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 ينْظُر إلى نَفْسه نَظْرةَ احترامٍ وتَقْديرٍ التلميذُ
____________________________________________________________ 

 أنَّهـم ال زالـوا رغْم أن الكَثيرين قَد اخْتَبروا نعمةَ اِهللا المخَلِّصة وأصبحوا أوالداً ِهللا، إالَّ
ـنـد معيتخلَّصوا ب لَم مقاق، أو أنَّهحتمِ االسدعبالنَّفْسِ والشُّعورِ بالنَّقْصِ و مِ الثِّقَةدع نم عانوني 

 لهذا، إذا أردنا أن نَنْمو نُمواً روحياً سـليماً، وإذا أردنـا أن نَخْـدم يسـوع . غُرورِهم وكبرياِئهِم
 . المسيح كَما ينْبغي، يجِب علينا أوالً أن نُصحح نَظْرتَنا إلى أنْفُسنا

 تجاه نَفْسـك ك ومشاعر ك أن تَكون أفْكار هو ") الذَّات تَقْديرِ " أو ( الذَّات احترامِ وما نَعنيه ب
ى فاُهللا يريدك أن تَنْ . ومتوازِنَةً صحيحةً و إيجابيةً  ظُر إلى نَفْسك نَظْرةً إيجابيةً سـليمةً قاِئمـةً عـل

ةسقَدالم هتمكَل . ـرينتَكَبم نَكـون نا أنريـدال ي النَّفْسِ، كَما أنَّـه غارص نَكون نا أنريدال ي وفه . 
ـهِمأنْفُس ونبحغَرِ النَّفْسِ ال يص نم عانوني الذين فاألشخاص هِمـةً لـذَواتقيم ـرونـا . وال يأم 

ـنـل مأفْض مدوماً أنَّه دونتَقعيو هِمذَوات بفي ح باِلغونالغُرورِ في نم عانوني الذين األشخاص 
اآلخَرين . 

 إن كُنْتَ ترى ف " ما هي قيمتُك في نَظرِ نَفٍْسك؟ " : لهذا، أرجو أن تسأَل نَفْسك السؤاَل التالي
 أن اآلخرين أفْضُل منْك فهذه نَظْرةٌ خاطئةٌ، وإن كُنتَ ترى أنَّك أفْضُل منْهم فهذه نَظْـرةٌ خاطئـةٌ

 . أيضاً

 . غالباً ما يحدثُ ذَِلك في ثَالث خُطُوات لَكن كَيفَ يشَكُِّل اإلنسان نَظْرتَه الخاطَئةَ لنَفْسه؟
 : ن هذه الخُطُوات مهِمةٌ، فتعاَل بِنا نُناقشُها بشيء من التَّفْصيِل وحيثُ أ

. أنَّنا نُقارِن أنْفُسنا باآلخَرين هي الخُطْوةُ األولى



 وغالباً ما نقوم بمقارنَـة أنْفُسـنا بـاآلخَرين دون . نَحن نَلتقي بأشخاصٍ مخْتَلفين كُلَّ يومٍ
 نا بقُـدراتهِم، ، ومكانَتَنا في المجتَمعِ بمكانَتهِم، وقُـدرات مظْهرنا بمظْهرِهم فَنَحن نُقارِن . ا وعيٍ منَّ
ومهارات هِمنا بمهارات . متلكاتتواهم ومسبم ستوانا الماديم هِم كما أنَّنا نُقارِنمتلكاتنْطَبِقُ . نا بموهذا ي 

 . ذَِلك ى الشَّعرِ، وطريقة المشْيِ، والكالمِ، والضحك، وما إل أيضاً على المالبِسِ، و

 فـنَحن إمـا أن . لَكن حين نُقارِن أنْفُسنا باآلخَرين فإن شَيئاً ما يحدثُ في عقوِلنا ونُفوسنا
 . نَشْعر أنَّنا أقَلُّ شأناً من هؤالء، أو أنَّنا أعلى منْهم شأناً

ـرِ لَكظْهبم كرظْهم ما تُقارِننْداآلخَرين؟ ع نأنَّنا أقَلُّ شأناً م دتَقنَع ثُ حيندحما الذي ي ن 
 أنـا : " وعندها، قد تقوُل في نَفْسك . شَخْصٍ آخَر فإنَّك تَشْعر باالستياء من الهيَئة التي خُلقْتَ عليها

 وعندما تُقارِن ممتلكاتك بممتَلَكات شَخْصٍ آخَر فسـوفَ " قَني اُهللا هكذا؟ ِلماذا خَلَ " ، أو " أكْره نَفْسي
 ما هذه األشياء التي : " تبدُأ بالتفكيرِ بطريقة سلبية في األشياء التي لديك وقَد تَشْعر باالستياء فتقوُل

 وعنـدما " بدالً من هذينِ األبوينِ الفقيـرين؟ لماذا لم أولَد في عائلة غنية " أو !" لدي؟ إنَّها ال شَيء
كفقد تَقوُل في نَفْس بِهِمومواه اآلخَرين راتبقُد بِكومواه كراتقُد ةً : " تُقارِنـُل شَـهادمأنـا ال أح 

 هـذه جميعهـا و " لماذا ال ُأتْقن األشياء التي يتْقنُها فُالن؟ : " أو قد تتذمر قائالً " جامعيةً مثَْل هؤالء
 . أمثَلَةٌ على األفكارِ والمشاعرِ السلبية التي قَد نَشْعر بِها حين نَعتَقد أن اآلخَرين أفْضَل منَّا

 من اآلخَرين؟ عنْدما نَنْظُر إلى أنْفُسـنا وماذا عن نَظْرتنا إلى ذَواتنا حين نَعتَقد أنَّنا أفْضُل
 لذَواتنا بِقَدرِ ما يعبر عـن غُرورِنـا السليمِ ا أفْضل من اآلخَرين فهذا ال يعبر عن تَقديرِنا على أنَّن

 والدليُل على ذَِلك هو أنَّنا نَنْظُر إلى اآلخَرين على أنَّهم أقَلُّ شأناً منَّا بِسببِ مظْهـرِهم . وكبرياِئنا
 وكذِلك الحاُل . وهذا يجعُل أفْكارنا ومشاعرنا سلبيةً تجاههم . فتقارِهم للجماِل الخارِجي أو بسببِ ا

 فعنْدما نَفْعُل ذَِلك فكأنَّنـا نَقـوُل إن ذَوقَنـا . عندما نَنْتَقد ذَوقَ اآلخَرين في مالبِسهِم أو ممتلكاتهِم
ل موأنَّنا أفْض هِمقذَو نُل مم أفْضشـأنِ . نْه ـنعنـدما نُقَلِّـُل م ةسلبي بطريقة باآلخَرين وقد نُفَكِّر 

 وهذه كُلُّها أمثلةٌ علـى المشـاعرِ . قُدراتهم ومواهبِهِم، أو عنْدما نَسخَر من إنجازاتهِم المتواضعة
 . أفْضَل من اآلخَرين واألفكارِ السلبية التي قد تَعكس نَظْرتنا ألنْفُسنا بأنَّنا

 تؤدي وهكذا، ما الذي يحدثُ لَنا حين يكون هناك خَلٌَل ما في نَظْرتنا إلى أنْفُسنا؟ غاِلباً ما
فعنْدما ال . وِهللا أيضاً .. ولآلخَرين .. النَّظرةُ الخاطئةُ إلى النَّفْسِ أوِ اآلخَرين إلى كَراهيتنا ألنْفُسنا



رـبِ تُقَدوالمواه راتد  نَفْسك كَما ينْبغي فسوفَ تَستاء من الهيئة التي خَلَقَك اُهللا عليها أو من القـُ
 . أو ربما تَشْعر بالغيرة من اآلخَرين بسببِ ممتلكاتهِم أو جماِلهِم أو قُـدراتهِم . التي وهبك اُهللا إياها

 وقد تُصبِح ناقداً عياباً لنفسك طواَل الوقت مما يضعفُ إنتاجيتَـك . نَّك فَقير وقد تَشْعر بالخَجِل أل
تَكمدوخ كحيداً . وعطاءنِ النَّاسِ وتَعيشُ وع دتَعفتَب اآلخَرين نأقَلُّ شأناً م بأنَّك روقد تَشْع . ـنم 

 رةً متعاليةً فسوفَ تَحتَقر اآلخَـرين، وتُصـبِح متَعجرِفـاً، جِهة ُأخرى، إذا نَظَرتَ إلى نَفْسك نَظْ
خوا لَكضري وأن رضوكي أن اآلخَرين نم وتتوقَّع . كـقوطهذا إلى س كي غُرورال – وقد يؤد 

 . سيما إذا أصبحتَ تَتَّكُل على نَفْسك أكْثَر من اتِّكاِلك على اِهللا

 وقُلنا . قبَل قليٍل إن هناك ثالثَ خُطوات تقودنا إلى تَشكيِل نَظْرتنا الخاطَئة إلى أنْفُسنا قُلنا
 . إن الخُطوةَ األولى في هذا االتِّجاه تَحدثُ حين نُقارِن أنْفُسنا باآلخَرين

 . كُلِّ مرة نُقابُِل فيها هؤالء األشخاصِ أنَّنا نَتَراجع من سيٍئ إلى أسوأ في هي الخُطْوةُ الثانيةُ
 عنْدما نَلْتَقي بشخصٍ ما للمرة األولى فغالباً ما تتشكَُّل لدينا بعض األفكـارِ أوِ المشـاعرِ

ةنا ت السلبيأنْفُس جاههذا الشخصِ أو ت الثِّقَـ . جاه فـعـنا أو بِضبنفوس الزائـدة قَةبالث رفقد نَشْع ة 
 وعندما نَلتقي بهذا الشخص مرةً أخرى فسوفَ نَشْعر بالمشاعرِ ذاتهـا؛ لكنَّهـا سـتكون . بنفوسنا

ةرالم أقوى في هذه . ـبِححيـثُ تُص نُقابُِل فيها هـذا الشـخص ةرثُ في كُلِّ مدحوهذا هو ما ي 
ى فنَحن إما أن نَشْ . مشاعرنا السلبية أقوى وأقوى  عر بالمزيد من الثِّقَة بالنفسِ والغُرورِ فَنَسعى إـل

التسلُّط ،هكُّمِ بحياتعى على هذا الشخصِ والتَحفَنَس ةونيمِ األمانِ والددع نم زيدبالم رنَشْع ا أنوإم 
 والمفارقات بينَنا وبين اآلخَرين فـإن وألنَّنا نَستَمر في عقْد المقارنات . بشَتَّى السبِل ِئه إلى إرضا

قْترورِ الوٍئ إلى أسوأ بِميس نم ةَ تَسيرنا السلبيرشاعمنا وأفكار . 

 وهكذا، فالخُطْوةُ األولى التي تقودنا إلى تَشكيِل نَظْرتنا الخاطَئة إلى أنْفُسنا هـي أن نبـدَأ
 والخُطْوةُ الثانيةُ هي أن نَسمح ألنْفُسنا بأن نَسير من سيٍئ إلى أسوأ فـي . خَرين بمقارنَة أنْفُسنا باآل

 . كُلِّ مرة نَلتقي فيها بهؤالء األشخاصِ

 . أنَّنا نبدُأ بالتشكُِّل وِفْقاً للصورة الذهنية التي رسمناها عن أنْفُسنا هي الخُطْوةُ الثالثةُ
 هذه هي أسوُأ مرحلَة يمكنُنا أن نَصَل إليها إذا تَركْنا أنْفُسنا نَنْقـاد بالجسـد وباألفْكـارِ و

ةة . السلبيغالطي ا، " : ٨ - ٧ : ٦ فَنقرُأ في رسالةـادفَس ـدصحي دسالْج نفَم هدسِلج عرزي نم َألن



وحِ فَمِللر عرزي نمةً ويداةً َأبيح دصحوحِ يالر ـي . نف دصنَحرِ َألنَّنَا سِل الْخَيمي عفَالَ نَفْشَْل ف 
 . " وقْته ِإن كُنَّا الَ نَكلُّ

 و ٧ : ٦ ما الذي نَتعلَّمه من هاتينِ اآليتَينِ؟ هناك مبدٌأ هام جِداً لحياتنا نَتَعلَّمه من غالطية
 فإذا زرع األنْسان أفكاراً ومشاعر سلبيةً عن نَفْسـه أو . ه رع ز ي أال وهو أن اإلنْسان يحصد ما ٨

ةرِ السلبياألفكارِ والمشاع وِفْقاً لهذه تُهفسوفَ تتشكَُّل شخصي نِ اآلخَرينفي . ع ما نقرأه ووهذا ه 
 فإذا استمرينا في النَّظر إلـى أنْفُسـنا . " نَّه كَما شَعر في نَفْسه هكَذَا هو َأل " : ٧ : ٢٣ سفْرِ األمثال

ـسعـديمي الحقُساةَ القُلوبِ، وو ،رينتكبأشخاصاً م بِحفسوفَ نُص اآلخَرين نل معلى أنَّنا أفْض 
تسلِّطينوم ،اآلخَرين ينا في ا . عليهم باحتياجاتـل وإذا استمرأفْض ملى أنَّهع لنَّظَرِ إلى اآلخَرين 

ى  منَّا فسوفَ نُصبِح أشخاصاً سلْبيين، وغَيورين، وحسودين، وساعين إلى إرضاء اآلخَرين عـل
 . حسابِ أنْفُسنا أو حتَّى على حسابِ اِهللا

 فُسنا نَظْرةً ال تتوافقُ مع تعاليمِ الكتابِ ما الذي يمكنُنا القيام بِه إذا كُنّا نَنْظُر إلى أنْ إذاً،
 فسواء كُنّا نَنْظُر إلى أنْفُسنا نَظْرةً متعاليةً أو نَظْرةً دونيةً فإن هذه النّظرةَ ال تتوافقُ مـع . المقدسِ

 اعتقادنا بأنّنا أفْضل مـن فجميع السلوكيات التي تنشُأ عن . نَظْرة اِهللا لَنا ومع ما يريده اُهللا لحياتنا
 لكن األمر ال يتوقَّفُ عنْد هذا الحـد، . اآلخَرين أو أن اآلخَرين أفْضل منَّا هي خَطايا في نظَرِ اِهللا

شاعالم لى هذهع نا ستتشكَُّل بناءشخصيات ْل إنناهـا يومـاً تلـو بعرالتي ز رِ واألفكارِ الخاطئة 
 . عيقُ نُمونا الروحي مما ي اآلخَرِ في حياتنا

 ولكي نتغلَّب على هذا الضعف في حياتنا ونبدُأ بالنَّظََرِ إلى أنْفُسنا نَظْرةً متوازِنَةً تتوافَـقُ
 وكَما نقْـرُأ فـي . ه خطية ل ة، ينبغي علينا أن نُدرِك أن ما نَفْع مع ما يقولُه لنا اُهللا في كلمته المقدس

 ِإنِ . ِإنَّه لَيس لَنَا خَطيةٌ نُضلُّ َأنْفُسنَا ولَيس الْحقُّ فينَـا : ِإن قُلْنَا " : ٩ - ٨ : ١ رسالة يوحنَّا األولى
 نِ وبالتـالي، إ . " يغْفر لَنَا خَطَايانَا ويطَهرنَا من كُلِّ ِإثْمٍ اعتَرفْنَا بِخَطَايانَا فَهو َأمين وعادٌل، حتَّى

ما نَفْع ةٌ ل اعترفَنا ِهللا بأنخطي ه نا علـى أندسـاعنا، ويقُلوب رطَهوي ،هتَنا هذلنا خَطي رغْففسوفَ ي 
 . آلخَرين نَتَحرر من كُلِّ فكْرٍ خاطٍئ تجاه أنْفُسنا وتجاه ا

 وما الذي يريده اُهللا منَّا فيما يتعلَّـقُ ؟ فما هو فكْر اِهللا واآلن، إذا كان هذا الفكْر خاطئاً،
؟ أنْفُسنا بنظْرتنا إلى



 ما يتعلَّقُ بنظْرتنا إلى أنْفُسـنا فـي ثـالث نقـاط يمكنُنا أن نُلََخِّص ما يريده اُهللا منَّا في
 : سية رئي

 . ركِّز نَظَرك على شَخْصِ المسيحِ ال على النَّاسِ : أوالً
 كلمةُ اِهللا، ما هو الشيء الذي ينْبغي علينا أن نُركِّز أنْظارنـا عليـه؟ وفقاً ِلما تُعلِّمناه في

 مسيحِ فَاطْلُبوا ما فَـوقُ، فَِإن كُنْتُم قَد قُمتُم مع الْ " : ٢٤ - ٢٣ و ٤ - ١ : ٣ نَقْرُأ في رسالة كولوسي
 اهتَموا بِما فَوقُ الَ بِما علَى اَألرضِ، َألنَّكُم قَد متُّم وحيـاتُكُم . حيثُ الْمسيح جاِلس عن يمينِ اِهللا

 تُظْهرون َأنْتُم َأيضا معـه فـي متَى ُأظْهِر الْمسيح حياتُنَا، فَحينَِئذ . مستَترةٌ مع الْمسيحِ في اِهللا
دجالْم ... بالـر ـنم َأنَّكُم يناِلمِللنَّاسِ، ع سلَي با ِللرالْقَلْبِ، كَم نلُوا ممفَاع ،لْتُما فَعكُلُّ مو 

يحسالْم بالر ونمتَخْد َألنَّكُم ،اثيرالْم اءزج تَْأخُذُونس " . 

 كما ينبغـي . إذاً، ينْبغي أن تُركِّز نَظَرك على شَخْصِ الرب يسوع المسيح ال على البشَرِ
ذْ ميراثَـك  عليك أن تحيا وتَفعَل كُلَّ شيء كما للرب ال للنَّاسِ ألنَّك ستظْهر معه في المجد وتأخـُ

نْهم تلتقي فيها ب لهذا، . األبدي ةرفي كُلِّ م ـكنَفْس تُقارِن أبداً أن جوزال ي تَذَكَّر أنَّه ،أناسٍ آخرين 
 وإن فَعلْت ذِلك فالتجِئ إلى الرب فوراً واعترِفْ لَه بخطيئتك . صٍ ا شخ أ كَ م وال أن تُركِّز عليهِ م بِهِ

 . صِ المسيح واطْلُب منه أن يسامحك وأن يعطيك القُدرةَ على أن تُركِّز على شَخْ

 . اكتسب تَقديرِك لذاتك من خالِل نُموك مع يسوع المسيح : ثانياً
 لكي تنْظُر إلى نَفْسك نَظْرةً كتابيةً سليمةً، يجِب عليك أن تؤمن بما يقولُه اُهللا عنك وعـن

كياتفْرِ إشعياء . حنقرُأ في س ٤ : ٤٣ فنحن : " تَ عرِإذْ ص تُكببَأح َأنَا قَدا، ومكَرم نَييي عا فزِيز . 
كنَفْس ضوا عوبشُعو كضوا عي ُأنَاسطأنَّـك . " ُأع اآلية الِل هذهخ نتكون قد رأيتَ م جو أنأر 

كبحي وأنَّه ،هنْدع مكََرم وأنَّك الرب ينيفي ع عزيز . 

قُـوُل " : ١١ : ٢٩ فْرِ إرميا ونقرُأ في سي ،نْكُم ا عـبِه رفْتَكي َأنَا مالَّت فْتُ اَألفْكَاررَألنِّي ع 
اءجرةً ورآخ كُميطُألع ،الَمٍ الَ شَرس َأفْكَار ،بلـدى . " الر أن اآلية خالِل هذه نترى م أن نُككمي



 وهكذا، عندما تـؤمن . فهو يريد أن يعطيك حياةً أبديةً ورجاء . قبلك لحياتك ومست رائعةً طَّةً اَهللا خُ
كاِهللا لحيات وبخطَّة اِهللا لك ةبنَظْر ، س كلنفس كتاً على نَظْرإيجابي ذلك سوفَ ينْعك . 

عولكي تنْمو م الرب ي المسيح سوع ي عالقََةَ المحبتُنَم أن عليك جِباِهللا ، ي وبـين بينـك ة 
ةمدبخ تقوم ك اُهللا إياها وأنبهالتي و راتبِ والقُدالمواه كولوسـي . تتوافَقُ مع فنقرُأ في رسالة 

 ي فَكَما قَبِلْتُم الْمسيح يسوع الرب اسلُكُوا فيه، متََأصلين ومبنيين فيه، وموطَّدين فـ " : ٧ - ٦ : ٢
 وفَ تجِد أن نظرتك لنفسك قـد س ، عندما تَفْعُل ذِلك ف . " اِإليمانِ، كَما علِّمتُم، متَفَاضلين فيه بِالشُّكْرِ

ةجذري رتْ بصورةتغي . 

 كذِلك فإن لقاءك مع مؤمنين آخرين وتشجيعكُم بعضكُم لبعضٍ سيسـاعدك كثيـراً فـي
ك تصحيحِ نظرلنفس ئةالخاط كين . تإلـى العبـراني سالةظْ " : ٢٥ - ٢٤ : ١٠ فنقرُأ في الرلْـنُالَحو 

 عـادةٌ، بعضنَا بعضا ِللتَّحرِيضِ علَى الْمحبة واَألعماِل الْحسنَة، غَير تَارِكين اجتماعنَا كَما ِلقَومٍ
 وهكذا، فإن لقاءك المنـتظم . " وبِاَألكْثَرِ علَى قَدرِ ما تَرون الْيوم يقْرب بْل واعظين بعضنَا بعضا،

ةً تتوافَقُ مع مـا تقولُـهنَظْر كإلى نفس تَنْظُر في أن كدساعوي بني إيمانَكي اآلخرين مع المؤمنين 
 . كلمةُ اِهللا

 . تَصير مشابهاً ليسوع المسيح اجعْل هدفَك هو أن : وأخيراً ثالثاً
 ونَحن جميعا نَاظرِين مجد الرب بِوجه مكْشُوف، كَما " : ١٨ : ٣ نقرُأ في رسالة كورنثوس الثانية

الر بالر نا مكَم ،دجِإلَى م دجم نا، مهنيع ةورالص لْكِإلَى ت رنَتَغَي ،آةركما نقرُأ في . " وحِ في م 
 فَكُونُوا متَمثِّلين بِاِهللا كََأوالَد َأحباء، واسلُكُوا في الْمحبـة كَمـا َأحبنَـا " : ٢ - ١ : ٥ رسالة أفسس

 خالِل هذه اآليـات نرى من . " الْمسيح َأيضا وَأسلَم نَفْسه َألجلنَا، قُربانًا وذَبِيحةً ِ ِهللا راِئحةً طَيبةً
 فإذا حاولْنـا . أن اَهللا ال يريدنا أن نُشابِه أي شخْصٍ من البشَرِ، بل يريدنا أن نُشابِه يسوع المسيح

 فهذه المقارناتُ سـتقودنا . أن نُقارِن أنْفُسنا باآلخَرين فلَن نَحصَل إالَّ على صورة مشَوهة ألنْفُسنا
 ما إلى الغُرورِ والكبرياء اعتقاداً منَّاً بأنَّنا أفْضَل منْهم، أو إلى الشُّعورِ بالدونية اعتقاداً منَّا بـأن إ

. اآلخَرين أفضَل منَّا



 ونتشكَُّل على صـورة أما إذا ركَّزنا أنْظارنا على السيد المسيحِ فسوفَ نَنْمو شيئاً فشيئاً
 حِ من حيث القداسة والمحبة والغُفرانِ والتضحية وغيرِ ذَِلك من الصفات الرائعة التي يريدنا المسي

 . اُهللا أن نتشكََّل عليها

اُهللا لَـك هريـدمـا ي ـعتتوافَقُ م ةليمةَ تقديرٍ سنَظْر كعلى النَّظَرِ إلى نَفْس كتدساعولم 
 فهناك الرأس واليدينِ والساقينِ؛ وهناك . إلى األعضاء المختلفة التي تُكَون جسدك ولحياتك، انْظُر

والفَم واألذُن العين . ة بِهالخاص تُهوأهمي وٍ قيمتُهضلِّ عولُك . جوزللعـينِ لهذا، ال ي تتمنَّـى أن أن 
 وهكـذا . خَلَقَ كُال منها بهيئة معينَة للقيامِ بوظيفة محددة فاُهللا . تكون أذُناً، وال األذُن أن تَكون يداً
 فال يجوز أن أتمنَّى أن أكون شخصـاً آخَـر ألن اَهللا خَلَقَنـي . الحاُل بالنسبة لي ولك يا صديقي

 . وهبني اُهللا إياها ألكون هكذا ولكي أؤدي عملي وخدمتي بما يتوافَقُ مع القُدرات والمواهبِ التي

سوُل بولُسالر هحضما أو ووهذا ه ةبِ الروحينِ المواهع هديثى في ح  في رسالته األوـل
 : حيثُ قاَل ٢٤ - ٢٠ : ١٢ إلى أهِل كورنثوس

داحو دسج نلكةٌ، ويركَث اءضَأع َأن تَقُوَل ِللْ . فَاآلن نيالْع رالَ تَقْد دالَ « : ي 
كةَ ِلي ِإلَياجنِ . » ! حلَيجا ِللرضَأي ْأسا « : َأوِ الركُمةَ ِلي ِإلَياجْل . » ! الَ حب 

 وَأعضاء الْجسد . بِاَألولَى َأعضاء الْجسد الَّتي تَظْهر َأضعفَ هي ضرورِيةٌ
نُع ةاما بِالَ كَرَأنَّه بسي نَحَل الَّتةً َأفْضاما كَريها . طينَا لَهةُ فالْقَبِيح اءضاَألعو 

 لكن اَهللا مزج الْجسد، . وَأما الْجميلَةُ فينَا فَلَيس لَها احتياج . جماٌل َأفْضُل
 . معطيا النَّاقص كَرامةً َأفْضَل

 المواهبِ الروحية في الكنيسة، إالَّ أنَّها تُرينا أيضـاً أن ورغْم أن هذه اآليات تَتَحدثُ عنِ
ـثيح ـنضٍ معب ننا عضعب فينخْتَللَنا معجي أن داَهللا قَص اِهللا، وأن طَّةفي خ هِمفينا م كُلَّ واحد 

الم بِ، والظُّروفواهوالم ،راتوالقُد ،وغير ذلك الشَّكِْل الخارِجِي ،ةعيشي . 

كاِهللا ِلحيات دمِ قَصِلفه وقلْبك نَكهذ تَفْتَح أن كعى . لهذا، ُأشَج  كَما ُأشَـجعك أن تَنْظُـر إـل
كداً – نَفْسفصاع اآلن ننْظارِ اِهللا – مْل بِمنْظارِ العالَمِ؛ بوال بم ،كنْظارِ نَفْسلْتَ ذِل . ال بِمفع فإن ك



 فسوفَ تَنمو في عالقَتك مع اِهللا وتُصبِح خادماً ناضجاً ونافعاً للسيد المسيحِ الذي ماتَ ألجلك لكي
 . يعطيك حياةً أفْضل

بحالم ماويالس ها اآلبمنهم : أي دعينا لكي تُعطي كُلَّ واحتمسِل مُأصلِّي ألج 
 باسمِ . لنفسه بِما يتوافقُ مع مشيَئتك وقَصدك لحياته نظْرةً سليمةً وصحيحةً

 . آمين . يسوع المسيح

 . ، لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات " تلمذة " من برنامج د جدي درسٍ وإلى أن نَلقاكُم في
. المسيحِ يسوع ركُم في وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


