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 �عليمات لقادة الفصول 

  دقیقة لكل جلســـة   120-90تخصــص أن  صــورة المســیح . �جب إلى  هذا المنهج یتحدث عن التشــكیل الروحى للمؤمن

 وقت الواجبات خارج الفصل. إلى  دراسیة، �االضافة  

 بناء الدرس

ا. وتأكد  �مناقشــة الجواب معً   ، واســمح للطالبعالمة االســتفهام؟، اســأل الســؤال الذى یتبعها  إلى) �ل مرة تصــل فیها 1( 

 الطالب �االسم.ن استلزم األمر، �مكنك دعوة فى الفصل �شتر�ون فى المناقشة. و�جمیع الطالب أن   اجیدً 

ثناء الصــف  أآ�ة �تابیة. من فضـلك اجعل الطالب �فتشـون على هذه اآل�ات و�قرأونها    إلىتشـیر   ) �ثیر من الحواشـي2(

 .  الدراسى

 األقل. جبات علىاو  ةثالث �شمل على درس كل )3(

نفســـــك على الصـــــالة  ن بروان" �أســـــلوب تدرب �ه د�تور أاللل  تســـــتخدم "دلیل الصـــــالة الیومى"أن  ســـــوف �طلب منك -أ

 �المكتوب، ولتتعلم الحوار والشر�ة مع هللا فى الصالة.

س. ســوف تحفظ هذه الصــلوات فى تكتب صــالة شــخصــیة بناء على ماتعلمه الطالب فى الدر أن    ســوف �طلب منك -ب

ى الدروس  صالة شخصیة. والغرض من هذا الواجب هو تشجیع الطالب على تخصیص الحقائق الكتابیة التى تعلموها ف  دفتر

 صلوات شخصیة.  إلىها  نلنفوسهم و�حولو 

 لما �علمك �ه هللا خالل �ل درس. تكتب مقاالت فى الدفترأن أ�ًضا  سوف �طلب منك -ج

فى بدا�ة �ل حصــة دراســیة ســوف تتعطى الفرصــة لجمیع الطلبة لوجوب المشــار�ة �صــلواتهم المكتو�ة مع زمالئهم   )4(

 ا التمتع �الشر�ة الروحیة.�ًض ، وأالتدر�ب هو ممارسة االتضاع والمحاسبة المشتر�ةالطالب. والغرض من هذا 

 .امكتو�ً ا أو �كون شفو�ً أن  ان �مكن) فى نها�ة �ل درس البد من امتحان. هذا االمتح5(

  



5 
 

 

 

 

  



6 
 

 1الدرس 
 

 صورة المسیح  إلى التشكیل 

 
 أهداف الدرس 

 فى نها�ة هذا الدرس، على الطالب أن:

  .ا على تعر�ف التشكیل الروحى�كون قادرً  -1

  .ا على تقد�م التأیید الكتابى للتشكیل الروحى�كون قادرً  -2

  .�فهم و�نطق �المأمور�ة المسیحیة العظمى -3

 .ا على مناقشة �عض التحد�ات التى تقف فى وجه التشكیل الروحى�كون قادرً  -4

 لقطات من ا�حياة

�مان. وال واحد منهما تر�ى ا فى اإلینموان معً  انشــــــاهدهمأن  انه لمن المثیر جدً الرب �ســــــوع، وأا على ثً یجیراننا حد  فتعرَّ 

ا ونحن نشــــاهد �یف وأنا تشــــجعنا جدً   "�كي"فى بیت مســــیحى. وال واحد منهما له خبرة �ثیرة مع الكنیســــة على االطالق. ولكن 

كثر من حفنة من الناس فى حیاتى �جوع متزاید لكلمة أعرف أنى تقابلت مع أ ا. انا ال�ضـــــــً ر اإلنجیل �الهما وغیر بیتهما أغیَّ 

 هللا عما لدانى و�یم.

قول هذا النص عن  ســؤالین: األول، ماذا �   إلى  ا، و�نا نصــغى  كنا فى منتصــف درس الكتاب المقدس فى انجیل یوحنا حدیثً 

اتشــبه  أن    ر�د ، "أنا فقط أ ا برة تبكیت فى صــوته بن  ، �یم   ت وفجأة، صــرخ �غیر حیاتنا؟  أن    ؟ والثانى، �یف ینبغى لفهمنا لیســوع �ســوع 

ا ومرعبة للغا�ة ألنها لم اتشبه �ه! �انت لحظة ممیزة جدً أن   ر�د بیسوع! فى �ل شئ أقوله وأفعله؛ وفى �ل جزء من حیاتى، فقط أ 

�الروح   ، شـــــواق الموضـــــوعة فى قلب �یم �انت التعبیر عن األ   هذه الشـــــهادة وهى تســـــمع تلك اللغة. �انت لحظة ممیزة ألن    تتربَ 

هذا هو االشـــــتیاق   �كونا مثله. أن   اشـــــتاقا   ا نهم ا حتى أ ا وجذا�ً را جدً ا مؤثً فى �ســـــوع شـــــخصـــــً   ، ودانى   ، القدس. فقد رأى �ل من �یم 

 �كون لدى �ل مؤمن.  أن    المشترك الذى �جب 
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 الفكرة الرئيسية

  .رجع صورته فینایُ أن  بل  ،لهى من خالصنا لیس الغفران فحسبالغرض اإل

 مقدمة

ــم للمؤمنین الذین یر�دون التغییر  التشـــكیل الروحي هو منهج دراســـي وهو مكتوب من  خر�ن.  فى حیاتهم لتغییر األ مصـــصـ

  إلى عظم أ مقیاس    إلىیتشــكلوا أن    ا الذین �حبون هللا من قلب نقى، ولكنهم یر�دون �ضــً جال والنســاء المولدین من هللا، وأجل الر أ

 صورة المسیح.

. فى  )�میز حیاة �ل المؤمنین أن    ا. (عدم الرضــــــى المقدس هذا �جب لیه روحیً إ ا على ما توصــــــلنا  تمامً   فمعظمنا غیر راضِ 

شـواق �عبر عنها أفضـل تعبیر �صـالة �اتب  سـیر وسـلوك أقرب مع الرب. وهذه األ حیاة    إلى كل ر�ن فى العالم، �شـتاق المؤمنون  

َتاُق اِإلیَُّل   ي ِإَلْیَك َ�ا   إلى المزمور، "َكَما َ�شـــــْ َتاُق َنْفســـــِ َجَداِوِل اْلِمَیاِه، هَكَذا َتشـــــْ

 ) 1( ُهللا." 

مقدار متزاید،   إلىهللا   إلىعن طر�ق التشــكیل الروحى یروى عطشــنا 

 ألن حیاة �سوع التى فى الداخل هى التى ترو�ه.

ننمو فى إ�مـاننـا. أن   . نحن نر�ـداینمو أن    والمؤمنون الحقیقیون یر�ـدون 

ــباطً أنكون  أن    حزان. نر�دأعظم لحضـــــــــور هللا فى األفراح واألدراك ى إأ  -ومع هللا   نر�د الســـــــــیر �القرب من الرب  ا كثر انضـــــــ

و�ثیرون منا یر�دون مز�د من حیاة التكر�س المســــتمرة. نر�د حر�ة   ا.ا وأكثر ســــالمً وأكثر فرحً  تكاالً نكون أكثر اأن  ا. نر�دوتعففً 

أن    من الخوف والقلق واالهتمام. نر�د التغلب على �عض العادات العنیدة. نر�د التغلب على الخطیة المحیطة بنا. جمیعنا نر�د

 .نظهر حیاة المســـــــیح أمام اآلخر�نأن  رتتبارك عالقاتنا وتكون مشـــــــبعة. نر�د �اســـــــتمراأن   ا. نر�دا، أكثر نفعً أكثر إثمارً  نكون 

ــعرون أ ن الذین معظم المؤمنی ــو�و ن  نهم عالقو أعرفهم یر�دون التغییر. �ثیرون �شــــ ــرً وممســــ ــون ســــ ا من �ونهم ن! و�ثیرون ییأســــ

 لیه.إمختلفین عما هم. التشكیل الروحى �قدم خارطة طر�ق للتغییر الذى نر�ده ونحتاج 

ــتاق  إ ــكیل الروحى". أیتحقق عن طر�ق التلمذة،   "فو ســـ "لیه  إن التغییر الذى نشـ ــى "التشـ ــمیه فى هذا المنهج الدراسـ و مانسـ

ــة" و"التقد ــوع مثل "النمو فى القداسـ ــلة �الموضـ ــتمر".هناك عبارات لها صـ ــمن "تجدید القلب" �س المسـ ــكیل الروحى یتضـ  )2(التشـ

 ر�ة) وتغییر"تدر�جى" �طئ.ل من تغییر محورى (لحظات تغییر جذوهو عبارة عن أزمة وعملیة مستمرة. وهو یتطلب �

 

 
 1: 42 مز 1
 مصطلح يستخدمه داالس ويالرد 2

التغي�� ... ولكن   ون كث��ون من الناس ير�د 

التغي�� ممكن. و�عد  أن  كث��ون م��م اليؤمنون 

الفشل، �عيشون ا�حياة  و سن�ن من ا�حاولة 

 املسيحية �� يأس هادئ.

 جيمس براين سميث 
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 الدرس

 صلة �التشكیل الروحى  ر�عة نصوص �تابیة ذاتأیوجد  -1

وٍف، َ�َما في ِمْرآٍة، َنَتَغیَُّر  ) 18:  3  كو2( - أ وَرِة َعْیِنَها، ِمْن   إلى"َوَنْحُن َجِمیًعا َناِظِر�َن َمْجَد الرَّبِّ ِبَوْجٍه َمْكشـــــُ ِتْلَك الصـــــُّ

وِح." إلىَمْجٍد   َمْجٍد، َ�َما ِمَن الرَّبِّ الرُّ

َر اْلَمِسیُح ِفیُكْم." أن إلى"َ�ا َأْوَالِدي الَِّذیَن َأَتَمخَُّض ِ�ُكْم َأْ�ًضا  )19: 4غل( - ب  َیَتَصوَّ

َر ُ�لَّ إِ )  28: 1كو( - ج اٍن، ِ�ُكلِّ ِحْكَمٍة، ِلَكْي ُنْحضــــِ اٍن، َوُمَعلِِّمیَن ُ�لَّ ِإْنســــَ اٍن َ�اِمًال  "الَِّذي ُنَناِدي ِ�ِه ُمْنِذِر�َن ُ�لَّ ِإْنســــَ ْنســــَ

 ِفي اْلَمِسیِح َ�ُسوَع."

اٍن َ�اِمل.    إلىَوْحَداِنیَِّة اِإل�َماِن َوَمْعِرَفِة اْبِن ِهللا.   إلىَنْنَتِهَي َجِمیُعَنا  أن  إلى")  14- 13: 4أف( - د ــَ ِقَیاِس َقاَمِة   إلىِإْنســـــ

َالِل." إلىِ�َمْكٍر َكْي َال َنُكوَن ِفي َما َ�ْعُد َأْطَفاًال ُمْضَطِرِ�یَن َوَمْحُموِلیَن ِ�ُكلِّ ِر�ِح َتْعِلیٍم، ِ�ِحیَلِة النَّاِس،  ِمْلِء اْلَمِسیِح.  َمِكیَدِة الضَّ

�حســــب هذه النصــــوص الكتابیة، ماهو   ."خرى �ثیرة، نســــتمد عبارة "التشــــكیل الروحىأمن هذه الشــــواهد الكتابیة، وشــــواهد  

ــیحیة؟ ما ــائل لتحقیق هذا الهدف المذ�ور فى هذه النصـــوص؟ �حســـب ما ورد فى    الغرض النهائى للحیاة المسـ هى �عض الوسـ

 فسس، ماهى �عض النتائج؟أ

 تعر�ف التشكیل الروحى  -2

 )3(اآلخر�ن. و لخیرأجل اآلخر�ن أالتشكیل الروحى هو سلسلة عمل النعمة لمشابهة صورة �سوع المسیح من 

ــلة عمل النعمة أجزاء:الثة ث  إلىدعونا نقســـــــــم هذا التعر�ف   ــلســـــــ "لخیر أو  "صـــــــــورة المســـــــــیح" و"من أجل اآلخر�ن" "،"ســـــــ

 ".اآلخر�ن

 التشكیل الروحى هو عمل النعمة. - أ

نفعله لكى نتیح  أن   صـورة المسـیح. ومع ذلك، یوجد الكثیر الذى �جب  إلىنفسـنا  أنفعله لكى نغیر  أن    �معنى الشـئ  نقدر

 النعمة هى عكس الر�ح ولكنها لیست عكس بذل الجهد.نفسنا �الكامل لعمل نعمة هللا المغیرة أ

نحاء العالم، هناك �نائس معینة تر�ز على النعمة بدون المجهود البشــــــــــــرى. ســــــــــــوف نر�ز على النعمة فى هذا أفى �ل  

الجهد بین النعمة تتضـــمن تعاون بذل أن  �ل تقدم فى الحیاة المســـیحیة هو معجزة النعمة. إالأن   المنهج الدراســـى. وســـنوضـــح

 الروح القدس و�ین المؤمن.

 
 . Downers Grove: Inter Varsity Press, (12روبرت موهلوالند جر. دعوة إىل رحلة ( من م. 3
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"كل  أن    الكتاب المقدس. نحن نعلمسـلوب الذى �ه �تب  تأمل فى األ ،بذل الجهد بین النعمة واالجتهاد و�مثال لهذا تعاون 

كى الكتـاب هو موحى �ـه من هللا". و�عبـارة أخرى، �ـل الكتـاب هو معجزة النعمـة. أوحى هللا للنـاس لكى �كتبوا، وأیـدهم �ـالقوة ل

ا فى ا �ثیرً �ضــــــــــــع البشــــــــــــر مجهودً أن  ا للنعمة العاطلة. و�دون �كتبوا، وحفظ �تا�اتهم. ومع ذلك، فإن �تابنا المقدس لیس نتاجً 

 )4(فكار والكتا�ة، لما �ان لدینا �تاب مقدسلمعلومات وفحص المصادر وتنظیم األالتأمل وجمع ا

 !بنا المقدس عن طر�ق الوحى وأنفاس هللا لقد جاء �تا

 )5(ا مشابها لذلك عن خدمته: "َأَنا َغَرْسُت َوَأُبلُّوُس َسَقى، لِكنَّ َهللا َ�اَن ُیْنِمي".قال بولس شیئً 

 التشكیل الروحى هو عملیة مستمرة. - ب

 إلى أن" و" إلىمجد" و"  إلى"مجد   ا تحت عبارةا، ضـع خطً للتشـكیل الروحى الموضـحة سـا�قً   فى األر�عة نصـوص األسـاسـیة

 ونلبس". نصلأن 

ــتمر ــقى (الرى)  هذه النصــــــــــوص الكتابیة تكلمنا عن عملیة مســــــــ ــطة متقدمة. یتكلم بولس عن عملیة الغرس والســــــــ وأنشــــــــ

التشــــــــبه �صــــــــورة المســــــــیح هو أن  )9(والنمو فى المعرفة.  )8(والنمو فى اإل�مان.  )7(فهو یتكلم عن النمو فى المحبة.  )6(والنمو.

ال أن    �جـب  األمـام.  إلىنـه تتخللهـا لحظـات من القفزات العمیقـة  أال  إظمـة،  تا تكون �طیئـة وغیر منحیـانًـ أرحلـة رائعـة رغم إنهـا  

 )10(ن یدر�نا.أ�جعلنا متضعین و أن   بل نسمح للفشل  ،نیأس عندما نفشل

�حـدث التشــــــــــــــكـیل الروحى على فترات مختلـفة فى حـیاة �ـل مؤمن. وهـذه  

 إلى الفترة تتـأثر �كثـافـة رغبـة المؤمن. والكتـاب �علمنـا، "العطـاش والجیـاع  

 لیس �ل مؤمن لد�ه نفس �ثافة الجوع والعطش. )11(.البر �شبعون"

 

 

 

 

 ة مستمرة ألنه یتضمن تغییر الذهنالتشكیل الروحى هو عملی -1

 
 4-1:1 لو 4
 6: 3كو 1 5
 7- 6: 3 كو1 6
 16: 4 فأ 7
 15: 10 كو2 8
 10: 1 كو 9

 6- 5: 12 عب ؛11-8:  103 مز 10
 6: 5 مت 11

نفعلھ  أن   �ستطيع  يء�� التحليل ال��ائى، ال�ى

�خاص يحبون  أ�� إ نفسنا أ ل�ى �غ�� 

  و�خدمون �سوع ما 
ُ
نفسنا � ل�ى  أ  ْح تِ لم ن

يقوم هو �عمل النعمة  املغ��ة �� حياتنا،  

  نفسنا � بطرق تمكن هللاأودورنا هو تقديم  

 يجرى هذا التغي�� �عمل النعمة  أن 

 رو�رت مولهوالند جر.  
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یبدأ التشـكیل  . ن �القدرة على التفكیر والمشـاعر واالختیارالبشـر المعقدون مخلوقو  �ماكینات. نحنأو  �خلقنا هللا �بشـر آلیینلم 

 تغییر عواطفنا والتغییر الطبیعى لسلو�نا وتصرفاتنا. إلى، والذى بدوره یؤدى )12(الروحى �عملیة التغییر المستمر للذهن

 تحمـل فكرة  ""تجـدیـد  نـه عنـدمـا تكلم بولس عن �وننـا نتغیر "بتجـدیـد الـذهن"، �لمـةا أ، بالك جونز مؤخرً يذ�رنى صـــــــــــــــد�ق

لدیهم بیوت روحیة طاهرة �ثیرون منا  ة تصـمیم البیت. التصـمیم. �مكننا التفكیر فى مشـروع إعادأو   إعادة التشـكیلأو  التجدید""

ــً أو  ــتقامتها، و �ضـ ــتبدالها، وأماكن معوجة یتطلب اسـ ــدة یتطلب اسـ ــبیة فاسـ ماكن  أا بیوت الهوتیة قو�ة، ولكن الیزال بها ألواح خشـ

ا! �ًض نفوسنا معلقة على الحوائط أوصور عن �عض الصور الجدیدة عن هللا،  إلىمعظمنا �حتاج   غیر جذا�ة یتطلب تجمیلها.

ــمیمه من جدید �الكامل  هذا  ــاهدة مقاطع من بیت �عاد تصــ ــتمرة، قال بالك، لیس �مشــ ــمیم هو عملیة مســ النوع من إعادة التصــ

 ذهاننا فى الوقت الحقیقى!ر أنها عملیة تغییإ ترى القد�م والجدید.أن  حتى فى غضون عشر دقائق �مكنك

 أفضل ارتالتشكیل الروحى هو عملیة مستمرة تتضمن اتخاذ قر  - 2

ــیح فى مجد متزاید على الدوام أتوماتیكیً ان ــورة المســ ــلنا لن نحمل صــ ــعى المتواصــ ــباب. �ثیرً )13(ا، بل �الســ أن  ا أقول للشــ

ا عن طر�ق اتباع ننا لن نجد نجاحً أا! لقد اكتشــفت  الخطوة األولى للســیر والســلوك القر�ب من هللا ومع هللا هى "االســتیقاظ مبكرً 

�نت تفعله �اســــــتمرار،    ا تفعل مان �نت دائمً ر بنعمة هللا. �ما �قول المثل، "إبل الســــــباحة ضــــــد التیا  ،تیار طبیعتنا المتكاســــــلة

 ا حیث �نت �استمرار!"فسوف تكون دائمً 

َهَواِت"   ).14: 13 (رو"َبِل اْلَبُسوا الرَّبَّ َ�ُسوَع اْلَمِسیَح، َوَال َتْصَنُعوا َتْدِبیًرا ِلْلَجَسِد َألْجِل الشَّ

 التشكیل الروحى هو عملیة مستمرة ألننا نتشكل عن طر�ق اختبارات الحیاة. - 3

أ. و.  في وقــت واحــد. ومعظم هــذه االختبــارات تكون مؤلمــة. یــذ�رنــا  �لهــا في وقــت واحــد ولكن قلیالً   االختبــارات ال تــأتي

وًال �عمق". فالجمیع �قدرون التأكید حد �بیر حتى �جرحه أ  إلىا نســانً إ�ســتخدم أن  هللا �ســتطیعأن   توزر أنه "من المشــكوك فیه

والتثبیت. ولكن مواسـم الصـعو�ة، والر�اح القاسـیة للمحن والشـدائد، والكلمات غیر العادلة والظالمة للعدو، واللیلة المظلمة للعدو  

 هى التي تشكلنا �عمق أكبر.

كبر!" �لنا نعرف هذا أاالنتظار حتى أعلنت إحدى بناتي �شــــــــكل دراماتیكي للغا�ة في الیوم اآلخر، "أنا فقط ال أســــــــتطیع 

ه في �ل مرحلة من األب یتلذذ �أبنائأن    الشــــــــــــــعور. لكن هللا لیس في عجلة من أمره عندما یتعلق األمر بنمونا الروحي. فكما

على  ا ما! هذه هى ، لیس �ما ســـنكون یومً مثلما نحن -تلذذ و�ســـر بنا الیوم  ی  الســـماوي فإن أ�انا   ا،�ضـــً أمراحل نضـــجهم، هكذا  

 نصدقها ونقبلها.أن  صعب الحقائق �النسبة لناألرجح واحدة من أا

 
 2- 1: 12 رو 12
 13: 29 رأ 13
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أن   ... المعجزات، مثل اإلسـراع االسـتثنائي في العملیة السـتمرة، الذى �ظهر ن العهد الجدید مليء �فكرة النمو �قول أحد المؤلفین، "إ 

التي تحـدث بهـا األشـــــــــــــیـاء في العـالم، تظهر الطر�قـة التي    قوي �مـا �كفي لیقوم �مـا یرـ�ده على أي حـال. ـفالنمو، ـ�الطر�قـة العـادـ�ة  هللا 

ــّر على  ــر أن  اختارها هللا عادة للعمل في العالم. إذا �نا نصـ حد  ون  التطور والنمو الروحي ال �حدث إال في حاالت األزمات، فإننا نحصـ

 )14(". هللا وننتقص من خیاره السیادي 

 المسیح.التشكیل الروحى هو التشبه �صورة  - ج

ــیني. تروى بذور هذا النبات �ال ــیحي بنمو الخیزران الصــــ ــبیه النمو المســــ ــنوات مع نمو قلیل،   ماء�مكن تشــــ لمدة خمس ســــ

 أسابیع! 6قدم في  90ولكن في السنة الخامسة تنمو الخیزران الصیني 

المسـیح  نسـان �امل فىالمسـیح"، "كل إنفس الصـورة"، یتصـور   إلىفى النصـوص السـا�قة  ضـع دائرة حول هذه الكلمات: "

 .قامة ملء المسیح"""، �سوع

 : قصد هللا للمؤمنینصورة هللا - 1

وَرِة ِهللا َخَلَقُه؛ َذَكًرا َوُأْنَثى َخَلَقُهْم."لق اإلخُ  وَرِتِه. َعَلى صــــــُ اَن َعَلى صــــــُ خلق   )15(نســــــان على صــــــورة هللا: "َفَخَلَق ُهللا اِإلْنســــــَ

ــان �ـااإل �ـاـنت حـیاتهمـا   )16(�ـاـنت حـیاتهمـا "مـبار�ـة" و"مثمرة".  .خلـقهنعكـاس لطبیعـة هللا و�ممثـله الحبـیب فى العـالم اـلذى  نســــــــــــ

 )17(.البعض اومع �عضهم انفتحة مع خالقهمحیاة شر�ة بال أنانیة وحمیمیة ومفرحة وم

 عن  ین لذوتهما وأنانیین، وانفصـــال ی واع   فأصـــبحا ).  نها لم تتالَش صـــورة هللا (مع أ   تشـــوهتفى الخطیة، عندما ســـقط آدم وحواء  

 )18(صورته.  إلى الشر�ة مع هللا. ولكن من تلك اللحظة الیائسة، بدأ هللا بتنفیذ خطته الكر�مة إلعادة الناس الذین أحبهم  

ــتعادة �املة لصـــورة هللا. الغفران ــتعادة  - على الرغم من ذلك، فإن قصـــد هللا لیس مجرد غفران الخطا�ا بل اسـ   - الشـــر�ة اسـ

 استعادة صورة هللا هي عملیة مستمرة.أن  هي لحظة فور�ة، في حین

أناس �حملون صورة المسیح، الذي هو صورة هللا. الناس  -نكون نحن الذین خلقنا لنكون أن  إن هدف هللا لكل مؤمن هو

هناك؟ تم تصــمیم هذه    إلىالذین �ظهرون شــخصــیته الجمیلة و�عیشــون لحظة بلحظة �ممثلین له في العالم. ولكن �یف نصــل  

 الدورة التدر�بیة �خر�طة طر�ق لرحلتك.

 ر�سوع المسیح: صورة هللا غیر النظو - 2

 
14 Mel Lawrenz, The Dynamics of Spiritual Formation (Grand Rapids: Baker Books), 31.   

 1:27 تك 15
 28: 1 تك 16
 8: 3، 25: 2 تك 17
 24: 4؛ 10:  2 ؛ أف10: 3كو  18
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 )19("االبن الَِّذي ُهَو ُصوَرُة ِهللا َغْیِر اْلَمْنُظوِر، ِ�ْكُر ُ�لِّ َخِلیَقٍة."

ْهِر َقْد أَْعَمى َأْذَهاَن َغْیِر اْلُمْؤِمِنیَن، ِلَئالَّ ُتِضيَء َلُهْم ِإَناَرُة ِإْنِجیِل َمْجِد اْلَمسِ   )20(یِح، الَِّذي ُهَو ُصوَرُة ِهللا.""ِإلُه هَذا الدَّ

 )21("االبن الَِّذي، َوُهَو َبَهاُء َمْجِدِه، َوَرْسُم َجْوَهِرِه، َوَحاِمٌل ُ�لَّ اَألْشَیاِء ِ�َكِلَمِة ُقْدَرِته"

أن  ففي �ســوع، نرى تماًما هذا النوع من الناس الذین خلقهم هللا  ظور.نم�ســوع هو صــورة هللا غیر الأن    هذه اآل�ات تذ�رنا

 ل للنضج الروحي.�كونوا. �سوع هو المثال الكام

 صورة المسیح هى النضوج الروحى. - 3

قیاس  " الكمال المســــیحى هو ببســــاطة،أو   ن صــــورة المســــیح هى ما �عنیه الكتاب �النضــــوج الروحى. والنضــــوج الروحى،إ

 )22(قامة ملء المسیح".

ا لكى تشــكلنا عاألشــیاء تعمل م، ألن �ل  لما عن األا مختلفً فكیرً �فكروا تأن  المؤمنین الذین فى روما ،شــجع الرســول بولس

والمصـــائب والنجاح تشـــمل الخدمة والحیاة العائلیة والفقر والغنى والصـــراع واالضـــطهاد   ""كل األشـــیاء  )23(.صـــورة المســـیح  إلى

 �جعلنا مثل �سوع".أن  هو يءلهى من �ل ش فالقصد اإل .والحزن والوحدة

في البر�ة،  اومصلیً  انراه صائمً  دید �متلئ �الصور الجمیلة لیسوع.والعهد الجنسان الكامل وهو مثالنا العظیم.  �سوع هو اإل

و�قف  ا�خبز السمك لتالمیذه، و�مسك سوطً  ،على مائدة مع الخطاة، �مسك أطفاًال في حضنه، �جلس على شاطئ رملي  متكًئا

عمواس مع اثنین من التالمیذ   إلى�ق  مرأة عطشــــى عند البئر، �طعم الجیاع، �ســــیر على الطر ا، �شــــهد الضــــد المقاومین روحیً 

ــلیب. هذه الصــــــــور وغیرها الكثیر تعطینا فكرة عن نوع  ــلم و�خضــــــــع للصــــــ ــتســــــ المحبطین و�شــــــــرح لهما الكتاب المقدس، و�ســــــ

       ، وحبه المتواضــع للتالمیذ غیر)24(توافق مع  تواضــع �ســوعالتلمذة المســیحیة هى ال نكون.أن  المســیحیین الذین �جب

ــرو )28(، وتوازنه الكامل بین النعمة والحق)27(، ووداعته)26(، وحبه المخلص للخطاة)25(جینالناضـــــــ  ،  ) 29(ر، وتحُمله لأللم �ســـــ

 ، وأكثر من ذلك �كثیر.)32(، وانتصاره على الشر)31(، وامتالؤه �الروح)30(وطاعته حتى الموت

 
 15: 1 كو 19
 4: 4 كو2 20
 4: 1 عب 21
 13: 4 فأ 22
 29-8:28 رو 23
 11-5: 2 يف 24
 35-34: 13 يو 25
 11-10: 4 يو1 26
 29: 11 مت 27
 17: 1 يو 28
 21: 2 بط1 29
 8: 2 يف 30
 16: 14 يو 31
 9- 8: 3 يو1 32
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ــوع ــیحیة تتوافق مع أولو�ات �ســــــــ ا  إن التلمذة المســــــــ ــً ــیره  -أ�ضــــــــ ــناعة تالمیذه)33(�اإلنجیلتبشــــــــ ، دفاعه عن )34(، وصــــــــ

 ، وأكثر من ذلك �كثیر.)36(فقراء المجتمع المنسیین إلى، وخدمته )35(المظلومین

 .صورة المسیح ترى فى فضائله - 4

دعونا نفكر لحظات قلیلة   )37(یتبعوا مثال المســـیح �ونهم "یتمثلوا �اهلل �أوالد أحباء".أن   فســـس، �أمر بولس المؤمنینفى أ

 ).بة واللطف والوداعة والتعفف، إلخمثال: المحنتمثل بها (أن   عن فضائل �سوع المسیح التى �جب

أن  ا�حث عن الشــــواهد الكتابیة التالیة لترى ما إذا �ان �إمكانك ســــرد ثماني فضــــائل على األقل عن �ســــوع والتى یر�د هللا 

. )34: 23؛ لو34: 13؛ یو5: 13؛ یو32 :4 ؛ أف24-21: 2�طرس 1؛ 1:9 ؛ عب29: 11مت(�شـكلها فینا:  

 الجواب فى نها�ة الدرس.

1- ------------------------------------------- 
2- ------------------------------------------- 
3- ------------------------------------------- 
3- ------------------------------------------- 
4- ------------------------------------------- 
5- ------------------------------------------- 
6- ------------------------------------------- 
7- ------------------------------------------- 
8- ------------------------------------------- 

 نشدد على البعض اآلخر؟ �عض الفضائل وال ىعلالتشدید  إلىناقش هذه الفضائل �مجموعة. لماذا نمیل 

 �یف تبدو صورة المسیح في المؤمنین - 5

"، التى "خلقنا" هللا  "صـــورة هللا . فى هذا النص الكتابى، �صـــف بولس ) 17- 10:  3كو ( توجد صـــورة قو�ة لصـــورة المســـیح فى  

 ". "نلبسها أن  أ�ًضا    فیها والتى �جب 

 .ب هذه الصفاتاكت تكتشفوا صفات "اإلنسان الجدید".أن  ا وحاولوامعً ) 17-10: 3كو(اقرأوا  

 
 18: 4 ؛ لو38: 1مر  33
 19- 13: 3 مر 34
 18:  4؛ لو14-12: 21مت 35
 40- 34:  25 ؛ مت44-36: 6،  11- 10: 3مر  36
 5:1 أف 37
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ألوالده. فال برنا نحن وال أفضــل جهودنا تشــبع بر هللا  ن حیاة الرب �ســوع هى الحیاة الوحیدة التى تشــبع متطلبات هللا المقدســة  إ 

 . ) 38( المطلوب وال نستحق بر�اته 

 جل اآلخر�ن أالتشكیل الروحى هو من  - د

التمتع المتزاید �اهلل. إنها لیســـت متعة نصـــل إلیها وحدنا، وال هي   إلىإن مشـــار�تنا في حیاة �ســـوع المســـیح الجمیلة تقودنا  

من أجل اآلخر�ن  فق مع صــــــورة المســــــیح من أجل اآلخر�ن في جســــــد المســــــیح و بها لوحدنا. "نحن ملتزمون �التواواحدة نتمتع  

هذا   إلىجلب األشــخاص المكســور�ن    إلىالمؤمنون الذین �حملون صــورة �ســوع المســیح �ســعون دائًما   )39(خارج جســد المســیح"

 ن في بذل حیاتناالفرح نفســــــه ألن هذا ما فعله �ســــــوع. لم یتم العثور على الروحانیة الحقیقیة في عزلة عن عالم مكســــــور ولك

وهذا ما   )41(هو المكان الذي ینبع منا عبیره مجده. هذا وهذا هو المكان الذي ســــــوف یلمع من خاللنا  )40(لشــــــفاء المنكســــــر�ن

 .)42(تكشفه لنا حیاة �سوع

 ستكون نتیجة التشكیل الروحي حیاة تحكمها �الكامل المحبة اإللهیة.

ــیح هو محبة هللا من �ل القلب   ــبه �المسـ ــیح، لیس فقط �طباعه الداخلیة. التشـ ــلوك المسـ ــبه �سـ ــیح هو التشـ التوافق مع المسـ

فعالقة   )44(عظم  للتشــــــــــــــكـیل الروحى من الحـبة الـباذلة!أ . فلیس هـناك قـیاس )43(والنفس والـقدرة والفكر، ومحـبة القر�ب �النفس

الجوعى، والمظلومین    المنبوذین، غیر المحبو�ین، المرضــــــــــــــى،  -ا تقود لخـــدمـــة المحتـــاجین  المســــــــــــــیح مع أبیـــه �ـــانـــت دائمًـــ 

 )45(ا.�ًض أبة سوف �میز الذین یرثون الملكوت نوع  هذه المحن إ ا. وقالوالمضغوطین روحیً 

تجعلنا أكثر ســــــخاًء أو   الطاعة  إلىهتمام. لكن إذا �انت العبادة ال تقودنا ا التكر�س دون   إلىالروحانیة الســــــطحیة تؤدي  

تجاه اآلخر�ن، فر�ما ال ، ورأفة ا، وعطاءً للمحتاجین، فعندئذ،  لیســت هذه عبادة حقیقیة. إذا �انت الصــالة ال تجعلنا أكثر صــبرً 

 تكون حیاة صالتنا لیست على مثال صالة �سوع.

 �سوع   إلىالتشكیل الروحى �حدث من خالل النظر المستمر   -3

وٍف، َ�َما في ِمْرآٍة،    إلىاآل�ة التالیة هى آ�ة جوهر�ة للتشــــكیل  ــُ صــــورة �ســــوع: "َوَنْحُن َجِمیًعا َناِظِر�َن َمْجَد الرَّبِّ ِبَوْجٍه َمْكشــ

وَرِة َعْیِنَها، ِمْن َمْجٍد  إلىَنَتَغیَُّر  وِح." (َ�َما َمْجٍد،  إلىِتْلَك الصُّ  ).18: 3كو2ِمَن الرَّبِّ الرُّ

 "معنى "ناظر�ن -أ

 
 12: 3، رو10: 17 لو 38
  .168موهلوالند ،  39
 11: 4كو 2، 15: 17يو 40
 15:  2كو2 41
 19: 11مت  42
 27: 10لو 43
 8: 5رو 44
 36-34: 25 مت 45
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ه �جد�ة؟ "مجد الرب". من �جد�ة. لكن ما الذي نفكر ونتأمل فینتأملهما  أو   الروحیتیننصــــــــــــــلح عینینا  أن    "ناظر�ن" تعنى

 �سوع. إلىفي التغییر هو النظر  نا�ل أملنا ورجائ )46(في اإلنجیل  هو شخص وعمل �سوع المسیح الفدائىهذا أن   الواضح

 )47(�سوع"�مجد متزاید" صورة إلى�سوع، �حولنا الروح القدس  إلىعندما ننظر  - ب

یســــــــــوع في �ســــــــــتان في العمل. عندما نر�ع �اإل�مان � التجســــــــــد، یبدأ نفس روح التواضــــــــــع ذاته إلىبینما ننظر �اإل�مان 

 .في إزالة أجزاء منا لم نخضع لها جثمیانى، نفس روح الخضوع والتخلي عن إرادة اآلب تستمر

، حیث بیالطس، وهیرودس، فإن روح االتزان، والسیطرة على النفس، السنهدر�م�مان مع �سوع أمام مجمع  عندما نقف �اإل

 ، فان  نفس روح الصبر والمثابرة ینضج فینا.الصلیب مع �سوع ونتعثر تحت ثقله والثقة تحافظ على تغییرنا. وعندما نحمل

  اح ذلك الروح نفســــه أكثر تطورً عندما نتحدَّ مع �ســــوع على الصــــلیب ونســــمعه یتكلم �كالم الغفران والرحمة والحب، �صــــب

قد اكمل"، نفس روح المثابرة �مكننا من إكمال العمل الذي مع �ســـــــوع �اإل�مان ونســـــــمعه �قول، "ا فینا. عندما نموت یومیً  اونموً 

ــوع �اإل�مان، نعلم ــتهأن   أعطانا هللا القیام �ه! عندما نقوم مع �ســ ــوع من الموت واجلســ ــرة التي أقامت �ســ في    نفس القوة المنتصــ

 السماو�ات أعلى �كثیر من جمیع السلطات والقوات التى تعمل فینا ومن خاللنا.

ى متعة دنیو�ة. إذا �انت أ إرضــــــــــاء الذات أوأو  یتحكم  فینا الكبر�اءأن   إذا �انت أعیننا ثابتة على الصــــــــــلیب، ال �مكن

نتخلى عن التضــــحیة والبذل، وال أن  االســــتیاء، وال نســــتطیعأو  نكره، وال نحتفظ �المرارةأن   أعیننا مثبتة على �ســــوع، ال �مكننا

 نترك الخطیة تسود، وال نعیش في هز�مة روحیة.أن  نشكو، وال �مكنناأو  نتذمرأن  نستطیع

أن    نیأس، وال نسـقط، وال �مكن هز�متنا، وال �مكن أن   الوراء، وال نسـتطیع  إلى إذا �انت أعیننا ثابتة على �سـوع، ال �مكننا العودة 

 اإلنجیل، تزداد قوته قوًة في داخلي. �ا له من �نز في �سوع وفي اإلنجیل!   إلى ننفصل عن محبة هللا. عندما أتطلع  

إن تقالید الكنیســــة، �قدر ما هي جیدة، ال تملك القدرة على تغییرنا. ورجال هللا لیس لدیهم القدرة على تغییرنا. عندما تفكر 

 ،. لم �كن مارتن لوثرىاإلنســــــــــــان  مر�زها ، تالحظ أنها تتمحور حول المســــــــــــیح، ولیس  في رجل أو امرأة مؤمنة أثرت في جیلها

مؤمن ا، ولكنه ، لكنه مؤمن مســـــیحي. لم �كن جون و�ســـــلي و�ســـــلیً انیً یا، ولكنه مؤمن مســـــیحي. ولم �كن جون �الفن �الفلوثر�ً 

 الذي �جعل الناس عظماء ورائعین! هو  اكتناز المسیح و�نجیلهأن  مسیحي.

 نحن نصبح ما نراه  - ج

�صــنعها في حیاتنا. أن   ا ما �حد من الروح القدس من إحداث التغییرات التي یر�دا ما یتشــتت انتباهنا. هذا غالبً نحن غالبً 

  ســــــــاعات  �ســــــــوع. لیس أثناء مشــــــــاهدة  إلىعن ذلك جیًدا الروح ال �عمل هذا التغییر فینا دون الرجوع    ،�عبر القس جون �ایبر

ــع عقولنا  لتلفاز الطو�لة ل ــبكة الو�ب العالمیة؛ لیس عندما نضــ ــاف شــ ــتكشــ ــاعاتنا دون جهد الســ فارغ؛ لیس عندما نتخلى عن ســ

 
نـََنا، َورَأَيـَْنا َجمَْدُه، َجمًْدا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، 14: 1وأيًضا مع يو 7: 4 كو2مع 19: 3كو 2ابملقارنة مع  46  َممُْلوءًا نِْعَمًة َوَحقًّا."" َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بـَيـْ
 18: 3كو2 47
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�التحدید، حیث "ننظر في   ا، وهوألن الروح یتحرك و�عمل و�حرر في جو واضـح جدً   .األشـیاء التي تتجاهل المسـیح. �العلى  

). فالروح یرفع المسـیح. والروح �فتح العین على 18مرآة  مجد الرب �سـوع" (اآل�ة 

رواحنا. إذا اخترنا عدم التر�یز  صــورة المســیح على أ  �طبق  والروح القدسالمســیح. 

ــنا بتر�یز آخر في الحیاة ،   ــغلنا أنفسـ ــلكنا طر�قتنا الخاصـــة وشـ على المســـیح، إذا سـ

ــتعبـادنـافـدعونـا ال   للخطیئـة   نقول، "أین هو هللا؟" عنـدمـا نتحمـل الثمر المؤلم الســــــــــــ

من الفرح. لقد أخبرنا طر�ق الحر�ة. إذا قضینا أ�امنا    بدالً   واختبار قانون هللا �ِعبء

 )48(ى األرجح مقیدین �كل استعباداتناولیالینا في مكان آخر، فسنبقى عل

ــنا    إلىلنظر عندما نطرد االنحرافات الدنیو�ة، نتوقف عن ا ــنا مع �عضــــ ــنا أكثر من الالزم، ونتوقف عن مقارنة أنفســــ أنفســــ

 ، وسیتاح للروح القدس فرصة العمل.ا�عًض 

ــتـت منأن   المقتبســـــــــــــــة أعلى: �یف �مكن  ،نـاقش مقولـة جون �ـایبر �عمـل الروح فى حیـاتنـا؟ �یف �مكن تغییر  أن    نتشــــــــــــ

 عاداتنا؟

 التشكیل الروحيالحقائق الحیو�ة التي �جب التأكید علیها في   -4

 الروحي هو التغییر الذى یتم فى  الداخل والخارج. التشكیل  - أ

ــامنا الماد�ة. یر�د هللا  ــدنا، الذى هو أن  كما ســـــــنرى في الدروس التالیة، یتضـــــــمن التشـــــــكیل الروحي أجســـــ  یتمجد في جســـــ

�كثیر من تعدیل الســـــلوك. بل �الحرى، نحن  في القلب. التشـــــكیل الروحي هو أكثر  أوًال  لكن التشـــــكیل الروحي یبدأ  )49(الهیكل

ا   التشــــــكیل الروحي �حدث عندما ال تتغیر أعمالنا الخارجیة فحســــــب، بل یتغیر تصــــــرفنا الداخليأن  نعلم ــً عندما نفعل    -أ�ضــــ

ــیفعله المســـــــــیح في موقفنا. بل  (...  تشـــــــــكیل الروحي لیس تعدیًال للســـــــــلوك"الأن  ،یذّ�رنا داالس و�الرد �شـــــــــكل طبیعي ما ســـــــ

درجة �بیرة، طبیعة األ�عاد الداخلیة لیسوع    إلىحتى �متلك،    )الداخلي(عملیة إعادة تشكیل أو إعادة تطو�ر اإلنسان   )حرى �األ

 )50(عقله، قلبه، سالمه، فرحه. في التشكیل الروحي، تكون قد حصلت �الفعل على �ل هذه"-نفسه 

 .التأسیس الروحي �حدث بوسائل النعمة  - ب

صــــورة المســــیح. هذه الوســــائل �ثیرة    إلى في هذه الدورة الدراســــیة، ســــنتحدث عن �عض الوســــائل التي �ســــتخدمها هللا لتشــــكیلنا    

 وسیتم مناقشتها أكثر �كثیر في الدروس التالیة. 

 سیحیة.تدرج معًا �عض الوسائل التي استخدمها هللا، أو �ستخدمها حالًیا، لتحقیق النضج الروحي في حیاتك المأن   حاول

 
48 Sermon by John Piper from 2corinthians 3: 18 

 20-19: 6كو 1، 11: 8رو 49
 داالس ويالرد هذه املالحظات مأخوذة من رسالة  50

هدف هللا وأولو�تھ هو �شكيلنا إ�� نوع من  
الذين يطيعونھ �ش�ل روتي�ي  الناس 

و�طر�قة سهلة ألنھ الرب، ألننا �ع�� بھ،  
 وألنھ معلمنا وصديقنا. 

 داالس و�الرد
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تنمو الشــــجرة لتصــــبح صــــّحیة ومثمرة فقط عن طر�ق المطر، وضــــوء الشــــمس، والضــــیق (أســــباب لتعّمق أن  فكما �مكن

ــائل التي  ــحة جیدة من خالل توظیف �ل الوســ ــیحّیین منتجین �صــ ــبح مســ ــوف نصــ الجذور)، والتر�ة الغنیة �المغّذ�ات، لذلك ســ

التقزم في نموهم الروحي لمجرد أنهم تجاهلوا �عض الوسائل الحیو�ة لهذا النمو. على وفرها هللا. �ثیر من المؤمنین �عانون من  

ــیحي الذي هو مخلص في العبادة العامة لك ــبیل المثال، المســــــــ ــة لن �ختبرســــــــ ــالة خاصــــــــ أفراح الحیاة    نه غیر مدرب في صــــــــ

 المسیحیة. سنناقش هذا بتعمق أكبر في درس الحق.

 .االستمتاع �اهللدافع التشكیل الروحي هو  - ج

لغرض من الخلق هو تشـــــــكیل البشـــــــر�ة  ب واالبن والروح القدس في شـــــــر�ة حمیمة وممتعة. �ان ا�طوال األبد�ة، �ان اآل

ي صـورة هللا وجعلنا في شـراكة مع اآلب واالبن والروح القدس. أقرب صـوت مبكر �شـار إلیه مباشـرة في الكتاب المقدس هو عل

ْوَت الرَّبِّ اِإللِه مَ  ًیا ِفي اْلَجنَِّة عِ "صـــــَ   إلى أنا أحب ذلك. لماذا �ان �مشـــــى في الجنة؟ �ان قد جاء   )51(ْنَد ُهُبوِب ِر�ِح النََّهاِر"اشـــــِ

خلقهما. �ان التعبیر األقدم عن اإل�مان والتقوى في الكتاب المقدس    نلذیلمع الرجل والمرأة ا -الشـر�ة   إلى -التواصـل �الكالم 

 )52("ببساطة "هو السیر مع هللا 

 خنوخ مع هللا أسار  •

 سار نوح مع هللا  •

 براهیم مع هللا إسار  •

 �سیر مع هللا.أن   سرائیلإكان على  •

ا  العهد الجدید   إلى هذا الفكر ینتقل   "الشـــــــر�ة" مع المؤمنین،    إلى یذ�رنا "یوحنا" �أن غرض  هللا في الفداء هو إعادتنا    ) 53( أ�ضـــــــً

 ) 54( ب، ومع ابنه �سوع المسیح" ومع "اآل 

"الســـیر مع هللا". "الشـــر�ة مع هللا". ما هي التعبیرات الجمیلة وذات المغزى التي تذ�رنا �أن الحیاة التي ترضـــي هللا لیســـت حیاة  

نوع من الناس الذین �طیعونه   إلى حیاة �ســیطة العالقة. هدف هللا وأولو�ته هو تشــكیلنا    - ة الممتلئة �النعمة  معقدة ولكنها حیاة الشــر� 

ــد�قنا.  وأي تعلیم یز�ل هذه البســــــاطة لیس تعلیم الكتاب    ) 55( �شــــــكل روتیني و�ســــــیط ألنه هو الرب، ألننا نعتز �ه، وألنه معلمنا وصــــ

   ) 56( " اَطِة الَِّتي ِفي اْلَمِسیحِ َما َخَدَعِت اْلَحیَُّة َحوَّاَء ِ�َمْكِرَها، هَكَذا ُتْفَسُد َأْذَهاُنُكْم َعِن اْلَبسَ المقدس: "َولِكنَِّني َأَخاُف َأنَُّه �َ 

 
 8: 3 تك 51
 17:  7  خ أ 2؛  4:  9؛    8:25؛    4:  2مل 1؛  30:  2صم 1؛  1:  17؛  9:  6؛    22:  5  ك ت   52
 6: 2 يو1؛  21:  2 طب1؛ 15: 24لو  53
 1:3يو1 54

55 DallasWillardhttps://www.youtube.com/waDCJ-qYsRbM0 
 3: 11كو 2 56



18 
 

خالل الســنوات العدیدة الماضــیة، واجه والدي الكثیر من التحد�ات الجســد�ة، �ما في ذلك نو�ة قلبیة وســكتات دماغیة. و�ســبب  

كون في عجلة من أمرنا إلنجاز العمل،  أ   ا القص، التشــذیب، إلخ. أحیانً   - على ممتلكات والدّي    ا أصــبحت حارســً هذه النكســات، فقد  

، هـل �مكـنك الجلوس  لي �وب من المـاء و�قول: "ـ�ا بني   أجلس �عض الوـقت وأتحـدث معـه. ســـــــــــــیحضـــــــــــــر أن   لكن أبي یرـ�دني فقط 

هذه الفرصـة قد ال تكون موجودة لسـنوات أخرى �ثیرة. ال یهتم  أن   ذ�ر أقاوم، خاصـة عندما أت أن   والتحدث لفترة قصـیرة؟" ال أسـتطیع 

یدخلنا في شـــــــــــر�ته  أن    هذا هو شـــــــــــعور هللا من نحونا. یر�د أن    كثر من شـــــــــــر�تى معه. أعتقد أ جله أ أبي �قدر ما یتعلق �عملي من  

 المبتهجة التي ال �مكن وصفها. 

ــباط "دیني" و�ل نشــــاط.�كون أن  �جب )57("ذوقوا وانظروا ما أطیب الرب" التشــــكیل الروحي لیس أن  دافعنا في �ل انضــ

ــعیً  ــیاء مثل الصـــالة والصـــوم والتأمل والخدمة وما  ا بل هو مجرد اختبار. في الدروس  ا فكر�ً مجرد سـ ــنناقش أشـ ذلك.   إلى التالیة، سـ

من المعرفة والمعلومات ولكن الشــــر�ة    ا دً وهدفنا هو ببســــاطة  لیس مز�   - االســــتمتاع �اهلل   - حیوي إ�قاء أعیننا على الهدف  إنه ألمر  

  هللا رحیم ومنعم  �ختلف عن أن    عام، قال جوناثان إدواردز: "الفرق بین اإل�مان �أن هللا �ر�م  وتذوق  200الحمیمة. منذ أكثر من  

 ) 58( لو ولد�ك اإلحساس الفعلي �حالوته �كون لد�ك اعتقاد عقالني �أن العسل ح أن  

 التشكیل الروحيتحد�ات    -5

تم تشــــكیلنا من خالل التأثیرات المختلفة. هناك العدید من القوى التي أن  أصــــبح التشــــكیل الروحي أكثر تحدً�ا ألننا ســــبق

الذى نحن علیه الیوم. لقد تم تشــــــكیلنا �طرق عمیقة من قبل البیت الذي نشــــــأنا فیه. �ان لثقافتنا وتقالیدنا   الشــــــكل  إلىشــــــكلتنا 

، وما نقدره، و�یف نشـــــعر �ه، و�یفیة التواصـــــل، خیاراتنا الخاصـــــة تأثیر �بیر على ما نعتقد �هاوتجار�نا (اختباراتنا) الحیاتیة و 

 و�یفیة التصرف.

ــیة. العدید منا قد  ــیســــ ــیئة مع �ل هذه التأثیرات التأســــ ألننا نعیش في عالم محطم، أعتقد أنه �ان لد�ك اختبارات جیدة وســــ

تضـــــرروا. والســـــؤال األهم الذي ســـــنحاول اإلجا�ة عنه في التشـــــكیل الروحي هو: 

  إلى هي أهم القوى والتأثیرات واالختیارات التي ســــــــــتشــــــــــكلني  ابتداًء من الیوم، ما  

هذه الدورة الدراســیة ســتســاعدنا في أن  أكونه؟ أعتقدأن  الشــخص الذي یر�دني هللا 

 اإلجا�ة عن هذا السؤال.

التأثیرات السلبیة واإل�جابیة التي شكلت حیاتك. خذ �ضع دقائق لسرد �عض    الدروستتعلم من خالل هذه  أن    المهم جًدا  من 

ا شـارك  ا.  ا جدً هلل والحیاة المسـیحیة. �ن صـادقً عن فهمك    ت لتي شـكل أهم األشـیاء ا  واحًدا أو اثنین من هؤالء مع مجموعتك    شـخصـً

  إذا استطعت. 

 
 8: 34 مز 57

58 Timothy Keller, The prodigal God (New York: Dutton, 2008), 108. 

ا�حياة ال�ي تر�ىي هللا ليست حياة  
معقدة ولكن حياة الشركة  

حياة �سيطة   - املمتلئة بالنعمة 
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 بینما نسعى نحو التشكیل الروحى نحترس منها عوائق للحراسة

�عض    إلىهناك العدید من األســباب التي تجعل الكثیر من المســیحیین یناضــلون في تشــكیل صــورة المســیح. دعنا ننظر   

 فقط: منها 

 نحترس من الشرعیةأن  �جب أوًال: - أ

على القواعد والقوانین. لكن الناس القانونیین �عتمدون على أنفسهم أ�ًضا   الحفاظتحاول الشرعیة �سب القبول مع هللا من خالل  

ــباط الصـــــارمین. القانونیة تعتمد على قوة اإلرادة. �خبرنا الكتاب    -  یبحثون عن البر، ولیس �النعمة، بل عن طر�ق التكر�س واالنضـــ

 ) 59( )" (الجسد نافلة َلْیَس ِ�ِقیَمٍة َما ِمْن ِجَهِة ِإْشَباِع اْلَبَشِر�َِّة  "العبادة ال أن   المقدس 

الصـــــالة، دراســـــة الكتاب المقدس، التأمل، الصـــــیام، أو أي شـــــيء نقوم �ه في التشـــــكیل الروحي هو فعال فقط أن   تذ�ر،

الكبیر في أي انضباط روحي هو خطر وضع �سبب عمل النعمة الذي �ان، و�كون وقد تم من أجلى خالل اإلنجیل. والخطر  

ــیح   ــوع المســ ــبب عمل �ســ ــطة الروح القدس �ســ ــكبها في قلبي والحیاة بواســ الثقة في تلك التدر�بات، بدًال من نعمة هللا التي تم ســ

 الكامل.

 نحترس من النعمة الرخیصة.أن  �جب ثانًیا:  - ب

. �سيء الكثیر من المسیحیین الیوم فهم )60(رخصة للخطیة  إلىتحول الالمباالة الروحیة، أو "النعمة الرخیصة"، نعمة هللا 

العالقة بین نعمة هللا والجهد اإلنســــــــــــاني. �النســــــــــــبة لهم، فإن أي تعلیم حول األعمال قانوني. لكن العهد الجدید مليء �التعلیم 

َألنَّ َهللا   نتمم خالصـــــنا �خوف ورعدة"أن   في الحیاة المســـــیحیة، نعمل على  )61(في اإل�مان.الذي یؤ�د على الجهد المتأصـــــل 

رَِّة.أن   ُهَو اْلَعاِمُل ِفیُكمْ  "نحن نعمل فى الخارج �هللا �عمل فى الداخل. نحن ال نعمل من أجل   ُتِر�ُدوا َوَأْن َتْعَمُلوا ِمْن َأْجِل اْلَمســـــــَ

  ر عملنا  في الحیاة الیومیة.نظهأن  خالصنا، ولكن �جب علینا

ــً   إلىإن التشـــكیل الروحى   العمل الشـــاق هو ن إ .اصـــورة المســـیح هو �النعمة، ولكنه یتطلب الكثیر من العمل الشـــاق أ�ضـ

 )62(حیث تعمل نعمة هللا عملها الفعال"الحفاظ على حیاتنا في بیئة هللا" 

 من اإلثارة.نحترس أن  �جب علینا :ثالًثا - ج

ــبه تام لحیاة مســـــــــــــیحیة   هناك �عض الكنائس التي تؤ�د على االختبارات المثیرة، الذاتیة للغا�ة، والعاطفیة مع تجاهل شـــــــــــ

  إلى ینمو المؤمنون في مثل هذه الحر�ات  أن   الكتاب المقدس. ومن غیر المرجح  إلىمدروســـــــــــــة ومنظمة ومصـــــــــــــلیة وموجهة 

 
 23: 2كو  59
 4؛ يهوذا  1: 6 رو 60
 11- 3: 4 بط2؛ 13- 12: 2يف  61
 . 105موهلوالند،  62
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ة وســــــــهلة ألي احتیاج روحي. فاإل�مان �النضــــــــج الروحي من خالل ألنهم قد تدر�وا على توقع حلول ســــــــر�ع  ،مرحلة النضــــــــج

 العملیة المستمرة ال �حد من قوة هللا، بل هو مجرد اإلقرار �العملیات الروحیة الطبیعیة المستمرة  التي أقامها هللا.

 نحترس  من الكمالیة.أن  �جب علینا  :ارا�عً  - د

�ســـــــوع أن  مع الكمال المطلق. في حین  -الحب الكامل  -�مال القلب  �صـــــــارع المســـــــیحیون مع التغییر عندما �خلطون  

التشـــا�ه مع طباع أن   ، فإن الكتاب المقدس یوضـــح)64(إماتة حاســـمة للخطیة المتعمدة  �لى، و )63(الكمال المســـیحي  إلىیدعونا 

 )65(�ونها  محطة.تفهم التقوى على أنها رحلة أكثر من أن  �سوع وتصرفاته هو عملیة تستمر مدى الحیاة. �جب

 ناقش هذه العوائق �مجموعة. �یف رأیت هذه العوائق في حیاة المسیحیین؟ �یف �انت واضحة في حیاتك الخاصة؟

 توقف لفترة من التأمل

نتوقف للحظة للتأمل. هل حیاتك الروحیة تتقدم؟ هل حیاة �ســـوع تعمل فیك ومن خاللك �شـــكل متزاید؟ هل أن  ر�ما �جب

 ، والخدمة مثله الیوم أكثر مما �نت علیه في األشهر الماضیة؟، والمحبة�التفكیرأنت واٍع 

من خالل  -ا عندما تعمل حیاة �ســـــوع الجمیلة فینا �شـــــكل متزاید. هذا التشـــــكیل هو من الروح القدس نحن نتشـــــكل روحیً 

 خدمة مسیحیة مثمرة. إلىمما أدى  -اإل�مان، والعقل المتجدد، والجهد القوي 

 واجبات الدرس الجتماع الدرس التاليمهام و 

 أحد أعضاء مجموعتك أو اكتبها.من  احفظ تعر�ف التشكیل الروحي المقدم في هذه الدورة الدراسیة واقتبسها -1

 مجموعتك أو �تابتها. إلى�ن على استعداد لنقلها  .)19: 4وغل 18: 3�و  2(احفظ   -2

تاب المقدس، واســـــــــأل الك جعة هذا الدرس، �ما في ذلك شـــــــــواهدما ال �قل عن ثالثین دقیقة هذا األســـــــــبوع لمرا  أقضِ  -3

 البصیرة. الروح القدس لیعطیك

 سجل في دفترك الخاص �ك أي تغییرات محددة �جب القیام بها في حیاتك، �ما �كشفها الرب لك. -4

ــجل في دفتر یومیاتك ما �قوله �اتب المزمور عن دي الیوميلى األقل في وقتك التعبتأمل في مزمور واحد ع -5 ، وســــــــــ

 طبیعة هللا وشخصیته.

 سجل في دفترك صالة شخصیة من أجل التغییر والنمو الروحي بناء على هذا الدرس. -6

 تدرب على استخدام دلیل الصالة الیومي للد�تور براون في صالتك الیومیة الخاصة. -7

 
 48: 5 مت 63
 14-12: 3 كو  64
 14- 12: 3 يف 65
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 لتعمق في الموضوعل
ــفحة   ــوع من الصـــــ ــائل �ســـــ ــع، 12-11فضـــــ ــبر، العطف، العطاء، الطیبة، التواضـــــ : الوداعة، الحلم، الفرح (الفرح، الصـــــ

 .)المحبة، الغفران

 

 

 1امتحان الدرس  
 ؟1. ما هو �عر�ف التشكيل الرو��، كما �علمت �� الدرس 1

 . قدم �عض األسس الكتابية لهذا التعر�ف.2

 . أكمل هذا البيان: 3

 . اشرح.-----------، بل العكس --------ال تتعارض النعمة مع

 . ما هو الت�ليف املسي�� الرس�ى؟4

 . ماذا �ع�ي "ناظر�ن مجد الرب"؟5

 . ملاذا �عت�� التشكيل الرو�� عملية مستمرة؟6

 . ما �� العوائق الثالثة ال�ي يجب تجن��ا �� التشكيل الرو��؟7
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 2الدرس 
 

 بنات البناء للتشكیل الروحى لَ 
 تتش�ل فينا صورة املسيحكيف 

 

 األول مراجعة الدرس 

 األول. س. اسأل الطالب المستعدین لمشار�ة صلواتهم الشخصیة مما تعلموه من الدر األول راجع النقاط الرئیسیة للدرس

 هداف الدرس أ

 فى نها�ة هذا الدرس، �كون الطالب قادر�ن على:

   .فهم وشرح الثالث لبنات الرئیسیة للتشكیل الروحى -1

  .الروح القدس فى عملیة التشكیل الروحى تقدیر عمل -2

 لقطات من ا�حياة

بینما �نت أعمل في هذه الدورة الدراســــیة، ســــكب شــــاب قلبه لي. إنه مســــیحي مخلص. لد�ه شــــهادة واضــــحة عن التجدید 

حد ما، وأنى   إلىیة المســــیح. إنه یدرس الكتاب المقدس، ولد�ه حیاة تعبد�ة متناســــقة ا إرادته لســــیادة ور�و�و�عتقد أنه ســــلم تمامً 

الخطیة المحیطة �ه �سـهولة". اب �جاهد للتغلب �شـكل �امل على "أرى أدلة واضـحة على أنه �عرف و�خاف هللا. لكن هذا الشـ 

ــار التام �فلت مني. هل هناك !؟ فأنا أصــــــــلي، لقد قرأت الكتاب هذه  التجر�ة لم تختفِ "لماذا  المقدس، ومع ذلك، فإن االنتصــــــ

 "نفسي �مسیحي من الدرجة الثانیة! نا وحدي في صراعى. وأنا أفكر فيأإنى أشعر �العزلة، ! و�ان سؤاله "شيء خطأ معي؟

ا. لكنه �حتاج لتجدید تفكیره في    ا صـــــد�قي �ان مؤمنً أن    لعدة أســـــابیع قلیلة، أصـــــبح من الواضـــــح لي   شـــــار�نا مًعا و�ما   مخلصـــــً

مع �لمة هللا. �ما بدا صــــــــــد�قي أنه �عتقد أنه إذا �ان قلبه    ا تمامً   ا �عض المجاالت. لم �كن تفكیره عن هللا والحیاة المســــــــــیحیة متوافقً 

ا، فإن الطهارة والطاعة �جب  ض التدر�بات المفقودة، لم  جهًدا �ثیرا. �ســبب �عض الضــمانات الروحیة المفقودة و�ع   ا التتطلب أن    مقدســً

 �ختبر صد�قي  نصرة �املة. 

 یتنصر على الخطیة المحیطة �ه؟أن  ترشد صد�قى؟ �یف �مكن للمؤمن الحقیقىأن  كیف �مكنك
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ــیاحتنا الروحیة، فنحن أ�فعل، وأن �غیر قلو�نا في لحظات فور�ة ، و الروح القدس �ســــــــــــتطیعأن  في حین أننا نعلم ثناء ســــــــــ

ا   نعرف ، واالنضـــــــــــباط تجدید الذهن  العملیات التي تنطوي على - النضـــــــــــج الكامل من خالل التدر�بات إلىأنه �قودنا أ�ضـــــــــــً

 مع المؤمنین اآلخر�ن.  ، والعالقة الصحیةالروحي

. فلقد ا عن تلك اللحظات االسـتثنائیة من النهضـة الروحیة االنتعاشـیةلتعلیم هذا التشـكیل الروحي هو عملیة ال تحدث �عیدً 

ما یتم التعرف على هذه اللحظات �طرق   االعدید من أتباع �ســــــــوع المكرســــــــین "لحظات إلهیة" �عد والدتهم الجدیدة. غالبً ر اختب

متالء من الروح القــدس"، ، "االمختلفــة، مثــل: "معمود�ــة الروح القــدس"، "التقــد�س الكــامــل"، "راحــة اإل�مــان"، "المحبــة الكــاملــة"

قوانین الطبیعة العاد�ة، فهذه اللحظات أو المواســـــم غیر العاد�ة في رحلتنا، عندما یتســـــارع  المعجزات ال تدمر  أن    وهكذا. فكما

 النمو الروحي �سرعة أكبر، ال تستبعد العملیات الطبیعیة للنضج التي وضعها هللا.

ن  ویت�ع  معش�ة وضحاهـا ولکنه  نبی  دینّضع راش رالنمو الروحي عـادة على نمط  النمو الجســـــــــــــــدي. ال یص�ح ال  �حـدث

عمل�ة النضج التي عینها هللا. ونفس الشــــــيء ینطبق على نمونا الروحي. �ل من األطفال الجســــــدیین والروحیین لدیهم طفرات  

 النمو.

  الفكرة الرئيسية

وضـــع أســـاس  إلىیبنى على أســـاس �تابي صـــلب. ســـنســـعى في هذا الدرس  أن  صـــورة �ســـوع المســـیح �جب  إلىالتشـــكیل 

متین نبني علیه حیاة ترضـــي هللا وحیاة، من الداخل والخارج، تحمل صـــورة هللا. ومع عدم وجود هذا األســـاس، �كون الكثیرون  

 ضعفاء روحًیا.

 مقدمة

 التشكیل الروحي هو أكثر من تغییر سطحي - أ

الكثیر مما نطلق علیه التحول هو مجرد تغییر سـطحي، مثل وضـع ضـمادة صـغیرة على جرح عمیق مصـاب. لفترات إن 

من الزمن قد نكون قادر�ن على "التصــرف" �شــكل صــحیح وقمع المواقف والســلو�یات الســیئة؛ لكن في نها�ة المطاف شــخص  

 ا.، ونظهر من نحن حقً اجدً ا ، �صبح اإلغراء قو�ً ما أو شيء ما �قف ضد هذه النقطة المؤلمة

اعترف القس اآلســــیوي ذات مرة  �یف �شــــف الرب هذا له من خالل واحد من أشــــد المضــــطهدین له. فعلى مر الســــنین، 

ــعه إلعاقة عمل هللا. �ان قد رمى �الحجارة  ــر�ر �كل ما في وســــ ــاص من  ىعلقام رجل قبیلة شــــ خدمات العبادة، وأطلق الرصــــ

صـــــــلى صـــــــد�قي الراعي واجتماعه من أجل معذبهم وتحّملوا  خالل جدران بیت الكاهن، ونهب الكنیســـــــة. في خضـــــــم �ل هذا، 

مـا �ـنت في مواجهـة مـفاجـئة على   جـاء یومأن   إلىـلدي حبًـا وغفرانًـا حقیقیًـا، أن   اضــــــــــــــطهـاده. قـال لي هـذا الراعي: "كـنت اظن

ــاحنتي وهدإبى �غلى. غضــــ طر�ق جبلي منحني و�ان  ــدمت دراجته النار�ة �شــ ــعر �الخجل من قول ذلك، لكنني صــ دته! نى أشــ



24 
 

ا على قوتي، وأنني هـذا عـندمـا عرفـت أنني لم �كن ـلدي الكثیر من الحـب �مـا اعتـقدت. هـذا عـندمـا علمـت أنني �ـنت أعتمـد �ثیرً 

. عندما أضــــــع نفســــــي أمام القدس. اســــــتخدم الرب هذا لیعلمنى التواضــــــع و�غیرنى لم أخضــــــع جزء من حیاتي لســــــیطرة الروح

 اشتر�ت له دراجة نار�ة جدیدة)، حتى مأل الرب قلبي �حب حقیقي وقوة.أن  إلىاجتماعي وامام مضطهدى (

 �فعل المز�د من أجلنا بدًال من وضع ضمادة على جراحنا. فلد�ه األكثر �النسبة لنا من التغییر السطحي.أن  یر�د هللا 

احنا ونفوسنا. و�ذ�رنا  محفورة �عمق فى أرو   -فضیلته   -تكون شخصیته  أن  أن یتم تشكیلنا على صورة �سوع المسیح هو

یر�د    )66(ه أو موقفه�كون لنا فكر أن   ببســــاطة لتعلم �یفیة تقلیده، ولكن یتم تشــــكیل صــــورة المســــیحأن   دینیس �ینلو: "ال �مكن

 �كون تجاو�نا الطبیعي في أي ظرف هو تجاو�ه.أن  إلى�غیرنا أن  هللا 

. عندما یتم تشـــــكیل بره فینا �الكامل، فإن القیام ثقالً أو   الطاعة عبًئاعندما تتشـــــكل محبة المســـــیح �الكامل فینا، لن تكون 

 �ما نعرف أنه حق لن �كون ضغًطا. عندما یتم تشكیل سالمه وفرحه فینا، سنظل صامدین فى وجه أعنف عواصف الحیاة.

 التغییر الدائم ممكن - ب

ة في ذلك، ولكن �اســــــــــتخدام عملیة التغییر التي لیس فقط عن طر�ق الرغب -التغییر دائًما ممكن  أن  والخبر الســــــــــار هو

كشـــــفها لنا هللا. عندما نتعلم �یفیة التفكیر �شـــــكل مختلف، وتبنى ممارســـــات مختلفة، وتعلم التفاعل �طر�قة مختلفة مع الناس، 

 فإن التغییر الروحي سیأتي �شكل طبیعي.

 الدرس

 صورة المسیح التي سنتعلمها في هذه الدورة الدراسیة هي:  إلىاللبنات الثالث للتغییر الروحي 

  )67(لبنات من التشكیل الروحي ثالث

 )2-1: 12؛ رو5: 2يذهن متجدد (ف  اللبنة األولى: -

 .)11: 12 ؛ عب27: 9�و  1؛ 7: 4تیمو  2التدر�ب الروحي ( لبنة البناء الثانیة: -

 )13: 4(أف  لمجتمع المسیحيار�ة في االمش   البناء الثالثة:لبنة  -

َنْنَتِهَي  أن  إلى"نفســــــــــــــك"، و  "دربو ،لیكن فیكم هذا الفكر"وحاول تعر�ف العبارات التالیة: "اقرأ هذه النصــــــــــــــوص الكتابیة 

 ِإْنَساٍن َ�اِمل". ماذا تعني هذه العبارات؟ إلى. َجِمیُعَنا.

 .اعدنا على تصور وحدات البناء األساسیة هذه للتغییرفي الصفحة التالیة، یوجد رسم سیس 

 
 14مطبعة ويلمور: فرنسيس آسبوري) ( دينيس كينلو، فكر املسيح 66
 ) InterVarsity Press 24مقتبس من جيمس مسيث ، هللا الصاحل واجلميل (داونرز غروف:  67
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 لبنات التشكیل

 

 

 

 

 

 

 

ــنا  ن  إ  البیاني (أدناه):  جدولشـــرح الرســـم (أعاله) وال وعمل  عملیة تجدید الذهن تتضـــمن �قین الخالص ومعرفة هللا ومعرفة أنفسـ

التدر�بات الروحیة، واالنضــــباط الشــــخصــــي.  أو   الروح القدس. التدر�ب الروحي �شــــتمل على الشــــدائد، وممارســــة االنضــــباطات

والمجتمع المســــیحي یتضــــمن (على األقل) على حقیقة فهم من نكون نحن �عائلة هللا و�یفیة التواصــــل مع �عضــــنا البعض من 

 لة. �ل ذلك من خالل عمل الروح القدس فینا.أجل البنیان، وقبول �عضنا �عضًا، والمساء

 16: 4 أف 27: 9 كو1، 7: 4ومتی2 2-1: 12 ، رو5: 2في

فهم طبیعة الكنیســة، والتواصــل مع  اآلالم / الشدائد �قین الخالص  

 جل البنیان األعضاء اآلخر�ن من أ

 القبول االنضباط الروحى معرفة هللا 

 المحاسبة االنضباط الشخصى   نفسنا أمعرفة 

 �الروح القدس �الروح القدس   �الروح القدس  

 
 
 

 تجدید الذهن.  :هياللبنة األولى للتغییر   -1

 الروح القدس

 تجدید الذھن    

 الحیاة المسیحیة التدریب الروحى 
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أن  الحظ  )68(�ذلك هو"یبدأ التشـــــــــــــكیل الروحي بتجدید الذهن، "ألنه �ما �فكر االنســـــــــــــان في قلبه هكذا هو، أن   �جب   

. العقل والقلب هما شـــــــــــــئ واحد في الكتاب المقدس. هذا هو المكان الذي یبدأ فیه  اإلنســـــــــــــانالقلب هو المكان الذي �فكر فیه 

ــانالتغییر. العقل هو مر�ز التحكم في حیاة  ــبح یتدفق من غرفة التحكمتها وجزئیاتها. �ل ما نحن ع�كلیا  اإلنســـــ )  69(لیه ونصـــــ

اِخِل، ِمْن ُقُلوِب النَّاِس، َتْخُرُج اَألْفَكاُر الشِّ  وقال    )70("رِّ�َرُة: ِزنًى، ِفْسٌق، َقْتلٌ قال �سوع: "من الداخل، من قلب البشر، َألنَُّه ِمَن الدَّ

وِح الَِّذي َ�اَن اْلُمْؤِمُنوَن ِ�ِه ُمْزِمِعی: "َمْن آَمَن ِبي، َ�َما َقاَل اأ�ضــً  أن    نَ اْلِكَتاُب، َتْجِري ِمْن َ�ْطِنِه َأْنَهاُر َماٍء َحيٍّ  َقاَل هَذا َعِن الرُّ

ـــیة، سنعم  ورة د ال   ـھذه ناألول م  مفي القس   )71(َ�ْقَبُلوُه" على تطـابق أفکارنا الخاصة �الخالص، وـ�اهلل، وـ�أنفسنا لکلمة   لاـلدراســــــــــــ

 عملیة تجدید أذهاننا أمر حیوي لصورة هللا.أن  هللا.

ُدوا ِبُروِح ِذْهِنُكْم"َوتَ  ..." ُد ِلْلَمْعرِ  ..." )72(َتَجدَّ  )73(َفِة َحَسَب ُصوَرِة َخاِلِقِه"َوَلِبْسُتُم اْلَجِدیَد الَِّذي َیَتَجدَّ

 �قول الد�تور دینیس �ینالو: "القوانین الثالثة للتلمذة المسیحیة هي:  

 . اإلنسانته لكل حاجة اعرف من هو �سوع. تعلم �فای -1

 اكتشف من أنت. أدرك عدم �فایتك للخدمة في ملكوت هللا، �غض النظر عن مدى جدیتك.   -2

قوة الروح القدس لتحل محل ضـعفك البشـري مع ملء المسـیح. عندما نفعل هذه األمور، نبدأ �التفكیر �شـكل  اكتشـف -3

ْهَر، ـبَْل َتَغیَُّروا  )12رومـیة  (ـتأمرـنا    ) 74("مختلف. و�كون ـلدیـنا عواطف مختلـفة. وتتغیر نظرتـنا ـ�الكـامـل اِكُلوا هـَذا اـلدَّ ــَ ، "َوَال ُتشــــــــــــ

ْكِلُكْم ِبَتْجِدیِد أَ  یَُّة اْلَكاِمَلُة"َعْن شــــَ اِلَحُة اْلَمْرضــــِ �ل ما نحن علیه االن و�ل ما ســــنصــــبح  .ْذَهاِنُكْم، ِلَتْخَتِبُروا َما ِهَي ِإَراَدُة ِهللا: الصــــَّ

 علیه یتدفق من غرفة التحكم.

 معرفة الكتابیة أمر حیوي للتغییرال - أ

عرفــة ر�نــا  التعلیم. �جــب علینــا،"ان ننمو في النعمــة وفى میتحــدانــا الكتــاب المقــدس �ــاســــــــــــــتمرار لمتــا�عــة المعرفــة وتلقي  

 )76(""عیون أذهانهم تستنیرأن   ولهذا السبب �ان بولس �صلى  بال انقطاع ألهل أفسس )75("ومخلصنا �سوع المسیح

 
 7: 23 مأ 68
 19: 15 مت 69
 21: 7 مر 70
 39- 38: 7 يو 71
 23: 4 اف 72
 10: 3 كو  73
 )رىمطبعة فرنسيس اسبو  دينيس كنالو، فكر املسيح (ليكسينجتون:  74
 18: 3 بط2 75
 19: 1 يف 76
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ــنا، الد�تور رو�رت و�تاكر، إلینا في �ثیر من األحیان نحن الط الب عندما �نت في مدرســـة الكتاب المقدس، تحدث رئیسـ

 "نفكر �مسـیحیین! �ان �عرف أنه مسـیحي، لكنه �ان �علمأن   إلىعن تطو�ر الذهن المسـیحي. لقد نبهنا في �ثیر من األحیان  

 أذهان طال�ه ال تزال تتشكل دون وعى منهم مثل العالم في �عض المجاالت.أن أ�ًضا 

ــكیل أذهاننال ــیاء �جب  كي یتم تشـــــــ ــحیح، هناك أشـــــــ ــكل صـــــــ ــیاء ال�جبأن  �شـــــــ نتلقى أن  نتعلمها. �جبأن  نتعلمها وأشـــــــ

ا عملیة ملء ذهني  �الحق �اسـتمرار. و  -ا عملیة مسـتمرة  المعلومات المضـللة. هذه دائمً  الجیدة ونرفض  المعلومات عملیة أ�ضـً

ن  العالم من حولي، وعن الحیاة المســیحیة. وعن نفســي، وع مســتمرة لتطهیر ذهني من أفكار غیر صــحیحة ومدمرة عن هللا ،

ا صوت الكنیسة، أو حتى صوت الضجیج  صوت ضجیج الثقافة، وأحیانً  لسهل سماع صوت هللا وصوت الحق وسطلیس من ا

 ُ�سكت.أن   في قلبي. لكن �ل صوت في رأسي وقلبي ال �قول الحق �جب

هللا وعن أنفســـــــــــــنا عملیة خطیرة ما لم �كن الكتاب المقدس  �كون هدم أو تفكیك الفهم غیر الصـــــــــــــحي عن  أن   ا! �مكن كن حذرً 

شـامل و�امل ومتواضـع على اإلطالق. في هذه العملیة، سـتغر�نا الغطرسـة بتكو�ن أفكار عن هللا من صـنعنا نحن. و�كل �بر�اء، قد  

 نرفض صورة هللا التي تشبه ما نحتقره، ومع ذلك ال نملك صورة هللا الصحیحة. 

 ح الفهمالتواضع هو مفتا - ب

�كون  أن   في ســـــــعینا للتفكیر �حق عن هللا، �كون شـــــــعب هللا هم رفقاؤنا، والكتاب المقدس هو ســـــــلطتنا، والتواضـــــــع �جب

 )77(بر�ن لكنه �عطي نعمة للمتواضعین"موقفنا، والروح القدس سیكون مساعدنا. "هللا �قاوم المستك

تواضع �عني أنني أتخلى عن السیطرة والتحكم وأستسلم لإلعالن اإللهى مهما �لفني األمر. هذه هي الطر�قة الوحیدة  إن ال

للتغییر الروحي. هناك إغراءات وتجارب �بیرة في رحلتنا الروحیة لرفض الحق �ســبب ما قد نخســره في هذه العملیة المســتمرة.  

االمتثال  إلىیتم تصــنیفنا أو رفضــنا أو نبذنا. نحن نمیل أن   تنا أو تقالیدنا. وال نر�دعائلتنا أو ثقاف  إلىنحن نخاف من اإلســاءة  

َیُة   :الكتاب المقدس �قولأن   هللا. تذ�ر إرضــاء فقط إلرضــاء الناس، بدال من "َخشــْ

 )78(َشَرًكا" اِإلْنَساِن َتَضعُ 

 اإل�مان هو مفتاح اختبار الحق - ج

ــتقبال) �لمة هللا  إ �اال�مان �جعل �لمة هللا تحیا فینا. لكى نعرف ن تطبیق(اســـــــ

 ا من الكتاب المقدس فسوف یؤثر ذلك على حیاتي �لها.ا شیئً حقً 

العلم؛ إنــه الثقــة وااللتزام. في هــذه أو    اإل�مــان الكتــابي هو أكثر من المعرفــة

ــفة ا  ور�ما،عامة   اللحظة �الذات، ر�ما �نت "تثق" في �رســـــي. هذا �عني أنك تعلمت ما �كفي عن الكراســـــي �صـــ ــً "معرفة   أ�ضـــ

 
 6: 4 يع 77

78 Hl25 :29  

لقد �ان تحفيظ الكتاب املقدس من  
االنضباط الرو�� الذي استخدمھ هللا �ش�ل  

كب�� �� حيا�ي وحياة أصدقائي الذين  
يمارسونھ أيًضا، سواء �� ف�ح وتجديد  
تفك��ي �� أمور معينة، أو محار�ة اإلغراء  

 والتجر�ة، أو استعداًدا للتحديات املستقبلية.  
 مار��ا ه��ير، جنوب أفر�قيا 
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"الكرســـــــي الذى لك  على وجه الخصـــــــوص، حتى انك  ترغب في وضـــــــع الوزن الكامل لجســـــــمك علیه. هذا ما �عنیه الكتاب  

، قد غفرت لك اب اإلنجیل عندما �قولون أشـــــیاء مثل: "فلما رأى �ســـــوع إ�مانهم، قال للمفلوجتِّ المقدس �اإل�مان. هذا ما �عنیه �ُ 

أصــدقاء الرجل المفلوج �ان لدیهم ثقة أن  ماذا رأى �ســوع عندما رأى اإل�مان؟ �یف یبدو اإل�مان؟ لقد رأى �ســوع  )79("خطا�اك

كافیة �ه لحمل صـــــد�قهم إلیه مع توقع الشـــــفاء. رأى �ســـــوع رجاًال ملتزمین �ما عرفوه لیكون صـــــحیًحا عن �ســـــوع. رأى عملهم 

 ! هذه هي قوة اإل�مان.والنعمة المغیرة وتجاوب معهم �الغفران والشفاء،

نشــكل نفوســنا أن   صــورة المســیح �قوة الروح القدس. ال �مكننا �التأكید  إلى�ما أننا نثق �كلمة هللا ونتكل علیها، فإنه �غیرنا  

ا   "الكتاب المقدس واضـح: �قول رو�رت مولهوالند جر صـورة المسـیح.  إلى أن    هللا وحده �سـتطیعأن  حقیقة عنفي شـهادته أ�ضـً

نفعل ذلك �أنفسـنا. وهكذا، فإن أن    �حررنا من عبودینا، و�شـفي �سـرنا، و�طهرنا من نجاسـتنا و�خرج الحیاة من موتنا. ال �مكننا

هللا هو أن  ....على الذات متأصـــــــــل �عمق في داخلنا ... فاالعتمادختبار تشـــــــــكیل هللا لنا نحو الكمالالتشـــــــــكیل الروحي هو ا

نحن عاجزون عن إنتاج الحب والفرح والســـــــالم   )80(نكون طیًنا مرًنا في ید هللا.أن   علینا  اال  المبادر لنمونا نحو الكمال، وما

نثق ونلتزم �ما وعد هللا �ه وأعلنه. هذا هو أن  في شــخصــیتنا. ولكى تحدث عملیة التشــكیل الروحي المســتمر في حیاتنا، �جب

بر�ات وامتیازات �فارة  �ســــوع المســــیح و�تمســــك بها. اإل�مان ). فاإل�مان �فتح الباب ل6: 11 اإل�مان الذي یرضــــي هللا (عب

ا. اإل�مان الحقیقي �ســـــــتجیب للحق الذى اســـــــتلمه   �جعل �ل ما قدمه �ســـــــوع لنا لیس متاًحا لنا فحســـــــب، بل حقیقًیا فینا أ�ضـــــــً

ــیتنا وتأییدنا �القوة لكى   و�التالي ینشــــط وعود هللا. من خالل الثقة وااللتزام �كلمة هللا، یبدأ الروح القدس بتغییر  اإلنســــان شــــخصــ

 نحیا �المسیح.

 ولكن هناك المز�د.

 التدر�ب الروحي :حجر األساس الثاني للتغییر هو -2
ــكیل الروحي على اإلطالق التدر�ب الروحي. بینما یتحّدى بولس تیموثاوس ــمل التشـ ــوف �شـ ــك للتقوى".، "سـ   )81(درب نفسـ

 )82(ا.قال هو نفسه: "بل َأْقَمُع َجَسِدي َوَأْسَتْعِبُدُه، َحتَّى َ�ْعَد َما َ�َرْزُت ِلآلَخِر�َن َال َأِصیُر َأَنا َنْفِسي َمْرُفوًض 

 التعلیم الصحیح إلىتدر�ب الروحي �جب إضافة ال - أ

الطر�قة التي ننمو بها في المحبة هي من  هدف الحیاة المســـــــیحیة هو محبة هللا واإلنســـــــان، لكن  أن   ،�عتقد جون و�ســـــــلي

المســـــیحیة "لم تحقق ســـــوى القلیل من الخیر في العالم"، أو  أن   خالل االنضـــــباط الروحي. وأعرب عن اعتقاده �أن الســـــبب في

 أشیاء:  ةثالث هذا �سبب لماذا لم �كن لها تأثیر �بیر

 
 5: 2مر 79
 16موهلوالند  80
 7: 4 يت1 81
 27: 9 كو1 82
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 .) غیاب التعلیم الصحیح1

 نقص النضباط المسوؤل.) 2

 )83(.كار الذات) إهمال إن3

 دة؟هاضروري لحیاة مسیحیة فعالة وش  -ر التعلیم، واالنضباط، واإلنكا -لماذا �ل واحدة من هذه 

هنا مقتطف من إحدى    )84(قســــــمین رئیســــــیین: أعمال التقوى وأعمال الرحمة. إلىأنظمة الحیاة المســــــیحیة    ،قســــــم و�ســــــلي

 عظات و�سلي:

 التي تؤ�د أنها ممارسة ضرور�ة للتقد�س؟" ،"ولكن ما هي األعمال الصالحة  

جمیع أعمال (العبادة) مثل الصــــــالة العامة، وصــــــالة العائلة، وصــــــالة المخدع؛ والتناول من عشــــــاء الرب. وفحص   :أوالً 

متناع  �ما تســــمح لنا صــــحتنا الكتاب المقدس، عن طر�ق الســــمع والقراءة والتأمل؛ واســــتخدام مثل هذا المقیاس للصــــوم أو اال

 الجسد�ة.

ــافة    ا:ثانیً  ــاء العراة أو اســـتضـ ــاد أو نفوس الناس؛ مثل إطعام الجیاع أو �سـ جمیع أعمال الرحمة، ســـواء �انت تتعلق �أجسـ

توجیه الجهال،   إلىالغر�ب أو ز�ارة األشخاص الموجودین في السجن أو المرضى أو المصابین �أضرار مختلفة؛ مثل، السعي  

قاظ الخاطئ الغبي، واحیاء فاتر، وتثبیت المتزعزعین، وتعز�ة الضـــــعفاء، وتشـــــجیع المجر�ین، أو المســـــاهمة �أي شـــــكل من و��

األشــكال في إنقاذ وخالص النفوس من الموت. هذه هي التو�ة، وهذه "ثمار تلیق �التو�ة، "التي هي ضــرور�ة للتقد�س الكامل. 

 ه النتظار الخالص الكامل.هذه هي الطر�قة التي عین هللا بها أوالد

صـورة المسـیح. في الدروس التالیة، سـوف  إلىل  أكثر من اختبار التغییر لكى نتشـك  إلىإن �لمة هللا واضـحة �أننا �حاجة  

نظهر أنه �خالف التدر�ب المســــــــــــتمر، فإن أفكارنا الخاطئة عن هللا وعن أنفســــــــــــنا، وعن مواقفنا وعن شــــــــــــهواتنا غیر المدر�ة، 

ئیسـي  ومشـاعرنا التالفة سـتهزم أفضـل نوا�انا لكي نصـبح مثل المسـیح. في هذا القسـم من هذه الدورة الدراسـیة، سـنناقش الدور الر 

 ا.األكثر عملیً  وصورة المسیح. أعتقد أنك ستجد هذا القسم ه  إلىالذي یلعبه التدر�ب واالنضباط الروحي في تشكیلنا 

 التدر�ب الروحي �عدد من األشكال �أتي - ب

صــــورته.    إلى  هللا لتشــــكیلنا هللا لد�ه العدید من الوســــائل المختلفة لتدر�بنا. الشــــدائد، أو اآلالم، هي واحدة من أقوى أدوات 

�ما في ذلك الصـــالة، التأمل، العزلة، الصـــوم، البســـاطة، التضـــحیة، العبادة، الشـــر�ة،   -ا، التدر�بات الروحیة الكالســـیكیة أ�ضـــً 

 
 . 40). 2017مات فريدمن، التلمذة (مطبعة ويلمور فرانسيس اسبورى،  83
 .  10، 9 طريق اخلالص الكتاىب". عظات جون وسيلى، الفقرة" جون وسيلى، 84
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فكار، التحكم في شــهیتنا، ، اســتئثار األمثل الســیطرة على اللســان -التدر�بات الشــخصــیة    إلىاالعتراف، والخضــوع؛ �اإلضــافة 

 هي وسائل هللا لتشكیل شخصیتنا. وسیتم استكشاف هذه الدروس في وقت الحق. -و�نشاء قناعات شخصیة  إدارة الوقت،  

من خالل التدر�ب الروحي، �صبح التفكیر والتصرف مثل المسیح في �ل ظرف من الحیاة أسهل تدر�جیا وأكثر اعتیاد�ة. 

 ة �شكل دائم في شخصیتنا. ومن خالل التدر�ب المنضبط، تصبح صورة المسیح فینا طبیعیة ومحفور 

عندما �نت أنا وزوجتي، بیكي، في مدرســة الكتاب المقدس، �نا نعیش في شــقة صــغیرة �جوار زوجین مســیحیین مســنین، 

الســید والســیدة فاوســت. �ا لها من شــهادة على الصــبر والفرح �انت لنا! �انت الســیدة "فاوســت" غیر صــحیحة �الكامل، �انت 

ــر ســــــ  ــحتها تتدهور منذ عشــــ ــع. في تلك األ�ام، قارنت   ابها یومً   ، لكن زوجها �ان یهتمنواتصــــ �عد یوم �حنان ورأفة وفرح مشــــ

ا و�عیدة المنال �النســبة لي. هل من بدو شــخصــیتهم عالیة جدً وســت و�ثیر من أســاتذتي المحنكین. تنفســي برجل مثل الســید فا

لم أدر�ه هو �م من الســــنوات، بل وحتى العقود، �ان  أمتلك جودة الحب والشــــجاعة والصــــبر الذى �ان لدیهم؟ وماأن  الممكن

 ا أطول من ذلك �كثیر. ا في التدر�ب وقتً �انوا قد سافروا أكثر ألنهم قضو   هؤالء الرجال �مارسون الحیاة المسیحیة.

لحظة من  نفاجأ عندما نفشل في أن  ن التدر�ب الروحي أمر حیوي للنجاح في الحیاة المسیحیة، و�دون ذلك ال ینبغي لناإ

"درب نفســــــــك للتقوى". �ما �حثنا �طرس"َوِلهَذا َعْیِنِه َوَأْنُتْم َ�اِذُلوَن    إلىبولس قد نبه تیموثاوس أن  التجر�ة. هذا هو الســــــــبب في

یَلِة َمْعِرَفًة،  ُكلَّ اْجِتَهادٍ  یَلًة، َوِفي اْلَفضـــِ ُموا ِفي ِإ�َماِنُكْم َفضـــِ ْبِر َتْقَوى، َوِفي  َوِفي اْلَمْعِرَفِة َتَعفًُّفا، وَ   َقدِّ ْبًرا، َوِفي الصـــَّ ِفي التََّعفُِّف صـــَ

ِة اَألَخِو�َِّة َمَحبًَّة. ًة َأَخِو�ًَّة، َوِفي اْلَمَودَّ ِلیَن َوَال َغْیَر ُمْثِمِر�َن    85التَّْقَوى َمَودَّ یُِّرُكْم َال ُمَتَكاســـــــــــِ َألنَّ هِذِه ِإَذا َ�اَنْت ِفیُكْم َوَ�ُثَرْت، ُتصـــــــــــَ

 ."فضائل المسیح لن تثبت على شخصتنا اال ببذل �ل الجهدأن  �َِّنا َ�ُسوَع اْلَمِسیِح. ما �قوله هوِلَمْعِرَفِة رَ 

 روحي �جلب الحر�ة و�دا�ة السعادةالتدر�ب ال - ج

�الحق. عندما نتحرر من مجرد   اعندما قمنا، بواســطة الروح القدس، بتدر�ب أنفســنا لنكون راضــین �لًیا عن هللا، �نا أحرارً 

متا�عة نبضات أجسامنا إذا تعلمنا تقد�م �ل شهیة طبیعیة هلل، من أجل التمتع �ه �شكل أكبر فنحن أحرار �الفعل. عندما نكون 

ــباط الذاتي  فى حیاة  ــیاء ماد�ة، أو حتى نعاني، لكننا ما زلنا مقتنعین ومكتفیین بیســـــــوع، فنحن أحرار. أنتج  االنضـــــ بدون أشـــــ

ِة اْحِتیَـاٍج، َفِإنِّي َقْد َتَعلَّمـْتُ "  بولس هذا النوع من الحر�ة. لذلك �كـتب: ا َأَنا ِفـیِه. أَْعِرفُ أن   َلْیَس َأنِّي َأُقوُل ِمْن ِجهـَ  َأُكوَن ُمْكَتِفیًـا ِ�مـَ

اأن  َع َوأَْعِرُف َأْ�ضــــً َیاِء َقدْ أن  َأتَّضــــِ ْيٍء َوِفي َجِمیِع اَألشــــْ َل. ِفي ُ�لِّ شــــَ َتْفضــــِ َل َوَأْن أن     َتَدرَّْ�تُ َأســــْ َتْفضــــِ َبَع َوَأْن َأُجوَع، َوَأْن َأســــْ َأشــــْ

�ِني  )86(."َأْنُقَص. َأْسَتِطیُع ُ�لَّ َشْيٍء ِفي اْلَمِسیِح الَِّذي ُ�َقوِّ

نفعل ما ســـــیتم إطالق ســـــراح أرواحنا لتكون و الشـــــدائد، والتدر�بات، واالنضـــــباط الشـــــخصـــــي،   من خالل تدر�ب النفس فى

یرضــي هللا. تصــبح ضــر�ات الفرشــاة للفنان حرة وســهلة من خالل التدر�ب. یتنافس الر�اضــي مع الحر�ات الماهرة �ســبب عدد 

 
 6- 5: 1 بط2 85
 13- 11: 4 يف 86
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ال �حصـى من السـاعات التي �قضـیها في التكییف البدني والممارسـة والتكرار المسـتمر. یتحدث المعلم �كل سـهولة وثقة �سـبب  

إتقان موضــوعه. یؤدي الموســیقیة أداًءها �حر�ة وروعة �ما أعدتها ســنوات التدر�ب على  الوقت الذي �قضــیه في الصــالة وفي  

�عد شــهر، وســنة    اعملها. والمســیحیة الناضــجة تظهر حیاة المســیح في ظروف الحیاة األكثر تحدً�ا، ألن یوًما �عد یوم، وشــهرً 

 �عد سنة، یدرب نفسه نحوها، بنعمة هللا.

، �صــــــــــبح الفنان أقل �كون االنضــــــــــباط والتدر�ب مفقودین؟ عندما واالنضــــــــــباط مفقودین �كون التدر�بماذا �حدث عندما  

مهارة، واألخطاء أكثر شــیوًعا، وفنه أقل إشــباًعا؛ �صــبح الر�اضــي أقل مرونة، یتحرك �حر�ة أقل، یتعثر في �ثیر من األحیان  

ة في مســـیرتنا المســـیحیة. ونتعثر في �ثیر من و�فتقر. عندما ینقص االنضـــباط والتدر�ب في الحیاة المســـیحیة، نكون غیر مهر 

ا، وتكون عالقاتنا أقل  األحیان. وتكون عالقتنا مع الروح متقطعة. وتكون األخطاء أكثر شــــــــیوًعا، والحیاة أقل إرضــــــــاًء وشــــــــبعً 

 ا.�النعمة، ومسیرنا مع هللا أقل إثمارً  ءً امتال

ا الجیل. لماذا؟ ألننا نر�د روحانیتنا �سـهولة وسـرعة. نحن ال نسـمع الكثیر من الحدیث عن حیاة مسـیحیة منضـبطة في هذ

نمد أیدینا في الهواء ونملك �ل الروحانیة التي نحتاج إلیها. مثل األطفال  أن  �عض المســـــیحیین یر�دون الســـــحر الروحي! نر�د

ــعب   ــيء صــ ــهیة ألي شــ ــرامة أو األلم. ننســــى -المدللین، لدینا القلیل من الشــ ــعو�ة أو الصــ ــدید الصــ ــيء شــ ــوع    أي شــ دعوة �ســ

 )87("ْعِني ُ�لَّ َیْوٍم، َوَ�ْتبَ َ�ْأِتَي َوَراِئي، َفْلُیْنِكْر َنْفَسُه َوَ�ْحِمْل َصِلیَبهُ أن  لتالمیذه: "ِإْن َأَراَد َأَحدٌ 

  ننتظرا ما ن خیبة األمل مع الحیاة المسـیحیة لیسـت خطأ الحیاة المسـیحیة فى حد ذاتها ولكن فى توقعاتنا الخاطئة. �ثیرً إ

ــحر الروحي بل في تر�یة جنود روحیین متأقلمین، فعلة روحانیین أن    التقوى! مع  إلى�غیرنا هللا على الفور  أن  هللا ال یهتم �الســــ

�مكنهم �ســـــــب المعر�ة، و�كمال مهماتهم التي منحها هللا لهم، والفوز  اءً ونســـــــ   رجاالً   -متأقلمین، ور�اضـــــــیین روحیین متأقلمین 

�ل من التدر�بات الكالسـیكیة والشـخصـیة وتشـجیعك على    ، سـیتم إرشـادك إلىحق في هذه الدورة الدراسـیة�السـباق. في وقت ال

 تصبح أكثر شبها �المسیح.أن  تنفیذها في حیاتك الیومیة، �ل ذلك من أجل

 المشار�ة في المجتمع المسیحي  :اللبنة الثالثة للتغییر هي -3

ــكیل  المجتمع أن   �جب ــمل التشـ ــتحیل�شـ ــة المحلیة). من المسـ ــر�ة الكنیسـ ــار�ة في شـ ــیحي (المشـ نبالغ في تقدیر  أن   المسـ

�صــــبح  في تشــــكیلنا الروحي. ومن المســــتحیل المبالغة في تقدیر �یف -�نیســــته  -الدور الرئیســــي الذي یلعبه جســــد المســــیح  

 یح.الذین ال�ستغنون وال�جملون بواسطة جسد المس ا ن روحیً المسیحیون الفقراء والمشوهو 

صــبح لكى أالزم لمن خالل المشــار�ة في عائلة هللا، تتشــكل شــخصــیتنا. من خالل حیاة الكنیســة، أحصــل على التدر�ب ا

نســـان �عیش �مفرده؛ وأي شـــخص �عزل نفســـه عن رعا�ة الشـــر�ة، والخدمة،  إاحیا حیاة �ســـوع المســـیح. فال یوجد أن  في اماهرً 
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ب واالبن اآل -ج مع هللا. هللا هو الثالوث  �شـــــــــارك �شـــــــــكل �امل في االتحاد البهیأن    والحما�ة، والتدر�ب لشـــــــــعب هللا ال �مكن

لقنا �عضــــنا ى صــــورته، فنحن خُ انســــجام  وشــــر�ة �املة �طول األبد�ة. �ما خلق الناس علا في و�ســــكنون معً  -والروح القدس  

 صورة المسیح. إلى انرعى �عضنا �عًض أن  ، بلالبعض. نحن خلقنا للعالقات. ولم نخلق لكى نعزل أنفسنا عن �عضنا �عًض 

لقد قرأت عن القس الراعى الذي زار أحد المزارعین الذي لم �حضـــــــر یوم األحد لعدة أســـــــابیع. و�ینما �انوا �جلســـــــون معًا  

هللا �شـــــكل أفضـــــل في    إلىأتحدث  أن   الكنیســـــة. "أســـــتطیع إلىال الرجل للقس الراعى إنه لم �شـــــعر �أنه �حاجة  أمام الموقد، ق

شـر�ة المؤمنین    إلىا. ولكن في حین اسـتمر المزارع في الحدیث عن �یف أنه لم �كن �حاجة  الحقل". لم �قل القس الراعى شـیئً 

ــبة من النار، و  ،اآلخر�ن طرحها �عیًدا عن األخشــــــاب الموقدة األخرى، وجعله �جلس �مفرده على  قام القس الراعى �إخراج خشــــ

 الكنیسة األحد القادم!  إلىالموقد. و�سرعة بدأت الخشبة تبرد، ثم خمدت النار! فهم المزارع الرسالة غیر المعلنة وجاء 

والمشــــــورة، ومواهب جســــــد المســــــیح هي الشــــــر�ة الروحیة،  أن  نكون �مفردنا. المثال هو،أن   لن نصــــــبح أبًدا ما یر�دنا هللا 

 حیو�ة للتشكیل الروحي السلیم. �ساعد المجتمع المسیحي على تشكیلى على األقل بهذه الطرق:

المجتمع المســـــــــــــیحي یزودني �أســـــــــــــرة روحیة، بدون ذلك ال�كون لى مكان لالنتماء أو القبول الحقیقي، وال الرعا�ة وال  -أ

 التشجیع.

 أتغذى �كلمة هللا.أن  ي تعلیمات �تابیة، بدونها ال �مكنیوفر لى المجتمع المسیح -ب

 غالًبا ما �قدم المجتمع المسیحي الضغط الذي أحتاج إلیه للبحث عن التغییر. -ج

 المجتمع المسیحي یزودني �المساءلة الروحیة. -د

 لشیطان.المجتمع المسیحي یوفر الدعم والقوة التي أحتاج إلیها  للتغلب على العالم والجسد وا -هـ

 المجتمع المسیحي یوفر لي فرص عملیة للخدمة، ولممارسة المواهب الروحیة. -و

 من خالل المجتمع المسیحي، یتم تنفیذ المأمور�ة العظمى. -ز

 یتم وضع اللبنات األساسیة للتغییر فى مكانها من خالل الروح القدس. -4

 عونة الروح القدس الساكن فینا.صورة �سوع المسیح ممكنة فقط �م إلىعملیة التشكیل الروحى  

 الروح یبكت. -أ

 ) 8:  16ّر َوَعَلى َدْیُنوَنٍة" (یو َوَمَتى َجاَء َذاَك ُیَبكُِّت اْلَعاَلَم َعَلى َخِطیٍَّة َوَعَلى بِ " 

 الروح �طهر و�ؤ�د �القوة. -ب

ْرُتْم ِ�اْسِم الرَّبِّ �َ َوهَكَذا َ�اَن ُأَناٌس ِمْنُكْم. لِكِن اْغَتَسْلُتْم، َبْل " ْسُتْم، َبْل َتَبرَّ  ).11: 6كو1ُسوَع َوِ�ُروِح ِإلِهَنا."(َتَقدَّ
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ِلیَم َوِفي �ُ " ُهوًدا ِفي ُأوُرشـَ وُح اْلُقُدُس َعَلْیُكْم، َوَتُكوُنوَن ِلي شـُ َتَناُلوَن ُقوًَّة َمَتى َحلَّ الرُّ اِمَرِة وَ لِكنَُّكْم سـَ ى   لى�لِّ اْلَیُهوِد�َِّة َوالسـَّ َأْقصـَ

 ).8: 1عأ .("اَألْرضِ 

 الروح یؤ�د إ�ماننا �المسیح. -ج

وِح الَِّذي أَْعَطاَنا."( َوَمْن َ�ْحَفْظ َوَصاَ�اُه َیْثُبْت ِفیِه َوُهَو ِفیِه. َوِ�هَذا َنْعِرُف َأنَُّه َیْثُبُت ِفیَنا: ِمنَ "  ).24: 3یو1الرُّ

ا َأْنُتْم، ِإْذ " ــً ا ِإْذ آَمْنُتْم ُخِتْمُتْم ِبُروِح اْلَمْوِعِد اْلقُ الَِّذي ِفیِه َأْ�ضــــ ــً ُكُم، الَِّذي ِفیِه َأْ�ضــــ ــِ ، ِإْنِجیَل َخَالصــــ ِمْعُتْم َ�ِلَمَة اْلَحقِّ ــَ  .دُّوِس"ســــ

 ).13: (أف

 الروح �جعلنا متوافقین مع صورة المسیح. -د

وَرِة َعْیِنَها، ِمْن َمْجٍد   إلىا في ِمْرآٍة، َنَتَغیَُّر  َوَنْحُن َجِمیًعا َناِظِر�َن َمْجَد الرَّبِّ ِبَوْجٍه َمْكُشوٍف، َ�مَ " َما ِمَن َمْجٍد، �َ   إلىِتْلَك الصُّ

وِح." (  ).18: 3كو2الرَّبِّ الرُّ

 �میت اعمال الجسد.أو   الروح �صلب -ه

وِح أن   ِعْشُتْم َحَسَب اْلَجَسِد َفَسَتُموُتوَن، َولِكنْ أن  "َألنَّهُ   ).13: 8 روْوَن." (ُتِمیُتوَن أَْعَماَل اْلَجَسِد َفَسَتْحیَ ُ�ْنُتْم ِ�الرُّ

وِح َفَال ُتكَ " ُلوا َشْهَوَة اْلَجَسِد." (َوِ�نََّما َأُقوُل: اْسُلُكوا ِ�الرُّ  ).16: 5غلمِّ

 الروح یتواصل. -و

وِح  " َب َعاَدِة النَّاُموس  إلىَفَأَتى ِ�الرُّ َنَعا َلُه َحسـَ وَع َأَبَواهُ، ِلَیصـْ ِبيِّ َ�سـُ : 4ا لو�ضـً ، وأ27: 2" ( لواْلَهْیَكِل. َوِعْنَدَما َدَخَل ِ�الصـَّ

1.( 

 الروح �سیطر. -ز

وِح" "َوَال َتْسَكُروا ِ�اْلَخْمِر الَِّذي ِفیِه اْلَخَالَعةُ   ).18: 5أف(، َبِل اْمَتِلُئوا ِ�الرُّ

 الروح  �جعلنا مدر�ین لتبني هللا لنا. -ح

 ).6: 4غل( ُقُلوِ�ُكْم َصاِرًخا:«َ�ا َأَ�ا اآلُب» إلى"ُثمَّ ِ�َما َأنَُّكْم َأْبَناٌء، َأْرَسَل ُهللا ُروَح اْبِنِه 

 الروح �جعلنا محبین وخیر�ن. -ط

 ).5: 5روكننا نحتاح لمحبة هللا "المنسكبة" فى قلو�نا �الروح القدس (ا ولنحب من ذواتنأن   نحن النستطیع

ــكیلنا  ــعى لتشـ ــبة  إلىبینما نسـ ــیح، فإن الروح القدس هو لنا �مثا�ة المحیط �النسـ ــوع المسـ ــورة �سـ ــبة   إلىصـ ــماك! �النسـ األسـ

ــماك، ال ــبة لألسـ ــرورً�ا للحیاة. �النسـ ــماك، �عد المحیط ضـ ــيء  بحرلألسـ ــرا�ه -هو �ل شـ ــه، طعامه، شـ هو  ، منزله! البحرأنفاسـ

 تكون على الشاطئ، فإنها لن تستمر طو�ال.أن  المكان الذي تلعب فیه األسماك وتطارد وتفرخ. إذا قررت السمكة
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فینا، ة والحكمة الســاكنة الحیاة والقوة واالســتنار  أن تكون "في الروح" �عني ببســاطة أنه مرســل من قبل �ســوع لیكون مصــدر

ــكن خارج المحیط!  هكذا  اتمامً  -وخارج دائرة الروح فنحن أموات  ــماك التي تســ ا  �ما تموت األســ ــً بدون الروح القدس، لن أ�ضــ

 تتشكل صورة المسیح فینا.

  ةمتاالخ

 صورة المسیح. إلىستمكننا من التشكیل  اعندما یتم تر�یب هذه اللبنات معً 

 
 واجبات الدرس للحصة القادمة 

 ادرس الرسم البیاني والتخطیط �شكل �امل و�ن على استعداد لشرح ذلك للطالب -1

الكتاب المقدس، واطلب  اجعة هذا الدرس، �ما في ذلك شـــــــــــواهدأقض ما ال �قل عن ثالثین دقیقة هذا األســـــــــــبوع لمر  -2

 �صیرة من الروح القدس.

 

 2امتحان الدرس

 ارسم واشرح الرسم البيا�ي للتشكيل الرو�� والرسم البيا�ي الوارد �� الدرس، مع استكمال شواهد الكتاب املقدس. -1

 كن مستعًدا لتقديم عرض شف�ي لهذا الرسم البيا�ى لبقية الصف. -2

 �غي��ات محددة البد من إجرا��ا �� حياتك، كما يكشفها الرب لك.�جل �� دف�� يومياتك أي  -3

ــجــل �� مــذكراتــك مــا يقولــھ �ــاتــب املزمور عن طبيعــة هللا  -4 ــ ــــ تــأمــل �� مزمور واحــد ع�� األقــل �� وقــت عبــادتــك اليومي، و�ــــ

 وصفاتھ.

 �جل �� �حيفتك صالة �خصية من أجل التغي�� والنمو الرو�� بناء ع�� هذا الدرس.  -5

 اليومي للصالة �� صالتك اليومية ا�خاصة. Dr. Brown Prayer’sيمكنك استخدام دليل   -6
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 3الدرس 
 

 قوة �شكيل الضمان واليق�ن الكتا�ى

 

 

 مرجعة الدرس األول والثا�ي

ــالتهم من الدرس  ــار�ة صـ ــكیل الروحي؟ اطلب من الطالب مشـ ــیة للتشـ ــاسـ ــیحي؟ ما هي اللبنات األسـ  ما هو هدف �ل مسـ

 .الثانى

 أهداف الدرس

 بنها�ة هذا الدرس، �جب على الطالب:

 فهم لماذا من المهم ضمان الخالص.  -1

 معرفة اللبنات األساسیة للضمان.  -2

 أساس الضمان. -ا على التعبیر عن اإلنجیل بوضوح �كون قادرً  أن -3

 ا على إجا�ة: ما هو اإل�مان الحي؟�كون قادرً  أن -4

 الروح القدس.فهم شهادة   -5

 اجتیاز االختبارات العشرة للضمان بنجاح.  -6

 

 لقطات من الحیاة

عندما فقدت مجموعة منا نحن المرســـــلین   الوقت في الفلبینذلك  هل تعرضـــــت للتیهان من قبل؟ نعم. لن أنســـــى أبًدا  •

نعود أن  للكتاب المقدس في جزء من �وردیلیرا حیث لم تكن هناك طرق وقررنا اوالرعاة الوطنیین طر�قنا. �نا قد اختتمنا مؤتمرً 

طر�ق الخطأ، �نا نتجول  عات. ولكن �عد الســیر فى تســتغرق الرحلة أر�ع أو خمس ســاأن   الخلف في المســاء. �ان ینبغي  إلى
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، جلس فرد واحد على األقل  اتقر�بً ســـــــاعة متعبین ومنهكین. في منتصـــــــف اللیل  11رة طوال اللیل ألكثر منُمْمطَ ال�ات في الغا

 الخسارة الجسد�ة والعاطفیة للضیاع والتیه تفوق الوصف.ن إ من فر�قنا و�كى! �قیتنا �التأكید شعرنا �مثل ذلك.

الیقین،  أو  الخوف، وعدم األمان، والتعب، والهز�مة. ولكن الضـــمان  إلىیؤدي الضـــیاع، أو حتى الشـــعور �الضـــیاع،  •

إ�مان دائم،  إلى من جهة أخرى، فینتج الثقة والســالم والقوة. هذا هو تأثیر المعرفة! في الحیاة المســیحیة، یؤدي الیقین الروحي

 وثقة روحیة، وحیاة ملكیة منتصرة. لذلك، تبدأ رحلة التشكیل الروحي �الیقین.

 ة رة الرئيسيالفك

 ال �مكن تجدید صورة هللا فینا إال إذا �ان الوجود الحي لیسوع �سكن فینا.

العدید من المؤمنین یناضــلون من أجل الیقین والضــمان. عندما �ســرق العدو �قین  أن    �عد ســنوات عدیدة من الخدمة، اكتشــفت 

ال �عني �الضرورة عدم خالص الشخص، بل �عني   الیقین ع مع  ا للخالص منا، سوف �سرق أ�ًضا ثقتنا و�قضي على إ�ماننا. والصر 

الخوف  بدًال من القوة والمحبة  إلى الضـــــــمان  أو   أنه أكثر عرضـــــــة لهجمات الشـــــــیطان والضـــــــمیر. ســـــــوف یؤدي عدم وجود الیقین 

 ). 7:  1تى  2بَِّة َوالنُّْصِح." ( َواْلَمحَ   َهللا َلْم ُ�ْعِطَنا ُروَح اْلَفَشِل، َبْل ُروَح اْلُقوَّةِ ن  إ   التعفف." أو   واالنضباط الذاتي 

أن  نكون؟ هذا سـؤال حیوي �جبأن  أبناء هللا، ما هو أسـاس زعمنا؟ �یف نعرف أننا نحن الذین ندعيأننا   لذا، إذا زعمنا

 )89(، و�دمر إ�مانكو�لتهمك )88(وسنا سیفعل �ل ما في وسعه لیتهمكتعرف اإلجا�ة علیه؛ ألن عدو نف

 )90(نمتحن أنفسنا لنرى ما إذا �نا من اإل�مانأن  بولس �شیر علینا

 مقدمة 

 ا �الروح القدسروحیً  حیاءكیل الروحي هو فقط الؤلئك األالتش -1

صـورة المسـیح. ونصـبح نحن مقدسـین. و�ذا لم نكن    إلى"اإل�مان الحقیقي الفوري موجود في قلب المؤمن، و�بدأ �المطا�قة 

 )91("ا.مقدسین، فإن المسیح لیس فینا، و�كون اعترافنا �اإل�مان فارغً 

  صــورة المســیح هو فقط ألولئك الذین تم �الفعل إحیائهم فى المســیح �الروح القدس. النمو ال �مكن  إلى التشــكیلومع ذلك، 

صــــــــورة   إلىالتشــــــــكیل الروحي  أن  �منحنا التشــــــــكیل الروحي طبیعة جدیدة.أن   حیاة �ســــــــوع! ال �مكن -�حدث بدون حیاة أن 

 المسیح ممكن فقط ألننا نملك طبیعة جدیدة.

 
 10: 12 رؤ 88
 8: 5 طب1 89
 5: 13 كو2 90

91 http://www.ligonier.org/learn/devotionals/conforming-image-christ . 
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ــلك هو،"أن   قدسعندما یدعونا الكتاب الم ــلك �ما ســــ   )94(نتبع خطواته،"أن أو "  )93(أو "أن نكون متمثلین �اهلل،"  )92("نســــ

ــت أ ــكن الروح   حیائهمالذین قد تم فداؤهم وتم إ ولكن ألوالد هللا  ،اوامر ألناس موتى روحیً فهي لیســ ــیح، والذین فیهم �ســ في المســ

 القدس اآلن.

و�ما أننا لن نفكر في السـیر في سـاحة المقابر ونأمر الجثث المیتة �ي تصـبح مثل المسـیح، لذلك �جب أال نفكر في أننا  

 نصبح مثل المسیح �عیًدا عن الوالدة الجدیدة.أن  �مكن

 )25: 4ثال على الوالدة الجدیدة من (أفم - أ

صورة �سوع المسیح. عندما �قول بولس للمؤمنین في أفسس    إلىالجدیدة تفتح الباب أمام التشكیل الروحي    الروحیة  الوالدة

". و�عبارة ِة اْلَحقِّ ِب ِهللا ِفي اْلِبرِّ َوَقَداســـــَ اَن اْلَجِدیَد "�ســـــتمر فى القول: اْلَمْخُلوَق ِ�َحســـــَ وا اِإلْنســـــَ قكم  أخرى، ألن هللا قد خل  "َوَتْلَبســـــُ

ْدِق   ســلكواارار ومقدســین، لذلك أب  ونســاءً  رجاالً  مثل ذلك. بولس یواصــل �المه قائال: "ِلذِلَك اْطَرُحوا َعْنُكُم اْلَكِذَب، َوَتَكلَُّموا ِ�الصــِّ

اُء اْلَبْعِض. "والســـبب في أننا نســـتطیع َنا أَْعضـــَ اتا في و مننا نحن الذین �نا أالحق هي أ نقولأن  ُكلُّ َواِحٍد َمَع َقِر�ِبِه، َألنََّنا َ�ْعضـــَ

 ا �اهلل من جدید. ونملك �الفعل حیاة هللا في الداخل.الخطا�ا قد خلقنا روحیً 

 )4: 1�ط2(مثال آخر للوالدة الجدیدة من  - ب

یُروا  )95(نه من خالل الشـر�ة الشـخصـیة مع �سـوع المسـیح، "َوَهَبْت َلَنا ُ�لَّ َما ُهَو ِلْلَحَیاِة َوالتَّْقَوى یذ�رنا �طرس أ ، ِلَكْي َتصـِ

اِد الَِّذي ِفي اْلَعاَلِم".   ــَ َرَكاَء الطَِّبیَعِة اِإللِهیَِّة، و"َهاِرِ�یَن ِمَن اْلَفســ ــُ ــنا والتى تجعل إِبَها شــ نها الطبیعة اإللهیة التى غرســــت فى نفوســ

 ا:مایلى ممكنً 

ُموا ِفي   َوَأْنُتْم َ�اِذُلوَن ُ�لَّ اْجِتَهادٍ   "َوِلهَذا َعْیِنهِ  یَلِة َمْعِرَفًة،  َقدِّ ــِ یَلًة، َوِفي اْلَفضـــــ ــِ اْلَمْعِرَفِة َتَعفًُّفا، َوِفي التََّعفُِّف َوِفي    ِإ�َماِنُكْم َفضـــــ

ْبِر َتْقَوى، ِة اَألَخِو�َّةِ  َصْبًرا، َوِفي الصَّ ًة َأَخِو�ًَّة، َوِفي اْلَمَودَّ  ).7-5: 1�ط2 َمَحبًَّة." (َوِفي التَّْقَوى َمَودَّ

والتقوى هي �ل خصـائص الرب �سـوع التي قد نشـارك فیها ألننا قد تلقینا �الفعل بذور  لفضـیلة والمعرفة والتعفف والصـبر ا

 الطبیعة اإللهیة.

 والسؤال هو: هل تمتلك البذور االلهیة فى نفسك؟ وهل أنت مولود والدة جدیدة؟

 

 

 
 6: 2 يو1 92
 1: 5 فأ 93
 21: 2 بط1 94
 3: 1 بط1 95
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 صورة توضیحیة من الر�اضة  - ج

ــتمتع بلعبـة الج ولف جمـاذا لو �ـان من الممكن لالعـب ال  على الرغم من أنني لســــــــــــــت العبـًا مـاهًرا للغـا�ـة.ولف،  أنـا أســــــــــــ

جسدي؟ وماذا لو �نت قد حرصت طواعیة على السیطرة على ذهني وجسدي لسیطرته؟   إلىالمحترف األول في العالم الدخول  

 ا في لعبتي؟ �كل تأكید!ا �بیرً �حدث فرقً أن  من شأنه

)، �أفراد و�جســــــد 18-16:  14لیســــــكن فینا �الروح القدس (یو  �اإلنجیل، جاء الرب �ســــــوع المســــــیحمن خالل اإل�مان 

: ١ا �ما �انت تعمل في المســـیح (أفنفس القوة تعمل فینأن   ). وتعني هذه الســـكنى15: 6؛ 16:  3 كو1الكامل (المســـیح  

 .). وهذا �جعل التوافق مع صورة المسیح ممكًنا لكل مؤمن٢٠: ٣؛ ١٩

 ولكن ،ن التشكیل الروحي زراعة الطبیعة اإللهیة في الداخلیتضم -2

 تنتج هذه الطبیعةأن   ال �مكن

 النضوج. إلىننتج الظروف التي ستنمو بها طبیعته أن  نحن ال ننتج طبیعة هللا في قلو�نا، ولكن �جب علینا

ــنــا، ألنهــا قــد زرعــت فینــا �ــالنعمــة من  أن    ال �مكن ننتج أن    خالل الروح القــدس. ولكن �جــبننتج طبیعــة هللا في أنفســــــــــــ

 النضج في شخصیتنا. إلىستنمو  –حیاة �سوع  -الظروف ونزرع البذور التي ستنمو بها طبیعة هللا 

َالٌح، ِإ�َمانٌ   ننتج ثمر الروح  القدس في حیاتنا:أن   ال �مكن َالٌم، ُطوُل َأَناٍة ُلْطٌف صــــَ غالطیة (َوَداَعٌة َتَعفٌُّف  َمَحبٌَّة َفَرٌح ســــَ

ندرب أنفســــــــــــنا للقیام �الســــــــــــلوك الالزم لكى �قوم أن  ولكن، �جب  الثمر هو ثمر الروح القدس.أن   قال بولس ).22-23: 5

ــلكوا    :الروح القـدس �ـإنتـاجـه فى حیـاتنـا. �حثنـا بولس قـائالً  ). یتكلم الســــــــــــــلوك عن اختیـار واٍع، 16: 5الروح" (غالطیـة �ـ "اســــــــــــ

 معینة من الجهد.  رجةد �لىتوجیه الروح، و   ىإلواالنتباه 

المزارع رجـل مشــــــــــــــغول للغـاـ�ة. أن    واحـدة من القمح، لكن الجمیع �عرف  ة على إنـتاج حـبةالفالح الـقدر أو    ال �مـلك المزارع

المزارع �ل �خصـب و�زرع التر�ة. یزرع البذور. �قلع األعشـاب الضـارة التي تهدد �اختناق الشـتالت الصـغیرة. �اختصـار، �فعل  

ــائل الروحیة للمحبة والصـــبر  ــاد وفیر. �ل مســـیحي هو مزارع لنفســـه وروحه. إذا لم تكن الفضـ ما بوســـعه لتهیئة الظروف لحصـ

الفالح. ما مدى أو   طبیعة هللا في ذلك معیبة، بل انتباه المزارع  تواللطف والتعفف تنمو حتى النضـــــج في شـــــخصـــــیتنا، فلیســـــ 

  داخلك؟ اهتمامك بزراعة "بذور" هللا في
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نتجنبها: انعدام الضـــــــمان الداخلى والضـــــــمان  أن   هناك نوعان من الحاالت القصـــــــوى القاتلة التى �جب -3

 األبدى غیر المشروط.

) والضمان ا�كون "المسیحي" مضمونً أن   انعدام الضمان األبدي (ال �مكن  -أنوه �مالحظتین قاتلتین تنتشران الیوم  أن  أود

وغیر المشـــــــــــروط ("المســـــــــــیحي" مضـــــــــــمون  حتى عندما ال تنتج حیاته اى ثمار). �ال الطرفین متطرفان األبدي غیر المؤهل  

 لإلنجیل وللتشكیل الروحي.

التأكید الكتابي على التو�ة الحقیقیة ن إ   هناك �عض عناصــر انعدام الضــمان األبدي في المذهب الذي نشــأت فیه. أن   أنا أعتقد 

ــل  �عض   إلى وك �التقوى، عندما ال �كون متوازًنا بدقة مع تعالیم النعمة في الكتاب المقدس، أدى  والطاعة الحر�صــــة ونقاء القلب والســ

أن   األمور غیر الصـــــــــــــحـیة مـثل امتحـان النفس والـیأس. �ـنا في �عض األحـیان منـقادین لالعتـقاد ـ�أن أي خطـیة �عـد الخالص �مكن 

 صارعون مع خطا�ا الشباب الروحیة المحیطة بهم. تجعل المرء �خسر خالصه، وقدم القلیل من الرجاء ألولئك الذین � 

نبذل أن  معظم أصـــــدقائي  وأنا قد "حصـــــلنا على الخالص" من جدید، فقررناأن   أتذ�ر �عد نهضـــــة مدرســـــة معینة، حیث

ــاهد األفالم القذرة على تلفز�ون الجار ــدناه هو أننا لن نتســــــلل ونشــــ ، وال  قصــــــارى جهدنا "لنظل مخلصــــــین هذه المرة!" وما قصــــ

ا سیئة! وسنبذل قصارى جهدنا �ي ال نخطئ! نا، وال نتجاهل قواعد المدرسة، وال نعصى والدینا، وال نفكر أفكارً ادل مع أشقائنج

�ضـــــــیع �ســـــــهولة. على الرغم من أننا بذلنا جهًدا أن   الخالص شـــــــيء هش للغا�ة �مكنأن  وســـــــنكون حذر�ن للغا�ة، ألننا نعلم

أنه �ان صـــعًبا للغا�ة واســـتســـلمنا! لقد شـــعرنا �شـــعور من  احقیقیین، و�عد أســـبوعین تقر�ًبا، قررنا أخیرً شـــجاًعا لنكون مســـیحیین  

الحر�ة اآلن لسـوء التصـرف، و�نا نعلم أنه سـیكون هناك نهضـات انتعاشـیة أخرى حیث �مكننا "ان نخلص" من جدید. ر�ما في  

 ، هكذا فكرنا. ولكن في العمق فى الداخل �نا نشك في ذلك.یوم من األ�ام سنكون صالحین �ما �كفي للحفاظ على الخالص

عندما �كون اإل�مان والیقین والضــمان في النفس ولیس في اســتحقاق المســیح و�نجازه على الصــلیب، فإن النتیجة ســتكون 

نسـان في أعماله الصـالحة، بدًال من بر المسـیح العامل فیه، فسـوف یتعثر. عندما إ�مان اإلعدم األمان والضـمان. عندما �كون 

التقییم  ن إ  سـیئا. ارً ، �صـبح الخبر السـار خبوسـیلة للخالص بدًال من ثمرة الخالص تصـبح األعمال الصـالحة، بدًال من النعمة،

 إلىالهز�مة، ثم  إلىا عن اإل�مان المتمر�ز فى المســـــیح، یؤدي الذاتي المســـــتمر، �عیدً 

ــفینـة الروحي.تحطی  إلىالیـأس، ثم  ــمـان األـبدي خـادع  ن  إ  م الســــــــــــ انعـدام األمن والضــــــــــــ

 مؤهل وغیر مشروط.ومدمر لإل�مان �ضمان أبدي غیر 

"الخالص" أو "الغفران"  -على النقیض المعاكس، هناك ضــمان أبدي غیر مؤهل  

المؤمنین آمنون ومضـــــمونون، وأن أن  دون تجدید. �عّلم الكتاب المقدس على اإلطالق

أمنهم وضمانهم ال �كمن في أنفسهم، بل في عمل المسیح النهائي الكامل. ولكن هناك 

ــان أو غفران خطا�اه دون إعادة تجدیده أو جعله جدیًدا. یتم تعلیمهم  الذین تعلموا أنه �مكن تبر�ر اإل  جموع �ثیرة الیوم من نســــــــــ

لزهور ال تجلب الر�يع، لكن ال  ا
يكون لديك الر�يع بدون  أن  يمكن

زهور. ليست الطيور �� ال�ي  
تجلب الصيف، ولكن اليكون  

لديك الصيف بدون طيور. ليس  
ال�� هو الذي يخلص�ى، ولكن  

 A.W.Tozerا�خالص يجلب ال��. 
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اأن  هـذا على الرغم من   )96( . ؤلـئك اـلذین مـاتواأ  إلىـ�المســــــــــــــیح �جـلب "حـیاة جـدـیدة"   اال�مـانأن   الكـتاب المـقدس واضــــــــــــــح تمـامـً

 ن للتبكیت، وعمیان لحقیقتهم الروحیة.و و�سبب هذا التعلیم الخاطئ، فإن الكثیر�ن منهم ال یهتمون �البر، ومخدر 

: هذا الواقع المحزن. قال المتصل شيء �شرح أحد المحادثین اإلذاعیین بین معلم اإلنجیل الشهیر والمتصل و�وضح قائالً 

�نت طفًال، ولكنني ابتعدت عن الكنیسـة منذ سـنوات عدیدة واآلن أعیش حیاة   من هذا القبیل: "سـیدي، لقد قبلت المسـیح عندما

الزنى. لقد �نت أتعاطى المخدرات، وارتكبت الزنا عدة مرات، بل وأمضـــــــیت �عض الوقت في الســـــــجن. هل تظن أنني مازلت 

�نت طفًال، فعندئذ �غض النظر ، إذا �نت قد قبلت حًقا المســـــیح عندما  االكتاب المقدس �القول:"حســـــنً   ؟ "فأجاب معلمامخلصـــــً 

. مجرد تشجیع.. تفلت من هذا الطر�ق. "كان ذلكأن  االسماء وال �مكنك أبدً  إلىعن مدى شرورك، فأنت في الواقع في طر�قك  

 ال تحذیر. وال تو�یخ المحبة.

�تابیة تقد�م یبرر �طر�قة أن   ســـــــــــمعت هذه المحادثة، طرح ســـــــــــؤال خطیر في ذهني: �یف �مكن ألي شـــــــــــخصأن   �عد

نسـان �عیش حالًیا في  على الخالص إلا  الكتاب المقدس تأكیًدا وضـمانً  ة متعمدة؟ هل �قدم �تبهلرجل �عیش في خطیئ الضـمان

 :ا! �سوع �حذر في الحقیقة قائالً نسان �مارس الخطیة �استمرار؟ أبدً ضمان إ  إلىالعصیان؟ هل �سعى �تاب العهد الجدید 

َماَواِت. َبِل الَِّذي َ�ْفَعُل ِإَراَدَة َأبِ َلْیَس ُ�لُّ َمْن َ�ُقو " ــَّ ! َیْدُخُل َمَلُكوَت الســــــــ ، َ�اَربُّ َماَواِت" (ُل ِلي: َ�اَربُّ ــَّ : 7متي الَِّذي ِفي الســــــــ

21.( 

ا   و�ولس ُكْم، َهْل َأْنُتْم ِفي "لمعترفین على عدم افتراض أي شـــــــــــيء:  �حث المؤمنین اأ�ضـــــــــــً اِإل�َماِن؟ اْمَتِحُنوا َجرُِّ�وا َأْنُفســـــــــــَ

 ).5: 13كو 2َلْم َتُكوُنوا َمْرُفوِضیَن؟" (أن  َ�ُسوَع اْلَمِسیَح ُهَو ِفیُكْم،أن  َأْنُفَسُكْم. َأْم َلْسُتْم َتْعِرُفوَن َأْنُفَسُكْم،

 ا؟ استخدم الكتاب المقدس �حر�ة.نجیل جیدً م �یف تفهم اإلوقیِّ   لىاخذ امتحان الضمان الت

  )97(اختبار الضمان

 ؟انجیل جیدً كیف تفهم اإل 

ــوع كثیر من المؤمنین المعترفین ال �فهمون اإلنجیل تمامً  ا. إنهم یؤمنون �أن هللا قد غفر لهم خطا�اهم من خالل موت �ســ

نسان دون فهم �امل لإلنجیل؛ سیتم تعز�ز الثقة والضمان لص اإل�خأن   على الصلیب، لكنهم ال �ستطیعون تفسیر ذلك. �مكن

الفهم، فـإن العـدیـد من المســــــــــــــیحیین �جـدون أنفســــــــــــــهم غیر قـادر�ن على مقـاومـة   إلىوألنهم �فتقرون  ا.  المعرفـة الحقًـ   من خالل

ــد هللا من  ــك والیأس. ولكن  لیس هذا  قصــــــــ ــكا�ات العدو. یتم التغلب علیهم في �عض األحیان عن طر�ق الشــــــــ اتهامات وشــــــــ

 حیاتنا.

 
 17: 5  كو2؛  5: 2؛ أف 12: 5يو 1  96
 ىف �اية الدرس اجلواب  97
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 .أدلة الكتاب المقدس)عبارة واحدة مع تقد�م  عن ذلك  �شكل أفضل؟ (ضع دائرة حولما العبارة التي تعبر  -1

 .�األعمال ون مخلصون �النعمة �اإل�مان ومحفوظ •

  .�األعمال ون مخلصون �األعمال ومحفوظ •

  .مخلصون �النعمة �اإل�مان ومحفوظون �النعمة �اإل�مان •

 دائرة حول ذلك الجواب؟ اشرح ذلك لمجموعتك. لماذا وضعت

). ســـــــتســـــــاعدنا األســـــــئلة التالیة على فهم  12:  4أنه �جب خالص جمیع الناس (أع  ینص الكتاب المقدس بوضـــــــوح على

 سبب وجوب خالصنا؟

 ).6: 53شإ؛ 23، 10: 3رو(  ------نخلص ألننا أن   �جب -2

 ؟للخطیة �النسبة للخاطئ  ج الثالثماهى النتائ -3

 .)2-1: 59شإو�یننا و�ین هللا (  ----------------- •

 .)6-5: 5 أفهللا (------------------ضعنا تحت ت •

 .)1: 2ف؛ أ23: 6 رو(  ------------------تنتج  •

 �یف �خلص اإل�مان �موت المسیح والقیامة من عواقب الخطیة؟ -4

 .)24: 2�ط 1؛ 21: 5كو1من أجلنا (  -----------هللا جعل �سوع  •

 .)46: 27 مت( �سبب الخطیة من هللا  -----، �ان �سوع كبدیل لنا •

 .)7-6: 53شإهللا من أجلنا (  ----------حمل �سوع  •

 ).3: 1�ط1؛ 6: 2فأ( اا وأبد�ً �سوع روحیً  ----، ه�اإل�مان �قیامت •

 ؟الحیاة الجدیدة عن طر�ق اإل�مان �قیامة �سوع المسیحأوضح العالمات أننا قبلنا  ما هي -5

 .)16: 8رو( أننا ابناء هللا   ------------------لنا شهادة  •

؛ بحيث يمكن توسيع قلبھ �� السالم  ثابت�نل جهده �جعل دعوتھ واختياره يبذل �أن  من واجب �ل فرد
� الثمار  والشكر �، و�قوة و�فرح  �� واجبات الطاعة، وهذه �والفرح �� الروح القدس، �� ا�حبة 

 لإليمان   ويستمنس��  قرار ال�حيحة للضمان." ا
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 .)4-3: 2 یو1؛ 3-2: 2�ط1؛ 31: 8یو( �لمة هللا   ---------------الرغبة لمعرفة ولنا  •

 .)14: 3یو1؛ 35: 13؛ 42: 8یو(  لیسوع ولآلخر�ن  ---------لنا  •

- 22:  5؛ غـل 8:  15یو (الروحیـة    ----------التقلیم اال اننـا ننحمـل    إلى�ـالرغم من أننـا النزال فى حـاجـة   •

-اننا نغلب عن عمد واعتیاد�ا   )، إال1: 12 ؛ عب1:  2یو1یة المحیطة (الیزال �صــــارع مع الخطالبعض أن    ، ورغم)23

-------------- 

 ".كولكن التمل ،: الخطیة تستمرو). جون وسیلى صاغها على هذا النح29: 2یو1(

 .)19-18: 1�ط1؛ 22: 9عب ( �سفك دمه؟أن  لماذا �ان على �سوع -6

 بدون سفك دم برئ.  ----------أن   للخطیة�سبب حكم هللا ال�مكن  •

 .)5: 2 تیمو1ا؟ (نسانً �صیر �سوع إأن  ما هى أهمیة -7

من هللا القدوس   �ان �مثل �الً  نســـــان.بین هللا واإل  -------------------نســـــان و�اهلل ، صـــــار �ســـــوع الكإ •

 .بیحة الكاملة من أجلنامؤهل �الذ  ، ولذلكم الثانى الذى لم �سقط فى الخطیةواإلنسان الخاطئ. وصار آد

 .)10: 2 ف؛ أ8: 3 ؛ تي17: 2و دور األعمال فى خالصنا؟ (�عما ه -8

 .الوالدة الجدیدة-------------------عمال الصالحة هىاأل •

 ت الخالص ) ب . ؟ ( أ.نفعل لكى نخلصأن  ماذا ینبغى -9

 .)19: 3؛ أعمال 23: 6( رومیة   ----------------------خاطئنك �أ  -------------- -أ

 .)8: 2ف؛ أ31: 16 ع(أ  نجیل�اإل  ----------------- -ب

 .)10:9روم�الرب �سوع (  ------------------------ -ج

 ).5: 1�ط1( ---------------بأ�ًضا  نحن النخلص فقط �اال�مان �عمل المسیح الكامل بل نحفظ -10
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 الدرس 

 الثالث اللبنات األساسیة للضمان 

 ساسیة للضمان نر�د مناقشتها اآلن: توجد ثالث لبنات أ

 .�مان �عمل المسیح الكامل بتأكیداإل -1

   .شهادة الروح القدس  -2

 حات التالیة سنفحص �ل هذه �التدقیق.وفى الصفالسلوك المثمر للمؤمن.  -3

 �سوع المسیح الكامل وحده. �مان �عمل نحن نجد الضمان من خالل اإل  - 1

ســــاس الراســــخ إل�مان الخالص على تغیُّر مشــــاعرنا، أو ضــــعف اختباراتنا، أو عدم انســــجام أدائنا الروحي، بل على  ال یرتكز األ 

 عمل هللا الفدائى الثابت الدائم واألبدى. 

ا  المشـــــــاعر واالختبارات رائعة في الحیاة المســـــــیحیة، لكنها ــً ــقة  أ�ضـــــ ومتنوعة وغیر موثوق بها. حتى األد�ان غیر متناســـــ

 )98(مالك النور" هو استاذ فى التقلیدتوفر اختبارات روحیة، ألن "أن  الباطلة �مكن

. �ستند خالصنا على شيء أكثر موثوقیة من أنفسنا،  الفشل قد اختبروا لحظات    القد�سین البر هو نتیجة الخالص، ولكن حتى أعظم  

 . اإلنجیل حق    وهو   ، واختباراتنا: وعواطفنا 

ال یثق في حواســــــــــــــه، بل یثق فى أدواته. بنفس الطر�قة، عندما �مر أن  قیل لنا أنه عندما �طیر طیار عبر الغیوم، �جب

 .نثق فى �لمة هللا  ، بل، �جب أال نثق �أنفسناالمؤمنون �العواصف الروحیة

أخبرني والدي عن صـیاد أصـبح مرتبًكا في الغا�ة؛ على الرغم من أنه �ان لد�ه بوصـلة، إال أنه ال یثق بها. لألسـف، �عد 

 نثق بها.أن   عدة أ�ام من البحث، عثرت علیه السلطات میتا. و�لمة هللا هي بوصلة الخالص التي �جب

 ما هو عمل المسیح الكامل؟ - أ

�ســـــوع مات ن  إ  )99(ده فقطخلص من خالل اســـــمه وحأأن  نه �جب�ســـــوع المســـــیح الكامل؟ �عنى أن عمل ماذا نقصـــــد م

  إلى أخطأ اإلنســان، اضــطر اإلنســان  أن   عني. منذ  أصــبح �ســوع بدیالً  )100(یتى التى هى الموتكبدیل عنى، ودفع أجرة  خط

 )101(في الحكم و�صالح اإلنسان مع هللا نسان) لیأخذ مكان اإلنسان اإل -قد أصبح �سوع إنساًنا (هللا دفع الثمن. ل

 
 14: 11 كو2 98
 12: 4 أع 99

 21: 5 كو2 100
 19: 5 رو؛ 21: 5 كو2 101
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 )103(الكاملة بح الذبیحةلقد حمل �سوع خطا�انا في جسده، لیص )102(لقد سفك �سوع دمه البرئ لیكفر عن الخطیة •

 )104(االنفصال األبدي عن هللا  إلىلقد انفصل �سوع عن أبیه وحمل الغضب الذي استحقته ذنو�نا، حتى ال نضطر  •

 )105(، ماتت حیاتنا العتیقة معهعن طر�ق اإل�مان �موت �سوع •

ــوع من الموت، نحن • ا  عن طر�ق قیامة �ســــ ــً ــر  )106(جدة الحیاة  إلىقمنا معه  أُ أ�ضــــ ــیح، انتصــــ عن طر�ق قیامة المســــ

 )107(�مان، نفس قوة القیامة تعمل فینا�سوع على الخطیة والموت و�ل قوة شر�رة، و�اإل

 )108(�الذنبوب والخطا�اا مواتً لذین �انوا أحیاة الجدیدة لعن طرق القیامة، �منح الروح القدس ال

 )109("المسیح فینا "رجاء المجد •

ــتترة مع المســــیح فى هللا وأ  )110(شــــر�اء الطبیعة اإللهیةننا قد صــــرنا  الخالص �عنى أ • اؤلئك الذین  )111(.ن حیاتنا مســ

. فاإل�مان الذى �خلصــنا هو نفس )112(یؤمنون �اإلنجیل �خلصــون �اإل�مان وحده بهذه الرســالة، ولیس �مجهودهم إلرضــاء هللا 

 )113(.النها�ة إلىاإل�مان الذى �حفظنا 

ل األبد�ة في عمل �ســــوع المســــیح النهائي على تنا المســــیحیة حیث نضــــع �ل ثقتنا طواالمكان في حیا  إلىنأتي  أن   �جب

ــلیب وحده. ــدر أبدً ن إ  الصــ ــت المصــ ــالحة هي ثمرة الخالص ولكن لیســ أفعال الزوج اللطیفة تجاه  أن   �ما  ا، تمامً ااألعمال الصــ

له. وفي حیاتنا المســــیحیة، �ما هو الحال في عالقاتنا اإلنســــانیة، فإن  ي ثمرةأســــاس عهد زواجهما بل ه ازوجته ال تشــــكل أبدً 

  ب في �ثیر من األحیان، واختباراتنا مخیبة لآلمال أحیاًنا.، وأداءنا معیحبنا غیر مثالي

ــاتذتي في �لیة الالهوت عن اثنین من طال�ه.   الن أنســـى أبدً  وقع هذا الزوج الجمیل في الحب،  القصـــة التي قالها أحد أسـ

في نهــا�ــة المطــاف �ــانــت الخطو�ــة، وتم تحــدیــد موعــد لحفــل الزفــاف. جــاء العرس، �ــان االحتفــال جمیًال، وتكررت عهودهم 

مرضــــى جدًا �التســــمم الغذائي (كما أذ�ر القصــــة)  ا�إخالص وعاطفة. و�عد �ضــــع ســــاعات، أصــــبح الزوجان المتزوجان حدیثً 

 المستشفى!  وقضیا شهر العسل في
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"هل �ان الزوجان أقل تقبال لزواجهما �سـبب شـعورهما في األ�ام التي أعقبت زفافهما؟" هكذا سـأل أسـتاذنا فصـلنا. �الطبع، 

ــاعر واختـبارات غیر  كـنا نعرف اإلجـاـ�ة. ـفالزواج، مـثل الخالص، �قوم على وعـد أو عهـد غیر قـاـبل للتغییر، ولیس على مشــــــــــــ

 موثوقة.

 طبیعة اإل�مان  - ب

اإل�مـان الـذي أن    نفهم طبیعـة هـذا اإل�مـان. تعلم �لمـة هللا بوضــــــــــــــوحأن   إذا �ـان الخالص �ـاإل�مـان، فمن األهمیـة �مكـان

�خلص هو إ�مان حي. اإل�مان یثق �المســیح اآلن! اإل�مان الحي یثق في عمل المســیح الفدائى الیوم. لقد ســمح اإل�مان الحي  

ــتمر في ا�خلص فى أن   �اإلله ــي وأن �ســــ ــیظهر الدلیل والبرهان. أما "اإل�مان الماضــــ ــر. اإل�مان الحي ســــ لخالص في الحاضــــ

 إننا نرى اإل�مان الحي في اآل�ات التالیة: )114(اإل�مان الذى للشیاطین –المیت" فهو اإل�مان بدون أعمال 

ْم ِ�َقْلٍب َصاِدق ِفي َ�ِقیِن اِإل�َماِن، َمْرُشوَشًة ُقلُ   ).22: 10عب( "اٍء َنِقيّ وُ�َنا ِمْن َضِمیٍر ِشرِّ�ٍر، َوُمْغَتِسَلًة َأْجَساُدَنا ِ�مَ "ِلَنَتَقدَّ

َماَواِت َألْجِلُكْم" ( ، َمْحُفوٌظ ِفي السَّ  ).4: 1�ط1"ِلِمیَراٍث َال َ�ْفَنى َوَال َیَتَدنَُّس َوَال َ�ْضَمِحلُّ

 عن اإل�مان الحى: من خالل هذه النصوص الكتابیة وغیرها �ثیر، نتعلم ما یلى  

 ".ومصدره "قلب نقى –اإل�مان الحى هو إ�مان صادق  -1  

 )115(".ا بال خطیة، ولكنه شخص "تم رشه من ضمیر شر�ریتمتع المؤمن الصادق �ضمیر طاهر. إنه لیس مؤمنً 

، ا"�فقدان الهدف" روحیً المؤمن الصــــــــادق هو مؤمن متواضــــــــع. لم �عد �خبئ أو �غطي الخطیة. إذا �انت �لمة هللا تدینه  

ـــباط المؤلم من هللا �مـان إ  .)116(ـفإـنه �عترف ـ�ه و�رفض العیش في رـ�اء ــادق  �قـبل االنضــــــــــــ أب   من  المؤمن المخلص الصــــــــــــ

 عالمة على الحیاة الحقیقیة.أ�ًضا  هذا األلم هو )117(محب

 0)119(.االذى عادة �عصى هللا یدعى �ذا�ً  المدعى ما المؤمنأ. )118(المؤمن الصادق �مارس الطاعة

 )120(""�قین اإل�مان الكامل – اوضمانً  ااإل�مان الصادق ینتج �قینً   -2

ــك والخوف والتجارفة اإلنجیل الذى هو أیبدأ الیقین �مع ــد الشـــــــ ــن القوى ضـــــــ ــاس الیقین. وفهمنا للیقین هو الحصـــــــ رب ســـــــ

 .)121(وشكا�ات العدو الكاذ�ة
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 ""المحفوظین �قوة هللا �اإل�مان – محفوظ  �قوة هللا اإل�مان الحى    -3

قوة هللا اإللهیة عن طرق اإل�مان تدافع  ن  إ   حصـــــــــــــن. أو  محروس تعنى ســـــــــــــالح الدفاع �من یدافع عن قلعة أو   كلمة محفوظ 

.  ) 122( "كرئیس لذلك اإل�مان ومكمله"  ســــــوع �  إلى صــــــحاب اإل�مان الحى ینظرون  . والمؤمنون أ الســــــماء فى النها�ة  إلى وتحفظ وتقود 

 ) 123( أ�ًضا   فهو الشخص الذى ابتدأ عمل الخالص الصالح فیهم وسوف �كمله 

اِثِر�َن، َوُ�وِقَفُكْم أن  ا: �ـل نعمـة لهـذه الرحـلة الروحـیة ـتأتي من هللا. إـنه "اْلـقَاِدرُ دعوـنا نكون واضــــــــــــــحین جـدً  َ�ْحَفَظُكْم َغْیَر عـَ

 قناة من اإل�مان الحقیقي لسكب نعمته من خاللها. إلىهللا ال �حتاج إال  )124(االْبِتَهاِج"َأَماَم َمْجِدِه ِبَال َعْیٍب ِفي 

 حیاة أبد�ة. إلىة �اإل�مان، ننال نعمة تحفظ نفوسنا خالل قوة هللا، العامل من

 ا فى زمن المضارع.ا فاإل�مان دائمً ذً لحفظ یتوقف على اإل�مان إذا �ان ا. إاإل�مان الحى هو اإل�مان الذى �حفظ -4

 اإل�مان الحقیقى هو اإل�مان الذى �حفظ:أن  �كل وضوح لمواالعهد الجدید ع ةو�ل �تب ،من �سوع ن �الً إ

ِمْعُتمُ ِإنْ " ِخیَن َوَغْیَر ُمْنَتِقِلیَن َعْن َرَجاِء اِإلْنِجیِل، الَِّذي ســَ یَن َوَراســِ ســِ وُه، اْلَمْكُروِز ِ�ِه ِفي ُ�لِّ اْلَخِلیَقِة   َثَبتُّْم َعَلى اِإل�َماِن، ُمَتَأســِّ

َماِء، الَِّذي ِصْرُت َأَنا  ).23: 1ُبوُلَس َخاِدًما َلُه" (كو الَِّتي َتْحَت السَّ

 ).38:  10عب( َأمَّا اْلَبارُّ َفِباِإل�َماِن َ�ْحَیا، َوِ�ِن اْرَتدَّ َال ُتَسرُّ ِ�ِه َنْفِسي""

ِفیَنُة ِمْن ِجَهِة اِإل�َماِن َأْ�ًض  َلك ِإ�َماٌن َوَضِمیٌر َصاِلٌح، الَِّذي ِإْذ َرَفَضُه َقْوٌم، اْنَكَسَرْت ِبِهِم السَّ  ).19: 1تى 1" (ا"َ

وخاصـة فى تلك اللحظات التى �المسـیح �الرجاء الوحید للخالص.   �مان الزمن الحاضـر الذى یرتبطإاإل�مان الكتابى هو 

، امخیفً  ااالرتداد، أو الرحیل، أو ترك اإل�مان في اإلنجیل أمرً   لم �كننفشـل فیها، �جب مناشـدة الصـلیب حتى ونحن نتوب. إذا  

 �ماننا.فلماذا �حذرنا �تاب العهد الجدید �شدة؟ �جب علینا فحص إ

 نتائج إ�مان الخالص - ج

ا �المســــیح ونصــــیر وحدة معه. عندما نخلص نتحد روحیً   إلىاإل�مان الحى �عمل �ســــوع المســــیح الكامل والنهائى �أتى بنا  

 شیاء جمیلة وعجیبة:، تحدث لنا عدة أا من جسده أو الكنیسة. وفى اللحظة التى نخلص فیهاجزءً 

 المقابلة لهذه النقاط. أي واحدة من هذه الحقائق هي األثمن �النسبة لك اآلن؟ت ااجعل الطلبة �قرأون اآل�

�مــا لو لم نفعــل خطیــة   –ا  نــا تبررنــا مجــانًــ دائى، أعلن هللا أن�عمــل �ســــــــــــــوع الفــ نحن قــد تبررنــا. عن طر�ق اإل�مــان     -1

 )126(عمالا عن األ�عیدً لحظة خالصنا �اإل�مان، حسب هللا البر أن أ�ًضا  . و�علم الكتاب المقدس)125(قط
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من خالل تطهیر دم   )127(ا أو والدتنا من جدید.. عن طر�ق موت المســـــــیح وقیامته، تم احیاؤنا روحیً لقد نلنا الحیاة  -2

 ، غسلت ذنو�نا و�قع خطا�انا.)129(وتجدید الروح القدس )128(المسیح

 )130(. نحن اآلن ملك له وحدهلنفسهخرى، خصصنا ! �عبارة أن یدعونا قد�سینهللا اآلتم تقد�سنا.   -3

أعداء  ن لم نعد. واآلاالخاطئ معً  اإلنســــانتم مصــــالحتنا مع هللا. عن طر�ق ذبیحة نفســــه. جمع �ســــوع هللا القدوس و   -4

 )131(.هلل فیما �عد بل أحباء

من  )132(�كــل حقوق وامتیــازات عالقــة اآلب �ــالبنین  نتمتع  ه و�نــاتــهءعــائلــة هللا. هللا قــد جعلنــا ابنــا  لقــد تم تبنینــا فى   -5

 هلل ووارثون مع المسیح.نا ورثة صبح، أخالل اإل�مان �عمل المسیح الكامل

  )133(.تم الوعد لنا �المیراث. وهذا المیراث ال�فنى ومحفوظ لنا فى السموات  -6

مو فهمنا، ســــــتصــــــبح هذه الحقائق ثمینة لنا نحن ال ندرك �ل هذه النعمة في اللحظة التي یتم فیها خالصــــــنا. ولكن مع ن

 عند التر�یز علیها. الجدیدةأكثر فأكثر، وسوف نصبح أكثر فأكثر أمناء  لهذه الهو�ة 

 اذا اإل�مان الحى یثمر ضمانا وو�قینا

 إلى یؤدي �المؤمنین أن   الخالص �مكن االعتقاد  �أن الشـــــــــخص �فقدأن  اجون و�ســـــــــلي مدعیً   إلىكتب أحدهم ذات مرة  

 و�سلي قائال: "إذا �ان هذا (كذلك)، فوداعا لكل راحتي". لهذا أجاب قلب و�سلي العاطفي: إلىالیأس. هتف هذا الرجل  

ذاك المؤمن �ســقط أو ال �ســقط، ولیس على ذ�ر أي شــيء حدث لي �األمس.  أن  تســتقر راحتي، لیس على أي رأي، إما

ــالحتيالحالیة �اهلل في المســـیح، و بل على ما هو الیوم، على معرفتي   مع نفســـه. وعلى نظرتي اآلن نور مجد هللا في وجه   مصـ

ــر�تى مع اآلب واالبن. راحتى هى أنه من خالل النعمة  ــلوك في النور �ما هو في النور وعلى شــــ ــیح. وعلى الســــ ــوع المســــ �ســــ

أرى  أن  أحب الراحة في هذا وفي هذا فقط،أؤمن �الرب �ســـــوع المســـــیح، والروح �شـــــهد لروحي �أنني ابن هللا. أنا أن  أســـــتطیع

رجاء مليء �الخلود، وأشــــــعر �أن محبة هللا قد  ، لدىّ �مین هللا، وأنني شــــــخصــــــیا عن نفســــــي، ولیس عن آخر �ســــــوع قائًما عن

ــبة لي. ــلو�ة �النســـ ابتهاجي هو هذا، شـــــهادة ضـــــمیري، أنه في �ســـــاطة و�خالص، لیس  ن إ انســـــكبت في قلبي، والخطیة  مصـــ

أكثر صــال�ة؛ راحة أكثر   ا�حكمة جســد�ة، بل بنعمة هللا أنا (أعیش حیاتي) في هذا العالم. اذهب واكتشــف، إذا اســتطعت، فرحً 

هناء من هذا الجانب الســـماوى. إذا �نت تحمل أي وســـائل راحة أخرى غیر هذه، فإنك تســـتند على عكاز القصـــب المكســـور، 

 .، بل ستدخل فى یدك وتثقبهاوالتي لن تتحمل وزنك فحسب
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ــیا بل حاضــــرا. إاإل�ماأن  �قوله و�ســــلى هوأن   ن ما �حاولإ  إلى نه حى. اإل�مان الكتابى هو النظر �ل یوم ن لیس ماضــ

 �سوع واختبار یومى لنعمته. هل لد�ك هذا اإل�مان؟

 لدینا ضمان وتأكید من خالل شهادة الروح القدس الصادقة  - 2

ا   اللبنة الثانیة من ضـمان الكتاب المقدس هو شـهادة الروح القدس."ِإْذ َلْم َتْأُخُذوا ُروَح اْلُعُبوِد�َّةِ  ِلْلَخْوِف، َبْل َأَخْذُتْم ُروَح  أ�ضـً

وُح َنْفُسُه َأْ�ًضا َ�ْشَهُد َألْرَواِحَنا َأنََّنا َأْوَالُد ِهللا"َبنِّي الَِّذي ِ�ِه َنْصُرُخ:"َ�ا َأَ�ا اآلُب التَّ   )134(َالرُّ

�أتي التأكید الكتابي من خالل شــهادة الروح القدس �أننا اآلن أبناء و�نات هللا. هذه هي الثقة الداخلیة والوعي الروحي اننا  

 دین من هللا.و مولمغفور لنا و 

نه من خالل ال لنا إالمفهوم الكتابى للفداء والتبني هو حقیقة رائعة. �انت العبود�ة حقیقة محزنة في العهد الجدید. لكن �ق

یتبناه  �طفل خاص �ه أن   دفع ثمن محدد، �مكن اســــتبدال العبید لیصــــبحوا رجاًال أحراًرا. �عد شــــراء حر�ة العبد، �مكن للفادى 

 ، التبنى هو اكتمال  عملیة الفداء.لكل ما �ملك. اذاً وور�ث 

. صـــــار ســـــیدنا  خطیة. وعن طر�ق ســـــفك دمه، دفع المســـــیح اجددین �نا عبیدً نه عندما �نا غیر م�قول الكتاب المقدس إ

ــتعبــادنــا مع   ون ارثه و�نــاتــه. �ــاإل�مــان نحن اآلن "ورثــة هللا وو ، وتبنــانــا �ــأبنــائــ ثمن الفــداء من الخطیــة، و�ســــــــــــــر قوتهــا الســــــــــــ

تأكید هذه الصــفقة الروحیة هو ما �ســمیه اإلنجیل شــاهد، أو شــهادة، من الروح القدس. إنه وعي وادراك داخلي    )135(المســیح."

ــً الم �عد هللا عدًوا أو غر�بً   )136(من هللا.  ابناء محبو�ون �أننا اآلن   ــ "أ�ا اآلب، بل شــــخصــ والذي  -!" ا نعرفه �شــــكل متزاید �ــــــــــــــــ

 .)137(مستوى أكثر حمیمیةنتحدث معه على 

شـــــــكیل الروحي. هل تســـــــتمتع بهذه الشـــــــهادة من الروح تالعالقة الحمیمة مع هللا هي واحدة من أهم اللبنات األســـــــاســـــــیة لل

ب منه؟ هل تفهم الثمن الذي �ان هللا على اســتعداد لدفعه حتى أتمكن أنا وأنت من ار تقالقدس؟ هل أدر�ت �م یر�د هللا منك اال

 وأن �سكب نعمته علیك؟ یبار�ك أن  االقتراب منه؟ هل تعرف �م یر�د هللا 

 نحن نجد ضمانا من خالل أدلة على سلوك مسیحي مثمر  - 3

العنصـــــر الثالث من التأكید والضـــــمان الكتابي هو مســـــیرة مثمرة مع هللا. على الرغم من أننا نخلص �النعمة من خالل اإل�مان  

ا على تحدید دلیل  خالل اإل�مان وحده، لكن إ�مان الخالص لیس وحیًدا أبًدا. سیكون �ل مؤمن حقیقي قادرً وحده ونحفظ �النعمة من  

"َألنََّنا َنْحُن َعَمُلُه، َمْخُلوِقیَن ِفي اْلَمِسیِح َ�ُسوَع َألْعَمال نون الحقیقیون إ�مانهم �أعمالهم:  المؤم   سیظهرواضح في شخصیته وحیاته.  

 ).10: 2أفَك ِفیَها" (ا ِلَكْي َنْسلُ َق ُهللا َفَأَعدَّهَ َصاِلَحٍة، َقْد َسبَ 

 
 13: 4  يو1؛  16-15رو  134
 17: 8 رو 135
 13: 4 يو1 136
 6: 4 لغ 137
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 ).20: 2(�عاِإل�َماَن ِبُدوِن أَْعَمال َمیٌِّت؟" أن  َتْعَلَم َأیَُّها اِإلْنَساُن اْلَباِطلُ أن  "َولِكْن َهْل ُتِر�دُ 

التتمیز   اإلنســـــان ). فإن �انت حیاة 8: 15(یوالحیاة المســـــیحیة المثمرة هى الدلیل على التلمذة الحقیقیة  أن   علم �ســـــوع

 �الثمر فهذه داللة على الموت الروحى.

 )138(امتحانات عملیة للضمان ةثمار إ�مان الخالص: عشر 

و�ؤتي ثماره (رســالة بولس  ایقیً حقو  اا حیً امتحانات �مكننا من خاللها فحص أنفســنا لنرى ما إذا �ان إ�مانن  ةفیما یلي عشــر 

  ).نثوسأهل �ور   إلىالثانیة 

تســاعدنا على فحص  ، فإن هذه األســئلة العشــرالعمل النهائي الكامل للمســیح هو أصــل الخالصأن  ). في حین5: 13

 ثمر الخالص:

ــر؟ - 1 ا. الخالص �غیر ما تنظر الیه جزر�ً ا  اختبار الناس المخلصـــــین �غیر حیاتهم الســـــر�ة تغییرً ن إ ماذا أفعل فى السـ

ــر�ة تغییرً  إن .وما تفعله حینما الیراك أحد نترنتاإلعلى   ــً ر�ً ا جذلم تتغیر حیاتك السـ ــخصـ ا قد تغیر. فى حیاة  ا، فر�ما التكون شـ

 )139(لقلب النقى!لة ینشأ حنین واشتیاق المرأة المخلصأو   الرجل

لیس فقط فى لحظة التجدید بل حینما یبكتك هللا على  –ا  ا وتائبً ا متضـــــعً الخالص یثمر قلبً   هل توجد تو�ة صــــادقة؟ - 2

. وعـندمـا و�خ  )140(نكـاره للرب.ا �عـد إمرً   �كى �كـاءً ـ�الفعـل ألكثر من ثالث ســــــــــــــنوات،  اا. �ـان �طرس تلمـیذً فـقدان الهـدف روحیًـ 

 .)141(اى رجوع عن الخطیة والر�ض نحو هللا  –التو�ة    إلىبولس الكورنثیین على افعالهم الخاطئة، قادهم الحزن المقدس 

ــیح؟   - 3 ك فســــــــــــوف  �ا�ان هللا أن إ نهمحبة قو�ة نحو المســــــــــــیح. قال �ســــــــــــوع إالخالص یثمر  هل لدّى محبة للمســــــ

وتفرح الروح. هذا    یتســاءل ما إذا �انوا في محبة لشــخص ما، وال ســیما هللا. المحبة هى التى تثیرأن   ال أحد �جب  .)142(تحبه

الســر�ر في اللیل. هذا ما یدفعنا. وهذا ما �جعلنا على اســتعداد للتضــحیة.   إلىما نفكر فیه عندما نســتیقظ في الصــباح ونذهب 

 هذا ما نحیا  ألجله.

و�محبة )  تنامثل المشـــــــار�ة �ممتلكاجًدا (من ال�حب الناس �طرق عملیة أن  �كتب الرســـــــول یوحناهل أحب الناس؟  - 4

 )143(الصلیب لیس من هللا 

 
 https://youtu.be/QjBW7SoUfcالراعى تيم كونواي ، مقتبس من رسالة بقلم: 138
 24-23:  139مزمور  139
 62: 22 لو 140
 11- 9: 7 كو1 141
 42: 8يو 142
 19-16؛  10: 3يو1 143



51 
 

ننا نكون تالمیذ اضـــــــحة للوالدة الجدیدة. قال �ســـــــوع إ حد العالمات الو لكلمة هللا هو أ  الخضــــــــوع هل انا خاضـــــع لكلمة هللا؟  - 5

أبى فى "لیس �ل من �قول لى �ارب �ارب یدخل ملكوت الســـموات بل الذى �فعل إرادة    ا، �ضـــً . وقال أ ) 144( حقیقیین عندما نطیع �لمته 

 . فهل �لمة هللا لها السلطان على حیاتك؟ أم، من السهل علیك تجاهلها. ) 145( السماء" 

الذین �عیشــــون حســــب الجســــد الشــــر�ر أن   الخالص یثمر تغییر الذهن. فى رومیة، �قول بولسأین ذهنى / فكرى؟    - 6

(غیر المســـیحیین) �فكرون فى األمور الجســـد�ة الشـــر�رة. وهذا هو موت! ولكن الذین �عیشـــون حســـب الروح القدس (المؤمنون  

  وفى. هل تجد نفســــــــك تفكر �ثیرا فى هللا وفى المكتوب )146(یون) �فكرون فى األمور الروحیة. هذه هى الحیاة والســــــــالمالحقیق

 نتیجة الطبیعة الجدیدة.أ�ًضا  حیاة الفكر الممتلئ �الروح هى االنضباط، ولكنهان  إ  األمور السماو�ة؟

من خالل النبي حزقیال،  وعد هللا برش الماء الطاهر على الخطاة، فیطّهرهم من �ل    هل تم القضـــــــاء على أصـــــــنامى؟   - 7

ــنامهم، و�عطیهم قلًبا جدیًدا وروًحا جدیدة، و   نجاســـاتهم  ــتبدل قلبهم الحجرى �قلب لحم، وأ وأصــ ن �ضــــع روحه في داخلهم لیحفظوا �ســ

حیــاتــك؟ هللا غیور على محبتــك وعواطفــك. و�ذا �نــت ابنــه، فهو  . هــل فعــل هــذا في حیــاتــك؟ هــل مــا زال �فعــل هــذا في  ) 147( كلمتــه 

 �ستأصل �ل ما ینافس تلك المحبة. 

 ن تغییرا فى حیاتى؟هل أنا خلیقة جدیدة هل یرى األخرو - 8

ــا   ــیحیـ ــك مســــــــــــ ــك انتقلـــت من الموت الروحى  أى  أكونـ ــاة    إلىنـ الحیـ

نت لن أا! و �صــــــــبح معروفً أن  حد �قوم من الموت دون أ. ال الروحیة 

ن التغییر الذى صـــــــنعته  خرو لم یالحظ اآل  تكون قمت من الموت ما

 نعمة هللا فى حیاتك.

ــیح؟أهل أنا   - 9 الذي یثق �شــــكل جذري فى المســــیح هو دلیل قوي على الخالص. والمؤمنون   القلب ن إ تكل على المسـ

ــیح لیس فقط للخالص األبدي بل للحیاة الیومیة، مثل ال ــك راغبً   )148(.طعام والمال�سالحقیقیون ال یثقون �المســــ  اهل تجد نفســــ

�سـوع على الماء، حتى عندما �سـيء اآلخرون فهمك و�سـیئون تمثیلك؟ هل تثق �ه   إلىفي الخروج من المنطقة اآلمنة والسـیر  

إذا �نت مؤمًنا،    )149(المال، أو ذراع البشـــــــــر، أو المســـــــــیح. -القرارات التي تتخذها تظهر من الذى  تثق �ه ن إ  وتتكل علیه؟

 .)150(فإنك تتخذ قرارات تتعلق �أموالك وأسرتك وصحتك وعملك وأشیاء أخرى �ثیرة والتى �عتبرها غیر المؤمنین حماقة

 
 31: 8 يو 144
 21: 7 مت 145
 6-5: 8 رو 146
 27-25: 36 حز 147
 25: 6 مت 148
 17: 6 يت1  149
 27:  1كو1 150

ح�ى لو �انت شتلة البلوط من البلوط، لذا فإن  
الطفل املسي�� هو مسي��. ولكن كما لو �ان من  

ندعو ال�ج��ة  �جرة البلوط، لذلك  أن   ال�خر�ة
 إندعو أن  فمن ال�خيف

ً
ليس لھ   امسيحيً  ا�سان

 �اتب غ�� معروف  – ا�خصائص املسيحية. 
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نه من  یون الناس �شـكل مختلف. قال بولس إسـوف یرى المؤمنون الحقیق  هل أرى المـسیح والناس �طر�قة جدیدة؟  - 10

 -بل حســب مكانتهم الروحیة   -�حســب مكانتهم االجتماعیة أو االقتصــاد�ة   -الناس حســب الجســد  اآلن فصــاعدًا لم نعد نرى 

). �ما أننا لم نعد نعتبر المسیح مجرد إنسان 15-14: 5كو2(  )151(الجلهم  كشعوب �حبها هللا وَمن مات المسیح وقام ثانیة

هللا. هل ترى الناس �شكل خلیقة جدیدة مصالحین مع   -یه لإخواننا المؤمنین على ما هم ع  إلىننظر     عادي، لذلك نحن اآلن

 ما قبل؟ مختلف َعمَّا

 في الختام، هنا �عض أسئلة التشكیل الروحي:

 ك مؤسس على ذبیحته وحدها؟وهل رجاؤ ن فى عمل المسیح النهائى الكامل؟ هل تثق فى هذه اللحظة واآل •

ــى و�رك الذ  إلىهل تحتاج   • ــخصــ ــك مقبوًال أاتى لتجعل نتو�ة عن الثقة فى مجهودك الشــ دائك  أمام هللا؟ وتتوب عن فســ

 الخاص؟

 أو الوعي �فشلك في سرقة ثقتك في اإلنجیل؟ هل سمحت لمشاعرك غیر الموثوق فیها •

 نك ابن هلل؟لروح القدس الداخلیة أهل تتمتع �شهادة ا •

 هل تتعلم المز�د والمز�د عن امتیازات ومسؤلیات عالقتك مع هللا؟ •

 وهل ترى ثمر إ�مان الخالص فى حیاتك؟  •

 إذا تم اتهامك في محكمة قانونیة �أنك مسیحي، فهل هناك أدلة �افیة إلدانتك؟ •

أن   تنحنى أمام الرب. إذا �نت تفتقد اإل�مان وقبول اإلنجیل. اطلب من الربأن   ر�ما اآلن ســـــــیكون الوقت المناســـــــب لك

واطلب من الرب نعمة ورحمة. هللا �قاوم  ْب ، تُ ا لعدم اإل�مان والخطیةمدر�ً  �ســــــــــاعدك على الثقة في المســــــــــیح تماًما. إذا �نت

 )152(.المستكبر�ن  لكنه �عطي نعمة للمتواضعین

 واجبات الدرس للحصة التالیة 

ــتعدا  -1 راجع امتحان الضـــمان هذا االســـبوع وقدم االمتحان لثالثة مدعیین انهم مســـیحیون قبل الحصـــة القادمة. �ن مسـ

 للكالم عن نتیجة االمتحانات خالل درس االسبوع القادم.

ــباقض ثالثی  -2 الشــــــــــــــواهـد الكتـابیـة، طـالبـا من الروح القـدس وع فى مراجعـة هـذا اـلدرس، و ن دقیقـة على األقـل هـذا االســــــــــــ

 البصیرة.

 تصنع فى حیاتك، �ما �علنها لك الرب.أن  اكتب فى مذ�راتك اى تغییرات یبنغى -3

 
 15-14:  5كو2 151
 6: 4يع  152
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ــیة الیومیة، واكتب فى مذ�راتك ما الذى �قوله �اتب  تأمل فى مزمور و  -4 احد على األقل فى وقت خلوتك الشــــــــــــــخصــــــــــــ

 طبیعة هللا وشخصیته. عن المزمور

 ساس هذا الدرس.أاكتب فى مذ�راتك صالة شخصیة من اجل التغییر الروحى والنمو على  -5

 الفرد�ة.تدرب مستخدما دلیل الصالة الیومى للد�تور براون فى صالتك الیومیة   -6

 

 جا�ات امتحان الضمان:إ

 مخلصون �النعمة �اال�مان، محفوظون �النعمة �اال�مان. -1

 الخطاة. -2

 انفصال وغضب وموت.  -3

 حى.أو  الخطیة، انفصال، غضب، أحیاء -4

 الروح القدس، طاعة، محبة، ثمر، خطیة. -5

 غفران، دم. -6

 وسیط -7

 نتیجة -8

 اعترف ،آمن ،ْب ، تُ قر -9

 6: 4إ�مان �عقوب  -9
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 4الدرس 
 

 عن طریق معرفة هللا الروحى التشكیل                           
 

 الثالثمراجعة الدرس  

 .  ناقش النقاط االساسیة للدرس الثالث

ــیة المكتو�ة من الدرس ــخصــــ ــلواتهم الشــــ ــار�ة صــــ ا    . وراجعالثالث اطلب من الطالب الراغبین فى مشــــ ــً الثالث لبنات أ�ضــــ

 للتشكیل الروحى.

 أهداف الدرس الرا�ع

 فى نها�ة هذا الدرس، �جب على الطالب أن:

 جا�ات لمن هو هللا.یبحثون فیه عن إرفوا المكان الذى �ع -1

 طرق رئیسیة فیها �علن هللا عن نفسه. �فهموا ثالث -2

 �فهموا مدى أهمیة معرفة هللا �النسبة للتشكیل الروحى. -3

 .عبیر عن �عض الصفات األساسیة هللعلى الت�كونوا قادر�ن  -4

 �فهموا �یف �كشف �سوع تماًما عن طبیعة هللا. -5

 ةلقطات من ا�حيا

محبة أو تقلید إله ال نثق   إلىاعتقاد األسـوأ عن هللا. ولكننا لن نضـطر أبًدا    إلىمنذ خطیة اإلنسـان في الجنة، �ان �جرب 

�ه. �جد �عض المؤمنین الصــــــــادقین صــــــــعو�ة في الســــــــعي وراء شــــــــبه المســــــــیح ألنهم ال یرون في المســــــــیح الجمال الذي یراه 

 .اآلخرون 
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 ضحا�ا الكارثة •

هذه هي أن  واســــــع االنتشــــــار، یدعي �عض القادة الروحیین ل إرهابیة أو و�اءعندما تضــــــرب أمة �وارث طبیعیة أو أعما

تداعیات غضــــــب هللا وحكمه. �كافح العدید من المســــــیحیین  مع هذه النظرة عن هللا، خاصــــــة وأن العدید من المؤمنین �عانون 

 جنب مع غیر المؤمنین.  إلىجنبا 

 طالب �لیة الالهوت •

مع رئیس �لیتهم لتلمذة المجموعات الصــــغیرة. خالل إحدى هذه  االتقى العدید من طالب مدرســــة الكتاب المقدس أســــبوعیً 

عبر الباب اآلن و�نظر إلیك مباشــرة، فماذا تعتقد    شــدهم الطالب هذا الســؤال: "إذا دخل �ســوع مناألمســیات، ســأل رئیســهم ومر 

 أنه سیكون تعبیًرا على وجهه؟

�ســـــــــــــوع �ان ینظر إلیهما �خیبة أمل. �قول تعبیره:  أن   "فوجئ الطالب �الســـــــــــــؤال، لكنه جعلهم �فكرون. اعتقد اثنان منهم

�ســـــــوع ســـــــیبدو غاضـــــــًبا. بدأت شـــــــا�ة واحدة في البكاء أن  تفعال ما هو أفضـــــــل." اعتقد أحد الطالب على األقلأن    "�مكنكما

 ا.مً �سوع من خالل الباب فسیكون مبتس  اعتقد طالب واحد فقط أنه إذا دخل وأصبحت عاطفیة لدرجة أنها لم تستطع اإلجا�ة.

 .زوجة شا�ة وأم •

ــا، وهى مؤمنة جدید ــبعةإن محاولة تعلیم وتوجیه تر�شـ لن �كون ســـهًال. فلقد نشـــأت في  ة، نحو حیاة مســـیحیة راســـخة ومشـ

منزل ســــــــــيء ومكســــــــــور مع القلیل من النماذج اإل�جابیة. وهى في ســــــــــن المراهقة المتأخرة، �انت قد اتصــــــــــلت �مجموعة من 

ا   تشـعر و�أنهم عائلة ولكنهمالمدعیین مسـیحیین الذین جعلوها  التى ن "المسـیحیة "غسـلوا دماغها" في شـكل مشـوه للغا�ة مأ�ضـً

 .بال نعمة"

من اختبار فرحة الخالص، قاومت �اســتمرار الشــكوك   تتأهل. بدالً أن  أنها تســتطیع اتحت هذا التأثیر لم تشــعر تر�شــا أبدً 

ا. لم تكن تعرف �یف تفصل التعالیم األساسیة في الكتاب المقدس عن التعالیم غیر ا روحیً والیأس والعار. أصبحت مرتبكة جدً 

ــتها. وعندما لم �عد �إمكانها ــیة في �نیســ ــاســ ــغطأن   األســ ــا عتتعرض للضــ ــلت تر�شــ ــة و�دأت في ، انفصــ ــور ن تلك الكنیســ حضــ

الكنیسـة التي �نت أرعاها. في صـوت شـدید التعب واإلحباط یوم األحد، وقفت وشـهدت، وختمت "شـهادتها" بهذا البیان الحز�ن  

ة!" خدمتى له  �انت عبءً للغا�ة لكن بیان �شـــــــــفي وظاهر: "أنا أبذل قصـــــــــارى جهدي أل�ق ــّ ، وأنه من المســـــــــتحیل ى مّخلصـــــــ

 إرضاؤه.

ــا في حق اإلنجـیل وفي تعلیم نعمـة هللا، ـبدا لي أنهـا تنظر  أدرب وأعلم  تر�أن    عـندمـا حـاوـلت ــك. أعتـقد أنهـا    إليّ شــــــــــــ �شــــــــــــ

تســـاءلت عما إذا �نت أحد الرعاة "الدنیو�ین" الذین حذرتها بها أســـرتها األولى في الكنیســـة. ر�ما �نت أقدم لها نســـخة رخیصـــة  

 .للغا�ة، و�نت أحاول فقط تسهیل األمر! اصعبً  �كون المرء مسیحًیاأن  عن الحیاة المسیحیة. ر�ما �ان من المفترض
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 مؤمن متألم •

صــیبت فجأة �قروح غامضــة في جمیع أنحاء ،  أا، التقیت بها في قر�ة صــغیرة في آســیالقد أصــیبت زوجة مزارع فقیرة جدً 

ــفها الطبیب فعالة. في أحد   ــابیع. لم تكن أي من العالجات التي وصـ ، قام مبشـــر األ�امجســـدها. عانت من ألم ال یوصـــف ألسـ

المرض والمعـانـاة همـا نتیجـة أن    نجیـل الرخـاء �حملـة �راز�ـة �ـالقرب من قر�تهـا، وأخـذتهـا أســــــــــــــرتهـا لمقـابلتـه. لقـد أعلن أنـه �مـا�ـإ

ــفاء البدني على أنه نعمة �مكن لكل مؤمنأن   الخطیة، فإن إرادة هللا دائًما هي ــر �الشـ ــدً�ا. �ان یبشـ ــفي جسـ �طالب بها،  أن  �شـ

لو�ة، �میراثهم الشــــرعي! �ان �عظ �أن الذین لدیهم ما �كفي من اإل�مان، و�قدمون "بذور" تقدمة، ســــیحصــــلون على  ا مط�ضــــً وأ

فاء وصــلت �حرارة. لم " �صــدق من أجل الشــ المرأة المســكینة �ل ما اســتطاعت و"آمنتشــفاء فوري. و�دافع الیأس، أعطت هذه 

 ا. شعرت بتخلي هللا عنها.فى نظر هللا. �ان إ�مانها مجروحً  . لماذا؟ لم تكن تعرف. ر�ما لم تكن غیر مستحقة تشف

  ةمسن ةمؤمن •

األشـــیاء الســـیئة التي تحدث لها هي نتیجة لعقاب هللا لفشـــلها في أن   أعرف مؤمنة مســـنة تعذب �أفكار عن هللا. إنها تعتقد

ة؛ ولكن �ســـــــبب عدم رضـــــــاها هللا طلب منها حضـــــــور نهضـــــــة انتعاشـــــــیة معینأن   إطاعة �ل دوافعه الداخلیة. عندما شـــــــعرت

وزوجها، اختاروا عدم الذهاب. عندما سقطت و�سر ذراعها �عد �ضعة أ�ام، �انت متأكدة من أنه عقاب هللا �سبب "العصیان".  

 تعیش هذه السیدة الغالیة �قلق �بیر.

 مزارع في آسیا •

"أنا ال أفهم   :الة �نیســــــــته. قال متعجبً عائ  إلى�مزارع مســــــــیحي في الفلبین اعترف �غضــــــــبه وارتباكه   القد تم إخباري مؤخرً 

 ر المســیحیة هي صــحیة ووفیرة؟ یبدوجارتي غیأن   "لماذا هذا البصــل الخاص بي والمحاصــیل غائرة وهز�لة، في حین  ،ذلك!"

 ینجح هللا في ازدهار البصل أكثر من �صل جارتي؟أن  هللا غیر عادل! �ما أنني مسیحي، أال �جبأن 

 المراهقین في المكسیكمجموعة من  •

�حظر على مجموعة من المراهقین في المكســــــیك ممارســــــة الر�اضــــــة على ممتلكات الكنیســــــة. "فهذه أرض مقدســــــة!" یتم  

هذه ة ا عن بیت هللا!" فقادتفعل ذلك �عیدً أن   محاضــــــــــرتهم من وقت آلخر"، و�ذا �ان �جب علیك ممارســــــــــة الر�اضــــــــــة، علیك

ن، مرتبكون ومشـــــــوشـــــــون حول الروحانیة. و�ثیر من المراهقین الذین الجماعة، و�ذلك المراهقو 

 نشأوا في هذه الكنیسة المحلیة یبتعدون عن هللا.

 فراد عن هللا؟ و�یف تشكل نظرتهم هذه تشكیل حیاتهم ؟یبدو اعتقاد هؤالء األ ذاما

ــكل �بیر على حیاتك أن  ال شــــك ــكیلنا الروحي هو نظرتنا عن هللا. فنظرتك عن هللا تؤثر �شــ التأثیر األكبر الوحید في تشــ

اآلن. إنها تؤثر على رؤ�تكم ألنفسـكم. إنها تؤثر على عالقاتك مع اآلخر�ن. إنها تؤثر على عالقتك مع هللا. اقرأ هذه الكلمات  

 :A.W.Tozer.�عنا�ة من 

لذى نؤمن عن هللا مهم  ا
 اجًد 
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النفس أكثر من مفهوم منخفض أو ال یلیق �اهلل. �عض الطوائف، مثل الفر�ســـــیین، في حین أنهم ال شـــــيء �فســـــد و�شـــــوه 

حد ما من األخالق الخارجیة؛ لكن برهم �ان  إلىا، تمكنوا من الحفاظ على مســـــــــتوى عال ا ومتقیدً هللا �ان صـــــــــارمً أن  قدواتعا 

 ....محبة و�الا ا وصعبً لكى  تعیش معه، لذلك أصبح دینه قاسیً  سهالً  اإله الفر�سي لم �كن إلهً ن إ ....افقط خارجیً 

هللا ســــــــهل العیش معه. فهو یتذ�ر جبلتنا و�عرف أننا تراب. قد یؤدبنا في �عض األحیان، أن  كم ســــــــیكون جیًدا إذا علمنا

�امل ولكنه ابن واعد لى ابن غیر  ة عاطفیة فخر�ة ألب ینجذب �سـرور إابتسـام -هذا صـحیح، ولكن حتى هذا �فعله �ابتسـامة  

 .)153(�أتي �ل یوم لیبدو أكثر فأكثر واحد مثل أبیه

 االذى نؤمن �ه عن هللا مهم جدً 

 ، لذلك حكموا وأدانوا صد�قهم المتألم �شر�ر.هللا ینجح األبرار �استمرار و�عاقب األشرارأن   یوباعتقد أصحاب أ •

 .لذلك فقد المملكة ،أكثر من الطاعةا �الذ�ائح هللا یتاثر �ثیرً أن   اعتقد الملك شاول •

 .لذلك غضب من هللا عندما قتل عز�او   ،قوانین أو شر�عة هللا هى مجرد اقتراحاتأن   اعتقد الملك داود •

متحفظین أكثر ومسـتعدین للتضـحیة  صـبحواهللا �مكن نوالها �مز�د من العمل، لذلك أمام  القداسـة أأن   سـیون �اعتقد الفر  •

 .اوفسادً  �انوا أكثر �بر�اءً أ�ًضا  ولكنهم ،كثرأ

ا  لقو أا لعنة هللا على خطیة الفرد واألســـــــــرة، لذلك  الكوارث والمرض هى دائمً أن   ن فى زمن �ســـــــــوعاعتقد الناس العادیو  •

 .)154(براج الساقطة على الضحا�ا�اللوم على العیوب الخلقیة واأل

 ، لذا أدانوا العمال األتقیاء الذین لم �كونوا جزًءا من فر�قهم.ا�سوع �ان طائفیً أن أ�ًضا  التالمیذاعتقد  •

 !األهمیة نؤمن �ه عن هللا فى غا�ة ماأن  احقً 

 الفكرة الرئيسية

لسـماع  اآذانً ة عن هللا؟ �یف نطور حالسـؤال الذي نر�د اإلجا�ة عنه في هذا الدرس هو: �یف نبدأ في تطو�ر رؤ�ة صـحی

 ؟اتراه �أكثر وضوحً  اوعیونً  اصوت هللا �أكثر وضوحً 

، وسـحب  األبد، ولكن رؤ�تنا قد أضـعفتها الغیوم: سـحا�ة من التقالید، وسـحب من سـوء الفهم إلىهللا هو نفسـه �ائن موجود  

عن هللا من خالل المعلومات الكبر�اء، وفي �عض األحیان غیوم من إساءة الفهم الروحیة. لقد طورنا صورتنا    الخطیة، وسحب

التي نلتقطها من عائالتنا، و�نیســـــتنا، وثقافتنا المحیطة. لیس �ل ما نتعلمه خطأ، �الطبع، لكن البعض منه �ذلك. ولذلك، في 

�ســــاعد في إزالة �ل أن  كل نفس، یتم حجب صــــورة هللا �طر�قة ما. لقد عمل عدو نفوســــنا على  ذلك. �مكن للتشــــكیل الروحي

 �خفي الوجه الحقیقي هلل.شيء 

 
153 https://dailytozer.wordpress.com/2012/09/01/god-is-the-most-winsome-of-all-beings . 

 3، 2: 13؛ لو 3: 9يو  154
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ــبیًـ  ا، �ـانـت عـائلتي تعیش في وال�ـة واشــــــــــــــنطن األمر�كیـة الجمیلـة لفترة من الزمن. واحـدة من الـذ�ر�ـات عنـدمـا �نـت صــــــــــــ

ــلـة لي في تلـك األ�ـام حـدث عنـدمـا زرنـا جبـل. ر�نییـه، وهو جبـل مهیـب یبلغ ارتفـاعـه   ، وهو قمـة �مكن  امترً   4392المفضــــــــــــ

 ألرجح لمسافة مائة میل!مشاهدتها في یوم صاٍف على ا

في أحـد األ�ـام عنـدمـا قـاد والـدي عـائلتنـا عبر التالل في قـاعـدة جبـل ر�نییـه، شــــــــــــــعرنـا �خیبـة أمـل ألننـا لم نتمكن من رؤ�ـة 

الذروة طوال الیوم �ســـــــــــبب حجبها عن طر�ق الســـــــــــحب. أتذ�ر أنني �نت أ�حث �حزن عن النافذة في المقعد الخلفي لســـــــــــیارة  

ــتیشـــن براون الخاصـــة ب ا ال یوصـــف! حتى هذا  نا، آمال فقط بلمحة منها حینما انفجرت الغیوم فجأة، و�انت هناك! �ان مجدً سـ

 .أجد الكلمات لوصف الرؤ�ة المرعبة لذروة الجبل المعلقة في السماء الزرقاء التي تبعد �یلومتر�ن فوقناأن  الیوم، ال أستطیع

 لقد �شف هللا أكثر �ماال وجماًال في �سوع! -و�مسك �مشهد هللا  �اله من یوم رائع في حیاة المؤمن عندما تختفي الغیوم

 رؤ�ة أكثر وضوًحا وأكثر صحة عن هللا سیتم تشكیلها �عدد من الطرق:أن  في هذا الدرس، سوف نتعلم

الجهد ن إ  �التأمل في �شـــــــــف واعالن هللا عن نفســـــــــه، وخاصـــــــــة في أعماله اإلبداعیة  الخالقة وفي الكتاب المقدس. -1

ما لم نمأل عقولنا �اســــــــتمرار �الحق. إنها ر�اح الحق الجدیدة   ن صــــــــور خاطئة عن هللا أمر غیر مجدٍ راغ عقولنا وأذهاننا عإلف

 ا.التي تدفع السحب �عیدً 

من خالل تثبیت أفكارنا على �ســـــوع، واعالن هللا �الكامل عن نفســـــه لإلنســـــان. ســـــوف نتدرب لنرى هللا في شـــــخص،   -2

 رؤ�ة هللا في وجه �سوع أمر حیوي لوجهة نظر متقنة عن هللا.أن  فدائى. سوف نتعلموتعالیم، وعمل �سوع ال

هللا �كشـف و�علن في �ثیر من األحیان عن جماله أكثر وأكثر ونحن أن   ا. سـوف نتعلممن خالل اختبار هللا شـخصـیً  -3

 سیاق العالقة والشر�ة.�كشف و�علن الحقیقة عن نفسه في أن  نسیر معه. فعبر �ل التار�خ اختار هللا 

 علنه عن نفسه.ونجعله مطیًعا للحق الذى �شفه وأ  نستأثر �ل فكر یوميأن  �عد ذلك، سنتعلم

 الدرس 

 هلل �إظهار هللا لنفسه. عن ةحتبدأ النظرة الصحی - 1

جمال وعجائب هناك العدید من الطرق التي �كشـــف و�علن بها هللا نفســـه لإلنســـان. �كشـــف و�علن عن نفســـه �ل یوم في 

ــمــاوات تعبر عن مجــده وعمــل یــد�ــهن  إ  العــالم الــذي خلقــه و�حــافظ علیــه. . مجموعــة متنوعــة رائعــة من األرض من )155(الســــــــــــ

المخلوقات، والجبال الشامخة والینابیع المتدفقة، والمحیطات المزدهرة والنباتات الوفیرة ، وتصمیمها المعقد وألغازها الرائعة �لها 

 
 1: 19مز  155
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�شــــیر ، و�ان . لقد �ان فكر �ســــوع یثیر اهتمامه �العالم الذى صــــنعه)157(وقوته وطبیعته االلهیة  )156(عن حكمته اتقول شــــیئً 

 ولكن في هذا الدرس سنر�ز في المقام األول على االعالن اإللهي األكثر �ماًال. )158(إلیه �استمرار في تعلیمه

 في الكتاب المقدس من خالل صفاته هللا �كشف و�علن عن نفسه - أ

 الیة �مثال:من المهم �النسبة لنا دراسة الطرق التي اختارها هللا لوصف نفسه. خذ النصوص الكتابیة الت

: "الرَّبُّ ِإلٌه َرِحیٌم َوَرُؤوٌف، َ�ِطيُء اْلَغَضِب َوَ�ثِ   اَمُه، َوَناَدى الرَّبُّ    )159(یُر اِإلْحَساِن َواْلَوَفاِء.""َفاْجَتاَز الرَّبُّ ُقدَّ

المجیدة هلل. فى هذا هذا النص الكتابى هو واحد من أفضـــــل األماكن في �ل الكتاب المقدس اللتقاط لمحة من الصـــــفات  

: "ُأِجیُز ُ�لَّ ُجوَدِتي  ئ. وقد أجاب هللا قائالً نه طلب جر إیرى مجد هللا! أن   ،)160(النص الكتابى، طلب موســــــــــــى، صــــــــــــدیق هللا 

اَمَك... ِم الرَّبِّ ُقدَّ ــْ اَمَك. َوُأَناِدي ِ�اســــــــ ُعَك ِفي   ُقدَّ ــَ ُتُرَك ِبَیِدي َحتَّى َوَ�ُكوُن َمَتى اْجَتاَز َمْجِدي، َأنِّي َأضــــــــ ــْ ْخَرِة، َوَأســــــــ ــَّ ُنْقَرٍة ِمَن الصــــــــ

 )161(َأْجَتاَز."

عالن هللا �ان  إ أن   الإ  )162(فى ذلك الیوم–اى وجهه   –موســـــــــــــى أعطى لمحة عن خلف هللا، ولیس مجده الكامل أن  مع

�جعل موســــى یهرب، فرؤ�ة هللا جعلت موســــى  أن  من ن �حنى رأســــه و�ســــجد". بدالً "أ ا حتى جعل موســــىوملزمً   مقدســــا جمیالً 

 له!ینتمى لهذا اإلأن  راد موسى. أ)163(ا لهن �جعلنا میراثً ، وأثمناهللا لكى �سیر أمام شعبه، وأن �غفر حطیتنا وآ  إلىیتضرع 

السـؤال: هل هللا  الذى رآه  ا فى الصـفات التالیة هلل والتى أعلنت  لموسـى على جبل سـیناء، اسـأل نفسـك هذا  عندما تتأمل مصـلیً 

 موسى هو هللا الذى اعرفه �فكرى وقلبي؟ 

 "یهوه "  الرب: -1

االســـــم الشـــــخصـــــي إلله   إلى، فإنه �شـــــیر  �الحروف الكبیرة  هللا هو "الرب، الرب اإلله." عندما �كتب الربأن   م موســـــىلِ عَ 

 یراثه.الرب یهوه. الرب یهوه  هو هللا الذي �حب و�ؤمن و�دافع و�ضبط م –إسرائیل  

 الرؤوف الرحیم -2

الصـفة األولى للرب المدرجة هي أنه إله "رحیم ورؤوف"، �معنى أنه یهتم �صـدق �اآلخر�ن و�حمل نحوهم موقف االهتمام 

 .والرحمة

 ومنعم  ترّأفم -3
 

 .املزمور أبكمله عبارة عن وصف مجيل ورائع عن هللا كخالق وحافظ هلذا العامل . 24: 104مز  156
 20: 1رو  157
 كمثال .  29-26: 6مت  158
 6:  34خر 159
 11: 33خر  160
 22، 19: 33خر  161
 9: 34، خر 23: 33خر  162

163 Stuart ،D. K. (2006). Exodus (Vol. 2 ،pp. 715–716 ) شفيل: الناشر برودمان وهوملان�  
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و�تجاوز ما �مكن توقعه نها �ســـتحقو  ا لشـــعبه المورً وهذا �عنى أنه �عمل أ  "ف ومنعمأّ متر أو   رؤوف، یدعو یهوه نفســـه "اثانیً 

 حسان طیب تجاه الشعب.لمنح أ

 �طئ الغضب  -4

، يرضالتحلي �الصبر مع سلوك وفشل الناس أقل من المُ  إلىنه "�طئ الغضب" مما �عنى �میل ا، �صف یهوه نفسه أثالثً 

  .ن الرب یهوه إله الفرصة الثانیةإ  �ما في ذلك إخفاقاتهم األخالقیة.

 محبة -5

) أو NIV، "عظیم") في "المحبة". الكلمة العبر�ة "حسـید"، هنا تترجم المحبة (اأعالن الرب عن نفسـه "یزداد" (حرفیً ،  ارا�عً 

هللا. إنها تتحدث عن محبته الثابتة  لغیر   إلىمرة في الكتاب المقدس في اإلشــارة    175)، هي �لمة تســتخدم NKJVالخیر (

�اآلخر.   قتهأعضــاء العهد فى عال، محبة أحد ر�س المحبة المتفانیة والعاطفیةالمســتحقین وعن لطفه. إنها �لمة تتحدث عن تك

ومع ذلـك، قـد �كون البشــــــــــــــر المتقلبون وغیر الموثوقین بهم في عالقتهم �ـاهلل، �مكن االعتمـاد علیـه في �ـل حـالـة وفي جمیع 

 األوقات لیكونوا أمناء �الكامل لوعده!

 الحق -6

�ل ما �قوله صـحیح وموثوق �ه، و�مكن الوثوق �ه حتى أن  "كمن یزداد فى الحق" مما �عنىا، �صـف یهوه نفسـه  �ضـً ثم أ

 .)164(الموت �ذلك، فى  شئون الحیاة األبد�ة و في شئون الحیاة والموت، أو �الفعل

ــبه هللا الذى لد�ك في عقلك. وهل یب ــك إذا �ان هذا �شـ ــأل نفسـ ــفات اإللهیة واسـ دو  اقض �عض الوقت للتأمل في هذه الصـ

 هللا  �النسبة لك رائًعا �ما فعل مع موسى؟

 �سوع �إعالن هللا الكامل لنفسه.    إلىهللا تعتمد على نظرتنا   إلىة حالنظرة الصحیأن   -2

 �سوع هو مجد هللا  - أ

 .متأمالً  )18-14: 1(یواقرأ  

ــى أن   فى هذا النص الكتابى، �خبرنا یوحنا  یراه، قد رأیناه فى إعالن  أن   ا علیه محظورً یراه، و�ان  أن    مجد هللا الذى لم �قدر موسـ

ًدا َوَحلَّ َبْیَنَنا، َوَرَأْیَنا َمْجَدُه ....   ) 165( "َواْلَكِلَمُة الذى �ان عند هللا :  �ســوع  اَر َجســَ َوِمْن ِمْلِئِه َنْحُن َجِمیًعا َأَخْذَنا، َوِنْعَمًة َفْوَق ِنْعَمٍة...    صــَ

 ) 166( ِفي ِحْضِن اآلِب ُهَو َخبََّر." َاهلُل َلْم َیَرُه َأَحٌد َقطُّ. َاالْبُن اْلَوِحیُد الَِّذي ُهَو  

 
164 Stuart, D. K. (2006). Exodus (Vol. 2, pp. 715–716). Nashville: Broadman & Holman Publishers. 

 18؛  14؛ 1: 1يو 165
 11: 3تس 1؛  15:  3؛  18:  2؛ أف 7-4: 4؛ غل 17-14:  8؛ رو23: 16؛ 6:  15؛ يو  11-5:  12؛ عب 7: 1؛ يع 11: 7مت  166
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هللا وأن �ســــــــــــــوع، الذي �ان في المذهل �أن �ســــــــــــــوع هو اإلعالن الكامل لمجد    الحق في هذه اآل�ات الكتابیة، �علِّم یوحنا 

عالمنا لكى �عرفنا �ه؛ لیس فقط أننا قد نعرف   إلىب �صــــــــــورة حمیمیة، جاء  مع من �عرف اآل"حضــــــــــن اآلب"، أو الذي اتحد 

 عنه، ولكن قد نعرفه عن �ثب ومعرفة حمیمیة.

في األناجیل. �علن العهد الجدید أنه عن طر�ق اإل�مان �المسیح، �صبح هللا أ�انا   ب أكثر اكتماالً ن عن اسم اآلیتم اإلعال

رعا�ة ســـم هلل، فإنه یؤ�د على امرة في العهد الجدید! � 245مرة في العهد القد�م، لكن  ةعشـــر  قط خمساســـتخدم اســـم هللا ف -

شـــــــــــــر�ة مع هللا   إلىصـــــــــــــالة. من خالل �ســـــــــــــوع، أدخلنا التى تنعامل بها مع هللا فى ال دیب والطر�قةهللا المحبة والمؤونة والتأ

 )167(اآلب.

نراه �عیوننا ونسـمعه �أذاننا ونلمسـه أن    ا نسـتطیعنسـانً عطانا إأ  سـمائه وصـفاته. بذل نفسـه!عطى هللا اكثر من أأ فى �سـوع، 

 )168(�أیدینا.

 �سوع جعل طبیعة هللا منظورة بوضوح - ب

هِ "َأنَّ َهللا الـَِّذي   ِد ِهللا ِفي َوجـْ ِة َمجـْ َرَق ِفي ُقُلوِ�نـَا، ِإلنـَاَرِة َمْعِرفـَ ــْ ٍة»، ُهَو الـَِّذي َأشــــــــــــ ِرَق ُنوٌر ِمْن ُظْلمـَ ــْ اَل:«َأْن ُ�شــــــــــــ وَع قـَ ــُ  َ�ســــــــــــ

 )169("اْلَمِسیحِ 

 ماذا تعنى عبارة "مجد هللا فى وجه �سوع المسیح"؟

ــفة، و�ل ا حقیقي ل   هللا قد أنار قلب �ل مؤمن أن   ما تعنیه هذه اآل�ة الكتابیة هو  متیاز هلل. في  یشــــــاهد و�رى في �ســــــوع �ل صــــ

 �سوع، یرى مجد الثالوث في اللحم والدم. 

ا؟ یاتنا عندما نفهمه تماًما. لماذروحانًیا في ح  هللا معلن �شـكل �امل في �سـوع سـیكون له التأثیر األكثر تشـكیالً أن  إن فهم

 حیاة وتعلیم �سوع للحصول على إجا�ات. إلىنتحول أن  وطرقه، سوف نتعلماالرتباك عن هللا الحیرة و ألنه في أوقات  

إن أكمل إعالن عن هللا لیس في خلیقته، أو اســــــمه، أو صــــــفاته. هذه إعالنات رائعة وحقیقیة. لكن اإلعالن الكامل للرب 

ــتوعبون حقً  ــیح. أولئك الذین �ســ ــوع المســ ــعون على طر�ق  لة ســــ ا و�قبلون هذه الحقیقة المذههو في شــــخص الرب �ســ وف یوضــ

 ى الصحة.الحر�ة والشفاء والكمال أ

ا  هللا، هو فى �سـوع. �ل صـفة من صـفات هللا هي  فى كل ما هو صـفة �سـوع. �ل اسـم من هللا هو اسـم �سـوع. و�ل أ�ضـً

ــوع، ما ــوع الم هو �سـ ــى مع شـــخص، وعمل الفداء، وتعلیم الرب �سـ ــیح، هو هللا. لذلك، فإن أي مفهوم هلل في ذهني ال یتماشـ سـ

 كما �علم في �لمة هللا، هو هللا المزّ�ف.

 
167 Matt. 7:11; James 1:7; Heb. 12:5-11; John 15:6; 16:23; Rom. 8:14-17; Gal. 4:4-7; Eph. 2:18; 3:15; 1 Thess. 3:11. 

 6:  4كو2 168
 6: 4:  2كو2 169
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 ولكن فقط في التجسد، وال �مكن فهم هللا بوضوح إال في اإلنجیل.  إن إله العهد القد�م و�له العهد الجدید هما نفس الشيء.

وأكثر من  وصــــبور وجدیر �الثقة و�ر�م، وأمین وقدوس وعادل و�ار وأنه صــــالح، -هللا هو محبة مقدســــة أن   �علن �ســــوع

 ذلك �كثیر.

عائلتك و�نیســــــتك وثقافتك قد شــــــكلت فهمك  أن   خذ �ضــــــع لحظات للتفكیر في التأثیرات التكو�نیة في حیاتك. �یف تعتقد

 هلل؟ ولنفسك؟ هل هناك أشیاء تعلمها أسرتي أو �نیستى عن هللا ال تتفق مع حیاة وتعلیم �سوع؟

 �سوع هو مترجم هللا - ج

ــافر  ا؟ لیس ألن اللغـات األخرى ال معنى لهـا، ولكن ألنهـا  لمـاذ مترجم فوري.  إلىمـا أحـتاج  اغـالبًـ الخـارج،   إلىعـندمـا أســــــــــــ

شــخص �فهمها لیترجمها  إلىغیر منطقیة �النســبة لي! لم یتعلم عقلي �یفیة تفســیر األصــوات والتعبیرات المختلفة، لذلك أحتاج 

للثقافة واللغة التي    أفضل المترجمین الفور�ین هم أناس ال �فهمون لغتي وثقافتي فقط، ولكنهم أناس مدر�ون أن   لي. لقد وجدت

أر�د فهمها. �مكن للمتحدثین األصــــلیین فهم وتفســــیر ثقافتهم �طرق ال �ســــتطیع الغر�اء فهمها. �الطر�قة نفســــها، �ان أنبیاء هللا 

أن  والكهنة والشــــعراء موحى لهم من هللا  لشــــرح طبیعة وطرق و�رادة هللا. فعلوا أفضــــل ما في وســــعهم. لكن هللا وحده �ســــتطیع

  ، مواطن السماء قد جاء. ففي داخله، ومن خالله، �مكناإلنسان -�سوع، هللا أن  الكامل و�شرح هللا. هذا هو السبب في�علن �

 ُ�سمع هللا في النها�ة، و�رى، و�لمس �اللحم والدم. من خالله وحده، �مكن المصالحة بین اإلنسان الخاطئ �هللا.أن 

 رحلة شخصیة

فكار التي مألت  ا �الصور واألمسیح هي عملیة استبدال الصور واألفكار المدمرة تدر�جیً "إن عملیة التشكیل الروحي في ال

 )170(عقل �سوع نفسه."

ــأتي فتر�ـیت تر�ـیة تقوـ�ة رائعـة. �ـاـنت طفولتي ملیـئة ـ�الـقد�ســــــــــــــین األتقـیاء، �مـا فیهم واـلداي، ا ـلذین للـقد أنعم هللا على نشــــــــــــ

ــدوني في �لمـة هللا، وال، واأحبوني تبعهـا. لســــــــــــــوء الحظ، ـقام �عض الكـارز�ن والمعلمین اـلذین  أا أمثـلة رائعـة لكى قـدمـ ین  ذلـ رشــــــــــــ

الكتاب  ة في المعلمین المتوازنین، ومعلميســــــــــمعتهم �شــــــــــاب بتعلیم إنجیل مشــــــــــوه. وقد أنتجت رســــــــــائلهم االرتباك، وعدم الثق

 نب والعار).مع الشعور �الذ  ن قلیلو قد صارع الا �ًض أالمقدس، ودرجة من انعدام األمن الروحي (

أفهم �ل هذه األصــوات واآلراء! تعّلم �نیســتي شــیًئا، أن   أتذ�ر فترة الســیر المبكر مع هللا عندما قلت، "�ا أبت، ال أســتطیع

ــیاء أخرى. معلم �تابى �قول شـــــيءوتعّلم �نائس أخر  أن  ، و�ظهر معلم آخر یناقضـــــه. �ارب من هو على صـــــواب؟ أر�دى أشـــ

 .أعرف الحق!"

 
 )اقتبس من قبل داالس ويالرد يف: جيمس بر�ن مسيث، اإلله الطيب واجلميل (دونريز غروف 170

Downers Grove,Ill .: InterVarsity Press, 2009).75> 



63 
 

العالم   إلى رسـل هللا ابنه  أحد األسـباب األسـاسـیة التي أ أن   ببطء   ، بدأ �شـرق عليّ فى خالل هذا الموسـم من البحث عن األجو�ة 

�ســوع جاء لیعلن �الكامل  أن    ا �ســوع هو هللا، لكنني لم أكن أفهم تمامً أن    هو توضــیح االلتباس عندى عن هللا. ومنذ الطفولة، تعلمتُ 

َأْنَت:    َالَِّذي َرآِني َفَقْد َرَأى اآلَب، َفَكْیَف َتُقولُ ، نصـوص مثل: " نصـوص �تابیة معینة في قلبي   َمْن هو هللا. بدأ الروح القدس بتوضـیح 

 ) 173( َ�ِحلَّ ُ�لُّ اْلِمْلِء" أن    َأنَُّه ِفیِه ُسرَّ "   ) 172( الَِّذي ُهَو ُصوَرُة ِهللا َغْیِر اْلَمْنُظوِر، ِ�ْكُر ُ�لِّ َخِلیَقٍة." "   ) 171( َأِرَنا اآلَب؟" 

أثق �ه لمســـــاعدتي أن   ا هللا في الجســـــد، االعالن الكامل والنهائي هلل، وأنني �مكن�ســـــوع هو حقً أن   في ا إدراكبدأت أخیرً 

علن عن نفســـــه تدر�جًیا خالل تار�خ الكتاب المقدس، لكن �ســـــوع �ان،  هللا قد �شـــــف وأ أن  في فهم هللا وطرقه. بدأت أفهم اآلن

 .)174(عالن التام والكامل هلل في الجسد والدماإل یزال هو وال

هللا من خالل تـار�خ العهـد القـد�م قـد عّلم البشــــــــــــــر�ـة عن أن   لقـد فهمـت

ــة حول حّبه الفادى. وتكلم من خالل خلق العالم. من خالل  ــه، وخاصــــ نفســــ

جنة عدن. من خالل مســـــیره المســـــائي في تلك الجنة  مع آدم وحواء. ومن 

. من خالل أقمصـــــــــــــــة الجلــد  اخالل وعــد المخلص، حتى �عــد ســــــــــــــقوطهمــ 

 المصنوعة من قبل هللا للتغطیة والستر. 

لشـعبه المختار من العبود�ة عبر   هنقاذهده مع إبراهیم ونسـله. ومن خالل اعومن خالل فلك نوح  بباب واحد. ومن خالل 

البحر األحمر؛ ومن خالل حضوره الرائع على جبل سیناء. ومن خالل ناموسه المقدس. ومن خالل مسكنه الجمیل �كل رموزه 

ل ـتدبیره لمعجزة المن والمـاء من الفـدائیـة والكهنوت الممســــــــــــــوح ودم اـلذـ�ائح والمجـد. ومن خالل أحكـامـه على التمرد. ومن خال

الصـــــخرة التي ضـــــر�ت. ومن خالل انتصـــــاراته على الشـــــعوب الشـــــر�رة؛ ومن خالل أرضـــــه أرض الموعد؛ ومن خالل رســـــائل 

المخلص    إلىالخاطئ   ة �ان هللا یتكلم فیها، �ان یوجه اإلنســانالدینونة والرجاء عن طر�ق أنبیائه وشــعراء إســرائیل. في �ل مر 

شــر�ة مع هللا. لذا، فإن الطر�قة الوحیدة لفهم أي شــيء    إلىالســاقط و�عیده �فدي اإلنســان  أن   الذى بال خطیئة والذى من شــأنه

 نسان. إنه بدا�ة ونها�ة �ل شيء.سوع هو �ل شيء �شیر إلیه �ل شئ و�ل إفي الكتاب المقدس حًقا هي معرفة �سوع. فی

و�مسـاعدة الروح القدس، بدأت ى الغمائم. اب، بدأت شـیًئا فشـیًئا ترفع عنلمر�ز�ة لي �شـ ب �سـوع النقطة اعندما أصـبح الر 

مع حق فهمي الخاص عن هللا، مع الســؤال: هل هذا التعلیم واإلعتقاد متفقان    إلىفي امتحان التعالیم التي ســمعتها، �اإلضــافة 

نتبع أن   یتبع التالمیذ �ســـــوع منذ ألفي عام؟ ماذا �عنيأن    أســـــأل نفســـــي: ماذا �عنيأن   �جب  )175(هللا الذى �علن عنه �ســـــوع؟

 
 9: 14يو  171
 15: 1كو   172
 19: 1كو   173
 3-1: 1عب 174
 تعبیر مستعار من  175

 James Bryan Smith ،The Good and Beautiful God (Downers Grove ،Il .: InterVarsity Press) 

 أخ��ً بدأت  
ً

ا هللا  ا بالغرق �� أن �سوع هو حق
�� ا�جسد، االعالن ال�امل وال��ائي �،  

وأن�ي يمكن أن أثق بھ ملساعد�ي �� فهم هللا  
 وطرقھ.
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مة هللا ، بدأت أصـوات الناس المتناقضـة والمحیرة تتالشـى. و�دأت فى سـماع صـوت الراعي. �فضـل و�نع�سـوع اآلن؟ شـیًئا فشـیًئا

 ن األتقیاء، بدأت أعید اكتشاف جمال و�ساطة اتباع �سوع المسیح.ومشورة المرشدین والمشیر�

 علن في روا�ات �سوعهللا م - د

ه هللا. في صـــــورة واحدة نجده �كون علیأن   هناك صـــــور لیســـــوع في األناجیل التي تســـــاعدنا على تشـــــكیل فهمنا لما �جب

على مائدة مع المذنبین. في صـورة أخرى، نرى أطفاًال صـغاًرا سـعداء یتسـلقون على حجره، دون أي ذرة من الخوف. في    امتكئً 

ــاء على شـــاطئ رملي على طول شـــاطئ الجلیل لطهى الســـمك لتالمیذه المرهقین والمعیین.   صـــورة أخرى، رأیناه �جلس القرفصـ

ا   أنا عمواس. ثم، هناك العدید من   إلىو�علم اثنین من التالمیذ على الطر�ق أحب اللوحة الكتابیة لیســــــــوع الذي �مشــــــــي أ�ضــــــــً

، و�ســــقط على وجه في البســــتان،  میذه، و�كســــر الخبز و�صــــب الخمرصــــور �ســــوع خالل أســــبوع اآلالم: وهو �غســــل أرجل تال

هو هللا في محبته  ا عن منة من هذه اللوحات  �قول شــــــیئً ا على الصــــــلیب. �ل واحدا أمام متهمیه، و�علق طوعً و�قف صــــــامتً 

 الفاد�ة.

 ومن تعلیمه. -أهم الدروس التي سنتعلمها عن هللا سوف نتعلمها �شكل واضح من روا�ات �سوع 

 .هللا �حب الخطاةأن  �علن �سوع •

 هللا �ر�م.أن  �علن �سوع •

 ذا فشلوا.غضوب من التالمیذ إأو  غیر لطیفأو  غیر صابرأو  اهللا لیس قاسیً أن  �علن �سوع •

 التلمیذ الحقیقى هو الذى �حمل صلیبه �ل یوم و�تبعه.أن  �علن �سوع •

 محبة هللا ألبنائه محبة غیر مشروطة.أن  �علن �سوع •

 .ا �النعمة �اإل�مان بیسوعنه دائمً لك ،�كسبأن  الخالص ال�مكنأن  �علن �سوع •

 األبد�ة.�ثیر�ن من المجهولین فى هذه الحیاة سیكونوا مشهور�ن فى أن  �علن �سوع •

 األعظم فى ملكوت هللا هو الذى �خدم.أن  �علن �سوع •

 تر�ح ولكن لیست ضد المجهود. النعمة الأن  �علن �سوع •

 نبهر هللا �أعمالنا الحسنة، ولكن فقط �اعتمادنا واتكالنا علیه.أن  ا�علن �سوع أننا ال نستطیع أبدً  •

 التائهة مرة أخرى. نا فیها، وأنه سیغفر دائًما للنفسهللا ال �حتفظ �سجل لعدد المرات التي غفر لأن  �علن �سوع •

 هللا یؤدب و�قوم، ولكن ال �عاقب، أولئك الذین �حبونه.أن  �علن �سوع •

 �إخفاقاتنا وفشلنا. اهللا ال �فاجئ أبدً أن  �علن �سوع  •

 دا من ذ�ائحنا.كثر �كثیر جً أ هللا �قدر محبتنا له وللناسأن  �علن �سوع •

 �عانوا و�تألموا، بل �موتون، خاصة عندما �خدم خطته الفدائیة.أن  هللا �سمح ألبنائهأن  �علن �سوع •
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 نا.ا�اابنه الوحید لیموت �حامل خط  �كره الخطیة لدرجة أنه أرسلهللا أن  �علن �سوع •

 الموت لیس له سلطان على هللا!أن  �علن �سوع •

 رفه.هذه مجرد أمثلة قلیلة من الدروس التي یوضحها �سوع عندما نع

�ســاعد هؤالء الذین أن   ما تعلمته في هذا الفصــل �مكنأن   فكر في القصــص المؤلمة في بدا�ة هذا الفصــل وناقش �یف 

 �صارعون �مفهوم خاطئ عن هللا.

 على اختبار هللا ألنفسنا.أ�ًضا  ة عن هللا تعتمدحالنظرة الصحین إ - 3

 �علن عن نفسه في سیاق الحیاة الیومیة.أن  هللا یر�دأن  هللا، إال�قاس اختباراتنا ضد �لمة أن  افي حین �جب دائمً 

في الكتاب المقدس، تعلم إبراهیم عن أمانة هللا بینما �ان �ســــیر مع هللا �اإل�مان وهو یناضــــل مع الصــــراعات والمجاعات 

ــقیقـه مكون من وخوفـه. تعلم �عقوب عن نعمـة هللا المطهرة بینمـا �ـان یواجـه عواقـب طبیعتـه الخـادعـة (عواقبـه   �ـان جیش شــــــــــــ

رجل) وصـــــــــارع مع هللا من اجل بر�ة. عرف یوســـــــــف عمق محبة هللا الغافرة وهو عبد مجبر في مصـــــــــر. عرف داود   400

الشـــاب عن قوة هللا في الضـــعف بینما �ان یر�ض نحو جلیات �مقالع وخمســـة أحجار. علم موســـى �مجد هللا بینما �ان یتكلم 

ــوع ا ــیاء التي عانى وتألم منها. وعلم التالمیذ عن �راهیة هللا للخطیة بینما  مع هللا على الجبل. تعلم �ســـــ لطاعة من خالل األشـــــ

 كانوا �شاهدون آالم �سوع. تعلموا عن نعمته المدهشة والقوة اإللهیة وهم یتممون المأمور�ة العظمى.

حتى یتم  االعدید من الجمال في هللا لن نراه أبدً ا. هناك ا مثل هذه، سنتعلم أكثر عن هللا بینما نمشي ونسلك معه یومیً تمامً 

فتح أعین قلو�نا من خالل الصــــــــــــــعو�ة، من خالل مكان مليء �التحدي في رحلتنا معه. هناك العدید من الحقائق المؤلمة عن 

 مع �ســــوع ا. �ل خطوة في مســــیرتناأنفســــنا لن نراها حتى نواجه المشــــاكل. لذلك ال تكون في عجلة من أمر ما. فال تیأس أبدً 

إذا �ان لدینا عیون لنرى وآذان لنســــمع، فإن �ل امتحان و�ل ســــوء فهم و�ل   )176(شــــبهه.  إلىتشــــكیلنا   إلىهي مغامرة تهدف  

 ستصبح معلمنا. اختبارأو  خبرة

ــیادة ألنه في لحظة أزمة في رحلة أســــــــرتنا أصــــــــبحنا ندر�ها �عمق. في أثناء ز�ارة قصــــــــیرة للغا�ة أن  أعلم  إلىهللا ذو ســــــ

  البالغ من العمر خمسـة أسـابیع، �السـرطان. لم �كن من المفترض   ،الوال�ات المتحدة من الفلبین، تم تشـخیص حالة ابننا جیسـى

أشـــهد في محاكمة جنائیة على جر�مة عشـــوائیة في الشـــارع  أن   نكون في الوال�ات المتحدة في ذلك الوقت، ولكن ُطلب منيأن 

ــاهدتها قبل عام.   المســـــــاعدة الطبیة التي �حتاجها جیســـــــي. في    إلىالوال�ات المتحدة، لما �نا نحتاج   إلىد  لو لم نعكنت قد شـــــ

الطر�قة  ن إ مرت قلو�نا �التســـــــــــــبیح والوعي العمیق �ســـــــــــــیادة هللا.زوجتي، غَ  منزل والديّ   إلىالســـــــــــــیارة التي �انت في طر�قها  

 
 3: 5رو 176
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في ســـفارة الوال�ات المتحدة في مانیال، وأعدتنا لتلك    التفصـــیلیة التي رتب بها هللا خطواتنا، وتوقیت میالد جیســـي، نقلت الجبال

 .اللحظة التى �انت أكثر تعز�ة وراحة تفوق الوصف

. في إحدى اللیالي أثناء خدمة الرب في الخارج، اســــــــتیقظنا أنا وزوجتي  �حمل �ل الســــــــلطان، ألننا اختبرناه  هللا أن   وأنا أعلم 

  إلىفي منتصـــــف اللیل �حضـــــور شـــــر�ر مرعب في غرفتنا! في ذلك الوقت، جاء ابننا تیموثاوس البالغ من العمر ثماني ســـــنوات  

في �أس، وفتحته على    الكتاب المقدس   إلى غرفتنا وهو �مســــــــك �حلقه و�ئن من أنه شــــــــعر �شــــــــيء �خنقه. �نا نتزعزع! وصــــــــلت  

، ِفي ِظلِّ الْ ) 91مزمور  (  ْتِر اْلَعِليِّ اِكُن ِفي ســــــِ ت  ُت....". في الوقت الذي  قد انتهَیِبی   َقِدیِر(ایل شــــــداى) ، و�دأت في القراءة، "َالســــــَّ

 ا على األرض. ا، و�ان تیموثاوس نائمً من هذا المزمور، بدد سالم هللا الظلمة  تمامً 

 نعرف من هو هللا من خالل اختبار شخصي.أن  أجلنا، ومن أجل أبنائنا وأحفادنا، �جب علینانختبر هللا! من أن   �جب

الن الواضــــــــح من عكد من قیاس �ل اختبار من خالل اإل�شــــــــار�وا الطرق التي اختبروا بها هللا. تأأن   اطلب من الطالب

 الكتاب المقدس.

 
 
 
 
 
 
 
 

 واجب الدرس الجتماع الحصة القادمة

سبوع فى مراجعة هذا الدرس �ما فیه الشواهد الكتابیة وطلب البصیرة من الروح ن دقیقة هذا األاألقل ثالثیض على  اق -1

 القدس.

 �ما �علنها لك الرب. .تتم  فى حیاتكأن  ى تغییرات خاصة ینبغىاكتب فى مذ�راتك أ -2

مزمور  مـذ�راتـك مـا الـذى �قولـه �ـاتـب التـأمـل فى واحـد من المزامیر على األقـل فى وقـت تعبـدك الیومى، واكتـب فى    -3

 .عن طبیعة هللا وصفاته

 جل التغییر الروحى والنمو بناء على هذا الدرس.ب فى مذ�راتك صلواتك الشخصیة من أاكت -4

 تدرب على استخدام دلیل الصالة الیومى للد�تور براون فى صالتك الفرد�ة الیومیة. -5

 لتعمق �صورة أعمقل
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 معرفة هللا.�اكر، جي. آي. 

 Downers Grove ،IL: InterVarsity Press ،1973. 

 

 4امتحان الدرس  
 ما �� الثالثة مفاتيح لتطو�ر النظرة ال�حيحة عن هللا املعروضة �� هذا الدرس الرا�ع؟ -1
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 االعالن ال�امل عن هللا.قدم الشواهد الكتابية ال�ى تب�ن أن �سوع هو  -3
 

 

 

 

 

 

 

  



68 
 

 5الدرس 
 

ــكیل الروح                                   دراك  عن طریق إ  ي التشـ
 1-الذات

 

 مراجعة الدرس الرا�ع 

. الرا�ع  صـــــــــلواتهم المكتو�ة من الدرس  ا�شـــــــــار�و أن   . اطلب من الطالب الذین �جبالرا�ع  راجع النقاظ الرئیســـــــــیة للدرس

 ا راجع الثالث لبنات الرئیسیة للتشكیل الروحى.�ًض وأ

 هداف الدرس أ

 بنها�ة هذا الدرس، �جب على �ل طالب أن:

  .نفسناعلى معرفة أ�فهم الحقائق الروحیة األساسیة التى تساعدنا  -1

  .الكبر�اء خصائص�فهم  -2

  .االنكسار �التحدید وصفات انكسار اآلخر�نقادر على معرفة  -3

 تطبیق الحقائق الموجودة فى هذا الدرس على حیاته / حیاتها. -4

 لقطات من ا�حياة 

أنا نفسي!". وأنا   :أجاب دون تردد كنیسة نامیة: "ما هو أكبر تحد لك في الخدمة؟ "فأجاب:راعًیا شاً�ا لسألت ذات مرة   •

 أقدر صدقه وأمانته.

ما �جد نفســه في صــراع مع زمالئه في الفصــل وحتى مع أســاتذته. لقد  اشــاب مســیحي خدمة رعو�ة لكنه غالبً یدرس  •

تســـــاءل عن الســـــبب. عن ســـــبب عدم تمكنه من العثور على الســـــالم الداخلي الذي یتوق إلیه. فقط في اآلونة األخیرة بدأ یرى 

. إنه یر�د التحرر من التمر�ز حول  بدأ یواجه الحق عن نفســــه وخاصــــة عناده والبحث عن الذات. و في النها�ة -اء قلبه �كبر 

 واالضطراب الداخلي الذي جلبه على نفسه و�طلب من هللا تطهیر قلبه.  الذات
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ــر وجدت امرأة وأ • ــد دعوة هللا للتخلي عن حیاتها المهنیة من أجل عائلتها. ثم وجدت ســ ــبة ضــ ــها غاضــ ــیحیة نفســ م مســ

ــغارها وزوجها هو أ�عد ثراء واألكثر اكتماالً الفرح في تقد�م خططها هلل األكثر  ! والفرح العمیق الذى وجدته الیوم في رعا�ة صــــــــ

 من الوصف.

ــتمر تقر�بً  • ــراع مســ ــیهما في صــ ــیحیان نفســ ــر، و�ان وجد الزوجان المســ ــهما البعض. �انت عاطفتهما تحتضــ ا مع �عضــ

المتمر�زة على   ابهمـ الطبیعـة القبیحـة لقل  یرـ�ان أـبد،  زواجهمـا في أزمـة. ومن خالل البحـث في الكـتاب المـقدس والمشــــــــــــــورة التقـیة

 ضهم لبعض!�ع ا، قام هللا �إشعال محبتهماالبازلة. وعندما تا�الذات ضد طبیعة هللا الجمیلة للمحبة  

المؤمنین المتواضـــــعین �قبلون النعمة المغیرة. نحن نعیش في وقت من التار�خ عندما �كون جســـــد أن   تذ�رنا هذه اللقطات

نهضـــة انتعاشـــیة للبر. في الوال�ات المتحدة، �فكر العدید من المســـیحیین المدعین و�عیشـــون مثل    إلىالمســـیح في حاجة ماســـة 

ــبان، و�خســـرون معارك ضـــد  العالم غیر المخلص. �ما في   شـــة"وتعظم المعی شـــهوة الجســـد وشـــهوة العیون "  �قاتل العدید من الشـ

ــي والماد�ة، والتوافق مع العالم. ــیحیین الذین �خلطون    )177(ذلك الفجور الجنســــــــ ــفنا العدید من المســــــــ ــیا اكتشــــــــ في أفر�قیا وآســــــــ

ا ما دمرها الصـــــــــراع  والكنائس والعائالت في جمیع أنحاء العالم �ثیرً . )178(المســـــــــیحیة الكتابیة مع عبادة األســـــــــالف والخرافات

و�عیشــون صــورة التقوى، لكنهم  والنزاع والخالف. و�مكن وضــع الكثیر من اللوم على أقدام القســاوســة والمبشــر�ن الذین �علمون 

  )179(ینكرون قوتها المطهرة والمغیرة.

نحب الرب �كل قلو�نا، أن  نتغیر؟ هل نسـتطیعأن   هل �مكننا  )180(نكون؟أن  سـین، �ما دعانا هللا �نكون قدأن   هل �مكننا

نحیا حیاة �ســــــوع؟ �مكننا ذلك إذا �نا  أن  هل نســــــتطیع  )181(و�كل نفوســــــنا، و�كل قوتنا، و�كل فكرنا، ونحب اقر�اءنا �أنفســــــنا؟

 على استعداد لمواجهة أنفسنا.

  الفكرة الرئيسية

ذات" "الأن  معرفة الذات حًقا هي معرفةن إ هو أمر حاسـم للغا�ة لتشـكیل صـورة المسـیح.  –معرفة نفسـي   -الوعي الذاتي  

 .غیر المقدسة هي أعظم عدو اإلنسان

 الدرس

 
 16: 2يو 1 177
و "سـتصـبح أرحامهن مثمرة". صـليت من أجل النسـاء   يف أحد البلدان اليت زرهتا، طُلب مين أن أضـع يدى على جمموعة من املوز وأن أصـلى هلم لكي تتمكن النسـاء العاقرات يف الكنيسـة من أكلها 178

 عديد من البلدان، حّلت العبادة احلسية حمل اإلحرتام والتبشري ابلكلمة والصالة.ولكن ليس املوز! يف ال
 5: 3يت 2 179
 16-15: 1بط 1 180
 27: 10لو  181
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ــار الوجود. الســـــؤال األول یتعلق   ما مدى معرفتك بنفســـــك؟ �تب دینیس �ینالف: "یواجه �ل إنســـــان ســـــؤالین �حددان مســـ

ما نحن علیه.  یواجهه أي شــخص هو ســؤال من أنت وأنا و   �طبیعة هللا. من هو وماذا �شــبه؟ الســؤال الثاني األكثر أهمیة الذي

إذا فهمنا طبیعة هللا، و�ذا فهمنا طبیعة أنفســـــنا، فهناك فرصـــــة جیدة ألن نكون قادر�ن على عیش حیاة مجد�ة وفعالة من حیث 

   )182(الخدمة."

ا عن الروح القدس. �عیدً   ةلنا مســتحیلبدأ معرفة أنفســنا برغبة في رؤ�ة أنفســنا �ما نحن. ولكن معرفة أنفســنا �ما �علم هللا ت

ــً   )183(خدع من �ل شــــئ وهو نجیس من �عرفه؟أ�عّلم الكتاب المقدس، "القلب   َاْلُمتَِّكُل َعَلى َقْلِبِه  ا،""و�حذرنا ســــفر األمثال أ�ضــ

  )184(ُهَو َجاِهٌل."

ــالة أ ــوف �عطینا الرب فهًما أكبر دعونا نبدأ �الصـــــ ــنا. دع المزمور  نه من خالل هذا الدرس ســـــ   24-23: 139ألنفســـــ

 یرشدنا في هذه الصالة.

 في هذا الدرس والدرس التالي، سننظر في ثماني حقائق حیو�ة ستساعدنا في معرفة أنفسنا �شكل أفضل.

 إدراك الكبر�اء. إلىالوالدة الجدیدة تؤدي  :األول حیوى الحق ال - 1

ــلـنا؛ وقـد   نحن خلیـقة جـدـیدة في  )185(جـاء الروح الـقدس لیســــــــــــــكن في داخلـنا.من خالل الوالدة الروحـیة الجـدـیدة، تم غســــــــــــ

ــوع  ــیح �سـ ــكل �بیر.    )186(العتیق قد رحل والجدید قد أتىأو   القد�م -المسـ لقد تغیرت رغباتنا. وموقفنا من الخطیئة قد تغیر �شـ

. ولدینا موقف البر أمام هللا. )187(ســـین""القد�ســـین المقدّ النور. �صـــفنا الكتاب المقدس اآلن   إلىوفي لحظة، انتقلنا من الظلمة  

ننا نختبر النصــرة على الخطیة  ال أإ )188(ونناضــل من أجل مواجهة الخطیة اعلى الرغم من أننا قد ال نزال "نفقد الهدف" روحیً 

. وقد حدث التغییر الحقیقي، والحظ )190(. إذا أخطأنا، فإننا نشـــعر �الحزن والتبكیت الذى لم نختبره  قبل التجدید)189(المعتادة

 الناس من حولنا هذا التغییر.

 الخطیة العمد.فلنتحذر من الشخص الذي �شهد على أنه تم خالصه، ولكنه  �ستمر في ممارسة 

�مارس إرادة أبیه؟ أو  . ماذا �قول �ســــــــــوع عن الشــــــــــخص الذى �قول "�ارب، �ارب" ولكنه ال�فعل)23-21:  7مت(اقرأ  

 ماذا سیقول لهم فى یوم الدینونة؟

 
182 Dennis Kinlaw, Malchus’ Ear (Wilmore: Francis Asbury Press, 2017), 56 . 

 9:  17أر  183
 26: 28أم  184
 . 11- 9،  2-1؛ رو  6-5: 3يت  185
 . 17: 5كو 2 186
 . 1: 1 فأ؛ 1: 1كو  2؛ 2:  1كو1 187
 .1: 12عب  188
 . 1: 6رو  189
 . 8: 16يو  190

تفحصها  ا�حياة ال�ي لم يتم  
وامتحا��ا ال �ستحق العيش.  

 أفالطون، دفاع سقراط 
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قلو�نا أصـــــــــبحت جدیدة، فإن الطبیعة القد�مة تحارب اآلن ضـــــــــد الجدیدة. مرات عدیدة، وهذه المعر�ة  أن  على الرغم من

ا في قلو�هم. ولكنهم الشــــــعور �البهجة والفرح والســــــالم ســــــیكون دائمً أن  الداخلیة تأخذ المؤمنین الجدد على حین غرة. فقد ظنوا

  �حبطون إل�جاد مواقف ورغبات قد�مة تحارب الجدیدة.

ء آخر في الكلمــة الوحیــدة التي تقترب من أي شــــــــــــــين  إ  مـا هى الطبیعــة القــد�مــة؟ �یف �جــب علینــا تعر�فهــا وتحــدیـدهـا؟

   )191( الكبر�اء هي أعظم خطیة ألنها �مثا�ة القلب الحي لجمیع الذنوب والخطا�ا."خطیة تعر�ف طبیعة الخطیة هي الكبر�اء. "ف

 وهى أكبر عدو للتشكیل الروحي. -  إرادة غیر مكسورة- : الكبر�اء الحق الحیوى الثانى - 2

وهو التحول   -الكبر�اء هو جوهر الخطیة األصلیة  ن إ  حب الذات.  -القداسة أكثر من الكبر�اء  إلىال شيء �عیق سعینا 

 )193(ذاتي وعنید  للسیطرة [اإللهیة].""ورفض  ،)192(طر�ق اإلنسان  إلى

ــیفر للخروج من الســــــــــــــماء من الجنة   أول انســــــــــــــان وامرأة ، وهى التى طردت )194(الكبر�اء هي الخطیة التي دفعت لوســــــــــــ

ق المشـــــــــــار�ة في الثمرة المحرمة، مارس آدم وحواء �ن مثل هللا". وعن طر ألنهما اســـــــــــتجا�ا للنداء، "ســـــــــــوف تكونا  .)195(عدن

 الخاص. اثم حاوال تغطیة عر�هم، إرادتهما على إرادة هللا، وانغمسا فى جسدیهما

َنا َمِدیَنًة ...  إر�اك وتشـو�ش اللغات وانتشـار وتشـتت األمم. "َوقَ  إلىكانت الكبر�اء خطیة �ابل مما أدى  اُلوا:"َهُلمَّ َنْبِن َألْنُفسـِ

ًما".. َنا اســـــْ َنُع َألْنُفســـــِ وقد ظهر الكبر�اء في المصـــــلحة الذاتیة، وهو ســـــبب الصـــــراع  والخصـــــام في اجتمعات العهد   )196(َوَنصـــــْ

ــیح ــالح المســ ــة بدًال من مصــ ــالحهم الخاصــ ــعوا وراء مصــ ــة الذین ســ والكبر�اء هى المرض  .  )197(الجدید، وحتى في قادة الكنیســ

 و�ر�د تطهیرها من قلو�نا. )199(و�قاومها )198(الذي ولدنا �ه، هى سرطان النفس. �هللا یبغضها

عندما �نت في أفر�قیا، سمعت عن رجل �ان یتجول واللحم في جیبه وتساءل عن لماذا لم تتر�ه الكالب �مفرده! الكبر�اء 

 والهز�مة، وحتى الموت. و�جب تطهیرها.  هى اللحم في جیو�نا الروحیة التي تجلب األلم،

الخطیة، أو على نحو أكثر    إلىالطبیعة الخاطئة لإلنســــــــــــان �اعتبارها "میالة"    إلى�شــــــــــــیر الالهوتیون في �عض األحیان  

أو ما أعتقد أنه صـــــحیح وجید و�ســـــعدني! "ان الغرض من الفداء هو التراجع عن توجهنا المتمر�ز   -الذات   إلىتحدیًدا، میالة 

ــنـا فقط، ـبل في خیر اآلخر�ن الخـارج. �حیـث أننـا نهتم لیس  إلىلتحو�لنـا   -ل اـلذات  حو  ا، إذا فكرت في ذـلك حقًـ   )200("ـ�أنفســــــــــــ

 
191 Peter Kreeft, “It Takes Humility to Know How Proud We Are,” High Calling, January-February 2017, 4 . 

 . 6: 53اش  192
 .53 ماكالرين، تعليق على أش لكسندر اقتباس من أ 193
 14-12: 14اش  194
 5: 3تك  195
 4: 11تك  196
 21: 2يف  197
 17-16: 6أم  198
 6: 4يع  199

200 Dennis Kinlaw, “The Mind of Christ,” High Calling, January-February 2017, 1, 9 . 
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فكل خطیة وصـــــــراع في حیاتنا متجذر في تر�ة الكبر�اء. الشـــــــهوة والروح الناقدة والغیر غافرة والطماعة والعنیدة  �لها تنبع من 

 نرى هذه المشكلة فى حیاتنا.أن  نتمكن من المشار�ة الكاملة في حیاة القداسة، �جبأن  میاه الكبر�اء السامة. قبل

ــد المذ�ورة في هذا المقطع تنبع من الكبر�اء. هل أن  . ناقش �مجموعة �یف)21-19: 5  غل(مع قراءة  خطا�ا الجســـــــ

ال رحمة تجاه الكبر�اء الذي هو ب ؟ هل أنت على اســــــــتعداد لتكون صــــــــادًقاأنت على اســــــــتعداد لتقییم قلبك؟ ماذا عن عالقاتك

 مصدر الكثیر من المتاعب؟

س المجد األرضــــي. في اى وجرب الشــــیطان �ســــوع على إشــــباع رغباته الطبیعیة، وتجاوز الصــــلیب، والتم، أغو في البر�ة

،  لتدلیل وانغماس النفس، والمحافظة على الذات  –ي و�جرب �ســـــــــــوع الرتكاب الخطیة األصـــــــــــلیة  ، �ان الشـــــــــــیطان �غو جوهره

 وتمجید الذات. لكن �سوع �قي طاهرا فى قلبه!

ما تهزم المصــــلحة الذاتیة أفضــــل جهودنا   اتظهر الكبر�اء نفســــها  في "التمحور حول الذات" أو "المصــــلحة الذاتیة". وغالبً 

ــعى  ــة الحرة والرائعة. هذه هي الذات التي تســ ــل نیاتنا لكي نعیش حیاة القداســ ــد �لمة هللا وتحارب  إ  إلىوأفضــ ــها ضــ جهاد  نفســ

 ضد روح هللا. �مكن وصف هذه  الذات "الجسد�ة" �الطرق التالیة:

 .ا عن هللا السعادة الشخصیة  �عیدً  : السعى وراءتحقیق الذات - أ

 ا عن السعى وراء ما �مجد هللا. : السعى وراء ما هو صالح �عیدً اشباع الذات   - ب 

 .كثر من �رامة هللا امة من الناس أ:  طلب الكر تعز�ز الذات - ج

 .كثر من الثقة فى هللا المیل للثقة فى أنفسنا أ اإلكتفاء �الذات: - د

 كثر مما نحصل علیه.ر أننا نستحق أالشعو  الشفقة على الذات: - ه

 من التخلي عن نفسي لخطة هللا الحكیمة والجمیلة. البحث عن ما أعتقد أنه أفضل لحیاتي بدالً  الحفاظ على الذات: - و

 عازمة على اختیار إرادتي فوق سلطان هللا. اإلرادة الذاتیة: - ز

ت المصـــــــلحة الذاتیة (الكبر�اء) في قلب �ل خطیئة وضـــــــعف ا�حث عن اآل�ات التالیة في إنجیل مرقس والحظ �یف �ان

 .)68-66: 14؛ 37: 10؛ 14: 10؛ 33: 9؛ 19: 9؛ 33: 8 (مرفي حیاتهم 

�كون على درا�ـة �ـالتمر�ز حول الـذات الـذي یبقى في القلـب. یـذّ�رنـا جون و�ســــــــــــــلي "�ـالنتـائج أن   �جـب على �ـل مؤمن   

ذه المعر�ة الداخلیة "�مزق درع المؤمنین الضـــــــــعفاء، و�حرمهم من اإل�مان، و�تر�هم  الجهل بهن إ  الممیتة" إلنكار هذه الحقیقة.

 عرضة لكل هجمات العالم، والجسد والشیطان".
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ــنا وجهً أن  مثل التالمیذ، �جب ا لوجه. �قول دینیس �ینالف: "األفضــــل بیننا لیس أفضــــل من األســــوأ. واألقوى نواجه أنفســ

�عیش حیاة مقدســـــة أن   المرء �عتقد أنه �ســـــتطیعأن   ا  طالماى الجســـــد لیس �افیً لیســـــت أفضـــــل من األضـــــعف... واألفضـــــل ف

 ستمر فى الفشل.، فسوف ��ما یراها هللا  ترى نفسهأن  �مفرده، فإن هللا سیسمح له �النضال والصراع. وطالما یرفض المرء

ر مشـــیخي جدید �اســـم جون هاید  1792في عام  الهند. أثناء وجوده على متن الســـفینة، فتح رســـالة من    إلى، أ�حر مبشـــّ

صــــدیق عائلي محترم للغا�ة �تب فیها: "لن أتوقف عن الصــــالة من أجلك �ا عز�زي جون، حتى تمتلئ من الروح القدس." لقد 

 �الروح القدس: ا�كن ممتلئً  جرح �بر�اء جون، وتفاعل غضًبا مما یدل على أنه لم

ــالة، ــحقت الرســ ــدید، وســ ــب الشــ ــعرت �الغضــ ــطح وألقیت  تأثرت �بر�ائي، وشــ ــعدت على ســ ــورة، وصــ ها في زاو�ة من المقصــ

  ا، ولم أكن ملزمً بي �ان االقتناع �أنه �ان على حقالسـفینة. أنا أحب الكاتب. �نت أعرف الحیاة المقدسـة التي عاشـها. وفي قل

 ...األن أكون مبشرً 

�مألني �الروح القدس، وفي اللحظة التي قمت فیها بهذا، تم تطهیر األجواء �أكملها.  أن  في حالة الیأس، طلبت من الرب

  ا، لكنني �نت مصـــممً اتقر�بً   نها�ة الرحلة البحر�ة  إلى  ابدأت أرى نفســـي على حقیقتها وما هو طموحى األناني. لقد �ان صـــراعً 

 )201(من الروح القدس. ا، مهما �انت التكلفة، سأكون ممتلئً المیناء بوقت طو�ل  إلىقبل الوصول  

لیس فقط لغفران الخطیة ولكن   -الهند، حضــــر جون اجتماًعا في الشــــارع حیث أكد الواعظ قوة اإلنجیل    إلى�عد وصــــوله  

على الرغم من أنه �ان أن  تبكت جون ألنه أدرك  )202(�ستمر فى الخطأأن   إلىإلعطاء النصرة علیها، حتى ال �حتاج المرء 

ــبة لقوته. �ان ــببت في تعثره روحیا. ذهب   ت�عظ مثل هذا اإلنجیل، لكنه �ان غر�با �النســــــــ هناك خطیة محیطة في حیاته تســــــــ

ا على الخطیة التي تحیط بي �ســــهولة؛ و�ال أن   غرفته وصــــلى، "إما  إلىجون   تعطیني انتصــــارا على �ل خطیتي، وخصــــوصــــً

تي د عن قوته في حیاأشـــــهأن   أمر�كا للبحث عن عمل آخر. أنا غیر قادر على التبشـــــیر �اإلنجیل حتى أســـــتطیع  إلىســـــأعود 

 "الخاصة.

المسـیح من أجل الخالص. في وقت الحق قال: "لقد خلصـنى، ولم �كن لدي شـك في ذلك منذ  إلىو�إ�مان �سـیط، نظر  

ــتطیع اآلن ــهد أنه منحأن   ذلك الحین. أســ ــلىأقف دون تردد ألشــ ــمى"هاید المصــ ــبح جون هاید �ســ ــرة." أصــ ــلواته   "ني النصــ لصــ

أن   النفوس الهالكة . قبل سنوات قلیلة من وفاته في سن السا�عة واألر�عین، شعر جون بوضوح  إلىالمثقلة للوصول �االنجیل   

ا تحولوا    365جل نفس واحدة في الیوم. �حلول نها�ة ذلك العام، ضـم الرب أكثر من  أمن   �سـأل هللا  الكنیسـة. وفي    إلىشـخصـً

�ل من سر   إلى، أر�عة. وقد منح له �ل طلب. و�شیر جون  إلىلطلب نفسین في الیوم. وفى العام التالسنة التالیة، انقاد جون  

 ن ما نحتاجه الیوم هو نهضة القداسة".: "إونتیجة النهضة االنتعاشیة عندما قال

 
201 http://www.actsamerica.org/biographies/2011-04-Praying-Hyde.html . 

 9: 1يو 1 202
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 حسان هللا ولكنه یبارك المتضعین.إا تمنع الكبر�اء دائمً 

 .صورة المسیح إلى: التمر�ز حول الذات �حارب الروح الذى �شكلنا الثالث الحق الحیوى  - 3

وِح َفَال  ر�ة موصـــــوفة في غالطیة مثل ذلك: " في قلب المؤمن، هناك معر�ة من أجل التفوق. هذه المع  ُلُكوا ِ�الرُّ َوِ�نََّما َأُقوُل: اســـــْ

دَّ الرُّ  َتِهي ضــــــــِ َد َ�شــــــــْ ِد. َألنَّ اْلَجســــــــَ ْهَوَة اْلَجســــــــَ ُلوا شــــــــَ ِد، َوهَذاِن ُ�َقاِوُم َأَحُدُهَما اآلَخَر، َحتَّى َتْفَعُلوَن َما َال  ُتَكمِّ دَّ اْلَجســــــــَ وُح ضــــــــِ وِح َوالرُّ

الخطیة (التمر�ز حول أن   أي إنسـان مبرر هو عبد للخطیة: ومع ذلك أفترض أن   أنا ال أفترض : " �قول جون و�سـلي   ) 203( ُتِر�ُدوَن." 

(الخطیة) ال تزال حیث �انت    . لع من العرش ... المغتصـب قد خُ لفترة من الزمن) في �ل المبرر�ن  الذات) ال تزال قائمة (على األقل 

ــعف؛ بینما ینتقل المؤمن من قوة  وقات؛ ولكنها ال تزال مقیدة تملك في وقت من األ  ــعف وأضـ   إلى . (رغم أنها تحارب) لكنها تنمو أضـ

 . ) 204( " غلبة  إلى من غلبة  قوة و 

ــائع بین المســــــیحیین. یواصــــــل و�ســــــلي، یوجد  ــد") والروح هي اختبار شــــ في �ل  المعر�ة بین التمر�ز حول الذات ("الجســــ

ــا ــد والروح. من هنا، على الرغم مننشـــخص، حتى �عد تبر�ره، مبدآن متناقضـ حتى أن  ... �طلق علیهما القد�س بولس، الجسـ

ال انهم في درجة ما جسـدیین.  ا لمقیاس إ�مانهم، فهم روحیون. إ، وفقً رجةفقط. في د  ااألطفال في المسـیح قد تقدسـوا، لكن جزئیً 

ا لذلك، یتم حث المؤمنین �اســـتمرار للســـهر ضـــد الجســـد، و�ذلك العالم والشـــیطان. وهذا یتفق مع االختبار المســـتمر ألوالد وفقً 

لًیا إلرادة هللا. �عرفون أنهم فیه؛ ومع ذلك هللا. و�ینما �شــــعرون �الشــــهادة في أنفســــهم، فإنهم �شــــعرون �أن اإلرادة لم تســــتســــلم �

غم من أننا قد تجددنا، .... على الر لالبتعاد عنه، والتشــــــــجیع فى الشــــــــر... والتخلف عن ما هو صــــــــالح  �جدون قلًبا مســــــــتعًدا

الشـــــر�رة، ال لم نتجدد ونتطهر ونتقدس �الكامل؛ لكن الجســـــد، الطبیعة  ال انناحًقا �المســـــیح، إ  ا، لحظة إ�مانناتقدســـــنوتطهرنا و 

تخدم �ل االجتهاد في "محار�ة حرب اإل�مان (رغم أنه مقهور) و�حارب الروح. واألكثر من ذلك �كثیر، دعونا نســــــــــــــ   ایزال قائمً 

نأخذ على  أن  ". لذلك، �لما �ان األمر أكثر جد�ة، دعونا "نســهر ونصــلي" ضــد العدو في الداخل. و�لما حرصــنا علىالحســنة

رِّ�ِر، َوَ�ْعدَ أن  ... ِلَكْي َتْقِدُرواَتْثُبُتواأن    ... "ِلَكْي َتْقِدُرواهللا الكامل"؛ وذلكعاتق أنفســـــنا و"نلبس ســـــالح  أن  ُتَقاِوُموا ِفي اْلَیْوِم الشـــــِّ

ُموا ُ�لَّ َشْيءٍ   .)205(َتْثُبُتوا"أن  ُتَتمِّ

 درجات الفشل إلىالمصلحة الذاتیة تقود   -أ

وناقش ما �حدث عندما �عارض و�قاوم الروح القدس والجسد �عضهما   )٢٤ــــــــــ  ١٦:  ٥(أهل غالطیة   إلىاقرأ رسالة بولس 

 . هل أنت على استعداد لمناقشة �یف ظهرت هذه المعر�ة في حیاتك؟ا�عًض 

 
 17-16: 5غل  203
 جون وسيلى ، مقتبس من عظته، "عن اخلطية ىف املؤمنني". 204

205 Ibid 
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إنتاج الثمر  كل تلمیذ حقیقي لیســــــــــــوع قد اختبر هذه المعر�ة الداخلیة من أجل الســــــــــــیطرة. عندما �فوز الروح القدس و�قود، یتم  

َالٌم، ُطوُل أَ  ــَ َالٌح، ِإ�َمانٌ الروحي الذى هو َمَحبٌَّة َفَرٌح سـ ــَ في فى حیاتي. ولكن إذا ســـمحنا للكبر�اء �ممارســـة    َوَداَعٌة َتَعفُّفٌ   َناٍة ُلْطٌف صـ

ــهوانیة،  ــة، والشـ ــیة، والنجاسـ ــل: "الالأخالقیة الجنسـ ــوف �كون هناك درجة من الفشـ ــعوذة،   إرادتها، ولو للحظة واحدة، فسـ والوثنیة، والشـ

شــــیاء �هذه." ألن المؤمن قد  والســــكر والعر�دة وأ والخصــــام، والغیرة، ونو�ات الغضــــب، والتنافس، والخالفات، واالنقســــامات، والحســــد 

ــیحي  ــتمرار و�حذر من خطا�ا القلب الذاتیة، فلن تهیمن على حیاة المسـ ــاكن �حرص �اسـ أعطى طبیعة جدیدة، وألن الروح القدس السـ

 قي. ولكن حتى یتعلم المؤمن العیش تحت السیطرة الكاملة للروح القدس، ستكون هناك هزائم مؤقتة. الحقی 

 ون هناك مناطق الكبر�اء ســــیحتاج أن   ســــیطرة الروح القدس، في أي لحظة، ســــیجدون   شــــون في قمة حتى المســــیحیون الذین �عی 

ر. �انت هناك مشــــاكل، و�دون مالحظة �الكاد،  �یف وجدت نفســــي أصــــارع �   ا . لن أنســــى أبدً م الكشــــف عنها طوال حیاته  إلى  ــِّ مبشــ

، أنت  "�ا بني قلبي وقال:    إلى أعترف �مشكلتي. تكلم الرب أن    ا �النسبة لي بدأت أتفاعل �طرق ال تشبه المسیح. أتذ�ر �م �ان صعبً 

قلبي    إلى هذا البلد". تحدث الرب    إلى مبشــــر قد ترك �ل شــــيء لكى اتبعك    "أنا رجل غاضــــب." "�ا رب، أنا لســــت غاضــــًبا"، فّكرت.  

ل غاضـب!" وعندما قبلت هذه الحقیقة المتواضـعة، بدًال من تبر�ر نفسـي، أصـبحت لحظة محور�ة  ا مرة أخرى وقال: "حسـنً  ، أنت ُمرسـِ

 ) 206( أخرى في رحلتي. 

 لمصلحة الذاتیة هي مصدر الصراع والنزاع.ا - ب

. ما هو ســبب االضــطراب الداخلي والصــراع بین المؤمنین الذین �تب الیهم �عقوب؟ لماذا لم �حصــلوا )8-1: 4  (�عاقرأ  

 ؟ ین "الزناة والزوانى" ی ؤالء المسیح على استجا�ة لصلواتهم؟ لماذا �طلق �عقوب على ه 

أفكاًرا رومانســیة لمحب   نَ وْ رَ زالوا یَ ن الذین ما  ، فنحن الرجال والنســاء المتزوجو یتم حل المعر�ة بین الجســد والروحأن   إلى

ِلَب حتى نصـــبح مكرســـین �لًیا لزوج واحد. عندما تنظر  ــُ ــیة جســـد�ة، لكن عواطفنا لم تصـ ــابق. نحن ال نملك عالقة جنسـ  إلىسـ

وهو ال اب في القلب والنزاع في الكنیســة أالســبب الجذري لالضــطر أن   المثال الكتابي المذ�ور أعاله، أعتقد أنك ســترى بوضــوح

 )207(الكبر�اء في قلوب أعضائها. �سبب الكبر�اء، �ان هللا �قاومهم. "هللا �قاوم المستكبر�ن".

هذا الصــــراع المشــــترك، والمشــــاكل التي تســــببه، موضــــح في القصــــة 

التــالیــة. في تــار�خ مجموعــة �بیرة من الكنــائس التي أخــدمهــا في الفلبین، 

: لقد تم إرســـــال قس من توجد هذه القصـــــة التي ال �مكن تصـــــد�قها تقر�ًبا

قبل قادة الكنیســـــــــــة الوطنیة لكى یرعي �نیســـــــــــة معینة. ومع ذلك، رفض 

القس الســـــابق إخالء بیت القســـــیس ألن عدًدا قلیًال من أعضـــــاء الكنیســـــة 
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ال ا�خطية  إا اليخافون شيئً عط�ى مائة مبشر أ
قشة   أخ�ىى ا سوى هللا وأنا ال والير�دون شيئً 

علماني�ن، فهؤالء  و أواحدة سواء �انوا كهنة 
بواب ا�جحيم و�قيمون  أ وحدهم س��عزون 

 ملكوت السماء ع�� األرض. 



76 
 

عة!  ن نفس الجما، یرعیاأرادوا منه البقاء لفترة من الزمن، �ان الراعي الجدید والراعي "القد�م" �عیشـــــان في بیت القســـــیس نفســـــه

ــیس القد�م في   ــمي"، المدعو، والمختار، والمعین، والمؤ�د من القادة الوطنیین. أ�قى القســـــــ كان الراعي الجدید هو الراعي "الرســـــــ

�ســــتمر.  أن    یتخیل االرتباك الذي تســــبب فیه! فال �مكنأن  موقف �ســــبب تعاطف وعناد عدد قلیل من األعضــــاء. �مكن للمرء

الراعي القد�م    -ذى یبحثون عنه من أجل المشـورة؟ من هو السـلطان الذى سـیتبعه الجماعة  من سـیقوم بتأد�ة العظة؟ من هو ال

�حتفظوا �القس القد�م و�فقدوا بر�ات الكنیســة الوطنیة وفوائدها، أو ســیفوزون  أن  تختار. إماأن   أم الجدید؟ �جب على الجماعة

، واســتمرت الجماعة  قادة الوطنیینلِ   ا�خضــعو أن  اختاروا  �مبار�ة القادة الوطنیین من خالل االســتســالم لســلطتهم. لحســن الحظ

ــیاء عظیمة من أجل هللا. الصــــراع بین  افى  ــانالقد�م و   اإلنســــان   لقیام �أشــ   اإلنســــان من. "الجدید هو اختبار عرفه �ل مؤ   اإلنســ

والحفاظ على نفوذه. لیس لد�ه اى  ا لالحتفاظ �موقفه، وممارســــــــة ســــــــیادته، "، على الرغم من أنه �حاول �ائســــــــً القد�م" تم "موته

الجدید    اإلنســانالجدید بدم المســیح. وقد تم ختم   اإلنســان. لقد تم فداء  لد�ه ســلطانأن   �جعلك تصــدقأن   ســلطان ولكنه �حاول

ــة.  ، و �الروح القدس، وتم اختیاره ــیح في البر والقداســــ ــانتم خلقه فى المســــ ــبح اآلن   اإلنســــ الجدید مختوم �الروح القدس وقد أصــــ

 القد�م من عرش قلبك. اإلنسانحتى �خرج  اا هلل، �هللا لن یهدأ أبدً سكنً م

ــمح لإل ما   ــتمر في إطعامه؛ وطالم دام �ســ ــان القد�م �البقاء؛ وطالما تســ ــر نســ ــوف �جلب    ا أنك تصــ ــغله، فســ على منحه ر�ًنا لیشــ

أجله ونعطیه حتى أصــــغر غرفة، من  نشــــعر �األســــف من  أن   �موت إذا اخترنا أن   االضــــطراب، والصــــراع الداخلي، والتدمیر. �جب 

 هناك سیشن حرً�ا ضد روح المحبة والفرح والسالم والصبر والقداسة. 

 األسئلة التي �جب على �ل جیل من المؤمنین المخلصین اإلجا�ة علیها هي: 

ســــــبیًال  آمل فیها؟ أو هل وفر هللا أن  أفضــــــل حیاة أســــــتطیع النضــــــال والصــــــراع المســــــتمر مع المصــــــلحة الذاتیة هوهل 

تحب هللا من �ل قلبك  أن  المصــــــــلحة العلیا؟ هل من الممكن  تى تكون إرادة هللا ومحبة هللا هماللمصــــــــلحة الذاتیة ینقى قلبي ح

من خالل   اأنني ال أفعل شـــــیئً   اإلنســـــانالمكان في مســـــیرتي مع هللا و   إلىآتي أن   ؟ هل أســـــتطیعك�نفســـــ  وفكرك وقوتك وقر�بك

أطلب    )208(أحترم اآلخر�ن أفضــــل مني وأطلب مصــــالحهم الخاصــــة فوق مصــــلحتى؟  انني دائمً الطموح األناني أو الغرور، لك

�كونوا صــادقین مع أنفســهم وأن �قوموا ببعض التقییم الشــخصــي. خذ �ضــع دقائق لكى تســأل نفســك بهدوء  أن   من الجمیع اآلن

اطلب من الروح القدس مســاعدتك على رؤ�ة نفســك. ال تتردد في اســتخدام األســئلة    ؟---------هذا الســؤال: ما هو ســبب

 التالیة �دلیل:

؟ هل �خاف األطفال من االقتراب مني؟ هل أنا بدًال منى ســــتاء عندما یتم ترقیة اآلخر�نأ هل أنا �ســــهل إهانتى؟ وهل أنا

؟ اا أو روحیً أخالقیً   هل أشـــعر �انى أعلى من اآلخر�ن  ي؟شـــدید الحســـاســـیة للنقد؟ هل �خاف الناس من مشـــار�ة آرائهم من حول

الناس، أو أقوم �معظم الكالم؟ هل أرفع صــــــوتي ألدلي بنقطتي بدًال من التفكیر المدروس والمحترم؟ هل أقدم   إلىهل اســــــتمع  

 
 4-3: 2يف  208
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ــمـاع �ـل الحـقائق؟ هـل أقوم ـ�إظهـار أخطـاء اآلخر�ن لمحـاوـلة جعـل نفســــــــــــــي تـبدو جـیدة؟ هـل أ حـاول الفوز  حلوًال وآراء قـبل ســــــــــــ

هل أحكم  .�قولي "أخبرني هللا"؟ (عندما تفعل ذلك، فإنك تضــــــع نفســــــك في موقف تفوق أخالقي وروحي) �الحجج والمجادالت

 على اآلخر�ن �مظهرهم الخارجي؟ هل أوفر األفضل واألكبر لنفسي؟ في قلبي، هل أعتبر نفسي أفضل من اآلخر�ن؟

 التجدید، الموت للذات هو الخطوة التالیة لكى اختبر ملء هللا وحیاة القداسة.: �عد الرا�ع  الحق الحیوى  - 4

ــلیبه �ل یوم أن   له �جب �كون تلمیًذاأن   أي شـــــــخص یرغب فين إ قال �ســـــــوع ــالحه الخاصـــــــة و�حمل صـــــ یتجاهل مصـــــ

حول رقابهم الیوم، بل هو أداة موت رومانیة.   امصـــــــقوًال جمیًال یلبســـــــه المســـــــیحیون أحیانً  الم �كن الصـــــــلیب رمزً   )209(و�تبعه.

رم �علق حتى ینحســر دم حیاته ینزلوا أحیاء. �ان المجأن   عندما �ان  یتم إعدام مجرم بواســطة الصــلیب، لم تكن هناك فرصــة

ذواتنا القد�مة المتكبرة، أن    �عني ببســــــــــــاطة  �حمل صــــــــــــلیبه �ل یوم،أن   �ل نفس. عندما �طلب �ســــــــــــوع من �ل تلمیذ و�نقطع

ذواتنا المفد�ة الجدیدة تعیش حیاة �سـوع.  أن  تكون مسـمرة �شـكل حاسـم على صـلیب المسـیح، حتىأن   الشـهوانیة، والعنیدة �جب

  �م للســـــــــرور وســـــــــعینا القد القد�مة، إرادتنا القد�مة، وخططنا، واهتمامنا القد�م �الســـــــــمعة، وطرق تفكیرناأن  الموت للذات �عني

 ا!له تمامً  ، نحن نحیاوالفرح، ورغباتنا الجسد�ة القد�مة مثبتة على صلیب المسیح. اآلن

 .) �له24: 16 (متاقرأ  

المســــــیح لمغفرة الخطا�ا   إلى ال أحد من الذین �أتون  أن    من المحتمل   ) 210( حیاة الوفرة  إلى الذات هو الطر�ق   إلى طر�ق الموت 

 یدرك تماًما مدى التزام هللا التام �موتنا! لقد أدرك العدید من الرجال والنساء العظماء عبر تار�خ الكنیسة هذه الحقیقة: 

 �خرج منه شیًئا."أن  هللا �خلق من ال شيء. لذلك، حتى �صبح اإلنسان ال شيء، ال �ستطیع هللا : "مارتن لوثر •

واحدة، وهذه الصــــالة الواحدة هي تلك، حتى أتمكن من   إلى: "لقد ر�زت اآلن �ل صــــلواتي هادون ســــبرجن تشــــارلس •

 الموت عن الذات، والحیاة �جملتها له".

األصــــــــعب في اكتشــــــــافه،  ائل األخرى هي.... من بین جمیع الرذهي العدو األكثر خیانة الذات : "ر�تشــــــــارد �اكســــــــتر •

 ا".واألصعب عالجً 

 لیه و�موت".�أتى إأن  ا، �أمرهنسانً المسیح إدیتر�ش بونهوفر: "عندما یدعو  •

 إلىى. �اكر: "�ســـــــوع المســـــــیح �طلب إنكار الذات، أي نفى الذات، �شـــــــرط ضـــــــروري للتلمذة. إنكار الذات هو دعوة    ج.  •

 .... فقبول الموت لكل ما تر�ده الذات الجسد�ة هو ما یدعوه المسیح  إنكار الذات. سلطان هللا �أب و�سوع المسیح �رب الخضوع ل 

ئل جورج مولر، المعروف �إ�مانه الكبیر وخد نجلترا في القرن التاســــــــع عشــــــــر، عن ســــــــر خدمته  في إ مة آالف األیتامســــــــُ

حتى �اد یلمس  األســــــــــــــفل، إلىا"، بینما �ان یتكلم، �ان ینحني :"كان هناك یوم مت فیه، مت تمامً   المثمرة للرب. أجاب قائالً 
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فقة أو اللوم من إخوتي وأصـدقائي  عن الموا -عن آرائه وتفضـیالته وأذواقه و�رادته  -لر األرض تقر�ًبا. "لقد مت عن جورج مو 

  )211(ا هلل".ومنذ ذلك الحین، اجتهد فقط ألظهر نفسي مرضیً  -

 )212("منسحق".خرى للموت عن الذات هي "مكسور" والمصطلحات الكتابیة األ

  )213(المفاهیم الخاطئة عن االنكسار - أ

أناًسا مكسور�ن �أولئك الذین ال یبتسمون أو �ضحكون ا �ونك حز�ًنا و�ئیًبا: في �عض األحیان نتخیل االنكسار دائمً  -1

 ا. في الواقع، االنكسار الكتابي ینتج الحر�ة والشعور العمیق �الفرح والسالم.أبدً 

 تواضع زائف. �كون هذاأن  �مكن ": "أنا لست �خیر! أنا دودة!اإلنسانهو التفكیر �السوء تجاه نفس  االنكسار -2

لم    ذلكرفون دالًء ملیئة �الدموع، ومع  فإن عدًدا ال �حصــى من الناس قد یذ االنكســار هو �ونك شــدید االنفعال: "لألســف،    - 3

 ر الحقیقي." ا �ختبروا لحظة من االنكس 

االنكســار هو �ونك تتأذى �شــكل عمیق �ســبب الظروف المأســاو�ة: قد �ختبر المرء الكثیر من األذى وال یزال �شــعر  -4

 �الكبر�اء.

 االنكسار �ما �عرفه الكتاب المقدس   - ب

هللا. إنه �قول: "نعم، �ا رب!"    إلىم المطلق إلرادتي التســـلی  –إلرادتي الذاتیة  مكســـور: "االنكســـار هو التمزق المطلق  -1

 )214(ببساطة تسلیم نفسي لتوجیهه و�رادته لحیاتي." -ال مقاومة، وال غضب، وال عناد  -

مســـــحوق، �ما یتم تكســـــیر    إلىجز�ئات صـــــغیرة أو قاعدة   شـــــيء یتم ســـــحقه إلى  إلىاالنســـــحاق: هذه الكلمة تشـــــیر  -2

 الصخور.

رادتنا �كســـر إأن   �كســـرها، وال شـــخصـــیتنا األســـاســـیة. هو یر�دأن   روحنا التى یر�د�ســـحقه فینا؟ لیس أن  "ما الذي یر�د هللا 

ــبه     )215(الذاتیة ا یؤذ�ه أو �شـــــــــوهه، بل �جعله خاضـــــــــعً أن  الحصـــــــــان، الالبقر الذین یر�دون ترو�ض  حد �بیر رعاة إلى�شـــــــ

... تجر�د االعتماد على  الرب �سـوع من خالليق حیاة وروح  ألوامره. "االنكسـار الحقیقي هو �سـر إرادتي الذاتیة حتى یتم إطال

  )216(... التواضع قدام اآلخر�ن".م هللا ... الصدق واألمانة أماالل عن هللا ... تلیین تر�ة قلبيالنفس واالستق

 صفات المنكسر�ن - ج

 
211 http://www.thetransformedsoul.com/additional-studies/spiritual-life-studies/dying-to-self. 

 17: 51مز  212
 .45-43) ، 2008مت استخالص معظم األفكار التالية عن االنكسار من �نسي يل دميوس ، االنكسار ، التسليم ، القداسة (شيكاغو آي إل: مودي للنشر ،  213

214 Ibid, 44 
215 Ibid, 44 
216 Ibid, 44 
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�شــكل متزاید على لدینا "قلب منكســر ومنســحق"؟ الصــفات التالیة موجودة فقط في �ســوع، لكنها ســتنطبق  أن  كیف نعرف

 المسیحیین الممتلئین �الروح:

 الناس المنكسر�ن لدیهم روح قابلیة التعلیم. -1

 الناس المنكسر�ن مستعدون للخضوع لآلخر�ن. -2

 كثر من الناس.هللا أ  الناس المنكسر�ن �خافون  -3

 الناس المنكسر�ن لدیهم روح الخضوع. -4

 ثقافة والتقالید.�قبلون رأى هللا فوق ال الناس المنكسر�ن -5

 ال یروجون ألنفسهم وال �خافون من أدنى مقعد. الناس المنكسر�ن، -6

 الناس المنكسر�ن �قبلون الكرامة بلطف دون �بر�اء. -7

 . حما�ة صورتهم  إلى ال�شعرون �حاجة  الناس المنكسر�ن �عترفون �أخطائهم و   - 8

 الصغیرة.مور ناس المنكسر�ن �طیعون هللا فى األال -9

 .یتخذوا أى قرارات فى حیاتهمأن  الناس المنكسر�ن ینتظرون الرب قبل -10

 الناس المنكسر�ن �سلكون �اإل�مان ال�العیان. -11

 كثر من السعادة.لبون القداسة أالناس المنكسر�ن �ط -12

القـائمـة. مـا هو برأ�ـك مختلف في منزلـك؟ ا عن ذاتـه؟ قیم نفســــــــــــــك بهـذه  مـا رأ�ـك فیمـا �حـدث إذا �ـان أكثر منـا �موت حقًـ 

 كنیستك؟ خدمتك؟ إتاحة الوقت ألي شخص یر�د المشار�ة مع المجموعة.

 .اا حاسمً �تطلب تسلیمً و حیاة القداسة  إلى: الموت عن الذات، یؤدى الخامس  الحق الحیوى  - 5

التســـلیم لن أن   والحاســـمة. ولن ننمو فیه، على الرغم منالموت الذي یدعونا إلیه �ســـوع لن �حدث بدون طاعتنا المتعمدة  

الحیاة المســـــــیحیة  أن  �حدث على األرجح لكثیر منا دون فترة نضـــــــال وصـــــــراع. فما أذ�ى الشـــــــیطان. لقد أقنع جموع المؤمنین

ن  إ  ا.، لكن لیس عاد�ً الصـراع شـائع وعاما.حاسـمً ا تتوقع انتصـارً أن   العاد�ة هي واحدة من الصـراع ضـد إرادة هللا، وأنها ال ینبغي

 حیاة �سوع، التي تعمل فینا �اإل�مان، هي الحیاة المسیحیة العاد�ة.
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نقاط تحول حاســمة.    إلى�كشــف تار�خ الحرب البشــر�ة والروحیة أنه في �ل حرب ناجحة، هناك قرارات اســتراتیجیة تؤدي 

�عض   إلىبدون انتصــــارات حاســــمة في ســــاحة المعر�ة، تهدر الموارد وتضــــیع األرواح. �یف �حتاج هذا الجیل من المؤمنین 

 االنتصارات الحاسمة!

 ، صار مثال االنتصار الحاسم.اإلنسان�سوع،  - أ

وهو    )217(ه.استسلم قلبه تماًما إلرادة أبی�غادر البستان،  أن  في �ستان جسثیماني، ناضل �سوع لیحمل صلیبه. ولكن قبل

 مقیاس هللا "الطبیعي".

في البســـــتان، اختبر �ســـــوع فترة صـــــراع حقیقي للغا�ة مع إرادة هللا. لم �كن لد�ه طبیعة خاطئة، ولكن مطالب الطاعة   •

 ثقلت على إنسانیته.

رادته إلرادة  هللا لیم إلحظة تســــــــلیم حاســــــــمة، حیث �ان الســــــــبیل الوحید للتقدم هو تســــــــ   إلىأقتید �ســــــــوع من قبل أبیه  •

 السیاد�ة.

 مشیئتى بل مشیئتك". "لتكن ال :جاءت لحظة النصرة الحقیقیة عندما صلى �سوع قائالً  •

لحظة التســـــلیم،    منذ لحظة التســـــلیم، قام �ســـــوع لمواجهة الوحدة والخیانة والظلم واالتضـــــاع والموت بنعمة وشـــــجاعة. ومنذ  •

لحظة التســــلیم  إلى لهیة. بینما �ان �ســــوع ینقاد لحظة التســــلیم الحاســــم إلرادة أبیه، ســــیقود �ســــوع �ل واحد منا  اإل اختبر �ســــوع القوة 

الخیار الحاســــم للموت مع  ن  إ   تضــــع فیه حیاتك." أن    "ابنى، هنا المكان الذي أر�دك   �ل واحد منا و�قول:   إلى الحاســــم. وســــیأتي هللا 

 حیاة الوفرة الروحیة.   إلى ا  المسیح سیؤدي حتمً 

منذ تأسـیس العالم، �ان �سـوع حمل هللا المذبوح من أجل الخطیة. �معنى، �ان عمل الفداء قد تحقق �الفعل في فكر هللا. و�ان  

لمـناســـــــــــــب. وهـذا هو  د ـ�الفعـل. ومع ذـلك، ـفإن خطـة الـفداء لم تكن تلـقائـیة، ولكن �ـان ال ـبد من تنفـیذهـا في الوـقت ا ـتأكـ االنتصـــــــــــــار  

ــح  ــة، مقبولة    إلى فداه    هللا یدعو �ل مؤمن قد أن    ماحدث معنا. الكتاب المقدس ثابت وواضـ ــده (المفدى) ذبیحة حیة، مقدسـ "تقد�م جسـ

   ) 218( عند هللا، عبادته العقلیة" 

 : مثال للتسلیم الحاسم براهیمإ - ب

جبل المور�ا، جبل موت   إلىتؤدي أن   نزهة من شــــــــــأنها -ا معه  �ســــــــــیر أن   قاســــــــــح، طلب هللا من إبراهیم و�في ذات یوم

. �ان هللا )219(وأكبر امتحان لحیاته  ،المســیح، وســلم إبراهیم نفســه �الكامل هلل. �انت هذه لحظة محور�ة في عالقة إبراهیم �اهلل

حَ   ا مع إبراهیم منذ بدا�ة الرحلة:ا جدً واضــــــــحً  ِعْدُه ُهَناَك   إلىاَق، َواْذَهْب "ُخِذ اْبَنَك َوِحیَدَك، الَِّذي ُتِحبُُّه، ِإســــــــْ َأْرِض اْلُمِر�َّا، َوَأصــــــــْ

 
 42: 22لو  217
 1: 12رو  218
 1: 22تك  219
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ذ�ح براهیم. �عد رحلة صعبة استغرقت ثالثة أ�ام، ر�ط ابن محبته �المولم �قاوم إ  )220(ُمْحَرَقًة َعَلى َأَحِد اْلِجَباِل الَِّذي َأُقوُل َلَك".

 إبراهیم.... ومات ورفع السكین

ــلیمه إلســـــــــحق -إســـــــــحاق    -هللا في ذبیحة إبراهیم في نها�ة المطاف، لم یرغب   . وقدم هللا ذبیحة مثالیة)221(بل فى تســـــــ

ــلیم المتواضـــع، �ان إبراهیم �شـــارك في تلك الذبیحة. لم �كن هللا �حاجة و�املة (�ســـوع)، "بدًال من" إســـح  إلىق؛ من خالل التسـ

مُ تطهیر القلب، �ص  إلىذبیحة. و�عد قرون، �ان الملك داود، الذي یتوق  َها. ِ�ُمْحَرَقٍة َال لي "َألنََّك َال ُتَسرُّ ِبَذِبیَحٍة َوِ�الَّ َفُكْنُت ُأَقدِّ

ى. ِحُق َ�ا َاهلُل َال َتْحَتِقُرهُ   َتْرضــــَ ُر َواْلُمْنســــَ َرٌة. اْلَقْلُب اْلُمْنَكســــِ نقدمه أن   ، ال یوجد شــــيء �مكننااحقً   .)222("َذَ�اِئُح ِهللا ِهَي ُروٌح ُمْنَكســــِ

نفعله من أجل هللا، الذي سـیعوض عن من نحن وماذا فعلنا. ال �مكننا إزالة الشـعور �الذنب والخطا�ا من قلو�نا. هللا أن  هلل، أو

 هللا في انكسار وانسحاق ونوال نعمته. إلىوحده �ستطیع فعل هذا. �ل ما �مكننا فعله هو االقتراب 

(هللا): "َال قال    لیترك أي حب منافس. یتر�ه، لیترك الســـــــیطرة،  أن   إبراهیم ق؛ أراد  ا قتل إســـــــح �ُ أن    مرة أخرى، لم �كن هللا یر�د 

ِك اْبَنَك َوِحیَدَك َعنِّ   إلى َتُمدَّ َیَدَك   ْیًئا، َألنِّي اآلَن َعِلْمُت َأنََّك َخاِئٌف َهللا، َفَلْم ُتْمســــــــِ إنه لیس  �معنى،   ) 223( ي". اْلُغَالِم َوَال َتْفَعْل ِ�ِه شــــــــَ

أعرف �أنك أنت ملكي �الكامل وأن هذه الحیاة الثمینة ملك لي. �المعنى  أن    ن أنت �ا إبراهیم! أردت فقط الصــــــــــبي الذي أر�ده، لك 

ق. مات إبراهیم عن حقه في  ا للكلمة، عندما رفع إبراهیم الســـــكین في طاعتة هلل، �ان إبراهیم هو الذي مات، ولیس إســـــح   الحقیقي

  طوال الوقت.  ق، ابن الموعد. هذه �انت نیة وقصد هللا ا امتالك إسح 

 -�ذبیحـة حـیة  ا، �عطیـنا هللا الحـیاة األبد�ة من خالل اإل�مـان �ه. ثم �طـلب مـنا تـقد�م هذه الحـیاة إلـیه  و�نفس الطر�ـقة أ�ضــــــــــــــً 

! سـأذهب  ا ن بدا أحمًقا إنسـانیً ، حتى و� لك! افعل بي وفّى ما تختاره لى   ها "�ا رب، هذه الحیاة لیسـت لي، لكن   لنرفع السـكین ونقول: 

أكوـنه." هـذا صـــــــــــــعـب فقط  أن    أقوـله، و�ن مـا ترـ�دني أن    أفعـله، ـقل مـا ترـ�دني أن    أذهـب، أفعـل مـا ترـ�دني أن   حـیث ترـ�د مني   إلى 

ــیطرة. هذا هو جزء طبیعتنا الذى   ــك، والذي �عوق و�ر�د االحتفاظ �الســـــ ــبب ذلك الجزء األناني من حیاتنا الطبیعیة الذي �مســـــ �ســـــ

ــلی  �طّهرنا منه لكي �مألنا بروحه  القدوس وأن �منح  أن    ب. هذا هو جزء من طبیعتنا الذى �جب تعامل معه �ســـــــــــــوع على الصـــــــــــ

 البر�ات الكاملة لمملكته علینا. 

الجسد    - في داخلنا، الذي �قاوم سیطرته السیاد�ة وسلطانه المطلق، ذلك الجزء منا   الذى نمیت أن    سوف �طلب منا هللا فقط 

ل هللا اســـــتخدام  ا الذي �حار�ه و�دفع ید�ه �عیدً  -  . هذا هو جزء طبیعتنا الذي ال �مكن فداؤه ولن �خضـــــع أبًدا لســـــلطان هللا. �فضـــــّ

نعرف ما هو الجزء الذي ســـــــــــیبقى على  أن   ا. لكننا ال نســـــــــــتطیع المواهب والبر�ات التي منحنا إ�اها  لمجده أكثر من أخذها �عیدً 

 
 2: 22تك  220
 12: 22تك  221
 17-16: 51مز  222
 12: 22تك  223
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هللا. نرفع ســـــــكین التســـــــلیم    إلى نقدم �ل ما لدینا دون تحفظ    المذ�ح مع المســـــــیح، أو أي جزء ســـــــوف �قوم من على المذ�ح، حتى 

 تكون ذبیحة حیة. أن    ما �عنیه ار هو ما �حیا وما �موت. هذا هو الكامل. �خت 

 تموت عنها؟أن  هل اختبرت التسلیم الحاسم؟ ما هى المحبة التى فى حیاتك و�طلب منك

  .واجبات الدرس الجتماع الحصة القادمة

�قل عن ثالثین دقیقة هذا األســـــــــبوع لمراجعة هذا الدرس، �ما في ذلك شـــــــــواهد الكتاب المقدس، واســـــــــأل قض ما ال ا -1

 جل البصیرة.قدس من أالروح ال

 سجل في دفتر یومیاتك أي تغییرات محددة �جب إجراؤها في حیاتك، �ما �كشفها الرب لك. -2

ل في مذ�راتك ما �قوله �اتب المزمور عن طبیعة تأمل في مزمور واحد على األقل في وقت عبادتك الیومي، وســـــــج -3

 هللا وصفاته.

 سجل في صحیفتك صالة شخصیة من أجل التغییر والنمو الروحي بناء على هذا الدرس. -4

 .تدرب �استخدام دلیل الصالة الیومي للد�تور براون في صالتك الیومیة الخاصة   - 5
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 6الدرس 
 

- دراك الذاتعن طریق إ  ي التشكیل الروح                             
2 

 

 الخامسمراجعة الدرس  
 الماضى. اطلب من الطالب  المستعدین لمشار�ة صلواتهم الشخصیة من الدرس   درسالالحیو�ة فى   الست  حقائقالاذ�ر  

 بنات البناء للتشكیل الروحى.لَ أ�ًضا  راجع  .الخامس

 هداف الدرس أ

 عند نها�ة هذا الدرس، �جب على الطالب أن:

  .لمعرفة أنفسهم�فهموا الحقائق الحیو�ة   -1

  .نكسار الكتابى�فهموا النتائج الجمیلة لإل -2

  .ظهرت حیاة �سوع االنكسار الروحىیتكلموا عن �یف أأن  �كونوا قادر�ن على -3

 �عرفوا �یفیة زراعة حیاة شبع المسیح. -4

 لقطات من ا�حياة 

. ... مع جذع �میل قلیالً األمامیة. شــجرة جمیلةاحة منزله الكمثرى الجمیلة في برادفورد في ســ لدى والد زوجتي شــجرة  •

من زرعها لم أن  سـنة، أتیت أنا وعائلتي للز�ارة. أول شـيء الحظته هو  خمس عشـرةأتذ�ر أنه �عد زراعتها بوقت قصـیر، قبل 

ا على زرعها �شــكل مســتقیم. فكرت �الحفر حول الجذور ودفعها �شــكل مســتقیم، لكنها لم ینفع هذا الجهد أ . في ابدً �كن حر�صــً

ا، فإنها ال تزال تمیل �ما �انت مزروعة. والوقت لم �قومها. وســنوات من شــجرة �بیرة جدً   إلىالشــجرة نمت من الشــتلة  أن  حین

وتزداد فروعها، فإن اختالل التوازن في الوزن  االشــمس والر�اح والمطر لم تجعلها تنمو �شــكل مســتقیم. عندما تزداد الشــجرة نموً 

 .ا شجرة تمیل قلیالً . ر�ما ستكون دائمً سقوط برادفورد الجمیلة  إلىقد یؤدي في النها�ة 

والـناس، مـثل األشــــــــــــــجـار، ینمون في �ثیر من األحـیان �مـا �ـانوا مزروعین. �مكن تقو�م أمـاكنـنا المعوجـة وتنعیم مجـاالتـنا 

ــیة. هذا هو �ل شــــــيء عن النعمة! ال شــــــيء أكثر أهمیة في حیاتنا المســــــیحیة من زراعة قلب رقیق، وروح قابلة للتعلم،   القاســــ
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وطاعة متواضــــعة لكلمة هللا. من الصــــعب تصــــو�ب األشــــخاص المائلین، مثل األشــــجار المائلة، عندما �ســــمحون لتر�ة قلو�هم  

 �التصلب خالل مواسم الحیاة.

أن  نكون، �جبأن  �كون الرجل أو المرأة الممتلئة �الروح �ما دعانا هللا أن  أجل  ، بدأنا بتدر�س ذلك منفي الدرس السابق

 ا.حقائق حیو�ة. في هذا الدرس، سنبني على هذه جمیعً  مانينكون مقتنعین بث

  الفكرة الرئيسية

أن   لنفســه حًقا هي معرفة  اإلنســانمعرفة  ن  إ  صــورة المســیح.  إلىهو أمر حاســم للتشــكل   -معرفة نفســي    -الوعي الذاتي  

 "الذات" غیر المقدسة هي أعظم عدو.

 الدرس 

صـورة المسـیح ممكن   إلىالتشـكیل الروحي   إلىالموت عن المصـلحة الذاتیة المؤد�ة   السـادس: هو  الحق الحیوى  - 6

 فقط �النعمة من خالل اإل�مان.

�موت  �صبحوا أبراًراأن  �عمل نعمة. �حاول الكثیر من المسیحیین  )ن النفس (الذاتنكون حذر�ن لفهم الموت عأن  �جب

ــتطیع ــة ومقامة من تلقاء أن    نمیت الطبیعة الخاطئة �مفردنا. وال �مكنناأن  طبیعتهم الخاطئة. لكننا ال نســــــــــ نعیش حیاة مقدســــــــــ

ا لهز�مة الكبر�اء، �كل مظاهرها ر�بً ن تقا �افییانضـــــــباطنا وقوة إرادتنا لیســـــــ أن  ذلك  فینا.  ینجزأن  أنفســـــــنا. هللا وحده �ســـــــتطیع

ــالح، و�ل تصــــــــــــرف، و�ل   المتمر�زة حول الذات. الذات، مثل جذور شــــــــــــجرة عمالقة، ملفوفة حول �ل قرار، و�ل عمل صــــــــــ

 تكسر عبودیتها. أین توجد هذه النعمة؟أن  تضحیة، و�ل عالقة في حیاتي. والنعمة وحدها  �مكن

 .الصلیب والقیامة وتطبق �اإل�مان النعمة توجد فى قوة - أ

:  5(غل  إلى�كسـر المصـلحة الذاتیة. هذه هي الرسـالة الثابتة للعهد الجدید. انظر مرة أخرى  أن   فقط الصـلیب وحده �مكن

دوره الحیوي في حیاة منتصــــــــــــرة ملیئة �الروح القدس عندما �قول: "وأولئك الذین هم ). هنا یتحدث بولس عن الصــــــــــــلیب و 24

�نیســة   إلىفي وقت ســابق في رســالته   الصــلیب.  إلى"  تشــیر �لمة "صــلبوا. مع األهواء والشــهوات"صــلبوا الجســد  لمســیح قد ل

ــلیب من أجل النصـــــــر على المصـــــــلحة الذاتیة، وأنه �ان �عیش فأن   غالطیة، شـــــــهد بولس ي الوقت  الحكم صـــــــدر على الصـــــ

ِلْبُت، الحاضــــر في هذا الواقع: " ــُ یِح صــ ــِ ِد، َفِإنََّما َأْحَیاُه ِفي  َمَع اْلَمســ ــَ . َفَما َأْحَیاُه اآلَن ِفي اْلَجســ یُح َ�ْحَیا ِفيَّ ــِ َفَأْحَیا َال َأَنا، َبِل اْلَمســ

ُه َألْجِلي" ــَ َلَم َنْفسـ ــْ ــً أن    یبدو  )224(اِإل�َماِن، ِإ�َماِن اْبِن ِهللا، الَِّذي َأَحبَِّني َوَأسـ   ا�كون میتً أن   هنا. �یف �مكن لإلنســـان اهناك تناقضـ

   وعلى قید الحیاة في نفس الوقت؟

 
 25: 2غل  224
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حیا في �سوع وتملك �سیادة. هذه هي الحیاة تحت التي ت  إن "أنا" الذي نشأ للحیاة و�عیش اآلن هو "أنا" المقامة والمنتصرة

شــــهادة مصــــالح المســــیح أوًال. تكشــــف  تكون ســــیطرة الروح القدس. هذه هي الحیاة التي یتم فیها تجاهل مصــــالح الفرد نفســــه، و 

العدید من   )225(شـــــــتراك �اإل�مان فى موت وقیامة �ســـــــوع هو المفتاح، لیس مغفرة الخطا�ا فقط، بل الموت نفســـــــهاالأن   بولس

ــلیب. إنهم ینظرون دائًما  ــهم هز�مة عدو ال �مكن هز�مته إال على الصـ ــون حیاة مهزومة ألنهم �حاولون �أنفسـ ــیحیین �عیشـ المسـ

�قي في جز�رة أنه    ،، وهو جندي �ا�انيالقصـة الحقیقیة عن هیرو أونودا  تحكي�سـوع.   إلىرون  الداخل، لكنهم نادًرا ما ینظ  إلى

ألن األخبار لم تصـــــل إلیه  و ، �عد تســـــعة وعشـــــر�ن عاًما من نها�ة الحرب العالمیة الثانیة، 1974، �الفلبین، حتى عام لو�انج

ســــنوات عدیدة في اشــــتباكات مع الســــكان المحلیین  لثناء هذه الســــنین، شــــارك الســــید أونودا  وأ.  )226(اســــتســــلمت الیا�انأن   �عد

ــابق   ا! حاول الناس إقناعه �أن الحرب انتهت، لكنه لم �قتنع حتى جاء قائده السـ ــً الفلبینیین، مما أســـفر عن مقتل ثالثین شـــخصـ

 لرؤ�ته وقدم له أوامر رسمیة.

هم �أن النفس القد�مة قلو� إلىؤمنین معارك خاسـرة مع الجسـد ألن األخبار لم تصـل ا مثل هیرو، �قاتل الكثیر من المتمامً 

 نفرح �الصلیب!أن  المتمحورة حول الذات قد ُهزمت على الصلیب. واحدة من أسرار النعمة هوالمتكبرة و 

 ة توجد فى حضور �سوع الساكن فیناالنعم - ب

ــالة بولس   الصـــلب مع المســـیح لیس ســـوى جزء من عالج هللا. �وننا  أن    یوضـــح بولس   )، 21- 20:  ٢غل ( أهل    إلى في رسـ

  ... یُح َ�ْحَیا ِفيَّ مصـلو�ین مع المـسیح �جعلنا مـستعدین لملء المـسیح، الذي هو وحده ممتلئ �الحب المتواضـع والمتفانى: "َبِل اْلَمـسِ

ُه   َلَم َنْفســــَ و ســــر الحیاة المقدســــة! �قول دینیس  "المســــیح �حیا فّي". هذا ه أن    ن، َألْجِلي.." �صــــف بولس حیاته اآل الَِّذي َأَحبَِّني َوَأســــْ

ــعى لنكون مثله."   كینالف:  ــیح فینا، ولیس �ما نســ ــیح هو عمل النعمة. و�حدث فقط عندما �حیا المســ ــبح مثل المســ   )227( "أن تصــ

ــاكن فیهم. وآخرون ال یزرعون   ــون في إدراك وجوده الســــ ــوع ألنهم ال �عیشــــ لألســــــف، العدید من الناس الیوم ال �ختبرون حیاة �ســــ

 شر�ته �ما �جب أو �عیشون في قوته. 

 ؟ ناقش ما �عنیه الثبات فى المسیح؟" الحیاة المثمرةنه "سر، ماذا قاله �سوع إ)15 (یوفى 

 ح القدس الساكن فیناالنعمة توجد فى حضور الرو  - ج

َكُروا ِ�اْلَخْمِر الَِّذي )18: 5(أف. هذا ما �عنیه  الكاملة  الروح القدس لســــكنى وســــیطرةمســــاحة   افراغ الذات�فســــح  : "َوَال َتســــْ

وِح،" �ســــــــوع �حیا فینا من خالل الروح القدس ولكنه �مكن ندما نموت ع�عمل �الكامل فینا فقط أن   ِفیِه اْلَخَالَعُة، َبِل اْمَتِلُئوا ِ�الرُّ

ــ (ا لوفقً   )228(عن أنفسنا. والعدید من نصوص العهد الجدید األخرى، فإن حضوره الساكن هو مفتاح الحیاة الشبیهة    )،5 غلــــــــ

 
 15-14: 6 لالحظ أيًضا غ  225

226 http://www.bbc.com/news/world-asia-25772192 . 
 . 9،  1،  2017فرباير  –دينيس كينالف ، " فكر املسيح "، الدعوة العليا ، يناير  227
 16:  14يو  228
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َالٌم، ُطوُل َأَناةٍ  ــَ وِح َفُهَو: َمَحبٌَّة َفَرٌح ســـــ أن   . النقطة هنا هي)229("�المســـــــیح. الحظ �یف �عبر عنها بولس �القول: "َوَأمَّا َثَمُر الرُّ

 الروح). الثمر الروحي هو (ثمر

. ولكن عندما نموت، ونستمر فى الموت، فهو )230(ثمره، ولیس ثمرنا! أنت وأنا نحن البذور التي تقع في األرض وتموت

! لكن هللا صـــــالحینكون ى أنفســـــنا في محاولة لنا ننســـــى هذا ونبلالشـــــخص الذي �عطینا الحیاة و�ســـــبب لنا النمو والثمر. أحیانً 

ــالحً  �جعلناأن  وحده �ســـــــتطیع ــالًحین. طر�قة هللا لكى �جعلنى صـــــ ا مؤلمة في �ثیر من األحیان. مثل الشـــــــوائب المخلوطة  صـــــ

�الذهب، أصبحت الكبر�اء و�ل مظاهرها مثبتة �طبیعتي. فقط الروح القدس وحده  �مكنه صقلها. �یف �فعل ذلك؟ أعلن یوحنا 

ال �مكن تطهیر قلـب المؤمن، �ـالـذهـب، من الخـارج ألن    )231(لـذى �عمـد  �ـالروح القـدس والنـار".�ســــــــــــــوع "هو اأن    المعمـدان

 یتم صهرها وصقلها بنیران الروح القدس.أن  األوساخ والنجاسات فى داخله، مختلطة مع بر هللا. لذلك �جب

الخمســــین: "َ�ُهللا اْلَعاِرُف اْلُقُلوَب،  أو  العنصــــرةا لشــــهادة �طرس، هذا هو اختبار التطهیر الذي اختبره التالمیذ في عید  وفقً 

ْيٍء، ِإذْ  ــَ ا. َوَلْم ُ�َمیِّْز َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُهْم ِ�شــــ ــً وَح اْلُقُدَس َ�َما َلَنا َأْ�ضــــ ِهَد َلُهْم ُمْعِطًیا َلُهُم الرُّ ــَ َر ِ�اِإل�َماِن ُقُلوَ�ُهْم." شــــ   . دعونا نفرح)232(َطهَّ

 الذي �قدس قلو�نا �استمرار. ینا�حضور الروح القدس الساكن ف

 حیاة الرب �سوع فینا هى ثمرة الموت عن الذات.ن إ :السا�ع  الحق الحیوى  - 7

ــلیم للمســــــــیح �ة حیاةبل بدا ،الموت عن الذات لیس نها�ة فى حد ذاته نها  بب دفن البذور فى التر�ة لیس فى أوســــــــ  .التســــــ

 !قة لم تكن تحلم بها�ستموت بل ستحیا �طر 

ــیحیة ــعاًعا. هذا ما �عنیه  ،والحیاة المســ ــوع أكثر إشــ ــیة �ســ ــخصــ ــبحت فیها شــ ا. وأي اعتراف أن   هي حیاة أصــ ــً تكون مقدســ

�القداســة أو تعلیم عن القداســة ال یتفق مع حیاته والتعلیم لیســت القداســة الحقیقیة. "إن الطر�قة الوحیدة التي ســیعرف بها العالم  

 )233(كون هناك تواصل بین حیاتنا والشخص الذي نمثله."�أن  المسیح هي من خاللنا. لذلك �جب

 القداسة لیست القوة. •

 القداسة لیست االنفصال عن العالم. •

 القداسة لیست فعل ما هو صواب. •

 القداسة لیست هى المواهب الروحیة. •

 
 22: 5غل  229
 24: 12يو 230
 11: 3مت  231
 9-8: 15 أع 232
 .9كينالف ،   233
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حیاة �سـوع ظاهرة فینا  ا . ونتیجة الموت عن الذات سـتكون دائمً لكن البر الحقیقى هو حیاة �سـوع  ،ةیوجد هناك ثمر للقداسـ 

 ومن خاللنا. هنا فقط �عض صفات حیاة �سوع تنمو فى داخلنا:

 )234(حیاة �سوع الظاهرة في القلب النقي ستكون حیاة المحبة المكلفة والكرم المتزاید وحیاة التضحیة.ن  إ -أ

 )235(�الروح القدس. علیها) ومؤ�دةشكل متزاید (مسیطر حیاة �سوع الظاهرة في القلب النقي سوف تكون ممتلئة � -ب

ــالمة، لطیفة، مقبولة، رحیمة، غیر متحیزة،    -ج ــكل متزاید: مســـــ ــتكون طاهرة �شـــــ ــوع الظاهرة في القلب النقي ســـــ حیاة �ســـــ

 )236(و�دون ر�اء.

 )237(حیاة �سوع الظاهرة في القلب النقي ستكون حیاة عمیقة فى  البصیرة الروحیة. -د

  )238(، وخالیة من الخوف والقلق.ةالنقي ستكون أكثر راحة، مسالم  لقلبحیاة �سوع الظاهرة في ا  -هـ

 )239(حیاة �سوع الظاهرة في القلب النقي ستكون حیاة الشر�ة. -و

 )240(حیاة �سوع الظاهرة في القلب النقى ستكون حیاة منتصرة �شكل متزاید على محار�ة الخطیة المحیطة. -ز

إذا وجدت نفســـي في مكان اضـــطررت فیه   )241(النقي ســـتكون حیاة التواضـــع المتزاید.حیاة �ســـوع الظاهرة في القلب    -ح

 ایاري. إنه حقً تخاسـیكون  )،2 (فيأن   الختیار صـفحة واحدة من الكتاب المقدس لكى أتعلم عن شـخصـیة حیاة مقدسـة، أعتقد

، قم �عمل  )2(فينعیشـــه والحیاة التي نحیاها. من  أن   من أكثر الفصـــول معلنة في الكتاب المقدس عن الفكر الذى �جب واحد

 قائمة عن صفات القداسة المتفانیة الموجودة في �سوع. وشارك بهذه مع مجموعتك.

 یه اإلنسان �طرق متواضعة.�خدم أخأن  الشخص الذي �ستهلك مع المصلحة الذاتیة هو عبد للمظهر والسمعة وال �مكن

وواحد من أكثر قادة جیش  االقصــــــــــة التالیة لصــــــــــموئیل بر�نجل، عن رجل أصــــــــــبح مبشــــــــــرً  ،یروي د�تور دینیس �ینولو 

 :االخالص نفوذً 

�ة جماعة غنیة في ســــاوث بیند  افي جامعة بوســــطن، ُعرض علیه رع "ســــامو�ل بر�نجلي"خالل ســــنته األولى في جامعة   

ن لد�ه فرصــة لبدء خدمته  في الجزء العلوي من القائمة االجتماعیة. لكنه شــعر �أن هللا �ان یدعوه لالنضــمام بوال�ة إند�انا. �ا

 جیش الخالص، لذلك عبر المحیط األطلسي وقدم نفسه للجنرال و�لیام بوث (مؤسس الخدمة).  إلى
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خطیر؟ فســــأله برنجل، ماذا تقصــــد؟. "لد�ك الكثیر من التعلیم. ولن تكون على  "، قال بوث:"نحن ال نر�دك. أنِت خطیر 

نجل، أرجوك  قال بر�"."الســـكارى والزناة المتجددین هم قادة الموظفینأن   أحد الضـــباط هنا حیث  إلىاســـتعداد إلخضـــاع نفســـك 

 ."أعطني فرصة

في لندن. في قبو غیر مكتمل، على أرضـــــیة حذ�ة لفیلق جیش الخالص المر�زي نجل للعمل �ماســـــح ألذلك تم تعیین بر�

 دین الذین �انوا جنوًدا في الجیش.ین من أحذ�ة متشردي الشوارع المتجدترابیة غارقة في الماء، بدأ بر�نجل تنظیف الط

بر�نجل "تذ�ر ذلك الرجل الذي  ماذا تقصـــــد؟" هكذا ســـــألوًتا داخلًیا قال: "أنت مجنون". "في أحد األ�ام بدا أنه ســـــمع صـــــ 

غرق بر�نجل في    "ا.ن وزنته في األرض؟" قال الصـــــــــوت الداخلي. "فكر في �ل التدر�ب الذي تلقیته. �نت فقط تطرحه �عیدً دف

" تذ�ر، سام، فقد غسلت أقدامهم!"  �ا رب، هل أنا خز�تك؟ هل فقدت قیادتك؟ "فأجاب الرب:: "و�دأ في الصالة  قائالً  االكتئاب

ــاعدً   إلىأصـــبح هذا القبو الموحل قاعة انتظار  ا، عرف الســـماء حیث شـــعر بر�نجل بوجود الرب المطمئن. ومن ذلك الیوم فصـ

 )242(�جعل هذا النوع من التفكیر المضحى ممكًنا".أن  جل اآلخر�ن. فقط الروح القدس وحده �مكنأنه دعي لینفق نفسه من أ

 سوع.ا حول أي فكرة عن القداسة التي ال تتطابق مع الحیاة المتواضعة للرب �كن حذرً 

الحیاة الثابتة والمثمرة لشـــــبه المســـــیح، هى حیث ماتت الذات وســـــیطر المســـــیح على ن إ :الثامن  الحق الحیوى  - 8

 الحیاة، تتطلب حیاة زراعة ورعا�ة مدى الحیاة. 

ــعینــا. نحن مثــل الطیــار�ن الــذین وجهوا الطــائرة   ــنحتــاج    ،المــدرج  إلىتطهیر القلــب لیس نهــا�ــة ســــــــــــ إجراء   إلىولكننــا ســــــــــــ

 تصحیحات ال حصر لها قبل هبوط الطائرة.

ذبیحة مســــــــــتمرة.    -وذبیحتنا هي ذبیحة حیة    )243(موت مســــــــــتمر.  -عن الذات هو موت حي   الروحي للمؤمنین  والموت

نكون حذر�ن حتى ال ننحرف أن   تعلمنا الحقائق الروحیة، لكن �جبأن  فقط "الموت عن الذات" والقصــد منه مةلنا الكل  تصــور

النقًي وتســــلیم االرادة ســــیزودنا �شــــكل أفضــــل فى الرحلة، لكن   لبالقن  إ  للقداســــة.عن �لمة هللا. القلب النقي لیس نها�ة ســــعینا 

 !أعلى مدى الحیاة إلىنصعد أن  ینا�جب عل

فیمـا   )244(مجـد".  إلىومن خالل روح هللا یتم تغییرـنا من "مجـد   ي حـیاة النمو والتـقد�س الـتدر�جى.الحـیاة الممتلـئة ـ�الروح ه

 )245( .یلي نصیحة عملیة ألولئك الذین یرغبون في تعمیق حیاة القداسة

 

 
 .9كينلو،   242
 23: 9لو  243
 18: 3كو 2 244
 11: 6كو 1 245



90 
 

 زراعة القداسة  - أ

 القداسة:  إلىفي المقال التالي، �قدم صد�قي فیل براون �عض النصائح الكتابیة والمفیدة جًدا، حول السعي  

 خطوات للقداسة ةست

 د�تور فیل براون 

ــةأن " )14: 12(عبتحثنا  ــوع الذى  نتبع القداســـــــ ــة هللا، والتى ترى �الكامل فى �ســـــــ ــة التى نتبعها هى قداســـــــ "! والقداســـــــ

قدوٌس ِبَال َشّر َوَال َدَنٍس، قَ "  )246(".ِد اْنَفَصَل َعِن اْلُخَطاةِ هو ُّ

ــة �طرح �ل ثقل جانبً  :أوالً  ــيء �ل أوقیة تثقله فعداء الماراثون یتخلص من .)247(انحن نتبع القداســ . إذا �ان هناك أي شــ

ــیقى، الكبر�اء، العالقات اتطرحه جانبً أن   �عوق تبعیتك للقداســــة، فیجب �ان.    مهما ى شــــئأال یهم   -! اإلعالم، المال، الموســ

 القداسة؟ إلىا �ل ثقل في سعیك ، فقد حان الوقت للتخلص منه. هل طرحت جانبً ا �ان ذلك �عوق تقدمك في القداسةإذ

ا.  لیســــــــت هي األشــــــــیاء الوحیدة التي �جب طرحها جانبً  . األثقال)248(نحن نتبع القداســــــــة �طرح �ل خطیة محیطة  :اثانیً 

ا. ما هذه الخطیة؟ إنها الخطیة التى �ســقط أن   �جب �ســهولة فر�ســة لها. جمیع   اإلنســاننطرح الخطیة المســتعبدة �ســهولة أ�ضــً

ا مبدأ المؤمنین �ســــــقطون �ســــــهولة فر�ســــــة للتمر�ز حول الذات، وهو المظهر األســــــاســــــي لطبیعتنا الفاســــــدة. ونحن نطرح جانبً 

�طهر قلبك �اإل�مان، ســتكون هناك أن    تطهیر روحه القدوس. ومع ذلك، حتى �عد المســیح بواســطة  إلىالخطیة هذا �االقتراب  

ــنا م  ما  یها �ســـهولة. نحن نطرح هذه الخطا�ا جانبا �عمل �لخطا�ا قد تتورط ف ــفه الكتاب المقدس لحراســـة أنفسـ ن الخطیة:  �صـ

َهَواتِ " ؛)249(اســتخدام وســائط النعمة ِد َألْجِل الشــَّ َنُعوا َتْدِبیًرا ِلْلَجســَ َباِبیَُّة َفاْهُرْب ِمْنَها،  ".  )250("َال َتصــْ َهَواُت الشــَّ َواْتَبِع اْلِبرَّ َأمَّا الشــَّ

َالَم َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن الرَّبَّ ِمْن َقْلٍب َنِقيٍّ  . هل تعاملت مع الخطیة التي  )252(؛ والســـلوك في الروح)251(."َواِإل�َماَن َواْلَمَحبََّة َوالســـَّ

 تستعبدك �سهولة؟

وز. فالعداء  التر�یز الثابت على خط النها�ة هو مفتاح الف أن    �عرف �ل عداء   . ) 253( �ســـوع  إلى نحن نتبع القداســـة �النظر    : ا ثالثً 

، وأن تحدد نظر الـشخص  نتباه معنى "توجیه انتباه الفرد دون تـشتیت اال   إلى " المترجمة  ة "ناظر�ن . تعني �لم المـشتت هو عداء خاـسر 

نه هو نموذج القداســة. هناك  نثبت نظرة نفوســنا على �ســوع بثقة و�دون تشــتیت، لماذا ؟ أل أن    على شــخص موثوق �ه". �جب علینا 
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ــة وهي  ــعینا لتحقیق القداســــ ــوع  أن    طر�قة أكیدة نتعثر في ســــ ــین �ما �ان �ســــ ــنا �اآلخر�ن. لكي نكون مقدســــ ننظر حولنا ونقارن أنفســــ

 علیه. فهل نظرتك ثابتة على �سوع؟  النظر  نرّ�ز أن    مقدًسا، �جب 

تحررنا من أي فكر في الر�ض أن   هذه اآل�ات �جب  .)254(نحن نتبع القداســــــــــة �مواصــــــــــلة الحرب ضــــــــــد الخطیة  :ارا�عً 

ا، لكننا في معر�ة مســتمرة! رحت جانبً النصــرة المقدســة. نعم، قد �كون �ل الثقل والخطیئة المســتعبدة �ســهولة قد طُ   إلى�ســهولة  

ســیطعن في �ل تقدم فى تشــبهنا �المســیح. ال یوجد ســن، أو نضــج، أو حالة  نحن نخوض المعر�ة ونحن نتبع القداســة. والعدو 

ــدام. وخطر قدرة  إلىا في أذهاننا یهددنا جمیعا. نحن نثابر �اســــــتمرار للنظر ا ومعییً تصــــــبح متعبً أن  نعمة تعفینا من هذا الصــــ

 مثابر في محار�ة الخطیة؟ بنعمته! هل أنتأ�ًضا   المسیح على التحمل. انتصر قائدنا من خالل حشد الشیطان، ونحن

ــً  ــلیم لتأدیب الرب ونحتمله شـــاكر�ن  :اخامسـ أن  إذا �نا نتبع القداســـة، ال ینبغي لنا  .255نحن نتبع القداســـة �الخصـــوع والتسـ

هللا �منح السـیادة و�عین المشـقات،  أن   نختبر ید هللا المؤد�ة، ألیس �ذلك؟ خطأ! هذه لیسـت الطر�قة التي �عمل بها. في الواقع،

ن �نت ال أشـــــعر �أي ألم، فال "إكما قد �كون الحال، لمســـــاعدتنا على النمو في القداســـــة التي تشـــــبه المســـــیح. والمثل القد�م، 

التو�یخات مع الشـــــــــــــكر، ألنهم   مكســـــــــــــب على االطالق"، یتكلم �الفعل عن حالتنا. نحن نتبع القداســـــــــــــة من خالل قبول تدبیر

 ن على شغفه المحب لنا لكى نشترك في قداسته. هل تشكر اآلب على تأدیب القداسة؟�شهدو 

ا: شـــعار العالم هو "كل إنســـان لنفســـه". لیس �ذلك مع اتباع ن  إ  .)256(نحن نتبع القداســـة بتشـــدید �عصـــنا البعض ســـادســـً

ــل   ــیح على أفضـــــ ــة في المســـــ ــة في المجتمع. نحن ننمو في القداســـــ ــة. �جب متا�عة القداســـــ وجه عندما نعیش في إطار القداســـــ

ن. إذا  العدائیی رع  مع الزمالءلقداســة �شــكل أفضــل عندما نر�ط األذالمســاءلة المتبادلة والبنیان. نحن نر�ض فى الســباق نحو ا

 الذین یتبعون القداسة؟ ثابتة. هل ر�طت األذرع مع زمالئك خطوة إلىتعثر أحدهم، �ساعد شر�كه في رفعه 

 الخاتمة 

ن قداسـة القلب والحیاة هى رحلة، وهذه المبادئ الكتابیة السـتة سـوف تحفظ نفوسـنا خالل ر�اح الشـدائد والتجارب الهائجة أ

 وتبقینا منسجمین مع بیتنا السماوي. 

 صالة 

  �مخطیة الذات. لقد انتهیت من تقد الظاهر في   - أعظم عائق في رحلتي الروحیة هو الكبر�اء  أن    أبي الســــــــــــماوى، لقد رأیت 

ا اخلق فّى،  ا نقیً األعذار. أنا من خالل إلقاء اللوم على اآلخر�ن. أنا أقدم نفسي �ذبیحة حیة لك. مع صاحب المزامیر أدعو، "قلبً 

. َفَما َأْحَیاُه اآلَن ِفي    الصـــــلیب وأؤمن �أنى   إلى �ا هللا". ومع بولس أنظر   یُح َ�ْحَیا ِفيَّ ِلْبُت، َفَأْحَیا َال َأَنا، َبِل اْلَمســـــِ یِح صـــــُ "َمَع اْلَمســـــِ

ِد، َفِإنََّما َأْحَیاُه ِفي اِإل�َماِن، ِإ�َماِن اْبِن ِهللا، الَِّذي َأَحبَِّني   ــَ ُه َألْجِلي. اْلَجسـ ــَ َلَم َنْفسـ ــْ ،  قدس وتمكینهأنا أثق اآلن في تطهیر الروح ال   " َوَأسـ
 

 4-3: 12عب  254
 11-5: 12عب  255
 .  13-12: 12عب  256
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ن عطش أحد، فلیقبل إلّي و�شـــــــرب. من آمن بي، �ما قال الكتاب، تجرى من �طنه أنهاًرا من الذي وعد �ه �ســـــــوع عندما قال: "إ 

 الماء الحي". آمین. 

 واجبات الدرس الجتماع الحصة القادمة

ا من الروح بیة، طالبً الشــــــــوهاد الكتاســــــــبوع فى مراجعة هذا الدرس �ما فى ذلك ن دقیقة على األقل هذا اإلاقض ثالثی -1

 .القدس �صیرة

 .تتم فى حیاتك �ما �علنها لك الربأن  ى تغییرات خاصة �ان البداكتب فى صحیفتك أ -2

اتب المزمور  واكتب فى صــــــحیفتك ما الذى �قوله �  ،تأمل على األقل فى واحد من المزامیر فى وقت عبادتك الیومى -3

 .عن طبیعة وصفات هللا 

 جل التغییر الروحى والنمو بناء على هذا الدرس.اكتب فى صحیفتك صالة شخصیة من أ -4

 تدرب على استخدام دلیل د�تور براون للصالة الیومیة فى وقت صلواتك الفرد�ة. -5

 لتعمق �صورة أعمقل

 كینالو، دینیس. فكر المسیح.

 Wilmore ،KY: The Francis Asbury Society ،1998. 

 روى. طر�ق الجلجثة.یسیون،  ه

 Fort Washington, PA: Christian Literature Crusade, 1993. 

 
 6امتحان الدرس  

 ما �� ا�حقائق ا�حيو�ة الثالث كما �علم��ا �� هذا الدرس؟ -1

 هل �ستطيع املؤمنون أن يميتوا الطبيعة ا�خاطئة؟ -2

 ".مركز حول الذاتيكسر الت -----------------الأكمل هذه ا�جملة: " فقط  -3

 ".--------------------------------يف�ح ا�جال لـأكمل هذه العبارة: " تفريغ الذات  -4

 ما هو ثمر املوت عن الذات؟ -5

 اذكر بالتحديد ا�خطوات الست لزراعة واتباع القداسة كما �علمها دكتور براون؟ -5
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 7الدرس 

 

 صورة املسيح عن طر�ق التدر�ب الرو��                               

 

 مراجعة الدرس السادس      

راجع النقاط الرئیســـــیة من الدرس الســـــادس. واطلب من الطالب المســـــتعدین لمشـــــار�ة صـــــلواتهم الشـــــخصـــــیة من الدرس 

 السادس.

 أهداف الدرس 

 بنها�ة هذا الدرس، �جب على الطالب أن:

 ).7: 4تیمو1�فهموا المعنى الوارد فى( -1

 �عرفوا لماذا التدر�ب الروحي ضروري للتشكیل إلى صورة المسیح.  -2

 �طبقوا المبادئ التى تعلموها فى هذا الدرس على حیاتهم.  -3

 لقطات من ا�حياة 

�قوة وشـــــفاه من جرح روحي  �صـــــارع المؤمن الشـــــاب على المثابرة في مجاالت الطاعة الصـــــغیرة. لقد غیر هللا حیاته  •

مؤلم للنفس؛ ومع ذلك، هناك مجاالت الصــــراع المســــتمر. فهو �صــــارع للســــلوك �اإل�مان. إنه �ســــعى إلى الســــیطرة على حیاته 

ــغـار. و�تمنى أن تكون عواطفـه ثـابتـة. إنـه یر�ـد أن �كون و�یًال  ا ألطفـالـه الصــــــــــــ الفكر�ـة. یر�ـد أن �كون أ�ـًا أكثر �قظـة واهتمـامـً

. و�جد صــــعو�ة في أن �كون راضــــًیا ومكتفًیا بوظیفته و�جد نفســــه متمنًیا أن تتاح له فرص أخرى. لقد اتصــــل بي أفضــــل لوقته

في أحد األ�ام وقال: "أعتقد أن هللا �غلق �ل �اب آخر �النســـبة لي خالل هذا الموســـم من حیاتي حتى أتمكن من تعلم التدر�ب 

ة عن سـلسـلة من المشـار�ع غیر المكتملة. وأعلم أنه إذا �نت سـأنجح حًقا في  على المثابرة. �انت حیاتي حتى هذه اللحظة عبار 

عالقتي مع هللا، فســـــوف أتعلم االســـــتمرار و�كمال ما بدأته. إن صـــــبري هو فضـــــیلة شـــــخصـــــیة تؤثر على �ل مجال آخر من 

 ر�ب!حیاتي!" لقد دهشت من تواضع صد�قي و�صیرته. إنه یتعمق أكثر وأقوى... من خالل التمر�ن والتد
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 الفكرة الرئيسية

التى هى صورة المسیح فینا. و�نطوي    –الفكرة الكبرى من هذا الدرس هي أن التدر�ب أمر حاسم لتشكیل الفضیلة اإللهیة  

هذا التدر�ب على الشـــــدائد، والتدر�بات الروحیة الكالســـــیكیة (مثل القراءة، والصـــــالة، والصـــــوم، وما إلى ذلك)، �اإلضـــــافة إلى  

 صي.االنضباط الشخ

ســــــــیقول البعض إن صــــــــد�قي المذ�ور أعاله �حتاج ببســــــــاطة إلى ملء وقوة الروح في حیاته. ومما ال شــــــــك فیه أن هذا 

صــــــــــحیح. لكن الروح القدس ال �ســــــــــتطیع أن �مأل و�مكَّن المؤمنین �معزل عن الطاعة. ومثلما یرتبط حصــــــــــاد الذرة أو األرز 

ــًرا �اخالص المزارع في الزراعة وال ــیحیین  ارتباًطا مباشــــ ــًرا �جهود المســــ ــیلة الروحیة یرتبط ارتباًطا مباشــــ ــاد الفضــــ ري، فإن حصــــ

 الممتلئین �اإل�مان.

 یدعونا هذا الدرس إلى السلوك الجاد والحار والساهر مع هللا، المتأصل في اإل�مان، والمؤ�د �المحبة.

 وجهات النظر عن التقوى من بولس و�طرس -1

 منا لدور التمر�ن والتدر�ب في التشكیل الروحي.سوف �ساعد نصان رئیسیان في تشكیل فه

 من بولس  - أ

َة اْلجَ  َك ِللتَّْقَوى. َألنَّ الرَِّ�اضــَ ْض َنْفســَ َها، َوَروِّ ُة اْلَعَجاِئِز�َُّة َفاْرُفضــْ ِنســَ ِد�ََّة َناِفَعٌة ِلَقِلیل، َولِكنَّ التَّْقَوى َناِفَعٌة  "َوَأمَّا اْلُخَراَفاُت الدَّ ســَ

 )257(َشْيٍء، ِإْذ َلَها َمْوِعُد اْلَحَیاِة اْلَحاِضَرِة َواْلَعِتیَدِة"ِلُكلِّ 

 الكلمات الرئیسیة هنا "روض" (درب) و"التقوى". �یف تعتقد أن هذین المفهومین مرتبطان؟

 تعر�ف التقوى   

 ناقش �لمة "التقوى" مع مجموعتك. واجعل �ل شخص �قدم تعر�ف.  

أننا نعرف تلقائًیا ما هي التقوى. لمحة عن عالم �نیســـتنا تكشـــف عن فهم مشـــوه لها. فعندما �فكر في یومنا هذا، ال أعتقد  

ا  العدید من الناس في الشــــخص المتدین، غالًبا ما �فكرون فى شــــخص له شــــخصــــیة مهیمنة، شــــخص �حمل دائًما �تاً�ا مقدســــً

 سة.كبیًرا، و�تحدث بنبرة وقورة، و�قضي معظم وقته في الذهاب إلى الكنی

ــیات. التقوى هى مر�حة تماًما �ما في زوج قد�م من  لكن الناس االتقیاء �أتون �كل األشـــكال واألحجام والثقافات والشـــخصـ

الجینز األزرق �ما هو الحال في البدلة ورا�طة العنق. والتقوى لیس لدیها نغمة أو حجم صالة محددة. التقوى لیس لها أسلوب  

 عبادة معین أو نوع موسیقي.

 
 8- 7: 4يت 1 257
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قوى هي حـیاة �ســــــــــــــوع الجمیـلة التي أنتجهـا فیـنا الروح الـقدس. إن التقوى هى معرفـة، وتـلذذ، وطـاعـة، وســــــــــــــلوك �ـتابى  الت

ومخلص وأصیل مع هللا. والتقوى هى للجمیع، في �ل مكان، من �ل ثقافة، عرق، وسلوك فى الحیاة، ألن التقوى لیست شیًئا، 

 بل شخًصا. التقوى هي حیاة الرب �سوع.

صــــــــــعب علینا الحصــــــــــول على هذا الحق؟ لماذا �كون من األســــــــــهل على المؤمنین الجدد فهم هذا األمر مقارنة  لماذا �   

 �األشخاص الذین نشأوا ونموا في الكنیسة؟

 وجهة نظر بولس للتقوى 

یترأف اآلب "نحو التقوى". دعونا ال نفشل. دعونا نتذ�ر أن هللا طو�ل األناة معنا، ألنه "كما  أوًال: التقوى هى رحلة:   - 1

 الكمالیة هي عدو و�ثیرون منا مضطر�ن لمكافحتها. على بنیه، یترأف الرب على خائفیة".

ِنَسُة اْلَعَجاِئِز�َُّة َفاْرُفْضَها"هناك العدید من االنحرافات �جب تجنبها في سعینا للتقوى  - 2  . �انت )258(."َوَأمَّا اْلُخَراَفاُت الدَّ

وتقالید خیالیة یهود�ة تنطوي على تكهنات غیر مثمرة، مثل أصــــل المالئكة وقوتهم وأشــــیاء أخرى �ثیرة هذه الخرافات أســــاطیر 

 اختار هللا أن ال �علنها. لقد نمت قائمة التخمینات والخرافات واألساطیر فقط منذ ذلك الحین!

ــل في اإل�ـمان  - 3 ــك للتقالتقوى مـتاـحة من خالل الـتدرـ�ب، المـتأصـــــــ وى" مترجمـة إلى "تمر�ًنا  . لكن �لمـة "روض نفســــــــــــ

وتدر�ب" هي الكلمة التي نحصــــل على مرادفها �اإلنجلیز�ة "صــــالة لأللعاب الر�اضــــیة". �جلب التمر�ن للعقل عضــــالت متعبة،  

ــیشـــــــار�ون في األلعاب   ورفع األحمال الثقیلة، وحرق الرئتین، والعرق المنهمر على الوجه! �قول و�ســـــــلي: "مثل هؤالء الذین ســـــ

 .)259(وض نفسك للتقوى. درب نفسك في قداسة القلب والحیاة، مع أقصى قدر من العمل والنشاط واالجتهاداإلغر�قیة، ر 

�جب أن نالحظ أن اإلنســـان ال �قدر أن یروض نفســـه أو نفســـها من واقع الخطیة اإلراد�ة. ألن الخطیة اإلراد�ة �جب أن 

 ).5: 3"نمیتها" (كو

�شجع تیموثاوس على اختصار التقوى، ألنه ال یوجد شيء. الوالدة الجدیدة والدة أجد أنه من المثیر لالهتمام أن بولس ال 

 فور�ة وهي ببساطة مسألة إ�مان �الرب �سوع المسیح. إن تطو�ر الفضیلة والشخصیة اإللهیة یتطلب جهًدا.

ــرح جو  التقوى المكتســـبة من خالل التدر�ب تعد لنوعیة حیاة أفضـــل اآلن وفي الحیاة اآلتیة. - 4 ــلي قائًال: و�شــ ن و�ســ

"إن اإلنســـــــــــــان الذي �خاف هللا، �حب و�خدم هللا، یبار�ه هللا طوال الحیاة. إن د�انته تنقذه من �ل تلك التجاوزات، ســـــــــــــواء في  

العمل أو اآلالم، الذي �ســــــــتنزف أســــــــس الحیاة و�جعل الوجود في حد ذاته عبًئا ثقیًال. إن ســــــــالم ومحبة هللا في القلب ینتجان 

 
 23، 16: 2يت 2انظر أيًضا  258
 7: 4 يت1مذكرات جون ويسلى عن  259
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ــباح الحیاة بوضـــــوح وقوة و�اســـــتمرار... وهكذا، فإن التقوى لها وعد، وتؤمن الســـــكینة والهد ــببان في إشـــــعال مصـــ وء اللذین یتســـ

 .)260(بر�ات العالمین."

 من �طرس  - ب

اِوً�ا َلَنا، ِبِبرِّ ِإلِهَنا وَ  وَع فى رســــــــــالة �طرس الثانیة، �كتب �طرس للمؤمنین "الَِّذیَن َناُلوا َمَعَنا ِإ�َماًنا َثِمیًنا ُمســــــــــَ اْلُمَخلِِّص َ�ســــــــــُ

یِح ( ــِ اِة َوالتَّْقَوى"(1:  1اْلَمســــــــــــ ا ُهَو ِلْلَحیــَ لَّ مــَ ا �ــُ ْت َلنــَ ْد َوَهبــَ َة قــَ ْدَرتــَُه اِإللِهیــَّ ا أن قــُ ا اْلَمَواِعیــَد اْلُعْظَمى 3:  1)، َ�مــَ َب َلنــَ ْد َوهــَ )، "قــَ

 ). "َوِلهَذا َعْیِنِه..ٍ. قدموا ِفي ِإ�َماِنُكْم"4: 1ِة،"(َوالثَِّمیَنَة، ِلَكْي َتِصیُروا ِبَها ُشَرَكاَء الطَِّبیَعِة اِإللِهیَّ 

یَلِة َمْعِرَفًة،ِفي اْلَمْعِرَفِة َتَعفًُّفا، َوِفي التََّعفُِّف   َوَأْنُتْم َ�اِذُلوَن ُ�لَّ اْجِتَهادٍ   "َوِلهَذا َعْیِنِه  یَلًة، َوِفي اْلَفضــــــــــِ ُموا ِفي ِإ�َماِنُكْم َفضــــــــــِ َقدِّ

ِة اَألَخِو�َِّة َمَحبًَّة."َصْبًرا، َوِفي الصَّ  ًة َأَخِو�ًَّة، َوِفي اْلَمَودَّ  )261(ْبِر َتْقَوى، َوِفي التَّْقَوى َمَودَّ

مالحظة: یوافق الشـــــراح على أن "شـــــر�اء الطبیعة اإللهیة" �عني التجدید أو االســـــتعادة إلى صـــــورة هللا! �قول آدم �الرك: 

هذه هي خطة هللا لكل من یثق في �سوع   )262(لساقط إلى صورة هللا التي فقدها""إن هدف �ل وعود هللا... هو إعادة اإلنسان ا

المســــــــــــــیح وفي الوعود الواردة في اإلنجیــل. فطبیعــة هللا هي النهر الــذي تتــدفق منــه �ــل نعمــة، ممــا �جعــل التقوى أكثر وأكثر  

 ممكنة.

 وجهة نظر �طرس 

موجودة فى هللا، إال أن المشــــــــار�ة فى المز�د والمز�د فیها یرجع إلینا، یؤ�د لنا �طرس أنه بینما الطبیعة اإللهیة  - 1

 بنعمته.

یوضــح �طرس أن بناء الفضــیلة الروحیة على أســاس اإل�مان الخالصــي یتطلب �ل اجتهاد. �ضــعها أحد المفســر�ن على 

ا  بنعمــة هللا، و�ــأخــذه المؤمنون: فــدورهم من اآل ــتعــال �لیــً ــاعــًدا هو أن �صــــــــــــــلحوا هــذا النحو: "ُ�عطى الز�ــت واإلشــــــــــــ ن فصـــــــــــــ

  )263(مصابیحهم."

�جب على جمیع المؤمنین أن �كونوا مشــــغولین �الكامل و�شــــكل جدي لتغذ�ة وتنمیة الطبیعة اإللهیة التي زرعت  - 2

 في داخلهم.

في اللغة األصــــــــــلیة، �ان �طرس متأكد جًدا. إذن ما هي �عض الصــــــــــفات اإللهیة التي �طالبنا �طرس أن نضــــــــــیفها إلى 

 اإل�مان؟

 
 8: 4 يت1مذكرات جون ويسلى عن  260
 7- 5: 1بط 2 261
 4: 1بط  2تفسري آدم كالرك ىف  262
 5-4: 1بط 2فاوست براون ىف  -تفسري جيمسون 263
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ِلیَن َوَال َغْیَر ُمْثِمِر�َن  -3 ــِ ــیفها إن أردنا أن نكون "َال ُمَتَكاســ ــائل التى �جب أن نضــ ــة �الفضــ �عطینا �طرس قائمة خاصــ

 )264(ِلَمْعِرَفِة َر�َِّنا َ�ُسوَع اْلَمِسیِح."

 التمیز األخالقي، ال سیما في أوقات الشدة واالضطهاد.  -فضیلة •

 .هذا هو تمییز إلرادة هللا  -معرفة  •

هذا هو االســتخدام الســلیم لجمیع المتع والملذات الدنیو�ة، وممارســة ضــبط النفس، وعدم الســماح أبًدا لتدفق  -تعفف   •

 الشهوات الجسد�ة أو المشاعر.

 أن الشخص التقي هو الشخص الذي �كرس نفسه هلل، �ما في ذلك شعبه ومقاصده. -تقوى  •

واللباقة، والبهجة. التقوى لیســـت الكآ�ة أو االزعاج أو الصـــخب أو   إلى التقوى �جب أن نضـــیف الكرم،  –مودة أخو�ة   •

 التجهم!

 الرعا�ة المتفانیة، لیس فقط لعائلة هللا، ولكن لجمیع الناس. -محبة  •

 (التدر�ب).أن فضائل المسیح سوف تتشكل فینا عن طر�ق الترو�ض  - 2

جیدة. إنها تنعش عقلي. وألنني قادر على الصالة أثناء المشي،  أحب المشي لممارسة الر�اضة. لقد ساعدني في البقاء �صحة  

ا عدة مرات في  فإن المشـــــي �جعلني أقترب أكثر إلى الرب. أمشـــــي عندما �كون الطقس دافًئا وعندما �كون �ارًدا. لقد مشـــــیت أ�ضـــــً

 المطر والثلج. 

یر في طر�قي حولها، من میل)، ولدي هدف شــخصــي للســ 24000�یلومتر (   40000تبلغ محیط األرض ما �قرب من 

ألف �یلو متر على األقل لممارســـــة الر�اضـــــة. لقد بدأت منذ  40حیث المســـــافة! �عبارة أخرى، قبل أن أموت، أرجو أن أمشـــــي  

ســـنة أخرى. و�عد    22ثماني ســـنوات، ولكن إذا �قیت في صـــحة جیدة �ما فیه الكفا�ة، و�ذا أعطاني الرب قوة، فســـیســـتغرق األمر  

ــتة    6.4ًیا على مســــافة  ثماني ســــنوات، مشــــ  �یلومتًرا في الیوم (أر�عة أمیال)، �معدل خمســــة وعشــــر�ن �یلو متًرا في األســــبوع (ســ

ــر میًال) و  ــنة (   1287عشـ ــافة    832�یلومتًرا في السـ ــیت مسـ میل). ما زال أمامي    6400�م (   10300میًال)، أكون قد مشـ

 الب) استمتع �المشي الیومي. ألف �یلومتر، لكنني �الكاد أفكر في ذلك. أنا فقط (في الغ   30

ــي حول العالم، ال �مكن تحقیقه إال قلیًال مرة واحدة. �حدث ذلك فقط عن طر�ق النهوض �ل   ــخم، مثل المشــ إن هدف ضــ

 یوم وااللتزام �ممارسة المشي. و�ذا واصلت المشى، سأحقق في النها�ة ما �ان یبدو مستحیًال.

ا مثل هذا �ك  ثیر. نتعلم في هذا الدرس أن التطابق مع صــــــــــورة المســــــــــیح هو هدف وحیاة التشــــــــــكیل الروحي هي أ�ضــــــــــً

 سنحققه، لیس فقط بتجدید أذهاننا، بل من خالل ما �سمیه الرسول بولس "التدر�ب".

 
 8: 1بط 2 264
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كــان على �ــل شــــــــــــــخص تقى أعرفــه أن یبــذل الكثیر من الجهــد لیكون �ــذلــك. مع أن الخالص �ــالنعمــة �ــاال�مــان. ولكن 

غالًبا ما �أتي من خالل التنازل الذاتي المؤلم والجهد المتعمد. بولس یدعو هذا    –والشــخصــیة    تطور ونمو الفضــیلة  -التقد�س  

 )266(النعمة، �الطبع، هى عاملة حتى في بذل جهودنا. )265("السعى نحو الهدف".

 إن زراعة الفضیلة المسیحیة هى من خالل التدر�ب والترو�ض.

 التدر�ب یتطلب الممارسة. - أ

و�یكي (زوجتي) نتأمل في الحاجة إلى تنمیة وزراعة الرقة واللطف في تفاعلنا مع �عضـنا البعض ومع أطفالنا. في  لقد �نت أنا  

 أحد األ�ام، توصلنا إلى هذا التعلیم من قبل أحد أعضاء ج. د دبلیو الموجود في "ینابیع فى الصحراء" �قلم لیتي �اومان التعبد�ة: 

ر علینا �الصدفة. و�ذا لم نكن نمیز حاالت معینة من النعمة، ونختارها، وفي أفكارنا "إن ثمر الروح (مثل الصبر) ال تستق

نغذیها، وال یتم تثبیتها في طبیعتنا أو ســـلو�نا. فكل خطوة متقدمة في النعمة �جب أن �ســـبقها أوًال فهما لها، ثم التصـــمیم علیها 

 )267(�الصالة.

 ممارسة الفضیلة؟ من غیر الشائع العثور على شخص �فكر بهذا الشكل، ولكن من المهم أن نفهم.

دعونا نتذ�ر أن هدف الحیاة المسـیحیة لیس مجرد عمل األشـیاء الصـحیحة. �سـتطیع المؤمنون القیام �األشـیاء الصـحیحة  

ــباب �ثیرة خاطئة  ــكیلنا من الداخل إلى  �ما    -ألســـــ ــعور �الذنب والخوف والكبر�اء. إن هدف هللا وأولو�اته هو تشـــــ في ذلك الشـــــ

الخــارج حتى نصــــــــــــــبح من النوع الــذي "نطیعــه �شــــــــــــــكــل روتیني و�طر�قــة 

ــیتنا. حتى �صـــبح ثمر الروح عادة فى )268(ســـهلة" ؛ حتى یتم تغییر شـــخصـ

 حیاتنا.

"المتعبین والثقیلى األحمال" إلى  في إنجیل متى، یدعو �ســـــــــــــوع الناس  

اَلْوا ِإَليَّ َ�ا َجِمیَع اْلُمْتَعِبیَن   ــهـلة. "َتعـَ التوحد معـه في حـیاة طاعة مر�حـة وســــــــــــ

ِاْحِمُلوا ِنیِري َعَلْیُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِّي، َألنِّي َوِد�ٌع  َوالثَِّقیِلي اَألْحَماِل، َوَأَنا ُأِر�ُحُكْم.

ِب،   اْلَقلـــــْ ُع  ــِ ُكْم.َوُمَتَواضــــــــــــ ــِ ِلُنُفوســــــــــــ ًة  َراحـــــَ ُدوا  َوِحْمِلي   َفَتجـــــِ َهیٌِّن  ِنیِري  َألنَّ 

ــبة إلى �ســـوع، �مكن أن �كون  النیر"ســـهل" عندما یتغیر التصـــرف الداخلي: عندما ال �عود القلب منحرًفا   )269(َخِفیٌف»." �النسـ

 
 14: 3يف  265
 6: 1يف 266

267 Lettie Cowman, Streams in the Desert (Grand Rapids: Zondervan, 1996), June 11 . 
 اقتباس من داالس ويالرد مشار اليه يف الدرس األول.  268
 30-28: 11مت  269

أن   للمرء ا يمكن ن �سلق جبل. ايفرست ليس تحديً إ

 
ً
م��  10000 �. يبلغ ارتفاع أع�� جبل حوا� �عت��ه سهال

أقل من   2/3قدم)، �� قمتھ. يوجد  30000(

األك�ج�ن مقارنة بمستوى سطح البحر. لقد فقد  

ثالثمائة متسلق حيا��م وهم يحاولون �سلقھ. ي�لف  

ا للتسلق ! وا�حياة  يومً  40دوالر و  57000حوا�� 

، و�� رحلة ال يمكننا  اأيضً املسيحية تتطلب االل��ام  

لة ا  ا  ا
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لسـیاق عن القبول. هذا ما یر�د هللا أن  وهي المصـطلحات التي تتحدث في هذا ا  -عن إرادة هللا، ولكنه أصـبح لطیًفا ومتواضـع 

 �فعله فینا.

 التدر�ب �طور و�نمى الشخصیة - ب

من المهم فهم دور الفضـــیلة والشـــخصـــیة في الحیاة المســـیحیة. غالًبا ما یرتبط الفشـــل الروحي ارتباًطا مباشـــًرا، لیس �عدم  

 ضیلة والشخصیة المسیحیة في مسیرتنا مع الرب.وجود اإلخالص أو الرغبة أو التكر�س، بل لسوء فهم للدور الذي تلعبه الف

أثناء �تابتي لهذا الدرس، اســــتضــــفنا أنا وزوجتي دراســــة الكتاب المقدس لألزواج في منزلنا. خالل إحدى شــــر�تنا، أعر�ت 

"لكن   إحدى األمهات الشــا�ات عن عجزها المحبط عن العیش حیاة مســیحیة ثابتة. "هذا یبدو غبًیا وســخیًفا حًقا" هكذا تعجبت،

 الفكر الذى عبر في ذهنى أحیاًنا أنه ر�ما لم أكن مختارة من هللا، ور�ما لن أكون قو�ة مهما �انت المحاولة صعبة!".

واآلن، ر�ما لن نقول مثل هذا، لكن هناك العدید من المؤمنین المخلصـین الذین یتسـاءلون إن �انت أعلى مسـتو�ات الوالء  

یز�ن" أو "قد�سین عظماء"! لكن هللا ال �حابى الوجوه، و�ل مؤمن �مكن تشكیله إلى صورة والتكر�س هلل محفوظة لمسیحیین "مم

 المسیح. ومشكلتنا هي في �ثیر من األحیان مجرد عجز الشخصیة وفهم الدور الذي تلعبه الشخصیة في مسیرتنا مع الرب.

ــیة    بنفس الطر�قة التي تقّوي بها حدید التســـلیح (تعز�ز قضـــبان الصـــلب) الخرســـانة ن الجســـم، فالشـــخصـ والعضـــالت تحصـــّ

ــیة تمكن الحب والفرح والســـالم والصـــبر، وجمیع ثمر الروح   ــیة تعزز النفس. الشـــخصـ ــائل الحیاة المســـیحیة. الشـــخصـ تعزز فضـ

 لتكون أكثر ثباًتا في نفوسنا.

ح الروحي، �غض  تمكن الشـخصـیة المؤمن من اإللتزام �المسـیح والعیش في شـر�ة ثابتة وطاعة لیسـوع. بدون حدید التسـلی

 النظر عن مدى جدیتنا ونوا�انا الحسنة، سننهار ضد ضغوط الحیاة، ور�اح الشدائد، وموجات اإلغراء والتجارب.

إن الطبیعـة اإللهیـة، من خالل الروح القـدس، هي مصـــــــــــــــدر المحبـة. ولكن فعـل المحبـة لكـل النـاس أى (إظهـار االحترام  

 غیر محبو�ة یتطلب التدر�ب.وأعمال الرحمة) عندما یتصرفون نحونا �طرق 

ــیة والردود اللطیفة لألفراد المتخاصـــــــمین  تزرع بذرة اللطف في قلو�نا �اإل�مان، ولكن االســـــــتجا�ة اللطیفة لالتهامات القاســـــ

 تتحقق من خالل تدر�ب وترو�ض اللسان.

ترة ومرهقة یتطلب الروح القدس هو مصـــــدر الســـــالم، ولكن تعلم الحفاظ على قلو�نا في ســـــالم تام في خضـــــم ظروف متو 

 تدر�ب النفس.

ا ثمرة من ثمر الروح القدس. لكن االعتدال في عواطفنا وشــــــهواتنا یتطلب ممارســــــة االنضــــــباط الذاتي،  التعفف هو أ�ضــــــً

 خاصة �النسبة ألولئك الذین لم �عتادوا على قول "ال" ألنفسهم!.



101 
 

الطبیعة اإللهیة. لكن القدرة على انتظار ما نتوق   الصـــــــبر: هذه الفضـــــــیلة تزرع في أرواحنا ونفوســـــــنا من هللا. إنها نوعیة

 إلیه، ولتأخیر المتعة، ولكى نثبت هادئین یتثبت في شخصیتنا عن طر�ق الجهد المتعمد والمقصود.

األمانة: هى ســــمة من ســــمات الطبیعة اإللهیة. ولكونك موجوًدا في الوقت المحدد، والعمل الجاد، والوفاء �كلمتنا، والوفاء 

 �التزاماتنا یتطلب تدر�ًبا �قًظا، خاصة �النسبة ألولئك الذین �میلون إلى الكسل.

التواضع: هو ثمرة من ثمر الروح القدس. لكن فعل التفكیر في اآلخر�ن �شكل أفضل من أنفسنا، والجلوس في أدنى مقعد  

 على المائدة، وأخذ دور الخادم هو مهارة تتحقق فقط من خالل االنضباط.

ا هى من الروح القدس �اإل�مان، ولكن عادة  حراســـة القلب تكتســـب من خالل ممارســـة التدر�ب الروحي  نقاوة ا لقلب أ�ضـــً

 الدؤوب!

البذرة اإللهیة للتحكم الذاتي أو للتعفف هى من هللا، لكن ترو�ض لســــــــــــاني والتحكم فى �المي �أتي من خالل ممارســــــــــــة  

 التدر�ب.

 .)270(تعلم الثناء وتسبیح الرب في جمیع األوقات هو اختیار اإلرادة المدربالفرح: هو ثمرة من ثمر الروح، ولكن 

عن طر�ق الفداء �عطینا هللا �ل مواد البناء التي سـنحتاجها من أجل الشـخصـیة التقو�ة. ولكن بناء هذه الشـخصـیة، حجر 

ــبة لنا التحدي الیومي الذي نواجهه. أین ــكل �النســـــــ ــب النعمة؟ النعمة هي ما  على حجر، وغرفة واحدة �غرفة أخرى �شـــــــ تناســـــــ

 .�ختبره المؤمنون عندما �كونون مشغولین �التدر�ب

 ممارسة التدر�ب تشمل الشدائد، �ما فیها التأدیب - ج

ُئ   یَق ُیْنشــِ یَقاِت، َعاِلِمیَن أن الضــِّ ا ِفي الضــِّ ْبًراالشــدائد تدر�نا. فبولس �قول: "َوَلْیَس ذِلَك َفَقْط، َبْل َنْفَتِخُر َأْ�ضــً ْبُر صــَ ، َوالصــَّ

 �جب أن ننظر إلى الصعو�ة التي �سمح بها هللا في حیاتنا �مدرسة هللا للفضیلة. )271(َتْزِكَیًة، َوالتَّْزِكَیُة َرَجاًء"

، َوَال تیُخْر  َذا إِ أن تأدیب هللا هو تدر�ب لنا. وفى رســــــــالة العبرانیین نتعلم انه �جب على المؤمن أن "َال �ْحَتِقْر َتْأِدیَب الرَّبِّ

ُ�ُه، َوَ�ْجِلُد ُ�لَّ اْبٍن َ�ْقَبُلُه». ا أن هذا التأدیب هو لخیرنا، "لكى نشـــــــــــــترك فى    )272(َو�َّخه َألنَّ الَِّذي ُ�ِحبُُّه الرَّبُّ ُیَؤدِّ ونتعلم أ�ضـــــــــــــً

 .)273(قداسته"

 

 

 
 . 1: 34مز  270
 4-3: 5رو  271
 6-5: 12عب  272
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 التدر�ب یتضمن االنضباط الروحى - د

ومن خالل ممارســة هذه االنضــباطات، ســوف �حررنا الروح  هذا االنضــباط یدر�نا. االلتزامات الروحیة هي وســیلة للنعمة.

 القدس من طغیان الذات والشهوات والماد�ة والكبر�اء، و�جلب الشفاء إلى نفوسنا، و�شكلنا إلى صورة �سوع.

ــنیفها   ــنقوم بتصــــ ــیكیة. وســــ ــباطات الروحیة الكالســــ ــنكون قادر�ن على لمس �عض من االنضــــ ــیة، ســــ في هذه الدورة الدراســــ

 التالیة:�الطر�قة 

 التزامات وقت العبادة  

 العزلة: قضاء الوقت �مفردنا مع هللا. •

 التأمل: تذوق �لمة هللا مع العزم على معرفة و�رضاء هللا. •

 الصوم: تخطي وجبة (أو وجبات) للعثور على تغذ�ة أعظم من هللا. •

 البساطة: تعلم العیش �أقل قدر ممكن من أجل التر�یز على أهم األشیاء. •

 التضحیة: إعطاء وقتنا ومواردنا أكثر مما یبدو معقوًال من الناحیة اإلنسانیة من أجل زراعة اتكال أكبر على هللا. •

 انضباطات األنشطة

 الصالة: عقد محادثة مع هللا. •

 العبادة: تقد�م الثناء المستمر والتعبد هلل. •

 .الشر�ة: اللقاء مع مسیحیین آخر�ن إلعطاء وتلقي الرعا�ة والخدمات •

 االعتراف: الصدق والشفافیة المنتظمة أمام هللا والصدیق المسیحي الموثوق �ه. •

الخضــــــــوع: التواضــــــــع أمام هللا واآلخر�ن بینما تســــــــعى إلى المســــــــاءلة في العالقات. فالعالقات تدر�نا. واألدوات التي   •

ا تكون هذه األدوات مؤلمة جًدا. لكن �سـتخدمها هللا في معظم األحیان لتشـكیلنا إلى صـورة المسـیح هي أشـخاص أخرون. أحیانً 

ا المواهب الروحیة للمؤمنین اآلخر�ن من أجل "التجهیز واإلعداد" أو التدر�ب (نفس الكلمة المســـــــتخدمة في   هللا �ســـــــتخدم أ�ضـــــــً

 .)275("َنْنُمو ِفي ُ�لِّ َشْيٍء إلى َذاَك الَِّذي ُهَو الرَّْأُس: اْلَمِسیُح" )274() "عن القد�سین"7: 4تي1

 التدر�ب یتضمن االنضباط الشخصى  - هـ

التنازل عن الذات أو التضــــحیة الذاتیة تدر�نا. إن التنازل عن الذات یرتبط �التزام الفرد �قول "ال" �طر�قة حاســــمة للرغبات 

  الجســد�ة عندما تصــبح قو�ة للغا�ة، وخاصــة عندما تبدأ في تقو�ض الحیاة الروحیة لحیاة اإلنســان. قال بولس على هذا النحو: 

 
 12: 4اف  274
 . 13: 4اف  275
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َتْعِبُدُه، َحتَّى َ�ْعَد َما َ�َرزْ  ِدي َوَأســـْ ْيٍء... َبْل َأْقَمُع َجســـَ ُه ِفي ُ�لِّ شـــَ ُبُط َنْفســـَ ي "َوُ�لُّ َمْن ُ�َجاِهُد َ�ضـــْ یُر َأَنا َنْفســـِ ُت ِلآلَخِر�َن َال َأصـــِ

 )276(َمْرُفوًضا."

ــنناقشــــها في هذه الدورة  ــیة ســ ــباطات شــــخصــ ــیة : هناك ما ال �قل عن خمســــة انضــ ــاننا. 1الدراســ ــباط في لســ ) 2) االنضــ

) االنضــباط 6) االنضــباط في زماننا.  5) االنضــباط في مزاجنا.  4) االنضــباط في شــهواتنا. 3االنضــباط في حیاتنا الفكر�ة. 

 من القناعات الشخصیة.

مح لنعمة هللا �التدفق  التدر�ب والشدائد واالنضباطات الروحیة واالنضباط الشخصي: هذه هي التدر�بات األساسیة التي تس 

ــماح للروح القدس أن   ــاعدنا على الحفاظ على الرغبة الطبیعیة في االختیار، و�نتاج عادات جیدة، والســـــ ــتســـــ في حیاتنا. هذه ســـــ

 �سود �ما یر�د أن �جعلنا في توافق مع �سوع المسیح.

  لماذاالكثیر من الصــــراعات الصــــامتة مســــتمرة؟    ذا ال یتم التطابق مع المســــیح  وأهدافه �مز�د من االنتظام بیننا؟ لماذا هناك لما

 البعض منا خائب األمل من الحیاة المسیحیة؟ ألن قلة قلیلة من المسیحیین انضموا إلى صفوف صالة األلعاب الروحیة اإللهیة! 

 النمو عن طر�ق التدر�ب هو طر�قة هللا الطبیعیة لتشكلیلنا -3

و�فعل، فإلن تغییر قلو�نا في لحظات ســــــــــیاحتنا الروحیة، فنحن نعرف   في حین أننا نعلم أن الروح القدس �ســــــــــتطیع، بل

ــة   ــتمرة. فمعجزة الوالدة الجدیدة ومعمود�ة الروح مدهشـــــ ــج الكامل من خالل العملیات المســـــ ا أنه �قودنا إلى مرحلة النضـــــ ــً أ�ضـــــ

 وتهتمان �مشاكل القلب، لكنهما ال تحالن تلقائًیا جمیع مشاكل شخصیتنا.

شــــكیل الروحي هو عملیة ال تبتعد �ثیًرا عن تلك اللحظات االســــتثنائیة للنهضــــة. شــــهد العدید من أتباع �ســــوع  لكى نعلم هذا الت 

المكرســــین "لحظة إلهیة" من التكر�س الكامل والتســــلیم �عد الوالدة الجدیدة وتطهیر الروح القدس نتیجة لذلك. ولكن �ما أن المعجزات 

ــتثنائیة أو   ال تدمر القوانین الطبیعیة للطبیعة، فإن  ــتبعد العملیات الطبیعیة   هذه اللحظات االســ الفصــــول غیر العاد�ة في رحلتنا ال تســ

 للنضج الذي وضعه هللا في مكانه. 

 النمو الروحي ینمو عادة على مثال النمو الجسدي  - أ

هللا. و�نطبق نفس ن عمل�ة النضج التي عینهـــا  ویت�ع  معش�ة وضحاهـــا، ولکنه  نبی  نیدّضع راش رفال الطال یص�ح األ

 الشيء أ�ًضا على نمونا الروحي.

 التشكیل الروحي هو عملیة نمو مستمر ألن مشاكلنا أعمق مما نعرف -ب

لقد تم تشـــــــكیلنا من خالل الثقافة واألســـــــرة والخبرات، والفشـــــــل أكثر مما ندرك. لیســـــــت �ل العادات تمحى �ســـــــبب معجزة  

صــواتهن. و�عض األزواج المســیحیین یتصــرفون �غضــب في �عض  التغییر. ما زالت �عض األمهات المســیحیات یرفعن أ
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األحیان. الزوجات المســیحیات في �عض األحیان �كن مســرفات. وقد �صــارع الرجال المســیحیون �ســبب العین الزائغة أو 

 الفكر.

 أنه �غفر الخطیة، و�جددنا،  غالًبا ما �فرط المسیحیون في "اإلفراط في الكالم"، و"اإلفراط في النوم"، وما إلى ذلك. أنا أشكر هللا 

 و�عطینا الروح القدس، و�عمل معجزات، و�خرج الشیاطین. ولكن سیكون هناك دائًما ضرورة في حیاتنا إلى التدر�ب. 

 التشكیل الروحي هو عملیة نمو ألن �عض العادات �صعب �سرها - ج

القراءة. تحتاج إلى تدر�ب عقلك على القراءة.  إذا �نت ال تحب القراءة قبل الخالص، فأنت على األرجح مســــــــیحي ال �حب  

ا عاطفًیا إلى حد  إذا �نت تمیل إلى أن تكون ســلبًیا أو حكمًیا، فســتحتاج إلى تدر�ب موقفك تجاه الشــكر والقبول. إذا �نت شــخصــً

�نت قد   االنشـــغال بتدر�ب عواطفك. إذا  كبیر قبل أن تنال الخالص، فر�ما أنت اآلن شـــخص عاطفي مخلص. �جب علیك اآلن 

نشـــــأت مع والد مؤٍذ أو شـــــخص لد�ه وجهة نظر متدنیة للغا�ة نحو المرأة، فر�ما ما زلت تناضـــــل من أجل الحب واالحترام. درب  

نفســــــك. إذا قدمت والدتك لوالدك العالج الصــــــامت عندما لم تتمكن من الحصــــــول على طر�قها، قد ال تزال تعاني من هذه العادة  

ــالة هللا  ــیئة. ادخل إلى صـــــ الر�اضـــــــة! إذا �نت من الطبقة الواعیة أو المتحیزة، فقد ال تزال تعاني من االفتخار �العرق. درب   الســـــ

نفســـــــــــــك على التفكیر في جمیع الناس �الطر�قة التي �فكر بها هللا عنهم. إذا لم تقبل المودة أبًدا، فســـــــــــــتحتاج إلى بذل جهد �بیر 

 إلظهار المودة المسیحیة. 

ــیئة   ــكالت  طرق التف  - العادات الســــ ــتجا�ة للمشــــ ــنا، االســــ ــیاتنا،   - كیر، التعبیر عن أنفســــ ــخصــــ غالًبا ما ُحفرت في أعماق شــــ

�ســـتحیل الخروج منها بدون الروح القدس والتدر�ب! و�صـــرف النظر عن التدر�ب المســـتمر، فإننا لم، وال �مكن أن نكون مطا�قین  

"ُثمَّ َجاَء إلى ال  َهُروا  للمســــــــــیح. والتالمیذ خیر مثال على هذه الحقیقة:  تََّالِمیِذ َفَوَجَدُهْم ِنَیاًما، َفَقاَل ِلُبْطُرَس: "أَهَكَذا َما َقَدْرُتْم أن َتســــــــــْ

وُح َفَنِشیٌط َوَأمَّا اْلَجَسُد َفَضِعیٌف". (مت  َمِعي َساَعًة َواِحَدةً   ). 41- 40:  26ِاْسَهُروا َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَ�ٍة. َأمَّا الرُّ

ن فرصة! أخطأ فیها التالمیذ للمشار�ة في معاناة وآالم �سوع والوقوف معه في الصالة في ساعاته األخیرة. �الها  �ا لها م

من فرصـــة للســـیر في خطواته والتوافق مع نمط حیاته. لكن الجســـد �ان مهیمنا وغیر مدرب. و�ســـبب هذا، تخلى التالمیذ عن 

 �سوع في خضم المعر�ة.

نصــرة (الخمســین)، لن ینام التالمیذ مرة أخرى أثناء الصــالة، لكنهم دائًما ما �كونون متیقظین!  ســیقول أحدهم، �عد عید الع

أشــــك �شــــدة فى هذا االدعاء! قدم یوم الخمســــین الروح القدس الســــاكن، لكنه لم یالٍش حاجة التالمیذ إلى ضــــبط النفس. �كتب 

ضرورة التدر�ب الجاد. تذ�ر أن �طرس هو الذي یؤ�د   �طرس، وهو الشخصیة الرئیسیة في یوم الخمسین، قصة للتالمیذ حول

 )277(لنا أننا قد قبلنا �ل ما نحتاجه لحیاة مسیحیة صادقة وأمینة، ولكن �جب أن نضیف لبنة التدر�ب.
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 الرسوم التوضیحیة للتدر�ب من الحیاة الحقیقیة

ینتظرون حتى �صــــــــلوا إلى المیدان. وال ینتظرون  الر�اضــــــــیون المحترفون �صــــــــبحون ماهر�ن من خالل التدر�ب. إنهم ال 

. �صــــــــبح النجارون ماهر�ن في  ماســــــــتخدام أسلحته مي لتعلومدان المعارك الداجدوا في میود الینتظرون حتى یتواألداء. فالجن

 استخدام أدواتهم من خالل االستخدام المستمر.

من خالل الممارســـــة والتدر�ب، �صـــــبح المســـــیحیون    بنفس الطر�قة التي �صـــــبح فیها الر�اضـــــیون والجنود والنجارون مهرة

 من خالل الممارسة المستمرة. -الصبر، واللطف، والسیطرة على النفس أو ضبط النفس  -ماهر�ن في الفضیلة المسیحیة  

 ازرع فكرة، احصد فعل،

 ازرع  عمل، احصد عادة،

 ازرع عادة، احصد مصیر.

 مثال على التدر�ب الذاتي

ــیان هللا وموطنه المحبوب. �ما أنه �ان ینقاد �أســـــــــیر، �ان �جب عرف دانیال خطر أن � كون مغروًرا من قبل �ابل ونســـــــ

علیه أن یتســــــــاءل �یف ســــــــیحافظ على قلبه وعقله من �ونه مطا�قًا لبابل. في مكان ما في وقت مبكر في الســــــــبى،  قرر أن 

اِء اْلِكَتاَ�ِة َذَهَب إلى َبْیِتِه، َوُ�واهُ َمْفُتوَحٌة ِفي ُعلِّیَِّتِه َنْحَو  یدرب نفســــــــــه في التفاني من أجل هللا ووطنه: "َفَلمَّا َعِلَم َداِنیآلُ  ِ�ِإْمضــــــــــَ

اَم ِإلِهِه َ�َما َ�اَن َ�ْفعَ   )278(ُل َقْبَل ذِلَك."ُأوُرَشِلیَم، َفَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْیِه َثَالَث َمرَّاٍت ِفي اْلَیْوِم، َوَصلَّى َوَحَمَد ُقدَّ

تدر�بات من شـــــــأنها أن تحمي قلبه من حب �ابل،   -المبكرة في األســـــــر والســـــــبى، أســـــــس دانیال عادات یومیة من أ�امه 

 وتبقي قلبه على وطنه، وتحافظ على محبته لیهوه.

نتج عن تدر�ب دانیآل رؤى مدهشـــة وتأثیر روحاني وعلماني وصـــالة فعالة. و�ان له تأثیر عمیق على الیهود المســـبیین. 

 لمسیحیون الناجحون هم أولئك الذین یدر�ون أنفسهم نحو التقوى.ومثل دانیآل، ا

 الختام

هل تتمنى لو �نت مســـیحي أقوى؟ غالًبا ما �ســـيء الشـــباب والشـــا�ات فهم القوة الحقیقیة. القوة لیســـت عدم وجود إغراء أو 

األقو�اء لیســـــوا أولئك الذین یتمتعون   تجارب. القوة لیســـــت الالمباالة الهادئة، نحو اآللم، والظلم، والمتعة الحســـــیة. المســـــیحیون 

�الحصــانة من الكبر�اء، غیر حســاســین للكلمات التي تقطع أو تجرح، وال یرون شــیًئا جذاً�ا في الثمرة المحرمة، أو ال �شــعرون 

�أ�ة آالم الجوع لالنغماس الجســـدي. أفضـــل �لمة لوصـــف األشـــخاص الذین ال �حســـون �شـــيء، وال یرون شـــيء، وال �شـــعرون 

 ، وال یذوقون شیًئا، لیسوا أقو�اء، لكنهم... أموات!�شيء

 
 . 10: 6دا  278
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 القوة الحقیقیة توجد فى:

 النعمة تتعامل �حزم مع الخطیة وأي شيء �عوق تقدمنا الروحي. •

 النعمة تصل إلى صالة الجیم في �ل یوم للتدر�ب على التقوى. •

 الشجاعة المتواضعة لبناء الضمانات في تلك المناطق التي نكون فیها معرضین أكثر لإلغراء والتجارب.  •

 االلتزام �عملیة االنضباط الروحي و�ناء القوة. •

 الیقظة الروحیة الیومیة والصالة مع لبس سالح هللا الكامل.  •

 اإلمتالء المستمر من الروح القدس! •

�لبة مرشـدة جمیلة تدعى "ناال". لقد علمتني ناال الكثیر عن میزة االنضـباط والتدر�ب. لكي ابننا جیسـي، وهو أعمى، لد�ه 

�ان علیها أن تتحمل قبل �ل شــيء ثمانیة أشــهر من التدر�ب الصــارم. ولكي تســتمر  -تصــبح مفیدة لمدر�ها حمایته وتوجیهه 

ا ومیـاههـا �عنـا�ـة. یتم التحكم في نومهـا ووقـت في أن تكون مفیـدة، �جـب علیهـا أن تعیش حیـاة منضــــــــــــــبطـة. یتم تنظیم طعـامهـ 

فراغها. لقد تم تدر�بها على عدم النباح أو الجري وراء القطط! إنها تقضـي �ل لحظة من الیوم تقر�ًبا إما أن تسـترشـد أو تنتظر  

یومي! ناال لدیها حیاة بهدوء إلى جانب جیســــي ألمره التالي. �كافأ تدر�بها �الكثیر من المودة، والطعام المغذي، ووقت اللعب ال

 ممتعة ومجز�ة... �سبب االنضباط والتدر�ب.

 واجبات الدرس الجتماع الحصة القادمة

اقض على األقل ثالثین دقیقة هذا األسبوع فى مراجعة هذا الدرس، �ما فیهم الشوهد الكتابیة، طالًبا �صیرة من الروح  -1

 القدس.

 تكون فى حیاتك �ما �علنها لك الرب. اكتب فى صحیفتك أى تغیرات خاصة ینبغى أن -2

تـأمـل على األقـل فى مزمور واحـد فى وقـت عبــادتـك الیومى واكتــب فى مـذ�رتـك مـا الـذى �قولـه �ـاتـب المزمور عن   -3

 طبیعة وشخصیة هللا.

 اكتب فى مذ�رتك صالة شخصیة من أجل التغییر الروحى والنمو بناء على هذا الدرس. -4

 الیومیة لد�تور براون فى وقت صالتك الفرد�ة الیومیة.  تدرب على استخدام مرشد الصالة -5
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  للتعمق �صورة أعمق

James Bryan Smith ،The Good and Beautiful God (Downers Grove ،Il .: 

InterVarsity Press ) 

 

 7امتحان الدرس 

 ما الذى �عنيھ التقوى؟ -1

 للتقوى"؟ماذا يقصد بولس بقولھ: "درب" (روض) نفسك  -2

 ما �� السبع فضائل ال�ى يت�لم ع��ا بطرس و�جب علينا أن نضيفها إ�� إيماننا؟ -3

 ما�� األشياء الثالثة ال�ى يتضم��ا التدر�ب؟ -4

 ذكر �عض التدر�بات أو اإلنضباطات الروحية  ال�ى يجب أن نتدرب عل��ا أن أردنا النمو �� ال�خصية املسيحية. -5
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 8الدرس 
 

 التدریبات الروحیة للعبادة                               
 (ا�خلوة، التأمل، الصوم، والبساطة)                                                

 
 مراجعة الدرس

 الشخصیة من الدرس السا�ع.ناقش النقاط الرئیسیة من الدرس السا�ع. اطلب من الطالب المستعدین للمشار�ة �صلواتهم 

 أهداف الدرس 

 بنها�ة هذا الدرس �جب على الطالب أن:

 �فهموا أهمیة التدر�بات الروحیة الكالسیكیة �النسبة للتشكیل الروحي. -1

 �كون لهم فهم أفضل لهذه التدر�بات.  -2

 یبدأوا فى ممارسة هذه التدر�بات. -3

 لقطات من ا�حياة

ا من العمـال األجـانـب للكرازة �ـاالنجیـل (�قود دیزي  • ) في �ـار�س. للبقـاء مـالیـًا، �قیم هوالء العمـال في OFWsاجتمـاعـً

شــــقق ذات مســــاحات صــــغیرة وســــط ظروف صــــعبة جًدا. �عملون لوقت طو�ل مع قلیل من اإلجازات على مدار الســــنة. فهل 

 �مكن أن �حدث التشكیل الروحي في هذه الظروف الصعبة؟

لمســـــــــیحیین خارج الوال�ات المتحدة في المدن الحضـــــــــر�ة المكتظة �الســـــــــكان. �عیش معظمهم في فقر، �عیش معظم ا •

  3-2و�حاولون البقاء على قید الحیاة على أر�عة دوالرات في الیوم أو أقل. و�ثیرون یتعاملون مع تنقالت طو�لة، وأحیاًنا من  

ن عن عائالتهم مع آخر�ن. �النسبة لهؤالء المؤمنین، فإن إ�جاد ساعات في الیوم. �عیش معظمهم مع أسرهم الكبیرة، أو یبتعدو 

 وقت خلوة روحیة ومكان للعزلة هو تحٍد �بیر. وجعل الصالة والتأمل في �لمة هللا أولو�ة یومیة یتطلب التزاًما هائًال.

�كفي لتصـبح في الغرب، �عیش معظم المسـیحیین في عالم مادي سـر�ع الخطى. من الصـعب التباطؤ مدة طو�لة �ما   •

أكثر روحانیة. عادة ما �كون لدیهم مســـــاحة �افیة، و�عیشـــــون فوق العراء، ولدیهم إمكانیة الوصـــــول إلى األماكن الهادئة، و�ذا 
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قاموا بتبســــــیط حیاتهم، فإنهم �ســــــتطیعون توفیر الوقت للتدر�بات الروحیة. غالًبا ما �كون تحدیهم هو فقط رؤ�ة قیمة التدر�بات 

 في للتمتع �حضور هللا.وأخذ الوقت الكا

 الدرس

عنــد البوا�ــة األمــامیــة لمعســــــــــــــكر التــدر�ــب البحري في جز�رة �ــار�ز، ســـــــــــــــاوث �ــارولینــا، هنــاك عالمــة تقول: "أین یبــدأ 

 )279(االختالف!"

ما هو الفرق �النســبة لمشــاة البحر�ة األمر�كیة؟ �عض االختالفات في مشــاة البحر�ة هي: وضــع الجســم الصــلب، واللباس 

الناصــع، والشــعور �التر�یز والتصــمیم، واالنضــباط الشــخصــي، والصــال�ة البدنیة والعقلیة، واالســتعداد لمتا�عة األوامر، والقدرة  

على العمل �عضـــــو في فر�ق قتالي. یتم تطو�ر هذه الخصـــــائص خالل التدر�ب الجاد في جز�رة �ار�س. �عرف مشـــــاة البحر�ة 

 م. التدر�ب هو المكان الذي یبدأ فیه الفرق واالختالف!أن حیاتهم قد تعتمد على نوعیة تدر�به

إذا نظر أحد الغر�اء إلى المسیحیین في �نیستك، فما هى القائمة التى �ضعونها لالختالفات الرئیسیة بین المؤمنین وغیر  

 المؤمنین؟

وهذا أكثر من جلب المتجددین إلى شــــــهادة الخالص. إنها    )280(لقد دعیت الكنیســــــة، جیش هللا، إلى "تلمذة جمیع األمم".

مســاعدة المؤمنین الجدد على التشــكیل إلى صــورة المســیح. فحیاتهم، و�ذلك حیاة الكنیســة، تعتمد على إخالصــنا وأمانتنا لهذه 

رة الدراسیة، �یف الدعوة. �یف نحقق هذا؟ �یف نجعل تا�عین مخلصین ومكرسین لیسوع؟ األهم من ذلك �النسبة إلى هذه الدو 

ــیتم تحو�لنا من حالة االنكســـار والتمر�ز   ــبها �المســـیح؟ �یف سـ ــیة أكثر تشـ ســـنطور شـــخصـ

حول الذات إلى حالة من الكمال(الصـــــــــحة) والمنفعة في ملكوت هللا؟ جزء من الجواب هو 

ــیكیة. �قول ر�تشـــــارد فوســـــتر: "الســـــطحیة هي لعنة  في ممارســـــة التدر�بات الروحیة الكالســـ

الحاجة الماسـة الیوم لیسـت لعدد أكبر من األشـخاص األذ�یاء، أو الموهو�ین، عصـرنا....  

ولكن ألناس متعمقین.... والتدر�بات الكالســـیكیة لدعوة الحیاة الروحیة لنا أن ننتقل إلى ما  

 )281(وراء سطح الحیاة إلى األعماق".

 �ل جیل.نقصد بـ "الكالسیكیة" أنهم مارسوا وتدر�وا بواسطة مسیحیین مخلصین في 

 

 
 سوم التوضيحية والتطبيق مقتبس من الدكتور مايكل أفريي. الر  279
 19: 28مت  280

281 Richard Foster, Celebration of Discipline (New York: HarperCollins, 1998), 1 . 

تدعونا التدر�بات إ�� تجاوز ا�حياة  
االسمية ا�� أعماق �سوع. إ��ا  

املسيحية  تدعونا �عيًدا عن 
العارضة إ�� تدر�بات روحية حيو�ة  

ر�ة املز�د واملز�د  ستسمح لنا بتج
 ر�تشارد فوس��  من األعماق . 
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 الفكرة الرئيسية
ســـتوفر ممارســـة التدر�بات الروحیة، إلى جانب خدمة الروح القدس، التدر�ب لحیاة منتصـــرة. إنها ضـــرور�ة للغا�ة للتحرك 

 خارج حیاة مسیحیة اسمیة، فاترة، مهزومة في أغلب األحیان. �ل جیل مخلص من المسیحیین أثبت ذلك

 الدرس

 الروحیة في حیاة �ل مؤمنأهمیة التدر�بات 

كانت التدر�بات الروحیة مهمة في حیاة �ســــوع. إذا تم تشــــكیلنا إلى صــــورته، �جب أن �صــــبحوا مهمین �شــــكل متزاید في 

 حیاتنا �ذلك.

 التدر�بات الروحیة تحارب العالم والجسد والشیطان - 1

لرســــل بوضــــوح على الحاجة إلى بذل جهد  لقد أكد �ســــوع وا  )282(من األفضــــل أن نفهم الحیاة المســــیحیة �ســــاحة معر�ة.

َماَواِت ُ�ْغصــــــــَ  ُبوَن مليء �اإل�مان والقتالیة الروحیة. قال �ســــــــوع، "َوِمْن َأ�َّاِم ُیوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن إلى اآلَن َمَلُكوُت الســــــــَّ ُب، َواْلَغاصــــــــِ

ــیحیة �اعتبارها معر�ة.  )283(َ�ْخَتِطُفوَنُه. ــیر إلى الحیاة المســـــــ المعر�ة تتطلب مؤمنین منتبهین، و�قظین، هذه   )284(و�ولس �شـــــــ

 �كونوا موجودین على قید الحیاة.         وصاحین. والمؤمنون األسمیون والفاترون ل

في القصـــة الرمز�ة، لســـیاحة المســـیحى، �قلم جون بنیان، الشـــخصـــیة الرئیســـیة، المســـیحى، یزور بیت المترجم. وهناك، ُتظِهر  

اب الســـــــــماء، و�تغلب على الحراس، ثم یدخل أبواب المدینة المقدســـــــــة ببهجة �بیرة. لم �فهم  للمســـــــــیحى رؤ�ا لرجل مســـــــــلح �غلق أبو 

المســیحى هذه الرؤ�ة، لذلك �شــرحها له المترجم. الرؤ�ة تعني أن العزم الملهم والحماســي مطلوب من �ل مســیحي ینوي الدخول إلى 

 السماء، ألن �ل الجحیم حاجة  لكى تمنعنا. 

 )285(التدر�بات الروحیة ستعزز قلو�نا وتوجهنا عقلًیا وروحًیا للمعر�ة مع العالم والجسد والشیطان.إن ممارسة 

 التدر�بات الروحیة هي وسیلة النعمة، وتجهیزنا للمعر�ة - 2

ــیطان. في الواقع، �ل �فاح ــد، أو الشـ ــاحة المعر�ة هذه، نحتاج إلى النعمة. أنت وأنا ال نناســـب هذا العالم أو الجسـ   في سـ

اإلنســـان من أجل البر غیر �اٍف. ألن البر هو عطیة من هللا. وال یوجد شـــيء �مكننا القیام �ه لكى نقبل ملء �ســـوع. لكن هللا 

ــتر: "المزارع ال حول له وال قوة لزراعة الحبوب. و�ل ما  ــارد فوســـــ ــیلة لقبول النعمة. �تب ر�تشـــــ أعطانا التدر�بات الروحیة �وســـــ

المناســـبة لزراعة الحبوب. فیزرع األرض، یزرع البذور، و�روى النبات، ثم تتولى قوى طبیعیة    �ســـتطیع فعله هو توفیر الظروف

 
 12: 6يت 1 282
 12: 11مت  283
 7: 4يت2 284
 16:  2يو 1؛  12: 6اف  285
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فهي طر�ـقة لزرع الروح. والـتدر�ـبات هي طر�ـقة  -األرض عملهـا فتخرج الحبوب. هذه هي نفس الطر�ـقة مع الـتدر�ـبات الروحـیة  

 )286(نا وتغییرنا."هللا للوصول بنا إلى األرض. إنها تضعنا حیث �مكنه العمل في داخل

ــنا إلى   ــيء �مكننا القیام �ه لتغییر أنفســـــ ــكیل الروحي والكاتب رو�رت مولهوالند: "في التحلیل النهائي، ال یوجد شـــــ �كتب معلم التشـــــ

واسـتمر �شـرح لنا أن هناك   ) 287( أشـخاص �حبون و�خدمون �ما فعل �سـوع، ما لم نتیح أنفسـنا هلل للقیام �عمله لنعمة المغیرة في حیاتنا." 

 ثالثة طرق نوفرها هلل من أجل التشكیل الروحي: المواجهة، التكر�س، والتدر�بات الروحیة: 

الكتاب المقدس، العبادة، أخ أو أخت في المســــــــــــیح،   -: "من خالل �عض القنوات  النعمة تفیض من خالل المواجهة - أ

 ) 288(ا مع صورة المسیح."روح هللا قد �حرك �عض المناطق التي ال نتطابق فیه

: "�جب أن نصـل إلى حد قول نعم هلل في �ل نقطة ال تعجبنا. �جب أن نفسـح هلل  النعمة تفیض من خالل التكر�س   - ب

 �جب أن نفتح �اب نفوسنا هلل.) 289(مجاًال للقیام �العمل الذي یر�د أن �فعله... ألن التغییر لن �فرضه علینا.

 : هذه هي أعمال فتح الباب هلل �طر�قة متناسقة.در�بات الروحیةالنعمة تفیض من خالل الت - ج

أســئلة للمناقشــة: هل هناك أي تشــا�ه بین ما �حدث في معســكر الجیش وما �حدث في �نیســتك؟ ماذا عن حیاتك الشــخصــیة؟  

الملعب؟ ما مدى اختالفك هل یذ�رك المســـــیحیون في �نیســـــتك المحلیة �الجنود في ســـــاحة المعر�ة نشـــــیطین أو األطفال في أرض  

 الذي تعتقد أنك ستعیش �ه إذا �نت تعتقد حًقا أنك تعیش في ساحة معر�ة؟ 

 توفر التدر�بات الروحیة مز�ًدا من التمتع �اهلل - 3

جنود في طر�قنا إلى حفل زفاف. و�ثیًرا ما نفكر في المســیحیین الذین �مارســون التدر�بات الروحیة على  نعم، نحن جنود. لكننا  

ا غیر ســـــعیدة. وهذا صـــــحیح فى �عض األحیان. لكننا   أنها شـــــدیدة الخطورة ومتشـــــددة، وأ�ضـــــً

 ) 290( �حاجة إلى التفكیر في الحیاة المسیحیة لیس فقط �حرب، ولكن أ�ًضا �حفل عرس. 

نحن عروس المســـــــــــــیح في طر�قـنا إلى زـفافـنا. وســـــــــــــیكون یوم زـفافـنا یوم اتحـاد ـتام مع 

ــیحیین على الطر�ق، فإن الترقب البهیج   ــیح و�وًما من االحتفال األبدي والتهلیل. �مســـــ المســـــ

ــنا �عطینا الفرح، الفرح الذي غا  لًبا ما �ظهر من قلو�نا  الذي نختبره والعاطفة (المودة) المتزایدة التي نملكها نحو المســـیح، أن عر�سـ

وفى حیاتنا الیومیة. إن قد�ســــي هللا حول العالم األكثر تأثیًرا على حیاتي لیســــوا حزانى وال�اكین. إنهم لیســــوا مكتئبین أو ســــلبیین.  

عن   وممارســــتهم للتدر�بات الروحیة ال تجعلهم متكبر�ن روحًیا أو �عیدین عن الناس "العادیین". هم في حالة تأهب وصــــحوة عقلیة 

 
 .6فوسرت،  286
 26موهلوالند ،  287

288 Ibid ،37 . 
289 Ibid ،38 . 

 . 9:  21رؤ 290

ال تصبح التدر�بات  أن  يجب
الروحية مجرد عادات، بل  
ممارسات تؤدي إ�� التمتع 

 ال�امل با�. 
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�قین. لكن، مثل �ســــــــــوع هم أكثر الناس تواضــــــــــًعا وتفاؤًال وفرًحا في العالم. والمســــــــــیحیون الذین یتجولون وثقل وحمل العالم على  

ــاعدنا   ــتســ ــور هللا، وهو ما ســ ــة حضــ ــوم، أو التأمل الكتابي فى الكتاب المقدس. إن ممارســ ــالة، أو الصــ ــون الصــ أكتافهم وال �مارســ

 ام �ه، سیجلب لنا الحر�ة الروحیة. أما القلق والخوف والظلم سیفقد قبضته علینا، �حضور �سوع فینا. التدر�بات الروحیة على القی 

من األهمیة �مكان أن یتعلم المســـــیحیون االحتفال �صـــــالح هللا و�ر�اته، حتى في ســـــاحة المعر�ة. فاحتفاالتنا "الصـــــغیرة"  

ــا�قة لیوم زفافنا! عّلم جون و� ــلي أن محبة هللا هي "أن نتلذذ �ه، ونفرح �إرادته، وأن نرغب على طول الطر�ق هي تذوقات ســ ســ

ــعادتنا فیه، وأن نعطش لیًال ونهاًرا للتمتع الكامل �ه". ــاف ســــ ــعي إلى اكتشــــ ــائه، وان نســــ ــتمرار في إرضــــ �جب أن ال   )291(�اســــ

 ة.تصبح التدر�بات الروحیة مجرد عادات، بل ممارسات تؤدي إلى التمتع الكامل �اهلل و�ر�اته العدید

�جب أن نكون حر�صــین جًدا على عدم النظر إلى الصــالة أو الصــوم أو أي من التدر�بات الروحیة �طر�قة لكســب إحســان  

�كون هللا مدیوًنا لنا، أو الحصـــــــــــول على �عض "البر�ات" الماد�ة. �شـــــــــــعر �عض المســـــــــــیحیین أنه إذ �قدمون �عض  أنهللا، أو  

یتعین علیه أن �عطیهم ما �طلبونه. تتعلق التدر�بات الروحیة بزراعة عالقة أعمق التضــــحیات، فإن هللا �كن مدیًنا لهم �شــــيء وســــ 

 مع هللا، ولیس جعله مدیوًنا لنا. 

التدر�بات الروحیة هي وســیلة النعمة لتشــكیل التالمیذ العادیین إلى صــورة المســیح. إن التدر�بات الروحیة لیســت  - 4

 للمسیحیین المتفوقین. 

یـل. ألن التـدر�بـات الروحیـة هي لألمهـات في المنزل، والمزارعین، والمهـاجر�ن، واألســــــــــــــاتـذة، ال یوجـد شــــــــــــــئ من هـذا القب

 والطالب، وأصحاب األعمال، والجمیع.                             

كان تالمیذ �سوع مجرد صیادین عادیین؛ ولكنهم تعلموا من �سوع ممارسات العزلة والتأمل والصالة والصوم والتضحیة والعبادة  

ــة هذه التدر�بات، تدفقت قوة هللا في   ــبًها �ه. ومن خالل ممارسـ ــبحوا أكثر شـ ــون ذلك، أصـ ــاء الرب. وعندما �انوا �مارسـ والخدمة وعشـ

 تهم ومن خاللها. حیا 

ســـــارع جیمس إلى تشـــــجیع مســـــیحیین عادیین جًدا على الرغم من أن "ِإیِلیَّا 

َالًة أن َال ُتْمِطَر، َفَلْم ُتمطر.ٍ.. ُثمَّ   لَّى صــــــــَ اًنا َتْحَت اآلَالِم ِمْثَلَنا، َوصــــــــَ كان ِإْنســــــــَ

َماُء َمَطًرا، َوَأْخَرَجِت اَألْرُض َثَمرَ  ا، َفَأْعَطِت السـَّ لَّى َأْ�ضـً . فاهلل یتقابل  )292(َها."صـَ

 مع الناس العادیین و�ستخدمهم لمجده.

 

 
 انظر عظة ويسلي، "عن احملبة"  291

  http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-edition/sermon-139-on-love   
 . 18-17: 5يع     292

ال يمكن أن يكون ذلك، إننا يجب أن  

 �� حوار مستمر مع  
ً
 �امال

ً
نق�ىي يوما

الناس، دون أن نخسر �� نفوسنا، و��  

�عض املقاييس، نحزن روح هللا القدوس.  

نحتاج �ل يوم إ�� التقاعد من العالم، ع��  

األقل �� الصباح واملساء، للتحدث مع  

هللا، للتواصل بحر�ة أك�� مع أبينا الذي هو  

 � ا�خفاء.  �
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   تحدید التدر�بات الروحیة الكالسیكیة 

في هذا الدرس وما یلي، ســـــوف نســـــتكشـــــف �إ�جاز �عض التدر�بات الروحیة الكالســـــیكیة ونبحث عن طرق عملیة لدمجها في  

 التوضیح أكثر من غیرها. و�عضها یتطلب المز�د من  )  293( مسیرتنا مع هللا. 

لِّي التدر�ب الروحى للخلوة (العزلة):  - 1 ٍع َخَالٍء، َوَ�اَن ُ�صـــــــــَ ى إلى َمْوضـــــــــِ ا َقاَم َوَخَرَج َوَمضـــــــــَ ْبِح َ�اِكًرا ِجد� "َوِفي الصـــــــــُّ

 294ُهَناَك."

 معنى الخلوة (العزلة) - أ

وتقترب منه. �أنه تدر�ب روحي، فإن العزلة ال تتعلق  الخلوة (العزلة) ببســـــاطة هي االنســـــحاب عن الناس لكي تنفرد مع هللا 

 ببساطة �الوحدة، بل �الوحدة مع الرب. العزلة هي الصوم عن الصداقات من أجل التر�یز على صداقتنا األساسیة مع هللا. 

عزلـة ولكن �جـب علینـا أن نفهم العزلـة (الخلوة) لیس فقط االنســــــــــــــحـاب إلى مكـان مـادي، ولكن إلى مكـان عقلي �ـذلـك. ال

تغلق �اب عقولنا، لبعض الوقت، للعالم الخارجي، من أجل تجدید اإلنســـــــــان الداخلي. إذا فكرنا في العزلة بهذه الطر�قة، فر�ما 

 �مكن أن تصبح رحلة مترو األنفاق أو مكتب الطبیب المزدحم مكاًنا للعزلة عندما ال �مكن العثور على العزلة الجسد�ة.

 �سوعالخلوة (العزلة) فى حیاة  - ب

لِّي." ــَ َ�ْعَتِزُل(وحده، منعزًال) ِفي اْلَبَراِري َوُ�صــ ــتنزفت  )295(�خبرنا لوقا أن �ســــوع غالًبا "َ لماذا فعل ذلك؟ ألن خدمة الناس اســ

الموارد التي تحتاج إلى تجدیدها �اســــــــتمرار. على الرغم من أنه �ان لد�ه �ضــــــــع ســــــــنوات فقط إلنهاء عمله  -موارده الروحیة  

 وع عمًدا حیاته لینعزل �عیًدا عن أتباعه وأن �كون وحیًدا مع أبیه.الدنیوي، رتب �س 

 قوة الخلوة (العزلة) فى التشكیل الروحى - ج

الحظ أحد آ�اء الكنیســــة، وهو د�ادوشــــوس من فود�كي، أنه إذا ُتِرك �اب حیاتنا مفتوًحا أمام أشــــخاص آخر�ن لفترة طو�لة، فإن  

الحظت ذلك في حیاتي الخاصــــــة. بدأت أكون فقیر روحًیا عندما أخفقت في الجلوس عند أقدام . وقد  ) 296( حرارة  نفوســــــنا ســــــتهرب 

�ل هذه غالًبا ما تكون    - �ســــوع، القلق، ونفاد الصــــبر، وفقدان الثقة، واإلطار التشــــاؤمي للعقل، واإلحســــاس �الفراغ، والروح المنتقدة 

 نتیجة إلهمال العزلة (الخلوة). 

ر ارتباطنا غیر الصـــــــــــــحي �الناس. في العزلة، نرفع  أعیننا من على الناس والطرق التي تؤذینا أو  في العزلة (الخلوة)، نخســـــــــــــ 

تخـیب آمـالـنا ونعـید نظرـنا إلى الرب. في الخلوة الحقیقـیة، نحن نعطى للروح الـقدس اهتمـامـنا الكـامـل. إـنه �عـید ترتـیب رؤ�تـنا وأولوـ�اتـنا  

 
 Disciplines ofحتفال التدريب، ابإلضــــافة إىل كتيب صــــغري مفيد، بعنوان  ابلنســــبة هلذه الدروس يف التدريبات الروحية الكالســــيكية، فإنين أعتمد بشــــكل كبري على كتاب ريتشــــارد فوســــرت، ا 293

Grace  ،للدكتور دان غليك، وكتاب ،Soul Shaper .للكاتب كيث دروري ، 
 35: 1مر  294
 ). 42: 4؛ لوقا 35: 1؛ مرقس 23: 14( انظر أيًضا مىت  16: 5لو  295

296 Drury, 27 . 
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ــالم والمحبة والفرح في قلو�نا. ف  ــكب الســــ ــحة من الروح له و�ســــ ــؤولیاتنا �مســــ ي العزلة (الخلوة)، نجد نعمة للعودة إلى مجتمعاتنا ومســــ

 القدس إلحداث تأثیر دائم. 

العزلة تحذرنا من أمراض االنشـــغال القاتلة وعقلیة األداء. في العزلة، نتعلم أن هللا ال �قّدرنا �ســـبب ما نفعله من أجله، بل  

وو العقلیـة العـالمیـة اإلنجـاز المرئي أكثر �كثیر من تجـدیـد أذهـاننـا في حضــــــــــــــرة هللا. �یـاننـا الـداخلي. �قـّدر النـاس ذ -من نحن  

�عرف الناس الذین لدیهم اهتمام روحي أن إعادة تشــكیل أعمق �یاننا الداخلى إلى صــورة المســیح هو غرض هللا األســاســي في  

 الفداء.

ــة في العزلة، نكتشــــــــــــف أن الروح القدس �مكن أن ینجز أكثر �كثیر من خال ل ثباتنا فیه أكثر عن طر�ق جهودنا الیائســــــــــ

 للقیام �شيء عظیم �النسبة له.

 في العزلة - البدء  –الشروع  - د

ا�حث عن مكان یناســـــــبك: �ن خالًقا. لقد زحفت إحدى الطالبات في إحدى مدارس الكتاب المقدس في آســـــــیا تحت  -1

كن أن تجده فیه! آخرون، مثلي، �جدون أن المشـــــي �مفردى في  ســـــر�رها لكى تنفرد مع هللا ألنه المكان الوحید الهادئ الذي �م

ــكانیة عالیة، قال أحد الرعاة على   ــاحة للتحدث. في الفلبین، وهي دولة ذات �ثافة ســــــــــ حد�قة �القرب من منزلي �منح هللا مســــــــــ

اد عن النـاس! ر�مـا  األقـل إنـه وجـد خلوة في غرفـة االجتمـاعـات(غرفـة الراحـة) ألنـه المكـان الوحیـد الـذي �ســــــــــــــتطیع فیـه االبتعـ 

 ظروفك اآلن تجعل إ�جاد مكان خلوة هادئ مستحیل تقر�ًبا، لكن الرب �فهم مكانك وسیساعدك إذا سمحت له.

جدول وقت منتظم للعزلة (الخلوة): لكي تصبح العزلة (الخلوة) تدر�با تحو�لًیا، من المهم أن تجد وقًتا منتظم  یناسبك  -2

أي وقت" هو "ال وقت". و�عبارة أخرى، ما لم نضــــــع وقًتا منتظًما لكى ننفرد مع الرب، فمن وتلتزم �ه. قال جون و�ســــــلي: "في 

 المحتمل أال �حدث ذلك.

اجعـل �ـل تر�یزك على هللا: ال تبحـث عن الرؤى الروحیـة أو األحالم أو آ�ـات خـارقـة للطبیعـة. اطـب فقط لكى یهـدأ   -3

 ق �لمته.قلبك وتواصل مع هللا، من خالل روحه المقدس، عن طر�

�ن صــــــبوًرا: االنضــــــباط والتدر�ب دائًما �ســــــبق الفرح والســــــرور! وهذا ینطبق على �ل التدر�ب. قبل أن نبدأ �اختبار  -4

 فوائد العزلة(الخلوة)، ر�ما نحتاج إلى ممارستها والتدرب علیها لفترة قصیرة.

 )297(العزلة (الخلوة).امنح أعضاء المجموعة فرصة للتعبیر عن أكثر الدروس فائدة حول 

 

 

 
 4: 15يو  297
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 التدر�ب الروحي للتأمل:  - 2

ُتُه، َوِفي َناُموِسِه َیْلَهُج َنَهاًرا َوَلْیًال...  )298(َفَیُكوُن َ�َشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمَیاِه،... " "لِكْن ِفي َناُموِس الرَّبِّ َمَسرَّ

 معنى التأمل أو اللهج - أ

 ) 299(یتكلم إلى نفسه، یتأمل.�العبر�ة (حجا): 

  )300(�الیونانیة (میلیتاو): �صمم �حرص؛ یتأمل فى.

التـأمـل في الكتـاب المقـدس هو تـأمـل �لمـة هللا �ـالتحـدث إلى النفس. نحن نتـأمـل في الكتـاب المقـدس عنـدمـا نحول أجزاء 

س توصــیلها إلى قلو�نا. حتى تتلقى قلو�نا تعلیماته،  معینة من �لمة هللا �الصــالة مراًرا وتكراًرا في عقولنا إلى أن یبدأ الروح القد

وتوجیاته وتحذیراته، وتقو�مه. حتى تتذوق نفوسـنا حالوته المتغیرة. �ما هو الحال في �ل تدر�ب، فالتأمل یتطلب اسـتنارة نعمة  

الروح القدس  ). ناقش ما �عّلمه هذا النص الكتابى عن دور  14-9: 2كو1اطلب من شــــخص ما قراءة ( )301(الروح القدس.

 في استنارة �لمة هللا.

ِل َوقَ  ِب َواِإلْبِر�ِز اْلَكِثیِر، َوَأْحَلى ِمَن اْلَعســــــــــــــــَ َهى ِمَن الــذَّهــَ ــْ ْطِر لقــد تــأمــل الملــك داود في �لمــة هللا إلى أن وجــدهــا "َأشــــــــــــ

َهاِد". قها مراًرا وتكراًرا؛ �ما أن الماعز �أكل الحشــــــیش و�جلس في وقت الحق تحت شــــــجرة الظل لیجتر علیها و�تذو   )302(الشــــــِّ

لذلك فإن المسیحي الذي یتأمل في �لمة هللا لن �قرأ و�نسى فحسب، بل سوف یتذوق �ل قطمة و�تكلم بها في حیاته. هذه هى  

واحدة  من أكثر التغیرات فى جمیع التدر�بات الروحیة. �قرأ العدید من المســـــــیحیین �تابهم المقدس، لكن القلیل منهم �أخذ وقًتا 

 لتذوقه.

 التأمل في الكتاب المقدس ال �فرغ العقل بل �ملؤه �كلمة هللا. - ب

التأمل الشــــرقي (زن والیوجا والتأمل التجاوزي) �عّلم إفراغ العقل وهو خطیر للغا�ة. الذهن الذي ُیترك فارًغا ســــوف �ســــكنه  

ى ملء العقل �كلمة هللا. صـــــرخ بینما یر�ز التأمل فى الكتاب المقدس عل  )303(أكاذیب شـــــیطانیة أو حتى الشـــــیاطین أنفســـــهم.

 )304(المرتل قائًال: "َكْم َأْحَبْبُت َشِر�َعَتَك! اْلَیْوَم ُ�لَُّه ِهَي َلَهِجي."

ــیـاء؟ ال   )305()، �حـث بولس المؤمنین على عـدم تفر�غ عقولهم ولكن "التـأمـل في هـذه األمور".4وفي (في   مـا هي األشــــــــــــ

، ُ�لُّ َما ُهَو َجِلیٌل، ُ�لُّ َما ُهَو َعاِدٌل، �ُ  ــیة، أو الفشـــل في الماضـــي، أو أخطاء اآلخر�ن؛ لكن �ل ما هو "َحقٌّ  لُّ الخطیة الماضـ

 
 3-2: 1مز  298
 ُكلِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفيِه. ألَنََّك ِحيَنِئٍذ ُتْصِلُح طَرِيَقَك َوِحيَنِئٍذ تـُْفِلُح."َيْربَْح ِسْفُر هِذِه الشَّرِيَعِة ِمْن َفِمَك، َبْل تـَْلَهُج ِفيِه َ�َارًا َولَْيًال، ِلَكْي تـََتَحفََّظ لِْلَعَمِل َحَسَب  الَ 8: 1يش   299
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یَلٌة َوِ�ْن َ�اَن َمْدحٌ  ٌن، أن َ�اَنْت َفضـــــِ یُتُه َحســـــَ ، ُ�لُّ َما صـــــِ رٌّ "  إذا اختار �ل ابن هلل لحظة بلحظة َما ُهَو َطاِهٌر، ُ�لُّ َما ُهَو ُمســـــِ

 الستبدال األفكار السلبیة والنقد�ة �أفكار جیدة وصالحة، فستتغیر حیاتهم الروحیة.

  الغرض من التأمل فى الكتاب المقدس هو التشكیل الروحي - ج

ــة هللا  ــا توفر فرصــــــــــــــــة لغســــــــــــــــل یومي �كلمـ ــأمـــل أنهـ ــة التي نفكر    )306(إن قوة التـ ــة تغیر الطر�قـ ــا ونعمـــل  ألن الكلمـ بهـ

ــرف. ــح �ل خطیة مخبأة  )307(ونتصـ ــنا وأرواحنا على   308ونور الكلمة �فضـ ــبع نفوسـ ــیطان. الكلمة تشـ و�ل �ذ�ة مدمرة من الشـ

 نحو منتظم �الحق حتى یتم تدر�بنا على التفكیر والتصرف مثل �سوع.

  -ســاحة المعر�ة بدون ســیف  إن الســبب الذي �جعل الكثیر من المســیحیین �فقدون المعارك الروحیة هو أنهم یدخلون في 

ــیف الروح. ــیحًیا حًقا، وال   )309(ســــ ــیطان  قائًال: أن هللا ال �حبك حًقا، أو أنك لن ینجح أبًدا، أنت لســــــت مســــ عندما یهمس الشــــ

�مكنك أن تعیش حیاة القداســــــــة، الجمیع ضــــــــدك، هللا لن �غفر لك... مرة أخرى، فلیس لدیهم وســــــــیلة للدفاع. ولكن من خالل 

ــنة حتى یتأســــس إ�ماننا �اهلل، وحتى یتم تدر�ب التأمل، فاننا نعید قراءة حق هللا یوًما �عد ی ــنة �عد ســ ــهر، وســ ــهًرا �عد شــ وم، وشــ

 مقاومة �ل أكاذیب العدو المتوهجة وهز�متها.

 نتیجة التأمل فى الكتاب المقدس  - د

 ،  من أجل ذلك فالـتأمل �قوى ثقتنا فى هللا.)310(الكلمة تنتج إ�مان -1

 ذلك فالـتأمل �ستبدل األفكار الخاطئة �األفكار الصحیحة.، من أجل )311(الكلمة تطهر أفكارنا وحیاتنا -2

 من أجل ذلك فالـتأمل �حمینا. )312(الكلمة توفر درًعا فعاًال ضد الشیطان -3

 من أجل ذلك فالتأمل یؤدى إلى مقدار أعظم وأعظم من بر�ات هللا. )313(الكلمة تنجح حیاة المؤمن -4

 نصائح عملیة للبدء في التأمل:

 األمر معقًدا.ال تجعل  -1

أـنا أحـب منهج جون و�ســــــــــــــلي البســــــــــــــیط في الـتأمـل: هـنا، أـنا �عـید عن الطرق المزدحمـة للـناس. أجلس �مفردى: فقط هللا 

موجود هنا. في حضــــوره افتح، وأقرأ �تا�ه. لهذه الغا�ة، إلكتشــــاف الطر�ق إلى الســــماء. هل هناك شــــك في معنى ما أقرأه؟... 

قول: "�ـا رب، ألیس هـذا هو �المـك؟ فمن تعوزه حكمـة فلیطلـب من هللا؟... ثم أ�حـث �عـد وانظر  إنى أرفع قلبي ألبي األنوار وأ
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في النصــــــــــــوص الكتابیة المواز�ة فى الكتاب المقدس، "قارنین الروحیات �الروحیات". ثم أتأمل فیها �كل االهتمام والجد�ة التي  

أولئك الذین لدیهم خبرة في أمور هللا. ثم الكتب [التار�خیة].... �كون عقلي قادًرا علیها. و�ذا �قي هناك أي شـــك، فأنا أســـتشـــیر 

 وما تعلمته إًذا، فإنني أعلمه �التالي.

 )314(أ�حث عن مكان هادئ "ُكفُّوا َواْعَلُموا َأنِّي َأَنا ُهللا. َأَتَعإلى َبْیَن اُألَمِم، َأَتَعإلى ِفي اَألْرِض." -2

 )315(واستعداد للطاعة. اقرأ وتأمل بروح الصالة من أجل �صیرة -3

 �ن حذًرا لحما�ة توقعاتك. ال تطلب آ�ات أو اعالنات خارقة. اطلب فقط أن تعرف هللا وأن تعرف منه. -4

 عندما تغادر مكانك الهادئ، خذ معك فكرة واحدة على األقل وتأمل فیها خالل الیوم. -5

 السلبیة �كلمة هللا.طوال الیوم، تدرب على استبدال الهز�مة واألفكار  -6

). ال تحاول تشـكیل هذه 8: 1لنأخذ خمس دقائق لممارسـة التأمل مًعا. دع الجمیع یهدأون و�تأملون �كل �سـاطة فى (�ش

اآل�ة في الخطوط العر�ضــة لدراســة الكتاب المقدس. بدًال من ذلك، ضــع نفســك في القصــة. �ن أنت �شــوع! تأمل في ما تعنیه 

 في حیاتك الخاصة. ما هي رسالة الرب �النسبة لك؟ هذه الرسالة له. ثم تأمل

ــوم: - 3 وُموَن َما َداَم اْلَعِر�ُس َمَعُهْم؟ َولِكْن  التدر�ب الروحى على الصـــــ ــُ َفَقاَل َلُهْم:«َأَتْقِدُروَن أن َتْجَعُلوا َبِني اْلُعْرِس َ�صـــــــــ

 )316(وُموَن ِفي ِتْلَك اَأل�َّاِم»َسَتْأِتي َأ�َّاٌم ِحیَن ُیْرَفُع اْلَعِر�ُس َعْنُهْم، َفِحیَنِئٍذ َ�ُص 

ا واحد من أصـــــعب األمور   من جمیع التدر�بات    - و�التالي مهمل    - الصـــــوم هو واحد من أكثر التغیرات الروحیة، ولكنه أ�ضـــــً

األفكار المتجولة  الروحیة. عندما �مارس �قلب صـــادق مع الصـــالة، فانه واحد من أكثر الوســـائل فعالیة لتجدید جوعنا هلل، واســـتئثار  

كلمة هللا. واالحتفاظ    والزائغة، وتقیید الرغبات الضـــــــالة، وحرق تبن الذات، وتوضـــــــیح االتجاه، وتلقي البصـــــــیرة الروحیة المتجددة من 

 �السلطان ومسحة الروح القدس. 

 معنى الصوم  - أ

نظام غذائي معین! فصوم الكتاب المقدس الصوم الكتابي هو االمتناع عن الطعام لألغراض الروحیة. الصوم لیس اتباع 

لیس االمتناع عن وســائل اإلعالم أو أشــكال الترفیه والتســلیة أو المناســبات االجتماعیة أو أي شــيء آخر. في هذه المجاالت،  

ــوًما. ال توجد حاالت في الكتاب المقدس   ــك أن االعتدال ونكران الذات مهمان لزراعة النمو الروحي، ولكنها لیســـــــت صـــــ ال شـــــ

 �كون الصوم هو أي شيء آخر إال الطعام.
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 الصوم لیس أمًرا، ولكنه مفترض بین المسیحیین - ب

، �جب أن )317(الكتاب المقدس ال �أمر �الصــوم مباشــرة، ولكنه �فترض ممارســته بین المســیحیین. في النص الوارد أعاله

�عد ظهیرة أحد األ�ام في مؤتمر في الفلبین،  �كون واضــــــًحا لنا أن �ســــــوع �فترض أن �ل مؤمن "البد أن �صــــــوم". وقد تُذكرت

حیث �ان رجل الدولة التبشـیري المخضـرم و�سـلي دوو�ل، هو المحاضـر. "قال �سـوع إن تالمیذه سـوف �صـومون"، قال: "إذن، 

هـــل أنـــت تلمیـــذ؟ هـــل تمـــارس هـــذا التـــدر�ـــب؟ "لقـــد �كتتنى �لمـــة هللا، وأدر�ـــت أن 

 والقوة �سبب إهمالي لهذا التدر�ب.  مسیرتي المسیحیة �انت تفتقر إلى السلطان

كان للصـوم مكاًنا مهًما جًدا في حیاة �سـوع، وحیاة الرسـل، و�نیسـة العهد الجدید.  

وقد �ان تدر�ًبا مهًما في �ل عمل عظیم من هللا. قال جون و�ســــــــلي، "الجمیع �علم أن  

ــالح �صـــــوم مرتین في األســـــبوع (األر�عاء والجمعة)." قال ابیفانس،   وهو أب الكنیســـــة وأســـــقف ســـــالمیس، فى قبرص  كل مؤمن صـــ

 ): "من الذى ال �عرف أن صوم الیوم الرا�ع والسادس من األسبوع �مارسه المسیحیون في جمیع أنحاء العالم؟" 403- 315( 

 أمثلة �تابیة للصوم  - ج

ــتیر، دانیال، األنبیاء، یوحنا المعمدان، �ســـوع، بولس،  الكتاب المقدس مليء �أمثلة للصـــوم. موســـى، حنة، داود، إیلیا، أسـ

 الرسل، الشیوخ في أنطاكیة، و�ورنیلیوس جمیعهم صاموا.

ــا ــى، تكلم هللا معه وجًها لوجه �ما �كلم الرجل صــــ ــام موســــ ــلت، فتح هللا )318(حبهعندما  صــــ ــامت حنة وصــــ . وعندما صــــ

، وأظهرت قوة هللا )321(، أعطیت له "حكمة وفهًما" لكلمة هللا )320(. وعندما صـــام دانیآل وصـــلى)319(رحمها وأعطاها صـــموئیل

 في هز�مة رئس بالد فارس، وتم منح اإلستجا�ة لصالة دانیآل.   

. وعندما صــلى �ورنیلیوس، وصــام )322(وعندما صــلى شــاول (بولس) وصــام، �ان ممتلًئا �الروح القدس وعیناه مفتوحتان

الة �رنیلیوس عن طر�ق خالص  ، الذي أسـتجاب صـ )323(وأعطى الصـدقات، ارتفعت هذه القرابین الصـادقة �نصـب تذ�اري هلل

 أهل بیته �أكمله. هذه لیست سوى عدد قلیل من األمثلة الكتابیة الكثیرة لقوة هللا التي تطلق من خالل الصوم والصالة.
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مثبتة عليھ . دع نيتنا تكون هذا، وهذا  
مجيد أبانا الذى �� السماء.  وحده، لت

 جون وس�� 
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 أر�ع نتائج قو�ة للصوم - د

 الصوم �جعل النفس متضعة - 1

ي،" ْوِم َنْفســــــِ ًحا. َأْذَلْلُت ِ�الصــــــَّ ي ِمســــــْ ِهْم َ�اَن ِلَباســــــِ . �ان عزرا �علم أن إعادة )324(قال �اتب المزمور، "َأمَّا َأَنا َفِفي َمَرضــــــِ

ــوف ــبیین الیهود إلى وطنهم ســـــــ ــوء العدید من األخطار واإلغراءات المق المســـــــ بلة، لذلك �تب: تتطلب النعمة اإللهیة. في ضـــــــ

َتِقیمَ  ْوٍم َعَلى َنْهِر أَْهَوا ِلَكْي َنَتَذلََّل َأَماَم ِإلِهَنا ِلَنْطُلَب ِمْنُه َطِر�ًقا ُمسـْ ْمَنا َوَطَلْبَنا "َوَناَدْیُت ُهَناَك ِ�صـَ ًة َلَنا َوَألْطَفاِلَنا َوِلُكلِّ َماِلَنا... َفصـُ

 ) 325(ذِلَك ِمْن ِإلِهَنا َفاْسَتَجاَب َلَنا."

یف �جعل الصــــوم  النفس تتضــــع؟ أن االمتناع عن الطعام البدني یذ�ر النفس �حاجتها المطلقة إلى هللا واالتكال علیه. ك

إنه یذ�رنا �أننا نقتات �األشـیاء الروحیة بدًال من األشـیاء الجسـد�ة والماد�ة. إن الصـیام المتمر�ز حول المسـیح هو شـهادة على  

ــنا: �ا هللا، أنا جائ ع لك. أیها الروح القدس، أحتاجك أكثر من الطعام، أكثر من البر�ات الجســـــد�ة أو الماد�ة، أكثر هللا ولنفوســـ

من أي شـــــيء في هذا العالم! لقد وجدت أن الصـــــوم هو عالج للعقم الروحي. عندما  

أكون جاًفا وعقیًما روحًیًا، فان الصـــــوم والصـــــالة یزرعان تر�ة قلبي الملیئة �الصـــــال�ة 

 وغرس �لمة هللا.و�جعلها تقبل زرع 

 الصوم �خضع شهواتنا الطبیعیة لشهواتنا الروحیة - 2

ــادنا   ــوم یبقي أجسـ ــهیتنا الطبیعیة القو�ة؛ الصـ ــهو واألنانیة، مما یؤدي إلى موت شـ ــوم عن مناطق خطیة السـ و�كشـــف الصـ

الجســـــــــــــم �غلي إلعاقة  تا�عة لألمور الروحیة. أو �ما قال أحد األ�اء في الكنیســـــــــــــة، "الصـــــــــــــوم �ضـــــــــــــمن أن المعدة لن تجعل 

. أخبرني شـقیقى الفلبیني، د�فید یو�ادي، ذات مرة أنه �ان �حاجة للصـوم عندما شـعر ببدا�ة الرغبات غیر الالئقة )326(النفس"

تثار فى داخله! و�عبارة أخرى، فإن أدنى ارتفاع في الكبر�اء أو الرغبة الخاطئة هو، �النســبة له، نقطة االنطالق للصــوم. شــهد 

 ال أتقیاء آخرون أن الصوم �طفئ نار الشغف الجنسي غیر السلیم.أ�ًضا رج

التدر�ب في مسـیرته مع هللا. وفي �عد أن علَّمت عن الصـوم فى یوم األحد، شـعر رجل مسـیحي �التبكیت لعدم تطبیق هذا 

وقت الحق شــــهد أن الصــــوم قد جعله یدرك االحتیاجات التى في قلبه. وقال: "لم 

أدرك أبًدا مدى عدم صــــــــبري حتى بدأت �الصــــــــوم". "وعندما قلت: ال ِلجســــــــدي، 

وجدت نفسـي غیر صـبور مع أطفالي!" ضـحكنا معه ألننا اسـتطعنا التعّرف علیه. 

 واقف إلى السطح الذي لم نكن نعرفه في قلو�نا.إنكار الذات �خرج الم

 
 13: 35مز  324
 . 23، 21: 8عز  325
 آسترييوس ، ىف القرن الرابع  326

البعض رفعوا الصوم فوق �ل  
عقل. والبعض  الكتاب املقدس وال

 جون ويس��  اآلخر أهملھ تماًما.

ن شغفنا البشري مثل األ��ار ال�ي تميل  إ
إ�� تجاوز شواط��ا. والصوم �ساعد ��  

 إبقا��م �� قنوا��م ال�حيحة. 
 ر�تشارد فوس�� 
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ــباط  ــاهل، ولكن... االنضـــــــ ــبه طفًال مدلًال، والطفل المدّلل ال �حتاج إلى التســـــــ ــتر، أن "المعدة تشـــــــ ــارد فوســـــــ یذ�رنا ر�تشـــــــ

مـا زاد والتـدر�ـب". �لنـا نعرف مـا الـذي �حـدث عنـدمـا نبـدأ في تـأدیـب طفـل مـدلـل، ألیس �ـذلـك؟ �لمـا �ـان الطفـل أكثر تـدلیًال، �ل

صـــــوت نو�ة الغضـــــب. و�لى أن یتعلم الخضـــــوع إلى �لمة "ال"، ســـــیكون لدینا تحٍد في أیدینا. هذا هو الحال مع طفلنا الداخلي  

 المدلل!

 الصوم یز�د شهواتنا الروحیة  - 3

نكون ، وهو یدعونا �أن )327(وجد �ســــــــوع رضــــــــا وشــــــــبع أكثر �كثیر في عمل إرادة أبیه أكثر مما فعل في الطعام المادي

َبُعوَن.." ، َألنَُّهْم ُ�شــــْ عندما أصــــوم، و�صــــبح آالم الجوع قوي، ســــأقول للرب،    )328(مثله. قال: "ُطوَ�ى ِلْلِجَیاِع َواْلِعَطاِش إلى اْلِبرِّ

"�ا رب، آالم الجوع هذه هى آالم الجوع �النســـــــــــبة لك. أر�د أن أكون هذا الجوع من أجلك. ال �عني �الضـــــــــــرورة أنني أشـــــــــــعر 

ــن ف ــعى جاهدین  �التحســـــ ــادقة. �جب علینا أن نســـــ ــالة الصـــــ ي هذه اللحظة، لكنني لم أكن أعرف أبًدا أن هللا یتجاهل هذه الصـــــ

 لتحو�ل آالمنا إلى صلوات، مؤمنین أن هللا سوف �شبعنا أكثر بنفسه.

 الصوم �جعلنا أكثر تمییًزا روحًیا  - 4

 لبدا�ة خدمة رســــــــــالتهم". َوَ�ْیَنَما ُهْم َ�ْخِدُموَن الرَّبَّ من خالل الصــــــــــوم، میزت �نیســــــــــة العهد الجدید في أنطاكیة إرادة هللا 

وُمونَ  اُوَل ِلْلَعَمِل الَِّذي َدَعْوُتُهَما ِإَلْیِه»"َوَ�صـــــُ وُح اْلُقُدُس:«َأْفِرُزوا ِلي َبْرَناَ�ا َوشـــــَ مر�زة مع الصـــــوم غالًبا ما   فصـــــالة   )329(، َقاَل الرُّ

 تجلب المز�د من الوضوح في حیاتنا وتساعدنا على اتخاذ قرارات مهمة.

جعلت صــالة �ســوع مع الصــوم أكثر وعًیا �الجوع الروحي للناس من حوله، وحافظت على قلبه مفعًما �الحب لهم، وحافظت  

ــنا  على روحه في حالة تأهب لما أراده أبیه أن �فعله و�قول للناس الج  ائعین روحًیا. ونحن مثل التالمیذ، غالًبا ما ننشــــــــــغل �أنفســــــــ

واحتیاجاتنا الخاصــة حتى نفقد عاطفتنا ومحبتنا تجاه النفوس. فالصــوم �ســاعدنا على ضــبط شــهواتنا، حتى �مكننا أن نرى ونســمع  

 عمل الروح القدس من حولنا. 

یذ �الطعام. ماذا �ان �قصـــــــد �ســـــــوع �عبارة، "َأَنا ِلي ) مًعا. ناقش التباین بین عالقة �ســـــــوع والتالم34-27:  4قراءة (یو

ُتْم َتْعِرُفوَنُه َأْنُتْم... َم َعَمَلُه." هل تعتقد أنه من الممكن أن �كون حب   َطَعاٌم آلُكَل َلســْ َلِني َوُأَتمِّ یَئَة الَِّذي َأْرســَ َطَعاِمي أن أَْعَمَل َمشــِ

 .لروح القدس في السامرة؟التالمیذ للطعام قد جعلهم �فتقدون رؤ�ة ما �فعله ا

 

 

 
 32- 31: 4يو  327
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 الصوم  �قوي إ�ماننا، و�التالي، �مكننا من االنخراط وهز�مة العدو - 5

ــعفاء وال حول لهم وال قوة ألنهم ال  ــالحین غالًبا ما �كونون ضـــــ ــاء الصـــــ ــبب في أن الكثیر من الرجال والنســـــ أعتقد أن الســـــ

أنفســهم عاجز�ن عن طرد الروح الشــر�رة من شــاب. یوضــح �ســوع )، �جد التالمیذ 17�مارســون الصــوم �شــكل منتظم. في (مت

وَع َعَلى اْنِفَراٍد َوَقاُلوا: "ِلَماَذا َلْم نَ  َم التََّالِمیُذ إلى َ�ســـُ ْقِدْر َنْحُن أن ُنْخِرَجُه؟ َفَقاَل بوضـــوح أن المشـــكلة �انت "عدم اإل�مان": "ُثمَّ َتَقدَّ

َالِة َوالَصْوِم". )330(َلُهْم َ�ُسوُع: "ِلَعَدِم ِإ�َماِنُكْم"   )331(واستمر �سوع �علمهم قائًال: "َوَأمَّا هَذا اْلِجْنُس َفَال َ�ْخُرُج ِإالَّ ِ�الصَّ

ما هي العالقة بین الصــالة الحارة والصــوم واإل�مان؟ الصــالة الحارة (صــالة مع صــوم) تقوي اإل�مان وتز�د قوتنا وفعالیتنا 

وحیة. و�دون صــــــالة وصــــــوم، لن نختبر أبًدا خالص وانقاذ هللا �ما یر�د أن �علنه. في خدمة هللا. نحن منخرطون في معر�ة ر 

 ) 332(غالًبا ما وجد بولس نفسه في خضم صراع روحي عظیم، ولذلك صام في �ثیر من األحیان.

ة وصـــــوم لن  غالًبا ما یواجه إخوتي وأخواتي الذین �خدمون في البلدان النامیة معارضـــــة شـــــیطانیة. هم �علمون أنه بدون صـــــال 

 یروا معاقل وحصون روحیة تنهدم. إنهم �أخذون �لمات �سوع �جد�ة هنا، و�التالي �ختبرون مظاهر عظیمة للقوة اإللهیة. 

 األشكال األولیة األساسیة للصوم في الكتاب المقدس   - هـ

 .الصوم العادي: االمتناع عن �ل المواد الغذائیة، الصلبة أو السائلة، ولكن لیس عن الماء -1 

 : تقیید النظام الغذائي، ولكن عدم االمتناع �لًیا.)333(الصوم الجزئي -2 

 نصائح عملیة للبدء فى الصوم

 األخذ �عین االعتبار حالتك البدنیة واتباع توصیات األطباء. -1

الفاكهة. حاول هذه مرة  ســــاعة. اذهب من الغداء إلى الغداء (وجبتین). اشــــرب فقط عصــــائر   24ابدأ �صــــوم جزئي لمدة    - 2

 واحدة في األسبوع لعدة أسابیع أو شهور. 

 ساعة. اشرب الماء فقط. تناول الفیتامینات إذا لزم األمر. افعل هذا �ل أسبوع. 24محاولة الصوم العادي من  -3

اإلفطار في الیوم الثاني سـاعة. �سـرعة من العشـاء إلى   36�عد مرور �عض الوقت، انتقل إلى الصـوم العادي لمدة  -4

 (ثالث وجبات). قم بذلك مرة واحدة في األسبوع لعدة أسابیع أو شهور.

 جرب الصوم لعدة أ�ام. هنا قد تجد طفرة روحیة �بیرة في حیاتك. -5

 اجعل الصوم جزًءا منتظًما من حیاتك! أشعر �ألم معدة فارغة واتكل على هللا لیمألك بنعمته. -6

 
 20-19: 17مت  330
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ة الشـــــــهادات واالختبارات المتعلقة بهذا التدر�ب. مارس الصـــــــوم هذا األســـــــبوع و�ن مســـــــتعًدا للعودة  ال تتردد في مشـــــــار�

 األسبوع المقبل للتحدث عن اختبارك.

یَرُتُكْم َخاِلَیًة ِمْن َمَحبَِّة اْلَماِل. ُ�وُنوا ُمْكَتِفیَن ِ�َما ِعْنَدُكْم، َألنَُّه َقالَ   التدر�ب الروحي للبســــاطة: - 4 :«َال أُْهِمُلَك َوَال ِلَتُكْن ســــــِ

 )334(َأْتُرُكَك»

 معنى تدر�ب البساطة  - أ

ا لــذلــك. إنــه یبــدأ �موقف داخلي من  ــاطــة هو نظــام التر�یز على أولو�ــات هللا وترتیــب نمط حیــاة الفرد وفقــً تــدر�ــب البســـــــــــــ

اختیارات أســـــلوب الحیاة �ما یتفق مع هذا  وهى معرفة هللا وخدمته. ینتج عن   -االنفصـــــال عن الجمیع، إال أعلى متعة للحیاة  

 الموقف.

البســــــــاطة الخارجیة تدور حول القیام بدورنا لجعل حیاتنا أكثر روحانیة وفعالة من الناحیة العملیة؛ حول تخلیص أنفســــــــنا 

ا، واألنشـطة  من �ل شـيء �سـرق فرحنا. حول إزالة الفوضـى من حیاتنا التي تزعجنا، والفوضـى التي تشـتتنا، والدیون التى تغرقن

 التي تسیطر علینا.

. ولكن ســـــوف  )335(محبة موحدة هلل والناس وتفان موحد لطلب ملكوته أوالً  -هللا یدعو �ل مســـــیحي إلى �ســـــاطة داخلیة   

تســـــتمر البســـــاطة الداخلیة عندما نرتب عمًدا حیاتنا الیومیة �طرق �ســـــیطة. یر�د العدید من المســـــیحیین أن �عیشـــــوا حیاة أكثر 

ــا، ــیئة للجدولة المفرطة، واإلفراط في الكالم، واإلفراط في االلتزام، واإلفراط في اإلنفاق، واإلفراط    حر�ة ورضـــــ لكن العادات الســـــ

 في الجمع، واإلفراط في العمل، وحتى اإلفراط في الخدمة، تمنعهم من الحیاة التى یرغبون فیها.

 البساطة فى حیاة �سوع  - ب

شــــّكل �ســــوع  تدر�ب البســــاطة في أقواله وأفعاله. فعندما نقرأ قصــــص حیاته، فإنه ال یبدو في عجلة من أمره، لكنه ینجز  

ا هـادفـة ا �طرق لهـا 336الكثیر. �ـانـت أنشــــــــــــــطتـه دائمـً . و�ـان الروح القـدس یوجهـه دائمـً

ا �فعل  )337(وهـادفـةمعنى   . هو  لم �عمـل فقط �جـد؛ لكـنه �ـان �عمـل �حكمـة، و�ـان دائمـً

 .)338(األشیاء التي �سر بها أبیه

 
 5: 13عب  334
 . 33: 6 ؛ مت 8:  40؛   4: 27مز  335
 43: 4لو  336
 43: 4لو  337
 34: 4يو  338

ترك �سوع مساحة كب��ة �� أيامھ  
سبب "انقطاعات  الكالم اإللهية"  �

 وتلقى �ل واحدة م��ا بنعمة. 
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لم تكن حیاة �ســـــوع ســـــهلة، لكنها �انت �ســـــیطة. �ان �عرف ما �انت حیاته تدور حوله، ومن الطفولة المبكرة �ان �جول 

.  ) 341(. �انت "نعم" تعني "نعم"، و�انت "ال" تعني "ال")340(�لمات قلیلة. عندما تكلم �ســـــــــــوع اســـــــــــتخدم )339(حول أعمال أبیه

. ترك الكثیر من المســــاحة  في أ�امه �ســــبب "انقطاعات الكالم اإللهیة" وتلقى �ل واحدة منها  )342(اختار أســــلوب حیاة �ســــیط

ذین �انوا �حاجة إلى الفداء والتالمیذ خاصــًة األشــخاص ال -. �ان الناس، ولیســت األشــیاء الماد�ة، دائًما أولو�ته  )343(�النعمة

الذین احتاجوا إلى  تدر�ب. عاش حیاة المبشــــر المتجول، المدعوم من قبل اآلخر�ن. دفن في قبر مســــتعار. وعندما مات على  

الصـلیب، �انت ممتلكاته األرضـیة الوحیدة هي المال�س التى على ظهره. إن تدر�ب البسـاطة في حیاة �سـوع جعلته یر�ز على  

 ألولو�ات التي أعطاها له أبوه.ا

 تدر�ب البساطة فى الكتاب المقدس   - ج

ال �قدم الكتاب المقدس مجموعة من القواعد لكیفیة جعل حیاتنا �ســـــــــــیطة، لكنه �قدم عدًدا من التحذیرات والتحر�ضـــــــــــات. 

ومن  )344(وضــــــــع الكنوز على األرضأعلن �ســــــــوع الحرب على الماد�ة. علمنا أنه ال �مكننا أن نخدم هللا والمال. وحذرنا من  

ْت َحَیاُتُه (اإلنســــان) ِمْن َأْمَواِلِه»." . حتى أنه طالب �أن یبیع الرئیس الشــــاب الغني �ل شــــيء �ملكه )345(الطمع، معلًنا: "َفَلْیســــَ

زامیر . �حـذر �ـاتـب الم)347(. قـال بولس إن أولئـك الـذین یر�ـدون في أن �كونوا أغنیـاء �ســــــــــــــقطون في تجر�ـة وفخ)346(لیتبعـه

 )348(قائًال: "ِإْن َزاَد اْلِغَنى َفَال َتَضُعوا َعَلْیِه َقْلًبا." 

 قوة البساطة فى التشكیل الروحى  - د

الغرض من البسـاطة هو ببسـاطة أن تحررنا. أن تبسـیط أسـلوب حیاتنا سـوف �جعلنا أحراًرا من طغیان الماد�ة و�مّكننا من  

في ملكوت هللا، وســـــــوف ینقذنا من العبود�ة إلى رضـــــــى الناس. أن تبســـــــیط عملنا  اســـــــتثمار المز�د والمز�د من الوقت والموارد

وخدمتنا ســیجعلنا أحراًرا في القیام �ما تم دعوتنا إلیه والتجهیز للقیام �العمل على نحو أفضــل. إن تبســیط �لماتنا ســیحررنا من 

 لوعود التي نقطعها.تقد�م الوعود وااللتزامات التي ال �مكننا الوفاء بها و�مكننا الوفاء �ا

 

 

 
 49: 2لو  339
 10: 14يو  340
 37: 5مت  341
 9: 8كو 2 342
 20: 9مت  343
 21:  6مت  344
 15: 12لو  345
 22-16: 19مت  346
 9: 6تي 1 347
 10: 62 مز 348
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 �جب أن نكون حذر�ن للغا�ة من مخاطر معینة: مخاطر البساطة. - ه

ا إلى نفس خیــارات نمط وأســــــــــــــلوب الحیــاة. نوعیــة أو نمط    -1 هنــاك خطر من القــانونیــة. لن �قودنـا الروح القــدس جمیعــً

نعطیه هو �حســـــب تعامل هللا الشـــــخصـــــي معنا.  المال�س التي نرتدیها، المنازل التي نعیش فیها، ومقدار المال الذي ندخره أو 

 دعونا ال نحكم وال ندین �عضنا البعض.

هناك خطر نبذ األشــــیاء الماد�ة على أنها ســــیئة. البســــاطة ال تعنى التخلى عن �ل الممتلكات (ما لم �طلبها �ســــوع)  -2

 ولكنها تحتفظ بها في مكانها الصحیح.

هناك خطر نبذ عطا�ا هللا الكر�مة. وصـل بولس إلى موضـع القناعة �كل من  -3

فبإمكانه أن �قبل الكثیر من االمتنان مثل قبول التضـــــحیة. إذا   )349(التضـــــحیة والوفرة.

 نت تتألم، "فاحسبه �ل فرح"!كان هللا یبار�ك، فافرح إًذا وال تخجل! فقط ال تضع قلبك على البر�ات. و�ذا �

 نصائح عملیة لممارسة تدر�ب البساطة

 .)350(ال تستعبد �سبب الدین )1

 شراء األشیاء لجودتها وفائدتها بدًال من اناقتها. )2

 )351(تطو�ر عادة التخلى عن األشیاء. )3

 تعلم أن تستمتع �األشیاء دون االضطرار إلى امتالكها. )4

 خاصة العجائب الطبیعیة لعالم هللا.تعلم أن تحب األشیاء البسیطة للحیاة،  )5

 .)352(تجنب الحصول على مكاید الغني، والتي تغذي روح الطمع )6

 فقط قم �الوعود وااللتزامات التي تعرف أنه �مكنك الوفاء بها. )7

 .)353(مساعدة �سر طغیان المال �كونك سخًیا و�ر�ًما )8

 تجنب أي شيء �شتتك عن طلب أوًال ملكوت هللا و�ره. )9

 

 

 
 12: 4في  349
 7: 22ام  350
 24: 11؛ ام 11: 3لو  351
 20: 28ام  352
 37: 5؛ مت  25: 20؛ ام 11: 76مز  353

�سوع يدعونا إ�� عدم الهم   
 ).  6:30باملمتل�ات (لوقا 

 تشارد فوس�� �ر 
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الفراغ أدناه، قم بتدو�ن ثالث طرق على األقل تعلم أنه �مكنك تبســـیط حیاتك للتر�یز أكثر على أولو�اتك الكتابیة. �ن في 

 مستعًدا إلجراء هذه التغییرات بنعمة هللا، و�ن مستعًدا لمشار�ة شهادتك مع مجموعتك خالل اجتماعك القادم.

1- ---------------------------------- 

2- ---------------------------------- 

3- ----------------------------------   

 مهام الدرس الجتماع الصف التالي

اقض ما ال �قل عن ثالثین دقیقة هذا األســبوع فى مراجعة هذا الدرس، �ما فى ذلك الشــواهد الكتابیة، واطلب �صــیرة   -1

 من الروح القدس.

 ینبغى أن تحدث فى حیاتك �ما �علنها لك الرب.اكتب فى صحیفتك أى تغیرات خاصة  -2

تأمل �ما ال�قل عن مزمور واحد فى وقت عباتك الیومى، واكتب فى صــــــــــــحیفتك ما �قوله �اتب المزمور عن طبیعة  -3

 وشخصیة هللا.

 اكتب فى صحیفتك صالة شخصیة من أجل التغییر الروحى والنمو بناء على هذا الدرس. -4

 یل الصالة الیومي للد�تور براون في صالتك الیومیة الخاصة.تدرب على استخدام دل -5

 للتعمق �صورة أعمق

 .1998فوستر، ر�تشارد. االحتفال �التدر�ب. نیو�ورك: هار�ر�ولینز،  •

 دري، �یث. مشكل النفوس. •

 Indianapolis ،IN: Wesleyan Publishing House ،2013. 

 إلیوت، إلیزابیث. التدر�ب، استسالم سعید. •

 Grand Rapids: Fleming H. Revell Company ،2006 
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 8امتحان الدرس 

 ما هما الفائدتان من التدر�بات الروحية كما �علم �� هذا الدرس؟ .1

 كيف تجعل�ى التدر�بات الروحية استمتع با� أك��؟ .2

 قدم شاهًدا كتابًيا يب�ن مدى أهمية العزلة �� حياة �سوع. .3

 ما هو مع�ى التأمل؟ .4

 الفوائد االر�ع للصوم؟ما ��  .5

 ---------ال�ى تميل إ��  -------بحسب ر�تشارد فوس��، "إن شغفنا البشرى مثل .6

 أذكر ثالثة أش�ال وطرق للصوم. .7
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 9الدرس 
 

 التدریب الروحي للعبادة 
 (الصالة الفردية)

 
 مراجعة الدرس 

 الثامن. الطالب المستعدین للمشار�ة �صلواتهم الشخصیة من الدرسراجع النقاط الرئیسیة للدرس الثامن. اطب من 

 أهداف الدرس 

 بنها�ة هذا الدرس �جب على الطالب أن:

 یتعلموا الصالة �ما �ان �سوع �صلى. -1

 یتدر�وا على الصالة �اتباع المثال الذى أسسه �سوع. -2

 لقطات من ا�حياة 

الد�تور فیل براون: "أشــعر و�أنني ال أصــلي �ما �كفي لتعافي جســد عائلتي. كتب شــاب الرســالة التالیة إلى صــد�قي  •

على الرغم من أنه في ذهني �اســتمرار، مع انى أجد نفســي ســاجًدا عند قدمي هللا �انتظام، �لمة واحدة أشــعر أن صــالتي غیر 

ــالًحا � ما فیه الكفا�ة، لكنني لم أقرأ �تا�اتي أبًدا  كافیة. وأحد أكبر الصـــــراعات التي أواجهها هو أنه ال �مكنني أبًدا أن أكون صـــ

ــلي    -�ما فیه الكفا�ة   - ــالة غیر �افیة  -�ما فیه الكفا�ة -أو أصــ ــاعر الذنب  �صــ مع حقیقة أنني  -�یف �مكنني موازنة مشــ

 أعلم أن هللا �مكن أن �شفیه، فى الواقع، أني أر�د إرادة هللا، وحقیقة أنني ال أعرف ما هي إرادة هللا؟

أمسیة أثناء درس الكتاب تكلم صد�قى دانى وهو مؤمن جدید نیا�ة عن �ل واحد فینا واعترف قائًال: "إن الصالة ذات  •

 صعبة �النسبة لى! أنا ألعرف تماًما �یف أحیا حیاة صالة جیدة".

ص الذي  العدید من المســــیحیین �صــــارعون فى الصــــالة. �ثیرون غیر راضــــین عن صــــالتهم. �ما أننا ال نســــتطیع رؤ�ة الشــــخ 

نتحدث إلیه، فإننا نجد صـــعو�ة في التر�یز، أو حتى فى اإل�مان �أن هللا �ســـتمع. ونتســـاءل ماذا أقول. و�تســـاءل البعض عن أهمیة  
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الصـــالة �ما أن هللا �عرف اهتمامتنا واحتیاجاتنا قبل أن نصـــلي. ونتســـاءل ما مدى �فا�ة الصـــالة. ونتســـاءل لماذا ال نرى المز�د من  

 ه الصراعات شائعة. النتائج. �ل هذ 

ألیس من الرائع أن �كون �ســــوع معلمنا في مدرســــة الصــــالة؟ من خالل مثاله، من خالل �لمته، ومن خالل روحه، هو �ذلك!  

 إذا أخذنا الوقت لالستماع، فإن العدید من أسئلتنا حول الصالة �مكن االستجا�ة علیها من خالل دراسة حیاة صالة  �سوع. 

 المجموعة الفرصة لمشار�ة صراعات الصالة واألسئلة المتعلقة �الصالة التي یتصارعون فیها.أعِط أفراد 

 الفكرة الرئيسية 

ــوع �علمنا   ــوف ندع �ســ ــالة. في هذا الدرس، ســ ــرة �فعالیة حیاة الصــ ــیح مرتبط مباشــ ــورة المســ ــكیل الروحي إلى صــ إن التشــ

ــالة الر�انیة"، ا ــیط، "الصــ ــالته البســ ــلوب صــ ــالة. وقد علم أســ ــینها. لكنها  الصــ ــیحیین لما �قرب من ألفي عام وال �مكن تحســ لمســ

ــیغة للصـــالة. إنه نمط �ســـاعدنا على تأســـیس ترتیب مناســـب وأولو�ات الصـــالة، وخاصـــة الصـــالة الفرد�ة:   ) البدء  1لیســـت صـ

لفرد�ة وفًقا لهذا ) واإلنتهاء �االلتماس. في هذا الدرس، ســــنســــعى إلى تشــــكیل صــــلواتنا ا3) االنتقال إلى الشــــفاعة،  2�العبادة،  

النمط، وفي الوقت نفسـه، ننظر إلیه �مثال لهذا النمط. �عطینا إنجیل لوقا العدید من النوافذ في حیاة �سـوع. سـننظر من خالل 

هذه النوافذ في هذا الدرس. من خالل مالحظة حیاة صـالة �سـوع واالسـتماع إلى تعالیمه في الصـالة، سـوف نفهم �شـكل أفضـل 

 صالة أعمق وأكثر إشباًعا وفعالیة.كیف نمتلك حیاة 

عن حیاة صـالة �سـوع حتى أراد تالمیذه أن �صـلوا مثلما صـلى هو:    - وجذاب جًدا    - �خبرنا لوقا أنه �ان هناك شـيء ما مقنع  

، َعلِّْمَنا َأْن نُ   ) 354( َصلَِّي َ�َما َعلََّم ُیوَحنَّا َأْ�ًضا َتَالِمیَذُه" "َوِ�ْذ َ�اَن ُ�َصلِّي ِفي َمْوِضٍع، َلمَّا َفَرَغ، َقاَل َواِحٌد ِمْن َتَالِمیِذِه: "َ�اَربُّ

لَّْیُتْم َفُقوُلوا: َأَ�اَنا الَِّذي ِفي ا ــَ ــالة الرب مًعا. إذا �نتم ال تعرفونها، احفظوها َفَقاَل َلُهْم: "َمَتى صــــ ــوا من صــــ َماَواِت، اقتبســــ ــَّ لســــ

ُمَك، ِلَیْأِت َمَلُكوُتَك،  َماِء َ�ذِلَك َعَلى اَألْرِض. ُخْبَزَنا َ�َفاَفَنا أَْعِطَنا ُ�لَّ َیْوٍم،ِلَیَتَقدَِّس اســـــــــــْ یَئُتَك َ�َما ِفي الســـــــــــَّ َواْغِفْر َلَنا  ِلَتُكْن َمشـــــــــــِ

نَ  رِّ�ِر".(لوا مِ َخَطاَ�اَنا َألنََّنا َنْحُن َأْ�ًضا َنْغِفُر ِلُكلِّ َمْن ُیْذِنُب ِإَلْیَنا، َوَال ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَ�ٍة لِكْن َنجِّ  ).4-1: 11َن الشِّ

 الدرس 

 مفاهيم خاطئة عن الصالة  -1

 هناك قوة في ممارسة الصالة - أ

یبدو أن العدید من المســیحیین یؤمنون بذلك. ولكن ال توجد قوة في ممارســة الصــالة، فقط القوة من خالل الصــالة! ولیس 

إ�مانهم في   400فقط أي نوع من الصـالة، بل الصـالة �طر�قة ترضـي هللا. �ل القوة تنتمي إلى هللا. وضـع أنبیاء البعل الــــــــــــــــ 

 
 1: 11 لو 354
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. ال ینبغي أن �كون تر�یزنا على الصالة نفسها، بل )355(�اهلل الذي �ستجیب الصالةممارسة الصالة، بینما وضع إیلیا إ�مانه  

 على هللا الذي نصلي إلیه.

 المز�د من الصالة یؤدي إلى المز�د من النتائج - ب

ت لیس دائًما. قال لنا �ســوع أال نكون مثل األمم الوثنیین الذین �عتقدون أنه ســیتم الرد على صــالتهم ألنهم �صــلون صــلوا

إن هللا لیس آلة بیع �مكن أن نحصــل على "الحلوى" منها  طالما نرغب فى وضــع ما �كفي من عمالت الصــالة.   )356(كثیرة.

ــیة، �ما في ذلك  ــافر حول العالم، أالحظ أن هذا هو تفكیر �ل د�انة عالمیة رئیســـــ فالصـــــــالة ال تعمل بهذه الطر�قة. عندما أســـــ

. لقد ذهبت إلى عدد من األضـــــــــــرحة ورأیت الرهبان الهندوس والبوذیین وهم یرددون البوذ�ة والهندوســـــــــــیة واإلســـــــــــالم والیهود�ة

صــلواتهم، و�دیرون عجالت الصــالة، و�حر�ون أصــا�عهم من خالل خرزات الصــالة. �عتقدون أنهم ســیحصــلون على مســاعدة 

ــلواتنا. ــلوات مع نوعیة صــــ ــلوات. �جب أن تكون مطا�قة �میة الصــــ إن المز�د من اجتماعات  عندما �كومون ما �كفي من الصــــ

 الصالة وحدها لن تجلب نعمة هللا.

 ناقش هذه األفكار الزائفة حول الصالة مع مجموعتك. هل هناك مفاهیم خاطئة أخرى الحظتها؟

 مبادئ م�افأت، الصالة الفردية الفعالة، كما علم ع��ا �سوع -2

لَّْیُتْم َفُقوُلوا: َأَ�اَنا الَِّذي  مع هللا:  �علم �سـوع أن األولو�ة األولى للصـالة السـر�ة هي شـر�ة حمیمة - أ َفَقاَل َلُهْم: «َمَتى صــَ

َماَواِت، ِلَیَتَقدَِّس اْسُمَك،"  .)357(ِفي السَّ

ْؤَل َقْلِبكَ   إن ســـــــر حیاة الصـــــــالة األكثر إشـــــــباًعا وفعالیة هو التلذذ �عالقتنا مع هللا." هكذا   )358(".َتَلذَّْذ ِ�الرَّبِّ َفُیْعِطَیَك ســـــــُ

ــرة هللا  ــرائیل دائًما أن �أتي إلى حضــــــــــ ، وهذا ما یر�ده هللا من �ل ابن له أن �أتي إلیه. والطلبات التي ال )359(كانت حال إســــــــــ

 )360(ترتفع من شر�ة سارة هي فاسدة، ومضللة، ومر�زة على الذات.

َوَأمَّا ُهَو َفَكاَن "  غالًبا ما �ان ینسـحب من عمل الخدمة إلى الصـالة،  �علمنا لوقا أن الشـر�ة مع أبیه �انت أولو�ة �سـوع.

لِّي" في الصــــالة تأنى في حضــــرة أبیه واســــتمع إلى صــــوت أبیه. في الصــــالة االنفراد�ة مع أبیه،   )361(َ�ْعَتِزُل ِفي اْلَبَراِري َوُ�صــــَ

ــلو�ه. في الصـــالة حتى تشـــكلت طلباته. وفي الصـــالة، ر�ط �ســـوع إرادته �إرادة أبیه الســـماوي   تشـــكلت أفكار �ســـوع، �لماته وسـ

�حیث أن �ل ما طلبه �ان متناغًما مع خطط هللا ومقاصـــــده. وهذا هو القصـــــد من الصـــــالة. إذا لم تكن الشـــــر�ة الحمیمة مع 

 
 . 38-36:  18 مل1 355
 7: 6 مت 356
 2: 11 لو 357
 4: 37 مز 358
 40:  1 لم1؛ 11: 16؛ 26: 14؛ 18: 12تث  359
 3: 4 يع 360
 16: 5 لو 361
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ج مولر، اآلب هي أولو�ة الصـالة، فإن وقتنا مع الرب سـوف �فتقر إلى الفرح وسـتكون صـلواتنا أنانیة وفارغة. عندما سـئل جور 

الذي اسـتخدمه هللا إلنقاذ اآلالف من أطفال الشـوارع الیتامى في بر�سـتول، �إنجلترا، عن مدى فعالیة حیاة صـالته، أجاب: "لقد 

ــي في   ــعد نفســ ــور �ل یوم لكى أســ ــرورة الحضــ ــي �ان ضــ ــى، أن أول وأهم عملى الرئیســ ــوح أكثر من أي وقت مضــ رأیت بوضــ

 )362(الرب.

�شــأنه لیس، �یف �مكن أن أخدم الرب، و�یف �مكن أن أمجد الرب؛ ولكن �یف �مكن أن  أول شــيء �جب أن تكون قلًقا

أصـــل بنفســـى فى حالة ســـعیدة، و�یف �مكن أن یتغذى اإلنســـان الداخلي. بدافع الشـــر�ة مع هللا تتدفق الرغبة في أن یتم تكر�م  

لواتنا عندما نضع دائًما مجده وسمعته فوق �ل اسمه وحما�ة سمعته. هذا هو ما قصده �سوع بـ "لیتقدس اسمك". سیكرم هللا ص

 شيء. إحد المبادئ األولیة للصالة هي أننا إذ نهتم �األمور التي تهم هللا، فإنه سیهتم �األمور التي تهمنا.

یتســـاءل الكثیرون: �یف نعرف عندما صـــلینا �ما فیه الكفا�ة لطلب معین؟ �م من الوقت المناســـب لنقضـــیه مع الرب في 

ــئلة هي أعراض لتر�یز الصــــــالة الخطأ. أجاب صــــــد�قي الد�تور فیل براون، على هذا  الصــــــالة � ل یوم؟ هذه األنواع من األســــ

تعني أن �ل فكر الیقظة هو أن نكون مشـــغولین �الصـــالة، إذا، فلم ُ�صــلَّ    )363(�شـــكل جید: إذا �انت "الصـــالة بدون انقطاع"

صـــــــالة الصـــــــباح  )364(أحد، �ما في ذلك �ســـــــوع نفســـــــه، "�ما فیه الكفا�ة". ومثال �ســـــــوع �شـــــــمل صـــــــالة قصـــــــیرة من الشـــــــكر

وال أي �اتب آخر ، ال �سوع )368(، و لیلة صالة ومع ذلك)367(، وصالة نهار�ة)366(، لیالى متأخرة من الصالة)365(الباكر

 في الكتاب المقدس �عطي �میة قیاسیة من الوقت تشكل صالة "كافیة"...

ــأل  ــؤولیة. فلدي عالقة مع زوجتي، لكنني ال أســــ ــالتي من حیث العالقة والمســــ ــاعدني (و�بكتنى) هو قیاس صــــ والذي �ســــ

میة. أنا ملتزم �التحدث مع زوجتي �وســیلة نفســي لقد تحدثت معها "�ما فیه الكفا�ة". إن القضــیة في العالقات هي الفهم والحمی

ــنـا البعض في وقـت معین، فـإن هـذا "�كفى". و�ـالطبع، إن خلق الفهم المتبـادل الیوم ال  لفهمهـا وفهمهـا لي. عنـدمـا نفهم �عضــــــــــــ

ــیلة المعینة لنا من هللا لتطو�ر العالقة. � ــالة هي الوسـ ــل فى الغد. نحن في عالقة مع هللا، والصـ جب علینا �عني أننا لن نتواصـ

أن نصــــــلي في �ثیر من األحیان، إال أن األمر یتطلب الكثیر للحفاظ على نمو عالقتنا مع هللا. ســــــیكون ذلك �ثیًرا في �عض 

األحیان وأقل أحیاًنا أخرى. من حیث المسـؤولیة، لدینا جمیًعا مسـؤولیات روحیة في الصـالة. �خبرنا الكتاب المقدس أننا نصـلي  

ٍب"  )369(من أجل جمیع الناس" َألْجِل   )371("ولرب الحصـاد لكى یرسـل فعلة"  )370(من َأْجِل اْلُمُلوِك َوَجِمیِع الَِّذیَن ُهْم ِفي َمْنصـِ

 
 30،  20: 5 يو 362
 17: 5 تس1 363
 36: 5 مت 364
 35: 1 مر 365
 25: 14 مت 366
 18: 9 لو 367
 12: 6 لو 368
 1: 2 يت1 369
 2: 2 يت1 370
 2: 10 لو 371
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یُئوَن ِإَلْیُكْم َوَ�ْطُرُدوَنُكْم، لیتقدس اسـمه، ولیأِت ملكوته، ولتكن إرادته، ولتسـدد احتیاجاتنا الیومیة، والغفران عن أي   )372(الَِّذیَن ُ�سـِ

�اإلضـــافة إلى مســـؤولیات الصـــالة المحددة هذه، نتحمل   )374(ولجمیع القد�ســـین.  )373(، والحما�ة من الشـــر�ر،خطیئة ارتكبت

 أ�ًضا مسؤولیة الصالة من أجل أولئك الذین لنا رقا�ة روحیة وتأثیر علیهم. 

  )375(أدرك صـــــــــموئیل أنه إذا �ف عن الصـــــــــالة من أجل الذین وضـــــــــعه هللا �ســـــــــلطان روحى علیهم خطیة إلى الرب".

 و�نطبق نفس األمر علینا.

 لصالة هو العالقة والمسؤولیة، فإننا لن نفكر �ثیًرا في الوقت.عندما �كون تر�یز ا

 تأث�� الصالة �� حياة �سوع وخدمتھ  -3
لِّي  �ســـــجل لوقا تفصـــــیًال مذهًال عن مشـــــهد معمود�ة �ســـــوع الذي لم �قم �ّتاب األناجیل اآلخر�ن بتســـــجیله: "َوِ�ْذ َ�اَن ُ�صـــــَ

َماُء، َوَنَزَل َعَلْیِه الرُّ  ــَّ َماِء َقاِئًال:«َأْنَت اْبِني اْلَحِبیُب، �ِ اْنَفَتَحِت الســ ــَّ ْوٌت ِمَن الســ ــَ ِمیٍَّة ِمْثِل َحَماَمٍة. َوَ�اَن صــ ــْ َك وُح اْلُقُدُس ِبَهْیَئٍة ِجســ

ِرْرُت» ســــُ
.  لیس لدینا ســــجل لما �ان �ســــوع �صــــلي �ه، لكنه وقف مبلًال في وســــط األردن، �صــــلي بهدوء. فاكرمه أبوه، )376(

 وأیده، ومأله �الروح القدس.وأكد علیه، 

یالحظ جون و�ســـــلي أنه في ثالث مناســـــبات منفصـــــلة في   أثناء الصــــالة، تلقى �ســــوع التشــــجیع والنعمة من أبیه. - أ

 . )377(األناجیل عندما تحدث صوت من السماء �ان "إما أثناء صالته، أو �عد صالته �سرعة"

بوقت منتظم من الشـــــر�ة مع هللا في مكان الصـــــالة هم أكثر ثقة وشـــــجاعة وانتصـــــاًرا ألنهم    یتمتعون إن الرجال والنســـــاء الذین 

 �عیشون في ملء الروح القدس. �شهد روح هللا فى أرواحهم �أنهم أبناء هللا؛ و�واسطة روح هللا، هم �صرخون قائلین �ا أ�ا اآلب! 

.  )378(تســـــــتعبدهم  م�ســـــــعون للتأكید من الناس. ومخاوفهأما الرجال والنســـــــاء الذین بال صـــــــالة فهم غیر آمنین، و�التالي  

ف أن هناك مشکلة في ح�اة الصالة. عندما تختفى العاطفة واإلثارة والتبكیت والحب  رم األمان، أعدف وعو�الخ  رما أشعدعن

ناك مشــكلة من قلبي وصــوتي، أعرف أن هناك مشــكلة في حیاة الصــالة. عندما أصــبح قلًقا للغا�ة حول ما �عتقده اآلخرون، فه

في حیاة الصــالة. إذا انجذبت إلى الترقیة الذاتیة، أعرف أن هناك مشــكلة في صــالتي. عندما أكون قســًرا في تعالیمي، ومنتقًدا 

في روحي، ومز�ًفا في صـــــــــالتي العامة، أعرف أن هناك مشـــــــــكلة في حیاة الصـــــــــالة. ألن الشـــــــــجاعة والثقة تأتیان من خالل 

 الصالة.

 
 . 44: 5 مت 372
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 ح إلى �سوع من خالل الصالة وقاده إلى الصالةلقد جاء ملء الرو  - ب

. (وهذا سـیكون شـهادة الرسـل �عد �ضـع )379(�خبرنا لوقا أن الروح القدس نزل مثل حمامة واسـتقر على �سـوع وهو �صـلي

ا) ــً . إن )382(حیث رجع �عد أر�عین یوًما" �قوة الروح إلى الجلیل"  )381(. ثم قاد الروح �ســـــــــــوع إلى البر�ة)380(ســـــــــــنوات أ�ضـــــــــ

التحد�ات البشــر�ة الصــعبة المســتحیلة التى �انت أمامه تتطلبت وجود قوة فوق قوته البشــر�ة. لقد احتاج �ســوع إلى ملء الروح  

 القدس، وجاء هذا الملء �الصالة.

ألنه في الصـــــــــــــالة الروح القدس �مأل، و�وّجه، و�جّهز،  لیس من الممكن أن تكون عظیًما في ملكوت هللا بدون صـــــــــــــالة، 

و�مّكن المسـیحیین. قال تشـارلز سـبرجن، "إذا �نت تسـتطیع أن تكون عظیًما بدون صـالة، فإن عظمتك سـتكون هى خرا�ك. إذا 

اب إنجلیزي كان هللا �عني أن یبار�ك �ثیًرا، فســـوف �ســـاعدك على الصـــالة �شـــكل �بیر". منذ أكثر من مائة عام، بدأ راعي شـــ 

یدعى صـــموئیل شـــادو�ك، ببحث جدً�ا عن قوة هللا. وما اكتشـــفه �ان أفضـــل �كثیر من أي شـــيء �ان یتصـــوره على اإلطالق: 

 ملء الروح القدس. وها هنا شهادته:

، حصــــــــلت على اختبار رفع  حیاتي إلى مســــــــتوى جدید من التفاهم والقوة. لقد قبلت عطیة الروح 1882"في أوائل عام  

وقد قادنى الروح �طرق لم أكن أعرفها، ألنني �الكاد �نت اســــــــــــمع أن مثل هذا االختبار ممكًنا. ا�قظتني مطالب مهمة  القدس.  

ــالة من أجل القوة للخدمة...  ــالة. فبدأت الصــ ــعور �الحاجة. لم أكن أملك القوة وال القدرة في الخدمة أو الصــ ــتحیلة إلى الشــ مســ

وة التي قد أنجح بها، و�ان اهتمامي الرئیسي للقوة هو النجاح الذي تحققه. أردت النجاح و�انت القوة التي أردتها. �نت أر�د الق

الذي من شـــــأنه أن �مأل �نیســـــتي، و�خلص الناس، و�هدم حصـــــون الشـــــیطان القو�ة �قوة. �نت صـــــغیًرا، و�نت في عجلة من 

م الخمســـین. لقد �ان المفتاح طوال حیاتي هو أمري. فبدأ اثنا عشـــر منا �الصـــالة في الفر�ق، وجاءت اإلســـتجا�ة. قادنا إلى یو 

ا. وأعطاني فرًحا جدیًدا وقّوة جدیدة ومحًبة جدیدة وتعاطًفا جدیًدا. وقد أعطاني  ذلك االختبار الذى أ�قظ ذهني وطهر قلبي أ�ضــً

 )383(ة الصالة."كتاً�ا جدیًدا ورسالة جدیدة. وفوق �ل شيء، أعطاني تفهًما جدیًدا وألفة جدیدة في الشر�ة مع هللا وخدم

). من هذه اآل�ات، ما هي أولو�ة �نیسة العهد الجدید؟ 4: 6؛ أع  31: 4؛ أع1: 3؛ أع42: 2؛ أع4:  1أ�حث فى (أع

 وما هي تأثیرات صلواتهم؟

 

 
 22-21: 3 لو 379
 31: 4 أع 380
 1: 4 لو 381
 41: 4 لو 382
 . املصدر: Jawbone Digital ،2012 1938صموئيل شادويك ، طريق الصالة ، طبعة اوىل  383

 www.jawbonedigital.com  ،437 . 
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 كيف نزرع ونن�ي عالقة أك�� حميمية مع هللا �� الصالة  -4

 الدخول إلى محضرة �خشوع  - أ

ادخل إلى محضره �عبادة وسجود: دائًما ابدأ الصالة من خالل النظر إلى األعلى بدًال من النظر إلى الداخل أو إلى  -1

الخارج  والتر�یز على مشاكلك. واعبد هللا لمن هو فى ذاته. تأمل في عظمته. وانطق �أسمائه وصفاته �صوت عاٍل. ثم أشكره 

 و مجده! على �ل ما فعله. دائًما �كون دافعك ه

اْعُبُدوا  ادخل إلى محضـــــــــــره �فرح وابتهاج: هذا ما �ان �عنیه �اتب المزامیر عندما قال: "ِاْهِتِفي ِللرَّبِّ َ�ا ُ�لَّ اَألْرِض. -2

َرِتِه ِبَتَرنٍُّم.. ــْ َنَعَنا، َوَلُه نَ   الرَّبَّ ِ�َفَرٍح. اْدُخُلوا ِإَلى َحضــ ــَ ْعُبُه َوَغَنُم َمْرَعاُه اْدُخُلوا َأْبَواَ�ُه ِ�َحْمٍد، اْعَلُموا َأنَّ الرَّبَّ ُهَو ُهللا. ُهَو صــ ــَ ْحُن شــ

 )384(َدْوٍر َأَماَنُتُه."ِدَ�اَرُه ِ�التَّْسِبیِح. اْحَمُدوُه، َ�اِرُ�وا اْسَمُه. َألنَّ الرَّبَّ َصاِلٌح، ِإَلى اَألَبِد َرْحَمُتُه، َوِ�َلى َدْوٍر فَ 

بذلك. ذ�ر نفســك من هو هللا، ورعایته لك، و�ن ســعیًدا! وشــاكًرا! وجمل  تعال إلى الصــالة �فرح، حتى لو �نت ال تشــعر

روحك ومكان صــالتك �الترانیم والتســبیح هلل. غِن أغنیة جدیدة. ودائًما افرح �اهلل أوًال، وســوف تتغیر حیاتك الصــلو�ة. افعل هذا  

ى عالمك، عالم المتاعب. فأنا أعرف هذا  وســـتكون هناك لحظات عندما تدخل نفســـك في أفراح الســـماء وعندما تنزل الســـماء إل

 ألنني اختبرته!

ْم ِبِثَقٍة ِإَلى َعْرِش النِّْعَمِة ِلكَ  -3 ْي ادخل إلى محضـــــره بتواضـــــع لكن �جرأة : فدعوة هللا لي ولك هى قراءةهذه اآل�ة: "َفْلَنَتَقدَّ

 ). مجًدا للرب!16: 4ِحیِنِه"(عبَنَناَل َرْحَمًة َوَنِجَد ِنْعَمًة َعْوًنا ِفي 

إذا �ــان الــدخول إلى هللا القــدوس یتطلــب الكمــال بال خطیــة، فال �مكن ألحــد منــا أن �ــأتي و�ــدخــل. لكننــا نــأتي من خالل 

ال ننظر أوًال إلى الداخل، ولكن إلى األعلى.   -كمال �ســــــوع المســــــیح ومن خالل اســــــتحقاقه! �مكننا أن نأتي بثقة عندما نأتي  

 المكان الذي یتم فیه نوال النعمة والرحمة. فهذا هو

؟ َوَمْن    - 4 َعُد ِإَلى َجَبِل الرَّبِّ ــْ ــره بیدین طاهرتین وقلب نقي: مرة أخرى، یرنم �اتب المزمور قائًال: "َمْن َ�صـــــــ ادخل إلى محضـــــــ

 ). 4- 3:  24 َ�ْحِمْل َنْفَسُه ِإَلى اْلَباِطِل، َوَال َحَلَف َ�ِذً�ا."( مز  َ�ُقوُم ِفي َمْوِضِع ُقْدِسِه؟ َالطَّاِهُر اْلَیَدْیِن، َوالنَِّقيُّ اْلَقْلِب، الَِّذي َلمْ 

ــاهًال تجاه الخطیة و�ذا �انت عالقتك  ال تفكر أبًدا في أنه �مكنك التمتع �عالقة حمیمة مع هللا إذا �ان لد�ك موقف متســــــــــــ

 مع شخص ما مكسورة وال تفعل ما �مكنك فعله لشفائها.

 
َا هلِل انـَْتظََرْت نـَْفِسي. ِمْن ِقَبِلِه َخَالِصي."100مزمور  384  لقد صلى داود قائًال: "ِإمنَّ
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ي، َألنَّ ِمْن ِقَبِلِه َرَجاِئي")385(أمام الربتوان بهدوء   -5 ا، "ِإنََّما هلِل اْنَتِظِري َ�ا َنْفســــِ إحدى عالمات الصــــالة  )386(: وأ�ضــــً

للرجال والنساء هي أنهم �قضون وقتهم في االستماع إلى روح هللا وهو �كشف و�علن عن وجهة نظر هللا (من الكتاب المقدس) 

مدهش ما �قوله هللا عندما نمنحه فرصــــة، وعندما نصــــرخ له، وعندما ننتظر الرد منه. �خدم �ل   في مواقفنا الحقیقیة. إنه ألمر

مع  11،17: 33من موســــى والرســــل �أمثلة على مدى أهمیة الشــــر�ة مع هللا في الصــــالة. خذ �ضــــع لحظات لمقارنة (خر

 ). ناقش دور الصداقة مع هللا في حیاة صالتنا.16-14: 15یو

َك َعَلى   ح ملكوت هللا على األرض:صــــــــــِل من أجـل نجـا  - ب ذلــِ اِء �ــَ مــَ ــَّ ا ِفي الســــــــــــ یَئتــَُك َ�مــَ ــِ ْأِت َمَلُكوتــَُك، ِلَتُكْن َمشــــــــــــ "ِلیــَ

 .)387(اَألْرِض"

عّلم �سوع تالمیذه أنه في صالتهم الیومیة أن �ضعوا اهتمامات هللا قبل اهتماماتهم الخاصة. وعّلم أنه بدافع الشر�ة معه،  

 تنا تجاه ما یر�د أن �فعله في أسرتنا، ومجتمعنا، و�ین شعوب العالم.فأنه سیشكل أفكارنا وصلوا

ما هي إرادة هللا؟ هي أن ال �عیش الخطاة أو القد�سـون حیاة سـهلة ومر�حة وغیر مؤلمة وخالیة من اإلغراءات والتجارب؛ 

ــنا ومجتمعاتنا وفى ولكن من خالل �ل محن هذه الحیاة، ســـــــــتصـــــــــبح محبته الفاد�ة ونعمته منظورة وظاهرة في  بیوتنا و�نائســـــــ

العالم �له. هذه إرادة هللا التي علینا أن نصــــــــلیها. هذه هي الســــــــماء نازلة إلى األرض! إرادة هللا هي أن فضــــــــائل وقیم ملكوته 

ــع  )388(الروحى ــر تواضــ ــاء أن ینتشــ ــر في جمیع أنحاء العالم. ألنه �شــ . تتجلى وتظهر في جمیع المؤمنین، ومن خاللهم تنتشــ

ته، ووداعة ملكوته، و�ر ملكوته، ورحمة ملكوته، ونقاوة ملكوته، وســـالم ملكوته، وصـــبر ملكوته، ومحبة ملكوته في جمیع ملكو 

 أنحاء العالم.

في هذه المرحلة من زمن الصــــالة التى نرفعها، �جب أن نصــــلي من أجل ز�جاتنا وأطفالنا وأحفادنا، والعمال المســــیحیین في  

النفوس، والكنیســـــــة المتألمة، واألمة التي نعیش فیها وقادتها. �جب أن نصـــــــلي، ال صـــــــالة تتمحور  جمیع أنحاء العالم، وخالص  

 حول اإلنسان، بل صالة  لها نعمة مخلصة ومقدسة ومعضدة تصل إلیهم. 

من غیر المعقول تقر�ًبا أنه من خالل الصـــــالة، ســـــنشـــــترك مع هللا في نجاح مملكته الروحیة حول العالم، على الرغم من 

ــلوات "قـادرة ـ�اهلل على هـدم أن ــل من خالل الصــــــــــــــالة من أجـل نفوس البشــــــــــــــر، وتـلك الصــــــــــــ ـنا ـقد ال نرى �ـل النـتائج. نـناضــــــــــــ

. ألن هللا یثقلنا �ما یر�د أن �فعله، واألشـــخاص الذین یر�د الوصـــول إلیهم، والخدمة التي یر�دنا أن نؤدیها، نحن )389(حصـــون"

 
 1: 62 مز 385
 5: 62 مز 386
 2: 11 لو 387
 .7-5 جيب أن ندرس العظة على اجلبل، متلفهم ماهية ملكوت هللا،  388
 . 4: 10 كو2 389
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نحو أولو�ات ملكوته، هو یبارك حیاة صــالتنا و�مد ســلطانه في قلوب وحیاة   نصــلي من أجل �ل احتیاج. و�ینما نوجه صــلواتنا

 الناس والشعوب!

نصـــلي في تناغم مع ملكوت هللا و�رادته: أحد أهم األشـــیاء التي �جب فهمها هنا هو أن للصـــالة بنجاح، �جب أن نصـــلي    - 1

خالص الخطاة،   - هللا إلى ذهنك أشـــــیاء تعرف أنها إرادته   من أجل تلك األشـــــیاء التي تتوافق وتتناغم مع إرادة هللا. عندما ُ�ِحضـــــر 

شــفاء وارجاع العالقات المحطمة، والوحدة في �نیســته، الدعوة و�رســال العمال (الفعلة) المســیحیین، وصــناعة تالمیذ في جمیع األمم  

 نصلي هذه األشیاء.   - 

تباكنا هو أن نصـــــــلي من أجل �ل شـــــــيء نعرفه  أحیاًنا یرتبك المســـــــیحون من جهة إرادة هللا. الخطوة األولى لتوضـــــــیح ار 

 بوضوح أنه إرادة هللا، وأن نفعله. ثم سیساعدنا هللا على تمییز �اقي األمور.

 أشیاء نعرف بوضوح أنها إرادة هللا:

 .)390(نحن نعرف أن مشیئة هللا �النسبة لجمیع البشر أن �خلصوا -

 .)391(حیاة القداسة و�متنعون عن النجاسةنحن نعرف أن مشیئة هللا ان جمیع المؤمنین �عیشون  -

 .)392(نحن نعرف أن مشیئة هللا لنا جمیًعا أن نقدم الشكر فى �ل شئ -

 .)393(نحن نعرف أن مشیئة هللا أن نتألم فى �عض األحیان -

 .)394(نحن نعرف أن مشیئة هللا هن �عمل المؤمنین الخیر دائًما -

 .)395(نحن نعرف ان مشیئة هللا ان یرسل فعلة إلى حصاده -

اثنان من أطفالي �عزفون الجیتار. هناك شــــيء واحد أالحظه حول عازفي الجیتار هو أنه في �ل مرة یر�دون فیها صــــنع  

ــیقى �جب علیهم التوقف مؤقًتا لضـــبط اآلالت الخاصـــة بهم. �شـــددون و�خّففون األوتار حتى �صـــبح التنافر تناغًما. هذا   الموسـ

الصالة الفرد�ة هي طر�قة لضبط إرادتنا مع إرادة هللا وترك �ل االهتمامات التي ال مثال جید لما �جب أن �حدث في الصالة.  

 تتماشى مع غرض وخطة هللا.

المشـــــكلة مع الكثیر منا هو أننا قلقون �شـــــكل �بیر من المخاوف الزمنیة ولیس المخاوف األبدّ�ة. فال عجب أن صـــــلواتنا 

ق مع إرادة هللا، نصـــــلي �إرادتنا للناس والخطط والمشـــــار�ع. على الرغم من تكون غیر فعالة في �عض األحیان. بدًال من التواف

 أننا ال نملك أي سالم أو ضمانه وتمتأل قلو�نا �النشاذ، إال اننا نصلي على أي حال. هذه لیست صالة �تابیة.

 
 4: 2 يت2 390
 3: 4 تس1 391
 18: 5 تس1 392
 19: 4 بط1 393
 15: 2 بط1 394
 38: 9 مت 395
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هو، ونســــمع ما   إذا �انت الصــــالة هي أي شــــيء، فإن ضــــبط النفس مع روح هللا، هو ما یهمه. فى الصــــالة نرى ما یراه 

�سمعه هو، ونشعر �ما �شعر �ه هو، ونصبح أكثر فأكثر تشبها �ه. ومثلما �جب ضبط األدوات �شكل منتظم، �جب أن تكون 

 نفوسنا مضبوطة �استمرار على إرادة هللا من خالل الصالة.

مع فكر هللا. لماذا؟ ألن صــــالتنا لن ترتفع أبًدا عن ســــقف حجرة الصــــالة التى نصــــلي فیها إذا لم تكن صــــلواتنا منســــجمة  

الروح القدس، الذي هو مفتاح القوة في الصـــــــــــالة، ال یتفق إال مع تلك الصـــــــــــلوات التي نصـــــــــــلیها وفًقا إلرادة هللا. "َولِكنَّ الَِّذي  

َفُع ِفي اْلِقدِّ  یَئِة ِهللا َ�شــــْ ِب َمشــــِ وِح، َألنَُّه ِ�َحســــَ یَن."َ�ْفَحُص اْلُقُلوَب َ�ْعَلُم َما ُهَو اْهِتَماُم الرُّ لن �شــــارك الروح القدس أبًدا في   396�ســــِ

ــلوات التي لیســـــــــت وفًقا إلرادة هللا. لن یتم التالعب �ه أو إكراهه أو خداعه لیبار�نا خارج هذه اإلرادة اإللهیة. لذلك �جب   الصـــــــ

 علینا معرفة ما هي إرادته ونصبح خاضعین لها.

 كیف تنسجم حیاة الصالة مع ملكوت هللا ومشیئته:

اب المقدس: الكتاب المقدس �جب أن �خبر و�شــــــكل صــــــلواتنا. هللا �حب �لمته وال �قودنا للصــــــالة  �التغذى على الكت -1

من أجل أي شــيء یناقضــها. إذا أردنا أن نقترب أكثر من هللا في الصــالة، فیجب علینا دائًما أن نحافظ على �لمته. دائًما ابدأ 

ــتدرس ح ــالتك الفرد�ة �التأمل في الكتاب المقدس. إذا �نت ســ ــوف صــ ــى و�یلیا ودانیال، فســ ــالة رجال مثل إبراهیم وموســ یاة صــ

 تالحظ أنهم �انوا �صلون جیًدا ألنهم �انوا �عرفون �لمة هللا. لقد تمسكوا �اهلل من جهة وعوده.

عنـدمـا �ـان أحـد أوالدنـا تبتعـد عن هللا لفترة، مرات �ثیرة ، �ـانـت زوجتي، "بیكي"، وأنـا أصــــــــــــــلي �ـالكتـاب المقـدس فوقهـا. 

. وصـلینا من )398(. و�نا نطالب وعد هللا أن یبارك بیت الصـدیق)397(من أجل األشـواك والحسـك إلزعاجها في تمردها صـلینا

ــلینا من أجل رحمة هللا )399(أجل التبكیت ــه)400(. وصـ ــلینا أن تنفتح عیونها الروحیة وأن اآلب �جذبها لنفسـ . و�نا )401(. وصـ

ــتمرار العدید من آ�ات الكتاب   ــلى �اســ ــتغرق األمر �عض الوقت، نصــ ــدد إ�ماننا. اســ المقدس على ابنتنا. وعندما فعلنا ذلك، تشــ

 لكن هللا سمع واستجاب الصالة. الیوم ابنتنا الكبیرة تسلك مع الرب، وهذه فرحة �بیرة �النسبة لنا!

ــلوات في الكتاب المقدس، و�ثیر م -2 ــلوات الكتاب المقدس: هناك المئات من الصــــ ــلواتك حســــــب صــــ نهم في اجعل صــــ

 المزامیر. استخدم هذه الصلوات في وقتك الخاص مع الرب، ومارس تطبیقها على ظروفك الخاصة.

 "رأیت أن أهم شيء �ان علّي فعله هو أن أكرس نفسي لقراءة �لمة هللا والتأمل فیها." جورج مولر.

 
 27: 8 رو 396
 5: 22 مأ؛ 6: 2 هو 397
 128-127 مز 398
 8: 16 يو 399
 8: 103 مز 400
 . 44: 6 يو 401
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ح فیها هللا أن هناك شـیًئا معیًنا یر�دنا   - 3 أن نصـلي ألجله �مجده. الطر�قة الوحیدة لمعرفة    �ن ممیًزا روحًیا: هناك أوقات یوضـّ

. �خادم تبشــــــیري، وزوج وأب، �انت هناك أوقات عندما دفعني الرب للصــــــالة من أجل شــــــيء محدد  )402(هذا هو أن �قودنا الروح 

داخلي قوي، و�تشــــــــــجیع (مثل الشــــــــــفاء اإللهي)، حتى عندما لم �عِط أي وعد محدد لذلك في الكتاب المقدس. لقد وجدت أنه بتأكید  

اإل�مان، تأتي االستجا�ة. وفي أوقات أخرى، لم أستطع أن أصلي من أجل احتیاج مماثل �أي قدر من الثقة أو الیقین ولكني أدر�ت  

ــالة من   ــلي من أجله و�یفیة الصـــــــ ــاعدنا على معرفة ما نصـــــــ أنني ال �جب أن أحاول فرض إرادتي على هللا. ألن الروح القدس �ســـــــ

 . )403(أجله 

: إذا �ـان هللا �قودنـا إلى الصــــــــــــــالة من أجـل شــــــــــــــيء محـدد، فـإنـه اطلب التأكید من أعضاء آخر�ن من جسد المسیح  -4

سیستخدم عائلتنا الروحیة لتأكید هذا وأ�ًضا لالتحاد معنا في الصالة من أجل ذلك. و�ذا لم �كن هناك اتفاق، فهو �التأكید لیس 

 )404(الروح القدس الذي �قودنا.

 لباتنا: تقد�م ط - ج

ا َنْغِفُر ِلُكلِّ َمْن ُیذْ  ــً َنا "ُخْبَزَنا َ�َفاَفَنا أَْعِطَنا ُ�لَّ َیْوٍم، َواْغِفْر َلَنا َخَطاَ�اَنا َألنََّنا َنْحُن َأْ�ضــ ِنُب ِإَلْیَنا، َوَال ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَ�ٍة لِكْن َنجِّ

رِّ�ِر». اآلن وقد زرعنا قلب العبادة والســـجود، واآلن �عد أن ســـعینا لنجاح ملكوته، نحن مســـتعدون لتقد�م طلباتنا.    )405(ِمَن الشـــِّ

 وهو سعید لسماعها واإلستجا�ة لها!

نحن نصــلي من أجل خبزنا الیومي: �ل شــيء ضــروري للحیاة الروحیة والجســد�ة للیوم التالي. یر�د هللا هذا النوع لنا   -1

ألن الثقة الطفولیة تمجد صـــــــــــالحه. عندما �علم �ســـــــــــوع تالمیذه أن �صـــــــــــلوا من أجل "الخبز الیومي"، فهو من االتكال علیه، 

ــیة) على الضـــــرور�ات ونترك )406(یذ�رهم، و��انا أن نعیش حیاة قانعة . �ما قال أحد المعلمین: "نحن نحدد رغباتنا (الشـــــخصـــ

  )407(المستقبل بین ید�ه."

مي بینمــا نغفر لآلخر�ن: في حین أن المؤمنین الحقیقیین ال �عیشـــــــــــــون في الخطیــة  نحن نصـــــــــــــلي من أجــل الغفران الیو   - 2

ــیاء  الصـــارخة المعتادة، علمنا �ســـوع أن نقدم بتواضـــع من أجل مغفرة الخطیة. ال أحد منا �عرف قلبه. نحن ال نقول ونفعل فقط األشـ

ا نترك أـشیاء النقوم بها �ان �جب علینا  ، ل )408(في لحظات الضـعف الروحیة وغیر المحروـسة التي تحزن أو تطفئ الروح  كننا أ�ضـً

ا تحتاج إلى غســـــل دم �ســـــوع  . لذلك علینا أن نصـــــلي مع المرتل: "اْخَتِبْرِني َ�ا َاهلُل َواْعِرْف َقْلِبي. اْمَتِحنِّي  )409(القیام بها. هذه أ�ضـــــً

 
 14: 8 رو 402
 27- 26: 8 رو 403
 19: 18 مت 404
 4-3: 11 لو 405
 11: 4 يف 406
 الكساندر ماكلرن 407
 19: 5 تس1 408
 ا  مغفرة اخلطا�: كما متّكننا حبرية من أن نغفر لكل إنسان، هكذا تغفر كل التجاوزات الىت لدينا. ضً أييف مذكرات جون ويسلي عن الصالة الرابنية، صلى، "اعطنا، � رب، فداء يف دمك،  409
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. هذه صــالة التو�ة الیومیة من �تاب الصــالة المشــتر�ة  )410(َواْنُظْر ِإْن َ�اَن ِفيَّ َطِر�ٌق َ�اِطٌل، َواْهِدِني َطِر�ًقا َأَبِد��ا."   َواْعِرْف َأْفَكاِري. 

 ا المسیحیون ألكثر من مائتي عام، وستكون من الممارسات الجیدة �النسبة لنا: العامة قد صلى به 

"أیها اآلب القدیر والرحیم، أخطأنا وضــــــــللنا عن طرقك مثل الخراف الضــــــــالة، فلقد تا�عنا الكثیر من حیل ورغبات قلو�نا، 

وقد فعلنا تلك األشـیاء التي ال ینبغي لنا القیام  لقد أخطأنا ضـد قوانینك المقدسـة، لقد تر�نا هذه األشـیاء التي �جب علینا فعلها،  

ِب مَواْعیدك ا یِح  بها. َوَأمَّا أنت َأیَُّها الرَّبُّ َفِإَرْحَمنا واشــفق على الَِّذیَن َ�ْعَتِرُفوَن �أخطائهم ورد التائبین ِ�َحســَ لُمْعَلَنَة ِللنَّاِس ِفي اْلَمســِ

  )411(له لكي فیما �عد نعیش حیاة التقوى والبر والوقار لمجد اسمك المقدس. آمین"َ�ُسوَع َر�ََّنا وامنحنا أیها اآلب الرحیم من أج

نحن نصــــــلي من أجل الغلبة الیومیة: للصــــــالة الیومیة،"ال تدخلنا فى تجر�ة"، هي صــــــالة من أجل الســــــهر الروحي.  -3

العدو في الماضــي. ال تدعني  لجعل هذا االلتماس هو الصــالة على هذا النحو، "�ا أبت، أنت تعرف ضــعفي وحیث اســتأثرنى

ا، �ا رب، على شــفتي، وعقلي، وقراراتى الیومیة. أنت   أســقط  في العار والندم. اجعلني �قًظا وســاهًرا فى التجارب وضــع حارســً

تعرف المســـــــارات والطرق التي ســـــــوف أمشـــــــیها الیوم (�ما في ذلك اإلنترنت)، لذا أرجوك �ا أبي، ســـــــاعدني الیوم على اختیار 

 داسة دوًما. ساعدني على اتخاذ خیارات الیوم والتي ستبقیني �عیًدا عن حافة الهز�مة الروحیة".طر�ق الق

لقد وجدت أنه أثناء صـــــــالتي هذه الصـــــــالة بتأمل و�خالص �ل یوم أصـــــــبح أكثر �قظة روحًیا. وأكثر إدراًكا لوجود الروح 

 القدس وقوته؛ و�التالي، أكثر انتصاًرا.

 العملية:�عض النصائح  -5

 صِل �اصرار واستمرار - أ

 إذا �انت الصالة حیو�ة �النسبة لیسوع، فهى أكثر حیو�ة �النسبة لنا. 

لَّى ُ�لَّ  18في (لو ا َمَثًال ِفي َأنَُّه َیْنَبِغي َأْن ُ�صــَ )، �علم �ســوع أن المؤمنین �جب أن �ســتمروا في الصــالة. "َوَقاَل َلُهْم َأْ�ضــً

... ٌل َعَلْیِهْم؟"أَ  ِحیٍن َوَال ُ�َملَّ اِرِخیَن ِإَلْیِه َنَهاًرا َوَلْیًال، َوُهَو ُمَتَمهِّ   )412(َفَال ُیْنِصُف ُهللا ُمْخَتاِر�ِه، الصَّ

)، �حذرنا �سـوع أن الصـالة السـاهرة هي سـر الحفاظ على نفوسـنا من االرتداد والهروب من هللا": «َفاْحَتِرُزوا  21فى (لو 

َ�ْأِتي َعَلى َجِمیِع اْلَجاِلِسیَن    َتْثُقَل ُقُلوُ�ُكْم ِفي ُخَماٍر َوُسْكٍر َوُهُموِم اْلَحَیاِة، َفُیَصاِدَفُكْم ذِلَك اْلَیْوُم َ�ْغَتًة. َألنَُّه َ�اْلَفخِّ َألْنُفِسُكْم ِلَئالَّ  

ُبوا   رَُّعوا ِفي ُ�لِّ ِحیٍن، ِلَكْي ُتْحســـَ َهُروا ِإًذا َوَتضـــَ أَْهًال ِللنََّجاِة ِمْن َجِمیِع هَذا اْلُمْزِمِع َأْن َ�ُكوَن، َوَتِقُفوا  َعَلى َوْجِه ُ�لِّ اَألْرِض ِاســـْ

اَم اْبِن اِإلْنَساِن». ، �علن �سوع أن هذه الصالة هى مفتاح الغلبة على التجارب. فبینما �ان �صلي  22فى أصحاح    )413(ُقدَّ

 
 24- 23: 139 مز 410

411 https://www.episcopalchurch.org/sites/default/files/downloas/book_of_common_prayer.pdf, 41 

 6، 1: 18 لو 412
 36-34: 21 لو 413
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ــوع تالمیذه المتعبین:   ــثیماني، حذر �ســــ ــتان جســــ اَر ِإلَ فى �ســــ ــَ لُّوا ِلَكْي َال َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَ�ٍة". "َوَلمَّا صــــ ــَ ى اْلَمَكاِن َقاَل َلُهْم: "صــــ

َالِة َوجَ  لَّى. �أشــــد لجاجة. ُثمَّ َقاَم ِمَن الصــــَّ َل َعْنُهْم َنْحَو َرْمَیِة َحَجٍر َوَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْیِه َوصــــَ اَء ِإَلى َتَالِمیِذِه، َفَوَجَدُهْم ِنَیاًما  َواْنَفصــــَ

 َفَقاَل َلُهْم: "ِلَماَذا َأْنُتْم ِنَیاٌم؟ ُقوُموا َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَ�ٍة". ْزِن.ِمَن اْلحُ 

لقد الحظت أنه بدون صـــالة تصـــبح نفســـي قلقة و�ال راحة. لقد الحظت أن التجارب أصـــبحت أكثر قوة. لقد الحظت أن 

ف اآلخر�ن أصــبحت أكثر وضــوًحا. لقد الحظت أن التحد�ات  الخوف من اإلنســان �ضــع شــرً�ا لي. لقد الحظت أن نقاط ضــع

أصـــــبحت أكثر ترو�ًعا. لقد الحظت أن المشـــــاكل الیومیة تبدو أنها تحیط بي. ولكن من خالل الصـــــالة المســـــتمرة أجد نفســـــي  

لتبكیت �كون مرتاحة، و�تجدد ذهني، واســتعید المنظور الروحي والشــجاعة. من خالل الصــالة المســتمرة، یتم تســر�ع اإل�مان وا

 أكثر عمًقا وتأصًال في �یاني.

 صِل �إ�مان واسترح فى مشیئة هللا - ب

ولكن ما هو اإل�مان؟ �یف �مكننا أن نعرف إذا �ان لدینا "ما �كفي"    )414(أحد أهم المتطلبات للصـــــــــــــالة الفعالة هو اإل�مان    

من اإل�مان؟ ر�ما نصــلي من أجل شــيء ما، شــفاء على ســبیل المثال، لكن هللا ال یبدو أنه �ســمعنا. هناك ثالث حقائق حاســمة لفهم  

ــیفعله. اإل�مان ال یؤمن �أن  أن �فعل    )417(و�ر�د   )416(. یؤمن اإل�مان الكتابي �أن هللا �ســـــتطیع )415(صـــــالة اإل�مان  ما قال إنه ســـ

 )418(هللا سیفعل �ل ما تطلب منه أن �فعله دون اعتبار إلرادته. ر�ما �كون هذا هو أسوأ فهم شائع لإل�مان. 

أبًدا ال تســـتخدم الصـــالة فى مخادعة هللا. ولكن أن تعرفه وأن تســـمح له �محاذاة  قلبك وشـــفاعاتك وطلباتك �إرادته الســـیاد�ة في  

 ضره. فهذا هو مفتاح الصالة الفعالة. مح 

 صِل مع اآلخر�ن - ج

هناك قوة هائلة في الصــــــــلوات الموحد ألبناء هللا. عندما تنضــــــــم األمهات إلى األمهات األخر�ات في الصــــــــالة من أجل  

أطفالهن، فإن هللا �ســمع و�ســتجیب. عندما ینضــم الرجال مًعا في الصــالة من أجل الطهارة والغلبة، فان هللا �ســمع و�ســتجیب.  

نهضــــة روحیة، فإن هللا �ســــمع و�ســــتجیب. عندما ینضــــم المســــیحیون مًعا في   عندما یتجمع الشــــباب مًعا في الصــــالة من أجل

 صالة متواضعة من أجل الضالین ومن أجل تقدم ملكوت هللا، فان هللا �سمع هذه الصلوات و�ستجیب.

 ا�ختام  

 
 6: 1 يع 414
 15: 5 يع 415
 10-5: 8 مت 416
 2: 1 يت؛  23: 10 عب 417
 مالحظات عن الصالة من د. فيليب براون.  418
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ســــــمعة هللا ومجده قبل  إن حیاة الصــــــالة المنتظمة والمســــــتمرة، التى تختبر فیها العالقة الحمیمة مع هللا، والتى تكون فیها 

ــة �احتیاجاتنا الیومیة والغفران الیومي،   ــاتنا الخاصــ طلباتنا، والتي فیها تطلب ملكوت هللا و�رادته �جد�ة، والتى فیها تكون التماســ

والغلبة الیومیة، ســـــــتكون �التأكید حیاة الصـــــــالة الفعالة. عندما تكون حیاة صـــــــالتنا على مثال تعلیمات �ســـــــوع، �مكننا إًذا أن  

َد اآلُب ِ�االْبِن" ِمي َفذِلَك َأْفَعُلُه ِلَیَتَمجَّ َأْلُتْم ِ�اســـــــــــْ . مرة أخرى "َلْیَس َأْنُتُم )419(نتمســـــــــــك بوعود الصـــــــــــالة التي �طلبها "َوَمْهَما ســـــــــــَ

ِمياْخَتْرُتُموِني َبْل َأَنا اْخَتْرُتُكْم، َوَأَقْمُتُكْم ِلَتْذَهُبوا َوَتْأُتوا ِبَثَمٍر، َوَ�ُدوَم َثَمُرُكْم،    . لذلك)420(ِلَكْي ُ�ْعِطَیُكُم اآلُب ُ�لَّ َما َطَلْبُتْم ِ�اســـــــــــــْ

 .)421("ُاْطُلُبوا َتْأُخُذوا، ِلَیُكوَن َفَرُحُكْم َ�اِمًال."

 مهام الدرس الجتماع الصف التا��

طلب من  اقض ما ال �قل عن ثالثین دقیقة هذا األســبوع لمراجعة هذا الدرس، �ما في ذلك شــواهد الكتاب المقدس، وا -1

 الروح القدس أن �منحك �صیرة.

 اكتب فى صحیفتك أى تغیرات خاصة ینبغى أن تكون فى حیاتك �ما �علنها لك الرب. -2

ــجل في دفتر یومیاتك ما �قوله �اتب المزمور عن  -3 تأمل في مزمور واحد على األقل في وقتك التعبدي الیومي، وســــــــــ

 طبیعة وشخصیة هللا.

 یة صالتك الشخصیة من أجل التغییر الروحي والنمو بناء على هذا الدرساكتب فى مذ�راتك الیوم -4

 تدرب على استخدام دلیل الصالة الیومي للد�تور براون، في صالتك الیومیة الخاصة. -5

 

 9امتحان الدرس 

 ما هما املفهومان ا�خاطئان عن الصالة؟ -1

 ما�� األولو�ة األو�� للصالة بحسب �سوع؟ -2

 لوقا، ما�� فعالية الصالة �� حياة وخدمة �سوع؟بحسب  -3

 كيف نزرع عالقة حميمية مع هللا �� الصالة؟  -4

 ما هو النموذح البسيط للصالة الفردية والذى أسسھ �سوع؟ -5

 
 13: 14 يو 419
 16: 15 يو 420
 . 23:  16 يو 421
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 اذكر األر�ع خطوات إل��جام صلواتنا مع ملكوت هللا وارادتھ؟ -6

 

 

 

 10الدرس 
 

 التدریب الروحي لألفعال                       
 (االع��اف، ا�خضوع وا�خدمة)                                           

 

 مراجعة الدرس 

 راجع النقاط الرئیسیة للدرس التاسع. اسأل الطالب المستعدین لمشار�ة صلواتهم الشخصیة من الدرس الخامس.

 أهداف الدرس 

 الدرس، �جب على الطالب أن:بنها�ة هذا 

 �فهموا أهمیة االعتراف والخضوع والخدمة.  -1

 �كتسبوا حكمة عملیة لغلبة الخطیة المحیطة. -2

 �مارسوا هذه التدر�بات.  -3

 لقطات من ا�حياة 

رة. �ان  لقد خلصــُت في ســن الســا�عة عشــرة. �ان لدي اختبار تجدید رائع على المذ�ح الموجود في �نیســتنا الر�فیة الصــغی

اختباًرا رائًعا جًدا لدرجة أنني عرفت أنني لن أخزى هللا مرة أخرى، �أي شــكل من األشــكال، ومع ذلك، �عد عدة أســابیع، فشــلت  

�طر�قة ما و�انت ســـــــــحا�ة فوق روحي. شـــــــــعرت و�أنني �حاجة للعودة إلى المذ�ح. ذهبت إلى أمي وســـــــــألتها عما �جب عليَّ  

بناء مذ�ح في قلبك، اعترف بذلك �له هلل وواصـل المسـیر." لقد فعلت ذلك، وعادت أشـعة شـمس فعله. قالت، "�ا بني، فقط قم ب
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ــحة. و�عد   ــمان واضـ ــة والتدر�ب  40الضـ ــنة من الحیاة للرب والدراسـ ــفت أن القلیل من الناس لدیهم القدرة على تقد�م  -سـ اكتشـ

 فیري د�تور ما�كل أ -مثل هذه اإلجا�ة البسیطة والعملیة لمشكلة الخطیئة! 

منذ ســــــــــن مبكرة، �نت ماهًرا في فن الر�اء. �ان والداي في خدمة الموســــــــــیقى. و�طفل صــــــــــغیر تعلمت �یف أقول األشــــــــــیاء  

الصـــحیحة، وأرنم الترانیم الصـــحیحة، وأرفع یدي في األوقات المناســـبة. لقد جعلت اعتراف اإل�مان طوال المدرســـة الثانو�ة و�ل ذلك  

ـسنوات في �لیة الكتاب المقدس. ومع ذلك، هناك فرق بین اعتراف الخالص وامتالك الخالص.   من خالل الكلیة، �ما في ذلك أر�ع 

على الرغم من أن معظم الناس، �ما في ذلك األصدقاء األوفیاء، اعتقدوا أنني �نت مؤمًنا، لكنني أدر�ت أن �ل ذلك �ان استعراًضا  

ا اشـــــارك في الخدمة خالل هذا الوقت. في �عض  وحســـــب. عشـــــت حیاة الخطیة ســـــًرا، مخفیة عن أصـــــدقائي وعائلتي. �  نت أ�ضـــــً

األحیان، �نت أطلب غفران هللا، لكنني �نت أقول له دائًما إنني سـأفعل �شـكل أفضـل، وأن أكون أفضـل وأن أحاول إصـالح نفسـي.  

 وفي غضون أ�ام أو أسابیع من الصالة، �نت أفضل العودة إلى طرقي الخاطئة. 

ــیقى فیها، وصـــلت إلى الحضـــیض.   ، أثناء1999في مارس من عام  القیادة إلى النهضـــة الروحیة التي �نت أقود الموسـ

دقیقة �السیارة، أعلن لي هللا أعماق خطیتي و�رهت ما رأیته. صرخت إلى هللا وأخبرته أنني   45في تلك الرحلة التي استغرقت 

ما زلت أتذ�ر �لمات هذه الصـالة: "�ا رب، لم أكن أعتقد أني مؤمن. قلت له إنني سـئمت من محاولة إصـالح نفسـي وفشـلت.  

إما أن تخلصــــنى أو ال، ولكن في �لتا الحالتین �نت أقوم بتز�یفها!". وفي لحظة، فعل هللا لي ما �نت أحاول القیام �ه لنفســــي  

ك عدة مرات: لقد خلصـــــــــنى! لم �كن هناك شـــــــــك في ذهني أنه قام بهذا العمل. وحیاتي لم تكن هي نفســـــــــها بل تغیرت منذ ذل

 الحین.

ا في الخدمة، و�نعمة اسـتخدمني لمجده. ومع ذلك، �نت   على مدى السـنوات القلیلة التالیة �عد تجدیدى، أعطاني هللا فرصـً

أخشى من جعل الناس یرونني على حقیقتي. �نت أخشى أنه إذا اكتشفوا، �طر�قة ما، من اعتدت أن أكون علیه، فلن �ستمعوا  

ــیًـا إلى هللا، فإن آخر ما أردت القـیام �ه هو االعتراف أفقیًـا إلى �لمـة قلتهـا أو ال�صــــــــــــــدقون خد متي. و�ینمـا �ـنت أعترف رأســــــــــــ

 لشخص آخر.

، 2006عندما ر�عت للصــالة في صــباح أحد األ�ام بینما �نت اتمتع بوقت التعبد  الشــخصــي في شــهر مارس من عام 

. منذ أكثر من أسبوع، �نت اصارع لكى أشارك �حیاتي  تكلم هللا بوضوح إلى قلبي وأخبرني أنني �حاجة إلى االعتراف   �ماضىَّ

السـا�قة. وأخیًرا، في صـباح یوم الثالثاء، اتصـلت برئیس جامعي سـابق وشـار�ت قصـتي، واعترفت بر�ائى، وطلبت الغفران. في  

القس �یث واجونر،  -! حین أنني ال أتذ�ر �الضــــبط ما قاله رًدا على ذلك، فما أتذ�ره هو الشــــعور �عبء یتم رفعه. �نت حًرا

 نامبا، ایداهو.
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ــیحیین �یفیة  ــباب المسـ ــهادة د.أفري فأنها تعلم الشـ ــبة لشـ ــرة. �النسـ ــتان منظوًرا  مفیًدا ونافًعا للحیاة المنتصـ تقدم هاتان القصـ

أقّدر �ســاطة هذا،  التعامل مع الفشــل وهم یتعلمون الســیر مع الرب: "بناء مذ�ح"، "اعترفوا جمیًعا إلى هللا"، "تحر�وا لألمام". أنا

 ألیس �ذلك؟ �ثیًرا ما نجعل الحیاة المسیحیة معقدة للغا�ة.

ولكن ماذا عن الصــــراعات المســــتمرة أو الخطا�ا أو اإلحســــاس �الخجل الذي یر�طنا؟ إن شــــهادة القس �یث، هي شــــهادة 

 نا الروحیة.على الكیفیة التي �مكن للتدر�بات الروحیة أن تحررنا من المشاكل األكثر عمًقا في حیات
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 الفكرة الرئيسية 
ســـتوفر ممارســـة التدر�بات الروحیة، إلى جانب خدمة الروح القدس، التدر�ب لحیاة منتصـــرة. إنها ضـــرور�ة للغا�ة للتحرك 

 خارج حیاة مسیحیة اسمیة، فاترة، مهزومة في أغلب األحیان. وقد أثبت ذلك �ل جیل مخلص من المؤمنیین.

 الدرس 

المكانة المهمة للتدر�بات الروحیة في حیاة �ل مؤمن. �انت مهمة في حیاة �سوع. و�ذا تم تشكیلنا إلى صورته، لقد تعلمنا  

 �جب أن تصبح مهمة �شكل متزاید في حیاتنا �ذلك.

ا نتعلم أن هذه التدر�بات الروحیة تحارب العالم والجســد والشــیطان. وأنها وســیلة النعمة، التى تجهزنا للمعر� ة.  ونحن أ�ضــً

 أنها توفر التمتع �قدر أكبر من هللا؛ وأنها وسیلة للنعمة لتشكیل التالمیذ العادیین إلى صورة المسیح.

في هذا الدرس، ســــوف نســــتكشــــف �إ�جاز العدید من التدر�بات الروحیة الكالســــیكیة ونبحث عن طرق عملیة لدمجها في 

 .)422(مسیرتنا مع هللا 

 التدر�ب ع�� االع��اف -1

 ).16: 5َوَصّلوا َ�ْعُضُكْم َألْجِل َ�ْعٍض، ِلَكْي ُتْشَفْوا." (�ع "ِاْعَتِرُفوا َ�ْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِ�الزََّالِت، 

وفًقا للمســـــــــــــیح، فإن ممارســـــــــــــة االعتراف إلى هللا في الصـــــــــــــالة الفرد�ة الخاصـــــــــــــة هي طر�قة للحصـــــــــــــول على الغفران 

ا أن ا)423(المســتمر العتراف لبعضــنا البعض هو وســیلة للشــفاء الروحي. یبدو أن �عقوب �علم . ولكن الروح القدس �علم أ�ضــً

 أن الشفاء الروحي یؤدي أحیاًنا إلى الشفاء الجسدي أ�ًضا.

 تعر�ف التدر�ب على االعتراف  - أ

آخر بتواضـــــع لفشـــــل (خطیة) روحي محدد ومناطق معروف أنها لیســـــت  لشــــــخصإن التدر�ب على االعتراف هو االعتراف   

. فاالعتراف إلى مؤمن آخر نحتاج إلیه خاصـــــة في مناطق الخطیة المحیطة وعندما �كون  )424(مســـــیحیة �وســـــیلة للشـــــفاء الروحي 

إلى هللا، إال أن الكثیر�ن    اإلحسـاس: الشـعور �الذنب والعار لفشـل الماضـي لن �ختفي. في حین أن الغفران �أتي من خالل االعتراف 

 قد اكتشفوا أن االعتراف إلى عضو موثوق �ه في جسد المسیح هو في �ثیر من األحیان خطوة متواضعة لتحر�رهم. 

 ) مًعا. الحظوا العالقة بین االعتراف والشفاء.16: 5مطلوب قراءة (�ع 

 

 
ــافة    422 ــباط، ابإلضــ ــرت، احتفال االنضــ ــارد فوســ ــكل كبري على كتاب ريتشــ ــيكية، فإنين أعتمد بشــ ــبة هلذه الدروس يف التدريبات الروحية الكالســ ــغري مفيد، بعنوان ابلنســ ،  Disciplines of Graceإىل كتيب صــ

 ، للكاتب كيث دروري. Soul Shaperليك، وكتاب، ج للدكتور دان  
 12: 6مت  423
 .83دراورى ،  424
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 عدم االتفاق بین "الخطیة" واالعتراف  - ب

العتراف �جعل �عض المســـــــیحیین غیر مرتاحین ألنه یبدو مســـــــتبعًدا لحیاة القداســـــــة والســـــــیر إن تدر�ب الكتاب المقدس ل

 المنتصر مع هللا.

قد یتســـــــــاءل البعض، �یف �مكن للمرء أن یدعي أنه �عیش حیاة مقدســـــــــة ولد�ه أشـــــــــیاء �جب االعتراف بها؟ یتعلق أحد 

 نون الخطیة.الجوانب المر�ز�ة للجدل �الكیفیة التي �عرف بها المعلمون المؤم

�میل �عض المؤمنین إلى تعر�ف الخطیة على نطاق واســـــــــــع تماًما على أنها أي "قصـــــــــــور" في بر هللا الكامل. وفي هذا 

ــا  ــا�ـ ــابیـــة بین الخطـ التعر�ف، ال یوجـــد في �ثیر من األحیـــان أي اختالفـــات �تـ

المتعمدة مع سـبق االصـرار، والخطا�ا التي تسـتولى على المؤمنین فجأة (�سـبب 

المواقف والعواطف غیر المســــــیحیة. و�عّرف الممؤمنون   الضــــــعف الروحي)، أو

اآلخرون الخطیة �ضـــیق شـــدید بتعد واِع، متعمد ضـــد قانون هللا وال شـــيء أكثر 

من ذـلك. فكال الطرفین المتطرفین �میالن إلى تجـاهـل اهتمـامـات الحـیاة الحقیقـیة  

 التي �متلكها الممؤمنون المخلصون األمناء.   

قد أن التمرد المتعمد متســــــــــــاٍو مع االنزالقات الروحیة أو المواقف غیر المســــــــــــیحیة، عندئذ قد نســــــــــــتخف  من ناحیة، إذا �نا نعت 

. �قول البعض، "كلـنا خطـاة"،  )425(ـ�الخطیـئة المعـتادة، والتي �قول عنهـا الكـتاب المـقدس أن المؤمنین الحقیقیین "ال �مكنهم" ارتكـابهـا 

نحو ضـــیق �إنتهاك صـــارخ لناموس هللا، أصـــبح العدید من المؤمنین لدیهم بر   دون تمییز. من ناحیة أخرى، بتعر�ف الخطیئة على 

ــین تجاه مدى خطورة "الخطا�ا" المحزنة للروح القدس  ــاســــ ــبحوا غیر حســــ ــة، والبحث عن األخطاء،   - ذاتي. وقد أصــــ األفكار النجســــ

إلى ذلك. إنهم یبررون المواقف   وموقف الشــــــــكوى، وعدم الصــــــــالة، والغش، وفشــــــــل اإلنقیاد �الروح، والتعصــــــــب، والغطرســــــــة، وما 

 والسلو�یات غیر المسیحیة ألنهم یرونها فقط �ضعف أو أخطاء �شر�ة، بدًال من الخطا�ا. 

ال ینبغي لنا أن نشـــــعر �القلق إزاء تعر�فات الخطیئة �قدر ما یتعلق �مشـــــاكل الحیاة الحقیقیة في حیاتنا وشـــــخصـــــیتنا التي 

 ع اآلخر�ن. تذ�ر أن هدف هللا في الخالص هو تشكیلنا إلى صورة ابنه.تأتي بیننا و�ین هللا وتعیق عالقتنا م

 �جب أن نسمح لكلمة هللا بتشكیل فهمنا للخطأ و�ذلك معیار ما هو صحیح.

 

 

 
 9- 8: 3يو 1 425

اتك، و�ضعف   مهما �ان الذى يضعف م��ر
رقة ضم��ك، و�حجب إحساسك با�، أو  

يخلع مذاقك من األشياء الروحية. باختصار،  
مهما زاد من قوة وسلطان جسدك وعقلك،  

ك، مهما �ان  فهذا ال�ىيء هو خطية بالنسبة ل
انا ويس�� بر�ًئا �� حد ذاتھ.   سوز
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 )426(�عض الطرق التي �صف بها الكتاب المقدس الخطیة - ج

لوصف الثلج، فإن الكتاب المقدس �عرف مثلما لدى شعب األسكیمو في أمر�كا الشمالیة خمس �لمات مختلفة على األقل 

 و�صف الخطیة �طرق مختلفة.

 ا�حث عن هذه الشواهد الكتابیة التالیة وناقشها. 

 ، عدم فعل �ل الصالح الذى �جب أن افعله. )427(الخطیئة �إهمال -1

، اختیــار إرادي لمــا أفعلــه وأعلم أنــه )428(الخطیــة هى اختیــار وقرار  -2

 ضد ناموس هللا.

، فعل شـئ نعتقد أنه خطیة، حتى  )429(مخالفة الضـمیرالخطیة هي  -3

 لو لم �كن مخالًفا لكلمة هللا.

، انتهاك غیر مقصــــــــــود لوصــــــــــا�ا هللا التي  )430(الخطیة هي الجهل -4

 تحتاج إلى تغطیة دم �سوع حتى لو لم نكن على علم بها.

 ، فعل واحد �غیظ الرب.)431(خطیة واحدة -5

ممارسـة الخطیة �أسـلوب حیاة، والتى ال �فعلها االبن الحقیقي هلل. هذه هى الخطیة التى أمر  ،  )432(ممارسـة الخطیة -6

 فیها �سوع الرجل األعرج والمرأة الزانیة أن ال �خطئوا فیما �عد.

 ، هذه خطیة جهل �طرس واآلخر�ن معه.)433(العمى عن تحیزنا ور�ائنا -7

 فعل غیر متشا�ه �المسیح، تحزن الروح القدس. ، أي فكر، أو �لمة، أو)434(إحزان الروح القدس -8

 ، التذمر والشكوى ضد هللا أو اشتهاء األشیاء الخاطئة.)435(المواقف والرغبات الدنیو�ة -9

 
 من مالحظات مقدمة من الدكتور مايك أفريي. 426
 .17: 4يع  427
 4: 3يو1 428
 23-22: 12رو  429
 22، 2: 4ال  430
 2- 1: 2يو1 431
 9- 4: 3يو 1 432
 21-11: 2غل  433
 30: 4عب  434
 1،4: 11عد  435

سيكون من األ�ح إعطاء مصط�ح  
"ا�خطية" �عض املرونة دون  

الذهاب إ�� أق�ىى �سيان متطرف  
) الذي �ستبعد ا�خطية  9: 3يو1(

املعتادة. فال�خص البار ال يخطئ  
"بالفكر وال�لمة والفعل �ل يوم".  

 
ً
ا و�حتاج  ومع ذلك فقد يقصر أحيان

ر�تشارد س.    إ�� التو�ة والغفران. 
 تايلور 
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الخطــا�ــا غیر  10- 

 ، الخطیة التى تتغلب على المؤمن في لحظة التجر�ة والضعف.)437(، أو خطا�ا الغفلة)436(المقصودة

 

 

 

 

 

 

 

 
436 A term used by Dr John Oswalt 

 1: 6غال 437

 ، للد�تور ما�كل أفیري ن الخطیئةنصائح عملیة ورعو�ة �شأ
 "آه هذا ال یهم"! -ال تقلل من خطیتك أبًدا  
یتو�وا  نأصــــــــحاب الضــــــــمیر أ�یف؟ �مكن أن یرفض المؤمنون  -ك ال تعظم خطیت 

ال   نفســهم و�ســمحوا لها �أن تطاردهم.ألنه ال �مكنهم أن �غفروا  أیبدو -و�تحر�وا لألمام  
 تبرر خطیتك �سبب الظروف.

  مؤمن . ال)نضــــــــــــــجهم(كیف یتعــامــل الشــــــــــــــخص مع خطیتــه یروي الكثیر عنهم وعن  
.. �عترف �فشــله على وجه الســرعة،  .اضــج لن یلعب �الكلمات. ولكنه ســوفالصــادق الن

ولكن   .إلى األمــام، و�تحرك  نعمــة، و�قوم �ــالتعو�ض إذا لزم األمر، و�جــد  و�توب عنهــا
ــديغیر النا مؤمنال ــج أو الجســــ ــه  ضــــ ــارع مع هللا، و�برر نفســــ ــوف یتصــــ ، ور�ما ینفي ســــ

تكبر�ن لكنه �عطي نعمة  ســـــــ الخطیة. هذا هو ذروة الكبر�اء الدیني. تذ�ر ان هللا �قاوم الم
 للمتواضعین.

 ثالثة احتماالت:
ا�َـاُه َال َیْنَجُح، َوَمْن  �مكنـنا أن نغطي الخـطاـ�ا ونـعاني من العواـقب. :أوالً  "َمْن َ�ْكُتُم َخطـَ

 ).13: 28ُ�ِقرُّ ِبَها َوَ�ْتُرُكَها ُیْرَحُم." (أمثال 
، فإن )16:  5�عقوب ـــــ (ا لوفقً  �مكننا االعتراف �الخطا�ا والعثور على الشفاء.  ا:ثانیً 

 االعتراف �جلب الشفاء. والمعترفون �جدون الحر�ة التي ال �متلكها المنكرون.
ا �مكننـا أن نعیش فوق �ـل خطیـة متعمـدة   �مكنـنا التغـلب على الخطـاـ�ا ـ�النعـمة. :ـثالثـً

 ومعروفة �النعمة فالحیاة التى تعتمد على النعمة في المسیح من خالل قوة الروح القدس!
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�جب أن تجعلنا األوصــاف الكثیرة للخطیة الموجودة في الكتاب المقدس متواضــعین وتجعلنا نشــعر �حاجتنا المســتمرة إلى 

لیس فقط للتكفیر عن الخطیة المتعمدة، بل عن �ل فكر   -نذ�ر أن �ســــــوع مات وقام مرة أخرى    دم �ســــــوع المطهر. �جب أن

ا أنه �غض النظر عن المســــافة التي قطعناها في مســــیرتنا مع  و�لمة وعمل �ســــبب ألًما و�قلل من مجده. �جب أن نذ�ر أ�ضــــً

ِدي، َأْكُتُب ِإَلْیُكْم هَذا ِلَكْي َال ُتْخِطُئوا. َوِ�ْن َأْخَطَأ َأَحٌد َفَلَنا الرب، فإننا نحتاج �اســـــتمرار إلى �ســـــوع �مدافع (كشـــــفیع) لنا: "َ�ا َأْوالَ 

"  )438(َشِفیٌع ِعْنَد اآلِب، َ�ُسوُع اْلَمِسیُح اْلَبارُّ

كتب الد�تور ما�ك أفیري: "ال �مارس المؤمنون الخطیة. ومع ذلك، ال یزال هناك دائًما احتمال الخطیة حتى نصـــــــــل إلى 

عالوة على ذلك، هناك احتمال واضــح �أن في مكان ما على طول الطر�ق، ســوف تخطئ وتحتاج إلى الغفران. وهذا الســماء.  

�قول ر�تشـــــارد تایلور: "ســـــیكون من األقدس أن نطلق على أعطالنا �خطا�ا شـــــبه   )439()2-1: 2یو1هو الســـــبب في �تا�ة (

ــلنا. نحن ال نتعلم أبًدا من  المســـــیح، وفي تواضـــــع صـــــادق وجدیر �الثقة، وأن نقوم برد المســـــلوب، وأن نتعلم من إخفاقاتنا وفشـــ

  )440(الفشل"

 قوة االعتراف - د

 ضد الخطیة واإلغراء. إن االعتراف إلى أخ أو أخت موثوق �ه هو سالح قوي 

اإلعتراف �جعل التجر�ة واإلغراء �فقد قوته: المعارك الســـــــــــر�ة هي األكثر صـــــــــــعو�ة في الفوز، واإلغراء �كون أقوى  -1

عنـدمـا نكون معزولین ووحـدنـا. مـا هي الخطیـة التي �غر�ـك الشــــــــــــــیطـان بهـا؟ مـا هي المواقف الخـاطئـة التي �مكن أن تنمو في  

ء؟ فاالعتراف �جلب قوة، وراحة، ومشــــورة من صــــدیق روحي في معر�تي و�جعل االنتصــــار أكثر قلبك إذا لم تعرضــــها للضــــو 

العدید من العائالت تضـع أعمدة إنارة خارج منازلهم لیال �رادع للدخالء. االعتراف هو رادع للخطیة ألنه �ضـع   )441(احتماًال.

 إغراءاتنا حیث �ستطیع اآلخر رؤ�تها ومساعدتنا في الدفاع عنها.

 
 1: 2يو 1 438
 مالحظات من سلسلة التشكيل الروحي ، الذهاب إىل العمق.  439

440 God’s Revivalist, 2001 . 
 9:  4؛ جا 17: 27؛  17: 17؛  14: 11أم  441
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ــمة لعدونا األكبر  -2 ــر�ة حاســ ــورتنا في �ل واحد منا. نر�د أن �فكر   الكبر�اء: إن  –االعتراف یوجه ضــ المیل لحما�ة صــ

ــیات لیســـوا على حقیقتهم. إن عمل تواضـــع االعتراف   الناس جیًدا فینا، و�التالي، �میلون إلى ارتداء قناع والتظاهر �أننا شـــخصـ

 .)442(أجل حصاد البر سوف �قتلع الر�اء و�هیئ تر�ة قلو�نا من

االعتراف غالًبا ما �طلق ضـمیًرا مذنًبا حًرا مما ینتج عنه ضـمان الغفران: نحن نعلم أن هللا وحده �سـتطیع أن �غفر، ولكن،    - 3

كأعضـاء في جسـد المسـیح، سـكنى الروح، تم تعییننا لتمثیله على األرض. عندما نغفر لبعضـنا البعض من خالل الروح القدس، یتم  

إطالق نعمة هللا الروحیة. عندما یتكلم اإلخوة واألخوات الممتلئین �الروح �كالم الرحمة �عضـــــهم مع البعض، �كون األمر �ما لو أن  

 )443(�سوع نفسه یتحدث بهذه الكلمات. لقد حررنا �عضنا �عض. بهذا المعنى، نحل على األرض ما قد حل في السماء. 

�ین هم ممثلو هللا، و�ؤ�دون غفران هللا للناس على األرض واســــــــــتعادة النعمة. هؤالء في ظل العهد القد�م، �ان �هنة الالو 

عندما یتم   )444(الكهنة لم �قدموا فقط الذ�ائح والصـلوات، بل �انوا و�الء هللا البشـر�ین لیعلنوا لشـعبه الطهارة الطقسـیة والغفران.

ــبیل المثال، من مرض برصـــه  ــفاء األبرص، على سـ ــالح للعبادة والشـــر�ة   وهو مرض �جعله -شـ �ان علیه أن �قدم  -غیر صـ

 نفسه إلى الكهنة لتأكید هذا الشفاء. �ان �هنة هللا هم ممثلو هللا البشر�ین، ومؤ�ددین من هللا الستعادة اإلنسان إلى الشر�ة.

اذا �ان لم  )445()، فماذا طلب منهم أن �فعلوا؟14: 17�عد أن شــــــفى �ســــــوع �طر�قة معجز�ة العشــــــرة البرص في (لو   

 �طلب ذلك؟ هذا یوضح حقیقة أن هللا نادًرا ما یتجاوز �نیسته ولكن �سكب نعمة من خالل الكنیسة.

لــدى    �ــالروح�علم العهــد الجــدیــد �هنوت المؤمنین. و�كهنــة، ممتلیئین   المقبولــة  القــدس، نحن ال نقــدم فقط الــذ�ــائح الروحیــة 

ا نمثل حب هللا لبعضــــــــنا البعض. عندما نمد المحبة الغافرة، یبدو األمر �ما لو أن هللا �مد محبته الغافرة  )446(هللا  ، ولكننا أ�ضــــــــً

ا. وعندما نمیز االنكسـار الروحي  والتو�ة الحقیقیة لمؤمنین آخر�ن ونقول لهم: "إذا   ا"،  أ�ضـً �ان هللا غفر لك، فنحن نغفر لك أ�ضـً

هناك نعمة شــافیة تنســكب في قلو�هم، وتغســلهم من الشــعور �الذنب والخزى. و�نطبق نفس الشــيء علینا عندما نعترف. و�ل من 

 اختبر هذا سیشهد لسلطان هللا الهائل إذا منحه لكنیسته لتدبیر النعمة الشافیة. 

 نصائح عملیة لممارسة االعتراف:

�حث عن شــــخص تقى (غیر مثالي) �حیث �مكن أن تعترف له ببعض الخطا�ا المحیطة أو الصــــراع الســــري واخرج  ا -1

 طاهًرا. اطلب منه الصالة من أجلك.

 �ن صادًقا وتأكد من عدم إلقاء اللوم على اآلخر�ن. ال تعترف �التفاصیل غیر الضرور�ة. اطلب الحكمة. -2

 
 . 13: 28أم  442
 23: 20؛ 18:  18؛  19: 16مت  443
 23: 13ال  444
 14: 17لو  445
 2: 5بط 1 446
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�ه، فاطلب من زوجتك أو زوجك أو زمیلك في الســـــكن أو صـــــد�قك أن �عطیك  إذا شـــــعرت أنه لیس لد�ك ما تعترف   -3

 �عض االقتراحات! اسأل "هل ترى أشیاء في حیاتي مؤذ�ة وضارة؟".

اقبل �لمة هللا من خالل الشـخص الذى تعترف له. "هذا هو أفضـل فهم لكهنوت جمیع المؤمنین. اسـمع لتأكیدات هللا  -4

 .)447(ا�أنه قد غفرت لك خطا�اك  وصدقه

ال تبث أوتذ�ع اعترافاتك. قد یتطلب �عض إخفاقات القائد الروحي االخالقیة اعتراًفا للكنیســــــــــــــة، لكن معظم اعترافاتنا  -5

تتطلـب دائرة صــــــــــــــغیرة جـًدا من واحـد أو أثنین. �قول �یـث دروري، "إن دائرة االعتراف نـادًرا مـا تكون أكبر من دائرة الجرم أو 

 . )448(اإلساءة"

تـدر�ـب االعتراف مع مجموعتـك. مـا هي األفكـار المفیـدة؟ هـل هنـاك أجزاء من هـذا التعلیم مر�كـة ومحیرة؟ اســــــــــــــمح تـأمـل 

  لبضع دقائق للتأمل الشخصي أ�ًضا.

 
 93دروارى ،  447

448 Ibid, 92 . 
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 : التدر�ب الرو�� ل�خضوع -2

ِعیَن  ُیوِخ، َوُ�وُنوا َجِمیًعا َخاضـــــِ ُعوا ِللشـــــُّ :«َهللا ُ�َقاِوُم "َكذِلَك َأیَُّها اَألْحَداُث، اْخضـــــَ ِع، َألنَّ ْرَ�ُلوا ِ�التََّواضـــــُ ُكْم ِلَبْعٍض، َوَتســـــَ َ�ْعضـــــُ

ُعوَن َفُیْعِطیِهْم ِنْعَمًة». ( َتْكِبِر�َن، َوَأمَّا اْلُمَتَواضـِ ).ال یوجد أي تدر�ب أكثر أهمیة من تدر�ب الخضـوع، على الرغم 5:  5�ط1اْلُمسـْ

ــاءة معاملته. (ســـــــنوضـــــــح �إ�جاز �عض هذه التحد�ات وســـــــوء الفهم من أنه �قدم �عض التحد�ات و�ثیًرا ما أســـــــيء فه مه و�ســـــ

 والتجاوزات في هذا القسم.)

 تعر�ف تدر�ب الخضوع �تابًیا  - أ

�عرِّف ر�تشــارد فوســتر تدر�ب الخضــوع �أنه "القدرة على وضــع الحمل الفظیع المتمثل في االضــطرار إلى الحصــول على 

 . )450(تبع مثال �سوع، الذي أخلى نفسه، أخًذا صورة عبد، وأطاع حتى الموتوهذا التدر�ب ی )449(طر�قتنا الخاصة."

 اقرأ اآل�ات التالیة �عنا�ة. ضع خطا تحت  �ل الكلمات التي لها عالقة �الخضوع.

ِتَفاَناَس َأنَُّهْم َ�اُكوَرُة َأَخا - ُعوا "َوَأْطُلُب ِإَلْیُكْم َأیَُّها اِإلْخَوُة: َأْنُتْم َتْعِرُفوَن َبْیَت اســْ یَن،َكْي َتْخضــَ �ســِ ُهْم ِلِخْدَمِة اْلِقدِّ ِئَیَة، َوَقْد َرتَُّبوا َأْنُفســَ

 ).16-15: 16كو1َأْنُتْم َأْ�ًضا ِلِمْثِل هؤَُالِء، َوُ�لِّ َمْن َ�ْعَمُل َمَعُهْم َوَ�ْتَعُب." (

 ).21: 5"َخاِضِعیَن َ�ْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِفي َخْوِف ِهللا." (أف -

ا - ا َرْأُس الْ "َأیَُّها النِّســـــَ یَح َأْ�ضـــــً ، َأنَّ الرَُّجَل ُهَو َرْأُس اْلَمْرأَِة َ�َما َأنَّ اْلَمســـــِ ْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ َ�َما ِللرَّبِّ ِة، َوُهَو ُمَخلُِّص ُء اْخضـــــَ َكِنیســـــَ

 ).23-22: 5اْلَجَسِد" (أف

 ).24: 5ِهنَّ ِفي ُ�لِّ َشْيٍء" (أف"َولِكْن َ�َما َتْخَضُع اْلَكِنیَسُة ِلْلَمِسیِح، َ�ذِلَك النَِّساُء ِلِرَجالِ  -

یحِ  - اَطِة ُقُلوِ�ُكْم َ�َما ِلْلَمســـــِ ِد ِ�َخْوٍف َوِرْعَدٍة، ِفي َ�ســـــَ َب اْلَجســـــَ اَدَتُكْم َحســـــَ ي  "َأیَُّها اْلَعِبیُد، َأِطیُعوا ســـــَ َال ِ�ِخْدَمِة اْلَعْیِن َ�َمْن ُیْرضـــــِ

 ).6-5: 6َة ِهللا ِمَن اْلَقْلِب،" (أفالنَّاَس، َبْل َ�َعِبیِد اْلَمِسیِح، َعاِمِلیَن َمِشیئَ 

" ( �و -  ).18: 3"َأیَُّتَها النَِّساُء، اْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ َ�َما َیِلیُق ِفي الرَّبِّ

." (كو  -  ). 20: 3"َأیَُّها اَألْوَالُد، َأِطیُعوا َواِلِد�ُكْم ِفي ُ�لِّ َشْيٍء َألنَّ هَذا َمْرِضيٌّ ِفي الرَّبِّ

- ) "، . ِإْن َ�اَن ِلْلَمِلِك َفَكَمْن ُهَو َفْوَق اْلُكلِّ  ).13: 2�ط1"َفاْخَضُعوا ِلُكلِّ َتْرِتیٍب َ�َشِريٍّ ِمْن َأْجِل الرَّبِّ

ْرَ�ُلوا ِ�التَّ  - ُكْم ِلَبْعٍض، َوَتســـــَ ِعیَن َ�ْعضـــــُ ُیوِخ، َوُ�وُنوا َجِمیًعا َخاضـــــِ ُعوا ِللشـــــُّ :«َهللا ُ�َقاِوُم "َكذِلَك َأیَُّها اَألْحَداُث، اْخضـــــَ ِع، َألنَّ َواضـــــُ

 ).5: 5�ط1اْلُمْسَتْكِبِر�َن، َوَأمَّا اْلُمَتَواِضُعوَن َفُیْعِطیِهْم ِنْعَمًة».(

 
 . 111فوسرت ،  449
 . 8-7: 2 يف 450
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 ).7: 13اِنِهْم." (عب"ُاْذُكُروا ُمْرِشِد�ُكُم الَِّذیَن َ�لَُّموُ�ْم ِ�َكِلَمِة ِهللا. اْنُظُروا ِإَلى ِنَهاَ�ِة ِسیَرِتِهْم َفَتَمثَُّلوا ِ�ِإ�مَ  -

ا"، "الزوجات"، "األطفال"،  ــً ــكم �عضـــــــ ــوع هو تدر�ب للجمیع: "الخدام"، "اإلخوة"، "�عضـــــــ هذه اآل�ات ال تترك أحًدا! الخضـــــــ

"أنفســــــــكم"، "الشــــــــباب"، "جمیعكم". الكتاب المقدس یدعونا للخضــــــــوع هلل، وللملوك والحكام، والقادة الروحیین، واألزواج، واآل�اء 

 ولبعضنا البعض.واألمهات، والسادة 

َیأْ  -1 ْلَطاَن ُ�َقاِوُم َتْرِتیَب ِهللا، َواْلُمَقاِوُموَن سـَ ِهْم  الخضـوع هو عمل الطاعة: �قول بولس "َحتَّى ِإنَّ َمْن ُ�َقاِوُم السـُّ ُخُذوَن َألْنُفسـِ

�مكن أن نتعلمها في أي إذا فالخضــــــوع للســــــلطات هو �أمر من الروح القدس. ر�ما �ان أحد أعظم الدروس التي    )451(َدْیُنوَنًة"

 وقت هو الخضوع فقط ألن هللا یوصي �ه. هذا هو الخضوع لكلمة هللا.

ا موقف: یتضــــّمن الخضــــوع أكثر من مجرد أعمال الخضــــوع، لكنه موقف الخضــــوع   -2 الخضــــوع هو عمل ولكنه أ�ضــــً

ا. �مكننا أن نفعل ما �ســأل الناس ظاهرً�ا فقط، بینما فى داخلنا �كمن االســتیاء  أو الغضــب تجاههم. تذ�رت قصــة الطفل أ�ضــً

ا ما ســـــمعه �قول: "أنا أجلس في  الصـــــغیر الذي �ان �ســـــيء التصـــــرف. أخبرته والدته أن �جلس، وهو ما فعله. لكن شـــــخصـــــً

 الخارج، لكنى أقف في الداخل!" یر�د هللا أن نكون أشخاًصا "�جلسون" فى الداخل وفى الخارج أ�ًضا!

  هو عمل ثقةالخضوع للسلطة التي رتبها هللا  -3

َالِطیِن اْلَفاِئَقِة، ألَ  ْع ُ�لُّ َنْفٍس ِللسـَّ نَُّه َلْیَس أوًال: إنه عمل �شـهد على ثقتنا في خیارات هللا السـیاد�ة. �حثنا بولس على "ِلَتْخضـَ

َالِطیُن اْلَكاِئَنُة ِهَي ُمَرتََّبٌة ِمَن ِهللا". تقد أن هللا هو حًقا السید الرب وأنه في نها�ة المطاف  إذا �نا نع  )452(ُسْلَطاٌن ِإالَّ ِمَناهلِل، َوالسَّ

هو المســـؤول عن من الذي ینتخبه، من مدرب أو مشـــرف، أو اآل�اء، أو زوجي، أو من �حصـــل على منصـــب، إًذا فالخضـــوع  

 �صبح  شهادة على حكمته.

ــاة. ومع ذلك لم یبرر التمر  ــیادة  تذ�ر، أن بولس عاش تحت حكم الد�كتاتور�ین الرومانیین القســ د. �ان �علم أن هللا ذو الســ

لٌِّط ِفي َمْمَلَكِة النَّا ــَ ِس َوُ�ْعِطیَها َمْن العلیا. وقبله �قرون، قال هللا لنبوخذ نصـــــــــــــر، عن طر�ق دانیال، "َحتَّى َتْعَلَم َأنَّ اْلَعِليَّ ُمَتســـــــــــ

 فثق أن هللا هو صاحب السیادة العلیا. )453(َ�َشاُء."

ثانًیا: الخضــــــــــوع غالًبا ما �كون عمل ثقة في قدرة هللا على تغییر قلب قائدنا. عندما ال نحب القرارات التي یتم اتخاذها، ولكن    

اَء �ُ ال یوجد شـــيء �مكننا القیام �ه لتغییر األشـــیاء، ونحن نصـــلي �الوعد "َقْلُب اْلَمِلِك ِفي َیِد الرَّبِّ َ�َجَداِوِل ِمَیاٍه، َحْیثُ    )454(ِمیُلُه" َما شـــَ

ــالة من أجلهم و�ظهار احترامهن لهم، بدأ هللا   ــجار مع أزواجهن و�دأن في الصـ ــهدن أنه عندما توقفن عن الشـ ــمعت زوجات �شـ لقد سـ

 �غیر قلوب أزواجهن! 

 
 2- 1: 13رو  451

452 Ibid 
 25: 4دانيال  453
 1: 21امثال  454
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الخضـــــوع �مكن أن �كون عمل ســـــجود وعبادة: اجعل المســـــیح بؤرة تر�یزك أنك ســـــتحّرر من الخوف! هكذا ینصـــــح   -4

ْيٍء"، "َأیَُّها األَ بولس �نیســة أفســس   اُء ِلِرَجاِلِهنَّ ِفي ُ�لِّ شــَ یِح، َ�ذِلَك النِّســَ ُة ِلْلَمســِ ُع اْلَكِنیســَ ْوَالُد، َأِطیُعوا...  قائًال: "َولِكْن َ�َما َتْخضــَ

یِح". �ما لو �ان بولس عندما �كتب "، "َأیَُّها اْلَعِبیُد، َأِطیُعوا.. َ�َما ِلْلَمســـِ ، فإنه �عرف صـــعو�ة ما �طلب. فهو الرَّبِّ َألنَّ هَذا َحقٌّ

�عرف جیًدا �یف أن القادة البشـــــر�ین المعیبین غالًبا ما �كونون، لذلك �قول: "انظروا إلى القائد األعلى، إلى الشـــــخص المثالي  

لســـــــجود  الذي هو فوقهم، والذى عّینهم! افعلوا ذلك من أجله! افعلوا ذلك خشـــــــوًعا له! واخضـــــــعوا للقائد الدنیوي المعیب بدافع ا

والعبادة  لمن ال ولن �فشــــــــــــل أبًدا أو یرتكب خطأ." في اآل�ات التي قرأناها في وقت ســــــــــــابق، الحظوا �یف أن معظم األوامر 

المقّدمة یتبعها "الرب قر�ب"، "كما للمسـیح"، "في خوف هللا"، "كما للرب"، إلخ. �یف تظن أن موقفك تجاه الخضـوع سـیتغیر إذا 

 ًال من زوجك أو رئیسك أو معلمك أو راعیك؟جعلت الرب محور اهتمامك بد

ســـــــیكون علینا جمیًعا أن نخدم القادة ونعمل من أجل الناس الذین �صـــــــعب التعامل معهم  في �عض األحیان. إن مفتاح  

الحر�ة هو جعل الخضــــــوع هو عمل عبادة وســــــجود. وأن نصــــــلي، �ا �ســــــوع، هذا القائد الذي أقمته في حیاتي معیوب، لكنني 

من أجلك! أرى نقاط ضــعفهم، لكنني لن أســتخدم نقاط ضــعفهم �ذر�عة لالنتقاد العلني أو الثورة الهادئة. ســأغض  ســأخضــع له 

ــنعته لنا. أنت تعرف ما هو األفضــــــل لي   النظر عن القائد  وانظر إلیك �ا هللا، وســــــأعبدك لحكمتك في هذا االختیار الذي صــــ

 بل. لذلك لن أتمّرد على إرادتك، ولكنى أخضع لخطتك السیاد�ة.ولعائلتي ولبلدي. أنت تعرف ما هي مقاصدك في المستق

هذا ال �عني �الطبع أننا نصـبح سـلبیین. إننا ال نصـلي أو نعمل من أجل التغییر؛ إننا ال نقوم بدورنا لتحقیق العدالة. لكنه 

 �عني أن �ل الجهود المتأصلة  في اإل�مان والثقة في أن هللا یتحكم في حیاتنا وعالمنا.

اِلِحینَ � اَدِة، َلْیَس ِللصـَّ ِعیَن ِ�ُكلِّ َهْیَبٍة ِللسـَّ اُم، ُ�وُنوا َخاضـِ  اْلُمَتَرفِِّقیَن َفَقْط، َبْل  كتب �طرس هذه الكلمات إلى العبید: "َأیَُّها اْلُخدَّ

ا.. ا َتَألََّم َألْجِلَنا، َتاِرً�ا َلَنا ِمَثاًال لِ   ِلْلُعَنَفاِء َأْ�ضــــً یَح َأْ�ضــــً . وهذه لیســــت �لمات ســــهلة لســــماعها )455(َكْي َتتَِّبُعوا ُخُطَواِتهِ َفِإنَّ اْلَمســــِ

 الیوم، ولكن �جب علینا سماعها.

الكتاب المقدس �علم خضـوع المؤمنین المتبادل �عضـهم لبعض: یتكلم الكتاب المقدس عن الخضـوع للسـلطات المرتبة  -5

ا خضـوع المؤمنین الممتلئین �الروح وأعضـاء جسـ  د المسـیح �عضـهم لبعض. وغالًبا عندما یتم تعلیم الخضـوع، من هللا ولكن أ�ضـً

ــوع المتبادل من �ل مؤمن لآلخر. "َوُ�وُنوا  ــح الزوجات واألطفال فقط بذلك. ولكن الكتاب المقدس یؤ�د على الخضـــــ فإنه ینصـــــ

ِع،" ْرَ�ُلوا ِ�التََّواضــُ ُكْم ِلَبْعٍض، َوَتســَ ِعیَن َ�ْعضــُ �عضــنا لبعض �عني تعلم التنازل عن حقوقنا وتجاو�نا فالخضــوع    )456(َجِمیًعا َخاضــِ

الحتیاجات اآلخر واالســـــتماع لرأي أحدنا اآلخر والتضـــــحیة من أجل الســـــالم واالنســـــجام. وهذا �عد من أصـــــعب الدروس التي  

 یتعلمها طالب الجامعة واألطفال واألزواج وأعضاء الكنیسة. ولكن هناك حر�ة فى تعلم ذلك!

 
 . 21،  18: 2 بط1  455
 5: 5 بط1 456
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من هللا في البیت والكنیســة والحكومة �مارســون الرقا�ة ولكنهم ال �مارســون "االســتبداد على من هم في  إن القادة المعینیین

�جب علینا أال نســـــتخدم الســـــلطة لإلیذاء ولكن للمســـــاعدة. یرفع اإلنجیل و�كرم �ل عضـــــو في جســـــد المســـــیح،    )457(خدمتهم"

ــنا البعض. تخضــــع الزوج ا أن  و�التالي هناك طرق نخضــــع بها جمیًعا لبعضــ ــً ات إلى أزواجهن، ولكن �جب على األزواج أ�ضــ

�حبوا زوجاتهم وأن �خدموهن �ما فعل المسـیح. �جب على أعضـاء الكنیسـة أن �خضـعوا إلى قادة الكنیسـة، لكن هؤالء القادة ال 

اِئِر�َن َأْمِثَلًة ِللرَِّعیَِّة" َبِة، َبْل صـَ وُدون (أبًدا) َعَلى اَألْنصـِ �ل مؤمن ثیاب التواضـًع، و�قبل مكانه المعطى . عندما یرتدي  )458("َ�سـُ

له من هللا في الجســــد و�خدم �فرح �عضــــنا البعض، ســــیكون الخضــــوع اختباًرا مبارً�ا. و�بقى الخضــــوع ســــلیًما وصــــحیًحا عندما 

 �متلئ المؤمنون �الحب و�التواضع.

إلى صـورة المسـیح ما لم �خضـع  الخضـوع للسـلطات أمر �الغ األهمیة للنضـج الروحي: لن یتشـكل أحد على اإلطالق -6

للســـــــــلطات أو �جعل احتیاجاته ورغباته وآرائه خاضـــــــــعة آلخر. ولن نقود أبًدا حتى نتعلم ان نتبع أوًال. ولن یتم الوثوق بنا أبًدا  

 حتى نتعلم طاعة األوامر.

، والمدرسـة، ومكان  إن عدم خضـوعنا �عضـنا لبعض والتنازل عن حقوقنا هو السـبب الجذري للصـراعات العدیدة في المنزل

 العمل، والمجتمع، والكنیسة المحلیة. فالخضوع للسلطة هو طر�قة هللا لحمایتنا، ونجاحنا، ووحدتنا، وتشكیل المسیح فینا.

لن أنسـى أبًدا خیبة األمل والسـخط الذي شـعرت بهما صـباح االثنین �مدرس في الفیلبین. قبل أ�ام قلیلة، �نت قد أعطیت 

جین قر�ًبا مهمة �سـیطة ولكنها مهمة نهائیة. لقد أوضـحت أن المهمة �انت تسـلم في صـباح یوم االثنین، طالب الخدمة المتخر 

ــل، علمت   ــلت إلى الفصـ ــدمتي، عندما وصـ ــرًطا للتخرج. ولصـ ــًرا، وأن هذه المهمة �انت شـ وأن �ل طالب �جب أن �كون حاضـ

الفصـــــــل وعدم تســـــــلیم المهمة. أدر�ت أن غیابهم �ان   أن ثالثة من طالبنا المتخرجین في خدمتنا اختاروا عدم الخضـــــــور إلى

 احتجاًجا على ما اعتقدوا أنها مهمة "غبیة".

غادرت الفصـــــل، وســـــرت إلى مســـــكن الرجال، ووجدت هؤالء الطالب الثالثة �جلســـــون في إحدى غرفهم وهم �ضـــــحكون 

یر�دون القیام �ه دون عواقب. ظنوا أن المهمة غیر و�قضــــــــــــون وقًتا ممتًعا. ظنوا أنهم أذ�یاء. ظنوا أنهم �ســــــــــــتطیعون فعل ما  

مهمة، وأنه ال ینبغي علیهم القیام بها. لكنهم تعلموا خالف ذلك! �نت شــــــــدید القســــــــوة علیهم ألن ما أعرفه هو أنهم لن یتأهلوا 

ــبان الثالثة ُقدِموا إلى تأدیب، و�عد ســــ  نوات شــــكرني. اثنان من هؤالء  أبًدا لقیادة قطیع هللا حتى یتعلموا اتباع الراعي. جمیع الشــ

 الشباب قساوسة الیوم.

 متى �كون الخضوع مدمًرا؟ –حدود الخضوع   - ب

 هناك مناسبات عندها �صبح الخضوع مدمًرا وقد �حتاج إلى رفض. فیما یلي �عض اإلرشادات للمناقشة:
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ن الوالء األعمى والتبعیة الطائشـة.  �صـبح الخضـوع  مدمًرا عندما �صـبح مطلًبا ومسـیًئا: ابتعد عن القادة الذین �طلبو  -1

"فقط أفعل ما أقوله وال تسـأل أسـئلة!" هي لغة مسـیئة، خاصـًة عندما یتم التحدث بها إلى شـخص �الغ. فالكثیرون الیوم أصـیبوا 

ــا�ا مثیرة للجدل. �مكن ــاكل أو نثیر قضـ ــوع ال�عني أننا ال نعبر عن رأینا أو نواجه المشـ ــاءات. الخضـ القیام  بهذا النوع من اإلسـ

 بذلك بروح الخضوع المتبادل.

ا بدافع احترام المســیح. �عتبر قائد ضــعیف الذى یتعین علیه طلب  الخضــوع مثل المحبة، هو هد�ة نعطیها لبعضــنا �عضــً

ــیدافع هللا عن قادته. ســـــــیحارب هللا حرو�هم. ســـــــوف   ــلطاننا من هللا، لن نحتاج إلى المطالبة �ه. ســـــ الخضـــــــوع. عندما �أتي ســـــ

  سلطة روحیة سیتبعها اآلخرون عن طیب خاطر.�منحهم هللا 

تعلَّم هارون ومر�م �الطر�قة الصـعبة أن هللا سـیدافع عن القائد المتواضـع. لقد تمردوا ضـد قیادة موسـى �سـبب العیوب التي 

قط من . و�دأ تمردهما �الكراهیة لزوجة موســــى مما أدى إلى الشــــك فى ســــلطة موســــى: "هل تكلم الرب ف)459(رأوها في عائلته

ا؟ "لكن موســى تعامل مع هذه المشــكلة بهدوء وســمح هلل  خالل موســى؟" فقاال هل �لم الرب موســى وحده. ألم �كلمنا نحن أ�ضــً

 .)460(ان یتعامل معها

)، رفض بولس إطاعة أمر ألنه صـمم  37:  16�صـبح الخضـوع مدمًرا عندما �صـبح تسـتًرا لخطیة شـخص آخر: فى (أع   - 2

 طلبت أي سلطة أن نغطي خطا�انا أو نشارك في خطیتهم، فلدینا الحق والواجب لرفض الخضوع. لتغطیة الخطیة. إذا 

ــؤولون من  -3 ــاني انتهاًكا لكلمة هللا: عندما طالب مســـــ ــوعنا للقانون اإلنســـــ ــوع  مدمًرا عندما �كون خضـــــ ــبح الخضـــــ �صـــــ

�ان حًقا أمام هللا أن نســـــمع لكم أكثر من هللا، الســـــنهدر�م أن ال�علم �طرس و�وحنا أو یتكلما �اســـــم �ســـــوع، أجابوا �احترام: "إن  

 فاحكموا. ألننا نحن ال �مكننا أن ال نتكلم �ما رأینا وسمعنا".

لیس من الســــهل دائًما تحدید حدود الخضــــوع: دائًما ما �كون من الصــــعب تدر�س هذا الموضــــوع ألنه �شــــتمل على  -4

شــــر معیو�ون، �ما في ذلك الرؤســــاء، والد�كتاتور�ون، والمخرجون،  عالقات إنســــانیة، والعالقات معقدة �ســــبب الخطیة. ألن الب

واألزواج، والمدیرون، إلخ. هل �جب على المواطن أن �خضـــــــــع لحكومته حتى عندما تكون فاســـــــــدة؟ هل �جب على الموظف  

ألحیان �كون التصـــرف �احترام نحو رئیســـه عندما ال �ســـتحق االحترام؟ ر�تشـــارد فوســـتر، �عطینا �لمة حكیمة هنا: في �عض ا

من السـهل تحدید حدود الخضـوع. �طلب من الزوجة معاقبة الطفل �شـكل غیر معقول. ُ�طلب من الطفل مسـاعدة شـخص �الغ  

في ممارســــــــة غیر قانونیة. مطلوب من المواطن أن ینتهك ما�ملیه الكتاب المقدس والضــــــــمیر من أجل الدولة (الحكومة). في  

بل بروح الوداعة والخضـــــــــــوع. في �ثیر من األحیان �كون من الصـــــــــــعب للغا�ة تحدید كل حالة، یرفض التلمیذ، لیس �غرور،  

حدود الخضـوع. ماذا عن شـر�ك الزواج الذي �شـعر �االختناق و�متنع من اإلشـباع الشـخصـي �سـبب مهنة الزوج / الزوجة؟ هل 

 
 2-1: 12عدد  459

460 Ibid, 3 .    
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ة ظلًما؟ هل �خضـــــــع الطالب أو هذا شـــــــكل مشـــــــروع من إنكار الذات، أم أنه مدمر؟ ماذا عن المعلم الذي �عطي الطالب درج

�قاوم؟ ماذا عن صــاحب العمل الذي یرقي موظفیه على أســاس المحســو�یة...؟ ما الذي �فعله الموظف المحروم، ال ســیما إذا  

 كانت الز�ادة مطلو�ة من أجل مصلحة عائلته؟

ــاطة ألن   ــائل معقدة ببســ ــئلة ال تقدم إجا�ات م  العالقاتهذه مســ ــانیة معقدة. إنها أســ ــمه قانون  اإلنســ ــيء اســ ــطة. ال یوجد شــ بســ

 )461(الخضوع سیغطي �ل حالة. �جب أن نكون متشككین للغا�ة في جمیع القوانین التي تدعي التعامل مع �ل ظرف من الظروف 

. خذ �ضع لحظات لمناقشة حدود الخضوع )462((نتكل) إتكاًال عمیًقا على الروح القدس نحن في تعر�ف حدود الخضوع،  

 ود قد تضیفها أو شهادات �مكنك مشار�تها في مخاطر الخضوع األعمى.هذه. ر�ما هناك حد

 نصائح عملیة لممارسة الخضوع

أو تعمل في خدمة أو شـــــر�ة، فهناك دائًما ســـــیاســـــات وقواعد مؤســـــســـــیة للحفاظ علیها. تدرب   جامعًیا إذا �نت طالًبا  -1

 علیها �استمرار. وقف عن قطع الزوا�ا.

 اطلب من الروح القدس أن �علمك �یفیة تطو�ر موقف أكثر خضوًعا للسلطة. -2

 تعلم أن تخضع لمن حولك بدًال من المطالبة �حقوقك. -3

 ع ألوامر صغیرة: "ابتعد قلیًال"، "ال". درب نفسك على الخضو  -4

ــاعـدك في معرفـة �یفـیة تطبیقهـا في   -5 راجع الكـتاب المـقدس عن الخضــــــــــــــوع في هـذا اـلدرس واطـلب من الرب أن �ســــــــــــ

 حیاتك.

 التدر�ب الرو�� ل�خدمة:   -3

ُم َ�اْلَخاِدِم""َفَقاَل َلُهْم:«ُمُلوُك اُألَمِم َ�ُسوُدوَنُهْم... َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلْیَس   )463(هَكَذا، َبِل اْلَكِبیُر ِفیُكْم ِلَیُكْن َ�اَألْصَغِر، َواْلُمَتَقدِّ

سوف یدر�نا نظام الخدمة �شكل أعمق في التواضع شبه �المسیح. بین الرعاة والمعلمین والموسیقیین والمسیحیین العادیین 

في الكنیســة العالمیة، فإن الحســد هو واحد من أكثر الخطا�ا الســامة المتجذرة في قلب اإلنســان. في �ثیر من األحیان ال ندرك 

لم عندما لم یتم االعتراف �ك وتكر�مك �ما  وجودها الممیت هناك. هل شــــــــــعرت �األ

تعتقد أنك تســتحق؟ وهل تشــعر �االســتیاء عندما �حصــل اآلخرون على الفضــل في 

العمل الذي أنجزته؟ وهل تجد صـــــــــــــعو�ة في االبتهاج والفرح في نجاحات اآلخر�ن؟  

اآلخر�ن؟ عندما �قوم اآلخرون  وهل تكون مســـــرور فى الســـــر عندما �فشـــــل اآلخرون؟ وهل تشـــــعر �عدم األمان عند اإلشـــــادة �

 
 19: 4 أع 461
 121تيلور  462
 26-25: 22 لو 463

ننا تدر�ب ا�خدمة ع�� قول  
ّ

يمك
عاب ال��و�ج والسلطة ��  "ال" ألل 

 ر�تشارد فوس��   العالم. 
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�األداء، هل تحتفظ �أفكار سر�ة �مكنك القیام بذلك اآلداء �شكل أفضل؟ لقد تم إغراء جمیعنا بهذه الطرق إلى حد ما، ال �مكن  

إال أن تحترق قوتنا التنافســـــــــــــیة من أجل التفوق فقط �احراق طبیعتنا بواســـــــــــــطة  یوم الخمســـــــــــــین، من خالل نار الروح القدس  

 فكر الخادم. -ولكن حتى �عد یوم الخمسین، �جب علینا أن نزرع فكر المسیح الود�ع المتواضع  )464(ة.اآلكل

 تعر�ف تدر�ب الخدمة  - أ

إن تدر�ب الخدمة هو زراعة فكر وأفعال خادم في �ل موســم من فصــول الحیاة. و�عرف �ســوع من هو الخادم. �ان هو    

 أعظم من أي شخص آخر، وأعطى أكثر من أي شخص آخر، وجعل نفسه أقل من أي شخص آخر.

 ) مًعا. رسالة فیلبى تعلمنا أن حیاة الخادم تبدأ �فكر المسیح.11-5: 2قراءة (في 

یتمیز الخادم �التواضــــع ولیس �الترو�ج الذاتي: وجد �ســــوع فى "صــــورة هللا" (عدد   -1

الة العبرانیین، "َبَهاُء َمْجِدِه . تقول رســـــ )465(). �متلك �ســـــوع "الصـــــفات األســـــاســـــیة لإلله"6

ُم َجْوَهِرِه (هللا)" ــْ . وقـال �ســــــــــــــوع: "أنـا واآلب واحـد"، و"من رآنى فقـد رأى )466((هللا)، َوَرســــــــــــ

  )467(اآلب... ألست تؤمن أنى فى اآلب واآلب فّي"

ًة َأْن َ�ُكوَن ُمَعاِدًال هلِل." �ل ما هو هللا، �ســـــوع هو  ــَ �ذلك؛ ومع ذلك فهو لم یتشـــــبث �ه. �كل لكن �ســـــوع لم �حســـــب "ُخْلســـ

ا ِإنَّ َهللا َأُبوهُ  ــً ــاواة لنفســـــه، ولهذا أ�غضـــــه الیهود: "َبْل َقاَل َأْ�ضـــ ، معنى الكلمة، �ان �ســـــوع معادال هلل. حتى أنه طالب هذه المســـ

ُه ِ�اهلِل." ُم (�صــمة) َجْوَهِرِه، . وصــف �اتب )469(، وســجد له توما قائًال: "ر�ي و�لهي")468(ُمَعاِدًال َنْفســَ العبرانیین �ســوع �أنه "َرســْ

أى (طبیعة هللا)، وهي �لمة تستخدم في النقش على الخشب، والنقش على المعادن، والنقش على الخزف، وختم عملة معدنیة.  

 �سوع هو هللا الذى صار جسًدا!

" أو "أفرغ نفســـــــه" أو "وضـــــــع kenosisأ). تأتي الكلمات "أخلى نفســـــــه" من الكلمة الیونانیة "  7�ســـــــوع "أخلى نفســـــــه" (

جانًبا". وهذا �عني أنه على الرغم من أن �ســـوع المســـیح لم یتخل عن ألوهیته، إال أنه في الوقت الذي وضـــع فیه الحقوق جانًبا 

و�ه  وامتیازات طبیعته اإللهیة. على الرغم من أن �ســــــــــوع المســــــــــیح لم یتخل عن ألوهیته أبًدا، إال أنه اختار أن �ضــــــــــع جانًبا ث

، إال أنه ظهر و�أنه �ان )470(الملكي جانًبا وأن یلبس خرق اإلنســـــــــانیة. �قول جون و�ســـــــــلي: "على الرغم من أنه �قي �امًال"

 فارًغا؛ ألنه أخفى ملؤه عن رؤ�ة الناس والمالئكة".

 
 12-11: 3 مت 464

465 Pulpit Commentary . 
 ESV)( 3: 1 عب 466
 10- 9: 14 يو 467
 18: 5 يو 468
 28: 20يو 469
 . 14: 1يوحنا  470

ال يوجد حد ملا يمكن أن يفعلھ  
 أو امرأة ال  

ً
هللا عندما يجد رجال

ع��  ��تم بمن يحصل 
االئتمان، طاملا أنھ يحصل ع��  

 غ�� معروف -ا�جد! 
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تمییزه و�رامته وسمعته لن یتغیر جوهر �سوع وهو�ته أبًدا. أما �النسبة لألغراض الفدائیة، فقد أصبح راغًبا في التخلي عن 

 لیصبح ضعیًفا وعاجًزا ولكى �ظهر شخًصا عادً�ًا، وأقل حًظا. وهنا  قلب الخادم ومثالنا الذى �جب أن نتبعه.

ــعه ــكت بها وقمت �حمایتها �حق من  و�ینما أتأمل ما وضـــــــ ــیاء التي تمســـــــ ر�ًنا جانًبا، فإنى ُأجبر على رؤ�ة حماقة األشـــــــ

أكثر من فعل الشـــــيء   -ســـــمعتنا أو شـــــعورنا الجید   -حقوقى. هل نحن غالًبا ما نكون مهتمین �ما �فكر فیه الناس من جهتنا  

�ســـــوع هي تو�یخ الصـــــحیح؟ �ا رب، دع فكر �ســـــوع المتواضـــــع �كون فینا! إن طر�قة تفكیر  

  قوي للطموح األناني �كل أشكاله وصوره.

ب).   7یتمیز الخادم الحقیقي �الوفاء الكامل إلرادة سـیده: أخذ �سـوع "صـورة عبد" ( -2

 أن تكون "عبًدا" �جب أن تكون في أضعف ظروف الحیاة. العبد �عیش فقط إلرادة سیده.

أبیه واختار أن �عیش حیاة اإلتكال المتواضـــــــــع. لم �فكر من حیث الترو�ج  عندما دخل �ســـــــــوع الخدمة، اخضـــــــــع إرادته إلرادة 

 الشخصي أو �م �كسب. العقلیة المتأصلة فى العبد هى الو�یل الذى یوجد نجاحه في اإلهتمام �األشیاء التي ترضي السید. 

وات، تیموثي، قبل �ضــع ســنوات. كن حذًرا �شــأن التفكیر في الطر�قة التي قام بها ابننا الصــغیر البالغ من العمر ســبع ســن

عندما اضـطررت للذهاب من المنزل لفترة من الوقت، قلت: "بنى، سـوف �عود األب في غضـون �ضـع سـاعات، وعندما أعود، 

�جب أن تنظف غرفة نومك." قال �فرح: "حســـــًنا، �ا�ا!". وعندما عدت، قابلنى �ابتســـــامة �بیرة وقال: "انظر، أبي، لقد غســـــلت 

الحوض!" فأجبت "أوه، هذا جید حًقا"، "هل قمت بتنظیف غرفتك أ�ًضا؟" سقط رأسه اآلن، واختفت االبتسامة. كل األطباق في 

ــة  ــحیح ابني ألنه اختار طر�قته الخاصــ ــیان". وقمت بتصــ فقال: "آه... ال، �ا أبى". قلت له �حزن "إذا أنت تعرف عواقب العصــ

أناني. قد �كون آخرون قد صـــــــــــــفقوا لمجهوداته، لكنني �نت أعلم في الطاعة، مما جعله "تضـــــــــــــحیته" لیس أقل من فعل تمرد  

�شــكل أفضــل. تذ�رنا هذه القصــة �أن حتى أكثر المثابرة البطولیة في مســاعینا األنانیة هي التمرد على هللا. الخادم �فعل إرادة  

 سیده.

ن �ســوع جاء "في شــبه الناس" �ون الخادم الحقیقي مســتعد لمشــار�ة نقاط ضــعف أولئك الذین ُ�خدمهم: �علم بولس أ -3

ــان" ( ــیح، تنازل هللا عن  8-ب  7و"في الهیئة �إنسـ ــر�ة. ففي المسـ ــیة للبشـ ــاسـ ــفات األسـ ــوع أخذ �ل الصـ أ). وهذا �عني أن �سـ

ــبب المحبة!  ــبهنا، لیختبر ألمنا، و�عاني �ما نعانى نحن، و�جرب �ما نجرب نحن. فلماذا  فعل هذا؟ �ســــــــــ مجده األبدي، لیشــــــــــ

ا َ�ذلیكون هو بدیلن َتَرَك ُهَو َأْ�ضــــــً ِم اشــــــْ اَرَك اَألْوَالُد ِفي اللَّْحِم َوالدَّ ِلَك ا! لكى یتعاطف مع نقاط الضــــــعف التى لدینا: "َفِإْذ َقْد َتشــــــَ

ْلَطاُن اْلَمْوِت، َأْي ِإْبِلیَس" (عب ِبَه ِإْخَوَتُه ِفي ُ�لِّ ). "ِمْن َثمَّ َ�اَن َینْ 14: 2ِفیِهَما، ِلَكْي ُیِبیَد ِ�اْلَمْوِت َذاَك الَِّذي َلُه ســـــُ َبِغي َأْن ُ�شـــــْ

ْعِب." (عب  )471()17: 2َشْيٍء، ِلَكْي َ�ُكوَن َرِحیًما، َوَرِئیَس َ�َهَنٍة َأِمیًنا ِفي َماِ هلِل َحتَّى ُ�َكفَِّر َخَطاَ�ا الشَّ

 
 16: 3 يو 471

  ،
ً

ع�� الرغم من أنھ بقي �امال
ا؛  

ً
إال أنھ ظهر كما لو �ان فارغ
ألنھ أخفى ملؤه  عن نظر  

 الناس واملالئكة. جون ويس�� 
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 ).15: 4ُمَجرٌَّب ِفي ُ�لِّ َشْيٍء ِمْثُلَنا، ِبَال َخِطیٍَّة." (عب"َألْن َلْیَس َلَنا َرِئیُس َ�َهَنٍة َغْیُر َقاِدٍر َأْن َیْرِثَي ِلَضَعَفاِتَنا، َبْل  

في �ســــوع، أصــــبح هللا إنســــاًنا �امًال. وفكر المســــیح هو الرغبة في المشــــار�ة في الفقر والجوع والعطش والتشــــرد واإلرهاق 

جثیماني، �ان �سـوع حز�ًنا حتى   والغضـب والحزن واأللم الجسـدي والخیانة وحتى الیأس العاطفي من أجل اآلخر�ن. في �سـتان

. لقد فهم تو�یخنا، واحتقارنا، و�راهیتنا، وغضـبنا، و�بر�ائنا. ومع )472(إلى حد الموت حتى نتمكن من اختبار الخالص والفداء

. وهذا هو شـــــكل العبد. ونحن �جب علینا أن �كون لنا )473(ذلك �ان هو أكثر الناس بهجة وفرًحا ممن عاشـــــوا على اإلطالق

 هذا الفكر. فهل هذا ممكن؟نفس 

 عبود�ة التشبه �المسیح من خالل التدر�ب والجهد البشري �عمل النعمة - ب

ــًعا جًدا. لكننا نمیل إلى األنانیة. إن أولئك المدعو�ین للخدمة لیســــوا هم فقط  ــاســ كان التواضــــع في المســــیح عمیًقا جًدا وشــ

أنانیین، وقحین، وغیر شــــاكر�ن، وفي �عض األحیان ال یبدون ســــوى القلیل من المحتاجین، ولكن في �ثیر من األحیان �كونوا 

االهتمام �إرهاقنا وحاجتنا إلى العزلة. نحن في �ثیر من األحیان ناقدین. غالًبا ما تنقطع محادثاتنا وتقل اســـــــــــتجمامنا �ســـــــــــبب 

تكون خدمتنا ممیزة �أكثر تهّیًجا لآلخر�ن مطالبهم وحاالت الطوارئ. و�دون فكر المســیح، ســنفقد رقة قلبه و�هجة التصــرف. وســ 

 عن التواضع. إذن �یف نقبل فكره؟

یزرع فكر الخــادم من خالل التــدر�ــب: �قول بولس في فیلبي إنــه �جــب أن "�كون" لنــا فكر المســــــــــــــیح. الكلمــة التي   -1

�كثیر، هذا ما �جب على �ل �ســـتخدمها هي: وســـیلة للتذوق واالحترام، لنضـــع محبتنا على، ونقیم شـــیًئا واحًدا على شـــئ آخر 

 مؤمن فعله. في الحیاة الیومیة، �كل تحد�اتها، �جب أن نختار طر�ق �سوع ال طر�قنا!

�جب قبول فكر الخادم بتواضــــــــــع: ال �مكننا خلق فكر خادم. �جب أن نترك الروح القدس ینتج ذلك فینا أكثر وأكثر.   -2

مؤمن أن له فكر المسـیح. لكن �جب علینا الخضـوع له.  ألن المسـیح اآلن �سـكن فینا بروحه، هناك إحسـاس لدى �ل  

 و�جب أن نختار امتالكه �النعمة.

  

 
 38: 26 مت 472
 7: 45 مز 473
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 .)474(كیف تمیز بین خدمة البر الذاتى و�ین الخدمة الحقیقیة - ج

 

 
 

 129-128 واتدريبمقتبس من ريتشارد فوسرت، احتفال االنضباط  474

 الخدمة الحقیقیة   خدمة البر الذاتى  

 تأتى الخدمة الحقیقیة من عالقتنا مع هللا.  تأتى خدمة البر الذاتى عن طر�ق المجهود البشرى.  

 الخدمة الحقیقیة ال تمیز بین الكبیرة والصغیرة.  تعجب خدمة البر الذاتى �الخدمة الكبیرة. 

 الخدمة الحقیقیة تكتفي �االختفاء. تتطلب خدمة البر الذاتى مكافأة خارجیة. 

 الخدمة الحقیقیة ال تحتاج إلى حساب النتائج. خدمة البر الذاتى تهتم �ثیًرا �النتائج.

 الخدمة الحقیقیة تخدم الجمیع دون استثناء. ذاتى تلتقط وتختار من تخدم.خدمة البر ال

ا لتلب�ة االحت�اجات حتی ھتـدرب الخدمة الحق�ق�ة نفس  تتأثر خدمة البر الذاتى  �المزاج.

 عندما تکون صع�ة.

 الخدمة الحقیقیة هى أسلوب حیاة.  خدمة البر الذاتي وقتیة.  

حســـــاســـــة، وتصـــــر على الخدمة  خدمة البر الذاتي غیر 

 حتى عندما ال تكون مطلو�ة.

 الخدمة الحقیقیة �مكنها حجب خدمتها إذا لزم األمر.

 الخدمة الحقیقیة تبني جسد المسیح والشر�ة المقدسة. خدمة البر الذاتي تشق جسد المسیح.
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 مكافآت الخدام   - د

إنه   ُاختتم هذا الدرس �خطاب قلبي خالص �تبته منذ عدة ســــــــنوات للرعاة الذین حصــــــــلوا على امتیاز الخدمة في الفلبین.

�مثل العدید من أفعال الخدمة التي شــــــهدناها على مر الســــــنین، و�وضــــــح الطرق العدیدة التي �مكن أن �خدم بها المســــــیحیون  

 الیوم الذي ستكافأ فیه خدمتنا.�عضهم البعض، و�تطلع إلى 

ا روحانیة ال  اإلخوة األعزاء، لقد برهن العدید من الرعاة والفعلة �شــــــــكل جمیل على فكر المســــــــیح لعائلتنا، وتعلمنا دروســــــــً

 ُتصدق من خالل إ�مانكم.

حتى �عمل    عندما تهتم �صبر وحب �طفل معاق لن �ستطیع أن �شكرك أبًدا، وتهتم بزوج خالل فترات طو�لة من المرض

هللا معجزة شـــــــفاء، و�عود إلى خدمة الجماعة التي أضـــــــرت �ك، وســـــــمحت هلل لكســـــــر �بر�ائك ثم یرفعك إلى مكان الســـــــلطان  

 الروحي، فإنك بذلك تظهر فكر المسیح.

عنــدمــا جز�ــت الشــــــــــــــر �ــالخیر، وتعبــت �ــإخالص مع قلیــل من التقــدیر أو المعرفــة، واهتممــت �ــاألرامــل والمعوز�ن بینكم،  

ــان  وخدمت  ــًعا وجعلتك إنســــ ــیة أن تجعلك متواضــــ ــمحت لألخطاء الماضــــ ــرور من دون حب ورعا�ة ودعم رفیق، وســــ الرب �ســــ

 مصلي ومسحتك أنت الیوم، فأنك بذلك قد أظهرت فكر المسیح.

عندما �نت دائًما ُتعطي ســــــــــــــیدك األفضــــــــــــــل من خالل األزمات والفقر، وتقف من أجل الحق والبر حتى عندما �نت ال 

ــعبیة ــع، تحظى �شـ ــك للخدمة، وخدمت هللا في هدوء ووداعة في مكانك المتواضـ ــي لكى تكرس نفسـ ، وتنازلت عن العمل الهامشـ

 أنت بذلك قد أظهرت قلب خادم.

لقد ســجلت الســماء خدمتك. أنا �الكاد أنتظر الیوم الذي یتوجك فیه �ســوع! أر�د أن أكون هناك عندما تتلقى مكافأة مجیدة 

ي الفراغ أدناه، قم بتدو�ن ثالث طرق على األقل تعلم أن �إمكانك تطو�ر المز�د من قلب الخادم؟  ألنك عشـت �فكر المسـیح!؟ ف

 كن مستعًدا إلجراء هذه التغییرات بنعمة هللا و�ن مستعًدا لمشار�ة شهادتك مع مجموعتك خالل اجتماعك القادم.

1- ------------------------------------- 

2- ------------------------------------- 

3- -------------------------------------- 
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 مهام الدرس الجتماع الصف التالي

اقض ماال �قل عن ثالثین دقیقة هذا األســــــبوع لمراجعة هذا الدرس �ما فى ذلك الشــــــواهد الكتابیة، طالًبا �صــــــیرة من   -1

 الروح القدس.

 حدوثها فى حیاتك �ما �علنها لك الرب.اكتب فى مذ�راتك أى تغییرات �ان ال بد من  -2

تــأمــل فى مزمور واحــد على األقــل فى وقــت تعبــدك الیومى واكتــب فى مــذ�راتــك مــا الــذى �قولــه �ــاتــب المزمور عن   -3

 طبیعة وشخصیة هللا؟

 اكتب فى مذ�راتك صالة شخصیة من أجل التغییر الروحى والنمو لبناء على هذا الدرس. -4

 استخدام دلیل الصالة الیومي للد�تور براون في صالتك الیومیة الفرد�ة الخاصة.تدرب على  -5

 

 10امتحان الدرس 

 ما هو النص الكتا�ى �� العهد ا�جديد الذى �علمنا االع��اف بالزالت لبعضنا البعض؟ .1

 اذكر خمسة طرق لوصف الكتاب املقدس عن ا�خطية. .2

 ا�خطية؟ما�� الثالث نصائح ال�ى قدمها  د. افرى عن  .3

 كيف يمكن ا�خضوع للسلطات أن يكون عمل �جود وعبادة ؟ .4

 م�ى يكون ا�خضوع مدمًرا؟  .5

 اذكر ثالث مم��ات ل�خدمة ا�حقيقية. .6
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 11الدرس 
 

 االنضباط الشخصي                                 
 انضباط (لساننا وحياتنا)                                                             

 
 مراجعة الدرس 

 راجع النقاط الرئیسیة للدرس العاشر. اطلب من الطالب المستعدین لمشار�ة صلواتهم الشخصیة من الدرس العاشر.

 أهداف الدرس 

 بنها�ة هذا الدرس �جب على الطالب أن:

 �فهموا أهمیة االنضباط الشخصى لیتشكلوا إلى صورة المسیح.   -1

 یتعلموا ضبط اللسان و�بدأون فى ممارسة هذا التدر�ب.  -2

 یتعلموا �یف �ستأثرون �ل فكر و�بدأوا فى ممارسة هذا التدر�ب.  -3

 لقطات من ا�حياة 

ي  �ســبب لســاني غیر المنضــبط. أنا اخشـــى  حتى عندما �نت طالبة جامعیة تســتعد للخدمة، بدأت أشــعر �اســتنزاف روح

من أني أحزـنت الروح في �ثیر من األحیـان. ـبدأت أرى حكمـة الروح القـدس عنـدمـا ألهمني هـذه الكلمـات: "َكْثَرُة اْلَكَالِم َال َتْخُلو  

اِ�ُط َشَفَتْیِه َفَعاِقٌل." عطیه لساني. ومن المسلم �ه أن ممارسة وعدت الرب أنه إذا أعطاني النعمة سأ  )475(ِمْن َمْعِصَیٍة، َأمَّا الضَّ

ضــبط النفس في منطقة اللســان �انت واحدة من أصــعب تدر�بات حیاتي المســیحیة. لكنني أدرك أنه �لما أصــبحنا أكثر حكمة 

 في هذا المجال، �لما ازداد السالم والمسحة واالحترام الذي سنتمتع �ه.

ــابیع. طلب من   21ى  في بدا�ة العام الجدید، تحّدى قائد روحي فر�قه إل یوًما للصـــــــــــوم والصـــــــــــالة. وأعلن ذلك لعدة أســـــــــ

أعضـاء الفر�ق التسـجیل إذا �انوا سـیشـار�ون. ولكن قبل أن یبدأ الصـوم، وقف أمام فر�قه وقال ضـاحًكا إنه سـیؤجل بدء الصـوم  

 
 19:  10 مأ 475
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طط المشـــــترك �ســـــبب اجتماع �ان من المقرر �حضـــــره حیث ســـــیتم تقد�م �عض طعامه المفضـــــل. وغني عن القول، �ان المخ

 للصوم فاشًال.

ــیة والروحیة، وحتى على قیادتنا. �یف تعتقد أن     ــخصـ ــي على حیاتنا الشـ ــخصـ ــباط الشـ ــح هذه اللقطات تأثیر االنضـ توضـ

 عدم االنضباط الشخصي �ضیف إلى عدم االستقرار الروحي؟

 قوة االنضباط ال�خ�ىي 

، �تب ر�تشارد س. تایلور: "االنضباط The Disciplined Lifeفي �تا�ه الكالسیكي 

ــبـاب   هو أكثر مـا �حتـاجـه النـاس األكثر حـداـثة ولكنهم یرـ�دون األقـل في �ثیر من األحیـان، الشــــــــــــ

والزوجات الذین �سـعون للطالق، الذین یتر�ون المنزل، والطالب الذین یتر�ون المدرسـة واألزواج  

ــة اـلذین یهملون الخـدمـات، والموظفین اـلذین �خرجون من وظـائفهم �حـاولون   ــاء الكنیســــــــــــ وأعضــــــــــــ

 )476(ببساطة الهروب من االنضباط"

في درس آخر، قدمت الرســـــم التوضـــــیحي لشـــــجرة برادفورد بیر الجمیلة  لوالدي. إنها شـــــجرة جمیلة... مع جذع مائل ال �مكن  

ب حجمه. تذ�رنا هذه الشــجرة �أن تكو�ن انضــباطات وممارســات صــحیة بینما �كون عقلك وقلبك وعالقاتك ال تزال شــا�ة تقو�مه �ســب 

أمر في غا�ة األهمیة. فالعقل النقي، والحیاة المنضــــبطة، والمهارة الممتازة، والعالقات الصــــحیحة، والســــیر القر�ب مع هللا لن �حدث 

ى قدر من االجتهاد. و�ذا انتظرت طو�ًال، فقد ینحني �ل شـــــــيء جید في حیاتك �طرق لن  وحده. هذه �جب أن تغذي وتزرع �أقصـــــــ 

تتمكن من تقو�مها. فكما ال �مكن للر�اضـــي أن �صـــبح ممتاًزا في ر�اضـــته �عیًدا عن الممارســـة المســـتمرة، لن یتشـــكل أي مؤمن إلى  

  - أن جزًءا من تدر�باتنا �شــــمل التدر�بات الروحیة الكالســــیكیة   صــــورة المســــیح �عیًدا عن التدر�ب. لقد تعلمنا في هذه الدورة الدراســــیة 

  - الصـــــــــالة والوحدة والتأمل والخدمة وما إلى ذلك. ولكن في هذین الدرســـــــــین التالیین ســـــــــنر�ز على جانب آخر من جوانب تدر�بنا  

 االنضباط الشخصي، أو التحكم الذاتى. 

 الفكرة الرئيسية 

المســـیح عن االنضـــباط الشـــخصـــي. في الدرســـین المقبلین، ســـنناقش ســـتة مجاالت حیث ال �مكن فصـــل النمو إلى صـــورة 

ــباط أمر حیوي للتشــــــــــكیل الروحي:   ) حیاة الفكر. �ما في ذلك الرغبات  2) الكالم. 1�كون التدر�ب الشــــــــــخصــــــــــي أو االنضــــــــ

ثنین من هذه  ) قناعات شــــــــــخصــــــــــیة. في هذا الدرس، ســــــــــنقوم �فحص ا6) الوقت.  5) المزاج. 4) الشــــــــــهیة.  3الجنســــــــــیة،  

التخصـصـات الشـخصـیة واسـتكشـاف التأثیر الذي �حمله �ل منهم على سـعادتنا الروحیة والعاطفیة والجسـد�ة. سـنسـعى الكتسـاب 

 حكمة عملیة لجلب �یاننا �له تحت سلطان المسیح.

 
476 Richard S. Taylor, The Disciplined Life (Bloomington: Bethany House, 2002), Kindle LOC 22. 

االنضباط هو أك�� ما  
يحتاجھ الرجال األك��  

ر�دون  حداثة ولك��م ي
 األقل. 

 ر�تشارد س. تايلور 
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 ماهو االنضباط الشخصى؟ -1

بدًال من العاطفة، والرغبات، والضـغط،    االنضـباط الشـخصـي هو القدرة على تنظیم السـلوك من حیث المبدأ والحكم السـلیم

في االنضـــــباط الشـــــخصـــــي، نعمل على إخضـــــاع �ل فكرة، و�ل رغبة، و�ل شـــــهیة (شـــــهوة) للروح   )477(أو العادات الثقافیة.

 القدس، من أجل معرفة المسیح والفوز "�األكلیل الذى ال �فنى":

على إكلیًال �فنى (میدالیة الفائز)، لكننا نحن كل ر�اضــي �مارس ضــبط النفس في �ل شــيء. إنهم �فعلون ذلك للحصــول 

رِ  اِرُب َ�َأنِّي َال َأضـــــْ ِدي  ُب اْلَهَواَء.ننال إكلیًال ال �فنى. "ِإًذا، َأَنا َأْرُكُض هَكَذا َ�َأنَُّه َلْیَس َعْن َغْیِر َ�ِقیٍن. هَكَذا ُأضـــــَ َبْل َأْقَمُع َجســـــَ

  )478(َخِر�َن َال َأِصیُر َأَنا َنْفِسي َمْرُفوًضا."َوَأْسَتْعِبُدُه، َحتَّى َ�ْعَد َما َ�َرْزُت ِلآل

ماذا �قول بولس عن ما �مكن أن �حدث له دون االنضــــــباط الذاتى؟ من المهم أن نالحظ أن االنضــــــباط الشــــــخصــــــي وحده ال  

تحســــــین الذات هو عن  �جعلنا مؤمنین أفضــــــل، أو حتى مســــــیحیین على اإلطالق. غالًبا ما �كون الدافع وراء االنضــــــباط من أجل  

للسـماح لمجده �ى �ضـئ في   - طر�ق الكبر�اء. فالدافع المناسـب للسـیطرة على النفس هو أن یتم التحكم بها وتأییدها  �الروح القدس 

 ومن خالل هیكله! 

ا، لكنهم  إن التدر�بات الروحیة، �اإلضـافة إلى التدر�بات الشـخصـیة، هي وسـیلة للنعمة. إنهم ال �جعلوني أكثر اسـتقامة و�رً 

ــباط هو طر�قة للتقرب إلى هللا لكى �جتمع الرب معي.   ــول على المز�د من هللا. االنضـ ــمح لي �الحصـ ــع �سـ ــعونني في وضـ �ضـ

 االنضباط هو طر�قة لتقد�م �أس طاهرة وخالیة إلى هللا حتى یتمكن من ملئها!

 هل االنضباط الشخصي مهم حقا؟ - 2

موثاوس تشـــــمل "بدون ضـــــبط النفس" بین خطا�ا "األزمنة الصـــــعبة" في األ�ام من المثیر لالهتمام أن �تا�ات بولس إلى تی

. ومن هذین النصــین الكتابیین وحدهما، نتعلم أن عدم ضــبط النفس هو مشــكلة خطیرة في الحیاة المســیحیة ذات  )479(األخیرة

 عواقب مؤلمة، وأحیاًنا أبد�ة.

اإلفراط في األكل، واإلفراط في النوم، واإلفراط   -لنفس  هل ســـــمعت أن المؤمنین �مزحون من جهة افتقارهم إلى ضـــــبط ا 

 في اإلنفاق، وما إلى ذلك؟ هل تعتقد أن المؤمنین من حولك �أخذون هذا الموضوع �جد�ة �افیة؟ لماذا؟ أو لم ال؟

 لماذا �عد االنضباط الشخصي، أو حكم الذات، أمر في غا�ة األهمیة؟ - 3

 . )480(جسدنا، لیس فقط  في قلبنا، الذي هو هیكل للروح القدسألن هللا یر�د أن یتمجد في  -أ

 
477 Taylor, LOC 160 . 

 27-35:  9كو1 478
 3: 3 يت2 479
    . 19: 6 كو1؛ 11: 8 رو 480
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، وال آكال لتأثیره، �جســـــم غیر متجانس، أي جســـــد ال یتم إخضـــــاعه یومًیا لســـــیطرة  روحيال یوجد شـــــيء غیر الئق لقائد    - ب 

غیر المنضـــــبط، والرغبة الروح القدس. فالعاطفة غیر المقیدة، واالســـــتخدام غیر المنضـــــبط للوقت، واللســـــان غیر المروض، والمزاج  

غیر المضــبوطة في الطعام، والمال، أو الجنس ســوف تطفئ الروح، وتلقي ظالًال قاتمة على مصــداقیة العامل المســیحي، وتقلل من  

 المكافأة. إن القاعدة األولى للنجاح للر�اضي الروحي، هى التنافس على الجائزة، هي حكم أنفسنا. 

ر�ن، المغني األو�راني األمر�كي الشــــهیر الذي أحب التدخین. وذات یوم قال معلم  یروي ر�تشــــارد تایلور قصــــة إ�جور جو 

الصوت: "إ�جور، سیكون علیك أن تقرر ما إذا �نت ستكون مغنًیا رائًعا أو مدخًنا رائًعا. وقال معلم الصوت "االنضباط الذاتي 

 ضروري لتصبح الشخص الذي یر�دك هللا أن تكون". 

 الحاسمة  لالنضباط الشخصيالمجاالت  

 ألسنتنا  .1

). فى (مت  19-18: 15؛ مت  18: 3هناك فقرتان تســـــاعدان في تشـــــكیل فهمنا للســـــان وتأثیره على حیاتنا: (اقرأ �ع

ُس )، یذ�رنا �ســـــــــوع �الرا�ط الذى ال ینفصـــــــــل بین القلب واللســـــــــان "َوَأمَّا َما َ�ْخُرُج ِمَن اْلَفِم َفِمَن اْلَقْلب 15 ُدُر، َوَذاَك ُیَنجِّ َ�صـــــــــْ

 ).18: 15اِإلْنَساَن" (مت

 تاثیر اللسان فى الحیاة الیومیة والعالقات  - أ

�ســــــوع �ّعلم هنا أننا نصــــــبح ما نقوله. هذا �ســــــیط، ولكن من الصــــــعب جًدا على البعض منا أن �عترف �ه. إذا �انت �لماتنا    

�لماتنا غیر حـساـسة، فذلك ألن هناك في قلو�نا عناصـر من عدم االحـساس.  غاضـبة ألننا ما زلنا غاضـبین إلى درجة ما. إذا �انت  

إذا �انت �لماتنا حادة أو جارحة أو متالعبة ألنها ال تزال في داخلنا �غض النظر عن احتراًم الشــــــخصــــــیة  وحر�ة اآلخر�ن. إذا �نا  

ینا. إذا �نا نتحدث �شـــــكل انتقادى لآلخر�ن، فذلك  نتحدث �طر�قة متكبرة  أو دفاعیة، فال شـــــك أن هناك درجة من الكبر�اء مازالت ف 

ألننا ما نزال نمتلك روًحا انتقاد�ة إلى حد ما. إذا �نا نتذمر ونشـــكو، فذلك ألننا غیر شـــاكر�ن. إن ثمر شـــفاهنا هو بال شـــك أفضـــل  

 قاض على شخصیتنا ال تشو�ه شائبة. 

ــع لحظات للتفكیر  ــوع هنا. هل أنت على خذ �ضـ ــخصـــیة   والتأمل في �لمات �سـ ــتعداد لالعتراف �أنه إذا تم قیاس الشـ اسـ

 �ما �خرج من فمك فأنت �حاجة إلى نعمة هللا المغیرة؟ هل أنت على استعداد لتشارك �عض مجاالت االحتیاج؟

یتحدث �عقوب عن "الرجل الكامل". ماذا �قصد بــــــ "الكمال"؟ الكمال في أي معنى؟ الكمال �معنى أنه ال یتعثر في الكلمة 

ــبط النفس في �المه و�التال ــتوى من ضـ ــه �الكامل. الكمال �معنى أنه قد بلغ مسـ ــیطرة المطلقة أو "المثالیة" على نفسـ ي لد�ه السـ

مما �جعل من الممكن �بح أو التحكم فى �ل عمل وشـــهوة آخرى من حیاته �ذلك. و�حســـب �عقوب، هناك إنســـان قد اكتســـب 

ا، "ِإْن َ�اَن َأَحٌد َال َ�ْعُثُر ِفي اْلَكَالِم َفَذاَك   مثل هذه الســـــیطرة على لســـــانه حتى أن �ل مجال آخر من حیاته یترتب و�نظم أ�ضـــــً

 َرُجٌل َ�اِمٌل، َقاِدٌر َأْن ُیْلِجَم ُ�لَّ اْلَجَسِد َأْ�ًضا."
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 سوف تساعد االقتباسات التالیة على تعز�ز معنى هذا النص:

له. ومما ال شـــــك فیه أن البعض قادر على القیام بذلك،  "الشـــــخص نفســـــه قادر على إلجام الجســـــد �له"، وهذا هو، اإلنســـــان � 

 و�ذلك الكمال في هذا المعنى. جون و�سلي 

إن اعتراض �عقوب، ال لیقدم اإلنســـان على أنه نظیف تماًما �كل معنى الكلمة وخاٍل تماًما من الخطیة... ولكن التصـــمیم 

ــانه، فلد�ه ســـــ  یطرة �املة على نفســـــه، �قدر ســـــلطان اإلنســـــان على  هو إظهار أنه إذا اســـــتطاع اإلنســـــان أن �ســـــیطر على لســـ

الحصــان عن طر�ق اللجام أو القبطان على الســفینه إذا �ان متحمًكا فى الدفة. إنه �امل بهذا المعنى، أنه �ملك ســیطرة �املة 

ــان، حیث � ــمیم هو إظهار المكانة المهمة التي �حتلها اللســــ ــيء. والتصــــ ــة للخطأ في أي شــــ ــه ولن �كون عرضــــ حكم على نفســــ

 .)481(اإلنسان �أكمله

فكر في هذا عملًیا. ألیس صــــــــحیًحا أنه عندما �كون اللســــــــان صــــــــامًتا ومتزًنا، حتى عندما �ســــــــتفز �كون له تأثیر هادئ 

ومهدئ على الحیاة �لها؟ ولیس صــــــــحیًحا أنه عندما نتحدث �كلماتنا �عنا�ة و�احترام، غالًبا ما یتم تحو�ل التبادالت الســــــــاخنة  

 بّناء، و�تم الحفاظ على المحبة والوحدة؟إلى حوار 

ــبـاح تكـافـأ �ـالمحبـة والمودة لیًال؟ أم أن  أال تجـد أن �لمـة في الوقـت المنـاســــــــــــــب تتحـدث بهـا بلطف مع زوجتـك في الصــــــــــــ

التحر�ض أو التو�یخ المحب غالًبا ما �كافأ �حفظ النفس؟ ألیســـت وعظاتنا المعدة في حضـــرة هللا ووعظت �المســـحة أمام الناس  

ــیقودك �أمان عبر المیاه قاد ــاننا هو دفة حیاتنا. عندما �عمل �شـــكل جید، سـ رة  دائًما على هدم الحصـــون الروحیة؟ حًقا، إن لسـ

 المضطر�ة؛ لكن عندما ینكسر، سیضع حیاتك تحت رحمة العواصف التي صنعتها بنفسك.

ات یوم عندما هبط طائر �بیر في البر�ة عندما �نت صبًیا، سمعت خرافة فكاهیة لسلحفاة متفاخرة أرادت الطیران. وفى ذ

الخاصــــة بها، �انت للســــلحفاة فكرة ذ�یة للغا�ة. طلبت من الطائر أن �أخذها في رحلة. "هذا مســــتحیل!" هكذا ســــخر الطائر. 

ــتي على الطرف اآلخر.   ــا أثناء عضــ ــلحفاة. "كل ما علیك القیام �ه هو لدغة أحد طرفي العصــ "ال"، إنه لیس �ذلك!" قالت الســ

م، حلق!" وافق الطائر. ســـــــــارت األمور على ما یرام حتى نظر الناس على األرض ورأوا هذا المشـــــــــهد المدهش لطائر �طیر  ث

�عصــا في منقاره وســلحفاة متمســكة إلى الطرف اآلخر �فكها القو�ة. صــاح أحدهم قائًال: "أتســاءل من الذي فكر في هذه الفكرة  

ــلحفاة  ففتحت فمها للتفاخر، "لقد فعلت ...!" تلك �انت، �الطبع، �لماتها األخیرة! مثل �ثیر منا،   الذ�یة الرائعة". فســــمعته الســ

 كان لسانها سبب دمارها.

 �عض النصائح العملیة لضبط لساننا  - ب

َفَتْیِن (الثرثرة البطالة) ِإنََّما ُهَو (تؤدى) ِإَلى اْلَفْقِر."  )482(تعلم قیمة الكلمات واستخدمها قلیًال: "َوَ�َالُم الشَّ

 
 تعليق ألربت ابرنز يف الفصل الثالث من رسالة يعقوب  481
 23: 14. أم 482
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ــتنزاف المیزانیة. لقد  -1 فالكثیر من الكالم ســــــــــوف یؤدي إلى إفتقار النفوس، ألن اإلفراط في اإلنفاق ســــــــــیؤدي إلى اســــــــ

ــة عندما �فتقر إلى الغرض. جزء من  اكتشــــــــــف الكثیرون أن الحوار المفرط �مكن أن یؤدي إلى الفقر العقلي والروحي، خاصــــــــ

�لماتنا �عنا�ة أكبر، �ما فعل هو. وهذا لیس سهًال �ما یبدو، ألن الصمت �جعل الكثیر�ن التشكیل إلى صورة المسیح هو وزن  

 منا غیر مرتاحین.

ًما. ُهَوذَ  -2 ِغیٌر َوَ�ْفَتِخُر ُمَتَعظِّ ــَ ٌو صـ ــْ ا، ُهَو ُعضـ ــً اُن َأْ�ضـ ــَ ا َناٌر تعلم القدرة التدمیر�ة للكلمات وتحكم فى روحك: "هَكَذا اللِّسـ

 وٍد ُتْحِرُق؟" َقِلیَلٌة، َأيَّ ُوقُ 

  )483(یذ�رنا سفر األمثال: "َاْلَبِطيُء اْلَغَضِب َخْیٌر ِمَن اْلَجبَّاِر، َوَماِلُك ُروِحِه َخْیٌر ِممَّْن َ�ْأُخُذ َمِدیَنًة." 

فكلمات الشــــخص غیر الناضــــج تكون خارج الســــیطرة. بدًال من أن تشــــفي، تجرج. و�دًال من أن تهدئ األمور، فإنها تثیر 

والخصـــــــام. و�دًال من أن تبرد العواطف، تلهب العواطف إلى درجة الغلیان. �جب أن نتعلم االنضـــــــباط �منع �ل محادثة الفتنة  

 عندما تكون المشاعر محمومة.

َفَتیْ  -3 مَّ شــــَ ُب َحِكیًما، َوَمْن ضــــَ َكَت ُ�ْحســــَ ِه تعلم أن الســــمعة تبنى �الكلمات، واســــتخدم  الكالم �حكمة: "َبِل اَألْحَمُق ِإَذا ســــَ

 )484(َفِهیًما."

ا �یئبـا وممًال إذا عـاش �ـل    )485(قـد تنـدهش أن الكتـاب المقـدس لـد�ـه الكثیر لیقولـه عن حكمـة الروح الهـادئـة.  ســـــــــــــیكون عـالمـً

 شخص في محمیة هادئة. لكننا �مؤمنین، �جب أن نطور مهارة االستماع والتفاعل المدروس بدًال من التكلم الطائش بال هدف. 

إعطاء االنتباه إلى أكثر الرجال أو النســـاء صـــوًتا في الحشـــد، حتى و�ن لم �كن لدیهم الكثیر لیقولوه؛ لكن هللا غالًبا ما یتم  

 �قدر الشخص الذي �عرف متى یتكلم ومتى �صمت عن الكالم. هللا �قدر الشخص الذي �فكر قبل أن یتكلم.

ال تقـاوم. لقـد أثبـت التـار�خ أن الروح اللطیفـة والهـادئـة للمرأة یرى هللا ان المرأة اللطیفـة والهـادئـة هى األكثر جمـاًال وجـاذبیـة  

 )486(التقیة لدیها القدرة على تحر�ك قلوب الملوك واألمم.

 ).21: 18: "َاْلَمْوُت َواْلَحَیاُة ِفي َیِد اللَِّساِن، َوَأِحبَّاُؤُه َ�ْأُكُلوَن َثَمَرُه." (أم)487(تعلم قوة الكالم على القتل والحیاة -4

إن األشیاء التي نقولها لها القدرة على الشفاء أو االستعادة أو التدمیر، أو التشجیع أو القساوة. �صفتي أً�ا، شاهدت تأثیر  

الكلمات والتوقعات الصـــــــــحیة على أطفالي. في أحد األ�ام، �ان العدید منا آ�اء یراقبون أوالدنا وهم �حاولون التســـــــــلق إلى قمة 

د ثالث أو أر�ع محاوالت فاشــــــــلة، �ان ابني تیموثاوس على وشــــــــك االســــــــتســــــــالم عندما قلت، "ال القطب المعدني الطو�ل. �ع

 
 5: 3 يع 483
 28: 17 أم 484
 4: 3 بط1؛ 11: 4 تس1؛ 1: 17 أم 485
 33-23: 25 صم1 486
 . 1،4: 15؛  18: 12 أم 487
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تســـــــــــتســـــــــــلم �عد �ا بني! أعتقد أنه �مكنك فعل ذلك إذا �نت تحاول فعًال!" �ان تأثیر هذه الكلمات مذهًال. حقیقة أن والده �ان 

لتســـــــلق مرة أخرى، هذه المرة أعطاها �ل جهده. یؤمن �ه، شـــــــجع ابني على بذل جهد أكبر من أي وقت مضـــــــى. عندما بدأ ا

 وعندما صعد صرخت: "استمر �ا بني! ال تنسحب! �مكنك أن تفعلها! استمر في التسلق!" وقد فعلها!

أنا مقتنع أنه في �ثیر من األحیان �كون الفرق بین النجاح والفشــل في الكنیســة والمنزل هو �لمة تعز�ة أو تشــجیع. تذ�ر  

آخر أنـه حتى هللا اآلب تكلم �لمـات مســــــــــــــموعـة للتـأكیـد على أن هللا االبن في اللحظـات الحرجـة في حیـاة كیف قلنـا في درس  

 . إذا �ان �سوع �حاجة لسماع �لمات التعز�ة، فكم �الحري نحن أكثر.)488(االبن األرضیة

نا، "أنت لســـــت جمیًال أو موهوً�ا كلماتنا غالًبا ما تكون نبو�ة. إذا قلنا لطفل: "أنت فاشـــــل"، فمن المرجح أنه �فشـــــل. إذا قل

كإخوتك،" ســـــیبدأ في التفكیر فى نفســـــه على أنه قبیح و�التالى فموقفه ســـــیصـــــبح قبیًحا �ذلك. من ناحیة أخرى، إذا ر�زنا على  

ــة من النتائج. لألســـف، �عیش  ــعر �الدهشـ ــوف نشـ ــعفهم، و�حثنا عن طرق لتعز�ز ثقتهم، فسـ نقاط قوة أطفالنا، بدًال من نقاط ضـ

د من األطفال والبالغین حیاتهم �لها معتقًدین أنهم لم �كونوا ســــــــوى خیبة أمل ألولئك الذین �فترض أنهم �حبونهم دون قید العدی

اجتماعًیا وأكاد�مًیا وروحًیا. هل �نیســـــتك وموطنك مكان   -أو شـــــرط؛ وال ینبغي لنا أن نتفاجأ عندما یتجزون القلیل �اســـــتمرار 

یها األزواج، هل تخبرون زوجاتكم أنهن جمیالت؟ هل تعر�ون عن تقدیر�م لمحبتهن وخدمتهن تســــــــتخدم فیه الكلمات للبنیان؟ أ

�كلمات مؤ�دة؟ فالزوجة التي تســـــمع مثل هذه األشـــــیاء من زوجها ســـــتصـــــبح على األرجح شـــــخصـــــیة روحیة أكثر جماًال! هذا  

ــیدات، �ذلك. أیتها الزوجات، هل تقارنین زوجك مع رجال آخر�ن، ر  ــتمرار �إخفاقاته؛ ینطبق على الســــ �ما أبوك، وتذ�ر�نه �اســــ

أم تر�ز�ن على تلك الصـفات التي �مكنك أن تكونى ممتنة له فیها؟ ألن الرجال الذین یتم احترامهم وتشـجیعهم �صـبحون رجاًال  

 أفضل.

بولس إنه  أیها القس، هل سـاعدت في خلق جو من التشـجیع في �نیسـتك، أم أنك تر�ز فقط على الصـفات السـلبیة للناس؟ قال  

ــد المســـــیح: "َغْیَر   عندما �قترب موعد مجئ  المســـــیح ثانیة، �قترب یوم الرب، ســـــنحتاج إلى المز�د من التعز�ة والتشـــــجیع داخل جســـ

ا، َوِ�اَألْكَثِر َعَلى َقْدِر مَ  (parakaleo comfortَتاِرِ�یَن اْجِتَماَعَنا َ�َما ِلَقْوٍم َعاَدٌة، َبْل َواِعِظین   َنا َ�ْعضــً ا َتَرْوَن اْلَیْوَم ) �ْعضــُ

 .)489(َ�ْقُرُب"

�جب علینا موازنة �لمات التو�یخ �كلمات التشــــجیع المخلصــــة. لقد �ان من المفید جدا �النســــبة لي أن أفكر في �لماتي �عملة  

لحق فى أقوم �اســــتمرار �إیداعها و�نفاقها. في �ل مرة أقوم بتشــــجیع شــــخص ما، أحقق ودائع  صــــغیرة في قلو�هم، والتي ر�حت لي ا 

ســحب، (التقو�م أو التو�یخ). لقد تعلمت، من خالل �عض التجارب المؤلمة، أن محاولة التو�یخ أو تصــحیح شــخص ما قلما نشــجعه 

 أو لم نشجعه على اإلطالق، لن یؤدي إال إلى خلق فجوة في عالقتنا التي �صعب أو من المستحیل عبورها. 
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ــه    - 5 ــان ال �مكن ترو�ضـ اَفاِت َواْلَبْحِر�َّاِت  اعرف أن اللسـ ــنا فقط، بل �الروح القدس:"َألنَّ ُ�لَّ َطْبٍع ِلْلُوُحوِش َوالطُُّیوِر َوالزَّحَّ �أنفسـ

 َُ . َوَأمَّا اللَِّساُن، َفَال َ�ْسَتِطیُع َأَحٌد ِمَن النَّاِس َأْن ُیَذهللِّ  )490(ُ�ْضَبُط، َمْمُلوٌّ ُسم�ا ُمِمیًتا." . ُهَو َشرٌّ َال  ُیَذلَُّل، َوَقْد َتَذلََّل ِللطَّْبِع اْلَبَشِريِّ

ســــیكون من األســــهل �النســــبة لنا ترو�ض حیوان متوحش بدًال من ترو�ض لســــاننا دون نعمة من هللا! تذ�رنا معر�تنا مع اللســـــان  

 �حاجتنا إلى التطهیر والملء �الروح القدس.  

عندما �ان النبي    )491(هذه قصــــــة إشــــــعیاء في حضــــــرة هللا، �ان لســــــانه النجس الذي تســــــبب له  في معظم الخزي والتبكیت. 

الشـــــاب �حزن على إثمه و�خبط في �أس میؤوس منه، فعل هللا ما اســـــتطاع هللا أن �فعله فقط: أرســـــل ســـــیرافیم لیمس بنعمة شـــــفتي 

َفَتْیَك، َفاْنُتِزَع ِإْثُمَك، َوُ�فِّرَ  ْت شـَ اآلن   )492(َعْن َخِطیَِّتَك"   إشـعیاء. وجمرة سـاخنة من المذ�ح المقدس وطهرهما"، َوَقاَل: "ِإنَّ هِذِه َقْد َمسـَّ

 استطاع أشعیاء أن �قول: "هاأنذا أرسلنى". 

 هناك دائًما عالقة مباشرة بین طهارة شفاهنا واستخدام هللا لنا.

: َمْن َأَراَد َأْن ُ�ِحبَّ اْلَحَیاَة   -6 أعلم أن اللســــاًن المنضــــبًط یؤدي إلى حب الحیاة والرجاء في األ�ام الصــــالحة المقبلة: "َألنَّ

رِّ َوَشَفَتْیِه َأْن َتَتَكلََّما ِ�اْلَمْكِر"َوَ�َرى َأ�َّاًما َص   .)493(اِلَحًة، َفْلَیْكُفْف ِلَساَنُه َعِن الشَّ

سـیكون اللسـان غیر المنضـبط  مثل الحصـان الجامح غیر الملجم، �كسـر األسـوار، و�دمر الممتلكات، و�سـحق الثمار. إن 

شخص في طر�قها للخطر وستكون مدفوعة نحو الصخور. واللسان  السفینة التي لیست لها دفة، تدفعها الر�اح، وستعرض �ل  

 المشتعل سیشعل ناًرا تكتسح المنظر الطبیعي للكنیسة و�دمر سنوات من الزراعة والغرس والنمو.

معظم األضـــــرار التي حدثت في ملكوت هللا قد قام بها أشـــــخاص أخفقوا في إ�قاء حارس على �اب شـــــفاهم. ولكن إذا �نا  

لى أكمـل وجـه والتمتع �جمیع األـ�ام الجـیدة والمثمرة التي خططهـا  هللا لـنا، دعوـنا نقرر أن نراقـب البواـ�ة األمـامـیة نحـب الحـیاة ع

ا في الصــباح ونیقظه عند الظهر، ونتحقق منه في اللیل! حدد ذلك  بنعمة هللا، ولن تكون شــفتیك أبًدا  �كل �قظة! ونعّین حارســً

 بدون حراسة.

ــتكون هناك أ�ام جیدة أمامه، ألنه �كلماته قد  األ�ام الجیدة هي أمام الشــــخص الذي �حرس هذه البوا�ة األمامیة لحیاته. ســ

أســـــــــس شـــــــــرفه واكتســـــــــب احترامه. ســـــــــوف تكون هناك أ�ام جیدة أمام عائلته ألنه تحدث �الكلمات التي تبني وتقوي العالقات  

ــته ألنه یتكلم �الكلمات ا ــد المســـیح. وســـتكون النتیجة النهائیة األســـر�ة. ســـتكون هناك أ�ام جیدة في �نیسـ لتي تشـــجع وتبني جسـ

 الستثماره هي حب الحیاة، والتمتع الحقیقي والطاهر �المواهب (العطا�ا) اإللهیة.

 رحلة شخصیة حًقا
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ــادًقا، أي بؤس أو ألم تحملته مبكًرا في زواجي     ــان هو دفة حیاتنا، �قودنا نحو وجهة واحدة أو أخرى. ولكي أكون صـــــ إن اللســـــ

ــاني غیر المقدس (انظر مز  و  ــة للســ ــى أبًدا الوقت، �مبشــــر  3:  141خدمتي �انت عادة تمر عبر البوا�ة غیر المحروســ ). لن أنســ

شــــــــــاب، أنني بدأت أدرك العالقة بین �المي وقلبي. من خالل تجر�ة  مؤلمة ومثیرة للغا�ة مع صــــــــــدیق عز�ز، حیث أعثرته عمیًقا  

ــاهد أمام ذهني  �الكلمات، فتح الرب عیني لرؤ�ة حاجتي   إلى قلب �ســــــوع الطیب. فبكیت واعترفت أمام الرب وهو �مرر �عض المشــــ

حیث �نت أحكم، وألحق الضرر، واتالعب، وأظهر عدم االحترام والتقدیر لمشاعر وحر�ات وآراء اآلخر�ن. �ما أن الرب قام بتطهیر  

 لتوصل إلى بدا�ة جدیدة في رحلتي الروحیة. قلبي بنعمته في ذلك الیوم وغمر روحي �فرح ال یوصف، عرفت أنه قد تم ا 

). اآلن، فكر في �لماتك مثل البذور الصـغیرة  8- 6:  6كنت أعلم أنني قد اـستدرت زاو�ة، ولم أرغب أبًدا في العودة. (اقرأ غل  

و نوع الحصاد الذي التي تزرع في قلوب الناس من حولك. إذا �انت �ل �لمة عبارة عن بذرة تحمل ثماًرا جیدة أو ثماًرا سیئة، فما ه 

ــتقبل؟ خذ �ضــــــــع دقائق واطلب من الرب أن �ســــــــاعدك على تقییم �لماتك. اكتب ما �ظهره لك الرب. ال تتردد في   تتوقعه في المســــــ

 التحدث عن إجا�اتك مع مجموعتك. 

 حياتنا الفكر�ة 
ا. نحن  نصـــــــبح ما نفكر �ه، أو ما نســـــــكن �مكننا قیاس نضـــــــجنا، وتشـــــــبهنا بیســـــــوع، لیس فقط �أقوالنا، بل �أفكارنا أ�ضـــــــً

لیس �ل فكر �مر عبر أذهاننا �عبر عن من نحن. لكن �ل فكر نختار أن نســـــكن فیه، �ل فكر نســـــمح له �التحكم   )494(فیه!

 فینا. و�ما قال مارتن لوثر: "ال �مكنك منع الطیور من الطیران فوق رأسك، ولكن �مكنك منعهم من بناء عش في شعرك".

 الفكر�ة في الحیاة الیومیة والعالقاتتأثیر حیاتنا  - أ

ــب". �نت أتعامل مع �عض   ــاب عندما تحدث الرب إلى قلبي وقال: "�ا بني، أنت رجل غاضــــــــ ــر شــــــــ أتذ�ر الیوم جیًدا �مبشــــــــ

االحباطات �الثقافة، و�ذلك المشــاكل في الخدمة، ووجدت نفســي أعلم وأقود من واقع التهیج ولیس المحبة. في صــباح أحد األ�ام في 

ِه هَكَذا ُهَو". و�هذه الكلمات اخترق الروح القدس قل وق  َعَر(فكر) ِفي َنْفســــــــــــِ بي. ت عبادتي، قرأت تلك الكلمات المبكتة، "َألنَُّه َ�َما شــــــــــــَ

لكنني جادلت: "�ا رب، أنا لســـــت رجل غاضـــــب". أعتقد أنني ســـــمعت الرب �قول �المقابل: "حســـــًنا �ا ابني، أنت مبشـــــر غاضـــــب!"  

 �جعلنى أختبئ وراء أي منصب. اإلعتراف أدى إلى التطهیر والحر�ة. ضحكت �صوت عاٍل! لم  

هل تجّرب إیواء أفكار غاضبة مستهترة تجاه شخص آخر؟ هل تعاني من القلق والخوف؟ هل تتصارع في �عض األحیان 

ســـــهًال! منذ أكثر من مع األفكار الذاتیة المدمرة؟ هل األفكار الشـــــهوانیة تســـــبب لك الهز�مة؟ هناك أمل ورجاء، لكنه لن �كون 

مائتي عام، عّلم جون و�سـلي: "الروح والجسـد �صـنعان إنسـاًنا، لكن الروح واالنضـباط �صـنعان مؤمًنا". االنتصـار على األفكار  

 من خالل وسائل االنضباط الشخصي. �مكنك تغییر طر�قة تفكیرك.   الشهوانیة والسلبیة والتدمیر�ة الذاتیة سیحدث �النعمة،
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المنتصـرة مهمة ألننا نظن أننا نجحنا. "إذا فكرنا �أفكار إ�جابیة وراقیة ومفعمة �الصـحة، فسـوف نصـبح في  إن حیاة الفكر

ا إ�جابیین وراغبین ونافعین وصـحیین. أما إذا �نا نفكر أفكاًرا قاتمة، سـلبیة، أو مر�ضـة، فسـوف نتحول  نها�ة المطاف أشـخاصـً

 )495(قود إلى األفعال."إلى أشخاص �ئیبین، وسلبین، ومرضى... األفكار ت

عندما یتعلق األمر �حیاة الفكر، فإن واحدة من أعظم المعارك التي یواجهها الكثیر�ن هي المعر�ة مع الشــــــــهوة. "الشــــــــهوة تســــــــكن 

ــیة. هذه هي الخیول البر�ة في أذهاننا التي �جب تعقبها والقبض علیها وجعلها مطیعة  �شـــــــــــكل مقصـــــــــــود في األفكار الخاطئة والحســـــــــ

 )497(إنها لیست أفكار بر�ئة، ولكنها أفكار اإلدمان والتدمیر. �یف نأسرهم؟   )496(للمسیح". 

 تدر�بات عملیة لحیاة الفكر النقي - ب

اعرف متى تكون التجر�ة أقوى؛ اعرف متى تكون أكثر   )498(الحظ نفســـــك: "احرص على مراقبة نفســـــك عن �ثب". -1

ــاً�ا، أتذ�ر قراءة محاضـــرات لطالبي، من  ا شـ ــً ــیسـ عرضـــة لإلغراء والتجر�ة وابِن الضـــمانات الالزمة في حیاتك. عندما �نت قسـ

ب  "، هو �علِّم القـادة الروحیین أن یتحـذروا من التجـار Figateing  Fitsتـألیف تشـــــــــــــــارلز ســــــــــــــبرجن. في أحـد الفصــــــــــــــول "

واالغراءات التي تتبع أوقات نجاح الخدمة، واإلعیاء، أو الصـــراع. لقد �انت هذه نصـــیحة صـــلبة ومتینة �النســـبة لي. تســـتخدم 

للمســــــــــاعدة في شــــــــــفاء الناس للبقاء في حالة تأهب لإلغراء    )H.A.L.T..)499�عض برامج الشــــــــــفاء أوائل حروف الكلمات 

 والتجارب.
H – Hungry / A – Angry / L – Lonely / T – Tired 

نحن األكثر ضــــعًفا وحســــاســــیة عندما نكون جائعین للطعام؛ عندما نشــــعر أننا قد عوملنا �شــــكل غیر عادل وظالم؛ عندما نشــــعر 

ــیة.   �العزلة والوحدة؛ وعندما نكون مســــتنزفین عقلًیا وروحًیا وجســــدً�ا. الشــــیطان �حب أن �ســــتفید منا في أكثر اللحظات ضــــعًفا وحســــاســ

ٍد َزائِ توقف! توقف،   ــَ َمُكْم َ�َأسـ ــْ َهُروا. َألنَّ ِإْبِلیَس َخصـ ــْ ُحوا َواسـ ــْ ــیطان. "ُاصـ ا. اقترب إلى هللا، واحذروا من تكتیكات وحیل الشـ ــً ٍر، اقم حارسـ

   )500(َ�ُجوُل ُمْلَتِمًسا َمْن َیْبَتِلُعُه ُهَو." 

ُة ِهللا    -2 ْد َظَهَرْت ِنْعمــَ ُه قــَ ا َأْن ُنْنِكَر اْلُفُجوَر  تعلم أن تقول "ال" بنعمــة هللا: "َألنــَّ انــَ ًة ِإ�ــَّ اِس، ُمَعلِّمــَ ُة، ِلَجِمیِع النــَّ ــَ اْلُمَخلِّصـــــــــــــ

ِل َواْلِبرِّ َوالتَّْقَوى ِفي اْلَعاَلِم اْلَحاِضِر" َهَواِت اْلَعاَلِمیََّة، َوَنِعیَش ِ�التََّعقُّ   )501(َوالشَّ

أملك ســـــیطرة على أفكاري" إن نعمة هللا المخلصـــــة  تعمل    تعّلمنا النعمة ضـــــبط النفس. ال �ســـــتطیع أي مؤمن أن �قول، "أنا ال 

ــهوات العالمیة". الروح القدس في  ــاكن فینا، تمكن �ل مؤمن من التخلي عن "الفجور والشـــــ داخل قلو�نا، من خالل الروح القدس الســـــ

 
495  Keith Drury, Soul Shaper (Indianapolis, IN: Wesleyan Publishing House of the Wesleyan Church, 2013), 167, 168 . 
496 Ibid, 165 . 
497 Ibid, 164-165. 

 18: 4 يت1 498
499 https://bradfordhealth.com/halt-hunger-anger-loneliness-tiredness./ 
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هذه اللحظة لحظة بلحظة. بنعمة هللا، لیس علینا أن نســـــتســـــلم. آمن بهذا. اعتمد على    )502(داخلك هو روح الســـــیطرة على النفس. 

 وتدرب على قول "ال"! لألفكار التدخلیة. 

اعرف ما یثیر األفكار الجســـــــد�ة. أعرف ما الذي �ســـــــبب لك المتاعب. اقطعها من حیاتك. واعمل على إماتتها! إذا �ان 

وع: "َفِإْن َ�اَنْت َعْیُنَك هذا یبدو جذرً�ا للغا�ة، فال تأخذه مني فحســــب؛ خذها من �ســــوع. في ســــیاق األفكار الشــــهوانیة، قال �ســــ 

 )503(َسُدَك ُ�لُُّه ِفي َجَهنََّم.."اْلُیْمَنى ُتْعِثُرَك َفاْقَلْعَها َوَأْلِقَها َعْنَك، َألنَُّه َخْیٌر َلَك َأْن َیْهِلَك َأَحُد أَْعَضاِئَك َوَال ُیْلَقى جَ 

مؤلمة وغیر مر�حة من أجل حراســــة ذهنك ومحبتك  هل أنت جاد من جهة القداســــة؟ هل أنت على اســــتعداد لتقد�م تضــــحیات  

ــاب جاء إلى مكتبه لتقد�م اعتراف، �ان یزور مواقع   ــة شــــــــــ هلل؟ �حكي الد�تور ما�كل أفیري، وهو رئیس �لیة الكتاب المقدس، قصــــــــــ

ا جًدا ومكسـوًرا إ�احیة، لكنه قال إنه �شـعر �األسـف و�ر�د للرئیس أفیري أن �غفر له وأن �حاسـبه على الطهارة والنقاوة. لقد بد  ا مخلصـً

جًدا. و�عد �ضـــعة أســـابیع عاد نفس الشـــاب مرة أخرى بنفس االعتراف. و�عد �ضـــعة أســـابیع، مرة أخرى. أخیًرا، نظر الرئیس أفیري 

ــتعداد لاللتزام الیوم أنه إذا   �ان  في عیون الشـــاب وامتحنه. "أعتقد أنك تر�د النقاء والطهارة، لكنني لســـت متأكًدا. هل ســـتكون على اسـ

الكمبیوتر الخاص �ك �ســـــبب لك الخطیة مرة أخرى، فســـــوف تقوم إما �التخلص منه أو بیعه أو �ســـــره �مطرقة؟" قال الشـــــاب أنه ال  

ــة. أجاب الرئیس أفیري: "إذن أنت غیر   ــحیة �ثیرة. وقال إنه �حاجة إلى الكمبیوتر للمدرسـ ــیكون تضـ �مكن أن �فعل ذلك. ألن هذا سـ

 جاد حًقا �شأن الطهارة!" 

ولئك الذین ال یرغبون في بناء الضـــمانات وحرمان أنفســـهم من �عض وســـائل الراحة في ســـعیهم للفرح الروحي ال یر�دون  أ

، َفَكْیَف َأَتَطلَُّع ِفي َعْذَراَء؟". هذه شهادة على الحسم الذي ی ؤدي إلى النصر حقا الطهارة. شهد أیوب قائًال: "َعْهًدا َقَطْعُت ِلَعْیَنيَّ

 والغلبة.

َباِبیَُّة َفاْهُرْب ِمْنَها"ا  -3 َهَواُت الشَّ  )504(هرب من الشهوة واتبع الفرح: "َأمَّا الشَّ

الشـــــهوة تشـــــبه أســـــًدا جائًعا. ال تدعه �ضـــــع أقدام مخالبه في �اب ذهنك. فبمجرد فتحك لباب ذهنك، ســـــوف یلتهم األســـــد  

ا، (الشـــهوة) حتى یتم إشـــباع شـــهیتها؛ ولن �غادر من تلقاء نفســـه. �قول بولس   لتیموثاوس إنه إذا �ان یر�د حًقا أن �كون مقدســـً

 فعلیه أن یهرب من فكي الشهوة. �جب علیه عدم التفكیر النمطى أو التبر�ر أو حتى التفكیر في إشباع  ما حرمه هللا.

ا، فال تشـــــاهد البرامج أو تقرأ الكتب أو تزور مواقع اإلنترنت التي تســـــبب اإلغراء والتجر�ة.   إذا �نت تر�د أن تكون مقدســـــً

إهرب من األماكن واألشـــــــخاص الذین تعرفهم ســـــــوف �طلبون جســـــــدك. ال تفتح الباب أمام اإلغراء والتجر�ة �غض النظر عن 

 
 23: 5 غل 502
 . 29-28: 5 مت 503
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مدى فضولك لمعرفة ما هو على الجانب اآلخر. إذا �نت تر�د أن تكون منتصًرا، �جب علیك أن تفعل �ما فعل یوسف وهرب 

 ك!من نداء المجرب. اجعلها عادة فى حیات

َالَم َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن الرَّبَّ ِمْن قَ  -4 ."أ�حث عن الفرح فى هللا: "َواْتَبِع اْلِبرَّ َواِإل�َماَن َواْلَمَحبََّة َوالسَّ  )505(ْلٍب َنِقيٍّ

ــبة لي هو تذوق أفراح فائقة �كثیر   ــیاء التي هي خارج الحدود �النســـــ ومســـــــرات  أفضـــــــل طر�قة وجدتها أن أفقد تذوق لألشـــــ

ــر�رة  تبدو مملة �المقارنة. الهروب من  ــرة هللا تجعل الملذات الخاطئة الشـــــ ــیاء أبد�ة. إن لحظة واحدة في حضـــــ ــماو�ة، وأشـــــ ســـــ

ــاء المنتصــــرون هم أولئك الذین یتبعون البر و�مألون قلو�هم وأذهانهم  الشــــهوات دون متا�عة البر لن یبعد شــــهوة. الرجال والنســ

ســــــــیرتهم مع هللا وتز�د من تمتعهم �اهلل! فهم �ســــــــتمتعون �الشــــــــر�ة مع هللا، و�زرعون الحمیمیة �أشــــــــیاء من شــــــــأنها أن تعزز م

الصــــــــحیة، و�قرأون الكتب الجیدة، و�طورون و�ســــــــتخدمون مواهبهم التي منحها لهم هللا، و�بنون ملكوت هللا. فهم ال �ســــــــمحون  

 ان!طالشی بفون أن الذهن الباطل والفارغ هو ملعرألذهانهم أن تصبح عاطلة. �ع

وٍن هَ  -5 ــُ ِد�ًَّة، َبْل َقاِدَرٌة ِ�اهلِل َعَلى َهْدِم ُحصـ ــَ ْت َجسـ ــَ ِلَحُة ُمَحاَرَ�ِتَنا َلْیسـ ــْ ــتأثر �ل فكر لكلمة هللا: "ِإْذ َأسـ اِدِمیَن ُظُنوًنا َوُ�لَّ  اسـ

 .506َمِسیِح"ُعْلٍو َیْرَتِفُع ِضدَّ َمْعِرَفِة ِهللا، َوُمْسَتْأِسِر�َن ُ�لَّ ِفْكٍر ِإَلى َطاَعِة الْ 

  Fred Stoekerو    Stephen Arterburnإن مفـتاح النصـــــــــــــرة والغلـبة هو جعـل �ـل فكرة عـبًدا لكلمـة هللا. �ـتب  

ســـــــلســـــــلة من الكتب لمســـــــاعدة الرجال على التغلب على اإلغراءات الجنســـــــیة. أحد األشـــــــیاء العملیة التي �علمونها للرجال هي تعلم  

�مكن أن �كون هذا تدر�ًبا    )507(إنضـباط "انحناء العینین". و�عبارة أخرى، ممارـسة االنضـباط �االبتعاد �سـرعة عن "الثمرة المحظورة". 

ا أن تدر�ب انحناء العین لن �كتمل بدون تدر�ب الذهن على التأكید المســـــــتمر للحق الكتابي:  قوً�ا ومغیًرا للحیاة  . لكنهم �قولون أ�ضـــــــً

 "لیس لدّي أ�ة حقوق خاصة بي"؛ "لقد تم شرائى بثمن"؛ "أنا عبد محبوب من هللا". 

ا، ال �مكنـك التوقف �مجرد ارتـداد (انحنـاء) عینیـك... �جـب أن   تـأخـذ خطوة أخرى عبر البـاب للخروج من الســــــــــــــجن تمـامـً

الثاني، الذي �جب أن یتغیر �كلمة هللا إلى التفكیر مثل �ســـــــــــوع... �یف �ان �ســـــــــــوع �فكر؟ مثل خادم (عبد) بال حقوق. �ان 

) من أجل خاطر أبیه. واختار التخلي عن حقوقه لیصــــــــبح عبًدا لكى �شــــــــتر�نا ألبیه 9: 1�حب البر و�كره الشــــــــر (انظر عب

 بثمن.

ــنا، ولیس لدینا أي حقوق خاصـــــة بنا خارج واآلن �عد أ ن تم شـــــراؤنا بثمن، �جب أن نفكر مثل �ســـــوع. لم نعد ملكا ألنفســـ

َنا... ُدوا َهللا ِفي َأْجَساِدُ�ْم" ( عنه..." اُْهُرُ�وا ِمَن الزِّ  ).20-18: 6كو 1َأنَُّكْم َلْسُتْم َألْنُفِسُكْم؟ َألنَُّكْم َقِد اْشُتِر�ُتْم ِبَثَمٍن. َفَمجِّ

 
 . 22: 2 يت 2 505
 5-4: 10 كو2 506
 17: 2تك 507
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ــیة، والتي غیرت ذهني  ــاســـ ــیة، قمت أنا (فر�د) بتقطیر هذه اآل�ة وصـــــوًال للنواة األســـ خالل معر�تي من أجل النقاوة الجنســـ

 �الكامل في النها�ة: لیس لد�ك الحق في النظر إلى ذلك أو التفكیر فیه؛ أنت لیس لد�ك السلطان.

  )508(ما نسمیه موت اإلغراء والتجر�ة.عندما یتم تغییر ذهنك حًقا للتفكیر على هذا النحو، سوف تواجه 

إذا �نت تر�د حیاة فكر�ة نقیة، فقم �إســـــــــــتئثار �ل الفكر الجامح عن هللا، والخطیة، ونفســـــــــــك، وغیرك من الناس الذین ال 

دعها تعلمك من أنت في المســـــــــیح ومن الذى تنتمي إلیه. �لما أصـــــــــبحت   )509(�طیعون �لمة هللا. تأمل في �لمتة نهاًرا ولیالً 

أكثر تشـــــبًعا �الكتاب المقدس، �لما فكرت أكثر �حق في الجنســـــیة. ر�ما تعرضـــــت إلســـــاءة المعاملة. ر�ما حتى �رجل مؤمن، 

 �ل فكرة.فإنك تصارع مع نفس الجنس، وهو أمر غیر مألوف في عالم الیوم. اشّبع نفسك �كلمة هللا واستأثر 

الرجال، �مارســــون التفكیر فى اآلخر�ن، لیس �أشــــیاء تســــتخدم في الخیال أو اإلشــــباع الذاتي، ولكن �أشــــخاص مخلوقین  

على صـــــــــورة هللا، �ما أحبهم هللا ورعاهم، �ما قیمهم هللا حتى أنه أرســـــــــل ابنه الوحید لكى �موت من أجلهم. ومن خالل الروح 

لرجال والنســاء �أشــخاص ذوي قیمة أبد�ة الذین �ســتحقون الكرامة واالحترام. علم بولس،  القدس، درب نفســك على التفكیر في ا

ــا�ات �أخوات، �كل نقاء وطهارة" دّرب نفســـك على التفكیر بهذه الطر�قة، و�نعمة هللا، وســـوف   )510(تیموثاوس، أن �عامل "الشـ

 تختبر التغییر.

َفْوا.  تدرب على االعتراف و�ن قابًال للمحســــا�ة: "ِاْعَترِ   - 6 ُكْم َألْجِل َ�ْعٍض، ِلَكْي ُتشــــْ لُّوا َ�ْعضــــُ ُكْم ِلَبْعٍض ِ�الزََّالِت، َوصــــَ ُفوا َ�ْعضــــُ

 . )511(َ�ِثیًرا ِفي ِفْعِلَها."   َتْقَتِدرُ َطِلَبُة اْلَبارِّ  

ــع. �ما   ــافیة في اعتراف متواضـــــ ــهد على أن هناك قوة شـــــ ــارع في حیاتك الفكر�ة، �مكنني أن أشـــــ تعلمنا في إذا �نت تصـــــ

 الدرس عن االنكسار والكبر�اء الذى هو أعظم عائق للنعمة. لكن هللا �ستجیب للقلب المنكسر والمنسحق. هذه قصتي.

ســــنوات من العمر) �عاني من ســــرطان (ســــرطان العیون)، قررت أن   4منذ حوالي عشــــر�ن عاًما، عندما �ان ابننا جیســــي ( 

ــبعة أ�ام. �انت زوجتي، بیكي، و  ــفاء طفلنا الصـــغیر. و�عض  أصـــوم لمدة سـ أنا قلقین من أن عدم إ�ماننا ر�ما �ان �منع هللا من شـ

األصــدقاء المؤمنین حســني النیة أشــاروا على هذا. �انت قلو�نا مجروحة و�نا مضــطر�ین للغا�ة. �نا نعلم أن الحل الوحید هو هللا 

ا) �طر�قة  و�لمته. ســنطلبه. ســنطلب إرادته ومشــیئته حتى تجد قلو�نا راحة. وفى خال  ل فترة الصــوم، التقى الرب بي (و�یكي، أ�ضــً

 رائعة. أكد لي رعایته لجیسي وألسرتنا. وأعطانا راحة �املة في مشیئته. 

لكن فى خالل هذا الصـــــــوم، جعلني هللا حًرا �طر�قة أخرى لم أكن أتوقعها. في المســـــــاء الســـــــادس عندما �نت أقرأ قصـــــــة 

قدس بوضــــــوح إلى قلبي �ما ســــــمعت من قبل. جاء صــــــوته �فكرة قو�ة وغیر متوقعة الكتاب المقدس ألطفالي، تحدث الروح ال

 
508  Stephen Arterburn, Fred Stoeker, Every Man’s Challenge (Colorado Springs: Water Brook Press 2004), 53,54 . 
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لیس مجرد فكر، بل دعوة للحر�ة: إذا �نت ســــــــتعترف... �كل ما ابتلیت �ه من وقت آلخر طوال حیاتك المســــــــیحیة،   -تماًما  

عقت، ول لحظة، �نت خائًفا. اعتقدت ســــأطلق ســــراحك واحررك. فعرفت على الفور من �نت �حاجة إلى االعتراف إلیه. لقد صــــُ

أنه ال �مكن ان أفعل هذا وظننت أن هذا مهین ومّذل! ولكن في اللحظة التالیة، وجدت قلبي �قول نعم! لقد جاء هذا الصـــــوت  

 �مثل هذا الحب، وأردت أن أكون حًرا.

ل حیث ال أحد غیر  في الیوم التالي جلســت مع صــد�قي الموثوق فیه واعترفت �كل شــيء �نت قد أخفیته �عمق في الداخ

ــته عليَّ   أنا �هللا �مكن أن یراه. لم أكن أعیش في الخطیة؛ ولكن ألنني لم أفتح قلبي أبًدا وفضــــحت خجلى، إذ أنه لم �فقد قبضــ

تماًما. من وقت آلخر �نت اسـقط. �انت لحظة االعتراف هي اللحظة التي بدأت فیها عملیة الشـفاء والحر�ة �النسـبة لي. ومن 

ــيء واحد تعلمته هذه اللحظة،   ــلة عملیة التغییر في داخلي. وهناك شـ ــاءلة عادة أعتاد الرب على مواصـ ــبح االعتراف والمسـ أصـ

ــتها عندما یتم  فضــــــــحها. إذا �نت تصــــــــارع في حیاتك الفكر�ة، إذا �نت تصــــــــارع األفكار   هو أن اإلغراء والتجر�ة تفقد قبضــــــ

جد صــــد�ًقا أو مرشــــًدا ممتلًئا �الروح. شــــارك حاجتك ودعهم الشــــهوانیة أو أي شــــكل آخر من أشــــكال النجاســــة، أشــــجعك أن ت

�صـــــلون من أجلك. واجعل نفســـــك قابًال للمســـــاءلة �شـــــكل منتظم. هناك قوة في ممارســـــة االعتراف والمســـــاءلة. لكن ال تنســـــوا 

ا. فال یزال علیك أن تكون متیقًظا وســــاهًرا، وال یزال علیك الهروب، وما زال علیك أن تقول "ال!" ال   التحر�ضــــات األخرى أ�ضــــً

 یزال یتعین علیك اتباع البر، وال یزال علیك استئثار �ل فكرة.

اطلب من شـــــــخصـــــــین أو ثالثة في مجموعتك التحدث عن أي من التدر�بات العملیة لحیاة فكر�ة نقیة أثرت علیهم �ثیًرا.  

 لماذا؟

خالل الجهاد ولو أن الجهاد ضرورة. أنت لن تهزم هذه  تذ�یر أخیر من �یث دروري: لن تهزم (الشهوة) �شكل �امل تماًما من  

العادة المتشـــــــبثة أبًدا من خالل العمل الشـــــــاق، �الرغم من العمل الذي �جب علیك فعله. وحده �ســـــــوع �ســـــــتطیع أن یر�ط هذه الروح 

طیع أن �خلصـك. وـسوف الـشر�رة فى ذهنك. هو فقط ابن هللا وحده الذي �ـستطیع أن �طرد هؤالء اللصـوص من هیكل قلبك. هللا �ـست 

 )512(�خلصك إذا سمحت له. 

 مهام الدرس الجتماع الصف التالي:

اقض ما ال �قل عن ثالثین دقیقة هذا األســبوع فى مراجعة هذا الدرس �ما في ذلك الشــواهد الكتابیة طالًبا �صــیرة من   -1

 الروح القدس.

 حیاتك �ما �علنها لك الرب.اكتب فى مذ�راتك أى تغییرات خاصة ینبغى أن تحدث فى  -2

تـأمـل على األقـل فى مزمور واحـد فى وقـت عبـادتـك الیومى، واكتـب فى مـذ�راتـك مـا الـذى �قولـه �ـاتـب المزمور عن   -3

 طبیعة وشخصیة هللا.

 
512  Taylor, Richard S. The Disciplined Life. Bloomington, IN: Bethany House, 2002  .Drury, 173 . 
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 اكتب فى مذ�راتك صالتك الشخصیة من أجل التغییر الروحى والنمو بناء على هذا الدرس. -4

 الیومي للد�تور براون في صالتك الیومیة الخاصة.  تدرب على استخدام دلیل الصالة -6

 

 للتعمق في الموضوع أكثر
Taylor, Richard S. The Disciplined Life. Bloomington, IN: Bethany House, 2002. 

 

 امتحان الدرس ا�حادى عشر

 ما هو �عر�ف االنضباط ال�خ�ىى كما مو�ح �� هذا الدرس؟ .1

 ال�خ�ىي املهم بالنسبة للمسي��؟ما هما سببا االنضباط  .2

 ما هما التدر�بان ال�خصيان املشار إل��ا �� الدرس ا�حادي عشر؟ .3

ا لرسالة ليعقوب"؟ .4
ً

 من هو "الرجل ال�امل" وفق

 قدم ثالث نصائح عملية للتحكم �� اللسان، مع الشواهد الكتابية. .5

 اذكر أر�عة اق��احات عملية �حياة التقوى الفكر�ة. .6
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 12الدرس 
 

 االنضباط الشخصي 
 الشهية، الوقت، املزاج والقناعات ال�خصية

 

 مراجعة الدرس

ــتعدین لمشــــــار�ة  ــباط الشــــــخصــــــى �ما تعلمته فى الدرس الحادى عشــــــر. واطلب من الطالب المســــ راجع مجاالت االنضــــ

 صلواتهم الشخصیة من الدرس الحادي عشر.

 أهداف الدرس 

 بنها�ة هذا الدرس، �جب على الطالب أن: 

 �فهموا أهمیة االنضباط الشخصى من أجل التشكیل إلى صورة المسیح.  -1

 �كون لدیهم المز�د من الفهم العملى لكیفیة التدر�ب على الشهوة والوقت والمزاج و�یف نمارس هذه التدر�بات.  -2

 یتعلموا أهمیة تطو�ر القناعات الشخصیة. -3

 ن ا�حياة لقطات م

أثناء عملي في هذه الدورة الدراســـــیة، اســـــتمتعت بزمالة مع صـــــدیق راِع مســـــن. وأثناء حدیثنا، اعترف �أن صـــــراعه األكبر 

طوال حیاته وخدمته �ان الكسل. واعترف قائًال: "أنا أمیل إلى النوم �ثیًرا والصالة قلیًال جًدا!" عندما أشعر �اإلحباط أو الملل، 

أو أدرس، آخذ  قیلولة طو�لة أكثر من الالزم. "والخبر الســـــار هو أن صـــــد�قي ال یزال رقیق و�بدو ملتزًما  بدًال من أن أصـــــلي  

�الســـماح للرب بتغییره. في إحدى األمســـیات، �عد فترة وجیزة من حدیثنا، تحدث إلى رعیته عن نیته لیصـــبح رجل صـــالة. وهو 

 لب انضباًطا وتدر�ًبا شخصًیا بتأیید الروح القدس.یدرك أن اتباع هذا االلتزام لن �كون سهًال، ولكنه یتط

ــباط   ــتقرة روحًیا. �ان لدیها جوع حقیقي هلل، ولكن افتقارها إلى االنضــــ ــا�ة التي حاولنا تلمذتها مرة غیر مســــ كانت األم الشــــ

بل أن  الشــــخصــــي تســــبب �الحزن لنفســــها وعائلتها. الغســــیل �ان یتكوم، والصــــحون المتســــخة تمأل الحوض وتغطي المنضــــدة ق

تغســلها. �انت حیاتها التعبد�ة غیر منتظمة. �انت غیر صــحیة �ســبب العادات الغذائیة الســیئة وعدم ممارســة الر�اضــة. �انت 
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غیر مهتمة بزوجها وأطفالها. و�اعترافها بنفسـها، جعل افتقارها إلى االنضـباط الذاتي حیاتها الروحیة غیر مرضـیة للغا�ة. و�عد 

 أخیًرا جادة في التدر�ب على االنضباط الشخصي، و�دأت قصتها تتغیر منذ ذلك الحین.سنوات من الصراع، أصبحت  

 الفكرة الرئيسية

ال �مكن فصــل نمو إلى صــورة المســیح، �عیًدا عن االنضــباط الشــخصــي. في هذا الدرس، ســنناقش المجاالت التي �كون   

) حیاة الفكر، �ما في ذلك الرغبات الجنسـیة.  2) الكالم، 1فیها التدر�ب أو االنضـباط الشـخصـي أمًرا حیوً�ا للتشـكیل الروحي: 

) القناعات الشــخصــیة. لقد درســنا أول اثنین من هذه التدر�بات الشــخصــیة.  6) الوقت.   5) المزاج.  4) الشــهیة أو الشــهوة.  3

 وفي هذا الدرس، سنتحدث عن األر�عة األخیرة.

مباشــرة �مدى فعالیتنا في "ضــبط أنفســنا". ســیز�د    -وع المســیح  التي تحمل صــورة �ســ  -یرتبط النجاح في الحیاة المســیحیة  

 االنضباط الشخصي من سعادتنا �اهلل و�ذلك قدرتنا على تمجید هللا وتقدم إنجیله. حیاة داود توضح ذلك.

ا  �صـبي راٍع شـاب، أتقن داود القیثارة والمقالع والشـعر. فتحت هذه المجاالت الصـغیرة األبواب لتأثیر أعظم ووفرت ف  رصـً

تفوق خیاله. أتت �ه القیثارة أمام الملك. والقالع ر�حت له الشــــــــرف والكرامة، وفي النها�ة المملكة. ومن خالل شــــــــعره، ما زال 

 �شجع و�ؤثر و�ساعد في تشكیل حیاة التعبد للمالیین �ل یوم.

ــیاء الصـــــــغیرة ال تهم حًقا، ولكنها تفعل ذلك. اإلخ  ــیاء الصـــــــغیرة  ر�ما �نت تمیل إلى االعتقاد أن األشـــــ الص واألمانة في األشـــــ

مهمة. تحدثت إ�مي �ارما�كل لقرائها �القول: "كل شـــــيء مهم، حتى أصـــــغر شـــــيء. إذا �نت تفعل �ل شـــــيء، ســـــواء �ان �بیًرا أو  

 صغیًرا، من أجل الرب، فإنك ستكون مستعًدا للقیام �أي عمل �ختاره لك الحًقا". 

 الدرس 

�ما �نا نتمنى! في أحد األ�ام، قامت زوجتي، بیكي، بتأدیب إحدى بناتنا، �اري، �سبب  إن االنضباط الشخصي لیس سهًال  

غضـــــــــبها من أختها. �ان عمر �اري ثالث أو أر�ع ســـــــــنوات فقط في ذلك الوقت. قالت بیكي: "�جب علیك أن تطلبي من الرب  

ــبط النفس". اختفت �اري في غرفتها وعادت للظهور �ع  ــول على ضـ ــاعدك في الحصـ ــامة �بیرة على  لكى �سـ ــع دقائق �ابتسـ د �ضـ

ــبط النفس!" ومثل   ــلیت من أجل ضــ ــعیدة جًدا؟". قالت: "ألني صــ ــمین �ا عز�زتي؟ "لماذا أنت ســ ــألتها أمها: "لماذا تبتســ وجهها! ســ

العدید من المؤمنین، اعتقدت �اري أن ضـبط النفس هو شـيء سـیعطیه هللا على الفور. ولكنني، �صـفتي والد �ارى، الحظت منذ 

 الحین أنه لم �فعل!   ذلك 

هل ترى وجود میل داخل الكنیســـــــــــــة للبحث عن النضـــــــــــــج الفوري في المجاالت التي تتطلب على األرجح ســـــــــــــنوات من  

 االنضباط الشخصي؟
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 إن المؤمنین المنضبطین هم األكثر بهجة وفرًحا 

ــبــاط. عنــدمــا �مــارس هنــاك فكرة أن النــاس المنضــــــــــــــبطین جــادون وال �فرحون. هــذا �عتمــد على �یف ننظر إلي   االنضــــــــــــ

الر�اضــــــــیون األولمبیون ر�اضــــــــتهم، یتحملون �التأكید نصــــــــیبهم من األلم. لكنهم �فعلون ذلك لفرح المنافســــــــة وفرصــــــــة الرتداء 

ــاد   ــیبه من األلم؛ لكنه �فعل ذلك من أجل فرح الحصــــــ المیدالیة الذهبیة. عندما یزرع المزارع التر�ة و�غرس البذور، یتحمل نصــــــ

ُب   ُه""الـذَّاهـِ اِمًال ُحَزمـَ التََّرنُِّم حـَ ا َ�ِجيُء �ـِ ْرِع، َمِجیئـً َذَر الزَّ اِمًال ِمبـْ اِء حـَ اْلُبكـَ ا �ـِ ا�ـً َذهـَ
ا  )513( وعنـدمـا یؤدب المؤمنون أنفســــــــــــــهم روحیـً

ــًیا، فإنهم �فعلون ذلك ألنه یؤدي إلى حیاة تزدهر �اهلل. �جب أال نرثي أبًدا على رجل أو امرأة منضــــبطة. فإنهم  بنعمة  وشــــخصــ

 هللا، �حصلون على أقصى استفادة من الحیاة.

 (تا�ع من الدرس السابق)المجاالت الحاسمة من االنضباط الشخصي 

 تحكم فى شهیتك للطعام. - 3

بال شـــك، هذا هو أصـــعب من جمیع التدر�بات الشـــخصـــیة. یتم توفیر الغذاء من قبل هللا لیس فقط للحفاظ على الحیاة،    

ا الشخصي. ولكن، لم �كن من المفترض أن �أخذ مكانه. لم �كن القصد منه أبدًا توفیر الراحة والرضا  ولكن من أجل استمتاعن

 المطلقین. ال یهم حًقا إذا �نت تعیش في بلد فقیر أو أكثر ازدهاًرا ، فتدر�ب شهیتك هو أمر حیوي للتقدم الروحي.

حن نضحك أحیاًنا على إفراطنا فى األكل. نختار "كل  في الغرب، طبع �عض المؤمنون روح الشراهة واالنغماس الذاتي. ن

ُه ِفي ُ�لِّ  ُبُط َنْفسـَ  ما �مكنك تناوله" من المطاعم حتى نتمكن من خنق أنفسـنا. لكن الكتاب المقدس واضـح "َوُ�لُّ َمْن ُ�َجاِهُد َ�ضـْ

 �ل األشیاء تشمل شهیتنا للطعام. )514(َشْيٍء"

 حیوى للتشكیل الروحي؟   لمذا �عد التحكم فى شهیتنا للطعام أمر 

ا"  إن شـــهواتنا تحدد وجهة حیاتنا: - أ ــً ــوع أننا نطلب دوًما   )515("َألنَُّه َحْیُث َ�ُكوُن َ�ْنُزَك ُهَناَك َ�ُكوُن َقْلُبَك َأْ�ضــ عّلمنا �ســ

أو الممتلكات،   ســـواء أكان ذلك الرغبة الشـــدیدة في �طوننا، أو الرغبة الشـــدیدة في ممارســـة الجنس، -األشـــیاء التي نتوق إلیها 

أو السلطة، أو شوق قلو�نا إلى هللا. تتشكل قلو�نا من األشیاء التي نختار تقییمها. إذا �نت رجًال أو امرأة لد�ه میل إلى اإلفراط 

 في اإلنغماس، �جب أن تعرف أنه �عیق تقدمك الروحي.

 
 6: 126مز  513
 . 25: 9كو 1 514
 21: 6مت  515
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ِرًها" ــَ یًنا ِلَحْنَجَرِتَك ِإْن ُ�ْنَت شــ كِّ ــِ ْع ســ ــَ ــیاغة هذه اآل�ة، "اكبح شــــهیتك،   )516(�قول ســــفر األمثال، "ضــ جون و�ســــلي أعاد صــ

هذا هو نفس النوع من ضبط النفس الجذري الذي عّلمه �سوع �خصوص اإلغراءات    )517(كأنما رجل �قف �سكین في حلقك"!

 )518(الجنسیة.

ــل: - ب ــانا على ما هو األفضـــ ــیقلل من رضـــ ــئ جید ســـ ، َألنَُّهْم  إن االفراط فى أى شـــ "ُطوَ�ى ِلْلِجَیاِع َواْلِعَطاِش ِإَلى اْلِبرِّ

 )519(ُ�ْشَبُعوَن"

ــیاء األبد�ة. و�ما �قول جون �ایبر:   ــیترك مجاًال أقل في أذهاننا لألشـ إن االنشـــغال �الطعام أو الشـــهیة الطبیعیة األخرى سـ

وقًتا طو�ًال على طاولة العالم. فنفوســــــنا محشــــــوة �أشــــــیاء "إذا لم نشــــــعر برغبة قو�ة في إظهار مجد هللا... فذلك ألننا قضــــــینا  

 )520(صغیرة، ولیس هناك مجال لألعظم"

ــاء! في الواقع، وال یزال! إن توقع الوجبات اللذیذة  ــبًیا، �ان الوقت المفضـــــــــل لي في ذلك الیوم هو وقت العشـــــــ عندما �نت صـــــــ

�عض من أعظم أفراح الحیاة. ولكن �انت هناك أوقات،   المطبوخة في المنزل والشــــــــر�ة وضــــــــحك زوجتي وأوالدي حول المائدة هي 

خاصـة في أ�ام شـبابي، عندما أفسـد نفاد صـبري قبل العشـاء أفضـل االسـتمتاع �ه. فأنا آكل، ولكن لیس بنفس عمق الرضـا والشـبع.  

ــتبعد الشــــــــــعور �التوقعات، الذى �جعل تناول الطعام أكثر متعة؛ واالنغم  الكثیر من   - اس في هناك درس هنا: إن نفاد الصــــــــــبر �ســــــــ

 �سلب المؤمنین الشعور �الرضا والشبع الروحي.   - األشیاء الجیدة 

 إذا �ان الجوع من أجل الطعام قوً�ا جًدا، فسوف �حجب رؤ�تنا الروحیة. - ج

ا  ، بینما ذهب التالمیذ إلى الســامرة لشــراء الطعام، قاد �ســوع نفس عطشــى إلى الخالص. وعندما عاد التالمیذ، حثو 4في یوحنا 

َم َعَمَلُه" �سوع لكي �أكل. لكنه قال، "َأَنا ِلي َطَعاٌم آلُكَل َلْسُتْم َتْعِرُفوَنُه َأْنُتْم... َطَعاِمي َأْن أَْعَمَل َمِشیَئَة الَّذِ   .  521ي َأْرَسَلِني َوُأَتمِّ

الســـماح لشـــهیتهم �أن تعمیهم  كان �ســـوع �حاجة إلى طعام لیعیش، تماًما مثل التالمیذ. لكنه �ان یدرب تالمیذه على عدم  

 عن عمل الروح في �ل مكان حولهم. وعلمهم أن فعل ما یرضي اآلب هو أكثر إشباًعا من أفضل وجبة غداء.

َیاِء َتِحلُّ  ال شـــيء ینبغي أن �ســـیطر على أذهاننا إال أمور هللا. في ســـیاق الطعام والرغبة الجنســـیة، قال بولس: "ُكلُّ اَألشـــْ

 )522(لُّ اَألْشَیاِء ُتواِفُق. ُ�لُّ اَألْشَیاِء َتِحلُّ ِلي، لِكْن َال َیَتَسلَُّط َعَليَّ َشْيٌء.."ِلي، لِكْن َلْیَس �ُ 

 
 2: 23م أ 516
 2: 23مثال أمذكرات جون وسلى ىف   517
 29-28: 5مت  518
 7: 5مت  519
 . ، هو مورد عظيمكتاب جون ابيرب، أي اجلوع إىل هللا  520
 . 34- 32: 4 يو 521
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: 21في الكتاب المقدس �قال إن الخطا�ا الممیتة من الشراهة والسكر تتدفق من نفس ینبوع االنغماس الذاتى. "انظر (تث

 اس �عتبرون خطیة الشراهة؟). ما مدى جد�ة التفكیر أن معظم الن21: 23وأم 20

 �عض النصائح العملیة لمساعدتنا في �بح جماح شهیتنا:

 خدمة اآلخر�ن قبل نفسك. هذه طر�قة رائعة لمحار�ة االنغماس الذاتي. -1

 درب نفسك على االعتدال. خذ أجزاء أصغر، مع تدر�بات مؤلمة! -2

 ل.ضع سكیًنا لحنجرتك �عد الذهاب إلى مطاعم تغر�ك �االفراط فى األك -3

 درب نفسك على تناول األكل الصحى. -4

واحد من أفضل التدر�بات إلطفاء   –الصوم   -تدرب على الصوم، �ما تعلمت من التدر�بات الروحیة. فالجوع إلى هللا  -5

 نار الشهیة التى تحرق.

أبًدا غا�ة في دع دافعك لضبط النفس واالعتدال �كون االستمتاع �اهلل! تذ�ر أن االنضباط الشخصي �جب أال �كون  -6

 حد ذاته، بل وسیلة لمز�د من االستمتاع �األشیاء األبدّ�ة.

 تحكم فى مزاجك:    - 4

ِب َخْیٌر ِمَن اْلَجبَّاِر، َوَماِلُك ُروِحِه َخْیٌر ِممَّْن َ�ْأُخُذ َمِدیَنًة"  ــَ وٍر، الرَُّجُل الَِّذي َلْیَس    )523("َاْلَبِطيُء اْلَغضـــــ ــُ َلُه  "َمِدیَنٌة ُمْنَهِدَمٌة ِبَال ســـــ

 )524(ُسْلَطاٌن َعَلى ُروِحِه" 

علمنا الناس الذین یدرســـــون الســـــلوك البشـــــري أن �ل شـــــخص هو مز�ج فر�د من ســـــمات الشـــــخصـــــیة والمزاج. في �عض  

  )525(األحیان تم تعر�ف السمات الشخصیة المختلفة على النحو التالي:

 االنبساط (االنفتاح) واالنطواء  - أ

 الناس ولكنهم �میلون إلى جعل أنفسهم مر�ز االهتمام.�حب المنفتحون أن �كونوا حول 

 االنطوائیون أكثر تأمًال و�تمتعون �العزلة ولكنهم �میلون إلى االنسحاب من الشر�ة المطلو�ة للغا�ة.

 االحساس والحدس (البداهة) - ب

 ن المرونة.األشخاص الحساسون مثل الروتین والتفاصیل والطرق المنهجیة لفعل األشیاء ولكنهم �عانون م

 األشخاص البدیهیون هم الذین �حلون المشاكل وال �ستمتعون �النشاط المتكرر ولكنهم �عانون من الصبر والمتا�عة.

  

 
 32: 16 مأ 523
 28: 25 أم 524

525 Mulholland, 50-56 . 
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 التفكیر والشعور  - ج

 الناس المفكرون تحلیلیون ومنطقیون ومعقولون ولكنهم �عانون من حساسیة تجاه اآلخر�ن.

 األشخاص الشعور�ون حساسون تجاه شعور اآلخر�ن ولكنهم �میلون ألن �كونوا مرضین للناس.  

 الدینونة واإلدراك - د

 الناس الذین یدینون اآلخر�ن مثل النظام والسیطرة ولكنهم �عانون من نفذ الصبر والغضب.

 األشخاص المدر�ون �ستلقون و�سترخون ولكنهم �عانون من التسو�ف.

شـخص أن �حضـر شـخصـیته ومزاجه تحت سـیطرة الروح القدس. و�صـرف النظر عن ثمرة ضـبط النفس،   �جب على �ل

 وتأیید الروح القدس، فإن مواطن ضعفنا سوف تهیمن على حیاتنا وتدمر إمكانیاتنا الفر�دة لتمجید هللا.

 نصائح عملیة للحصول على االنضباط الذاتي في مجال المزاج:

تك على شـــــخصـــــیته �الروح القدس. �لما أصـــــبحنا مثله �لما تقدســـــت شـــــخصـــــیتنا ادرس حیاة �ســـــوع وطابق شـــــخصـــــی .1

 ومزاجنا.

اعرف نفسـك وارفض تقد�م األعذار عن عثر إخوتك وأخواتك فى المسـیح. �ن متضـًعا. وال�صـیبك االحباط من الفشـل   .2

 بل استمر فى طلب النعمة.

 ن أجل شخصیته ومزاج اآلخر�ن.�ن شاكًرا من أجل الشخص الذي خلقك هللا أن تكون، وقدم الشكر م  .3

اســــــــأل أعضــــــــاء مجموعتك لذ�ر �عض من نقاط القوة وضــــــــعف مزاج الشــــــــخصــــــــیات الكتابیة. ما هي ســــــــمات مزاجهم 

 وشخصیتهم التي تعتقد أنه من الضروري تقد�سها، وأي سمات ال �مكن تقد�سها أبًدا؟

 درب نفسك في مجال الوقت: - 5

اِئِرِه،    )526(َعَمِلِه؟ َأَماَم اْلُمُلوِك َ�ِقُف. َال َ�ِقُف َأَماَم الرََّعاِع (المجهولون)! "َأَرَأْیَت َرُجًال ُمْجَتِهًدا ِفي  "َاْلَباُب َیُدوُر َعَلى صـــــــــــــَ

  )527(َواْلَكْسَالُن َعَلى ِفَراِشِه".

 إن االنضباط الشخصي للوقت �عني متا�عة ما هو ممتاز - أ

�ل لحظة بنشاط مزدحم، ولكننا نتعلم ملء �ل لحظة �أفضل سلعة ممتازة:  ال �عني االنضباط في مسألة الوقت أننا نمأل  

 )528(َحتَّى ُتَمیُِّزوا اُألُموَر اْلُمَتَخاِلَفَة" "َوهَذا ُأَصلِّیِه:....

 
 29: 22 مأ 526
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ــاطة، ثم النوم. والدخول دون هدف عبر   ــیاء الممتازة التي �مكنك القیام بها في لحظة معینة هو النوم ببســ إذا �ان أكثر األشــ

نترنت. إذا �ان الشــيء األكثر تمیًزا هو الجلوس في صــمت أو تأمل، إًذا قم بذلك، بدًال من شــيء أقل. إذا �ان الشــيء األكثر  اإل 

متعة في لحظة معینة هو العبادة، أو الدراسة، أو القراءة، أو التدرب على الجیتار الخاص �ك، أو الكتا�ة، أو غسل المال�س، أو  

زة �اإلنجیل، إًذا فدرب نفســـــك للقیام بذلك الشـــــيء األكثر روعة. إذا �ان أفضـــــل ما �مكنك فعله هو تقد�م  تعلم لغة ثانیة، أو الكرا 

رعــا�ــة لطیفــة لطفلــك المر�ض، أو طهي وجبــة، أو توفیر دخــل لعــائلتــك، أو بنــاء منزل، أو التحــدث مع صـــــــــــــــدیق أو زمیــل، أو  

 والمتاحة في أي لحظة، درب نفسك للقیام بذلك، بدًال من شيء آخر. االستمتاع �جمال عالم هللا... مهما �انت األشیاء الممتازة  

و�جب أن نضــیف إلى ذلك، إن افتداء الوقت �عني أنه مهما وجدت یدنا لتفعله، فإننا نفعله �كل قوتنا، �اســم الرب �ســوع،  

 األرض.مع الشكر، ومن أجل مجده. إذا قمنا بتدر�ب أنفسنا للقیام بذلك، سنفتدي أ�امنا القصیرة على 

ِتَك" -1  .)529(�كل قوتنا "ُكلُّ َما َتِجُدُه َیُدَك ِلَتْفَعَلُه َفاْفَعْلُه ِ�ُقوَّ

ــَ  -2 وَع، شــ ــُ ِم الرَّبِّ َ�ســ ــْ ــكر "َوُ�لُّ َما َعِمْلُتْم ِ�َقْول َأْو ِفْعل، َفاْعَمُلوا اْلُكلَّ ِ�اســ ــیح، مع الشــ ــوع المســ ــم الرب �ســ اِكِر�َن َهللا �اســ

  )530(َواآلَب ِ�ِه."

 .)531(لمجد هللا "َفِإَذا ُ�ْنُتْم َتْأُكُلوَن َأْو َتْشَرُ�وَن َأْو َتْفَعُلوَن َشْیًئا، َفاْفَعُلوا ُ�لَّ َشْيٍء ِلَمْجِد ِهللا." -3

ــباط الذي �جب أن نســـــــعى   أنا متأكد، أن هذا هو مســـــــتوى عاٍل جًدا �صـــــــل إلیه عدد قلیل جًدا. لكن هذا هو نوع االنضـــــ

 جاهدین من أجله.

 االنضباط الشخصي للوقت �عني أن تفعل ما دعا هللا �شكل فر�د ومجهز لك للقیام �ه. - ب

وقد ذهب إلى المكان الذي طلب منه    )532(لم �فعل �ســـــوع ســـــوى تلك األشـــــیاء التي دعاه أبوه إلى القیام بها �شـــــكل فر�د

 إدارة الوقت.اآلب أن یذهب إلیه وقال له ما طلب اآلب منه أن �قول. إنه نموذجنا في 

ــاكلة داود" في محاولة ارتداء درع شــــــــاول  ــییع وقت "كل من شــــــ . أو اجبار أنفســــــــهم على تقلید ما قام �ه  )533(الكثیر من تضــــــ

األشــــــخاص الناجحون. لقد فعلت ذلك بنفســــــي. أتذ�ر جیًدا الوقت الذي قضــــــیته في خدمة رعایتي المبكرة أني حضــــــرت ندوة حیث 

ــعرت  تحدانا راعي ناجح أن نذهب من ب  ــر نجاحه، على ما یبدو، لذلك شــــ ــة. �ان هذا هو ســــ یت إلى بیت وندعو الناس إلى الكنیســــ

أنني �جب أن أفعل ذلك أ�ًضا (على الرغم من أن معظم الناس في أمر�كا غیر ودودین تجاه الغر�اء الذین �طرقون أبوابهم). أجبرت  

�عنیه أن أحمل صـلیبي وأتبع �سـوع، هكذا فكرت. ذهبت إلى نفسـي على الخروج من الباب صـباح یوم سـبت في رعب. ر�ما هذا ما  

حي مجاور ورجوت أال �كون هناك أحد في المنزل. مشیت صعوًدا وهبوًطا في الشارع في محاولة لبناء الشجاعة. ولكن �عد حوالي 
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دمة لمعرفة أنه في حین أن ســاعة، ذهبت إلى البیت مهزوًما تماًما دون أن أتقابل مع شــخص واحد! اســتغرقتني فترة قصــیرة في الخ 

 طاعة �سوع غالًبا ما تخرجنا من منطقتنا المر�حة، فإنه نادًرا ما �خرجنا من منطقة مواهبنا. 

ــیاء لســـت مدعًوا لها أو أنك غیر مؤهل للق�ام ب  ــبك، أشـ ا. فكر  ھ ال تسمح لنفسك �الضغط لكى تفعل األش�اء الجیدة التى التناسـ

س من أعمال الرســـــــل الذین انصـــــــرفوا عن اهتمامهم �خدمة الموائد، عندما �ان ینبغي أن   في الرســـــــل األوائل في االصـــــــحاح الســـــــاد 

َالِة َوِخْدَمِة اْلَكِلَمِة".  ا في    ) 534( یر�زوا على �ســوع ودعوتهم للصــالة وخدمه �لمة هللا: "َوَأمَّا َنْحُن َفُنواِظُب َعَلى الصــَّ اطلب من شــخصــً

 مجموعتك لمشار�ة �عض الوقت عندما شعر �الضغط لتقلید موهبة روحیة لشخص آخر. وماذا �انت النتیجة؟ 

 أى تعمل بدون إثارة. - إن االنضباط الشخصي للوقت �عني أن تجتهد فى العمل  - ج

العالم �ســـــتمرون في العمل �شـــــكل صـــــحیح    هذا الجیل جیل من الباحثین عن اإلثارة، ولكن أولئك الذین �فعلون أعظم خیر في 

ــم الملل الشــــــــــدید! و�بدو أن الخدمات التي �انت تثیرنى في  حتى عندما ال �كون هناك إثارة في ذلك. منذ وقت قلیل  تحملت موســــــــ

ع �فهم هذه الماضــي تبدو اآلن صــعبة للغا�ة. لم �كن التحدي موجوًدا �ما �ان في الســابق. وطعم الحیاة أصــبح مًرا. أعتقد أن الجمی 

التجر�ة. ألن الحیاة المســـــــیحیة في �ثیر من األحیان تتطلب المثابرة! في خضـــــــم مللى، صـــــــادفت هذه الكلمة المناســـــــبة من أوزوالد 

تسـتخدم �لمة "المشـي / السـلوك" في الكتاب المقدس للتعبیر عن شـخصـیة اإلنسـان.... عندما نكون في    تشـامبرز عن السـلوك: 

أوزوالد تشــــامبرز، أقصــــى ما عندي  -ً�ا أو عاطفًیا، فإننا نبحث دائًما عن اإلثارة في الحیاة.  حالة غیر صــــحیة، ســــواء جســــد

 ألجل أعلى ماعنده.

وِح" ُلُكوا ِ�الرُّ ُلُكوا    )535(الحیاة المســـــیحیة هى عن المشـــــي أو الســـــلوك أكثر من أي شـــــيء آخر. "َوِ�نََّما َأُقوُل: اســـــْ   ِفي "َواســـــْ

 المشى یتكلم أكثر عن استمرار�ة الصبر من الر�ض.  )537("َولِكْن ِإْن َسَلْكَنا ِفي النُّوِر..." )536(اْلَمَحبَِّة"

إن ما یرضــــــي الرب هو حیاة المثابرة، واإلمانة، والعز�مة المنضــــــبطة حتى عندما �كون هناك القلیل من اإللهام. المشــــــي 

ــبر والمثابرة. "َأمَّا الَِّذینَ  ــي یتطلب الصــ ــعب. والمشــ اِلِح َ�ْطُلُبوَن اْلَمْجَد َواْلَكَراَمَة َواْلَبَقاَء، َفِباْلَحَیاِة    أمر صــ ــَّ ْبٍر ِفي اْلَعَمِل الصــ ــَ ِ�صــ

. هذا التدر�ب  الروحیة المشــــي یبني الشــــخصــــیة. المشــــي �جعلنا رجاًال أفضــــل وســــوف نحقق قصــــد هللا في حیاتنا   )538(اَألَبِد�َِّة"

عاملین �اجتهاد، ولیس الباحثین عن اإلثارة. قال ولیام �اري، وهو مبشـــــــــــــر عظیم �جعلنا أكثر ثقة. یتقدم الملكوت من خالل ال

ــُتخدمت   للكتاب المقدس لجلب المالیین إلى ملكوت هللا، إن ســــــــــــــر نجاحه �ان أنه تعلم أن �عمل    ترجمته إلى الهند، التي اســــــــــــ

 ضح ومحدد. لهذا أنا مدین �كل شيء".�اجتهاد: "أستطیع أن أعمل �اجتهاد. �مكنني المثابرة واالستمرار�ة في أي سعي وا
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، �اتبة تبشـیر�ة وتعبد�ة فى "ینابیع فى الصـحراء": "مجد الغد متأصـل في �دح الیوم". كاومان الحظت السـیدة تشـارلز إي. 

 كثیرون یر�دون المجد بدون الصلیب، اإلضاءة  بدون اإلحتراق. ولكن الصلب �أتي قبل التتو�ج.

عملوا �اجتهاد �أمانة من خالل �دح الحیاة الیوم هم الذین ســیســتمتعون �أفضــل ما �قدمه هللا إن هؤالء الذین یتعلمون أن �

ْرِع، َمِجیًئا َ�جِ  يُء ِ�التََّرنُِّم َحاِمًال غًدا. ســــیكون العاملون �اجتهاد هم الحصــــادون الســــعداء. "الذَّاِهُب َذَهاً�ا ِ�اْلُبَكاِء َحاِمًال ِمْبَذَر الزَّ

ــتقبل أو الطمع   تعل  )539(ُحَزَمُه" ــباط في التر�یز اآلن على واجباتك ومهماتك الحالیة بدًال من أحالم الیقظة عن المســــــ م االنضــــــ

 فیما لیس هو عندك، وستكون مسیحًیا أكثر سعادة.

 �عض النصائح العملیة لالنضباط الذاتي في مجال الوقت:

 ضح �الجید من أجل األفضل. - أ

الرب أن �فتح عینیك على األنشـــــطة التي ال تناســـــبك، أى، األنشـــــطة التي ال تكون مثمرة  الجید هو عدو األفضـــــل. اطلب من  

شـخصـًیا أو روحًیا. اطلب منه أن �جعلك على اسـتعداد لترك األشـیاء الجیدة من أجل أفضـل األشـیاء. افتح قلبك إلى التفكیر في أن 

ــة، أو التلیفز�ون واألفالم، أو األخبا  ــطة التي تؤدي إلى مز�د من  الكثیر من الوقت في الر�اضــــ ــرق منك األنشــــ ــوق قد �ســــ ر، أو التســــ

 السعادة: إتقان موهبتك، الشر�ة مع الرب، رعا�ة زواجك، االستمتاع �أطفالك أو الخدمة المسیحیة أو ممارسة الر�اضة البدنیة. 

 

 

 شكل الخطط واألهداف بروح الصالة -ت

والنســـــاء المؤمنین، صـــــغاًرا و�باًرا، هي أنهم یتجولون بال هدف من واحدة من أكبر نقاط الضـــــعف لدى �ثیر من الرجال  

وهو تدر�ب    –خالل الحیاة الیومیة دون أهداف واضـــحة. �مكن أن �كون وضـــع الهدف بروح الصـــالة هو تدر�ب روحي للغا�ة 

 یبقینا مر�ز�ن.

ذهاب إلى الكلیة. قلت أنا وزوجتي إننا �نا �عد المدرسة الثانو�ة، قرر ابني األكبر، تیموثاوس، أن �أخذ سنة إجازة  قبل ال

على ما یرام مع هذا القرار طالما �ان لد�ه �عض األهداف المحددة التي �ان ســــــــــــیكافح من أجلها. تولى التحدي. و�وســــــــــــیلة  

 لمساعدته على تشكیل أهداف صحیة، ابتكرت خطة النمو البسیطة هذه:
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 خطة النمو المقصود  للشباب

ــة مجــاالت حرجـة � جـب أن أكون متعمــًدا خمســــــــ

 �شأنها

 بنعمة هللا سأفعل 

ــات   التزامـ ــد�م  ــذا العمود، متروك  لـــك لتقـ هـ

 محددة 

 النمو الروحي 

 �جب أن أرعى حیاة تعبد�ة هادفة. 

 �جب أن أقرأ الكتب التي سترشدني وتشجعني.

 

 المساءلة األخالقیة 

 ال بد أن أجد شر�ك المساءلة.  

 ال بد أن أكون شفاًفا مع التكنولوجیا.  

 �جب أن أظل نقًیا أخالقًیا.

 

 االنضباط الشخصي 

 �جب أن اضبط حیاتي الفكر�ة. 

 �جب أن اضبط وقتي. 

 �جب أن اضبط شهواتي.

 �جب أن أؤسس قناعات.

  �جب أن اضبط عادات نومى واستیقاظي.

 

 العمل  

 �جب أن أ�ادر فى البیت. 

 �جب أن أكون قائًدا فى العمل. 

 �جب أن أسعى نحو التفوق في �ل ما تفعل یدي. 

 

 الو�الة المالیة 

 �جب أن أعطى (بدًءا من العشور).

 �جب أن أدخر. 

 �جب أن ادفع فواتیرى فى وقتها المحدد.
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ــاء األكثر امتالًء �الروح  القدس الذین اعرفهم یذهبون حول حیاتهم �طر�قة منظمة. إحدى خدمات �أمانة، أن الرجال والنسـ

 الروح القدس المهمة في حیاتنا هي جلب النظام إلى فوضى حیاتنا لدرجة أن أفكارنا، و�لماتنا، وسلو�نا ینظم و�رتب.

واســـــــم عندما تكون لیس �ل دقیقة أو ســـــــاعة مخططة أو مرتبة، ولكن لدیهم تر�یز واضـــــــح واتجاه في الحیاة. في تلك الم

 األمور غیر واضحة، فإنهم ینتظرون الرب من أجل التوجیه واالرشاد.

َالِن...افعل الشــــيء التالي الذي �جب القیام �ه، على الفور:  - ج َفِإَذا ُهَو َقْد َعَالُه ُ�لَُّه اْلَقِر�ُص...  "َعَبْرُت ِ�َحْقِل اْلَكســــــْ

ِب   ُت َقلــْ هــْ ا:ُثمَّ َنَظْرُت َوَوجَّ ُت َتْعِلیمــً ُت َوَقِبلــْ اٍء َوَعَوُزَك  َرَأیــْ دَّ ْأِتي َفْقُرَك َ�عــَ َدْیِن َقِلیًال ِللرُُّقوِد، َفیــَ اٌس َقِلیــٌل، َوَطيُّ اْلیــَ ُد ُنعــَ َنْوٌم َقِلیــٌل َ�عــْ

إلیوت اإلذاعیة،    خالل ســــــــــنواتنا األولى القلیلة فى الخدمة، اســــــــــتمعنا أنا و�یكي، قدر اإلمكان، إلى إذاعة إلیزابیث  )540(َكَغاٍز"

بوا�ة إلى الفرح. من بین �ل القصـــص التبشـــیر�ة التي أخبرتها و�ل الحكمة التي قدمتها، ال شـــيء ســـاعدنا أكثر من مشـــورتها 

 المتكررة "افعل الشئ التالي".

مهمة ما قصـــــــــــــدته هو أنه بدًال من التفكیر في موقفنا الممل أو غیر المرغوب فیه، علینا أن نضـــــــــــــع ذهننا وجهدنا في ال

خاصـــة إذا �انت تلك المهمة تبدو صـــغیرة وغیر مهمة. إذا �ان �جب غســـل المال�س؛ إذا �ان هناك �تاب �جب أن  -التالیة  

نقرأه أو رســـــــــالة �جب أن نكتبها؛ إذا �ان من الضـــــــــروري تنظیم مواردنا المالیة؛ إذا �ان ینبغي علینا دراســـــــــة رســـــــــالة ما؛ إذا 

شـــــــــائش؛ إذا �ان هناك واحد �جب علینا تقد�م المشـــــــــورة له؛ إذا �ان أطفالنا أو زوجاتنا احتاجت الحد�قة إلى التخلص من الح

ــباح �حاجة إلى تغییر؛ إذا �ان هناك أي شـــــــــــيء �مكننا القیام �ه لجعل  �حاجة إلى حبنا وحناننا واهتمامنا؛ أو إذا �ان المصـــــــــ

االنضـباط للقیام �ما �جب القیام �ه، على وجه السـرعة،    الحیاة أكثر متعة لآلخر، فعلینا القیام بذلك الشـيء. �جب علینا تطو�ر

 ال سیما عندما ال �كون هناك إثارة في القیام بذلك. �جب أن نتعلم أن نفعل األشیاء الصعبة، أوًال.

 تذ�ر أن األمانة فى الوقت تؤدي إلى الفرح  - د

ْيٍء َزَماٌن" ممنوحة من هللا فى وثت هللا هي دائًما أكثر إشــــــــباًعا �ما في ذلك مواســــــــم المتعة. إن الملذات ال  )541("ِلُكلِّ شــــــــَ

 ومكافأة من تلك التي سعینا إلیها �أنفسنا.

كنت راعًیا شـاً�ا في السـادسـة والعشـر�ن من عمري في السـنة الثالثة من خدمتي، و�ان الشـیطان قد أقنعني تقر�ًبا �أنني لن 

أنى محاصرة. ولمدة أشهر. �نت قد حملت هذا الحمل على أحقق أي شيء من أجل هللا. �نت �ائسة. و�نت مشوشة. شعرت 

ــماء   ــدري لدرجة أنني �نت أتمنى في �عض األحیان أن أموت. في أحد األ�ام، أعطاني الروح القدس نعمة ألنظر إلى الســــ صــــ

ذا �نت ســــــــــــتفتح وأقول، "�ا أبت، ال أعرف ما تخبئه لي و�یكي. وال أعرف إذا �نت تر�د منا أن نبقى في الخدمة الرعو�ة، أو إ

ا مـا �ـا�ـًا لنـا لخـدمـة عبر الثقـافـات. لكن، �ـا أبي، أكرس نفســــــــــــــي من جـدیـد لـك وإلرادتـك الكـاملـة، أ�ـًا �ـان وأینمـا �ـان. "لقـد  یومـً
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وعدت الرب في ذلك الیوم أنه �غض النظر عن مدى مغر�ات ذلك، لن أحاول أبدا فتح �اب بنفســــــى لكنى أثق في قدرته على  

إرادته. ســــــمع هللا هذه الصــــــالة، صــــــالة التكر�س الجدیدة وفي الیوم التالي دعا عائلتنا، بیقین ال �مكن   انحیاز قلوب الناس مع

نا له.  إنكاره، إلى خدمة تبشیر�ة. �نا نعلم أن هذا ما �ان هللا قد أعدَّ

َیاِء َتِحلُّ ِلي، ّدرب نفـسك لتطو�ر الحدود الـشخصـیة والقناعات، وتمـسك بها - 6 َیاِء ُتَواِفُق. : "ُكلُّ اَألشـْ لِكْن َلْیَس ُ�لُّ اَألشـْ

إحدى عالمات النضج هي أننا لم نعد نطرح السؤال التالي: "ما الذي    )542(ُكلُّ اَألْشَیاِء َتِحلُّ ِلي، َولِكْن َلْیَس ُ�لُّ اَألْشَیاِء َتْبِني"

ذلك، اســـأل "هل هذا مفید لي؟" و"هل هذا  �ســـمح �ه القانون (الناموس)؟" أو "ما الذي �مكنني الحصـــول علیه؟" ولكن بدًال من 

ســیجعلني أقترب أكثر من هللا أو �جعلني تا�ع أفضــل للمســیح؟ أحد أهم التدر�بات هو تشــكیل الحدود الشــخصــیة والقناعات في  

و�وم الرب،    ،الحدود والقناعات المتعلقة بنقاء وطهارة الشــــــــخصــــــــیة، الصــــــــداقات، الثیاب، الموســــــــیقى، الترفیه، الرب  -حیاتنا 

 وغیرها.

 هذه قناعات محددة وحدود شخصیة لیست �الضرورة للجمیع  - أ

قـد ال نكون ـقادر�ن على العثور على آـ�ة محـددة لهم في الكتـاب المقـدس، إال من حیـث المبـدأ. ـلذا �جـب علینـا أال نطـاـلب 

 بهم أبًدا أو نستخدم قناعاتنا في الحكم على اآلخر�ن.

 صیة والقناعات على المبادئ الكتابیة، ولكن التطبیقات المحددة فر�دة �النسبة لك.تستند هذه الحدود الشخ - ب

كلما �جعلك الرب مدرً�ا لنقاط ضــــــعفاتك، �مكنك تطو�ر الحدود الشــــــخصــــــیة والقناعات التي ســــــتســــــاعد في الحفاظ على 

 أشواقك هلل.

 

 )543(�جب تشكیل هذه الحدود الشخصیة والقناعات في محبة اآلخر�ن - ج

التي ســــــــنحدد فیها حر�اتنا من أجل المحبة. المســــــــیحیون الناضــــــــجون    المســــــــیحیة هناك الكثیر من األوقات في مســــــــیرتنا  

 مستعدون للتنازل عن حقوقهم بهذه الطر�قة.

 �جب أن �كون الدافع وراء الحدود الشخصیة والقناعات هو الفرح - د

تفكیر، عندما ال تكون هذه القناعات في قلو�نا، فقط ســـــوف یؤدي إلى  إن اتباع التقالید الكنســـــیة أو قناعات الناس الطیبین بال  

 العبود�ة. لدى جورج مولر �لمة جیدة لنا هنا: 

 
 . 23: 10 كو1 542
 19-13: 14 رو 543
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"لقد الحظت في �ثیر من األحیان اآلثار (الضـــــــارة) لعمل األشـــــــیاء ألن اآلخر�ن فعلوها، أو ألنها �انت عادة، أو ألنهم  

ْر معها وفي حین أن الفعل الخارجي لم اقتنعوا �أفعال إنكار الذات الخارجیة، أو ال تخلي عن األشـــیاء في حین أن القلب لم َ�ســـِ

 �كن نتیجة للعمل القوي الداخلي (للروح) القدس، والدخول السعید  في شر�تنا مع اآلب واالبن."

خارج بل من كل ما هو مجرد شــــكل، مجرد عادة... �جب أن نخشــــاه أكثر من الالزم.... ال ینبغي أن تنبع األمور من ال

�ل هذه األشـــیاء   -الداخل. هذا النوع من المال�س التي أرتدیها، ونوع المنزل الذي أعیش فیه، ونوعیة األثاث التى أســـتخدمها  

وما شــابهها �جب أال تنتج عن أشــخاص آخر�ن �فعلونها، أو ألنه من المعتاد بین هؤالء اإلخوة الذین أرتبط بهم �ى أعیش في 

بسیطة وغیر المكلفة، المنكرة لذاتها؛ ولكن �ل ما �مكن فعله في هذه األشیاء، في طر�قة التخلى، أو إنكار مثل هذه الطر�قة ال

الـذات، أو الموت للعـالم، �جـب أن ینتج عن الفرح الـذي لـدینـا في هللا، من معرفـة �وننـا أننـا أبنـاء هللا، ومن الـدخول إلى غالوة 

 .)544(وقیمة میراثنا في المستقبل

   )545(أن قناعاتك تنبع من الحر�ة، بدًال من االستعباد للقواعد والتقالید التي صنعها اإلنسانتأكد من 

 نصائح عملیة النضباط الحدود الشخصیة والقناعات 

 اعرف نفسك. -1

 اطب مشورة من المؤمنین األمناء اآلخر�ن. -2

 التشكل حدود وقناعات �عجلة أو بدون تفكیر. -3

 التستطیع الوفاء بها.التعد بوعود أو نذور  -4

 كن مدفوًعا �المحبة. -5

أدرك أن �عض القناعات ســتتغیر �مرور الوقت مع تطور قوتك الروحیة  ونضــجك الروحي. فقط �لمة هللا هي دائمة  -6

 وثابتة!

ا  النبي دانیآل هو مثال جمیل لرجل قام، في األ�ام األولى من ســـبیه فى �ابل، بتأســـیس �عض "العادات" الشـــخصـــیة: "َفَلمَّ 

ِلیَم، فَ  ــَ اِء اْلِكَتاَ�ِة َذَهَب ِإَلى َبْیِتِه، َوُ�واهُ َمْفُتوَحٌة ِفي ُعلِّیَِّتِه َنْحَو ُأوُرشـــــــــ ــَ َجَثا َعَلى ُرْكَبَتْیِه َثَالَث َمرَّاٍت ِفي اْلَیْوِم،  َعِلَم َداِنیآُل ِ�ِإْمضـــــــــ

اَم ِإلِهِه َ�َما َ�اَن َ�ْفَعُل َقْبَل ذِلَك" لَّى َوَحَمَد ُقدَّ فتح النوافذ نحو القدس فى أورشــــــــلیم؟ الر�وع ثالث مرات في الیوم؟ لم   )546(َوصــــــــَ

 
 أ� ال أعرف من أين حصلت على هذا يف األصل ، ولكن ميكن العثور عليه على صفحة الويب التالية:   544

https://goodnessofgodministries.wordpress.com/2010/07/09/the-wise-sayings-of-george-mueller / .  
 .1: 5 غل 545
 . 10: 6 دا 546
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ــســـــها ألنه أراد الحفاظ على محبته هلل، وشـــــعب هللا، ومدینة  تكن هذه األوامر موصـــــوفة في الكتاب المقدس، لكن دانیآل قد أســـ

 هللا. ذهب دانیآل أ�عد من الناموس، لیحب. لهذا السبب استخدمه هللا �قوة.

 الخاتمة 

لكى یتم تشـكیلنا إلى صـورة المسـیح، �جب أن نر�ز على االنضـباط الشـخصـي. �جب أن نجعل أذهاننا وأجسـادنا تخدمنا.  

ســـــــــمعت أحد أطفالي �عبر ذات یوم (عندما أعطیتهم �عض األعمال غیر الســـــــــارة للقیام �ه)، "فقط أتمنى لو �ان لدي خادم!"  

 ، سیكونون قد تتموا األمر!أخبرتهم أنهم إذا �انوا سیجعلون أنفسهم خداًما

أً�ا من التدر�بات الشخصیة التي تم مناقشتها في الدرسین األخیر�ن، هل وجدتها أكثر فائدة �النسبة لك؟ لماذا؟ خذ خمس 

 دقائق للتفكیر في �عض التغییرات التي تحتاج إلى إجرائها. شارك شیًئا أو شیئین مع مجموعتك إذا أردت.

 التالي مهام الدرس الجتماع الصف

اقض ما ال �قل عن ثالثین دقیقة هذا األســبوع فى مراجعة هذا الدرس �ما فى ذلك الشــواهد الكتابیة طالًبا �صــیرة من   -1

 الروح القدس.

 اكتب فى مذ�راتك أى تغییرات خاصة ینبغى حدوثها فى حیاتك �ما �علنها لك الرب. -2

ب فى مـذ�راتـك مـا الـذى �قولـه �ـاتـب المزمور عن تـأمـل على األقـل فى مزمور واحـد فى وقـت عبـادتـك الیومیـة واكتـ  -3

 طبیعة وشخصیة هللا.

 اكتب فى مذ�راتك صالتك الشخصیة من أجل التغییر الروحي والنمو بناء على هذا الدرس. -4

 تدرب على استخدام دلیل الصالة الیومي للد�تور براون في صالتك الیومیة الخاصة. -5

 
 

 

 

 12امتحان الدرس 

 التدر�بات ال�خصية الستة ال�ي �علمناها �� الدرس ا�حادي عشر والثا�ي عشر؟ما ��  -1

 اذكر اثن�ن من النتائج السلبية �سبب اإل�غماس والتساهل؟ -2

 ) عن ال�خص البطيء الغضب؟32: 16ماذا يقول سفر (األمثال  -3

 ماذا يقول رجل الدولة التبش��ي وليام �اري، عن سر نجاحھ؟ -4

  شورة ا�جيدة �جورج مولر ، فيما يتعلق بالقناعات ال�خصية. شارك ب�لماتك ا�خاصة امل -5
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 13الدرس 
 

 التشكیل عن طریق األلم 
 

 مراجعة الدرس  

ناقس النقاط الرئیســــیة من الدرس الثاني عشــــر. اطب من الطالب المســــتعدین لمشــــار�ة صــــلواتهم الشــــخصــــیة من الدرس 

 الثانى عشر.

 أهداف الدرس 

 بنها�ة هذا الدرس �جب على الطالب أن: 

 �عرفوا مفاتیح النصوص الكتابیة عن األلم.   -1

 �عرفوا قصد هللا األساسى �سماحه لأللم.   -2

 �فهموا بر�ات األلم.  -3

 )547(�كونوا قادر�ن على توضیح �عض األخطاء األساسیة لالهوت الرخاء. -4

 لقطات من ا�حياة 

"Weishengي �سـتخدمه هللا �كرز �إنجیل إلى الطالب من خلفیات بوذ�ة في الغالب. على الرغم " هو صـدیق لي الذ

ا. لكن  ــً �عاني فترات من االكتئاب الحاد. وفي إحدى  Weishengمن أن عمله صـــــــــــعب وخطیر، فإن الرب �عطیه نفوســـــــــ

ي �عض األ�ام �مفردى رحالتي لز�ارته، تحدث عن ذلك: "في �عض األحیان �صــــــبح ذهني مظلًما لدرجة أنني �جب أن أقضــــــ 

ــیًطا فقط. وفي غرفتي وحدى، أقرأ الكتاب المقدس   ــر لي طعاًما �ســــــــــ مع الرب"، على حد قوله. "أطلب من زوجتي أن تحضــــــــــ

ــيء. ألنه خالل هذه الفترات،   ــتخدمها في أي شــ ــعو�ة هذه الفترات، لن أســ ــلي حتى یرفع عنى الظالم. على الرغم من صــ وأصــ

 ا �النسبة لي!"أصبح �سوع ثمیًنا وغالًیا جدً 

 
 ليس امسه احلقيقى  547
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كان هناك زوجان مســـــــیحیان شـــــــا�ان أعرفهما �صـــــــدق �انا �صـــــــلیان من أجل طفل منذ عدة ســـــــنوات، لكن هللا لم �ختر 

ــتجـا�ـة طلبتهمـا. فـانكســــــــــــــر قلبیهمـا. لكن النـاس من حولهمـا یالحظون أنـه من خالل آالمهم، �قوم الرب بتعمیق حیـاتهمـا   اســــــــــــ

 الروحیة.

، أصــبح صــبًیا مر�ًرا جًدا إلى أن شــفى �ســوع 2001مى �ســبب الســرطان في عام عندما �ان ابني جیســي مصــاب �الع

من خالل هذا االختبار، علمنا أنا و�یكي أن أكبر عالج للجمیع لیس شـفاء الجسـد، لكن ) 548(قلبه �قوة، وفي لحظة من الوقت

 شفاء القلب.

ــم "أمیر الوعاظ"، غالًبا ما �ان �عاني من االكتئاب. لكنه قال ذات مرة: "لقد  ــبرجن، المعروف في إنجلترا �اســــ ــارلز ســــ تشــــ

 تعلمت تقبیل الموجة التي تلقیني على صخرة الدهور".

ــكلنا إلى توضــــح لنا هذه اللقطات من الحیا ة قوة األلم التى تقر�نا أكثر من المســــیح وتشــ

 صورته.

ر�ما یوجد شخص ما في مجموعتك یود أن �شار�ك عن األلم الذى ساعده على تطو�ر 

 حیاة المسیح فیه.

 الفكرة الرئيسية 

 مفهوما �تابًیا عن األلم.إن التشكیل إلى صورة المسیح یتطلب األلم. ولكى تر�ح األكثر من األلم، نحتاج إلى تطو�ر 

 املقدمة     

ی ــِ ِب َمشـــــــ ــَ َئِة  األلم حقیقة واقعیة لجمیع المؤمنین. �تب �طرس هذه الكلمات للمؤمنین المتألمین: "َفِإًذا، الَِّذیَن َیَتَألَُّموَن ِ�َحســـــــ

 ).19: 4�ط 1ِهللا، َفْلَیْسَتْوِدُعوا َأْنُفَسُهْم، َ�َما ِلَخاِلق َأِمیٍن، ِفي َعَمِل اْلَخْیِر" (

ــة األولى، نرى العالم �ما ینبغي أن �كون، و�ما هو  ــتین. من خالل العدسـ نحن �مؤمنین ننظر إلى العالم من خالل عدسـ

عالم تم  -الحال في یوم ما سیكون �سبب انتصار المسیح المجید. �اإل�مان، نرى عالًما بال صراع، أو فساد، أو ألم، أو موت 

 الم خال من الفساد وجعله جدیًدا تماًما؛ عالم من المحبة الكاملة والجمال والبر والسالم.فداؤه واستعادته �الكامل. ع

َتْعَلَن ِفیَنا. َألنَّ انْ  ــْ ِر َال ُتَقاُس ِ�اْلَمْجِد اْلَعِتیِد َأْن ُ�ســ ــِ َماِن اْلَحاضــ ُب َأنَّ آَالَم الزَّ ــِ ِتْعَالَن "َفِإنِّي َأْحســ ــْ َأْبَناِء  ِتَظاَر اْلَخِلیَقِة َیَتَوقَُّع اســ

 )549(ِهللا."

 
 ، عيون ترى: حملات من هللا يف الظالم، من قبل بيكي كييب، مع تيم كييبالقصة يف كتاب بعنوانور على هذه  مت العث 548
 18: 8 رو 549

لقد �علمت تقبيل املوجة  

ال�ي تلقي�ي ع��  �خرة  

 الدهور.  

 ن �شارلز س��ج 
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عالم حیث "ُكلَّ اْلَخِلیَقِة َتِئنُّ َوَتَتَمخَُّض َمًعا ِإَلى اآلَن وهى   -من خالل العدســــــة الثانیة، �جب أن نرى العالم �ما هو اآلن  

َنا َنْعَلُم َأنَّ ُ�لَّ منتظرة الفداء النهائى. �تب بولس هذه الكلمات إلى المســــیحیین في روما الذین یواجهون األلم واالضــــطهاد: "َفِإنَّ 

َنا،    اْلَخِلیَقِة َتِئنُّ َوَتَتَمخَُّض َمًعا ِإَلى اآلَن. ا َنِئنُّ ِفي َأْنُفســــــــِ َنا َأْ�ضــــــــً وِح، َنْحُن َأْنُفســــــــُ َوَلْیَس هَكَذا َفَقْط، َبْل َنْحُن الَِّذیَن َلَنا َ�اُكوَرُة الرُّ

 )550(ُمَتَوقِِّعیَن التََّبنَِّي ِفَداَء َأْجَساِدَنا"

أولئك الذین ینظرون فقط من خالل العدســـة األولى، ولكنهم یرفضـــون االعتراف �الثانیة، ســـوف یرســـمون صـــورة مشـــوهة 

ــوع أبناءه و�ناته �حیاة خالیة من المتاعب. في الواقع، وعد بذلك: "َقْد  ــدها اإلنجیل. لم �عد �ســــ للعالم و�خلقون توقعات لم �قصــــ

 )551(ْم ِفيَّ َسَالٌم. ِفي اْلَعاَلِم َسَیُكوُن َلُكْم ِضیٌق، َولِكْن ِثُقوا: َأَنا َقْد َغَلْبُت اْلَعاَلَم"َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا ِلَیُكوَن َلكُ 

ا حكم على  ا األبرار �ـالصــــــــــــــحـة والثروة واالزدهـار، وأن األلم هو دائمـً �علن "معز�و" أیوب مراًرا وتكراًرا أن هللا یبـارك دائمـً

 آالًما عمیقة، فإن االستنتاج الوحید، وفقًا لهذا الالهوت، هو أن أیوب �ان شر�ًرا.  األشرار. �ما أن أیوب �ان یتألم

تثبت قصـــــــــــــة أیوب أن الرخاء الحقیقي �شـــــــــــــمل األلم. أحیاًنا �كون القادة المؤمنون مذنبین بتشـــــــــــــو�ه �لمة هللا، �ما فعل  

ي الجتماع من الرعاة الفقراء جًدا وأعضاء الكنیسة "أصدقاء" أیوب. سمعت ذات مرة قائد عبادة غیر نز�ه �علن "االزدهار" المال

في بلد نام. جعلني ذلك غاضـــــًبا، ألنه لم �ســـــمح �آالم هؤالء الرعاة الذین �انوا یتحملونه  �جزء من الرخاء الحقیقي. وألن هذا  

  العالم لم �فد �الكامل، فإن المؤمنین المسیحیین غالًبا ما یتألمون مع األشرار.

تعلن الكتب المقدســـــــــة أن جمیع الخلیقة تتمخض �امرأة تلد، وأن حتى أولئك الذین �ســـــــــتمتعون �الحیاة في الروح لدیهم ســـــــــبب  

للبكاء. أولئك الذین �عرفون روح التبني، الذین �عرفون هللا �أب محب، ال �عفون من عذاب العیش في عالم ســــــــاقط. قد ال تصــــــــبح  

ل من الناحیة الخارجیة. ونحن ال نعد �ظروف أفضل، لكننا وعدنا من قبل  �االزدهار الداخلي  الحیاة في هذه األجسام األرضیة أسه 

 من خالل اإل�مان �المسیح.  

ُد َیْوًما َفَیْوًما." اِخُل َیَتَجدَّ  )552("ِلذِلَك َال َنْفَشُل، َبْل َوِ�ْن َ�اَن ِإْنَساُنَنا اْلَخاِرُج َ�ْفَنى، َفالدَّ

 ظور متوازن، �تابي لأللم.نحن �حاجة إلى تشكیل من

 

 

 الدرس    

 
 . 23- 22: 8 رو 550
 33: 16 يو 551
 16: 4 كو2 552
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 نحن مدعوون أن نتألم  مع �سوع المسیح. - 1

 )553(َواِتِه.""َألنَُّكْم ِلهَذا ُدِعیُتْم. َفِإنَّ اْلَمِسیَح َأْ�ًضا َتَألََّم َألْجِلَنا، َتاِرً�ا َلَنا ِمَثاًال ِلَكْي َتتَِّبُعوا ُخطُ 

لیسـوع هو أن تتألم. لهذا دعینا. تبنى الرسـول بولس األلم �الكامل من أجل معرفة �سـوع جزء من ما �عنیه أن تكون تلمیًذا 

وَع َر�ِّي، الَّ  ــُ یِح َ�سـ ــِ ِل َمْعِرَفِة اْلَمسـ ــْ اَرًة ِمْن َأْجِل َفضـ ــَ ا َخسـ ــً ْيٍء َأْ�ضـ ــَ ُب ُ�لَّ شـ ــِ ْرُت ُ�لَّ أكثر. فكتب: "َبْل ِإنِّي َأْحسـ ــِ ِذي ِمْن َأْجِلِه َخسـ

 )554(َنا َأْحِسُبَها ُنَفاَ�ًة ِلَكْي َأْرَ�َح اْلَمِسیَح"اَألْشَیاِء، َوأَ 

أخذ األلم العدید من األشــــكال المختلفة في حیاة بولس، �ما هو الحال في حیاتنا. لقد اختبر "شــــو�ة في الجســــد" لم ینقذه  

ــد�ة،   ــعور �الوحدة، وعدم الراحة الجسـ ــجن، والشـ ــطهاد، والتخلي، والسـ ــغوط هللا منها. وقد عانى من االضـ والفقر، والخوف، وضـ

 الخدمة، وتجارب ومحن الحیاة الیومیة. ولكن، من خالل �ل ذلك، �ان هللا �حضر بولس إلى شر�ة أعمق مع نفسه.

 األلم �شكل صورة المسیح فینا. - 2

) �عــد أن تكلم بولس عن تمخض وتعــب �ــل الخلیقــة الــذى تحتملــه اآلن وهي تنتظر مجئ المســـــــــــــیح والفــداء  8في (رومیــة 

وَن َحَسَب َقْصِدِه" �شجعنا بهذه الحقیقة: "َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُ�لَّ اَألْشَیاِء َتْعَمُل َمًعا ِلْلَخْیِر ِللَِّذیَن ُ�ِحبُّوَن َهللا، الَّذِ  نهائي، ال   ) 555( یَن ُهْم َمْدُعوُّ

 وما هو قصد هللا؟ 

 )556(َفَعیََّنُهْم ِلَیُكوُنوا ُمَشاِبِهیَن ُصوَرَة اْبِنِه، ِلَیُكوَن ُهَو ِ�ْكًرا َبْیَن ِإْخَوٍة َ�ِثیِر�َن.""َألنَّ الَِّذیَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق 

 هللا له هدف وقصد في معاناتنا وآالمنا، وهو استعادة صورة المسیح فینا، الذي هو صورة هللا.

تحدثنا عنها في هذه الدورة الدراســــیة، �عیًدا عن األلم والشــــدائد. ال �مكن أن تتشــــّكل فینا طبیعة وشــــخصــــیة  �ســــوع التي  

بْ  ــَ ُئ صـــــ ــِ یَق ُیْنشـــــ ــِّ یَقاِت، َعاِلِمیَن َأنَّ الضـــــ ــِّ ا ِفي الضـــــ ــً ْبُر اســـــــتمع إلى �لمات بولس: "َوَلْیَس ذِلَك َفَقْط، َبْل َنْفَتِخُر َأْ�ضـــــ ــَّ ًرا، َوالصـــــ

 ).4-3: 5َتْزِكَیًة(صفة حسنة)، َوالتَّْزِكَیُة َرَجاًء"(رو 

و�أبناء و�نات هلل، �عد التأدیب الذي نقبله عن طر�ق األلم هو جزء ضــــــروري من تدر�بنا و�دونه ال �مكن أن نشــــــترك فى 

 ) 557(قداسته.

ا َأِخیًرا َفُیْعِطي الـَِّذیَن   ْل ِلْلَحَزِن. َوَأمـَّ ِر َال ُیَرى َأنـَُّه ِلْلَفَرِح بـَ ــِ اضــــــــــــ لَّ تـَْأِدیـٍب ِفي اْلحـَ َالِم." َیتَـ "َولِكنَّ �ـُ ــَّ ِه َثَمَر ِبّر ِللســــــــــــ َدرَُّ�وَن �ـِ

 ).11: 12(عب

 
 21: 2 طب1 553
 . 8: 3 يف 554
 28: 8 رو 555
 29: 8 رو 556
 . 10: 12 عب 557
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 األلم له بر�ات �ثیرة - 3

األلم �شـكلنا إلى صـورة المسـیح. األلم هو النار التي �سـتخدمها هللا لصـقلنا وتشـكیلنا إلى صـورة المسـیح. في �تابها، مكان  

 أن أشارك هذه أدناه �إضافة اثنین:الشفاء، تقدم جوني إر�كسون تادا، خمس بر�ات للمعاناة واأللم. أر�د 

اقرأ وناقش النصــــــــوص الكتابیة التالیة مًعا. ناقش �یف ینتج األلم التز�یة  والطاعة والنقاء واالتجاه والقوة والمحبة والمجد 

 في المؤمنین.

 ).3-1: 4�ط1؛ 67: 119(مز )558(األلم  یبعدنا عن االتجاه الخاطئ -أ

 ).9: 12كو2()559(قوتنااأللم یذّ�رنا أین تكمن  -ب

 ).8-6: 1�ط1األلم �سترد جمالنا المفقود فى المسیح ( -ج

 ).13: 2األلم یز�د من ارتفاع عطشنا إلى المسیح (إر -د

 ).10: 3األلم  �أتي بنا إلى شر�ة أعمق مع المسیح (في -ه

 ).5: 15؛ یو22: 14األلم یز�د من ثمرنا للمسیح (أع -و

   ).40، 4: 11رصة لیعلن مجد المسیح فینا ومن خالل حیاتنا (یو األلم أ�ًضا یتیح هلل ف -ز

. و�انت بیكي قد دخلت المستشفى لعدة أ�ام في مستشفى 2006كانت بیكي، وأنا في حاجة ماسة إلى الشفاء في ینایر  

ك، عندما عدنا ســانت لوك في مانیال �حصــبة ألمانیة. حتى �عد خروجها من المســتشــفى، �قیت ضــعیفة للغا�ة. عالوة على ذل

إلى منزلنا في الحرم الجامعي، وجدنا طفلتنا البالغة من العمر ســــتة أشــــهر، �اري، مر�ضــــة جًدا، تعاني من حمى شــــدیدة، ولم 

ــتنفــذت أنــا و�یكي، قوانــا و�نــا  تنم أو تــأكــل. �ــل مــا تفعلــه هو البكــاء، وعلمنــا أنهــا �ــان في هــذه الحــالــة لمــدة یومین. لقــد اســــــــــــ

 ا لم نتمكن من اتخاذ خطوة أخرى.مرعو�ین، وشعرنا أنن

عندما رأت بیكي، حالة �اري، حثتني على أن أهرع بها إلى مانیال (رحلة من أر�ع إلى خمس ســــــــاعات في ذلك الوقت)،  

لكنني أخبرتها أنني متعًبا جًدا، لكنني لم أتمكن من ذلك. تكلم صـــــــوت هللا الهادئ بوضـــــــوح إلى قلبي. وشـــــــعرت أننا �جب أن 

) وأن ندعو شـیوخ الكنیسـة للصـالة من أجل ابنتنا المر�ضـة. جاءوا �سـرور. وأنا لن أنسـى أبًدا �یف 14:  5ه (�عنفعل ما �علم

وصـل، عندما صـلینا، حضـور هللا المسـالم والمطمئن إلى غرفة جلوسـنا. عرفنا أن أ�انا سـمع صـرختنا طلًبا للمسـاعدة، وأنه وعد 

تنا، ُرحلت الحمى عن الطفلة �ارى. رضــعت وســقطت فى نوم عمیق. ومن �الشــفاء. وفى خالل حوالي ثالثین دقیقة من صــال

 تلك اللحظة، تم شفاؤها �الكامل. وتمجد هللا!

 
558 Joni Eareckson Tada) ، مكان الشفاء: مصارعة أسرار املعا�ة واألمل وسيادة هللا ، Colorado Springs ،CO: David C. Cook ،2010) 80 . 
559 Ibid, 82. 
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 )18- 16: 4كو2األلم یز�د أ�ًضا من رجاءنا األبدي ( - ح

التاســـــــعة، أظهرت الشـــــــاعرة العمیاء فاني �روســـــــبي، موقًفا مذهًال تجاه المعاناة واأللم، حتى عندما �انت طفلة. في ســـــــن 

 كتبت القصیدة التالیة:

 �ا لها من روح سعیدة أنا

 على الرغم من أنني ال أستطیع أن أرى 

 قررت أنه في هذا العالم

 سأكون قانعة!

 كم عدد البر�ات التي أستمتع بها

 ال یتمتع بها األخرون 

 لكى أ�كي واتنهد الصعداء ألني عمیاء 

 ال أستطیع ولن أفعل.

األ�ام، قال وز�ر إســكتلندي حســن النیة لفاني �روســبي، الشــخصــیة البالغة، "أعتقد أنه من المؤســف أن الســید في یوم من 

إلى هذا أجابت "فاني": "هل تعلم أنه لو �نت قد تمكنت عند  الرب، عندما أمطر الكثیر من الهدا�ا علیك، لم �عطیك البصـر".

ا. "ألنني عندما أذهب إلى الســــــماء، الوالدة من تقد�م التماس إلى الخالق، لكان أن أك ون أعمى؟" لماذا؟ "ســــــأل الوز�ر مندهشــــــً

فإن النظرة األولى التي ســتشــعرني �الســعادة واألمل من وجهة نظري هي رؤ�ة مخلصــي." قدمت فاني �روســبي آنذاك للكنیســة  

 ترنیمة رائعة، �ا مخلصي أوًال وقبل �ل شيء: 

 عندما ینتهي عملي، وأقوم بتجاوز المد، 

 عندما أرى صباح مشرق ومجید. 

 فادّي عندما أصل إلى الجانب اآلخر،   سأعرف

 وسوف تكون ابتسامته أول من یرحب بي.

 سأعرفه، سأعرفه،   القرار:

 وأقف �جانب الفادى،  

 سأعرفه   سأعرفه،

 بواسطة أثر المسامیر في یده.

 أوه، �ا لالختطاف المثیر للروح عندما أرى وجهه المبارك، 
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 و�ر�ق عینه المتأللئ. 

 كیف �مدحه قلبى الكامل من أجل الرحمة والحب والنعمة، 

 فهو �عد لي قصًرا في السماء. 

 من خالل البوا�ات إلى المدینة في ثوب أبیض ناصع،  -3

 سیقودني إلى حیث ال تسقط الدموع أبًدا. 

 سوف أمزجها �الفرح؛  یمة الدهور السعیدةفي الترن

 لكنني أتوق لمقابلة مخلصي أوًال.

 األلم �فطمنا عن األرض و�ز�د من تذوقنا ألفراح السماء.

 مقاومة األلم بین المؤمنین أدت إلى انتشار الهوت الرخاء  - 4

 70على ســـــــــبیل المثال، فإن أكثر من   یواجه المســـــــــیحیون في جمیع أنحاء العالم المعاناة واأللم �ما لم �حدث من قبل.

في خضــم الفقر   )560(ملیون مســیحي ُ�عتقد أنهم اســتشــهدوا منذ زمن المســیح، معظمهم اســتشــهدوا في المائتي عاًما الماضــیة

ــبوقین بین المســـیحیین المؤمنین األمناء، ینتشـــر الهوت الرخاء من خالل الكنیســـة مثل حر�ق هائل. �حتاج  والمعاناة غیر المسـ

 یحیون أن �كونوا قادر�ن على تمییز هذا الالهوت و�حتاجون إلى أن �كونوا مجهز�ن �أجو�ة لتعلیمه.المس 

 ما هو الهوت الرخاء؟ - أ

علم الالهوت الرخائي (�شـــــار إلیه أحیاًنا �اســـــم إنجیل الرخاء، إنجیل الصـــــحة والثروة، أو إنجیل النجاح) هو اعتقاد دیني  

�عض المؤمنین (الذین یّدعون)، والذین یرون أن البر�ة المالیة والرفاهیة الجســـــــــــد�ة هي دائًما إرادة هللا. لهم. وأن اإل�مان لدى  

 والكالم اإل�جابي والتبرعات للقضا�ا الدینیة سیز�دان من الثروة الماد�ة...

وقـــد تم انتقـــاد علم االزدهـــار والرخـــاء الالهوتي من قبـــل قـــادة من الطوائف  

ــینیة والكارز�ماتیة، الذین ا ــیحیة المختلفة، �ما في ذلك داخل الحر�ات الخمســ لمســ

ـــنام، و�ـناقضــــــــــــــون الكـتاب  یرون أنهم غیر مســــــــــــــؤولین، و�عززون عـبادة األصــــــــــــ

 )561(المقدس

�جب أن یتم الكشـف عن إنجیل الرخاء �سـبب تشـو�هه لكلمة هللا وتدمیرها إلى  

ا مــا یهــاج  م الشـــــــــــــیطــان �لمــة هللا من خالل  إ�مــان العــدیــد من المســـــــــــــیحیین. غــالبــً

تشــــو�هات طفیفة للحق ألنه �علم أن بذرة صــــغیرة من الشــــك واألمل الكاذب ســــوف  

 
560https://www.christiantoday.com/article/lausanne.conference.addresses.major.challenges.for.world.mission/11224.htm  . 
561. https://en.wikipedia.org/wiki/Prosperity_theology 

إن األسئلة املطروحة أمامنا اآلن  

ن هللا ال يزال �شفي، أو يصنع  أليست 

�� �عض األحيان   يامل�جزات، أو �عط

ال���ات املادية لشعبھ. ولكن يمكن  

سيحي�ن �� هذا ا�جانب من  للم

أن يطالبوا "بال��كة"    األبدية

 ا�جسدية واملادية ع�� أ��ا حقهم؟ 
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تجني حصــاد عدم اإل�مان. إن األســئلة المطروحة أمامنا اآلن لیســت ان  هللا ال یزال �شــفي، أو �صــنع المعجزات، أو �عطي في  

مســـیحیین في هذا الجانب من األبد�ة أن �طالبوا "�البر�ة" الجســـد�ة والماد�ة  �عض األحیان البر�ات الماد�ة لشـــعبه. ولكن �مكن لل 

فهل �عد الشـــــفاء الجســـــدي الموعود �ه على هذا الجانب من األبد�ة، من خالل موت �ســـــوع المســـــیح    على أنها حق من حقوقهم؟ 

 الكفاري؟ 

ــفاء ــیكي، معجزة الشــ ــیر إلى عدد من )  562(في �تا�ه الكالســ ــت �شــ ــفاء (وهو أحد أهم  هنري فروســ التعالیم فیما یتعلق �الشــ

ر�ائز علم الالهوت الرخائي) الذي �جب أن تمتحنه �لمة هللا. من خالل قراءتي لكتاب فروست، لخصت سبعة تعالیم لالهوت 

 الرخاء (خاصة المتعلقة �الشفاء المعجزى) التي جلبت إر�اًكا وحیرة  للعدید من المسیحیین المخلصین.

 ء لالهوت الرخاء  سبعة أخطا - ب

االزدهار والرخاء أن الخالص ینطوي �شــكل متســاو على خالص نفوســنا وشــفاء أجســادنا على هذا  �علم علم الهوت -1

 الجانب من األبد�ة.

ــدنا المادي، لكن  ــیشــــمل في نها�ة المطاف جســ ماذا �علم الكتاب المقدس؟ یوافق الكتاب المقدس على أن فداء المســــیح ســ

ا في هذه الحیاة. على الرغم من أن الكتاب المقدس یدعونا لطلب الشــــفاء، إال أن اإلنجیل ال �غیر �ل أثر الشــــفاء لیس موعودً 

ِد   ْكَل َجســَ ُیَغیُِّر شــَ للســقوط هنا على األرض. هذه األجســاد الموجودة اآلن تتحلل. وعند القیامة، ســنعطى أجســاًدا جدیدة "الَِّذي ســَ

ورَ  ِعَنا ِلَیُكوَن َعَلى صــــــــُ ِد َمْجِدهِ َتَواضــــــــُ وهذا الجســــــــد العتیق "ِإنَّ َلْحًما َوَدًما َال َ�ْقِدَراِن َأْن َیِرَثا َمَلُكوَت ِهللا،... ولكننا   )563(ِة َجســــــــَ

فى الواقع، �قول بولس "إن هذه الخیمة األرضــــــیة ســــــتنقض"؛ ولكن ســــــوف نعطى من هللا "ِبَناٌء ِمَن ِهللا، َبْیٌت َغْیُر   )564(نتغیر

َماَواِت"  َمْصُنوٍع ِبَیٍد، َأَبِديٌّ  ْزَرُع "ُیْزَرُع (الجسد األرضي) ِفي َفَساٍد َوُ�َقاُم ِفي َعَدِم َفَساٍد. یُ  �البذور المتحللة الفاسدة،  )565(ِفي السَّ

ًما ــْ ًما َحَیَواِنی�ا َوُ�َقاُم ِجسـ ــْ ْعٍف َوُ�َقاُم ِفي ُقوٍَّة. ُیْزَرُع ِجسـ ــَ ٌم َحَیَواِنيٌّ َوُ�وَجُد  ِفي َهَواٍن َوُ�َقاُم ِفي َمْجٍد. ُیْزَرُع ِفي ضـ ــْ ُروَحاِنی�ا. ُیوَجُد ِجسـ

".  .)566(ِجْسٌم ُروَحاِنيٌّ

نت من شلل ر�اعي منذ أكثر من أر�عین عاًما، "أن �ل الحیاة، و�ل تكتب جوني إیرسیكسون تادا، وهي سیدة مسیحیة عا

شــفاء و�ل الكفارة تتدفق من الینبوع الذي هو الرب �ســوع المســیح. وتشــرح قائلة: "من أین ســیأتي؟ ما بدأ �ســوع �فعله �الخطیة 

ور نبات �امل النمو حتى یتم �ما ال تصـــــــــبح البذ  )567(ونتائجها (المرض، الفســـــــــاد، الموت) لن �كتمل حتى المجيء الثاني"

ــاد لن تختبر الخالص الكامل حتى یتم دفنها �الموت ــفاء الجســــدي مع  دفنه، لذلك هذه األجســ �جب أن نوازن تعلیمنا حول الشــ

 
االسـتشـهادات هي من طبعة الرتاث   ).Hagerstown ،MD: Christian Heritage ،2000؛ Grand Rapids  ،MI: Revell ،1939(هنري فروسـت ، معجزه الشـفاء: ملاذا يشـفي هللا بعض وليس آخرون؟  562

 املسيحي. وصف الدكتور مارتن لويد جونز هذا الكتاب أبنه أفضل ما قرأه يف موضوع الشفاء اإلهلي.
 21: 3 يف 563
 50: 15 كو1 564
 .1: 5 كو2 565
 44-42: 15 كو1 566

567 Tada, 64 . 
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من خالل "شـو�ة في الجسـد"،    )568(الحقیقة التي �ختارها هللا في �عض األحیان لعدم الشـفاء ألن لد�ه شـیًئا أفضـل في ذهنه لنا

ا، "إن هللا �ســـــمح �ما �كرهه (المعاناة    )569(یل المثال، تعلم بولس التواضـــــع والقوة الكافیة للمســـــیحعلى ســـــب تقول جوني أ�ضـــــً

  )570(واأللم اإلنسانیة) لكي �حقق ما �حبه (تقد�سنا)"

ا �الســــرطان، تصــــارعنا �ثیًرا مع هللا من أجل الشــــفاء خالل المعر�ة التي دامت   أر�ع ســــنوات.  عندما �ان ابننا جیســــي مر�ضــــً

حرفًیا اآلالف من الناس �انوا �صــــلون من أجل الشــــفاء. لقد أخبرنا �عض األشــــخاص ذوي النوا�ا الحســــنة واألتقیاء أنهم تلقوا الوعد 

اإللهي �الشـــفاء الجســـدي لجیســـي، وأننا ال نحتاج إلى القلق �عد اآلن ألن تعیین الطبیب التالي ســـیكشـــف عن شـــفائه. لكن بدًال من  

فقد عینیه. �انت المعجزة التي وجدناها �آ�اء خالل هذه األ�ام  2001ســـــــتمر الســـــــرطان في االنتشـــــــار، حتى في عام  التحســـــــن، ا 

األكثر صعو�ة هي معجزة السالم والفرح والثقة الكامنة في أن هللا �ان �قوم �شيء أفضل من الشفاء الجسدي! هذا "الشيء األفضل" 

 جیسي الیوم. ال یزال قید العمل في حیاتنا وفي حیاة  

 الهوت الرخاء �علم أحیاًنا أن وعود عهد هللا إلسرائیل تنبطق أ�ًضا على الكنیسة - 2

�طبق �عض معلمي علم الهوت الرخاء وعود العهد التي قطعها هللا على إســـــرائیل أنها تطبق على المســـــیحیین الیوم. في 

َنُع اْلَحقَّ ِفي  ســفر الخروج، على ســبیل المثال، �عد هللا شــعب إســرائیل �أنه   ْوِت الرَّبِّ ِإلِهَك، َوَتصــْ َمُع ِلصــَ إذا �انوا "ِإْن ُ�ْنَت َتســْ

اِفیَك» ُع َعَلْیَك. َفِإنِّي َأَنا الرَّبُّ شـــَ ِر�ِّیَن َال َأضـــَ ْعُتُه َعَلى اْلِمصـــْ ا َما ِممَّا َوضـــَ . المرض �خص المصـــر�ین )571(َعْیَنْیِه...»."َفَمَرضـــً

 ) 572(ا نرجع روحًیا إلى مصر، نرجع إلى أمراضها ومخاطرها"ولیس شعب هللا. وفقط عندم

وفًقا لهذا الرأي، فإن المســـــیحیین المؤمنین لن �مرضـــــوا أبًدا. مرض محجوز لغیر المؤمنین. �ما أن هللا قد قطع عهًدا مع  

 الكنیسة. -إسرائیل، فإن هذا العهد �جب أن ینطبق على إسرائیل الروحیة  

 في تعلیم العهد هذه، لكني سأذ�ر القلیل منها فقط:هناك الكثیر من المشاكل 

ال �عیش المســیحیون تحت لوائح ناموس العهد القد�م، وال ینطبق علینا �ل وعد من ناموس العهد القد�م بنفس الطر�قة  -أ

، فقد مات المسـیح  التي تنطبق بها على إسـرائیل. إذا �انت لوائح ناموس العهد القد�م ال تزال ضـرور�ة �النسـبة للمؤمنین بیسـوع

 .)573(بال سبب

 تمیز إسرائیل �حكومة الحكومة �موجب الحق اإللهى فیها �حكم هللا األمة. -ب

 
 39-35: 11 عب 568
 9-7: 12 كو2 569
 https://youtu.be/4fzY0uj9q6k، يفرسالة  570
 26: 15 خر 571

572 Frost 
 2: 5 غال 573
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أراد هللا من خالل إسـرائیل أن یبرهن على ما سـیبدو علیه حكمه المثالي، لیقدم لشـعبه صـورة �صـر�ة لملكوت لم �أت �عد.  

 )574(ذه األرض، لن �عاني شعبه من أي نوع من أنواع األلم!عندما �ملك المسیح، في الواقع، �ملك و�حكم على ه

 ونحن، الحقیقة الروحیة. لقد جعل هللا إسرائیل شعًبا أرضًیا وأعطاهم البر�ات الجسد�ة لیعلمهم، -ج

ألمة   هذا ال �عني أنه لن �عطینا البر�ات الجسد�ة �ما فعل مع إسرائیل، لكنهم لیسوا وعًدا لنا بنفس الطر�قة التي وعد بها

ــخرة الماد�ة؛ وقدم لهم الطعام المادي؛  ــهم المادي من الصـ ــدیین. وروى عطشـ ــرائیل الجسـ ــرائیل. لقد تغلب هللا على أعداء إسـ إسـ

ــاًدا لم یزرعوه ا ماد�ة لم �شــــتروها؛ وأعطاهم بیوًتا ومدًنا ماد�ة لم یبنوها، ومواشــــي لم یر�وها، وحصــ ــً ، لكن )575(وعین لهم أرضــ

، و�عطینا أن نشــرب )577(، ســوف �غلب أعدائنا الروحیین)576(  ســماوً�ا وأعطانا "بر�ات روحیة في الســماو�ات"هللا جعلنا شــعًبا  

 )580(، وأورشلیم السماو�ة.)579(، و�قدم لنا الطعام الروحي (المسیح هو المن))578(المسیح –من الصخرة الروحیة  

(خطیة) �فسد حیاتنا �اى طر�قة طالما نسلك فى  فال مرض روحي   ) 582( وأمة مقدسة  و�هنوت مقدس   ) 581( نحن هیكل روحي 

 ) 583( النور 

ــة إال �المعنى   ــرة على الكنیســ ــرائیل ینطبق مباشــ ــح جًدا في الكتاب المقدس أنه لیس �ل العهد الذي تمَّ مع أمة إســ من الواضــ

بة أمل. فالبر�ات الجســـــــــد�ة واختبار  الروحي. ولذلك، �جب أال نطالب بوعود غیر موجهة لنا. مثل هذا التفكیر ســـــــــیخلق فقط خی 

یَح َلْم َیْدُخْل ِإلَ  ى  إســـــــــرائیل �انت مجرد ظالل ورموز للبر�ات الروحیة األكبر التي نتمتع بها نحن المســـــــــیحیین الیوم، "َألنَّ اْلَمســـــــــِ

َماِء َعْیِنَها، ِلَیْظهَ   ). 1:  10؛  9:24ِهللا َألْجِلَنا.(عب َوْجهِ َر اآلَن َأَماَم  َأْقَداٍس َمْصُنوَعٍة ِبَیٍد َأْشَباِه اْلَحِقیِقیَِّة، َبْل ِإَلى السَّ

ــفاء الجســـــدي اآلن: "لِكنَّ َأْحَزاَنَنا َحَمَلَها،  5-4: 53والرخاء (إش  االزدهار غالًبا ما �فســـــر علم الهوت   -3 ) �وعود للشـــ

ُروً�ا ِمَن ِهللا وَ  اً�ا َمضـــْ ْبَناُه ُمصـــَ ُحوٌق َألْجِل آَثاِمَنا. َتْأِدیُب َوَأْوَجاَعَنا َتَحمََّلَها. َوَنْحُن َحســـِ یَنا، َمســـْ َمْذُلوًال. َوُهَو َمْجُروٌح َألْجِل َمَعاصـــِ

  )584(َسَالِمَنا َعَلْیِه، َوِ�ُحُبِرِه ُشِفیَنا"

) �ســوع حامل العبء أو الحمل (آ�ة  1خدمة �ســوع المســیح ذات الشــقین:    عن في هذه الفقرة الكتابیة الرائعة، تنّبأ إشــعیاء 

ــیاطین منهم  ٥) �ســـوع الذبیحة من أجل خطا�انا (آ�ة  ٢) و  ٤ ). عندما وصـــل �ســـوع في المحبة للناس المجروحین، أخراج الشـ

 
 4: 21رؤ  574
 27: 11تث  575
 3: 1ف أ 576
 4-3: 10كو 2 577
 4: 10كو 1 578
 4-1: 10كو 1؛ 36- 33: 6يو  579
 2: 21رؤ  580
 16: 3كو 1 581
 9: 2بط 1 582
 9: 1يو1 583
 5-4: 53 أش 584
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مُ  اُء َقدَّ ــَ اَر اْلَمسـ ــَ وا ِإَلْیِه َمَجاِنیَن َ�ِثیِر�َن، َفَأْخَرَج اَألْرَواَح وشـــفى أمراضـــهم، أصـــبح حامًال لحمل البشـــر. �علم  متى هذا: "َوَلمَّا صـ

 . )585(َنا َوَحَمَل َأْمَراَضَنا»ِ�َكِلَمٍة، َوَجِمیَع اْلَمْرَضى َشَفاُهْم ِلَكْي َیِتمَّ َما ِقیَل ِ�ِإَشْعَیاَء النَِّبيِّ اْلَقاِئِل:«ُهَو َأَخَذ َأْسَقامَ 

ُحوٌق َألْجِل آَثاِمَنا  ــْ یَنا، َمســـ ــِ ــلیب، �ان یدفع ثمن آثامنا "َوُهَو َمْجُروٌح َألْجِل َمَعاصـــ رب على الصـــ .  عندما ُجرح �ســـــوع وجلد وضـــــُ

ِفیَنا" ان إشــعیاء الذى  َالِمَنا َعَلْیِه، َوِ�ُحُبِرِه شــُ شــفى یتحدث عن تر�یز خاص على الشــفاء من مرض الخطیة، ولیس المرض َتْأِدیُب ســَ

الجســدي! شــجع الرســول �طرس المســیحیین المتألمین أن یتبعوا مثال �ســوع الذي تحمل معاملة قاســیة من الخطاة  نیا�ة عنا: "الَِّذي  

َبِة، ِلَكْي َنُموتَ  ِدِه َعَلى اْلَخشــــَ ُه َخَطاَ�اَنا ِفي َجســــَ ِفیُتْم. ( َحَمَل ُهَو َنْفســــُ . الَِّذي ِ�َجْلَدِتِه شــــُ :  5؛ رو 24:  2�ط 1 َعِن اْلَخَطاَ�ا َفَنْحَیا ِلْلِبرِّ

ا علیــه 3:  15كو 1؛  9- 8 �قول لنــا، "تعــالوا إلّي، �ــاجمیع المتعبین والثقیلى   ) 586( ). ال یزال حتى الیوم یــدعونــا إلى إلقــاء �ــل همنــّ

،  �شـــــفینا ا و�صــــلي من أجلنا، وأحیاًنا  عندما نتألم، یتألم هو معن   ) 587( األحمال وأنا أر�حكم" 

و�قدم دائًما الشــفاء ألرواحنا ونفوســنا. بینما تفنى أجســامنا األرضــیة الحالیة، تتجدد أرواحنا  

 یوًما �عد یوم �سبب الصلیب. 

ــارة إلى الجروح والكدمات ودم �ســـــوع في إشـــــعیاء  تجدر المالحظة إلى أن �ل إشـــ

خطیتنا هي المرض الرهیب الذي تسـبب في عذاب �سـوع وذله   )588(ض الجسـدي.ولیس مباشـرة �المر   -مرتبطة �الخطیة   53

 وآالمه وسفك دمائه. �انت خطا�انا هي التي علقت �سوع على الصلیب، و�جلدات �سوع، شفینا روحًیا.

�ســبب الدم، لم نعد نمســك في قبضــة الخطیة، ولم نعد مســتعبدین لرغبات الجســد، ولم تعد تغر�نا األشــیاء في هذا العالم. 

ــاد الجســـــدى والموت أن �ســـــلب ما فعله �ســـــوع من أجل أرواحنا! إن اآلالم  لقد أط لقنا دم �ســـــوع المســـــیح أحراًرا! ال �مكن للفســـ

  )589(الجسـد�ة تخفي وجه هللا في �عض األحیان، لكن ال یوجد أي قدر من األلم أو البؤس لد�ه القدرة على فصـلنا عن محّبته.

مسیح، ستكون روحك دائًما آمنة ومضمونة. و�سبب الصلیب، نتطلع إلى یوم �غض النظر عما �حدث في جسدك، في �فارة ال

مســتقبلي ســیختفي فیه �ل تأثیر للعنة! ســوف �صــبح عالمنا جدیًدا. الحشــائش واألشــواك لن تكون فیما �عد. وأجســامنا ســتكون 

 كاملة وصحیحة. سیتم تدمیر المعاناة واأللم والموت �شكل دائم.

هو في الصــــلیب. وعد الشــــفاء من الخطیة اآلن لجمیع الذین یؤمنون بیســــوع. في �عض    -حًیا جســــدً�ا ورو  -كل الشــــفاء  

 األحیان یتم منح الشفاء من المرض اآلن لكن تم الوعد �ه في وقت الحق.

 ) �عنى معجزات أعظم.12: 14فى (یو الهوت الرخاء �علم غالًبا أن وعد �سوع بـ" األعمال األعظم" -4

  النص الكتابى لوعد �سوع �أن �ل التالمیذ سیعملون معجزات أعظم مما فعل �سوع .كثیرون �فسرون هذا 

 
 17-16: 8 مت 585
 7: 5 بط1 586
 28: 11 مت 587
 12و  11،  10،  8، 6، 5: 53 شأ 588
 39- 31: 8 رو 589

ما بدأ �سوع يفعلھ ل�خطيئة  
لن يكون �امال ح�ى امل��ء  نتائجها و 

 الثا�ي.  
 جو�ي ار�كسون تاتادا 
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األناجیل، على هل قدم الرســـل معجزات أعظم مما قدم �ســـوع؟ هناك خمســـة وثالثون معجزة خاصـــة �المســـیح مســـجلة في  

الرغم من أنه قام �العدید من األعمال؛ ولكن في ســـــفر أعمال الرســـــل، تم  

تســـــــجیل اثني عشـــــــرة معجزة فقط من الرســـــــل، على الرغم من أنهم عملوا 

ــتثنى من العهد  أكثر من ذلك. الفكرة هي: في حین أن المعجزات ال ُتســــــــــــ

 الجدید، فإنها لم تكن قّط الهدف األساسى.

لتالمیذ األوائل معجزة أعظم من معجزة األرغفة والســمك، أو تحو�ل المیاه إلى خمر، أوتهدئة العاصــفة، هل أدى أي من ا

أو الصــــــید الكبیر لألســــــماك، أو اســــــتعادة البصــــــر إلى اثنین من العمیان. أو إقامة لعازر من االموات. و�الرغم من أن �عض 

یتطابق تماًما مع عجب ما فعله الرب. لقد قامت الكنیســـة مًعا �أعمال   التالمیذ عملوا في الواقع معجزات قو�ة، إال أن شـــیًئا لم

 روحیة أعظم من �سوع، �معنى أنه �موته وقیامته وضع �سوع األساس الذي نبنى علیه منذ ذلك الحین.

 للتحقق �النســـبة للمســـیحیین األوائل، �ان التبشـــیر �اإلنجیل دائًما مر�زً�ا. تم اســـتخدام آ�ات وعجائب عرضـــیة من قبل هللا 

من صــحة الرســالة والرســل، وخاصــة في األماكن التي لم �ســبق أن تم فیها التبشــیر �اإلنجیل. إن ســبب اآل�ات والعجائب التى  

كان لها مثل هذه القوة التى  أمســــــــــكت �األذهان وشــــــــــعور الناس �الدهشــــــــــة، حتى الیوم، ألنها نادرة جًدا. لو �انت المعجزات  

 فإنها ستفقد فعالیتها وسیتم تجاهل رسالة هللا.طبیعیة و�مكن التنبؤ بها، 

عندما �نت صـــبًیا عرفت معلًما �ان �صـــفق بید�ه �صـــوت عال عندما ینام الطالب أو یتوقفون عن االســـتماع لســـبب أو 

م، لم آلخر. �ان لد�ه شـــيء مهم جًدا لیقوله وأراد أن تكون عیناه ثابتتین �الكامل علیه. و�عد أن أذهل الصـــف واســـتعاد انتباهه

�ســــــتمر في التصــــــفیق، بل �ســــــتمر في الدرس الحالي. إذا �ان هذا المعلم قد صــــــفق �ثیًرا جًدا، لكان طال�ه قد تعلموا ضــــــبط  

اال�قاع علیه. �جب أن نفهم المعجزات �طر�قة هللا للتصــــــفیق بید�ه القو�ة اللتقاط انتباه البشــــــر�ة، �حیث �مكن ســــــماع رســــــالة  

 س �أنها أحداث روتینیة عاد�ة.اإلنجیل القو�ة بوضوح، ولكن لی

لن أنســى أبًدا تأثیر الشــفاء الجذري لفتاة جبلیة صــغیرة قبل �ضــع ســنوات. عندما بدأنا نصــلي من أجلها، بدأت مجموعة تتجمع  

  �عضـــــهم خلص، ولكن البعض ما زالوا هالكین في ظالم الوثنیة. بینما نحن المؤمنون أحطنا بهذه الفتاة الصـــــغیرة وأمســـــكناها بین   – 

ار  أیدینا، شـعرنا �قدرة الشـیطان المرعبة ورأینا �أعیننا تأثیر هجوم شـیطاني. لكن بینما �نا نصـرخ إلى هللا، ورنمنا مًعا، وطالبنا �انتصـ 

ــبحت الطفلة هادئة جًدا ثم نامت.  ــوع، أصــ ــتنا،   15و�عد حوالي  دم �ســ ــراً�ا من الماء، و�عد ذلك، ولدهشــ دقیقة، جلســــت، وطلبت شــ

ا لم �حدث! أصـبحت هذه المعجزة عالمة قو�ة على سـلطان المسـیح المتفوق على قر�ة �انت فى قبضـة الشـیطان ابتعدت و�أن شـیئً 

 منذ فترة طو�لة؛ وتمجد هللا. 

لقد مات املسيح لتدم�� املرض، وسوف يفعل  
ذلك. لكنھ ال يقول إنھ سيقوم، بمع�ى  

ال�لمة، بفعل ذلك اآلن، بل �� وقت الحق،  
 عندما يأ�ي بقوة  ومجًد عظيًم.  

 )70 ص هن�ي فروست (
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ا احرس قلبك من عدم اإل�مان.)590(فحذار من خطر البحث عن اآل�ات والعجائب  �شـــــــفيألن هللا ال یزال  ، ولكن أ�ضـــــــً

 و�حرر الیوم، �حسب  مشیئته.

 الهوت الرخاء �علم فى �عض األحیان  أنه �جب البحث عن اآل�ات. -5

َنٍة َجدِ 18-17: 16فى (مر   ِمي، َوَ�َتَكلَُّموَن ِ�َأْلسـِ َیاِطیَن ِ�اسـْ یَدٍة.  ) �قول �سـوع، "َوهِذِه اآلَ�اُت َتْتَبُع اْلُمْؤِمِنیَن: ُ�ْخِرُجوَن الشـَّ

 اٍت، َوِ�ْن َشِرُ�وا َشْیًئا ُمِمیًتا َال َ�ُضرُُّهْم، َوَ�َضُعوَن َأْیِدَیُهْم َعَلى اْلَمْرَضى َفَیْبَرُأوَن».َ�ْحِمُلوَن َحیَّ 

ــیمـا في األمـاكن التي لم  هـذه "اآل�ـات" هي، في الواقع، تتبع اإلنجیـل �مـا �علن �ـإخالص في جمیع أنحـاء العـالم، وال ســــــــــــ

ــتتبع �طبیعـة الحـال   ا!ُ�عرف بهـا. ـ�ا رب اغفر لـنا عـدم إ�مـاننـ  ومع ذـلك، ال ینبغي البحـث عن هـذه اآلـ�ات والعجـاـئب. إنهـا ســــــــــــ

الكرازة األمینة �اإلنجیل. فعندما نذهب �كل تواضـــــع، وطاعة، وتوقع إلى العالم ونكرز �اإلنجیل، ســـــتظهر قوة هللا فى �نیســـــته 

 ومن خاللها. 

، لم �كن حادًثا من وجهة )591(شـــاطئ في جز�رة مالطاعلى ســـبیل المثال، عندما انكســـرت ســـفینة بولس وتحطمت على ال

نظر هللا. رأى هللا الجز�رة مملؤة  �األشـخاص الهالكین الذي مات لكي �خلصـهم. بینما سـاعد بولس في جمع العصـي من أجل  

 اشعال النار، انتشبت أفعى سامة فى یده. وألنه لم �مت، بدأ هللا �فتح �اً�ا لخدمة بولس في تلك الجز�رة.

ا والیوم والى األبد -6 ، فیجب علینا دائًما ان )592(الهوت الرخاء �علم فى �عض األحیان أنه �ما أن �ســـــوع هو هو أمســـــً

 نتوقع نفس استجا�ة الصالة.

إن �سوع المسیح هو في الواقع ال یتغیر في طبیعته وشخصیته، ولكن أنشطته ال �مكن التنبؤ بها تماًما. إن هللا لیس آلة �مكننا  

 رمجها أو نسیطر علیها أو نتعامل معها. فهو شخص �عمل وفًقا إلرادته، من أجل مصلحتنا وخیرنا ومن أجل مجده. أن نب 

 محبة هللا ألوالده المتألمین التتغیر 

والشــــــيء الوحید الذي �مكننا االعتماد علیه هو أن �ســــــوع ال یتغیر في محبته! هو لن یتر�نا أو یهملنا. ســــــوف تكون قوة 

قوة لتحر�ك الجبل أحیاًنا، وقوة لتســــلقه أحیاًنا، وقوة لالجتیاز فیه أحیاًنا! إن نعمتة الكافیة وســــالمه    -قیامته قو�ة ومقتدرة  فینا 

ســتدعمنا دائًما في المعاناة واأللم. وألنه ذو ســیادة علیا، فإن �ل ظرف نواجهه ســیخضــع لســیطرته و�نســج في نســیج تصــمیمه  

 المثالي.

لن أنســى أبًدا ســاعة الوصــول للمنزل �عد أن تم تشــخیص جیســي البالغ من العمر خمســة أســابیع �الورم األرومي الشــبكي 

ــلنا، غلفنا  (ســـرطان في العین). �ما أن أي والد محب ســـیكون، أنا و�یكي تألمنا �ســـبب الشـــكوك التي تنتظرنا. لكن حینما وصـ

 
 . 39: 21مت  590
 28أع  591
 3: 13عب 592
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ــالم مدخًال ع ــالم إلهي ال یوصــــــــــــف. وجد هذا الســــــــــ ندما بدأنا نتذ�ر الظروف التي ال لبس فیها، والتي أتت بنا حتى هذه  ســــــــــ

 اللحظة. فیما یلي �عض األشیاء التي غمرت قلو�نا �السالم والثناء. 

ــابیع من ـبداـ�ة فترة رحلتنـا   ــعـة أســــــــــــ أوًال: لم �كن من المفترض أن نكون في الوالـ�ات المتحـدة، لكننـا �نـا هنـاك. قبـل �ضــــــــــــ

 دت جر�مة ووافقت وال�ة إند�انا على دفع تذ�رة ألسرتنا للوصول إلى "وطننا" على شرط ان أشهد فقط. التبشیر�ة األولى، شاه

ــب  ــي في الوقت المناســ ــفر جیســ ــهادة میالد وجواز ســ ــول على شــ ثانًیا: لم �كن من المفترض أن نكون قادر�ن على الحصــ

في غضــــــــــون ثالثة أ�ام من والدته، �نا قد خرجنا من للســــــــــفر خارج مانیال في الوقت المناســــــــــب للمحاكمة، لكننا فعلنا ذلك. و 

 المستشفى، وحار�نا حر�ة المرور في مانیال، وصعدنا إلى السفارة األمر�كیة لمدة خمس عشرة دقیقة. �نا آخر ز�ائن الیوم. 

في شــيء،  ثالًثا: لم �كن من المفترض أن نكون في مكتب الطبیب في میتشــیجان، لكننا �نا. على الرغم من أننا لم نشــك

 فقد قررنا إجراء فحص جید قبل العودة إلى الحقل.  

ــد�قـنا طبـیب األطـفال نظرة أخیرة إلى عیون  ا: عـندمـا �ـنا نلبس ـ�الفعـل معـاطفـنا للخروج من مكـتب الطبـیب، أخـذ صــــــــــــ را�عـً

ین من دون اإلصــــا�ة  جیســــي. وتبین أن هذه النظرة األخیرة هي إنقاذ حیاة جیســــي. نحن مقتنعون أنه إذا �نا قد عدنا إلى الفلب

 �المرض، لكان جیسي قد مات �التأكید.

ــلة  ــیارة في ذلك الیوم، فتح هللا أعیننا �ما لو لم یتم فتحها من قبل إلى ما وراء الكوالیس، لنرى إدارة مفصـــــ بینما ر�بنا الســـــ

ــیادة. إن ثقتنا ال ترتكز على قدرتنا على أن نأمر هللا  ــالم الغامر لرعایته ذات الســــ   ونتالعب �ه، ولكن في قدرته لحیاتنا. والســــ

 هو على جعل �ل ظرف في حیاتنا �خضع لسیطرة محبته ورعایته  وسلطانه الكامل.

 الهوت الرخاء �شوه فى �عض األحیان معنى اإل�مان. -7

ُروٌر َأَحٌد؟ فَ  . َأَمســـــْ لِّ قَّاٌت؟ َفْلُیصـــــَ ْلُیَرتِّْل. َأَمِر�ٌض َأَحٌد َبْیَنُكْم؟ َفْلَیْدُع �قدم �عقوب دعوة جمیلة للكنیســـــة: "أََعَلى َأَحٍد َبْیَنُكْم َمشـــــَ

ِفي اْلَمِر�َض، وَ  ــْ َالُة اِإل�َماِن َتشــ ــَ ، َوصــ ِم الرَّبِّ ــْ لُّوا َعَلْیِه َوَ�ْدَهُنوُه ِبَزْ�ٍت ِ�اســ ــَ ِة َفُیصــ ــَ ُیوَخ اْلَكِنیســ ــُ . �عد ظهر أحد  )593(الرَّبُّ ُ�ِقیُمُه"شــ

ا لمدة  األ�ام بینما �نت أتنقل في قر�ة معینة مع �عض القســــاوســــة، تم أتوا الینا �طفل مر�ض جًدا للصــــالة. �ان الطفل مر�ضــــً

ــفقة الرب. لن أنســـى أبًدا   ــتمعنا إلى قصـــة حز�نة من أم ممزقة �الدموع، أمتألت قلو�نا �شـ أســـبوعین، على ما أذ�ر؛ وعندما  اسـ

روح القدس لقلو�نا أنه �انت �الفعل إرادته للشـفاء.  أننا عندما وضـعنا أیدینا على هذا الطفل المر�ض و�دأنا في الصـالة، شـهد ال

فلم �كن من الصــعب أن نصــلي، ولكن من الطبیعي. لم نكن نفرض إرادتنا على هللا ولكننا شــعرنا �األحرى أننا أدواته. لم تكن 

ــد الرب ونعمته. وفي الیوم التالي عندم ــل قصــ ــي، بل �فضــ ــخصــ ــفاء والجرأة في الطلب �جهدنا الشــ ا عدنا إلى تلك ثقتنا في الشــ

 القر�ة، وجدنا الطفل صحیًحا و�خیر، �ما هو متوقع. أعتقد أن هذه هي صالة اإل�مان التي یتحدث عنها �عقوب.

 
 15: 5يع  593



208 
 

اإل�مان هو ببسـاطة الثقة. لیسـت ثقة أوالد هللا أن �طلبوا طر�قهم الخاص. ألن الثقة هي ببسـاطة اال�مان �أن هللا �سـتطیع 

ا للنمو أن �فعل، و�ذلك ســــیفعل، أن �فع ل �ل ما یر�د القیام �ه. المعاناة واآلالم الجســــد�ة توفر لنا في �ثیر من األحیان فرصــــً

ــبة لي هذا هو االختبار المبارك: إذا �ان المرض قد أتى لكي �ضــــــــع  نفســــــــي تحت   فى الثقة. �كتب هنري فروســــــــت: "�النســــــ

أن أفعله في البحث عن الشفاء؛ لنسأل ما إذا �انت تصرفه �لًیا، فسواء في المرض أو في الصحة؛ لالستفسار عما یر�د مني 

ــفاء من نوع  ــفاء، لمعرفة رأ�ه فیما یتعلق �الشـــ الظروف تشـــــیر إلى أنه ســـــوف �شـــــفي �أعجو�ة؛ أن تبحث، وتفتقر إلى هذا الشـــ

 )594(آخر. وأخیًرا، قبول مسألة إرادته، أً�ا �انت، فلن تكون خاضًعا فقط، ولكن أ�ًضا واثًقا وشاكًرا .

ا. هـل هـذه األخطـاء واضــــــــــــــحـة في الكنـائس أو بین المؤمنین الـذین   نـاقش ــبعـة من الهوت الرخـاء معـً هـذه األخطـاء الســــــــــــ

 تعرفهم؟ ما هي �عض النتائج من االعتقاد في هذه األخطاء؟ ال تتردد في مشار�ة قصص الشفاء والتحر�ر.

 الخاتمة 

�ه هو �شـكلك و�شـكلنى إلى صـورة االبن. وعندما نتذ�ر ذلك األلم هو أداة ممسـو�ة بید هللا الصـالح والمحب. فأقبله. ألن  

ســــــیجلب الســــــالم لقلو�نا و�ســــــرع من تغییرنا. اشــــــتكت قطعة صــــــغیرة من الخشــــــب �مرارة ألن مالكها ظل یبتعد عنها و�قطعها  

  )595(و�مألها �الثقوب. لكن الشخص الذي قطعها... لم �عیر اهتماما لشكواها. �ان �صنع الفلوت....

 

 مهام الدرس الجتماع الصف التالي

اقض ما ال�قل عن ثالثین دقیقة هذا األسـبوع فى مراجعة هذا الدرس �ما فى ذلك الشـواهد الكتابیة طالًبا البصـیرة من   -1

 الروح القدس.

 اكتب فى مذ�راتك أى تغییرات خاصة �ان ینبغى أن تحدث فى حیاتك �ما �علنها لك الرب. -2

مزمور واحـد فى وقـت عبـاتـدك الیومیـة واكتـب فى مـذ�راتـك مـا الـذى �قولـه �ـاتـب المزمور عن   تـأمـل على األقـل فى  -3

 طبیعة هللا وشخصیته.

 اكتب فى مذ�راتك صالة شخصیة من أجل التغییر الروحى والنمو بناء على هذا الدرس. -4

 الخاصة.تدرب على استخدام دلیل الصالة الیومي للد�تور براون في صالتك الیومیة  -5

 

 

 
594 Frost, 110 . 
 M.R. Dehaan ،Broken Things  ،from Charles Swindoll ،Favorite Stories and Illustrations (Philippines ،OMF Literature ،1998) 547 اقتباس من 595
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 للتعمق في الموضوع أكثر

 شاهد رسالة فیدیو من

Joni Eareckson Tada @ https://youtu.be/4fzY0uj9q6k. 

 

 

 13امتحان الدرس 

 للمؤمن�ن.أثبت من الكتاب املقدس أن األلم هو جزء من إرادة هللا  .1

 ما هما العدستان اللذان يرى ��ما املؤمنون العالم؟ .2

 ما هو النص الكتا�ى الذى �علم أن �سوع هو مثالنا �� األلم؟ .3

 ما هو النص الكتا�ى الذى �علم أن �ل ا�خليقة ت�ن مًعا؟ .4

ــــب (رو  .5 ــــياء �عمل مًعا ل�خ�� من أجل الذين يحبونھ. ما هو الق29-28:  8بحســــ ــــد ال��ائى؟ ل�ى )، هللا يجعل �ل األشــــ صــــ

 ابنھ. ---------نكون 

 اذكر ثالث من سبع بر�ات لأللم ذكرت �� هذا الدرس؟ .6

 ب�لماتك ا�خاصة اشرح عى�� األقل خطأين من اخطاء الهوت الرخاء. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4fzY0uj9q6k
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 14الدرس 

 

 التشكیل عن طریق المجتمع المسیحي                         

 
 مراجعة الدرس الثالث عشر

ناقس النقاط الرئیســـیة من الدرس الثالث عشـــر. اطب من الطالب المســـتعدین لمشـــار�ة صـــلواتهم الشـــخصـــیة من الدرس  

 الثالث عشر.

 أهداف الدرس 

 بنها�ة هذا الدرس، �جب على الطالب أن:

 یتعلموا أن �قدروا الكنیسة؛ مجتمع المسیح. -1

 روحي  �فهموا مدى أهمیة هذا المجتمع الروحي فى نمونا ال -2

 یلتزموا �المشار�ة فى حیاة الكنیسة. -3

 

 لقطات من ا�حياة 

جراسـیا، وهي شـا�ة التینیة، تعرضـت ألذى من "المرائیین" في �نیسـتها وأصـبحت سـاخرة �عض الشـيء. لدیها صـعو�ة   •

یة صـباح یوم في الثقة. وهي ال تزال تحضـر عظة مرة في األسـبوع، لكنها نادًرا ما تتصـل �أي شـخص �خالف العظة األسـبوع

 األحد. تشعر أن عالقتها الشخصیة مع هللا �افیة.

إ�فان، وهو رجل أعمال في آســــــــــــیا، �حضــــــــــــر خدمة عبادة �بیرة في مدینته، لكنه �عتقد أنه مشــــــــــــغول للغا�ة لخدمة   •

 الكنیسة. �عطي عشوره ولكن ال شيء أكثر من ذلك. �الكاد �عرف أي شخص في اجتماعه �االسم.

"أكاتشـــــــي"، هو مبشـــــــر مرغوب في أفر�قیا، ینشـــــــر دائًما الرســـــــالة الكراز�ة، لكن نادرًا ما �جد نعمة من عائلة هللا. لقد  •

 أصبح وحًیدا وضعیًفا روحًیا ألنه ال �منح لرجال مسیحیین آخر�ن فرصة للتحدث إلى حیاته.

العقد الماضـــــي. لم یحظیا حتی اآلن �كنیســـــة  جیم ولیزا، هما من أمر�كا الشـــــمالیة اللذان غیرا الكنائس عدة مرات في •

"�ســــــــــــــتر�حــان فیهــا" �الکامل، لذلك لم یکونا ملتزمان �أي اجتمــاع واحد. إنهمــا �ســـــــــــــــارعــان للتعبیر عن مــا ال �عجبهمــا وعن 
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"اهتماماتهما" لكل �نیســــــــــــــة �حضــــــــــــــرانها، لكنهما ال یتطوعان أبدا للخدمات ونادًرا ما یتواصــــــــــــــالن مع زمالئهما المؤمنین في  

 جموعات صغیرة. أنهم ال �عرفان ما الشيء الذى �فتقدانه إلیه! م

الكثیر من    یتبعه على الرغم من أن جمیع القصــص عدا القصــة األخیرة ألنها قصــة خیالیة، إال أنها تصــف الموقف الذي 

عضـاء آخر�ن في جسـد  المؤمنین تجاه الكنیسـة. في جمیع أنحاء العالم، هناك عدد �بیر من المؤمنین الذین ال یتواصـلون مع أ 

 المسیح �طرق عمیقة وذات مغزى وتغییر�ة.

لمـاذا  تعتـقد أن الكثیر من المؤمنین �فتقرون إلى المشــــــــــــــار�ـة في عـائـلة هللا؟ مـا هو الجزء اـلذي یلعـبه الكســــــــــــــل؟ أو عـدم   •

ــیحیین آخر�ن في �عض األحیان؟ االكتراث ــیحیون من تطو�ر عالقات عمیقة مع مســــ ــى المســــ ؟ أو األنانیة؟ أو الخوف؟ لماذا �خشــــ
 )596 ( 

 الفكرة الرئيسية 

تثقلي بهذا الدرس هو أن الروح القدس �شــــكلنا إلى صــــورة �ســــوع المســــیح ونحن نشــــارك في المجتمع المســــیحي. هذه   •

ــرف النظر عن ــیحیة هو توفیر القبول، والبناء، الحقیقة حیو�ة! ال �مكن صـ ــة مسـ ــد هللا لكل �نیسـ ــج روحًیا. وقصـ ها إذا �نا ننضـ

 والمساءلة، وفرص الخدمة النشطة الالزمة للنمو الروحي.

من خالل العبادة، والخدمة، والشــــر�ة،  -في هذا الدرس، ســــوف نســــتكشــــف ســــبب المشــــار�ة وااللتزام �حیاة الكنیســــة  •

أمر حیوي للغا�ة. ســــوف نســــتكشــــف قوة المشــــار�ة في    -لصــــالة، واالختبارات، وما إلى ذلك  وجماعات التلمذة، واجتماعات ا

 المجتمع المسیحي التى �جب أن تشكلنا إلى صورة �سوع.

) مًعا. من هذه اآل�ات، �عض الطرق التي نخدم بها �عضـــــنا البعض �إخوة مؤمنین؟  16- 4: 12؛ ور  13- 11:  4لنقرأ (أف 

 )؟ 13:  4(أف   ما هو الهدف النهائي، �حسب 

) �جب أن �كون هو بنیان �عضــنا  12من المهم أن نفهم أن هدف �ل شــيء نقوم �ه في المحبة والخدمة لبعضــنا البعض (رو

). هذه الحقیقة المتضـــــمنة في 4البعض �حیث، شـــــیًئا فشـــــیًئا، �حمل �ل منا المز�د والمز�د من صـــــورة مخلصـــــنا الكامل. (أف

 األعمال التى نفعلها.قلو�نا، ستضیف معنى ألصغر 

 

 

 
 . 47-46: 2أع  596
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 لدرس ا

 لماذا تعد المشار�ة في المجتمع المسیحي مهمة جًدا؟ فیما یلي �عض األسباب:

 المشار�ة في المجتمع هي ما خلقنا من أجله - 1

الروح القدس. هؤالء األشــــــــخاص من الثالوث األقدس  هللا اآلب، هللا االبن، �هللا  -لقد خلقنا على صــــــــورة الثالوث اإللهى  

كانوا في شر�ة حمیمة وممتعة من األزل. وقد خلقنا بهذه القدرة نفسها والحاجة. نحن خلقنا للشر�ة. لقد خلقنا من أجل "�عضنا  

ا". لقـد خلقنـا من أجـل عالقـات روحیـة عمیقـة وذات مغزى. عنـدمـا �فتقـد المجتمع من حیـاتنـا الروحیـة، نصــــــــــــــیر    )597(�عضـــــــــــــــً

أضــعف، وأكثر أنانیة، وأكثر عرضــة للخطیة، وأكثر عرضــة لهجمات العدو، ونشــعر �الوحدة، والهز�مة، وأكثر تشــو�ها لحیاتنا  

ــیة والروحیة. �تب الد�تور دینیس �ینالو: "إن الشـــــــــخص ــخصـــــــ الذي ال یدرك هذا التمر�ز حول الذات ینحني طالما أنه    الشـــــــ

 )598(�عیش في عزلة. �حتاج اإلنسان أن �عیش في المجتمع لیدرك المشاكل الكامنة في نفسه."

ــتراتیجیة الشـــیطان. �صـــور في الكتاب المقدس على أنه "أســـد زائر، یبحث عن من یبتلعه هو" . أولئك  )599(العزلة هي اسـ

فر�قیا �عرفون �یف تصـــید األســـود فرائســـها. فهى تر�ض وراء القطیع حتى یبدأ أحد أفراد القطیع �التخلف،  الذین �عیشـــون في أ

 حتى یتم عزل أضعف القطیع من الملجأ الوقائي لبقیة القطیع. ثم، إنها مجرد مسألة وقت قبل أن یهجم األسد و�لتهمه.

فاألطفال الرضـــــع، واألطفال،    لقد حدد هللا منذ تأســـــاس العالم أن �ضـــــع الناس في مجتمعات صـــــغیرة تســـــمى العائالت.

والشـــــباب، وحتى الكبار في منتصـــــف العمر و�بار الســـــن �حتاجون إلى عائلة ینتمون إلیها.  

تخیل رضـــیًعا مولود حدیًثا ثم تر�ته أمه. �ما أنها ال تســـتطیع إطعام نفســـها أو تدفئة نفســـها،  

توجیه والتأدیب  فإنها ســـــــــــــوف تموت! تخیل األطفال والشـــــــــــــباب الذین ال یتمتعون �الراحة وال 

ــن الذین لیس لدیهم من �عتني بهم. فحیاتهم   ــوف �عانون. تخیل �بار الســـــ وتعلیم والدیهم. ســـــ

ــم الحیاة الذي تعیش فیه، فأنت �حاجة   ــدید. �غض النظر عن موســـــ عادة ما تنتهي �حزن شـــــ

 
 مرة يف العهد اجلديد. 50عبارة تكررت أكثر من  597
 دينيس كينالو، فكر املسيح  598

(Wilmore: The Francis Asbury Society  ،1998)  ،65 
 . 8: 5بط 1 599

تمركز حول ال يدرك ال�خص امل

�سان  الذات أن هذا يجعل اإل

طاملا أنھ �عيش �� عزلة.  ا منحنيً 

يحتاج املرء للعيش �� ا�جتمع  

 ليدرك املشا�ل ال�امنة  �� نفسھ. 

 

   ما �� الكنيسة؟

ا، نحن جسـده، عروسـھ، هي�لھ، عائلتھ املفدية! معً  -أنا وأنت قد اشـ��ينا بدم املسـيح الثم�ن، واعتمدنا بالروح القدس إ�� كنيسـة املسـيح         

�ان الكنيسـة! الكنيسـة ليسـت بناء؛ الكنيسـة أنت! �� نحن. إ��ا أزواجنا وزوجاتنا وأطفالنا وأصـدقاؤنا. دعونا ال نفكر �� الكنيسـة ببسـاطة كم

ــــــتوى العـاإنـذهـب   ــ ــ ــــــاملـة ع�� مســ ــ ــ ــــــة هللا الشــ ــ ــ لم. ليـھ �� أيـام األحـد أو ح�ى مجرد النـاس الـذين نلتقي ��م هنـاك. ف�ـل املفـدي�ن هم جزء من كنيســ

 والتواصل مع �عضنا البعض، لغرض البنيان، هو أمر ضروري للن�ج الرو��.
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وعاطفًیا وصـــحًیا واجتماعًیا.    إلى عائلة. إذا لم تكن لد�ك عائلة أرضـــیة صـــحیة، فســـتجد أنك تصـــارع لكي تصـــبح مســـیحًیا روحًیا 

 عائلة هللا!  - لكن هللا قد دبر لك عائلة أخرى  

یتم التعبیر عن الحاجة للمشــــــار�ة في المجتمع من خالل الكتاب المقدس للعهد الجدید. یوضــــــح أننا �حاجة إلى �عضــــــنا  

�تابًیا عن "�عضــنا البعض" في   أننا لم نخلق لكي نعیش حیاة مســتقلة. هناك ما ال �قل عن خمســة وخمســین شــاهًدا -البعض 

العهد الجدید، مما یدل على األهمیة التي وضـــــــــــعها هللا للمجتمع الروحي. إن عشـــــــــــر�ن من هذه الشـــــــــــواهد الكتابیة الخمســـــــــــة  

 والخمسین تقودنا إلى "نحب �عضنا �عًضا". لكن هناك العدید من الشواهد الكتابیة األخرى:

 ).50: 9"َساِلُموا َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا".(مر •

 ).14: 13"َأْن َ�ْغِسَل َ�ْعُضُكْم َأْرُجَل َ�ْعٍض". (یو •

 مرة! 55مرة من  20) ترد 34: 13"َأْن ُتِحبُّوا َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا". (یو •

یَن َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا". (رو •  ).10: 12"َوادِّ

یَن َ�ْعُضُكْم ِلَبْعٍض اْهِتَماًما َواِحًدا". (رو •  ).16: 12"ُمْهَتمِّ

 ).13: 14ْم َأْ�ًضا َ�ْعُضَنا َ�ْعًضا". (رو"َفَال ُنَحاكِ  •

 ).7: 15"ِلذِلَك اْقَبُلوا َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا". (رو •

 ).14: 15"ُیْنِذَر َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا." (رو •

 ).33: 11كو1"اْنَتِظُروا َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا." ( •

 ).25: 12كو1"َبْل َتْهَتمُّ اَألْعَضاُء اْهِتَماًما َواِحًدا َ�ْعُضَها ِلَبْعٍض." ( •

 ).13: 5"اْخِدُموا َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا". (غل •

 ).2: 4"ُمْحَتِمِلیَن َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا". (اف •

 ).32: 4"َوُ�وُنوا ُلَطَفاَء َ�ْعُضُكْم َنْحَو َ�ْعٍض". (أف •

 ).19: 5"ُمَكلِِّمیَن َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا ِ�َمَزاِمیَر َوَتَساِبیَح َوأََغاِنيَّ ُروِحیٍَّة". (أف •

مَساِمِحیَن َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا". (كو • َ"3 :13.( 

 ).16: 3"ُمَعلُِّموَن وُمْنِذُروَن َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا". (كو •

وا َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا". ( •  ).18: 4تس1"َعزُّ

 ).      11: 5تس1"اْبُنوا َأَحُدُكُم اآلَخَر". ( •

 ). 16: 5"ِاْعَتِرُفوا َ�ْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِ�الزََّالِت". (�ع •

 ).16: 5"َوَصلُّوا َ�ْعُضُكْم َألْجِل َ�ْعٍض". (�ع •

 ).8: 3�ط1"ُمْشِفِقیَن، �عضكم على �عض". ( •
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 ).9: 4�ط1"ُكوُنوا ُمِضیِفیَن َ�ْعُضُكْم َ�ْعًضا". ( •

 ).5: 5�ط1"ُكوُنوا َجِمیًعا َخاِضِعیَن َ�ْعُضُكْم ِلَبْعٍض". ( •

 ).1:7یو1"َفَلَنا َشِرَ�ٌة َ�ْعِضَنا َمَع َ�ْعٍض". ( •

المسیحیة هي عن األسرة! نحن نعیش حیاة غیر مستقلة ومترا�طة. �جب أن نكون مرتبطین روحًیا وعاطفًیا مع مسیحیین 

ا أو أختًـا عر�ـانـ   )600(آخر�ن عنـدمـا یبكون، نبكي معهم، وعنـدمـا �فرحون، نفرح معهم. ا، نفعـل عنـدمـا نرى أخـً ا، ومعوًزا، وجـائعـً

 �حسب ما قاله �عقوب، وهذا ما یتكلم عن المسیحیة الحقیقیة. )601(ما بوسعنا لتلبیة احتیاجاته

 جاء �سوع لتشكیل مجتمع، ولیس فقط لخالص أفراد - 2

وتناول   من دون أدنى شـــك، فإن الســـبب في عدم مشـــار�ة الكثیر من المؤمنین اآلخر�ن  في العبادة، ومشـــار�ة الحاجات،

 هو أنهم لم یتعلموا أبًدا تقدیر الكنیسة.           -الوجبات مًعا، واعترافهم �الخطا�ا، والشر�ة الروحیة والصالة 

 �سوع یبنى �نیسته  - أ

إذا ســــألت عضــــو الكنیســــة العادي لماذا تألم �ســــوع ومات، فســــیجیب: "لكى �خلصــــني من خطا�اي"، "ولكي �كون لدّي 

)،  ١٨:  ١٦معه." هذه الردود صـــحیحة، ولكنها لیســـت �ل الحقیقة. قدم �ســـوع الحق الكامل في إنجیل (متعالقة شـــخصـــیة 

"ســأبني �نیســتي، وأبواب الجحیم لن تقوى علیها". إن �لمة "كنیســة" تعني مجتمع أو جماعة مدعوة مًعا للخروج. فمعا نّكون 

ا، "ِلَیُكوَن اْلَجِمیُع هذه الكنیســـة. جاء �ســـوع لیدعونا للخروج من العالم والخطیة   ــً ــنا �عضـ ولكى �جعلنا واحًدا مع هللا ومع �عضـ

 )602(اَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني."َواِحًدا، َ�َما َأنََّك َأْنَت َأیَُّها اآلُب ِفيَّ َوَأَنا ِفیَك، ِلَیُكوُنوا ُهْم َأْ�ًضا َواِحًدا ِفیَنا، ِلُیْؤِمَن اْلعَ 

هو أن نحتقر خطة �سـوع. انتقاد قطعة    - ال نحتاج �عضـنا لبعض    - ال نحتاج إلى الكنیسـة إن نقول أو نصـرف �ما لو أننا  

ــفائها وتجمیلها    - صـــــغیرة من الكنیســـــة العالمیة (اجتماعك المحلي)  هو أن    - دون الصـــــالة والمحبة، والقیام �كل ما تســـــتطیع لشـــ

 تدوس على أغلى ما �ملكه �سوع  وعلى الذبیحة التي قدمها من أجلها! 

 الكنیسة هى عروس المسیح الغالیة - ب

ًرا ِإ�َّاَها  َها، ُمَطهِّ ســـــــَ ُتدعى الكنیســـــــة "عروس المســـــــیح". مًعا نحن عروس المســـــــیح، الذي بذل حیاته من أجلها، ِلَكْي ُ�َقدِّ

ًة َمِجیَدًة، َال َدَنَس ِفیَها َوالَ  ِه َ�ِنیســَ َرَها ِلَنْفســِ ِل اْلَماِء ِ�اْلَكِلَمِة، ِلَكْي ُ�ْحضــِ ًة ِ�َغســْ ســَ ْيٌء ِمْن ِمْثِل ذِلَك، َبْل َتُكوُن ُمَقدَّ َن َأْو شــَ  َغضــْ

ــیاء )603(َوِ�َال َعْیٍب" ــمع الناس �قولون أشـ ــیغضـــب جًدا عندما �سـ ــوع! أي عر�س سـ . �ن حذًرا �یف تتحدث عن "عروس" �سـ

ــوع �األذى والغ ــعر �سـ ــها. �یف �جب أن �شـ ــحكون على نقائصـ ــخرون من عیو�ها، �ضـ ــه، �سـ ضـــب عندما مؤذ�ة عن عروسـ

 
 15: 12رو  600
 15: 2يع  601
 21: 17يو  602
 . 27-26: 5ف أ 603
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ولكنهم �قدمون األعذار  -العروس الذى ســـــــفك  دمه الثمین ألجلها  -�شـــــــیر المؤمنون المعترفون �عیوب وأخطاء عروســـــــه 

 لماذا ال نستطیع أن نسلم وقتنا ومواردنا لنراها أكثر جماًال روحًیا!

  الكنیسة هى عائلة، سمیت على اسم المسیح - ج

َبِب هَذا َأْحِني رُ  َماَواِت َوَعَلى �قول بولس: "ِ�ســــــَ یَرٍة ِفي الســــــَّ مَّى ُ�لُّ َعشــــــِ یِح الَِّذي ِمْنُه ُتســــــَ وَع اْلَمســــــِ ْكَبَتيَّ َلَدى َأِبي َر�َِّنا َ�ســــــُ

 ،  �جب أن نتعلم أن نحب ونعتز �عضنا �عًضا �عائلة. و�جب أن نكون حذر�ن �یف نتعامل مع عائلة �سوع!)604(اَألْرضِ 

 .)605(وتتألف من العدید من المواهب المعتمدة �عضها على البعضالكنیسة هي جسد المسیح،  - د

ا. �جب أال نحتقر جســــد المســــیح،  �جب أن نز�د تقدیرنا لتنوع المواهب التي وهبنا إ�اها هللا، بدًال من تمز�ق �عضــــنا �عضــــً

 )606(بل �جب أن نقدم التضحیات لكى نصل �عضنا البعض إلى النضوج!

 والتي بناها �سوع من المؤمنین المدعو�ن حجارة حیة )607(فیها الروح القدس الكنیسة هي الهیكل، �سكن  - ه

ا، لتقد�م ذ�ائح روحیة مقبولة عند هللا بیسـوع المسـیح." �حجارة حیة في القدس  )608(نحن "مبنیین بیًتا روحًیا، �هنوًتا مقدسـً

، ُأمٌَّة ُمَقدَّسَـ  ٌة،  الروحي الذي یبنیه �سـوع، نحن متشـا�كون ومعتمدون �عضـنا على �عض. ونحن "ِجْنٌس ُمْخَتاٌر، َوَ�َهُنوٌت ُمُلوِ�يٌّ

اِئِل الَِّذي َدَعاُكْم ِمَن الظُّْلَمِة ِإَلى ُنوِرِه اْلَعجِ  ْعُب اْقِتَناٍء، ِلَكْي ُتْخِبُروا ِ�َفضـــــَ وهذا أكثر عجًبا وعمقا ال�مكننا فهمه أو   )609(یِب."شـــــَ

 إدراكه!

إذن �یف �مكننا أن ننفصـــــل عن �عضـــــًنا البعض ونجلس في زاو�ة خاصـــــة بنا مع هللا؟ ال نســـــتطیع! �جب أن نشـــــترك في  

 حضور هللا. الجزء الصغیر من هذا المبنى، وأن نستثمر نفوسنا  في "حجارة حیة" أخرى، حتى نصبح جمیًعا هیكًال ممتًال � 

كان هذا المفهوم عن الكنیســـــــــــــة واحًدا من أكثر التحوالت في حیاتي. فقد تخرجت من مدرســـــــــــــة الكتاب المقدس في عام  

وأصــبحت �عد ثالثة أســابیع راعًیا لكنیســة صــغیرة. لقد جاهدت في البدا�ة في �عض األحیان لكي أقدر قیمة الكنیســة    1993

ه �ان لها نصـــــیبها من المشـــــاكل. لكن بینما �نت أقود ســـــیارتي في مدینة واحدة  المحلیة التي خصـــــصـــــها هللا لي، خاصـــــة ألن

، واســـــــــتمع إلى عظة إذاعیة من قبل الد�تور جون ماك آرثر، بدأت أرى الكنیســـــــــة  1996�اردة، ثلجیة، لیلة شـــــــــتاء في عام  

 �طر�قة لم �سبق لي رؤ�تها من قبل.

ا! �كیت من الفرح ألن الروح القدس   ــً ــتي أ�ضـ ــة"؛ و�ما عّلم هو، بدأت أحب �نیسـ ــالته �عنوان "لماذا أحب الكنیسـ كانت رسـ

فتح عیني على خطة هللا العظیمة للكنیســــــــة. هنا جزء صــــــــغیر من تعلیم جون: "في ســــــــر الثالوث، نرى أن هناك حب (رائع) 

 
 15-14: 3ف أ 604
  27- 12: 12كو 1 605
 29-28: 1كو   606
 16: 3كو 1 607
 2: 2بط 1 608
 . 9: 2بط 1 609
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یًرا. الحب الحقیقي �سعى دائًما لكى �عطى. وفي إظهار حبه الكامل البنه، وأزلي بین الثالوث.... �جب أن �جد هذا الحب تعب

ا وممجًدا. ووعد هو �إحضــــــار المفدیین إلى المجد، لكي  -قدم اآلب تعهًدا لالبن.... ووعد االبن �شــــــعب مفدى   مبرًرا، مقدســــــً

ــكن فیه اآلب واالبن منذ قبل أن یبدأ الزمن.... وهذا ال ــكنوا في المكان الذي ســ ــامل للمدعو�ن  �ســ ــد الجماعي الشــ ــعًبا  -جســ شــ

سـیشـكل هیكًال حًیا للروح القدس، لیصـبح مسـكن  -)  7: 13) من �ل قبیلة وشـعب ولسـان وأمة (رؤ14: 15على اسـمه (أع

 هللا....

فاألهمیة الكاملة لقصـــــد هللا األبدي أصـــــبح واضـــــًحا �ما هو معلن في ســـــفر الرؤ�ا. هناك نحصـــــل على نظرة خاطفة إلى 

وماذا تفترض أن الكنیســـة المنتصـــرة تفعل هناك؟ ماذا �شـــغل القد�ســـین الممجدین في األبد�ة؟ هم �ســـجدون و�مّجدون   الســـماء،

ا �ملكون معه (رؤ.   -الحمل، �ســبحونه   ).  و�صــور الجســد �له على أنه عروســه، النقیة و�ال دنس وثیابها 5-3: 22وأ�ضــً

حُ 8-7: 19كتان أبیض ( َیْمســـــَ  ُهللا ُ�لَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُیوِنِهْم، َواْلَمْوُت َال َ�ُكوُن ِفي َما َ�ْعُد، َوَال َ�ُكوُن ). و�ســـــكنون معه حیث "ســـــَ

ْت». ( َراٌخ َوَال َوَجٌع ِفي َما َ�ْعُد، َألنَّ اُألُموَر اُألوَلى َقْد َمضــــــــَ ). وهم �مجدون و�خدمون الحمل إلى األبد. 4: 21ُحْزٌن َوَال صــــــــُ

 )610(والنهائى. هذا هو السبب في أن الكنیسة هي عطیته البنه." هذا هو ملء قصد هللا الكامل

ــیح هي  ــور! إن عروس المسـ ــيء رائع أكثر مما �مكن أن أتصـ أدر�ت تلك اللیلة الثلجیة أنه �النعمة قد جعلت جزًءا من شـ

المحلیة قد تضــــررت، و�غض النظر هد�ة (عطیة) حب من اآلب إلى االبن! وقد ولد في قلبي اقنتاع أنه مهما �انت الكنیســــة  

عن مدى جفاف وعظها، و�غض النظر عن مدى ضـــــعف موســـــیقاها، و�غض النظر عن مدى عدم اشـــــباع شـــــر�تها، و�غض 

 النظر عن مدى جسدانیة أعضائها، إال انه �جب أن أحبها!

 ماذا تسبب لك هذا القسم فى جعلك تفكیر �شكل مختلف عن الكنیسة؟

 على  المؤمنین الذین �مارسون المجتمع الروحي   قوة الروح القدس حّلت   - 3

في �ل مرة نقرأ عن الروح القدس الذي �ســـــــــــكب في العهد الجدید، حدث ذلك عندما اجتمع مجموعة من التالمیذ مًعا، �صـــــــــــلون  

َالِة...  َكاَن اْلَجِمیُع َمًعا ِبَنْفٍس َواِحَدٍة،... َواْمَتَأل   �قلوب متحدة. في یوم الخمســــــــین و�ینما �ان التالمیذ "ُیواِظُبوَن ِبَنْفٍس َواِحَدٍة َعَلى الصــــــــَّ

وِح اْلـقُُدِس..."  تم ســـــــــــــكـب الروح الـقدس على مجموـعة، ولیس مجرد فرد. ـ�الطبع، نحن نعلم أن الروح الـقدس �مأل    ) 611( اْلَجِمیُع ِمَن الرُّ

 ن لهم فكر واحد في الوحدة والمحبة والصالة. األفراد، �ذلك؛ لكن هناك شيء فر�ًدا ورائًعا �حدث عندما �جتمع المؤمنون الذی 

 
 جون ماك آرثر، "ملاذا أحب الكنيسة"  610
 4، 1: 2؛ 14: 1ع أ 611
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وحِ   في وقت الحق، تحت ضغط �بیر من االضطهاد، حیث "اجتمعوا مًعا" و"صلوا"، َتَزْعَزَع اْلَمَكاُن؛ َواْمَتَأل اْلَجِمیُع ِمَن الرُّ

مز�د من الروح القدس في ظروف �ائســـــــــــــة: فصـــــــــــــِل، واعبد إذا �نت تر�د ال  )612(اْلُقُدِس، َوَ�اُنوا َیَتَكلَُّموَن ِ�َكَالِم ِهللا ِ�ُمَجاَهَرٍة.."

 الرب، واخدم الرب مع المؤمنین اآلخر�ن.

 في األوقات الصعبة، نحن �حاجة إلى المجتمع المسیحي - أ

ــاد والقوة. ومن خالل  ــجیع واإلرشـ ــیح للتشـ ــد المسـ ــة و�ثیًرا ما هر�ت إلى ملجأ جسـ ــیبها من األوقات الیائسـ كان لعائلتي نصـ

تشـخیص السـرطان البننا المولود، جیسـي، مع أر�ع سـنوات من العالج، وصـلنا إلى جسـد المسـیح وتعلمت �م هي ثمینة عائلة  

لواتهم معنا ومشــــار�تهم في احتیاجات أســــرتنا. �مبشــــر�ن، �ختبرون أوقات الوحدة هللا حًقا. لقد مألنا روح النعمة من خالل صــــ 

والخوف والمرض والحرب الروحیة، وألم الضــــالل، لقد امتألنا بروح الســــالم والشــــفاء والغلبة والتحر�ر خالل �ل أزمة بواســــطة  

ألن هناك قوة خاصـــــــــــــة �ســـــــــــــكبها الروح لحیاة.  عائلتنا الروحیة. هذا الدرس لیس فقط الهوت جید. إنها حقیقة عملیة لتحد�ات ا

 القدس عندما تتحد الكنیسة مًعا. 

الكثیر من المسـیحیین ضـعفاء وحسـاسـین جًدا �سـبب رغبتهم األنانیة في الخصـوصـیة! لماذا �صـعب على المؤمنین أحیاًنا 

ف �مكننا خلق بیئة أكثر أماًنا لبعضنا أن �كونوا أكثر شفافیة من جهة احتیاجاتهم، وأخطائهم و�خفاقاتهم الروحیة، وأعبائهم؟ �ی

 البعض حتى نكون صادقین؟

 من خالل الروح القدس، نحن مًعا مؤ�دین �أن نكون شهوًدا للمسیح - ب

وُح اْلُقُدُس َعَلْیُكْم، َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُهوًدا عتقد أنه عندما نقرأ . أ )613("قال �سوع للتالمیذ مًعا، "لِكنَُّكْم َسَتَناُلوَن ُقوًَّة َمَتى َحلَّ الرُّ

هذا، أحیاًنا ما نفكر فقط في تأیید أنفســنا �القوة �شــكل فردي للشــهادة؛ لكن �ســوع �ان یتحدث إلى �نیســته مًعا. مًعا ســیكونون 

 شهوده الممتلئین بروحه. 

 ماذا لو لم نخت�� الروح القدس من خالل كنيستنا ا�حلية؟

ـــــة   ــ ــ ـــــيح. هناك اجتماعات من املؤمن�ن  من املهم أن �ع��ف بأن ليس �ل كنيســ ــ ــ ـــــة الروحية العاملية للمســ ــ ــ محلية جزًءا من الكنيســ

 حيث يوجد املوت واالنحالل وقد غادر الروح القدس. هذه ليست اجتماعات يجب أن �شارك ف��ا.

ــــة حقيقية أمينة  للكتاب املقدس ك�ل، يح��ا هللا بنفس القدر، مملوءة  ــ ا �ع��ف بأن ليس �ل كنيســ ــً ــ ــ بالروح القدس دعونا أيضــ

بالتســـــاوي، أو مفدية بالتســـــاوي. يجب ع�� اإل�ســـــان أن يطلب التمي�� ملعرفة ما �� الشـــــركة األك�� �ـــــحية لھ وألســـــرتھ، ثم يختار أن  

ا �� األيام ا�جيدة واأليام السيئة! وهذا يتم عندما يتش�ل ثمر الروح فينا. وهذا يتم عندما يتش�ل املسيح فينا.
ً
ا �شيط

ً
 يصبح مشار�

ا للغاية! �ان �عليمھ  من
ً
ــكرات الكتاب املقدس محبط ــ ــ ــ ــيفي�ن �� معســ ــ ــ ــ ــنوات �� الفلب�ن، �ان �عليم أحد املتحدث�ن الصــ ــ ــ ــ ذ عدة ســ

ــــــىى أبـًدا مـا قـالـھ أحـد رعـاتنـا �جموعـة من النـاس  ــ ــ ــــــكوى. لكن�ي لن أ��ــ ــ ــ ــــــر�ن بـدأوا �� التـذمر والشــ ــ ــ ا وعـاجًزا. �عض ا�حـاضــ
ً

 وجـافـ
ً
ممال

ا  
ً
ــن ــ ــيطة  تجمعوا �عد إحدى ا�خدمات: "حســ ــ ــتنا للنمو أعمق �� ا�حبة!" �انت �لمة �ســ ــ ــع، "هذه �� فرصــ ــ يا إخوان"، قال ب�ل تواضــ

 
 31: 4ع أ 612
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وقو�ة من هللا إ�� قل�ي. ألننا عندما �عبد، ونتعاون، ونخدم مع غ��نا من املؤمن�ن، ستكون هناك دائًما أشياء تخيب آمالنا. �ستخدم  

 هللا �حظات االنزعاج هذه ل�ي نب�ي �� ا�حبة.

ن األحيان أجد أنھ عندما يتحدث املؤمنون عن موت كنيســ��م، فإ��م يتحدثون أك�� عن مو��م ال�ــخ�ــىى! هذا يذكر�ي  �� كث�� م

ـــيقيم جنازة  ــ ــ ـــحيفة أن األحد القادم ســ ــ ــ ا للغاية من اجتماعھ  لدرجة أنھ أعلن �� ال�ــ
ً
ـــبح محبط ــ ــ ـــمعت عنھ بأنھ أصــ ــ ــ بالرا�� الذي ســ

ــــــباح يوم  ــ ــ ــــــول، ظهر ناس، صــ ــ ــ ــــــتھ! و�دافع الفضــ ــ ــ ــــــنوات. �ان املب�ى معبأ. و�ان هناك �� ا�ج��ة  لكنيســ ــ ــ األحد، لم يكونوا هناك منذ ســ

 األمامية �عش!

ـــــة امليتة. عندما نظروا  ــ ـــــف إللقاء نظرة ع�� الكنيســ ــ ـــــكيل صــ ــ بدأ القس ا�خدمة من خالل فتح غطاء النعش ودعوة ا�جميع لتشــ

 فيھ، نظروا إ�� مرآة ورأوا أنفسهم!

شــــــــهدوا �اإلنجیل عندما �فعلون ذلك مًعا. أفكر في اجتماع في المكســــــــیك من هناك ســــــــكیب خاص على المؤمنین لكي �

خالل الكثیر من التخطیط، والصــــــــــــــالة، والعطاء، والخروج إلى المجتمعات الوثنیة حول مدینتهم للمشــــــــــــــار�ة �اإلنجیل وخدمة  

ا في م جموعة من الشـــباب في المكســـیك  الفقراء. �فعلون ذلك على أســـاس أســـبوعي وشـــهري. �هللا �كافئهم �النفوس. أفكر أ�ضـــً

تذهب إلى المسـتشـفیات �اسـم �سـوع وتوفر الطعام للفقراء الذین ال تسـتطیع أسـرهم مسـاعدتهم. ومعا، هم شـهوده و�نسـكب الروح  

 القدس على خدمتهم.

دعوة. �ل منا  إن مســـؤولیة ر�ح النفوس لیســـت على مؤمن واحد فقط، بل هى مســـؤولیتنا مًعا. فكل واحد منا لد�ه موهبة وشـــهادة و 

 . ) 614( هللا هو الذى ینمى   لكنلد�ه جزء صغیر في الشهادة، ولكن ال أحد منا �ستطیع فعل �ل شيء. البعض �غرس والبعض یروي و 

في الدرس األول من هذه الدورة الدراسیة، قمت �مشار�ة جیراننا الذین قد خلصوا. لقد مر عام منذ أن �تبت تلك الشهادة. 

اســتمر داني و�یم في النمو في إ�مانهما. وقد الحظت الجمیع من حولهم، أنهما على حد ســواء نعمة   خالل األشــهر الماضــیة،

 هائلة لشر�تنا المحلیة.

في وقت قر�ب جًدا، �ان لدى �یم صـــــــــــــد�ـقة غیر مؤمـنة، هیتي، عرفتهـا مـنذ أر�عین عاًما، تعبر عن اهتمـام صـــــــــــــادق �عالقة  

الصـدیق المسـیح شـخصـًیا أبًدا، على الرغم من تعرضـه قلیًال لإلنجیل على مر السـنین وعاش حیاة صـحیحة مع �اهلل. لم �عرف هذا 

صــــــــعبة للغا�ة. لذلك ذهبت داني، �یم، بیكي، وأنا لرؤ�تها. عندما ســــــــألت هیتي عن اهتمامها �األشــــــــیاء الروحیة، هذا ما قالته: "ال  

هما لمدة أر�عین عاًما وال �مكن أن أصـــــــدق الفرق في حیاتهما! "وفي أســـــــتطیع أن أصـــــــدق التغییر الذي حدث لداني و�یم. لقد عرفت 

وقت الحق من المحادثة، قالت: "أر�د أن أخلص". "شــــــار�ت في دراســــــة إنجیلیة واضــــــحة، وقدنا مًعا هیتى إلى �ســــــوع. لو �نت قد  

 یر. مًعا �نا شهود للمسیح. حاولت أن أشهد  لهیتي، �عیًدا عن شهادة داني و�یم، أشك في أنه �ان سیكون هناك تأثیر �ب 
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 المجتمع المسیحى هو أسلوب هللا فى تشكیلنا إلى صورة ابنه - 4

ــة.  ــة محلیة. قرروا عدم االلتزام �أي �نیسـ ــتهم المحلیة، ولذا فقد تخلوا عن �ل �نیسـ ــرر العدید من المؤمنین �كنیسـ لقد تضـ

ه في الغالب هو أنه عندما یتخلون عن المجتمع  قد �حضـــــــــــرون من حین آلخر، لكنهم ال �شـــــــــــار�ون بنشـــــــــــاط. وما ال یدر�ون

 المسیحي، فإنهم یتخلون عن وسیلة هللا لتقد�سهم.

إذا �نت ســــتصــــبح أكثر بذًال للذات، أكثر بهجة، أكثر حناًنا، أشــــبه �الرب، �جب علیك التواصــــل مع هذه العائلة �انتظام. من  

یة الواحد تجاه اآلخر، فســـــوف نتغیر تدر�جًیا إلى الناس الذین خلقنا خالل العبادة الجماعیة، وتلمذة المجموعات الصـــــغیرة، ومســـــؤول 

 من أجله. ولكن أي نوع من المجتمع الكنسي / الروحي هو األكثر تغییًرا؟ 

 الكنائس المغیرة  

  )615(المجتمعات المغیرة هي مجتمعات تقبل اآلخر�ن - أ

ــاجرات. في  ــیبها من المشـ ــة العهد الجدید نصـ ــامات في �نائس 14(روكان لكنیسـ ــبیل المثال، �انت هناك انقسـ )، على سـ

لم �كن البعض قادر�ن على أكل اللحم غیر الكوشـــــیر (الحالل)، بینما �ان   )616(روما �خصـــــوص "األشـــــیاء المشـــــكوك فیها".

ذلك. �ان �ال آخرون قادر�ن على ذلك. شــــــــعر البعض �أنهم ملتزمون �حفظ أ�ام العید الیهود�ة، في حین أن آخر�ن لم �فعلوا  

آ�ة. أصـــــبحت العبادة والشـــــر�ة   13مرات في  3، وهناك مصـــــطلح �ســـــتخدمه بولس  )617(الطرفین �حكم أحدهما على اآلخر

 متوترة. أصبحت األمور غیر سارة للغا�ة! فماهو الحل؟

ــنا البعض. �ما �ســــتخدم هذا المصــــطلح ثالث مرات. �جب على األقو�ا ء روحًیا  الحل، �ما �قول بولس، هو "قبول" �عضــ

ــیاء المشـــكوك فیها." ا   )618("أن �قبلوا من هو ضـــعیف في اإل�مان، لكن لیس الخالف على األشـ ــً �جب أن �قبل الضـــعیف أ�ضـ

ا   )619(من �أكل، "ألن هللا قد قبله". ــً ُكْم َ�ْعضـ ــُ و�لى الكنیســـة �أكملها، قال بولس، بنفس المشـــكلة في االعتبار، "ِلذِلَك اْقَبُلوا َ�ْعضـ

 )620(ْلَمِسیَح َأْ�ًضا َقِبَلَنا، ِلَمْجِد ِهللا."َكَما َأنَّ ا

 
 7: 15؛ رو   20- 18:  28؛ 35-34: 11مت  615
 1: 14رو  616

617 Ibid, 14:4, 10, 13 
618 Ibid, 14:1 . 
619 Ibid, 14:1 . 

 . 7: 15رو  620
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ســــوف تكون �نیســــة �ســــوع دائًما متنوعة جًدا، وهناك تجر�ة �بیرة للحكم على �عضــــنا البعض �شــــأن العدید من القضــــا�ا. 

ن هذا والجواب هو قبول �عضـــــنا البعض. هذا ال �عني أننا �جب أن نســـــاوم مع عقائد أو أنماط حیاة غیر �تابیة بوضـــــوح؛ لك

 .)621(�عني أننا نزرع جًوا حیث �شعر المؤمنون الحقیقیون، الذین �ظهرون ثمر الخالص، �أنهم موضع ترحیب

قال جون و�سلي، في عظة مشهورة: إنه نتیجة ال �مكن تجنبها لضعف اإلنسان وعدم فهمنا أننا جمیًعا نملك آراًء مختلفة 

الســــــــؤال الرئیســــــــي الذي �جب أن نر�ز علیه هو: "هل قلبك صــــــــحیح، هل قلبك مع إلى حد ما في األمور الروحیة. وقال إن  

 )622(قلبي. إذا �ان األمر �ذلك، فأعطني یدك."

المجتمع المتقبِّل لبعضـه البعض  لیس مجتمع متـساهل فى �ل ـشيء، غیر موافق على �ل ـشيء، لیس موهوً�ا بنفس الطر�ق،  

 بل هو مجتمع  متحد �الحق والمحبة. 

 عض التحد�ات لكونك شخًصا متقبًال أو اجتماًعا متقبًال؟ما هي �

 المجتمعات المتغیرة مجتمعات �انیة - ب

 یتم تغطیة هذا المبدأ �شكل جید في منهجنا الدراسى، تعلیم وممارسة الكنیسة، لذلك أر�ز على مایلى:

 عن طر�ق الوعظ والتعلیم الكتابي.  -1

 عن طر�ق العبادة التي تعظم هللا.  -2

 عن طر�ق أعمال الخدمة.  -3

 )623(المجتمعات المغیرة توفر المساءلة. - ج

وخاصـــــة  -هذا واحد من أهم األســـــباب التي �جب أن نشـــــارك بها في المجتمع المســـــیحي. نحن جمیًعا �حاجة للمســـــاءلة 

الخطیة. إن معرفة أن الناس �عتمدون الرعاة والقادة المؤمنین. فالمســــاءلة تبني الشــــخصــــیة. والمســــاءلة تجعلني أكثر خوًفا من  

 علّي وأنهم یتوقعون سلوً�ا تقوً�ا مني هو مقدس لهم.

ا، هو التقد�س و�نبغي الترحیب �ه. نحن جمیًعا �حاجة إلى  تؤدي المســـــاءلة في �عض األحیان إلى المواجهة. هذا، أ�ضـــــً

عتراف �أخطائنا. نحن �حاجة إلى الشـــــــــفافیة. فبدون  الناس لكى یتكلموا إلى حیاتنا. نحن �حاجة إلى فتح أنفســـــــــنا لآلخر�ن واال

 المساءلة، نصبح مهملون روحًیا.

 )625(احتاج �طرس إلى بولس لكى ینتهره ألنه انحرف عن اإلنجیل. )624(احتاج الملك داود صموئیل لمواجهته �الحقیقة

 
 41- 35: 9مر  621
 جون ويسلي ، الروح الكاثوليكية.  622
 14: 5تس 1؛ 16: 3كو   623
 12صم 2 624
 11: 2 غل 625
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 �جب علینا تحمل �عضنا البعض للمساءلة حسب الكتاب المقدس. -1

 قدس!دائًما الكتاب الم

 لقد أمرنا هللا أن "ننذر". -2

. "َولِكْن )626(أن تنذر هو أن تحذر، وتسـهر على، وتقدم ارشـاًدا لبعضـنا البعض. �قول بولس أن "َأْنِذُروا الَِّذیَن ِبَال َتْرِتیٍب"

، َبْل َأْنِذُروُه َ�َأٍخ." (  ).15: 3تس2َال َتْحِسُبوُه َ�َعُدوٍّ

 یتضمن التو�یخ والتقو�یم واالرشاد. �جب أن نقدم التأدیب. والتأدیب -3

ــاءلة. فتحت مســـحة الروح القدس، قام قائدهم،   مؤمنو نهضـــة القداســـة األولون هم �عض من أنقى األمثلة على تأثیر المسـ

جون و�سـلي، �الوعظ إلى جماهیر (معظمهم) فقراء ومهملون من الرجال والنسـاء في المناطق الفقیرة، وزوا�ا الشـوارع، والحقول  

ا أن عدًدا �بیًرا من  في جمیع أنحاء إنجلترا، ورأوا تحو�الت وتغیرات وتجدیدات ال حصـــــــــر لها إلى المســـــــــیح. لكنه رأى أ�ضـــــــــً

ــبح المتجددون ملتزمون  ــر على أن �صـــــ ــجین وممتلئین �الروح. ما هو المفتاح؟ أصـــــ ــبحون تالمیذ  ناضـــــ هؤالء المجددین �صـــــ

 ببعضهم البعض.

ــافة  أصـــر و�ســـلي على أن الناس   ــم "المجتمعات"، التي تعمل مثل �نائس (البیت)... �اإلضـ ینضـــمون إلى ما ُ�طلق علیه اسـ

إلى ذلك، ُطلب منهم االنضمام إلى فصل تألف من اثني عشر شخًصا وقائًدا في الفصل. وفي �ل أسبوع �انوا یواجهون التحدي  

الة نفوسـهم. �ان و�سـلي شـدید الجد�ة في هذا األمر،  للقدوم إلى االجتماع الطبقي للمشـار�ة �صـراحة مع �عضـهم البعض حول ح 

 فإذا فشل الناس في حضور اجتماع الفصل، فلن ُ�سمح لهم �العودة إال إذا جاءوا إلیه وشار�وه عن سبب غیابهم. 

قت.  على الرغم من أن ممارسـة و�سـلي قد ال تصـلح (في �ل مكان) في عالم الیوم، إال أنها �انت فعالة �التأكید في ذلك الو 

 . ) 627( عرض على الناس طر�قة أو نظام  (ومن هنا جاء اسم "المیثود�ست") للنمو إلى صورة المسیح  في سیاق المجتمعات 

ُكْم َألْجلِ  لُّوا َ�ْعضــــُ ُكْم ِلَبْعٍض ِ�الزََّالِت، َوصــــَ َ�ْعٍض،  كان تصــــمیم االجتماع الطبقي �كمن في طاعة أمر هللا، "ِاْعَتِرُفوا َ�ْعضــــُ

 ْوا." فیما یلي أسئلة غالًبا ما تطرح في تلك االجتماعات:ِلَكْي ُتْشفَ 

 ماهي الخطا�ا المعلومة التى ارتكبتها منذ آخر اجتماع لنا؟ -1

 ما هي التجارب التى واجهتها؟ -2

 �یف أنقذت منها؟  -3

 ما الذي فكرت �ه، أو قلته، أو فعلته، والذي (لست متأكًدا منه) أنه خطیئة أم ال؟ -4

 
 14: 5تس 1 626

627 James Bryan Smith, The Good and Beautiful Community (Downers Grove: InterVarsity Press, 2010), 138 . 
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ولكن فكر في �یف �مكن تحو�ل هذه األنواع من األســــئلة لنا إذا أخذنا هذا االهتمام الكبیر في �عضــــنا    - للغا�ة    أســــئلة صــــعبة 

البعض. هناك جزء في مذ�رات جون وســـــلي ، حیث یوضـــــح أنه حزن ألنه فشـــــل في تنظیم مجتمع واجتماعات دارســـــیة في مدینة  

نفوس للمســیح، لكن عندما عاد �عد عشــر�ن ســنة، �انت الثمار قلیلة. وهذا ما  معینة حیث �ان �عظ فیها. لقد أتى بذلك العدید من ال 

�قوله: �نت مقتنًعا أكثر من أي وقت مضى أن الوعظ �رسول، دون أن اجتمع مع أولئك الذین أ�قظوا وتدر�بهم في طرق هللا، �أنك  

ال ترتیب أو تواصــل. النتیجة �انت أن تســعة من �ل  تجهزهم للفشــل مبكًر. أً�ا �ان �م الوعظ بدون مجتمعات منتظمة، وال تأدیب، و 

بدون محاسـبة أو مسـاءلة، تصـبح الكنائس عاطفیة    ) 628( عشـرة من الذین سـمعوا واسـتفاقوا عادواكما �انوا أسـرع من أي وقت مضـى. 

وســـــطحیة. �عتقد د. دینیس �ینلوف أنك أنت وأنا �حاجة إلى مســـــاءلة المؤمنین اآلخر�ن لكي نرى احتیاجات قلو�نا. فكتب قائًال: أنا  

القداـسة المبكرة. وال   مقتنع �أن هذه الحاجة للمجتمع المـسیحي �انت هي الدافع وراء ابتكار جون و�ـسلي، فصـول ودروس في نهضـة 

أعتقد أن هناك طر�قة أفضـل لتعلیم القداسـة منها. �شـفت هذه االجتماعات عن جسـدانیة اإلنسـان واسـتبداد وطغیان المصـلحة الذاتیة 

ا مكان للفحص والكشــف عن الذات  . الفرد�ة. نحن نعتبر الكنیســة عادة مكاًنا للبنیان، لبناء �عضــنا البعض في اإل�مان؛ ولكنها أ�ضــً

وهذا جزء مؤلم من حیاة الكنیســة التي ال نحبها. لكنه جزء ضــروري. أما في مجال اإلرســالیات، فإن أعظم مشــاكل خدام اإلرســالیات  

 ) 629( لیست مع غیر المخلصین، ولكن مع المبشر�ن اآلخر�ن. فهذا جزء من الخطة اإللهیة (لتقد�سنا). 

 

 نصائح عملیة للمشار�ة في المجتمع 

 نفسك متاًحا لآلخر�ن ولعائلة �نیستك.أجعل  -1

 ذ�ر نفسك على الدوام �م هى الكنیسة غالیة على المسیح وتعاملوا مع �عضكم البعض �عائلة. -2

 تعهد �القیام بنوع معین من خدمة الجسد، حتى لو تنظیف الحمامات! -3

 تعهد للقیام بهذا العمل حتى لو شعرت بذلك أو لم تشعر. -4

ا �اآلخر�ن، إذا �نت رجًال، فاطلب مصـــــادقة رجل ومســـــاءلة رجل هللا اآلخر. و�ذا �نِت امرأة،  اجعل نفســـــك حســـــ  -5 اســـــً

 فشارك حیاتك مع امرأة تقیة أخرى.

 عندما تجتمعون للعبادة، اعبدوا الرب �كل قلو�كم. -6

 عندما تكون هناك مشاكل فى �نیستك المحلیة، �ن جزًءا من الحل. -7

 

 مهمة الدرس النهائي

 
628 Ibid, 139 . 
629 Kinlaw, 65-66. 
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ــیة والطرق التي اســــتخدمها اجتم ع مع زمالئك في الفصــــل واشــــهد عن الدروس الروحیة التي تلقیتها من هذه الدورة الدراســ

 هللا لهذه الدروس في حیاتك.
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