ألم اآلخرين وسبب  شعورهم بالش فقة

يمنحنا رحمته ونعمته ليساعدنا في وقت مع ضعفاتنا و يتعاطفيعلِّمنا بأن يسوع  16-11: 1ين فر العبرانيِّ ولكن  سِ 

ع الذين 1: 1كورنثوس 2م رسالة فتعلِّ الحاجة.  عنا في كلِّ ضيقٍة نمرُّ بها، حتى نستطيع أن نشج  : "... ]هللا[ يشجِّ

عنا هللا."  ون بأية ضيقة بالت شجيع الذي به يشج   يمر 

 

 اه ألم اآلخرين؟: كيف ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يستجيبوا تجشف وناق  اكتش  

 .أ. البكاء 

 . 11: 12 يةروم اقرأ

 مع الذين يبكون.  يبكواينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن  .مالحظات



197 
 

 .ب. التّعاط ف والت فه م 

 . 71: 14؛ عبرانيين 16: 23مت ى  اقرأ

 بيسوع المسيح. ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يتعاطفوا مع المسيحي ين المسجونين بسبب إيمانهم  .مالحظات

 

 .ج. بالزيارة والّصالة وتقديم العون 

 . 1: 1كورنثوس 2؛ 16: 23؛ 79: 21مت ى  اقرأ

ونهم  .مالحظات ينبغي للمسيحي ن المؤمنين أن يزوروا المتأل مين في العالم ويتعل موا كيف يتألمون معهم وكيف يعز 

عونهم. على المسيحي ين المؤمنين أن يتعل موا متى   اعملي   يساعدونهمألجل الذين يعانون ويتأل مون ومتى  ونيصل  ويشج 

 في ألمهم. 

 

 يتألّم الناس بسبب أعمالهم الخاطئة . ب

 

خاطئة في عيني هللا، وفي  يتأل م كل  الن اس في وقٍت ما في حياتهم. يتأل مون في بعض األحيان الرتكابهم أعماال   م قّدمة:

واب في عيني هللا. ثم  ة خمسة أسباب لتعرُّض جميع الن اس في العالم لأللم. بعض األحيان لعمل الص 

 

  .إثمهميتألّم النّاس بسبب . 4

 أ. الّسبب األصلي أللم الجنس البشرّي هو الّسقوط. 

 . 21-13: 3 يةروم؛ 19-1: 7تكوين  اقرأ

 : ماذا كان الس بب األصلي لكل  ألٍم يعانيه الجنس البشري؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

عن  7ة. نقرأ في تكوين م ناتج عن سقوط اإلنسان في الخطيَّ تاب الُمقدَّس بوضوح أن كل  ألٍم يُرى في العاليعل م الك

ا عنه بعصيانهما وصية هللا ومن ثم  سقوط أبي وأم  الجنس البشري في الخطيَّ  اء على هللا وارتد  ة. انقلب آدم وحو 
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بجعله ينال النصيب في آدم و بجعل كامل الجنس البشري ممث ال   تهمابمحاولة اختبائهما عن هللا. وقد عاقب هللا خطيَّ 

فقد اإلنسان عالقته الكاملة وهكذا (. كما أخضع هللا كامل الخليقة للفساد والبطالن. 19-13، 12: 1 يةرومالذي آلدم )

في محضر هللا،  وفنب والخزي والعار والخبالذ  مع هللا، وفقد براءته أمام هللا، وفقد الخلود. وصار اإلنسان يشعر 

ألم الحمل والوالدة زاد.  عدوَّ اإلنسان األعظم. وصارت النساء يعانين ألن   الش يطان. صار اوأمام اآلخرين أيض  

جل يعاني بسبب الجهد الكبير الذي يبذله في تحصيل معيشته. وأخير   أجساد الجنس البشري  ت، انهاراوصار الر 

بيعة كمالهما، وصارت تُخِرج الكثير من الش وك والحسك فقدت األرض والط   (.7وانتهت هذه الحالة بالموت )تكوين 

ة وحت ى المجيء الث اني ليسوع المسيح حين العالم من سقوط اإلنسان في الخطيَّ والكوارث. وسيكون هناك ألم في 

 (. 21: 7 الرسل سيعيد الخليقة إلى حالة الكمال )أعمال

 

 ة. والخطيَّ  اإلثمنيه الجنس البشرّي هو ب. الّسبب المستمّر لكلِّ ألم يعا 

 . 27-13: 1 يةروم؛ 7-1: 11مزمور  اقرأ

 ما يزال الجنس البشري يعاني ويتأل م؟  ذا: لماشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ما يزال الجنس البشري يعاني ويتأل م ألن  كل  البشر ما يزالون يسيرون في خطوات آدم. فما يزالون يعيشون باإلثم 

ه. كلمة "إثم" تعني عالقة خاطئة مع هللا. إن ها تعني أن  اإلنسان ال يؤمن بأن هللا موجود، أو يؤمن بأن هللا ليس ويعملون

ين هللهو إله الكتاب الُمقدَّس )إلحاد وكفر (. يت صف أسلوب حياة الُملِحد بحقيقة أن ه يعتبر ؛ لديه فهمه ووصفه الخاص 

 احياة اإلنسان المتدي ن، غير المسيحي المؤمن، يت صف بحقيقة أن ه يصنع أصنام  نفسه إلهَ نفسه فيعمل ما يشاء. أسلوب 

ر قِيَمه وأسلوب حياته. يحاول هؤالء المتدي نون أن يحصلوا على الت برير أو  أو يبتكر مفهومه الخاص  هلل الذي يبر 

لبشر أو بالقيام بأعمال يعتبرونها الخالص بطريقتهم المبتكرة أو بديانتهم أو بحفظ قوانينهم الدينية التي وضعها ا

ا هو العيش بعيد   عن إله الكتاب الُمقدَّس أو العيش في عالقة خاطئة مع إله الكتاب  ا"صالحة". وباختصار، "اإلثم" إم 

 الُمقدَّس! 

نهم مظلمة. وبال قيمة وال ثمر نافع، وتصير قلوبهم وأذها اوفاسد   اس باطال  صيرورة فكر الن   ر  ينتج عن هذا اإلثم والش  

الل، ويفتقرون للن   ة. ور الالزم ليعيشوا حياة  أخالقية وروحيولذا، يعيشون في عالٍم مليء باألكاذيب والخداع والض 

، وال يستطيعون امتالك القوة لعمل ما هو صالح. وكل هذه األمور الحقيقيَّ  ناسه اإللهَ  إن هم يعيشون في عالم ال يعرف

 انون ويتأل مون! تجعلهم وتجعل الذين حولهم يع
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  .يتألّم النّاس بسبب شّرهم. 4

 . 72-21: 1 يةروم اقرأ

 : لماذا ما يزال الن اس يعانون ويتأل مون في العالم الحاضر؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

" هو العالقة الخاطئ هم. "الش ر  ون في شر  قترف باآلخرين من الناس. ي ةما يزال الن اس يعانون ويتأل مون ألن هم مستمر 

 اإلى أساليب وأنماط حياة فاسدة وغير الئقة. ويبتكرون طرق   االناس أخطاء بعضهم بحق بعض. فيدفع بعضهم بعض  

 يةروموعمل كل أنماط الش رور التي يمكن الت فكير بها بعضهم بحق  بعض. فك ر باألمور المذكورة في لعمل الشر 

، والض  ، مثل الجهل الروحي وبُغض هللا، والفساد و23-72: 1 الل االنحراف األخالقيين الجنسيين، والط مع المادي 

ياسي وعدم األمانة. يمتلئ الناس بالش رور فاخر والت  ميمة االجتماعية، والت  والخداع، والن   ج الس  ح والكبرياء، والتعوُّ بجُّ

الن اس يرتكبون هذه ويعملون الش رور، ويبتكرون الش رور، ويمتدحون الش رور التي تُقتَرف. ولذا، ال عجب أن  

 األخطاء بعضهم تجاه بعض فيعانون ويتأل مون! 

 

في. 7   .ون حّق هللا أو يبّدلونهتألّم النّاس ألنَّهم يحرِّ

 . 2: 2-3: 1يوحنا 1؛ 21، 27، 13: 1 يةروم؛ 11-79: 9؛ يوحنا 72-71: 1لوقا  اقرأ

ر فتج: ما األمور التي يعملها الن  شف وناق  اكتش    علهم يعانون ويتأل مون؟ اس بشكٍل متكر 

  .مالحظات

 بالكذب. يحجب النّاس باستمرار الحقَّ أو يبّدلونه أ.  

هذا العمل الكثير من األلم. فقط حين يواجه اإلنسان حقيقة مرضه الجسدي يستطيع الط بيب أن يساعده. والذي يسبب 

(. وفقط حين يواجه الشخص حقيقة 72-71: 1ينِكر أن  لديه مشكلة ال يمكنه الحصول على العون لحل  مشكلته )لوقا 

(. فقط 2: 2 -3: 1يوحنا 1يخدع نفسه ) ةخطيَّ ته يستطيع يسوع المسيح أن يساعده فيخل صه. الذي ينِكر أن  لديه خطيَّ 

ر من العبودية للخطيَّ  إلنسان بحقيقة أن يسوع هو الط ريقحين يؤمن ا  ة )يوحناالوحيد إلى هللا والخالص يتحر 

 (. 73-71: 6ص بشكٍل كامل )يوحنا ( ويخلِّ 71-76: 3
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 ؟ب. ما هو الحقّ  

" هو   (. 13: 13؛ 6: 11له الكتاب الُمقدس وما يقوله ويعمله )يوحنا معرفة َمن هو إ"الحق 

 عنه.  االحق  هو ما يقوله هللا عن وضع اإلنسان ومشكلته حين يعيش من دون هللا وبعيد  

يعرف الحق  عن نفسه أو الحق  عن هدف الحياة. من دون هللا، يحاول اإلنسان أن  من دون هللا، ال يستطيع اإلنسان أن

م إجابات منطقي ة ومعقولة عن األسئلة األساسي ة في الحياة. لكن  إجاباته لن تكون الحقَّ ألن ه ال يعترف باهلل. األسئلة  يقد 

ي؟" "كيف ينبغي أن أحيا؟" "إلى أين سينتهي األساسية في الحياة هي: "َمن أين أتيُت؟" "َمن أنا؟" "ما سبب وجود

!  -بي المطاف   إلى أين سأذهب؟" من دون هللا، اإلنسان في حالة ضياع وتيهاٍن تام 

 

 الحق  هو أن  يسوع المسيح هو هللا.

(. 14: 14يسوع المسيح يقبل هللا ويستقبله )مت ى  يقبل ويستقبلالذي يعل م الكتاب الُمقدَّس بوضوح الحقائق التالية: 

ال أ(. الذي 27: 1يسوع المسيح يكرم هللا )يوحنا  يكرم(. الذي 16: 14يسوع المسيح يرفض هللا )لوقا  يرفضالذي 

 ايأتي إلى المسيح وال يُخَرج خارجي   الذي يعطيه هللا ليسوع المسيحب(. 27: 1يسوع المسيح ال يكرم هللا )يوحنا  يكرم

هللا  يسوع المسيح يحب   يحب  (. الذي 19: 3مسيح يعرف هللا )يوحنا يسوع ال يعرف(. الذي 11، 73: 6)يوحنا 

يستمع  يستمع إلى كالم يسوع المسيح(. الذي 11: 12بيسوع المسيح يؤمن باهلل )يوحنا  يؤمن(. الذي 12: 3)يوحنا 

سوع المسيح يرى ي يرى(. الذي 24: 17يسوع المسيح يقبل هللا )يوحنا  يقبل(. الذي 14-13: 12إلى كالم هللا )يوحنا 

عنده  اوصايا يسوع المسيح وتعليمه سيحب ه هللا وسيأتي إليه هللا ويت خذ مسكن   يطيع(. الذي 14-9: 11هللا )يوحنا 

، 2: 13)يوحنا  الذي يعطيه هللا لهويصل ي ألجل  ن هللاَ علِ يُ و(. يسوع المسيح يعطي حياة أبدية، 27، 21: 11)يوحنا 

 أ(.27: 2يسوع المسيح ينكر هللا ) نِكريُ ب(. الذي 27: 2يوحنا 1مسيح يعترف باهلل )بيسوع ال يعترف(. الذي 9، 6

يسوع المسيح يحب  هللا  يحب  الذي (. 11: 1يوحنا 1وهو يحيا في هللا )هللا فيه ويثبت بيسوع المسيح يحيا  يعترفالذي 

 (. 9يوحنا 2 له )وال يستمر  فيه ليس هللا ال يثبت في تعليم يسوع المسيح(. الذي 1: 1يوحنا 1)

 

 الحق  هو ما يقوله هللا عن وضع اإلنسان وحالته حين يؤمن باهلل.
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وإلى األبد  اللمؤمن بيسوع المسيح ضمان وأمان حقيقي ان: فهو يعرف أن ه محبوب بال شروط، وأن ه مقبول دائم  

ة ولها معنى و(! وللمؤمن بيسوع المسيح معنى حقيقي يحيا له: فهو يعرف أن حي1-1: 17شعياء إ) مثمرة هي اته مهم 

 (! من دون هللا ال يستطيع الناس أن يعرفوا هذه الحقائق، ولذا يعانون ويتأل مون. 1: 11؛ يوحنا 11: 29)إرميا 

 

قدَّس.ج.    وبهذا ي رى أن الحّق مرتبط بال انفصال باهلل وبكالمه وبأعماله في الكتاب الم 

تُرى العالقة الخاطئة مع الن فس حين يؤمن ضمائرهم.  إن هم يخطئون بحق  حين يحجب الن اس الحق  أو يبدل ونه، ف

ما يتعرض الحق  المتعل ق بإله الكتاب الُمقدس وما يقوله وما يفعله  ااإلنسان بمعتقدات وقِيَم خاطئة ومنحرفة! كثير  

الحكومات أن  المدروس. ال تِحب  ر هذا العالم للتجاهُل أو الحجب المقصود أو الت غيير يحال اإلنسان ومصبالمتعل ق بو

ما يحجب األغنياء أو األقوياء ذوو الس لطة أو األذكياء الحق  السلطٍة روحي ة أو أخالقية أعلى منها. كثير   تخضع

ويبد لونه ويغي رونه ألن قبول الحق سيعني أن ه سيكون عليهم تغيير أسلوب حياتهم. وطالما كانت الحكومات والن اس 

بما يتالءم مع  هوأناني ة فإن ها ستستمر  في حجب الحق  وتبديل الحق  وتغيير ة  ر وطالما كانت ظالمترفض بأن تتغي  

 غاياتها وأهدافها. وستكون نتيجة كل  هذا معاناة الن اس وتألُّمهم.  

اإلنسان بطبيعته لديه عالقة غير صحيحة مع هللا، وعالقة غير صحيحة مع اآلخرين، وعالقة غير صحيحة مع 

ير ويؤمن بمعتقدات وقِيَم خاطئة. وهللا يعطي هذه العالقات الخاطئة الثالثة اسم   بطبيعتهإنسان  سه. كلُّ نف  اأثيم وشر 

 ة! لم الموجود في العالم هو الخطيَّ . الس بب الحقيقي للكثير من األةالخطيَّ : اواحد  

 

  .يتألّم النّاس بسبب حقيقة الموت. 3

 . 27 :6 يةروم؛ 12-2: 9جامعة  اقرأ

 : يعاني كل  الن اس ويتأل مون ألن هم يخافون الموت. فلماذا يخاف معظم الن اس الموت؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 يتأل م الناس ألنهم سيموتون. فألن  الجميع أخطأوا فإن  الجميع سيموتون. 

. ويصير الموت ذورة كل  األلم ال يريدون أن يتكل موا عنه احت ى أن  كثيرين جد    االموت شيٌء فظيع وُمرِعب جد  

والمعاناة بالنسبة لكثيرين. معظم الن اس يخافون الموت ألن ه يعني االنفصال. الموت يعني انفصال أرواحنا ونفوسنا 
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عن أجسادنا، حيث تعود أجسادنا إلى تراب األرض بينما تذهب أرواحنا ونفوسنا إلى الس ماء أو الجحيم. الموت يعني 

ائنا: فسيكون عليك أن تتركهم وراءك! والموت يعني االنفصال عن ممتلكاتك، وفقدان كل ما االنفصال عن أحب  

ا عملَت جاهد   له من تعليم، ووظيفتك، وترك كل إنجازاتك ومركزك. ال شيَء ِمم  ألجله خالل حياتك يمكنك أن  اتحص 

 (. 3: 6تيموثاوس 1معك بالموت ) هتأخذ

تركون. فهم ينفصلون عن محبوبهم الذي سيفقتدونه ويتوقون إليه بشكٍل كما أن  الموت فظيع ومرعب للذين سيُ 

. وفي بعض األحيان سيتأل مون ألنهم ال يعرفون إن كان ذلك العزيز قد ذهب إلى الس ماء أو الجحيم بعد موته.  مستمر 

د الموت. حقيقة الموت كما أنهم يخافون الموت ألن هم ال يعرفون متى يأتي دورهم في الموت وما يمكنهم توقُّعه بع

 تجعل كلَّ الن اس يعانون ويتأل مون. 

 

  .يتألّم النّاس بسبب دينونات هللا. 4

 الّدينونات الحاليّة من هللا تسبّب األلم للنّاس. أ.  

 . 21: 11؛ حزقيال 14-6: 1ي ؛ حج  12-6: 1؛ عاموس 3-3: 6 غالطية اقرأ

 للن اس؟  : كيف تسب ب دينونات هللا األلمشف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 هللا يسمح لدينوناته بأن تضرب ال ذين يتعد ون شرائعه وقوانينه ويتجاوزونها.  ألن   الناسيتأل م 

بعقوبٍة. "كل ما يزرعه اإلنسان، فإي اه  اخلق هللا الكون بقوانين تحكمه وتديره. وتجاُوز هذه القوانين يكون مصحوب  

، إن تجاهل إنسان قانون الجاذبي ة الفيزيائي، وقفز من قمة بنايٍة عالية، فإن ه (. فمثال  3-3: 6" )غالطية ايحصد أيض  

اس. فإن تجاوز الن اس قوانين هللا األخالقي ة قوانين روحي ة وأخالقي ة في الن   اموته. وقد وضع هللا أيض   اسيسقط مواجه  

هل إنساٌن قوانين هللا األخالقي ة المتعلِّقة بالن احية ، إن تجايُعاقَبون، ونتيجة  لهذا يتأل مون. فمثال   موالروحي ة، فإن ه

 . ايحصد فقر   واإلنسان الذي يزرع كسال  أو باإليدز.  االجنسي ة، فإن  هللا سيعقابه بمرٍض منقول جنسي   

 

 يتأل م الناس ألن  هللا يأتي بدينونته على الن اس ال ذين يتجاهلونه ويرفضونه ويعصونه. 
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بيعة. وفي األوقات التي فيها يعصى الن اس اريخ وقوى الط  ن والمسكونة، بما في ذلك أحداث الت  يسيطر هللا على الكو

أو يعاقب الن اس. وبعد ذلك يأتي هللا العالم هللا أو حين تكون العالقة بين الن اس وهللا مكسورة، يسحب هللا عنايته من 

انه فيعانون. فمثال   ينونة على العالم وسك  ة للن اس، مثل بيعة والحاجات األساسي   أن يسحب ثمار الط  ، يستطيع هللابالد 

ي  الط عام والث ياب. كما يمكنه أن يجعل أجور الن اس قليلة  وغير كافية، ويحرمهم من رؤية توقُّعاتهم تتحقَّق )حج 

الزل والفيضانات ، وبشكٍل خاص  6-14: 1 الجف اف (. ولعمل هذا يستخدم هللا كاف ة أنواع الكوارث، مثل الز 

حزقيال ة وليحذِّر الن اس ويحثُّهم على الت وبة والعودة إليه )والمجاعات عبر التاريخ ليُظِهر عدم رضاه تجاه الخطيَّ 

(. يقول هللا: "... لم ترجعوا إلي  تائبين ... فمن أجل ما أصنعه بَك تأهَّب للقاء 21: 9-6: 3 يوحنا ؛ انظر رؤيا21: 11

 (! 12-6: 1إلِهك" )عاموس 

 

 ب. الّدينونات المستقبليّة من هللا ستسبّب األلم للنّاس. 

 . 9-3: 1تسالونيكي 2؛ 16: 21؛ مت ى 23: 9عبراني ين  اقرأ

 : ماذا سيكون أسوأ وأشد  ألم؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

بعد الموت، حيث  في الجحيم. سيأتي هذا العقاب أسوأ وأقسى وأشد  ألم سيتعرَّض له الن اس سيكون عقاب هللا األبدي  

سيُعاقَب اس على إثمهم وشرورهم ومعتقداتهم الخاطئة المنحرفة ورفضهم ليسوع المسيح. الن   سيقاضي هللا كلَّ 

. واأللم بعد دينونة هللا األخيرة سيكون ينأبد اآلبد إلى  وليال   ااألشرار باالنفصال األبدي عن هللا، وسيُعذَّبون نهار  

األشرار األلم في الد هر اآلتي. هذا األمر بالغ  المؤمنين وكلُّ  نفسه! سيواجه كلُّ  أقسى وأشد  وأسوأ من الموت

 من األلم الحالي على األرض!  ااألهمية! األلم بعد دينونة هللا المستقبلي ة الن هائي ة سيكون أسوأ جد  

 

 يتألّم المسيحيّون المؤمنون لعملهم الخير وعيشهم بصالحج. 

 

حي ين المؤمنين أن يمي زوا بين األلم بسبب عمل ما هو خاطئ واأللم بسبب عمل ما هو صالح ينبغي للمسي: م قّدمة

ون الحتمال األلم بسبب ما  ون ليس للس عي إلى األلم بسبب أخطائهم، ولكن هم مدعو  وخير. المسيحي ون المؤمنون مدعو 

لعمله ما هو صالح. أيضا  وتأل م يسوع ما عانى أنبياء العهد القديم لعمل ما هو صالح.  اهو خير وصالح. كثير  
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ُسل أيض   ون الحتمال األلم لعملهم ما هو أيضا  تأل موا بسبب عملهم ما هو صالح. والمسيحي ون المؤمنون  اوالر  مدعو 

 هو صالح وخير! 

 

  .ألنّهم ال يستطيعون تغيير ظروفهمما يتألّم المسيحيّون المؤمنون  اكثير  . 4

عبة؟: كيف ينبشف وناق  اكتش   ف المسيحي ون المؤمنون في الظ روف الص   غي أن يتصرَّ

 أ. قد يكون الظّرف الّصعب الّذي يتعرَّض له المسيحي المؤمن بسبب عيشه في بلٍد صعب.  

 . 26-21: 13 الرسل أعمال اقرأ

 .مالحظات

إنسان  رجية. أقر  هللا مكاَن كلِّ ما يتأل م المسيحي ون المؤمنون ألن هم ال يستطيعون تغيير ظروفهم وأحوالهم الخا اكثير  

إنسان في ظروفه التي هو فيها! هذا ال يعني أن ال يسعى  وظروفه الخارجية على األرض. وإرادته هي أن يطلبه كلُّ 

ُمعيَّنة لالستفادة من  اعلى عمل هذا. فقد أعطى هللا الن اس قدراٍت وفرص   ااإلنسان لتغيير تلك الظ روف، إن كان قادر  

 بأقصى درجٍة ممكنة! ظروفهم 

 

 لسادٍة أرضيين. هو العبوديةب. قد يكون ظرف المسيحي المؤمن  

 . 29: 1 الرسل ؛ أعمال6: 1؛ مت ى 1: 1-22: 7؛ كولوسي 9-1: 6؛ أفسس 24-13: 2بطرس 1 اقرأ

 .مالحظات

ة نساٌء كثيرات في العالم أمات وجواري في ب ي د مثال على ظرٍف صعب. ثم  ة أو يوتِهن  ألسباٍب ديني  عالقة العبد والس 

ة أطفاٌل كثيرون في بلدان فقيرة يُدفَعون للعمل عبيد   اعين. وكثيرون من  اثقافي ة حضاري ة. وثم  عند أصحاب عمٍل طم 

ال يُستَغل ون ويتقاضون أجور    غير ُمنِصفة.  االعم 

 

 كيف ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن ينظروا إلى العبودية؟ 
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اس في عبوديتهم لسادٍة قساة. الن   ىما عان االعهد الجديد، كانت العبودي ة ما تزال شائعة  وكثير   فيهاتِب في الحقبة التي كُ 

ام )العبيد(، اخضعوا لسادتكم باحتراٍم الئق" )يكتب لنا الر    بطرس1سول بطرس في رسالته األولى: "أي ها الخد 

(. 13-71: 12اُصل يومي  مع سادتهم ومالكيهم في البيت )لوقا منزلي ين كانوا في تو ا(. كان هؤالء العبيد خدام  13: 2

على  سول بطرس أنَّ (. يعل م الر  6: 1يعملون تحَت إشراف عرفاء وناظرين خارج البيت )خروج  افلم يكونوا عبيد  

ادة  ستكون هؤالء العبيد أن يخضعوا لسادتهم ويطيعوهم. عليهم أن يخضعوا لسادتهم بخوف واحترام ألن مقاومة الس 

أن يخضعوا بكل احتراٍم داخلي  وخارجي  ألن  هذا ما يطلبه  ابال فائدة ولن تؤد ي إال زيادة سوء معاملتهم. وعليهم أيض  

هللا. كما أن  عليهم أن يخضعوا لسادتهم بكل احتراٍم داخلي وخارجي ألن هللا يأمر بهذا. عليهم أن يخضعوا ال لسادتهم 

الحين المترف قين اللطفاءال ادة الظ المين القساة ص  كدين، . الكلمة "قساة" تعني سيئي الط بع والن  اأيض   فقط، ولكن للس 

. اوالعنيدين المتعن تين، وغير المنطقي ين، والنزوي ين، والذين ال يمكن التنبُّؤ بسلوكياتهم ومواقفهم، بل والظ المين أيض  

ام المنزلي ين المسيحي ين بأن سول بطرس من الخد  يخضعوا لسادتهم حت ى حين يكونون قساة  وتصعب  يطلب الر 

 ة وظلمهم. خدمتهم بسبب مطالبهم غير المنطقي  

 

 ف بصاحب العمل؟وظَّ كيف ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن ينظروا إلى عالقة العامل/ المُ 

ي د بالعبد في القديم على العالقات بين أصحاب العمل والموظ فين . اليوم العاملين لديهم يمكن رؤية وتطبيق عالقة الس 

ما يعاني ويتأل م  ايطلب الكتاب الُمقدَّس أن يخضع العاملون المسيحي ون المؤمنون ألصحاب العمل باحترام. كثير  

العاملون المسيحي ون المؤمنون بسبب القواعد واإلجراءات واألعمال الظ المة من أصحاب العامل. ولذا، حينما يطلب 

ة ويظلمون العاملين لديهم فإن هؤالء العاملين يتأل مون ويعانون. وفي بعض منطقي  أصحاب العمل طلباٍت غير 

ا كان. ماألحيان، يتصرَّف أصحاب العمل كما لو أن هم يملكون العاملين لديهم، بحيث يمكنهم أن يطلبوا ما شاؤوا مه

أصحاب العمل اآلخرين  يطلب بعض أصحاب العمل الكثير من العمل اإلضافي من دون دفٍع أجٍر مقابله. وبعض

ي ة وخطيرة.  أصحاب عمٍل آخرين أولئك  كما يستغل  يجعلون موظَّفيهم والعاملين لديهم يعملون في أجواء غير صح 

ة للعمل، بحيث يضعون عليهم أعماال   كثيرة وال يدفعون لهم إال القليل، بل إن بعضهم قد ال  الذين لديهم حاجة ُملح 

وفي بعض البلدان، يستغل  أصحاب العمل األطفال في قوى العمل (. 6-1: 1)يعقوب  يدفع لهؤالء العاملين لديهم

حارمين إي اهم من تلق ي الت عليم أو األجرة العادلة. هذه الظ روف القاسية والظ المة تعرِّض كثيرين من المسيحي ين 

 المؤمنين وغير المسيحي ين للمعاناة واأللم. 

خضعوا ألصحاب العمل القساة والظ المين باحتراٍم. ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن ي

وا في عمل الخير، وفي العمل بجدي ٍة واجتهاد، وفي أمانتهم وصدقهم. وفي هذه األثناء، يمكن بل وينبغي  يستمر 
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ة، ولكن هم مع هذا ينبغي أن يتكل موا ما باستطاعتهم لتغيير الظروف القاسية والظالم للمسيحي ين المؤمنين أن يعملوا كلَّ 

 إلى مستخدميهم أصحاب العمل وعنهم بكل  احترام.  ادائم  

، حين يطلب أصحاب العمل من العاملين لديهم أن يعملوا أمور   يعل م الكتاب الُمقدَّس بخطأها، فإن ه يمكن  اولكن 

ظرٍف  للعاملين المسيحي ين المؤمنين في أيِّ  ، ال يجوزللعاملين أن يقاوموا أصحاب العمل بلطف وطول بال. فمثال  

مهما كان أن يعطي أو يأخذ رشاوى أو يغش  أو يكذب في العمل أو يسرق أو يعمل أي  نوٍع من الش رور. وحينَما 

يهد دهم أصحاب العمل، عليهم أن يشيروا ألصحاب العمل بأن  عليهم أن يخضعوا هلل أكثر من خضوعهم ألي شخٍص 

حونهم من العمل، 29: 1؛ 24-19: 1 الرسل )أعمال آخر على األرض (. وحينما يعاقبهم أصحاب العمل أو يسر 

 . باحترام افعليهم أن يحتملوا هذا األلم أيض  

 

  .باّرة وصالحةما يتألّم المسيحيّون المؤمنون ألنّهم يعيشون حياة   اكثير  . 4

اع والظ روف التي فيها يعانون لعمل ما هو صائب في : كيف ينبغي للمسيحي ين أن يعيشوا في األوضشف وناق  اكتش  

 عيني هللا؟ 

 طهاد. نبياء العهد القديم تعرَّضوا لالضأ. أ 

 . 73-76: 11عبرانيين  اقرأ

 .مالحظات

لوا المحاكمات الظ المة تحَت اإلهانة والجلد، واإللقاء في الس جون ُمقيَّدين بالس السل. ومنهم  َمن "وكثيرون غيرهم تحم 

دوا متست رين بجلوِد الغنم والمعزى،  ابالمنشار، أو ذبح   االحجارة، أو نشر   اِكموا فماتوا رجم  ُحو بالس يف. وبعُضهم تشر 

يق والظ ل م."   يعانون من الحاجة والض 

 لالضطهاد. اب. المسيحيّيون المؤمنون سيتعرَّضون أيض   

 . 12: 7تيموثاوس 2؛ 71-77: 14؛ عبراني ين 12-14: 1مت ى  اقرأ

 .مالحظات

، فإن  لهُم ملكوت السماوات. طوبى لكم متى قائال   12-14: 1يعل م يسوع في مت ى  : "طوبى للُمضطهَدين من أجِل البر 

اوات  أهانكم الن اس واضطهدوكم، وقالوا فيكم من أجلي كلَّ سوٍء كاذبين. افرحوا وتهلَّلوا، فإن  مكافأتكم في السم 
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ما يتعرَّض المسيحي ون لالضطهاد ألنهم صالحون وأبرار.  اكثير  األنبياء من قبلكم!" عظيمة. فإن هم هكذا اضطهدوا 

امية. االضطهاد ألجل البر  يعني أنَّ  " هو عيشهم بانسجاٍم مع إرادة هللا الُمقدَّسة الس  اآلخرين ال تعجبِهم  معنى "البر 

لُمقدَّس. إن هم منزعجون من حقيقة أن المسيحي ين الطريقة التي يعيش بها المسيحي ون المؤمنون حياتهم بحسب الكتاب ا

ين المؤمنين يعملون ما هو صالح في عيني الرب ويبِغضون ما هو شرٌّ في عيني هللا. ولهذا يضطهدون المسيحي  

هم. وعبر القرون، تعرَّض المسيحي   االمؤمنين. األشرار يريدون دائم   ون المؤمنون أن ينضم  األبرار إليهم في شر 

أو  نوا يعبدون تمثاال  وهاد ألجل يسوع المسيح وملكوته. فُدعي المسيحي ون المؤمنون "ملِحدين" ألنهم لم يكلالضط

ية  نين جواسيَس وخائنين ألن هم كثيرا  . وُدعي المسيحي ون المؤمامرئي    اصنم   ما كان عليهم أن يلتقوا في أماكن سر 

وا بوالئهم ليسوع المسيح لتجنُّب اضطهاد القادة الديني ين والسياسي ين. كم ا ُدعي المسيحي ون بالالوطني ين ألن هم أقر 

 (. 24: 7، ورفضوا أن يعبدوا اإلمبراطور الروماني )فيلب ي املك  

من اآلالم، وذلك  ااآلالم التي عاناها المسيحي ون المؤمنون: "... قاسيتم كثير   71-72: 14تصف رسالة العبرانيين 

دما شاركتم الذين عوِملوا مثل هذه المعاملة من جهة أخرى. فقد نت والُمضايقات من جهة، وععندما تعرَّضتهم لإلهانا

منكم بأن  لكم في الس ماء ثروة  أفضل وأبقى." تت خذ  اتعاطفتم مع المسجونين، كما تقب لتُم نهب ممتلكاتكم بفرٍح، علم  

ون شهداء ألجل ن، يموت بعض المسيحي ون المؤمفمثال   عديدة . أشكاال   امؤمن   االمعاناة واأللم لكون اإلنسان مسيحي   

جوا غير مؤمنين. ويفقد مسيحي ون مؤمنون كثيرون وظائفهم إيمانهم. وآخرون يعانون ألن هم  موا على أال يتزو  صم 

ألن هم يرفضون أن يشاركوا في صفقات أعمال ملتوية أو أن يأخذوا رشاوى أو أن يكذبوا. ومسيحي ون مؤمنون 

ثيرون طُِردوا من مراكزهم ووظائفهم في المدارس والحكومة والمجتمع بسبب موقفهم الد اعم للحق  آخرون ك

إن  ا: "وحق   قائال   12: 7تيموثاوس 2المسيحي. ال يستطيع المسيحي ون تجنُّب االضطهاد. فيخبِرنا الرسول بولس في 

 م االضطهاد." جميع الذين يعزمون أن يعيشوا عيشة التقوى في المسيح يسوع يواجهه

 

 ما يتألّم المسيحيّون المؤمنون ألنّهم شهوٌد أمناء ليسوع المسيح.  اكثير  . 7

 ما يتألم المسيحيّون ألنّهم شهوٌد أمناء ليسوع المسيح.  اكثير  أ.  

 . 16-11: 1بطرس 1؛ 71-29: 24 الرسل ؛ أعمال24-16: 14مت ى  اقرأ

 ؤمنون حين يُرَسلون للش هادة؟: كيف يتصرَّف المسيحي ون المشف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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ما يتأل م المسيحي ون المؤمنون ألن هم شهوٌد أمناء ليسوع المسيح. يُرَسل المسيحي ون المؤمنون للش هادة للمسيح  اكثير  

كال، فيواجهون األلم. تالميذ يسوع المسيح، وكل  خد امه اليوم، لم ينطلقوا للخدمة مستدعين االضطهاد وطالبيه. 

هم وسط أرسلهم في الحقيقة ليكرزوا ببشارة اإلنجيل، وليعل موا الكتاب الُمقدس وليساعدوا الن اس. أرسليسوع المسيح ف

الميذ يمث لون وكـ"ُمرَسلين" كان التَّ بكلِّ ُخبث ووحشي ة وقسوة وإساءة.  هم"ذئاب"، وسط أناٍس في هذا العالم سيعاملون

هذا هو أن  يسوع المسيح كان يعمل من خاللهم، وبأن ه سيكون معهم حين  ىوسط الن اس. معن يسوع المسيح فعال  

 .ايتأل مون، وبأن ه سيحميهم حينَما يكون ذلك ضروري   

 

 ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يواجهوا األلم بحكمة وبراءة.

في إسرائيل. ينبغي  ثال  الحي ات صار م احتراسو تنبُّهالميذ أن يكونوا حكماء و"متنب هين كالحي ات". ينبغي للت  

اس الذين يشهدون لهم، الن   فهمللمسيحي ين المؤمنين أن يكونوا حكماء ومتنب هين في كل  ما يعملونه. عليهم أن يحاولوا 

الميذ أن يكونوا بسطاء و"مسالمين كالحمام". يرمز الحمام ينبغي للت  وأن يحاولوا اكتشاف أفضل طريقة للش هادة لهم. 

. 2: 1)نشيد األنشاد  النقاوة في إسرائيل إلى  (. هذا يعني أن  على المسيحي ين المؤمنين أال يساوموا مع الش ر 

 

 ة.ينبغي أال يتأل م المسيحي  المؤمن لعمل الخطأ أو الخطيَّ 

اس تشتمل العبارة "احذروا من الن اس" ما يلي: ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أال يثقوا بسذاجٍة بالن اس، ألن  بعَض الن  

الفخاخ ليسوع باستمرار سيخدعونهم. ففي المجتمع الذي عاش فيه يسوع المسيح، كان القادة الديني ون ينصبون 

(. بل إن  يسوع 6: 3؛ يوحنا 14: 12ليوقعوه بها حتى تكون لديهم حجٌج وأسباب لالشتكاء عليه ومحاكمته )مت ى 

اس في كرههم ومقاومتهم ماء، استمر  الن  د يسوع إلى الس  تعرَّض للخيانة حتى من أحد تالميذه، يهوذا. وبعد أن صعِ 

بُّ   ألتباع يسوع المسيح. ينبغي أال يقع المسيحي ون في فخاخ أسئلة الناس الغادرة، بل أن  يصل وا ألجل أن يعطيهم الر 

ن  عليهم أال يفعلوا اس من دون سبب وجيه. كما أعليهم أال يغِضبوا الن  نعمة ليقد موا إجابات مناسبة عن تلك األسئلة. 

كما يلي: "ال يُكن بينكم َمن  16-11: 1بطرس 1يمك ن الن اس من توجيه تهمة صحيحة ضد هم. تصف رسالة  اشيئ  

ل في شؤون اآلخرين، ولكن إن تأل م  ايتأل م عقاب   على شرٍّ ارتكبه: كالقتل أو الس رقة، أو غيرهما من الجرائم، أو الت دخُّ

د هللا ألجل هذا االسم،" أي بأن ه ، ’مسيحي‘ه أحدكم ألن    . يحمل اسم يسوع المسيحفعليه أال يخجل، بل أن يمج 
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 للمسؤولين الحكومي ين. ليشهدواينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يستغل وا فَُرص االضطهاد 

ذين يشهدون عقاب ال   كانَ قال يسوع إن  تالميَذه سيُسل مون للمحاكم اليهودي ة المحل ي ة، التي سيتم  عقدها في المجامع. 

(. فكان 21: 11كورنثوس 2لمسيح في ذلك الوقت هو الجلد بالس وط، بحد  أقصى يبلغ تسعة وثالثين جلدة )ليسوع ا

ام والوالة والملوك، الذين كانوا يحكمون عليهم.  ون إلى أمام مسؤولين رفيعي المستوى، مثل الحك  حدث الت الميذ يُجرَّ

أن نالحظ أن يسوع قال إن الهدف من هذا االضطهاد هو أن  نرى في الكتاب الُمقدَّس. مهمٌّ هذا ليسوع وبولس، كما 

التي فيها يسمع رجال  ةريقة الوحيديشهد الت الميذ لَمن يحاكمونهم! في بعض األحيان يكون االضطهاد هو الط  

غي للمسيحي ين أال يقلقوا بشأن ما ة وغفران هللا. ينبالش رطة والقضاة والمسؤولون الحكوميون اآلخرون رسالة محب  

عهم ويشد دهم. وح القدس سيذك رهم عليهم قوله في ذلك الوقت، ألن  الر    بكالم يسوع ويشج 

 

 ب. ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يعتبروا هذا النوع من األلم مشاركة  في آالم يسوع المسيح. 

 . 11-12: 1بطرس 1؛ 21: 1؛ كولوسي 1: 1كورنثوس 2؛ 13: 3 يةروم؛ 11: 26 الرسل أعمال اقرأ

 : كيف ينبغي للمسيحيي ن المؤمنين أن ينظروا آلالمهم؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 .آالم يسوع المسيح

ير )مت ى  (، ومسكوٌن بأرواح 13: 3(، وغريب محتقَر )سامري( )يوحنا 21: 14ُدعي يسوع المسيح بأن ه شيطان شر 

ير (. وتآمرت الس لطات 21-13: 11(. كرهه األشرار في هذا العالم )يوحنا 24: 14نا ومجنون بال ضوابط )يوح ةشر 

(، ورت بوا لمحاكمة 63: 26(. وبصق المسؤولون في وجهه، وضربوه بقبضاتهم )مت ى 1-7: 26عليه لقتله )مت ى 

 ٍم )مت ىكمجر ا(، وقي دوه وقادوه بعيد  64-19: 26ه )مت ى ضد   مثيرة للس خرية له آتين بشهوِد زورٍ 

دوه من كرامته، 1-2: 23 من الش وك، واستهزأوا به وبصقوا عليه  اووضعوا على رأسه تاج  (، وأهانوه وجر 

ات بعصا )مت ى  اٍت ومر  بتسميره بمسامير كبيرة عبر يديه صلبوه  ا(، وأخير  71-23: 23وضربوه على رأسه مر 

ليب )مت ى يوقدم  (. 71: 23ه إلى خشبة الص 
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سول  .بولس آالم الر 

بولس عمل كل  شيٍء ممكن في مقاومة اسم يسوع المسيح، فسجن المسيحي ين أتباع يسوع، وأي د  سولُ قبل أن آمن الر  

فوا على اسم يسوع المسيح )أعمال)المجامع( قتلهم، وجلدهم في المباني الديني ة اليهودي ة   وحاول إجبارهم على أن يجدِّ

اٍت كثيرة، وتعرَّض لجلٍد قاٍس ، تعرَّ ا(. لكن  الحق  11-9: 26 الرسل ض بولس نفسه لكثيٍر من االضطهاد. فقد ُسِجن مر 

ة   اٍت بالعصا، وتعرَّض مر  ياط، وُضِرب ثالث مر  ات تسعة وثالثين جلدة بالس  وعنيف، وتلق ى من اليهود خمس مر 

جم، وكان باستمرار في خطٍر من أبناء بلده وجنسه، وتعرَّض ألخطاٍر من إخوة كذ  تيموثاوس2بة )للر 

ب  يسوع المسيح" )غالطية (. حمل بولس في جسده 27-26: 11  (. 13: 6"سمات الر 

 

 .المشاركة في آالم يسوع المسيح

(. حين 17: 1بطرس 1؛ 13: 3 يةرومينبغي للمسيحي ين أن يعتبروا هذا النوع من األلم "شراكة في آالم المسيح" )

هم بالمسيح يسوع أو بسبب أمانتهم تجاهه وتجاه كلمته، فإن ه "]تفيض عليهم[ يتأل م المسيحي ون المؤمنون بسبب إيمان

يسوع المسيح، فإن ه يضطهد المسيح نفسه! فقبل أن  (. حين يضطهُد أحدهم تالميذَ 1: 1كورنثوس 2آالم المسيح" )

 ي؟" )أعماليؤمن بولس بالمسيح يسوع كان يضطهد المسيحي ين، ولذا قال له يسوع: "شااول شاول لم تضطهدن

ه ليسوع المسيح! هذا يعني أن ه (. 11: 26 الرسل ه للمسيحي ين المؤمنين هو في حقيقته اضطهاٌد موجَّ االضطهاد الُموجَّ

ته وتعزيته.  احين تتعرَّض لالضطهاد كمسيحي مؤمن فإن ك ال تكون بعيد    عن محضر ومحب ة يسوع المسيح وعن قو 

 

روري ة ة اآلالم الض   .ملء حص 

ر آلالم المسيحي ين المؤمنين في الكتاب الُمقدس باعتبارها آالم يسوع المسيح. ولكن ليس من مكاٍن أو مقطع في يُنظَ 

م آالم المسيحي ين المؤمنين باعتبارها مساهمة  في إنجاز الفداء.  إن ها تُعتبَر "]تتميم[ ... ما نقص من الكتاب الُمقدَّس يقد 

ليب على (. آالم المسيح على الص  21: 1وتمجيد كامل جسد المسيح )كولوسي ضيقات المسيح" ألجل اكتمال الفداء 

، ولم يساهم أحد في هذا األلم! ولكن  المسيح وهو في سمائه ما يزال يتأل م مع افريد   ااألرض كذبيحٍة كفارية كانت أمر  

يق واالضطهاد.   جسده )الكنيسة( على األرض حين يتعرَّض للض 
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 ع المسيحالمشاركة في مجد يسو

إن المسيحي ين المؤمنين يشاركون آالم المسيح حتى يشتركوا معه في مجده! كما أن ه ال  13: 3 يةروميقول الوحي في 

ال يمكن  ايمكن الت فكير بآالم يسوع وموته وقيامته من دون الت فكير بمن تأل م ومات وقام ألجلهم وعنهم، هكذا أيض  

له على عمله المكتِمل فإن ه ال يمكن الت فكير بكل  هذا من دون الت فكير بالمؤمنين به.  فكير بمجده الذي ناله كمكافأةٍ الت  

فكير بالمؤمنين وهم بحالة المجد من دون الت فكير بيسوع. ولذا، فإن  مجد ميراث المسيحي ين وكذلك ال يمكن الت  

(. التأل م مع المسيح هو 21: 13ده )يوحنا المؤمنين ال يمكن أن يكون إال مجد المسيح الذي ناله مكافأة  له في تمجي

 ثمَّ  شرط الحصول على الميراث. ال يمكن المشاركة في مجد هللا إال بالمشاركة في آالم ابنه يسوع المسيح. األلم ومن

(، وهو نفس الت رتيب الذي يخص  الذين يرثون 11-6: 2المجد هو الت رتيب ال ذي ُعيِّن ليسوع المسيح نفسه )فيلب ي 

 ه. مع

 

 االستجابات تجاه األلمد. 

 

  .األلم عبر التاريخ تجاهاستجابات مختلفة . 4

 كيف استجاب بعض التالية أسماؤهم تجاه األلم؟ : شف وناق  اكتش  

 ال تعل منا هذه األمثلة كيف ينبغي أن نستجيب تجاه األلم ونتعامل معه، وهي ليست أمثلة شاملة. .مالحظات

  .أ. طلب وقوع لعنة 

 . 6: 13؛ 11: 14مزمور  اقرأ

 حلول لعنة أو دينونة هللا على أعدائه.  اصل ى داود طالب  

(. ويعل م 23-23: 6"باركوا العنيكم" )لوقا  :أن نستجيب لأللمبها يعل منا يسوع بالمسيح عن الكيفية التي ينبغي 

 (. 11: 12 ية: "باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا وال تلعنوا" )رومالرسول بولس قائال  

 

 .ب. التّهديد واالنتقام 

 . 12-73: 1مت ى  اقرأ
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." إن هم يفعلون  بعض األشخاص أشراٌر وينتقمون ألنفسهم. هم يسعون لتطبيق شريعة: "عين بعين وسن بسن 

يرة وتعل م ما يُدعى "القتل دفاع   م عن الش رف". فتعل   الآلخرين الش رور التي فعلها اآلخرون لهم. وبعض الث قافات شر 

على شرف وكرامة الش خص أو العائلة أو األمة أو الد ين بقتل أفراٍد بريئين من العائلة أو الجماعة  بوجوب الحفاظ

ت تق َول لم تالتي ينتمي إليها المتعد ي! وهكذا، يُرى أن بعض العائالت استمر  ل بعضها بعضها لقرون، وبعض الد 

لت إلى إرهاب مستمر  أو تسعى لشن  حروب ديني ة الحروب بعضها على بعض، وبعض ا تتوقَّف عن شنِّ  يانات تحوَّ لد 

 كلَّ الوقت. 

ب  يسوع المسيح يعل م عن الكيفية التي ينبغي  ولكنَّ  ير أو عائلة الر  بها االستجابة لأللم التي يتسب ب بها شخٌص شر 

ير. يقول يسوع: "ال تقاِوموا الش ر  بمثله يرة أو دين شر  يرة أو دولة شر  ير بأسلوبه. وحين  ."شر  فينبغي أال نقاوم الش ر 

، شفى يسوع فور   جل )لوقا  اانتقم أحد تالميذه بقطعه أذن عدوٍّ (، وقال: "ردَّ سيفك إلى 11-14: 22جرح ذلك الر 

تائم ق(. وحين 12-11: 26غمده! فإن  الذين يلجأون إلى الس يف بالسيف يهلكون" )مت ى  سوع ليال الناس األشرار الش 

 (. 27: 2بطرس 1ح لم يرد  عليها بمثلها، وحين تأل م لم يهد د، ولكن ه "أسلم أمره هلل الذي يحكم بعدل" )المسي

 

 .ج. إنكار يسوع المسيح 

 . 79-72، 24-13: 14مت ى  اقرأ

من االضطهاد بإنكارهم يسوع المسيح أمام عائالتهم ومجتمعهم وحكومتهم. فهؤالء  اخوف   الن اس يستجيب بعض

 أللم، ولذا ينِكرون أن هم مسيحي ون مؤمنون مرتبطون بيسوع المسيح. يخشون ا

ولكن  يسوع المسيح يحذ ر المسيحي ين المؤمنين من إنكاره، فيقول: "من ال يحمل صليبه ويتبعني فهو ال يستحق ني" 

ض للر  73: 14)مت ى  ليب إلى استعدد المسيحي الحقيقي للتعرُّ الكاذبة والعار فض واالت هامات (. يرمز حمل الص 

رب بل والموت ألجل يسوع المسيح. كما يعل م يسوع المسيح كيف ينبغي لنا نحُن المسيحي ين المؤمنين أن والض  

ون بكم لتمثلوا أمام قادتهم الديني ين أو الشُّرطة كم، ويأتننستجيب تجاه االضطهاد. فحين يجلدكم ويضربكم من يحاكمو

مون أو ماذا تقولون. فإن كم من تلك الس اعة تُلهَمون ما تقولون. فلستُم أنتم وا كيف تتكل  اسي ين، "ال تهتمُّ يأو القادة الس  

(. في بعض األحيان، يكون االضطهاد هو الط ريقة 24-19: 14المتكل مين، بل روُح أبيكم هو الذي يتكل م فيكم" )مت ى 

قضاة أو القادة الحكومي ون بشارة اإلنجيل! عبر الوحيدة التي بها سيسمع هؤالء القادة الديني ون أو الش رطة أو ال

 داء المسيحي ين هو بذار بشارة اإلنجيل!" هالقرون، أثبت التاريخ أن "دم الش  
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 .د. التزام الّصمت 

 . 17-11: 2تيموثاوس 2؛ 77: 14مت ى  اقرأ

سيح. ولهذا ينكرون ون أن يعترفوا بأن هم مؤمنون بيسوع المالذين يتعر ضون لضغط واضطهاد يخش بعض الن اس

؛ إن تخل ينا عن أمانتنا، فهو يبقى على أمانته، إذ ااس: "إن أنكرناه، فسوف ينكرنا أيض  صلتهم بيسوع المسيح أمام الن  

(. ال يعني هذا أن  يسوع المسيح سيعطينا حياة  أبدية بالرغم من 17-ب12: 2تيموثاوس 2ال يمكن أن يتنكَّر لذاته" )

أ(، بل هو يبقى 12-11: 2تيموثاوس 2؛ 72: 14ي أن المسيح أمين في تتميم وعوده فقط )مت ى عدم أمانتنا! وال يعن

 ب(. 12: 2تيموثاوس 2؛ 77: 14كذلك في تنفيذ تهديداته )مت ى  اأمين  

لُمطضِهديهم. في معظم الحاالت  افي معظم األحيان أفواههم ويشهدو المؤمنين نوالمسيحي   يفتح يريد يسوع المسيح أن

وصحيح. وحين تعرَّض لضرٍب بغير عدل، قال: "إن  كنُت أسأُت الكالَم فاشهد على  م يسوع المسيح بما هو حق  تكل  

ا إذا كنُت أحسنُت، فلماذا تضربني؟" )يوحنا  (. وفي أوقاٍت أخرى، حين لم يكن الكالم يجدي، 27: 13اإلساءة، أم 

 (. 71: 27يدرون ما يفعلون" )لوقا  : "يا أبي اغفر لهم ألن هم الصل ى ألجل أعدائه، قائال  

لكن في بعض األحيان والظروف، يمكننا نحُن المسيحي ين المؤمنين أن نتبع مثال يسوع المسيح بالبقاء صامتين. 

حين قُدِّمت ضده شكاوى وات هامات كاذبة، وحين سخر واستهزأ به أعداؤه )مت ى  ا، بقي يسوُع المسيح صامت  فمثال  

 (. 27-21: 2بطرس 1؛ 19-61: 26

 

 .هـ. َعيش حياة باّرة وصالحة 

 . 12-14: 7تيموثاوس 2؛ 29-27: 11كورنثوس 2؛ 17-9: 1كورنثوس 1 اقرأ

سول بولس بطرٍق مختلفة تجاه األلم. فكان يعمل بكل  جدي ة واجتهاد في أوقات الفقر والعوز، وكان يرد  استجاب الر  

نونه، واحتمل كاف ة أنواع وأشكال االضطهادات. وفي عالذين كانوا يلبلطٍف على ال ذين كانوا يشتمونه، وكان يبارك 

أن ه كان  ا. كان بولس يدِرك جي د  كل  اآلالم التي تعرَّض لها، استمر  يهتم  بالكنائس التي كانت تحَت رعايته وإشرافه

لحياة ومن هدفه في الحياة ومن للمسيحي ين المؤمنين اآلخرين. وقد تعل موا الكثير من نهجه في ا يقد م من ذاته مثاال  

 ته واحتماله واالضطهادات واآلالم التي اجتازها. إيمانه وصبره ومحب  
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  .استجابات ممكنة تجاه األلم. 4

 .أ. تجن ب األلم 

 .3: 27؛ خروج 13-13: 16؛ 13-13: 14تثنية  اقرأ

ُمضطهده أو خصمه. ولكن إله  ون يرشقد يتعرَّض المسيحي المؤمن لتجربة تجنُّب األلم بأي ثمن، وقد يرغب بأ

شوة )تثنية (! 13-13: 14)تثنية  والكتاب الُمقدس ال يرش (! وال يجوز 24-13: 16وقضاة هللا األبرار ال يقبلون الر 

 (! 3: 27للمسيحي المؤمن أن يعطي رشوة  )خروج 

أو خصمه، فيعمل بحسب طلبه.  وقد يتعرَّض المسيحي  المؤمن لتجربة تجنُّب األلم بالعمل بحسب مطلب ُمضطهده

ير   اولكن  المسيحي المؤمن يصير بهذا منحرف    مثل خصمه.  اوشر 

ينبغي للمسيحي المؤمن أن يخبِر صاحب العمل أو الحكومة بأن ه ال يستطيع أن يعمل ولن يعمل أي شيٍء فيه ظلم أو 

 انحراف وفساد أو ممنوع في الكتاب الُمقدَّس!

 

 .ب. الهروب من األلم 

 . 27، 11-11: 14مت ى  قرأا

أن يحاول إعالن رسالة ملكوت هللا في المدينة، وأن يعمل الخير في تلك المدينة. ولكن   ينبغي للمسيحي المؤمن أوال  

يغادر المدينة إلى مدينة أخرى. وحين تضطهد تلك المدينة  إن رفضت المدينة رسالته وقاومتها، فإن ه يمكن أن

 هاب إلى مكاٍن آخر. عليهم مغادرة تلك المدينة والذ   المسيحي ين المؤمنين فإن  

 

  .ج. مقاومة األلم 

 . 6-1: 2تيموثاوس 1؛ 19-13: 12 يةروم اقرأ

 ايقاوم كثيرون األلم. ولذا يقد مون التماسات، وينظ مون إلضرابات، ويقاومون الس لطات بسلبية، أو يقاومونها أحيان  

 بمعاَرضة عنيفة. 
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إلى اإلساءة  اي ين المؤمنين أن يلفتوا انتباه الس لطات المعنية إلى الظ لم، فإن  عليهم أال يلجأوا أبد  مع أن  على المسيح

الكالمية أو المقاومة العنيفة ضد  الس لطات. على المسيحي ين المؤمنين أال يهد دوا الن اس، وال يلجأوا الستخدام العنف أو 

مثل مقاوميهم والمسيئين إليهم، وهللا سيدينهم على  اا هذا فإن ها يصيرون أشرار  ينتقموا ويرد وا اإلساءة بمثلها. فإن فعلو

يرة التي يستخدمها خصومهم وأعداؤهم.  فال هذا. كما ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أال يلجأوا الت باع األساليب الشر 

 طالما هو يلجأ للعنف في ردوده.  احقيقي    ايستطيع أن يكون اإلرهابي مسيحي   

يرة، فقد لس  ن يخبِروا اولكن  حين يرى المسيحي ون المؤمنون الظ لم، فإن  عليهم أ لطات المعني ة. فإن كانت الس لطات شر 

من ذلك، على المسيحي ين المؤمنين  لطات عن الش رور التي يرتكبونها. وبدال  يكون من غير الحكمة التكلُّم مع تلك الس  

كما أن  على (. 6-1: 2تيموثاوس 1الس لطة ويؤمنوا بيسوع المسيح ) أن يصل وا بأن يتوب من هم في مراكز

المسيحي ين المؤمنين أن ينخرطوا في أعمال اإلغاثة واإلعانة للن اس الذين يعانون بسبب ظلم الس لطات أو الظ لم الذي 

 (. 71-77: 14؛ عبرانيين 14-73: 21؛ 14: 1قد يتسب ب به المجتمع )مت ى 

 

ل     .األلمد. حمل وتحم 

 . 27، 21: 2بطرس 1 اقرأ

ل األلم.   يتعرَّض بعض المسيحي ين المؤمنين لتجربة عدم قبول تحمُّ

ون للس ير في خطوات يسوع المسيح. حين كال الن اس  ولكن حت ى في ما يختص  باأللم، المسيحي ون الحقيقي ون مدعو 

تائم  تم، وحين عانى وتأل م للالش  ه تهديداٍت، لكنه سل م لمن يقضي ويحاكم بعدل. يسوع السميح، لم يرد  بالش  ينبغي م يوج 

ة تمكنانهم من يستجيبوا نحو هللاللمسيحيين أال يستجيبوا ضد ُمضطهديهم ومضايقيهم، بل  ، فيصل ون ألجل نعمة وقو 

. وفي اليوم األخير، سيدين هللا كل  إنساٍن بحسب ل األلم ووضع ظرفهم وحياتهم في يدي هللا الحي  مواقفه  تحمُّ

 وسلوكياته وكالمه. 

 

 .هـ. استخدام األلم كوسيلٍة لنشر البرّ  

 . 14-73: 21؛ مت ى 7: 17؛ 71-72: 14؛ عبرانيين 12-73، 24، 14، 6: 1مت ى  اقرأ

ير بمثل سلوكه وأعماله )مت ى  ير عليه أن يسمح له 79: 1ينبغي للمسيحي المؤمن أال يقاوم الش ر  (. فحين يضربه الش ر 

يٌر بعض أمالكه، فعليه أن يعطيه المزيد من أمالكه. بأن ي ة  أخرى إلى أن يهدأ غضبه. وحين يأخذ شر  ضرب مر 
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ير على أن يحمل حمله ميال   (. ينبغي أن يفوق بر  12-79: 1ى ليه أن يحمل ذلك الحمل ميلين )مت  ، فعوحين يجبِره شر 

(. ينبغي لهم أن يحب وا أعداءهم، ويعملوا الخير للذين 24: 1المسيحي ين المؤمنين أي  توقُّع لدى أعدائهم )مت ى 

 واويعطش واينبغي أن يجوع(. 23-23: 6يحب ونهم، ويباركوا الذين يلعنونهم، ويصل وا ألجل الذين يسيئون إليهم )لوقا 

أولئك  اوا دائم  (، ويتذك ر71: 14ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يتعاطفوا مع المسجونين )عبرانيين (. 6: 1للبر  )مت ى 

(. على المسيحي ين المؤمنين أن يطعموا الجوعى 7: 17الذي تساء معاملتهم أو يستشهدون في السجون )عبرانيين 

 لبسوا َمن هم بحاجة للملبس، ويزوروا المرضى )مت ىويسقوا العطشى، ويستقبلوا الغرباء في بيوتهم، ويُ 

ر التي تقل ل من ألم الن اس من ناحية، وتغي ر البُنى الخاطئة (. فينبغي للمسيحي ين أن يعملوا األمو73-14: 21

 . من ناحيٍة أخرى والظروف الرديئة في المجتمع إلى بُنى جي دة وظروف أفضل

 

  .قضايا مهمة منّوعة تتعلَّق باأللم. 7

قة باأللم، مثل معاقبة ينبغي أن يقف المسيحي ون المؤمنون في ما يتعلَّق بالقضايا المتعل   نبرأيك، أي: شف وناق  اكتش  

 جن مدى الحياة وعقوبة الموت؟ األطفال واإلجهاض والموت الرحيم والسَّ 

 .أ. معاقبة األطفال 

 .21: 17أمثال  اقرأ

ينصح الكتاب الُمقدس اآلباء بأن يعاقبوا أوالدهم حين يستحق ون ذلك. ولكن ال يجوز لآلباء والمعل مين أن يضربوا 

 و بقبضاتهم أو أن يسب بوا لهم إصابات وجروح. األوالد بشكٍل عشوائي أ

 

 .ب. اإلجهاض 

 . 13-17: 179؛ مزمور 17: 24خروج  اقرأ

 اإلجهاض هو قتل األطفال غير المولودين الذين ال يرغب بهم والدوهم. 

يستطيعون خلق الن اس ال  أنبما اس بطريقة رائعة وغامضة تمتلئ بالدهشة والعجب. وهللا نفَسه هو الذي يخلق النَّ  فإن

 غير مسموٍح لهم بأن يقتلوهم.  فأنهمالن اس، 
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 .ج. القتل الرحيم 

 . 19: 14مرقس  اقرأ

م في العمر. ولكن هللا  امعي ن   ا( هو قتل الذي يعانون مرض  Euthanasia"القتل الرحيم" ) أو يعانون الكآبة أو التقدُّ

 يمنع بوضوح كلَّ أشكال القتل. 

 

  .د. الّسجن مدى الحياة 

 . 23-21: 22تثنية  اقرأ

برأيك، ماذا ينبغي للمجتمع الحديث ينص  القانون القضائي في العهد القديم على إيقاع عقاب الموت للذين يغتصبون. 

الُمخد رات والعقاقير غير القانوني ة  وتصنيعأن يعمل مع الذين يغتصبون أو يرتكبوا جرائم خطيرة مثل الخطف 

 اجرائم الش رف؟ هل ينبغي إطالق سراح هؤالء الحق   وارتكاباآلخرين لتعاطيها،  وخداعالُمخد رات  وتهريب

 هذه الجرائم؟  نليعودوا فيرتكبو

 

  .عقوبة الموتهـ.  

 . 1: 17 يةروم؛ 11-12: 21؛ خروج 6-1: 9تكوين  اقرأ

س للذين قتلوا آخر بغير عمد. أمر القانون القضائي في العهد القديم بعقوبة الموت للقتلة الذين تثبت إدانتهم، ولكن لي

 برأيك، ماذا ينبغي للمجتمع المعاصر الحديث أن يفعل بالذين يقتلون اآلخرين بدٍم بارد، سواء أكانوا قتلة  أم إرهابي ين؟ 

 

 هـ. مغزى أو قيمة األلم

 

ية. فالمسيحي ون يعل م الكتاب الُمقدَّس: م قّدمة المؤمنون يعرفون أن  األلم س أن آلالم المسيحي ين المؤمنين مغزى وأهم 

 . اماء الحق  هو وسيلة يستخدمها هللا لبناء شخصياتنا وحياتنا، ولجعلها نافعة  في هذا العالم، ولتهيئتنا للدخول إلى الس  

 ما بعض الفوائد العظيمة لأللم بحسب المقاطع الكتابية التالية؟ : شف وناق  اكتش  
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  .مة هللااأللم يقود إلى إطاعة كل. 4

 .  31، 63: 119مزمور  أاقر

عوبات واالضطهادات واأللم ت ة  دفع المسيحي  ينتِج األلم طاعة  لكلمة هللا. فالص  المؤمن للبحث عن إجابات وتعزية وقو 

 في الكتاب الُمقدَّس. 

 

  .يغيّر شخصياتنا وطبيعتنااأللم . 4

 . 1-7: 1 يةروم اقرأ

ة الش خص مع هللا تتغيَّر بشكٍل كامل حين يؤمن بيسوع المسيح. ولكن ة المسيحي ة. فعالقيساهم األلم في بناء الشخصي  

 ا! قبل أن يصير اإلنسان مسيحي   الكون عالقته باهلل تغيَّرت فإن عالقة كل حدث بحياة المسيحي المؤمن قد تغيَّرت أيض  

مختلفة من  ار فيه أنواع  ثمِ األلم يُ  ، فإنامؤمن   ا. ولكن بعد أن يصير اإلنسان مسيحي   ايبدو األلم بال معنى مطلَق   امؤمن  

فات الجي دة. ومن األمثلة على هذه الث مار:    الص 

 

ر فرح      .اأ. األلم يثم 

عن عدم  ايكون األلم تعبير   امؤمن   ايستطيع المؤمن أن يفرح في آالمه، ألن لأللم معنى. قبل أن يصبِح اإلنسان مسيحي   

 عن محب ة هللا له.  اوباني   انافع   ايصير األلم تعبير   امؤمن   امسيحي   رضا هللا عنه. ولكن حين يصير اإلنسان 

له، ألن  اناة ألجل يسوع المسيح شرف  ا(، إذ يعتبر التألُّم والمع11: 1 الرسل )أعماليفرح المسيحي المؤمن بألمه 

؛ 21: 1؛ كولوسي 13: 6؛ غالطية 11، 14: 21يقع عليه هو )مت ى  األم   المسيح يعتبر ألم المسيحي المؤمنيسوع 

 (. 11-17: 1بطرس 1

-9: 1كورنثوس 1؛ 79-71: 3 يةرومألن ه يختبر حقيقة هللا وعونه الش ديد ) كما يفرح المسيحي المؤمن وسط األلم

هو يفرح في حقيقة أن األلم (. 12-11: 7تيموثاوس 2؛ 14-3: 12؛ 74-27: 11؛ 14-1: 1كورنثوس 2؛ 17

ره ويخرجه من ذلك األلم. يفرح المسيحي  ظِهر قوته فيمناسبة هلل ليُ  دعمه ومساندته وسط ألمه، بل إن ه مناسبة ليحر 

 ألمه، ألن مشكلته قد صارت فرصة  لعمل هللا!  خاللالمؤمن 
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ر صبر     .اوثبات   اب. األلم يثم 

بر والثبات والمثابرة فيه. فمن ناحية، يتعل م  احتمال األلم بصبٍر تألُّم المسيحي المؤمن فرصة لتنمية صفات الص 

واحتمال. ومن ناحية أخرى، يتعل م أن يثابر في واجباته بأمانة. وهكذا، يكون ضعف المسيحي المؤمن فرصة  لتعظيم 

ة هللا فيه ) (! وحين يعترف المسيحي المؤمن المتأل م بأن ه ضعيف، لكن  هللا قوي  ومستعدٌّ 9: 12كورنثوس 2ظهور قو 

ى إيمان المسيحي المؤمن  لتقديم العون، فإن ه سيسعى للحصول على معونة هللا. وألن  معونة هللا كافيةٌ بشكٍل كامل يتقو 

 ويقوده للثبات في عالقته بيسوع المسيح وفي دعوته المسيحي ة. 

 .ج. الثبات ي ثمر  استقامة  مزّكاة وم صاَدق عليه 

البستاني، تعني "دليل" أو  -"تزكية" في ترجمة فاندايك م إلى "الفوز في االمتحان"، وإلى ترجَ ة التي تُ اني  الكلمة اليون

عوبات واالضطهادات واآلالم المتحان المسيحي ين المؤمنين. وحين يثبت  "إثبات" أو "سمة". يستخدم هللا الص 

لمؤمن أمين هلل. حين يثبت المسيحي ا اأن هللا أمين معه، وأن ه هو أيض   يثبِت ويُظِهرالمسيحي المؤمن في ألمه، فإن ه 

"قد امتحنتُك، وقد عليه! وكأن  هللا يقول:  مصاَدقتهفي عالقته بيسوع المسيح وفي خدمته المسيحية، يضع هللا ختم 

خضع لالمتحان واجتازه، ولذا فأنَت ُمصاَدق عليك." وهكذا، فإن  امؤمن   اوصادق! أنا أعتبرك مسيحي    نزيهأن ك  أثبتَّ 

عوبات واالضطهادات واآلالم.  احين يسمح له بأن يجتاز أنواع  هللا يمتحن استقامة المسيحي المؤمن   مختلفة  من الص 

 

زكَّ   ر رجاء  اة الم صاَدق عليها ت  د. االستقامة الم   .ثم 

حين يستسلم شخٌص ما خالل تجربٍة أو امتحان، فإن  رجاَءه يضعف. ولكن  حين يحتمل المرض ويثابر ويثبت في 

ى.  االمتحان، فإن  رجاَءه المسيحي    الحقيقي يتثبَّت ويتقو 

 

ر نضوج  . 7   .ااأللم يثم 

 . 17-1: 12؛ عبرانيين 1-2: 1يعقوب  اقرأ

ثِمر باستمرار جارب في الحياة تُ جارب واالمتحانات والت  الت   . بحسب رسالة يعقوب، فإن  امسيحي    ايثِمر األلم نضوج  

رسالة العبرانيين، فإن تدريب وتقويم هللا العملي ين  في طبيعة المسيحي وحياته. وبحسب أو كماال   امسيحي   انضوج  

ه وسالمه.   )تأديبه( تجعل المسيحي  المؤمن يشارك في قداسة هللا وبر 
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  .لم يثمر شجاعة  وجرأة  وعدم خوفاأل. 3

 . 11-12: 1فيلب ي  اقرأ

في الواقع إلى انتشار اإلنجيل : "... أحوالي قد أد ت 11-12: 1االضطهاد يلِد جرأة . يقول الرسول بولس في فيلب ي 

ب  بسبب قيودي يجرؤون على الت بشير بكلمة هللا دون خوف."  بنجاح ... كما أن أكثر اإلخوة، وقد صاروا واثقين بالر 

بسالسل داخل زنزانٍة في مدينة فيلب ي الرومانية. ومثال األلم الذي شوِهد فيه حث  المسيحي ين  اكان بولس ُمقي د  

عوا ويصبحوا جريئين في شهادتهم ليسوع المسيح. وفي مدنية فيلب ي، كثيرون من المؤمنين اآلخ رين على أن يتشج 

 (، آمنوا بيسوع المسيح. 22: 1الحرس اإلمبراطوري، بل ومن بيت اإلمبراطور الروماني نفسه )فيلب ي 

 

  .األلم ينشر رسالة بشارة اإلنجيل. 4

 . 3-6: 1تسالونيكي 1 اقرأ

إن  اآلالم الش ديدة  3-6: 1تسالونيكي 1سول بولس في في انتشار رسالة بشارة اإلنجيل. يقول الر   يساهم االضطهاد

في كل  مكان. فحين يتأل م مسيحيٌّ مؤمن ألجل المسيح  االتي تعرَّض لها مؤمنو تسالونيكي قد جعلت  إيمانَهم معروف  

ع مؤمنون آخرون وتتولَّد لديهم الجرأة لقبول األلم هم يرون ألمه. ويت ان جد  يبطريقة تكِرم يسوع المسيح، فإن  كثير شج 

هللا لنا في  يهمس. ويصير موت الش هداء المسيحي ين المؤمنين بذار بشارة اإلنجيل. كتب أحد الُكت اب الش هيرين: "اأيض  

اتنا، و  ."الم األصم  ألم المسيحي  المؤمن هو بوق هللا إليقاظ العفي آالمنا.  يصرخفي ضمائرنا، و يتكل ممسر 

 

  .األلم ي ظه ر مجد يسوع المسيح. 4

 . 11: 1بطرس 1 اقرأ

يُظِهر االضطهاد مجد يسوع المسيح في المسيحي المؤمن. حين يتأل م المسيحي المؤمن ألجل اسم يسوع المسيح فإن ه 

ن روح هللا سيشِرق تكون له الطوبى والبركة، ألن روح المجد وهللا يحل عليه. فحين يتأل م ألجل يسوع المسيح فإ

ة باهلل بطريقٍة تفوق كل  قدرٍة بشرية على عمل هذه األمور!  بمجده اإللهي من خالله. سيكون لديه فرح وسالم وثقة تام 

. سيثابر ويثبت حت   اوسيكون المؤمن المتأل م قادر   ى الموت، على أن يغفر ألعدائه ويحب هم، مثلما غفر المسيح وأحبَّ

ولكن ينبغي أال يُنَسب ثبات المسيحي المؤمن لقوة محبته هلل، وال ألي . حت ى الموت سيح وثبتمثلما ثابر يسوع الم

 (. 79-23: 3 ية)روم انية للمسيحي  المؤمنة هللا العظيمة والمج  لمحب  شيٍء في المؤمن، بل 
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د  المسيحي المؤمن. 3   .للّسماء األلم يع 

 . 1-1: 1تسالونيكي 2؛ 12-11: 1مت ى  اقرأ

ئ االضطهاد المسيحي المؤمن للس ماء. كل  االضطهادات والت جارب والِمَحن التي واجهها مؤمنو تسالونيكي كانت يهي  

على أن دينونة هللا عادلة وحق ة. ونتيجة لهذا، سيُحَسب هؤالء المسيحي ون المؤمنون مستحق ين لملكوت هللا، الذي  دليال  

: "طوبى لكم مت ى أهانكم الن اس واضطهدوكم، وقالوا فيكم من أجلي كلَّ 12-11: 1ألجله تأل موا. قال يسوع في مت ى 

 سوٍء كاذبين. افرحوا وتهل لوا، فإن  مكافأتكم في الس ماوات عظيمة." 

 

 دقائق( 3) صالة  4

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

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

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

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 القادمللّدرس 

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

  يذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.تعهَّد بتدريب تالم: التعهُّد .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. األلم وسيادة هللاالمتعلِّق بـ" ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم .2

 استخدم. 22-19رؤيا يوحنا  ِمن يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .7

ل. َدوِّ    .ن مالحظاتكطريقة الَحق  الُمفضَّ

  راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية حفظتها من إنجيل يوحنا.  :الحفظ .1

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت درس الكتاب الُمقدَّس: .1 ا إلنجيل يوحنا.حض   . اكتب تلخيص 

 اقرأ كامل إنجيل يوحنا مرة  أخرى، وأعِدد تلخيصك الخاص  إلنجيل يوحنا بمعونة األسئلة التالية:

 عِط عنوان ا إلنجيل يوحنا. أ. أ

 ب. أعِط عناوين وعناوين فرعية لكل فصل/ أصحاح في إنجيل يوحنا. 

لت إليها من دراستك في إنجيل يوحنا؟   ج. ما أهم االستنتاجات والخالصات العقائدي ة التي توص 

 د. ما أهم الد روس العملي ة التي نجتنيها من إنجيل يوحنا؟ 
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سالة التي يقد مها؟ هـ. برأيك، ما أهمي ة إن  جيل يوحنا لزمننا ومجتمعنا؟ ما الر 

ا لحقٍّ ما في إنجيل يوحنا أو ناحية ما من باالعتماد على إنجيل يوحنا للمجموعة. كيف ستنقل  و. قد م عرض 

 من األمور التي يمكنك عملها: ؟هذا الحق لآلخرين

 اشرح حق  ا ما من خالل رسٍم توضيحي أو صورة توضيحية.  - 

 قد م عظة  قصيرة عن حق  ما للمجموعة.  - 

 اكتب قصيدة  أو ترنيمة وقد مها أمام المجموعة. - 

 اكتب مسرحية قصيرة أو مسرحية إيمائية قصيرة وقد مها أمام المجموعة. - 

 ا  وامتحن به المجموعة. اكتب امتحان ا قصير   - 

ن ا في إن -  ح حق  ا مدوَّ  جيل يوحنا. ارِو قصة  قصيرة  أو شهادة توضِّ

الة: .6  (. 7: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

ن مالحظاتك .3 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  33 الّدرس

 صالة 4

 

 

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

 دقيقة(  24) مشاركة  4

 رؤيا يوحنا 

 

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

  (.22-61لمقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )رؤيا يوحنا الروحيَّة وتأمالتكم في ا
 وااكتفأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها. 

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 7

 مراجعة آيات الحفظ من إنجيل يوحنا

 

 اثنين آخر خمس آيات للحفظ من إنجيل يوحن ا. في مجموعاٍت من  راجعوا

 دقيقة(  31) درس كتاب 3

ص ومراجعة إلنجيل يوحنا لخَّ  م 

 

 فٍر في الكتاب الُمقدَّس ينبغي أن يجيب عن األسئلة التالية: أيُّ ُملخَّص لسِ 

 فر؟ فر، وما القصد من كتابة السِ ومت ى وأين ُكتِب السِ  ،فرأ. َمن هو كاتب السِ 

  ؟فر ولكل  فصل/ أصحاحفر، وما العناوين المناسب إعطاؤها للسِ مكن تقسيم السِ ب. كيف ي

 فر؟ج. ما أهم االستنتجات والخالصات العقائدية التي يحتويها ويقد مها السِ 

 فر؟ د. ما أهم  الد روس العملية التي يمكن تعلُّمها من السِ 

 دنا؟هـ. ما الد ور الذي يلعبه السِّفر في زمننا ومجتمعنا وبل
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 ه ومكان كتابته والقصد من كتابتهكاتب إنجيل يوحنّا وتاريخ كتابتأ. 

 

  .ومكان كتابته هتكاتب إنجيل يوحنا وتاريخ كتاب. 4

سول يوحن   ليسوع المسيح شهد  اا بصفته تلميذ  ا. كتب يوحن  يدعو الكاتب نفسه بالت لميذ ال ذي أحب ه يسوع. كان هذا هو الر 

م(، أحد آباء الكنيسة األولى، فإن إنجيل يوحنا ُكتِب بينما كان 242-174 ىإيريناوس )حواللما رآه وسمعه. وبحسب 

 93و 34ما بين العامين  في الفترة ا في مدينة أفسس، الموجودة في تركيا الحالية. ُكتِب إنجيل يوحنا في وقٍت مايوحن  

يوحنا إلى بطمس، أو إن كان قد ُكتِب قبل كتابة سفر ميالدية، ولكن نا لسنا متيق نين إن كان قد ُكتِب قبل أو بعد نفي 

ؤيا أو بعده.   الر 

 

 .القصد من كتابة إنجيل يوحنّا. 4

ح بهدف إنجيل يوحنا في يوحنا  اؤه بإيمانهم بأن  71-74: 24يُصرَّ . يقول يوحن ا إن ه كتب هذا اإلنجيل حت ى يستمر  قر 

ويلة، وبأن ه ابن هللا، وأن ه باإليمان به ينال الن اس حياة  أبدية من خالل يسوع هو المسي ا/ المسيح المنتظَر منُذ فترٍة ط

 الوسيط بين هللا واإلنسان.  لكونهيسوع المسيح، 

(. يسكن ملء الالهوت في هيئةٍ 11: 1يسوع المسيح هو اإلعالن الظاهر هلل غير الظاهر وغير المرئي  )كولوسي 

فات (. ي9: 2جسدية في يسوع المسيح )كولوسي  سوع المسيح هو بهاء وضياء مجد هللا )انعكاس وإظهار الص 

ورة والت مثيل الدقيقان )في اليونانية هللا وكيانه الحقيقي الجوهري ( لجوهر character -راكتير" ك" :اإللهية(، والص 

طبيعة هللا  (. ليسوع المسيح7: 1( )عبرانيين hupostasis -"هوبوستاسيس"  :بيعي وحقيقته )في اليونانيةوالط  

وإلى تاريخ هذا العالم،  هة ودخل إلى العالم الذي خلقطبيعة  بشري   ا، لكن ه ات خذ أيض  ااألزلي والحي وهو مساٍو له تمام  

(. لهذا ُرفِع إلى أسمى 3-1: 2مات ألجل الخطاة )فيلب ي  اللن اس الذين خلقهم، وأخير   اة صار خادم  وفي طبيعته البشري  

"(، ويقين   الكون )عرش هللا(، وأخذ اسم  مكاٍن ومكانة في ا ب  بأنَّ كلَّ  اأسمى من كل  األسماء )االسم "يسوع المسيح الر 

(. لهذا قال يوحنا إن  11-9: 2)فيلب ي  ب  ركبٍة في التاريخ ستركع أمامه، وكل  لسان في الكون سيعترف ويقر  بأن ه الر  

(، ليعلِن 11: 1ة وسكن في عالمنا وفي تاريخنا )يوحنا لط بيعة البشري  (، وإن ه ات خذ ا1: 1يسوع المسيح هو هللا )يوحنا 

(. لهذا يقول يسوع المسيح إن ه هو 13: 1الذي ال يمكن رؤيته أو لمسه أو إدراكه للن اس )يوحنا  الذي يفوق الطبيعةهللا 

 (. 14-9: 11)يوحنا  (، وإن  كل  َمن رأى يسوع المسيح فقد رأى هللا اآلب74: 14وهللا اآلب واحد )يوحنا 
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 ب. تقسيم إنجيل يوحنّا وعناوين أجزائه

 

 .عنوان إنجيل  يوحنّا. 4

 أريد أن أعطي العنوان التالي لكامل إنجيل يوحن ا:

 

 "يسوع، المسيّا المسيح، كلمة هللا، ابن هللا."

 

  .تقسيم إنجيل يوحنّا. 4

ة. ة وخيمكن تقسيم إنجيل يوحنا إلى جزأين: خدمة يسوع العلني    دمة يسوع الخاص 

 .أ. خدمة يسوع العلنيّة 

ين في أورشليم، يمكن ، وبفعل اإلشارة إلى االحتفال بعيدَ 12-1يتأل ف هذا الجزء من إنجيل يوحن ا من األصحاحات 

 تقسيم هذا الجزء إلى ثالثة أقسام أصغر: 

 (. 2: 3، ويصف األحداث التي سبقت االحتفال بعيد المظال  )6-1يوحن ا  - 

. 14-3يوحنا  -   ، ويصف األحدات التي حصلت بعد عيد المظال 

 (. 22: 14، ويصف األحداث التي حصلت بعد عيد تجديد الهيكل )14: 12-14: 14يوحنا  - 

 

 .ب. خدمة يسوع الخاّصة 

 بعة األخيرة من. حصلت هذه الخدمة في األسابيع الس  21-17ويتألف هذا الجزء من إنجيل يوحنا من األصحاحات 

 حياة يسوع على األرض. ويمكن تقسيم هذا الجزء إلى أربعة أقساٍم أصغر: 

 ، ويروي أحداث العشاء األخير. 17يوحنا  - 

 ، ويقد م حديث يسوع المسيح وصالته في ليلة العشاء األخير. 13-11يوحنا  - 
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 ه ومحاكمته وصلبه. ه وفي الت حقيق معلي، ويصف ما تعرَّض له يسوع المسيح عند القبض ع19-13يوحنا  - 

 ، ويصف قيامة يسوع المسيح وظهوراته بعد القيامة. 21-24يوحنا  - 

 

 ج. االستنتاجات والخالصات العقائدية من إنجيل يوحنّا

 

 ثمة عقائد مسيحية مهم ة عديدة يعل مها إنجيل يوحنا، مثل:

: 12؛ 76: 14؛ 11 ،79 ،73 ،29: 6؛ 21-27: 1 ؛71: 1 ؛71-71، 13: 7أرسل هللا اآلب يسوَع المسيح )يوحنا 

 في تحقيق الخالص.  المبادرةهللا اآلب هو من أَخذ (. 27، 21، 7: 13؛ 24: 17؛ 11-11

؛ 74: 14؛ 13، 21، 27، 19: 3؛ 16: 6؛ 27-13: 1؛ 71-71، 71: 7؛ 13، 1: 1يسوع المسيح هو هللا )يوحنا 

الخالص  يستحقهو من  بن(. هللا اال23: 24؛ 21، 2: 13؛ 27: 11؛ 14، 9، 3: 11؛ 24، 7: 17؛ 11-11: 12

 . يعطي استحقاق الخالصو

ي الشفيع   ؛26: 11؛ 26، 13، 16: 11؛ 79-73: 3يسوع المسيح )يوحنا  (ُممثِّل) –الروح القدس هو المعز 

مالخالص و يطب قوح هو من (. هللا الر  17-11: 16  في حياة اإلنسان.  هيتم 

 

: 12؛ 61، 11: 6؛ 3 -7 :7؛ 17: 1امتياز من هللا وهو متطلَّب ُمسبَق الزم للخالص )يوحنا الت جديد/ الوالدة الجديدة 

72 .) 

 ؛21: 1؛ 76، 13، 16: 7؛ 12: 1اإليمان هو مسؤولية اإلنسان وهو متطلب ُمسبَق الزم للخالص )يوحنا 

 . 71، 29: 24؛ 1: 11؛ 11، 76: 12؛ 21: 3؛ 79-73: 3؛ 14، 71، 23-29: 6

(، وحياة 71-71: 17(، وحياة المحبة الجديدة )يوحنا 16: 7عبير عن الخالص في حياة اإليمان الجديدة )يوحنا يتم الت

 (. 7-1: 11الرجاء الجديدة )يوحنا 
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وحية. معجزة تكثير الخبتُدعى المعجزات والعجائب "آيات"/ "عالمات" ألن ها تشير إلى حقائق ال ز )يوحنا خالص الر 

وقيامة لعازر من الموت (. 71: 6وعالمة تشير إلى أن يسوع المسيح هو "خبز الحياة" )يوحنا آية  هي (1-11: 6

كان هدف (. 26-21: 11آية وعالمة على أن يسوع المسيح هو "القيامة والحياة" )يوحنا  هي (13-73: 11)يوحنا 

 (. 71-74: 24؛ 73: 12اآليات المعجزية هو بث  وتقوية اإليمان بيسوع المسيح )يوحنا 

سول تعليم إنجيل يوحنا عن يسوع المسيح بصفته هللاباستنتاج عقائدي واحد:  الد رسنحصر أنفسنا في هذا  . يشد د الر 

في  يوحن ا على حقيقة أن يسوع المسيح هو هللا، وأن ه موجوٌد من األزل مع هللا اآلب، وأن ه ات خذ الطبيعة البشرية فعال  

ده، وأن ه لم يتخلَّ عن ه ذه الطبيعة ثانية أو يتركها. في يسوع المسيح اليوم طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، وهكذا تجسُّ

"الدليل اإلرشادي الثاني"، الُملَحق نظر "طبيعة هللا وابن هللا" في أفصيلي، سيبقى إلى أبد اآلباد! لمزيٍد من الش رح الت  

1 . 

 

 .يسوع المسيح هو كلمة هللا. 4

التعبير عن فكرة، فتُعلِن ما في فكر المتكل م لآلخرين. وهكذا، يُدعى يسوع المسيح في الحديث تكون الكلمة هي 

اخلي، وما يجول في فكره ، ألن ه الت عبير عن فكر هللا الد  1: 1( في يوحنا logos -"لوغوس"  :"الكلمةَ" )في اليونانية

 ت عبير المرئي  هلل غير المرئي  )كولوسيعلِن هللا لإلنسان. يسوع المسيح هو الومشاعره ونفسه، وألن ه هو َمن يُ 

علِن هللا كل ي المجد والقدرة لنا نحُن البشر في كلماته البشري ة المحدودة وفي وجودنا البشري  (، وبالتالي فهو يُ 11: 1

)يوحن ا ( ليرى ما يفعله هللا اآلب 1: 1مع هللا )يوحنا  االمحدود. يسوع المسيح هو الوحيد ال ذي كان وما يزال موجود  

(، ليقرأ أفكاَر هللا ويعرفه 21، 14: 11؛ 14-19: 12؛ 23: 3؛ 16: 3(، وليسمع ما يقوله هللا اآلب )يوحن ا 19: 1

(، وليأخذ من هللا اآلب كل ما أعطاه لتالميذه 21: 13؛ 11: 14؛ 11-11، 11: 3؛ 29: 3ويعرف خطته )يوحنا 

(. أعلن يسوع المسيح لنا كل  ما نحتاج لمعرفته عن 73: 3قوله )يوحنا (، وليتكل م بما عل مه هللا اآلب لي3: 13)يوحنا 

"كلمة هللا" واحد. يسوع المسيح هو كلمة هللا الوحيد، وهو  ال يوجد إال  هللا وخط ة هللا. كان هلل أنبياء كثيرون، ولكن  

طبيعة وجوهر وكلمات وأعمال يسوع هو التعبير الوحيد عن (! 2-1: 1كلمة هللا األخيرة للجنس البشري  )عبرانيين 

 (. وبعد يسوع ال يوجد أي نبي  أو إعالٍن جديد من هللا! 13: 1هللا )يوحنا 
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 .يسوع المسيح هو ابن هللا. 4

ة التي قد تُفهَم، وهي أن يسوع المسيح هو االبن الجسدي  هلل.  ورة العام   التعبيرفالُمصطلح "ابن هللا" ال يشير إلى الص 

ودخل إلى عالم خليقته وإلى الت اريخ البشري ر عن فكرة هللا غير المرئي ال ذي ات خذ الط بيعة البشري ة يعبِّ  "ابن هللا"

 بيسوع المسيح ومن خالله. 

مزيوحي، االبن يتكل م الكتاب الُمقد س عن أربعة أنواع من "االبن": االبن الجسدي، االبن الر    ، واالبن الوحيد. الر 

 ، لالط الع على تعليم كامل عن هذا الموضوع. 1اني، الُملَحق الث   ليل اإلرشاديانظر الد  

 

 .ذاتهيسوع المسيح له حياةٌ في . 7

أن تكون له حياةٌ في ذاته." هذه  ا: "ألن ه كما أن لآلب حياة  في ذاته، فقد أعطى االبَن أيض  26: 1قال يسوع في يوحنا 

ة يسوع المسيح ضمن الثالوث االعبارة تصف أيض   الكائنات المخلوقة األخرى  . ال تملك الكائنات البشرية وكلُّ بنو 

، وبالت الي هي تستمد  حياتها من خالقها. ولكن هلل اآلب ويسوع المسيح "حياة في مخلوقة"حياة  في ذاتها"، ألن ها 

 ". ماذاته

لوق. هو في كيانه وذاته هللا هللا اآلب هو الوحيد الذي له "حياة في ذاته"، ألن ه هو الوحيد غير المولود وغير المخ

هذا هو  ."حياة في ذاته" لالبن بأن  تكون له اامتياز  ي المكتفي بذاته بالكامل. ولكن  هللا اآلب أعطى من األزل الح

"االبن الوحيد" أو "االبن المولود الوحيد" حين يُوَصف يسوع به. فيسوع المسيح مولود لكن ه غير  مصطلح معنى

في األزل قبل خلق الكون وقبل  لالبن في ذاتهالتي الحياة  ى" هو أن هللا أعطاوع "مولود  مخلوق. معنى كون يس

د وال في معمودي ة يسوع المسيح في الماء. هذا عمل أزلي، وهو جزٌء من  من. كما أن  هذا لم يحدث في التجسُّ الز 

أعطى هللا اآلب  في األزلدة من األزل بال بداية. الطبيعة الفريدة للعالقة بين هللا اآلب وهللا االبن، هذه العالقة الموجو

ر هللا أعلن يسوع المسيح هذه الحياة للنَّ  في الزمنو ،في ذاته" هلل االبن ]التي[ هذه "الحياة اس على األرض. يُصوَّ

د تلك الحياة األزلية، "الحياة األبدية التي كانت عند اآلب، ثم تجل ت أ 2: 1يوحنا 1االبن في   مامنا." بأن ه تجسُّ

 

 .يسوع المسيح هو الحياة والنور. 3

ويعب ر هللا يعلن صفات ، ويُدعى "الن ور" ألن ه يملك صفات هللا"الحياة"، ألن ه  9-1: 1يُدعى يسوع المسيح في يوحنا 

كمته . الكلمة "حياة" تشير إلى ملء جوهر هللا، إلى صفات هللا المجيدة، مثل حق ه، الذي هو معرفته وحعنها ويظِهرها
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 مكان، وقداسته ومحبته وسيادته في كل  شيء وعلى كل   وصدقه، وكذلك سلطته المجيدة القديرة، وحضوره في كلِّ 

 شيء، إلخ. 

حين تظهر هذه الحياة، فإن ها تُدعى "النور"! وبهذا فإن  يسوع المسيح هو التعبير المرئي هلل غير المرئي وصفاته 

 يمكننا أن نعرف أو نختبر هللا غير المرئي وحياته ومحبته إال من خالل يسوع ، الإظهاره وإعالنه. فمثال  المجيدة و

 (. 23: 11؛ انظر مت ى 6: 11؛ 21: 1المسيح )يوحنا 

 

 .يسوع المسيح واحٌد مع هللا اآلب. 4

وا ما على أموٍر قالها عن نفسه. لم يفهم اليهود يسوع المسيح، ولكن هم رفض 27-13: 1أك د يسوع المسيح في يوحنا 

 قاله عن نفسه. 

 (.43-43: 4مع هللا اآلب )يوحنا  متساٍو في الجوهرأ. قال يسوع المسيح إنّه  

. األلوهي ة في أسمى معاني هذا الُمصطلحيح كان ينسب لنفسه سأن يسوع الم افِهم اليهود فور  . أباهدعا يسوع هللاَ 

ا أشر  تجديف يمكن أن يُسَمع وينبغي كان كفهموا أن يسوع يقول إن ه مساٍو هلل اآلب في الجوهر.  الم يسوع هذا إم 

 -، أو أن ه أعظم وأمجد وأجل  حقيقة ينبغي قبولها باإليمان. هلل اآلب وهلل االبن الط بيعة ذاتها بسببه معاقبته بالموت

 الجوهر ذاته. 

 االوقت، فيسوع المسيح أيض   يعمل كلَّ وعالوة  على ذلك، فقد قال يسوع إن ه مساٍو هلل اآلب في عمله. فكما أن  هللا اآلب 

ة )إشعياء (، ويخلِّص الن اس من الخطيَّ 13: 1؛ 7: 1المخلوق )عبرانيين  عالَمهالوقت  الوقت، فيحفظ كلَّ  يعمل كلَّ 

ال ذي ألجله أراد اليهود  الحقيقيَّ  كان كالم يسوع المسيح عن نفسه الس ببَ (. 9: 14؛ يوحن ا 14: 19؛ لوقا 14-11: 17

 (. 71-23: 14يقتلوه )يوحنا  أن

 

 (.44-43: 4مع هللا اآلب )يوحنا  متساٍو في األعمالقال يسوع إنّه ب.  

كل  عمل أصله في من تلقاء نفسه، بل يفعل ما يرى اآلب يفعله."  ااالبن ال يقدر أن يفعل شيئ   قال يسوع المسيح: "إن  

 اآلب إي اه، ثم  بكلمته وعمله يعلِن فكر هللا وقصده. يرى االبن . يرى االبن ما يريه هللاهللا اآلب يظهر في هللا االبن

: إعطاء  ة عمالن يشد د عليهما يسوع المسيح بشكٍل خاص  ويدِرك إرادة هللا، وبعدئٍذ يضعه موضع التنفيذ والعمل. وثم 

 الُحكم وتنفيذه. إصدار الحياة للموتى، و
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لطة التي هلل اآلب في الحاضر، وبأن يمنح  اة للموتى روحي   ة أبدي  بأن يمنح حياة روحي   يقول يسوع المسيح إن  له السُّ

في القيامة في المستقبل. كما يقول يسوع المسيح إن  هللا اآلب أعطى كل  الد ينونة  اة خالدة للموتى جسدي   حياة جسدي  

 ى ينال اإلكرام ذاته الذي يُقدَّم هلل اآلب! اس هلل االبن حت  والُحكم على الن  

 

 (.47: 4مع هللا اآلب )يوحنا  متساٍو في الكرامةقال يسوع المسيح إنّه  ج. 

قال يسوع المسيح: "ليكِرم الجميع االبَن كما يكرمون اآلب. ومن ال يكِرم االبن ال يكِرم اآلب ال ذي أرسله." مكافاة  

ألسماء. اسم يسوع المسيح يعلو الذي يعلو فوق كل  ا ليسوع المسيح على طاعته حت ى الموت، أعطاه هللا اآلب االسمَ 

!  ، وفوق كلُّ فوق كل  أسماء البشر المخلوقين، وفوق كل اسم قائٍد سياسي   وباسم يسوع المسيح اسم قائٍد ديني  ونبي 

لسان في ديار هذه المسكونة بأن يسوع المسيح هو  ستركع كل  ركبٍة في كلِّ بلٍد وبقعٍة في األرض، ويعترف كلُّ 

ان إال هللا وال يليقان إال به )إشعياء 11-9: 2)فيلب ي  ب  الر   (! ولذا، حين 27-21: 11(. هذا المجد واإلكرام ال يخص 

حين يُكَرم يسوع فإن مجد هللا ينال يسوع المسيح هذه اإلكرامات فإن  مجد هللا ال ينقص وال يُعطى "آلخر" غير هللا. 

د هللا االبن، فإن  (. 11: 2"لمجد هللا اآلب" )فيلبي  يتعظ م ويزداد إذ إن  نوال يسوع المسيح هذا اإلكرام هو حين ما يتمج 

د! "ليس تحَت الس ماء اسٌم آخر قد مه هللا للبشر به يجب أن نخلُص!" )أعمال  (.  12: 1 الرسل هللا اآلب يتمجَّ

 

 (. 77-74: 44هللا اآلب )يوحنا  واحد معقال يسوع إنّه د.  

، أي في اال يشير يسوع المسيح إلى أن هللا اآلب وهللا االبن هما واحد خارجي  د!" قال يسوع المسيح: "أنا واآلب واح

. فهو بال شك  يشير إلى حقيقة أن هما واحد في جوهرهما وطبيعتهما فقط أهدافهما أو في األعمال التي يعمالنها

ا، تميُّزين داخلي  أقنومينالداخلية. قوله "أنا واألب" يشير إلى  ة. وقوله "واحد" يشير إلى ت اإللهي  ين ضمن كيان الذ 

ذات إلهية واحدة. يعل م يسوع المسيح أن هللا اآلب وهللا االبن أقنومان، ولكن هما جوهر واحد. ومع أنَّ  - جوهر واحد

س، هللا، إله الكتاب الُمقدَّ  الكتاب الُمقدَّس ال يستخدم الكلمة "ثالوث"، فإن ه يعل م عقيدة الث الوث بكل  وضوح، أي أنَّ 

 بشكٍل واضح. - إله واحد في ثالثة أقانيم، في الجوهر اواحد   اإله  أعلن ذاته بصفته 

نفسه بصفته ذات إلهي ة فيها ثالثة أقانيم/ تميُّزات إله الكتاب الُمقدَّس،  هللا، ماء، أعلنوجهة نظر الس  زاوية و من

 داخلية: 

 (. 16-11: 6وس تيموثا1ماء فوقنا )أقنوم هللا اآلب هو هللا في الس   - 
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 (. 11-1: 2أقنوم هللا االبن هو هللا الذي ات خذ الط بيعة البشري ة ودخل إلى عالمنا وتاريخنا )فيلب ي  - 

؛ أفسس 24-19: 6كورنثوس 1وح القدس يسكن اآلن في أجساد المؤمنين وفي الكنيسة المسيحي ة )أقنوم الر   - 

2 :22 .) 

 

 : ثالثةتمتاز بتميُّزات داخلية  ةإلهي ة  واحد االمسيحي ين المؤمنين يعبدون ذات   األرض، فإن  نظر وجهة و زاوية لكن من

(، ويعيشون حياتهم 11-11: 7؛ أفسس 9: 6يصل ي المسيحي ون المؤمنون إلى هللا بصفته هللا اآلب )مت ى  - 

 (. 71: 14كورنثوس 1؛ 76: 11 يةروملمجد هللا اآلب )

رون 1: 2تيموثاوس 1 ويأتون إليه من خالل االبن )يعرف المسيحي ون المؤمنون هللا -  (. وهم يتبر 

 يةروم؛ 6: 2وس اتيموث1اري ة )ويتصالحون مع هللا ويخلصون من عقاب خطاياهم من خالل ذبيحة هللا االبن الكف  

 (. 14-9: 1؛ 21-21: 7

ى المسيحي ون المؤمنون )أفسس  -  رة هللا من خالل عمل هللا ( ويتقد سون ويتغي رون إلى شبه صو16: 7ويتقو 

وح القدس )  (. 13: 7كورنثوس 2الر 

وح القدس لقراءة المزيد عن  : 7؛ أفسس 14-9: 3 يةروم؛ 19: 23مت ى انظر الوحدة بين هللا اآلب وهللا االبن وهللا الر 

11-21 . 

 

ع األقان 74: 14آية يوحنا  ي ة، ألن ها تؤك د على وحدة جوهر هللا وتنوُّ الثة في هللا. ترفض هذه اآلية يم الث  بالغة األهم 

الث(، الذي كان يؤك د على العقيدة الخاطئة التي اعتنقها ويعتنقها أتباع سابيليوس )ليبي األصل من القرن الميالدي الث  

دية األقانيم الث  وحدانية هللا، ولكن ه أنكر  م ثالثة وصف سابيليوس اآلب واالبن والروح القدس باعتبارهفي هللا.  الثةتعدُّ

إظهارات للحقيقة نفسها. كما أن  هذه اآلية ترفض عقيدة آريوس  ثالثةها ت هلل، كما أن الش مس ونورها ودفئإظهارا

هلل اآلب، أقل  من منزلة منزلة هللا االبن  أن  ريوس على دي( وأتباعه الخاطئة، حيُث أك د آالقرن الرابع الميال من)ليبي 

أن يسوع المسيح أك د مساواته  اأن  اليهود فهموا جيد   77-71: 14يرينا إنجيل يوحنا وهللا.  وحدة جوهرولكن ه أنكر 

  . االُمطلَقة مع هللا، ألن هم مرة  أخرى اعتبروا كالمه تجديف  

: "ألن كم إذا لم تؤمنوا بأن ي أنا هو، تموتون في خطاياكم!" ، حذَّر يسوع المسيح اليهود قائال  21: 3وهكذا، في يوحنا 

أن يؤمن  ا: "أنا الذي هو أنا". ليس كافي  ، حيث يعلِن هللا اسمه قائال  11-11: 7ردان في خروج تمتان "أنا هو" الكل
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 ا. فما لم يؤمنوا أن يسوع المسيح هو كل  ما قاله عن نفسه، فإن هم يقين  اصالح   اأو إنسان   ايسوع كان نبي   الن اس أن  

 اسيذهبون إلى الجحيم! ضروري جد   الى الس ماء/ الفردوس، ولكن هم حتم  سيموتون في خطاياهم! أي أن هم لن يذهبوا إ

 مع هللا اآلب.  اأن نؤمن أن يسوع المسيح متساٍو تمام  

 

  .ليسوع المسيح طبيعيتان: هو إله حّق وإنسان حقّ . 4

ي. اآلب أعظم من   تبتهجون، ألن ي ذاهب إلى اآلب، ألنَّ فلو كنتم تحبونني، لكنتم : "29-23: 11قال يسوع في يوحنا 

فقط حين تُفسَّر هذه اآلية بمعزل عن بقية الكتاب ها قد أخبرتكم باألمر قبل حدوثه، حت ى متى حدث تؤمنون." 

هذا االستنتاج خاطئ، ألن ه حين  مع هللا القدير. ولكنَّ  االمثقدس يستنتج بعض الن اس أن يسوع ليس هو هللا وليس واحد  

ال يشير هنا إلى طبيعته اإللهية بل إلى طبيعته يسوع  أن   اإنجيل يوحنا، فإن ه يظهر واضح   تُفسَّر هذه اآلية في سياق

 .البشرية بشكٍل خاص  

، فإن  يسوع بصفته ابن هللا الوحيد، االبن 74: 14ما الجوانب التي فيها هللا اآلب أعظم من يسوع؟ بحسب يوحنا 

 9: 2وكولوسي  6: 2في فيلب ي  افي الجوهر. هذا هو الذي نراه أيض   متساٍو مع هللا اآلخر هوالوحيد المولود من هللا، 

 ااس، هو نفسه إنسان، ولكونه إنسان  بصفته الوسيط بين هللا والن  ، فإن ه 23: 11. ولكن بحسب يوحنا 7: 1وعبرانيين 

ه المقاطع الكتابية ا ما تعل مع المسيح البشري ة. وهذمن طبيعة يسو اة أعظم جد  طبيعة هللا اإللهي  . هو أدنى من هللا اآلب

 . 3-3: 2؛ فيلب ي 23: 11كورنثوس 1؛ 29: 14يوحنا 

من هللا اآلب. ولكن ألن   هو أدنى وأقل   اهو مساٍو هلل اآلب، وبصفته إنسان   اليسوع المسيح طبيعتان: فبصفته إله  

وح القدس، ولذا يمكن للمسيحي ين ر  ، فإن ه ال ينفصل عن هللا اآلب وهللا الاطبيعتي يسوع المسيح ال تنفصالن أبد  

 سيح بصفته "اإلظهار المرئي هلل القدير العظيم غير المرئي." مالمؤمنين أن ينظروا إلى يسوع ال

ففي كون يسوع "اإلظهار المرئي هلل القدير العظيم غير المرئي" هو تعليم واضح في العهد القديم والعهد الجديد. 

"إيل  :القدير" )في العبرية ب  "يهوه"(، قد وس إسرائيل، يُدعى "الر   :عبريةب )في ال، الر  27-24: 14إشعياء 

، يُدعى يسوع 6: 9. وفي إشعياء أو "يهوه صباؤوت" "إيل صباؤوت"( :جب ور"(، و"رب الجنود" )في العبرية

 -"بانتوكراتور"  :يُدعى "القدير على كل شيء" )في اليونانية 3: 1 يوحنا المسيح "إيل جب ور" )إله قدير(، وفي رؤيا

pantokratòrيوحنا في رؤيا المقدَّس ، وهي ترجمة للتعبير العبرية "إيل صباؤوت" و"إيل شد اي"(! يقول الكتاب 

ب  اإلله الكائن والذي كان والذي سيأتي، القديُر على كلِّ شيء: "أنا األلف والياء ... 3: 1 ." وتظهر هذا يقوله الر 

 مع رؤيا 1: 1 يوحنا هو يسوع المسيح نفسه. وبمقارنة رؤيا 3: 1 يوحنا لمتكل م في رؤياأن ا 12و 3: 1اآليتان رؤيا 
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(، وإن ه اإلعالن األزلي  74: 14 يوحنا، نستطيع أن نرى أن يسوع المسيح يقول إن ه وهللا اآلب واحد )3: 1 يوحنا

 (. 7: 1؛ عبرانيين 11: 1اس )كولوسي األبدي  الكامل والتام  عن هللا للن  

على الجميع أن يكرموا هللا  تخبِرنا بأنَّ  27: 1من هللا اآلب. فيوحنا  أحٌد يسوع المسيح بجعله أقلَّ  ينبغي أال  يهينولذا، 

 االبن كما يكرمون هللا اآلب. وَمن ال يكِرم هللا االبن ال يكِرم هللا اآلب! 

 

 د. الدروس العملية التي يمكن تعل مها من إنجيل يوحنا

 

قة برسالة ة المتعل  روس العملي  ، سنذكر فقط الد  الد رسملية كثيرة يمكننا تعل مها من إنجيل يوحنا. وفي هذا ثمة دروس ع

 ريق الوحيد إلى هللا. تتألَّف رسالة اإلنجيل من خمس حقائق: الحق  المتعلِّق باهلل، والحق  اإلنجيل، أي الكرازة والط  

المتعلِّق بالخالص، والحق  المتعلِّق بالحياة الجديدة في  المسيح، والحق  المتعل ق بيسوع  المتعلِّق باإلنسان، والحق  

 المسيح. 

 

 .الحّق المتعلّق باهلل. 4

 هللا نور، ويعل منا يوحنا أن   1: 1يوحنا 1هللا اآلب يعلِن نفسه في هللا االبن. وتعل منا  أنَّ  13، 11، 1: 1يعل م يوحنا 

. أن  هللا روح، وأن عابديه ينبغي أن يعبدوه بالر   21-27: 1ل منا يوحنا النور أتى إلى العالم. ويع أن   19: 7 وح والحق 

ته لنا بإرساله ابنه الوحيد إلى العالم حت ى نحيا ة وأن  هللا أظهر محب  أن هللا محب   9-3: 1يوحنا 1و 16: 7ويعل منا يوحنا 

ليسوع المسيح، وأن ه يجذبهم إلى يسوع المسيح  ب يعطي الناس بسيادتهاآلهللا  أنَّ  16-71: 6به. ويعل منا يوحنا 

 . بطريقة ال يمكن مقاومتها

 

 .الحّق المتعلِّق باإلنسان. 4

 ضال   بيعياإلنسان الط   أن   3-7: 7أن العالم لم يعترف بيسوع المسيح ولم يقبله. ويعل م يوحنا  11-14: 1يعل م يوحنا 

 ينبغي لإلنسان أن يُولَد والدة  ثانية ليخلص. ويعل م يوحنا وهالك وال يستطيع أن يدخل إلى ملكوت هللا. ولذا،

ن. فهم اآلن مدانون وباقون تحَت غضب هللا. ينبغي لإلنسان أن ون هالكضال و كلَّ غير المؤمنينأن   76، 16-13: 7
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 وحناأن  كلَّ من ال يؤمن لن يرى إال الموت. ويعل م ي 21-21: 3يؤمن بيسوع المسيح ليخلص. ويعل م يوحنا 

 . اته هو أعمى وضال وهالك روحي  أن  كلَّ من يرفض االعتراف بخطيَّ  79-11: 9

 

  .الحّق المتعلِّق بيسوع المسيح. 7

 11-11: 7يعل م يوحنا العالم.  ةخطيَّ يسوع المسيح هو حمل هللا الذي سيحمل ويرفع ويزيل  أنَّ  29: 1يعل م يوحنا 

ليب. فمن دون ذبيحة يسوع المسيح الكف اري  ه ينبغي أن يموت يسأن   21-27: 12ويوحنا  ة عن وع المسيح على الص 

ب، اآليسوع المسيح هو الط ريق الوحيد إلى هللا  أن   6: 11الخطايا، ال يمكن أليُّ إنسان أن يخلص. يعل م يوحنا 

( ا واإلعالن يسوع المسيح هو  أنَّ  14-3: 14لوحيد هلل اآلب، وهو المعطي الوحيد للحياة األبدية. ويعل م يوحنا )الحق 

 الباب الوحيد، وأن كل  َمن يدخل به يخلص. 

 

  .الحّق المتعلِّق بالخالص. 3

، الذين يؤمنون بيسوع المسيح بأن يصيروا أوالد هللاسللذين  يسوع المسيح سيعطي الحق   أن   12: 1يعل م يوحنا 

أنَّ َمن يؤمن بيسوع  13-16: 7عل م إنجيل يوحنا (. وي24: 7 يوحنا سيثبتون إيمانهم ذاك بقبولهم إي اه )انظر رؤيا

من  كل   أن   14: 6يوحنا ، وبالتالي سيخلُص من البداية إلى النهاية. يعل م المسيح ال يُدان، ولكن  تكون له حياة أبدية

ح لن أن من يحفظ كالم يسوع المسي 11: 3ينظر إلى يسوع المسيح ويؤمن به سيحظى بالحياة األبدية. ويعل م يوحنا 

إنسان عن موقفه من يسوع المسيح  أن هللا يحاسب كلَّ  16-73: 12يرى الموت األبدي، أي الجحيم. ويعل م يوحنا 

 وعن إيمانه أو عدم إيمانه. 

 

  .في المسيح ةالحّق المتعلِّق بالحياة الجديد. 4

ينونة األخيرة، في الد   اية، ولن يُدان أبد  من يسمع رسالة الكتاب الُمقدَّس ويؤمن بها له حياة أبد أنَّ  21: 1يعل م يوحنا 

َمن يؤمن بيسوع المسيح لن  أن   29-26: 14بل قد عبر من حالة الموت األبدي إلى حالة الحياة األبدية. ويعل م يوحنا 

عن يقين الخالص ألتباع يسوع المسيح. ويعلِّم  23-23: 14، وسيحفظه هللا القدير في يده. ويعل م يوحنا ايهلك أبد  

ة مع يسوع المسيح، وفي  13-1: 11يوحنا  أن الحياة الجديدة في يسوع المسيح  تظهر في العالقة الشخصية المستمر 
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عن يقين  26-21: 11 يوحنا إعطاء ثمٍر كثير يدوم ليسوع المسيح، وبالتالي فهو يأتي بمجٍد عظيم وكثير هلل. ويعل م

 ء الث اني ليسوع المسيح. القيامة من الموت للمؤمنين بيسوع المسيح في المجي

 

  .الكرازة. 4

أن عليك أن تدعو الن اس ألن يأتوا ويروا َمن هو يسوع المسيح وسط المسيحي ين وألن  16، 17، 79: 1يعل م يوحنا 

. ويعل م بل تربحهم لهيسوع المسيح أن يأتوا إلى الناس  ال تجبر أن  عليك أن 1ويعل م يوحنا يتبعوا يسوع المسيح. 

الكارزين الذين يزرعون بذور بشارة اإلنجيل، والكازرين مختلفة من الكارزين:  اهللا يريد أنواع   أن   73-71: 1يوحنا 

 أن  عليك أن تهتم  بكامل اإلنسان، أي بجسده وروحه وكل  كيانه.  9الذين يحصدون. ويعل م يوحنا 

 

  .ريق الوحيد إلى هللاالطّ . 3

 ريق الوحيد إلى هللا. هو الط   يسوع المسيح يعل م الكتاب الُمقدَّس بوضوح أن  

 يكرم(. الذين 16: 14يسوع المسيح يرفض هللا )لوقا  يرفضالذي (. 14: 14يسوع المسيح يقبل هللا )مت ى  يقبلالذي 

الذي ب(. فقط 27: 1يسوع المسيح )يهينه( ال يكرم هللا )يوحنا  ال يكرمأ(. الذي 27: 1يسوع المسيح يكرم هللا )يوحنا 

يسوع  يعرفالذي (. 11، 73: 6)يوحنا  اخارج   أو يُطَرح يأتي ليسوع المسيح وال يُخَرج عطيه هللا ليسوع المسيحي

بيسوع المسيح  يؤمنالذي (. 12: 3يسوع المسيح يحب  هللا )يوحنا  يِحب  (. الذي 19: 3المسيح يعرف هللا )يوحنا 

يسوع  يقبل(. الذي 14-13: 12لمسيح يستمع لكالم هللا )يوحنا لكالم يسوع ا يستمع(. الذي 11: 12يؤمن باهلل )يوحنا 

وصايا وتعاليم  يطيع(. الذي 14-9: 11يسوع المسيح يرى هللا )يوحنا  يرى(. الذي 24: 17يح يقبل هللا )يوحنا سالم

يسوع  (. يعطي27، 21: 11)يوحنا ومعه هذا اإلنسان  عنده هللا، وسيأتي هللا ويقيم مسكنه يسوع المسيح سيحب  

بيسوع  يعترف(. الذي 9، 6 ،2 :13)يوحنا  الذين يعطيه هللا اآلب لهالمسيح حياة أبدية، ويعلِن هللا ويصل ي ألجل 

بيسوع  يعترفأ(. الذي 27: 2يوحنا 1يسوع المسيح ينكر هللا ) ينكرب(، والذي 27: 2يوحنا 1المسيح يعترف باهلل )

يوحنا 1يسوع المسيح يحب هللا ) يِحب  (. الذي 11: 1يوحنا 1) ت في هللاالمسيح يسكن ويثبت هللا فيه، وهو يسكن ويثب

 (. 9يوحنا 2وال يستمر  بالعيش بحسبها ليس له هللا ) ال يثبت في تعاليم يسوع المسيح(. الذي 1: 1
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 ية إنجيل يوحنّا وتأثيرهأهمّ هـ. 

 

. يتمي ز إنجيل يوحنا بشرحه لحقيقة وطبيعة يسوع وله تأثير عظيم على الن اس في أي امنا هذه اإنجيل يوحن ا مهم  جد  

وح القدس المسيح، وما عمله وكيف يمكن للن   اس أن يدخلوا في عالقة شخصية معه. يعل م هذا اإلنجيل عن عمل الر 

ة بالكرازة.  وكيف ينبغي للمسيحي    المؤمن أن يحيا، كما يعل م الكثير من المبادئ الجي دة الخاص 

 

 (دقائق 3) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

 

ا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة  .في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 
 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 للّدرس القادم

 

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

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

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  ُملخَّص إنجيل يوحناادرس ِعظ أو عل م أو  .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .7  23، 23، 21، 22تكوين : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك. يومي ا. استفد من منهجية الَحق ال يومي ا  ُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها الحفظ: .1 ع يومي ا آخر راجِ  1، 7: 7. ادخل إلى الملكوت: يوحنا تأم 

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

الة: .1  (. 7: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .6 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك بش دوِّ أن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم.
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 نموّ الفي  استمرّ 

 

 .وقت الخلوة. 4

لنهجي  ة مع يسوع المسيح )وقت الخلوة(. استخدم ماستمر  بانتظام في قضاء وقت شركٍة شخصي    "ة "الحق الُمفضَّ

(. إحدى الط رق الجي دة الت باعها هي استخدام برنامج لقراءة الكتاب الُمقدَّس 1)انظر الدليل اإلرشادي األول، الُملَحق 

 في كتابة المالحظات في وقت خلوتك.  (. استمر  2ليل اإلرشادي األول، الُملَحق )انظر الد  

 

 .حفظ اآليات الكتابيّة. 4

اختيار آيات جديدة من الكتاب الُمقدس للحفظ تأخذها من قراءاتك ودراستك في الكتاب الُمقدس. احفظ آيات  استمر في

ة في (. واستمر  في مراجعة آخر خمسة آيات كتابي  1ل، الملَحق ليل اإلرشادي األو  ة مهمة بشكٍل منتظم )انظر الد  كتابي  

 كلِّ يوم. 

 

قدّ  ةسادر. 7  .سالكتاب الم 

ة الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب ، واعتمد على منهجي  اكتابي   افر  ر سِ تاب الُمقدَّس. اختدراسة الك استمر  في

ل دراسة لسِ الُمقدَّ  من  افر  فر كتابي، يُنَصح أن تختار سِ س وذلك في دراستك للس فر الكتابي الذي اخترتَه. حين تقوم بأو 

 يم، ألن ه ينبغي تفسير العهد القديم في ضوء إعالن العهد الجديد. العهد الجديد قبل أن تختار بعض أسفار العهد القد

 

 .الّصالة. 3

الة ألجل شخٍص ما أو شيٍء ما كلَّ   (. 7: 1أسبوع لترى ما يعمل هللا )مزمور  استمر  بالص 

 

 .الشركة المسيحية. 4

ا في مجموعٍة أو كنيسة بيتااستمر  في االجتم  ية أو في اجتماِع كنيسة كبيرة(. ع مع مؤمنين آخرين في الكنيسة )إم 
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 .اإلثمار. 4

 بطرس1؛ 72: 14(. اشهد ليسوع المسيح )انظر مت ى 16، 3، 1: 11)يوحنا  يدومفي المجيء بثمٍر كثير  استمر  

عة. ليُكن لديك تصميم على أن  11-16: 7 اس الذين حولك تؤث ر بالن   (. انشر بشارة اإلنجيل بطرٍق مختلفة ومنو 

 من يسوع المسيح.  اقرب   ليصيروا أكثر

 

 .التلمذة. 3

 (. 23-21: 3استمر  في ات باع يسوع المسيح، وتعل م منه وأِطع كالَمه )انظر مت ى 
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 مجموعاٍت جديدة أنشئ

 

 حين تكِمل تدريب مجموعٍة من المؤمنين، قُم بعمل أمرين: 

 .دع اآلخرين يبدأون مجموعات جديدة. 4

ع مجموعة المؤمنين التي در   . اهم من المؤمنين الُجُدد الذين يريدون أن ينموا روحي  تبتها على أن يبدأوا مجموعشج 

 منه لتدريب المؤمنين الُجُدد.  االكامل أو جزء  بم يستخدمون هذا المساق هدع

 

 .مجموعة جديدة ابدأ أنَت أيض  إ. 4

منه لتدريب  اا المساق الكامل أو جزء  الة مجموعة  جديدة من المؤمنين الش باب لتدريبهم. استخدم هذاختر بروح الص  

 ثة التالية: ف هذا المساق من األجزاء الثالتلك المجموعة. يتأل  

ة بالت لمذة 1-1في األدلة اإلرشادية  ادرس   13   ذلمِ اذهب وتَ   الخاص 

ة ببناء الكنيسة  3-1في األدل ة اإلرشادية  ادرس   13  ة المسيحاذهب وابني كنيس  الخاص 

ة بامتداد الملكوت 12-9في األدل ة اإلرشادية  ادرس   13  بملكوت هللااذهب واكرز   الخاص 
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لحق   1الم 

 األرواح الّشّريرة والحرب الّروحيّة

 

وحي ة؟ سندرس هنا ما يعل مه الكتاب الُمقدس عن األرواح  ماذا يعل م الكتاب الُمقدَّس عن األرواح الش ريرة والحرب الر 

يرة وسقوطها،  خريب، وعن تجريد يسوع المسيح لها من أسلحتها وسلطتها. دمير واإلهالك والت  وعن سعيها للت  الش ر 

يرة. اوأخير   وحي ة ضد األرواح الش ر  ا ينبغي للمسيحي  المؤمن أن يعمله في حربه الر   ، سندرس عم 

دت" في المجيء  ىاألول ليسوع المسيح، قبل حوال يعل م الكتاب الُمقدَّس بوضوح أن إبليس "ُمقيَّد" وأن شياطينه "ُجرِّ

 في مت ى ،حدود عليه أمٌر يعل مه الكتاب الُمقدس بوضوح في األناجيل أو فرضٍ  الش يطانسنة. تقييد  2444

؛ 11: 2؛ كولوسي 17: 1سائل كولوسي ر  ال، وكذلك في 72-71: 12؛ يوحنا 24-13: 14؛ لوقا 23-74: 12

 9-3: 12 يوحنا ة في رؤيابُصَور رؤيوي   الش يطان"تقييد"  يوجنا رؤيا فر. ويصف سِ 3: 7يوحنا 1؛ 11: 2عبرانيين 

 . 7-1: 24 يوحنا ورؤيا

 

 وسقوطهااألرواح الّشّريرة  . أ

 

يرة؟ شف وناق  اكتش    : َمن هم األرواح الش ر 

  .ق المالئكةخلْ . 4

 .11: 1؛ عبرانيين 16: 1كولوسي  اقرأ

يسوع المسيح  خلقلطات". كة، التي تُدعى "السيادات والرئاسات والس  أنواع المالئ اشتمل خلق هللا للكون خلقه لكلِّ 

، أي أن ها ُخلِقت لتساهم في مجد يسوع المسيح وخدمة مقاصده وغاياته. لهلطات، وقد ُخلِقت ئاسات والس  هذه الر  

ر مؤمنين عن المالئكة أرواح خادمة ُمرَسلة من هللا لخدمة ال ذين سيرثون الخالص. ثمة قصص كثيرة ألشخاٍص غي

 . اورب    ازيارات لهم من مالئكة في حلم أو رؤيا أد ت إلى مجيء هؤالء إلى المسيح ُمخلِّص  
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  .سقوط المالئكة األشرار. 4

 .9، 1: 12 يوحنا رؤيا اقرأ

ين (. ومنُذ ذلك الح1: 12 يوحنا حين سقط إبليس، أحد رؤساء المالئكة، أخذ معه كثيرين من المالئكة اآلخرين )رؤيا

يرةأو  شياطين(، أو 9: 12 يوحنا )رؤيا الش يطانمالئكة اقطون يُدعون وهؤالء المالئكة الس    )مت ى أرواح شر 

(. المعل مون الكذبة في األديان المنحرفة يشيرون باستمرار إلى هؤالء المالئكة أو األرواح 17-11، 22-23: 12

يرة باعتبارها   (. 24: 14كورنثوس 1لهم ) آلهةٍ يعبدونها ك اهم أيض  (، بل إن  1-1: 3كورنثوس 1) آلهةالش ر 

 

  .المالئكة الّصالحون والمالئكة األشرار. 7

 .22: 7بطرس 1؛ 12: 6؛ 22-21: 1؛ أفسس 21: 1تيموثاوس 1 اقرأ

الح لدعم الخير  الحين أو المختارين وقدرتهم على الت أثير الص  سوالن بولس وبطرس وجود المالئكة الص  ال ينِكر الر 

ير. ولكن هما يشد دان على أنه ليس من  يرة وقدرتها على الت أثير الش ر  الح. كما أنهما ال ينكران وجود مالئكة شر  والص 

 ليسوع المسيح!  كامال   امن دون يسوع المسيح. فكل هذه القوى والسلطات تخضع خضوع   امالك يملك قوة  أو سلطان  

 .79-71: 3 يةروم؛ 14-9: 2كولوسي  اقرأ

الحون أن يضيفوا شيئ  ال ي إلى ما يملكه المسيحي ون المؤمنون في المسيح يسوع، وال يستطيع  استطيع المالئكة الص 

 المالئكة األشرار أن يفصلوا المسيحي ين المؤمين عن محبة هللا! 

 .9-7: 1غالطية  اقرأ

لو كانت من هللا، ولكن هم ُمدانون  كما ة أخرى ُمقد مين إياهااألشرار الس اقطون برسالٍة ديني  يعظ بعض المالئكة 

 .اأبدي   اومحكوم عليهم حكم  

 .6: 1؛ يهوذا 1: 2بطرس 2؛ 21-21: 11كورنثوس 1 اقرأ

يقترب المالئكة األشرار من اليوم الذي فيه حت ى قدرتهم على اإليذاء في خليقة هللا وفي قلوب وحياة الناس ستنتهي 

! ليس للمالئكة الس   ينونة األخير. إلى األبد وبشكٍل تام  يرة خالص، وستُدان في يوم الد   اقطين أو األرواح الش ر 
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 األهداف المختلفة لألرواح الّشّريرة  . ب

 

 .ّل العالم واّدعاء ملكيته للعالمامتالك ك الّشيطانيحاول . 4

 في العالم؟  تهوقو الش يطانما مدى سلطة : شف وناق  اكتش  

  رئيس العالم الّشّرير فقط. الّشيطانأ.  

 . 2: 2؛ أفسس 19: 1يوحنا 1؛ 71: 12؛ يوحنا 11: 3؛ يوحنا 6-1: 1لوقا  اقرأ

 .مالحظات

ها وما فيها من عظمة" قد أُعطيت له، وأن ه يستطيع أن يعطيها ألي  شخص يريد )لوقا "الممالك كل   أنَّ  الش يطان يد عي

ير )(. ينب ه إنجيل يوحن ا من حقيقة أن  كل  العالم تحَت سيطرة إ1-6: 1 (. ويقول بولس 19: 1يوحنا 1بليس الش ر 

سول إن   بالد  يملك كلَّ  الش يطان(. هل تعل م هذه المقاطع الكتابي ة أن 2: 2هو رئيس مملكة الهواء )أفسس  الش يطانالر 

يرة قوية بال حدود في هذا الع الش يطانالعالم ويسيطر على كل  الن اس في األرض؟ هل تعل م أن   الم؟ وأرواحه الش ر 

انه!  الش يطانكال! ف سول يوحن ا من كالمه عن "العالمِ ال يملك كل  العالم وال يسيطر عليه وعلى سك   " العالمَ ويقصد الر 

يرَ   مع األشرار ال ذين ابتعدوا وانفصلوا عن هللا أو ال ذين يقاومون هللا في العالم )يوحناتفقط، أي كامل مج الش ر 

ير وليسوا تحَت سلطة حاكمه (. المسيحي ون المؤم13-21: 11 نون الذين يعيشون في هذا العالم ال ينتمون للعالم الش ر 

ير، ولكن هم في ملكوت يسوع المسيح في هذا العالم، وهم تحَت سلطة وسيادة ملك الملوك ورب   األرباب )انظر  الش ر 

في  الش يطانيتكل م عن مملكة  ا بولس، فحين(. أم  17: 1؛ كولوسي 11-11: 13؛ 76: 13؛ يوحنا 79-73: 17مت ى 

األشرار فقط في مجتمع األشرار  تهقادر على أن ينِجز عمله الت دميري من خالل مالئك الش يطانالهواء، فإن ه يقصد أن  

ير )يوحنا  الش يطانعلى األرض وفي البيئة المحيطة لهذا المجتمع.  (. ال 71: 12هو رئيس محدود لهذا العالم الش ر 

يرة أن يعملوا إال ضمن يطانالش  يستطيع  يادية وسماحه. ولذا، حين  تضعهاالتي  الحدود وأرواحه الش ر  سلطة هللا الس 

نى لمن يريد فإن ه في أن ه يملك البالد والممالك ويحكمها، وبأن ه يملك الحق  بأن يعطيها بما فيها من غِ  الش يطانيد عي 

 (!11: 3)يوحنا  كذ ابالحقيقة 

 

 هو ملك كّل الكون. ب. يسوع المسيح 

 . 16: 19؛ 11: 13؛ 1: 1 يوحنا ؛ رؤيا22: 7بطرس 1؛ 22-21: 1؛ أفسس 7: 17؛ يوحنا 13: 23مت ى  اقرأ
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 .مالحظات

ة وسيادة، ... كل اسم يُسمى ال في هذا العالم  هر اآلتي يسوع فوق "كل  هر الحالي وفي الد  في الد   رئاسة وسلطة وقو 

 شيٍء تحَت قدميه، وإي اه جعل فوق كلِّ شيٍء" )أفسس . وأخضع ]هللا اآلب[ كلَّ اوحسب، بل في ذلك اآلتي أيض  

لطة على كلِّ 21-22: 1 أرضنا! فليس يسوع المسيح هو في ما في الكون وعلى كل  إنسان  (. يملك يسوع المسيح السُّ

ي الش يطانفوف األخيرة في هذا العالم الحاضر، ولكن  من يجلس في الص   من يجلسون فيها.  هُم  رة وأرواحه الش ر 

ير   اما يزال يمارس تأثير   الش يطانأعاله هو أن   اة الُمشار إليهواألمر الوحيد الذي تقوله المقاطع الكتابي   في  اقوي    اشر 

ير سي د   يرة التي تعترف بإبليس الش ر   . احياة األشرار وعلى األرواح الش ر 

 

عيَّنة في األرضيالّشّريرة أن تس الّشيطانتحاول أرواح . 4   .طر على مناطق م 

إلى اعتقاد بعض الناس بـ"األرواح المناطقية" أو "األرواح اإلقليمية". فهم يعتقدون أن  يشير الكتاب الُمقدَّس: مقّدمة

يرة، ولكل   كلَّ  العالم ُمقسَّم إلى مناطق وأقاليم عديدة، وأنَّ   منطقة تسيطر عليها مجموعة ُمعي نة من األرواح الش ر 

يرة ورؤسائها  ي ين، يعتقد غير المؤمنين بأن  الش يطانمجموعة من هذه األرواح رئيس. وإلرضاء هذه األرواح الش ر 

 روح في منطقته.  عليهم أن يعبدوا كلَّ 

 طة  فيها. ش  اة  ونليمكن لألرواح الّشّريرة أن تكون عامأ. أماكن  

يرة  الش يطانرواح ما الذي يبدو مناطق ُمحد دة تحاول أ: شف وناق  اكتش    أن تسيطر عليها؟ الش ر 

 

يرة في اإلمبراطوريات والبالد  األرواح الش ر 

 . 21-24، 11-11: 14دانيال  اقرأ

ل ليسوع المسيح، كان لمملكتي أو إمبراطويتي فارس واليونان ممث لوهم  يشير العهد القديم إلى أن ه قبل المجيء األو 

يرة والش   يين. بالن ظر إلى هذه المقاطع الكتابية، يبدو أنَّ الش يطانؤساء وسط الر   ي ونوحالر   ياطين األرواح الش ر 

ين ويشغلون أنفسهم ببالد معي نة وُمحدَّدة في العالم.   رؤساءهم كانوا مهتم 

يرة في المدن والبلدات والقُرى  األرواح الش ر 

 . 17: 2 يوحنا ؛ رؤيا71-29: 13ملوك 2 اقرأ
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ها وخدمتها في البلدات تلكل  مجموعٍة آلهة عبد ت  امرة، كانَ ٍم مختلفة واستوطنت في الس  حين أتت مجموعات من أمَ 

ت فيها. وكان لكل  صنٍم معبده وكهنته. يبدو أن   ُمعي نة كانت  االسامري ين كانوا يؤمنون بأن  أرواح   والمدن التي استقر 

 المناطق من خالل أصنامها ومعابدها في مناطقها.  تسيطر على مناطق وأماكن ُمعي نة، وأن ه ينبغي عبادتها في هذه

يطان عرٌش في في مدينة برغامس. كانت هذه المدينة مدينة  ملكية في يشير العهد الجديد إلى أن ه في وقٍت ما كان للش  

د  أشكالها، ة بأكثف وأشوماني في مقاطعة أسيا. وفي هذه المدينة، سادت العبادة الوثني  الحكم الر   القديم، وكانت مركز  

ة وبال أي   يطان في هذه المدينة سلطةٌ للش   تبما في ذلك عبادة اإلمبراطور الروماني. وهكذا، كان تكاد تكون تام 

يرة بروح الحقد واالنتقام. ومع هذا،  ق، وقد مارس أعماله الش ر  ين نفقد طمأن يسوع المسيح المسيحي ين المؤممعوِّ

ن ه كان يحارب عابدي تلك األصنام واألوثان بسيف فمه! قال يسوع إنه بقوله كلماته الذين كانوا يسكنون هذه المدينة بأ

بالنظر إلى هذه (. 11: 19؛ 16، 12: 2؛ 16: 1 يوحنا ويضرب أنبياءهم الكذبة )رؤيا ينفقط سيدين غير التائب

يرة اهتمام    بمدٍن وبلداٍت ُمعي نة.  اعظيم   ااآليات، يبدو أن  لدى األرواح الش ر 

 

يرة في الث قافات والحضارات البشري    ةاألرواح الش ر 

 . 14: 24؛ 24: 19؛ 2: 13 يوحنا رؤيا اقرأ

ة للمسيحي  األخالقي   الش يطانة لسلطة "مدينة بابل" صورة رؤيوي   تَين. تُوَصف قافة والحضارة البشري  ة في الث  ة الُمضاد 

انية الُكبرىبابل بأن ها  ين تسقط هذه المدينة تُوَصف بأن ها مسكن الش ياطين وكل  (. وح1-1: 13 يوحنا )رؤيا الز 

ياطين ما تزال تعمل وتنشط بعد سقوط المدينة. فهذا  يرة أو الش  يرة. هذا ال يعني أن تلك األرواح الش ر  األرواح الش ر 

ر وكأن ه قد حصل فعال   سقوط بابل المستقبلي أمٌر يقينيٌّ  المقطع إعالن بأنَّ  سيكون سقوط وخراب ! حت ى أن ه يُصوَّ

يرة لن تتمك ن من الهروب من المدينة!  االمدينة سريعين ويقينيين تمام   في المجيء الث اني، بحيث حت ى األرواح الش ر 

ير يرة يعل م الكتاب الُمقدَّ أو تعلق في خرائب مدينة بابل!  ةوإن جاز الت عبير، ستُسَجن األرواح الش ر  ر  س أن األرواح الش 

ينونة األخيرة! بالن ظر إلى هذه المقاطع يبدو أن  ين الت  ي  الش يطانورؤسائه  الش يطانقَب مع ستُدان وتُعا ابعين له في الد 

ةٌ بشكٍل كبير بثقافات وحضارات الممالك البشري ة.  يرة مهتم   األرواح الش ر 

 

يرة بصفتها أرواح مناطقي    ةة إقليمي  األرواح الش ر 
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. فالقبائل البدائية ال تقيم مخيَّماتها خارج مناطقها إال إن حصلت أرواحها المناطقي ةرة بفي أي امنا هذه تؤمن قبائل كثي

ذلك المكان. فال ترى تلك القبائل أن ها تملك األرض، ولكن ها تعتقد أن ها  وح الذي يملكالر  على إذٍن خاص  وأكيد من 

لألرض. كما أن هم يعتقدون أن هذه األرواح  مالكةاألرواح ال -فقط تستخدم تلك األرض بسماح من مالكيها الحقيقيين 

 المناطقية تتبن اهم، بمعنى ما، في مناطقهما. 

يرة كأن ها  ر العهد الجديد هذه األرواح الش ر  على أي ة مناطق. فما يعمله العهد الجديد هو أن يصف هذه  تسيطرال يصو 

األرواح الرئيسي هو أن تحاول منع انتشار بشارة في أماكن كثيرة على األرض. هدف هذه  شطة  اناألرواح بكونها 

يرة ال تستطيع أن تمنع المسيحي ين  اإلنجيل وتمجيد هللا في كل هذه األماكن والمناطق. ولكن  هذه األرواح الش ر 

ياطين بصالة المسيحي   يربطالمؤمنين من دخول أيِّ مكاٍن على األرض. حينما  يرة أو الش  ين المسيح هذه األرواح الش ر 

هاية عن البشر، فيسيطر ة، فإن  هؤالء الش ياطين ترخي قبضتها لترفعها في الن  ة الكرازي  المؤمنين وخدمتهم اإلرسالي  

 (! 29: 12ملكوت هللا )مت ى 

 

 األماكن والمناطق تحَت سلطة وسيادة وسيطرة يسوع المسيح.  ب. كلّ  

 . 21-24، 11-11: 14؛ دانيال 23، 21: 11إشعياء  اقرأ

: من يسيطر على األماكن والمناطق المختلفة، وعلى األحداث الت اريخي ة الحاضرة والمستقبلي ة على شف وناق  ش  اكت

 األرض؟ 

 

  .إقليم ومنطقة على األرض بسيادته يسيطر هللا على كل  

يرة مع رؤسائها  مع أن ه يبدو أن   مناطق معي نة يين قد حاولت وتحاول السيطرة على أماكن والش يطاناألرواح الش ر 

، مثل على مناطق كاملة لم تسيطر فعال  (، فإنَّ الكتاب المقدَّس يعل م بوضوح أن ها 11-17: 11)انظر إشعياء 

يرة على كل   ما كان يحدث في هذه البالد!  إمبراطورية بابل أو فارس أو اليونانية كاملة. فلم تسيطر األرواح الش ر 

يرة! ، عاش دانيال وخدم في إمبراطورفمثال   كثيرين  ومع أن  يتي بابل وفارس، ولم يكن تحَت سيطرة األرواح الش ر 

يرة امن غير المؤمنين، بل وبعض المسيحي ين المؤمنين أيض   ، يعتقدون أن مناطقهم تحَت سيطرة األرواح الش ر 

أن هللا في يسوع المسيح هو يين، أي أن ها ليست تحَت سيطرة هللا، فإن  الكتاب الُمقدَّس يعل م بوضوح الش يطانورؤسائهم 
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ي د صاحب السلطة المسيطر على كل   الكون )مزمور  المناطق واألراضي والبالد واألقاليم على األرض وفي كلِّ  الس 

 (! 13: 23؛ مت ى 14: 116؛ 17: 111؛ 1: 21؛ 1-12: 2

 

  .ة الجارية على األرض بسيادتهاريخي  يسيطر هللا على األحداث الت  

يرة والش   ما يؤمن اكثير   ياطين الذين يسيطرون على األحداث التاريخي ة غير المؤمنين بهرمية في عالم األرواح الش ر 

ة، مثل إمبراطوريات فارس واليونان، كان ، في فترة العهد القديم كانوا يؤمنون أن البالد القوي  فمثال  في األرض. 

غيرة لى البالد األضعف، مثل إسرائيل الد  وحية المسيطرة عن أقوى من القوى الرُّ وي  الش يطانرؤساؤها  ولة الص 

ياطينهرمي  س يعل م بوضوح أن عيفة. ولكن  الكتاب الُمقدَّ والض   في  ة الملوكهرمي  في الهواء ليست مطابقة ل ة الش 

ين، ال يؤبَه به، وكانت فارس واليونان إمبراطوريتَين عالميتَين عظيمتَ  اصغير   ااألرض! ومع أن إسرائيل كانت بلد  

فارس واليونان! لم يكن هؤالء على ي ين الش يطانؤساء فقد كان ميخائيل، رئيس مالئكة إسرائيل، أعظم قوة  من الر  

اُم فارس واليونان، هم من كانوا يسيطرون على مجريات األحداث الت  الش يطانؤساء الر   ة في فارس اريخي  ي ون، حك 

 يسيطر على كل  شيء!  وما يزال يادة هو َمن كانس  واليونان وإسرائيل، فإلهنا صاحب الس لطان وال

يرة ورؤسائها  ي ين. الش يطانيعل م الكتاب الُمقدس بوضوح وانسجام أن هللا هو الذي بسيادته يربط ويهلك األرواح الش ر 

ذ بالدها ، نقرأ عن افتخار ملك إمبراطورية أشور العظيمة بأن آلهة األمم والبلدان األخرى لم تستطع أن تنقِ فمثال  

الة إلى هللا، إله الكتاب الُمقدَّس، وأممها  من هذا الجيش العظيم. ولكن حين صرخ الملك حزقيا والن بي إشعياء في الص 

 (! 21-1: 72 األيام أخبار2واحد قضى على كامل الجيش األشوري العظيم ) اأرسل هللا مالك  

 

  .سيادتهة المستقبلي ة على األرض بن هللا األحداث التاريخييعلِ 

ه أوال  الحرب الر   أعلن هللا لدانيال أن   ائرة في الهواء كانت ستُوجَّ اليونان، ألن  كال  ضد فارس، ومن ثم  ضد   وحي ة الد 

هذين البلدين سيصبحان إمبراطورية عظيمة عالمية تفرض سلطاتها على إسرائيل لوقٍت محدود. وقد كان شعب 

ومع أن  شعب هللا بدا بال دفاعاٍت وال حماية، فقد كان هللا ومالئكته معهم! ومع أن إسرائيل يُعتبَر شعب هللا في الس بي. 

ؤيا التي أعطاها هللا  الن زاع الجاري على األرض كان سيثير الش ك  بإمكانية نجاة شعب إسرائيل، فقد كان هدف الر 

وباستمرار  اهللا يسيطر دائم   لى األرض، فإنَّ ع افي قلبه بأن ه مهما كان الوضع بائس   لدانيال هو بث  يقين أكيد ال يهتز  

وحي ة الدائرة في الهواء قد ُحِسمت!   على كلِّ األحداث الجارية على األرض. ونتيجة الحرب الر 
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ر النّاس . 7   .بأموٍر تخّص النّاسمن خالل ارتباطها تحاول األرواح الّشّريرة أن تدمِّ

 ك أجساد وأرواح النّاس. أ. تحاول األرواح الّشّريرة أن تدّمر وتهل 

يرة أن تدم ر أجساد وأرواح البشر؟ شف وناق  اكتش    : كيف تحاول األرواح الش ر 

 

 . 16، 11: 17؛ 11: 11؛ لوقا 22: 12؛ 21-27: 1مت ى  اقرأ

يرة مشاكل وأمراض جسدي   يرة ليست الس  في بعض األحيان، تسب ب األرواح الش ر  بب وراء ة. ومع أن  األرواح الش ر 

يرة لديها سلطة بأن تسب ب العمى (، فإن  7-1: 9ة )انظر يوحنا األمراض والمشاكل الجسدي   كل   بعض األرواح الش ر 

، 11: 17)لوقا  ا(، والشل ل آلخرين أيض  11: 11َمم والخرس آلخرين )لوقا (، والص  22: 12لبعض الناس )مت ى 

16 .) 

 

 . 22-24: 9؛ مرقس 71، 29-23: 3لوقا  اقرأ

يرة مشاكل روحي ة ونفسي ة. فبعض األرواح في بع يرةض األحيان تسب ب بعض األرواح الش ر  على أن   قدرةلديها  الشر 

ح نا (. ولكن علي22-24: 9مرقس (، أو تدفعهم لالنتحار )71 ،29-23: 3الجنون عند البعض )لوقا تسب ب  أن نوض 

يرة، ألن الكتاب الُمقدَّس يمي ز جسدي أو مرض عقلي ي هنا أن ه ليس كل  مرٍض أو ألم أو عجزٍ  حدث بسبب أرواح شر 

 ! 21-27: 1بوضوح بين هذه األمور في مت ى 

 

 . 74، 2: 3؛ لوقا 11-17: 12مت ى  اقرأ

يرة بعض الن   يرة في أجساد غير في بعض األحيان، تمتلك األرواح الش ر  اس، فتسكن فيهم. تدخل بعض األرواح الش ر 

وح القدس. وهكذا، يُدعى هؤالء بالمؤمنين، الذين ال يسكن  يرةفيهم الر  يرة مسكونين بأرواحٍ شر  . مع أن  األرواح الش ر 

 ثانية ، ألن   امولود   امؤمن   اسكن مسيحي   (، فإن ها ال تستطيع أن ت16، 14: 6تهاجم المسيحي ين المولودين ثانية  )أفسس 

ير ال"الر   وح الش ر  ؛ انظر 11-17: 12؛ مت ى 1: 1يوحنا 1منتشر في العالم" )وح القُدس الس اكن فيكم أقوى من الر 

 (. 13-16: 11؛ 23: 14يوحنا 
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 ب. تحاول األرواح الّشّريرة أن تدّمر وتتلف أذهان وأرواح النّاس.  

ر وتتلف أذهان وأرواح الن  شف وناق  اكتش   يرة أن تدمِّ  اس؟ : كيف تحاول األرواح الش ر 

 

 . 21-13: 14كورنثوس 1؛ 79-71: 146؛ مزمور 13-16: 72تثنية  اقرأ

يرة عبادة األوثان بشكٍل خاص  في سعيها لتدمير وإتالف أذهان وأرواح الن   اس! تربط األرواح تستخدم األرواح الش ر 

بائح التي تُقدَّم لألوثان. وهكذا، فإن  عبادة األوثان واألصنام هي في الحقيقة عبادة  يرة أنفسها باألوثان والذ  الش ر 

يرة! لألر  واح الش ر 

 

 . 11-3يوحنا 2؛ 6-1: 1يوحنا 1؛ 7-1: 1تيموثاوس 1 اقرأ

تربط األرواح الش ريرة نفسها بالُمعل مين الكذبة وتعاليمهم المنحرفة الُمزيَّفة من أجل تدمير وإتالف أذهان وأرواح 

ير ديانات العالم وفلسفاته وأيدولوجياته. بالتعاليم المنحرفة التي تذيعها  ةالناس! ليس من شك  في ارتباط األرواح الش ر 

يرة مرتبطة بالكذب واإلساءة للس   اجح أن 11: 3معة التي تمأل وسائل اإلعالم )يوحنا ال شك  أن األرواح الش ر  (. والر 

يرة منخرطة بشكٍل مقصود في االفتراضات الخاطئة، التي يقد مها العلماء في بعض األحيان.  األرواح الش ر 

 

 . 17-9: 13؛ تثنية 23، 6: 24؛ 71، 26: 19 الويين اقرأ

ر الن  تربط األرواح نفسها بكل  أنواع وممارسات الس   يرة على الس حر  اس! تسيطر األرواححر من أجل أن تدم  الش ر 

بائح البشرية، والعرافة،، مثل توممارساته قى، والوساطة  قديم الذ  والسحر، وتفسير الفأل، والس حر األسود، وعمل الر 

صال بالموتى، وغيرها من الممارسات الُمقِرفة التي تمارسها األمم التي ال تعرف وحية وتحضير األرواح واالت  لر  ا

زة والُمقِرفة، مثل الس حر من خالل كل أنواع الممارسات  الش يطانية" هي عبادة الش يطانإله الكتاب الُمقدس. و" المقز 

  ين وجرائم القتل.والفساد واالنحراف الجنسي  

ياسي واالنحراف الّديني واإلغواء ج. تحاول األرواح الّشّريرة أن تدّمر شعب هللا من خالل االضطهاد السّ  

 األخالقي. 

ر الن  شف وناق  اكتش   يرة أن تدم   اس؟ : كيف تحاول األرواح الش ر 
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 . 6-1: 13؛ 11-17: 16 يوحنا رؤيا اقرأ

يرة )حرفي   "( خرجت من أفواه الت نين والوحش والنبي نجسةثالثة أرواح : "ايتحدَّث يوحنا عن ثالثة أرواح شر 

. ضد هبعادهم عن هللا وتهييجهم إل. وهذه األرواح تعمل معجزات تهدف لخداع وتضليل قادة األمم والبلدان والكذَّاب

يرة على شكل ضفادع لإلشارة إلى طبيع جسة. تمث   تهابدت هذه األرواح الش ر  زة والر  ل هذه األرواح الُمقِرفة والُمقز 

يرة أو الن   ية الجهن مية التي تُولَد في الجحيم الش يطانوالخطط والمشاريع والمنهجيات والمشاريع  جسة األفكارَ الش ر 

الثالث فهو  الش يطان. أما وكيل الكذَّابنفسه ووكيليه: الوحش والن بي  الش يطاناس من خالل وتدخل إلى أذهان الن  

 الزانية الكبرى. 

 

 يوحنا )رؤيا المحاربة للمسيحي ة واضطهادات هذه الحكومات الش يطانالخارج من البحر" يمثِّل حكومات  "الوحش

ة في إمبراطوريات العالم العظيمة )األمم كوحدات سياسية؛ دانيال 1-14: 17 (، مع ملكوها )كل  13: 3(، خاص 

امها؛ دانيال  ل للمسيح إلى مجيئه عبر الفتر اآلخر( الذين يأتون واحُدهم بعد 21: 3حك  ة الممتدة من المجيء األو 

صف إلى فترة الثة والن  نوات الث  (. ترمز هذه الس  3-1: 17 يوحنا )رؤيا االث اني، والتي يُرَمز لها باثنين وأربعين شهر  

ل للمسيح )رؤيا  يوحنا اني )رؤيا(، وتنتهي بمجيئه الث  6-1: 12 يوحنا ممي زة في الزمن تبدأ بالمجيء األو 

 يوحنا ؛ رؤيا12: 13؛ إشعياء 3: 61(. يشير "الخروج من البحر" إلى األمم التي تهتاج وتضج  )مزمور 2-12: 11

فترة العهد الجديد المسيح والمسيحية في  يطان في عمله ضد  للش  ابع الت  ياسي الس   الُمضطِهد(. وهذا الوحش هو 11: 13

 . حاليا   التي نحيا فيها

 

 الش يطانالمسيحي ة وضالل  ي ة ضد  الش يطان" يمث الن المعرفة الكذَّابض" و"الن بي "الوحش الخارج من األر

ة في عالم األديان واأليدولوجي ات والفلسفات والعلوم الس  13-11: 17 يوحنا )رؤيا ومناصريه ائدة في العالم (، خاص 

ل إلى المجيء الث اني ل لمسيح. يشير الخروج "من األرض" إلى مع مناصريها خالل الفترة الممتد ة من المجيء األو 

ية" )يعقوب الش يطانة ة البشري  لألمور السماوي ة، و"الحكمة األرضي   ار"]االنصراف[ إلى األمور األرضي ة" واالفتق

(. يمث ل الوحش الخارج من األرض كل  الن اس والمؤس سات التي تنادي بأديان وفلسفات وأيدولوجي ات 11-11: 7

ة من المجيء األول إلى سيحي ة، وهي ال تي اضطهدت  المسيحي ين وتضطهدهم خالل الفترة الممتد  وعلوم تحارب الم

 هور االثنين وأربعين التي يحكم فيها الوحش الخارج من البحر )رؤياالمجيء الثاني للمسيح، والتي يُرَمز لها بالش  

؛ مت ى 6: 13" عن شيٍء ما ومناصرته )تثنية هادة" أو "الد فاع" إلى "الش  2(. يشير العدد "17-12، 1: 17 يوحنا
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يني المحارب للمسيحي ة الت ابع للش يطان خالل فترة العهد الجديد  الكذاب(. والن بي 1: 14؛ لوقا 6: 13 هو الُمفِسد الد 

ة ما بين المجيئين(.   )الفترة الممتد 

 

ناعة والت جارة ، اءاته وإغراءاتهنية الُكبرى" أو "بابل" تمثِّل العالم المعادي للمسيحي ة وإغوا"الز   ة في مجال الص  خاص 

ياضة، وطبع    انة العالمية )انظر رؤيايفي كل  أشكال الد   اواألعمال والمال والتعليم والعدل والرفاهي ة والُمتَع والفن والر 

مبراطوريات العالم المرتبطة بإ المعادية للمسيحي ة الش يطانثقافة (. وباختصار، إنه رمز ل22، 24، 7-2: 13 يوحنا

ل للمسيح ومجيئه الث اني. ومن خالل كل  هذه اإلغراءات واإلغواءات تسعى عبر الفترة الممتد   تلك ة بين المجيء األو 

انية  (. تمثِّل "بابل" العالم الذي 2: 19 يوحنا إلغراء الناس وسحرهم وإعمائهم حتى يبتعدوا عن هللا )انظر رؤياالز 

ذيلةيُنظَر إليه بصفته مرك المعيشة،"  وتعظُّمات العيش ، وكتجسيٍد لـ"شهوات الجسد وشهوز الرفاه والس حر والر 

انية العظيمة، تمثِّل خداع وإغراء (. 13-16: 2يوحنا 1ما فيه من شهوات ) والعالم الذي يزول مع كلِّ  بابل، الز 

ة ب الش يطان ل والمجيء الث اني للمسيح(. األخالقي المقاوم للمسيحي ة عبر فترة العهد الجديد )الممتد   ين المجيء األوَّ

ل، أتت الت جارب الس اعية لدفع المؤمنين ليصيروا عالميين وألن ينكر ا المسيح من ثالثة وخالل القرن الميالدي األو 

 : وطُُرق ات جاهات

ي ة والالذي استخدم السَّ االضطهاد مقاومة  للمسيحي ة، ات جاه  - ة خازوق واليف والوحوش البر  س جن واالت هامات المستمر 

وماني    (. 9: 7؛ 17، 14-9: 2 يوحنا ة )رؤياأمام المحاكم الر 

ي ة )رؤياات جاه  - يانات الس ر  يانات المعارضة للمسيحي ة، مثل عبادة اإلمبراطور والغنوسي ة والد   ،6: 2 يوحنا الد 

17-11 .) 

مثل تجارب الجسد. كان الن اس يُدعون باستمرار للمشاركة في  ات جاه األخالقي ات المخالفة لألخالقي ات المسيحي ة، -

ات  االوالئم واالحتفاالت الالأخالقي ة ال تي كان الوثني ون يقيمونها من أجل جعل وضعهم االجتماعي آمن   وللتمتُّع بمسر 

 وُمتَع العالم. 

المعارضة  اتوالديان الحقيقي ين ينلمسيحي  ينبغي للمسيحي ين المؤمنين في كل  جيل أن يفك روا بما يمث ل االضطهادات ل

 ة في مجتمعهم! ة واألخالقيات المخالفة للمسيحي  للمسيحي  

يرة إلى أمم وبلدان كل  العالم، وبالت الي إلى بلدك ِسفر في ، من أجل تضليل ا  يض  أ رؤيا يوحنا، تخرج هذه األرواح الش ر 

ب  يسوع المسي هللا وشعب هللا، أي ضد   الن اس وإثارتهم ضد   حي ين المؤمنين! وكلما اقتربنا من المجيء الث اني للر 



251 
 

هة ضد   ة للمسيحي ة واألخالقيات الفاسدة المخالفة ين، وازدادت الد  المسيحي   المسيح ازداد االضطهاد الُموج  يانة المضاد 

التي تسبق المجيء الث اني ة، في األي ام األخيرة فسيزيد نشاط هذه األرواح الثالثة، المعارضة للمسيحي  للمسيحي ة! 

 للمسيح بقليل! 

يرة باألرواح "الن   اكثير   يني فقط، ولكن بالمعنى ما تُدعى األرواح الش ر  جسة"، فهم ال يفِسدون الناس بالمعنى الد 

يرة تأثيٌر قوي  على الفساد الجنسي واألخالقي وسط الن  . ااألخالقي أيض   ، اسولذا، قد يكون لكثير من األرواح الش ر 

َور واألفالم اإلباحية والعهارة والمثلي ة الجنسي ة وكل   أنواع وأشكال الفساد الجنسي  األخرى. أنشطة  كما يُرى في الص 

انية الوح الث  الر    الكثير.  ُكبرى، تشير إلى الفساد األخالقيالث المقاوم للمسيحية، والذي يُدعى بابل والز 

ح أن  إبليس أو ة أخرى ينبغي أن نوض  ، ألن   ومر  الكتاب الُمقدَّس يقول إن  أعظم  شياطينه ليسوا المصدر الوحيد للش ر 

ير. فالكتاب الُمقدَّس يقول إنَّ  الش يطانمشكلة ليست  يرة أو حت ى العالم الش ر  أعظم مشكلة هي مشكلة  أو األرواح الش ر 

 (! 3-1: 3 ية؛ روم9: 13)إرميا  القلب األثيم الفاسد في اإلنسان

 

يرة أن يرتبطوا بالحك ام السياسي ين في البالد، وبالمعل مين الوثني ين والكذبة الذين اجاالستنت : يِحب  األرواح الش ر 

يانات الفاسدة المعارضة للمسيحي ة، وبالفاسدين أخالقي    . اينشرون الد 

 

 ج. تجريد األرواح الّشّريرة من أسلحتها 

 

يرة؟: ماذا عمل يسوع المسيح لألرواشف وناق  اكتش    ح الش ر 

  .ّل األرواح الّشّريرة من أسلحتهاجّرد يسوع المسيح ك. 4

 . 11-11: 2كولوسي  اقرأ

ة. بموت يسوع : "صك  الفرائض المكتوب علينا" الُمشار إليه هنا هو بشكٍل خاص  شريعة العهد القديم الط قسي  عّلم

م الش ريعة/ الن اموس فحسب، بل وأب ليب، لم يتم  . المسيح على الص  ة  وإلى األبد بشكٍل نهائي  فقد عمل طل الن اموس مر 

يسوع المسيح  الجميع تعد وا الش ريعة ولم يحفظوها! وألنَّ  اس، ألن  ريعة كمشتٍك غير شخصي  على الن  اموس/ الش  الن  

م الش ريعة، بصفتها متطلَّبات هللا العادلة للت   اموس. المسيحي ون الن  أن يبِطل هذه الش ريعة/  ابرير، فإن ه يستطيع أيض  تم 
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رون من شريعة/ ناموس العهد القديم وكل  ناموس آخر كوسيلٍة للحصول على الت برير أو الخالص!  المؤمنون متحر 

 ة والش رائع المدني ة الُمقدَّمة في العهد القديم. كما أن  المسيحي ين المؤمنين لم يعودوا ملَزمين بأن يحفظوا الش رائع الط قسي  

ئاسات والس لطات" إلى األرواح الش ريرة في األجواء المحيطة باألرض، وإلى الس  تشير الكلم يرة تان "الر  ر  لطات الش 

ليب، لم يُ  يرة من سالحهمفحسب، بل  الش يطانقي د في األرض. بموت يسوع المسيح على الص  د األرواح الش ر   وجر 

يرة يعملون كمشت . كاناإلى األبد أيض   كين شخصي ين على الناس، ألن يسوع لم يكن قد ُصلِب، هؤالء األرواح الش ر 

 ائي(. ولكن بعمل يسوع المسيح الفد14: 12 يوحنا ؛ رؤيا77: 3 يةولهذا لم تُكن خطاياهم قد ُكفِّر عنها بعُد )روم

 ؛ أفسس14: 12 يوحنا ؛ رؤيا11: 2موته وقيامته وصعوده وتتويجه على العرش )كولوسي  وي هذ، الالعظيم

يرة  نزع هللا أسلحة(، 24-27: 1 ، كما لو بقيادتهم أسرى في موكبه االنتصاري اوفضحهم جهار  هذه األرواح الش ر 

ل  ئهالثة مرة  وبشكٍل نهائي وكامل في مجيإلى مركبته االنتصاري ة! عمل هللا هذه األمور الث   كانوا ُمقيَّدين بسالسل األو 

ومالئكته األشرار إلى  الش يطانتصر، حق ق هللا االنتصار على قبل حوالي ألفي عام. ومن خالل يسوع المسيح المن

 (! 79-73: 3 يةروماألبد وبشكٍل نهائي  )

يرة من أسلحتها )كولوسي7: 24 يوحنا ؛ رؤيا29: 12)مت ى  الش يطانقي د يسوع المسيح  د األرواح الش ر   (، وجر 

دهاأو  قي دهايسوع المسيح  (. ال يعني هذا أن  11: 2 ة مقاطع أخرى في من أ جر  سلحتها في كل  الن واحي، ألن  ثم 

يرة ما تزال تمارس تأثير   الش يطان الكتاب الُمقدَّس تعل م بحقيقة أن   ير   اواألرواح الش ر  في حياة الذين ال  اجد    اقوي    اشر 

منزوعة الس الح، ما يزال رة يد واألرواح الش ر  ُمقيَّ  الش يطانله. ومع أن   اورب    ايعترفون بيسوع المسيح ُمخلِّص  

(. 13-14: 6المسيحي ون المؤمنون يحتاجون ألن يلبسوا سالح هللا الكامل ويقاوموا هجمات هذه األرواح )أفسس 

يرة فقط ألن  الش يطانالمسيحي ون المؤمنون قادرون على أن يقاوموا  يرة  الش يطانوأرواحه الش ر  قد قُيِّد وأرواحه الش ر 

وانكساراٍت  وا النهزاماتضلبس سالح هللا الكامل يمكن أن يتعرَّ  سيحي ون المؤمنون الذين يهملوننُِزعج سالحها! الم

 يوحنا المسيحي ة الش خصي ة، وسيكون عليهم أن يقفوا أمام المسيح في دينونته األخيرة )رؤيا شديدة وكثيرة في حياتهم

2 :11-16 .) 

 

  .لطة األرواح الّشّريرةؤمنين من سأنقذ يسوع المسيح المسيحيّين الم. 4

 . 11-17: 1كولوسي  اقرأ

يرة. فتعل م رسالة كولوسي  الش يطان: يشير تعبير "سلطة الظ الم" إلى سيطرة عّلم  أنقذأن هللا  17: 1وأرواحه الش ر 

ة  وإلى األبد وبشكٍل نهائي ونقلهم إلى ملكوته.  خالل  وقد عمل هذا منالمسيحي ين المؤمنين من سلطة الظ الم" مر 
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 14: 2وتعل منا كولوسي بهما الفداء والغفران لكل  ال ذين يؤمنون بيسوع المسيح.  ا، محق ق  تهموت يسوع المسيح وقيام

 رئاسة وسلطة" موجودة في هذا الكون.  س كل  أيسوع "ر اأن ه من هذه اللحظة فصاعد  

 

  .فخوخ األرواح الّشّريرةالمسيحيّين المؤمنين القدرة على أن يهربوا من يسوع المسيح  يعطي. 7

 . 26-21: 2تيموثاوس 2 اقرأ

ي: عّلم ويجعلهم يعملون إرادته ورغباته. ينقِذ هللا هؤالء  الش يطانإبليس، الذين أسرهم  اس إلى األبد من فخ  هللا الن   ينج 

ة وإلى ومن وكالئه األشرار من خالل منح المؤمنين الت وبةَ التي تقودهم إلى معرف الحق   الش يطانمن  معرفة تام 

 عودتهم إلى رشدهم. 

من أرواحه  ا  ي  ينبغي له أال يخشى الش يطان أو أ مسيح ويستمر  في االعتماد عليهالكل  مسيحي  مؤمن يثبت في يسوع 

يرة. ف يرة قد نُزِعت أسلحتها، ولذا ال تستطيع أن تؤذي المسيحي ين المؤمنين إال إن الش يطانالش ر   قُي د وأرواحه الش ر 

يرة بأن تؤذيهم. لألرواح الش  سامحين بهذا عصوا هللا،   ر 

 

 وأرواحه الّشّريرة الّشيطاند. الحرب الروحيّة ضد 

 

  .ين أن يقاوموا األرواح الّشّريرةينبغي للمسيحيّين المؤمن. 4

يرة؟  الش يطان: كيف ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يقاوموا شف وناق  اكتش    وأرواحه الش ر 

يرة. مع أن  ينبغي  يرة هُِزمواللمسيحي ين المؤمنين أن يقاوموا هجمات األرواح الش ر  وقُيِّدت  الش يطان وأرواحه الش ر 

 اعلى المسيحي ين المؤمنين أن يتنب هوا ويصحوا ويشن وا حرب   الُمطلَقة على الن اس، فإن  الكتاب الُمقدَّس يعل م أن  سلطتهم 

ياطين، فقد سيحي  روحية  ضد  تلك األرواح! ليس الم يرة أو الش  ون المؤمنون مضطرين ألن يخافوا األرواح الش ر 

دوا من أسلحتهم وقي دهم ل.  ُجرِّ ب  يسوع المسيح في مجيئه األو  وحية ضد  األرواح الر  ولكن، ينبغي للحرب الر 

يرة أن تستمر  حت   يرة ما تزال تؤذالش ر  أولئك الذين ال  اي أذى عظيم  ى المجيء الث اني للمسيح، ألن  األرواح الش ر 

ون يسوع المسيح.   ينتمون ليسوع المسيح، وما يزالون يحاولون إيذاء الذين يخص 
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 ، ثم قاوم إبليس الّشّرير. أ. اخضع هلل أوال   

 . 3-3: 1يعقوب  اقرأ

ال  يحث  يعقوب المسيحي ي  وبأن يخضعوا هلل، وبعد ذلك إلى هللا وبأن ينق وا قلوبهم أمام هللا ن المؤمنين على أن يقتربوا أو 

 إبليس. وهللا يِعد بأن يهرب إبليس منهم!  يقاومواعليهم أن 

 

ْن أوّ    بثبات في اإليمان المسيحّي، ثم قاوم إبليس.  فْ وق  نفَسك  اوضابط   اومتنبّه   متعقاّل   ال  ب. ك 

 . 9-3: 1بطرس 1 اقرأ

سول بطرس من أن  كلَّ الوقت عن فرصٍة لمهاجمتهم. ولذا  اين المؤمنين باحث  يجول حول المسيحي   الش يطانيحذِّر الر 

بات في إيمانهم أن يحيوا حياة  تت سم بالتعقُّل وضبط النفس والتنبُّه من هجمات إبليس، والث   ينبغي للمسيحي ين أوال  

وع نفسه من ذا الن  ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يعرفوا أن مسيحي ين آخرين في كلِّ العالم يتعرَّضون لهالمسيحي. 

 األلم. 

 

 ذلك ال تعط  إبليس فرصة  أو وطأة قدم.  من المرارة والغضب، وبعدَ  تخلَّص أّوال  ج.  

 . 71، 23-26: 1أفسس  اقرأ

سول بولس المسيحي ين المؤمنين على التخلُّص من المرارة والغضب والش   . فعمل هذه يحث  الر  ر  جار وكل  أشكال الش 

. ومن األمور األخرى التي تعطي إبليس والش ر  فرصة  ووطأةَ قدم في حياتك وطأةَ قدٍم في حياتك ر يعطي إبليساألمو

يرة أو أن تذهب إلى أماكن  مة أو أن تنخرط في أنشطة شر  تهاأن تكون لك عالقة ُمحرَّ  . مشكوك بصح 

 

 لترى إْن كانت من هللا. القدس يحيا فيك، وبعد ذلك امتحن األرواح  حبأن الّرو د. ك ن على يقين أّوال   

 . 11-3يوحنا 2؛ 6-1: 1يوحنا 1 اقرأ

. ولذا، على  وح القدس ال ي يحيا فيهم هو روح الحق  سول يوحن ا المسيحي ين المؤمنين على أن يؤمنوا بأن  الر  يحث  الر 

يسوع المسيح هو هللا  أنَّ اس، الذين ال يعترفون المسيحي ين المؤمنين أن ال يؤمنوا بما تقوله األرواح الكاذبة في الن  
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و11، 1: 1ال ذي ات خذ طبيعة بشرية )يوحنا  في الحياة بحسب تعاليم الرب يسوع المسيح. خرج  ا(، أو ال يستمر 

الون كثيرون إلى العالم، وينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يمتحنوهم ويرفضوا تصديق أو قبول  معل مون كذبة ودج 

(، فقد أعطى 14: 12كورنثوس 1) األرواحالمسيحي ين المؤمنين موهبة الت مييز بين  ومع أن  هللا أعطى بعضكذبهم. 

 تيموثاوس2؛ 13: 13لكلِّ المسيحي ين المؤمنين ليعرفوا الحق  ويتمك نوا من تمييزه )يوحنا  سَ الُمقدَّ  الكتابَ 

الون وأدوات بيد األرواح (! ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يقاوموا الُمعل مين الكذبة ألن هم وكال16-13: 7 ء دج 

يرة. ينبغي أن يقاوموهم برفض االستماع إليهم أو لتعاليمهم المنحرفة الخاطئة. وينبغي لهم بشكٍل خاص  أن  الش ر 

 قراءة ُكتبهم المليئة باالنحراف والخطأ! كما عليهم أن يرفضوا أن يستقبلوهم في بيوتهم. وايرفض

 

  .على األرواح الّشّريرة ان يشنّوا حرب  ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أ. 4

يرة؟ الش يطان: كيف ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يحاربوا شف وناق  اكتش    وأرواحه الش ر 

يرة بأسلحٍة روحية.  اينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يشن وا حرب    ضد  األرواح الش ر 

 واجهة الهجمات وصّدها. الح الروحي إلطفاء الّسهام المشتعلة ولماستخدم السّ أ.  

به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام  ا، حيث يقول الرسول بولس: "... احملوا اإليمان ترس  13-16: 6افسس  اقرأ

ير المشتعلة ... وكلمة هللا سيف الروح. كونوا ُمصلِّين في كلِّ حاٍل، بكلِّ   وح ..." صالٍة وطلبة في الر   الش ر 

الة في شن   ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يعتمدوا بشكٍل خاص  على اإليمان، ويستخدموا آيات كتابية ُمعي نة والص 

يرة.  ير المشتعلة" هي هجماته على أجساد وأرواح وحرٍب روحية ضد  إبليس وأرواحه الش ر  "سهام ]إبليس[ الش ر 

ب  يسوع المسيح أعطى ين، التي تتمث ل في كذبه وات هاماته الكاذبة والمنحرفةنوأذهان المسيحي ين المؤم . ولكن  الر 

إلطفاء هذه الس هام الُمشتعلة. ويؤمن المسيحي المؤمن بأن كالم هللا  االمسيحي ين المؤمنين اإليمان بوعوده ترس  

، وهو يعمل على أساس هذا اليقين. كما  آيات كتابي ة  أن  يستخدم المسيحي المؤمن يستطيعووعوده صحيحة وحق 

وح ُمعي نة لمواجهة هجم د  ات إبليس كسيف للر  عليها. والمسيحي  المؤمن  االنتصارو صد هاعلى هجمات إبليس و للر 

د كامل على يسوع المسيح، الذي بروحه يحيا في المسيحي ين المؤمنين. ولذا، على المسيحي ين ايصل ي في اعتم

يرة من دون االعتماد الت ام  على ي سوع المسيح وكالمه في الكتاب الُمقدَّس. المؤمنين أال يحاولوا صد  األرواح الش ر 

وحي ة هو نهدف المسيحي ين المؤم في اإليمان المسيحي وفي االنتصار على كل  أنواع الش رور  الث باتين في الحرب الر 

 (. 17: 6)أفسس 
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 استخدم األسلحة الّروحيّة في هدم حصون وإنقاذ المسبيّين. ب.  

حارب بها للجسد، فإن  األسلحة التي ن انعيش في الجسد، فإن نا ال نحارب وفق  . "فمع أن نا 1-7: 14كورنثوس 2 اقرأ

لمقاَومة معرفةَ هللا، ونأسر  اليست جسدي ة، بل قادرة باهلل على هدم الحصون: بها نهدم النظريات، وكل ما يعلو مرتفع  

 كلَّ فكٍر إلى طاعٍة." 

وحي ة ضد إبليس ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يعتمدوا على حكمة وحقا ئق وحجج الكتاب الُمقدَّس في شن  حربهم الر 

يرة.  وحي ة ضد إبليس هي وأرواحه الش ر  ل عند المسيحي ين المؤمنين في شن هم الحرب الر   هدم حصونالهدف األو 

يرة هذه هي حججهم الكاذبة المنحرفة واد عاءاتهم وأفكارهم. أ يرة. "حصون" األرواح الش ر  ا الهدف م  األرواح الش ر 

وحي ة فهو  يرة ) إنقاذالث اني للمسيحي ين في حربهم الر  تيموثاوس 2الناس في العالم، أي أولئك ال ذين سبتهم األرواح الش ر 

2 :21-26 .) 

 

  .تهاوسلط ألرواح الّشّريرةينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يكسروا قّوة ا. 7

 قيادة الكنيسة. اكسروا قّوة األرواح الّشريرة خاضعين تحَت أ.  

من وسلبهم في استخدام المسيحي ين المؤمنين في تحرير الن اس من األسر واغتنامهم  اما يزال يسوع المسيح مستمر   

  .سلطان الظ لمة

 . 26-21: 2تيموثاوس 2؛ 11-17: 1؛ كولوسي 72-71: 12؛ يوحنا 74-29: 12مت ى  اقرأ

يينبغي للمسيحي ين المؤمنين أال يقاوموا  . ينبغي أن افحسب، بل ويهاجموا "أراضيه" و"حصونه" أيض   طانالش 

يرة في الن   يسمحوا للمسيح بأن  يستمر   اس وفي المجتمعات من خالل صلواتهم في "ربط" و"تقييد" األرواح الش ر 

 يطانالش  وإعالنهم بشارة اإلنجيل. وهكذا، يصير المسيحي ون المؤمنون أدوات بيد المسيح لتحرير الن اس من أسر 

ل الناس إلى يسوع الش يطانولسلبهم من سلطة ظلمة  رون ال، والمجيء بهم إلى ملكوت هللا. حين يتحوَّ مسيح ويتحرَّ

ة إلى األرض!  الش يطانطرد  يستمر   24-13: 14، فإن ه بحسب لوقا الش يطانمن عبودية وظلم   من الهواء وطرحة بقو 

 

ة  لطرد وإخراج ة لرُسله يعطي يسوع المسيح سلطة  وقو  يرة خاص    .األرواح الش ر 
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ُسل(؛ مرقس  3، 1: 14مت ى  اقرأ  )تالميذ المسيح(؛ أعمال 24-13: 14)تالميذ المسيح(؛ لوقا  24-9: 16)الرُّ

ُسل(؛ أعمال 16: 1 الرسل سول بولس(؛ أعمال 12-6: 17 الرسل )المبش ر فيلبُّس(؛ أعمال 3: 3 الرسل )الرُّ  )الر 

س 13: 16 الرسل سول بولس(؛  13-13: 26ول بولس(؛ )الر  ُسل(؛ عبراني ين 12: 12كورنثوس 2)الر   )الرُّ

 )تالميذ المسيح(.  7-1: 2

اس لحق  هللا في الكتاب الُمقدَّس، بما ينبغي لكل  المسيحي ين المؤمنين أن يكونوا منخرطين ومشاركين في فتح عيون الن  

ام. ينبغي لكل  المسيحي ين ق بعمل إبليس وأرواحه الش  في ذلك الحق  المتعلِّ  يرة الهد  أن ينخرطوا ويشاركوا في إعالن ر 

 . الش يطانبشارة اإلنجيل وفي الصالة، وبالت الي في سلب الن اس وإنقاذهم من سلطة ظلمة 

يرة  الش يطانالمسيح لم يعِط سوى لبعض المسيحي ين المؤمنين سلطته على كسر سلطة  يسوع ولكن   وأرواحه الش ر 

سل( في بعض الن اس. ففي األناجيل، أعطى يسوع المسيح هذه الس  تسكن التي  ة للت الميذ االثني عشر )الرُّ لطة والقو 

، أعطى يسوع المسيح الرسل فر أعمال(. وفي سِ افقط ولمجموعة أكبر من تالميذه )مجموعة االثنين وسبعين تلميذ  

سول بولس والمبشِّ  ة فقط لرُسله والر  لطة والقو  ر فيلبُّس. وهؤالء عملوا ما عمله يسوع، فانتهروا األرواح هذه السُّ

يرة غادرت وترك يرة باسم يسوع المسيح، واألرواح الش ر  من كانت تسكن فيهم. وتعل م رسائل العهد الجديد أن   ت  الش ر 

ة لُرُسله كسمٍة ممي زة لرُ  لطة والقو  ؛ عبراني ين 12 :12كورنثوس 2ل يسوع المسيح )سُ يسوع المسيح أعطى هذه السُّ

2 :7-1 .) 

هو تالميذ يسوع المسيح إليه  24-13: 16في ضوء سياق إنجيل مرقس وتعاليم بقية الكتاب الُمقدَّس، ما يشير مرقس 

ب  11، 11: 16المباشرين الذين كانوا معه. هؤالء هم الذين في البداية لم يؤمنوا )مرقس  (، ولكن حين آمنوا ثب ت الر 

؛ 24-13: 14؛ لوقا 3، 1: 14؛ مت ى 24، 13: 16بها باآليات التي صاحبت كرازتهم )مرقس الكلمة التي كرزوا 

 24-9: 16(. وعالوة  على ذلك، رب ما لم يُكن مرقس 16-17: 19 الرسل ن مع أعمال؛ وقارِ 12: 12كورنثوس 2

ريانية، والتي تحظى بأعلى ة والس  ة والالتيني  الن ص  األصلي إلنجيل مرقس. فأقدم المخطوطات اليوناني  من  اجزء  

. وإن . لسنا متيق نين إن كان مرقس ختم إنجيله فعال  3: 16ة، تظِهر أن إنجيل مرقس انتهى بمرقس درجة من الموثوقي  

 االحق   اة. فيبدو أن كاتب  لم يختمه فإننا ال نعرف سبب ذلك. وإن كان قد ختمه، فال نعرف ماذا حدث لسطوره الختامي  

رواية تلخيصي ة الفتة ُجِمعت من  24-9: 16كخاتمٍة مناسبة لهذا اإلنجيل. ومرقس  24-9: 16أضاف مرقس 

ُسل، وهي تروي بعض ظهورات يسوع المسيح بعد قياماألناجيل األخرى وسِ  ، وتروي حدث صعوده تهفر أعمال الرُّ

ُسل. مرقس  ة ظهور ، ال13-11: 24ُملخَّص ليوحن ا  11-9: 16وحدث عمله المستمر  من خالل الرُّ ذي يروي قص 

، الذي يروي قصة ظهور يسوع 71-17: 21ُملخَّص للوقا  17-12: 16يسوع المسيح لمريم المجدلية. ومرقس 

، الذي يروي ظهور 24-16: 23ُملخَّص لمت ى  13-11: 16ومرقس المسيح لتلميذين كانا ذاهبين إلى عمواس. 
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، الذي يروي صعود 11-9: 1 الرسل ُملخَّص ألعمال 24-19: 16يسوع لألحد عشر على جبٍل في الجليل. ومرقس 

 يسوع المسيح وعمله المستمر  من خالل الت الميذ. 

نص  ذو سلطة في شؤون اإليمان والممارسات حين تكون تعاليمه مدعومة بالكتاب الُمقدَّس  24-9: 16نص  مرقس 

م  المميت )مرقس بشكٍل عام   ب السُّ من المقاطع  ( ليسا مدعوَمين من أيٍّ 13 :16. وألن اإلمساك بالحي ات وشر 

ة  األخرى في الكتاب الُمقدَّس، فينبغي عدم اعتبار هذا الجزء من الكتاب الُمقدَّس، بل ينبغي أن يُنظَر إليه بصفته ماد 

تها ُوِضعت الحق   بقلم كاتب آخر بحيث تشابه كلمات الكتاب الُمقدَّس.  اأبوكريفي ة، أي مادة  مشكوك بأصلها وصح 

يرة بطردها، فينبغي أن تتم  هذه الخدمة تحَت إشراف وقيادة  ة وسلطة األرواح الش ر  ولتجنُّب أخطاء خدمة كسر قو 

 عاون معهم. شيوخ الكنيسة وبالت  

 

  .كرازيال همعملشعبه ويجتاح يسوع المسيح حصون الش ر  ومناطق نفوذه من خالل صلوات 

 . 74-29: 12؛ مت ى 12: 3لوقا  اقرأ

يرة، حيثُما تكون في العالم، أي مهما كانت "األراضي" 12: 3وقا بحسب ل ئيسي لألرواح الش ر  ، فإن  الهدف الر 

و"الحصون" التي تقطنها وتدافع عنها، هو أن تمنع انتشار بشارة اإلنجيل وتمجيد إله الكتاب الُمقدَّس. ولكن  بحسب 

يرة من خالل صلوات المسيحي ين المؤمنين وعملهم ، حين "يربط" يسوع المسيح هذه األرواح ال74-29: 12مت ى  ش ر 

يرة ترخي قبضتها عن الن اس، وترفع في الن هاية قبضتها بشكٍل عام عنهم.  الكرازي اإلرسالي، فإن هذه األرواح الش ر 

يرة!   وحينئٍذ يسود ملكوت هللا على هؤالء بدل األرواح الش ر 

 

 ّصالة واإليمان. كسر قّوة وسلطة األرواح الّشّريرة بالب.  

يرة )مت ى  ( بطريقٍة ُمحد دة. ومع هذا، فهناك 74-29: 12ال يعل م الكتاب الُمقدَّس عن القيام بـ"ربط" األرواح الش ر 

يرة يتم بطريقة ُمعيَّنة تُدعى "الص   راتيجي ة". تالة اإلسبعض المسيحي ين المؤمنين الذين يقولون إن ربط األرواح الش ر 

يرة وأهدافها. ثاني  ريقة بما يلي: أوال  لط  يصف هؤالء هذه ا ، ينبغي تقييد ا، ينبغي تحديد أسماء هذه األرواح الش ر 

يرة وطردها باسم يسوع المسيح. ثالث   الة اإلستراتيجي ة ااألرواح الش ر  في المكان الذي تعمل ، األفضل أن تتم  هذه الص 

يرة، ويقل ل من قدر الر   ة. يزيد هذافيه هذه األرواح المناطقي ة أو اإلقليمي   ة وسلطة األرواح الش ر  أي من تقديره لقو 
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ب  يسوع المسيح على  يرة  الش يطاناالنتصار المكتمل للر  في كل  مكاٍن في العالم. وعالوة  على ذلك، ال وأرواحه الش ر 

الة ينادي الكتاب الُمقدَّس بهذا الر   ال -أي، وال يعل م عن هذه الط ريقة في الص   ة اإلستراتيجي ة"."الص 

 

يادي هو يرة لم تُكن صالة دانيال، ولكن عمل هللا الس    .ما تعاَمل مع األرواح الش ر 

 . 11-12، 1: 14؛ 7-1: 9دانيال  اقرأ

ةَ سبعين سنة. وتواضع دانيال أمام هللا  افر إرميا الن بي أن  شعب إسرائيل سيعاني مسبي  فهم دانيال باالعتماد على سِ  مد 

عقاب هللا  أن الظ روف القاسية التي كان شعب إسرائيل يمرُّ بها. اعترف بخطايا شعب إسرائيل، وأقرَّ بأنَّ بش ىوصل  

. وتوسَّل إلى هللا بأن يرحم شعب إسرائيل وأورشليم. وقد استجاب هللا صالته بطريقةٍ لخطايا إسرائيل كان عادال  

 لتقييدل في المستقبل القريب. لم تُكن صالة دانيال سيادية ومن خالل رؤيا أعلن فيها ما سيحدث لشعب إسرائي

ورطة شعب إسرائيل. والمالك الذي شرح لدانيال ما سيحدث لشعب  فهم، ولكن ها كانت تتعل ق بيةالش يطانئاسات الر  

الة ة التي جرت في الهواء وعن نتيجتها الُمحد دة. لم تُكن صوحي  إسرائيل في المستقبل القريب أخبره عن الحرب الر  

يرة ورئاساتها  دانيال أو أمرٌ  م  الش يطانآخر عمله اليهود المؤمنون هو ما قي د أو هزم هذه األرواح الش ر  بهذا  اي ة، متم 

يادي ة مع شعبه!  راع الذي كان سيجري على األرض كان سيلقي بالش ك  بشأن نجاة شعب خط ته الس  ومع أن  الص 

ب  لدانيال كانت تهدف لتشجيع دانيال. ففيها أعطى هللا دانيال إسرائيل نتيجة  لهذا الصراع، فإن  الر   ؤيا ال تي أعطاها الر 

المسيطر على األحداث الجارية على  ابأن ه مهما كان مستوى بؤس الوضع في األرض، فإن  هللا هو دائم   اأكيد   ايقين  

فر من سِ  14و 9يهدف األصحاحان  ال ُحِسمت!تحد دت وة الجارية في الهواء قد نتيجة الحرب الروحي   األرض وأنَّ 

وحي ة ما ينبغي لهم أن يعملوهدانيال لتعليم المسيحي ين المؤمين ب ما ، بل لتشجيع المسيحي ين المؤمنين بفي الحرب الر 

وحي ة!  عمله هللا وما سيعمله الح بتواضعه اطبع  في الحرب الر  ، يمكن للمسيحي ين المؤمنين أن يتبعوا مثال دانيال الص 

الة اإلستراتيجي  و ة" ضد ما صالته واعترافه بما يعرفه من خطايا شعبه، ولكن  المقطع ال يعل م عن منهجية "الص 

 ة. ة/ اإلقليمي  يُدعى األرواح المناطقي  

يا   .دي هو ما يفتح األبواب الُمغلَقةليست صلوات المسيحي ين المؤمنين بل عمل هللا الس 

 . 13: 23؛ مت ى 23، 21: 11؛ إشعياء 9-3: 7 يوحنا رؤيا اقرأ

ب  يسوع المسيح ال المسيحي ون المؤمنون بصلواتهم. واألفكار الت الية ليست أفكار    االذي يفتح األبواب ويغلقها هو الر 

 كتابي ة : 
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يرة المناطقي   بسبب عدم وجود منيؤمن بعض الن اس بفكرة أن ه  - يرة، فإن هذه األرواح الش ر   ة/يقاوم األرواح الش ر 

ة تعمل ما تريد. ال يؤي د الكتاب الُمقد  اإلقليمي    س االعتقاد بهذه الفكرة. ة حر 

يرة بصلواتهم، فإن ه ال  - عمل أي  أمٍر يمكن يعتقد بعض الن اس بفكرة أن ه ما لم يقي د المسيحي ون هذه األرواح الش ر 

 س ال يدعم هذه الفكرة. تاب الُمقدَّ الك روحي، مثل الكرازة أو الخدمة اإلرسالي ة، في هذه المنطقة. لكنَّ 

ر  ةخطيَّ يعتقد بعض الن اس أن  - بلٍد ما قد تجعل ذلك البلد تحَت لعنٍة بناحيٍة ُمعينة، ولذا يحتاج ذلك البلد ألن يتحر 

بصلوات المسيحي ين المؤمنين قبل أن تُقبَل بشارة اإلنجيل في ذلك البلد. ولكن ليس من تبريٍر أو دعم في الكتاب 

 س لالعتقاد بهذه الفكرة. ُمقدَّ ال

ير أو المؤمنين أن يحد دوا الر  ه ينبغي للمسيحي ين يؤمن بعض الن اس بأن   - ، ووطأة قدمه في ذلك البلد الش يطانوح الش ر 

وح. لكن ال يمكن استخالص هذه الفكرة من الكتاب الُمقدَّس. أن يستطيعوا الص   قبل  الة ضد  ذلك الر 

يرة ورئاساتها هذه األفكار واألرا يرة، الش يطانء بشأن األرواح الش ر  ة وسلطة األرواح الش ر  ية تزيد من تقديرها لقو 

صلوات المسيحي ين المؤمنينن وتقل ل دور وتقل ل من مقدار سيادة هللا وسلطته! كما أن ها تبالغ في تقديرها لمسؤولية و

 !  من قدر عمل يسوع المسيح الكامل والمستمر 

ي ين ليسوا هم المسيطرين على أماكن وبقاع األرض الش يطانيرة ورؤساءهم ر  ب الُمقدَّس أن  األرواح الش  يعل م الكتا

أحداث التاريخ وكل  الن اس في األرض، بل سي دنا هللا صاحب الس لطان بيسوع المسيح هو المسيطر الُمطلَق على  وكلِّ 

يعل م الكتاب الُمقدَّس أن  المناطق (. 21: 1؛ أفسس 13: 23؛ مت ى 23، 21: 11شعياء إ؛ 14، 1: 21كل هذه )مزمور 

والبالد ال تُفتَح أمام الكرازة ببشارة اإلنجيل بصلوات المسيحي ين المؤمنين، فيسوع المسيح هو الممسك بالمفاتيح، 

: 1يل )كولوسي وهو يفتح بسيادته كل  األبواب إلى األماكن الُمغلَقة في العالم، ويعطي الفَُرص إلعالن بشارة اإلنج

2-1 !) 

 

يرة لوات، بل استجابات هللا لصلوات المسيحي ين المؤمنين هو ما يكسر سلطة األرواح الش ر   .تهاوقو   ال الص 

 . 1-7: 14كورنثوس 2؛ 29: 12؛ مت ى 11-14: 6؛ أفسس 1-2: 1كولوسي  اقرأ

الة ودورها الحقيقي؟ يعل م الكتاب الُمقدس بأنَّ  س أنفُسنا للص  علين ما هي مكانة الص  الة، حت ى ا نحُن المؤمنين أن نكرِّ

ب  فرص   ي د الر  لوات هي الوسيلة التي بها تُفتَح األبواب،  ايفتح الس  في كلِّ مكاٍن لكرازتنا ببشارة اإلنجيل! ليست الص 

ة بش الة قو  ك بشكٍل آلي  ولكن ها الوسيلة التي بها نطلب من هللا أن يفتح األبواب إن أراد أن يفتحها! ليست الص  ري ة تحر 
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الة هي يد اإلنسان المفتوحة  يَد هللا صاحب الس لطان. فهذه الفكرة فكرةٌ متعجرفةٌ تجعل اإلنسان أقوى من هللا. فالص 

يادة والس لطان كل  ما يريد أن يعطيه!   التي تستقبل من هللا صاحب الس 

أن نلبس سالح هللا الكامل لنستطيع الث بات في مواجهة إبليس  علينا نحُن المسيحي ين المؤمنين يعل م الكتاب الُمقدَّس أن  

حين نصل ي وحين نقوم بخدماٍت كرزاي ة وإرسالي ة في أي  بقعٍة أو منطقٍة على األرض! وهو يعل م أن ه بسبب عمل هللا 

يرة ورؤ ليب، فإن  الخالصي الكامل على الص   ي ين الش يطانسائها يسوع المسيح سيستمر  في سيادته بربط األرواح الش ر 

(. سيعمل يسوع المسيح هذا استجابة  لصلوات المسيحي ين ومن خالل 72-71: 12ويجذب الناس إلى نفسه )يوحنا 

! بل إن هللا قادر على أن يعمل أكثر جد   ا نطلب أن  اعمل المسيحي ين المؤمنين الكرازي اإلرسالي  بما ال يُقاس مم 

 (! 24: 7نتخي ل أو نفتكر )أفسس 

 

 وينتظرون بثقة.اإليمان بوعود هللا يجعل المسيحي ين المؤمنين يصل ون بثقة 

 . 11: 1؛ يعقوب 17: 11؛ يوحنا 12: 22؛ لوقا 19: 13؛ 14-9: 6مت ى  اقرأ

 ما هو دور اإليمان في الصالة؟ 

يطلبانه، فإن  ذلك  ما : "إن ات فق اثنان منكم على األرض في أيِّ أمٍر، مهما كانقائال   19: 13مت ى يسوُع في يِعد 

: "فأيُّ شيٍء تطلبونه باسمي أفعله لكم." تهدف هذه الوعود إلى إيصال 17: 11يكون لهما." ويعد في يوحن ا 

الة بثقة. يحتاج المسيحي ون للش جاعة والت   شجيع حين يصل ون ألجل أبواب وفرٍص المسيحي ين المؤمنين إلى نقطة الص 

يرة. تش ير هذه الوعود إلى إلٍه يسمع كلَّ صلواتنا قادٍر على أن يعمل كلَّ هذه األمور، وكريٍم أو ضد  األرواح الش ر 

 بحيث ال يحرمنا من أيِّ خير!  اجد  

عنا هذه الوعود عليه أو تسمح به هو أن نصل ي بإلحاح وإصرار على أن  ما هو األمر  نعرفولكن  األمَر الذي ال تشج 

حيح أو أن تتم  مشيئتنا! فوعود  عند الن اس.  الكبرياء والعجرفةهللا ال تهدف لتعزيز  الص 

يادي ة بكل  ثقة. تعلِّ الة هو الص  جوهر اإليمان في الص   م رسالة الة بثقة ومن ثم االسترخاء واالطمئنان بإرادة هللا الس 

وع أن هذا (. يعل م يس12: 22الة هو: "لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك" )لوقا أن جوهر الحياة والص   11: 1يعقوب 

الة: أبانا الذي في السماوات، ليتقدَّس واتنا. فقد عل م قائال  لالموقف ضروري في كل ص : "فصل وا أنتم مثل هذه الص 

في صالة اإليمان ال يكون إيماننا بأن هللا سيعمل  ه(. ولذا، فإن  14-9: 6اسمك! ليأِت ملكوتك! لتكن مشيئتك" )مت ى 
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. ولهذا الس بب بطريقٍة آلية ما نطلبه أو ما وع ي د األمين الُمِحب  د به، ولكن نا نستريح ونطمئن بكل  ثقة بإرادة إلهنا الس 

 صلواتهم: "لتكن مشيئتك!"  ي كلِّ على المسيحي ين المؤمين أن يقولوا ف

معرفتنا  المحدودي ات والت حديدات البشري ة من صلواتنا. حينما نصل ي نحُن المؤمنين: "لتُكن مشيئتك،" فإننا نزيل كل  

معرفة  محدودة! وحلولنا الُمقتَرحة  اخص أو المجموعة التي نخدمها تكون دائم  للوضع الحقيقي لمنطقتنا أو بلدنا أو الش  

يادي ة دائم    ناوتحديداٍت على صلواتنا بإحساس ا! وفي بعض األحيان نفرض حدود  امحدودة أيض   اوفهمنا إلرادة هللا الس 

ة وإيمان! بما هو األفضل في وضٍع ُمع يَّن. صالتنا "لتُكن مشيئتك" ليست عالمة ضعف أو شك، ولكن ها عالمة قو 

فإننا ال نفرض أي ة حدود أو قيود على صلواتنا، ولكن نا بهذا  حينما نصل ي نحُن المسيحي ين المؤمنين "لتكن مشيئتك"

ن مشيئتك" تضع الظ رف أو المنطقة أو نرفع صلواتنا فوق كلِّ المحد دات البشرية والقيود البشري ة! طلبتنا "لتكُ 

ته الساميتَين. ليس من مكان الش   خص أو المجموعة بال تحفُّظ في يَدي هللا الجب ارتين وحكمته الالمحدودة، ومحب ته وقو 

نفع وأمجد من يدي هللا! وليس من حلٍّ ألية مشكلة يكون أفضل وأ اأو مجموعة  من الناس أكثر أمان   انضع فيه إنسان  

 هللا ألجل ذلك الشخص أو تلك المجموعة من الن اس أو بلدهم!  الحل  ال ذي في فكر من

تختلط ببخور صالة التي نرفعها من األرض  غير الكاملةبأن صلواتنا المحدودة و 1-7: 3 يوحنا فر رؤيايعل م سِ 

ل صلواتنا المحدودة والن اقصة (. وهكذا، تص21: 3؛ عبرانيين 71: 3 يةماء ألجلنا )رومفي الس   الكاملةيسوع المسيح 

(. 16: 1يعطي رحمة ونعمة لمساعدتنا في وقت حاجتنا الحقيقي ة )عبرانيين  اإلى عرش هللا بكمال مطلَق! هو دائم  

 ، ولكن ليس بعمل ما تطلبه صلواتنا الن اقصة بل بعمل ما خط طت له مشيئته الكاملة! ايستجيب هللا صلواتنا دائم  

 

  .اية إبليس وكّل أرواحه الّشّريرةهي النّ سوع المسيح فسيدين الّرّب ي. 3

 . 14-3: 24؛ 16-17: 16 يوحنا رؤيا اقرأ

د  عّلم ضد هللا.  اعظيم   ا: قبل المجيء الث اني للمسيح مباشرة، وخالل الضيقة العظيمة، سيقود إبليس وشياطينه تمر 

جهن م، من حيُث لن يمكنهم الهروب، بل سيُعذَّبون  - ولكن في المجيء الث اني، سيُلقي يسوع المسيح بهم إلى الهاوية

 إلى أبد اآلبدين!  اونهار   ليال  
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لحق   2الم 

 المالئكة والحرب الّروحيّة   
 

 ماذا يعل م الكتاب الُمقدَّس عن المالئكة؟ 

ن في بعض الظ روف وح القدس والكتاب الُمقدَّس والمؤمنين في الكنيسة! ولكيعمل هللا عادة  من خالل المسيح والر  

ة، يعمل هللا أيض   ة المالئكة وعالقتهم بيسوع المسيح من خالل مالئكته. وسندرس في هذا الملَحق عن هوي   االخاص 

 ووظائفهم وأعمالهم المتعل قة بالمسيحي ين المؤمنين وبغير المؤمنين. 

 

 المالئكة . أ

 

  .طبيعة المالئكة. 4

في العهد  فرا  )كتاب ا(سِ  13مرة  في في  161في العهد القديم، و (اكتاب  ) فرا  سِ  13ات في مرَّ  143المالئكة  تُذَكر

 الجديد. 

الكلمة العربية "مالك" ترجمة للكلمة العبرية "مآلخ" والكلمة اليونانية "أنجيلوس"، وهي تُعني "الُمرَسل" أو 

 "المبعوث". 

، أي أن ها ُخلِقت لتحقيق بيد المسيح وللمسيحلِقت المالئكة مختلفة  من المالئكة. خُ  اأنواع   احين خلق هللا العالم خلق أيض  

، مثلما يُدعى خلقهاكما أن  المالئكة يُدعون "أبناء هللا" ألن  هللا (. 11: 1؛ عبرانيين 6: 1مقاصد المسيح )كولوسي 

 2: 6ناء هللا" في تكوين (. ولكن  التعبير "أب16-9: 3 ية؛ روم6: 1)أيوب  أعاد خلقهمالمؤمنون "أبناء هللا" ألن  هللا 

ال يشير إلى المالئكة بل إلى "المؤمنين"، بينما التعبير "بنات الن اس" يشير إلى غير المؤمنات. المالئكة أسمى من 

(. المالئكة "كائنات روحية" 16، 3: 2في ترتيب الن عمة )عبرانيين  البشرالبشر في ترتيب الخليقة، ولكن هم أقل من 

يستطيعون الت فكير  إذ  هملهم شخصي ات  (. إن هم أشخاٌص، أي79: 21؛ لوقا 11 :1)عبرانيين ال لحم وعظام لها 

ج، ولذا فهم ليسوا ذكور    (. 21: 12)مرقس  اوإناث   اوالتكلُّم واالختيار والعمل. المالئكة ال تتزو 
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 .عدد المالئكة. 4

ب  بـ"رب  الجنود" )في العبري ة اكثير   (. الكلمة 9: 1؛ إشعياء أو "إيل صباؤوت" صباؤوت""يهوه  :ما يُدعى الر 

 وبالطه السَّماوي من مجلسه اجزء   امن المالئكة حول عرش هللا يشك لون مع   حصاؤهإال يمكن "جنود" تشير إلى عدٍد 

 ؛ مزمور3: 73(، ويرن مون بتسابيحه )أي وب 22، 13: 27؛ إرميا 3: 11؛ 6: 1؛ أي وب 19: 22ملوك 1)

 (. 21-24: 147(، ويعملون مشيئته )مزمور 17: 2؛ لوقا 2: 113

ب  كثيرةٌ ال تُحصى" )مزمور  ب  جيٌش عظيم من المالئكة. "مركبات الر   (. المالئكة مؤهَّلون تأهيال  13: 63لدى الر 

(. كان يمكن ليسوع المسيح أن يطلب من اآلب معونة، فيحصل على 17: 2، ويُقَسمون إلى مجموعات )لوقا اجي د  

ة  لمساعدته والعمل ألجله )"الجيش" هنا ترجمة للكلمة اليونانية  امن اثني عشر جيش  أكثر  من المالئكة تكون مستعد 

 ملوك2؛ انظر 17-12: 26( )مت ى اعسكري   6444و 1444"لجيون"، وهي فرقة عسكرية تعداد جندها ما بين 

اليين" المالئكة، فقد كانا يشيران إلى أن  ال "ألوف ألوف المالئكة" أو "م(! وحين تكل م دانيال ويوحنا عن 13: 6

 (. 11: 1 يوحنا ؛ رؤيا14: 3حصر لمالئكِة هللا )دانيال 

 

 .قدرات المالئكة. 7

(. 1: 2ملوك 2ه )تعصا وأها على أن تختار ما بين أن تطيع هللا تتمتلك المالئكة طبيعة  أخالقية ، كما يظهر من قدر

ولكن هم ليسوا كل ي  المعرفة، فلم تُكن المالئكة تعرف خطة هللا للخالص، وال  لدى المالئكة قدرات عقلية ممتازة،

(. يمكن للمالئكة أن 76: 21؛ مت ى 12-11: 1بطرس 1؛ 3: 11صموئيل 2)يعرفون وقت المجيء الث اني للمسيح 

ب ويسب حوه ويعبدوه )إشعياء  ر بعض 11-11: 1 يوحنا ؛ رؤيا22: 12؛ عبرانيين 7: 6يرن موا بفرح للر  (. وتُصوَّ

ك بسرعة الريح 6: 11 يوحنا ؛ رؤيا14: 13المالئكة بأن  لها أجنحة  ويمكنها أن تطير )مزمور  (. ويمكنها أن تتحرَّ

(. ولكن ها ليست كل ية الوجود )ال تستطيع أن تكون في كلِّ 3: 1؛ عبراني ين 11: 1ار )حزقيال وأن تخدم هللا بقوة الن  

(. إن ها أقوى 27-21: 9ألن ها ال تستطيع أن تكون إال في مكاٍن واحد في وقٍت واحد )دانيال  األماكن في الوقت نفسه(،

يرة (، وأ11: 2بطرس 2م )من المتكب رين والمتعجرفين وسط البشر في العال قوى من رؤساء الش ياطين/ األرواح الش ر 

ة والقدرة، إذ تمك نت قوى (. ول7-1: 24 يوحنا نفسه )رؤيا الش يطان(، وأقوى من 17: 14)دانيال  كن ها ليست كل ي ة القو 

 (. ترى المالئكة وجه هللا )مت ى11-12: 14ي ة من مقاومتها لبعض الوقت )دانيال الش يطانالش ر  

 (. 14: 6؛ مت ى 21-24: 147(، وهي أمثلةٌ على الط اعة الُمطلَقة هلل )مزمور 14: 13

 



265 
 

 .ظهور المالئكة. 3

(. 11: 1(، ولكن ها تستطيع أن تصيَر مرئية  فتظهر للن اس )لوقا 16: 1كة غيَر مرئي ٍة )كولوسي عادة  ما تكون المالئ

 ابيضاء أو ثياب   ا(. وفي بعض األحيان تظهر البسة  ثياب  1: 13يئة بشٍر عادي ين )تكوين فتظهر في بعض األحيان به

 )دانيال اومرعب   ايكون ظهورها مهيب   (، وفي بعض األحيان14: 1 الرسل ؛ أعمال1: 21المعة بهي ة )لوقا 

ؤى )زكريا 24: 1(. ويمكن للمالئكة أن تظهر في األحالم )مت ى 11-19، 1-11: 14 (، وفي 11-3: 1(، وفي الر 

 (! 2: 17للن اس اليوم )عبراني ين  تظهر (. كما أن  المالئكة ما تزال22: 19-1: 13الحياة الحقيقية )تكوين 

 

 .أنواع المالئكة. 4

. تُدعى مالئكة هللا بـ"المالئكة المختارين" ألن  هللا اختارهم بأال الش يطانمة نوعان من المالئكة: مالئكة هللا ومالئكة ث

(. إنهم 11: 11كورنثوس 2(، ومالئكة نور )73: 3(. هؤالء مالئكة قد يسين )مرقس 21: 1تيموثاوس 1يسقطوا )

 (. 11: 1خالص" )عبرانيين "]أرواح خادمة[ تُرَسل لخدمة الذين سيرثون ال

دوا على هللا وأخطأوا إليه )رؤيا فهُم الش يطانأما مالئكة  (. 6 :1 ؛ يهوذا1: 2بطرس 2؛ 9-3: 12 يوحنا الذين تمرَّ

(، 11: 3(. هذه المالئكة كاذبة )يوحنا 9، 1: 12 يوحنا ؛ رؤيا11: 21تشك ل المالئكة األشرار جيش إبليس )مت ى 

(. وبعض مالئكة إبليس أرواح مناطقي ة إقليمية تمارس 14-3: 7يوحنا 1ال توقُّف )انظر وهي تخطئ باستمرار وب

 (. 24، 11-12: 14تأثيرها على بلٍد كامل )دانيال 

 

 .المالئكة وطبقات وفئات رتَب. 4

ام   اين، خلقهم عروش  حين خلق يسوع المسيح المالئكة، خلقهم مرئي ين وغير مرئي   اٍت وحك  سالطين. وسلطاٍت/  اوقو 

(. وكلُّ فئات ورتَب المالئكة هذه خاضعةٌ اآلن ليسوع 16: 1)كولوسي المختلفة للمالئكة  الفئاتتصف هذه الكلمات 

(. ويصف 22: 7بطرس 1؛ 21: 1المسيح الُمقام الجالس عن يمين اآلب، وليست لها سلطة إال من يد المسيح )أفسس 

تَب والفئات ا  ة. لمالئكي  الكتاب الُمقدَّس بعض تلك الرُّ
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  .أ. الكروبيم 

ة وجالل ومجد هللا، وتقف محيطة  بعرش قداسة هللا في الس   : 14؛ حزقيال 1: 99ماء )مزمور الكروبيم مالئكة تعلِن قو 

(، وتحرس قداسته ومقاصده الُمقدَّسة في جن ة عدن 14: 13(، وتحيط به في نزوله إلى األرض )مزمور 1-22

 (. 29-23: 6ملوك 1(، وفي الهيكل )22-13: 21االجتماع )خروج (، وفي خيمة 21: 7)تكوين 

 

 .ب. الّسرافيم 

ده وترفعه، وتِعدُّ الناس ليتقد موا إلى هللا بشكٍل صحيح )إشعياء   (. 3-1: 6الس رافيم مالئكة تحيط بعرش هللا وتمج 

 

 .رؤساء المالئكةج.  

ة جد   ؤساءومالئكتَ  . يحارب هؤالء إبليسَ ارؤساء المالئكة مالئكة مهم  ؛ 17: 14يخائيل )دانيال م ه. ومن هؤالء الرُّ

 (. 9-3: 12 يوحنا رؤيا

 

  .اد. المالئكة أفراد   

ة، كما فعل مع دانيال وزكريا ومريم العذرا . وقد فعل هذا من خالل ءفي بعض األحيان كان هللا يُرِسل رسالة خاص 

رها  (.73-11: 1؛ لوقا 27-24: 9مالك مثل جبرائيل )دانيال  ولكن ال يوجد مالٌك يعرف خط ة هللا األزلي ة التي قر 

ا كان المالئكة يعرفون. ولكن مع أن األنبياء عرفوا بعض  ها. بل يمكن القول إن  األنبياء كانوا يعرفون أكثر مم  وأقر 

؛ 2-1: 1نيين اإلعالن الكامل لم يأِت إال من خالل يسوع المسيح ورُسلِه )عبرا فإنَّ المعرفة عن يسوع المسيح، 

 (! 12-14: 1بطرس 1
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 .هـ. المالئكة الّساقطون 

(. وحين سقط 13-11: 23)حزقيال  احارس   افي األصل كروب   الش يطان. كان 1انظر الدليل اإلرشادي الث امن، الُملَحق 

اقطة تُدعى (. ومنُذ ذلك الحين وهذه المالئ1: 12 يوحنا ته )رؤياين في خطيَّ رأخذ معه مالئكة  آخ الش يطان كة الس 

يرة )3: 12 يوحنا " )رؤياالش يطان"مالئكة   (. 11-17، 23-22: 12 مت ى(، أو شياطين أو أرواح ش ر 

كرزت بعض المالئكة الس اقطة وما زالت تكرز بديانٍة أخرى كما لو كانت ديانة  من هللا، ولكن  الذين يكرزون برسالة 

يانات الكاذبة والمنحرفة بأن  مالك  اهذه المالئكة ُمدانون ومحكوم عليهم أبدي    ح ا! يؤمن معل مو الد  سالة الص  يحة أتى بالر 

(! 3: 1قد تعرَّضوا لتضليل مالئكة أشرار، ولذا هم ُمدانون دينونة  أبدية  )غالطية  لهم من هللا، وهم بهذا يكونون

يانات الكاذبة والمنحرفة إلى هؤالء المالئكة أو األرواح الش ر   (، 1-1: 3كورنثوس 1يرة باعتبارها "آلهة " )تشير الد 

 (. 24: 14كورنثوس 1بل إن ها تعبدها بصفتها "آلهتها" )

 

 .خدمة المالئكة. 3

ده نهار   ر المالئكة بأن ها حول عرش هللا تمج  ة للمالئكة هي تمجيد هللا. تُصوَّ  ؛ رؤيا14-9: 3)دانيال  وليال   اأهم مهم 

تهم ا11-11: 1 يوحنا  ؛ مت ى21-24: 147لث انية فهي إطاعة كلمة هللا وعمل ما يأمرهم به )مزمور (. أما مهم 

6 :14 .) 

  .أ. خدمة المالئكة االعتيادية 

، حتى صعود يسوع المسيح وتمجيده، كان هللا قد 1: 2المالئكة أدوات هللا في تنفيذ عنايته بالعالم. وبحسب عبرانيين 

باالعتماد على اللغة األصلية )العبرية( إلى:  3: 72تثنية ويمكن ترجمة . أعطى المالئكة مهمة إدارة وتدبير العالم

م العلي  لألُ  ق بني آم، أقام حدود   ممَ "عندما قس  تقسيم إدارة  عوب بحسب عدد مالئكة هللا." تم  للش   اميراثها، حين فر 

ر بعض وعدٍد ك الش يطانالبالد واألمم المختلفة بحسب عدد القوى المالئكية. وبعد سقوط  بير من المالئكة، يُصوَّ

 رياساٌت وسلطاٌت وقوى معادية )دانيال ون البالد واألمم بأنَّهمحكمذين كانوا يهؤالء المالئكة األشرار ال

سول بولس هؤالء المالئكة 1: 12؛ 21: 14؛ انظر دانيال 24، 12-11: 14 بـ"الرئاسات والسلطات (. يدعو الر 

ل للمسيح كان المالئكة يمثلون أمام هللا حين 12: 6م" )أفسس وأسياد العالم، وحك ام هذا الظال (. فقبل المجيء األو 

 (. 6: 1بشأن خدمتهم )أي وب  اوتقرير   ايُستَدعون ليقد موا حساب  
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 .ب. الخدمة غير االعتيادية للمالئكة 

ته. إن هم ُمرَسلون لخدمة المؤمنين،  أي خدمة الذين سيرثون الخالص المالئكة أدوات هللا في تتميم خالص هللا لخاص 

(. إن هم يراقبون ما يحدث في حياة المؤمنين، ويكل مون المؤمنين ويحمونهم 11: 1في يسوع المسيح )عبرانيين 

وينقذونهم ويهتم ون بهم ويرِشدونهم ويحاربون عنهم ويحملونهم حين يموتون إلى محضر هللا. ويكون المالئكة 

ة من هللا حاضرين في الكنيسة، ويتعل مون  سائل الخاص  من الكنيسة عن حكمة خط ة هللا. يُوِصل المالئكة بعض الر 

 لبعض األفراد، ويوِصلون بركات هللا لشعبه، وينف ذون حكم هللا ودينونته على أعدائه. 

ل الكبيرة في تاريخ الخالص. ظهرت المالئكة ظهور   اجد   اكان عمل المالئكة بارز   ي أي ام ف ابارز   افي نقاط التحوُّ

اآلباء )إبراهيم(، وفي إعطاء الش ريعة/ الن اموس )موسى(، وخالل فترة سبي شعب إسرائيل ورد ه من الس بي 

 الرسل (، وصعوده )أعمال3-1: 23)حزقيال(. كما برز عملهم في والدة يسوع المسيح )مريم(، وقيامته )مت ى 

ُسل )أعمال9-11: 1 رز دورهم ثانية  في المجيء الث اني ليسوع المسيح )مت ى (. وسيب19: 1 الرسل (، وفي خدمة الرُّ

ين، بل ينتمون لديانات عالمية متعد دة، عن أشخاٍص لم يكونوا مسيحي  يات كثيرة ا(. وثم ة قِصص ورو74-71: 21

لوا إلى يسوع المسيح وقبلوه ُمخلِّص    . اورب    ازارتهم مالئكة في حلٍم أو رؤيا، فتحوَّ

 

 سيحالمالئكة ويسوع الم . ب

 

 َمن هو مالك الّرّب؟ . 4

" )يهوه( نفسه، بينما في مقاطع ب  " و"الر  ب  نراه  أخرى في بعض مقاطع الكتاب الُمقدَّس يُساوى ما بين "مالك الرَّ

.  امختلف   ب   عن الر 

 أ. مالك الّرّب هو إعالن الّرّب.  

ب  لموسى في لهيب نار من شجيرة ع11-2: 7خروج في  إن ه "إله  ثم عرَّف عن نفسه قائال   ل يق.، ظهر مالك الر 

(، وأعلن اسمه بكونه "أهيه الذي أهيه" )"أنا الذي هو أنا"؛ أنا 6: 7إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب" )خروج 

(. معنى هذا االسم هو أن ه يستحيل الت عبير عن كيان هللا بأي  اسم. كما أن ه يعبِّر عن 11: 7"الكائن الدائم"( )خروج 

ب   تجاه عهده. في هذا المقطع، "مالك الرب" هو أمانة هللا ب   - إعالن الر   13: 1. انظر يوحن ا إعالن عن الر 

ب  ال ذي أعلن هللا لشعبه في العهد القديم مع يسوعقارِ . 6: 13و ال ذي أعلن هللا للن اس في العهد  المسيح ن مالك الر 

 الجديد. 
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 ب. مالك الّرّب هو حضور الّرّب.  

ب  موسى وشعب إسرائيل بأن يرِسل المالك الذي فيه اسمه أماَمهم ليحميهم في 27-24: 27في خروج  ، وعد الر 

ه لهم. وفي اآلية   ب  مالك الر  شخصي ة من التباُدل ما بين  ا، نرى نوع  22مسيرهم، وليأتي بهم إلى المكان الذي أعد 

 ." وعالوة  على ذلك، فإنَّ قلتُهما  المالك( وفعلت كلَّ ) أقوالهإن حرصَت على االستماع إلى نفسه، إذ يقول: " ب  الر  و

ب  يستطيع أن يصفح عن الخطايا. فهذا أمٌر ال يستطيع عمله إال هللا. اسم الرب في هذا المالك، أي أن   ب  مالك الر  الر 

ب  11، 2: 77فيه. وفي خروج  الذي يعلِن نفسه في هذا المالك هو حاضٌر فعال   سيسير أمام شعب  مالَكهأن ، يِعُد الر 

ح لهم بأن ه في الط ريق، سيسير "حضور هللا" معهم. مالك الر   مع  ب  حضور الر  في هذا المقطع هو  ب  إسرائيل ويوض 

انوئيل، أي "هللا معنا"، . قارِ 3-1: 2ومرقس  27: 1شعبه. اقرأ مت ى  ن مالك الرب بيسوع المسيح، الذي يُدعى ِعم 

 الذي يغفر الخطايا مثل هللا. 

 

رَسل من الّرّب.   ر الم   ج. مالك الّرّب هو الحامي والم حرِّ

ب  الذين يخافونه، ويطرد أعداءهم كخي م ويعسي 3-1: 71و 3: 71في مزمور  ب  نرى مالك الر   ر حول شعب الر 

ر الُمرَسل من الر  المقطعين هو ومطارديهم. مالك الرب في هذين  ن ارِ . ق14-9: 14قرأ يوحن ا إ. ب  الحامي والمحرِّ

ب  بيسوع المسيح، الذي يخل ص خرافه ويحامي عنهم.   مالك الر 

 

رَسل من عند الّرّب.  هل ك الم   د. مالك الّرّب هو القاضي الم 

ب  ليهلك جزء  23، 19-11: 21 األيام أخبار1في  ب  لمالك الر  من سك ان أورشليم إدانة  على  ا، نرى إرسال الر 

ب  مع يسوع . قارِ 16-11: 19 يوحنا . اقرأ رؤيالقاضي الُمرَسل من هللااهنا هو  ب  خطيئة داود. مالك الر   ن مالك الر 

 المسيح، الذي سيدين األمم غير الت ائبة. 

 

 هـ. مالك الّرّب هو الوسيط بين الّرّب وخّدامه.  

فوها. وحين األرض ويستكش مجموعة  من راكبي الخيل ليجولوا في كلِّ  ب  ، نقرأ عن إرسال الر  11-3: 1في زكريا 

ب  هنا هو  مالئكة عادوا، أخبر لوا إليه. مالك الر  ب  بما اكتشفوه وتوص  ام الر  الر  ب  وخد  . اقرأ ب  الوسيط بين الر 

ب  بيسوع المسيح، الذي هو الوسيط بين هللا والن اس. 1: 2تيموثاوس 1  . قارن مالك الر 
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تشفّع ألجل اآلخرين أمام هللا.    و. مالك الّرّب هو الم 

بَّ 17-12 :1في زكريا  بِّ الر  ب  في هذا  اطالب   القديرَ  ، خاطب مالك الر  حمة ألجل أورشليم ومدن يهوذا. مالك الر  الر 

ب  بيسوع المسيح، الذي هو حي  . قارِ 21: 3. اقرأ عبرانيين ألجل اآلخرين أمام هللا الشفيعالمقطع هو  ن مالك الر 

 ليشفع فينا وألجلنا أمام هللا.  ادائم  

 

 عن آخرين.  اهو المحامي الذي يكلّم الّرّب دفاع  ز. مالك الّرّب  

، الذي  الش يطانو ب  ، نرى رئيس الكهنة يهوشع يقف أمام مالك الر  3-1: 7في زكريا  ب  يشتكي عليه. ولكن مالك الر 

"، دافع عن يهوشع، وأزال خطيَّ  2يُدعى في اآلية  ب  ب  هنا هو بـ"الر  ب  دفاع  المحامي اته. مالك الر  عن  الذي يكل م الر 

ب  بيسوع المسيح، الذي يكل م اآلب دفاع  . قارِ 2-1: 2يوحنا 1. اقرأ شخص آخر  عن ا.  ان مالك الر 

 

 ح. مالك الّرّب هو وسيط العهد.  

"1-1: 7في مالخي  ب  ب  بـ"الر  ي د" ، يُدعى مالك الر  ى )أدوناي( في إشارة إلى جالله كملٍك وقاٍض، ويُدع أو "الس 

ب  هنا هو 6: 3"مالك العهد" أو "ُمرَسل العهد"، ألن ه وسيط العهد )انظر عبرانيين  وسيط العهد في (. مالك الر 

ب  نفسه، الذي يأتي ليطهِّر ويمحِّص وينق ي، باإلضافة إلى 1. وفي اآلية ين القديم والجديدالعهد ف بكونِه الر  ، يُعرَّ

ب  بيسوع الاكونه قاضي   ذي أتى ليطهِّر إسرائيل واألمم، ذي هو الوسيط بين هللا والن اس، ال  مسيح ال  . قارن مالك الر 

 والذي سيأتي ثانية  ليقاضي الجميع ويحكم عليهم. 

 

 .ط. االستنتاج 

ب   ب  هو امخلوق   اكائن   ليسواضح أن مالَك الر  ب  يهوه نفسه في العهد القديم. فمالك الر  . وينبغي اإلعالن المرئي للر 

ب  يسوع المسيح قبل د بينه وبين الت وحي ب  في العهد القديم، فإن األقنوم الث اني . ابشري    اجسد   ات خاذهالر  ومثل مالك الر 

(. بعَد 11: 1ين هلل الذي ال يُرى )كولوسي في الث الوث األقدس، ابن هللا في العهد القديم، كان اإلعالن واإلظهار المرئي  

د يسوع المسيح، لم يُعد م ب  وتجسُّ ب  يظهر ثانية . كان هللا هو َمن كان يرسل مالك الر  يسوع من أرسل الك الر 

يتشابهان في خدمتهما، فقد كانت خدمتهما: اإلعالن، الوساطة، التشفُّع، القيادة، الحماية، اإلنقاذ،  االمسيح، وكان
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وح القدس، ألن هم ب  متمي ز عن أقنومي هللا اآلب والر  كما ات خذ هو.  امرئي   ا لم يت خذا شكال  إصدار الحكم. مالك الر 

 (. 17-11: 71؛ 13-11: 22؛ 11-3: 16تكوين  ا)انظر أيض  

 

  .مقارنة المالئكة بيسوع المسيح. 4

بُّ يسوع المسيح بالمالئكة. 2-1ين في عبراني    ، يُقاَرن الرَّ

ر عظمته وسبب كون اإلعالن ال ذي عن يسوع المسيح ابن هللا تُظهِ يقد م الوحي سبع حقائق  7-1: 1ين وفي عبراني  

ثالث عشرة مرة في  )وما يشابهها( تُستخدم صفة المقارنة "أفضل"أُعطي له وبه أسمى إعالن يمكن هلل أن يعطيه. و

ده وتمجيده من جهٍة أخرى. وألن ه ليس لدى  سفر العبرانيين للمقارنة بين يسوع وتدبيره الجديد من جهة وما سبق تجسُّ

(، فإنه ليست لديه رسالة أخرى بعد بشارة اإلنجيل. 71: 2؛ لوقا 11-77: 22أعظم من ابنه )انظر مت ى  هللا "ُمرَسل"

 (! 2-1: 1يتكل م هللا كلمته األخيرة في يسوع المسيح ومن خالله )عبراني ين 

(. هو 19-13: 13م )تثنية وعد هللا به في العهد القدي يسوع المسيح هو آخر نبيٍّ  يعل م الكتاب الُمقدَّس بكل  وضوح بأنَّ 

ب  كلَّ شيء. هو مَ  ن به سيبارك هللا كل  الن اس والش عوب على األرض. أيُّ شخٍص، مهما كانت خلفي ته من به سيرد  الر 

يني ة، ال يستمع ليسوع المسيح سيُقطَع تمام   ل الن اس عن طُرقهم  االد  من شعب هللا. أرسل هللا يسوَع المسيح ليحوِّ

يرة )أ  (! 26-21: 7 الرسل عمالالش ر 

 أ. مركز يسوع واسمه أعظم من مركز واسم المالئكة.  

م الوحي في عبراني ين  ُرفِع يسوع المسيح ه أسمى من كل  المالئكة. حقائق عن يسوع المسيح تُظِهر أن   11-1: 1يقد 

سب تعييٍن أزليٍّ من هللا اآلب. (، وذلك بح2: 1إلى يمين هللا، وورث االسم "ابن هللا"، كما ورث كل  شيء )عبرانيين 

عة من العهد القديم تُظِهر أوال   ميا، التي أوصلها االبن، محفوظةٌ  االقتباسات المتنو  أن رسالة هللا الن هائية والسُّ

، ا(. وثاني  2: 2ومدعومة بمراسيم أجل  وأمجد من تلك التي صاحبت إعطاء الش ريعة التي نقلتها المالئكة )عبرانيين 

هذه االقتباسات أن العالم الجديد الذي يملك االبن عليه كوسيط يفوق العالم القديم الذي فيه ُعي نت مالئكة إلدارة  تُظِهر

م لتجنيب المسيح يسوع (. والراجح أن هذا الت شديد على سمو  1: 2األمم والد َول )عبرانيين  على المالئكة قد قُدِّ

(. وتذكَّر أن الت عليم الخاطئ المتعلِّق 9: 17نواع التعاليم الغريبة )عبرانيين وحماية العبراني ين من أن يُحَملوا بكل  أ

 (. 13: 2لى مؤمني مدينة كولوسي )كولوسي إ ابعبادة المالئكة قد تسل ل أيض  
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 ب. المالئكة تسجد ليسوع المسيح وتعبده.  

نراهم في العهد الذين ب  )يهوه( في العهد القديم، لعبادة الر   انقرأ عن هؤالء المالئكة، ال ذين ُدعو 6: 1وفي عبراني ين 

ين لعبادة يسوع المسيح.  ون لعمل هذا منُذ لحظة دخول يسوع المسيح إلى العالم بصفته الجديد مدعو  المالئكة مدعو 

 ؛ أفسس1: 2)عبرانيين  وعليها للمسكونة امطلق   امتسي د   اابن هللا، أي في تمجيده وجلوسه على العرش حاكم  

 (. 11-6: 1 يوحنا ؛ رؤيا22: 7بطرس 1؛ 24-21: 1

 

 ج. المالئكة تخدم يسوع المسيح.  

فيع في اإلدارة اإللهية للكون، فإن ها مع هذا أقل بكثير  3-3: 1ين نقرأ في عبراني   عن المالئكة التي برغم مركزها الر 

 هللا ، كانت تنفِّذ أوامركالهواء والن ار من المركز الس امي ال ذي أُعطي ليسوع المسيح. وفي حين أن عناصر الطبيعة،

ام،  هفي العهد القديم، فإن  المالئكة في العهد الجديد تنفِّذ أوامر ة النار. وبمقابل دور المالئكة كخد  بسرعة الريح وقو 

 ى األبد. المالئكة، فإن  حكم يسوع المسيح اإللهي سيدوم إل عمل فإن  يسوع يُخاطَب باعتباره "هللا". وبمقابل مؤقتية

 ؛ رؤيا19: 1؛ لوقا 14: 3في محضر هللا )دانيال  تقفها عن المالئكة التي مع أن   11-17: 1ونقرأ في عبراني ين 

وقوفهم في مكان الش رف الفريد عن يمين هللا كما ُدعي يسوع المسيح.  للجلوس، فإن  ال أحد منها ُدعي (2: 3 يوحنا

. ستتم  خدمتهم بشكٍل خاص  العرشزي تهم لتنفيذ أوامر الجالس على في محضر هللا عالمة على استعدادهم وجاه

 لمنفعة مجموعٍة لديها امتيازات من هللا، وهي مجموعة المسيحي ين المؤمنين. 

 

 ريعة، بينما كان يسوع المسيح الوسيط في إعطاء بشارة اإلنجيل. في إعطاء الشّ  د. كانت المالئكة الوسيطَ  

ق يسوع المسيح على المالئكة المبني على حقيقة أن ه مع أن الن اموس الط قسي في  1-1: 2نقرأ في عبراني ين  عن تفوُّ

 ؛ غالطية17: 3 الرسل ؛ أعمال2: 77العهد القديم تم إيصاله ونقله من خالل وسطاء مالئكيين لألنبياء )تثنية 

 (، فإن  بشارة إنجيل العهد الجديد قد تم  إيصالها بيسوع المسيح. 19: 7
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/ العالم الجديد / العالم القديم، بينما يدير يسوع المسيح التدبيرالقديم كان المالئكة يديرون التدبيرهـ.  

 الجديد. 

بأن ه مع أن  المالئكة هم من أداروا العالم والكون قبل تجسُّد يسوع المسيح، فقد دش ن يسوع  1: 2نقرأ في عبراني ين 

ده وجلوسه على العرش، وسيُ  المسيح حكمه على نظام العالم الجديد م حكمه هذا في المجيء الث اني منُذ تجسُّ كِمل ويتم 

 ظالل الحقائق )عبرانيين - بظاللهيفوق نظام العالم القديم  بحقائقه(. نظام العالم الجديد 21: 7 الرسل )أعمال

 (. 1: 14؛ 17، 1-3: 3

 

وأتى ليخلِّص النّاس، وأّما المالئكة فال تستطيع و. حّول يسوع المسيح المالئكة الّساقطين إلى حالة العجز  

 . اأن تخلِّص أحد  

ده صار أدنى قليال   3: 2نقرأ في عبرانيين  م يسوع كلمات  بأن  يسوع المسيح بتجسُّ من المالئكة. وبهذا، فقد تم 

ات خذ حالة اإلنسان أدنى من المالئكة و اللجنس البشري. فقد تواضع صائر   بصيرورته الممثِّل الحقيقيَّ  3المزمور 

 الخاطئ والهالك. 

ة وسلطان إبليس، الذي هو مالٌك  16-11: 2وفي عبرانيين  نقرأ عن حقيقة أن  يسوع المسيح بموته وقيامته أبطل قو 

عب والخوف. دركون حقيقة أن الموت عقاب للخطيَّ ساقط. بالنسبة للن اس ال ذين ي ة، يمثِّل الموت أعظم سبب للرُّ

بالن سبة للذين  هم على عمل مشيئته. ولكنهذا من الموت كوسيلة إلذاللهم وإجبار الن اس خوف ويستخدم إبليس

ة وعبودية مريعة إلبليس إلى بركٍة وتحريٍر على الخطيَّ  يؤمنون بيسوع المسيح، فقد تغي ر معنى الموت من دينونةٍ 

سبة لهؤالء، فإن ه يت خذ طبيعة موت يسوع والمسيح نهائي من األلم والمعاناة في هذا العالم. ولذا، حين وقت الموت بالن  

ليعين المالئكة  الد يسوع (! تجسَّ 79-73: 3 يةة هللا )رومفلن يتمك ن الموت من أن يفصلهم عن محب  وقيامته! 

ر الن اس ال ذين سيؤمنون به!  رهم، بل ليعين ويحر   ويحر 

 

  .المالئكة في حياة يسوع المسيح. 7

 جيء الّرّب يسوع المسيح.أ. أعلنت المالئكة م 

 لمالخي، أعلن ا(. والحق  23-21: 9ق. م. أعلن المالك جبرائيل مجيء يسوع المسيح لدانيال )دانيال  179في عام 

(. كما أعلن لمريم 1: 7؛ انظر مالخي 21-1: 1والدة من سيمه د الطريق ليسوع المسيح، أي يوحن ا المعمدان )لوقا 
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(. وفي وقٍت الحق، ظهر مالك ليوسف في حلٍم وأعلن 73-26: 1وطبيعته اإللهية )لوقا  العذراء والدةَ يسوع المسيح

 (. 21-13: 1له والدة يسوع المسيح العذراوية )مت ى 

 

 .على األرضفي الجسد يسوع المسيح  وجودب. عمل المالئكة خالل فترة  

عاة، وظهر جمهوٌر من  (. وفي وقٍت 2المالئكة مسب حين هللا )لوقا حين ُولِد يسوع المسيح، أعلن مالك والدته للر 

الحق، ظهر مالك ليوسف في حلم، وأمره بأن يأخذ مريم امرأته ويسوع الط فل ويهرب إلى مصر، ألن الملك 

(. وفي وقٍت الحق، ظهر مالك ليوسف في حلٍم وأمره بأن يعود 13-17: 2ى هيرودس كان يخط ط لقتل الط فل )مت  

به إبليس، أتَت(. وحين بدأ يسوع خدمته ا27-19: 2إلى أرض إسرائيل )مت ى  المالئكة وكانت  لعلني ة، بعد أن جر 

(. وبعَد ثالث سنوات، حين كان يسوع يصل ي في جثسيماني في الليلة التي سبقت صلبه، ظهر 11: 1تخدمه )مت ى 

اه )لوقا  يسوع، قال يسوع المسيح (. وحين أتى جمهوٌر كبير بسيوفهم وعصيهم للقبض على 11-17: 22مالك وقو 

)فرقة  عسكرية( من المالئكة لتكون تحَت  البطرس إن ه يستطيع أن يطلب من اآلب فيعطيه أكثر من اثني عشر جيش  

إمرته في أي  شيٍء يريد. ولكن  يسوع المسيح لم يطلب معونتهم وذلك لتتميم الكتاب الُمقدَّس بموته لخالص الخطاة 

 (. 16-12: 26)مت ى 

 

د يسوع المسيح في الّسماء حالة ل المالئكة خاللج. عم   .تمج 

 ؛ يوحنا3-1: 21؛ لوقا 3-1: 16؛ مرقس 3-1: 23في قيامة يسوع المسيح )مت ى  نيحاضركان المالئكة 

(. فقد دحرَج مالٌك الحجر عن فتحة القبر ليس إلخراج يسوع بل ليدع الن اس يدخلون إلى ذلك القبر 14-17: 24

اس منه. وقد اومخيف   اقام من الموت. وقد كان ظهور المالك مهيب   فيرون أن  يسوع كانت هناك عدة ، فارتعب الحر 

: "لماذا تبحثن عن الحيِّ بين  مالئكة تجول في القبر حين أتت النسوة ليرين ماذا حدث لجسد يسوع، فقال المالئكة لهن 

 (. 6-1: 21األموات؟ إنه ليس هنا، ولكن ه قد قام!" )لوقا 

، حين كان يسوع يصعد إلى الس ماء، ظهر مالكان ووقفا مع الت الميذ وأعلنا المجيء الث اني ليسوع اد أربعين يوم  وبع

بعد  اماء فور  يسوع المسيح في الس   تتويج 11-1: 1 يوحنا فر رؤيا(. ويصف سِ 11-14: 1 الرسل المسيح )أعمال

ختوم الكتاب الملفوف الذي كانت الكتابة فيه من الد اخل  صعوده. ونرى أن يسوع المسيح هو الوحيد المستحق  أن يفكَّ 

ليب، وهو الوحيد الذي انتصر بقيامته من األموات . هو والخارج، ألن ه هو الوحيد الذي مات كحمٍل كف اري على الص 

م وينف ذ تاريخ هللا الخالصي والقضائي الوحيد ال ذي يستطيع أن يعلِ  كم بشأنهم. خالص الن اس وإصدار الح -ن ويتم 
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يوخ األربعة وعشرون وفي ارتقائه عرش الس ماء، ووقوفه في وسط عرش هللا، رن مت الكائنات الحي ة األربعة والش  

وجماهير ال تُحصى من المالئكة تسبيحاِت مجده قائلة : "مستحقٌّ هو الحمل المذبوح أن يناَل القدرةَ والغنى والِحكمة 

ة واإلجالل والمجد والبركة!  (. ورد د كلُّ المخلوقات صدى هذا الت سبيح! 12: 1 يوحنا " )رؤياوالقو 

نقرأ عن جلوس يسوع المسيح اآلن عن يمين هللا، وعن خضوع المالئكة  21: 1وأفسس  22: 7بطرس 1وفي 

نقرأ عن خضوع العالم ليس للمالئكة من  1: 2وعبرانيين  22: 1والرئاسات والس لطات والس يادات له. وفي أفسس 

 لكلِّ شيٍء.  ارأس  هللا  الذي عي نه، إذ وضع هللا كل شيٍء تحَت قدمي يسوع المسيح االوقت فصاعد   ذلك

 

 .د. عمل المالئكة في أحداث المجيء الثّاني ليسوع المسيح 

ب  يسوع المسيح بقوة ومجد عظيم.  72-71: 21و 71-74: 21في مت ى  نقرأ عن حقيقة أن  كل  األمم سترى الر 

يسوع المسيح مالئكته بصوٍت بوق عظيم، وسيجمعون مختاري المسيح من كل مكاٍن في العالم،  ب  فسيرسل الر  

، نقرأ عن 14-3: 1تسالونيكي 2و 17-21: 17ويفصلون الناَس بعضهم عن بعض في الدينونة األخيرة. وفي مت ى 

لش رور. وسيكون المالئكة حاضرين ة ويعمل اإرسال يسوع المسيح لمالئكته لينزعوا من ملكوته كل ما يسب ب الخطيَّ 

إي اهم من محضره. وسيكون المالئكة حاضرين حين  احين يعاقب يسوع المسيح هؤالء األشرار بهالك أبديٍّ طارد  

(. وسيكون 9-3: 12يعلِن يسوع المسيح الذين له ويعترف بهم ألنهم اعترفوا به أمام الن اس على األرض )لوقا س

 (. 23: 16فئ كل إنساٍن حسب عمله )مت ى حين سيكاالمالئكة حاضرين 

 

 ج. المالئكة والمؤمنون

 

  .المؤمنينيراقبون المالئكة . 4

المسيحية ألجل نفسها، ولكن ها موجودة  بعمل هللا من خالل الكنيسة المسيحي ة. ال توَجد الكنيسة االمالئكة مهتم ون جد   

ف هللا بحكمته المتن عة للن اس من خالل يسوع المسيح ومن خالل رُسلِه )عبرانيينألجل هللا وألجل مجد هللا! يعرِّ  و 

ف المالئكة بح12-14: 1بطرس 1؛ 1-2: 1 بطرس 1؛ 14: 7مته من خالل الكنيسة المسيحي ة )أفسس كأ(، ولكن ه يعرِّ

عة والعديدة، والمالئكة مهتم ون جد   12: 1 م الكنيسة. توفِّق بتقدُّ  اب(. الكنيسة هي مرآة تنعكس فيها كماالت هللا المتنو 

فاهلل بيسوع المسيح أخرج حياة  بالموت، وصالح اليهود حكمة هللا بين أموٍر تبدو أن ها ال يمكن التوفيق في ما بينها: 

 وغير اليهود )األمم( ال ذين يؤمنون بيسوع المسيح. 
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يراقب المالئكة (. 14: 11وقا حين يأتي الخطاة من أية خلفية دينية أو علمانية للت وبة )ل ويفرحونالمالئكة يرى 

باستمرار ليروا إن كان المسيحي ون المؤمنون يعيشون حياتهم حسب تعليم الكتاب الُمقدس، وإن كانوا يخدمون المسيح 

(. يراقب المالئكة ويرون كيف يتعرَّض المسيحي ون المؤمنون لالضطهاد من 21: 1تيموثاوس 1من دون محاباة )

(. ومع هذا، فقد منع هللا مالئكته من أن يعملوا كجيش يسعى إلنقاذه 9: 1كورنثوس 1) أجل إيمانهم بيسوع المسيح

(، ألن لحظة االنتصار الحاسم على قوى الش ر  لم تُكن قد أتت بعُد. كما منع هللا المسيحي ين 17-12: 26)انظر مت ى 

ُجل، وما يزالون من أن يخوضوا ما يُدعى بالحروب الُمقدَّسة! وكان المالئكة حاضرين حين خُ  لِقت المرأة من الرَّ

جل  نَ ركيُدزلَن ييراقبون اليوم ليروا إن كانت الن ساء ما  ترتيب خلق هللا وما يتعل ق به من تنظيم في العالقة بين الر 

جل وألجل مجد (. فترتيب هللا وأمره هما أن تدرك النساء أن هُنَّ 14: 11كورنثوس 1والمرأة ) مخلوقاٌت ألجل الر 

جل رأس المرأة، ولذا ينبغي أن يدركن أن جلالر . هذا يعني (9، 3، 2: 11كورنثوس 1؛ 13: 2)تكوين  هللا جعل الر 

 خدمة (، وفي أعمال19-13: 7؛ كولوسي 21-22: 1واج المسيحي )أفسس جل في الز  على المرأة أن تخضع للر   أنَّ 

(. معرفة المرأة لحقيقة أن  مالئكة هللا 2: 7 ؛11-11: 2تيموثاوس 1؛ 73-77: 11كورنثوس 1الكنيسة المسيحية )

واج، وللش يوخ في الكنيسة.   يراقبونها باستمرار يساعد المرأة على أن تخضع لزوجها في عالقة الز 

 

  .المؤمنينيكلّمون المالئكة . 4

ؤى )دانيال  شرح دة يسوع وال أعلن(. والمالك نفسه 27-24: 9؛ 19-11: 3المالك جبرائيل لدانيال معنى الر 

إلى األمان والس المة  وأرشده وقادهالمالك يوسف من الخطر الوشيك  وحذ رسيح وطبيعته اإللهية لمريم العذراء. مال

سل تعليمات ب  (. ومالك من الر  19-17: 2)مت ى  بأن يكرزوا ببشارة اإلنجيل عالنية  وبكل  جرأة )أعمال  أعطى الرُّ

بما عليه عمله من أجل ضمان سماع المسؤول في حكومة  المبش ر أعطى تعليمات لفيلبس(. ومالك 13-24: 1

المسيحي ين  يحث ون(. وفي بعض األحيان، يأتي المالئكة و26: 3 الرسل لبشارة اإلنجيل )أعمال )أثيوبيا( الحبشة

 ويضه )أعمال" ألن  الوقت ال ذي يضيع ال يمكن أن يعود وال يمكن تعاالمؤمنين على أن يعملوا قائلين لهم: "قم سريع  

 (. 3: 12 الرسل

 

  .يعّززون ويدعمون إعالن بشارة اإلنجيلالمالئكة . 7

جعل إعالن البشارة من خالل المسيحي ين المؤمنين علِن المالئكة بشارة اإلنجيل، ولكن هللا يستخدم مالئكته في ال يُ 

ُسَل تعليماٍت بأن يكرزوا ببشارة اإلنجيل اممكن   اأمر   (. 24-13: 1 الرسل عالنية  في الهيكل )أعمال. أعطى مالٌك الرُّ



277 
 

 الرسل ليعلِن بشارة اإلنجيل لمسؤوٍل حكومي )أعمال بالمكان الذي عليه أن يذهب إليهومالك أخبر فيلبُّس المبش ر 

سول بطرس للمجيء إليه ليسمع هو وأقرباؤه 26: 3 (. ومالٌك قاد المسؤول العسكري كورنيليوس لدعوة الرَّ

ومالك أنقذ الرسول بطرس من السجن كي يعلن  (.77-74، 22، 3-1: 14 الرسل ة اإلنجيل )أعمالوأصدقاؤه بشار

سول بولس ليحول دون  (.11-1: 12هذا األخير بشارة اإلنجيل على نطاٍق واسع )أعمال الرسل  ومالٌك أنقذ الر 

 نفسه، من سماع رسالة اإلنجيل )أعمالموته في تحطُّم الس فينة، وليتمك ن أقوى حاكٌم أرضيٌّ في ذلك الوقت، القيصر 

 (. 21-22: 23 الرسل

 

  .يعملون ألجل المؤمينالمالئكة . 3

 شعب هللا. يحمونأ. المالئكة  

، 1: 91؛ 3: 71)مزمور  ويُنقِذونهميخي م المالئكة ويحل ون حول الذين يت قون هللا ويت كلون عليه ويسيرون في طريقه 

ٍد وخيول ومركباٍت من نار أحاطت بالن بي أليشع وخادمه للد فاع عنهما ضد جيشٍ (. ظهرت مالئكة هللا كجنو11-12

 (. 13-11: 6ملوك 2عظيم لألعداء أتى ليُمِسك بالن بي )

، ُربِطوا وأُلقي بهم إلى أتوٍن مشتعل. ولكن  وحين تعرَّض أصدقاء دانيال الث الثة لالضطهاد بسبب إيمانهم باهلل الحي 

األتون وفك  قيودهم، وحماهم من لُهُب نيران األتون. ولم يحترق فيهم شيء، بل ولم تعلق بهم أتى إلى ذلك  امالك  

(. وفي وقٍت الحق، تعرَّض دانيال نفسه لالضطهاد بسبب أمانته هلل الحي، وأُلقي به 29-21: 7رائحة الن ار )دانيال 

ب  أتى ودخل إلى جُ  اإلى ُجب  األسود الجائعة. ولكن  مالك   ب  األسود وأغلق أفواه األسود، فلم تؤِذ دانيال، حت ى من الر 

 (. 27-22: 6بجرٍح صغير )دانيال 

غار! فإن  أقول لكم: إن  اوعن باألطفال الذين أُحِضروا إلى يسوع المسيح قال: "إي اكم أن  تحتقروا أحد   من هؤالء الص 

(. فقد حذ ر يسوع المسيح تالميذه 14: 13ت" )مت ى مالئكتَهم في الس ماء يشاهدون كل  حين وجهَ أبي الذي في الس ماوا

ين، فاهلل يعطيهم قيمة عظيمة، بل إن ه عي ن مالئكة  عظماء  من اعتبار األطفال )ومن لديهم موقف األطفال( غير مهم 

و فئٍة مالئكتهم ... يشاهدون كلَّ حين وجه أبي" ال تنحصر في طبقٍة أجملة "في  ب  كالم الر  لحراستهم والعناية بهم. 

تَب الس ميا. وتعبير "مالئكتهم" ال  معينة من المالئكة، ولكن ها تشمل كلَّ المالئكة، بما في ذلك المالئكة ذوي الر 

غار، ولكن هم يشملون مالئكةَ  الذين يصيرون مثل األوالد، أي المسيحي ين  كلِّ  ينحصر في مالئكة األوالد الص 

ُكل  مسيحيٍّ مالكه الحارس، ولكنَّها تعل م أن  كلَّ مالئكة السماء يراقبون كل الحقيقي ين. ال تعلِّم هذه اآلية بأنَّ ل

كما أنَّ هؤالء المالئكة ليسوا وسطاء بين الناس وهللا، ألن هم ال يكل مون هللا ألجل هؤالء الن اس المسيحي ين في العالم. 
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ة بعمق وقوة بخالص المسيحي ين المؤمنين وفي ما يختص  بهم. فما تعمله المالئكة هو أن ها تعتني بشعب هللا وه ي مهتم 

مهم )  (. 12: 1بطرس 1وتقدُّ

ل والمجيء الث اني ليسوع  يقة العظيمة، التي يتعرَّض لها المسيحي ون المؤمنون ما بين المجيء األو  خالل فترة الض 

ام/ عبيد هللا، أي كل  المسيحي   المسيح، يضع المالئكة ختم هللا الحي   ؛ 1-1: 3 يوحنا ين المؤمنين )رؤياعلى جباه خد 

ما يهدف هذا لتمكينهم من  ا(. هذه عالمة مجازي ة تشير إلى حماية هللا لهم من األذى، وغالب  7: 22 يوحنا انظر رؤيا

 ؛ رؤيا6-7: 9فال يسقطون تحَت دينونات هللا الحالية في األرض )انظر حزقيال  أن يحيوا ألجل هللا ويخدموا هللا

9 :1 .) 

 شعب هللا. ينق ذونالمالئكة ب.  

سل من الس جن لضمان استمرار إعالن بشارة اإلنجيل )أعمال (. وأنقذ مالك بطرَس 24-13: 1 الرسل أنقذ مالٌك الرُّ

اس الس جن حت ى يستمر   ا، ومغلق  أبواب الس جن االقيود التي كانت على يديه، وفاتح   امن الس جن كاسر   بطرس  عيون حر 

 (! 11-1: 12 الرسل ة اإلنجيل )أعمالفي الكرازة ببشار

 

 حاجة شعب هللا باالحتياجات األساسية. يسّدونج. المالئكة  

ب  إيليا الُمتَعب الجائع الُمكتئب  .  اخبز  أعطى مالك الر  اه ليتمكَّن من وماء  ب  وقو  الس فر مسافة  طويلة في ولمسه الر 

 (. 19-1: 19ملوك 1بة )رحلٍة صع

 

 شعب هللا.  دون ويقودونيرش  د. المالئكة  

 (.14، 3: 21أرشد مالٌك خادم إبراهيم في رحلته وساعده في العثور على زوجٍة مناسبة إلسَحق )تكوين 

 

َحنهم.  يقّوونهـ. المالئكة    شعب هللا وسط تجاربهم وم 

ى مالٌك يسوَع المسيح في صالته في الليلة التي سبقت صلبه )لوقا  ع بولس حين كان (. ومالٌك شج  11-14: 22قو 

فينة محطِّ ة تعرَّضت لعاصفٍة شديدة كانت ستفي سفين (. يكون المالئكة حاضرين حين 26-21: 23 ارسل )أعمال الس 

 (. 22: 16إلى محضر هللا مباشرة  )لوقا  اميت   ايموت المؤمن. وقد حملوا مؤمن  
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 هم. عنألجل شعب هللا و يحاربونو. المالئكة  

(. مع أن  اإلمبراطوري ة الفارسي ة 21-24؛ 11-12: 14كة إبليس األشرار )دانيال يحارب مالئكة هللا مالئ

تَين كانتا تملكان سلطة  عظيمة  على شعب هللا في الس بي، فإن رؤساء المالئكة واإلمبراطوري ة اليوناني ة األرضي  

عن شعب هللا. هللا مسيطٌر بالكامل على األشرار في هاتَين اإلمبراطوريتَين هُزموا على يِد رئيس مالئكة هللا المسؤول 

، 24، 11-12: 14)دانيال  كامال   اانتصار   اأن شعب هللا سيكون منتصر   مسبقا  شعب هللا وأحداث األرض، ويعلِن 

 (. 11: 13 يوحنا ؛ رؤيا79-73: 3 ية؛ روم21

 

 د. المالئكة وغير المؤمنين

 

يف من هللا. فهم ينفِّذون عناية هللا بالمؤمنين وغير المؤمنين على انشغل المالئكة عبر الت اريخ بإدارة المسكونة بتكل

كما أن هم أدوات بيد هللا حين ينفِّذ حكمه في األمم األرض. وهم أدواٌت بيد هللا حين ينقِذ هللا المؤمنين على األرض. 

ذ المالئكة حكم هللا الن هائي العاصية والبشر العصاة. وفي نهاية الت اريخ، حين سيعود يسوع المسيح إلى أرضنا، ستنفِّ 

 على الذين رفضوا محب ته وخالصه في يسوع المسيح. 

 

  .الّرّب أدان الملك داودمن مالك . 4

 (. 74-11: 21 األيام أخبار1الملَك داود ألن ه عصا هللا ) ب  الر   عاقب مالكُ 

 

  .الّرّب حكم على جيش كامل للعدوّ من مالك . 4

ب   ملوك 2من جنود جيش األشوري ين العظيم في ليلٍة واحدة ألنَّ قائدهم أهان هللا الحي  وعي ره ) األف   131قتل مالك الر 

19 :9-19 .) 

 

  .بتقييده الّشيطانالّرّب حكم على من مالك . 7
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بشارة  بدرجٍة ال يمكن فيها للش يطان أن يمنع إعالن اعاجز   الش يطانذلك  الت ن ين، جاعال  ة، قي د مالٌك في صورة رؤيوي  

ٍة أو أي  بلٍد على األرض )رؤيا (. حصل هذا في المجيء األول ليسوع المسيح قبل 7-1: 24 يوحنا اإلنجيل في أي  أم 

 (! 72-71: 12؛ يوحنا 11: 21؛ 74-29: 12ألفي عام )انظر مت ى 

 

  .امتعجرف   اسياسيّ   اأدان قائد  الّرّب من مالك . 3

 الرسل (، وبسجنهم )أعمال2-1: 12 الرسل سيح بقتل خد امه )أعماللم يقاوم الملك هيرودس عمل يسوع الم

سمح بكلِّ عجرفٍة وكبرياء للجموع بأن يرفعوه إلى مرتبة اإلله! ولذا، ضربه أيضا   ه( فحسب، ولكنَّ 7-13: 12

ياسي ين (. هذا تحذيٌر جديٌّ لكل  القاد21-19: 12 الرسل مالك، فأخذ الدوُد يأكله وهو حي  إلى أن مات )أعمال ة الس 

يني ين حين يضطهدون المسيحي ين المؤمنين، ويجعلون من أنفسهم قادة  ديني ين أو سياسي ين عظماء في بالدهم.   والد 

 

  .يدين الّشّر القائم في األرض الحاليةالّرّب من مالك . 4

ا، حين تصعد صلوات غير الكاملة بصلوات يسوع المسيح الكاملة. وهكذيخلط المالك صلوات شعب هللا  ارمزي  

بعمل يسوع المسيح وصلواته  اوغير الكاملة إلى عرش هللا، تُجَعل مقبولة  وكاملة  تمام   ةن المؤمنين المحدوديالمسيحي  

من  األجلهم. واستجابة  لصلوات المسيحي ين المؤمنين المنخرطين في حرب روحية وألم على األرض، يلقي هللا رمزي  

ماء إلى األرض، مصحوبة  برعود وبروق وزلزالت أرضية. وصلوات المسيحي ين المؤمنين من الس اخالل مالكه نار  

يرة )رؤياغير الكاملة، التي تُ   يوحنا كمَّل ببخور تشفُّع يسوع المسيح، تؤد ي إلى دينونة هللا الحالية على األرض الش ر 

3 :7-1  .) 

 

  .خحذيريّة عبر التّاريتنفِّذ المالئكة الّدينونات التّ . 4

أجزاء كبيرة من األرض والبحر في عبر الت اريخ في هذا العالم. وتؤثِّر دينوناتهم ينفِّذ المالئكة دينونات هللا الت حذيري ة 

(، وتؤثِّر 21: 11؛ انظر حزقيال 17-6: 3؛ 1: 3 يوحنا واألنهار والمسكونة من خالل الكوارث الط بيعية )رؤيا

يرة وأعمالهم )رؤيا اس من خالل أنشطةبنفوس وأرواح الن   (، وتؤثِّر على االزدهار 12-1: 9 يوحنا األرواح الش ر 

 يوحنا عوب واألمم )رؤياالمادي واالجتماعي واالقتصادي عند الن اس من خالل الحروب ال تي تنشب بين الش  

تية، وفي الوقت نفسها هي علِن يسوع المسيح أن  كلَّ هذه الكوارث تحذيراٌت بشأن الدينونة الن هائي ة اآل(. يُ 17-19: 9
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ة ا لُمرتَكبة ضد  يسوع المسيح دينونات حالية تدعو كلَّ الن اس على األرض بأن يتوبوا عن تعد ياتهم وآثامهم المستمر 

 (. 13-1: 24؛ انظر خروج 21-24: 9 يوحنا ة  للوصايا العشرة )رؤياومخالف

 

  .ي نهاية التّاريخفوالنّهائيّة ستنفِّذ المالئكة دينونة هللا األخيرة . 3

 ؛21-1: 16؛ 1: 11؛ 13، 11: 9 يوحنا ة في نهاية الت اريخ )رؤياسينفِّذ المالئكة دينونة هللا األخيرة والن هائي  

مختاري هللا، أي كل  المسيحي ين المؤمنين، للت رحيب  (. وفي المجيء الث اني للمسيح، ستجمع المالئكة أوال  13-13: 19

ب  يسوعواللقاء   أ؛12: 7المسيح في الهواء، وسيندهشون منه ويكون موضع العجب عندهم )مت ى  بالر 

 (. 14: 1تسالونيكي 2؛ 13-17: 1تسالونيكي 1أ؛ 11أ، 14: 21

 (، ستطرد المالئكةُ 11: 21 الرسل ؛ أعمال29-23: 1؛ يوحنا 77-71: 21من اليوم األخير )مت ى  وفي وقٍت الحقٍ 

ب(. ومع أن  المسيحي ين  11ب، 14: 21ب؛ 12: 7م عرش قضاء المسيح )مت ى من أما المؤمنين واألشرارَ  غيرَ 

؛ 14-71: 21(، فإن  أعمالهم ستُقيَّم وتُحاَكم )مت ى 1: 3 ية؛ روم23: 14؛ 21: 1المؤمنين لن يُدانوا )يوحنا 

عمالهم إلى نار (، أما غير المؤمنين فسيُقاضون ويُدانون. سيُلقى بغير المؤمنين وبكل  أ11-12: 11كورنثوس 1

ون بأسنانهم إلى أبد اآلباد ) ؛ 9-6: 1تسالونيكي 2جهنَّم، التي هي مكاٌن ُمَعدٌّ إلبليس ومالئكته. وهناك سيبكون ويصر 

 (. 11-11: 24 يوحنا ؛ رؤيا16-11: 21؛ 17-76: 17ب؛ 12: 7مت ى 

 

 

 

 


