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 تعليمات لقادة الفصول 

  جلسككككة دقيقة لكل   120-90تخصكككك   أن   صككككورة المسككككيح   يجب  إلى  للمؤمنالتشكككككيل الروحى   تحدث عنهذا المنهج ي
  وقت الواجبات خارج الفصل إلى  افة  ، باالضدراسية

 بناء الدرس

ا  وتأكد  بمناقشككة الجواب مع    لطالب، واسككمح ل؟، اسككأل السككؤال الذب يتبعهاعالمة االسككتفهام   إلى( كل مرة تصككل فيها  1) 
 ن استلزم األمر، يمكنك دعوة الطالب باالسم إفى الفصل يشتركون فى المناقشة  و جميع الطالب  أن    اجيد  

صكك   ثناء الأآية كتابية  من فضككلك اجعل الطالب يفتشككون على هذي ا يات ويقرأونها    إلىتشككير    ي( كثير من الحواشكك 2)
    الدراسى

 األقل  جبات علىاو   ةثالث يشمل على درس كل (3)

نفسكككككك على الصكككككالة  ن بروان" كأسكككككلوب تدرب به الأدكتور  لل  تسكككككتخدم "دليل الصكككككالة اليومى"أن   يطلب منكسكككككوف    -أ
 ، ولتتعلم الحوار والشركة مع هللا فى الصالة بالمكتوب

س  سككوف تحفه هذي الصككلوات فى تكتب صككالة شككخصككية بناء على ماتعلمه الطالب فى الدر أن   سككوف يطلب منك  -ب
صالة شخصية  والغرض من هذا الواجب هو تشجيع الطالب على تخصي  الحقائق الكتابية التى تعلموها فى الدروس    دفتر

 صلوات شخصية   إلىها  نلنفوسهم ويحولو 

ا    سوف يطلب منك -ج  لما يعلمك به هللا خالل كل درس   تكتب مقاالت فى الدفترأن  أيض 

فى بداية كل حصكككة دراسكككية سكككوف تتعطى الفرصكككة لجميع الطلبة لوجوب المشكككاركة بصكككلواتهم المكتو ة مع  مالئهم   (4)
 ا التمتع بالشركة الروحية يض  أ، و سة االتضاع والمحاسبة المشتركةالطالب  والغرض من هذا التدريب هو ممار 

 .امكتو   أو  ا  يكون شفوي  أن   ان يمكنمن امتحان  هذا االمتح  البد  فى نهاية كل درس(  5)
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 1الدرس 

 

 صورة المسيح  إلى التشكيل 

 

 أهداف الدرس 

 فى نهاية هذا الدرس، على الطالب أن:

    ا على تعريف التشكيل الروحىيكون قادر   -1

    ا على تقديم التأييد الكتابى للتشكيل الروحىيكون قادر   -2

   يفهم وينطق بالمأمورية المسيحية العظمى -3

  ا على مناقشة بعض التحديات التى تق  فى وجه التشكيل الروحىيكون قادر   -4

 لقطات من الحياة

يمان  وال واحد منهما تر ى  ا فى اإلينموان مع    انشككككككاهدهمأن    انه لمن المثير جد  أا على الرب يسككككككوع، و ث  يجيراننا حد  فتعر  
ا ونحن نشكككاهد كي   وأنا تشكككجعنا جد    ي"بك"فى بيت مسكككيحى  وال واحد منهما له خبرة كثيرة مع الكنيسكككة على االطالن  ولكن 

كثر من حفنة من الناس فى حياتى بجوع متزايد لكلمة أنى تقابلت مع أأعرف   ا  انا اليضككككككك  أنجيل كالهما وغير بيتهما  ر اإلغي  
 هللا عما لدانى وكيم 

قول هذا الن  عن سككؤالين: األول، ما ا ي   إلى  ا، وكنا نصككغى  كنا فى منتصكك  درس الكتاب المقدس فى انجيل يوحنا حديث  
اتشككبه  أن   ريد أ نا فقط  أ ، " ا رة تبكيت فى صككوته ب بن   ، كيم   ت يغير حياتنا؟ وفجأة، صككرخ أن   ؟ والثانى، كي  ينبغى لفهمنا ليسككوع يسككوع 

ا ومرعبة للغاية ألنها لم  اتشبه به! كانت لحظة مميزة جد  أن   ريد أ فعله؛ وفى كل جزء من حياتى، فقط أ قوله و أ بيسوع! فى كل شئ 
بالروح    ، شكككككوان الموضكككككوعة فى قلب كيم كانت التعبير عن األ   هذي الشكككككهادة وهى تسكككككمع تلك اللغة  كانت لحظة مميزة ألن   تترب  

هذا هو االشكككككتيان   يكونا مثله  أن    اشكككككتاقا   ا نهم أ ا حتى ا وجذاب  را جد  ا مؤث  فى يسكككككوع شكككككخصككككك    ، ودانى   ، القدس  فقد رأب كل من كيم 
 يكون لدب كل مؤمن   أن   المشترك الذب يجب 

 رئيسيةالفكرة ال

   .رجع صورته فيناي  أن   بل  ،لهى من خالصنا ليس الغفران فحسبالغرض اإل
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 مقدمة

وهو مكتوب من   خرين فى حياتهم لتغيير األ  مصكككصكككم للمؤمنين الذين يريدون التغيير  يهو منهج دراسككك   يالتشككككيل الروح
  إلى عظم  أ مقياس    إلىيتشكككلوا  أن    ، ولكنهم يريدون ا الذين يحبون هللا من قلب نقىيضكك  أجال والنسككاء المولدين من هللا، و جل الر أ

 صورة المسيح 

  فى  )يميز حياة كل المؤمنين أن   ا  )عدم الرضكككككككى المقدس هذا يجب ليه روحي  إ ا على ما توصكككككككلنا  تمام   فمعظمنا غير راض  
شكوان يعبر عنها أفضكل تعبير بصكالة كاتب  سكير وسكلوك أقرب مع الرب  وهذي األ حياة    إلى كل ركن فى العالم، يشكتان المؤمنون  

ي ل    ي إ ل ْيك  ي ا هللا  "   إلى المزمور، "ك م ا ي ْشت ان  اإل  ذ ا ت ْشت ان  ن ْفس  ي اي ، هك  ل  اْلم  او  د   ( 1) ج 

 ترويه ، ألن حياة يسوع التى فى الداخل هى التى  مقدار متزايد  إلىهللا    إلىطشنا  عن طريق التشكيل الروحى يروب ع

   ننمو فى إيمكاننكا أن      نحن نريكداينمو أن    والمؤمنون الحقيقيون يريكدون 
عظم لحضككككور هللا فى أ دراك  إب  أ -   ومع هللانريد السككككير بالقرب من الرب  

نكون أكثر  أن    ا  نريدا وتعفف  كثر انضكككباط  أنكون أن    حزان  نريدفراح واألاأل
وكثيرون منككا يريككدون مزيككد من حيككاة    ا ا وأكثر سككككككككككككككالمكك  وأكثر فرحكك    تكككاال  ا

التغلكب    التكريس المسككككككككككككككتمرة  نريكد حريكة من الخوف والقلق واالهتمكام  نريكد
أن   ا  نريككد، أكثر نفعكك  اأكثر إثمككار    أن نكون   نككا نريككد  نريككد التغلككب على الخطيككة المحيطككة بنككا  جميععلى بعض العككادات العنيككدة 

عرفهم يريدون  أ ن الذين  يمعظم المؤمن   نظهر حياة المسككككككككيح أمام ا خرينأن    رتتبارك عالقاتنا وتكون مشككككككككبعة  نريد باسككككككككتمرا
ا من كونهم مختلفين عما هم  التشكككيل الروحى يقدم  ن! وكثيرون ييأسككون سككر  و وممسككوكن  و نهم عالقأالتغيير  كثيرون يشككعرون  

 ليه إخارطة طريق للتغيير الذب نريدي ونحتاج  

و مانسكككميه فى هذا المنهج الدراسكككى "التشككككيل الروحى"   أ،  يتحقق عن طريق التلمذة   "فو سككك "ليه  إن  ن التغيير الذب نشكككتاإ
  ( 2) التشككككيل الروحى يتضكككمن "تجديد القلب"  فى القداسكككة" و"التقديس المسكككتمر"  هناك عبارات لها صكككلة بالموضكككوع مثل "النمو

  تدريجى" بطئرية( وتغيير"ذل من تغيير محورب )لحظات تغيير جوهو عبارة عن أ مة وعملية مستمرة  وهو يتطلب ك

 

 

 
 1: 42 مز 1
 مصطلح يستخدمه داالس ويالرد  2

التغيير ... ولكن   ون كثيرون من الناس يريد

التغيير ممكن. وبعد  أن   كثيرون منهم اليؤمنون 

الفشل، يعيشون الحياة  و سنين من املحاولة  

 املسيحية فى يأس هادئ. 

 جيمس براين سميث 
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 الدرس 

 صلة بالتشكيل الروحى  اتربعة نصوص كتابية ذأيوجد  -1
ْرآٍة، ن ت غ ي ر   (  18:  3 كو2)  -أ م ا في م  وٍف، ك  ْكشككككككككك  ْجٍه م  ر ين  م ْجد  الر ب   ب و  ا ن اظ  م يع  ن ْحن  ج  ْن   إلى"و  ا، م  ْين ه  ور ة  ع  ت ْلك  الصكككككككككي
وح  "  إلىم ْجٍد   م ا م ن  الر ب   الري  م ْجٍد، ك 

ا    (19:  4غل)  -ب ْم أ ْيض  ين  أ ت م خ ض  ب ك  ْم "أن   إلى"ي ا أ ْوال د ي ال ذ  يح  ف يك  ر  اْلم س  و   ي ت ص 

ر  ك ل  إ  (  28:  1كو)  -ج ٍة، ل ك ْي ن ْحضك  ْكم  اٍن، ب ك ل   ح  ل  م ين  ك ل  إ ْنسك  م ع  اٍن، و  ر ين  ك ل  إ ْنسك  ام ال  ف ي "ال ذ ي ن ن اد ي ب ه  م ْنذ  اٍن ك  ْنسك 
وع  "الْ  يح  ي س   م س 

م يع نك ا  أن    إلى"(  14-13:  4أف)  -د ي  ج  م ْعر فك ة  اْبن  هللا      إلىن ْنت ه  ان  و  يمك  يك ة  اإل  ان  د  ل    إلىو حكْ امك  اٍن كك  ة     إلىإ ْنسكككككككككككككك  ق يك اس  قك امك 
يح   ْلء  اْلم س  ، ب م ْكرٍ   م  يل ة  الن اس  م ْحم ول ين  ب ك ل   ر يح  ت ْعل يٍم، ب ح  ال ل  "  إلى ك ْي ال  ن ك ون  ف ي م ا ب ْعد  أ ْطف اال  م ْضط ر   ين  و  ة  الض   م ك يد 

و بحسككككب هذي النصككككوي الكتابية، ماه   "الروحى، نسككككتمد عبارة "التشكككككيل  خرب كثيرة أمن هذي الشككككواهد الكتابية، وشككككواهد  
هى بعض الوسكككائل لتحقيق هذا الهدف المذكور فى هذي النصكككوي؟ بحسكككب ما ورد فى  الغرض النهائى للحياة المسكككيحية؟ ما

 فسس، ماهى بعض النتائج؟ أ

 تعريف التشكيل الروحى  -2
 (3)ا خرين   و لخيرأجل ا خرين  أالتشكيل الروحى هو سلسلة عمل النعمة لمشابهة صورة يسوع المسيح من 

"لخير  أو   "صكككككككككورة المسكككككككككيح" و"من أجل ا خرين"  ،""سكككككككككلسكككككككككلة عمل النعمة  :الثة أجزاءث  إلىدعونا نقسكككككككككم هذا التعريف  
 " نا خري

 التشكيل الروحى هو عمل النعمة.  -أ
نفعله لكى نتيح  أن    ، يوجد الكثير الذب يجبومع  لك  صكورة المسكيح   إلىنفسكنا  أنفعله لكى نغير  أن    نقدربمعنى الشكئ  

 نفسنا بالكامل لعمل نعمة هللا المغيرة النعمة هى عكس الر ح ولكنها ليست عكس بذل الجهد أ

البشككككككككككككرب  سككككككككككككوف نركز على النعمة فى هذا  نحاء العالم، هناك كنائس معينة تركز على النعمة بدون المجهود  أفى كل 
النعمة تتضكككمن تعاون بذل الجهد بين  أن   كل تقدم فى الحياة المسكككيحية هو معجزة النعمة  إالأن    المنهج الدراسكككى  وسكككنوضكككح
 الروح القدس و ين المؤمن 

 
 . 12( ,Downers Grove: Inter Varsity Pressروبرت موهلوالند جر. دعوة إىل رحلة )  من م. 3
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"كل أن    لمقدس  نحن نعلم الكتاب ا سكلوب الذب به كتبتأمل فى األ  ،بذل الجهد بين النعمة واالجتهاد وكمثال لهذا تعاون 
الكتكاب هو موحى بكه من هللا"  و عبكارة أخرب، ككل الكتكاب هو معجزة النعمكة  أوحى هللا للنكاس لكى يكتبوا، وأيكدهم بكالقوة لكى 

ا فى ا كثير  يضككككككككككككع البشككككككككككككر مجهود  أن    ا للنعمة العاطلة  و دون يكتبوا، وحفه كتاباتهم  ومع  لك، فإن كتابنا المقدس ليس نتاج  
 (4)، لما كان لدينا كتاب مقدستابةفكار والكلمعلومات وفح  المصادر وتنظيم األالتأمل وجمع ا

 !أنفاس هللابنا المقدس عن طريق الوحى و لقد جاء كتا

ان  ي ْنم ي" قال بولس شيئ   ق ى، لك ن  هللا  ك   (5)ا مشابها لذلك عن خدمته: "أ ن ا غ ر ْست  و أ ب ليوس  س 

 التشكيل الروحى هو عملية مستمرة.  -ب
  إلى أن" و"  إلىمجد" و"  إلى"مجد    عبارة ا تحت  ، ضكع خط  احة سكابق  للتشككيل الروحى الموضك   فى األر عة نصكوي األسكاسكية

 ونلبس"   نصلأن  

وأنشككككككككككطة متقدمة  يتكلم بولس عن عملية الغرس والسككككككككككقى )الرب(   رمسككككككككككتمعملية   عنا  هذي النصككككككككككوي الكتابية تكلمن
التشككبه بصككورة المسككيح هو رحلة أن   (9)والنمو فى المعرفة  (8)والنمو فى اإليمان   (7)فهو يتكلم عن النمو فى المحبة   (6)والنمو 

نيكأس ال  أن    يجكب  األمكام   إلىنكه تتخللهكا لحظكات من القفزات العميقكة  أال  إظمكة،  تا تكون بطيئكة وغير منحيكانك  أرائعكة رغم إنهكا  
يحدث   (10)ن يدر نا أيجعلنا متضكعين و أن    بل نسكمح للفشكل  ،عندما نفشكل

التشكككككككككككككككيكل الروحى على فترات مختلفكة فى حيكاة ككل مؤمن  وهكذي الفترة  
البر    إلىتتككأثر بكثككافككة رغبككة المؤمن  والكتككاب يعلمنككا، "العطككا  والجيككاع  

 ليس كل مؤمن لديه نفس كثافة الجوع والعطش   (11) يشبعون"

 

 

 

 

 
 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

نفعله  أن  نستطيع  يءفى التحليل النهائى، الش 

شخاص يحبون  ألى إ نفسنا ألكى نغير 

   ويخدمون يسوع ما
 
 ت  لم ن

نفسنا هلل لكى  أ ح 

يقوم هو بعمل النعمة  املغيرة فى حياتنا، 

  نفسنا هلل بطرق تمكن هللاأودورنا هو تقديم 

 يجرى هذا التغيير بعمل النعمة أن 

 روبرت مولهوالند جر.  
 



9 

 

 ة مستمرة ألنه يتضمن تغيير الذهنالروحى هو عمليالتشكيل   -1
يبدأ التشككيل     ن بالقدرة على التفكير والمشكاعر واالختيارو ن مخلوقو البشكر المعقد  كماكينات  نحنأو   لم يخلقنا هللا كبشكر آليين

 تغيير عواطفنا والتغيير الطبيعى لسلوكنا وتصرفاتنا   إلى، والذب بدوري يؤدب  )12(الروحى بعملية التغيير المستمر للذهن
نه عندما تكلم بولس عن كوننا  أا  ، بالك جونز مؤخر  ي كرنى صديق
إعككادة  أو    التجكككديككد""  تحمكككل فكرة   ""تجكككديككد  ، كلمكككةهن"نتغير "بتجكككديككد الككذ

   ة تصككككميم البيت التصككككميم  يمكننا التفكير فى مشككككروع إعادأو   التشكككككيل
، ولكن ا بيوت الهوتية قويةيضكككك  ألديهم بيوت روحية طاهرة و كثيرون منا 

فاسككدة يتطلب اسككتبدالها، وأماكن معوجة يتطلب    اليزال بها ألواح خشككبية
  إلى معظمنكا يحتكاج    مكاكن غير جكذابكة يتطلكب تجميلهكا أاسككككككككككككككتقكامتهكا، و 

نفوسككنا معلقة على الحوائط  وصككور عن   ،بعض الصككور الجديدة عن هللا
ا! هذا النوع من إعادة التصككككميم هو عملية مسككككتمرة، قال بالك، ليس كمشككككاهدة مقاطع من بيت يعاد تصككككميمه من جديد  يضكككك  أ

  هاننا فى الوقت الحقيقى!أر  نها عملية تغييإ ترب القديم والجديد أن    بالكامل حتى فى غضون عشر دقائق يمكنك

 أفضل  ارتلية مستمرة تتضمن اتخاذ قر التشكيل الروحى هو عم -2
أن   ا أقول للشكككككباب  كثير  )13(ا، بل بالسكككككعى المتواصكككككلاننا لن نحمل صكككككورة المسكككككيح فى مجد متزايد على الدوام أتوماتيكي  

طريق اتباع  ا عن ننا لن نجد نجاح  أا! لقد اكتشككفت  الخطوة األولى للسككير والسككلوك القريب من هللا ومع هللا هى "االسككتيقا  مبكر  
كنت تفعله باسككككككتمرار،   ا تفعل مان كنت دائم  إر بنعمة هللا  كما يقول المثل، "بل السككككككباحة ضككككككد التيا  ،تيار طبيعتنا المتكاسككككككلة

 ا حيث كنت باستمرار!"فسوف تكون دائم  

د    س  ، و ال  ت ْصن ع وا ت ْدب ير ا ل ْلج  يح  وع  اْلم س  وا الر ب  ي س  و ات  "ب ل  اْلب س  ه   ( 14:  13  )رو  "أل ْجل  الش 

 التشكيل الروحى هو عملية مستمرة ألننا نتشكل عن طريق اختبارات الحياة. -3
أ  و     في وقككت واحككد  ومعظم هككذي االختبككارات تكون مؤلمككة  يككذكرنككا  كلهككا في وقككت واحككد ولكن قليال    االختبككارات ال تككأتي

الجميع يقدرون التأكيد  حد كبير حتى يجرحه أوال  بعمق"  ف  إلىا  نسككان  إيسككتخدم  أن    هللا يسككتطيعأن   تو ر أنه "من المشكككوك فيه
والليلة المظلمة للعدو    لة والظالمة للعدو،والشكدائد، والكلمات غير العاد  ، والرياح القاسكية للمحنلكن مواسكم الصكعو ة  و والتثبيت

 هى التي تشكلنا بعمق أكبر 

 
 2-1: 12 رو 12
 13: 29 رأ 13
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كبر!" كلنا نعرف هذا  أأعلنت إحدب بناتي بشكككككككككل دراماتيكي للغاية في اليوم ا خر، "أنا فقط ال أسككككككككتطيع االنتظار حتى  
رحلكة من ه في كل مئك ب يتلكذ  بأبنكااألأن    الشككككككككككككككعور  لكن هللا ليس في عجلكة من أمري عنكدما يتعلق األمر بنمونا الروحي  فكمكا

ا ما! هذي هى على ، ليس كما سكككنكون يوم  مثلما نحن -تلذ  ويسكككر بنا اليوم  ي  السكككماوي فإن أبانا    ا،يضككك  أ، هكذا  مراحل نضكككجهم 
 نصدقها ونقبلها أن    صعب الحقائق بالنسبة لناأرجح واحدة من ألا

أن       المعجزات، مثل اإلسكراع االسكتثنائي في العملية السكتمرة، الذب يظهر النمو ن العهد الجديد مليء بفكرة  يقول أحد المؤلفين، "إ 
قوي بمكا يكفي ليقوم بمكا يريكدي على أي حكال  فكالنمو، بكالطريقكة العكاديكة التي تحكدث بهكا األشكككككككككككككيكاء في العكالم، تظهر الطريقكة التي   هللا

حد  ون   التطور والنمو الروحي ال يحدث إال في حاالت األ مات، فإننا نحصكككر أن   اختارها هللا عادة للعمل في العالم  إ ا كنا نصكككر  على 
 )14("  ياري السيادي هللا وننتق  من خ 

 التشكيل الروحى هو التشبه بصورة المسيح.  -ج
،  لمدة خمس سككككككنوات مع نمو قليل  ماءالصككككككيني  تروب بذور هذا النبات بال  الخيزرانيمكن تشككككككبيه النمو المسككككككيحي بنمو 

 أسابيع! 6قدم في  90ولكن في السنة الخامسة تنمو الخيزران الصيني  

المسكيح   نسكان كامل فىإ نفس الصكورة"، يتصكور المسكيح"، "كل  إلىدائرة حول هذي الكلمات: "فى النصكوي السكابقة  ضكع  
  قامة ملء المسيح""  "،يسوع

 : قصد هللا للمؤمنينصورة هللا -1
ل ق ه ؛لق اإلخ   ور ة  هللا  خ  ل ى صككككككك  ت ه   ع  ور  ل ى صككككككك  ان  ع  ْنسككككككك  ل ق  هللا  اإل  ْم "  نسكككككككان على صكككككككورة هللا: "ف خ  ل ق ه    ك ر ا و أ ْنث ى خ 

خلق  )15(
كانت حياتهما حياة    )16(كانت حياتهما "مباركة" و"مثمرة"    خلقه   وكممثله الحبيب فى العالم الذبنعكاس لطبيعة هللاانسكككان كاإل

 )17( البعض  اومع بعضهم انفتحة مع خالقهمشركة بال أنانية وحميمية ومفرحة وم

 عن  ين لذوتهما وأنانيين، وانفصكككال ي واع   (  فأصكككبحا نها لم تتال   أ صكككورة هللا )مع  تشكككوهتفى الخطية،  عندما سكككقط آدم وحواء  
 )18(صورته   إلى الشركة مع هللا  ولكن من تلك اللحظة اليائسة، بدأ هللا بتنفيذ خطته الكريمة إلعادة الناس الذين أحبهم  

 -اسكككتعادة الشكككركة- هللا ليس مجرد غفران الخطايا بل اسكككتعادة كاملة لصكككورة هللا  الغفرانعلى الرغم من  لك، فإن قصكككد  
  تعادة صورة هللا هي عملية مستمرة اسأن   هي لحظة فورية، في حين

 
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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أناس يحملون صورة المسيح، الذي هو صورة هللا  الناس   -نكون نحن الذين خلقنا لنكون أن  إن هدف هللا لكل مؤمن هو
هناك؟ تم تصككميم هذي    إلىهرون شككخصككيته الجميلة ويعيشككون لحظة بلحظة كممثلين له في العالم  ولكن كي  نصككل  الذين يظ

 الدورة التدريبية كخريطة طريق لرحلتك 

 صورة هللا غير النظور  يسوع المسيح: -2
، ب ْكر  ك ل    ور ة  هللا  غ ْير  اْلم ْنظ ور  ل يق ٍة ""االبن ال ذ ي ه و  ص   )19(خ 

يل  م ْجد  اْلم س   ْم إ ن ار ة  إ ْنج  يء  ل ه  ، ل ئ ال  ت ض  ن ين  ْهر  ق ْد أ ْعم ى أ ْ ه ان  غ ْير  اْلم ْؤم  ور ة  هللا  ""إ له  هذ ا الد  ، ال ذ ي ه و  ص   )20(يح 

ٌل ك ل   ام  ْوه ر ي ، و ح  ر ْسم  ج  ي ، و  اء  م ْجد  ت ه""االبن ال ذ ي، و ه و  ب ه  ل م ة  ق ْدر   األ ْشي اء  ب ك 
)21( 

أن   ففي يسككوع، نرب تمام ا هذا النوع من الناس الذين خلقهم هللا  ظور نمليسككوع هو صككورة هللا غير اأن    هذي ا يات تذكرنا
 يكونوا  يسوع هو المثال الكامل للنضج الروحي 

 صورة المسيح هى النضوج الروحى. -3
قياس  " الكمال المسكككيحى هو ببسكككاطة،أو    يعنيه الكتاب بالنضكككوج الروحى  والنضكككوج الروحى،ن صكككورة المسكككيح هى ما إ

 )22(قامة ملء المسيح" 

ا لكى تشكككلنا  ع، ألن كل األشككياء تعمل ملم ا عن األا مختلف  فكير  يفكروا تأن   المؤمنين الذين فى روما  ،شككجع الرسككول بولس
والمصكككائب والنجاح  تشكككمل الخدمة والحياة العائلية والفقر والغنى والصكككراع واالضكككطهاد    "ء"كل األشكككيا  )23( صكككورة المسكككيح  إلى

 يجعلنا مثل يسوع" أن   هو يءلهى من كل شفالقصد اإل   والحزن والوحدة 

في البرية،    اومصلي    انراي صائم    ديد يمتلئ بالصور الجميلة ليسوع نسان الكامل وهو مثالنا العظيم  والعهد الجيسوع هو اإل
ويق     ايخبز السمك لتالميذي، ويمسك سوط   ،على مائدة مع الخطاة، يمسك أطفاال  في حضنه، يجلس على شاطئ رملي تكئ ام

عمواس مع اثنين من التالميذ    إلىمرأة عطشككككى عند البئر، يطعم الجياع، يسككككير على الطريق  ا، يشككككهد الضككككد المقاومين روحي  
المقدس، ويسككككككككتسككككككككلم ويخضككككككككع للصككككككككليب  هذي الصككككككككور وغيرها الكثير تعطينا فكرة عن نوع  المحبطين ويشككككككككرح لهما الكتاب  

       ، وحبه المتواضكككع للتالميذ غير(24)توافق مع  تواضكككع يسكككوعالتلمذة المسكككيحية هى ال نكون أن    المسكككيحيين الذين يجب

 
 15: 1 كو 19
 4: 4 كو2 20
 4: 1 عب 21
 13: 4 فأ 22
 29-8:28 رو 23
 11-5: 2 ف  24
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،  ( 29) ر، وتحم له لأللم بسككككككككككككككرو (28)النعمة والحق، وتوا نه الكامل بين  (27)، ووداعته(26)، وحبه المخل  للخطاة (25)جينالناضكككككككككككككك 
 ، وأكثر من  لك بكثير (32)، وانتصاري على الشر(31)، وامتالؤي بالروح(30)وطاعته حتى الموت

ا    إن التلمذة المسكككككككككككيحية تتوافق مع أولويات يسكككككككككككوع ، دفاعه عن (34)، وصكككككككككككناعة تالميذي (33)تبشكككككككككككيري باإلنجيل -أيضككككككككككك 
 ، وأكثر من  لك بكثير (36)فقراء المجتمع المنسيين  إلى، وخدمته  (35)المظلومين

 .صورة المسيح ترى فى فضائله -4
دعونا نفكر لحظات قليلة    (37)يتبعوا مثال المسككككيح كونهم "يتمثلوا باو كأوالد أحباء" أن    فسككككس، يأمر بولس المؤمنينأفى 

 ( بة واللط  والوداعة والتعف ، إلخمثال: المحنتمثل بها )أن    عن فضائل يسوع المسيح التى يجب
أن   ابحث عن الشككككواهد الكتابية التالية لترب ما إ ا كان بإمكانك سككككرد ثماني فضككككائل على األقل عن يسككككوع والتى يريد هللا

  الجواب  (34:  23؛ لو34:  13؛ يو5:  13؛ يو32  :4  فأ؛  24-21:  2بطرس  1؛  1:9  ؛ عب29:  11مت)يشككككككككككلها فينا:  
  فى نهاية الدرس

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

 ؟ نشدد على البعض ا خر الفضائل والبعض   ىعلالتشديد    إلى  لما ا نميل  ناقش هذي الفضائل كمجموعة

 
 35-34: 13 يو 25
 11-10: 4 يو1 26
 29: 11 مت 27
 17: 1 يو 28
 21: 2 بط 1 29
 8: 2 ف  30
 16: 14 يو 31
 9-8: 3 يو1 32
 18: 4 ؛ لو 38: 1مر  33
 19-13: 3 مر 34
 18: 4؛ لو14-12: 21مت 35
 40-34: 25 ؛ مت 44-36: 6، 11-10: 3مر  36
 5:1 أف 37
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 كيف تبدو صورة المسيح في المؤمنين -5
"، التى "خلقنا" هللا فيها "صورة هللا   فى هذا الن  الكتابى، يص  بولس  ( 17- 10:  3كو ) توجد صورة قوية لصورة المسيح فى  

ا    والتى يجب   "  "نلبسها أن أيض 

  ب هذي الصفاتاكت  تكتشفوا صفات "اإلنسان الجديد" أن   ا وحاولوامع  (  17-10:  3كو)اقرأوا  

ألوالدي  فال برنا نحن وال أفضككل جهودنا تشككبع بر هللا  ن حياة الرب يسككوع هى الحياة الوحيدة التى تشككبع متطلبات هللا المقدسككة  إ 
   ( 38) المطلوب وال نستحق بركاته 

 جل اآلخرين  أالتشكيل الروحى هو من   -د
، وال هي إنها ليسكككت متعة نصكككل إليها وحدنا  التمتع المتزايد باو   إلىإن مشكككاركتنا في حياة يسكككوع المسكككيح الجميلة تقودنا  

من أجل ا خرين  فق مع صككككككورة المسككككككيح من أجل ا خرين في جسككككككد المسككككككيح و بها لوحدنا  "نحن ملتزمون بالتواواحدة نتمتع  
هذا    إلىجلب األشككخاي المكسككورين    إلىالمؤمنون الذين يحملون صككورة يسككوع المسككيح يسككعون دائم ا    (39)"خارج جسككد المسككيح

 ن في بذل حياتنام يتم العثور على الروحانية الحقيقية في عزلة عن عالم مكسككككككور ولكالفرح نفسككككككه ألن هذا ما فعله يسككككككوع  ل
وهذا ما   (41)هو المكان الذي ينبع منا عبيري   وهذا هو المكان الذي سككككككككوف يلمع من خاللنا مجدي  هذا (40)لشككككككككفاء المنكسككككككككرين
  (42)تكشفه لنا حياة يسوع

 تحكمها بالكامل المحبة اإللهية.ستكون نتيجة التشكيل الروحي حياة  
التوافق مع المسكككيح هو التشكككبه بسكككلوك المسكككيح، ليس فقط بطباعه الداخلية  التشكككبه بالمسكككيح هو محبة هللا من كل القلب  

فعالقكة    (44)عظم  للتشكككككككككككككككيكل الروحى من الحبكة البكا لكة!أ   فليس هنكاك قيكاس  (43)والنفس والقكدرة والفكر، ومحبكة القريكب ككالنفس
الجوعى، والمظلومين    ،، المرضككككككككككككككىالمنبو ين، غير المحبو ين  -ا تقود لخكككدمكككة المحتكككاجين  المسككككككككككككككيح مع أبيكككه ككككانكككت دائمككك  

 (45)ا يض  أنوع  هذي المحبة سوف يميز الذين يرثون الملكوت  ن  إ ا  وقالوالمضغوطين روحي  

تجعلنا أكثر سككككككخاء   أو   الطاعة  إلى  لكن إ ا كانت العبادة ال تقودنا  هتمام ا التكريس دون    إلىالروحانية السككككككطحية تؤدي   
، ورأفة تجاي ا خرين، فر ما ال ا، وعطاء  للمحتاجين، فعندئذ،  ليسككت هذي عبادة حقيقية  إ ا كانت الصككالة ال تجعلنا أكثر صككبر  

 تكون حياة صالتنا ليست على مثال صالة يسوع 

 
 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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 يسوع  إلىالتشكيل الروحى يحدث من خالل النظر المستمر  -3
ْرآٍة،  صككككورة يسككككوع  إلىهرية للتشكككككيل  ا ية التالية هى آية جو  م ا في م  وٍف، ك  ْكشكككك  ْجٍه م  ر ين  م ْجد  الر ب   ب و  ا ن اظ  م يع  ن ْحن  ج  : "و 

ْن م ْجٍد    إلىن ت غ ي ر    ا، م  ْين ه  ور ة  ع  م ا ،  م ْجدٍ   إلىت ْلك  الصي وح  " )ك   ( 18:  3وك2م ن  الر ب   الري

 "معنى "ناظرين -أ
ه بجدية؟ "مجد الرب"  من فيبجدية  لكن ما الذي نفكر ونتأمل  نتأملهما  أو   نصككككككككككككككلح عينينا الروحيتينأن    "ناظرين" تعنى

 يسوع   إلىفي التغيير هو النظر    نائكل أملنا ورجا  (46)في اإلنجيل  هو شخ  وعمل يسوع المسيح الفدائىهذا  أن    الواضح

 (47)يسوع"بمجد متزايد" صورة  إلىيسوع، يحولنا الروح القدس    إلىعندما ننظر    -ب
يسككككككككككوع في بسككككككككككتان  كفي العمل  عندما نركع باإليمان    التجسككككككككككد، يبدأ نفس روح التواضككككككككككع  اته  إلىبينما ننظر باإليمان 

  في إ الة أجزاء منا لم نخضع لها  ا ب تستمرجثميانى، نفس روح الخضوع والتخلي عن إرادة  

، حيث بيالطس، وهيرودس، فإن روح االتزان، والسيطرة على النفس،  م يمان مع يسوع أمام مجمع السنهدريعندما نق  باإل
 ا ، فان  نفس روح الصبر والمثابرة ينضج فينالصليب مع يسوع ونتعثر تحت ثقله  والثقة تحافه على تغييرنا  وعندما نحمل

  ا ، يصككككبح  لك الروح نفسككككه أكثر تطور  كلم بكالم الغفران والرحمة والحبعندما نتحد  مع يسككككوع على الصككككليب ونسككككمعه يت
قد اكمل"، نفس روح المثابرة يمكننا من إكمال العمل الذي  مع يسكككككككوع باإليمان ونسكككككككمعه يقول، "ا  فينا  عندما نموت يومي    اونمو  

نفس القوة المنتصككككرة التي أقامت يسككككوع من الموت واجلسككككته في أن    عندما نقوم مع يسككككوع باإليمان، نعلم أعطانا هللا القيام به!  
 السماويات أعلى بكثير من جميع السلطات والقوات التى تعمل فينا ومن خاللنا 

دنيوية  إ ا كانت  ب متعة أ إرضككككككككككاء الذات أوأو   يتحكم  فينا الكبرياءأن   إ ا كانت أعيننا ثابتة على الصككككككككككليب، ال يمكن
نتخلى عن التضككككحية والبذل، وال أن    االسككككتياء، وال نسككككتطيعأو    نكري، وال نحتفه بالمرارة أن   ، ال يمكنناتة على يسككككوعأعيننا مثب
  عيش في هزيمة روحيةنترك الخطية تسود، وال نأن    نشكو، وال يمكنناأو    نتذمرأن    نستطيع

أن   نيأس، وال نسكقط، وال يمكن هزيمتنا، وال يمكن أن   الوراء، وال نسكتطيع  إلى إ ا كانت أعيننا ثابتة على يسكوع، ال يمكننا العودة  
 ! اإلنجيل، تزداد قوته قوة  في داخلي  يا له من كنز في يسوع وفي اإلنجيل   إلى ننفصل عن محبة هللا  عندما أتطلع  

، ال تملك القدرة على تغييرنا  ورجال هللا ليس لديهم القدرة على تغييرنا  عندما تفكر  جيدة إن تقاليد الكنيسكككة، بقدر ما هي  
  ،   لم يكن مارتن لوثر ىاإلنسككككككككككككان  مركزها ، وليس  ، تالحه أنها تتمحور حول المسككككككككككككيحفي رجل أو امرأة مؤمنة أثرت في جيلها

 
نَ َنا، َورَأَيْ َنا ََمَْدُه، ََمًْدا َكَما لَِوِحيٍد ِمَن اآلِب، ََمُْلوءًا نِْعَمًة َوَحقًّا."" َواْلَكِلَمةُ َصاَر َجَسًدا  14:  1وأيًضا مع يو 7:  4  كو2مع 19: 3كو  2ابملقارنة مع  46  َوَحلَّ بَ ي ْ
 18:  3كو2 47
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مؤمن  ا، ولكنه  ، لكنه مؤمن مسكككككيحي  لم يكن جون ويسكككككلي ويسكككككلي  اني  يمؤمن مسكككككيحي  ولم يكن جون كالفن كالف  ، ولكنهالوثري  
 !الذي يجعل الناس عظماء ورائعين هو  المسيح وإنجيله   اكتناأن    مسيحي 

 نحن نصبح ما نراه   -ج
يصككنعها في حياتنا   أن    إحداث التغييرات التي يريدا ما يحد من الروح القدس من ا ما يتشككتت انتباهنا  هذا غالب  نحن غالب  

ا  ،يعبر القس جون بايبر   سككككككككاعات    يسككككككككوع  ليس أثناء مشككككككككاهدة   إلىالروح ال يعمل هذا التغيير فينا دون الرجوع    عن  لك جيد 
لتلفا  الفارغ؛ ليس عندما نتخلى عن سككككاعاتنا دون جهد السككككتكشككككاف شككككبكة الويب العالمية؛ ليس عندما نضككككع عقولنا  طويلة ل
بالتحديد، حيث "ننظر في  ا، وهوألن الروح يتحرك ويعمل ويحرر في جو واضكح جد     األشكياء التي تتجاهل المسكيح  كالعلى  

صكورة المسكيح    يطبق  والروح القدس  لمسكيح  والروح يفتح العين على المسكيح (  فالروح يرفع ا18مرآة  مجد الرب يسكوع" )ا ية  
رواحنا  إ ا اخترنا عدم التركيز على المسككيح، إ ا سككلكنا طريقتنا الخاصككة وشككغلنا أنفسككنا بتركيز آخر في الحياة ، فدعونا  أعلى  

من الفرح  لقكد أخبرنكا    بكدال   ءببكار قكانون هللا كعك  للخطيئكة واخت  ال نقول، "أين هو هللا؟" عنكدمكا نتحمكل الثمر المؤلم السككككككككككككككتعبكادنكا
 (48)ى األرجح مقيدين بكل استعباداتناطريق الحرية  إ ا قضينا أيامنا وليالينا في مكان آخر، فسنبقى عل

أنفسككككككنا أكثر من الال م، ونتوق  عن مقارنة أنفسككككككنا مع بعضككككككنا    إلىعندما نطرد االنحرافات الدنيوية، نتوق  عن النظر  
 وسيتاح للروح القدس فرصة العمل   ،ابعض  

يعمكل الروح فى حيكاتنكا؟ كي  يمكن تغيير  أن    نتشككككككككككككككتكت منأن    المقتبسكككككككككككككككة أعلى: كي  يمكن  ،نكاقش مقولكة جون بكايبر
 عاداتنا؟ 

 التشكيل الروحيالحقائق الحيوية التي يجب التأكيد عليها في  -4

 الروحي هو التغيير الذى يتم فى  الداخل والخارج.  شكيلالت   -أ
 تمجد في جسكككككككدنا، الذب هويأن    كما سكككككككنرب في الدروس التالية، يتضكككككككمن التشككككككككيل الروحي أجسكككككككامنا المادية  يريد هللا

بكثير من تعديل السككككككلوك  بل بالحرب، نحن  في القلب  التشكككككككيل الروحي هو أكثر  أوال     لكن التشكككككككيل الروحي يبدأ (49)الهيكل
ا    التشكككككككيل الروحي يحدث عندما ال تتغير أعمالنا الخارجية فحسككككككب، بل يتغير تصككككككرفنا الداخليأن   نعلم  عندما نفعل   -أيضكككككك 

رنا داالس ويالرد بشككل طبيعي ما سكيفعله المسكيح في موقفنا    )حرب بل باأل(     تشككيل الروحي ليس تعديال  للسكلوك"الأن    ،يذك 
-ليسكككوع نفسكككه  ، طبيعة األبعاد الداخلية  درجة كبيرة   إلىحتى يمتلك،    )الداخلي(وير اإلنسكككان  عملية إعادة تشككككيل أو إعادة تط

 (50)، قلبه، سالمه، فرحه  في التشكيل الروحي، تكون قد حصلت بالفعل على كل هذي"قلهع

 
48 Sermon by John Piper from 2corinthians 3: 18 

 20-19: 6كو1، 11: 8رو 49
 داالس ويالردهذه املالحظات مأخوذة من رسالة  50
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 .التأسيس الروحي يحدث بوسائل النعمة   -ب
في هذي الدورة الدراسككككككككية، سككككككككنتحدث عن بعض الوسككككككككائل التي يسككككككككتخدمها هللا   

صككككككورة المسككككككيح  هذي الوسككككككائل كثيرة وسككككككيتم مناقشككككككتها أكثر بكثير في   إلى لتشكككككككيلنا  
 الدروس التالية  

تدرج معا  بعض الوسككككائل التي اسككككتخدمها هللا، أو يسككككتخدمها حالي ا،  أن   حاول
 حياتك المسيحية لتحقيق النضج الروحي في 

ية ومثمرة فقط عن طريق المطر، وضككككوء الشككككمس، والضككككيق )أسككككباب لتعم ق  أن   فكما يمكن تنمو الشككككجرة لتصككككبح صككككح 
الجذور(، والتر ة الغنية بالمغذ يات، لذلك سككككوف نصككككبح مسككككيحي ين منتجين بصككككحة جيدة من خالل توظي  كل الوسككككائل التي  

التقزم في نموهم الروحي لمجرد أنهم تجاهلوا بعض الوسائل الحيوية لهذا النمو  على  وفرها هللا  كثير من المؤمنين يعانون من
أفراح الحياة    ختبرنه غير مدرب في صككككككككككالة خاصككككككككككة لن يسككككككككككبيل المثال، المسككككككككككيحي الذي هو مخل  في العبادة العامة لك

 المسيحية  سنناقش هذا بتعمق أكبر في درس الحق 

 .متاع باهللدافع التشكيل الروحي هو االست  -ج
لغرض من الخلق هو تشككككككككيل البشكككككككرية  ب واالبن والروح القدس في شكككككككركة حميمة وممتعة  كان ابطوال األبدية، كان ا 

ي صكورة هللا وجعلنا في شكراكة مع ا ب واالبن والروح القدس  أقرب صكوت مبكر يشكار إليه مباشكرة في الكتاب المقدس هو عل
له   ْوت  الر ب   اإل  ن ة  ع  "صكككككك  ي ا ف ي اْلج  "م اشكككككك  ار    إلى أنا أحب  لك  لما ا كان يمشككككككى في الجنة؟ كان قد جاء  (51)ْند  ه ب وب  ر يح  الن ه 

خلقهما  كان التعبير األقدم عن اإليمان والتقوب في الكتاب المقدس    نلذيلمع الرجل والمرأة ا -الشكركة    إلى  -التواصكل بالكالم  
 (52)"ببساطة "هو السير مع هللا

 خنوخ مع هللا  أسار   •
 سار نوح مع هللا  •
 براهيم مع هللاإسار   •
 يسير مع هللا أن    سرائيلإكان على  •

ا   العهد الجديد  إلى هذا الفكر ينتقل   "الشككككككككركة" مع المؤمنين،   إلى يذكرنا "يوحنا" بأن غرض  هللا في الفداء هو إعادتنا    ( 53) أيضكككككككك 
 ( 54) ب، ومع ابنه يسوع المسيح" ومع "ا  

 
 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 ط ب1؛ 15: 24لو  53
 1:3يو1 54

هدف هللا وأولويته هو تشكيلنا إلى نوع من  
الذين يطيعونه بشكل روتيني  الناس 

وبطريقة سهلة ألنه الرب، ألننا نعتز به،  
 وألنه معلمنا وصديقنا. 

 داالس ويالرد
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"السكككير مع هللا"  "الشكككركة مع هللا"  ما هي التعبيرات الجميلة و ات المغزب التي تذكرنا بأن الحياة التي ترضكككي هللا ليسكككت حياة  
نوع من الناس الذين يطيعونه    إلى حياة بسككيطة العالقة  هدف هللا وأولويته هو تشكككيلنا    - ة الممتلئة بالنعمة  معقدة ولكنها حياة الشككرك 

وأي تعليم يزيل هذي البسكككككككاطة ليس تعليم الكتاب    ( 55) بشككككككككل روتيني و سكككككككيط ألنه هو الرب، ألننا نعتز به، وألنه معلمنا وصكككككككديقنا  
د  أ ْ ه ان ك ْم ع ن  اْلب   ذ ا ت ْفس  و اء  ب م ْكر ه ا، هك  ي ة  ح  د ع ت  اْلح  م ا خ  اف  أ ن ه  ك  لك ن ن ي أ خ  يح  س  المقدس: "و     ( 56) " اط ة  ال ت ي ف ي اْلم س 

ن التحديات الجسككدية، بما في  لك نو ة قلبية وسكككتات دماغية  و سككبب  خالل السككنوات العديدة الماضككية، واجه والدي الكثير م 
كون في عجلة من أمرنا إلنجا  العمل،  أ   ا الق ، التشككذيب، إلخ  أحيان    - على ممتلكات والدي     ا هذي النكسككات، فقد أصككبحت حارسكك  

، هكل يمكنكك الجلوس  لي كوب من المكاء ويقول: "يكا بني   أجلس بعض الوقكت وأتحكدث معكه  سكككككككككككككيحضكككككككككككككر أن   لكن أبي يريكدني فقط 
هذي الفرصكة قد ال تكون موجودة لسكنوات أخرب كثيرة  ال يهتم  أن   أقاوم، خاصكة عندما أتذكر أن    والتحدث لفترة قصكيرة؟" ال أسكتطيع 

يدخلنا في شكككككككككككركته  أن   يد هذا هو شكككككككككككعور هللا من نحونا  ير أن    كثر من شكككككككككككركتى معه  أعتقد أ جله أ أبي بقدر ما يتعلق بعملي من  
 المبتهجة التي ال يمكن وصفها  

التشككككككيل الروحي ليس  أن    يكون دافعنا في كل انضكككككباط "ديني" وكل نشكككككاط أن   يجب (57)" وقوا وانظروا ما أطيب الرب"
 لك    إلى التالية، سكككنناقش أشكككياء مثل الصكككالة والصكككوم والتأمل والخدمة وما ا بل هو مجرد اختبار  في الدروس  ا فكري  مجرد سكككعي  
من المعرفة والمعلومات ولكن الشككككركة    ا وهدفنا هو ببسككككاطة  ليس مزيد   - االسككككتمتاع باو   - حيوي إبقاء أعيننا على الهدف   إنه ألمر 

 هللا رحيم ومنعم  يختل  عن أن    عكام، قكال جونكاثكان إدوارد : "الفرن بين اإليمكان بكأن هللا كريم  وتكذون   200الحميمكة  منكذ أكثر من  
 ( 58) لو ولديك اإلحساس الفعلي بحالوته يكون لديك اعتقاد عقالني بأن العسل ح أن 

 تحديات التشكيل الروحي  -5
تم تشكككككيلنا من خالل التأثيرات المختلفة  هناك العديد من القوب التي  أن    أصككككبح التشكككككيل الروحي أكثر تحدي ا ألننا سككككبق

نا بطرن عميقة من قبل الذب نحن عليه اليوم  لقد تم تشككككككيل  كلالشككككك   إلىشككككككلتنا  
الحيككاتيككة    البيككت الككذي نشكككككككككككككككأنككا فيككه  كككان لثقككافتنككا وتقككاليككدنككا وتجككار نككا )اختبككاراتنككا(

خياراتنا الخاصككككككككككة تأثير كبير على ما نعتقد به، وما نقدري، وكي  نشككككككككككعر به،  او 
 وكيفية التواصل، وكيفية التصرف 

وسككككككيئة مع كل هذي التأثيرات التأسككككككيسككككككية  العديد منا قد    ألننا نعيش في عالم محطم، أعتقد أنه كان لديك اختبارات جيدة 
، ما هي أهم القوب والتأثيرات  كيل الروحي هو: ابتداء  من اليوم تضكككككرروا  والسكككككؤال األهم الذي سكككككنحاول اإلجابة عنه في التشككككك 

 
55 DallasWillardhttps://www.youtube.com/waDCJ-qYsRbM0 

 3: 11كو 2 56
 8: 34 مز 57

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

الحياة التي ترض ي هللا ليست حياة 
معقدة ولكن حياة الشركة  

حياة بسيطة    -املمتلئة بالنعمة 
 العالقة. 
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الدراسككية سككتسككاعدنا في اإلجابة عن هذي الدورة  أن    أكونه؟ أعتقدأن    الشككخ  الذي يريدني هللا  إلىواالختيارات التي سككتشكككلني  
 هذا السؤال 

ا  من  التأثيرات السلبية واإليجابية التي شكلت حياتك  خذ بضع دقائق لسرد بعض   الدروستتعلم من خالل هذي  أن   المهم جد 
ا شك شكارك  ا   ا جد  و والحياة المسكيحية  كن صكادق  عن فهمك    ت لتي شككل أهم األشكياء ا  ا أو اثنين من هؤالء مع مجموعتك    خصك  واحد 
  إ ا استطعت  

 بينما نسعى نحو التشكيل الروحى  نحترس منها  عوائق للحراسة
بعض   إلىدعنا ننظر  سككيح   هناك العديد من األسككباب التي تجعل الكثير من المسككيحيين يناضككلون في تشكككيل صككورة الم 
 قط:ف  منها 

 الشرعيةنحترس من  أن    يجب  :أوالا   -أ
ا    الحفا تحاول الشرعية كسب القبول مع هللا من خالل  على القواعد والقوانين  لكن الناس القانونيين يعتمدون على أنفسهم أيض 

يبحثون عن البر، وليس بالنعمة، بل عن طريق التكريس واالنضكككككباط الصكككككارمين  القانونية تعتمد على قوة اإلرادة  يخبرنا الكتاب    - 
ر ي ة  "ال أن   المقدس  ة  إ ْشب اع  اْلب ش  ه  ٍة م ا م ْن ج   ( 59) (" )الجسد   عبادة النافلة ل ْيس  ب ق يم 

الصكككككالة، دراسكككككة الكتاب المقدس، التأمل، الصكككككيام، أو أي شكككككيء نقوم به في التشككككككيل الروحي هو فعال فقط  أن   تذكر،
والخطر الكبير في أي انضباط روحي هو خطر وضع  بسبب عمل النعمة الذي كان، ويكون وقد تم من أجلى خالل اإلنجيل   

الثقة في تلك التدريبات، بدال  من نعمة هللا التي تم سكككككبها في قلبي والحياة بواسككككطة الروح القدس بسككككبب عمل يسككككوع المسككككيح  
 الكامل 

 نحترس من النعمة الرخيصة.أن    يجب  :ثانياا   -ب
  يسكيء الكثير من المسكيحيين اليوم فهم (60)رخصكة للخطية  إلىتحول الالمباالة الروحية، أو "النعمة الرخيصكة"، نعمة هللا  

، فإن أي تعليم حول األعمال قانوني  لكن العهد الجديد مليء بالتعليم  ني  بالنسككككككككككككبة لهم العالقة بين نعمة هللا والجهد اإلنسككككككككككككا
أل ن  هللا  ه و    نتمم خالصكنا بخوف ورعدة "أن   ، نعمل علىفي الحياة المسكيحية  (61)في اإليمان د على الجهد المتأصكل  الذي يؤك

مْ  ل  ف يك  امك  ر ة  أن    اْلعك  ل  اْلم سكككككككككككككك  ْن أ جكْ وا و أ ْن ت ْعم ل وا م    نحن ال نعمكل من أجكل  "نحن نعمكل فى الخكارج  هللا يعمكل فى الكداخكل  ت ر يكد 
   نظهر عملنا  في الحياة اليومية أن    ، ولكن يجب عليناخالصنا

 
 23: 2كو  59
 4؛ يهوذا   1: 6 رو 60
 11-3: 4 بط2؛ 13-12: 2ف  61
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العمل الشكككان هو ن إ   ا، ولكنه يتطلب الكثير من العمل الشكككان أيضككك  صكككورة المسكككيح هو بالنعمة  إلىوحى  إن التشككككيل الر 
 (62)حيث تعمل نعمة هللا عملها الفعال"الحفا  على حياتنا في بيئة هللا"  

 اإلثارة.من  نحترس  أن    يجب علينا  :ثالثاا  -ج
، والعاطفية مع تجاهل شكككككككككككككبه تام لحياة مسكككككككككككككيحية  ذاتية للغاية، اللتي تؤكد على االختبارات المثيرة هناك بعض الكنائس ا

  إلى ينمو المؤمنون في مثل هذي الحركات  أن   الكتاب المقدس  ومن غير المرجح  إلىمدروسكككككككككككككة ومنظمة ومصكككككككككككككلية وموجهة  
فاإليمان بالنضككككككككج الروحي من خالل    حلول سككككككككريعة وسككككككككهلة ألي احتياج روحيألنهم قد تدر وا على توقع    ،مرحلة النضككككككككج

 ، بل هو مجرد اإلقرار بالعمليات الروحية الطبيعية المستمرة  التي أقامها هللا حد من قوة هللاالعملية المستمرة ال ي

 نحترس  من الكمالية.أن    يجب علينا  :ارابعا  -د
يسكككككككوع  أن    مع الكمال المطلق  في حين -الحب الكامل   -عندما يخلطون كمال القلب  يصكككككككارع المسكككككككيحيون مع التغيير  

التشككككابه مع طباع أن    فإن الكتاب المقدس يوضككككح،  (64)إماتة حاسككككمة للخطية المتعمدة   إلى، و (63)الكمال المسككككيحي  إلىيدعونا  
 (65) محطة تفهم التقوب على أنها رحلة أكثر من كونها  أن    يسوع وتصرفاته هو عملية تستمر مدب الحياة  يجب

 العوائق في حياة المسيحيين؟ كي  كانت واضحة في حياتك الخاصة؟ العوائق كمجموعة  كي  رأيت هذي    ناقش هذي 

 توقف لفترة من التأمل

كل متزايد؟ هل خاللك بشككك نتوق  للحظة للتأمل  هل حياتك الروحية تتقدم؟ هل حياة يسكككوع تعمل فيك ومن أن   ر ما يجب
 ، والخدمة مثله اليوم أكثر مما كنت عليه في األشهر الماضية؟ ، والمحبةأنت واٍع بالتفكير

من خالل   -ن الروح القدس  ا عندما تعمل حياة يسكككككوع الجميلة فينا بشككككككل متزايد  هذا التشككككككيل هو منحن نتشككككككل روحي  
 خدمة مسيحية مثمرة   إلىب  مما أد -، والجهد القوي  اإليمان، والعقل المتجدد

 
 
 
 
 
 

 
 . 105موهلوالند،   62

 48: 5 مت 63
 14-12: 3 كو  64
 14-12: 3 ف  65
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 مهام وواجبات الدرس الجتماع الدرس التالي
 أحد أعضاء مجموعتك أو اكتبها من    احفه تعريف التشكيل الروحي المقدم في هذي الدورة الدراسية واقتبسها -1

 مجموعتك أو كتابتها   إلى  على استعداد لنقلها كن   (19:  4وغل 18:  3 وك  2)احفه   -2

تاب المقدس، واسأل الروح  الك  جعة هذا الدرس، بما في  لك شواهدما ال يقل عن ثالثين دقيقة هذا األسبوع لمرا  أقض   -3
 البصيرة   ليعطيكالقدس  

 سجل في دفترك الخاي بك أي تغييرات محددة يجب القيام بها في حياتك، كما يكشفها الرب لك  -4

، وسككككككككككككككجل في دفتر يومياتك ما يقوله كاتب المزمور عن لى األقل في وقتك التعبدي اليوميواحد عتأمل في مزمور   -5
 طبيعة هللا وشخصيته 

 سجل في دفترك صالة شخصية من أجل التغيير والنمو الروحي بناء على هذا الدرس  -6

 اليومية الخاصة تدرب على استخدام دليل الصالة اليومي للدكتور براون في صالتك   -7

 لتعمق في الموضوعل
،  الوداعة، الحلم، الفرح )الفرح، الصكبر، العط ، العطاء، الطيبة، التواضكع، المحبة :  12-11فضكائل يسكوع من الصكفحة  

  (الغفران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 1امتحان الدرس 

 ؟1. ما هو تعريف التشكيل الروحي، كما تعلمت في الدرس 1

 الكتابية لهذا التعريف.. قدم بعض األسس 2

 . أكمل هذا البيان: 3

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

 . ما هو التكليف املسيحي الرسمى؟4

 . ماذا يعني "ناظرين مجد الرب"؟5

 . ملاذا يعتبر التشكيل الروحي عملية مستمرة؟6

 التشكيل الروحي؟. ما هي العوائق الثالثة التي يجب تجنبها في 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 2الدرس 

 

 بنات البناء للتشكيل الروحىل  

 تتشكل فينا صورة املسيحكيف 

 

 األول  الدرس  مراجعة

 األول   سالمستعدين لمشاركة صلواتهم الشخصية مما تعلموي من الدر     اسأل الطالباألول  راجع النقاط الرئيسية للدرس

 هداف الدرس أ

 :الدرس، يكون الطالب قادرين على  فى نهاية هذا
    فهم وشرح الثالث لبنات الرئيسية للتشكيل الروحى -1
    الروح القدس فى عملية التشكيل الروحى عملتقدير   -2

 لقطات من الحياة

، سكككككب شككككاب قلبه لي  إنه مسككككيحي مخل   لديه شككككهادة واضككككحة عن التجديد  كنت أعمل في هذي الدورة الدراسككككيةبينما  
حد ما، وأنى    إلىا إرادته لسككككيادة ور و ية المسككككيح  إنه يدرس الكتاب المقدس، ولديه حياة تعبدية متناسككككقة  ويعتقد أنه سككككلم تمام  

الخطية المحيطة به بسكهولة"   اب يجاهد للتغلب بشككل كامل على "أرب أدلة واضكحة على أنه يعرف ويخاف هللا  لكن هذا الشك 
، لقد قرأت الكتاب المقدس، ومع  لك، فإن االنتصككككككككار التام يفلت مني  هل هناك ا أصككككككككلي؟ فأن!هذي  التجر ة  لم تخت   "لما ا  

 "نفسي كمسيحي من الدرجة الثانية!   وأنا أفكر فينا وحدي في صراعىأ،  إنى أشعر بالعزلة! وكان سؤاله "شيء خطأ معي؟ 
ا وكما   ا  لكنه يحتاج لتجديد تفكيري في   ا صكككككديقي كان مؤمن  أن  لعدة أسكككككابيع قليلة، أصكككككبح من الواضكككككح لي   شكككككاركنا مع  مخلصككككك 

مع كلمة هللا  كما بدا صكككككككككككديقي أنه يعتقد أنه إ ا كان قلبه   ا تمام    ا بعض المجاالت  لم يكن تفكيري عن هللا والحياة المسكككككككككككيحية متوافق  
ا، فإن الطهارة والطاعة يجب  ا كثيرا  بسككبب بعض الضككمانات الروحية المفقودة و عض التدريبات المفقودة، لم    ا تطلب الت أن    مقدسكك  جهد 

 يختبر صديقي  نصرة كاملة  

 ؟ يتنصر على الخطية المحيطة بهأن   ؟ كي  يمكن للمؤمن الحقيقىترشد صديقىأن    كي  يمكنك



23 

 

، فنحن  ثناء سككككككككككككياحتنا الروحيةأظات فورية لح، وأن يغير قلو نا في عليف، و الروح القدس يسككككككككككككتطيعأن    أننا نعلم في حين  
ا    نعرف ، واالنضكككككككككككباط  ذهنتجديد ال  العمليات التي تنطوي على -  تدريباتالنضكككككككككككج الكامل من خالل ال  إلىأنه يقودنا  أيضككككككككككك 

 مع المؤمنين ا خرين   ، والعالقة الصحيةالروحي

  فلقد  ية من النهضكة الروحية االنتعاشكيةاللحظات االسكتثنائا عن تلك  لتعليم هذا التشككيل الروحي هو عملية ال تحدث بعيد  
هذي اللحظات بطرن ما يتم التعرف على   االعديد من أتباع يسككككككككوع المكرسككككككككين "لحظات إلهية" بعد والدتهم الجديدة  غالب  اختبر  

الروح القككدس"،    متالء من"اال،  "، "المحبككة الكككاملككةمككان"اإلي  راحككة، "كككامككل"، "التقككديس المختلفككة، مثككل: "معموديككة الروح القككدس"
يتسككككككارع    ، عندماو المواسككككككم غير العادية في رحلتنا، فهذي اللحظات أال تدمر قوانين الطبيعة العادية  المعجزاتأن     فكماوهكذا

 ، ال تستبعد العمليات الطبيعية للنضج التي وضعها هللا النمو الروحي بسرعة أكبر

ع راشرالنمو الروحي عكادة على نمط  النمو الجسكككككككككككككككدي  ال يصبح ال  حكدثي ن  ويتبع  م عشية وضحاهكا ولننه  نبي  دينض 
عملية النضج التي عينها هللا  ونفس الشككككككيء ينطبق على نمونا الروحي  كل من األطفال الجسككككككديين والروحيين لديهم طفرات  

 النمو 

  رئيسيةالفكرة ال

وضكككع أسكككاس    إلىيبنى على أسكككاس كتابي صكككلب  سكككنسكككعى في هذا الدرس  أن    يجبصكككورة يسكككوع المسكككيح    إلىالتشككككيل  
، يكون الكثيرون  ة هللا  ومع عدم وجود هذا األسكككاس، تحمل صكككور وحياة، من الداخل والخارجمتين نبني عليه حياة ترضكككي هللا 

 ضعفاء روحي ا 

 مقدمة
 التشكيل الروحي هو أكثر من تغيير سطحي  -أ

، مثل وضكع ضكمادة صكغيرة على جرح عميق مصكاب  لفترات  عليه التحول هو مجرد تغيير سكطحيإن الكثير مما نطلق  
؛ لكن في نهاية المطاف شككخ  وقمع المواق  والسككلوكيات السككيئة  من الزمن قد نكون قادرين على "التصككرف" بشكككل صككحيح

 ا ، ونظهر من نحن حق  اا جد  ، يصبح اإلغراء قوي    ضد هذي النقطة المؤلمةما أو شيء ما يق

،  شكككد المضكككطهدين له  فعلى مر السكككنين اعترف القس ا سكككيوي  ات مرة  كي  كشككك  الرب هذا له من خالل واحد من أ
الرصككككككاي من ، وأطلق  خدمات العبادة   ىعلرمى بالحجارة    قام رجل قبيلة شككككككرير بكل ما في وسككككككعه إلعاقة عمل هللا  كان قد

، صكككككككلى صكككككككديقي الراعي واجتماعه من أجل معذبهم وتحم لوا  نهب الكنيسكككككككة  في خضكككككككم كل هذاخالل جدران بيت الكاهن، و 
في مواجهكة مفكاجئكة على   كنكت مكا  جكاء يوم أن    إلى،  لكدي حبك ا وغفرانك ا حقيقيك اأن    ظناضككككككككككككككطهكادي  قكال لي هكذا الراعي: "كنكت ا

، لكنني صككككدمت دراجته النارية بشككككاحنتي وهددته!  أشككككعر بالخجل من قول  لكنى  إ   يغلى  بىضكككك غطريق جبلي منحني وكان 
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، وأنني  ا على قوتيت أنني كنكت أعتمكد كثير  هكذا عنكدمكا عرفكت أنني لم يكن لكدي الكثير من الحكب كمكا اعتقكدت  هكذا عنكدمكا علمك 
  عندما أضككككككع نفسككككككي أمام  يغيرنىو   يعلمنى التواضككككككعالقدس  اسككككككتخدم الرب هذا ل  لسككككككيطرة الروح  جزء من حياتي  لم أخضككككككع
 حتى مأل الرب قلبي بحب حقيقي وقوة   ،دراجة نارية جديدة(  اشتريت لهأن    إلى)  وامام مضطهدباجتماعي  

 يفعل المزيد من أجلنا بدال  من وضع ضمادة على جراحنا  فلديه األكثر بالنسبة لنا من التغيير السطحي أن   يريد هللا

محفورة بعمق فى أرواحنا ونفوسنا  ويذكرنا   -فضيلته    -تكون شخصيته  أن  سيح هوأن يتم تشكيلنا على صورة يسوع الم
  يريد هللا     (66)ي أو موقفهيكون لنا فكر أن    ، ولكنكيفية تقليدي   ببسكاطة لتعلم  يتم تشككيل صكورة المسكيحأن   دينيس كينلو: "ال يمكن

 تجاو ه يكون تجاو نا الطبيعي في أي ظرف هو أن    إلىيغيرنا  أن  

، فإن القيام  ندما يتم تشككككككيل بري فينا بالكامل  عثقال  أو   ، لن تكون الطاعة عبئ اعندما تتشككككككل محبة المسكككككيح بالكامل فينا
 ، سنظل صامدين فى وجه أعن  عواص  الحياة ندما يتم تشكيل سالمه وفرحه فينابما نعرف أنه حق لن يكون ضغط ا  ع

 التغيير الدائم ممكن  -ب
، ولكن باسكككككككككككتخدام عملية التغيير التي  ليس فقط عن طريق الرغبة في  لك  -التغيير دائم ا ممكن  أن  والخبر السكككككككككككار هو
،  التفاعل بطريقة مختلفة مع الناس   ، وتعلم نتعلم كيفية التفكير بشككككككل مختل ، وتبنى ممارسكككككات مختلفة  كشكككككفها لنا هللا  عندما

 فإن التغيير الروحي سيأتي بشكل طبيعي 

 الدرس 

 صورة المسيح التي سنتعلمها في هذي الدورة الدراسية هي:  إلىاللبنات الثالث للتغيير الروحي  

   (67)لبنات من التشكيل الروحي  ثالث

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

  (11:  12 ؛ عب27:  9كو  1؛  7:  4تيمو    2التدريب الروحي )  :لبنة البناء الثانية -

 (13:  4)أف  لمجتمع المسيحياركة في االمش  :البناء الثالثةلبنة   -

ي   أن    إلى"نفسككككككككككككككك"، و  "دربو  ،ليكن فيكم هذا الفكر"وحاول تعريف العبكارات التكاليكة: "اقرأ هذي النصككككككككككككككوي الكتكابيكة   ن ْنت ه 
م يع ن ا  ام ل"  ما ا تعني هذي العبارات؟   إلى   ج  اٍن ك   إ ْنس 

  رحدات البناء األساسية هذي للتغيي، يوجد رسم سيساعدنا على تصور و في الصفحة التالية

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



25 

 

 لبنات التشكيل

 

 

 

 

 

 

 
عملية تجديد الذهن تتضكككمن يقين الخالي ومعرفة هللا ومعرفة أنفسكككنا وعمل  ن  إ  البياني )أدناي(:  جدولشكككرح الرسكككم )أعالي( وال

  التدريبات الروحية، واالنضكككباط الشكككخصككككي  أو   االنضكككباطات، وممارسكككة لتدريب الروحي يشكككتمل على الشكككدائدالروح القدس  ا
ل مع بعضككككنا البعض من عائلة هللا وكيفية التواصكككك حقيقة فهم من نكون نحن كى  ع المسككككيحي يتضككككمن )على األقل( علوالمجتم

 ، والمساءلة  كل  لك من خالل عمل الروح القدس فينا أجل البنيان، وقبول بعضنا بعضا  

 16:  4  أف 27:  9 كو1،  7:  4ومتي2 2-1:  12 ، رو5:  2في

فهم طبيعة الكنيسككة، والتواصككل مع  ا الم / الشدائد يقين الخالي  
 جل البنيان  أعضاء ا خرين من األ

 القبول االنضباط الروحى معرفة هللا 

 المحاسبة االنضباط الشخصى   نفسنا  أمعرفة 

 بالروح القدس بالروح القدس   بالروح القدس  

 
 
 

 الروح القدس

 تجديد الذهن    

 الحياة المسيحية التدريب الروحى 
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 تجديد الذهن. :هي اللبنة األولى للتغيير -1
القلب  أن    الحه  (68)كذلك هو"،  االنسان في قلبه هكذا هوا يفكر  يبدأ التشكيل الروحي بتجديد الذهن، "ألنه كمأن    يجب   

يبدأ فيه التغيير   تاب المقدس  هذا هو المكان الذي  هما شكككككككئ واحد في الك  العقل والقلب  اإلنسكككككككانيفكر فيه هو المكان الذي  
يسكككوع:  قال (  69)التحكم  ليه ونصكككبح يتدفق من غرفة  كل ما نحن عبكلياتها وجزئياتها  اإلنسكككانحياة  العقل هو مركز التحكم في 
، ت ْخر ج  األ ْفك ار  الش   "من الداخل، من قلب البشر ْن ق ل وب  الن اس  ، م  ل  اخ  ، ف ْسٌق، ق ْتلٌ ، أل ن ه  م ن  الد  م ْن : "اوقال أيض   (70)"ر  ير ة :   نى 

اٍء   ار  مك  ْن ب ْطنك ه  أ ْنهك  ، ت ْجر ي م  ا قك ال  اْلك تك اب  مك  ين  آم ن  ب ي، ك  ان  اْلم ْؤم ن ون  بك ه  م ْزم ع  وح  الك ذ ي كك  يٍ   قك ال  هكذ ا ع ن  الري   ( 71) ي ْقب ل وي "أن    ح 
عملية أن    ، و أنفسنا لنلمة هللا او، و أفنارنا الخاصة بالخالي  تطابق على  لالدراسية، سنعم  ورة د ال   هذه  نم  األول  م في القس

 تجديد أ هاننا أمر حيوي لصورة هللا 

ت       " ْهن ك ْم"و  وح     وا ب ر  د  د  د  ل ْلم ْعر       "  (72)ت ج  د  يد  ال ذ ي ي ت ج  د  ل ب ْست م  اْلج  ال ق ه "و  ور ة  خ  ب  ص  ف ة  ح س 
(73) 

 يقول الدكتور دينيس كينالو: "القوانين الثالثة للتلمذة المسيحية هي:   

    اإلنسانته لكل حاجة  ياعرف من هو يسوع  تعلم كفا -1

 ، بغض النظر عن مدب جديتك   اكتش  من أنت  أدرك عدم كفايتك للخدمة في ملكوت هللا   -2

قوة الروح القدس لتحل محل ضككعفك البشككري مع ملء المسككيح  عندما نفعل هذي األمور، نبدأ بالتفكير بشكككل    اكتشكك  -3
وا ع ْن ، "(12رومية  )تأمرنا  (74)"تتغير نظرتنا بالكاملمختل   ويكون لدينا عواط  مختلفة  و  ، ب ْل ت غ ي ر  ْهر  اك ل وا هذ ا الد  و ال  ت شككك 

ْكل ك ْم   ل ة "شككك  ي ة  اْلك ام  ة  اْلم ْرضككك  ال ح  ة  هللا : الصككك  وا م ا ه ي  إ ر اد  يد  أ ْ ه ان ك ْم، ل ت ْخت ب ر  سكككنصكككبح عليه كل ما نحن عليه االن وكل ما    ب ت ْجد 
  يتدفق من غرفة التحكم 

 معرفة الكتابية أمر حيوي للتغييرال  -أ
عرفككة ر نككا  ان ننمو في النعمككة وفى م،"لمعرفككة وتلقي التعليم  يجككب علينككايتحككدانككا الكتككاب المقككدس بككاسككككككككككككككتمرار لمتككابعككة ا

 (76)""عيون أ هانهم تستنيرأن    أفسس ولهذا السبب كان بولس يصلى  بال انقطاع ألهل  (75)"ومخلصنا يسوع المسيح

 
 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 بط 2 75
 19: 1 ف  76
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، إلينا في كثير من األحيان نحن الطالب  كتور رو رت ويتاكر، الدندما كنت في مدرسكككة الكتاب المقدس، تحدث رئيسكككناع
  ، لكنه كان يعلمكان يعرف أنه مسكيحي  !"نفكر كمسكيحيينأن    إلىتطوير الذهن المسكيحي  لقد نبهنا في كثير من األحيان   عن

ا    أ هان طالبه ال تزال تتشكل دون وعى منهم مثل العالم في بعض المجاالت أن  أيض 

نتلقى  أن    نتعلمها  يجبأن    نتعلمها وأشكككككككككياء اليجبأن    ، هناك أشكككككككككياء يجببشككككككككككل صكككككككككحيح  كي يتم تشككككككككككيل أ هاننال
ا    و عملية ملء  هني  بالحق باسكتمرار  -ا عملية مسكتمرة    هذي دائم  المعلومات المضكللة  رفضالجيدة ون  المعلومات عملية أيضك 

، وعن الحياة المسككيحية   ن  العالم من حوليوع  ،وعن نفسككي  صككحيحة ومدمرة عن هللا ،  مسككتمرة لتطهير  هني من أفكار غير
، أو حتى صوت الضجيج  ا صوت الكنيسةج الثقافة، وأحيان  صوت ضجي وسطلسهل سماع صوت هللا وصوت الحق  ليس من ا

 ي سكت أن    في قلبي  لكن كل صوت في رأسي وقلبي ال يقول الحق يجب

هللا وعن أنفسكككككككككككككنا عملية خطيرة ما لم يكن الكتاب المقدس  يكون هدم أو تفكيك الفهم غير الصكككككككككككككحي عن أن  ا! يمكن كن حذر  
شكامل وكامل ومتواضكع على اإلطالن  في هذي العملية، سكتغرينا الغطرسكة بتكوين أفكار عن هللا من صكنعنا نحن  و كل كبرياء، قد 

 نرفض صورة هللا التي تشبه ما نحتقري، ومع  لك ال نملك صورة هللا الصحيحة  

 مفتاح الفهمالتواضع هو   -ب
، يكون شكككككككعب هللا هم رفقاؤنا، والكتاب المقدس هو هللافي سكككككككعينا للتفكير بحق عن  

"هللا يقاوم    يكون موقفنا، والروح القدس سككككككيكون مسككككككاعدنا أن    سككككككلطتنا، والتواضككككككع يجب
 (77)برين لكنه يعطي نعمة للمتواضعين"المستك

مهما  والتحكم وأسكككتسكككلم لإلعالن اإللهىتواضكككع يعني أنني أتخلى عن السكككيطرة  إن ال
كلفني األمر  هذي هي الطريقة الوحيدة للتغيير الروحي  هناك إغراءات وتجارب كبيرة في 

  نحن  د نخسكككككري في هذي العملية المسكككككتمرة رحلتنا الروحية لرفض الحق بسكككككبب ما ق
يتم تصكككككككنيفنا أو أن    عائلتنا أو ثقافتنا أو تقاليدنا  وال نريد  إلىنخاف من اإلسكككككككاءة  

   هللا إرضاء ، بدال منالناساالمتثال فقط إلرضاء   إلىرفضنا أو نبذنا  نحن نميل 
ع    :الكتاب المقدس يقولأن    تذكر ان  ت ض  ْنس  ْشي ة  اإل  ك ا"  "خ  ر   (78)ش 

 اإليمان هو مفتاح اختبار الحق  -ج
  لكى نعرف  اليمان يجعل كلمة هللا تحيا فينا( كلمة هللا بالتطبيق)اسكككككككككتقبان  إ

 ا من الكتاب المقدس فسوف يؤثر  لك على حياتي كلها ا شيئ  حق  

 
 6: 4 يع 77

78 Hl25 :29  

لقد كان تحفيظ الكتاب املقدس من  
االنضباط الروحي الذي استخدمه هللا بشكل  

كبير في حياتي وحياة أصدقائي الذين  
يمارسونه أيًضا، سواء في فضح وتجديد  
تفكيري في أمور معينة، أو محاربة اإلغراء  

 والتجربة، أو استعداًدا للتحديات املستقبلية.  
 ماريكا هيرير، جنوب أفريقيا 
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، ر ما كنت "تثق" في كرسككككككككككككي   وااللتزام  في هذي اللحظة بالذات؛ إنه الثقة  العلم أو   ابي هو أكثر من المعرفةاإليمان الكت
ا  ،ور ماهذا يعني أنك تعلمت ما يكفي عن الكراسكي بصكفة عامة   ، حتى  "معرفة "الكرسكي الذب لك  على وجه الخصكوي  أيضك 

اب اإلنجيل عندما  ت   انك  ترغب في وضككككع الو ن الكامل لجسككككمك عليه  هذا ما يعنيه الكتاب المقدس باإليمان  هذا ما يعنيه ك  
ما ا رأب يسكوع عندما رأب اإليمان؟ كي    (79)"، قد غفرت لك خطاياكرأب يسكوع إيمانهم، قال للمفلوج  ء مثل: "فلمايقولون أشكيا

أصدقاء الرجل المفلوج كان لديهم ثقة كافية به لحمل صديقهم إليه مع توقع الشفاء  رأب يسوع  أن   يبدو اإليمان؟ لقد رأب يسوع
ا عن يسكوع  رأب عملهم وتجاوب معهم بالغفران و رجاال  ملتزمين بما عرفوي ليكون   ! هذي هي قوة  والنعمة المغيرة   ،الشكفاءصكحيح 

 اإليمان 

نشكككل نفوسككنا  أن    ننا بالتأكيدصككورة المسككيح بقوة الروح القدس  ال يمك  إلى، فإنه يغيرنا  أننا نثق بكلمة هللا ونتكل عليهابما 
ا    واضكح  تاب المقدس"الك:  يقول رو رت مولهوالند جر  صكورة المسكيح   إلى أن   حدي يسكتطيعهللا و أن   حقيقة  عنفي شكهادته  أيضك 

، فإن نفعل  لك بأنفسكنا  وهكذاأن   كننا، ويطهرنا من نجاسكتنا ويخرج الحياة من موتنا  ال يمويشكفي كسكرنا  ،يحررنا من عبودينا
هللا هو أن        على الذات متأصكككككككككل بعمق في داخلنا      فاالعتمادختبار تشككككككككككيل هللا لنا نحو الكمالالتشككككككككككيل الروحي هو ا

نحن عاجزون عن إنتاج الحب والفرح والسككككككككككالم    (80)نكون طين ا مرن ا في يد هللا أن    ، وما علينا  االلنمونا نحو الكمال  المبادر
 به وأعلنه  هذا هو نثق ونلتزم بما وعد هللاأن    ، يجبلتشكككيل الروحي المسككتمر في حياتنافي شككخصككيتنا  ولكى تحدث عملية ا

(  فاإليمان يفتح الباب لبركات وامتيا ات كفارة  يسكككككوع المسكككككيح ويتمسكككككك بها  اإليمان 6:  11  اإليمان الذي يرضكككككي هللا )عب
ا لنا فحسكككككككبيجعل كل ما قد ا  امه يسكككككككوع لنا ليس متاح  اسكككككككتلمه    إليمان الحقيقي يسكككككككتجيب للحق الذب، بل حقيقي ا فينا أيضككككككك 

، يبدأ الروح القدس بتغيير شككككخصككككيتنا وتأييدنا بالقوة لكى خالل الثقة وااللتزام بكلمة هللاو التالي ينشككككط وعود هللا  من   اإلنسككككان
 نحيا كالمسيح 

 ولكن هناك المزيد 

 التدريب الروحي :حجر األساس الثاني للتغيير هو -2
  ( 81) درب نفسككككك للتقوب" ، "تيموثاوس  ب بولسسككككوف يشككككمل التشكككككيل الروحي على اإلطالن التدريب الروحي  بينما يتحد  

ي م ْرف وض   ير  أ ن ا ن ْفس  ر ين  ال  أ ص  ْ ت  ل آلخ  ر  ت ى ب ْعد  م ا ك  ي ، ح  د ي و أ ْست ْعب د   (82)ا قال هو نفسه: "بل أ ْقم ع  ج س 

 

 

 
 5: 2مر 79
 16موهلوالند  80
 7: 4 ت 1 81
 27: 9 كو1 82
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 التعليم الصحيح  إلىتدريب الروحي  يجب إضافة ال  -أ
، لكن الطريقة التي ننمو بها في المحبة هي من المسكككككككيحية هو محبة هللا واإلنسكككككككان  هدف الحياة أن    ،يعتقد جون ويسكككككككلي

أو   ،لعالم"المسكككككيحية "لم تحقق سكككككوب القليل من الخير في اأن  خالل االنضكككككباط الروحي  وأعرب عن اعتقادي بأن السكككككبب في
 أشياء:    ةثالث  هذا بسبب  لما ا لم يكن لها تأثير كبير

  غياب التعليم الصحيح(  1

 نق  النضباط المسوؤل (  2

 (83) إهمال إنكار الذات(  3

 دة؟ هاضروري لحياة مسيحية فعالة وش -ر  ، واإلنكاالتعليم، واالنضباط -لما ا كل واحدة من هذي  

هنا مقتط  من إحدب   (84)قسككككككمين رئيسككككككيين: أعمال التقوب وأعمال الرحمة   إلىأنظمة الحياة المسككككككيحية    ،قسككككككم ويسككككككلي
 عظات ويسلي:

 التي تؤكد أنها ممارسة ضرورية للتقديس؟" ،"ولكن ما هي األعمال الصالحة   

  عشككككككاء الرب  وفح  ل الصككككككالة العامة، وصككككككالة العائلة، وصككككككالة المخدع؛ والتناول من ( مثجميع أعمال )العبادة   :أوال  
، عن طريق السككككمع والقراءة والتأمل؛ واسككككتخدام مثل هذا المقياس للصككككوم أو االمتناع  كما تسككككمح لنا صككككحتنا  اب المقدسالكت

 الجسدية 

اسكككتضكككافة   مثل إطعام الجياع أو كسكككاء العراة أو؛  نفوس الناس، سكككواء كانت تتعلق بأجسكككاد أو  جميع أعمال الرحمة  :اثاني  
يه الجهال،  توج  إلى، السعي  أو المصابين بأضرار مختلفة؛ مثلالغريب أو  يارة األشخاي الموجودين في السجن أو المرضى  

، أو المسكككككاهمة بأي شككككككل من  ين، وتشكككككجيع المجر احياء فاتر، وتثبيت المتزعزعين، وتعزية الضكككككعفاء، و وإيقا  الخاطئ الغبي
التي هي ضككرورية للتقديس الكامل  "  لتو ة، وهذي "ثمار تليق بالتو ة،  هذي هي امن الموتفي إنقا  وخالي النفوس   األشكككال

  ها أوالدي النتظار الخالي الكاملهذي هي الطريقة التي عين هللا ب

  ، سكوف صكورة المسكيح  في الدروس التالية  إلىل  أكثر من اختبار التغيير لكى نتشكك  إلىإن كلمة هللا واضكحة بأننا بحاجة  
،  شككككككككككككهواتنا غير المدر ة، وعن مواقفنا وعن أنفسككككككككككككنا، فإن أفكارنا الخاطئة عن هللا وعن ر أنه بخالف التدريب المسككككككككككككتمرنظه

، سكنناقش الدور الرئيسكي  الدراسكيةومشكاعرنا التالفة سكتهزم أفضكل نوايانا لكي نصكبح مثل المسكيح  في هذا القسكم من هذي الدورة  
  اعملي  األكثر   وصورة المسيح  أعتقد أنك ستجد هذا القسم ه  إلىريب واالنضباط الروحي في تشكيلنا  الذي يلعبه التد

 
 . 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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 ألشكالالتدريب الروحي بعدد من ا  يأتي  -ب
صككككورته     إلى  هللا لتشكككككيلنا  ، هي واحدة من أقوب أدواتسككككائل المختلفة لتدريبنا  الشككككدائد، أو ا الم هللا لديه العديد من الو  
تأمل، العزلة، الصككوم، البسككاطة، التضككحية، العبادة، الشككركة،  ، البما في  لك الصككالة  -الكالسككيكية    ، التدريبات الروحيةاأيضكك  

، التحكم في شككهيتنا،  فكارسككتئثار األا،  اللسككان  السككيطرة علىمثل   -التدريبات الشككخصككية    إلى؛ باإلضككافة  والخضككوعاالعتراف،  
 هي وسائل هللا لتشكيل شخصيتنا  وسيتم استكشاف هذي الدروس في وقت الحق  -، وإنشاء قناعات شخصية  إدارة الوقت

مثل المسيح في كل ظرف من الحياة أسهل تدريجيا وأكثر اعتيادية   الروحي، يصبح التفكير والتصرف    من خالل التدريب
   ة ومحفورة بشكل دائم في شخصيتنا ، تصبح صورة المسيح فينا طبيعيب المنضبطومن خالل التدري

،   وجين مسككيحيين مسككنين صككغيرة بجوار  ، كنا نعيش في شككقة  المقدس  في مدرسككة الكتابعندما كنت أنا و وجتي، بيكي،  
كانت ،  سككيدة "فاوسككت" غير صككحيحة بالكاملالسككيد والسككيدة فاوسككت  يا لها من شككهادة على الصككبر والفرح كانت لنا! كانت ال

، قارنت وفرح مشككككككع  في تلك األيام   بعد يوم بحنان ورأفة ابها يوم    ، لكن  وجها كان يهتم صككككككحتها تتدهور منذ عشككككككر سككككككنوات
ا و عيدة المنال بالنسككبة لي  هل من بدو شككخصككيتهم عالية جد  توسككت وكثير من أسككاتذتي المحنكين   فا  نفسككي برجل مثل السككيد

، كان عقود، بل وحتى الما لم أدركه هو كم من السككككنوات؟ و الذب كان لديهم   أمتلك جودة الحب والشككككجاعة والصككككبرأن   الممكن
   ا أطول من  لك بكثير التدريب وقت  ا في  قضو   كانوا قد سافروا أكثر ألنهم   هؤالء الرجال يمارسون الحياة المسيحية 

نفاجأ عندما نفشل في لحظة من أن    ، و دون  لك ال ينبغي لناحيوي للنجاح في الحياة المسيحية  التدريب الروحي أمر  نإ
ل هذ ا"للتقوب"  كما يحثنا بطرسرب نفسككككككككك  "د  إلىبولس قد نبه تيموثاوس  أن   التجر ة  هذا هو السككككككككبب في ْين ه    و  ل ون     ع  و أ ْنت ْم ب ا  

ادٍ  يل ة  م ْعر ف ة ،  ك ل  اْجت ه  ف ي اْلف ضككك  يل ة ، و  ان ك ْم ف ضككك  م وا ف ي إ يم  ف ي  ق د   ْبر  ت ْقو ب، و  ف ي الصككك  ْبر ا، و  ف ي الت ع في   صككك  فيف ا، و  ف ي اْلم ْعر ف ة  ت ع  و 
ب ة  الت ْقو ب م و   ي ة  م ح  و  ة  األ خ  د  ف ي اْلم و  ي ة ، و  و  ة  أ خ  د 

ل ين  و ال  غ ْير  م ْثم ر ين    85 ي  ر ك ْم ال  م ت ك اسككككككككككككك  ث ر ْت، ت صككككككككككككك  ك  ْم و  ان ْت ف يك  ي  إ   ا ك  أل ن  هذ 
يح   ما يقوله هو وع  اْلم س    "اال ببذل كل الجهد  تنافضائل المسيح لن تثبت على شخصأن   ل م ْعر ف ة  ر    ن ا ي س 

 روحي يجلب الحرية وبداية السعادةالتدريب ال  -ج
من مجرد      عندما نتحرربالحق  اكنا أحرار  ،  نفسككنا لنكون راضككين كلي ا عن هللا، بتدريب أعندما قمنا، بواسككطة الروح القدس

بالفعل  عندما نكون   فنحن أحراربه بشكل أكبر  ، من أجل التمتع  تعلمنا تقديم كل شهية طبيعية وإ ا  متابعة نبضات أجسامنا  
، فنحن أحرار  أنتج  االنضكككككككباط الذاتي  فى حياة  بيسكككككككوع  ، لكننا ما  لنا مقتنعين ومكتفيينبدون أشكككككككياء مادية، أو حتى نعاني

ة  "  بولس هكذا النوع من الحريكة  لكذلكك يكتكب: هك  ل مكْت  ل ْيس  أ ن  ي أ ق ول  م ْن ج  ا أ نك ا ف يكه   أ ْعر ف  أن    اْحت يك اٍج، فك إ ن  ي قك ْد ت ع   أ ك ون  م ْكت ف يك ا ب مك 
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اأن   ع  و أ ْعر ف  أ ْيضككك  ر ْ ت  أن   أ ت ضككك  ي اء  ق ْد ت د  م يع  األ شكككْ ف ي ج  ْيٍء و  ل   ف ي ك ل   شككك  ت ْفضككك  ل  و أ ْن أن    أ سكككْ ت ْفضككك  ب ع  و أ ْن أ ج وع ، و أ ْن أ سكككْ أ شكككْ
ين يأ نْ  يح  ال ذ ي ي ق و   ْيٍء ف ي اْلم س  يع  ك ل  ش   (86) "ق     أ ْست ط 

نفعل ما سكككككيتم إطالن سكككككراح أرواحنا لتكون و ،  شكككككدائد، والتدريبات، واالنضكككككباط الشكككككخصكككككيال فىمن خالل تدريب النفس  
يرضككي هللا  تصككبح ضككر ات الفرشككاة للفنان حرة وسككهلة من خالل التدريب  يتنافس الرياضككي مع الحركات الماهرة بسككبب عدد  
ال يحصكى من السكاعات التي يقضكيها في التكيي  البدني والممارسكة والتكرار المسكتمر  يتحدث المعلم بكل سكهولة وثقة بسكبب  

التدريب على كما أعدتها سككنوات  بحرية وروعة  إتقان موضككوعه  يؤدي الموسككيقية أداء ها  الوقت الذي يقضككيه في الصككالة وفي  
وسككنة    ،شككهر  بعد  ا، وشككهر  كثر تحدي ا، ألن يوم ا بعد يوم   والمسككيحية الناضككجة تظهر حياة المسككيح في ظروف الحياة األعملها

 ، بنعمة هللا بعد سنة، يدرب نفسه نحوها

قل  ، يصككككككككككبح الفنان أينيكون االنضككككككككككباط والتدريب مفقودعندما    ؟ دينواالنضككككككككككباط مفقو   يكون التدريبما ا يحدث عندما  
، يتعثر في كثير من األحيان  يتحرك بحرية أقل،  قل مرونة؛ يصككبح الرياضككي أمهارة، واألخطاء أكثر شككيوع ا، وفنه أقل إشككباع ا

ونتعثر في كثير من غير مهرة في مسكككيرتنا المسكككيحية     ، نكون في الحياة المسكككيحيةويفتقر  عندما ينق  االنضكككباط والتدريب  
 ، وتكون عالقاتنا أقلابع  ، والحياة أقل إرضككككككككاء  وشكككككككك ألخطاء أكثر شككككككككيوع ااألحيان  وتكون عالقتنا مع الروح متقطعة  وتكون ا

 ا ، ومسيرنا مع هللا أقل إثمار  نعمةبال  ء  امتال

؟ ألننا نريد روحانيتنا بسكهولة وسكرعة   يحية منضكبطة في هذا الجيل  لما انحن ال نسكمع الكثير من الحديث عن حياة مسك 
فال  الروحانية التي نحتاج إليها  مثل األطنمد أيدينا في الهواء ونملك كل أن    بعض المسكككككيحيين يريدون السكككككحر الروحي! نريد

أي شككككيء شككككديد الصككككعو ة أو الصككككرامة أو األلم  ننسككككى دعوة يسككككوع    -، لدينا القليل من الشككككهية ألي شككككيء صككككعب  المدللين
دٌ  ل يب ه  أن    لتالميذي: "إ ْن أ ر اد  أ ح  ي ْحم ْل ص  ه  و  ْلي ْنك ْر ن ْفس  ر ائ ي، ف  ي ْتب  ي ْأت ي  و   (87)"ْعن ي ك ل  ي ْوٍم، و 

  ا ما ننتظر الحياة المسكيحية ليسكت خطأ الحياة المسكيحية فى حد  اتها ولكن فى توقعاتنا الخاطئة  كثير  ن خيبة األمل مع إ
هللا ال يهتم بالسككككككحر الروحي بل في تر ية جنود روحيين متأقلمين، فعلة روحانيين  أن    التقوب! مع  إلىيغيرنا هللا على الفور  أن  

، والفو   مال مهماتهم التي منحها هللا لهم ، وإكيمكنهم كسككككككب المعركة  اء  ونسكككككك  رجاال    -متأقلمين، ورياضككككككيين روحيين متأقلمين  
على   وتشكجيعك  الكالسكيكية والشكخصكية  كل من التدريبات  إلى، سكيتم إرشكادك  الدراسكية  بالسكبان  في وقت الحق في هذي الدورة 

 تصبح أكثر شبها بالمسيح أن    ، كل  لك من أجلتنفيذها في حياتك اليومية

 

 
 13-11: 4 ف  86
 23: 9 لو 87
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 المشاركة في المجتمع المسيحي :اللبنة الثالثة للتغيير هي -3
نبالغ في تقدير  أن    يشكككمل التشككككيل  المجتمع المسكككيحي )المشكككاركة في شكككركة الكنيسكككة المحلية(  من المسكككتحيلأن   يجب

يصككككبح    تقدير كي في تشكككككيلنا الروحي  ومن المسككككتحيل المبالغة في   -كنيسككككته   -الذي يلعبه جسككككد المسككككيح    الرئيسككككي  الدور
 بواسطة جسد المسيح   الذين اليستغنون واليجملون ا  ن روحي  و المسيحيون الفقراء والمشوه

صككبح  ألكى ال م  لل شككخصككيتنا  من خالل حياة الكنيسككة، أحصككل على التدريب ا، تتشكككمن خالل المشككاركة في عائلة هللا
، والخدمة،  ؛ وأي شكككخ  يعزل نفسكككه عن رعاية الشكككركةنسكككان يعيش بمفردي إيوجد  احيا حياة يسكككوع المسكككيح  فال أن   في  اماهر  

ب واالبن  ا  -ج مع هللا  هللا هو الثالوث  يشكككككككككارك بشككككككككككل كامل في االتحاد البهيأن   لشكككككككككعب هللا ال يمكن  لتدريب، واوالحماية
لقنا بعضككككنا  ، فنحن خ  صككككورته لة بطول األبدية  كما خلق الناس علىانسككككجام  وشككككركة كام ا فيويسكككككنون مع    -والروح القدس  

 صورة المسيح   إلى  انرعى بعضنا بعض  أن   ، بلاعزل أنفسنا عن بعضنا بعض  لبعض  نحن خلقنا للعالقات  ولم نخلق لكى ن

ا كانوا يجلسكككككككون معا  لعدة أسكككككككابيع  و ينممزارعين الذي لم يحضكككككككر يوم األحد  لقد قرأت عن القس الراعى الذي  ار أحد ال
هللا بشككككككل أفضكككككل في   إلىدث  أتحأن    الكنيسكككككة  "أسكككككتطيع  إلى، قال الرجل للقس الراعى إنه لم يشكككككعر بأنه بحاجة  أمام الموقد

شكركة المؤمنين    إلىأنه لم يكن بحاجة  ا  ولكن في حين اسكتمر المزارع في الحديث عن كي   شكيئ    الراعى    لم يقل القسالحقل"
ا عن األخشككككككاب الموقدة من النار  بإخراج خشككككككبة  الراعى  قام القس  ،ا خرين ، وجعله يجلس بمفردي على األخرب   ، وطرحها بعيد 

 الكنيسة األحد القادم!  إلى، ثم خمدت النار! فهم المزارع الرسالة غير المعلنة وجاء  بردالموقد  و سرعة بدأت الخشبة ت

ا جسككككككد المسككككككيح هي   مواهب، و الشككككككركة الروحية، والمشككككككورة أن   نكون بمفردنا  المثال هو،أن   ما يريدنا هللا  لن نصككككككبح أبد 
 حيوية للتشكيل الروحي السليم  يساعد المجتمع المسيحي على تشكيلى على األقل بهذي الطرن:

القبول الحقيقي، وال الرعاية وال    النتماء أوالمجتمع المسكككككككككككككيحي يزودني بأسكككككككككككككرة روحية، بدون  لك اليكون لى مكان ل  -أ
 التشجيع 

 أتغذب بكلمة هللا أن   يوفر لى المجتمع المسيحي تعليمات كتابية، بدونها ال يمكن  -ب

 غالب ا ما يقدم المجتمع المسيحي الضغط الذي أحتاج إليه للبحث عن التغيير  -ج

 المجتمع المسيحي يزودني بالمساءلة الروحية   -د

 مجتمع المسيحي يوفر الدعم والقوة التي أحتاج إليها  للتغلب على العالم والجسد والشيطان ال -هك

 المجتمع المسيحي يوفر لي فري عملية للخدمة، ولممارسة المواهب الروحية  -و

 من خالل المجتمع المسيحي، يتم تنفيذ المأمورية العظمى  - 



33 

 

 مكانها من خالل الروح القدس.يتم وضع اللبنات األساسية للتغيير فى  -4
  بمعونة الروح القدس الساكن فينا صورة يسوع المسيح ممكنة فقط  إلىعملية التشكيل الروحى  

 الروح يبكت   -أ

ل ى ب  "  ي ٍة و ع  ط  ل ى خ  ال م  ع  اء    اك  ي ب ك  ت  اْلع  م ت ى ج  ْين ون ٍة" )يو و  ل ى د   ( 8:  16ر  و ع 

 بالقوة الروح يطهر ويؤيد    -ب

ْرت ْم ب اْسم  الر ب   ي  " ْست ْم، ب ْل ت ب ر  ْلت ْم، ب ْل ت ق د  ْنك ْم  لك ن  اْغت س  ان  أ ن اٌس م  ذ ا ك  ن ا ")و هك  وح  إ له  وع  و   ر   ( 11:  6كو1س 

ل ْيك ْم،  " وح  اْلق د س  ع  ل  الري ت ن ال ون  ق و ة  م ت ى ح  ام ر ة  و  لك ن ك ْم سك  ي ة  و السك  ل   اْلي ه ود  ف ي ك  ل يم  و  ا ف ي أ ور شك  ه ود  ت ك ون ون  ل ي شك  ى    إلىو  أ ْقصك 
 ( 8:  1عأ  )"األ ْرض  

 الروح يؤكد إيماننا بالمسيح  -ج

اي اي  ي ْثب ْت ف يه  و ه و  ف يه   و   هذ ا ن ْعر ف  أ ن ه  ي ْثب ت   " ص  م ْن ي ْحف ْه و  وح  ال ذ ي أ ْعط ان ا ") ف ين ا: م ن  و   ( 24:  3يو1الري

ْنت مْ " ا إ ْ  آم  م ، ال ذ ي ف يه  أ ْيضكككككك  ك  يل  خ ال صكككككك  ، إ ْنج  ق   ل م ة  اْلح  ْعت ْم ك  م  ا أ ْنت ْم، إ ْ  سكككككك  " ال ذ ي ف يه  أ ْيضكككككك  د  اْلق ديوس  وح  اْلم ْوع  ت ْمت ْم ب ر       خ 
 ( 13:  )أف

 يجعلنا متوافقين مع صورة المسيح الروح    -د

ْرآٍة، ن ت غ ي ر   " م ا في م  وٍف، ك  ْجٍه م ْكش  ر ين  م ْجد  الر ب   ب و  ا ن اظ  م يع  ن ْحن  ج  ْن م ْجٍد   إلىو  ا، م  ْين ه  ور ة  ع  م ا م ن  م ْجٍد، ك    إلىت ْلك  الصي
وح  " )  ( 18:  3كو2الر ب   الري

 اعمال الجسد يميت  أو    الروح يصلب  -ه

لك نْ أن   "أل ن ه   ، و  ت م وت ون  د  ف س  س  ب  اْلج  ْشت ْم ح س  ت ْحي  أن   ع  د  ف س  س  يت ون  أ ْعم ال  اْلج  وح  ت م  ْنت ْم ب الري  ( 13: 8  روْون  " )ك 

وح  ف ال  ت ك  " : اْسل ك وا ب الري د  " )و إ ن م ا أ ق ول  س  ْهو ة  اْلج  ل وا ش   ( 16:  5غلم  

 روح يتواصل ال -و

وح   " ة  الن ام    إلىف أ ت ى ب الري ب  ع اد  سكك  ا ل ه  ح  ن ع  وع  أ ب و اي ، ل ي صككْ ب ي   ي سكك  ل  ب الصكك  م ا د خ  ْند  ْيك ل   و ع  :  4ا لويضكك  أ، و 27:  2" ) لووساْله 
1 ) 

 الروح يسيطر  - 
ْمر  ال ذ ي ف يه  اْلخ ال ع ة  " وا ب اْلخ  ر  "  و ال  ت ْسك  وح   ( 18:  5أف)، ب ل  اْمت ل ئ وا ب الري
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 الروح  يجعلنا مدركين لتبني هللا لنا  -ح
وح  اْبن ه   " ل  هللا  ر  «ق ل و     إلىث م  ب م ا أ ن ك ْم أ ْبن اٌء، أ ْرس  ا:»ي ا أ ب ا ا ب  ار خ  ْم ص   ( 6:  4غل)  ك 

 الروح يجعلنا محبين وخيرين  -ط
 ( 5:  5روكننا نحتاح لمحبة هللا "المنسكبة" فى قلو نا بالروح القدس ) واتنا ولنحب من  أن    نحن النستطيع

األسكككماك! بالنسكككبة    إلىبة  ، فإن الروح القدس هو لنا بمثابة المحيط بالنسككك صكككورة يسكككوع المسكككيح  إلىلتشككككيلنا    بينما نسكككعى
هو   بحر، منزله! الأنفاسكككه، طعامه، شكككرابه  -هو كل شكككيء   بحر، الضكككروري ا للحياة  بالنسكككبة لألسكككماك، يعد المحيط  لألسكككماك

 ، فإنها لن تستمر طويال ون على الشاطئتكأن   المكان الذي تلعب فيه األسماك وتطارد وتفرخ  إ ا قررت السمكة

السككاكنة فينا،  ة والحكمة السككتنار الحياة والقوة وا  أنه مرسككل من قبل يسككوع ليكون مصككدرأن تكون "في الروح" يعني ببسككاطة  
ا    يط!  هكذاكما تموت األسككككماك التي تسكككككن خارج المح اتمام   -وخارج دائرة الروح فنحن أموات   ، لن بدون الروح القدسأيضكككك 

 تتشكل صورة المسيح فينا 

   ةمتاالخ
 صورة المسيح   إلىستمكننا من التشكيل   اعندما يتم تركيب هذي اللبنات مع  
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 واجبات الدرس للحصة القادمة  
 ادرس الرسم البياني والتخطيط بشكل كامل وكن على استعداد لشرح  لك للطالب -1

الكتاب المقدس، واطلب    شككككككككككككواهداجعة هذا الدرس، بما في  لك  أقض ما ال يقل عن ثالثين دقيقة هذا األسككككككككككككبوع لمر  -2
 بصيرة من الروح القدس 

 

 2امتحان الدرس

 واشرح الرسم البياني للتشكيل الروحي والرسم البياني الوارد في الدرس، مع استكمال شواهد الكتاب املقدس.ارسم  -1

 كن مستعًدا لتقديم عرض شفهي لهذا الرسم البيانى لبقية الصف. -2
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 3 الدرس

 

 قوة تشكيل الضمان واليقين الكتابى

 

 

 األول والثانيمرجعة الدرس 

  لطالب مشكككاركة صكككالتهم من الدرس ما هو هدف كل مسكككيحي؟ ما هي اللبنات األسكككاسكككية للتشككككيل الروحي؟ اطلب من ا
  الثانى

 أهداف الدرس

 ، يجب على الطالب:رسبنهاية هذا الد

 فهم لما ا من المهم ضمان الخالي    -1

 معرفة اللبنات األساسية للضمان    -2
 أساس الضمان  -ا على التعبير عن اإلنجيل بوضوح  يكون قادر    أن -3
 ا على إجابة: ما هو اإليمان الحي؟ يكون قادر    أن -4
 فهم شهادة الروح القدس    -5
 مان بنجاح اجتيا  االختبارات العشرة للض   -6

 
 لقطات من الحياة

ا     نعم هل تعرضككككككت للتيهان من قبل؟   • عندما فقدت مجموعة منا نحن المرسككككككلين   الوقت في الفلبين لك  لن أنسككككككى أبد 
نعود  أن   للكتاب المقدس في جزء من كورديليرا حيث لم تكن هناك طرن وقررنا  اوالرعاة الوطنيين طريقنا  كنا قد اختتمنا مؤتمر  

، كنا نتجول  طريق الخطأفى عات  ولكن بعد السككير  تسككتغرن الرحلة أر ع أو خمس سككاأن    الخل  في المسككاء  كان ينبغي  إلى
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، جلس فرد واحد على األقل االليل تقريب    في منتصكككككككك   سككككككككاعة متعبين ومنهكين11رة طوال الليل ألكثر منم ْمط  البات  في الغا
 الخسارة الجسدية والعاطفية للضياع والتيه تفون الوص  ن  إ   بمثل  لكمن فريقنا و كى! بقيتنا بالتأكيد شعرنا 

،  اليقين أو   ن الضكككمان، والتعب، والهزيمة  ولكالخوف، وعدم األمان  إلىلضكككياع،  ، أو حتى الشكككعور بايؤدي الضكككياع •
إيمان دائم،    إلى ة المسكككيحية، يؤدي اليقين الروحيفي الحيا والقوة  هذا هو تأثير المعرفة!  أخرب، فينتج الثقة والسكككالم من جهة 

 ، تبدأ رحلة التشكيل الروحي باليقين وثقة روحية، وحياة ملكية منتصرة  لذلك

 ة رئيسيالفكرة ال

 وع يسكن فينا ال يمكن تجديد صورة هللا فينا إال إ ا كان الوجود الحي ليس

العديد من المؤمنين يناضككلون من أجل اليقين والضككمان  عندما يسككرن العدو يقين  أن    بعد سككنوات عديدة من الخدمة، اكتشككفت 
ا ثقتنا ويقضي على إيماننا  والصر  ال يعني بالضرورة عدم خالي الشخ ، بل يعني    ع مع اليقين ا للخالي منا، سوف يسرن أيض 

الخوف  بدال  من القوة والمحبة   إلى الضكككككككمان  أو    لهجمات الشكككككككيطان والضكككككككمير  سكككككككوف يؤدي عدم وجود اليقين أنه أكثر عرضكككككككة  
وح  اْلق و ة  ن  إ   التعف  " أو   واالنضباط الذاتي  ، ب ْل ر  ل  وح  اْلف ش  ن ا ر  ب ة  و النيْصح  " )   هللا  ل ْم ي ْعط   (  7: 1تى  2و اْلم ح 

أن    نكون؟ هذا سكؤال حيوي يجبأن    هللا، ما هو أسكاس  عمنا؟ كي  نعرف أننا نحن الذين ندعيأبناء  ننا  أ  لذا، إ ا  عمنا
 (89)، ويدمر إيمانكويلتهمك (88)وسنا سيفعل كل ما في وسعه ليتهمكتعرف اإلجابة عليه؛ ألن عدو نف

 (90)نمتحن أنفسنا لنرب ما إ ا كنا من اإليمانأن   بولس يشير علينا

 مقدمة  

 ا بالروح القدسروحيا  حياءكيل الروحي هو فقط الؤلئك األالتش -1
المسكيح  ونصكبح نحن مقدسكين  وإ ا لم نكن  صكورة    إلى، ويبدأ بالمطابقة  قيقي الفوري موجود في قلب المؤمن"اإليمان الح

 (91)"ا مقدسين، فإن المسيح ليس فينا، ويكون اعترافنا باإليمان فارغ  

 المسككيح بالروح القدس  النمو ال يمكنى ألولئك الذين تم بالفعل إحيائهم ف صككورة المسككيح هو فقط  إلى  التشكككيلومع  لك،  
صككككككككورة    إلىالتشكككككككككيل الروحي  أن    يمنحنا التشكككككككككيل الروحي طبيعة جديدة أن   حياة يسككككككككوع! ال يمكن -يحدث بدون حياة  أن  

 المسيح ممكن فقط ألننا نملك طبيعة جديدة 

 
 10: 12 رؤ 88
 8: 5 ط ب1 89
 5: 13 كو2 90

91 http://www.ligonier.org/learn/devotionals/conforming-image-christ . 
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  ( 94) نتبع خطواته،" أن  أو " (93)أو "أن نكون متمثلين باو،" (92)،"نسككككككككككلك كما سككككككككككلك هو"أن    قدسعندما يدعونا الكتاب الم
، والذين فيهم يسكككككن الروح  في المسككككيح  حيائهم إالذين قد تم فداؤهم وتم    ولكن ألوالد هللا  ،اوامر ألناس موتى روحي  أفهي ليسككككت  
 القدس ا ن 

، لذلك يجب أال نفكر في أننا  الجثث الميتة كي تصكبح مثل المسكيحوكما أننا لن نفكر في السكير في سكاحة المقابر ونأمر 
ا عن الوالدة الجديدة نصبح مثل الأن   يمكن  مسيح بعيد 

 (25:  4أف)ثال على الوالدة الجديدة من  م  -أ
صورة يسوع المسيح  عندما يقول بولس للمؤمنين في أفسس    إلىالجديدة تفتح الباب أمام التشكيل الروحي    الروحية  الوالدة 

"  و عبارة  ق   ة  اْلح  اسكككككك  ق د  ب  هللا  ف ي اْلب ر   و  سكككككك  يد  "يسككككككتمر فى القول: اْلم ْخل ون  ب ح  د  ان  اْلج  ْنسكككككك  وا اإل  ت ْلب سكككككك  أخرب، ألن هللا قد خلقكم    "و 
ْدن     مثل  لك  بولس يواصككل كالمه قائال:  سككلكواارار ومقدسككين، لذلك  أب  ء  ونسككا رجاال   ت ك ل م وا ب الصكك   ، و  وا ع ْنك م  اْلك ذ ب  "ل ذل ك  اْطر ح 

اء  اْلب ْعض   "والسكككبب في أننا نسكككتطيع ن ا أ ْعضككك  ٍد م ع  ق ر يب ه ، أل ن ن ا ب ْعضككك  اتا في و مأننا نحن الذين كنا أالحق هي   نقولأن    ك لي و اح 
 ل ا باو من جديد  ونملك بالفعل حياة هللا في الداخالخطايا قد خلقنا روحي  

 (4:  1طب2)مثال آخر للوالدة الجديدة من    -ب
ي اة   و ه ب ْت ل ن ا ك ل  م ا ه و  شككركة الشككخصككية مع يسككوع المسككيح، "نه من خالل الأيذكرنا بطرس   و الت ْقو ب  ل ْلح 

وا  (95) ير  ، ل ك ْي ت صكك 
ك اء  ال ر  ا شكككك  ي ة ، و"ب ه  له  ة  اإل  ال م "ه ار   ين  م ن  الْ ط ب يع  اد  ال ذ ي ف ي اْلع  ى نفوسككككنا والتى تجعل الطبيعة اإللهية التى غرسككككت ف نهاإ   ف سكككك 
 :امايلى ممكن  

ْين ه   ل هذ ا ع  ل ون  ك ل    "و  ادٍ و أ ْنت ْم ب ا   يل ة  م ْعر ف ة ،  اْجت ه  ف ي اْلف ضككككككك  يل ة ، و  ان ك ْم ف ضككككككك  م وا ف ي إ يم  ف ي  ق د   ف ي الت ع في      و  فيف ا، و  اْلم ْعر ف ة  ت ع 
ْبر  ت ْقو ب، ف ي الص  ْبر ا، و  ي ة    ص  و  ة  األ خ  د  ف ي اْلم و  ي ة ، و  و  ة  أ خ  د  ف ي الت ْقو ب م و  ب ة  " )و   ( 7-5:  1بط2 م ح 

والتقوب هي كل خصكائ  الرب يسكوع التي قد نشكارك فيها ألننا قد تلقينا بالفعل بذور  لفضكيلة والمعرفة والتعف  والصكبر  ا
 الطبيعة اإللهية 

 ؟ فسك؟ وهل أنت مولود والدة جديدة : هل تمتلك البذور االلهية فى نهو  والسؤال

 

 

 
 6: 2 يو1 92
 1: 5 فأ 93
 21: 2 بط 1 94
 3: 1 بط 1 95
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 صورة توضيحية من الرياضة    -ج
، على الرغم من أنني لسكككككككككككككت العب ا ماهر ا  ول جأنا أسكككككككككككككتمتع بلعبة ال

ول  المحترف األول في العكالم  جمكا ا لو ككان من الممكن لالعكب ال  للغكايكة 
جسكدي؟ وما ا لو كنت قد حرصكت طواعية على السكيطرة على    إلىالدخول  

ا في لعبتي؟ بكل  ا كبير  فرق    يحدثأن    هني وجسككككككدي لسككككككيطرته؟ من شككككككأنه
 !تأكيد

(، كأفراد وكجسككككككككد  18-16:  14ليسكككككككككن فينا بالروح القدس )يو  من خالل اإليمان باإلنجيل، جاء الرب يسككككككككوع المسككككككككيح
:  ١ا كما كانت تعمل في المسكككككككيح )أفنفس القوة تعمل فينأن   عني هذي السككككككككنى(  وت15:  6؛  16:  3 كو1الكامل )المسكككككككيح  

  (  وهذا يجعل التوافق مع صورة المسيح ممكن ا لكل مؤمن٢٠:  ٣؛  ١٩

 ولكن ،يتضمن التشكيل الروحي زراعة الطبيعة اإللهية في الداخل -2
 تنتج هذه الطبيعةأن  ال يمكن

 النضوج   إلىننتج الظروف التي ستنمو بها طبيعته  أن    ، ولكن يجب عليناقلو ناحن ال ننتج طبيعة هللا في ن

ننتج  أن    ، ألنهككا قككد  رعككت فينككا بككالنعمككة من خالل الروح القككدس  ولكن يجككبننتج طبيعككة هللا في أنفسككككككككككككككنككاأن    كنال يم
 النضج في شخصيتنا   إلىستنمو   –حياة يسوع   -الظروف ونزرع البذور التي ستنمو بها طبيعة هللا  

ال ٌح، إ يم انٌ   ننتج ثمر الروح  القدس في حياتنا:أن   ال يمكن ال ٌم، ط ول  أ ن اٍة ل ْطٌ  صككككك  ب ٌة ف ر ٌح سككككك  ٌة ت ع في ٌ   م ح  اع  د  غالطية  )  و 
ندرب أنفسكككنا للقيام بالسكككلوك الال م لكى يقوم الروح  أن    ، يجبولكن   الثمر هو ثمر الروح القدسأن    قال بولس  ( 22-23:  5

الروح"  بكك "اسككككككككككككككلكوا    :يحثنككا بولس قككائال     فى حيككاتنككا  القككدس بككإنتككاجككه
  إلى، واالنتبككاي  عن اختيككار واعٍ   (  يتكلم السككككككككككككككلوك16:  5)غالطيككة  

 الجهد  منمعينة   رجةد  إلى، و الروح  توجيه

واحكككدة من   حبكككةة على إنتكككاج  الفالح القكككدر أو    يملكككك المزارعال  
المزارع رجل مشككككغول للغاية  يخصككككب  أن   ، لكن الجميع يعرفالقمح

ويزرع التر ككة  يزرع البككذور  يقلع األعشكككككككككككككككاب الضكككككككككككككككارة التي تهككدد  
، يفعل المزارع كل ما بوسكككعه  اختنان الشكككتالت الصكككغيرة  باختصكككارب

  إ ا لم تكن الفضكككككائل الروحية للمحبة والصكككككبر واللط   ه وروحهسكككككيحي هو مزارع لنفسككككك لتهيئة الظروف لحصكككككاد وفير  كل م
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  ما مدب اهتمامك الفالحأو    ل انتباي المزارع، بطبيعة هللا في  لك معيبة  تلتعف  تنمو حتى النضكككككج في شكككككخصكككككيتنا، فليسككككك وا
 بزراعة "بذور" هللا في داخلك؟ 

نتجنبها: انعدام الضمان الداخلى والضمان األبدى أن    تى يجبهناك نوعان من الحاالت القصوى القاتلة ال  -3
 غير المشروط.

( والضمان  ايكون "المسيحي" مضمون  أن  ال يمكنانعدام الضمان األبدي ) -أنوي بمالحظتين قاتلتين تنتشران اليوم  أن   أود
(  كال الطرفين متطرفان حتى عندما ال تنتج حياته اب ثماراألبدي غير المؤهل وغير المشكككككككككككروط )"المسكككككككككككيحي" مضكككككككككككمون  

 لإلنجيل وللتشكيل الروحي 

التأكيد الكتابي على التو ة الحقيقية  ن إ  هناك بعض عناصككر انعدام الضككمان األبدي في المذهب الذي نشككأت فيه  أن   أنا أعتقد 
بعض  إلى والطاعة الحريصككككة ونقاء القلب والسككككلوك بالتقوب، عندما ال يكون متوا ن ا بدقة مع تعاليم النعمة في الكتاب المقدس، أدب  

أن  ي يمكن األمور غير الصكككككككككككككحيكة مثكل امتحكان النفس واليكأس  كنكا في بعض األحيكان منقكادين لالعتقكاد بكأن أي خطيكة بعكد الخال 
 تجعل المرء يخسر خالصه، وقدم القليل من الرجاء ألولئك الذين يصارعون مع خطايا الشباب الروحية المحيطة بهم  

نبذل  أن   ، فقررناقد "حصكككككلنا على الخالي" من جديدمعظم أصكككككدقائي  وأنا  أن    ، حيثأتذكر بعد نهضكككككة مدرسكككككة معينة
، وال القذرة على تلفزيون الجار  فالم األدناي هو أننا لن نتسككككككلل ونشككككككاهد  " وما قصكككككك قصككككككارب جهدنا "لنظل مخلصككككككين هذي المرة!

ا سيئة! وسنبذل قصارب جهدنا كي ال نخطئ!  نفكر أفكار   وال نتجاهل قواعد المدرسة، وال نعصى والدينا، وال  نا،ئنجادل مع أشقا
ا  بسكككككككهولة  على الرغم من أننا بذلنا جهد  يضكككككككيع  أن   الخالي شكككككككيء هش للغاية يمكنأن   وسكككككككنكون حذرين للغاية، ألننا نعلم 
شكككعور من ب ب ا للغاية واسكككتسكككلمنا! لقد شكككعرناأنه كان صكككع  ا، قررنا أخير  ين تقريب ا، و عد أسكككبوعشكككجاع ا لنكون مسكككيحيين حقيقيين

ما في ، وكنا نعلم أنه سكيكون هناك نهضكات انتعاشكية أخرب حيث يمكننا "ان نخل " من جديد  ر الحرية ا ن لسكوء التصكرف
 فكرنا  ولكن في العمق فى الداخل كنا نشك في  لك   هكذا  ،بما يكفي للحفا  على الخالي  يوم من األيام سنكون صالحين

ن  لنتيجة سككتكو ، فإن اتحقان المسككيح وإنجا ي على الصككليبفي النفس وليس في اسكك   ما يكون اإليمان واليقين والضككمانعند
نسككككان في أعماله الصككككالحة، بدال  من بر  إيمان اإل  عندما يكون  عدم األمان والضككككمان

،  عندما تصككبح األعمال الصككالحة، بدال  من النعمة  ، فسككوف يتعثر المسككيح العامل فيه
التقييم  ن  إ  سككككككيئا   ار  صككككككبح الخبر السككككككار خبي،  يلة للخالي بدال  من ثمرة الخاليوسكككككك 

  إلىالهزيمة، ثم    إلىيؤدي  ،  اإليمان المتمركز فى المسكككككيحا عن  ، بعيد  الذاتي المسكككككتمر
األبكدي خكادع    ن والضككككككككككككككمكانانعكدام األمن  إ  م السككككككككككككككفينكة الروحي تحطي  إلى، ثم  اليكأس

  كضمان أبدي غير مؤهل وغير مشروط  ومدمر لإليمان

لزهور ال تجلب الربيع، لكن ال  ا
يكون لديك الربيع بدون  أن  يمكن

زهور. ليست الطيور هى التي  
تجلب الصيف، ولكن اليكون  

لديك الصيف بدون  يور. ليس  
البر هو الذي يخلصنى، ولكن  

 A.W.Tozerالخالص يجلب البر.  
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يعل م الكتاب المقدس على  "الخالي" أو "الغفران" دون تجديد     -، هناك ضكككككمان أبدي غير مؤهل  على النقيض المعاكس
  بل في عمل المسكككككيح النهائي الكامل،  أمنهم وضكككككمانهم ال يكمن في أنفسكككككهم ، وأن  المؤمنين آمنون ومضكككككمونون أن    طالناإل

ا   الذين تعلموا أنه يمكن تبرير اإل ولكن هناك جموع كثيرة اليوم من نسكككككككككككككان أو غفران خطاياي دون إعادة تجديدي أو جعله جديد 
ؤلئك الذين  أ  إلىبالمسككككككككككككيح يجلب "حياة جديدة"    االيمانأن    الكتاب المقدس واضككككككككككككح تمام اأن   هذا على الرغم من  يتم تعليمهم 

  الروحية  للتبكيت، وعميان لحقيقتهم   ن و ، ومخدر ن الكثيرين منهم ال يهتمون بالبر، فإو سبب هذا التعليم الخاطئ (96) تواما

المتصل شيء هذا الواقع المحزن  قال   :نجيل الشهير والمتصل ويوضح قائال  اإلاإل اعيين بين معلم    يشرح أحد المحادثين
، ولكنني ابتعدت عن الكنيسكة منذ سكنوات عديدة وا ن أعيش حياة  لقد قبلت المسكيح عندما كنت طفال  ،  من هذا القبيل: "سكيدي

قت في السككككككككجن  هل تظن أنني ما لت ، بل وأمضككككككككيت بعض الو الزنا عدة مرات، وارتكبت    لقد كنت أتعاطى المخدراتالزنى
، فعندئذ بغض النظر  بلت حق ا المسكككككيح عندما كنت طفال  ، إ ا كنت قد قا:"حسكككككن  الكتاب المقدس بالقول  علم ؟ "فأجاب مامخلصككككك  

تشجيع      مجرد  تفلت من هذا الطريق  "كان  لكأن    اوال يمكنك أبد   السماء  إلى، فأنت في الواقع في طريقك كعن مدب شرور 
 ال تحذير  وال تو يخ المحبة 

يبرر بطريقة كتابية تقديم  أن    ، طرح سكككككككككككؤال خطير في  هني: كي  يمكن ألي شكككككككككككخ سكككككككككككمعت هذي المحادثةأن    بعد
ا وضكمان   كتبهة متعمدة؟ هل يقدم  لرجل يعيش في خطيئ  ضكمانال نسكان يعيش حالي ا في على الخالي إلا  الكتاب المقدس تأكيد 

 :ا! يسوع يحذر في الحقيقة قائال  باستمرار؟ أبد  نسان يمارس الخطية  إضمان    إلىيد  يسعى كتاب العهد الجدالعصيان؟ هل 

ة  أ ب  " ل  إ ر اد  م او ات   ب ل  ال ذ ي ي ْفع  ! ي ْدخ ل  م ل ك وت  السككككككككككك  ، ي ار بي " )ل ْيس  ك لي م ْن ي ق ول  ل ي: ي ار بي م او ات  :  7متي ال ذ ي ف ي السككككككككككك 
21 ) 

ا    و ولس ن وا  " لمعترفين على عدم افتراض أي شكككككككككككيء:يحث المؤمنين اأيضككككككككككك  ؟ اْمت ح  يم ان  ْم، ه ْل أ ْنت ْم ف ي اإل  ك  ر    وا أ ْنف سككككككككككك  ج 
ْم، ك  ْم  أ ْم ل ْست ْم ت ْعر ف ون  أ ْنف س  ك  ْم،أن    أ ْنف س  يح  ه و  ف يك  وع  اْلم س  ؟" )ل ْم ت ك ون وا  أن    ي س  ين   ( 5:  13كو 2م ْرف وض 

  استخدم الكتاب المقدس بحرية  ا؟ نجيل جيد  م كي  تفهم اإلوقي     لىاخذ امتحان الضمان الت
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   (97)اختبار الضمان

 ؟ انجيل جيدا كيف تفهم اإل 
خالل موت يسككككوع  اهم من ا  إنهم يؤمنون بأن هللا قد غفر لهم خطايكثير من المؤمنين المعترفين ال يفهمون اإلنجيل تمام  

؛ سيتم تعزيز الثقة والضمان  نسان دون فهم كامل لإلنجيلل  اإليخأن   ، لكنهم ال يستطيعون تفسير  لك  يمكنعلى الصليب
، فكإن العكديكد من المسككككككككككككككيحيين يجكدون أنفسككككككككككككككهم غير قكادرين على مقكاومكة الفهم   إلىوألنهم يفتقرون    ا الحقك  من خالل المعرفكة  

ن  ليس هذا  قصككككككككككد هللا من تم التغلب عليهم في بعض األحيان عن طريق الشككككككككككك واليأس  ولكاتهامات وشكككككككككككايات العدو  ي
 حياتنا 

  عبارة واحدة مع تقديم أدلة الكتاب المقدس(  حولعن  لك  بشكل أفضل؟ )ضع دائرة  ما العبارة التي تعبر   -1

  باألعمال  ون مخلصون بالنعمة باإليمان ومحفوظ •
    باألعمال  ون ومحفوظمخلصون باألعمال  •
    مخلصون بالنعمة باإليمان ومحفوظون بالنعمة باإليمان •

  دائرة حول  لك الجواب؟ اشرح  لك لمجموعتك  وضعتلما ا  

لتالية على فهم سكبب  (  سكتسكاعدنا األسكئلة ا12:  4أنه يجب خالي جميع الناس )أع ين  الكتاب المقدس بوضكوح على
 وجوب خالصنا؟ 

 ( 6:  53 إ؛ 23،  10:  3رو)  ------ألننا  نخل   أن    يجب -2

 ؟ للخطية بالنسبة للخاطئ  ج الثالثماهى النتائ -3

  (2-1:  59 إو يننا و ين هللا ) ----------------- •
  (6-5:  5  أفهللا )------------------ضعنا تحت  ت •

  (1:  2فأ؛  23:  6 رو) ------------------تنتج   •

 المسيح والقيامة من عواقب الخطية؟ كي  يخل  اإليمان بموت   -4

  (24:  2بط  1؛  21: 5كو1من أجلنا ) -----------هللا جعل يسوع   •

  (46:  27  مت)  بسبب الخطية من هللا -----، كان يسوع  كبديل لنا •
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  (7-6:  53 إهللا من أجلنا ) ----------حمل يسوع   •

 ( 3:  1بط1؛  6:  2فأ)  اا وأبدي  يسوع روحي   ----،  هباإليمان بقيامت •

 ؟ الحياة الجديدة عن طريق اإليمان بقيامة يسوع المسيحأوضح العالمات أننا قبلنا   ما هي -5

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

  (4-3:  2  يو1؛  3-2:  2بط1؛  31:  8يو) كلمة هللا ---------------معرفة ولنا الرغبة ل •

  (14:  3يو1؛  35:  13؛ 42:  8يو)  ليسوع ولآلخرين ---------لنا   •

 
-22:  5  ؛ غككل8:  15يو  )  الروحيككة  ----------التقليم اال اننككا ننحمككل    إلىبككالرغم من أننككا النزال فى حككاجككة   •

---اننا نغلب عن عمد واعتياديا   الإ(،  1:  12 ؛ عب1:  2يو1ية المحيطة )البعض اليزال يصككارع مع الخطأن   ، ورغم (23
------------ 

 " كولكن التمل  ،: الخطية تستمرو(  جون وسيلى صاغها على هذا النح29:  2يو1)

  (19-18:  1بط1؛  22: 9عب  )  يسفك دمه؟ أن    لما ا كان على يسوع -6

 سفك دم برئ   بدون  ----------أن    ن للخطيةبسبب حكم هللا اليمك •

  (5:  2  وتيم1ا؟ )نسان  إيصير يسوع  أن   ما هى أهمية -7

من هللا القدوس   كان يمثل كال    نسكككككان بين هللا واإل -------------------صكككككار يسكككككوع ال  نسكككككان وكاو ،إك •
  مؤهل كالذبيحة الكاملة من أجلنا  ، ولذلكم الثانى الذب لم يسقط فى الخطيةواإلنسان الخاطئ  وصار آد

  (10:  2  فأ؛ 8:  3  ي؛ ت17:  2خالصنا؟ )يعو دور األعمال فى ما ه -8

  الوالدة الجديدة -------------------هى  الصالحة عمالاأل •

 ت الخالي (  ب    ؟ ) أ نفعل لكى نخل أن    ما ا ينبغى -9

  (19: 3؛ أعمال 23:  6) رومية  ----------------------خاطئ  نكأب --------------  -أ

؛ بحيث يمكن توسيع قلبه في السالم  ثابتينل جهده لجعل دعوته واختياره يبذل كأن   من واجب كل فرد
ى الثمار والفرح في الروح القدس، في املحبة والشكر هلل، وبقوة وبفرح  في واجبات الطاعة، وهذه ه

 لإليمان   ويستمنستر  قرار الصحيحة للضمان." ا
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  (8:  2فأ؛ 31:  16  عأ )  لنجيباإل -----------------  -ب

  (10:9روم بالرب يسوع ) ------------------------ -ج

ا    نحن النخل  فقط بااليمان بعمل المسيح الكامل بل نحفه -10  ( 5:  1بط1) ---------------بأيض 

 الدرس 

 الثالث اللبنات األساسية للضمان 

 :  اسية للضمان نريد مناقشتها ا نسأتوجد ثالث لبنات  

  يمان بعمل المسيح الكامل بتأكيداإل -1

    شهادة الروح القدس   -2

  حات التالية سنفح  كل هذي بالتدقيقوفى الصف   السلوك المثمر للمؤمن -3

 يمان بعمل يسوع المسيح الكامل وحده. نحن نجد الضمان من خالل اإل   - 1

سككككاس الراسككككخ إليمان الخالي على تغيير مشككككاعرنا، أو ضككككع  اختباراتنا، أو عدم انسككككجام أدائنا الروحي، بل على  يرتكز األ ال  
 عمل هللا الفدائى الثابت الدائم واألبدب  

ا    ، لكنهاتبارات رائعة في الحياة المسكككككككيحيةالمشكككككككاعر واالخ األديان  غير متناسكككككككقة ومتنوعة وغير موثون بها  حتى  أيضككككككك 
 (98)مالك النور" هو استا  فى التقليد، ألن "توفر اختبارات روحيةأن   طلة يمكنالبا

  يستند خالصنا على شيء أكثر موثوقية من أنفسنا،  الفشل قد اختبروا لحظات    القديسين البر هو نتيجة الخالي، ولكن حتى أعظم  
   اإلنجيل حق    وهو   ، واختباراتنا: وعواطفنا 

ا يمر  ال يثق في حواسككككككككككككككه، بل يثق فى أدواته  بنفس الطريقة، عندمأن    عندما يطير طيار عبر الغيوم، يجبقيل لنا أنه  
 نثق فى كلمة هللا   ، بل، يجب أال نثق بأنفسناالمؤمنون بالعواص  الروحية

ا في الغابة  أخبرني والدي يثق بها  لألسك ، بعد  ؛ على الرغم من أنه كان لديه بوصكلة، إال أنه ال  عن صكياد أصكبح مرتبك 
 نثق بها أن    عدة أيام من البحث، عثرت عليه السلطات ميتا  وكلمة هللا هي بوصلة الخالي التي يجب
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 ما هو عمل المسيح الكامل؟   -أ
يسككككككوع مات ن  إ (99)دي فقطمن خالل اسككككككمه وحخل   أأن    نه يجبأن عمل يسككككككوع المسككككككيح الكامل؟ يعنى  نقصككككككد م  ما ا

  إلى ، اضكككطر اإلنسكككان  أخطأ اإلنسكككانأن    عني  منذ  بديال    أصكككبح يسكككوع (100)يتى التى هى الموتأجرة  خط، ودفع  كبديل عنى
 (101)في الحكم ويصالح اإلنسان مع هللانسان( ليأخذ مكان اإلنسان  اإل -قد أصبح يسوع إنسان ا )هللا  دفع الثمن  ل

 (103)الكاملة  بح الذبيحةلقد حمل يسوع خطايانا في جسدي، ليص  (102)لقد سفك يسوع دمه البرئ ليكفر عن الخطية •

 (104)االنفصال األبدي عن هللا  إلى، حتى ال نضطر  لذي استحقته  نو نالقد انفصل يسوع عن أبيه وحمل الغضب ا •

 (105)، ماتت حياتنا العتيقة معهبموت يسوععن طريق اإليمان   •

ا    ، نحنعن طريق قيامة يسكوع من الموت • انتصكر يسكوع    عن طريق قيامة المسكيح،  (106)جدة الحياة   إلىقمنا معه أ  أيضك 
 (107)يمان، نفس قوة القيامة تعمل فيناعلى الخطية والموت وكل قوة شريرة، و اإل

 (108)بالذنبوب والخطايا  اموات  ألذين كانوا  لحياة الجديدة  ، يمنح الروح القدس العن طرن القيامة

 (109)"المجدالمسيح فينا "رجاء  •

اؤلئك الذين   (111) ن حياتنا مسككككككتترة مع المسككككككيح فى هللاأو  (110)ننا قد صككككككرنا شككككككركاء الطبيعة اإللهيةأالخالي يعنى  •
  فاإليمان الذب يخلصكككنا هو نفس  (112)يخلصكككون باإليمان وحدي بهذي الرسكككالة، وليس بمجهودهم إلرضكككاء هللا  يؤمنون باإلنجيل

 (113) النهاية  إلىاإليمان الذب يحفظنا  

ل األبدية في عمل يسككككوع المسككككيح النهائي على  طواتنا المسككككيحية حيث نضككككع كل ثقتنا  المكان في حيا  إلىنأتي  أن   يجب
تجاي    أفعال الزوج اللطيفةأن    كما اام  ، تماة الخالي ولكن ليسككككت المصككككدر أبد  األعمال الصككككالحة هي ثمر ن  إ  الصككككليب وحدي 
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اإلنسككككانية، فإن   ، كما هو الحال في عالقاتناله  وفي حياتنا المسككككيحية  ي ثمرة أسككككاس عهد  واجهما بل ه  ا وجته ال تشكككككل أبد  
   اختباراتنا مخيبة لآلمال أحيان ا، و من األحيان  ب في كثير، وأداءنا معيحبنا غير مثالي

ه  وقع هذا الزوج الجميل في الحب،  القصكككة التي قالها أحد أسكككاتذتي في كلية الالهوت عن اثنين من طالب  الن أنسكككى أبد  
م  ، وتكررت عهودهديككد موعككد لحفككل الزفككاف  جككاء العرس، كككان االحتفككال جميال  ، وتم تحكك في نهككايككة المطككاف كككانككت الخطو ككة

مرضككككى جدا  بالتسككككمم الغذائي )كما أ كر القصككككة(    اث  ، أصككككبح الزوجان المتزوجان حديبإخالي وعاطفة  و عد بضككككع سككككاعات
 وقضيا شهر العسل في المستشفى!

  بالطبع،  هكذا سكأل أسكتا نا فصكلنا افهما؟"بسكبب شكعورهما في األيام التي أعقبت  ف كان الزوجان أقل تقبال لزواجهما "هل
على مشككككككككككككككاعر واختبكارات غير   ، وليسلتغييرعلى وعكد أو عهكد غير قكابكل ل، يقوم  ف اإلجكابكة  فكالزواج، مثكل الخاليكنكا نعر 
 موثوقة 

 طبيعة اإليمان    -ب
اإليمكان الكذي  أن    نفهم طبيعكة هكذا اإليمكان  تعلم كلمكة هللا بوضككككككككككككككوحأن    ، فمن األهميكة بمككانإ ا ككان الخالي بكاإليمكان

الفدائى اليوم  لقد سككمح اإليمان الحي  يخل  هو إيمان حي  اإليمان يثق بالمسككيح ا ن! اإليمان الحي يثق في عمل المسككيح  
  أما "اإليمان يمان الحي سككككككيظهر الدليل والبرهانلخالي في الحاضككككككر  اإلايخل  فى الماضككككككي وأن يسككككككتمر في أن   باإلله

 إننا نرب اإليمان الحي في ا يات التالية:  (114)اإليمان الذب للشياطين –الميت" فهو اإليمان بدون أعمال 

ْم ب  " ن ا ب م  ل ن ت ق د  اد  ل ة  أ ْجس  م ْغت س  ر  يٍر، و  م يٍر ش  ة  ق ل و  ن ا م ْن ض  وش  ، م ْرش  يم ان  اد ن ف ي ي ق ين  اإل  ْلٍب ص    (22:  10عب)  "اٍء ن ق ي  ق 

، م ْحف وٌ  ف ي" لي ن س  و ال  ي ْضم ح  م او ات  أل ْجل ك ْم" ) ل م ير اٍث ال  ي ْفن ى و ال  ي ت د   ( 4:  1بط1الس 

 من خالل هذي النصوي الكتابية وغيرها كثير، نتعلم ما يلى عن اإليمان الحى: 

 " ىومصدري "قلب نق –هو إيمان صادن  اإليمان الحى   -1   
 (115)" ، ولكنه شخ  "تم رشه من ضمير شريرا بال خطيةيتمتع المؤمن الصادن بضمير طاهر  إنه ليس مؤمن  

،  ا  تدينه "بفقدان الهدف" روحي  المؤمن الصككككككككادن هو مؤمن متواضككككككككع  لم يعد يخبئ أو يغطي الخطية  إ ا كانت كلمة هللا
أب    من  نضككككككككككككككبكاط المؤلم من هللا كمكاالمؤمن المخل  الصككككككككككككككادن  يقبكل االن  إ   (116)رف بكه ويرفض العيش في ريكاءفكإنكه يعت
ا   هذا األلم هو (117)محب   الحياة الحقيقيةعالمة على أيض 
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 0(119) االذب عادة يعصى هللا يدعى كذاب    المدعى ما المؤمنأ   (118)المؤمن الصادن يمارس الطاعة

 (120)""يقين اإليمان الكامل –  اوضمان    اين  اإليمان الصادن ينتج يق  -2
رب  الشكككككككككك والخوف والتجاهو الحصكككككككككن القوب ضكككككككككد    سكككككككككاس اليقين  وفهمنا لليقينأرفة اإلنجيل الذب هو يبدأ اليقين بمع

  (121)العدو الكا بة  وشكايات

 "المحفوظين بقوة هللا باإليمان" –  اإليمان الحى محفو   بقوة هللا  -3
قوة هللا اإللهيكة عن طرن اإليمكان تكدافع  ن إ   حصكككككككككككككن  أو   محروس تعنى سكككككككككككككالح الكدفكاع كمن يكدافع عن قلعكة أو   كلمكة محفو  

  فهو  ( 122) "كرئيس لذلك اإليمان ومكمله"   سكوع ي  إلى صكحاب اإليمان الحى ينظرون  أ   والمؤمنون  السكماء فى النهاية  إلى وتحفه وتقود  
ا  الشخ  الذب ابتدأ عمل الخالي الصالح فيهم وسوف يكمله   ( 123) أيض 

ر  ا: ككل نعمكة لهكذي  دعونكا نكون واضككككككككككككككحين جكد   ي وق ف ك ْم  أن    الرحلكة الروحيكة تكأتي من هللا  إنكه "اْلقك اد  ، و  اث ر ين  ْم غ ْير  عك  ي ْحف ظ ك 
ي  ب ال  ع ْيٍب ف ي  اج  أ م ام  م ْجد   خاللها  قناة من اإليمان الحقيقي لسكب نعمته من  إلىهللا ال يحتاج إال  (124)"االْبت ه 

  حياة أبدية  إلىنعمة تحفه نفوسنا  ، ننال  ة باإليمانالعاملخالل قوة هللا،   من

  ا فى  من المضارعا فاإليمان دائم     إلحفه يتوق  على اإليمان   ا كان اإ   يمان الحى هو اإليمان الذب يحفهاإل -4
 :يمان الذب يحفهاإليمان الحقيقى هو اإلأن   بكل وضوح  لمواالعهد الجديد ع  ةتبوكل ك  ،من يسوع ن كال  إ

ْعت م وي  إ ْن  " م  ، ال ذ ي سكك  يل  ْنج  اء  اإل  ين  و غ ْير  م ْنت ق ل ين  ع ْن ر ج  خ  ر اسكك  ين  و  سكك  ، م ت أ سكك   يم ان  ل ى اإل  ل يق ة   ث ب تيْم ع  ل   اْلخ  و   ب ه  ف ي ك  ، اْلم ْكر 
ْرت  أ ن ا ، ال ذ ي ص  م اء  م ا ل ه " )كو  ال ت ي ت ْحت  الس  اد   ( 23:  1ب ول س  خ 

يم ان  ي ْحي ا، و إ ن  ارْ أ م  " ي"ا اْلب اري ف ب اإل  ري ب ه  ن ْفس   ( 38:    10عب)  ت د  ال  ت س 

ف ين ة   م  الس  ر ْت ب ه  ه  ق ْوٌم، اْنك س  ال ٌح، ال ذ ي إ ْ  ر ف ض  م يٌر ص  ض  ل ك إ يم اٌن و  ا  "  يم ان  أ ْيض  ة  اإل  ه   ( 19:  1تى  1" )م ْن ج 

ة فى تلك اللحظات التى  وخاصكك ي   بالمسككيح كالرجاء الوحيد للخال يمان الزمن الحاضككر الذب يرتبطإاإليمان الكتابى هو 
،  امخيف    امان في اإلنجيل أمر  ، أو ترك اإلياالرتداد، أو الرحيل لم يكننفشكل فيها، يجب مناشكدة الصكليب حتى ونحن نتوب  إ ا  

 الجديد بشدة؟ يجب علينا فح  إيماننا فلما ا يحذرنا كتاب العهد  

 
 

 10: 15؛  31: 8يو  118
 4-3: 2يو 1 119
 2: 2؛ كو4-3: 15كو 1 120
 17: 6 فأ 121
 4: 12 عب 122
 6: 1 ف  123
 24 هي 124
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 نتائج إيمان الخالص  -ج
ا بالمسكككيح ونصكككير    عندما نخل  نتحد روحي  وحدة معه  إلىوالنهائى يأتى بنا   اإليمان الحى بعمل يسكككوع المسكككيح الكامل

 وعجيبة:شياء جميلة  أ، تحدث لنا عدة  يهاا من جسدي أو الكنيسة  وفى اللحظة التى نخل  فجزء  

 ت المقابلة لهذي النقاط  أي واحدة من هذي الحقائق هي األثمن بالنسبة لك ا ن؟ ااجعل الطلبة يقرأون ا ي
كمككا لو لم نفعككل خطيككة    –ا  نككا تبررنككا مجككانكك  أندائى، أعلن هللا  بعمككل يسككككككككككككككوع الفكك نحن قككد تبررنككا  عن طريق اإليمككان      -1

ا    دسويعلم الكتاب المق  (125)قط  (126)عمالا عن األ، حسب هللا البر بعيد  لحظة خالصنا باإليمانأن  أيض 

من خالل تطهير دم    (127)جديد  ا أو والدتنا من، تم احياؤنا روحي    عن طريق موت المسككككككككككككيح وقيامتهنلنا الحياة   لقد   -2
  ، غسلت  نو نا و قع خطايانا(129)سوتجديد الروح القد  (128)مسيحال

 (130)ن ملك له وحدي   نحن ا خرب، خصصنا لنفسهأ! بعبارة  نيدعونا قديسين  هللا ا    تم تقديسنا   -3

عداء و أ   ن لم نعد  وا االخاطئ مع    اإلنسانهللا القدوس و   جمع يسوع  عن طريق  بيحة نفسه  تنا مع هللا تم مصالح   -4
 (131) فيما بعد بل أحباء

 من خالل   (132)ون وامتيا ات عالقة ا ب بالبنينبكل حق  نتمتع  ي و ناتهءعائلة هللا  هللا قد جعلنا ابنا لقد تم تبنينا فى   -5
  و ووارثون مع المسيحنا ورثة صبحأ،  اإليمان بعمل المسيح الكامل

  (133) تاليفنى ومحفو  لنا فى السموا  راث  وهذا الميالوعد لنا بالميراثم  ت   -6

، سككككككتصككككككبح هذي الحقائق ثمينة لنا  فيها خالصككككككنا  ولكن مع نمو فهمنا  النعمة في اللحظة التي يتم نحن ال ندرك كل هذي  
  عند التركيز عليها  الجديدة ، وسوف نصبح أكثر فأكثر أمناء  لهذي الهوية  رأكثر فأكث

 اذا اإليمان الحى يثمر ضمانا وويقينا
  إلى يؤدي بالمؤمنين  أن   كنالخالي يم  االعتقاد  بأن الشكككككككككخ  يفقدأن   اجون ويسكككككككككلي مدعي    إلىكتب أحدهم  ات مرة  

 :ي"  لهذا أجاب قلب ويسلي العاطفي، فوداعا لكل راحت(كذلك)  ا كان هذا"إ   :ويسلي قائال  إلىهت  هذا الرجل    اليأس 

باألمس    ث لي، وليس على  كر أي شككيء حد اك المؤمن يسككقط أو ال يسككقطأن   ا، إمتسككتقر راحتي، ليس على أي رأي
مع نفسكككه  وعلى نظرتي ا ن نور مجد هللا في وجه    يمصكككالحت، و معرفتي الحالية باو في المسكككيح  ، علىبل على ما هو اليوم 

 
 9: 5؛ 24: 3رو 125
 4: 6رو  126
 3: 3، يو5: 2أف  127
 9: 1يو  1 128
 6-5: 3؛ ت 8-1: 3يو  129
 11-9: 6كو 1 130
 10: 5؛ رو  22 -21: 1كو   131
 13-12: 1 يو 132
 4: 5؛  4:  1 بط 1 133
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يسككككككوع المسككككككيح  وعلى السككككككلوك في النور كما هو في النور وعلى شككككككركتى مع ا ب واالبن  راحتى هى أنه من خالل النعمة 
أرب  أن    ،ا أحب الراحة في هذا وفي هذا فقط، والروح يشكككككهد لروحي بأنني ابن هللا  أنالمسكككككيحأؤمن بالرب يسكككككوع  أن   سكككككتطيعأ

، وأشككككككعر بأن محبة هللا قد  مليء بالخلودرجاء   ب  ، لدآخر ، وليس عننفسككككككي، وأنني شككككككخصككككككيا عن  ين هللايم قائم ا عنيسككككككوع  
ادة ضكككككميري، أنه في بسكككككاطة وإخالي، ليس  هذا، شكككككهابتهاجي هو  ن  إ  انسككككككبت في قلبي، والخطية  مصكككككلو ة بالنسكككككبة لي 

؛ راحة أكثر  أكثر صككالبة االم  ا هب واكتشكك ، إ ا اسككتطعت، فرح  في هذا الع  (أعيش حياتي)بحكمة جسككدية، بل بنعمة هللا أنا  
ر،  كسكككو ، فإنك تسكككتند على عكا  القصكككب المغير هذي هناء من هذا الجانب السكككماوب  إ ا كنت تحمل أي وسكككائل راحة أخرب  

  ها، بل ستدخل فى يدك وتثقبوالتي لن تتحمل و نك فحسب

  إلى وم    اإليمان الكتابى هو النظر كل ينه حىإن ليس ماضككككيا بل حاضككككرا   اإليماأن   يقوله ويسككككلى هوأن    ن ما يحاولإ
 ؟ يسوع واختبار يومى لنعمته  هل لديك هذا اإليمان

 القدس الصادقةلدينا ضمان وتأكيد من خالل شهادة الروح    -2
وح  اْلع  ب المقدس هو شكهادة الروح القدس "اللبنة الثانية من ضكمان الكتا ذ وا ر  ي ة  إ ْ  ل ْم ت ْأخ  ا    ب ود  ،أيضك  ْوف  وح    ب لْ   ل ْلخ  ْذت ْم ر  أ خ 

:الت   د     ي ا أ ب ا ا ب  "ب ن  ي ال ذ ي ب ه  ن ْصر خ  ا ي ْشه  ه  أ ْيض  وح  ن ْفس  ن ا أ ن ن ا أ ْوال د  هللا "ا لري أل ْرو اح 
(134) 

يأتي التأكيد الكتابي من خالل شككهادة الروح القدس بأننا ا ن أبناء و نات هللا  هذي هي الثقة الداخلية والوعي الروحي اننا  
  دين من هللاو ومولمغفور لنا  

خالل  نه من إال لنا  المفهوم الكتابى للفداء والتبني هو حقيقة رائعة  كانت العبودية حقيقة محزنة في العهد الجديد  لكن يق
ل خاي به يتبناي  كطفأن    ، يمكن للفادب أحرار ا  بعد شكككككراء حرية العبد، يمكن اسكككككتبدال العبيد ليصكككككبحوا رجاال  دفع ثمن محدد

 ، التبنى هو اكتمال  عملية الفداء ووريث لكل ما يملك  ا ا  

، دفع المسكككككيح  ق سكككككفك دمهر سكككككيدنا  خطية  وعن طري  صكككككااجددين كنا عبيد  نه عندما كنا غير مإيقول الكتاب المقدس  
  ( 135) مع المسيح "  ون رثان "ورثة هللا وو ه و ناته  باإليمان نحن ا ئ، وتبنانا كأبناالخطية، وكسر قوتها الستعبادنا  ثمن الفداء من

ابناء  ، من الروح القدس  إنه وعي وادراك داخلي بأننا ا ن  ا يسككميه اإلنجيل شككاهد، أو شككهادة تأكيد هذي الصككفقة الروحية هو م
والذي نتحدث معه على    -!"  با نعرفه بشكككل متزايد كككككككككككككككككك "أبا ا شككخصكك  ، بل  الم يعد هللا عدو ا أو غريب   (136)من هللا   محبو ون 

  (137)مستوب أكثر حميمية

 
 13: 4 يو 1؛  16-15رو  134
 17: 8 رو 135
 13: 4 يو1 136
 6: 4 لغ 137
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شككككككككيل الروحي  هل تسكككككككتمتع بهذي الشكككككككهادة من الروح  تاألسكككككككاسكككككككية للالعالقة الحميمة مع هللا هي واحدة من أهم اللبنات  
من   سككتعداد لدفعه حتى أتمكن أنا وأنتب منه؟ هل تفهم الثمن الذي كان هللا على اار تقالقدس؟ هل أدركت كم يريد هللا منك اال

 وأن يسكب نعمته عليك؟   يباركك أن   االقتراب منه؟ هل تعرف كم يريد هللا

 نحن نجد ضمانا من خالل أدلة على سلوك مسيحي مثمر  -3
العنصكككككر الثالث من التأكيد والضكككككمان الكتابي هو مسكككككيرة مثمرة مع هللا  على الرغم من أننا نخل  بالنعمة من خالل اإليمان  

ا  سكيكون كل مؤمن حقيقي   ا أبد  ا على تحديد دليل  قادر  وحدي ونحفه بالنعمة من خالل اإليمان وحدي، لكن إيمان الخالي ليس وحيد 
وع  أل ْعم ال  "  نون الحقيقيون إيمانهم بأعمالهم: المؤم   سيظهرواضح في شخصيته وحياته    يح  ي س  أل ن ن ا ن ْحن  ع م ل ه ، م ْخل وق ين  ف ي اْلم س 
ه   ب ق  هللا  ف أ ع د  ٍة، ق ْد س  ال ح  ا" )ا ل ك ْي ن ْسل  ص   ( 10:  2فأك  ف يه 

لك ْن ه ْل " ل  أن    ت ر يد  و  ان  اْلب اط  ْنس  ا اإل  يم ان  ب د ون  أ عْ أن    ت ْعل م  أ ييه   ( 20:  2)يعم ال م ي  ٌت؟"  اإل 

التتميز    اإلنسككككككان فإن كانت حياة     (8:  15يو)الحياة المسككككككيحية المثمرة هى الدليل على التلمذة الحقيقية  أن    علم يسككككككوع
  ثمر فهذي داللة على الموت الروحىبال

 (138)امتحانات عملية للضمان  ة : عشر ثمار إيمان الخالي

ويؤتي ثماري )رسكككالة بولس    ايقي  حقو   اامتحانات يمكننا من خاللها فح  أنفسكككنا لنرب ما إ ا كان إيماننا حي    ة فيما يلي عشكككر 
   ( نثوسأهل كور   إلىالثانية  

تسكككاعدنا على فح     فإن هذي األسكككئلة العشكككر،  ائي الكامل للمسكككيح هو أصكككل الخاليالعمل النهأن   (  في حين5:  13
 ثمر الخالي:

الخالي يغير ما تنظر اليه    ا ا جزري  اختبار الناس المخلصككككككين يغير حياتهم السككككككرية تغيير  ن  إ  ماذا أفعل فى السررررر؟  -1
ا قد تغير  فى حياة  التكون شكككخصككك  ا، فر ما ري  ذا جلم تتغير حياتك السكككرية تغيير    إن   وما تفعله حينما اليراك أحد  نترنتاإلعلى  
 (139)لقلب النقى!لة ينشأ حنين واشتيان  المرأة المخلصأو    الرجل

بكتك هللا على  ليس فقط فى لحظة التجديد بل حينما ي  –ا  ا وتائب  ا متضككككككع  الخالي يثمر قلب    هل توجد توبة صررررادقة؟  -2
وعنكدمكا و خ     (140) نككاري للربإا بعكد  مر    بكى بككاء    ،بكالفعكل ألكثر من ثالث سككككككككككككككنوات  ا  ككان بطرس تلميكذ  افقكدان الهكدف روحيك  

  (141)اب رجوع عن الخطية والركض نحو هللا  –التو ة    إلى، قادهم الحزن المقدس  الكورنثيين على افعالهم الخاطئة  بولس

 
 https://youtu.be/QjBW7SoUfcالراعى تيم كونواي ،  مقتبس من رسالة بقلم:  138
 24-23:  139مزمور  139
 62: 22 لو 140
 11-9: 7 كو1 141
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    ( 142)ك فسكوف تحبهابأكان هللا ن  إ  نهإمحبة قوية نحو المسكيح  قال يسكوع  الخالي يثمر  هل لدّى محبة للمسريح؟    -3
وتفرح الروح  هذا ما نفكر فيه   ، وال سكيما هللا  المحبة هى التى تثيرشكخ  مايتسكاءل ما إ ا كانوا في محبة لأن   ال أحد يجب

السككرير في الليل  هذا ما يدفعنا  وهذا ما يجعلنا على اسككتعداد للتضككحية  هذا ما نحيا     إلىعندما نسككتيقه في الصككباح ونذهب  
 ألجله 

و محبة  (  تنامثل المشكككككككككاركة بممتلكاا )جد  من اليحب الناس بطرن عملية  أن    يكتب الرسكككككككككول يوحناهل أحب الناس؟   -4
 (143)الصليب ليس من هللا

ننا نكون تالميذ  إ اضككككككككحة للوالدة الجديدة  قال يسككككككككوع  حد العالمات الو أ لكلمة هللا هو   الخضككككككككوع هل انا خاضرررررع لكلمة هللا؟   - 5
أبى فى  "ليس كل من يقول لى يارب يارب يدخل ملكوت السكككككموات بل الذب يفعل إرادة    ا، يضككككك  أ   وقال ( 144) حقيقيين عندما نطيع كلمته 

   فهل كلمة هللا لها السلطان على حياتك؟ أم، من السهل عليك تجاهلها     ( 145) السماء" 

  الذين يعيشككككون حسككككب الجسككككد الشككككرير أن    الخالي يثمر تغيير الذهن  فى رومية، يقول بولسأين ذهنى / فكرى؟    -6
)غير المسكككككيحيين( يفكرون فى األمور الجسكككككدية الشكككككريرة  وهذا هو 

القكككدستمو  )المؤمنون    ! ولكن الكككذين يعيشككككككككككككككون حسكككككككككككككككككب الروح 
هكككككككذي  الككروحككيكككككككة   األمككور  فككى  يككفكككككرون  الككحككيكككككككاة    هككى  الككحككقككيككقككيككون( 

  وفى هل تجد نفسكككككك تفكر كثيرا فى هللا وفى المكتوب     (146)والسكككككالم 
حياة الفكر الممتلئ بالروح هى االنضكككككككككباط،  ن  إ  األمور السكككككككككماوية؟ 

ا    ولكنها   نتيجة الطبيعة الجديدة أيض 

على الخطاة، فيطه رهم من كل    من خالل النبي حزقيال،  وعد هللا بر  الماء الطاهر   هل تم القضررررررراء على أصرررررررنامى؟   - 7
ا جديدة، و   نجاسررراتهم  ا وروح  ن يضككككع روحه في داخلهم ليحفظوا  أ يسككككتبدل قلبهم الحجرب بقلب لحم، و وأصككككنامهم، ويعطيهم قلب ا جديد 

حيككاتككك؟ هللا غيور على محبتككك وعواطفككك  وإ ا كنككت ابنككه، فهو    هككل فعككل هككذا في حيككاتككك؟ هككل مككا  ال يفعككل هككذا في  ( 147) كلمتككه 
 يستأصل كل ما ينافس تلك المحبة  

 
 42: 8يو 142
 19-16؛  10: 3يو1 143
 31: 8 يو 144
 21: 7 مت 145
 6-5: 8 رو 146
 27-25: 36 حز 147

حتى لو كانت شتلة البلوط من البلوط، لذا فإن  
الطفل املسيحي هو مسيحي. ولكن كما لو كان من  

ندعو الشجيرة  شجرة البلوط، لذلك  أن  السخرية
 إندعو أن   فمن السخيف

ً
ليس له   امسيحيً   انسان

 كاتب غير معروف  –الخصائص املسيحية. 
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  إلى نكك انتقلكت من الموت الروحى  أب  أكونكك مسككككككككككككككيحيكا    ن تغييرا فى حيراتى؟ وخر هرل أنرا خليقرة جرديردة هرل يرى األ  -8
ن التغيير  و خر لم يالحه ا  تكون قمت من الموت مانت لن  أا! و يصككبح معروف  أن    حد يقوم من الموت دون أ  ال الروحية الحياة  

 الذب صنعته نعمة هللا فى حياتك 

الذي يثق بشككككككل جذري فى المسكككككيح هو دليل قوي على الخالي  والمؤمنون    القلب ن  إ  تكل على المسررريح؟ أهل أنا   -9
  ا هل تجد نفسككككككككك راغب    (148) الحقيقيون ال يثقون بالمسككككككككيح ليس فقط للخالي األبدي بل للحياة اليومية، مثل الطعام والمالبس

يسكوع على الماء، حتى عندما يسكيء ا خرون فهمك ويسكيئون تمثيلك؟ هل تثق به   إلىفي الخروج من المنطقة ا منة والسكير  
إ ا كنت مؤمن ا،    (149)المال، أو  راع البشكككككككككككر، أو المسكككككككككككيح  -القرارات التي تتخذها تظهر من الذب  تثق به  ن  إ  وتتكل عليه؟ 

  (150)يعتبرها غير المؤمنين حماقة  فإنك تتخذ قرارات تتعلق بأموالك وأسرتك وصحتك وعملك وأشياء أخرب كثيرة والتى

نه من إيون الناس بشكككل مختل   قال بولس  الحقيق  سككوف يرب المؤمنون   هل أرى المسرريح والناس بطريقة جديدة؟  -10
 -بل حسككب مكانتهم الروحية   -بحسككب مكانتهم االجتماعية أو االقتصككادية   -ا ن فصككاعدا  لم نعد نرب الناس حسككب الجسككد  

(  كما أننا لم نعد نعتبر المسككككيح مجرد إنسككككان  15-14:  5كو2) (151)الجلهم   هللا وم ن مات المسككككيح وقام ثانيةكشككككعوب يحبها  
هللا  هل ترب الناس بشكل خليقة جديدة مصالحين مع  -يه  لإخواننا المؤمنين على ما هم ع إلىننظر    عادي، لذلك نحن ا ن

 ما قبل؟  م امختل  ع  

 أسئلة التشكيل الروحي:في الختام، هنا بعض  

 ؟ ك مؤسس على  بيحته وحدهاؤ وهل رجا؟  ن فى عمل المسيح النهائى الكاملهل تثق فى هذي اللحظة وا  •
دائك  أ؟ وتتوب عن مام هللاأ  فسككككك مقبوال  تو ة عن الثقة فى مجهودك الشككككخصككككى و رك الذاتى لتجعل ن  إلىهل تحتاج   •

 الخاي؟ 
 ؟ ي بفشلك في سرقة ثقتك في اإلنجيلأو الوع  فيها  هل سمحت لمشاعرك غير الموثون  •
 ؟ نك ابن وألروح القدس الداخلية  هل تتمتع بشهادة ا •
 ؟ متيا ات ومسؤليات عالقتك مع هللاهل تتعلم المزيد والمزيد عن ا •
 ؟  ى حياتكوهل ترب ثمر إيمان الخالي ف •
 إلدانتك؟ ، فهل هناك أدلة كافية امك في محكمة قانونية بأنك مسيحيإ ا تم اته •

 
 25: 6 مت 148
 17: 6 ت1  149
 27: 1كو1 150
 15-14: 5كو2 151
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أن    تنحنى أمام الرب  إ ا كنت تفتقد اإليمان وقبول اإلنجيل  اطلب من الربأن   ر ما ا ن سكككككككيكون الوقت المناسكككككككب لك
واطلب من الرب نعمة ورحمة  هللا يقاوم    ْب ، ت  خطيةا لعدم اإليمان والمدرك  لثقة في المسككككككككككيح تمام ا  إ ا كنت  يسككككككككككاعدك على ا

 (152) المستكبرين  لكنه يعطي نعمة للمتواضعين

 واجبات الدرس للحصة التالية 
راجع امتحان الضكككمان هذا االسكككبوع وقدم االمتحان لثالثة مدعيين انهم مسكككيحيون قبل الحصكككة القادمة  كن مسكككتعدا   -1

 القادم   للكالم عن نتيجة االمتحانات خالل درس االسبوع

الشككككككككككككككواهكد الكتكابيكة، طكالبكا من الروح القكدس  ، و وع فى مراجعكة هكذا الكدرسن دقيقكة على األقكل هكذا االسككككككككككككككبياقض ثالث  -2
 البصيرة 

 تصنع فى حياتك، كما يعلنها لك الرب أن    اكتب فى مذكراتك اب تغييرات يبنغى -3

اليوميكة، واكتكب فى مكذكراتكك مكا الكذب يقولكه ككاتكب تكأمكل فى مزمور واحكد على األقكل فى وقكت خلوتكك الشككككككككككككككخصككككككككككككككيكة    -4
 طبيعة هللا وشخصيته  عن المزمور

 ساس هذا الدرس أاكتب فى مذكراتك صالة شخصية من اجل التغيير الروحى والنمو على  -5

 تدرب مستخدما دليل الصالة اليومى للدكتور براون فى صالتك اليومية الفردية  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6: 4يع  152
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 امتحان الضمان:جابات  إ

  مخلصون بالنعمة بااليمان، محفوظون بالنعمة بااليمان -1
  الخطاة  -2
  انفصال وغضب وموت   -3
  حىأو    الخطية، انفصال، غضب، أحياء -4
  الروح القدس، طاعة، محبة، ثمر، خطية -5
  غفران، دم  -6
 وسيط -7
 نتيجة -8
 اعترف ،آمن  ،ْب ، ت  قر -9
 6:  4إيمان يعقوب   -9
 

 امتحان الدرس الثالث

 إعادة اختبار الضمان؟. -1

 ما هى الثالث لبنات للضمان الذى تم مناقشته فى هذا الدرس؟ -2

 ما هى النتائج الست إليمان الخالص؟ -3

 اذكر بعض ثمار الخالص الحقيقي؟ -4
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 4الدرس 

 

 عن طريق معرفة هللاالروحى التشكيل                           

 

 الثالثمراجعة الدرس  
    الثالث  ناقش النقاط االساسية للدرس

ا      وراجعالثالث  اطلب من الطالب الراغبين فى مشككككككاركة صككككككلواتهم الشككككككخصككككككية المكتو ة من الدرس الثالث لبنات  أيضكككككك 
  للتشكيل الروحى

 الرابع أهداف الدرس

 :فى نهاية هذا الدرس، يجب على الطالب أن

 جابات لمن هو هللا إرفوا المكان الذب يبحثون فيه عن يع -1

 طرن رئيسية فيها يعلن هللا عن نفسه   يفهموا ثالث -2

 يفهموا مدب أهمية معرفة هللا بالنسبة للتشكيل الروحى  -3

  عبير عن بعض الصفات األساسية وعلى التيكونوا قادرين   -4

  يفهموا كي  يكش  يسوع تمام ا عن طبيعة هللا -5

 لقطات من الحياة

ا    إلى، كان يجرب  منذ خطية اإلنسكان في الجنة محبة أو تقليد إله ال نثق    إلىاعتقاد األسكوأ عن هللا  ولكننا لن نضكطر أبد 
به  يجد بعض المؤمنين الصككككككككادقين صككككككككعو ة في السككككككككعي وراء شككككككككبه المسككككككككيح ألنهم ال يرون في المسككككككككيح الجمال الذي يراي  

  ا خرون 
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 ضحايا الكارثة •
هذي هي أن    ، يدعي بعض القادة الروحيينواسككككككع االنتشككككككار  و اءل إرهابية أو عندما تضككككككرب أمة كوارث طبيعية أو أعما

، خاصككككككة وأن العديد من المؤمنين يعانون  هذي النظرة عن هللاتداعيات غضككككككب هللا وحكمه  يكافح العديد من المسككككككيحيين  مع 
 جنب مع غير المؤمنين   إلىجنبا  

 طالب كلية الالهوت •
الل إحدب هذي  الصكككغيرة  خمع رئيس كليتهم لتلمذة المجموعات    االتقى العديد من طالب مدرسكككة الكتاب المقدس أسكككبوعي  

، فما ا تعتقد  بر الباب ا ن وينظر إليك مباشككرة ع من  يسككوع  دخل  شككدهم الطالب هذا السككؤال: "إ ا، سككأل رئيسككهم ومر األمسككيات
 أنه سيكون تعبير ا على وجهه؟ 

تعبيري:  يسكككككككككككككوع كان ينظر إليهما بخيبة أمل  يقول  أن   ، لكنه جعلهم يفكرون  اعتقد اثنان منهم طالب بالسكككككككككككككؤالفوجئ ال"
يسككككككككوع سككككككككيبدو غاضككككككككب ا  بدأت شككككككككابة واحدة في البكاء  أن    تفعال ما هو أفضككككككككل " اعتقد أحد الطالب على األقلأن   "يمكنكما

 ا يسوع من خالل الباب فسيكون مبتسم    دخل  اعتقد طالب واحد فقط أنه إ ا  وأصبحت عاطفية لدرجة أنها لم تستطع اإلجابة 

   وجة شابة وأم  •
لن يكون سكككهال   فلقد نشكككأت في  ة، نحو حياة مسكككيحية راسكككخة ومشكككبعةتعليم وتوجيه تريشكككا، وهى مؤمنة جديدإن محاولة 

، كانت قد اتصككككككككككلت بمجموعة من رة منزل سككككككككككيء ومكسككككككككككور مع القليل من النما ج اإليجابية  وهى في سككككككككككن المراهقة المتأخ
ا  ولكنهم  وكأنهم عائلة  المدعيين مسكيحيين الذين جعلوها تشكعر التى    ن "المسكيحيةفي شككل مشكوي للغاية م ""غسكلوا دماغها  أيضك 

  "بال نعمة

، قاومت باسككتمرار الشكككوك  من اختبار فرحة الخالي  أهل  بدال  تتأن    أنها تسككتطيع  اتحت هذا التأثير لم تشككعر تريشككا أبد  
األساسية في الكتاب المقدس عن التعاليم غير ا  لم تكن تعرف كي  تفصل التعاليم  ا روحي  واليأس والعار  أصبحت مرتبكة جد  

ن تلك الكنيسككككة و دأت في حضككككور  ع، انفصككككلت تريشككككا  تتعرض للضككككغطأن    لم يعد بإمكانها  األسككككاسككككية في كنيسككككتها  وعندما
، وختمت "شكهادتها" بهذا البيان الحزين  واإلحباط يوم األحد، وقفت وشكهدتالكنيسكة التي كنت أرعاها  في صكوت شكديد التعب  

ة!" خدمتى له  كانت عبء  غاية لكن بيان كشكككككككككفي وظاهر: "أنا أبذل قصكككككككككارب جهدي ألبقلل لصككككككككك  ، وأنه من المسكككككككككتحيل  ى مخ 
 إرضاؤي 

بشككككككككككككككك  أعتقكد أنهكا    ي  إلأدرب وأعلم  تريشككككككككككككككا في حق اإلنجيكل وفي تعليم نعمكة هللا، بكدا لي أنهكا تنظر  أن    عنكدمكا حكاولكت
الذين حذرتها بها أسكككرتها األولى في الكنيسكككة  ر ما كنت أقدم لها نسكككخة رخيصكككة    تسكككاءلت عما إ ا كنت أحد الرعاة "الدنيويين"
  ، وكنت أحاول فقط تسهيل األمر!للغاية  اصعب    يكون المرء مسيحي اأن    عن الحياة المسيحية  ر ما كان من المفترض
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 مؤمن متألم  •
صككيبت فجأة بقروح غامضككة في جميع أنحاء  أ،   آسككيالتقيت بها في قرية صككغيرة في ، االقد أصككيبت  وجة مزارع فقيرة جد  

، قام مبشكككر  فها الطبيب فعالة  في أحد األيام جسكككدها  عانت من ألم ال يوصككك  ألسكككابيع  لم تكن أي من العالجات التي وصككك 
والمعكانكاة همكا نتيجكة  لمرض  اأن    نجيكل الرخكاء بحملكة كرا يكة بكالقرب من قريتهكا، وأخكذتهكا أسككككككككككككككرتهكا لمقكابلتكه  لقكد أعلن أنكه بمكاإبك 

يطالب بها،  أن   نيشكككفي جسكككدي ا  كان يبشكككر بالشكككفاء البدني على أنه نعمة يمكن لكل مؤمأن   ، فإن إرادة هللا دائم ا هيالخطية
لون على ، سكككيحصككك من اإليمان، ويقدمون "بذور" تقدمة  ي! كان يعه بأن الذين لديهم ما يكفا مطلو ة، كميراثهم الشكككرعييضككك  أو 

فاء وصككلت بحرارة  لم  " بصككدن من أجل الشكك المرأة المسكككينة كل ما اسككتطاعت و"آمنت، أعطت هذي   دافع اليأسشككفاء فوري  و 
  هللا عنهاا  شعرت بتخلي  ؟ لم تكن تعرف  ر ما لم تكن غير مستحقة  فى نظر هللا  كان إيمانها مجروح    لما اتش 

   ةمسن ةمؤمن •
األشكككياء السكككيئة التي تحدث لها هي نتيجة لعقاب هللا لفشكككلها في أن    إنها تعتقدأعرف مؤمنة مسكككنة تعذب بأفكار عن هللا   

هللا طلب منها حضكككككككور نهضكككككككة انتعاشكككككككية معينة؛ ولكن بسكككككككبب عدم رضكككككككاها أن    إطاعة كل دوافعه الداخلية  عندما شكككككككعرت
ه عقاب هللا بسبب "العصيان"   ، كانت متأكدة من أن راعها بعد بضعة أيام   ، اختاروا عدم الذهاب  عندما سقطت وكسر وجهاو 

 تعيش هذي السيدة الغالية بقلق كبير 

 مزارع في آسيا •
"أنا ال أفهم    :اعائلة كنيسككككككككته  قال متعجب    إلىفلبين اعترف بغضككككككككبه وارتباكه  بمزارع مسككككككككيحي في ال  القد تم إخباري مؤخر  

  ر المسككيحية هي صككحية ووفيرة؟ يبدو جارتي غيأن   ، في حينالخاي بي والمحاصككيل غائرة وهزيلة"لما ا هذا البصككل    ، لك!"
 ينجح هللا في ا دهار البصل أكثر من بصل جارتي؟ أن    ، أال يجبهللا غير عادل! بما أنني مسيحيأن  

 مجموعة من المراهقين في المكسيك •
قدسككككككة!" يتم  الرياضككككككة على ممتلكات الكنيسككككككة  "فهذي أرض ميحظر على مجموعة من المراهقين في المكسككككككيك ممارسككككككة  

ة هذي  ا عن بيت هللا!" فقادتفعل  لك بعيد  أن    ، عليكإ ا كان يجب عليك ممارسككككككككككة الرياضككككككككككة"، و محاضككككككككككرتهم من وقت  خر
، مرتبكون ومشكككككككوشكككككككون حول الروحانية  وكثير من المراهقين الذين  ن و الجماعة، وكذلك المراهق

 سة المحلية يبتعدون عن هللا نشأوا في هذي الكني

 فراد عن هللا؟ وكي  تشكل نظرتهم هذي تشكيل حياتهم ؟ يبدو اعتقاد هؤالء األ   اما

التأثير األكبر الوحيد في تشكككككيلنا الروحي هو نظرتنا عن هللا  فنظرتك عن هللا تؤثر بشكككككل كبير على حياتك  أن    ال شككككك
  اقرأ هذي الكلمات  تؤثر على عالقاتك مع ا خرين  إنها تؤثر على عالقتك مع هللاا ن  إنها تؤثر على رؤيتكم ألنفسككم  إنها  

 :A.W.Tozer. بعناية من

لذى نؤمن عن هللا مهم  ا
 ا جًد 
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، في حين أنهم  ض أو ال يليق باو  بعض الطوائ ، مثل الفريسكككككيينال شكككككيء يفسكككككد ويشكككككوي النفس أكثر من مفهوم منخف
؛ لكن برهم كان حد ما من األخالن الخارجية  إلىل  الحفا  على مسكككككككككتوب عا، تمكنوا من اا ومتقيد  هللا كان صكككككككككارم  أن    قدواتعا 

     محبة  و الا  ا وصعب  ، لذلك أصبح دينه قاسي  عيش معهلكى  ت سهال    اإله الفريسي لم يكن إله  ن  إ      افقط خارجي  

ا   تراب  قد يؤدبنا في بعض األحيان،  هو يتذكر جبلتنا ويعرف أننا    فهللا سككككككككهل العيش معهأن    إ ا علمناكم سككككككككيكون جيد 
لى ابن غير كامل ولكنه ابن واعد  إة عاطفية فخرية ألب ينجذب بسكرور  ابتسكام  -، ولكن حتى هذا يفعله بابتسكامة  هذا صكحيح

  (153)يأتي كل يوم ليبدو أكثر فأكثر واحد مثل أبيه

 االذى نؤمن به عن هللا مهم جدا 
 ، لذلك حكموا وأدانوا صديقهم المتألم كشرير شراربرار باستمرار ويعاقب األهللا ينجح األأن    يوبأصحاب  أاعتقد   •
  لذلك فقد المملكة  ،كثر من الطاعةأا بالذبائح  هللا يتاثر كثير  أن    اعتقد الملك شاول •
  لذلك غضب من هللا عندما قتل عزياو   ،و شريعة هللا هى مجرد اقتراحاتأقوانين  أن   اعتقد الملك داود •
متحفظين أكثر ومسكتعدين للتضكحية    صكبحواأهللا يمكن نوالها بمزيد من العمل، لذلك  مام  أالقداسكة  أن   سكيون يالفر اعتقد   •

ا    ولكنهم   ،كثرأ   اوفساد   ء  كثر كبرياأكانوا أيض 
ا  لقو أ، لذلك  عنة هللا على خطية الفرد واألسكككككككككرة ا لالكوارث والمرض هى دائم  أن    ن فى  من يسكككككككككوعو اعتقد الناس العادي •

  (154)براج الساقطة على الضحاياباللوم على العيوب الخلقية واأل
ا    اعتقد التالميذ •  ، لذا أدانوا العمال األتقياء الذين لم يكونوا جزء ا من فريقهم ايسوع كان طائفي  أن  أيض 

 !األهمية نؤمن به عن هللا فى غاية ماأن    احق  

 رئيسيةالفكرة ال

لسكماع    اة عن هللا؟ كي  نطور آ ان  حهذا الدرس هو: كي  نبدأ في تطوير رؤية صكحيالسكؤال الذي نريد اإلجابة عنه في 
 ؟ اتراي بأكثر وضوح    اوعيون    اصوت هللا بأكثر وضوح  

، وسكحب  ، وسكحب من سكوء الفهم عفتها الغيوم: سكحابة من التقاليد، ولكن رؤيتنا قد أضك األبد  إلىفسكه كائن موجود  هللا هو ن
، وفي بعض األحيان غيوم من إساءة الفهم الروحية  لقد طورنا صورتنا عن هللا من خالل المعلومات  الكبرياء  الخطية، وسحب

  ولذلك، في كذلك ، لكن البعض منها المحيطة  ليس كل ما نتعلمه خطأ، بالطبع، وثقافتننلتقطها من عائالتنا، وكنيسكككككتنا  التي
ة كل يسكككاعد في إ الأن    ل عدو نفوسكككنا على   لك  يمكن للتشككككيل الروحيكل نفس، يتم حجب صكككورة هللا بطريقة ما  لقد عم

  شيء يخفي الوجه الحقيقي و
 

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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، كانت عائلتي تعيش في والية واشكككككنطن األمريكية  اعندما كنت صكككككبي  
يام  الجميلة لفترة من الزمن  واحدة من الذكريات المفضكككككككككككككلة لي في تلك األ

،  ا متر   4392مهيكب يبلغ ارتفكاعه  بل  ، وهو جحدث عنكدما  رنا جبكل  رينييكه
 وهو قمة يمكن مشاهدتها في يوم صاٍف على األرجح لمسافة مائة ميل!

عبر التالل في قككاعككدة جبككل    في أحككد األيككام عنككدمككا قككاد والككدي عككائلتنككا
، شكعرنا بخيبة أمل ألننا لم نتمكن من رؤية الذروة طوال اليوم بسكبب  رينييه

، آمال ي لسيارة ستيشن براون الخاصة بناأنني كنت أبحث بحزن عن النافذة في المقعد الخلفحجبها عن طريق السحب  أتذكر  
أجد الكلمات  أن   ، ال أسكتطيعا ال يوصك ! حتى هذا اليوم كان مجد  ، وكانت هناك!  ها حينما انفجرت الغيوم فجأة فقط بلمحة من

  ي تبعد كيلومترين فوقنارقاء التلوص  الرؤية المرعبة لذروة الجبل المعلقة في السماء الز 

 لقد كش  هللا أكثر كماال وجماال  في يسوع!  -ياله من يوم رائع في حياة المؤمن عندما تختفي الغيوم ويمسك بمشهد هللا 

ا وأكثر صحة عن أن   ، سوف نتعلم في هذا الدرس  :هللا سيتم تشكيلها بعدد من الطرن رؤية أكثر وضوح 

الجهد إلفراغ ن إ  ن نفسه، وخاصة في أعماله اإلبداعية  الخالقة وفي الكتاب المقدس بالتأمل في كش  واعالن هللا ع -1
ما لم نمأل عقولنا باستمرار بالحق  إنها رياح الحق الجديدة التي تدفع   ن صور خاطئة عن هللا أمر غير مجدٍ عقولنا وأ هاننا ع

 ا السحب بعيد  

من خالل تثبيت أفكارنا على يسكككككوع، واعالن هللا بالكامل عن نفسكككككه لإلنسكككككان  سكككككوف نتدرب لنرب هللا في شكككككخ ،   -2
 جهة نظر متقنة عن هللا رؤية هللا في وجه يسوع أمر حيوي لو أن    وتعاليم، وعمل يسوع الفدائى  سوف نتعلم 

هللا يكشكك  ويعلن في كثير من األحيان عن جماله أكثر وأكثر ونحن  أن    ا  سككوف نتعلم من خالل اختبار هللا شككخصككي   -3
 يكش  ويعلن الحقيقة عن نفسه في سيان العالقة والشركة أن   نسير معه  فعبر كل التاريخ اختار هللا

ا للحق الذب كشفه و   يومينستأثر كل فكر أن   ، سنتعلم بعد  لك  علنه عن نفسه أ ونجعله مطيع 
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 الدرس 

 هلل بإظهار هللا لنفسه.  عن  ةحتبدأ النظرة الصحي -1
هناك العديد من الطرن التي يكشككك  ويعلن بها هللا نفسكككه لإلنسكككان  يكشككك  ويعلن عن نفسكككه كل يوم في جمال وعجائب  

  مجموعككة متنوعككة رائعككة من األرض من (155)السككككككككككككككمككاوات تعبر عن مجككدي وعمككل يككديككهن  إ  العككالم الككذي خلقككه ويحككافه عليككه 
كلها المخلوقات، والجبال الشامخة والينابيع المتدفقة، والمحيطات المزدهرة والنباتات الوفيرة ، وتصميمها المعقد وألغا ها الرائعة  

يشكير إليه  ن ، وكالعالم الذب صكنعه  لقد كان فكر يسكوع يثير اهتمامه با(157)وقوته وطبيعته االلهية (156)عن حكمته  اتقول شكيئ  
 ولكن في هذا الدرس سنركز في المقام األول على االعالن اإللهي األكثر كماال   (158)باستمرار في تعليمه

 في الكتاب المقدس من خالل صفاته  هللا يكشف ويعلن عن نفسه  -أ
 المهم بالنسبة لنا دراسة الطرن التي اختارها هللا لوص  نفسه  خذ النصوي الكتابية التالية كمثال:من 

 "  : ن اد ب الر بي ام ه ، و  ث  "ف اْجت ا   الر بي ق د  ك  ب  و  يء  اْلغ ض  ؤ وٌف، ب ط  ر  يٌم و  ف اء  "الر بي إ لٌه ر ح  ان  و اْلو  ْحس  ير  اإل 
(159)   

فى هذا    بى هو واحد من أفضكككككل األماكن في كل الكتاب المقدس اللتقاط لمحة من الصكككككفات المجيدة و هذا الن  الكتا
ت ي  قد أجاب هللا قائال    و ئ نه طلب جر إيرب مجد هللا!  أن   ،(160)الن  الكتابى، طلب موسكككككككككككككى، صكككككككككككككديق هللا ود  يز  ك ل  ج  : "أ ج 

ام ك   و أ ن اد   م  الر ب    ق د  ام ك  ي ب اسككككككككككْ ت ى      ق د  ت ر ك  ب ي د ي ح  ْخر ة ، و أ سككككككككككْ ع ك  ف ي ن ْقر ٍة م ن  الصكككككككككك  ي ك ون  م ت ى اْجت ا   م ْجد ي، أ ن  ي أ ضكككككككككك  و 
 (161)"أ ْجت ا   

عالن هللا ككان إ أن    الإ  (162)فى  لكك اليوم –اب وجهكه    –الككامكل    ، وليس مجكدي موسككككككككككككككى أعطى لمحكة عن خل  هللاأن   مع
، فرؤية هللا جعلت موسككككى يجعل موسككككى يهربأن  من  ن يحنى رأسككككه ويسككككجد"  بدال  أ" ا حتى جعل موسككككىوملزم    مقدسككككا جميال  

 !لهينتمى لهذا اإلأن   راد موسىأ  (163)ا لهن يجعلنا ميراث  أ، و ثمناآن يغفر حطيتنا و أشعبه، و   م ماأهللا لكى يسير    إلىضرع  يت

والتى أعلنت  لموسكى على جبل سكيناء، اسكأل نفسكك هذا السكؤال: هل هللا  الذب رآي ا فى الصكفات التالية و  عندما تتأمل مصكلي  
 موسى هو هللا الذب اعرفه بفكرب وقلبي؟ 

 "يهوي "  :الرب -1

 
 1: 19مز  155
 .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 ( انشفيل: الناشر برودمان وهوملان  
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الشكككككخصكككككي إلله االسكككككم    إلى، فإنه يشكككككير  بالحروف الكبيرة   ، الرب اإلله " عندما يكتب الربهللا هو "الربأن   م موسكككككىل  ع  
   الرب يهوي  هو هللا الذي يحب ويؤمن ويدافع ويضبط ميراثه يهوي الرب    –إسرائيل  

 الرؤوف الرحيم  -2
، بمعنى أنه يهتم بصكدن با خرين ويحمل نحوهم موق  االهتمام  المدرجة هي أنه إله "رحيم ورؤوف"الصكفة األولى للرب  

  والرحمة

 ومنعم    ترأ فم -3
نها ويتجاو  ما يمكن توقعه يسكككتحقو  ا لشكككعبه المور  أنه يعمل أوهذا يعنى    "ومنعم ف  أ  متر أو   رؤوف، يدعو يهوي نفسكككه "اثاني  
 حسان طيب تجاي الشعب ألمنح  

 بطئ الغضب   -4
،  ي رضأقل من الم  التحلي بالصبر مع سلوك وفشل الناس    إلى" مما يعنى يميل نه "بطئ الغضبأا، يص  يهوي نفسه  ثالث  

    ن الرب يهوي إله الفرصة الثانيةإ  األخالقية بما في  لك إخفاقاتهم  

 محبة -5
( أو  NIV، هنا تترجم المحبة )لمحبة"  الكلمة العبرية "حسككككيد"، "عظيم"( في "اا، أعالن الرب عن نفسككككه "يزداد" )حرفي  ارابع  
لغير  هللا  إنها تتحدث عن محبته الثابتة    إلىمرة في الكتاب المقدس في اإلشككككككارة   175، هي كلمة تسككككككتخدم  (NKJVالخير )

 خر   با  قتهأعضككاء العهد فى عال، محبة أحد  كريس المحبة المتفانية والعاطفية  إنها كلمة تتحدث عن تالمسككتحقين وعن لطفه
، يمكن االعتمكاد عليكه في ككل حكالكة وفي جميع بهم في عالقتهم بكاو  الموثوقين  ، قكد يكون البشككككككككككككككر المتقلبون وغيرومع  لكك

 األوقات ليكونوا أمناء بالكامل لوعدي!

 الحق -6
، ويمكن الوثون به حتى  كل ما يقوله صكحيح وموثون بهأن    ى" مما يعنا، يصك  يهوي نفسكه "كمن يزداد فى الحقيضك  أثم  

  (164)الموت كذلكشئون الحياة األبدية و ، فى   موت، أو بالفعلفي شئون الحياة وال

بعض الوقت للتأمل في هذي الصكككفات اإللهية واسكككأل نفسكككك إ ا كان هذا يشكككبه هللا الذب لديك في عقلك  وهل يبدو    اقض
ا كما فعل مع موسى؟   هللا  بالنسبة لك رائع 

 

 

 
164 Stuart, D. K. (2006). Exodus (Vol. 2, pp. 715–716). Nashville: Broadman & Holman Publishers. 
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  يسوع كإعالن هللا الكامل لنفسه. إلىهللا تعتمد على نظرتنا   إلىة حالنظرة الصحيأن  -2
 يسوع هو مجد هللا    -أ

  متأمال    (18-14:  1يو)اقرأ  

يراي، قد رأيناي فى إعالن أن  ا عليه يراي، وكان محظور  أن  مجد هللا الذب لم يقدر موسكككى أن   فى هذا الن  الكتابى، يخبرنا يوحنا 
"و اْلك ل م ة  الذب كان عند هللا   : يسكككوع 

ي         ( 165)  ر أ ْين ا م ْجد  ل  ب ْين ن ا، و  ا و ح  د  سككك  ار  ج  ٍة       صككك  ْعم  ن ْعم ة  ف ْون  ن  ْذن ا، و  ا أ خ  م يع  ْلئ ه  ن ْحن  ج  ْن م  م  و 
يد  ال ذ ي ه و    ٌد ق طي  ا الْبن  اْلو ح  ب ر  " ا و  ل ْم ي ر ي  أ ح   ( 166) ف ي ح ْضن  ا ب  ه و  خ 

عالن الكامل لمجد هللا وأن يسككككككككككككككوع، الذي كان في المذهل بأن يسككككككككككككككوع هو اإل  الحق ، يعل  م يوحنا  ةفي هذي ا يات الكتابي
ا به؛ ليس فقط أننا قد نعرف عالمنا لكى يعرفن  إلى، جاء  ب بصكككككككككورة حميميةمع من يعرف ا ، أو الذي اتحد  "حضكككككككككن ا ب"

 ، ولكن قد نعرفه عن كثب ومعرفة حميمية عنه

، يصبح هللا أبانا  ديد أنه عن طريق اإليمان بالمسيحفي األناجيل  يعلن العهد الج ب أكثر اكتماال  ا ن عن اسم  يتم اإلعال
رعاية هللا ، فإنه يؤكد على  سم وامرة في العهد الجديد! ك 245، لكن  مرة في العهد القديم   ة عشر  قط خمساستخدم اسم هللا ف -

 (167)شركة مع هللا ا ب   إلى، أدخلنا  من خالل يسوع  تنعامل بها مع هللا فى الصالة التى    ديب والطريقةأالمحبة والمؤونة والت

 اننا ونلمسكه  نراي بعيوننا ونسكمعه بأأن    ا نسكتطيعنسكان  إعطانا  أ   !سكمائه وصكفاته  بذل نفسكهأعطى هللا اكثر من أ ،  فى يسكوع
 (168) بأيدينا

 يسوع جعل طبيعة هللا منظورة بوضوح  -ب
د  هللا  أ ن  هللا   " ة  م جكْ نك ار ة  م ْعر فك  ر ن  ف ي ق ل و  نك ا، إل  ٍة«، ه و  الك ذ ي أ شككككككككككككككْ ر ن  ن وٌر م ْن ظ ْلمك  :»أ ْن ي شككككككككككككككْ ال  وع   الك ذ ي قك  ه  ي سكككككككككككككك   ف ي و جكْ
يح    (169)"اْلم س 

 "؟ جد هللا فى وجه يسوع المسيحمما ا تعنى عبارة "

متيا  و  في  ا يشككككككاهد ويرب في يسككككككوع كل صككككككفة، وكل قلب كل مؤمن حقيقي ل هللا قد أنار أن   ما تعنيه هذي ا ية الكتابية هو 
 يسوع، يرب مجد الثالوث في اللحم والدم  

ا؟  ياتنا عندما نفهمه تمام ا  لما روحاني ا في ح  هللا معلن بشككل كامل في يسكوع سكيكون له التأثير األكثر تشككيال  أن   إن فهم 
 حياة وتعليم يسوع للحصول على إجابات   إلىنتحول  أن   ، سوف نتعلم االرتباك عن هللا وطرقهالحيرة و ألنه في أوقات  

 
 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

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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، أو صككككككفاته  هذي إعالنات رائعة وحقيقية  لكن اإلعالن الكامل للرب  كمل إعالن عن هللا ليس في خليقته، أو اسككككككمهإن أ
لة سككككوف يوضككككعون على طريق الحقيقة المذها ويقبلون هذي  هو في شككككخ  الرب يسككككوع المسككككيح  أولئك الذين يسككككتوعبون حق  

 ب الصحة أالحرية والشفاء والكمال 

ا     كل صكفة من صكفات هللا هيهللا، هو فى يسكوع فى كل ما هو ع  كل اسكم من هللا هو اسكم يسكوع  وكل صكفة يسكو أيضك 
،  ، وتعليم الرب يسكككوع المسكككيح الفداء، وعمل وم و في  هني ال يتماشكككى مع شكككخ ، فإن أي مفههللا  لذلك هو ،هو يسكككوع ما

 ، هو هللا المزي ف في كلمة هللا  كما يعلم 

 ، وال يمكن فهم هللا بوضوح إال في اإلنجيل ولكن فقط في التجسد ا نفس الشيء إن إله العهد القديم وإله العهد الجديد هم

وأكثر من  و اروأمين وقدوس وعادل    ثقة وكريم،وجدير بالوصككككبور    وأنه صككككالح، -و محبة مقدسككككة  هللا هأن    يعلن يسككككوع
  لك بكثير 

عائلتك وكنيسككككككتك وثقافتك قد شكككككككلت فهمك أن    خذ بضككككككع لحظات للتفكير في التأثيرات التكوينية في حياتك  كي  تعتقد
 ؟  ال تتفق مع حياة وتعليم يسوعو؟ ولنفسك؟ هل هناك أشياء تعلمها أسرتي أو كنيستى عن هللا

 هللايسوع هو مترجم    -ج
، ولكن ألنهكا  س ألن اللغكات األخرب ال معنى لهكاا؟ ليلمكا   مترجم فوري   إلىمكا أحتكاج    ا، غكالبك  الخكارج  إلىعنكدمكا أسككككككككككككككافر  

شككخ  يفهمها ليترجمها    إلى، لذلك أحتاج  سككير األصككوات والتعبيرات المختلفةغير منطقية بالنسككبة لي! لم يتعلم عقلي كيفية تف
، ولكنهم أناس مدركون للثقافة واللغة التي  أناس ال يفهمون لغتي وثقافتي فقطأفضل المترجمين الفوريين هم أن    لي  لقد وجدت

، كان أنبياء هللا ع الغر اء فهمها  بالطريقة نفسككككهاأريد فهمها  يمكن للمتحدثين األصككككليين فهم وتفسككككير ثقافتهم بطرن ال يسككككتطي
أن   طبيعة وطرن وإرادة هللا  فعلوا أفضككككل ما في وسككككعهم  لكن هللا وحدي يسككككتطيعوالكهنة والشككككعراء موحى لهم من هللا  لشككككرح  

 قد جاء  ففي داخله، ومن خالله، يمكن ، مواطن السماءاإلنسان -يسوع، هللا أن   لسبب فييعلن بالكامل ويشرح هللا  هذا هو ا
 ن المصالحة بين اإلنسان الخاطئ  هللا ، يمكلمس باللحم والدم  من خالله وحدي ، ويي سمع هللا في النهاية، ويرب أن  

 رحلة شخصية
فكار التي مألت  ا بالصور واألعملية التشكيل الروحي في المسيح هي عملية استبدال الصور واألفكار المدمرة تدريجي    "إن

 (170)عقل يسوع نفسه "

لكذين  لطفولتي مليئكة بكالقكديسككككككككككككككين األتقيكاء، بمكا فيهم والكداي، القكد أنعم هللا على نشككككككككككككككأتي فتر يكت تر يكة تقويكة رائعكة  ككانكت  
، قكام بعض الككار ين والمعلمين الكذين  الحه  لسككككككككككككككوء  تبعهكاأا أمثلكة رائعكة لكى  ين قكدمك ذلك ، والة هللارشككككككككككككككدوني في كلمك ا، و أحبوني
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الكتاب   ية في المعلمين المتوا نين، ومعلمدم الثقوع  شككككككككككوي  وقد أنتجت رسككككككككككائلهم االرتباك،سككككككككككمعتهم كشككككككككككاب بتعليم إنجيل م
 ( مع الشعور بالذنب والعار  ن و قليلقد صارع ال  ايض  أودرجة من انعدام األمن الروحي )  ،المقدس

،  ات وا راء! تعل م كنيسككتي شككيئ ا أفهم كل هذي األصككو أن    ، ال أسككتطيعهللا عندما قلت، "يا أبت السككير المبكر مع  أتذكر فترة 
أن   ؟ أريدآخر يناقضكككككه  يارب من هو على صكككككواب، ويظهر معلم  يءب أشكككككياء أخرب  معلم كتابى يقول شككككك وتعل م كنائس أخر 

  أعرف الحق!"

العالم   إلى رسكل هللا ابنه  أ أحد األسكباب األسكاسكية التي  أن  ببطء  ي  ، بدأ يشكرن عل فى خالل هذا الموسكم من البحث عن األجو ة 
يسككوع جاء ليعلن بالكامل  أن  ا يسككوع هو هللا، لكنني لم أكن أفهم تمام  أن   هو توضككيح االلتباس عندب عن هللا  ومنذ الطفولة، تعلمت  

،  نصكككككككككككككوي كتكابيكة معينكة في قلبي   وضكككككككككككككيح هو هللا  بكدأ الروح القكدس بت   نْ م  
، ف ك ْي   ت ق ول  نصكككككككككوي مثل: "  ؟"   ا ل ذ ي ر آن ي ف ق ْد ر أ ب ا ب  : أ ر ن ا ا ب    ( 171) أ ْنت 

ل يق ٍة " "  ، ب ْكر  ك ل   خ  ور ة  هللا  غ ْير  اْلم ْنظ ور  ر  "   ( 172) ال ذ ي ه و  صكك  ل  أن  أ ن ه  ف يه  سكك  ي ح 
 " ْلء   ( 173) ك لي اْلم 

أثق به لمسكككككاعدتي  أن  ، وأنني يمكنا هللا في الجسكككككد، االعالن الكامل والنهائي وو حق  يسكككككوع هأن   في  إدراك  ابدأت أخير  
يخ الكتاب المقدس، لكن يسكككككوع كان، علن عن نفسكككككه تدريجي ا خالل تار أ هللا قد كشككككك  و أن   في فهم هللا وطرقه  بدأت أفهم ا ن

  (174)عالن التام والكامل و في الجسد والدم اإل يزال هو  وال

نفسكككككككه، وخاصكككككككة حول حب ه الفادب  وتكلم من خالل  هللا من خالل تاريخ العهد القديم قد عل م البشكككككككرية عن  أن   لقد فهمت
، حتى  آدم وحواء  ومن خالل وعد المخل  خلق العالم  من خالل جنة عدن  من خالل مسكككككيري المسكككككائي في تلك الجنة  مع

   من خالل أقمصة الجلد المصنوعة من قبل هللا للتغطية والستر   ابعد سقوطهم

عبر  لشكعبه المختار من العبودية    ي نقا اهدي مع إبراهيم ونسكله  ومن خالل  عومن خالل فلك نوح  بباب واحد  ومن خالل  
؛ ومن خالل حضوري الرائع على جبل سيناء  ومن خالل ناموسه المقدس  ومن خالل مسكنه الجميل بكل رمو ي البحر األحمر

ل تكدبيري لمعجزة المن والمكاء من الفكدائيكة والكهنوت الممسككككككككككككككوح ودم الكذبكائح والمجكد  ومن خالل أحككامكه على التمرد  ومن خال
؛ ومن خالل رسكككككائل وعد؛ ومن خالل أرضكككككه أرض المراته على الشكككككعوب الشكككككريرة الصكككككخرة التي ضكككككر ت  ومن خالل انتصكككككا

المخل     إلىالخاطئ    ة كان هللا يتكلم فيها، كان يوجه اإلنسككانالدينونة والرجاء عن طريق أنبيائه وشككعراء إسككرائيل  في كل مر 

 
 9: 14يو  171
 15: 1كو   172
 19: 1كو   173
 3-1: 1عب 174

 بدأت أخيرً 
ً
ا هللا  ا بالغرق في أن يسوع هو حق

الجسد، االعالن الكامل والنهائي هلل، في 
وأنني يمكن أن أثق به ملساعدتي في فهم هللا  

 و رقه.
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، فإن الطريقة الوحيدة لفهم أي شككيء   لذاشككركة مع هللا  إلىالسككاقط ويعيدي    يفدي اإلنسككانأن    خطيئة والذب من شككأنهالذب بال  
 نسان  إنه بداية ونهاية كل شيء إسوع هو كل شيء يشير إليه كل شئ وكل في الكتاب المقدس حق ا هي معرفة يسوع  في

، بدأت  و مسكاعدة الروح القدس  الغمائم ى بدأت شكيئ ا فشكيئ ا ترفع عن،  ابب يسكوع النقطة المركزية لي كشك عندما أصكبح الر 
مع حق ، مع السككؤال: هل هذا التعليم واإلعتقاد متفقان  فهمي الخاي عن هللا  إلى، باإلضككافة  التي سككمعتهافي امتحان التعاليم  

نتبع  أن   التالميذ يسككككككوع منذ ألفي عام؟ ما ا يعنييتبع  أن    أسككككككأل نفسككككككي: ما ا يعنيأن    يجب  (175)هللا الذب يعلن عنه يسككككككوع؟ 
مة هللا ، بدأت أصكوات الناس المتناقضكة والمحيرة تتالشكى  و دأت فى سكماع صكوت الراعي  بفضكل و نعيسكوع ا ن؟ شكيئ ا فشكيئ ا

 ، بدأت أعيد اكتشاف جمال و ساطة اتباع يسوع المسيح األتقياء  نين والمشير يومشورة المرشد

 معلن في روايات يسوعهللا   -د
ه هللا  في صكككككورة واحدة نجدي  يكون عليأن    هناك صكككككور ليسكككككوع في األناجيل التي تسكككككاعدنا على تشككككككيل فهمنا لما يجب

ن أي  رة من الخوف  في ، دو  صكغار ا سكعداء يتسكلقون على حجري ، نرب أطفاال  مائدة مع المذنبين  في صكورة أخرب على   اكئ  مت
القرفصكككاء على شكككاطئ رملي على طول شكككاطئ الجليل لطهى السكككمك لتالميذي المرهقين والمعيين   ، رأيناي يجلس  صكككورة أخرب 

ا    أنا من   ، هناك العديدعمواس  ثم   إلىتالميذ على الطريق  أحب اللوحة الكتابية ليسككككككككوع الذي يمشككككككككي ويعلم اثنين من الأيضكككككككك 
وجه في البسككككتان،  ، ويسككككقط على خمرالخبز ويصككككب الميذي، ويكسككككر  وهو يغسككككل أرجل تال  صككككور يسككككوع خالل أسككككبوع ا الم:

ا عن من هو هللا في محبته  ة من هذي اللوحات  يقول شككككككيئ  ا على الصككككككليب  كل واحد، ويعلق طوع  ا أمام متهميهويق  صككككككامت  
 الفادية 

 ومن تعليمه  -أهم الدروس التي سنتعلمها عن هللا سوف نتعلمها بشكل واضح من روايات يسوع  

  هللا يحب الخطاة أن   يعلن يسوع •
 هللا كريم أن   يعلن يسوع •
  ا فشلوا إغضوب من التالميذ  أو    غير لطي أو   غير صابرأو    اهللا ليس قاسي  أن   يعلن يسوع •
 التلميذ الحقيقى هو الذب يحمل صليبه كل يوم ويتبعه أن   يعلن يسوع •
 محبة هللا ألبنائه محبة غير مشروطة أن   يعلن يسوع •
  ا بالنعمة باإليمان بيسوعنه دائم  لك  ،يكسبأن   الخالي اليمكنأن   يعلن يسوع •
 كثيرين من المجهولين فى هذي الحياة سيكونوا مشهورين فى األبدية أن   يعلن يسوع •
 األعظم فى ملكوت هللا هو الذب يخدم أن   يعلن يسوع •
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 تر ح ولكن ليست ضد المجهود  النعمة الأن   يعلن يسوع •
 نبهر هللا بأعمالنا الحسنة، ولكن فقط باعتمادنا واتكالنا عليه أن    انستطيع أبد  يعلن يسوع أننا ال   •
 التائهة مرة أخرب   سنا فيها، وأنه سيغفر دائم ا للنفهللا ال يحتفه بسجل لعدد المرات التي غفر لأن   يعلن يسوع •
 هللا يؤدب ويقوم، ولكن ال يعاقب، أولئك الذين يحبونه أن   يعلن يسوع •
 بإخفاقاتنا وفشلنا   اهللا ال يفاجئ أبد  أن     يعلن يسوع •
 دا من  بائحنا كثر بكثير ج  أ  هللا يقدر محبتنا له وللناسأن   يعلن يسوع •
 يعانوا ويتألموا، بل يموتون، خاصة عندما يخدم خطته الفدائية أن    هللا يسمح ألبنائهأن   يعلن يسوع •
 نا ايالوحيد ليموت كحامل خطابنه ا   يكري الخطية لدرجة أنه أرسلهللاأن   يعلن يسوع •
 الموت ليس له سلطان على هللا!أن   يعلن يسوع •

 هذي مجرد أمثلة قليلة من الدروس التي يوضحها يسوع عندما نعرفه 

يسككاعد هؤالء الذين  أن   ما تعلمته في هذا الفصككل يمكنأن    فكر في القصكك  المؤلمة في بداية هذا الفصككل وناقش كي  
 عن هللا يصارعون بمفهوم خاطئ  

ا    ة عن هللا تعتمدحالنظرة الصحين  إ -3  على اختبار هللا ألنفسنا.أيضا
 يعلن عن نفسه في سيان الحياة اليومية أن    هللا يريدأن    ، إاليقاس اختباراتنا ضد كلمة هللاأن    افي حين يجب دائم  

باإليمان وهو يناضكككككل مع الصكككككراعات والمجاعات  ، تعلم إبراهيم عن أمانة هللا بينما كان يسكككككير مع هللا  في الكتاب المقدس
 400وخوفه  تعلم يعقوب عن نعمة هللا المطهرة بينما كان يواجه عواقب طبيعته الخادعة )عواقبه كان جيش شقيقه مكون من 

رجل( وصككارع مع هللا من اجل بركة  عرف يوسكك  عمق محبة هللا الغافرة وهو عبد مجبر في مصككر  عرف داود الشككاب عن 
هللا في الضكككع  بينما كان يركض نحو جليات بمقالع وخمسكككة أحجار  علم موسكككى بمجد هللا بينما كان يتكلم مع هللا على   قوة 

الجبل  تعلم يسكوع الطاعة من خالل األشكياء التي عانى وتألم منها  وعلم التالميذ عن كراهية هللا للخطية بينما كانوا يشكاهدون  
 هشة والقوة اإللهية وهم يتممون المأمورية العظمى آالم يسوع  تعلموا عن نعمته المد

حتى يتم    اا  هناك العديد من الجمال في هللا لن نراي أبد  ، سنتعلم أكثر عن هللا بينما نمشي ونسلك معه يومي  ا مثل هذي تمام  
الحقائق المؤلمة عن ، من خالل مكان مليء بالتحدي في رحلتنا معه  هناك العديد من فتح أعين قلو نا من خالل الصككككككككككككككعو ة

 ا  كل خطوة في مسككككيرتنا مع يسككككوعأنفسككككنا لن نراها حتى نواجه المشككككاكل  لذلك ال تكون في عجلة من أمر ما  فال تيأس أبد  
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، فإن كل امتحان وكل سكككككوء فهم وكل ان لدينا عيون لنرب وآ ان لنسكككككمعإ ا ك (176)شكككككبهه   إلىتشككككككيلنا    إلىهي مغامرة تهدف  
 ستصبح معلمنا   اختبارأو    خبرة 

  إلى هللا  و سككككككككيادة ألنه في لحظة أ مة في رحلة أسككككككككرتنا أصككككككككبحنا ندركها بعمق  في أثناء  يارة قصككككككككيرة للغاية  أن   أعلم 
  البالغ من العمر خمسكة أسكابيع، بالسكرطان  لم يكن من المفترض   ،الواليات المتحدة من الفلبين، تم تشكخي  حالة ابننا جيسكى

أشكككهد في محاكمة جنائية على جريمة عشكككوائية في الشكككارع  أن   ، ولكن ط لب منيي الواليات المتحدة في  لك الوقتنكون فأن  
التي يحتاجها جيسكككككككي  في   المسكككككككاعدة الطبية  إلى، لما كنا نحتاج  الواليات المتحدة   إلىد  لو لم نعكنت قد شكككككككاهدتها قبل عام   

الطريقة  ن  إ  مرت قلو نا بالتسكككككككككككككبيح والوعي العميق بسكككككككككككككيادة هللا ، غ   وجتي  ي  منزل والد  إلىفي طريقها    السكككككككككككككيارة التي كانت
فارة الواليات المتحدة في مانيال، وأعدتنا لتلك  ، نقلت الجبال في سككك صكككيلية التي رتب بها هللا خطواتنا، وتوقيت ميالد جيسكككيالتف

 .اللحظة التى كانت أكثر تعزية وراحة تفون الوص 

  في إحدب الليالي أثناء خدمة الرب في الخارج، اسككككككككتيقظنا أنا و وجتي  ي يحمل كل السككككككككلطان، ألننا اختبرنا   هللا أن    وأنا أعلم 
  إلىسكككككنوات   في منتصككككك  الليل بحضكككككور شكككككرير مرعب في غرفتنا! في  لك الوقت، جاء ابننا تيموثاوس البالغ من العمر ثماني 

الكتاب المقدس في يأس، وفتحته على   إلى غرفتنا وهو يمسككككككككك بحلقه ويئن من أنه شككككككككعر بشككككككككيء يخنقه  كنا نتزعزع! وصككككككككلت  
ل   الْ ( 91مزمور )  ، ف ي ظ  ل ي   ْتر  اْلع  اك ن  ف ي سك  )ايل شكداب ، و دأت في القراءة، "ا لسك  ير  ت من ت     "  في الوقت الذي  قد انته ي ب ي   ( ق د 

 ا على األرض  ا، وكان تيموثاوس نائم  هذا المزمور، بدد سالم هللا الظلمة  تمام  

  من هو هللا من خالل اختبار شخصي  نعرفأن    ، يجب علينانختبر هللا! من أجلنا، ومن أجل أبنائنا وأحفادناأن   يجب

الن الواضككككككككح من عاختبار من خالل اإلكد من قياس كل يشككككككككاركوا الطرن التي اختبروا بها هللا  تأأن    اطلب من الطالب
 الكتاب المقدس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 3: 5رو 176
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 واجب الدرس الجتماع الحصة القادمة
سكبوع فى مراجعة هذا الدرس بما فيه الشكواهد الكتابية وطلب البصكيرة من الروح  ن دقيقة هذا األيض على األقل ثالثاق -1
 القدس 

 كما يعلنها لك الرب    فى حياتكتتم  أن    ب تغييرات خاصة ينبغىأاكتب فى مذكراتك   -2

مزمور تكأمكل فى واحكد من المزامير على األقكل فى وقكت تعبكدك اليومى، واكتكب فى مكذكراتكك مكا الكذب يقولكه ككاتكب ال  -3
  عن طبيعة هللا وصفاته

 جل التغيير الروحى والنمو بناء على هذا الدرس أب فى مذكراتك صلواتك الشخصية من اكت -4

 استخدام دليل الصالة اليومى للدكتور براون فى صالتك الفردية اليومية تدرب على  -5

 بصورة أعمقلتعمق  ل

 ، جي  آي  معرفة هللا باكر

 Downers Grove  ،IL: InterVarsity Press  ،1973  

 

 4امتحان الدرس 

 الرابع؟ما هى الثالثة مفاتيح لتطوير النظرة الصحيحة عن هللا املعروضة فى هذا الدرس  -1

 .11: 34عرف باختصار صفات هللا املذكورة فى خروج  -2

 قدم الشواهد الكتابية التى تبين أن يسوع هو االعالن الكامل عن هللا. -3
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 5الدرس 

 

 1-دراك الذاتعن طريق إ يالتشكيل الروح                                  

 

 الرابع  مراجعة الدرس

   الرابع   الدرس من  المكتو ة  صكككككككككلواتهم   ايشكككككككككاركو أن    يجب  اطلب من الطالب الذين  الرابع  الرئيسكككككككككية للدرسراجع النقا   
  رئيسية للتشكيل الروحىا راجع الثالث لبنات اليض  أو 

 هداف الدرس أ

 :بنهاية هذا الدرس، يجب على كل طالب أن

    نفسناأعلى معرفة يفهم الحقائق الروحية األساسية التى تساعدنا   -1
    الكبرياء  خصائ يفهم   -2
    قادر على معرفة االنكسار بالتحديد وصفات انكسار ا خرين -3
 هذا الدرس على حياته / حياتها  تطبيق الحقائق الموجودة فى -4

 لقطات من الحياة  

أنا نفسي!"  وأنا    :تردد دون   أجاب  :فأجاب"  ؟ كنيسة نامية: "ما هو أكبر تحد لك في الخدمةلشاب ا    راعي اسألت  ات مرة   •
  نتهأقدر صدقه وأما

ما يجد نفسككه في صككراع مع  مالئه في الفصككل وحتى مع أسككاتذته  لقد    ايدرس شككاب مسككيحي خدمة رعوية لكنه غالب   •
تسكككككاءل عن السكككككبب  عن سكككككبب عدم تمكنه من العثور على السكككككالم الداخلي الذي يتون إليه  فقط في ا ونة األخيرة بدأ يرب  

حول د التحرر من التمركز    إنه يريالنهاية بدأ يواجه الحق عن نفسككككه وخاصككككة عنادي والبحث عن الذات  و في -اء قلبه  يكبر 
 واالضطراب الداخلي الذي جلبه على نفسه ويطلب من هللا تطهير قلبه   الذات

وجدت سككككر   م اتها المهنية من أجل عائلتها  ثم مسككككيحية نفسككككها غاضككككبة ضككككد دعوة هللا للتخلي عن حيأوجدت امرأة و  •
! والفرح العميق الذب وجدته اليوم في رعاية صككككككككككغارها و وجها هو أبعد  كثر اكتماال  الفرح في تقديم خططها و األكثر ثراء واأل

 من الوص  
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، وكان ضككككهما البعض  كانت عاطفتهما تحتضككككرا مع بعوجد الزوجان المسككككيحيان نفسككككيهما في صككككراع مسككككتمر تقريب   •
المتمركزة على   ابهمك الطبيعكة القبيحكة لقل  يكانير   أ، بكداب المقكدس والمشككككككككككككككورة التقيكةالبحكث في الكتك    واجهمكا في أ مكة  ومن خالل

 ضهم لبعض!عب ا، قام هللا بإشعال محبتهماالبا لة  وعندما تاب  يعة هللا الجميلة للمحبةالذات ضد طب

المؤمنين المتواضكككككعين يقبلون النعمة المغيرة  نحن نعيش في وقت من التاريخ عندما يكون جسكككككد  أن   تذكرنا هذي اللقطات
، يفكر العديد من المسكككيحيين المدعين ويعيشكككون مثل عاشكككية للبر  في الواليات المتحدة نهضكككة انت  إلىالمسكككيح في حاجة ماسكككة 

بما في   شكككة"وتعظم المعي  ن شكككهوة الجسكككد وشكككهوة العيو "  ، ويخسكككرون معارك ضكككديقاتل العديد من الشكككبان  العالم غير المخل  
في أفريقيا وآسيا اكتشفنا العديد من المسيحيين الذين يخلطون المسيحية    (177)الجنسي والمادية، والتوافق مع العالم  لك الفجور  

ا مكا دمرهكا الصككككككككككككككراع والنزاع  والكنككائس والعككائالت في جميع أنحككاء العككالم كثير     (178)الكتككابيككة مع عبككادة األسككككككككككككككالف والخرافكات
، لكنهم ينكرون  التقوب   ويعيشككون صككورة   والخالف  ويمكن وضككع الكثير من اللوم على أقدام القسككاوسككة والمبشككرين الذين يعلمون 

   (179)قوتها المطهرة والمغيرة 

،  نحب الرب بكل قلو نا أن    ل نسكككتطيعنتغير؟ هأن   هل يمكننا (180)نكون؟ أن   ، كما دعانا هللاسكككينينكون قدأن    هل يمكننا
نحيا حياة يسكوع؟ يمكننا  لك إ ا كنا على  أن    هل نسكتطيع  (181)، و كل فكرنا، ونحب اقر اءنا كأنفسكنا؟ قوتنا  و كل  ،ناو كل نفوسك 

 استعداد لمواجهة أنفسنا 

  رئيسيةالفكرة ال

ذات"  "الأن    معرفة الذات حق ا هي معرفةن  إ  هو أمر حاسكم للغاية لتشككيل صكورة المسكيح   –معرفة نفسكي    -الوعي الذاتي  
  غير المقدسة هي أعظم عدو اإلنسان

 الدرس 

السكككككؤال األول يتعلق    نسكككككان سكككككؤالين يحددان مسكككككار الوجود ما مدب معرفتك بنفسكككككك؟ كتب دينيس كينالف: "يواجه كل إ
نحن عليه    مايواجهه أي شككخ  هو سككؤال من أنت وأنا و   بطبيعة هللا  من هو وما ا يشككبه؟ السككؤال الثاني األكثر أهمية الذي

، فهناك فرصكككككككككككة جيدة ألن نكون قادرين  إ ا فهمنا طبيعة هللا، وإ ا فهمنا طبيعة أنفسكككككككككككنا
    (182)"ياة مجدية وفعالة من حيث الخدمة على عيش ح

 
 16: 2يو 1 177
و "س تص بح أرحامهن مثمرة". ص ليت من أجل النس اء    ف أحد البلدان اليت زرهتا، طُلب مين أن أض ع يدى على َمموعة من املوز وأن أص لى هلم لكت تتمكن النس اء العاقرات ف الكنيس ة من أكلها 178

 عديد من البلدان، حّلت العبادة احلسية حمل اإلحرتام والتبشري ابلكلمة والصالة.ولكن ليس املوز! ف ال
 5: 3ت 2 179
 16-15: 1بط 1 180
 27: 10لو  181

182 Dennis Kinlaw, Malchus’ Ear )Wilmore: Francis Asbury Press, 2017(, 56 . 

تفحصها  الحياة التي لم يتم 
وامتحانها ال تستحق العيش.  

 أفال ون، دفاع سقراط 
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لروح القدس   ا عن ابعيد    ةهللا لنا مسككتحيلبدأ معرفة أنفسككنا برغبة في رؤية أنفسككنا كما نحن  ولكن معرفة أنفسككنا كما يعلم  ت
ْلب ه     ،"ا"ويحذرنا سكككككفر األمثال أيضككككك    (183)خدع من كل شكككككئ وهو نجيس من يعرفه؟ أ، "القلب  يعل م الكتاب المقدس ل ى ق  ا ْلم ت ك ل  ع 

اه لٌ    (184)" ه و  ج 

يرشدنا   24-23:  139ألنفسنا  دع المزمور نه من خالل هذا الدرس سوف يعطينا الرب فهم ا أكبر  أدعونا نبدأ بالصالة  
 في هذي الصالة 

 ، سننظر في ثماني حقائق حيوية ستساعدنا في معرفة أنفسنا بشكل أفضل التاليفي هذا الدرس والدرس  

 إدراك الكبرياء.  إلىالوالدة الجديدة تؤدي    :األول  حيوى الحق  ال -1
نحن خليقة جديدة في المسيح    (185)جاء الروح القدس ليسكن في داخلنا من خالل الوالدة الروحية الجديدة، تم غسلنا؛ وقد 

لقد تغيرت رغباتنا  وموقفنا من الخطيئة قد تغير بشكككككككككككككل كبير  وفي    (186)العتيق قد رحل والجديد قد أتىأو   القديم  -يسككككككككككككوع  
  ولدينا موق  البر أمام هللا  على  (187)سكككين""القديسكككين المقد  النور  يصكككفنا الكتاب المقدس ا ن   إلىلحظة، انتقلنا من الظلمة  

ننكا نختبر النصككككككككككككككرة على الخطيكة  أال  إ  (188)هكة الخطيكةوننكاضككككككككككككككل من أجكل مواج  االرغم من أننكا قكد ال نزال "نفقكد الهكدف" روحيك  
، والحه  حقيقيوقد حدث التغيير ال   (190)، فإننا نشككككككككككعر بالحزن والتبكيت الذب لم نختبري  قبل التجديدإ ا أخطأنا   (189)المعتادة 

 الناس من حولنا هذا التغيير 

 الخطية العمد ، ولكنه  يستمر في ممارسة لشخ  الذي يشهد على أنه تم خالصهفلنتحذر من ا

ما ا    ؟ يمارس إرادة أبيهأو   لكنه اليفعل" و عن الشكككخ  الذب يقول "يارب، يارب  ما ا يقول يسكككوع  (23-21:  7مت)اقرأ  
 ؟ سيقول لهم فى يوم الدينونة

، وهذي المعركة ارب ا ن ضكككككككككد الجديدة  مرات عديدة ، فإن الطبيعة القديمة تحقلو نا أصكككككككككبحت جديدة أن   الرغم من  على
ا في قلو هم  ولكنهم  الشككككككعور بالبهجة والفرح والسككككككالم سككككككيكون دائم  أن    الداخلية تأخذ المؤمنين الجدد على حين غرة  فقد ظنوا
  يحبطون إليجاد مواق  ورغبات قديمة تحارب الجديدة 

 
 9:  17أر  183
 26: 28أم  184
 . 11-9،  2-1؛ رو 6-5: 3ت  185
 . 17: 5كو 2 186
 . 1: 1 فأ ؛ 1: 1كو 2؛ 2: 1كو1 187
 . 1: 12عب  188
 . 1: 6رو  189
 . 8: 16يو  190
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شككككككككككككككيء آخر في الكلمككة الوحيككدة التي تقترب من أي  ن  إ  ؟ كي  يجككب علينككا تعريفهككا وتحككديكدهكا  مكا هى الطبيعككة القككديمككة؟ 
   (191)الكبرياء هي أعظم خطية ألنها بمثابة القلب الحي لجميع الذنوب والخطايا "خطية  تعريف طبيعة الخطية هي الكبرياء  "ف

 وهى أكبر عدو للتشكيل الروحي. -  إرادة غير مكسورة-: الكبرياء  الثانى  الحق الحيوى  -2
وهو التحول   -الكبرياء هو جوهر الخطية األصلية  ن إ  حب الذات  -القداسة أكثر من الكبرياء    إلىال شيء يعيق سعينا  

 (193) اتي وعنيد  للسيطرة ]اإللهية[ ""ورفض   ،(192)طريق اإلنسان  إلى

من الجنكة    أول انسككككككككككككككان وامرأة التى طردت    ، وهى(194)الكبريكاء هي الخطيكة التي دفعكت لوسككككككككككككككيفر للخروج من السككككككككككككككمكاء
م وحواء إرادتهما  ق المشاركة في الثمرة المحرمة، مارس آدين مثل هللا"  وعن طر ااستجابا للنداء، "سوف تكون  األنهم  (195)عدن

 الخاي  اثم حاوال تغطية عريهم  ،جسديهما  ، وانغمسا فىعلى إرادة هللا

ق ال وا:"  األمم   وتشكتت  وانتشكار اك وتشكويش اللغات  إر   إلىكانت الكبرياء خطية بابل مما أدب   ين ة       "و  ن ا م د  ه ل م  ن ْبن  أل ْنف سك 
م ا ن ا اسككككككْ ن ع  أل ْنف سكككككك  ن صككككككْ في المصككككككلحة    وقد ظهر الكبرياء  (196)  "و 

،  العهد الجديد   ، وهو سكبب الصكراع  والخصكام في اجتمعاتالذاتية
بدال   وحتى في قادة الكنيسكككة الذين سكككعوا وراء مصكككالحهم الخاصكككة  

،  المرض الذي ولدنا به  والكبرياء هى (197)من مصككككككالح المسككككككيح
ويريكد    (199)ويقكاومهكا  (198)هللا يبغضككككككككككككككهكاهى سككككككككككككككرطكان النفس   

 تطهيرها من قلو نا 

اللحم في جيبه وتساءل عن لما ا لم تتركه الكالب بمفردي! الكبرياء  عندما كنت في أفريقيا، سمعت عن رجل كان يتجول و 
 ، وحتى الموت  ويجب تطهيرها نا الروحية التي تجلب األلم، والهزيمةجيو  هى اللحم في

الخطية، أو على نحو أكثر    إلىان باعتبارها "ميالة"  الطبيعة الخاطئة لإلنسكككككككككككك   إلىيشككككككككككككير الالهوتيون في بعض األحيان  
ا أو ما أعتقد أنه صكككككحيح وجيد ويسكككككعدني! "ان الغرض من الفداء هو التراجع عن توجهنا المتمركز  -الذات    إلى، ميالة تحديد 

ا، فكل إ ا فكرت في  لك حق    (200)"بأنفسككنا فقط، بل في خير ا خرين  بحيث أننا نهتم ليس  الخارج   إلىلتحويلنا    -حول الذات  

 
191 Peter Kreeft, “It Takes Humility to Know How Proud We Are,” High Calling, January-February 2017, 4. 

 . 6: 53اش  192
 .53  لى أشلكسندر ماكالرين، تعليق عاقتباس من أ 193
 14-12: 14اش  194
 5: 3تك  195
 4: 11تك  196
 21: 2ف  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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هوة والروح الناقدة والغير غافرة والطماعة والعنيدة  كلها تنبع من مياي  خطية وصكككككككراع في حياتنا متجذر في تر ة الكبرياء  الشككككككك 
  نرب هذي المشكلة فى حياتناأن    جب، يلمشاركة الكاملة في حياة القداسةنتمكن من اأن   الكبرياء السامة  قبل

  هكل من الكبريكاءخطكايكا الجسككككككككككككككد المكذكورة في هكذا المقطع تنبع  أن      نكاقش كمجموعكة كي (21-19:  5  غكل)مع قراءة  
بال رحمة تجاي الكبرياء الذي هو   ا؟ هل أنت على اسكككككككككتعداد لتكون صكككككككككادق  أنت على اسكككككككككتعداد لتقييم قلبك؟ ما ا عن عالقاتك

 مصدر الكثير من المتاعب؟ 

س المجد األرضككككي  في ارغباته الطبيعية، وتجاو  الصككككليب، والتمب وجرب الشككككيطان يسككككوع على إشككككباع  و ، أغفي البرية
،  ذات لتدليل وانغماس النفس، والمحافظة على ال –ي ويجرب يسكككككككككككوع الرتكاب الخطية األصكككككككككككلية  و ، كان الشكككككككككككيطان يغجوهري 

 وتمجيد الذات  لكن يسوع بقي طاهرا فى قلبه!

ما تهزم المصككككلحة الذاتية أفضككككل جهودنا    افي "التمحور حول الذات" أو "المصككككلحة الذاتية"  وغالب  تظهر الكبرياء نفسككككها  
جهاد  نفسككككها ضككككد كلمة هللا وتحارب  إ  إلىوأفضككككل نياتنا لكي نعيش حياة القداسككككة الحرة والرائعة  هذي هي الذات التي تسككككعى  

 التالية:ضد روح هللا  يمكن وص  هذي  الذات "الجسدية" بالطرن  

  ا عن هللاالسعادة الشخصية  بعيد    السعى وراء:  تحقيق الذات  -أ

 ا عن السعى وراء ما يمجد هللا  السعى وراء ما هو صالح بعيد    : اشباع الذات  - ب 

  كثر من كرامة هللاأامة من الناس  طلب الكر   :تعزيز الذات  -ج

  الثقة فى هللاكثر من أنفسنا  أالميل للثقة فى   :اإلكتفاء بالذات -د

  كثر مما نحصل عليهأننا نستحق  أر  الشعو   :الشفقة على الذات -ه

 من التخلي عن نفسي لخطة هللا الحكيمة والجميلة   البحث عن ما أعتقد أنه أفضل لحياتي بدال    :الحفاظ على الذات -و

 عا مة على اختيار إرادتي فون سلطان هللا   :اإلرادة الذاتية -ز

ابحث عن ا يات التالية في إنجيل مرقس والحه كي  كانت المصككككككككلحة الذاتية )الكبرياء( في قلب كل خطيئة وضككككككككع   
  (68-66:  14؛  37: 10؛  14:  10؛  33:  9؛  19:  9؛  33: 8  مر)  هم في حيات

رنكا جون ويسككككككككككككككلي "بكالنتكائج  يكون على درايكة بكالتمركز حول  أن    يجكب على ككل مؤمن    الكذات الكذي يبقى في القلكب  يكذك 
خلية "يمزن درع المؤمنين الضكككككككككعفاء، ويحرمهم من اإليمان، ويتركهم  الجهل بهذي المعركة الدان  إ  المميتة" إلنكار هذي الحقيقة 
 ، والجسد والشيطان" عرضة لكل هجمات العالم 
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وأ  واألقوب    يقول دينيس كينالف: "األفضككككل بيننا ليس أفضككككل من األسكككك ها لوجنواجه أنفسككككنا وجه  أن    ، يجبمثل التالميذ
 ا  طالما    واألفضكككل فى الجسكككد ليس كافي  ليسكككت أفضكككل من األضكككع 

ن هللا ، فكإيعيش حيكاة مقكدسككككككككككككككة بمفردي أن    سككككككككككككككتطيعالمرء يعتقكد أنكه يأن  
كما    ترب نفسكككهأن      وطالما يرفض المرءسكككيسكككمح له بالنضكككال والصكككراع

 ستمر فى الفشل ي، فسوف  هللا  يراها

ر مشكككككيخي جديد باسكككككم جون هايد  1792في عام     إلى ، أبحر مبشككككك 
عن الصكالة من أجلك    الهند  أثناء وجودي على متن السكفينة، فتح رسكالة من صكديق عائلي محترم للغاية كتب فيها: "لن أتوق 

بالروح    ااعل غضكككككب ا مما يدل على أنه لم يكن ممتلئ  ، وتفجون  ، حتى تمتلئ من الروح القدس " لقد جرح كبرياءيا عزيزي جون 
 القدس:

، وصككككعدت على سككككطح  ها في  اوية من المقصككككورة توألقي  ،تأثرت كبريائي، وشككككعرت بالغضككككب الشككككديد، وسككككحقت الرسككككالة
  اكن ملزم  ، ولم أبي كان االقتناع بأنه كان على حقالسكفينة  أنا أحب الكاتب  كنت أعرف الحياة المقدسكة التي عاشكها  وفي قل

    األن أكون مبشر  

، تم تطهير األجواء بأكملها   يمألني بالروح القدس، وفي اللحظة التي قمت فيها بهذاأن   من الرب  ، طلبتفي حالة اليأس
 ا، لكنني كنت مصكككمم  اتقريب    نهاية الرحلة البحرية  إلى  ااألناني  لقد كان صكككراع    نفسكككي على حقيقتها وما هو طموحى  بدأت أرب 

 (201)من الروح القدس   ا، سأكون ممتلئ  ء بوقت طويل، مهما كانت التكلفةالمينا  إلىقبل الوصول  

ليس فقط لغفران الخطية ولكن    -، حضككككر جون اجتماع ا في الشككككارع حيث أكد الواعه قوة اإلنجيل  الهند  إلىبعد وصككككوله  
من أنه كان   على الرغم أن    تبكت جون ألنه أدرك  (202)الخطأيسككتمر فى أن    إلى، حتى ال يحتاج المرء  لنصككرة عليهاإلعطاء ا

هناك خطية محيطة في حياته تسككككككككككببت في تعثري روحيا   هب   ت، لكنه كان غريبا بالنسككككككككككبة لقوته  كانيعه مثل هذا اإلنجيل
ا على الخطيكل خطيتي  تعطيني انتصككككارا علىأن   ، "إماغرفته وصككككلى  إلىجون   ؛ وإال بسككككهولةة التي تحيط بي  ، وخصككككوصكككك 

د عن قوته في حياتي  أشكككككهأن    أمريكا للبحث عن عمل آخر  أنا غير قادر على التبشكككككير باإلنجيل حتى أسكككككتطيع  إلىسكككككأعود  
 "الخاصة 

، ولم يكن لدي شكك في  لك منذ  ي  في وقت الحق قال: "لقد خلصكنىالمسكيح من أجل الخال  إلى، نظر  و إيمان بسكيط 
لصككككلواته    "أصككككبح جون هايد يسككككمى"هايد المصككككلى  ني النصككككرة "دون تردد ألشككككهد أنه منح  أق أن    لك الحين  أسككككتطيع ا ن
أن   ، شعر جون بوضوحن وفاته في سن السابعة واألر عينالنفوس الهالكة   قبل سنوات قليلة م  إلىالمثقلة للوصول باالنجيل  

 
201 http://www.actsamerica.org/biographies/2011-04-Praying-Hyde.html . 

 9: 1يو 1 202
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ا تحولوا  365الرب أكثر من ، ضككم  في اليوم  بحلول نهاية  لك العام جل نفس واحدة  أمن   يسككأل هللا الكنيسككة  وفي   إلى  شككخصكك 
كل من سر    إلىمنح له كل طلب  ويشير جون    ، أر عة  وقدإلىفسين في اليوم  وفى العام الت، انقاد جون لطلب نالسنة التالية

 ن ما نحتاجه اليوم هو نهضة القداسة" إ"  :ونتيجة النهضة االنتعاشية عندما قال

  حسان هللا ولكنه يبارك المتضعينإا تمنع  الكبرياء دائم  

 .صورة المسيح  إلى: التمركز حول الذات يحارب الروح الذى يشكلنا  الثالث  الحق الحيوى  -3
وح  ف ال   ركة موصكككككوفة في غالطية مثل  لك: " هناك معركة من أجل التفون  هذي المع   في قلب المؤمن،  ل ك وا ب الري : اسكككككْ و إ ن م ا أ ق ول 

م  أ ح   ، و هذ ان  ي ق او  د  س  د  اْلج  وح  ض  وح  و الري د  الري د  ي ْشت ه ي ض  س  د   أل ن  اْلج  س  ْهو ة  اْلج  ل وا ش  ل ون  م ا ال  ت ر يد ون  " ت ك م   ت ى ت ْفع  ، ح  ر  ه م ا ا خ  د 
 (203 )  

الخطية )التمركز حول الذات( ال تزال  أن    لك أفترض أي إنسكان مبرر هو عبد للخطية: ومع  أن   أنا ال أفترض " :  يقول جون ويسكلي 
ال تزال حيث كانت تملك في وقت   ( )الخطية     لع من العر      المغتصككب قد خ  لفترة من الزمن( في كل المبررين  قائمة )على األقل 

من غلبة  قوة و  إلى من قوة لكنها تنمو أضكككككع  وأضكككككع ؛ بينما ينتقل المؤمن    ( رغم أنها تحارب )    وقات؛ ولكنها ال تزال مقيدة من األ 
   ( 204) " غلبة   إلى 

في كل يوجد    المعركة بين التمركز حول الذات )"الجسككككككد"( والروح هي اختبار شككككككائع بين المسككككككيحيين  يواصككككككل ويسككككككلي،
حتى  أن      يطلق عليهما القديس بولس، الجسكككد والروح  من هنا، على الرغم مننان متناقضككك آشكككخ ، حتى بعد تبريري، مبد

ال انهم في درجة ما جسكديين   إن   و ا لمقياس إيمانهم، فهم روحي، وفق  فقط  في درجة  ااألطفال في المسكيح قد تقدسكوا، لكن جزئي  
ا لذلك، يتم حث المؤمنين باسكككتمرار للسكككهر ضكككد الجسكككد، وكذلك العالم والشكككيطان  وهذا يتفق مع االختبار المسكككتمر ألوالد  وفق  

ة في أنفسككككهم، فإنهم يشككككعرون بأن اإلرادة لم تسككككتسككككلم كلي ا إلرادة هللا  يعرفون أنهم فيه؛ ومع  لك  هللا  و ينما يشككككعرون بالشككككهاد
ا غم من أننا قد تجددنا،       على الر لالبتعاد عنه، والتشكككككككككجيع فى الشكككككككككر    والتخل  عن ما هو صكككككككككالح  يجدون قلب ا مسكككككككككتعد 

، الطبيعة الشكككككريرة، ال بالكامل؛ لكن الجسكككككد  نتجدد ونتطهر ونتقدس  لم   ال انناإحق ا بالمسكككككيح،    ا، لحظة إيمانناتقدسكككككنوتطهرنا و 
تخدم كل االجتهاد في "محار ة حرب اإليمان )رغم أنه مقهور( ويحارب الروح  واألكثر من  لك بكثير، دعونا نسكككككككككككككك  ايزال قائم  
نأخذ على أن   ما حرصككنا على"  لذلك، كلما كان األمر أكثر جدية، دعونا "نسككهر ونصككلي" ضككد العدو في الداخل  وكلالحسككنة

واعاتق أنفسكككككنا و"نلبس سكككككالح هللا الكامل"؛ و لك ر  وات ْثب ت واأن       "ل ك ْي ت ْقد  ر  ، و   ْعد  أن        ل ك ْي ت ْقد  ر  ير  م وا ف ي اْلي ْوم  الشككككك   أن   ت ق او 
ْيءٍ    (205)ت ْثب ت وا"أن   ت ت م  م وا ك ل  ش 

 

 
 17-16: 5غل  203
 جون وسيلى ، مقتبس من عظته، "عن اخلطية ىف املؤمنني".  204

205 Ibid 



76 

 

 درجات الفشل إلىالمصلحة الذاتية تقود  -أ
وناقش ما يحدث عندما يعارض ويقاوم الروح القدس والجسد بعضهما   (٢٤كككككككككك ١٦:  ٥)أهل غالطية    إلىاقرأ رسالة بولس  

   هل أنت على استعداد لمناقشة كي  ظهرت هذي المعركة في حياتك؟ ابعض  

الداخلية من أجل السككككككككككككيطرة  عندما يفو  الروح القدس ويقود، يتم إنتاج الثمر  كل تلميذ حقيقي ليسككككككككككككوع قد اختبر هذي المعركة  
ال ٌم، ط ول  أ   ب ٌة ف ر ٌح سككك  ال ٌح، إ يم انٌ الروحي الذب هو م ح  ٌة ت ع في ٌ   ن اٍة ل ْطٌ  صككك  اع  د  في فى حياتي  ولكن إ ا سكككمحنا للكبرياء بممارسكككة    و 

إرادتها، ولو للحظة واحدة، فسكككوف يكون هناك درجة من الفشكككل: "الالأخالقية الجنسكككية، والنجاسكككة، والشكككهوانية، والوثنية، والشكككعو ة،  
شككككياء كهذي " ألن المؤمن قد أ والسكككككر والعر دة و والخصككككام، والغيرة، ونو ات الغضككككب، والتنافس، والخالفات، واالنقسككككامات، والحسككككد  

أعطى طبيعة جديدة، وألن الروح القدس السكككاكن يحري باسكككتمرار ويحذر من خطايا القلب الذاتية، فلن تهيمن على حياة المسكككيحي  
 الحقيقي  ولكن حتى يتعلم المؤمن العيش تحت السيطرة الكاملة للروح القدس، ستكون هناك هزائم مؤقتة  

  ون هناك مناطق الكبرياء سكككيحتاج أن   سكككيطرة الروح القدس، في أي لحظة، سكككيجدون   قمة شكككون في  حتى المسكككيحيون الذين يعي 
ر  كانت هناك مشككككاكل، و دون مالحظة بالكاد،    ا   لن أنسككككى أبد  م الكشكككك  عنها طوال حياته  إلى  كي  وجدت نفسككككي أصككككارع كمبشكككك  

، أنت  "يا بني قلبي وقال:  إلى أعترف بمشكلتي  تكلم الرب  أن    ا بالنسبة لي بدأت أتفاعل بطرن ال تشبه المسيح  أتذكر كم كان صعب  
قلبي   إلى هذا البلد"  تحدث الرب    إلى مبشكككر قد ترك كل شكككيء لكى اتبعك    "أنا رجل غاضكككب " "يا رب، أنا لسكككت غاضكككب ا"، فك رت  

ل غاضكب!" وعندما قبلت هذي الحقيقة المتواضكعة، بدال  من  ا مرة أخرب وقال: "حسكن   تبرير نفسكي، أصكبحت لحظة محورية  ، أنت م رسك 
 ( 206) أخرب في رحلتي  

 المصلحة الذاتية هي مصدر الصراع والنزاع.  -ب
يعقوب؟ لما ا لم يحصكككلوا    اع بين المؤمنين الذين كتب اليهم   ما هو سكككبب االضكككطراب الداخلي والصكككر (8-1:  4  يع)اقرأ  

 ؟ ين "الزناة والزوانى" ي المسيح ؤالء على استجابة لصلواتهم؟ لما ا يطلق يعقوب على ه 

أفكار ا رومانسككية لمحب    ن  وْ ر  ن الذين ما  الوا ي  و ، فنحن الرجال والنسككاء المتزوجوالروحيتم حل المعركة بين الجسككد  أن    إلى
ل ب  حتى    نحن ال نملك عالقة جنسكية جسكديةسكابق ، لكن عواطفنا لم تصك 

ذكور  المثال الكتابي الم  إلىنصكبح مكرسكين كلي ا لزوج واحد  عندما تنظر  
اب في القلب  السكبب الجذري لالضكطر أن    ، أعتقد أنك سكترب بوضكوحأعالي 

،  في قلوب أعضككائها  بسككبب الكبرياء  ال وهو الكبرياءأوالنزاع في الكنيسككة  
 (207)المستكبرين" اومهم  "هللا يقاوم  كان هللا يق

 
 9-7: 3؛ 4-3: 2يو 1 206
 6: 4يع  207

ال الخطية  إا عطنى مائة مبشر اليخافون شيئً أ
قشة   أخش ى  ا سوى هللا وأنا ال واليريدون شيئً 

علمانيين، فهؤالء  و  أ واحدة سواء كانوا كهنة 
بواب الجحيم ويقيمون  أوحدهم سيزعزون 

 ملكوت السماء ع ى األرض. 
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الكنائس التي   ، موضكككككح في القصكككككة التالية  في تاريخ مجموعة كبيرة منهذا الصكككككراع المشكككككترك، والمشكككككاكل التي تسكككككببه
ة لكى ، توجد هذي القصكككككككة التي ال يمكن تصكككككككديقها تقريب ا: لقد تم إرسكككككككال قس من قبل قادة الكنيسكككككككة الوطنيأخدمها في الفلبين

ا قليال  من أعضكككاء الكنيسكككة أ لكيرعي كنيسكككة معينة  ومع  رادوا منه البقاء  ، رفض القس السكككابق إخالء بيت القسكككيس ألن عدد 
راعي الجديد  ن نفس الجماعة! كان اليا، يرعقسكيس نفسكه، كان الراعي الجديد والراعي "القديم" يعيشكان في بيت اللفترة من الزمن

مؤيد من القادة الوطنيين  أبقى القسككيس القديم في موق  بسككبب تعاط  ، والالمدعو، والمختار، والمعين  ،هو الراعي "الرسككمي"
يستمر  من سيقوم بتأدية العظة؟  أن  يتخيل االرتباك الذي تسبب فيه! فال يمكنأن   وعناد عدد قليل من األعضاء  يمكن للمرء

القديم أم الجديد؟ يجب على   الراعي -هو السكككككلطان الذب سكككككيتبعه الجماعة   يبحثون عنه من أجل المشكككككورة؟ منمن هو الذب  
سككككككككككككككيفو ون بمبكارككة القكادة    برككات الكنيسككككككككككككككة الوطنيكة وفوائكدهكا، أو  يحتفظوا بكالقس القكديم ويفقكدواأن    تختكار  إمكاأن    الجمكاعكة

بأشياء  لقيام  افى ، واستمرت الجماعة  قادة الوطنيينل    ايخضعو أن    الوطنيين من خالل االستسالم لسلطتهم  لحسن الحه اختاروا
،  "القديم" تم "موته  اإلنسككككانمن  "الجديد هو اختبار عرفه كل مؤ   اإلنسككككانالقديم و   اإلنسككككان   الصككككراع بين    عظيمة من أجل هللا 

  ليس لديه اب سكككلطان ولكنه يحاول ا  بموقفه، وممارسكككة سكككيادته، والحفا  على نفو ي   ا لالحتفعلى الرغم من أنه يحاول يائسككك  
الجديد بالروح القدس، وتم    اإلنسككككانتم  الجديد بدم المسككككيح  وقد تم خ  اإلنسككككان  لقد تم فداء  سككككلطانلديه  أن    يجعلك تصككككدنأن  

،  هللا لن يهدأ  و  االجديد مختوم بالروح القدس وقد أصكبح ا ن مسككن    اإلنسكانتم خلقه فى المسكيح في البر والقداسكة   ، و اختياري 
 القديم من عر  قلبك   اإلنسانحتى يخرج    اأبد  

على منحه ركن ا ليشككككغله، فسككككوف يجلب   ا أنك تصككككر نسككككان القديم بالبقاء؛ وطالما تسككككتمر في إطعامه؛ وطالم دام يسككككمح لإل ما  
نشككككعر باألسكككك  من أجله ونعطيه حتى أصككككغر غرفة، من  أن   يموت إ ا اخترنا أن   االضككككطراب، والصككككراع الداخلي، والتدمير  يجب 

 حر  ا ضد روح المحبة والفرح والسالم والصبر والقداسة  هناك سيشن  

 األسئلة التي يجب على كل جيل من المؤمنين المخلصين اإلجابة عليها هي: 

آمل فيها؟ أو هل وفر هللا سككككككبيال   أن    أفضككككككل حياة أسككككككتطيع النضككككككال والصككككككراع المسككككككتمر مع المصككككككلحة الذاتية هوهل 
  ك تحب هللا من كل قلبأن   المصككككككككلحة العليا؟ هل من الممكن ماادة هللا ومحبة هللا هتى تكون إر للمصككككككككلحة الذاتية ينقى قلبي ح

ن خالل م  اأنني ال أفعل شكككككيئ    اإلنسكككككانالمكان في مسكككككيرتي مع هللا و   إلىآتي أن    ؟ هل أسكككككتطيعككنفسككككك   كوقريب  كوقوت كوفكر 
أطلب من   (208)أحترم ا خرين أفضكل مني وأطلب مصكالحهم الخاصكة فون مصكلحتى؟   ا، لكنني دائم  الطموح األناني أو الغرور

يكونوا صكادقين مع أنفسكهم وأن يقوموا ببعض التقييم الشكخصكي  خذ بضكع دقائق لكى تسكأل نفسكك بهدوء هذا  أن   الجميع ا ن
اطلب من الروح القدس مساعدتك على رؤية نفسك  ال تتردد في استخدام األسئلة التالية    ؟ ---------السؤال: ما هو سبب

 كدليل:

 
 4-3: 2ف  208
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؟ هل يخاف األطفال من االقتراب مني؟ هل أنا  بدال  منى سكككككتاء عندما يتم ترقية ا خرينأ  أناهل أنا يسكككككهل إهانتى؟ وهل 
؟  ا ا أو روحي  أخالقي    ي؟ هل أشكككعر بانى أعلى من ا خرينحولشكككديد الحسكككاسكككية للنقد؟ هل يخاف الناس من مشكككاركة آرائهم من 

، أو أقوم بمعظم الكالم؟ هل أرفع صككككككوتي ألدلي بنقطتي بدال  من التفكير المدروس والمحترم؟ هل أقدم  الناس  إلىهل اسككككككتمع  
ل أحكاول الفو   هك   حلوال  وآراء قبكل سككككككككككككككمكاع ككل الحقكائق؟ هكل أقوم بكإظهكار أخطكاء ا خرين لمحكاولكة جعكل نفسككككككككككككككي تبكدو جيكدة؟ 

هل أحكم     بقولي "أخبرني هللا"؟ )عندما تفعل  لك، فإنك تضككككككع نفسككككككك في موق  تفون أخالقي وروحي( بالحجج والمجادالت
 ، هل أعتبر نفسي أفضل من ا خرين؟ ر األفضل واألكبر لنفسي؟ في قلبيعلى ا خرين بمظهرهم الخارجي؟ هل أوف

 التجديد، الموت للذات هو الخطوة التالية لكى اختبر ملء هللا وحياة القداسة.: بعد  الرابع  الحق الحيوى  -4
خاصكككككككة ويحمل صكككككككليبه كل يوم  يتجاهل مصكككككككالحه الأن   له  يجب  ايكون تلميذ  أن   أي شكككككككخ  يرغب فين  إ  قال يسكككككككوع

، بل هو أداة موت رومانية  عندما  حول رقابهم اليوم   اسيحيون أحيان  مصقوال  جميال  يلبسه الم الم يكن الصليب رمز    (209)ويتبعه 
  نقطع رم يعلق حتى ينحسر دم حياته ويينزلوا أحياء  كان المجأن   ، لم تكن هناك فرصةالصليب  كان  يتم إعدام مجرم بواسطة

،  ، الشككككككهوانية المتكبرة  واتنا القديمة  أن    ، يعني ببسككككككاطةصككككككليبه كل يوم يحمل أن    كل نفس  عندما يطلب يسككككككوع من كل تلميذ
 واتنا المفدية الجديدة تعيش حياة يسكككوع  الموت  أن    ، حتىبشككككل حاسكككم على صكككليب المسكككيح  تكون مسكككمرة أن    والعنيدة يجب

والفرح،    وسكككككككككعينا القديم للسكككككككككرور القديمة، بالسكككككككككمعة، وطرن تفكيرنا  ، واهتمامنا القديم إرادتنا القديمة، وخططناأن   لذات يعنيل
 ا!له تمام    ، نحن نحيايمة مثبتة على صليب المسيح  ا ندية القدورغباتنا الجس

 .كله (24:  16  مت)اقرأ  

المسكككككككككيح لمغفرة الخطايا   إلى ال أحد من الذين يأتون  أن   من المحتمل   ( 210) حياة الوفرة  إلى الذات هو الطريق   إلى طريق الموت  
 يدرك تمام ا مدب التزام هللا التام بموتنا! لقد أدرك العديد من الرجال والنساء العظماء عبر تاريخ الكنيسة هذي الحقيقة: 

 يخرج منه شيئ ا "أن   ، ال يستطيع هللاال شيء  لذلك، حتى يصبح اإلنسان ال شيء هللا يخلق من":  مارتن لوثر •
دة، وهذي الصكككككالة الواحدة هي تلك، حتى أتمكن من واح  إلى: "لقد ركزت ا ن كل صكككككلواتي  هادون سكككككبرجن تشكككككارلس •

 ، والحياة بجملتها له" الموت عن الذات
األصككككككككعب في اكتشككككككككافه،   يائل األخرب ه     من بين جميع الر هي العدو األكثر خيانة  الذات : "ريتشككككككككارد باكسككككككككتر •

 ا" واألصعب عالج  
 ليه ويموت" إيأتى  أن   ، يأمري انسان  إالمسيح  وفر: "عندما يدعو  ديتريش بونه •

 
 24: 16مت  209
 24: 2يو 210
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  إلى ب  باكر: "يسكككككككوع المسكككككككيح يطلب إنكار الذات، أي نفى الذات، كشكككككككرط ضكككككككروري للتلمذة  إنكار الذات هو دعوة   ج   •
      فقبول الموت لكل ما تريدي الذات الجسدية هو ما يدعوي المسيح  إنكار الذات  سلطان هللا كأب ويسوع المسيح كرب الخضوع ل 

ئل جورج مولر ، عن سككككككككر خدمته  نجلترا في القرن التاسككككككككع عشككككككككرإفي   مة آالف األيتام ، المعروف بإيمانه الكبير وخدسكككككككك 
حتى كاد يلمس    ،األسككككككككككككككفكل  إلى، كان ينحني  بينمكا كان يتكلم ، ا"مت فيكه، مت تمكامك    :"كان هنكاك يوم   المثمرة للرب  أجاب قائال  

إخوتي وأصكدقائي  عن الموافقة أو اللوم من  -عن آرائه وتفضكيالته وأ واقه وإرادته    -لر األرض تقريب ا  "لقد مت عن جورج مو 
  (211)ا و" ، اجتهد فقط ألظهر نفسي مرضي  ومنذ  لك الحين -

 (212)"منسحق" خرب للموت عن الذات هي "مكسور" والمصطلحات الكتابية األ

  (213)المفاهيم الخاطئة عن االنكسار  -أ
ا مكسكورين كأولئك الذين ال يبتسكمون أو يضكحكون  دائم  االنكسكار   -1 ا كونك حزين ا وكئيب ا: في بعض األحيان نتخيل أناسك 

 ا  في الواقع، االنكسار الكتابي ينتج الحرية والشعور العميق بالفرح والسالم أبد  

 تواضع  ائ    ذايكون هن  أ يمكن  ": "أنا لست بخير! أنا دودة!اإلنسانهو التفكير بالسوء تجاي نفس    االنكسار -2

ا ال يحصككى من الناس قد ي االنكسككار هو كونك شككديد االنفعال: "لألسكك ،    - 3 لم   لكرفون دالء  مليئة بالدموع، ومع  ذ فإن عدد 
 ر الحقيقي " ا يختبروا لحظة من االنكس 

األ ب وال يزال يشككعر  االنكسككار هو كونك تتأ ب بشكككل عميق بسككبب الظروف المأسككاوية: قد يختبر المرء الكثير من  -4
 بالكبرياء 

 االنكسار كما يعرفه الكتاب المقدس    -ب
هللا  إنه يقول: "نعم، يا رب!"    إلىالمطلق إلرادتي    م تسككككليال –إلرادتي الذاتية    هو التمزن المطلق  مكسككككور: "االنكسككككار -1

 (214)وإرادته لحياتي "  ببساطة تسليم نفسي لتوجيهه  -عناد   ال مقاومة، وال غضب، وال -

مسكككككحون، كما يتم تكسكككككير    إلىصكككككغيرة أو قاعدة    جزيئات  إلىشكككككيء يتم سكككككحقه    إلىاالنسكككككحان: هذي الكلمة تشكككككير   -2
 الصخور 

رادتنا  إيكسكككر  أن   يريد سكككرها، وال شكككخصكككيتنا األسكككاسكككية  هويكأن    روحنا التى يريديسكككحقه فينا؟ ليس  أن    "ما الذي يريد هللا
ا ألوامري   ، بل يجعله خاضكع  يؤ يه أو يشكوههأن   ال،  الحصكانترويض    البقر الذين يريدون   ة حد كبير رعا  إلىيشكبه      (215)الذاتية

 
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 اننست يل دميوس ، االنكسار ، التسليم ، القداسة )شيكاغو آي إل: مودي للنشر ،  213

214 Ibid, 44 
215 Ibid, 44 
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    تجريد االعتماد على النفس  الرب يسكككوع من خاللين حياة وروح "االنكسكككار الحقيقي هو كسكككر إرادتي الذاتية حتى يتم إطال
   (216)"     التواضع قدام ا خرينم هللا    الصدن واألمانة أماالل عن هللا     تليين تر ة قلبيواالستق

 صفات المنكسرين  -ج
بشكككل متزايد على  ، لكنها سككتنطبق  صككفات التالية موجودة فقط في يسككوعلدينا "قلب منكسككر ومنسككحق"؟ الأن   كي  نعرف

 المسيحيين الممتلئين بالروح:

 الناس المنكسرين لديهم روح قابلية التعليم  -1

 الناس المنكسرين مستعدون للخضوع لآلخرين  -2

 كثر من الناس أهللا   ن الناس المنكسرين يخافو  -3

 الناس المنكسرين لديهم روح الخضوع  -4

 ثقافة والتقاليد يقبلون رأب هللا فون ال  الناس المنكسرين -5

 ال يروجون ألنفسهم وال يخافون من أدنى مقعد   ،الناس المنكسرين -6

 الناس المنكسرين يقبلون الكرامة بلط  دون كبرياء  -7

   حماية صورتهم  إلى اليشعرون بحاجة  الناس المنكسرين يعترفون بأخطائهم و   - 8

 الصغيرة مور ناس المنكسرين يطيعون هللا فى األال -9

  ب قرارات فى حياتهم أيتخذوا  أن    الناس المنكسرين ينتظرون الرب قبل -10

 الناس المنكسرين يسلكون باإليمان البالعيان  -11

 كثر من السعادة ألبون القداسة  الناس المنكسرين يط -12

القكائمكة  مكا هو برأيكك مختل  في منزلكك؟  ا عن  اتكه؟ قيم نفسككككككككككككككك بهكذي  مكا رأيكك فيمكا يحكدث إ ا ككان أكثر منكا يموت حقك  
 كنيستك؟ خدمتك؟ إتاحة الوقت ألي شخ  يريد المشاركة مع المجموعة 

 .اا حاسما يتطلب تسليما و حياة القداسة    إلى: الموت عن الذات، يؤدى  الخامس  الحق الحيوى  -5
التسكككليم لن  أن  والحاسكككمة  ولن ننمو فيه، على الرغم منالموت الذي يدعونا إليه يسكككوع لن يحدث بدون طاعتنا المتعمدة  

الحياة المسكككككككيحية  أن      فما أ كى الشكككككككيطان  لقد أقنع جموع المؤمنينح لكثير منا دون فترة نضكككككككال وصكككككككراعيحدث على األرج

 
216 Ibid, 44 



81 

 

ن إ  ا ، لكن ليس عادي  الصكراع شكائع وعام ا حاسكم  ا  تتوقع انتصكار  أن   العادية هي واحدة من الصكراع ضكد إرادة هللا، وأنها ال ينبغي
 حياة يسوع، التي تعمل فينا باإليمان، هي الحياة المسيحية العادية 

نقاط تحول حاسككمة     إلى، هناك قرارات اسككتراتيجية تؤدي  ية والروحية أنه في كل حرب ناجحةيكشكك  تاريخ الحرب البشككر 
بعض   إلى، تهدر الموارد وتضككككيع األرواح  كي  يحتاج هذا الجيل من المؤمنين  انتصككككارات حاسككككمة في سككككاحة المعركة  بدون 

 االنتصارات الحاسمة!

 ، صار مثال االنتصار الحاسم.اإلنسانيسوع،    -أ
وهو   (217)ه ياسكتسكلم قلبه تمام ا إلرادة أب،  سكتانيغادر البأن   ، ناضكل يسكوع ليحمل صكليبه  ولكن قبلفي بسكتان جسكثيماني

 مقياس هللا "الطبيعي" 

، ولكن مطالب الطاعة ة هللا  لم يكن لديه طبيعة خاطئة، اختبر يسكككككوع فترة صكككككراع حقيقي للغاية مع إرادفي البسكككككتان •
 ثقلت على إنسانيته 

رادته إلرادة  هللا إليم  ، حيث كان السككككككككبيل الوحيد للتقدم هو تسكككككككك لحظة تسككككككككليم حاسككككككككمة  إلىن قبل أبيه  أقتيد يسككككككككوع م •
  السيادية
 " مشيئتى بل مشيئتك "لتكن ال  :الحقيقية عندما صلى يسوع قائال  جاءت لحظة النصرة   •
منذ لحظة التسككككككليم، قام يسككككككوع لمواجهة الوحدة والخيانة والظلم واالتضككككككاع والموت بنعمة وشككككككجاعة  ومنذ لحظة التسككككككليم،   •

لحظة التسكككككليم   إلى بينما كان يسككككوع ينقاد لحظة التسككككليم الحاسككككم إلرادة أبيه، سككككيقود يسككككوع كل واحد منا   لهية  اإل اختبر يسككككوع القوة  
الخيار الحاسكككككم للموت مع  ن إ   تضكككككع فيه حياتك " أن   "ابنى، هنا المكان الذي أريدك   : كل واحد منا ويقول   إلى هللا    الحاسكككككم  وسكككككيأتي 

 حياة الوفرة الروحية   إلى ا  المسيح سيؤدي حتم  

منذ تأسكيس العالم، كان يسكوع حمل هللا المذبوح من أجل الخطية  بمعنى، كان عمل الفداء قد تحقق بالفعل في فكر هللا  وكان  
د بكالفعكل  ومع  لكك، فكإن خطكة الفكداء لم تكن تلقكائيكة، ولكن ككان ال بكد من تنفيكذهكا في الوقكت المنكاسكككككككككككككب  وهكذا هو  تكأكك االنتصكككككككككككككار  

"تقديم جسكككدي )المفدب(  بيحة حية، مقدسكككة، مقبولة   إلى فداي   هللا يدعو كل مؤمن قد أن   معنا  الكتاب المقدس ثابت وواضكككح ماحدث  
   ( 218) عند هللا، عبادته العقلية" 

 : مثال للتسليم الحاسم  براهيمإ  -ب
جبل الموريا، جبل موت    إلىتؤدي  أن    نزهة من شككككككككككأنها -ا معه  ير يسكككككككككك أن    ناسككككككككككحإ، طلب هللا من إبراهيم و في  ات يوم 

  كان هللا  (219)وأكبر امتحان لحياته  ،راهيم باو، وسكككلم إبراهيم نفسكككه بالكامل و  كانت هذي لحظة محورية في عالقة إبالمسكككيح
 

 42: 22لو  217
 1: 12رو  218
 1: 22تك  219
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، و اْ ه ْب  "  ا مع إبراهيم منذ بداية الرحلة:ا جد  واضككككككككح   ان  ح  بيه ، إ سككككككككْ ، ال ذ ي ت ح  يد ك  ذ  اْبن ك  و ح  ْدي  ه ن اك    أ ْرض    إلىخ  ع  اْلم ر ي ا، و أ صككككككككْ
ب ال  ال ذ ي أ ق و  د  اْلج  ل ى أ ح  ق ة  ع  ذبح  ، ر ط ابن محبته بالمعد رحلة صككعبة اسككتغرقت ثالثة أيام   ببراهيم إولم يقاوم    (220) "ل  ل ك  م ْحر 

 إبراهيم     ومات ورفع السكين

    وقدم هللا  بيحة مثالية (221)بل فى تسككككككككككليمه إلسككككككككككحق  -إسككككككككككحان   -، لم يرغب هللا في  بيحة إبراهيم  في نهاية المطاف
  إلى ، كان إبراهيم يشكككارك في تلك الذبيحة  لم يكن هللا بحاجة  المتواضكككع  ؛ من خالل التسكككليم قوكاملة )يسكككوع(، "بدال  من" إسكككح

م  ، يصلي "أل ن ك  ال  تطهير القلب  إلىقرون، كان الملك داود، الذي يتون    و عد   بيحة ٍة و إ ال  ف ك ْنت  أ ق د   ري ب ذ ب يح  ق ٍة ال  ت س  ا  ب م ْحر  ه 
ى  ق  ي ا ا و  ال  ت ْحت ق ر ي    ت ْرضك  ح  ر  و اْلم ْنسك  ْلب  اْلم ْنك سك  ر ٌة  اْلق  وٌح م ْنك سك  نقدمه و،  أن    ال يوجد شكيء يمكننا،  احق     (222)"  ب ائ ح  هللا  ه ي  ر 

الذي سككككككككككيعوض عن من نحن وما ا فعلنا  ال يمكننا إ الة الشككككككككككعور بالذنب والخطايا من قلو نا  هللا   ،نفعله من أجل هللاأن   أو
 هللا في انكسار وانسحان ونوال نعمته   إلىوحدي يستطيع فعل هذا  كل ما يمكننا فعله هو االقتراب  

ال  " )هللا(:  قال   ليترك أي حب منافس  يتركه، ليترك السكككككككيطرة،  أن   ن؛ أراد إبراهيم ا قتل إسكككككككح ي  أن   مرة أخرب، لم يكن هللا يريد 
يد ك  ع ن     إلى ت م د  ي د ك    ك  اْبن ك  و ح  ل ْم ت ْمسككككككككك  ائ ٌ  هللا ، ف  ل ْمت  أ ن ك  خ  ْيئ ا، أل ن  ي ا ن  ع  ْل ب ه  شككككككككك  إنه ليس  بمعنى،    ( 223)   " ي اْلغ ال م  و ال  ت ْفع 

أعرف بأنك أنت ملكي بالكامل وأن هذي الحياة الثمينة ملك لي  بالمعنى  أن   إبراهيم! أردت فقط الصككككككككككبي الذي أريدي، لكن أنت يا 
ن  مات إبراهيم عن حقه في ا للكلمة، عندما رفع إبراهيم السككككككين في طاعتة و، كان إبراهيم هو الذي مات، وليس إسكككككح   الحقيقي

   لوقت  ن، ابن الموعد  هذي كانت نية وقصد هللا طوال ا ا امتالك إسح 

 -ككذبيحكة حيكة ا، يعطينكا هللا الحيكاة األبكديكة من خالل اإليمكان بكه  ثم يطلكب منكا تقكديم هكذي الحيكاة إليكه  و نفس الطريقكة أيضكككككككككككككك  
! سكأ هب  ا ن بدا أحمق ا إنسكاني  إ ، حتى و لك! افعل بي وفى  ما تختاري لى   ها "يا رب، هذي الحياة ليسكت لي، لكن   : لنرفع السككين ونقول 

أكونكه " هكذا صككككككككككككككعكب فقط  أن    أقولكه، وكن مكا تريكدني أن   أفعلكه، قكل مكا تريكدني أن    أ هكب، أفعكل مكا تريكدني أن   حيكث تريكد مني   إلى 
بسكككككككبب  لك الجزء األناني من حياتنا الطبيعية الذي يمسكككككككك، والذي يعون ويريد االحتفا  بالسكككككككيطرة  هذا هو جزء طبيعتنا الذب  

يطه رنا منه لكي يمألنا بروحه  القدوس وأن يمنح  أن    زء من طبيعتنا الذب يجب تعامل معه يسكككككككككككككوع على الصكككككككككككككليب  هذا هو ج 
 البركات الكاملة لمملكته علينا  

الجسد    - في داخلنا، الذي يقاوم سيطرته السيادية وسلطانه المطلق،  لك الجزء منا   الذبنميت  أن  سوف يطلب منا هللا فقط 
ا لسكككككلطان هللا  ا  هذا هو الذي يحار ه ويدفع يديه بعيد   -  ل هللا اسكككككتخدام    جزء طبيعتنا الذي ال يمكن فداؤي ولن يخضكككككع أبد  يفضككككك 

نعرف ما هو الجزء الذي سكككككككككككيبقى على  أن   ا  لكننا ال نسكككككككككككتطيع المواهب والبركات التي منحنا إياها  لمجدي أكثر من أخذها بعيد  

 
 2: 22تك  220
 12: 22تك  221
 17-16: 51مز  222
 12: 22تك  223
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هللا  نرفع سككككككككين التسكككككككليم   إلى ما لدينا دون تحفه  المذبح مع المسكككككككيح، أو أي جزء سكككككككوف يقوم من على المذبح، حتى نقدم كل 
 تكون  بيحة حية  أن   ما يعنيه ار هو ما يحيا وما يموت  هذا هو  الكامل  يخت 

 ؟ تموت عنهاأن   فى حياتك ويطلب منك؟ ما هى المحبة التى  حاسم هل اختبرت التسليم ال

   .الجتماع الحصة القادمة  واجبات الدرس
، واسأل الروح  بما في  لك شواهد الكتاب المقدس  ،ة هذا األسبوع لمراجعة هذا الدرسثالثين دقيققض ما ال يقل عن ا -1

 جل البصيرة أقدس من ال

 ، كما يكشفها الرب لك يرات محددة يجب إجراؤها في حياتكسجل في دفتر يومياتك أي تغي -2

كراتك ما يقوله كاتب المزمور عن طبيعة  ، وسكككككككككجل في مذعلى األقل في وقت عبادتك اليومي  تأمل في مزمور واحد -3
 هللا وصفاته 

 سجل في صحيفتك صالة شخصية من أجل التغيير والنمو الروحي بناء على هذا الدرس  -4

  تدرب باستخدام دليل الصالة اليومي للدكتور براون في صالتك اليومية الخاصة   - 5
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 6الدرس 

 

 2-دراك الذاتعن طريق إ يالتشكيل الروح                             

 

 الخامسمراجعة الدرس  
  مشاركة صلواتهم الشخصية من الدرس   اطلب من الطالب  المستعدين لالماضى  درسالالحيوية فى   الست  قحقائالا كر  

ا    راجع   الخامس   بنات البناء للتشكيل الروحىل  أيض 

 هداف الدرس أ

 :يجب على الطالب أن  ،عند نهاية هذا الدرس

    لمعرفة أنفسهم يفهموا الحقائق الحيوية   -1
    نكسار الكتابىإليفهموا النتائج الجميلة ل -2
    ظهرت حياة يسوع االنكسار الروحىأيتكلموا عن كي   أن   يكونوا قادرين على -3
 يعرفوا كيفية  راعة حياة شبع المسيح  -4

 لقطات من الحياة  

       مع جذع يميل قليال  احة منزله األمامية  شككجرة جميلةسكك الكمثرب الجميلة في برادفورد في لدب والد  وجتي شككجرة   •
من  رعها لم  أن   سكنة، أتيت أنا وعائلتي للزيارة  أول شكيء الحظته هو  خمس عشكرة أتذكر أنه بعد  راعتها بوقت قصكير، قبل  

ا على  رعها بشكككل مسككتقيم  فكرت بالحفر حول الجذور ودف   في اعها بشكككل مسككتقيم، لكنها لم ينفع هذا الجهد أبد  يكن حريصكك 
ا، فإنها ال تزال تميل كما كانت مزروعة  والوقت لم يقومها  وسككنوات من شككجرة كبيرة جد    إلىالشككجرة نمت من الشككتلة  أن    حين

اختالل التوا ن في الو ن  وتزداد فروعها، فإن  االشككمس والرياح والمطر لم تجعلها تنمو بشكككل مسككتقيم  عندما تزداد الشككجرة نمو  
  ا شجرة تميل قليال    ر ما ستكون دائم  سقوط برادفورد الجميلة  إلىقد يؤدي في النهاية  

، ينمون في كثير من األحيكان كمكا ككانوا مزروعين  يمكن تقويم أمكاكننكا المعوجكة وتنعيم مجكاالتنكا والنكاس، مثكل األشككككككككككككككجكار
،  اتنا المسككككككيحية من  راعة قلب رقيق، وروح قابلة للتعلمشككككككيء أكثر أهمية في حيالقاسككككككية  هذا هو كل شككككككيء عن النعمة! ال 
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، عندما يسككككمحون لتر ة قلو هم  ائلة، مثل األشككككجار الماألشككككخاي المائلينوطاعة متواضككككعة لكلمة هللا  من الصككككعب تصككككويب  
 بالتصلب خالل مواسم الحياة 

أن    ، يجبنكون أن  بالروح كما دعانا هللا  رجل أو المرأة الممتلئةيكون الأن  ، بدأنا بتدريس  لك من أجللسابقفي الدرس ا
 ا ، سنبني على هذي جميع  حقائق حيوية  في هذا الدرس  مانينكون مقتنعين بث

  رئيسيةالفكرة ال

أن    لنفسككه حق ا هي معرفة  اإلنسككانمعرفة  ن  إ  صككورة المسككيح   إلىهو أمر حاسككم للتشكككل   -معرفة نفسككي    -الوعي الذاتي  
  هي أعظم عدو  "الذات" غير المقدسة

 الدرس 

صرورة المسريح ممكن    إلىالتشركيل الروحي    إلىالموت عن المصرلحة الذاتية المؤدية   و: هالسرادس  الحق الحيوى  -6
 فقط بالنعمة من خالل اإليمان.

بموت    ايصبحوا أبرار  أن    كعمل نعمة  يحاول الكثير من المسيحيين  (ن النفس )الذاتنكون حذرين لفهم الموت عأن    يجب
نعيش حياة مقدسككككككككككككة ومقامة من تلقاء  أن    نميت الطبيعة الخاطئة بمفردنا  وال يمكنناأن   طبيعتهم الخاطئة  لكننا ال نسككككككككككككتطيع

بكل مظاهرها  ،  ا لهزيمة الكبرياءتقريب  ن  يا كافيانضككككككباطنا وقوة إرادتنا ليسكككككك أن     لك  فينا   ينجزأن    أنفسككككككنا  هللا وحدي يسككككككتطيع
الذات، مثل جذور شككككككككككككجرة عمالقة، ملفوفة حول كل قرار، وكل عمل صككككككككككككالح، وكل تصككككككككككككرف، وكل    المتمركزة حول الذات

 تكسر عبوديتها  أين توجد هذي النعمة؟ أن   والنعمة وحدها  يمكنتضحية، وكل عالقة في حياتي   

 .الصليب والقيامة وتطبق باإليمان  النعمة توجد فى قوة  -أ
:  5غل)  إلىيكسككر المصككلحة الذاتية  هذي هي الرسككالة الثابتة للعهد الجديد  انظر مرة أخرب  أن   وحدي يمكن  قط الصككليبف
دوري الحيوي في حياة منتصكككككككككككككرة مليئة بالروح القدس عندما يقول: "وأولئك الذين هم   هنا يتحدث بولس عن الصكككككككككككككليب و (24
كنيسكككة    إلىابق في رسكككالته  في وقت سككك  الصكككليب   إلى"  تشكككير كلمة "صكككلبوا   مع األهواء والشكككهوات"لمسكككيح قد صكككلبوا الجسكككد  ل

ي الوقت  ، وأنه كان يعيش فن أجل النصكككككككر على المصكككككككلحة الذاتيةالحكم صكككككككدر على الصكككككككليب مأن   ، شكككككككهد بولسغالطية
، ف أ  الحاضككككر في هذا الواقع: " ل ْبت  يح  صكككك  ، ف إ ن م ا أ ْحي اي  ف ي م ع  اْلم سكككك  د  سكككك  يح  ي ْحي ا ف ي   ف م ا أ ْحي اي  ا ن  ف ي اْلج  ْحي ا ال  أ ن ا، ب ل  اْلم سكككك 

ه  أل   ل م  ن ْفسكككك  ب ن ي و أ سككككْ ، إ يم ان  اْبن  هللا ، ال ذ ي أ ح  يم ان    يكون ميت ا أن    هنا  كي  يمكن لإلنسككككان  اهناك تناقضكككك  أن    يبدو (224)ْجل ي"اإل 
   وعلى قيد الحياة في نفس الوقت؟ 

 
 25: 2غل  224
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حيا في يسوع وتملك بسيادة  هذي هي الحياة تحت  تالتي    نشأ للحياة ويعيش ا ن هو "أنا" المقامة والمنتصرة إن "أنا" الذي  
،  يتم فيها تجاهل مصكالح الفرد نفسكهسكيطرة الروح القدس  هذي هي الحياة التي  

ن فى شككككتراك باإليمااالأن    شككككهادة بولس  تكشكككك مصككككالح المسككككيح أوال    تكون  و 
  ( 225)، بل الموت نفسككهموت وقيامة يسككوع هو المفتاح، ليس مغفرة الخطايا فقط

العديد من المسككككككيحيين يعيشككككككون حياة مهزومة ألنهم يحاولون بأنفسككككككهم هزيمة  
، لكنهم  الداخل إلى  إنهم ينظرون دائم ا  عدو ال يمكن هزيمته إال على الصليب

، وهو القصكككككككككككة الحقيقية عن هيرو أونودا تحكييسكككككككككككوع     إلىنادر ا ما ينظرون  
من نهاية الحرب العالمية  ، بعد تسككككككككككككككعة وعشككككككككككككككرين عام ا  1974تى عام  ، بالفلبين، حجبقي في جزيرة لو انأنه    ،جندي ياباني

سكككنوات عديدة في ل، شكككارك السكككيد أونودا  ثناء هذي السكككنينأو    (226)ت الياباناسكككتسكككلمأن    ألن األخبار لم تصكككل إليه بعدو ،  الثانية
ا! حات مع السككان المحليين الفلبينييناشكتباكا ، لكنه لم  الناس إقناعه بأن الحرب انتهتول  ، مما أسكفر عن مقتل ثالثين شكخصك 

 يقتنع حتى جاء قائدي السابق لرؤيته وقدم له أوامر رسمية 

هم بأن النفس القديمة  قلو  إلى، يقاتل الكثير من المؤمنين معارك خاسكرة مع الجسكد ألن األخبار لم تصكل  ا مثل هيروتمام  
 نفرح بالصليب!أن   الصليب  واحدة من أسرار النعمة هوالمتمحورة حول الذات قد ه زمت على المتكبرة و 

 ة توجد فى حضور يسوع الساكن فيناالنعم  -ب
الصككككلب مع المسككككيح ليس سككككوب جزء من عالج هللا  كوننا  أن   يوضككككح بولس   (، 21- 20:  ٢غل ) أهل  إلى في رسككككالة بولس  

يح  ي ْحي ا ف ي       مصكلو ين مع المسكيح يجعلنا مسكتعدين لملء المسكيح، الذي هو وحدي ممتلئ بالحب المتواضكع والمتفانى: "ب ل  اْلم سك 
ه    ل م  ن ْفسككك  ب ن ي و أ سكككْ "  هذا ه "المسكككيح  أن    ، أل ْجل ي  " يصككك  بولس حياته ا ن ال ذ ي أ ح  و سكككر الحياة المقدسكككة! يقول دينيس  يحيا في 

  (227)" "أن تصكككككبح مثل المسكككككيح هو عمل النعمة  ويحدث فقط عندما يحيا المسكككككيح فينا، وليس كما نسكككككعى لنكون مثله    : كينالف 
وآخرون ال يزرعون  لألسكككككك ، العديد من الناس اليوم ال يختبرون حياة يسككككككوع ألنهم ال يعيشككككككون في إدراك وجودي السككككككاكن فيهم   

 شركته كما يجب أو يعيشون في قوته  

 ؟ ناقش ما يعنيه الثبات فى المسيح  ؟ " الحياة المثمرة نه "سرإ، ما ا قاله يسوع  (15  يو)فى 

 فى حضور الروح القدس الساكن فيناالنعمة توجد    -ج
ْمر  ال ذ ي ف يه  (18:  5أف)  هذا ما يعنيه  الكاملة  الروح القدس  لسككنى وسكيطرة مسكاحة   افراغ الذاتيفسكح   وا ب اْلخ  ر  ك  : "و ال  ت سكْ

،" يسكككككوع يحيا فينا من خالل الروح القدس ولكنه يمكن وح   ندما نموت عنعيعمل بالكامل فينا فقط  أن   اْلخ ال ع ة ، ب ل  اْمت ل ئ وا ب الري

 
 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
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، فإن حضككككوري السككككاكن هو مفتاح الحياة الشككككبيهة  الجديد األخرب ديد من نصككككوي العهد  والع  (،5 غلكككككككككككككككككك )ا لوفق    (228) أنفسككككنا
ب ٌة  الحه كي  يعبر عنها بولس بالقول  بالمسكككككككككيح  : م ح  وح  ف ه و  ال ٌم، ط ول  أ ن اٍة": "و أ م ا ث م ر  الري أن     النقطة هنا هي(229)ف ر ٌح سككككككككك 

 الروح(   الثمر الروحي هو )ثمر

، فهو كن عندما نموت، ونسككككتمر فى الموت  ول(230)البذور التي تقع في األرض وتموت، وليس ثمرنا! أنت وأنا نحن  ثمري 
! لكن هللا كون صكككككالحيننى أنفسكككككنا في محاولة لا ننسكككككى هذا ونبلالشكككككخ  الذي يعطينا الحياة ويسكككككبب لنا النمو والثمر  أحيان  

ين   ايجعلنأن    وحدي يسكككككككتطيع ان  مثل الشكككككككوائب المخلوطة  كثير من األحيا مؤلمة في طريقة هللا لكى يجعلنى صكككككككالح    صكككككككالح 
؟ أعلن يوحنا  ، أصبحت الكبرياء وكل مظاهرها مثبتة بطبيعتي  فقط الروح القدس وحدي  يمكنه صقلها  كي  يفعل  لكبالذهب

ألن    ، من الخككارجال يمكن تطهير قلككب المؤمن، كككالككذهككب  (231)" هو الككذب يعمككد  بككالروح القككدس والنككاريسككككككككككككككوع "أن    المعمككدان
 يتم صهرها وصقلها بنيران الروح القدس أن    ، مختلطة مع بر هللا  لذلك يجباألوساخ والنجاسات فى داخله

،  الخمسكككين: "أو    يذ في عيد العنصكككرة ، هذا هو اختبار التطهير الذي اختبري التالما لشكككهادة بطرسوفق   هللا  اْلع ار ف  اْلق ل وب    
ي ا ل ه م  الري  ْم م ْعط  د  ل ه  ه  ْيٍء، إ ْ  ط ه  شككككككك  ْم ب شككككككك  ل ْم ي م ي  ْز ب ْين ن ا و   ْين ه  ا  و  م ا ل ن ا أ ْيضككككككك  ْم "وح  اْلق د س  ك  يم ان  ق ل و  ه  ر  ب اإل 

  دعونا نفرح    (232)
 الذي يقدس قلو نا باستمرار   بحضور الروح القدس الساكن فينا

 ثمرة الموت عن الذات.حياة الرب يسوع فينا هى  ن  إ  :السابع  الحق الحيوى  -7
نها  أبب دفن البذور فى التر ة ليس فى وسكككككككك    التسككككككككليم للمسككككككككيح  ية حياة بل بدا  ،الموت عن الذات ليس نهاية فى حد  اته

 !قة لم تكن تحلم بهايستموت بل ستحيا بطر 

ا  وأي اعتراف  أن    هي حياة أصككككبحت فيها شككككخصككككية يسككككوع أكثر إشككككعاع ا  هذا ما يعنيه  ،والحياة المسككككيحية تكون مقدسكككك 
لعالم  بالقداسككة أو تعليم عن القداسككة ال يتفق مع حياته والتعليم ليسككت القداسككة الحقيقية  "إن الطريقة الوحيدة التي سككيعرف بها ا

 (233)"الذي نمثله   ن حياتنا والشخ يكون هناك تواصل بيأن    يجب  المسيح هي من خاللنا  لذلك

 القداسة ليست القوة  •
 القداسة ليست االنفصال عن العالم  •
 القداسة ليست فعل ما هو صواب  •
 القداسة ليست هى المواهب الروحية  •
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ظاهرة فينا  حياة يسكوع  ا    ونتيجة الموت عن الذات سكتكون دائم  لكن البر الحقيقى هو حياة يسكوع  ،ةيوجد هناك ثمر للقداسك 
 :ض صفات حياة يسوع تنمو فى داخلناهنا فقط بع   ومن خاللنا

 (234)المكلفة والكرم المتزايد وحياة التضحية   حياة يسوع الظاهرة في القلب النقي ستكون حياة المحبةن  إ  -أ

 (235)بالروح القدس   شكل متزايد )مسيطر عليها( ومؤيدة حياة يسوع الظاهرة في القلب النقي سوف تكون ممتلئة ب  -ب

حياة يسكككككككوع الظاهرة في القلب النقي سكككككككتكون طاهرة بشككككككككل متزايد: مسكككككككالمة، لطيفة، مقبولة، رحيمة، غير متحيزة،   -ج
 (236)و دون رياء 

 (237) حياة يسوع الظاهرة في القلب النقي ستكون حياة عميقة فى  البصيرة الروحية  -د

   (238)، وخالية من الخوف والقلق ةكون أكثر راحة، مسالمالنقي ست  حياة يسوع الظاهرة في القلب  -هك

 (239) حياة يسوع الظاهرة في القلب النقي ستكون حياة الشركة -و

 (240)حياة يسوع الظاهرة في القلب النقى ستكون حياة منتصرة بشكل متزايد على محار ة الخطية المحيطة  - 

إ ا وجدت نفسككككي في مكان اضككككطررت فيه   (241)حياة التواضككككع المتزايد حياة يسككككوع الظاهرة في القلب النقي سككككتكون   -ح
  ا ياري  إنه حق  تخاسككيكون    (،2  في)أن    الختيار صككفحة واحدة من الكتاب المقدس لكى أتعلم عن شككخصككية حياة مقدسككة، أعتقد

، قم بعمل (2في)نعيشكككه والحياة التي نحياها  من أن   من أكثر الفصكككول معلنة في الكتاب المقدس عن الفكر الذب يجب  واحد
 قائمة عن صفات القداسة المتفانية الموجودة في يسوع  وشارك بهذي مع مجموعتك 

 يخدم أخيه اإلنسان بطرن متواضعة أن   الشخ  الذي يستهلك مع المصلحة الذاتية هو عبد للمظهر والسمعة وال يمكن

وواحد من أكثر قادة جيش    ا، عن رجل أصككككككككككبح مبشككككككككككر  لالية لصككككككككككموئيل برينجالقصككككككككككة الت  ،يروي دكتور دينيس كينولو 
 :االخالي نفو   

ية جماعة غنية في سكككاوث بيند  ا، ع رض عليه رعفي جامعة بوسكككطن  "سكككامويل برينجلي"ة  خالل سكككنته األولى في جامع 
ن يدعوي لالنضككمام  االجتماعية  لكنه شككعر بأن هللا كابوالية إنديانا  كان لديه فرصككة لبدء خدمته  في الجزء العلوي من القائمة  

 ، لذلك عبر المحيط األطلسي وقدم نفسه للجنرال ويليام بوث )مؤسس الخدمة( جيش الخالي  إلى
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  "لديك الكثير من التعليم  ولن تكون على  خطير؟ فسككككأله برنجل، ما ا تقصككككد؟   :، قال بوث""نحن ال نريدك  أنت  خطير 
نجل، أرجوك  قال بري" "هم قادة الموظفين  ناة المتجددينالسككككارب والز أن    أحد الضكككباط هنا حيث  إلىسكككك  اسكككتعداد إلخضكككاع نف

  "أعطني فرصة

على أرضكككككية  ، مركزي في لندن  في قبو غير مكتمللفيلق جيش الخالي ال  حذيةأنجل للعمل كماسكككككح لذلك تم تعيين بري
ا في الجيش جدأحذية متشردي الشوارع المتين من ، بدأ برينجل تنظي  الطترابية غارقة في الماء  دين الذين كانوا جنود 

برينجل "تذكر  لك الرجل الذي    ما ا تقصكككككد؟" هكذا سكككككأل"وت ا داخلي ا قال: "أنت مجنون"   في أحد األيام بدا أنه سكككككمع صككككك 
غرن برينجل في   "ا يد  تلقيته  كنت فقط تطرحه بع  دفن و نته في األرض؟" قال الصكككككككككوت الداخلي  "فكر في كل التدريب الذي

  " ، فقد غسلت أقدامهم! تذكر، سام "  فقدت قيادتك؟ "فأجاب الرب:؟ هل يا رب، هل أنا خزيتك"  :و دأ في الصالة  قائال    االكتئاب
ا، عرف   ومن  لك اليوم فصكككاعد  ث شكككعر برينجل بوجود الرب المطمئنالسكككماء حي  إلىأصكككبح هذا القبو الموحل قاعة انتظار  

 (242)" ممكن ا  يجعل هذا النوع من التفكير المضحىأن   جل ا خرين  فقط الروح القدس وحدي يمكنأأنه دعي لينفق نفسه من 

 مع الحياة المتواضعة للرب يسوع   ا حول أي فكرة عن القداسة التي ال تتطابقكن حذر  

المسررررريح، هى حيث ماتا الذات وسررررريطر المسررررريح على  الحياة الثابتة والمثمرة لشررررربه  ن  إ  :الثامن  الحق الحيوى  -8
   الحياة، تتطلب حياة زراعة ورعاية مدى الحياة.

إجراء    إلىولكننككا سككككككككككككككنحتككاج    ،المككدرج  إلىتطهير القلككب ليس نهككايككة سككككككككككككككعينككا  نحن مثككل الطيككارين الككذين وجهوا الطككائرة  
 تصحيحات ال حصر لها قبل هبوط الطائرة 

 بيحة مسكككككككككككتمرة    -هي  بيحة حية    و بيحتنا (243)موت مسكككككككككككتمر  -الذات هو موت حي   عن  ؤمنينالروحي للم  والموت
نكون حذرين حتى ال ننحرف  أن    ، لكن يجبتعلمنا الحقائق الروحيةأن   فقط ه"الموت عن الذات" والقصككد من  مةلنا الكل  تصككور
، لكن الرحلةسكككيزودنا بشككككل أفضكككل فى   تسكككليم االرادة النقي  و   لبالقن  إ  كلمة هللا  القلب النقي ليس نهاية سكككعينا للقداسكككة عن 

 !أعلى مدب الحياة   إلىنصعد  أن    ينايجب عل

فيمكا   (244)مجكد"   إلىومن خالل روح هللا يتم تغييرنكا من "مجكد    ي حيكاة النمو والتقكديس التكدريجى الحيكاة الممتلئكة بكالروح ه
 (245)  ين يرغبون في تعميق حياة القداسةيلي نصيحة عملية ألولئك الذ
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 زراعة القداسة   -أ
ا، حول السعي    القداسة:  إلىفي المقال التالي، يقدم صديقي فيل براون بعض النصائح الكتابية والمفيدة جد 

 خطوات للقداسة  ةست

 دكتور فيل براون 

الذب    ، والتى ترب بالكامل فى يسكككككككككككوع"! والقداسكككككككككككة التى نتبعها هى قداسكككككككككككة هللانتبع القداسكككككككككككةأن  "  (14:  12عب)تحثنا  
قدوٌس  " ن ٍس، ق  هو ي ر  و ال  د  ل  ع ن  اْلخ ط اة  ب ال  ش   (246)" د  اْنف ص 

  إ ا كان هناك أي شككككككيء كل أوقية تثقله تخل  منفعداء الماراثون ي  (247)اع القداسككككككة بطرح كل ثقل جانب  نحن نتب  :أوال  
  كان  مهما  ب شككككئأال يهم   -، الكبرياء، العالقات  ! اإلعالم، المال، الموسككككيقىاب  تطرحه جانأن    ، فيجبللقداسككككة  يعون تبعيتك

 القداسة؟   إلىا كل ثقل في سعيك  ، فقد حان الوقت للتخل  منه  هل طرحت جانب  ا كان  لك يعون تقدمك في القداسةإ 

  ا  يجب ليسكت هي األشكياء الوحيدة التي يجب طرحها جانب      األثقال(248)نتبع القداسكة بطرح كل خطية محيطةنحن    :اثاني  
ا  ما هذي الخطيةأن   بسكككككهولة فريسكككككة لها  جميع   اإلنسكككككان؟ إنها الخطية التى يسكككككقط  نطرح الخطية المسكككككتعبدة بسكككككهولة أيضككككك 

ا مبدأ  نطرح جانب  ، وهو المظهر األسككككككاسككككككي لطبيعتنا الفاسككككككدة  ونحن  بسككككككهولة فريسككككككة للتمركز حول الذات  المؤمنين يسككككككقطون 
، سككتكون هناك قلبك باإليمان  يطهرأن   ، حتى بعدتطهير روحه القدوس  ومع  لك  بواسككطةالمسككيح    إلىالخطية هذا باالقتراب  

ن الخطية:  لحراسكككة أنفسكككنا م  يصكككفه الكتاب المقدس ما انبا بعمل كلخطايا قد تتورط فيها بسكككهولة  نحن نطرح هذي الخطايا ج
و ات  " ؛(249)اسكككتخدام وسكككائط النعمة ه  د  أل ْجل  الشككك  سككك  ن ع وا ت ْدب ير ا ل ْلج  ا، و اْتب ع  اْلب ر   "   (250)"ال  ت صكككْ ْنه  ب اب ي ة  ف اْهر ْب م  و ات  الشككك  ه  أ م ا الشككك 

ْن ق ْلٍب ن ق ي ٍ  ين  ي ْدع ون  الر ب  م  ال م  م ع  ال ذ  ب ة  و السكككككك  يم ان  و اْلم ح    هل تعاملت مع الخطية التي  (252)في الروح  والسككككككلوك؛  (251) "و اإل 
 تستعبدك بسهولة؟ 

و   فالعداء  التركيز الثابت على خط النهاية هو مفتاح الف أن    يعرف كل عداء     ( 253) يسككككوع   إلى نحن نتبع القداسككككة بالنظر    : ا ثالث  
، وأن تحدد نظر الشكخ   نتباي معنى "توجيه انتباي الفرد دون تشكتيت اال   إلى " المترجمة  ة "ناظرين   تعني كلم المشكتت هو عداء خاسكر 

نثبت نظرة نفوسكككنا على يسكككوع بثقة و دون تشكككتيت، لما ا ؟ ألنه هو نمو ج القداسكككة  هناك  أن   على شكككخ  موثون به"  يجب علينا 
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رين  لكي نكون مقدسككككككين كما كان يسككككككوع  ننظر حولنا ونقارن أنفسككككككنا با خ أن   طريقة أكيدة نتعثر في سككككككعينا لتحقيق القداسككككككة وهي 
ا، يجب  ز أن   مقدس   عليه  فهل نظرتك ثابتة على يسوع؟  النظر  نرك 

بسهولة   تحررنا من أي فكر في الركضأن   هذي ا يات يجب   (254)اصلة الحرب ضد الخطيةنحن نتبع القداسة بمو   :ارابع  
! نحن  ا، لكننا في معركة مسككككتمرة ت جانب  رحالمسككككتعبدة بسككككهولة قد ط  ، قد يكون كل الثقل والخطيئة  النصككككرة المقدسككككة  نعم   إلى

، أو حالة نعمة  بالمسكيح  ال يوجد سكن، أو نضكجنخوض المعركة ونحن نتبع القداسكة  والعدو سكيطعن في كل تقدم فى تشكبهنا  
قدرة المسككيح    إلىسككتمرار للنظر  في أ هاننا يهددنا جميعا  نحن نثابر با  اا ومعيي  تصككبح متعب  أن   صككدام  وخطرتعفينا من هذا ال
ا    تصر قائدنا من خالل حشد الشيطان، ونحنعلى التحمل  ان  ! هل أنت مثابر في محار ة الخطية؟ بنعمتهأيض 

أن    غي لنا، ال ينبإ ا كنا نتبع القداسكككة   255نحن نتبع القداسكككة بالخصكككوع والتسكككليم لتأديب الرب ونحتمله شكككاكرين  :اخامسككك  
عين المشكقات،  هللا يمنح السكيادة ويأن    ،لطريقة التي يعمل بها  في الواقع، أليس كذلك؟ خطأ! هذي ليسكت االمؤدبةنختبر يد هللا  

أشكككككعر بأي ألم، فال ن كنت ال  إ"،  التي تشكككككبه المسكككككيح  والمثل القديم ، لمسكككككاعدتنا على النمو في القداسكككككة  كما قد يكون الحال
، ألنهم   التو يخات مع الشككككككككككككككر  اسكككككككككككككة من خالل قبول تدبيرحالتنا  نحن نتبع القد، يتكلم بالفعل عن مكسكككككككككككككب على االطالن"

 يشهدون على شغفه المحب لنا لكى نشترك في قداسته  هل تشكر ا ب على تأديب القداسة؟ 

شككككعار العالم هو "كل إنسككككان لنفسككككه"  ليس كذلك مع اتباع  ن  إ   (256)نتبع القداسككككة بتشككككديد بعصككككنا البعضنحن    ا:سككككادسكككك  
القداسكككككككة  يجب متابعة القداسكككككككة في المجتمع  نحن ننمو في القداسكككككككة في المسكككككككيح على أفضكككككككل وجه عندما نعيش في إطار 

ن  إ ا  ئييداالع  رع  مع الزمالء لقداسككة بشكككل أفضككل عندما نر ط األالسككبان نحو ا  نركض فى  نحن  المتبادلة والبنيانالمسككاءلة  
 ؟ الذين يتبعون القداسة  كثابتة  هل ر طت األ رع مع  مالئ  خطوة  إلى، يساعد شريكه في رفعه تعثر أحدهم 

 الخاتمة  
  ل رياح الشكدائد والتجارب الهائجة ، وهذي المبادئ الكتابية السكتة سكوف تحفه نفوسكنا خاللقلب والحياة هى رحلةن قداسكة اأ

 وتبقينا منسجمين مع بيتنا السماوي   

 صالة  
  خطية الذات  لقد انتهيت من تقديم الظاهر في   - أعظم عائق في رحلتي الروحية هو الكبرياء  أن   أبي السككككككككككككماوب، لقد رأيت 

،  قي  ا ن األعذار  أنا من خالل إلقاء اللوم على ا خرين  أنا أقدم نفسي كذبيحة حية لك  مع صاحب المزامير أدعو، "قلب   ا اخلق فى 
يح  ي ْحي ا ف ي   ف م ا أ ْحي اي  ا ن  ف ي  الصكككككليب وأؤمن بأنى   إلى يا هللا"  ومع بولس أنظر   ، ف أ ْحي ا ال  أ ن ا، ب ل  اْلم سككككك  ل ْبت  يح  صككككك  "م ع  اْلم سككككك 

ب ن ي   ، إ يم ان  اْبن  هللا ، ال ذ ي أ ح  يم ان  ، ف إ ن م ا أ ْحي اي  ف ي اإل  د  سككك  ه  أل ْجل ي  اْلج  ل م  ن ْفسككك  ،  قدس وتمكينهأنا أثق ا ن في تطهير الروح ال   " و أ سكككْ
 

 4-3: 12عب  254
 11-5: 12عب  255
 .   13-12: 12عب  256
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ن عطش أحد، فليقبل إلي  ويشكككككككرب  من آمن بي، كما قال الكتاب، تجرب من بطنه أنهار ا من إ الذي وعد به يسكككككككوع عندما قال: " 
 الماء الحي"  آمين  

 واجبات الدرس الجتماع الحصة القادمة

ا من الروح  بية، طالب  الشكككككككككوهاد الكتاسكككككككككبوع فى مراجعة هذا الدرس بما فى  لك  ن دقيقة على األقل هذا اإلياقض ثالث -1
  القدس بصيرة 

 .تتم فى حياتك كما يعلنها لك الربأن    ب تغييرات خاصة كان البدأاكتب فى صحيفتك   -2
اتب المزمور واكتب فى صكككككككحيفتك ما الذب يقوله ك  ،تأمل على األقل فى واحد من المزامير فى وقت عبادتك اليومى -3

  عن طبيعة وصفات هللا
 جل التغيير الروحى والنمو بناء على هذا الدرس أاكتب فى صحيفتك صالة شخصية من  -4
 تدرب على استخدام دليل دكتور براون للصالة اليومية فى وقت صلواتك الفردية  -5
 لتعمق بصورة أعمقل

 كينالو، دينيس  فكر المسيح 
 Wilmore  ،KY: The Francis Asbury Society  ،1998  

 روب  طريق الجلجثة يسيون،  ه
 Fort Washington, PA: Christian Literature Crusade, 1993  

 
 6امتحان الدرس 

 ما هى الحقائق الحيوية الثالث كما تعلمتها فى هذا الدرس؟ -1

 هل يستطيع املؤمنون أن يميتوا الطبيعة الخا ئة؟ -2

 ".مركز حول الذاتيكسر الت -----------------الأكمل هذه الجملة: " فقط  -3

 ".--------------------------------يفسح املجال لأأكمل هذه العبارة: " تفريغ الذات  -4

 ما هو ثمر املوت عن الذات؟ -5

 اذكر بالتحديد الخطوات الست لزراعة واتباع القداسة كما يعلمها دكتور براون؟ -5
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 7الدرس 

 

 الروحي التدريب طريق عن املسيح صورة                              

 

 السادسمراجعة الدرس       

  واطلب من الطالب المسكككككتعدين لمشكككككاركة صكككككلواتهم الشكككككخصكككككية من الدرس  السكككككادس  راجع النقاط الرئيسكككككية من الدرس
  السادس

 أهداف الدرس 

 بنهاية هذا الدرس، يجب على الطالب أن:

 ( 7:  4تيمو1)يفهموا المعنى الوارد فى -1

    للتشكيل إلى صورة المسيح  ي ضرور   ييعرفوا لما ا التدريب الروح -2

 يطبقوا المبادئ التى تعلموها فى هذا الدرس على حياتهم    -3

 لقطات من الحياة  

  ي بقوة وشكككككفاي من جرح روحيصكككككارع المؤمن الشكككككاب على المثابرة في مجاالت الطاعة الصكككككغيرة  لقد غير هللا حياته   •
مؤلم للنفس؛ ومع  لك، هناك مجاالت الصكككراع المسكككتمر  فهو يصكككارع للسكككلوك باإليمان  إنه يسكككعى إلى السكككيطرة على حياته  

 ا ألطفكالكه الصككككككككككككككغكار  ويتمنى أن تكون عواطفكه ثكابتكة  إنكه يريكد أن يكون وكيال  الفكريكة  يريكد أن يكون أبك ا أكثر يقظكة واهتمكامك  
 يا أن تتاح له فري أخرب  لقد اتصكككل با بوظيفته ويجد نفسكككه متمني  ا ومكتفي    ويجد صكككعو ة في أن يكون راضكككي  أفضكككل لوقته

في أحد األيام وقال: "أعتقد أن هللا يغلق كل باب آخر بالنسكككبة لي خالل هذا الموسكككم من حياتي حتى أتمكن من تعلم التدريب  
ا في على المثابرة  كانت حياتي حتى هذي اللحظة عبارة عن سكلسكلة من المشكاريع غير المكتملة  وأعلم أنه إ ا كنت سكأنجح حق  

ن صكككككبري هو فضكككككيلة شكككككخصكككككية تؤثر على كل مجال آخر من إسكككككتمرار وإكمال ما بدأته   مع هللا، فسكككككوف أتعلم اال  يعالقت
 لقد دهشت من تواضع صديقي و صيرته  إنه يتعمق أكثر وأقوب    من خالل التمرين والتدريب!  "حياتي!
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 رئيسيةالفكرة ال

لتى هى صورة المسيح فينا  وينطوي  ا  –الفكرة الكبرب من هذا الدرس هي أن التدريب أمر حاسم لتشكيل الفضيلة اإللهية  
هذا التدريب على الشكككككدائد، والتدريبات الروحية الكالسكككككيكية )مثل القراءة، والصكككككالة، والصكككككوم، وما إلى  لك(، باإلضكككككافة إلى  

 االنضباط الشخصي 

هذا    أنن صككككككككديقي المذكور أعالي يحتاج ببسككككككككاطة إلى ملء وقوة الروح في حياته  ومما ال شككككككككك فيه إسككككككككيقول البعض  
ن المؤمنين بمعزل عن الطاعة  ومثلما يرتبط حصككككككككككاد الذرة أو األر  صككككككككككحيح  لكن الروح القدس ال يسككككككككككتطيع أن يمأل ويمك  

والري، فإن حصككككككاد الفضككككككيلة الروحية يرتبط ارتباط ا مباشككككككر ا بجهود المسككككككيحيين    باخالي المزارع في الزراعةارتباط ا مباشككككككر ا  
 الممتلئين باإليمان 

 الدرس إلى السلوك الجاد والحار والساهر مع هللا، المتأصل في اإليمان، والمؤيد بالمحبة   يدعونا هذا

 عن التقوى من بولس وبطرس وجهات النظر -1
 سوف يساعد نصان رئيسيان في تشكيل فهمنا لدور التمرين والتدريب في التشكيل الروحي 

 من بولس    -أ
ر اف ات   " ٌة ل ق  و أ م ا اْلخ  ي ة  ن اف ع  د  سكك  ة  اْلج  ك  ل لت ْقو ب  أل ن  الر  ي اضكك  ْض ن ْفسكك  و   ر  ا، و  ه  ائ ز ي ة  ف اْرف ضككْ ة  اْلع ج  ن سكك  ٌة الد  لك ن  الت ْقو ب ن اف ع  ل يل، و 

ة   ت يد  ر ة  و اْلع  اض  ي اة  اْلح  د  اْلح  ا م ْوع  ْيٍء، إ ْ  ل ه   (257)"ل ك ل   ش 
 كي  تعتقد أن هذين المفهومين مرتبطان؟   )درب( و"التقوب"   الرئيسية هنا "روض"الكلمات  

 تعريف التقوى     
 ناقش كلمة "التقوب" مع مجموعتك  واجعل كل شخ  يقدم تعر ف    

التقوب  لمحة عن عالم كنيسكككتنا تكشككك  عن فهم مشكككوي لها  فعندما يفكر    يا ما هفي يومنا هذا، ال أعتقد أننا نعرف تلقائي  
ا  ا كتاب ا مقدسكككك  ا ما يفكرون فى شككككخ  له شككككخصككككية مهيمنة، شككككخ  يحمل دائم  العديد من الناس في الشككككخ  المتدين، غالب  

 كبير ا، ويتحدث بنبرة وقورة، ويقضي معظم وقته في الذهاب إلى الكنيسة 

ا كما في  وج قديم من أتون بكل األشككككال واألحجام والثقافات والشكككخصكككيات  التقوب هى مريحة تمام  ي  تقياءلكن الناس اال
أسلوب   هابطة العنق  والتقوب ليس لديها نغمة أو حجم صالة محددة  التقوب ليس لاالجينز األ رن كما هو الحال في البدلة ور 

 عبادة معين أو نوع موسيقي 

 
 8-7: 4ت 1 257
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معرفكة، وتلكذ ، وطكاعكة، وسككككككككككككككلوك كتكابى   ىن التقوب هإالتي أنتجهكا فينكا الروح القكدس     التقوب هي حيكاة يسككككككككككككككوع الجميلكة
ومخل  وأصيل مع هللا  والتقوب هى للجميع، في كل مكان، من كل ثقافة، عرن، وسلوك فى الحياة، ألن التقوب ليست شيئ ا،  

ا  التقوب هي حياة الرب يسوع   بل شخص 

لما ا يصككككككككككعب علينا الحصككككككككككول على هذا الحق؟ لما ا يكون من األسككككككككككهل على المؤمنين الجدد فهم هذا األمر مقارنة    
 باألشخاي الذين نشأوا ونموا في الكنيسة؟ 

 وجهة نظر بولس للتقوى  
"كما يترأف ا ب    نهدعونا نتذكر أن هللا طويل األناة معنا، أل  نفشكل  "نحو التقوب"  دعونا ال  :التقوى هى رحلة  :أوالا  -1

  االكمالية هي عدو وكثيرون منا مضطرين لمكافحته  على بنيه، يترأف الرب على خائفية" 

ا"سررعينا للتقوى   ها فيتجنبيجب  هناك العديد من االنحرافات   -2  ه  ائ ز ي ة  ف اْرف ضككْ ة  اْلع ج  ن سكك  ر اف ات  الد   "و أ م ا اْلخ 
  كانت (258)

أسكككاطير وتقاليد خيالية يهودية تنطوي على تكهنات غير مثمرة، مثل أصكككل المالئكة وقوتهم وأشكككياء أخرب كثيرة  هذي الخرافات  
 أن ال يعلنها  لقد نمت قائمة التخمينات والخرافات واألساطير فقط منذ  لك الحين!  هللا  اختار

  ا سككككككككككككككك للتقوب" مترجمكة إلى "تمرينك    لكن كلمكة "روض نفالتقوى متراحرة من خالل التردريرب، المترأصرررررررررل في اإليمران  -3
  يجلب التمرين للعقل عضكككالت متعبة، "صكككالة لأللعاب الرياضكككية"وتدريب" هي الكلمة التي نحصكككل على مرادفها باإلنجليزية  

"مثل هؤالء الذين سكككككككيشكككككككاركون في األلعاب    :على الوجه! يقول ويسكككككككلي المنهمر  ، وحرن الرئتين، والعرن ةثقيلاألحمال الورفع 
  (259)يقية، روض نفسك للتقوب  درب نفسك في قداسة القلب والحياة، مع أقصى قدر من العمل والنشاط واالجتهاداإلغر 

ألن الخطية اإلرادية يجب أن    يقدر أن يروض نفسكككه أو نفسكككها من واقع الخطية اإلرادية  يجب أن نالحه أن اإلنسكككان ال
 ( 5:  3"نميتها" )كو

أجد أنه من المثير لالهتمام أن بولس ال يشجع تيموثاوس على اختصار التقوب، ألنه ال يوجد شيء  الوالدة الجديدة والدة  
 ا ن تطوير الفضيلة والشخصية اإللهية يتطلب جهد  إفورية وهي ببساطة مسألة إيمان بالرب يسوع المسيح   

: "إن  ويشرح جون ويسلي قائال    أفضل اآلن وفي الحياة اآلتية.  لنوعية حياة المكتسبة من خالل التدريب تعد  ى التقو  -4
ن ديانته تنقذي من كل تلك التجاو ات، سكواء في العمل أو إهللا طوال الحياة    يباركه  ،يحب ويخدم هللا  هللا،  اإلنسكان الذي يخاف

السكككككككككينة    حبة هللا في القلب ينتجانن سككككككككالم ومإ   ا الم، الذي يسككككككككتنزف أسككككككككس الحياة ويجعل الوجود في حد  اته عبئ ا ثقيال  

 
 23، 16: 2ت 2انظر أيًضا  258
 7: 4 ت 1مذكرات جون ويسلى عن  259
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والهدوء اللذين يتسكككككككببان في إشكككككككعال مصكككككككباح الحياة بوضكككككككوح وقوة و اسكككككككتمرار    وهكذا، فإن التقوب لها وعد، وتؤمن بركات 
  (260)العالمين "

 من بطرس    -ب
ان ا   ن ا إ يم  ين  ن ال وا م ع  وع   فى رسككككككككككالة بطرس الثانية، يكتب بطرس للمؤمنين "ال ذ  ل     ي سكككككككككك  ن ا و اْلم خ  ي ا ل ن ا، ب ب ر   إ له  او  ين ا م سكككككككككك  ث م 

يح   ي اة  و الت ْقو ب"1:  1)  اْلم سكك  ي ة  ق ْد و ه ب ْت ل ن ا ك ل  م ا ه و  ل ْلح  له  ت ه  اإل  م ا أن ق ْدر  ين ة ،    (،3:  1)(، ك  يد  اْلع ْظم ى و الث م  "ق ْد و ه ب  ل ن ا اْلم و اع 
ي ة ،")ل ك ْي ت   له  ة  اإل  ك اء  الط ب يع  ر  ا ش  وا ب ه  ير  ان ك ْم"4:  1ص  ْين ه   ٍ  قدموا ف ي إ يم  ل هذ ا ع   (  "و 

ْين ه    ل هذ ا ع  ادٍ   "و  ل ون  ك ل  اْجت ه  يل ة  م ْعر ف ة ،ف ي اْلم ْعر ف ة  ت ع    و أ ْنت ْم ب ا   ف ي اْلف ضكككككككككك  يل ة ، و  ان ك ْم ف ضكككككككككك  م وا ف ي إ يم  ف ي الت ع في    ق د   فيف ا، و 
ب ة  " ي ة  م ح  و  ة  األ خ  د  ف ي اْلم و  ي ة ، و  و  ة  أ خ  د  ف ي الت ْقو ب م و  ْبر  ت ْقو ب، و  ف ي الص  ْبر ا، و  ص 
(261) 

رك:  مالحظة: يوافق الشكككككراح على أن "شكككككركاء الطبيعة اإللهية" يعني التجديد أو االسكككككتعادة إلى صكككككورة هللا! يقول آدم كال
هذي هي خطة هللا لكل من يثق في يسكوع   (262)"إن هدف كل وعود هللا    هو إعادة اإلنسكان السكاقط إلى صكورة هللا التي فقدها"

المسككككككككككككككيح وفي الوعود الواردة في اإلنجيككل  فطبيعككة هللا هي النهر الككذي تتككدفق منككه كككل نعمككة، ممككا يجعككل التقوب أكثر وأكثر 
 ممكنة 

 بطرس    وجهة نظر

ال أن المشررررررررراركة فى المزيد والمزيد فيهرا يرجع إلينرا،  إنه بينمرا الطبيعرة اإللهيرة موجودة فى هللا،  أيؤكد لنرا بطرس   -1
 بنعمته.

يوضككح بطرس أن بناء الفضككيلة الروحية على أسككاس اإليمان الخالصككي يتطلب كل اجتهاد  يضككعها أحد المفسككرين على  
ا هو أن يصككككككككككككككلحوا  نعمككة هللا، ويككأخككذي المؤمنون: فككدورهم من ا ن فصكككككككككككككككاعككد  ا  بهككذا النحو: "ي عطى الزيككت واإلشككككككككككككككتعككال كليكك  

   (263)مصابيحهم "

يجب على جميع المؤمنين أن يكونوا مشررررغولين بالكامل وبشرررركل جدي لتغذية وتنمية الطبيعة اإللهية التي زرعا   -2
 في داخلهم.

الصككككككككككفات اإللهية التي يطالبنا بطرس أن نضككككككككككيفها إلى  ا  إ ن ما هي بعض كان بطرس متأكد جد    في اللغة األصككككككككككلية،
 اإليمان؟ 

 
 8: 4 ت 1مذكرات 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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َر ُمثممنرنيَن    ردنا أن نكون أن  إيعطينا بطرس قائمة خاصررررة بالفضررررائل التى يجب أن نضرررريفها   -3 لنيَن َواَل َغيم "اَل ُمَتَكاسررررن
". يحن  (264)لنَمعمرنَفةن َربّنَنا َيُسوَع المَمسن

 أوقات الشدة واالضطهاد التميز األخالقي، ال سيما في   -فضيلة •
 هذا هو تمييز إلرادة هللا  -معرفة  •
ا لتدفق  هذا هو االسكككتخدام السكككليم لجميع المتع والملذات الدنيوية، وممارسكككة ضكككبط النفس، وعدم السكككماح أبد    -تعف    •

 الشهوات الجسدية أو المشاعر 
 ومقاصدي   هو الشخ  الذي يكرس نفسه و، بما في  لك شعبه  يأن الشخ  التق -تقوب   •
بة أو اال عاج أو الصكككخب أو آالتقوب يجب أن نضكككي  الكرم، واللباقة، والبهجة  التقوب ليسكككت الكإلى   –مودة أخوية   •
 التجهم!
 الرعاية المتفانية، ليس فقط لعائلة هللا، ولكن لجميع الناس  -محبة   •
 )التدريب( فضائل المسيح سوف تتشكل فينا عن طريق الترويض  أن   -2

صككككككحة جيدة  إنها تنعش  ب لممارسككككككة الرياضككككككة  لقد سككككككاعدني في البقاء    ي المشكككككك أحب  
كثر إلى الرب   أ   وألنني قادر على الصكككالة أثناء المشكككي، فإن المشكككي يجعلني أقترب  ي عقل 

ا عدة مرات في المطر   ا  لقد مشكيت أيضك  أمشكي عندما يكون الطقس دافئ ا وعندما يكون بارد 
 والثلج  

ميكككل(، ولكككدي هكككدف  24000كيلومتر )   40000رب من  األرض مكككا يق   محيط تبلغ  
رجو  أ شكخصكي للسكير في طريقي حولها، من حيث المسكافة! بعبارة أخرب، قبل أن أموت،  

ولكن إ ا بقيت في صكحة جيدة بما فيه    ، سكنوات   ي متر على األقل لممارسكة الرياضكة  لقد بدأت منذ ثمان  أل  كيلو   40أن أمشكي  
كيلومتر ا في اليوم    4 6سكنة أخرب  و عد ثماني سكنوات، مشكي ا على مسكافة  22مر فسكيسكتغرن األ   الكفاية، وإ ا أعطاني الرب قوة، 

كون  أ ميال (،   832كيلومتر ا في السككنة )  1287متر ا في األسككبوع )سككتة عشككر ميال ( و   )أر عة أميال(، بمعدل خمسككة وعشككرين كيلو 
يلومتر، لكنني بالكاد أفكر في  لك  أنا فقط )في الغالب(  أل  ك  30ميل(  ما  ال أمامي  6400كم )   10300قد مشكيت مسكافة 

 استمتع بالمشي اليومي  

ن هدف ضككككخم، مثل المشككككي حول العالم، ال يمكن تحقيقه إال قليال  مرة واحدة  يحدث  لك فقط عن طريق النهوض كل إ
 يبدو مستحيال  يوم وااللتزام بممارسة المشي  وإ ا واصلت المشى، سأحقق في النهاية ما كان 

 
 8: 1بط 2 264
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ا مثل هذا بكثير  نتعلم في هذا الدرس أن التطابق مع صككككككككككورة المسككككككككككيح هو هدف    وحياة التشكككككككككككيل الروحي هي أيضكككككككككك 
 سنحققه، ليس فقط بتجديد أ هاننا، بل من خالل ما يسميه الرسول بولس "التدريب" 

لخالي بككالنعمككة بككااليمككان  ولكن  مع أن ا  كككان على كككل شككككككككككككككخ  تقى أعرفككه أن يبككذل الكثير من الجهككد ليكون كككذلككك 
ما يأتي من خالل التنا ل الذاتي المؤلم والجهد المتعمد  بولس يدعو هذا    اغالب   –تطور ونمو الفضككيلة والشككخصككية    -التقديس  

 (266)بذل جهودنا  فيالنعمة، بالطبع، هى عاملة حتى    (265)"السعى نحو الهدف" 

 يب والترويض.ن زراعة الفضيلة المسيحية هى من خالل التدر إ
 التدريب يتطلب الممارسة.  -أ

لقد كنت أنا و يكي ) وجتي( نتأمل في الحاجة إلى تنمية و راعة الرقة واللط  في تفاعلنا مع بعضكنا البعض ومع أطفالنا  في  
 ليتي كاومان التعبدية: بقلم    "ينابيع فى الصحراء"  أحد األيام، توصلنا إلى هذا التعليم من قبل أحد أعضاء ج  د دبليو الموجود في 

 الروح )مثل الصبر( ال تستقر علينا بالصدفة  وإ ا لم نكن نميز حاالت معينة من النعمة، ونختارها، وفي أفكارنا ثمرن  "إ
م عليها ينغذيها، وال يتم تثبيتها في طبيعتنا أو سكككلوكنا  فكل خطوة متقدمة في النعمة يجب أن يسكككبقها أوال  فهما لها، ثم التصكككم

 (267)صالة بال

 لفضيلة؟ من غير الشائع العثور على شخ  يفكر بهذا الشكل، ولكن من المهم أن نفهم ممارسة ا

دعونا نتذكر أن هدف الحياة المسكككككككككككككيحية ليس مجرد عمل األشكككككككككككككياء  
الصكككككحيحة  يسكككككتطيع المؤمنون القيام باألشكككككياء الصكككككحيحة ألسكككككباب كثيرة  

هللا  ن هكدف  إبمكا في  لكك الشككككككككككككككعور بكالكذنكب والخوف والكبريكاء     -خكاطئكة  
ته هو تشككككككككيلنا من الداخل إلى الخارج حتى نصكككككككبح من النوع الذي  اوأولوي

؛ حتى يتم تغيير شككككككخصككككككيتنا   (268)"نطيعه بشكككككككل روتيني و طريقة سككككككهلة"
 حتى يصبح ثمر الروح عادة فى حياتنا 

في إنجيل متى، يدعو يسككككككككككككككوع الناس "المتعبين والثقيلى األحمال" إلى  
ك ْم التوحكد معكه في حيكاة طكاعكة مريحك  ، و أ نك ا أ ر يح  ال  ب ين  و الث ق يل ي األ ْحمك  م يع  اْلم ْتع  ال ْوا إ ل ي  يك ا ج  ل ْيك ْم    ة وسككككككككككككككهلكة  "ت عك  ل وا ن ير ي ع  ا ْحم 

ْم  ك  ة  ل ن ف وسككككك  وا ر اح  د  ، ف ت ج  ْلب  ع  اْلق  م ت و اضككككك  يٌع و  د  ن  ي، أل ن  ي و  ل م وا م  ت ع  ف يٌ « "أل ن  ن ير ي ه ي  ٌن و ح    و  بالنسكككككبة إلى يسكككككوع،    (269)ْمل ي خ 

 
 14: 3ف  265
 6: 1ف  266

267 Lettie Cowman, Streams in the Desert (Grand Rapids: Zondervan, 1996), June 11 . 
 اقتباس من داالس ويالرد مشار اليه ف الدرس األول.  268
 30-28: 11مت  269

أن   ا يمكن للمرءن تسلق جبل. ايفرست ليس تحديً إ

 
ً
متر  10000 ي . يبلغ ارتفاع أع ى جبل حواليعتبره سهال

أقل من   2/3قدم(، في قمته. يوجد   30000) 

األكسجين مقارنة بمستوى سطح البحر. لقد فقد  

ثالثمائة متسلق حياتهم وهم يحاولون تسلقه. يكلف  

ا للتسلق ! والحياة  يومً  40دوالر و  57000حوالي 

، وهي رحلة ال يمكننا  ا املسيحية تتطلب االلتزام أيضً 

 اعتبارها سهلة! 
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ولكنه أصككككككبح لطيف ا    ،ا عن إرادة هللاعندما يتغير التصككككككرف الداخلي: عندما ال يعود القلب منحرف    يمكن أن يكون  النير"سككككككهل"
 وهي المصطلحات التي تتحدث في هذا السيان عن القبول  هذا ما يريد هللا أن يفعله فينا  -ومتواضع  

 وينمى الشخصية  يطورالتدريب    -ب
ا، ليس بعدم  ا مباشكككر  ا ما يرتبط الفشكككل الروحي ارتباط  صكككية في الحياة المسكككيحية  غالب  خمن المهم فهم دور الفضكككيلة والشككك 

 وجود اإلخالي أو الرغبة أو التكريس، بل لسوء فهم للدور الذي تلعبه الفضيلة والشخصية المسيحية في مسيرتنا مع الرب 

كتابتي لهذا الدرس، اسككككتضككككفنا أنا و وجتي دراسككككة الكتاب المقدس لأل واج في منزلنا  خالل إحدب شككككركتنا، أعر ت  أثناء  
ا" هكذا تعجبت، "لكن ا حق  ا وسككخيف  إحدب األمهات الشككابات عن عجزها المحبط عن العيش حياة مسككيحية ثابتة  "هذا يبدو غبي  

  أكن مختارة من هللا، ور ما لن أكون قوية مهما كانت المحاولة صعبة!"ا أنه ر ما لم  حيان  أالفكر الذب عبر في  هنى  

ن كانت أعلى مسكتويات الوالء  إوا ن، ر ما لن نقول مثل هذا، لكن هناك العديد من المؤمنين المخلصكين الذين يتسكاءلون  
، وكل مؤمن يمكن تشكيله إلى صورة  والتكريس و محفوظة لمسيحيين "مميزين" أو "قديسين عظماء"! لكن هللا ال يحابى الوجوي 

 المسيح  ومشكلتنا هي في كثير من األحيان مجرد عجز الشخصية وفهم الدور الذي تلعبه الشخصية في مسيرتنا مع الرب 

ن الجسكككم، فالشكككخصكككية   بنفس الطريقة التي تقو ي بها حديد التسكككليح )تعزيز قضكككبان الصكككلب( الخرسكككانة والعضكككالت تحصككك 
المسكككيحية  الشكككخصكككية تعز  النفس  الشكككخصكككية تمكن الحب والفرح والسكككالم والصكككبر، وجميع ثمر الروح    تعز  فضكككائل الحياة 

 ا في نفوسنا لتكون أكثر ثبات  

تمكن الشكخصكية المؤمن من اإللتزام بالمسكيح والعيش في شكركة ثابتة وطاعة ليسكوع  بدون حديد التسكليح الروحي، بغض  
 ، سننهار ضد ضغوط الحياة، ورياح الشدائد، وموجات اإلغراء والتجارب النظر عن مدب جديتنا ونوايانا الحسنة

)إظهكار االحترام    بأن الطبيعكة اإللهيكة، من خالل الروح القكدس، هي مصكككككككككككككككدر المحبكة  ولكن فعكل المحبكة لككل النكاس  إ
 وأعمال الرحمة( عندما يتصرفون نحونا بطرن غير محبو ة يتطلب التدريب 

نا باإليمان، ولكن االسكككككككتجابة اللطيفة لالتهامات القاسكككككككية والردود اللطيفة لألفراد المتخاصكككككككمين  تزرع بذرة اللط  في قلو 
 تتحقق من خالل تدريب وترويض اللسان 

الروح القدس هو مصكككككدر السكككككالم، ولكن تعلم الحفا  على قلو نا في سكككككالم تام في خضكككككم ظروف متوترة ومرهقة يتطلب  
 تدريب النفس 

ا ثمر تال ة من ثمر الروح القدس  لكن االعتدال في عواطفنا وشككككككهواتنا يتطلب ممارسككككككة االنضككككككباط الذاتي،  عف  هو أيضكككككك 
 خاصة بالنسبة ألولئك الذين لم يعتادوا على قول "ال" ألنفسهم! 
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هذي الفضكككككككيلة تزرع في أرواحنا ونفوسكككككككنا من هللا  إنها نوعية الطبيعة اإللهية  لكن القدرة على انتظار ما نتون    :الصكككككككبر
 ليه، ولتأخير المتعة، ولكى نثبت هادئين يتثبت في شخصيتنا عن طريق الجهد المتعمد والمقصود إ

ا في الوقت المحدد، والعمل الجاد، والوفاء بكلمتنا، والوفاء  هى سككككمة من سككككمات الطبيعة اإللهية  ولكونك موجود    :األمانة
 ألولئك الذين يميلون إلى الكسل بالتزاماتنا يتطلب تدريب ا يقظ ا، خاصة بالنسبة  

هو ثمرة من ثمر الروح القدس  لكن فعل التفكير في ا خرين بشكل أفضل من أنفسنا، والجلوس في أدنى مقعد    :التواضع
 على المائدة، وأخذ دور الخادم هو مهارة تتحقق فقط من خالل االنضباط 

ا هى من الروح القدس باإليمان، ولكن عاانق دة  حراسكككة القلب تكتسكككب من خالل ممارسكككة التدريب الروحي  وة القلب أيضككك 
 الدؤوب!

البذرة اإللهية للتحكم الذاتي أو للتعف  هى من هللا، لكن ترويض لسككككككككككككاني والتحكم فى كالمي يأتي من خالل ممارسككككككككككككة  
 التدريب 

  (270)رادة المدرباإل  هو ثمرة من ثمر الروح، ولكن تعلم الثناء وتسبيح الرب في جميع األوقات هو اختيار  :الفرح

عن طريق الفداء يعطينا هللا كل مواد البناء التي سكنحتاجها من أجل الشكخصكية التقوية  ولكن بناء هذي الشكخصكية، حجر  
على حجر، وغرفة واحدة بغرفة أخرب يشككككككككككل بالنسكككككككككبة لنا التحدي اليومي الذي نواجهه  أين تناسكككككككككب النعمة؟ النعمة هي ما 

 .يكونون مشغولين بالتدريب يختبري المؤمنون عندما

 ممارسة التدريب تشمل الشدائد، بما فيها التأديب  -ج
ْبر     :الشككدائد تدر نا  فبولس يقول ْبر ا، و الصكك  ئ  صكك  يق  ي ْنشكك  ال م ين  أن الضكك   ، ع  يق ات  ا ف ي الضكك   ر  أ ْيضكك  ل ْيس   ل ك  ف ق ْط، ب ْل ن ْفت خ  "و 

" اء  ت ْزك ي ة ، و الت ْزك ي ة  ر ج 
 يجب أن ننظر إلى الصعو ة التي يسمح بها هللا في حياتنا كمدرسة هللا للفضيلة  (271)

ْر إ   ا    أن تأديب هللا هو تدريب ، و ال  تيخ  يب  الر ب   لنا  وفى رسككككككككالة العبرانيين نتعلم انه يجب على المؤمن أن "ال  يْحت ق ْر ت ْأد 
ل  اْبٍن ي ْقب لك ه «  ي ْجلك د  كك  بك ه ، و  بكيه  الر بي ي ؤ د   و   خكه أل ن  الك ذ ي ي ح 
ا أن هكذا التكأديكب هو لخيرنكا، "لكى نشككككككككككككككترك فى  (272)  ونتعلم أيضكككككككككككككك 

  (273)سته"اقد

 

 

 
 . 1: 34مز  270
 4-3: 5رو  271
 6-5: 12عب  272
 10: 12عب  273
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 ط الروحىانضبالتدريب يتضمن اال  -د
نضككباطات، سككوف يحررنا الروح  ت الروحية هي وسككيلة للنعمة  ومن خالل ممارسككة هذي االلتزامانضككباط يدر نا  االهذا اال

 يسوع القدس من طغيان الذات والشهوات والمادية والكبرياء، ويجلب الشفاء إلى نفوسنا، ويشكلنا إلى صورة  

نضككككككباطات الروحية الكالسككككككيكية  وسككككككنقوم بتصككككككنيفها  في هذي الدورة الدراسككككككية، سككككككنكون قادرين على لمس بعض من اال
 بالطريقة التالية:

 ت وقا العبادة  التزاما
 قضاء الوقت بمفردنا مع هللا   :العزلة •
 تذون كلمة هللا مع العزم على معرفة وإرضاء هللا   :التأمل •
 و وجبات( للعثور على تغذية أعظم من هللا أتخطي وجبة )  :الصوم  •
 تعلم العيش بأقل قدر ممكن من أجل التركيز على أهم األشياء :  البساطة •

 إعطاء وقتنا ومواردنا أكثر مما يبدو معقوال  من الناحية اإلنسانية من أجل  راعة اتكال أكبر على هللا :  التضحية •

 انضباطات األنشطة
 عقد محادثة مع هللا   :الصالة  •
 تقديم الثناء المستمر والتعبد و   :العبادة  •
 اللقاء مع مسيحيين آخرين إلعطاء وتلقي الرعاية والخدمات   :الشركة •
 المسيحي الموثون به   الصدن والشفافية المنتظمة أمام هللا والصديق:  االعتراف •
لة في العالقات  فالعالقات تدر نا  واألدوات التي  التواضككككككككع أمام هللا وا خرين بينما تسككككككككعى إلى المسككككككككاء  :الخضككككككككوع •

ا  لكن و خر أيسكتخدمها هللا في معظم األحيان لتشككيلنا إلى صكورة المسكيح هي أشكخاي   ن  أحيان ا تكون هذي األدوات مؤلمة جد 
ا المواهب الروحية للمؤمنين ا خرين من أجل "التجهيز واإلعداد" أو التدريب )نفس الك لمة المسكككككككتخدمة في هللا يسكككككككتخدم أيضككككككك 

"  (274)"عن القديسين"(  7:  4تي1 يح  : اْلم س  ْيٍء إلى   اك  ال ذ ي ه و  الر ْأس  "ن ْنم و ف ي ك ل   ش 
(275)  

 التدريب يتضمن االنضباط الشخصى -هر
بطريقة حاسككككمة للرغبات  ن التنا ل عن الذات يرتبط بالتزام الفرد بقول "ال" إالتنا ل عن الذات أو التضككككحية الذاتية تدر نا   

  الجسككدية عندما تصككبح قوية للغاية، وخاصككة عندما تبدأ في تقويض الحياة الروحية لحياة اإلنسككان  قال بولس على هذا النحو: 

 
 12: 4اف  274
 . 13: 4اف  275
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ر   ت ى ب ْعد  م ا ك  ي ، ح  ت ْعب د  د ي و أ سكككْ سككك  ْيٍء    ب ْل أ ْقم ع  ج  ه  ف ي ك ل   شككك  ب ط  ن ْفسككك  اه د  ي ضكككْ ك لي م ْن ي ج  ي  "و  ير  أ ن ا ن ْفسككك  ر ين  ال  أ صككك  ْ ت  ل آلخ 
ا " م ْرف وض 
(276) 

(  2   ( االنضككككباط في لسككككاننا1هناك ما ال يقل عن خمسككككة انضككككباطات شككككخصككككية سككككنناقشككككها في هذي الدورة الدراسككككية :  
( االنضكككباط  6   ( االنضكككباط في  ماننا5   ( االنضكككباط في مزاجنا4   ( االنضكككباط في شكككهواتنا3   االنضكككباط في حياتنا الفكرية

 من القناعات الشخصية 

التدريب والشدائد واالنضباطات الروحية واالنضباط الشخصي: هذي هي التدريبات األساسية التي تسمح لنعمة هللا بالتدفق  
لسكككككككماح للروح القدس أن في حياتنا  هذي سكككككككتسكككككككاعدنا على الحفا  على الرغبة الطبيعية في االختيار، وإنتاج عادات جيدة، وا

 يسود كما يريد أن يجعلنا في توافق مع يسوع المسيح 

  لما ا وأهدافه بمزيد من االنتظام بيننا؟ لما ا هناك الكثير من الصككككراعات الصككككامتة مسككككتمرة؟       ا ال يتم التطابق مع المسككككيح لما
 لعاب الروحية اإللهية! األ   نضموا إلى صفوف صالة البعض منا خائب األمل من الحياة المسيحية؟ ألن قلة قليلة من المسيحيين ا 

 النمو عن طريق التدريب هو طريقة هللا الطبيعية لتشكليلنا -3
ن تغيير قلو نا في لحظات سككككككككككياحتنا الروحية، فنحن نعرف  إلفي حين أننا نعلم أن الروح القدس يسككككككككككتطيع، بل ويفعل، ف

ا أنه يقودنا إلى مرحلة النضكككككككج الكامل من  خالل العمليات المسكككككككتمرة  فمعجزة الوالدة الجديدة ومعمودية الروح مدهشكككككككة أيضككككككك 
 ا جميع مشاكل شخصيتنا وتهتمان بمشاكل القلب، لكنهما ال تحالن تلقائي  

ا عن تلك اللحظات االسككككتثنائية للنهضككككة  شككككهد العديد من أتباع يسككككوع  لكى نعلم هذا التشكككككيل الروحي هو عملية ال تبتعد كثير  
"لحظة إلهية" من التكريس الكامل والتسككككليم بعد الوالدة الجديدة وتطهير الروح القدس نتيجة لذلك  ولكن كما أن المعجزات    المكرسككككين 

الفصككككول غير العادية في رحلتنا ال تسككككتبعد العمليات الطبيعية   ال تدمر القوانين الطبيعية للطبيعة، فإن هذي اللحظات االسككككتثنائية أو 
 في مكانه    للنضج الذي وضعه هللا 

 ينمو عادة على مثال النمو الجسدي  يالنمو الروح   -أ
عرال  فالطال يصبح األ   نفس   وينطبق   هللا  عينهكككا  التي  النضج  عملية  نويتبع  م ولننه  وضحاهكككا،  عشية  نبي  نيدراش  ض 

ا    الشيء   الروحي  نمونا  علىأيض 

 هو عملية نمو مستمر ألن مشاكلنا أعمق مما نعرف  يالتشكيل الروح -ب
لقد تم تشككككككككيلنا من خالل الثقافة واألسكككككككرة والخبرات، والفشكككككككل أكثر مما ندرك  ليسكككككككت كل العادات تمحى بسكككككككبب معجزة  
التغيير  ما  الت بعض األمهات المسككيحيات يرفعن أصككواتهن  و عض األ واج المسككيحيين يتصككرفون بغضككب في بعض  
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لزوجات المسككيحيات في بعض األحيان يكن مسككرفات  وقد يصككارع الرجال المسككيحيون بسككبب العين الزائغة أو  األحيان  ا
 الفكر 

غالب ا ما يفرط المسيحيون في "اإلفراط في الكالم"، و"اإلفراط في النوم"، وما إلى  لك  أنا أشكر هللا أنه يغفر الخطية، ويجددنا،  
 ا ضرورة في حياتنا إلى التدريب  ، ويخرج الشياطين  ولكن سيكون هناك دائم  ويعطينا الروح القدس، ويعمل معجزات 

 التشكيل الروحي هو عملية نمو ألن بعض العادات يصعب كسرها  -ج
إ ا كنت ال تحب القراءة قبل الخالي، فأنت على األرجح مسكككككككككيحي ال يحب القراءة  تحتاج إلى تدريب عقلك على القراءة   

ا عاطفي ا إلى حد  إ ا كنت تميل إلى أن   تكون سككلبي ا أو حكمي ا، فسككتحتاج إلى تدريب موقفك تجاي الشكككر والقبول  إ ا كنت شككخصكك 
االنشكككغال بتدريب عواطفك  إ ا كنت قد   كبير قبل أن تنال الخالي، فر ما أنت ا ن شكككخ  عاطفي مخل   يجب عليك ا ن 

و المرأة، فر ما ما  لت تناضكككككل من أجل الحب واالحترام  درب  نشكككككأت مع والد مؤٍ  أو شكككككخ  لديه وجهة نظر متدنية للغاية نح 
نفسككككككك  إ ا قدمت والدتك لوالدك العالج الصككككككامت عندما لم تتمكن من الحصككككككول على طريقها، قد ال تزال تعاني من هذي العادة  

اني من االفتخار بالعرن  درب  السكككككككيئة  ادخل إلى صكككككككالة هللا الرياضكككككككة! إ ا كنت من الطبقة الواعية أو المتحيزة، فقد ال تزال تع 
ا، فسكككككككككككككتحتاج إلى بذل جهد كبير  نفسكككككككككككككك على التفكير في جميع الناس بالطريقة التي يفكر بها هللا عنهم  إ ا لم تقبل المودة أبد  

 إلظهار المودة المسيحية  

  ،أعمان شككككككخصككككككياتنا فرت في ا ما ح  غالب   - طرن التفكير، التعبير عن أنفسككككككنا، االسككككككتجابة للمشكككككككالت    - العادات السككككككيئة  
، وال يمكن أن نكون مطابقين  م بدون الروح القدس والتدريب! و صكككرف النظر عن التدريب المسكككتمر، فإننا ل  يسكككتحيل الخروج منها 

:  :  للمسككككككككككيح  والتالميذ خير مثال على هذي الحقيقة  ه ْم ن ي ام ا، ف ق ال  ل ب ْطر س  د  يذ  ف و ج  اء  إلى الت ال م  ذ  " "ث م  ج  وا  أ هك  ه ر  ْرت ْم أن ت سككككككككككْ ا م ا ق د 
ة   د  اع ة  و اح  ي ٌ  م ع ي س  ع  د  ف ض  س  يٌط و أ م ا اْلج  وح  ف ن ش  ل وا ف ي ت ْجر   ٍة  أ م ا الري ليوا ل ئ ال  ت ْدخ  ص  وا و   (  41- 40:  26)مت     " ا ْسه ر 

ف معه في الصالة في ساعاته األخيرة  يالها  أخطأ فيها التالميذ للمشاركة في معاناة وآالم يسوع والوقو   !يا لها من فرصة
من فرصكككة للسكككير في خطواته والتوافق مع نمط حياته  لكن الجسكككد كان مهيمنا وغير مدرب  و سكككبب هذا، تخلى التالميذ عن 

 يسوع في خضم المعركة 

ائم ا ما يكونون متيقظين!  سككيقول أحدهم، بعد عيد العنصككرة )الخمسككين(، لن ينام التالميذ مرة أخرب أثناء الصككالة، لكنهم د
حاجة التالميذ إلى ضككككبط النفس  يكتب    هذا االدعاء! قدم يوم الخمسككككين الروح القدس السككككاكن، لكنه لم يال ٍ  أشككككك بشككككدة فى

قصة للتالميذ حول ضرورة التدريب الجاد  تذكر أن بطرس هو الذي يؤكد    الشخصية الرئيسية في يوم الخمسين، بطرس، وهو
 (277) قبلنا كل ما نحتاجه لحياة مسيحية صادقة وأمينة، ولكن يجب أن نضي  لبنة التدريبلنا أننا قد  
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 الرسوم التوضيحية للتدريب من الحياة الحقيقية
الميدان  وال ينتظرون    ىإل  انهم ال ينتظرون حتى يصككككككككلو إ  الرياضككككككككيون المحترفون يصككككككككبحون ماهرين من خالل التدريب 

 في ماهرين  النجارون   يصككككككككبح   م أسلحته  اسككككككككتخدام   م ي لتعلومدان المعارك الدفي مي  ااجدو ويت الينتظرون حتى  دواألداء  فالجن
  المستمر  االستخدام   خالل من  أدواتهم   استخدام 

الممارسكككككة والتدريب، يصكككككبح المسكككككيحيون   بنفس الطريقة التي يصكككككبح فيها الرياضكككككيون والجنود والنجارون مهرة من خالل
 من خالل الممارسة المستمرة  -الصبر، واللط ، والسيطرة على النفس أو ضبط النفس    -ة المسيحية  ماهرين في الفضيل

 ا رع فكرة، احصد فعل،

 حصد عادة،اا رع  عمل،  

 ا رع عادة، احصد مصير 

 مثال على التدريب الذاتي
ا من قبل بابل ونسكككككككككيان هللا وموطنه المحبوب  بما أنه كان ينقاد كأسكككككككككير، كان يجب  عرف دانيال خطر أن يكون مغرور  

عليه أن يتسككككككككاءل كي  سككككككككيحافه على قلبه وعقله من كونه مطابقا  لبابل  في مكان ما في وقت مبكر في السككككككككبى،  قرر أن 
اأيدرب نفسككككككككككه في التفاني من  ان يآل  ب إ ْمضكككككككككك  ل م  د  ل  ي ت ه  ن ْحو   جل هللا ووطنه: "ف ل م ا ع  ٌة ف ي ع  ْفت وح  واي  م  ك  ء  اْلك ت اب ة    ه ب  إلى ب ْيت ه ، و 

ان  ي ْفع   م ا ك  ه  ك  ام  إ له  م د  ق د  ل ى و ح  ص  ل ى ر ْكب ت ْيه  ث ال ث  م ر اٍت ف ي اْلي ْوم ، و  ث ا ع  ل يم ، ف ج   (278)ل  ق ْبل   ل ك  "أ ور ش 

تدريبات من شكككككككأنها أن تحمي قلبه من حب بابل،    -والسكككككككبى، أسكككككككس دانيال عادات يومية   األسكككككككرمن أيامه المبكرة في 
 وتبقي قلبه على وطنه، وتحافه على محبته ليهوي 

ل رؤب مدهشكككة وتأثير روحاني وعلماني وصكككالة فعالة  وكان له تأثير عميق على اليهود المسكككبيين   آنتج عن تدريب داني
 ناجحون هم أولئك الذين يدر ون أنفسهم نحو التقوب ل، المسيحيون الآومثل داني

 الختام
القوة ليسكككت عدم وجود إغراء أو    هل تتمنى لو كنت مسكككيحي أقوب؟ غالب ا ما يسكككيء الشكككباب والشكككابات فهم القوة الحقيقية 

يسكككككوا أولئك الذين يتمتعون  والظلم، والمتعة الحسكككككية  المسكككككيحيون األقوياء ل  تجارب  القوة ليسكككككت الالمباالة الهادئة، نحو ا لم،
بالحصككانة من الكبرياء، غير حسككاسككين للكلمات التي تقطع أو تجرح، وال يرون شككيئ ا جذاب ا في الثمرة المحرمة، أو ال يشككعرون 

، وال يشكككعرون  يءال يحسكككون بشكككيء، وال يرون شككك   الجسكككدي  أفضكككل كلمة لوصككك  األشكككخاي الذين بأية آالم الجوع لالنغماس
 شيئ ا، ليسوا أقوياء، لكنهم    أموات!  ن يذوقو بشيء، وال  
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 القوة الحقيقية توجد فى:

 ي النعمة تتعامل بحزم مع الخطية وأي شيء يعون تقدمنا الروح •

  النعمة تصل إلى صالة الجيم في كل يوم للتدريب على التقوب  •

    لإلغراء والتجاربالشجاعة المتواضعة لبناء الضمانات في تلك المناطق التي نكون فيها معرضين أكثر   •

  االلتزام بعملية االنضباط الروحي و ناء القوة  •

   اليقظة الروحية اليومية والصالة مع لبس سالح هللا الكامل •

 اإلمتالء المستمر من الروح القدس! •

ريب  لكي ابننا جيسكي، وهو أعمى، لديه كلبة مرشكدة جميلة تدعى "ناال"  لقد علمتني ناال الكثير عن ميزة االنضكباط والتد
تسككتمر   يكان عليها أن تتحمل قبل كل شككيء ثمانية أشككهر من التدريب الصككارم  ولك  -تصككبح مفيدة لمدر ها حمايته وتوجيهه  

في أن تكون مفيكدة، يجكب عليهكا أن تعيش حيكاة منضككككككككككككككبطكة  يتم تنظيم طعكامهكا وميكاههكا بعنكايكة  يتم التحكم في نومهكا ووقكت  
لنباح أو الجري وراء القطط! إنها تقضكي كل لحظة من اليوم تقريب ا إما أن تسكترشكد أو تنتظر  فراغها  لقد تم تدريبها على عدم ا

بهدوء إلى جانب جيسككككي ألمري التالي  يكافأ تدريبها بالكثير من المودة، والطعام المغذي، ووقت اللعب اليومي! ناال لديها حياة  
 يب ممتعة ومجزية    بسبب االنضباط والتدر 

 الجتماع الحصة القادمةواجبات الدرس  
ا بصكيرة من الروح  سكبوع فى مراجعة هذا الدرس، بما فيهم الشكوهد الكتابية، طالب  ن دقيقة هذا األياقض على األقل ثالث -1
 القدس 

 ب تغيرات خاصة ينبغى أن تكون فى حياتك كما يعلنها لك الرب أاكتب فى صحيفتك   -2

تككك مككا الككذب يقولككه كككاتككب المزمور عن مككذكر تككأمككل على األقككل فى مزمور واحككد فى وقككت عبككادتككك اليومى واكتككب فى    -3
 طبيعة وشخصية هللا 

 جل التغيير الروحى والنمو بناء على هذا الدرس أتك صالة شخصية من مذكر اكتب فى  -4
 ردية اليومية على استخدام مرشد الصالة اليومية لدكتور براون فى وقت صالتك الفتدرب   -5
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   للتعمق بصورة أعمق

James Bryan Smith  ،The Good and Beautiful God (Downers Grove  ،Il .: InterVarsity 
Press ( 

 

 7امتحان الدرس 

 ما الذى تعنيه التقوى؟ -1

 ماذا يقصد بولس بقوله: "درب" )روض( نفسك للتقوى"؟ -2

 بطرس ويجب علينا أن نضيفها إلى إيماننا؟ما هى السبع فضائل التى يتكلم عنها  -3

 ماهى األشياء الثالثة التى يتضمنها التدريب؟ -4

 ذكر بعض التدريبات أو اإلنضبا ات الروحية  التى يجب أن نتدرب عليها أن أردنا النمو فى الشخصية املسيحية. -5
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 8الدرس 

 

 الروحية للعبادة  اتالتدريب                               

 )الخلوة، التأمل، الصوم، والبساطة(                                                

 

 جعة الدرسامر 
  السابعاطلب من الطالب المستعدين للمشاركة بصلواتهم الشخصية من الدرس     السابع  ناقش النقاط الرئيسية من الدرس

 أهداف الدرس 

 ن:أبنهاية هذا الدرس يجب على الطالب  
 ي يفهموا أهمية التدريبات الروحية الكالسيكية بالنسبة للتشكيل الروح -1
    يكون لهم فهم أفضل لهذي التدريبات -2
 ت فى ممارسة هذي التدريبا  ايبدأو  -3

 لقطات من الحياة

يقيم هوالء العمكال في ا،  ( في بكاريس  للبقكاء مكاليك  OFWsا من العمكال األجكانكب للكرا ة بكاالنجيكل )قود ديزي اجتمكاعك  ي •
ا  يعملون لوقت طويل مع  جا ات على مدار السككككنة  فهل قليل من اإلشككككقق  ات مسككككاحات صككككغيرة وسككككط ظروف صككككعبة جد 

 يمكن أن يحدث التشكيل الروحي في هذي الظروف الصعبة؟ 

في فقر،   يعيش معظم المسكككككككككيحيين خارج الواليات المتحدة في المدن الحضكككككككككرية المكتظة بالسككككككككككان  يعيش معظمهم  •
 3-2من ا  دوالرات في اليوم أو أقكل  وكثيرون يتعكاملون مع تنقالت طويلكة، وأحيكانك   أر عكةويحكاولون البقكاء على قيكد الحيكاة على  

عائالتهم مع آخرين  بالنسبة لهؤالء المؤمنين، فإن إيجاد   ة، أو يبتعدون عنكبير ساعات في اليوم  يعيش معظمهم مع أسرهم ال
 أولوية يومية يتطلب التزام ا هائال  هو تحٍد كبير  وجعل الصالة والتأمل في كلمة هللا  عزلةكان للوقت خلوة روحية وم

مدة طويلة بما يكفي لتصكبح    التباطؤفي الغرب، يعيش معظم المسكيحيين في عالم مادي سكريع الخطى  من الصكعب   •
ولديهم إمكانية الوصككككككول إلى األماكن الهادئة، وإ ا    أكثر روحانية  عادة ما يكون لديهم مسككككككاحة كافية، ويعيشككككككون فون العراء،
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ا ما يكون تحديهم هو فقط رؤية قيمة التدريبات  قاموا بتبسككككككيط حياتهم، فإنهم يسككككككتطيعون توفير الوقت للتدريبات الروحية  غالب  
 خذ الوقت الكافي للتمتع بحضور هللا أو 

 الدرس 

البحري في جزيرة باريز، سكاوث  عند البوابة األمامية لمعسككر التدريب  
 (279)كارولينا، هناك عالمة تقول: "أين يبدأ االختالف!"

ما هو الفرن بالنسكككبة لمشكككاة البحرية األمريكية؟ بعض االختالفات في 
بالتركيز والتصككميم، واالنضككباط الشككخصككي، والصككالبة    مشككاة البحرية هي: وضككع الجسككم الصككلب، واللباس الناصككع، والشككعور

العقلية، واالسكككككككتعداد لمتابعة األوامر، والقدرة على العمل كعضكككككككو في فريق قتالي  يتم تطوير هذي الخصكككككككائ  خالل البدنية و 
التدريب الجاد في جزيرة باريس  يعرف مشككككككككككاة البحرية أن حياتهم قد تعتمد على نوعية تدريبهم  التدريب هو المكان الذي يبدأ  

 فيه الفرن واالختالف!

قائمة التى يضعونها لالختالفات الرئيسية بين المؤمنين وغير  الإلى المسيحيين في كنيستك، فما هى   إ ا نظر أحد الغر اء
 المؤمنين؟ 

وهذا أكثر من جلب المتجددين إلى شكككككككهادة الخالي  إنها   (280)لقد دعيت الكنيسكككككككة، جيش هللا، إلى "تلمذة جميع األمم" 
مسككاعدة المؤمنين الجدد على التشكككيل إلى صككورة المسككيح  فحياتهم، وكذلك حياة الكنيسككة، تعتمد على إخالصككنا وأمانتنا لهذي  

كي  نحقق هذا؟ كي  نجعل تابعين مخلصكككككين ومكرسكككككين ليسكككككوع؟ األهم من  لك    عوة الد
بالنسكبة إلى هذي الدورة الدراسكية، كي  سكنطور شكخصكية أكثر تشكبها بالمسكيح؟ كي  سكيتم  
تحويلنا من حالة االنكسكككككككار والتمركز حول الذات إلى حالة من الكمال)الصكككككككحة( والمنفعة  

هو في ممارسككككككككككة التدريبات الروحية الكالسككككككككككيكية  يقول  في ملكوت هللا؟ جزء من الجواب  
"السطحية هي لعنة عصرنا     الحاجة الماسة اليوم ليست لعدد أكبر من   :ريتشارد فوستر

األشككككككككككككككخاي األ كياء، أو الموهو ين، ولكن ألناس متعمقين     والتدريبات الكالسككككككككككككككيكية  
 (281)لحياة إلى األعمان" لدعوة الحياة الروحية لنا أن ننتقل إلى ما وراء سطح ا

 نقصد بك "الكالسيكية" أنهم مارسوا وتدر وا بواسطة مسيحيين مخلصين في كل جيل 

 

 
 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 التدريبات إلى تجاوز الحياة 
االسمية الى أعماق يسوع. إنها  
تدعونا بعيًدا عن املسيحية  

العارضة إلى تدريبات روحية حيوية 
واملزيد  ربة املزيد  ستسمح لنا بتج
 ريتشارد فوستر  من األعماق .
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 رئيسيةالفكرة ال

سكككتوفر ممارسكككة التدريبات الروحية، إلى جانب خدمة الروح القدس، التدريب لحياة منتصكككرة  إنها ضكككرورية للغاية للتحرك  
 فاترة، مهزومة في أغلب األحيان  كل جيل مخل  من المسيحيين أثبت  لكخارج حياة مسيحية اسمية،  

 الدرس 

 أهمية التدريبات الروحية في حياة كل مؤمن

كانت التدريبات الروحية مهمة في حياة يسككككوع  إ ا تم تشكككككيلنا إلى صككككورته، يجب أن يصككككبحوا مهمين بشكككككل متزايد في 
 حياتنا كذلك 

 تحارب العالم والجسد والشيطانالتدريبات الروحية   -1
لقد أكد يسكككككوع والرسكككككل بوضكككككوح على الحاجة إلى بذل جهد    (282)من األفضكككككل أن نفهم الحياة المسكككككيحية كسكككككاحة معركة 

م او ات  ي ْغصكككككككك   ان  إلى ا ن  م ل ك وت  السكككككككك  ْعم د  ن ا اْلم  ْن أ ي ام  ي وح  م  ب ون   ب  مليء باإليمان والقتالية الروحية  قال يسككككككككوع، "و  ، و اْلغ اصكككككككك 
ف ون ه   هين، ويقظين،  بهذي المعركة تتطلب مؤمنين منت  (284)و ولس يشكككككككككككككير إلى الحياة المسكككككككككككككيحية باعتبارها معركة   (283)ي ْخت ط 

 يكونوا موجودين على قيد الحياة            وصاحين  والمؤمنون األسميون والفاترون ل

ر  بنيان، الشكككخصكككية الرئيسكككية، المسكككيحى، يزور في القصكككة الرمزية، لسكككياحة المسكككيحى، بقلم جون  بيت المترجم  وهناك، ت ظه 
للمسكككككككككيحى رؤيا لرجل مسكككككككككلح يغلق أبواب السكككككككككماء، ويتغلب على الحراس، ثم يدخل أبواب المدينة المقدسكككككككككة ببهجة كبيرة  لم يفهم  

سككي مطلوب من كل مسككيحي ينوي الدخول إلى  المسككيحى هذي الرؤية، لذلك يشككرحها له المترجم  الرؤية تعني أن العزم الملهم والحما 
 اجة  لكى تمنعنا  ح السماء، ألن كل الجحيم  

 (285)ن ممارسة التدريبات الروحية ستعز  قلو نا وتوجهنا عقلي ا وروحي ا للمعركة مع العالم والجسد والشيطان إ

 التدريبات الروحية هي وسيلة النعمة، وتجهيزنا للمعركة -2
في سكككاحة المعركة هذي، نحتاج إلى النعمة  أنت وأنا ال نناسكككب هذا العالم أو الجسكككد، أو الشكككيطان  في الواقع، كل كفاح 
اإلنسكككان من أجل البر غير كاٍف  ألن البر هو عطية من هللا  وال يوجد شكككيء يمكننا القيام به لكى نقبل ملء يسكككوع  لكن هللا 

قبول النعمة  كتب ريتشكككككككارد فوسكككككككتر: "المزارع ال حول له وال قوة لزراعة الحبوب  وكل ما أعطانا التدريبات الروحية كوسكككككككيلة ل
يسكككتطيع فعله هو توفير الظروف المناسكككبة لزراعة الحبوب  فيزرع األرض، يزرع البذور، ويروب النبات، ثم تتولى قوب طبيعية  

 
 12: 6ت 1 282
 12: 11مت  283
 7: 4ت 2 284
 16: 2يو 1؛  12: 6اف  285
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فهي طريقكة لزرع الروح  والتكدريبكات هي طريقكة  -يكة  األرض عملهكا فتخرج الحبوب  هكذي هي نفس الطريقكة مع التكدريبكات الروح
 (286)هللا للوصول بنا إلى األرض  إنها تضعنا حيث يمكنه العمل في داخلنا وتغييرنا "

يكتب معلم التشككككككككيل الروحي والكاتب رو رت مولهوالند: "في التحليل النهائي، ال يوجد شكككككككيء يمكننا القيام به لتغيير أنفسكككككككنا إلى 
واسككتمر يشككرح لنا أن هناك   ( 287) ويخدمون كما فعل يسككوع، ما لم نتيح أنفسككنا و للقيام بعمله لنعمة المغيرة في حياتنا " أشككخاي يحبون  

 طرن نوفرها و من أجل التشكيل الروحي: المواجهة، التكريس، والتدريبات الروحية:  ة ثالث 

  ، أخ أو أخت في المسككككككككككككيح   ،الكتاب المقدس، العبادة  -"من خالل بعض القنوات    :النعمة تفيض من خالل المواجهة  -أ
   (288)روح هللا قد يحرك بعض المناطق التي ال نتطابق فيها مع صورة المسيح "

تعجبنا  يجب أن نفسكح و   "يجب أن نصكل إلى حد قول نعم و في كل نقطة ال  :النعمة تفيض من خالل التكريس  -ب
 يجب أن نفتح باب نفوسنا و   (289)علينا   فرضهللقيام بالعمل الذي يريد أن يفعله    ألن التغيير لن ي مجاال  

 أعمال فتح الباب و بطريقة متناسقة هذي هي :  النعمة تفيض من خالل التدريبات الروحية  -ج

أسككئلة للمناقشككة: هل هناك أي تشككابه بين ما يحدث في معسكككر الجيش وما يحدث في كنيسككتك؟ ما ا عن حياتك الشككخصككية؟  
هل يذكرك المسكككككيحيون في كنيسكككككتك المحلية بالجنود في سكككككاحة المعركة نشكككككيطين أو األطفال في أرض الملعب؟ ما مدب اختالفك  

 ا أنك تعيش في ساحة معركة؟ قد أنك ستعيش به إ ا كنت تعتقد حق  الذي تعت 

ا من التمتع باهلل -3  توفر التدريبات الروحية مزيدا
ما نفكر في المسككيحيين الذين يمارسككون التدريبات الروحية على   ا وكثير  نعم، نحن جنود  لكننا جنود في طريقنا إلى حفل  فاف   

ا غير سكككككعيدة  وهذا صكككككحيح فى بعض األحيان  لكننا  يضككككك  أ أنها شكككككديدة الخطورة ومتشكككككددة، و 
ا كحفل عرس    ( 290) بحاجة إلى التفكير في الحياة المسيحية ليس فقط كحرب، ولكن أيض 

 فكافنكا  وسككككككككككككككيكون يوم  فكافنكا يوم اتحكاد تكام مع  نحن عروس المسككككككككككككككيح في طريقنكا إلى  
المسكككككككيح ويوم ا من االحتفال األبدي والتهليل  كمسكككككككيحيين على الطريق، فإن الترقب البهيج  

ا ما يظهر من قلو نا  الفرح الذي غالب  ،  المسكككيح، أن عريسكككنا يعطينا الفرح   الذي نختبري والعاطفة )المودة( المتزايدة التي نملكها نحو 
نهم ليسكككككوا مكتئبين أو سكككككلبيين   إ ا على حياتي ليسكككككوا حزانى والباكين   ن قديسكككككي هللا حول العالم األكثر تأثير  إ تنا اليومية   وفى حيا 

في حالة تأهب وصكككحوة عقلية عن  ن عن الناس "العاديين"  هم ي ا أو بعيد وممارسكككتهم للتدريبات الروحية ال تجعلهم متكبرين روحي  

 
 . 6فوسرت،  286
 26موهلوالند ،  287

288 Ibid ،37 . 
289 Ibid ،38 . 

 . 9: 21رؤ 290

ال تصبح التدريبات  أن  يجب
الروحية مجرد عادات، بل  
ممارسات تؤدي إلى التمتع  

 الكامل باهلل. 
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ا في العالم  هم أكث   يقين  لكن، مثل يسككككككككككوع  ا وتفاؤال  وفرح  والمسككككككككككيحيون الذين يتجولون وثقل وحمل العالم على    ر الناس تواضككككككككككع 
ن ممارسككككة حضككككور هللا، وهو ما سككككتسككككاعدنا  إ أكتافهم وال يمارسككككون الصككككالة، أو الصككككوم، أو التأمل الكتابي فى الكتاب المقدس   

 بحضور يسوع فينا    ، ما القلق والخوف والظلم سيفقد قبضته علينا أ ة   التدريبات الروحية على القيام به، سيجلب لنا الحرية الروحي 

من األهمية بمكان أن يتعلم المسكككككيحيون االحتفال بصكككككالح هللا و ركاته، حتى في سكككككاحة المعركة  فاحتفاالتنا "الصكككككغيرة"  
به، ونفرح بإرادته، وأن نرغب  على طول الطريق هي تذوقات سككككابقة ليوم  فافنا! عل م جون ويسككككلي أن محبة هللا هي "أن نتلذ   

يجب أن ال تصكبح   (291)ن نعطش ليال  ونهار ا للتمتع الكامل به" أكتشكاف سكعادتنا فيه، و اباسكتمرار في إرضكائه، وان نسكعي إلى  
 التدريبات الروحية مجرد عادات، بل ممارسات تؤدي إلى التمتع الكامل باو و ركاته العديدة 

ا على عدم النظر إلى الصككالة أو الصككوم أو أي من التدريبات الروحية كطريقة لكسككب   حسككان  إ يجب أن نكون حريصككين جد 
"البركات" المادية  يشكككككككككككعر بعض المسكككككككككككيحيين أنه إ  يقدمون بعض   عض ا لنا، أو الحصكككككككككككول على ب يكون هللا مديون   أنهللا، أو 

ا لهم بشككككيء وسككككيتعين عليه أن يعطيهم ما يطلبونه  تتعلق التدريبات الروحية بزراعة عالقة أعمق ن هللا يكن مدين  إ التضككككحيات، ف 
 ا لنا  مع هللا، وليس جعله مديون  

التدريبات الروحية ليسررا  إن    ميذ العاديين إلى صررورة المسرريح.التدريبات الروحية هي وسرريلة النعمة لتشرركيل التال -4
 للمسيحيين المتفوقين.  

والمهكاجرين، واألسككككككككككككككاتكذة،    ،يوجكد شككككككككككككككئ من هكذا القبيكل  ألن التكدريبكات الروحيكة هي لألمهكات في المنزل، والمزارعين  ال
 والطالب، وأصحاب األعمال، والجميع                              

ن عاديين؛ ولكنهم تعلموا من يسكوع ممارسكات العزلة والتأمل والصكالة والصكوم والتضكحية والعبادة  ي كان تالميذ يسكوع مجرد صكياد 
ا به  ومن خالل ممارسكككة هذي التدريبات، تدفقت قوة هللا في  ، أصكككبحوا أكثر شكككبه   لك   وعندما كانوا يمارسكككون والخدمة وعشكككاء الرب   

 حياتهم ومن خاللها  

ا على الرغم من أن "إ يل ي ا  سكككككارع جيمس إلى تشكككككجيع مسكككككيحيين عاديين جد  
ر   ال ة  أن ال  ت ْمط  ل ى صكككككككك  صكككككككك  ْثل ن ا، و  ان ا ت ْحت  ا ال م  م  ، ف ل ْم ت مطر ٍ   ث م   كان إ ْنسكككككككك 
م اء  م ط ر ا، و أ ْخر ج ت  األ ْرض  ث م ر ه ا " ا، ف أ ْعط ت  السكك  ل ى أ ْيضكك  صكك 
  فاو يتقابل  (292)

 مع الناس العاديين ويستخدمهم لمجدي 

 

 
 انظر عظة ويسلت، "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  

 في حوار مستمر مع  
ً
 كامال

ً
نقض ي يوما

الناس، دون أن نخسر فى نفوسنا، وفي 

بعض املقاييس، نحزن روح هللا القدوس.  

العالم، ع ى  نحتاج كل يوم إلى التقاعد من  

األقل في الصباح واملساء، للتحدث مع  

هللا، للتواصل بحرية أكبر مع أبينا الذي هو  

 في الخفاء.  
 جون ويس ي  
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   تحديد التدريبات الروحية الكالسيكية 
التدريبات الروحية الكالسكككككيكية ونبحث عن طرن عملية لدمجها في  في هذا الدرس وما يلي، سكككككوف نسكككككتكشككككك  بإيجا  بعض 

 و عضها يتطلب المزيد من التوضيح أكثر من غيرها    ( 293) مسيرتنا مع هللا  

ان  التدريب الروحى للخلوة )العزلة(:   -1 ك  ال ٍء، و  ٍع خ  ى إلى م ْوضكككككككككك  م ضكككككككككك  ر ج  و  َدا ق ام  و خ  ْبح  ب اك ر ا ج  ف ي الصككككككككككي ل  ي  "و  ي صكككككككككك 
 294ه ن اك  "

 معنى الخلوة )العزلة(  -أ
الخلوة )العزلة( ببسكككككاطة هي االنسكككككحاب عن الناس لكي تنفرد مع هللا وتقترب منه  كأنه تدريب روحي، فإن العزلة ال تتعلق  

 مع هللا  ببساطة بالوحدة، بل بالوحدة مع الرب  العزلة هي الصوم عن الصداقات من أجل التركيز على صداقتنا األساسية  

ليس فقط االنسككككككككككككككحكاب إلى مككان مكادي، ولكن إلى مككان عقلي ككذلكك  العزلكة    ولكن يجكب علينكا أن نفهم العزلكة )الخلوة(
تغلق باب عقولنا، لبعض الوقت، للعالم الخارجي، من أجل تجديد اإلنسكككككككككان الداخلي  إ ا فكرنا في العزلة بهذي الطريقة، فر ما 

 ن أو مكتب الطبيب المزدحم مكان ا للعزلة عندما ال يمكن العثور على العزلة الجسدية يمكن أن تصبح رحلة مترو األنفا

 الخلوة )العزلة( فى حياة يسوع  -ب
)وحدي، منعزال    ايخبرنا لوقا أن يسكككككوع غالب   ي ْعت ز ل  ل  ي ""  ي صككككك  ( ف ي اْلب ر ار ي و 

لما ا فعل  لك؟ ألن خدمة الناس اسكككككتنزفت    (295)
الموارد التي تحتاج إلى تجديدها باسككككككككتمرار  على الرغم من أنه كان لديه بضككككككككع سككككككككنوات فقط إلنهاء عمله  -الروحية  مواردي  

 ا مع أبيه ا عن أتباعه وأن يكون وحيد  ا حياته لينعزل بعيد  الدنيوي، رتب يسوع عمد  

 قوة الخلوة )العزلة( فى التشكيل الروحى  -ج
ا أمام أشككككخاي آخرين لفترة طويلة، فإن  ك باب حياتنا مفتوح  ر  ديادوشككككوس من فوديكي، أنه إ ا ت  وهو   الحه أحد آباء الكنيسككككة، 

ا عندما أخفقت في الجلوس عند أقدام    وقد الحظت  لك في حياتي الخاصكككككككة  بدأت أكون فقير روحي  ( 296) حرارة  نفوسكككككككنا سكككككككتهرب 
ا ما تكون  كل هذي غالب    - عقل، واإلحسككككاس بالفراغ، والروح المنتقدة  ي لل م القلق، ونفاد الصككككبر، وفقدان الثقة، واإلطار التشككككاؤ   ، يسككككوع 

 نتيجة إلهمال العزلة )الخلوة(  

في العزلة )الخلوة(، نخسكككككككككككككر ارتباطنا غير الصكككككككككككككحي بالناس  في العزلة، نرفع  أعيننا من على الناس والطرن التي تؤ ينا أو  
، نحن نعطى للروح القكدس اهتمكامنكا الككامكل  إنكه يعيكد ترتيكب رؤيتنكا وأولويكاتنكا  تخيكب آمكالنكا ونعيكد نظرنكا إلى الرب  في الخلوة الحقيقيكة 

 
 Disciplines ofحتفال التدريب، ابإلض    افة إىل كتيب ص     ري مفيد، بعنوان  ابلنس    بة هلذه الدروس ف التدريبات الروحية الكالس    يكية، فدنين أعتمد بش    كل كبري على كتاب ريتش    ارد فوس    رت، 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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له ويسكككككككب السككككككالم والمحبة والفرح في قلو نا  في العزلة )الخلوة(، نجد نعمة للعودة إلى مجتمعاتنا ومسككككككؤولياتنا بمسككككككحة من الروح  
 القدس إلحداث تأثير دائم  

رنا بسكككبب ما نفعله من أجله، بل    العزلة تحذرنا من أمراض االنشكككغال القاتلة وعقلية األداء  في العزلة، نتعلم أن هللا ال يقد 
ر النكاس  وو العقليكة العكالميكة اإلنجكا  المرئي أكثر بكثير من تجكديكد أ هكاننكا في حضككككككككككككككرة هللا     -من نحن   كيكاننكا الكداخلي  يقكد 

لداخلى إلى صككورة المسككيح هو غرض هللا األسككاسككي في يعرف الناس الذين لديهم اهتمام روحي أن إعادة تشكككيل أعمق كياننا ا
 الفداء 

كثر عن طريق جهودنا اليائسككككككككككككة  أفي العزلة، نكتشكككككككككككك  أن الروح القدس يمكن أن ينجز أكثر بكثير من خالل ثباتنا فيه 
 للقيام بشيء عظيم بالنسبة له 

 في العزلة  -البدء    –الشروع   -د
لقد  حفت إحدب الطالبات في إحدب مدارس الكتاب المقدس في آسككككككككيا تحت  ا   كن خالق  :  ابحث عن مكان يناسككككككككبك -1

سكككككريرها لكى تنفرد مع هللا ألنه المكان الوحيد الهادئ الذي يمكن أن تجدي فيه! آخرون، مثلي، يجدون أن المشكككككي بمفردب في 
ية عالية، قال أحد الرعاة على حديقة بالقرب من منزلي يمنح هللا مسككككككككككككاحة للتحدث  في الفلبين، وهي دولة  ات كثافة سكككككككككككككان

األقكل إنكه وجكد خلوة في غرفكة االجتمكاعكات)غرفكة الراحكة( ألنكه المككان الوحيكد الكذي يسككككككككككككككتطيع فيكه االبتعكاد عن النكاس! ر مكا  
 لكن الرب يفهم مكانك وسيساعدك إ ا سمحت له   ،اظروفك ا ن تجعل إيجاد مكان خلوة هادئ مستحيل تقريب  

لكي تصكبح العزلة )الخلوة( تدريبا تحويلي ا، من المهم أن تجد وقت ا منتظم  يناسكبك  :  )الخلوة(  لةجدول وقت منتظم للعز  -2
ا لكى ننفرد مع الرب، فمن "في أي وقت" هو "ال وقت"  و عبارة أخرب، ما لم نضككككككع وقت ا منتظم    :وتلتزم به  قال جون ويسككككككلي

 المحتمل أال يحدث  لك 
تبحكث عن الرؤب الروحيكة أو األحالم أو آيكات خكارقكة للطبيعكة  اطكب فقط لكى يهكدأ  ال  :  اجعكل ككل تركيزك على هللا  -3

 قلبك وتواصل مع هللا، من خالل روحه المقدس، عن طريق كلمته 
ا يسبق الفرح والسرور! وهذا ينطبق على كل التدريب  قبل أن نبدأ باختبار فوائد  االنضباط والتدريب دائم  :  اكن صبور   -4

 ، ر ما نحتاج إلى ممارستها والتدرب عليها لفترة قصيرة العزلة)الخلوة(
 (297))الخلوة(   امنح أعضاء المجموعة فرصة للتعبير عن أكثر الدروس فائدة حول العزلة
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 التدريب الروحي للتأمل:   -2

ار ا   ه  ي ْله ج  ن ه  ف ي ن ام وس  ر ت ه ، و  ل ْيال    "لك ْن ف ي ن ام وس  الر ب   م س  ي اي ،    "  و  ار ي اْلم  ْند  م ج  ٍة ع  وس  ر ٍة م ْغر  ج   (298)ف ي ك ون  ك ش 

 معنى التأمل أو اللهج  -أ
  (299)يتكلم إلى نفسه، يتأمل   :بالعبرية )حجا(

  (300)يصمم بحري؛ يتأمل فى   :باليونانية )ميليتاو(
النفس  نحن نتكأمكل في الكتكاب المقكدس عنكدمكا نحول أجزاء  التكأمكل في الكتكاب المقكدس هو تكأمكل كلمكة هللا بكالتحكدث إلى  

 نا تعليماته،  و تلقى قلتها إلى قلو نا  حتى  توصككيلا في عقولنا إلى أن يبدأ الروح القدس  ا وتكرار  معينة من كلمة هللا بالصككالة مرار  
تدريب، فالتأمل يتطلب اسكتنارة نعمة   وتوجياته وتحذيراته، وتقويمه  حتى تتذون نفوسكنا حالوته المتغيرة  كما هو الحال في كل

  نكاقش مكا يعل مكه هكذا الن  الكتكابى عن دور الروح القكدس  (14-9:  2كو1)اطلكب من شككككككككككككككخ  مكا قراءة    (301)الروح القكدس 
 في استنارة كلمة هللا 

  ، ْبر يز  اْلك ث ير  "  لقد تأمل الملك داود في كلمة هللا إلى أن وجدها "أ ْشه ى م ن  الذ ه ب  و اإل  اد  ه  ق ْطر  الش   ل  و  و أ ْحل ى م ن  اْلع س 
 (302 )  

ا؛ لكذلكك فكإن ا وتكرار  عليهكا ويتكذوقهكا مرار    كمكا أن المكاعز يكأككل الحشككككككككككككككيش ويجلس في وقكت الحق تحكت شككككككككككككككجرة الظكل ليجتر
واحدة    المسككككيحي الذي يتأمل في كلمة هللا لن يقرأ وينسككككى فحسككككب، بل سككككوف يتذون كل قطمة ويتكلم بها في حياته  هذي هى

 بهم المقدس، لكن القليل منهم يأخذ وقت ا لتذوقه امن أكثر التغيرات فى جميع التدريبات الروحية  يقرأ العديد من المسيحيين كت

 التأمل في الكتاب المقدس ال يفرغ العقل بل يملؤه بكلمة هللا.  -ب
ا سككككوف يسكككككنه  وهو خطير للغاية  الذهن الذي ي ترك فارغ  التأمل الشككككرقي ) ن واليوجا والتأمل التجاو ي( يعل م إفراغ العقل  

بينما يركز التأمل فى الكتاب المقدس على ملء العقل بكلمة هللا  صككككككرخ    (303)أكا يب شككككككيطانية أو حتى الشككككككياطين أنفسككككككهم 
ي "المرتل قائال   ل ه  ه ي  ل ه ج  ! اْلي ْوم  ك  ر يع ت ك   (304): "ك ْم أ ْحب ْبت  ش 

مكا هي األشككككككككككككككيكاء؟ ال   (305)بولس المؤمنين على عكدم تفريغ عقولهم ولكن "التكأمكل في هكذي األمور"   ، يحكث(4في  )وفي  
ٌل، ك   ل يٌل، ك لي م ا ه و  ع اد  َق، ك لي م ا ه و  ج   لي الخطية الماضكككية، أو الفشكككل في الماضكككي، أو أخطاء ا خرين؛ لكن كل ما هو "ح 

 
 3-2: 1مز  298
 ُكلِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب فِيِه. ألَنََّك ِحينَِئٍذ ُتْصِلُح طَرِيَقَك َوِحينَِئٍذ تُ ْفِلُح."َيرْبَْح ِسْفُر هِذِه الشَّرِيَعِة ِمْن َفِمَك، َبْل تَ ْلَهُج فِيِه هَنَارًا َولَْيالً، ِلَكْت تَ َتَحفََّظ لِْلَعَمِل َحَسَب  الَ  8: 1يش   299
ُمَك ظَاِهرًا ِف ُكلِّ َشْتٍء." ِِبَذا. كُ  (،"اْهَتمَّ )أمل 15: 4ت 1 300  ْن فِيِه، ِلَكْت َيُكوَن تَ َقدُّ
 14-9: 2كو 1 301
 10: 19مز  302
 44: 12مت 303
 97: 119مز  304
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ٌر، ك لي م ا ه و   ان  م ْدٌح"  إ ا اختار كل ابن و لحظة بلحظة  م ا ه و  ط اه  يل ٌة و إ ْن ك  ان ْت ف ضككككك  ٌن، أن ك  سككككك  يت ه  ح  َر، ك لي م ا صككككك  م سككككك 
 السلبية والنقدية بأفكار جيدة وصالحة، فستتغير حياتهم الروحية  الستبدال األفكار

   الغرض من التأمل فى الكتاب المقدس هو التشكيل الروحي  -ج
  ( 307) الطريقة التي نفكر بها ونعمل ونتصكرف    ألن الكلمة تغير (306)أنها توفر فرصكة لغسكل يومي بكلمة هللا  ن قوة التأملإ
وكل كذبة مدمرة من الشككيطان  الكلمة تشككبع نفوسككنا وأرواحنا على نحو منتظم بالحق    308الكلمة يفضككح كل خطية مخبأة   رونو 

 حتى يتم تدريبنا على التفكير والتصرف مثل يسوع 

 -ون في سككاحة المعركة بدون سككي   دخلسككبب الذي يجعل الكثير من المسككيحيين يفقدون المعارك الروحية هو أنهم يإن ال
ا،  أن    :عندما يهمس الشكككككككيطان  قائال    (309)سكككككككي  الروح  ا، وال  ا حق  نت لسكككككككت مسكككككككيحي  أهللا ال يحبك حق ا، أو أنك لن ينجح أبد 

دفاع  ولكن من خالل وسككككككككيلة لليمكنك أن تعيش حياة القداسككككككككة، الجميع ضككككككككدك، هللا لن يغفر لك    مرة أخرب، فليس لديهم  
ا بعد شككككهر، وسككككنة بعد سككككنة حتى يتأسككككس إيماننا باو، وحتى يتم  ا بعد يوم، وشككككهر  تدريب التأمل، فاننا نعيد قراءة حق هللا يوم  

 متوهجة وهزيمتها العدو ال  أكا يبمقاومة كل 

 التأمل فى الكتاب المقدس    نتيجة -د
 جل  لك فالكتأمل يقوب ثقتنا فى هللا أ،  من (310)الكلمة تنتج إيمان -1

 من أجل  لك فالكتأمل يستبدل األفكار الخاطئة باألفكار الصحيحة   ،(311)فكارنا وحياتناأالكلمة تطهر   -2

 من أجل  لك فالكتأمل يحمينا   (312)ضد الشيطان ا فعاال  الكلمة توفر درع   -3

 عظم من بركات هللا أ عظم و أ من أجل  لك فالتأمل يؤدب إلى مقدار   (313)الكلمة تنجح حياة المؤمن -4

 نصائح عملية للبدء في التأمل:
ا  -1  ال تجعل األمر معقد 

هنكا، أنكا بعيكد عن الطرن المزدحمكة للنكاس  أجلس بمفردب: فقط هللا    أنكا أحكب منهج جون ويسككككككككككككككلي البسككككككككككككككيط في التكأمكل:
موجود هنا  في حضككككوري افتح، وأقرأ كتابه  لهذي الغاية، إلكتشككككاف الطريق إلى السككككماء  هل هناك شككككك في معنى ما أقرأي؟     

بحكث بعكد وانظر  أن هللا؟    ثم  قول: "يكا رب، أليس هكذا هو كالمكك؟ فمن تعو ي حكمكة فليطلكب مأنى أرفع قلبي ألبي األنوار و إ
 

 26: 5اف 306
 105: 119مز  307
 12: 19مز  308
 17: 6اف  309
 17: 10رو  310
 17: 6ف أ ؛22: 1بط 1؛ 9: 119مر  311
 17: 6ف أ؛ 11-1: 4مت  312
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في النصككككككككككككوي الكتابية الموا ية فى الكتاب المقدس، "قارنين الروحيات بالروحيات"  ثم أتأمل فيها بكل االهتمام والجدية التي  
ة[       ا بقي هناك أي شكككك، فأنا أسكككتشكككير أولئك الذين لديهم خبرة في أمور هللا  ثم الكتب ]التاريخيإعليها  و   ايكون عقلي قادر  

  يلاا، فإنني أعلمه بالت   إوما تعلمته  
إلى ف ي األ ْرض  " بحث عن مكان هادئأ -2 إلى ب ْين  األ م م ، أ ت ع  "ك فيوا و اْعل م وا أ ن  ي أ ن ا هللا   أ ت ع 

(314) 

 (315)جل بصيرة واستعداد للطاعة أاقرأ وتأمل بروح الصالة من  -3

 توقعاتك  ال تطلب آيات أو اعالنات خارقة  اطلب فقط أن تعرف هللا وأن تعرف منه ا لحماية  كن حذر   -4

  عندما تغادر مكانك الهادئ، خذ معك فكرة واحدة على األقل وتأمل فيها خالل اليوم  -5

 ة بكلمة هللا سلبيطوال اليوم، تدرب على استبدال الهزيمة واألفكار ال -6

ا  دع الجميع يهددقائق لممارسككة التأمل م  خمسلنأخذ     ال تحاول تشكككيل هذي  (8:  1يش)ون ويتأملون بكل بسككاطة فى أع 
من  لك، ضككع نفسككك في القصككة  كن أنت يشككوع! تأمل في ما تعنيه    ا ية في الخطوط العريضككة لدراسككة الكتاب المقدس  بدال  

 هذي الرسالة له  ثم تأمل في حياتك الخاصة  ما هي رسالة الرب بالنسبة لك؟ 

ه ْم؟   تدريب الروحى على الصرررررررروم:ال -3 ام  اْلع ر يس  م ع  وم ون  م ا د  ل وا ب ن ي اْلع ْرس  ي صكككككككككككك  ون  أن ت ْجع  ر  ْم:»أ ت ْقد  لك ْن   ف ق ال  ل ه  و 
وم ون  ف ي ت ْلك  األ ي ام « ين ئ ٍذ ي ص  ْم، ف ح  ين  ي ْرف ع  اْلع ر يس  ع ْنه  ت ْأت ي أ ي اٌم ح  س 
(316) 

ا واحد من أصكككككعب األمور الصكككككوم هو واحد   من جميع التدريبات    - و التالي مهمل    - من أكثر التغيرات الروحية، ولكنه أيضككككك 
الروحية  عندما يمارس بقلب صكككادن مع الصكككالة، فانه واحد من أكثر الوسكككائل فعالية لتجديد جوعنا و، واسكككتئثار األفكار المتجولة  

هللا  واالحتفا    كلمة   لذات، وتوضكككككككيح االتجاي، وتلقي البصكككككككيرة الروحية المتجددة من والزائغة، وتقييد الرغبات الضكككككككالة، وحرن تبن ا 
 بالسلطان ومسحة الروح القدس  

 معنى الصوم    -أ
معين! فصوم الكتاب المقدس    يالصوم الكتابي هو االمتناع عن الطعام لألغراض الروحية  الصوم ليس اتباع نظام غذائ

ليس االمتناع عن وسككائل اإلعالم أو أشكككال الترفيه والتسككلية أو المناسككبات االجتماعية أو أي شككيء آخر  في هذي المجاالت،  
ا  ال توجد حاالت في الكتاب المقدس  ال شكككككككك أن االعتدال ونكران الذات مهمان لزراعة النمو الروحي، ولكنها ليسكككككككت صكككككككوم  

 ال الطعام إهو أي شيء آخر    يكون الصوم 
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 ا، ولكنه مفترض بين المسيحيينالصوم ليس أمرا   -ب
، يجب أن  (317)الكتاب المقدس ال يأمر بالصكككوم مباشكككرة، ولكنه يفترض ممارسكككته بين المسكككيحيين  في الن  الوارد أعالي 

ظهيرة أحد األيام في مؤتمر في الفلبين،  يسككككككوع يفترض أن كل مؤمن "البد أن يصككككككوم"  وقد تذ كرت بعد  أن    ا لنايكون واضككككككح  
"إ ن،   :ن تالميذي سكوف يصكومون"، قالإهو المحاضكر  "قال يسكوع    ،حيث كان رجل الدولة التبشكيري المخضكرم ويسكلي دوويل

"لقكككد بكتتنى كلمكككة هللا، وأدرككككت أن   هكككل أنكككت تلميكككذ؟ هكككل تمكككارس هكككذا التكككدريكككب؟ 
 وة بسبب إهمالي لهذا التدريب مسيرتي المسيحية كانت تفتقر إلى السلطان والق

ا في حياة يسكوع، وحياة الرسكل، وكنيسكة العهد الجديد    كان للصكوم مكان ا مهم ا جد 
ا في كل عمل عظيم من هللا  قال جون ويسككككككككلي، "الجميع يعلم أن ا مهم  وقد كان تدريب  

فى قبري   ب الكنيسكككككة وأسكككككق  سكككككالميس، وهو أ   صكككككالح يصكككككوم مرتين في األسكككككبوع )األر عاء والجمعة( " قال ابيفانس،   مؤمن كل  
 "من الذب ال يعرف أن صوم اليوم الرابع والسادس من األسبوع يمارسه المسيحيون في جميع أنحاء العالم؟"   : ( 403- 315) 

 مثلة كتابية للصوم  أ  -ج
المعمدان، يسكككوع، بولس،    الكتاب المقدس مليء بأمثلة للصكككوم  موسكككى، حنة، داود، إيليا، أسكككتير، دانيال، األنبياء، يوحنا

 الرسل، الشيوخ في أنطاكية، وكورنيليوس جميعهم صاموا 

مت حنة وصكلت، فتح هللا رحمها ا  وعندما صك (318)الرجل صكاحبها لوجه كما يكلم  عندما  صكام موسكى، تكلم هللا معه وجه  
، وأظهرت قوة هللا في هزيمة  (321)ا" لكلمة هللا، أعطيت له "حكمة وفهم  (320)ل وصكلىيآ  وعندما صكام دان(319)وأعطاها صكموئيل

 ل    آرئس بالد فارس، وتم منح اإلستجابة لصالة داني

  وعندما صكككلى كورنيليوس، وصكككام  (322)بالروح القدس وعيناي مفتوحتان  اوعندما صكككلى شكككاول )بولس( وصكككام، كان ممتلئ  
صككالة كرنيليوس عن طريق خالي    ، الذي أسككتجاب(323)وأعطى الصككدقات، ارتفعت هذي القرابين الصككادقة كنصككب تذكاري و

 الل الصوم والصالة هل بيته بأكمله  هذي ليست سوب عدد قليل من األمثلة الكتابية الكثيرة لقوة هللا التي تطلق من خأ 
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ً
، دع ]الصوم[  يكون للرب وعيوننا أوال

مثبتة عليه . دع نيتنا تكون هذا، وهذا  
مجيد أبانا الذى في السماء.  وحده، لت

 جون وس ي 
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 ربع نتائج قوية للصومأ -د
 الصوم يجعل النفس متضعة -1

ا  أ ْ ل ْلت    ح  ي م سكككككككْ ان  ل ب اسككككككك  ْم ك  ه  ي،"قال كاتب المزمور، "أ م ا أ ن ا ف ف ي م ر ضككككككك  ْوم  ن ْفسككككككك    كان عزرا يعلم أن إعادة  (324)ب الصككككككك 
  تتطلب النعمة اإللهية  في ضكككككككككوء العديد من األخطار واإلغراءات المقبلة، لذلك كتب:  المسكككككككككبيين اليهود إلى وطنهم سكككككككككوف

ن ا   ل ى ن ْهر  أ ْهو ا ل ك ْي ن ت ذ ل ل  أ م ام  إ له  ْوٍم ع  ْيت  ه ن اك  ب صك  ن اد  ط ل ْبن ا  "و  ْمن ا و  ال ن ا    ف صك  ل ك ل   م  ال ن ا و  ت ق يم ة  ل ن ا و أل ْطف  ْنه  ط ر يق ا م سكْ ل ن ْطل ب  م 
اب  ل ن ا " ن ا ف اْست ج  ْن إ له    (325) ل ك  م 

ليه   كي  يجعل الصككككوم  النفس تتضككككع؟ أن االمتناع عن الطعام البدني يذكر النفس بحاجتها المطلقة إلى هللا واالتكال ع
إن الصكيام المتمركز حول المسكيح هو شكهادة على   إنه يذكرنا بأننا نقتات باألشكياء الروحية بدال  من األشكياء الجسكدية والمادية 

يها الروح القدس، أحتاجك أكثر من الطعام، أكثر من البركات الجسكككككدية أو المادية، أكثر  أولنفوسكككككنا: يا هللا، أنا جائع لك   هللا 
لقد وجدت أن الصكككككوم هو عالج للعقم الروحي  عندما    ذا العالم!من أي شكككككيء في ه

ا ، فان الصكككككوم والصكككككالة يزرعان تر ة قلبي المليئة بالصكككككالبة  ا روحي  ا وعقيم  أكون جاف  
 ويجعلها تقبل  رع وغرس كلمة هللا 

 الصوم يخضع شهواتنا الطبيعية لشهواتنا الروحية -2
واألنانية، مما يؤدي إلى موت شكككهيتنا الطبيعية القوية؛ الصكككوم يبقي أجسكككادنا  ويكشككك  الصكككوم عن مناطق خطية السكككهو  

تابعة لألمور الروحية  أو كما قال أحد األباء في الكنيسكككككككككككككة، "الصكككككككككككككوم يضكككككككككككككمن أن المعدة لن تجعل الجسكككككككككككككم يغلي إلعاقة  
الئقة  الا شككعر ببداية الرغبات غير    أخبرني شككقيقى الفلبيني، ديفيد يوكادي،  ات مرة أنه كان بحاجة للصككوم عندم(326)النفس"

تثار فى داخله! و عبارة أخرب، فإن أدنى ارتفاع في الكبرياء أو الرغبة الخاطئة هو، بالنسككبة له، نقطة االنطالن للصككوم  شككهد  
ا رجال   تقياء آخرون أن الصوم يطفئ نار الشغ  الجنسي غير السليم أأيض 

مت عن الصكوم فى يوم األحد، شكعر رجل مسكيحي بالتبكيت لعدم تطبيق هذا التدريب في مسكيرته مع هللا  وفي بعد أن عل  
وقت الحق شككككهد أن الصككككوم قد جعله يدرك االحتياجات التى في قلبه  وقال: "لم  

ا مدب عدم صككككككككبري حتى بدأت بالصككككككككوم"  "وعندما قلت: ال    ل جسككككككككدي، أدرك أبد 
ضكحكنا معه ألننا اسكتطعنا التعر ف عليه     الي!"غير صكبور مع أطف  نفسكي  وجدت

 إنكار الذات يخرج المواق  إلى السطح الذي لم نكن نعرفه في قلو نا 

 
 13: 35مز  324
 . 23، 21: 8عز  325
 آسترييوس ، ىف القرن الرابع  326

البعض رفعوا الصوم فوق كل  
عقل. والبعض  الكتاب املقدس وال
 جون ويس ي  اآلخر أهمله تماًما.

  ن شغفنا البشري مثل األنهار التي تميلإ
إلى تجاوز شوا ئها. والصوم يساعد في  

 إبقائهم في قنواتهم الصحيحة. 
 ريتشارد فوستر 
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، والطفل المدل ل ال يحتاج إلى التسكككككككككاهل، ولكن    االنضكككككككككباط  مدلال    أن "المعدة تشكككككككككبه طفال    ،يذكرنا ريتشكككككككككارد فوسكككككككككتر
، كلمكا  اد  دأ في تكأديكب طفكل مكدلكل، أليس ككذلكك؟ كلمكا ككان الطفكل أكثر تكدليال  والتكدريكب"  كلنكا نعرف مكا الكذي يحكدث عنكدمكا نبك 

صكككككوت نو ة الغضكككككب  وإلى أن يتعلم الخضكككككوع إلى كلمة "ال"، سكككككيكون لدينا تحٍد في أيدينا  هذا هو الحال مع طفلنا الداخلي  
 المدلل!

 الصوم يزيد شهواتنا الروحية   -3
، وهو يدعونا بأن نكون مثله   (327)عمل إرادة أبيه أكثر مما فعل في الطعام الماديوجد يسوع رضا وشبع أكثر بكثير في 

ب ع ون   " ْم ي شككْ ، أل ن ه  ي اع  و اْلع ط ا   إلى اْلب ر   قال: "ط و  ى ل ْلج 
عندما أصككوم، ويصككبح آالم الجوع قوي، سككأقول للرب، "يا رب،    (328)

جلك  ال يعني بالضككككرورة أنني أشككككعر بالتحسككككن في أآالم الجوع هذي هى آالم الجوع بالنسككككبة لك  أريد أن أكون هذا الجوع من 
ا أن هللا يتجاهل هذي الصكالة الصكادقة  يجب علينا أن نسكعى ج اهدين لتحويل آالمنا إلى  هذي اللحظة، لكنني لم أكن أعرف أبد 

 صلوات، مؤمنين أن هللا سوف يشبعنا أكثر بنفسه 

 ا  ا روحيا الصوم يجعلنا أكثر تمييزا  -4
م ون  الر ب     و   ْين م ا  من خالل الصكككككككككككوم، ميزت كنيسكككككككككككة العهد الجديد في أنطاكية إرادة هللا لبداية خدمة رسكككككككككككالتهم"  ه ْم ي ْخد 

وم ون   ي صككككك  ْوت ه م ا إ ل ْيه «"، ق ال  و  ع  ل  ل ْلع م ل  ال ذ ي د  او  شكككككك  وا ل ي ب ْرن اب ا و  :»أ ْفر    وح  اْلق د س  ا ما مركزة مع الصككككككوم غالب    فصكككككالة  (329)الري
 تجلب المزيد من الوضوح في حياتنا وتساعدنا على اتخا  قرارات مهمة 

ا بالحب لهم، وحافظت  حوله، وحافظت على قلبه مفعم    ا بالجوع الروحي للناس من جعلت صككالة يسككوع مع الصككوم أكثر وعي  
ا ما ننشككككككككككغل بأنفسككككككككككنا  ا  ونحن مثل التالميذ، غالب  على روحه في حالة تأهب لما أرادي أبيه أن يفعله ويقول للناس الجائعين روحي  

تى يمكننا أن نرب ونسككمع  الخاصككة حتى نفقد عاطفتنا ومحبتنا تجاي النفوس  فالصككوم يسككاعدنا على ضككبط شككهواتنا، ح   واحتياجاتنا 
 عمل الروح القدس من حولنا  

اٌم  عبار ا  ناقش التباين بين عالقة يسكوع والتالميذ بالطعام  ما ا كان يقصكد يسكوع بمع    (34-27:  4يو)قراءة   ة، "أ ن ا ل ي ط ع 
ت ْم ت ْعر ف ون ه  أ ْنت ْم    يئ ة  ال ذ ي     ك ل  ل سكككككككككككْ ام ي أن أ ْعم ل  م شككككككككككك  م  ع م ل ه  " هل تعتقد أنه من الممكن أن يكون حب  ط ع  ل ن ي و أ ت م   أ ْرسككككككككككك 

  التالميذ للطعام قد جعلهم يفتقدون رؤية ما يفعله الروح القدس في السامرة؟ 
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 الصوم  يقوي إيماننا، وبالتالي، يمكننا من االنخراط وهزيمة العدو -5
ا ما يكونون ضكككككككعفاء وال حول لهم وال قوة ألنهم ال لصكككككككالحين غالب  أعتقد أن السكككككككبب في أن الكثير من الرجال والنسكككككككاء ا

، يجد التالميذ أنفسككهم عاجزين عن طرد الروح الشككريرة من شككاب  يوضككح يسككوع  (17مت)يمارسككون الصككوم بشكككل منتظم  في 
ل ى اْنف ر   وع  ع  يذ  إلى ي سككك  م  الت ال م  ق ال وا:بوضكككوح أن المشككككلة كانت "عدم اإليمان": "ث م  ت ق د  ه ؟ "  اٍد و  ْر ن ْحن  أن ن ْخر ج  ف ق ال    ل م ا  ا ل ْم ن ْقد 

وع : ْم ي س  ان ك مْ "  ل ه  م  إ يم  ْوم  :  واستمر يسوع يعلمهم قائال    (330)"ل ع د  ال ة  و الص  ْنس  ف ال  ي ْخر ج  إ ال  ب الص     (331) ""و أ م ا هذ ا اْلج 

والصككوم واإليمان؟ الصككالة الحارة )صككالة مع صككوم( تقوي اإليمان وتزيد قوتنا وفعاليتنا  ما هي العالقة بين الصككالة الحارة  
ا خالي وانقا  هللا كما يريد أن يعلنه   في خدمة هللا  نحن منخرطون في معركة روحية  و دون صككككككالة وصككككككوم، لن نختبر أبد  

   (332) ن األحيانا ما وجد بولس نفسه في خضم صراع روحي عظيم، ولذلك صام في كثير مغالب  

هم يعلمون أنه بدون صكككككالة وصكككككوم لن    ا ما يواجه إخوتي وأخواتي الذين يخدمون في البلدان النامية معارضكككككة شكككككيطانية  غالب  
 دم  إنهم يأخذون كلمات يسوع بجدية هنا، و التالي يختبرون مظاهر عظيمة للقوة اإللهية  تنه يروا معاقل وحصون روحية  

 األولية األساسية للصوم في الكتاب المقدساألشكال   -هر
  االمتناع عن كل المواد الغذائية، الصلبة أو السائلة، ولكن ليس عن الماء  :الصوم العادي  -1 

  تقييد النظام الغذائي، ولكن عدم االمتناع كلي ا  :(333)الصوم الجزئي  -2 

 نصائح عملية للبدء فى الصوم
  حالتك البدنية واتباع توصيات األطباءاألخذ بعين االعتبار   -1

سكككككاعة  ا هب من الغداء إلى الغداء )وجبتين(  اشكككككرب فقط عصكككككائر الفاكهة  حاول هذي مرة   24ابدأ بصكككككوم جزئي لمدة    - 2
 واحدة في األسبوع لعدة أسابيع أو شهور  

 الفيتامينات إ ا لزم األمر  افعل هذا كل أسبوع ساعة  اشرب الماء فقط  تناول   24محاولة الصوم العادي من  -3

سككاعة  بسككرعة من العشككاء إلى اإلفطار في اليوم الثاني   36بعد مرور بعض الوقت، انتقل إلى الصككوم العادي لمدة   -4
 )ثالث وجبات(  قم بذلك مرة واحدة في األسبوع لعدة أسابيع أو شهور 

 حية كبيرة في حياتك جرب الصوم لعدة أيام  هنا قد تجد طفرة رو  -5

 ا من حياتك! أشعر بألم معدة فارغة واتكل على هللا ليمألك بنعمته ا منتظم  اجعل الصوم جزء   -6
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ا للعودة    واالختبارات  ال تتردد في مشكككككككاركة الشكككككككهادات المتعلقة بهذا التدريب  مارس الصكككككككوم هذا األسكككككككبوع وكن مسكككككككتعد 
 األسبوع المقبل للتحدث عن اختبارك 

ل ك     للبسررررراطة:  حييب الرو التدر  -4 :»ال  أ ْهم  ك ْم، أل ن ه  ق ال  ْند  ون وا م ْكت ف ين  ب م ا ع  ب ة  اْلم ال   ك  ْن م ح  ال ي ة  م  ت ك ْم خ  ير  و ال   ل ت ك ْن سككككككك 
»  (334)أ ْتر ك ك 

 معنى تدريب البساطة    -أ
ا لككذلككك  إنككه يبككدأ بموق  داخلي من الفرد وفقكك  تككدريككب البسكككككككككككككككاطككة هو نظككام التركيز على أولويككات هللا وترتيككب نمط حيككاة  

سكككككلوب الحياة بما يتفق مع هذا  أوهى معرفة هللا وخدمته  ينتج عن اختيارات     -إال أعلى متعة للحياة    االنفصكككككال عن الجميع،
 الموق  

ول تخلي  أنفسكككككككككنا  البسكككككككككاطة الخارجية تدور حول القيام بدورنا لجعل حياتنا أكثر روحانية وفعالة من الناحية العملية؛ ح
من كل شكيء يسكرن فرحنا  حول إ الة الفوضكى من حياتنا التي تزعجنا، والفوضكى التي تشكتتنا، والديون التى تغرقنا، واألنشكطة  

 التي تسيطر علينا 

  ولكن سككككككوف  (335)محبة موحدة و والناس وتفان موحد لطلب ملكوته أوال   -هللا يدعو كل مسككككككيحي إلى بسككككككاطة داخلية   
ا حياتنا اليومية بطرن بسكككككيطة  يريد العديد من المسكككككيحيين أن يعيشكككككوا حياة أكثر  البسكككككاطة الداخلية عندما نرتب عمد    تسكككككتمر

حرية ورضكككككككا، لكن العادات السكككككككيئة للجدولة المفرطة، واإلفراط في الكالم، واإلفراط في االلتزام، واإلفراط في اإلنفان، واإلفراط  
 حتى اإلفراط في الخدمة، تمنعهم من الحياة التى يرغبون فيها في الجمع، واإلفراط في العمل، و 

 البساطة فى حياة يسوع    -ب
ل يسككككوع  تدريب البسككككاطة في أقواله وأفعاله  فعندما نقرأ قصكككك  حياته، فإنه ال  يبدو في عجلة من أمري، لكنه ينجز  شككككك 

ا هكادفكة ا بطرن لهكا  336الكثير  ككانكت أنشككككككككككككككطتكه دائمك    وككان الروح القكدس يوجهكه دائمك 
ا يفعكل    هو  لم يعمكل فقط بجكد؛ لكنكه ككان يعمكل بحكمكة، وككان دائمك  (337)معنى وهكادفكة

  (338)األشياء التي يسر بها أبيه
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ترك يسوع مساحة كبيرة في أيامه 
بسبب "انقطاعات  الكالم اإللهية" 

 وتلقى كل واحدة منها بنعمة. 
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ومن الطفولة المبكرة كان يجول    ،بسكككككيطة  كان يعرف ما كانت حياته تدور حولهلم تكن حياة يسكككككوع سكككككهلة، لكنها كانت  
  اختار  (341)  كانت "نعم" تعني "نعم"، وكانت "ال" تعني "ال"(340)قليلة كلمات    عندما تكلم يسككوع اسككتخدم (339)أبيهحول أعمال 

"انقطاعات الكالم اإللهية" وتلقى كل واحدة منها     ترك الكثير من المسككككككككككككاحة  في أيامه بسككككككككككككبب(342)أسككككككككككككلوب حياة بسككككككككككككيط
خاصكككة  األشكككخاي الذين كانوا بحاجة إلى الفداء والتالميذ   -  كان الناس، وليسكككت األشكككياء المادية، دائم ا أولويته  (343)بالنعمة

وعندما مات على   الذين احتاجوا إلى  تدريب  عا  حياة المبشكككر المتجول، المدعوم من قبل ا خرين  دفن في قبر مسكككتعار 
ن تدريب البسكاطة في حياة يسكوع جعلته يركز على إالصكليب، كانت ممتلكاته األرضكية الوحيدة هي المالبس التى على ظهري   

 األولويات التي أعطاها له أبوي 

 تدريب البساطة فى الكتاب المقدس    -ج
ا من التحذيرات والتحريضكككككككككككات   بسكككككككككككيطة  حياتنا جعلال يقدم الكتاب المقدس مجموعة من القواعد لكيفية   ، لكنه يقدم عدد 

ومن    (344)أعلن يسككككككككككوع الحرب على المادية  علمنا أنه ال يمكننا أن نخدم هللا والمال  وحذرنا من وضككككككككككع الكنو  على األرض
ْت الطمع، معلن   ل ْيسككككك  ي ات ه    ا: "ف  ْن أ ْمو ال ه « ")  ح  اإلنسكككككان( م 

الغني كل شكككككيء يملكه    الشكككككاب  يس  حتى أنه طالب بأن يبيع الرئ(345)
:    يحذر كاتب المزامير قائال  (347)ن أولئك الذين يريدون في أن يكونوا أغنياء يسكككككقطون في تجر ة وفخإ  قال بولس  (346)ليتبعه

ْلب ا "   ل ْيه  ق  ع وا ع  ن ى ف ال  ت ض   (348)"إ ْن   اد  اْلغ 

 قوة البساطة فى التشكيل الروحى   -د
ننا من البسكاطة هو ببسكاطة أن تحررنا  أن تبسكيط أسكلوب حياتنا سكوف يجعلنا أحرار  الغرض من  ا من طغيان المادية ويمك 

اسكككككككتثمار المزيد والمزيد من الوقت والموارد في ملكوت هللا، وسكككككككوف ينقذنا من العبودية إلى رضكككككككى الناس  أن تبسكككككككيط عملنا 
ن تبسكككيط كلماتنا سكككيحررنا من إإليه والتجهيز للقيام بالعمل على نحو أفضكككل     ا في القيام بما تم دعوتناوخدمتنا سكككيجعلنا أحرار  

 تقديم الوعود وااللتزامات التي ال يمكننا الوفاء بها ويمكننا الوفاء بالوعود التي نقطعها 

 

 

 
 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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 يجب أن نكون حذرين للغاية من مخاطر معينة:  مخاطر البساطة. -ه
ا إلى نفس خيككارات نمط و هنككاك خطر من القككانونيككة  لن    -1 سككككككككككككككلوب الحيككاة  نوعيككة أو نمط  أيقودنككا الروح القككدس جميعكك 

ومقدار المال الذي ندخري أو نعطيه هو بحسكككككب تعامل هللا الشكككككخصكككككي معنا    المالبس التي نرتديها، المنا ل التي نعيش فيها،
 ندين بعضنا البعض   دعونا ال نحكم وال

عن كل الممتلكات )ما لم يطلبها يسككككوع(  التخلى  ى  عنهناك خطر نبذ األشككككياء المادية على أنها سككككيئة  البسككككاطة ال ت -2
 ولكنها تحتفه بها في مكانها الصحيح 

وضككع القناعة بكل من هناك خطر نبذ عطايا هللا الكريمة  وصككل بولس إلى م -3
فبإمكانه أن يقبل الكثير من االمتنان مثل قبول التضكككككككحية  إ ا    (349)التضكككككككحية والوفرة 

 ا وال تخجل! فقط ال تضع قلبك على البركات  وإ ا كنت تتألم، "فاحسبه كل فرح"!   إكان هللا يباركك، فافرح 

 نصائح عملية لممارسة تدريب البساطة
  (350)الدينال تستعبد بسبب   (1

 من اناقتها   شراء األشياء لجودتها وفائدتها بدال   (2

 (351)تطوير عادة التخلى عن األشياء  (3

 تعلم أن تستمتع باألشياء دون االضطرار إلى امتالكها  (4

 تعلم أن تحب األشياء البسيطة للحياة، خاصة العجائب الطبيعية لعالم هللا  (5

  (352)ح الطمعتجنب الحصول على مكايد الغني، والتي تغذي رو  (6

 نه يمكنك الوفاء بها أفقط قم بالوعود وااللتزامات التي تعرف   (7

  (353)اا وكريم  مساعدة كسر طغيان المال بكونك سخي   (8

  ي تجنب أي شيء يشتتك عن طلب أوال  ملكوت هللا و ر  (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

يسوع يدعونا إلى عدم الهم   
 (. 6:30باملمتلكات )لوقا 

 تشارد فوستر ير 
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للتركيز أكثر على أولوياتك الكتابية  كن في الفراغ أدناي، قم بتدوين ثالث طرن على األقل تعلم أنه يمكنك تبسكككيط حياتك  
ا لمشاركة شهادتك مع مجموعتك خالل اجتماعك القادم  ا إلجراء هذي التغييرات بنعمة هللا، وكن مستعد   مستعد 

1- ---------------------------------- 

2- ---------------------------------- 

3- ----------------------------------   

 هام الدرس الجتماع الصف التاليم
سكككبوع فى مراجعة هذا الدرس، بما فى  لك الشكككواهد الكتابية، واطلب بصكككيرة  يقل عن ثالثين دقيقة هذا األ ال اقض ما -1

 من الروح القدس 

 ب تغيرات خاصة ينبغى أن تحدث فى حياتك كما يعلنها لك الرب أاكتب فى صحيفتك   -2

مزمور واحد فى وقت عباتك اليومى، واكتب فى صكككككككككككككحيفتك ما يقوله كاتب المزمور عن طبيعة  تأمل بما اليقل عن  -3
 وشخصية هللا 

 جل التغيير الروحى والنمو بناء على هذا الدرس أاكتب فى صحيفتك صالة شخصية من  -4

 تدرب على استخدام دليل الصالة اليومي للدكتور براون في صالتك اليومية الخاصة  -5

 صورة أعمقللتعمق ب
  1998فوستر، ريتشارد  االحتفال بالتدريب  نيويورك: هار ركولينز،   •
 دري، كيث  مشكل النفوس  •

 Indianapolis  ،IN: Wesleyan Publishing House  ،2013  
 التدريب، استسالم سعيد   إليوت، إليزابيث  •

 Grand Rapids: Fleming H. Revell Company  ،2006 
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 8الدرس امتحان 

 ما هما الفائدتان من التدريبات الروحية كما تعلم في هذا الدرس؟ .1

 كيف تجعلنى التدريبات الروحية استمتع باهلل أكثر؟ .2

 همية العزلة فى حياة يسوع.أقدم شاهًدا كتابًيا يبين مدى  .3

 ما هو معنى التأمل؟ .4

 ما هى الفوائد االربع للصوم؟ .5

 ---------التى تميل إلى  -------البشرى مثلبحسب ريتشارد فوستر، "إن شغفنا  .6

 ذكر ثالثة أشكال و رق للصوم.أ .7
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 9الدرس 

 

 التدريب الروحي للعبادة 

 )الصالة الفردية(

 

 مراجعة الدرس 

 الثامن    اطب من الطالب المستعدين للمشاركة بصلواتهم الشخصية من الدرسالثامنراجع النقاط الرئيسية للدرس  

 أهداف الدرس 

 بنهاية هذا الدرس يجب على الطالب أن:

 يتعلموا الصالة كما كان يسوع يصلى  -1

 تباع المثال الذب أسسه يسوع ايتدر وا على الصالة ب -2

 لقطات من الحياة  

عائلتي     كتب شككاب الرسككالة التالية إلى صككديقي الدكتور فيل براون: "أشككعر وكأنني ال أصككلي بما يكفي لتعافي جسككد •
أشككعر أن صككالتي غير   كلمة واحدة ا عند قدمي هللا بانتظام،  د  سككاجعلى الرغم من أنه في  هني باسككتمرار، مع انى أجد نفسككي  

ا  ا بما فيه الكفاية، لكنني لم أقرأ كتاباتي أبد  أن أكون صكككككالح    اكافية  وأحد أكبر الصكككككراعات التي أواجهها هو أنه ال يمكنني أبد  
مع حقيقة أنني   -كي  يمكنني موا نة مشككككاعر الذنب  بصككككالة غير كافية   -بما فيه الكفاية  -أو أصككككلي   -ية  بما فيه الكفا -

 أعلم أن هللا يمكن أن يشفيه، فى الواقع، أني أريد إرادة هللا، وحقيقة أنني ال أعرف ما هي إرادة هللا؟ 

ن الصالة  إ: "عن كل واحد فينا واعترف قائال  ثناء درس الكتاب تكلم صديقى دانى وهو مؤمن جديد نيابة  أ ات أمسية   •
 حيا حياة صالة جيدة" أا كي  صعبة بالنسبة لى! أنا ألعرف تمام  

المسككككيحيين يصككككارعون فى الصككككالة  كثيرون غير راضككككين عن صككككالتهم  بما أننا ال نسككككتطيع رؤية الشككككخ  الذي    العديد من 
نتحدث إليه، فإننا نجد صكككعو ة في التركيز، أو حتى فى اإليمان بأن هللا يسكككتمع  ونتسكككاءل ما ا أقول  ويتسكككاءل البعض عن أهمية  
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ل أن نصكككلي  ونتسكككاءل ما مدب كفاية الصكككالة  ونتسكككاءل لما ا ال نرب المزيد من  تنا واحتياجاتنا قب م الصكككالة بما أن هللا يعرف اهتما 
 النتائج  كل هذي الصراعات شائعة  

كذلك!    أليس من الرائع أن يكون يسككككوع معلمنا في مدرسككككة الصككككالة؟ من خالل مثاله، من خالل كلمته، ومن خالل روحه، هو 
 حول الصالة يمكن االستجابة عليها من خالل دراسة حياة صالة  يسوع    إ ا أخذنا الوقت لالستماع، فإن العديد من أسئلتنا 

  فيهاالصالة واألسئلة المتعلقة بالصالة التي يتصارعون    أفراد المجموعة الفرصة لمشارکة صراعات  أعط  

 الفكرة الرئيسية 

في هذا الدرس، سككككوف ندع يسككككوع يعلمنا    إلى صككككورة المسككككيح مرتبط مباشككككرة بفعالية حياة الصككككالة   ين التشكككككيل الروحإ
  لكنها اسككككلوب صككككالته البسككككيط، "الصككككالة الر انية"، المسككككيحيين لما يقرب من ألفي عام وال يمكن تحسككككينهأعلم    الصككككالة  وقد

( البدء  1وأولويات الصكككالة، وخاصكككة الصكككالة الفردية:  ليسكككت صكككيغة للصكككالة  إنه نمط يسكككاعدنا على تأسكككيس ترتيب مناسكككب  
( واإلنتهاء بااللتماس  في هذا الدرس، سككككنسككككعى إلى تشكككككيل صككككلواتنا الفردية وفق ا لهذا  3( االنتقال إلى الشككككفاعة،  2بالعبادة،  

اة يسكوع  سكننظر من خالل يعطينا إنجيل لوقا العديد من النوافذ في حي  النمط، وفي الوقت نفسكه، ننظر إليه كمثال لهذا النمط 
هذي النوافذ في هذا الدرس  من خالل مالحظة حياة صكالة يسكوع واالسكتماع إلى تعاليمه في الصكالة، سكوف نفهم بشككل أفضكل  

 كي  نمتلك حياة صالة أعمق وأكثر إشباع ا وفعالية 

ا    - يخبرنا لوقا أنه كان هناك شكيء ما مقنع   د تالميذي أن يصكلوا مثلما صكلى هو: عن حياة صكالة يسكوع حتى أرا   - وجذاب جد 
ي :  يذ  ْن ت ال م  ٌد م  ٍع، ل م ا ف ر غ ، ق ال  و اح  ل  ي ف ي م ْوض  ان  ي ص  يذ ي  "   "و إ ْ  ك  ا ت ال م  ن ا أ ْيض  ل م  ي وح  م ا ع  ل  ي  ك  ل  ْمن ا أ ْن ن ص  ، ع   ( 354) " ي ار بي

ْم:  فظوهاال تعرفونها، اح  م ا  إ ا كنتاقتبسككككككوا من صككككككالة الرب مع   ،  "  ف ق ال  ل ه  م او ات  ل ْيت ْم ف ق ول وا: أ ب ان ا ال ذ ي ف ي السكككككك  م ت ى صكككككك 
ف   ن ا ك  ْبز  ل ى األ ْرض   خ  ذل ك  ع  م اء  ك  م ا ف ي السككككككككككك  يئ ت ك  ك  ، ل ت ك ْن م شككككككككككك  ، ل ي ْأت  م ل ك وت ك  م ك  ن ا ك ل  ي ْوٍم،ل ي ت ق د س  اسكككككككككككْ ل ن ا  و اْغف ْر    اف ن ا أ ْعط 

ن   ْلن ا ف ي ت ْجر   ٍة لك ْن ن ج   ا ن ْغف ر  ل ك ل   م ْن ي ْذن ب  إ ل ْين ا، و ال  ت ْدخ  ط اي ان ا أل ن ن ا ن ْحن  أ ْيض  ر  ير  خ   ( 4-1:  11 )لو"ا م ن  الش  

 الدرس 

 مفاهيم خاطئة عن الصالة   -1

 الصالة ممارسةهناك قوة في    -أ
الصككالة، فقط القوة من خالل الصككالة! وليس   ممارسككةيبدو أن العديد من المسككيحيين يؤمنون بذلك  ولكن ال توجد قوة في 

إيمانهم في   400فقط أي نوع من الصككالة، بل الصككالة بطريقة ترضككي هللا  كل القوة تنتمي إلى هللا  وضككع أنبياء البعل الككككككككككككككككك  

 
 1: 11 لو 354
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  ال ينبغي أن يكون تركيزنا على الصكالة نفسكها، بل  )355(باو الذي يسكتجيب الصكالة الصكالة، بينما وضكع إيليا إيمانه   ممارسكة
 على هللا الذي نصلي إليه 

 المزيد من الصالة يؤدي إلى المزيد من النتائج  -ب
ت  ليس دائم ا  قال لنا يسككوع أال نكون مثل األمم الوثنيين الذين يعتقدون أنه سككيتم الرد على صككالتهم ألنهم يصككلون صككلوا 

ها  طالما نرغب فى وضكككككع ما يكفي من عمالت الصكككككالة   منإن هللا ليس آلة بيع يمكن أن نحصكككككل على "الحلوب"    )356(كثيرة 
فالصكككككككالة ال تعمل بهذي الطريقة  عندما أسكككككككافر حول العالم، أالحه أن هذا هو تفكير كل ديانة عالمية رئيسكككككككية، بما في  لك  

  لقد  هبت إلى عدد من األضكككككككككككرحة ورأيت الرهبان الهندوس والبو يين وهم يرددون  البو ية والهندوسكككككككككككية واإلسكككككككككككالم واليهودية
صككلواتهم، ويديرون عجالت الصككالة، ويحركون أصككابعهم من خالل خر ات الصككالة  يعتقدون أنهم سككيحصككلون على مسككاعدة  

إن المزيد من اجتماعات    عندما يكومون ما يكفي من الصككككككلوات  يجب أن تكون مطابقة كمية الصككككككلوات مع نوعية صككككككلواتنا 
 الصالة وحدها لن تجلب نعمة هللا 

 ناقش هذي األفكار الزائفة حول الصالة مع مجموعتك  هل هناك مفاهيم خاطئة أخرب الحظتها؟ 

 مبادئ مكافأت، الصالة الفردية الفعالة، كما علم عنها يسوع -2

ْم:  حميمة مع هللا:يعلم يسروع أن األولوية األولى للصرالة السررية هي شرركة   -أ ي    ف ق ال  ل ه  ل ْيت ْم ف ق ول وا: أ ب ان ا ال ذ  »م ت ى صكك 
"، ، ل ي ت ق د س  اْسم ك  م او ات  ف ي الس 

)357(  

ْلب ك    هللا "مع  عالقتنا  بتلذ   الإن سككر حياة الصككالة األكثر إشككباع ا وفعالية هو  ْؤل  ق  ي ك  سكك  هكذا كانت   )358(".ت ل ذ ْ  ب الر ب   ف ي ْعط 
حال إسكككككككرائيل دائم ا أن يأتي إلى حضكككككككرة هللا

ليه  والطلبات التي ال ترتفع من إ، وهذا ما يريدي هللا من كل ابن له أن يأتي  )359(
 )360(، ومضللة، ومركزة على الذات فاسدة شركة سارة هي 

و أ م ا ه و  ف ك ان  "  غالب ا ما كان ينسكحب من عمل الخدمة إلى الصكالة،  يعلمنا لوقا أن الشرركة مع أبيه كانا أولوية يسروع.
ل  ي" ي صكككك  ي ْعت ز ل  ف ي اْلب ر ار ي و 

في الصككككالة تأنى في حضككككرة أبيه واسككككتمع إلى صككككوت أبيه  في الصككككالة االنفرادية مع أبيه،    )361(
تشككككلت أفكار يسكككوع، كلماته وسكككلوكه  في الصكككالة حتى تشككككلت طلباته  وفي الصكككالة، ر ط يسكككوع إرادته بإرادة أبيه السكككماوي  

من الصككككككالة  إ ا لم تكن الشككككككركة الحميمة مع  ا مع خطط هللا ومقاصككككككدي  وهذا هو القصككككككد  بحيث أن كل ما طلبه كان متناغم  

 
 .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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عندما سكئل جورج مولر،    ا ب هي أولوية الصكالة، فإن وقتنا مع الرب سكوف يفتقر إلى الفرح وسكتكون صكلواتنا أنانية وفارغة 
أجاب: "لقد    الذي اسكتخدمه هللا إلنقا  ا الف من أطفال الشكوارع اليتامى في بريسكتول، بإنجلترا، عن مدب فعالية حياة صكالته،

رأيت بوضككككوح أكثر من أي وقت مضككككى، أن أول وأهم عملى الرئيسككككي كان ضككككرورة الحضككككور كل يوم لكى أسككككعد نفسككككي في 
 )362(الرب 

خدم الرب، وكي  يمكن أن أمجد الرب؛ ولكن كي  يمكن أن  أن  أيمكن   ي ا بشككأنه ليس، كأول شككيء يجب أن تكون قلق  
بدافع الشكككركة مع هللا تتدفق الرغبة في أن يتم تكريم    ن يتغذب اإلنسكككان الداخلي صكككل بنفسكككى فى حالة سكككعيدة، وكي  يمكن أأ

اسمه وحماية سمعته  هذا هو ما قصدي يسوع بك "ليتقدس اسمك"  سيكرم هللا صلواتنا عندما نضع دائم ا مجدي وسمعته فون كل 
 ، فإنه سيهتم باألمور التي تهمنا للصالة هي أننا إ  نهتم باألمور التي تهم هللا  يةحد المبادئ األولإشيء   

يتسكككاءل الكثيرون: كي  نعرف عندما صكككلينا بما فيه الكفاية لطلب معين؟ كم من الوقت المناسكككب لنقضكككيه مع الرب في 
على هذا    ،الصككككككالة كل يوم؟ هذي األنواع من األسككككككئلة هي أعراض لتركيز الصككككككالة الخطأ  أجاب صككككككديقي الدكتور فيل براون 

  صككككل  كون مشككككغولين بالصككككالة، إ ا، فلم ي  نتعني أن كل فكر اليقظة هو أن   )363(كانت "الصككككالة بدون انقطاع"إ ا    جيد:  بشكككككل
،  )365(صكالة الصكباح الباكر )364(أحد، بما في  لك يسكوع نفسكه، "بما فيه الكفاية"  ومثال يسكوع يشكمل صكالة قصكيرة من الشككر

، ال يسككككككككوع وال أي كاتب آخر في الكتاب  )368(ليلة صككككككككالة ومع  لك  و، )367(، وصككككككككالة نهارية)366(ليالى متأخرة من الصككككككككالة 
 ة "كافية"   المقدس يعطي كمية قياسية من الوقت تشكل صال

والذي يسككككككاعدني )ويبكتنى( هو قياس صككككككالتي من حيث العالقة والمسككككككؤولية  فلدي عالقة مع  وجتي، لكنني ال أسككككككأل  
نفسككي لقد تحدثت معها "بما فيه الكفاية"  إن القضككية في العالقات هي الفهم والحميمية  أنا ملتزم بالتحدث مع  وجتي كوسككيلة  

م بعضككككككككككككككنكا البعض في وقكت معين، فكإن هكذا "يكفى"  و كالطبع، إن خلق الفهم المتبكادل اليوم ال لفهمهكا وفهمهكا لي  عنكدمكا نفه
يعني أننا لن نتواصكككل فى الغد  نحن في عالقة مع هللا، والصكككالة هي الوسكككيلة المعينة لنا من هللا لتطوير العالقة  يجب علينا  

ا في بعض فا  على نمو عالقتنا مع هللا  سككككككيكون  لك كثير  ن األمر يتطلب الكثير للحأال  إأن نصككككككلي في كثير من األحيان،  
مسكؤوليات روحية في الصكالة  يخبرنا الكتاب المقدس أننا نصكلي   امن حيث المسكؤولية، لدينا جميع    ا أخرب األحيان وأقل أحيان  

ٍب"  )369(من أجل جميع الناس" ين  ه ْم ف ي م ْنصككككككك  م يع  ال ذ  من أ ْجل  اْلم ل وك  و ج 
أل ْجل   )371("ولرب الحصكككككككاد لكى يرسكككككككل فعلة" )370(
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 17: 5 تس 1 363
 36: 5 مت 364
 35: 1 مر 365
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ون ك ْم، ي ْطر د  يئ ون  إ ل ْيك ْم و  ين  ي سككك  والغفران عن أي    ملكوته، ولتكن إرادته، ولتسكككدد احتياجاتنا اليومية،  ليتقدس اسكككمه، وليأت    )372(ال ذ 
باإلضكككككافة إلى مسكككككؤوليات الصكككككالة المحددة هذي، نتحمل    )374(ولجميع القديسكككككين   )373(الشكككككرير،  ، والحماية منخطيئة ارتكبت

ا مسؤولية الصالة من أجل أولئك الذين لنا رقابة روحية وتأثير عليهم     أيض 

وينطبق    )375(الرب"   جل الذين وضكعه هللا كسكلطان روحى عليهم خطية إلىأنه إ ا كف عن الصكالة من أأدرك صكموئيل  
 نفس األمر علينا 

 ا في الوقت عندما يكون تركيز الصالة هو العالقة والمسؤولية، فإننا لن نفكر كثير  

 تأثير الصالة في حياة يسوع وخدمته  -3

ان  يخر جيل ا انيسكككككجل لوقا تفصكككككيال  مذهال  عن مشكككككهد معمودية يسكككككوع الذي لم يقم كت اب األ ل  ي  ن بتسكككككجيله: "و إ ْ  ك  ي صككككك 
ْوٌت م ن  السكككك   ان  صكككك  ك  ٍة  و  م ام  ْثل  ح  ي ٍة م  م  سككككْ ْيئ ٍة ج  وح  اْلق د س  ب ه  ل ْيه  الري ن ز ل  ع  م اء ، و  ، ب ك   اْنف ت ح ت  السكككك  ب يب  م اء  ق ائ ال :»أ ْنت  اْبن ي اْلح 

» ْرت  ر  سك 
في وسكط األردن، يصكلي بهدوء  فاكرمه أبوي، وأكد       ليس لدينا سكجل لما كان يسكوع يصكلي به، لكنه وق  مبلال  )376(

 ومألي بالروح القدس   عليه، وأيدي،

يالحه جون ويسككككككلي أنه في ثالث مناسككككككبات منفصككككككلة في   أثناء الصررررالة، تلقى يسرررروع التشررررجيع والنعمة من أبيه.  -أ
    )377(بسرعة"األناجيل عندما تحدث صوت من السماء كان "إما أثناء صالته، أو بعد صالته  

ا ألنهم بوقت منتظم من الشكككككركة مع هللا في مكان الصكككككالة هم أكثر ثقة وشكككككجاعة وانتصكككككار   يتمتعون ن الرجال والنسكككككاء الذين  إ 
 با ا ب! ا أ يعيشون في ملء الروح القدس  يشهد روح هللا فى أرواحهم بأنهم أبناء هللا؛ و واسطة روح هللا، هم يصرخون قائلين ي 

  ما دعن   )378(تسكتعبدهم   م الرجال والنسكاء الذين بال صكالة فهم غير آمنين، و التالي يسكعون للتأكيد من الناس  ومخاوفهما أ
 من  والحب  والتبكيت  واإلثارة   العاطفة  تختفى  عندما   حياة الصككككككككككككالة  في مشكلة  هناك أن  فرأع   األمان،  م دوع   فوبالخ  رأشع
للغاية حول ما يعتقدي ا خرون، فهناك مشكككلة في   االصككالة  عندما أصككبح قلق    حياة  في مشكككلة  هناك  أن أعرف  وصككوتي،  قلبي

ا في ا في تعاليمي، ومنتقد  حياة الصككالة  إ ا انجذبت إلى الترقية الذاتية، أعرف أن هناك مشكككلة في صككالتي  عندما أكون قسككر  
 من خالل الصالة   انالشجاعة والثقة تأتيا في صالتي العامة، أعرف أن هناك مشكلة في حياة الصالة  ألن  روحي، ومزيف  

 

 
 . 44: 5 مت 372
 11-9: 6 مت 373
 18: 6 فأ 374
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 23-21: 3 لو 376
 28: 12؛ يوحنا  35: 9 لو 377
 .25: 29 مأ 378
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 لقد جاء ملء الروح إلى يسوع من خالل الصالة وقاده إلى الصالة  -ب
  )وهذا سككيكون شككهادة الرسككل بعد بضككع  )379(على يسككوع وهو يصككلي  قرتيخبرنا لوقا أن الروح القدس نزل مثل حمامة واسكك 

ا( ن التحديات  إ   )382(حيث رجع بعد أر عين يوم ا" بقوة الروح إلى الجليل" (381)  ثم قاد الروح يسككوع إلى البرية)380(سككنوات أيضكك 
طلبت وجود قوة فون قوته البشككككرية  لقد احتاج يسككككوع إلى ملء الروح القدس،  تالبشككككرية الصككككعبة المسككككتحيلة التى كانت أمامه ت

 وجاء هذا الملء بالصالة 

ه، ويجه ز،  ا في ملكوت هللا بدون صكككككككككككككالة،  ليس من الممكن أن تكون عظيم   ألنه في الصكككككككككككككالة الروح القدس يمأل، ويوج 
ن المسكيحيين  قال تشكارلز سكبرجن، "إ ا كنت تسكتطيع أن تكون عظيم   ا بدون صكالة، فإن عظمتك سكتكون هى خرابك  إ ا  ويمك 

اب إنجليزي  شككك   منذ أكثر من مائة عام، بدأ راعي  ا، فسكككوف يسكككاعدك على الصكككالة بشككككل كبير" كان هللا يعني أن يباركك كثير  
ا عن قوة هللا  وما اكتشكككفه كان أفضكككل بكثير من أي شكككيء كان يتصكككوري على اإلطالن:  ببحث جدي    ،يدعى صكككموئيل شكككادويك
 هنا شهادته:ا ملء الروح القدس  وه

، حصكككككككككككلت على اختبار رفع  حياتي إلى مسكككككككككككتوب جديد من التفاهم والقوة  لقد قبلت عطية الروح  1882في أوائل عام  "
ا  ايقظتني مطالب مهمة  وقد قادنى الروح بطرن لم أكن أعرفها، ألنني بالكاد كنت اسكككككككككككمع أن مثل هذا االختبار ممكن  القدس   

مسككككتحيلة إلى الشككككعور بالحاجة  لم أكن أملك القوة وال القدرة في الخدمة أو الصككككالة  فبدأت الصككككالة من أجل القوة للخدمة     
الرئيسي للقوة هو النجاح الذي تحققه  أردت النجاح   يوة التي قد أنجح بها، وكان اهتماموكانت القوة التي أردتها  كنت أريد الق

ا، وكنت في عجلة من الذي من شكككككأنه أن يمأل كنيسكككككتي، ويخل  الناس، ويهدم حصكككككون الشكككككيطان القوية بقوة  كنت صكككككغير  
  فبدأ اثنا عشكككر منا بالصكككالة في الفريق، وجاءت اإلسكككتجابة  قادنا إلى يوم الخمسكككين  لقد كان المفتاح طوال حياتي هو ي أمر 

ا  وقد أعطاني يضكك  أ لك االختبار الذب أيقه  هني وطهر قلبي   ا وقو ة جديدة ومحب ة جديدة وتعاطف ا جديد  ا جديد  ا  وأعطاني فرح 
ا ورسالة جديدة     )383(ا وألفة جديدة في الشركة مع هللا وخدمة الصالة "ا جديد  وفون كل شيء، أعطاني تفهم  كتاب ا جديد 

  من هذي ا يات، ما هي أولوية كنيسة العهد الجديد؟ وما (4:  6؛ أع  31: 4؛ أع1: 3؛ أع42: 2أع  ؛4:  1أع)بحث فى  أ
 هي تأثيرات صلواتهم؟ 
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 عالقة أكثر حميمية مع هللا في الصالة  يكيف نزرع وننم -4

 الدخول إلى محضرة بخشوع    -أ
من النظر إلى الداخل أو إلى    دائم ا ابدأ الصكالة من خالل النظر إلى األعلى بدال  :  ادخل إلى محضكري بعبادة وسكجود -1

ه وصفاته بصوت عاٍل  ثم أشكري  الخارج  والتركيز على مشاكلك  واعبد هللا لمن هو فى  اته  تأمل في عظمته  وانطق بأسمائ
   على كل ما فعله  دائم ا يكون دافعك هو مجدي!

وا    هذا ما كان يعنيه كاتب المزامير عندما قال: "ا ْهت ف ي ل لر ب   ي ا ك ل  األ ْرض  :  ادخل إلى محضكككككككككككككري بفرح وابتهاج -2 اْعب د 
نيٍم  ت ه  ب ت ر  ر  ل وا إ ل ى ح ضككككْ ْمدٍ    الر ب  ب ف ر ٍح  اْدخ  ل وا أ ْبو اب ه  ب ح  ْعب ه  و غ ن م  م ْرع اي  اْدخ  ل ه  ن ْحن  شكككك  ن ا، و  ن ع  ،  اْعل م وا أ ن  الر ب  ه و  هللا   ه و  صكككك 

ال ٌح، إ ل ى األ ب د  ر ْحم ت ه ، و إ ل ى   وا اْسم ه   أل ن  الر ب  ص  وي ، ب ار ك  ي ار ي  ب الت ْسب يح   اْحم د  ان ت ه  "د  ْوٍر أ م  ْوٍر ف د  د 
)384( 

ا! وجمل  ا! وشككاكر  تعال إلى الصككالة بفرح، حتى لو كنت ال تشككعر بذلك   كر نفسككك من هو هللا، ورعايته لك، وكن سككعيد  
ذا  ، وسككوف تتغير حياتك الصككلوية  افعل هأغنية جديدة  ودائم ا افرح باو أوال   روحك ومكان صككالتك بالترانيم والتسككبيح و  غن  
فراح السكككماء وعندما تنزل السكككماء إلى عالمك، عالم المتاعب  فأنا أعرف هذا  أوسكككتكون هناك لحظات عندما تدخل نفسكككك في 

 ألنني اختبرته!

ْم ب ث ق ٍة إ ل ى ع ْر   الن  ْعم ة  ل ك ْي  يفدعوة هللا ل:  ادخل إلى محضككككككري بتواضككككككع لكن بجرأة   -3 ْلن ت ق د  ولك هى قراءةهذي ا ية: "ف 
ين ه ")عب ْون ا ف ي ح  د  ن ْعم ة  ع  ن ج   ا للرب!(  مجد  16:  4ن ن ال  ر ْحم ة  و 

ي من خالل  إ ا كككان الككدخول إلى هللا القككدوس يتطلككب الكمككال بال خطيككة، فال يمكن ألحككد منككا أن يككأتي ويككدخككل  لكننككا نككأت
إلى الداخل، ولكن إلى األعلى     ال ننظر أوال    -كمال يسككككككوع المسككككككيح ومن خالل اسككككككتحقاقه! يمكننا أن نأتي بثقة عندما نأتي  

 فهذا هو المكان الذي يتم فيه نوال النعمة والرحمة 

م ْن  :  مرة أخرب، يرنم كاتب المزمور قائال  ي:  ادخل إلى محضككككككككككري بيدين طاهرتين وقلب نق   - 4 ؟ و  ب ل  الر ب   ع د  إ ل ى ج  "م ْن ي صككككككككككْ
ه ؟  ع  ق ْدس  ب ا ") مز    ي ق وم  ف ي م ْوض  ذ  ل    ك  ، و ال  ح  ل  ه  إ ل ى اْلب اط  ْل ن ْفس  ، ال ذ ي ل ْم ي ْحم  ْلب  ، و الن ق يي اْلق  ْين   (  4- 3: 24ا لط اه ر  اْلي د 

ا في أنه يمكنك التمتع بعالقة حميم تجاي الخطية وإ ا كانت عالقتك    متسككككككككككككككاهال  ة مع هللا إ ا كان لديك موق  ال تفكر أبد 
 مع شخ  ما مكسورة وال تفعل ما يمكنك فعله لشفائها 

ائ ي"  ا،يضككككككك  أو :  )385(بتوان بهدوء أمام الر  -5 ْن ق ب ل ه  ر ج  ي، أل ن  م  ر ي ي ا ن ْفسككككككك  "إ ن م ا و  اْنت ظ 
إحدب عالمات الصكككككككالة   (386)

ساء هي أنهم يقضون وقتهم في االستماع إلى روح هللا وهو يكش  ويعلن عن وجهة نظر هللا )من الكتاب المقدس(  للرجال والن

 
َا هلِل انْ َتظََرْت نَ ْفِست. ِمْن قَِبِلِه َخاَلِصت." 100مزمور  384  لقد صلى داود قائالً: "ِإَّنَّ
 1: 62 مز 385
 5: 62 مز 386



133 

 

في مواقفنا الحقيقية  إنه ألمر مدهش ما يقوله هللا عندما نمنحه فرصككككة، وعندما نصككككرخ له، وعندما ننتظر الرد منه  يخدم كل 
مع    11،17:  33خر)الصككككككالة  خذ بضككككككع لحظات لمقارنة   مع هللا في من موسككككككى والرسككككككل كأمثلة على مدب أهمية الشككككككركة

   ناقش دور الصداقة مع هللا في حياة صالتنا (16-14:  15يو

ل ى    من أجرل نجراح ملكوت هللا على األرض:  صررررررررررلن   -ب ذلكك ك  ع  اء  ككك  مكك  ا ف ي السكككككككككككككك  مكك  يئ تكك ك  ك  ، ل ت ك ْن م شكككككككككككككك  ْأت  م ل ك وتكك ك  "ل يكك 
"   )387(األ ْرض 

اهتمامات هللا قبل اهتماماتهم الخاصكة  وعل م أنه بدافع الشكركة معه،   ايضكعو أن عل م يسكوع تالميذي أنه في صكالتهم اليومية  
 نه سيشكل أفكارنا وصلواتنا تجاي ما يريد أن يفعله في أسرتنا، ومجتمعنا، و ين شعوب العالم أف

القديسكون حياة سكهلة ومريحة وغير مؤلمة وخالية من اإلغراءات والتجارب؛  ن ال يعيش الخطاة أو أ يما هي إرادة هللا؟ ه
ولكن من خالل كل محن هذي الحياة، سكككككككككتصكككككككككبح محبته الفادية ونعمته منظورة وظاهرة في بيوتنا وكنائسكككككككككنا ومجتمعاتنا وفى 

ادة هللا هي أن فضكككككككككائل وقيم ملكوته إر   العالم كله  هذي إرادة هللا التي علينا أن نصكككككككككليها  هذي هي السكككككككككماء نا لة إلى األرض!
شككككككر تواضككككككع  نتتتجلى وتظهر في جميع المؤمنين، ومن خاللهم تنتشككككككر في جميع أنحاء العالم  ألنه يشككككككاء أن ي   )388(الروحى

ملكوته، ووداعة ملكوته، و ر ملكوته، ورحمة ملكوته، ونقاوة ملكوته، وسكككالم ملكوته، وصكككبر ملكوته، ومحبة ملكوته في جميع 
 العالم   أنحاء

في هذي المرحلة من  من الصككككالة التى نرفعها، يجب أن نصككككلي من أجل  يجاتنا وأطفالنا وأحفادنا، والعمال المسككككيحيين في  
جميع أنحاء العالم، وخالي النفوس، والكنيسكككككككة المتألمة، واألمة التي نعيش فيها وقادتها  يجب أن نصكككككككلي، ال صكككككككالة تتمحور  

 ليهم  إ عمة مخلصة ومقدسة ومعضدة تصل  حول اإلنسان، بل صالة  لها ن 

ا أنه من خالل الصكككككالة، سكككككنشكككككترك مع هللا في نجاح مملكته الروحية حول العالم، على الرغم من من غير المعقول تقريب  
أننكا قكد ال نرب ككل النتكائج  ننكاضككككككككككككككل من خالل الصككككككككككككككالة من أجكل نفوس البشككككككككككككككر، وتلكك الصككككككككككككككلوات "قكادرة بكاو على هكدم  

ن نؤديها، نحن  أهللا يثقلنا بما يريد أن يفعله، واألشكككككخاي الذين يريد الوصكككككول إليهم، والخدمة التي يريدنا      ألن)389(حصكككككون"
نصككلي من أجل كل احتياج  و ينما نوجه صككلواتنا نحو أولويات ملكوته، هو يبارك حياة صككالتنا ويمد سككلطانه في قلوب وحياة  

 الناس والشعوب!

يجب أن نصككككلي    ، لصككككالة بنجاح ل أحد أهم األشككككياء التي يجب فهمها هنا هو أن :  في تناغم مع ملكوت هللا وإرادته   ي نصككككل   - 1
خالي الخطاة،    - نها إرادته  أ ضكككككر هللا إلى  هنك أشكككككياء تعرف ح  من أجل تلك األشكككككياء التي تتوافق وتتناغم مع إرادة هللا  عندما ي  

 
 2: 11 لو 387
 . 7-5 جيب أن ندرس العظة على اجلبل، متلفهم ماهية ملكوت هللا،  388
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في كنيسككته، الدعوة وإرسككال العمال )الفعلة( المسككيحيين، وصككناعة تالميذ في جميع األمم    شككفاء وارجاع العالقات المحطمة، والوحدة 
 شياء  األ نصلي هذي    - 

ا يرتبك المسكككككككيحون من جهة إرادة هللا  الخطوة األولى لتوضكككككككيح ارتباكنا هو أن نصكككككككلي من أجل كل شكككككككيء نعرفه أحيان  
 ى تمييز باقي األمور بوضوح أنه إرادة هللا، وأن نفعله  ثم سيساعدنا هللا عل

 نها إرادة هللا:أأشياء نعرف بوضوح  

  )390(ن يخلصواأن مشيئة هللا بالنسبة لجميع البشر  أنحن نعرف   -
  )391(ن مشيئة هللا ان جميع المؤمنين يعيشون حياة القداسة ويمتنعون عن النجاسةأنحن نعرف   -
  )392(ن نقدم الشكر فى كل شئأا  ن مشيئة هللا لنا جميع  أنحن نعرف   -
  )393(ن نتألم فى بعض األحيانأن مشيئة هللا أنحن نعرف   -
  )394(ن مشيئة هللا هن يعمل المؤمنين الخير دائم اأنحن نعرف   -
  )395(نحن نعرف ان مشيئة هللا ان يرسل فعلة إلى حصادي  -

الجيتار هو أنه في كل مرة يريدون فيها صككككنع   ياثنان من أطفالي يعزفون الجيتار  هناك شككككيء واحد أالحظه حول عا ف
ا  هذا  تناغم    الموسكككيقى يجب عليهم التوق  مؤقت ا لضكككبط ا الت الخاصكككة بهم  يشكككددون ويخف فون األوتار حتى يصكككبح التنافر

ات التي ال مثال جيد لما يجب أن يحدث في الصالة  الصالة الفردية هي طريقة لضبط إرادتنا مع إرادة هللا وترك كل االهتمام
 تتماشى مع غرض وخطة هللا 

المشككككككلة مع الكثير منا هو أننا قلقون بشككككككل كبير من المخاوف الزمنية وليس المخاوف األبدي ة  فال عجب أن صكككككلواتنا  
 بإرادتنا للناس والخطط والمشكككككاريع  على الرغم من  يتكون غير فعالة في بعض األحيان  بدال  من التوافق مع إرادة هللا، نصكككككل

 ال اننا نصلي على أي حال  هذي ليست صالة كتابية إوتمتأل قلو نا بالنشا ،   هأننا ال نملك أي سالم أو ضمان

أي شككككيء، فإن ضككككبط النفس مع روح هللا، هو ما يهمه  فى الصككككالة نرب ما يراي هو، ونسككككمع ما   يإ ا كانت الصككككالة ه
ا به  ومثلما يجب ضبط األدوات بشكل منتظم، يجب أن تكون يسمعه هو، ونشعر بما يشعر به هو، ونصبح أكثر فأكثر تشبه

 نفوسنا مضبوطة باستمرار على إرادة هللا من خالل الصالة 
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هللا  لما ا؟ ألن  فيها إ ا لم تكن صككككلواتنا منسككككجمة مع فكر  يا عن سككككق  حجرة الصككككالة التى نصككككلصككككالتنا لن ترتفع أبد  
لك ن  ال ذ ي    اال يتفق إال مع تلك الصكككككككككككلوات التي نصكككككككككككليها وفق    الروح القدس، الذي هو مفتاح القوة في الصكككككككككككالة، إلرادة هللا  "و 

ين  " يسككككك  ف ع  ف ي اْلق د   يئ ة  هللا  ي شكككككْ ب  م شككككك  سككككك  ، أل ن ه  ب ح  وح  ا في لن يشكككككارك الروح القدس أبد    396ي ْفح    اْلق ل وب  ي ْعل م  م ا ه و  اْهت م ام  الري
إلرادة هللا  لن يتم التالعب به أو إكراهه أو خداعه ليباركنا خارج هذي اإلرادة اإللهية  لذلك يجب    االصكككككككككلوات التي ليسكككككككككت وفق  

 علينا معرفة ما هي إرادته ونصبح خاضعين لها 

 :كيف تنسجم حياة الصالة مع ملكوت هللا ومشيئته
 يحب كلمته وال يقودنا للصالة من الكتاب المقدس يجب أن يخبر ويشكل صلواتنا  هللا:  بالتغذب على الكتاب المقدس -1

جل أي شكككككككيء يناقضكككككككها  إ ا أردنا أن نقترب أكثر من هللا في الصكككككككالة، فيجب علينا دائم ا أن نحافه على كلمته  دائم ا ابدأ  أ
صككككالتك الفردية بالتأمل في الكتاب المقدس  إ ا كنت سككككتدرس حياة صككككالة رجال مثل إبراهيم وموسككككى وإيليا ودانيال، فسككككوف  

 ا ألنهم كانوا يعرفون كلمة هللا  لقد تمسكوا باو من جهة وعودي الحه أنهم كانوا يصلون جيد  ت

، وأنكا أصككككككككككككككلي بكالكتكاب المقكدس فوقهكا  "كي"بي، مرات كثيرة ، ككانكت  وجتي،  فترة بتعكد عن هللا لت  والدنكاعنكدمكا ككان أحكد أ
  وصكككلينا من )398(وكنا نطالب وعد هللا أن يبارك بيت الصكككديق  )397(صكككلينا من أجل األشكككواك والحسكككك إل عاجها في تمردها

  وكنا )401(نها الروحية وأن ا ب يجذبها لنفسكككككككككهو   وصكككككككككلينا أن تنفتح عي)400(  وصكككككككككلينا من أجل رحمة هللا)399(أجل التبكيت
إيماننا  اسككككتغرن األمر بعض الوقت،  نصككككلى باسككككتمرار العديد من آيات الكتاب المقدس على ابنتنا  وعندما فعلنا  لك، تشككككدد  

 ستجاب الصالة  اليوم ابنتنا الكبيرة تسلك مع الرب، وهذي فرحة كبيرة بالنسبة لنا!الكن هللا سمع و 

هناك المئات من الصككككككلوات في الكتاب المقدس، وكثير منهم في :  اجعل صككككككلواتك حسككككككب صككككككلوات الكتاب المقدس -2
 ك الخاي مع الرب، ومارس تطبيقها على ظروفك الخاصة المزامير  استخدم هذي الصلوات في وقت

  "رأيت أن أهم شيء كان علي  فعله هو أن أكرس نفسي لقراءة كلمة هللا والتأمل فيها " جورج مولر

ح فيها هللا أن هناك شككيئ ا معين ا يريدنا أن نصككلي ألجله يمجدي  الطريقة  :  ا ا روحي  كن مميز    - 3 الوحيدة لمعرفة هناك أوقات يوضكك 
تبشيري، و وج وأب، كانت هناك أوقات عندما دفعني الرب للصالة من أجل شيء محدد )مثل    خادم   ك )402(هذا هو أن يقودنا الروح 

أي وعد محدد لذلك في الكتاب المقدس  لقد وجدت أنه بتأكيد داخلي قوي، و تشككككجيع اإليمان،   لم يعط    الشككككفاء اإللهي(، حتى عندما 
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ابة  وفي أوقات أخرب، لم أسكتطع أن أصكلي من أجل احتياج مماثل بأي قدر من الثقة أو اليقين ولكني أدركت أنني ال  سكتج ال تأتي ا 
   )403(يجب أن أحاول فرض إرادتي على هللا  ألن الروح القدس يساعدنا على معرفة ما نصلي من أجله وكيفية الصالة من أجله 

إ ا ككان هللا يقودنكا إلى الصككككككككككككككالة من أجكل شككككككككككككككيء محكدد، فكإنكه  :  مسيح اطلب التأكيد من أعضاء آخرين من جسد ال -4
ا لالتحاد معنا في الصالة من أجل  لك  وإ ا لم يكن هناك اتفان، فهو بالتأكيد ليس  يض  أسيستخدم عائلتنا الروحية لتأكيد هذا و 

 )404(الروح القدس الذي يقودنا 

 قديم طلباتنا:  ت  -ج

ن ا  " ْبز  ا ن ْغف ر  ل ك ل   م ْن ي ْذن ب  إ ل يْ خ  ط اي ان ا أل ن ن ا ن ْحن  أ ْيضكككك  ن ا ك ل  ي ْوٍم، و اْغف ْر ل ن ا خ  اف ن ا أ ْعط  ف  ن ا  ك  ْلن ا ف ي ت ْجر   ٍة لك ْن ن ج   ن ا، و ال  ت ْدخ 
 » ر  ير    لنجاح ملكوته، نحن مسككككتعدون لتقديم طلباتنا  ا ن وقد  رعنا قلب العبادة والسككككجود، وا ن بعد أن سككككعينا   )405(م ن  الشكككك  

 وهو سعيد لسماعها واإلستجابة لها!
كل شككيء ضككروري للحياة الروحية والجسككدية لليوم التالي  يريد هللا هذا النوع لنا  ي:  خبزنا اليومأجل  من   ينحن نصككل -1

ن يصكككككككككككلوا من أجل "الخبز اليومي"، فهو  من االتكال عليه، ألن الثقة الطفولية تمجد صكككككككككككالحه  عندما يعلم يسكككككككككككوع تالميذي أ
  كما قال أحد المعلمين: "نحن نحدد رغباتنا )الشكككككككخصكككككككية( على الضكككككككروريات ونترك  )406(ن نعيش حياة قانعةأيذكرهم، وإيانا  

  )407(المستقبل بين يديه "
في حين أن المؤمنين الحقيقيين ال يعيشكككككككككككككون في الخطيككة  :  بينمككا نغفر لآلخرين   ي جككل الغفران اليوم أ من    ي نحن نصكككككككككككككل   - 2

جل مغفرة الخطية  ال أحد منا يعرف قلبه  نحن ال نقول ونفعل فقط األشكككياء  أ الصكككارخة المعتادة، علمنا يسكككوع أن نقدم بتواضكككع من  
أشككياء النقوم بها كان يجب علينا  ا نترك  ، لكننا أيضكك  )408(في لحظات الضككع  الروحية وغير المحروسككة التي تحزن أو تطفئ الروح 

ن  ي    :   لذلك علينا أن نصكككككككلي مع المرتل )409(ا تحتاج إلى غسكككككككل دم يسكككككككوع القيام بها  هذي أيضككككككك   ْلب ي  اْمت ح  "اْخت ب ْرن ي ي ا ا و  و اْعر ْف ق 
ن ي ط ر يق ا أ ب    و اْعر ْف أ ْفك ار ي   ٌل، و اْهد  ان  ف ي  ط ر يٌق ب اط  َيا " و اْنظ ْر إ ْن ك  هذي صككككالة التو ة اليومية من كتاب الصككككالة المشككككتركة      )410(د 

 العامة قد صلى بها المسيحيون ألكثر من مائتي عام، وستكون من الممارسات الجيدة بالنسبة لنا: 

ا،  والرحيم، أخطأنا وضككككككككللنا عن طرقك مثل الخراف الضككككككككالة، فلقد تابعنا الكثير من حيل ورغبات قلو ن  ب القديرأيها ا "
، وقد فعلنا تلك األشكياء التي ال ينبغي لنا القيام  فعلهالقد أخطأنا ضكد قوانينك المقدسكة، لقد تركنا هذي األشكياء التي يجب علينا  
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ب  مو   سكك  ين  ي ْعت ر ف ون  بأخطائهم ورد التائبين ب ح  ا الر بي ف إ ر ْحم نا واشككفق على ال ذ  يح   ْعيدك  ا بها  و أ م ا أنت أ ييه  الم ْعل ن ة  ل لن اس  ف ي اْلم سكك 
وع  ر   ن ا وامنحنا أيها ا ب الرحيم من أجله لك   )411("قوب والبر والوقار لمجد اسمك المقدس  آمينتبعد نعيش حياة الفيما  يي س 

روحي   للصككككككالة اليومية،"ال تدخلنا فى تجر ة"، هي صككككككالة من أجل السككككككهر ال:  جل الغلبة اليوميةأمن   ينحن نصككككككل -3
لجعل هذا االلتماس هو الصككالة على هذا النحو، "يا أبت، أنت تعرف ضككعفي وحيث اسككتأثرنى العدو في الماضككي  ال تدعني  

  أنت  يةا، يا رب، على شككفتي، وعقلي، وقراراتى اليومى التجارب وضككع حارسكك  فا  ا وسككاهر  أسككقط  في العار والندم  اجعلني يقظ  
مشككككككيها اليوم )بما في  لك اإلنترنت(، لذا أرجوك يا أبي، سككككككاعدني اليوم على اختيار  تعرف المسككككككارات والطرن التي سككككككوف أ

 ا عن حافة الهزيمة الروحية" ا  ساعدني على اتخا  خيارات اليوم والتي ستبقيني بعيد  طريق القداسة دوم  

ا لوجود الروح  ثر إدراك  ا  وأكهذي الصكككككككالة بتأمل وإخالي كل يوم أصكككككككبح أكثر يقظة روحي    يلقد وجدت أنه أثناء صكككككككالت
 ا القدس وقوته؛ و التالي، أكثر انتصار  

 بعض النصائح العملية: -5

 واستمرار  باصرار  صلن   -أ
 كثر حيوية بالنسبة لنا أإ ا كانت الصالة حيوية بالنسبة ليسوع، فهى  

ْم    ، يعلم يسكككوع أن المؤمنين يجب أن يسكككتمروا في الصكككالة (18لو)في  ق ال  ل ه  ل ى ك ل  "و  ي أ ْن ي صككك  ا م ث ال  ف ي أ ن ه  ي ْنب غ  أ ْيضككك 
يٍن و ال  ي م ل     ْم؟"  ح  ل ْيه  ٌل ع  ل ْيال ، و ه و  م ت م ه   ار ا و  ين  إ ل ْيه  ن ه  ار خ    )412(أ ف ال  ي ْنص    هللا  م ْخت ار يه ، الص 

وا   الحفا  على نفوسككنا من االرتداد والهروب من هللا": ، يحذرنا يسككوع أن الصككالة السككاهرة هي سككر  ( 21لو ) فى   »ف اْحت ر   
ف ك ْم  ل ك  اْلي ْوم  ب ْغت   اد  ي اة ، ف ي ص  ْكٍر و ه م وم  اْلح  س  اٍر و  م  ْم ل ئ ال  ت ْثق ل  ق ل و  ك ْم ف ي خ  ك  ين    ة   أل ْنف س  ال س  يع  اْلج  م  ل ى ج  اْلف خ   ي ْأت ي ع  أل ن ه  ك 

ل ى و   يع  هذ ا ا ع  م  ْن ج  اة  م  ب وا أ ْهال  ل لن ج  يٍن، ل ك ْي ت ْحسككك  ل   ح  ر ع وا ف ي ك  ت ضككك  وا إ   ا و  ر  ه  ل   األ ْرض  ا سكككْ ت ق ف وا  ْجه  ك  ، و  ع  أ ْن ي ك ون  ْلم ْزم 
  » ان  ْنسكك  ام  اْبن  اإل  ق د 

  ي فبينما كان يصككل   رب  ى التجا ل ن هذي الصككالة هى مفتاح الغلبة ع أ ، يعلن يسككوع  22صككحاح  أ فى  )413(
ْم:  ، حذر يسككككككوع تالميذي المتعبين: ي فى بسككككككتان جسككككككثيمان  ار  إ ل ى اْلم ك ان  ق ال  ل ه  ل م ا صكككككك  ل وا ف ي ت ْجر   ةٍ "  "و  ليوا ل ك ْي ال  ت ْدخ      "صكككككك 

ل ى  بأشككككد لجاجة  ث   صكككك  ل ى ر ْكب ت ْيه  و  ث ا ع  ٍر و ج  ج  ْمي ة  ح  ْم ن ْحو  ر  ل  ع ْنه  ه ْم ن ي ام ا و اْنف صكككك  د  ي ، ف و ج  يذ  اء  إ ل ى ت ال م  ال ة  و ج  م  ق ام  م ن  الصكككك 
ْزن   ْم:  م ن  اْلح  ل وا ف ي ت ْجر   ةٍ "  ف ق ال  ل ه  ليوا ل ئ ال  ت ْدخ  ص    "ل م ا  ا أ ْنت ْم ن ي اٌم؟ ق وم وا و 

قلقة و ال راحة  لقد الحظت أن التجارب أصكككبحت أكثر قوة  لقد الحظت أن    يلقد الحظت أنه بدون صكككالة تصكككبح نفسككك 
ا  لقد الحظت أن التحديات  الخوف من اإلنسككان يضككع شككرك   ا لي  لقد الحظت أن نقاط ضككع  ا خرين أصككبحت أكثر وضككوح 

 
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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جد نفسكككككي  أالمسكككككتمرة      ولكن من خالل الصكككككالة ينها تحيط بأا  لقد الحظت أن المشكككككاكل اليومية تبدو  أصكككككبحت أكثر ترويع  
مرتاحة، ويتجدد  هني، واسككتعيد المنظور الروحي والشككجاعة  من خالل الصككالة المسككتمرة، يتم تسككريع اإليمان والتبكيت يكون 

 في كياني   ا وتأصال  أكثر عمق  

 بإيمان واسترح فى مشيئة هللا صلن   -ب
ولكن ما هو اإليمان؟ كي  يمكننا أن نعرف إ ا كان لدينا "ما يكفي" من    )414(أحد أهم المتطلبات للصككككالة الفعالة هو اإليمان    

اإليمان؟ ر ما نصككككلي من أجل شككككيء ما، شككككفاء على سككككبيل المثال، لكن هللا ال يبدو أنه يسككككمعنا  هناك ثالث حقائق حاسككككمة لفهم  
ما قال إنه سككككككيفعله  اإليمان ال يؤمن بأن هللا  ن يفعل أ   )417(ويريد   )416(  يؤمن اإليمان الكتابي بأن هللا يسككككككتطيع )415(صككككككالة اإليمان 

 )418(  سيفعل كل ما تطلب منه أن يفعله دون اعتبار إلرادته  ر ما يكون هذا هو أسوأ فهم شائع لإليمان 

قلبك وشكككفاعاتك وطلباتك بإرادته السكككيادية في      هللا  ولكن أن تعرفه وأن تسكككمح له بمحا اة فى مخادعة  ا ال تسكككتخدم الصكككالة  بد  أ 
 ضري  فهذا هو مفتاح الصالة الفعالة  مح 

 مع اآلخرين  صلن   -ج
هناك قوة هائلة في الصككككككككلوات الموحد ألبناء هللا  عندما تنضككككككككم األمهات إلى األمهات األخريات في الصككككككككالة من أجل   

   فان هللا يسككمع ويسككتجيب   ا في الصككالة من أجل الطهارة والغلبة،هللا يسككمع ويسككتجيب  عندما ينضككم الرجال مع   نإأطفالهن، ف
ا في عندما ينضككككم المسككككيحيون مع    ن هللا يسككككمع ويسككككتجيب إنهضككككة روحية، ف  جلأا في الصككككالة من  عندما يتجمع الشككككباب مع  

 صالة متواضعة من أجل الضالين ومن أجل تقدم ملكوت هللا، فان هللا يسمع هذي الصلوات ويستجيب 

   الختام

سككككككمعة هللا ومجدي قبل  ظمة والمسككككككتمرة، التى تختبر فيها العالقة الحميمة مع هللا، والتى تكون فيها تن حياة الصككككككالة المنإ
رادته بجدية، والتى فيها تكون التماسككككاتنا الخاصككككة باحتياجاتنا اليومية والغفران اليومي،  إطلباتنا، والتي فيها تطلب ملكوت هللا و 

ا أن والغلبة اليومية، سكككككككتكون بالتأكيد حياة الصكككككككالة الفعالة  عندما تكون حياة صكككككككالتنا على مثال تعليمات يسكككككككوع، يمكننا إ   
د  ا ب  ب االْبن    نتمسكك بوعود الصكالة التي يطلبها ل ه  ل ي ت م ج  م ي ف ذل ك  أ ْفع  أ ْلت ْم ب اسكْ ْهم ا سك  م  "ل ْيس  أ ْنت م  اْخت ْرت م ون ي      مرة أخرب )419(""و 

 
 6: 1 يع 414
 15: 5 يع 415
 10-5: 8 مت 416
 2: 1 ت؛  23: 10 عب 417
 مالحظات عن الصالة من د. فيليب براون.  418

 13: 14 يو 419
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وم  ث م ر ك ْم،   ي د  ت ْأت وا ب ث م ٍر، و  م يب ْل أ ن ا اْخت ْرت ك ْم، و أ ق ْمت ك ْم ل ت ْذه ب وا و  ي ك م  ا ب  ك ل  م ا ط ل ْبت ْم ب اسكككككْ ل ك ْي ي ْعط 
ذ وا،   لذلك   )420( "ا ْطل ب وا ت ْأخ 

ام ال  " ك ْم ك    )421(ل ي ك ون  ف ر ح 

 الدرس الجتماع الصف التاليمهام  

ب من لالمقدس، واطاقض ما ال يقل عن ثالثين دقيقة هذا األسكككبوع لمراجعة هذا الدرس، بما في  لك شكككواهد الكتاب   -1
 ن يمنحك بصيرة أالروح القدس  

 ن تكون فى حياتك كما يعلنها لك الرب أب تغيرات خاصة ينبغى  أاكتب فى صحيفتك   -2

كاتب المزمور عن   تأمل في مزمور واحد على األقل في وقتك التعبدي اليومي، وسككككككككككككككجل في دفتر يومياتك ما يقوله -3
 طبيعة وشخصية هللا 

 والنمو بناء على هذا الدرس  يجل التغيير الروحأراتك اليومية صالتك الشخصية من اكتب فى مذك -4

 في صالتك اليومية الخاصة   ،تدرب على استخدام دليل الصالة اليومي للدكتور براون  -5

 

 9امتحان الدرس 

 ما هما املفهومان الخا ئان عن الصالة؟ -1

 ية األولى للصالة بحسب يسوع؟و ماهى األول -2

 بحسب لوقا، ماهى فعالية الصالة فى حياة وخدمة يسوع؟ -3

 كيف نزرع عالقة حميمية مع هللا فى الصالة؟  -4

 ما هو النموذح البسيط للصالة الفردية والذى أسسه يسوع؟ -5

 اذكر األربع خطوات إلنسجام صلواتنا مع ملكوت هللا وارادته؟ -6

 

 

 

 
 16: 15 يو 420
 . 23:   16 يو 421
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 10الدرس 

 

 التدريب الروحي لألفعال                      

 )االعتراف، الخضوع والخدمة(                                          

 

 مراجعة الدرس 

 الخامس اسأل الطالب المستعدين لمشاركة صلواتهم الشخصية من الدرس     التاسعراجع النقاط الرئيسية للدرس  

 أهداف الدرس 

 بنهاية هذا الدرس، يجب على الطالب أن:

    عتراف والخضوع والخدمةيفهموا أهمية اال -1

  يكتسبوا حكمة عملية لغلبة الخطية المحيطة -2

    يمارسوا هذي التدريبات -3

 لقطات من الحياة  

سككن السككابعة عشككرة  كان لدي اختبار تجديد رائع على المذبح الموجود في كنيسككتنا الريفية الصككغيرة  كان  في  لقد خلصككت  
ومع  لك، بعد عدة أسككابيع، فشككلت    ،بأي شكككل من األشكككال  ،لن أخزب هللا مرة أخرب   يعرفت أنن  يا لدرجة أننا جد  ا رائع  اختبار  

 اجة للعودة إلى المذبح   هبت إلى أمي وسكككككككككألتها عما يجب علي  بطريقة ما وكانت سكككككككككحابة فون روحي  شكككككككككعرت وكأنني بح
فعله  قالت، "يا بني، فقط قم ببناء مذبح في قلبك، اعترف بذلك كله و وواصكل المسكير " لقد فعلت  لك، وعادت أشكعة شكمس 

لديهم القدرة على تقديم  اكتشككككفت أن القليل من الناس    -سككككنة من الحياة للرب والدراسككككة والتدريب   40الضككككمان واضككككحة  و عد  
 دكتور مايكل أفيري   -مثل هذي اإلجابة البسيطة والعملية لمشكلة الخطيئة!  

ا في فن الرياء  كان والداي في خدمة الموسككككككككككيقى  وكطفل صككككككككككغير تعلمت كي  أقول األشككككككككككياء  منذ سككككككككككن مبكرة، كنت ماهر  
الصكككحيحة، وأرنم الترانيم الصكككحيحة، وأرفع يدي في األوقات المناسكككبة  لقد جعلت اعتراف اإليمان طوال المدرسكككة الثانوية وكل  لك  

  ومع  لك، هناك فرن بين اعتراف الخالي وامتالك الخالي   من خالل الكلية، بما في  لك أر ع سكنوات في كلية الكتاب المقدس 
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ا  أدركت أن كل  لك كان استعراض   ي ، لكنن ؤمن ا أنني كنت م   اعتقدوا على الرغم من أن معظم الناس، بما في  لك األصدقاء األوفياء،  
ل هذا الوقت  في بعض ا اشكككككارك في الخدمة خال يضككككك  أ ا، مخفية عن أصكككككدقائي وعائلتي  كنت وحسكككككب  عشكككككت حياة الخطية سكككككر  

األحيان، كنت أطلب غفران هللا، لكنني كنت أقول له دائم ا إنني سكأفعل بشككل أفضكل، وأن أكون أفضكل وأن أحاول إصكالح نفسككي   
 فضل العودة إلى طرقي الخاطئة  أ وفي غضون أيام أو أسابيع من الصالة، كنت 

 كنت أقود الموسيقى فيها، وصلت إلى الحضيض  في  يالت، أثناء القيادة إلى النهضة الروحية  1999في مارس من عام 
علن لي هللا أعمان خطيتي وكرهت ما رأيته  صكككرخت إلى هللا وأخبرته أنني لم  أ دقيقة بالسكككيارة،   45  تلك الرحلة التي اسكككتغرقت

ة: "يا رب، إما صالال  كلمات هذي     قلت له إنني سئمت من محاولة إصالح نفسي وفشلت  ما  لت أتذكرؤمنأكن أعتقد أني م
أن تخلصككنى أو ال، ولكن في كلتا الحالتين كنت أقوم بتزييفها!"  وفي لحظة، فعل هللا لي ما كنت أحاول القيام به لنفسككي عدة  

 مرات: لقد خلصنى! لم يكن هناك شك في  هني أنه قام بهذا العمل  وحياتي لم تكن هي نفسها بل تغيرت منذ  لك الحين 

ا في الخدمة، و نعمة اسكتخدمني لمجدي  ومع  لك، كنت  على مدب السكنوات الق ليلة التالية بعد تجديدب، أعطاني هللا فرصك 
، فلن يستمعوا  عليه    كنت أخشى أنه إ ا اكتشفوا، بطريقة ما، من اعتدت أن أكون يأخشى من جعل الناس يرونني على حقيقت

ا  أفقيك    إلى هللا، فكإن آخر مكا أردت القيكام بكه هو االعتراف  ايك    و ينمكا كنكت أعترف رأسكككككككككككككك يإلى كلمكة قلتهكا أو اليصككككككككككككككدقون خكدمت
 لشخ  آخر 

،  2006عندما ركعت للصكككالة في صكككباح أحد األيام بينما كنت اتمتع بوقت التعبد  الشكككخصكككي في شكككهر مارس من عام  
شارك بحياتي  أ  منذ أكثر من أسبوع، كنت اصارع لكى ى  تكلم هللا بوضوح إلى قلبي وأخبرني أنني بحاجة إلى االعتراف بماض

ا، في صكباح يوم الثالثاء، اتصكلت برئيس جامعي سكابق وشكاركت قصكتي، واعترفت بريائى، وطلبت الغفران  في السكابقة  وأخير  
س كيث واجونر،  الق  -ا!  ا على  لك، فما أتذكري هو الشككككعور بعبء يتم رفعه  كنت حر  حين أنني ال أتذكر بالضككككبط ما قاله رد  

  نامبا، ايداهو

نها تعلم الشكككباب المسكككيحيين كيفية  أا للحياة المنتصكككرة  بالنسكككبة لشكككهادة د أفري فا ونافع  ا  مفيد  تقدم هاتان القصكككتان منظور  
ر  التعامل مع الفشككل وهم يتعلمون السككير مع الرب: "بناء مذبح"، "اعترفوا جميع   بسككاطة هذا،  ا إلى هللا"، "تحركوا لألمام"  أنا أقد 

 ا ما نجعل الحياة المسيحية معقدة للغاية أليس كذلك؟ كثير  

هي شككككهادة    ،ولكن ما ا عن الصككككراعات المسككككتمرة أو الخطايا أو اإلحسككككاس بالخجل الذي ير طنا؟ إن شككككهادة القس كيث
 حية في حياتنا الرو  عمق اعلى الكيفية التي يمكن للتدريبات الروحية أن تحررنا من المشاكل األكثر  

 

 الفكرة الرئيسية 
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سكككتوفر ممارسكككة التدريبات الروحية، إلى جانب خدمة الروح القدس، التدريب لحياة منتصكككرة  إنها ضكككرورية للغاية للتحرك  
  ؤمنيينخارج حياة مسيحية اسمية، فاترة، مهزومة في أغلب األحيان  وقد أثبت  لك كل جيل مخل  من الم

 الدرس 

كانت مهمة في حياة يسوع  وإ ا تم تشكيلنا إلى صورته،   للتدريبات الروحية في حياة كل مؤمن  ةالمهم ةلقد تعلمنا المكان
 يجب أن تصبح مهمة بشكل متزايد في حياتنا كذلك 

ا نتعلم أن هذي التدريبات الروحية تحارب العالم والجسككد والشككيطان  وأنها وسككيلة النعمة، التى تجهزنا للمعركة  ونحن أيضكك  
 توفر التمتع بقدر أكبر من هللا؛ وأنها وسيلة للنعمة لتشكيل التالميذ العاديين إلى صورة المسيح   أنها

في هذا الدرس، سككككوف نسككككتكشكككك  بإيجا  العديد من التدريبات الروحية الكالسككككيكية ونبحث عن طرن عملية لدمجها في 
  )422(مسيرتنا مع هللا

 التدريب على االعتراف -1

،"ا ْعت ر ف وا ب ْعض    ْم ل ب ْعٍض ب الز ال ت  ْوا " )يع ك  ْم أل ْجل  ب ْعٍض، ل ك ْي ت ْشف  ك  ل وا ب ْعض  ص   ( 16:  5و 

   )423(ا للمسيح، فإن ممارسة االعتراف إلى هللا في الصالة الفردية الخاصة هي طريقة للحصول على الغفران المستمروفق  
البعض هو وسيلة للشفاء الروحي  يبدو أن يعقوب يعلم أن الشفاء الروحي  ا أن االعتراف لبعضنا  ولكن الروح القدس يعلم أيض  

ا   يؤدي أحيان ا إلى الشفاء الجسدي أيض 

 تعريف التدريب على االعتراف    -أ
نها ليسكككككت  أ آخر بتواضكككككع لفشكككككل )خطية( روحي محدد ومناطق معروف  لشككككككخ إن التدريب على االعتراف هو االعتراف    

المحيطة وعندما يكون   ليه خاصككككككة في مناطق الخطية إ نحتاج   آخر  ؤمن   فاالعتراف إلى م )424(مسككككككيحية كوسككككككيلة للشككككككفاء الروحي 
الشكعور بالذنب والعار لفشكل الماضكي لن يختفي  في حين أن الغفران يأتي من خالل االعتراف إلى هللا، إال أن الكثيرين    : اإلحسكاس 

 قد اكتشفوا أن االعتراف إلى عضو موثون به في جسد المسيح هو في كثير من األحيان خطوة متواضعة لتحريرهم  

 االعتراف والشفاء   ا  الحظوا العالقة بينمع   (16:  5يع  )مطلوب قراءة  

 
 عدم االتفاق بين "الخطية" واالعتراف    -ب

 
،  Disciplines of Graceإىل كتيب ص     ري مفيد، بعنوان  ابلنس    بة هلذه الدروس ف التدريبات الروحية الكالس    يكية، فدنين أعتمد بش    كل كبري على كتاب ريتش    ارد فوس    رت، احتفال االنض    با ، ابإلض    افة    422

 ، للكاتب كيث دروري. Soul Shaperليك، وكتاب،  ج للدكتور دان  
 12: 6مت   423
 .83دراورى ،  424
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ا لحياة القداسكككككككة والسكككككككير  إ ن تدريب الكتاب المقدس لالعتراف يجعل بعض المسكككككككيحيين غير مرتاحين ألنه يبدو مسكككككككتبعد 
 المنتصر مع هللا 

بها؟ يتعلق أحد    أنه يعيش حياة مقدسكككككككككة ولديه أشكككككككككياء يجب االعتراف  يل البعض، كي  يمكن للمرء أن يدعءقد يتسكككككككككا
 الخطية   ؤمنون الجوانب المركزية للجدل بالكيفية التي يعرف بها المعلمون الم

نها أي "قصكككككككككككور" في بر هللا الكامل  وفي هذا  أإلى تعريف الخطية على نطان واسكككككككككككع تمام ا على    ؤمنينيميل بعض الم
كتابية بين الخطايا المتعمدة مع سككبق االصككرار، والخطايا التي تسككتولى  التعريف، ال يوجد في كثير من األحيان أي اختالفات  

  غير   فجأة )بسكككككككككككبب الضكككككككككككع  الروحي(، أو المواق  والعواط   ؤمنينعلى الم
، متعمد ا خرون الخطية بضككككيق شككككديد بتعد واع    مؤمنون المسككككيحية  ويعر ف الم

ميالن إلى  ضككككككككد قانون هللا وال شككككككككيء أكثر من  لك  فكال الطرفين المتطرفين ي
    مناء المخلصون األ  مؤمنون تجاهل اهتمامات الحياة الحقيقية التي يمتلكها الم

قات الروحية أو ال من ناحية، إ ا كنا نعتقد أن التمرد المتعمد متسككككككككككاٍو مع االنز 
المواق  غير المسككككككككيحية، عندئذ قد نسككككككككتخ  بالخطيئة المعتادة، والتي يقول عنها 

"كلنكا خطكاة"، دون تمييز  من نكاحيكة أخرب، بتعريف      يقول البعض، )425(الحقيقيين "ال يمكنهم" ارتككابهكا   المؤمنين الكتكاب المقكدس أن 
  وقد أصككبحوا غير حسككاسككين تجاي  ي لديهم بر  ات   ؤمنين الخطيئة على نحو ضككيق كإنتهاك صككارخ لناموس هللا، أصككبح العديد من الم 

خطاء، وموق  الشكككككككوب، وعدم الصككككككالة، والغش،  ، والبحث عن األ ة األفكار النجسكككككك   - مدب خطورة "الخطايا" المحزنة للروح القدس  
وفشكككككل اإلنقياد بالروح، والتعصكككككب، والغطرسكككككة، وما إلى  لك  إنهم يبررون المواق  والسكككككلوكيات غير المسكككككيحية ألنهم يرونها فقط 

 كضع  أو أخطاء بشرية، بدال  من الخطايا  

تعريفات الخطيئة بقدر ما يتعلق بمشكككككاكل الحياة الحقيقية في حياتنا وشكككككخصكككككيتنا التي  ال ينبغي لنا أن نشكككككعر بالقلق إ اء  
 تأتي بيننا و ين هللا وتعيق عالقتنا مع ا خرين  تذكر أن هدف هللا في الخالي هو تشكيلنا إلى صورة ابنه 

  يجب أن نسمح لكلمة هللا بتشكيل فهمنا للخطأ وكذلك معيار ما هو صحيح

 

 

 )426(الطرق التي يصف بها الكتاب المقدس الخطيةبعض    -ج
 

 9-8: 3يو 1 425
 من مالحظات مقدمة من الدكتور مايك أفريي.  426

اتك، ويضعف   مهما كان الذى يضعف مبرر
رقة ضميرك، ويحجب إحساسك باهلل، أو  

يخلع مذاقك من األشياء الروحية. باختصار،  
قوة وسلطان جسدك وعقلك،  مهما زاد من 

ك، مهما كان  فهذا الش يء هو خطية بالنسبة ل
انا ويس ي بريًئا في حد ذاته.   سوز
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مثلما لدب شعب األسكيمو في أمريكا الشمالية خمس كلمات مختلفة على األقل لوص  الثلج، فإن الكتاب المقدس يعرف  
 ويص  الخطية بطرن مختلفة 

 ابحث عن هذي الشواهد الكتابية التالية وناقشها  

 ن افعله أح الذب يجب  عدم فعل كل الصال ،)427(الخطيئة كإهمال -1

نكككه  أعلم  أ فعلككه و ألمككا    يرادإاختيككار    ،)428(الخطيككة هى اختيككار وقرار  -2
 ضد ناموس هللا 

نه خطية، حتى  أفعل شكككككئ نعتقد    ،)429(مخالفة الضكككككمير يالخطية ه -3
 ا لكلمة هللا مخالف    يكن  لو لم 

انتهكاك غير مقصككككككككككككككود لوصككككككككككككككايكا هللا التي    ،)430(الجهكل  يالخطيكة ه  -4
 تحتاج إلى تغطية دم يسوع حتى لو لم نكن على علم بها 

 فعل واحد يغيه الرب   ،)431(خطية واحدة  -5

و  هذي هى الخطية التى أمر   ييفعلها االبن الحقيق سكككلوب حياة، والتى الأممارسكككة الخطية ك  ،)432(ممارسكككة الخطية -6
  ديخطئوا فيما بع ن الأفيها يسوع الرجل األعرج والمرأة الزانية  

 هذي خطية جهل بطرس وا خرين معه  ،)433(العمى عن تحيزنا وريائنا -7

 أي فكر، أو كلمة، أو فعل غير متشابه بالمسيح، تحزن الروح القدس   ،)434(إحزان الروح القدس -8

 اشتهاء األشياء الخاطئة   التذمر والشكوب ضد هللا أو  ،)435(لرغبات الدنيويةالمواق  وا -9

 الخطية التى تتغلب على المؤمن في لحظة التجر ة والضع    ،)437(، أو خطايا الغفلة)436(الخطايا غير المقصودة  -10

 

 
 . 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

436 A term used by Dr John Oswalt 
 1: 6غال 437

سيكون من األصح إعطاء مصطلح 
"الخطية" بعض املرونة دون  

الذهاب إلى أقص ى نسيان متطرف  
( الذي يستبعد الخطية 9: 3يو1) 

املعتادة. فالشخص البار ال يخطئ 
"بالفكر والكلمة والفعل كل يوم".  

 
ً
ا ويحتاج ومع ذلك فقد يقصر أحيان

ريتشارد س.  إلى التوبة والغفران. 
 تايلور 
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تكككككككجكككككككعكككككككلكككككككنكككككككا   يجككب أن 
دم يسككككوع المطهر     األوصككككاف الكثيرة للخطية الموجودة في الكتاب المقدس متواضككككعين وتجعلنا نشككككعر بحاجتنا المسككككتمرة إلى

ليس فقط للتكفير عن الخطية المتعمدة، بل عن كل فكر وكلمة وعمل يسكككبب   -يجب أن نذكر أن يسكككوع مات وقام مرة أخرب  
ا أنه بغض النظر عن المسككككككككافة التي قطعناها في مسككككككككيرتنا مع الرب، فإننا نحتاج  يضكككككككك  أ  ا ويقلل من مجدي  يجب أن نذكرألم  

ف يٌع ع  باسكككككتمرار إلى يسكككككوع   ٌد ف ل ن ا شككككك  ئ وا  و إ ْن أ ْخط أ  أ ح  ،  كمدافع )كشكككككفيع( لنا: "ي ا أ ْوال د ي، أ ْكت ب  إ ل ْيك ْم هذ ا ل ك ْي ال  ت ْخط  ْند  ا ب 
" يح  اْلب اري وع  اْلم س  ي س 

)438( 

 
 1: 2يو 1 438

 ، للدكتور مايكل أفيري نصائح عملية ورعوية بشأن الخطيئة
ا     "آي هذا ال يهم"!  -ال تقلل من خطيتك أبد 
يتو وا    نأصككككككككحاب الضككككككككمير  أكي ؟ يمكن أن يرفض المؤمنون   -ك  ال تعظم خطيت 

ال   نفسككهم ويسككمحوا لها بأن تطاردهم ألنه ال يمكنهم أن يغفروا  أيبدو  -ويتحركوا لألمام  
 تبرر خطيتك بسبب الظروف 

  مؤمن  ال(نضككككككككككككككجهم )كي  يتعككامككل الشككككككككككككككخ  مع خطيتككه يروي الكثير عنهم وعن  
   يعترف بفشككله على وجه السككرعة،   اضككج لن يلعب بالكلمات  ولكنه سككوفالصككادن الن
ولكن    إلى األمككام ، ويتحرك  نعمككة، ويقوم بككالتعويض إ ا لزم األمر، ويجككد  ويتوب عنهككا

، ور ما ينفي  ، ويبرر نفسككككككهسككككككوف يتصككككككارع مع هللا  غير الناضككككككج أو الجسككككككدي  مؤمنال
تكبرين لكنه يعطي نعمة  سككككككك الخطية  هذا هو  روة الكبرياء الديني  تذكر ان هللا يقاوم الم

 للمتواضعين 
 ثالثة احتماالت:

م ْن   يمكننرا أن نغطي الخطرايرا ونعراني من العواقرب.  :أوالا  ح ، و  ايك اي  ال  ي ْنج  طك  "م ْن ي ْكت م  خ 
ي ْتر   ا و  م  " )أمثال  ي ق ري ب ه  ا ي ْرح   ( 13: 28ك ه 

، فإن (16:  5يعقوب  ككككك )ا لوفق    يمكننا االعتراف بالخطايا والعثور على الشفاء.  ا:ثانيا 
 االعتراف يجلب الشفاء  والمعترفون يجدون الحرية التي ال يمتلكها المنكرون 

يمكننكا أن نعيش فون ككل خطيكة متعمكدة    يمكننرا التغلرب على الخطرايرا برالنعمرة.  :ثرالثراا
 ومعروفة بالنعمة فالحياة التى تعتمد على النعمة في المسيح من خالل قوة الروح القدس! 
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ال الخطية حتى نصكككككككككل إلى  الخطية  ومع  لك، ال يزال هناك دائم ا احتم  ؤمنون كتب الدكتور مايك أفيري: "ال يمارس الم
السككماء  عالوة على  لك، هناك احتمال واضككح بأن في مكان ما على طول الطريق، سككوف تخطئ وتحتاج إلى الغفران  وهذا  

قدس أن نطلق على أعطالنا بخطايا شككككككككبه  سككككككككيكون من األ"يقول ريتشككككككككارد تايلور:   )439((2-1:  2يو1)هو السككككككككبب في كتابة  
ا من وجدير بالثقة، وأن نقوم برد المسكككككلوب، وأن نتعلم من إخفاقاتنا وفشكككككلنا  نحن ال نتعلم أبد  المسكككككيح، وفي تواضكككككع صكككككادن  

   )440(الفشل"

 عترافقوة اال -د
 إن االعتراف إلى أخ أو أخت موثون به هو سالح قوي ضد الخطية واإلغراء 

األكثر صككككككككككككعو ة في الفو ، واإلغراء يكون أقوب  المعارك السككككككككككككرية هي :  اإلعتراف يجعل التجر ة واإلغراء يفقد قوته -1
عنكدمكا نكون معزولين ووحكدنكا  مكا هي الخطيكة التي يغريكك الشككككككككككككككيطكان بهكا؟ مكا هي المواق  الخكاطئكة التي يمكن أن تنمو في 
قلبك إ ا لم تعرضكككككها للضكككككوء؟ فاالعتراف يجلب قوة، وراحة، ومشكككككورة من صكككككديق روحي في معركتي ويجعل االنتصكككككار أكثر  

عتراف هو رادع للخطية ألنه يضككككع  خارج منا لهم ليال كرادع للدخالء  اال  إنارة   لعديد من العائالت تضككككع أعمدة ا  )441( اال  احتم
 إغراءاتنا حيث يستطيع ا خر رؤيتها ومساعدتنا في الدفاع عنها 

واحد منا  نريد أن يفكر  الميل لحماية صكككككورتنا في كل   نإ  :الكبرياء –عتراف يوجه ضكككككر ة حاسكككككمة لعدونا األكبر  اال -2
عتراف  ا فينا، و التالي، يميلون إلى ارتداء قناع والتظاهر بأننا شكككخصكككيات ليسكككوا على حقيقتهم  إن عمل تواضكككع االالناس جيد  

  )442(سوف يقتلع الرياء ويهيئ تر ة قلو نا من أجل حصاد البر

نحن نعلم أن هللا وحدي يسكتطيع أن يغفر، ولكن،  :  ن الغفران ا مما ينتج عنه ضكما ا مذنب ا حر  ا ما يطلق ضكمير  االعتراف غالب    - 3
، تم تعييننا لتمثيله على األرض  عندما نغفر لبعضكنا البعض من خالل الروح القدس، يتم  سككنى الروح كأعضكاء في جسكد المسكيح،  

مع البعض، يكون األمر كما لو أن   عندما يتكلم اإلخوة واألخوات الممتلئين بالروح بكالم الرحمة بعضكككككهم   إطالن نعمة هللا الروحية  
 )443(يسوع نفسه يتحدث بهذي الكلمات  لقد حررنا بعضنا بعض  بهذا المعنى، نحل على األرض ما قد حل في السماء  

في ظل العهد القديم، كان كهنة الالويين هم ممثلو هللا، ويؤكدون غفران هللا للناس على األرض واسكككككككككتعادة النعمة  هؤالء 
عندما يتم    )444(الكهنة لم يقدموا فقط الذبائح والصككلوات، بل كانوا وكالء هللا البشككريين ليعلنوا لشككعبه الطهارة الطقسككية والغفران 

 
 مالحظات من سلسلة التشكيل الروحت ، الذهاب إىل العمق.  439

440 God’s Revivalist, 2001 . 
 9: 4؛ جا 17: 27؛   17: 17؛  14: 11أم  441

 .13: 28أم  442
 23: 20؛ 18: 18؛  19: 16مت  443
 23: 13ال  444
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كان عليه أن يقدم   -وهو مرض يجعله غير صكككالح للعبادة والشكككركة   -شكككفاء األبري، على سكككبيل المثال، من مرض برصكككه  
 ء  كان كهنة هللا هم ممثلو هللا البشريين، ومؤيددين من هللا الستعادة اإلنسان إلى الشركة نفسه إلى الكهنة لتأكيد هذا الشفا

لما ا كان يطلب    )445(، فما ا طلب منهم أن يفعلوا؟ (14:  17لو)ن شكفى يسكوع بطريقة معجزية العشكرة البري في أبعد     
 مة من خالل الكنيسة ا ما يتجاو  كنيسته ولكن يسكب نع لك؟ هذا يوضح حقيقة أن هللا نادر  

القككدس، نحن ال نقككدم فقط الككذبككائح الروحيككة المقبولككة لككدب    بككالروحوككهنككة، ممتليئين    يعلم العهككد الجككديككد كهنوت المؤمنين  
ا نمثل حب هللا لبعضككككككككككككنا البعض  عندما نمد المحبة الغافرة، يبدو األمر كما لو أن هللا يمد محبته الغافرة  ، ولكننا أيضكككككككككككك  )446(هللا 
ا"،  يضك  أ ا  وعندما نميز االنكسكار الروحي  والتو ة الحقيقية لمؤمنين آخرين ونقول لهم: "إ ا كان هللا غفر لك، فنحن نغفر لك  يضك  أ 

سككلهم من الشككعور بالذنب والخزب  وينطبق نفس الشككيء علينا عندما نعترف  وكل من هناك نعمة شككافية تنسكككب في قلو هم، وتغ 
 منحه لكنيسته لتدبير النعمة الشافية    ا   إ اختبر هذا سيشهد لسلطان هللا الهائل  

 نصائح عملية لممارسة االعتراف:
المحيطة أو الصككككراع السككككري واخرج  ( بحيث يمكن أن تعترف له ببعض الخطايا  يابحث عن شككككخ  تقى )غير مثال -1
 الصالة من أجلك  ها  اطلب منطاهر  

 ا وتأكد من عدم إلقاء اللوم على ا خرين  ال تعترف بالتفاصيل غير الضرورية  اطلب الحكمة كن صادق   -2

  جك أو  ميلك في السككككككن أو صكككككديقك أن يعطيك و إ ا شكككككعرت أنه ليس لديك ما تعترف به، فاطلب من  وجتك أو    -3
 بعض االقتراحات! اسأل "هل ترب أشياء في حياتي مؤ ية وضارة؟" 

اقبل كلمة هللا من خالل الشككخ  الذب تعترف له  "هذا هو أفضككل فهم لكهنوت جميع المؤمنين  اسككمع لتأكيدات هللا   -4
  (447)بأنه قد غفرت لك خطاياك  وصدقها

اعترافك ا للكنيسككككككككككككككة، لكن معظم اعترافكاتنكا    الروحي االخالقيكة  ال تبكث أوتكذيع اعترافكاتكك  قكد يتطلكب بعض إخفكاقكات القكائكد  -5
ا من واحكد أو   و أا مكا تكون أكبر من دائرة الجرم  ثنين  يقول كيكث دروري، "إن دائرة االعتراف نكادر  أتتطلكب دائرة صككككككككككككككغيرة جكد 

    )448(ساءة"اإل

أجزاء من هكذا التعليم مر ككة ومحيرة؟ اسككككككككككككككمح  تكأمكل تكدريكب االعتراف مع مجموعتكك  مكا هي األفككار المفيكدة؟ هكل هنكاك  
ا   لبضع دقائق للتأمل الشخصي أيض 

 
 14: 17لو  445
 2: 5بط 1 446
 93دروارى ،  447

448 Ibid, 92 . 



148 

 

 :  التدريب الروحى للخضوع -2

ْر  ل وا ب الت   ت سككككك  ْم ل ب ْعٍض، و  ك  ين  ب ْعضككككك  ع  اضككككك  ا خ  م يع  ون وا ج  ك  ، و  ي وخ  ع وا ل لشكككككي ، اْخضككككك  اث  ا األ ْحد  م   "ك ذل ك  أ ييه  :»هللا  ي ق او  ، أل ن  ع  و اضككككك 
ْم ن ْعم ة «  يه  ع ون  ف ي ْعط  ، و أ م ا اْلم ت و اضككك  ت ْكب ر ين  ( ال يوجد أي تدريب أكثر أهمية من تدريب الخضكككوع، على الرغم  5:  5بط1) اْلم سكككْ

)سكككككككنوضكككككككح بإيجا  بعض هذي التحديات وسكككككككوء الفهم    ا ما أسكككككككيء فهمه وإسكككككككاءة معاملته من أنه يقدم بعض التحديات وكثير  
 ذا القسم (والتجاو ات في ه

 ا  تعريف تدريب الخضوع كتابيا   -أ
يعر  ف ريتشككارد فوسككتر تدريب الخضككوع بأنه "القدرة على وضككع الحمل الفظيع المتمثل في االضككطرار إلى الحصككول على  

    )450(ا صورة عبد، وأطاع حتى الموتوهذا التدريب يتبع مثال يسوع، الذي أخلى نفسه، أخذ    )449(طريقتنا الخاصة "

 اقرأ ا يات التالية بعناية  ضع خطا تحت  كل الكلمات التي لها عالقة بالخضوع 

ْم ب   - ت ف ان اس  أ ن ه  ْخو ة : أ ْنت ْم ت ْعر ف ون  ب ْيت  اسككْ ا اإل  ع وا  "و أ ْطل ب  إ ل ْيك ْم أ ييه  ،ك ْي ت ْخضكك  ين  يسكك  ْدم ة  اْلق د   ْم ل خ  ه  ت ب وا أ ْنف سكك  ق ْد ر  ائ ي ة ، و  اك ور ة  أ خ 
ي ْتع ب  " ) ْم و  ه  ك ل   م ْن ي ْعم ل  م ع  ، و  ْثل  هؤ ال ء  ا ل م   ( 16-15:  16كو1أ ْنت ْم أ ْيض 

ْوف  هللا  " ) - ْم ل ب ْعٍض ف ي خ  ك  ين  ب ْعض  ع  اض   ( 21:  5فأ"خ 

،"أ   - م ا ل لر ب   ال ك ن  ك  ْعن  ل ر ج  اء  اْخضكككككك  ا الن  سكككككك  ل        ييه  ة ، و ه و  م خ  ا ر ْأس  اْلك ن يسكككككك  يح  أ ْيضكككككك  م ا أ ن  اْلم سكككككك  ْرأ ة  ك  أ ن  الر ج ل  ه و  ر ْأس  اْلم 
" د  س   ( 23-22:  5فأ)  اْلج 

ذل ك  الن    - ، ك  يح  ة  ل ْلم س  ع  اْلك ن يس  م ا ت ْخض  لك ْن ك  ْيٍء" )"و  ن  ف ي ك ل   ش  ال ه  اء  ل ر ج   ( 24:  5فأس 

يح   " - م ا ل ْلم سككككك  ْم ك  اط ة  ق ل و  ك  ٍة، ف ي ب سككككك  ر ْعد  ْوٍف و  د  ب خ  سككككك  ب  اْلج  سككككك  ت ك ْم ح  اد  يع وا سككككك  ، أ ط  ب يد  ا اْلع  ي  أ ييه  م ْن ي ْرضككككك  ْين  ك  ْدم ة  اْلع  ال  ب خ 
، ع   يح  ب يد  اْلم س  ع  ، ب ْل ك  ،" )الن اس  ْلب  يئ ة  هللا  م ن  اْلق  ل ين  م ش   ( 6-5:  6فأام 

" ) كو - م ا ي ل يق  ف ي الر ب   ال ك ن  ك  ْعن  ل ر ج  اء ، اْخض  ا الن  س   ( 18: 3"أ ي ت ه 

َي ف ي الر ب   "  - ْيٍء أل ن  هذ ا م ْرض  ْم ف ي ك ل   ش  يك  يع وا و ال د  ، أ ط  ا األ ْوال د   (  20:  3كو )   "أ ييه 

- ( "، ان  ل ْلم ل ك  ف ك م ْن ه و  ف ْون  اْلك ل   ْن أ ْجل  الر ب    إ ْن ك  ر يٍ  م  ع وا ل ك ل   ت ْرت يٍب ب ش   ( 13:  2بط1"ف اْخض 

ْر  ل وا ب   - ت سككككك  ْم ل ب ْعٍض، و  ك  ين  ب ْعضككككك  ع  اضككككك  ا خ  م يع  ون وا ج  ك  ، و  ي وخ  ع وا ل لشكككككي ، اْخضككككك  اث  ا األ ْحد  م   "ك ذل ك  أ ييه  :»هللا  ي ق او  ، أل ن  ع  الت و اضككككك 
ْم ن ْعم ة « ) يه  ع ون  ف ي ْعط  ، و أ م ا اْلم ت و اض   ( 5:  5بط1اْلم ْست ْكب ر ين 

 
 . 111فوسرت ،  449
 . 8-7: 2 ف  450
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ْم ف ت م ث ل وا ب إ يم   - ت ه  ير  اي ة  س  وا إ ل ى ن ه  ل م ة  هللا   اْنظ ر  ْم ب ك  ل م وك  ين  ك  م  ال ذ  يك  د  وا م ْرش  ْم "  "ا ْ ك ر   ( 7:  13)عبان ه 

ا"، "الزوجات"، "األطفال"،  م"، "اإلخوة"، "بعضككككككككككم بعضككككككككك  اا! الخضكككككككككوع هو تدريب للجميع: "الخدهذي ا يات ال تترك أحد  
"أنفسكككككككككم"، "الشككككككككباب"، "جميعكم"  الكتاب المقدس يدعونا للخضككككككككوع و، وللملوك والحكام، والقادة الروحيين، واأل واج، وا باء 

 والسادة ولبعضنا البعض واألمهات،  

ْم  :  الخضككوع هو عمل الطاعة -1 ه  ي ْأخ ذ ون  أل ْنف سكك  م ون  سكك  م  ت ْرت يب  هللا ، و اْلم ق او  ْلط ان  ي ق او  م  السككي ت ى إ ن  م ْن ي ق او  يقول بولس "ح 
ْين ون ة " وس التي يمكن أن نتعلمها في أي  إ ا فالخضككككككككوع للسككككككككلطات هو بأمر من الروح القدس  ر ما كان أحد أعظم الدر   (451)د 

 به  هذا هو الخضوع لكلمة هللا   يوقت هو الخضوع فقط ألن هللا يوص

يتضكككككم ن الخضكككككوع أكثر من مجرد أعمال الخضكككككوع، لكنه موق  الخضكككككوع  :  ا موق يضككككك  أالخضكككككوع هو عمل ولكنه   -2
ا  يمكننا أن نفعل ما يسككأل الناس ظاهري ا فقط، بينما فى داخلنا   يكمن االسككتياء أو الغضككب تجاههم  تذكرت قصككة الطفل  أيضكك 

ا ما سكككككمعه يقول: "أنا أجلس في الصكككككغير الذي كان يسكككككيء التصكككككرف  أخبرته والدته أن يجلس، وهو ما فعله  لكن شكككككخصككككك  
 ا!يض  أا "يجلسون" فى الداخل وفى الخارج  الخارج، لكنى أق  في الداخل!" يريد هللا أن نكون أشخاص  

 ة التي رتبها هللا هو عمل ثقةالخضوع للسلط -3
ائ ق ة ، أل ن ه    :أوال   ين  اْلف  ال ط  ْع ك لي ن ْفٍس ل لسك  ل ْيس     إنه عمل يشكهد على ثقتنا في خيارات هللا السكيادية  يحثنا بولس على "ل ت ْخضك 

ت ب ٌة م ن  هللا "  ين  اْلك ائ ن ة  ه ي  م ر  ال ط  ن او ، و السكك  ْلط اٌن إ ال  م  سكك 
ا السككيد الرب وأنه في نهاية المطاف  إ ا كنا نعتقد أن هللا هو حق   )452(

ا فالخضكككوع  و  وجي، أو من يحصكككل على منصكككب، إ   أا باء،   وأهو المسكككؤول عن من الذي ينتخبه، من مدرب أو مشكككرف،  
 يصبح  شهادة على حكمته 

لم يبرر التمرد  كان يعلم أن هللا  و السككككيادة    ن بولس عا  تحت حكم الديكتاتوريين الرومانيين القسككككاة  ومع  لكأتذكر،  
ي عْ    العليا ْمل ك ة  الن اس  و  ل  ٌط ف ي م  ل ي  م ت سككككككككككككك  ت ى ت ْعل م  أ ن  اْلع  ا م ْن وقبله بقرون، قال هللا لنبوخذ نصكككككككككككككر، عن طريق دانيال، "ح  يه  ط 

اء  " ي ش 
 فثق أن هللا هو صاحب السيادة العليا   )453(

يكون عمل ثقة في قدرة هللا على تغيير قلب قائدنا  عندما ال نحب القرارات التي يتم اتخا ها، ولكن   الخضكككككككككككوع غالب ا ما   : ثاني ا   
يل ه "   ال يوجد شيء يمكننا القيام به لتغيير األشياء، ونحن نصلي بالوعد  اء  ي م  ْيث م ا ش  ي اٍي، ح  ل  م  او  د  ج  لقد    )454("ق ْلب  اْلم ل ك  ف ي ي د  الر ب   ك 

وإظهار احترامهن لهم، بدأ هللا يغير    م في الصكالة من أجله   ن مع أ واجهن و دأ   شكجار سكمعت  وجات يشكهدن أنه عندما توقفن عن ال 
 قلوب أ واجهن! 

 
 2-1: 13رو  451

452 Ibid 
 25: 4دانيال  453
 1: 21امثال  454
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ر من الخوف! هكذا ينصككككككح  :  ن يكون عمل سككككككجود وعبادة أالخضككككككوع يمكن   -4 اجعل المسككككككيح بؤرة تركيزك أنك سككككككتحر 
ا األ ْوال د ،:  بولس كنيسككة أفسككس قائال   ْيٍء"، "أ ييه  ن  ف ي ك ل   شكك  ال ه  اء  ل ر ج  ذل ك  الن  سكك  ، ك  يح  ة  ل ْلم سكك  ع  اْلك ن يسكك  م ا ت ْخضكك  لك ْن ك  يع وا       "و  أ ط 

َق"،   يع وا  "الر ب   أل ن  هذ ا ح  ، أ ط  ب يد  ا اْلع  "  كما لو كان بولس عندما يكتب،    أ ييه  يح  م ا ل ْلم سككك  فإنه يعرف صكككعو ة ما يطلب  فهو  ك 
يكونون، لذلك يقول: "انظروا إلى القائد األعلى، إلى الشكككككخ  المثالي   ما  اا كي  أن القادة البشكككككريين المعيبين غالب  يعرف جيد  

جود  ا له! واخضكككككككعوا للقائد الدنيوي المعيب بدافع السككككككك الذي هو فوقهم، والذب عي نهم! افعلوا  لك من أجله! افعلوا  لك خشكككككككوع  
 ا أو يرتكب خطأ " في ا يات التي قرأناها في وقت سككككككككككككابق، الحظوا كي  أن معظم األوامروالعبادة  لمن ال ولن يفشككككككككككككل أبد  

مة يتبعها ، "كما للمسكيح"، "في خوف هللا"، "كما للرب"، إلخ  كي  تظن أن موقفك تجاي الخضكوع سكيتغير إ ا  ""الرب قريب  المقد 
  من  وجك أو رئيسك أو معلمك أو راعيك؟ جعلت الرب محور اهتمامك بدال  

ن مفتاح  إا أن نخدم القادة ونعمل من أجل الناس الذين يصكككككككعب التعامل معهم  في بعض األحيان   سكككككككيكون علينا جميع  
، يا يسككككككوع، هذا القائد الذي أقمته في حياتي معيوب، لكنني  يالحرية هو جعل الخضككككككوع هو عمل عبادة وسككككككجود  وأن نصككككككل

أو الثورة الهادئة  سككأغض   يأجلك! أرب نقاط ضككعفهم، لكنني لن أسككتخدم نقاط ضككعفهم كذريعة لالنتقاد العلن سككأخضككع له من
ليك يا هللا، وسككككككأعبدك لحكمتك في هذا االختيار الذي صككككككنعته لنا  أنت تعرف ما هو األفضككككككل لي إالنظر عن القائد  وانظر  

 خضع لخطتك السيادية أ  لذلك لن أتمر د على إرادتك، ولكنى  ولعائلتي ولبلدي  أنت تعرف ما هي مقاصدك في المستقبل

ال نقوم بدورنا لتحقيق العدالة  لكنه    نناإأو نعمل من أجل التغيير؛    يننا ال نصكلإهذا ال يعني بالطبع أننا نصكبح سكلبيين   
أن ككل الجهود المتكأصككككككككككككككلكة  في اإليمكان والثقكة في أن هللا يتحكم في حيكاتنكا    ييعن

 وعالمنا 

ين  ب ك ل   ه ْيب ٍة   تب بطرس هذي الكلمات إلى العبيد:يك ع  اض  ون وا خ  ام ، ك  د  ا اْلخ  "أ ييه 
ا   ف  ق ين  ف ق ْط، ب ْل ل ْلع ن ف اء  أ ْيضكك  ين  اْلم ت ر  ال ح  ة ، ل ْيس  ل لصكك  اد  ا ت أ ل م     ل لسكك  يح  أ ْيضكك  ف إ ن  اْلم سكك 

ث اال  ل   ا ل ن ا م  وهذي ليسكت كلمات سكهلة لسكماعها     )455(ك ْي ت ت ب ع وا خ ط و ات ه  أل ْجل ن ا، ت ار ك 
 اليوم، ولكن يجب علينا سماعها 

يتكلم الكتاب المقدس عن الخضكوع للسكلطات المرتبة  :  الكتاب المقدس يعلم خضكوع المؤمنين المتبادل بعضكهم لبعض -5
ا عندما يتم تعليم الخضكوع،  عضكاء جسكد المسكيح بعضكهم لبعض  وغالب  أ ا خضكوع المؤمنين الممتلئين بالروح و يضك  أمن هللا ولكن 

ون وا    طفال فقط بذلك  ولكن الكتاب المقدس يؤكد على الخضكككككككوع المتبادل من كل مؤمن لآلخر نه ينصكككككككح الزوجات واألإف ك  "و 
"، ع  ْر  ل وا ب الت و اضككك  ت سككك  ْم ل ب ْعٍض، و  ك  ين  ب ْعضككك  ع  اضككك  ا خ  م يع  تعلم التنا ل عن حقوقنا وتجاو نا   يفالخضكككوع بعضكككنا لبعض يعن  )456(ج 

 
 .21، 18: 2 بط1  455
 5: 5 بط 1 456
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  ي االنسكككككجام  وهذا يعد من أصكككككعب الدروس التو جل السكككككالم  أحدنا ا خر والتضكككككحية من أ  يحتياجات ا خر واالسكككككتماع لرأال
 عضاء الكنيسة  ولكن هناك حرية فى تعلم  لك!أ  واج و طفال واألها طالب الجامعة واأليتعلم

إن القادة المعينيين من هللا في البيت والكنيسككة والحكومة يمارسككون الرقابة ولكنهم ال يمارسككون "االسككتبداد على من هم في 
يجب علينا أال نسككككككتخدم السككككككلطة لإليذاء ولكن للمسككككككاعدة  يرفع اإلنجيل ويكرم كل عضككككككو في جسككككككد المسككككككيح،    )457(خدمتهم"

ا لبعضككككنا البعض  تخضككككع الزوجات إلى أ واجهن، ولكن يجب على األ واج أيضكككك   ا أن و التالي هناك طرن نخضككككع بها جميع 
نيسكة أن يخضكعوا إلى قادة الكنيسكة، لكن هؤالء القادة ال يحبوا  وجاتهم وأن يخدموهن كما فعل المسكيح  يجب على أعضكاء الك

ود ون )أبد   ي ة ""ي سككك  ائ ر ين  أ ْمث ل ة  ل لر ع  ب ة ، ب ْل صككك  ل ى األ ْنصككك  ثياب التواضكككع ، ويقبل مكانه المعطى   ؤمنعندما يرتدي كل م   )458(ا( ع 
ا عندما  ا وصككككحيح  ا  ويبقى الخضككككوع سككككليم  ا مبارك  له من هللا في الجسككككد ويخدم بفرح بعضككككنا البعض، سككككيكون الخضككككوع اختبار  

 يمتلئ المؤمنون بالحب و التواضع 

لم يخضكع   لن يتشككل أحد على اإلطالن إلى صكورة المسكيح ما:  الخضكوع للسكلطات أمر بالغ األهمية للنضكج الروحي -6
ا  وال  أان نتبع    ا حتى نتعلم للسكككككككككلطات أو يجعل احتياجاته ورغباته وآرائه خاضكككككككككعة  خر  ولن نقود أبد     ولن يتم الوثون بنا أبد 

 حتى نتعلم طاعة األوامر 

ن عدم خضكوعنا بعضكنا لبعض والتنا ل عن حقوقنا هو السكبب الجذري للصكراعات العديدة في المنزل، والمدرسكة، ومكان إ
 تنا، وتشكيل المسيح فينا ونجاحنا، ووحد  والمجتمع، والكنيسة المحلية  فالخضوع للسلطة هو طريقة هللا لحمايتنا،  العمل،

ا خيبة األمل والسكخط الذي شكعرت به لبين  قبل أيام قليلة، كنت قد أعطيت  يصكباح االثنين كمدرس في الف مالن أنسكى أبد 
ا مهمة بسكيطة ولكنها مهمة نهائية  لقد أوضكحت أن المهمة كانت تسكلم في صكباح يوم االثنين،  طالب الخدمة المتخرجين قريب  

لى الفصكككل، علمت إيجب أن يكون حاضكككر ا، وأن هذي المهمة كانت شكككرط ا للتخرج  ولصكككدمتي، عندما وصكككلت  وأن كل طالب  
أن ثالثة من طالبنا المتخرجين في خدمتنا اختاروا عدم الخضككككككككور إلى الفصككككككككل وعدم تسككككككككليم المهمة  أدركت أن غيابهم كان 

ا على ما اعتقدوا أنها مهمة "غبية"   احتجاج 

الفصكككككل، وسكككككرت إلى مسككككككن الرجال، ووجدت هؤالء الطالب الثالثة يجلسكككككون في إحدب غرفهم وهم يضكككككحكون  غادرت  
ا  ظنوا أنهم أ كياء  ظنوا أنهم يسككككككككككككتطيعون فعل ما يريدون القيام به دون عواقب  ظنوا أن المهمة غير  ويقضككككككككككككون وقت ا ممتع 

 لك! كنت شككككككككديد القسككككككككوة عليهم ألن ما أعرفه هو أنهم لن يتأهلوا  مهمة، وأنه ال ينبغي عليهم القيام بها  لكنهم تعلموا خالف  
وا إلى تأديب، و عد سككككنوات شكككككرني  اثنان من هؤالء دم    جميع الشككككبان الثالثة ق  يا لقيادة قطيع هللا حتى يتعلموا اتباع الراعأبد  

 الشباب قساوسة اليوم 

 
 3-2: 5 بط 1 457
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 ا؟ متى يكون الخضوع مدمرا   –حدود الخضوع    -ب

 بعض اإلرشادات للمناقشة:  يا وقد يحتاج إلى رفض  فيما يلا يصبح الخضوع مدمر  همناسبات عندهناك  

ابتعد عن القادة الذين يطلبون الوالء األعمى والتبعية الطائشككة   :  ا عندما يصككبح مطلب ا ومسككيئ ايصككبح الخضككوع  مدمر   -1
ا يتم التحدث بها إلى شكخ  بالغ  فالكثيرون اليوم أصكيبوا  لغة مسكيئة، خاصكة  عندم يفعل ما أقوله وال تسكأل أسكئلة!" هأ"فقط  

أننا ال نعبر عن رأينا أو نواجه المشكككاكل أو نثير قضكككايا مثيرة للجدل  يمكن القيام   يبهذا النوع من اإلسكككاءات  الخضكككوع اليعن
 بذلك بروح الخضوع المتبادل 

المسككيح  يعتبر قائد ضككعي  الذب يتعين عليه طلب    ا بدافع احترام هدية نعطيها لبعضككنا بعضكك   الخضككوع مثل المحبة، هو
  سكككككككيدافع هللا عن قادته  سكككككككيحارب هللا حرو هم  سكككككككوف  هالخضكككككككوع  عندما يأتي سكككككككلطاننا من هللا، لن نحتاج إلى المطالبة ب

 يمنحهم هللا سلطة روحية سيتبعها ا خرون عن طيب خاطر 

ن القائد المتواضكع  لقد تمردوا ضكد قيادة موسكى بسكبب العيوب التي  تعل م هارون ومريم بالطريقة الصكعبة أن هللا سكيدافع ع
بالكراهية لزوجة موسكككككى مما أدب إلى الشكككككك فى سكككككلطة موسكككككى: "هل تكلم الرب فقط من  ما  و دأ تمرده)459(رأوها في عائلته

ا؟ "لكن موسككى تعامل مع هذي المشكككلة بهدوء وسككمح و يضكك  ألم يكلمنا نحن  أ  خالل موسككى؟" فقاال هل كلم الرب موسككى وحدي 
  )460(ان يتعامل معها

طاعة أمر ألنه صكككمم إ ، رفض بولس  ( 37:  16ع )أ فى  :  ا لخطية شكككخ  آخر ا عندما يصكككبح تسكككتر  يصكككبح الخضكككوع مدمر    - 2
 لتغطية الخطية  إ ا طلبت أي سلطة أن نغطي خطايانا أو نشارك في خطيتهم، فلدينا الحق والواجب لرفض الخضوع  

عندما طالب مسكككككككؤولون من :  يصكككككككبح الخضكككككككوع  مدمر ا عندما يكون خضكككككككوعنا للقانون اإلنسكككككككاني انتهاك ا لكلمة هللا -3
كثر من هللا،  أن نسكككككمع لكم  أمام هللا  أا  ن كان حق  إ"  :أن اليعلم بطرس ويوحنا أو يتكلما باسكككككم يسكككككوع، أجابوا باحترام   م السكككككنهدري
  "ينا وسمعناأن ال نتكلم بما ر أننا نحن ال يمكننا  أل   فاحكموا

موضكككككوع ألنه يشكككككتمل على  دائم ا ما يكون من الصكككككعب تدريس هذا ال:  ليس من السكككككهل دائم ا تحديد حدود الخضكككككوع -4
والمخرجون،    عالقات إنسكككككانية، والعالقات معقدة بسكككككبب الخطية  ألن البشكككككر معيو ون، بما في  لك الرؤسكككككاء، والديكتاتوريون،

واأل واج، والمديرون، إلخ  هل يجب على المواطن أن يخضكككككككككع لحكومته حتى عندما تكون فاسكككككككككدة؟ هل يجب على الموظ   
يعطينا كلمة حكيمة هنا: في بعض األحيان يكون   ،ه عندما ال يسكككتحق االحترام؟ ريتشكككارد فوسكككترالتصكككرف باحترام نحو رئيسككك 

من السكهل تحديد حدود الخضكوع  يطلب من الزوجة معاقبة الطفل بشككل غير معقول  ي طلب من الطفل مسكاعدة شكخ  بالغ  
دس والضكككككككككمير من أجل الدولة )الحكومة(  في في ممارسكككككككككة غير قانونية  مطلوب من المواطن أن ينتهك مايمليه الكتاب المق

 
 2-1: 12عدد  459

460 Ibid, 3 .     



153 

 

في كثير من األحيان يكون من الصكككككككككككعب للغاية تحديد    كل حالة، يرفض التلميذ، ليس بغرور، بل بروح الوداعة والخضكككككككككككوع 
حدود الخضكوع  ما ا عن شكريك الزواج الذي يشكعر باالختنان ويمتنع من اإلشكباع الشكخصكي بسكبب مهنة الزوج / الزوجة؟ هل 

ا؟ هل يخضككككككع الطالب أو الطالب درجة ظلم   ي؟ ما ا عن المعلم الذي يعطركل مشككككككروع من إنكار الذات، أم أنه مدمهذا شكككككك 
موظفيه على أسككاس المحسككو ية   ؟ ما الذي يفعله الموظ  المحروم، ال سككيما إ ا   ييقاوم؟ ما ا عن صككاحب العمل الذي يرق

 كانت الزيادة مطلو ة من أجل مصلحة عائلته؟ 

ال يوجد شككككيء اسككككمه قانون   اإلنسككككانية معقدة  إنها أسككككئلة ال تقدم إجابات مبسككككطة    العالقاتئل معقدة ببسككككاطة ألن  سككككا هذي م 
 )461(وف كل حالة  يجب أن نكون متشككين للغاية في جميع القوانين التي تدعي التعامل مع كل ظرف من الظر   ي الخضوع سيغط 

  خذ بضككع لحظات لمناقشككة حدود الخضككوع  )462(ا على الروح القدسعميق    إتكاال    تكل(ن)  نحن في تعريف حدود الخضككوع،  
 هذي  ر ما هناك حدود قد تضيفها أو شهادات يمكنك مشاركتها في مخاطر الخضوع األعمى 

 نصائح عملية لممارسة الخضوع

أو تعمل في خدمة أو شكككككركة، فهناك دائم ا سكككككياسكككككات وقواعد مؤسكككككسكككككية للحفا  عليها  تدرب    جامعي ا إ ا كنت طالب ا   -1
 عليها باستمرار  وق  عن قطع الزوايا 

 اطلب من الروح القدس أن يعلمك كيفية تطوير موق  أكثر خضوع ا للسلطة  -2

 من المطالبة بحقوقك   تعلم أن تخضع لمن حولك بدال   -3

   " "، "الع ألوامر صغيرة: "ابتعد قليال  درب نفسك على الخضو  -4

 راجع الكتاب المقدس عن الخضوع في هذا الدرس واطلب من الرب أن يساعدك في معرفة كيفية تطبيقها في حياتك    -5

 التدريب الروحى للخدمة:  -3

ْم    و أ م ا أ ْنت ْم ف ل ْيس     "ف ق ال  ل ه ْم:»م ل وك   ون ه  ود  م "األ م م  ي س  اد  اْلخ  م  ك  ، و اْلم ت ق د   األ ْصغ ر  ْم ل ي ك ْن ك  ذ ا، ب ل  اْلك ب ير  ف يك   )463(هك 

بالمسيح  بين الرعاة والمعلمين والموسيقيين والمسيحيين العاديين    بشكل أعمق في التواضع شبهالخدمة    نظام سوف يدر نا  
في الكنيسككككككة العالمية، فإن الحسككككككد هو واحد من أكثر الخطايا السككككككامة المتجذرة في 

  في كثير من األحيان ال ندرك وجودها المميت هناك  هل شكككككككككعرت نسكككككككككانقلب اإل
نك تسككككككككككككككتحق؟ وهل تشككككككككككككككعر  باأللم عندما لم يتم االعتراف بك وتكريمك كما تعتقد أ

باالسكككككتياء عندما يحصكككككل ا خرون على الفضكككككل في العمل الذي أنجزته؟ وهل تجد صكككككعو ة في االبتهاج والفرح في نجاحات  
 

 19: 4 أع 461
 121تيلور  462
 26-25: 22 لو 463

ننا تدريب الخدمة ع ى قول 
ّ
يمك

عاب الترويج والسلطة في "ال" ألل
 ريتشارد فوستر   العالم. 
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عندما يفشكككككل ا خرون؟ وهل تشكككككعر بعدم األمان عند اإلشكككككادة با خرين؟ عندما يقوم    مسكككككرور فى السكككككر  تكون ا خرين؟ وهل 
أفضكككككل؟ لقد تم إغراء جميعنا بهذي الطرن إلى حد  أفكار سكككككرية يمكنك القيام بذلك ا داء بشككككككل  ا خرون باألداء، هل تحتفه ب

أجل التفون فقط باحران طبيعتنا بواسككككطة  يوم الخمسككككين، من خالل نار الروح  ما، ال يمكن إال أن تحترن قوتنا التنافسككككية من 
 فكر الخادم   -زرع فكر المسيح الوديع المتواضع  ولكن حتى بعد يوم الخمسين، يجب علينا أن ن )464(القدس ا كلة 

 تعريف تدريب الخدمة    -أ
إن تدريب الخدمة هو  راعة فكر وأفعال خادم في كل موسككم من فصككول الحياة  ويعرف يسككوع من هو الخادم  كان هو    

 عطى أكثر من أي شخ  آخر، وجعل نفسه أقل من أي شخ  آخر أ أعظم من أي شخ  آخر، و 

 ن حياة الخادم تبدأ بفكر المسيح أرسالة فيلبى تعلمنا   ا مع    (11-5:  2في )قراءة  

وجد يسكوع فى "صكورة هللا" )عدد  :  يتميز الخادم بالتواضكع وليس بالترويج الذاتي -1
ي  )465((  يمتلك يسككككوع "الصككككفات األسككككاسككككية لإلله"6 اء  م ْجد      تقول رسككككالة العبرانيين، "ب ه 

ْوه ر ي  )هللا("  ،)هللا( م  ج  ر سككككككككككككككْ و 
ب واحد"، و"من رآنى فقكد رأب    وقال يسككككككككككككككوع: "أنا وا )466(

"ي  نى فى ا ب وا ب فأا ب    ألست تؤمن 
)467(  

ال  و  " كل ما هو هللا، يسكككككوع هو كذلك؛ ومع  لك فهو لم يتشكككككبث به  بكل  اد  ة  أ ْن ي ك ون  م ع  ْلسككككك  لكن يسكككككوع لم يحسكككككب "خ 
ا إ ن  هللا  أ ب وي ،  معنى الكلمة، كان يسكككككوع معادال و  حتى أنه طالب هذي المسكككككاواة لنفسكككككه،   ولهذا أبغضكككككه اليهود: "ب ْل ق ال  أ ْيضككككك 

ه  ب او  " ال  ن ْفسك  اد  م ع 
ْوه ر ي ،     وصك  كاتب العبرانيين يسكوع بأنه)469(: "ر ي وإلهي"، وسكجد له توما قائال  )468( م  )بصكمة( ج    ب أ "ر سكْ

لمعادن، والنقش على الخزف، وختم عملة معدنية   )طبيعة هللا(، وهي كلمة تسككككككككتخدم في النقش على الخشككككككككب، والنقش على ا
 ا!يسوع هو هللا الذب صار جسد  

ا"   " أو "أفرغ نفسككه" أو "وضككع جانب  kenosis(  تأتي الكلمات "أخلى نفسككه" من الكلمة اليونانية "أ  7يسككوع "أخلى نفسككه" )
ا  في الوقت الذي وضكككككككككككككع فيه الحقون جانب  وهذا يعني أنه على الرغم من أن يسكككككككككككككوع المسكككككككككككككيح لم يتخل عن ألوهيته، إال أنه  

ا، إال أنه اختار أن يضككككككككككع جانب   ا ثو ه  وامتيا ات طبيعته اإللهية  على الرغم من أن يسككككككككككوع المسككككككككككيح لم يتخل عن ألوهيته أبد 

 
 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

ال يوجد حد ملا يمكن أن يفعله  
 أو امرأة ال  

ً
هللا عندما يجد رجال

تهتم بمن يحصل ع ى  
االئتمان،  املا أنه يحصل ع ى 

 غير معروف  - املجد! 
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كان ، إال أنه ظهر وكأنه )470(""على الرغم من أنه بقي كامال    ي:ا وأن يلبس خرن اإلنسككككككككككككانية  يقول جون ويسككككككككككككلالملكي جانب  
 خفى ملؤي عن رؤية الناس والمالئكة" أنه  ا؛ ألفارغ  

ا في التخلي عن تمييزي وكرامته وسمعته  ا  أما بالنسبة لألغراض الفدائية، فقد أصبح راغب  لن يتغير جوهر يسوع وهويته أبد  
 ن نتبعه أب  ا  وهنا  قلب الخادم ومثالنا الذب يجا ، وأقل حظ  ا عادي  ا ولكى يظهر شخص  ا وعاجز  ليصبح ضعيف  

ا، فإنى أ جبر على رؤية حماقة األشككككياء التي تمسكككككت  ا جانب  و ينما أتأمل ما وضككككعه ر ن  
نكون مهتمين بمكا يفكر فيكه النكاس  ا مكا  بهكا وقمكت بحمكايتهكا كحق من حقوقى  هكل نحن غكالبك  

أكثر من فعل الشككككيء الصككككحيح؟ يا رب، دع فكر   -سككككمعتنا أو شككككعورنا الجيد    -من جهتنا  
يسكككككككككوع المتواضكككككككككع يكون فينا! إن طريقة تفكير يسكككككككككوع هي تو يخ قوي للطموح األناني بكل  

  أشكاله وصوري 

ا" يجب أن تكون  ب(  أن تكون "عبد    7سكككككوع "صكككككورة عبد" )أخذ ي:  يتميز الخادم الحقيقي بالوفاء الكامل إلرادة سكككككيدي  -2
 في أضع  ظروف الحياة  العبد يعيش فقط إلرادة سيدي 

رادته إلرادة أبيه واختار أن يعيش حياة اإلتكال المتواضكككككككككع  لم يفكر من حيث الترويج  إ عندما دخل يسكككككككككوع الخدمة، اخضكككككككككع  
 الوكيل الذب يوجد نجاحه في اإلهتمام باألشياء التي ترضي السيد  الشخصي أو كم يكسب  العقلية المتأصلة فى العبد هى  

بننا الصككغير البالغ من العمر سككبع سككنوات، تيموثي، قبل بضككع سككنوات   اا بشككأن التفكير في الطريقة التي قام بها  كن حذر  
ات، وعندما أعود،  بنى، سكوف يعود األب في غضكون بضكع سكاع"عندما اضكطررت للذهاب من المنزل لفترة من الوقت، قلت:  

ا، بابا!"  وعندما عدت، قابلنى بابتسكككككامة كبيرة وقال: "انظر، أبي، لقد غسكككككلت  "حسكككككن    ن تنظ  غرفة نومك " قال بفرح:أ  يجب
ا؟" سقط رأسه ا ن، واختفت االبتسامة   كل األطبان في الحوض!" فأجبت "أوي، هذا جيد حق   ا"، "هل قمت بتنظي  غرفتك أيض 

نت تعرف عواقب العصككككيان"  وقمت بتصككككحيح ابني ألنه اختار طريقته الخاصككككة  أأبى"  قلت له بحزن "إ ا   يافقال: "آي    ال،  
في الطاعة، مما جعله "تضكككككككككككككحيته" ليس أقل من فعل تمرد أناني  قد يكون آخرون قد صكككككككككككككفقوا لمجهوداته، لكنني كنت أعلم  

في مسككاعينا األنانية هي التمرد على هللا  الخادم يفعل إرادة    بشكككل أفضككل  تذكرنا هذي القصككة بأن حتى أكثر المثابرة البطولية
 سيدي 

يعلم بولس أن يسكككوع جاء "في شكككبه الناس"  :  الخادم الحقيقي مسكككتعد لمشكككاركة نقاط ضكككع  أولئك الذين ي خدمهم   كون  -3
مسككككيح، تنا ل هللا عن أ(  وهذا يعني أن يسككككوع أخذ كل الصككككفات األسككككاسككككية للبشككككرية  ففي ال 8-ب    7و"في الهيئة كإنسككككان" )

مجدي األبدي، ليشككككككككككككبهنا، ليختبر ألمنا، ويعاني كما نعانى نحن، ويجرب كما نجرب نحن  فلما ا  فعل هذا؟ بسككككككككككككبب المحبة!  

 
 .14: 1يوحنا  470

  ،
ً

ع ى الرغم من أنه بقي كامال
ا؛  

ً
إال أنه ظهر كما لو كان فارغ
ألنه أخفى ملؤه  عن نظر  

 الناس واملالئكة. جون ويس ي 
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ت ر ك  ه و    هو بديلنا! لكى يتعاط  مع نقاط الضككككككع  التى لدينا:  كون لي م  اشككككككْ ار ك  األ ْوال د  ف ي الل ْحم  و الد  ذل ك   "ف إ ْ  ق ْد ت شكككككك  ا ك  أ ْيضكككككك 
" )عب ، أ ْي إ ْبل يس  ْلط ان  اْلم ْوت  م ا، ل ك ْي ي ب يد  ب اْلم ْوت    اك  ال ذ ي ل ه  سككككككك  ت ه  ف ي ك ل   14:  2ف يه  ب ه  إ ْخو  ي أ ْن ي شكككككككْ ان  ي ْنب غ  ْن ث م  ك  (  "م 

و   ين ا ف ي م ا   ن ٍة أ م  ه  ئ يس  ك  ر  يم ا، و  ْيٍء، ل ك ْي ي ك ون  ر ح  ْعب  " )عبش  ط اي ا الش  ت ى ي ك ف  ر  خ   )471((17:  2 ح 

ْثل ن ا،    ْيٍء م  ر ٌب ف ي ك ل   ش  ات ن ا، ب ْل م ج  ف  ع  ٍر أ ْن ي ْرث ي  ل ض  ن ٍة غ ْير  ق اد  ه  ئ يس  ك  ي ٍة " )عب"أل ْن ل ْيس  ل ن ا ر  ط   ( 15:  4ب ال  خ 

هو الرغبة في المشكككاركة في الفقر والجوع والعطش والتشكككرد واإلرهان  في يسكككوع، أصكككبح هللا إنسكككان ا كامال   وفكر المسكككيح  
والغضكب والحزن واأللم الجسكدي والخيانة وحتى اليأس العاطفي من أجل ا خرين  في بسكتان جثيماني، كان يسكوع حزين ا حتى  

واحتقارنا، وكراهيتنا، وغضكككككككبنا، وكبريائنا  ومع   لقد فهم تو يخنا،  )472(إلى حد الموت حتى نتمكن من اختبار الخالي والفداء
ن يكون لنا  أ  وهذا هو شكككككككككل العبد  ونحن يجب علينا  )473(ا ممن عاشككككككككوا على اإلطالن لك كان هو أكثر الناس بهجة وفرح  

 نفس هذا الفكر  فهل هذا ممكن؟ 

 عبودية التشبه بالمسيح من خالل التدريب والجهد البشري بعمل النعمة  -ب
ا  لكننا نميل إلى األنانية  إن أولئك المدعويين للخدمة ليسككككوا هم فقط  كان  ا جد  ا وشككككاسككككع  التواضككككع في المسككككيح عميق ا جد 

وقحين، وغير شككككاكرين، وفي بعض األحيان ال يبدون سككككوب القليل من   المحتاجين، ولكن في كثير من األحيان يكونوا أنانيين،
غالب ا ما تنقطع محادثاتنا وتقل اسكككككككككككتجمامنا بسكككككككككككبب    نحن في كثير من األحيان ناقدين وحاجتنا إلى العزلة     االهتمام بإرهاقنا

ا لآلخرين  مطالبهم وحاالت الطوارئ  و دون فكر المسككيح، سككنفقد رقة قلبه و هجة التصككرف  وسككتكون خدمتنا مميزة بأكثر تهي ج  
 عن التواضع  إ ن كي  نقبل فكري؟ 

نككه يجككب أن "يكون" لنككا فكر المسككككككككككككككيح  الكلمككة التي  إ  ييقول بولس في فيلب  :يزرع فكر الخككادم من خالل التككدريككب  -1
هذا ما يجب على كل   ،ا على شكككئ آخر بكثيرا واحد  لنضكككع محبتنا على، ونقيم شكككيئ    ،وسكككيلة للتذون واالحترام   :يسكككتخدمها هي

 مؤمن فعله  في الحياة اليومية، بكل تحدياتها، يجب أن نختار طريق يسوع ال طريقنا!

ال يمكننا خلق فكر خادم  يجب أن نترك الروح القدس ينتج  لك فينا أكثر وأكثر   :  يجب قبول فكر الخادم بتواضككككككككككع -2
ن له فكر المسكيح  لكن يجب علينا الخضكوع له   أألن المسكيح ا ن يسككن فينا بروحه، هناك إحسكاس لدب كل مؤمن 

 ويجب أن نختار امتالكه بالنعمة 
 

 
 16: 3 يو 471
 38: 26 مت 472
 7: 45 مز 473
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 .)474(كيف تميز بين خدمة البر الذاتى وبين الخدمة الحقيقية -ج

 

 
 

 129-128 واتدريب مقتبس من ريتشارد فوسرت، احتفال االنضبا   474

 الخدمة الحقيقية   خدمة البر الذاتى  

    تأتى الخدمة الحقيقية من عالقتنا مع هللا    تأتى خدمة البر الذاتى عن طريق المجهود البشرب 

    تميز بين الكبيرة والصغيرة  الحقيقية الالخدمة      ة الكبيرة لخدمتعجب خدمة البر الذاتى با

  الخدمة الحقيقية تكتفي باالختفاء    تتطلب خدمة البر الذاتى مكافأة خارجية

  الخدمة الحقيقية ال تحتاج إلى حساب النتائج  ا بالنتائجخدمة البر الذاتى تهتم كثير  

  الحقيقية تخدم الجميع دون استثناءالخدمة    خدمة البر الذاتى تلتقط وتختار من تخدم 

  حتی  االحتياجات  لتلبية  اھتكدرب الخدمة الحقيقية نفس  تتأثر خدمة البر الذاتى  بالمزاج
  تکون صعبة  عندما

    سلوب حياة أالخدمة الحقيقية هى     وقتية  يخدمة البر الذات

غير حسكككككاسكككككة، وتصكككككر على الخدمة    يخدمة البر الذات
 حتى عندما ال تكون مطلو ة 

  الخدمة الحقيقية يمكنها حجب خدمتها إ ا لزم األمر

  جسد المسيح والشركة المقدسة  يالخدمة الحقيقية تبن  تشق جسد المسيح  يخدمة البر الذات



158 

 

 مكافآت الخدام   -د
إنه    خال  كتبته منذ عدة سككككككككنوات للرعاة الذين حصككككككككلوا على امتيا  الخدمة في الفلبين   يختتم هذا الدرس بخطاب قلبا  

يمثل العديد من أفعال الخدمة التي شككككككهدناها على مر السككككككنين، ويوضككككككح الطرن العديدة التي يمكن أن يخدم بها المسككككككيحيون  
 وم الذي ستكافأ فيه خدمتنا بعضهم البعض، ويتطلع إلى الي

ا روحانية ال لقد برهن العديد من الرعاة والفعلة بشكككككككككل جميل على فكر المسككككككككيح لعائلتنا، وتعلمنا دروسكككككككك    عزاء،خوة األاإل
 ت صدن من خالل إيمانكم 

ا، وتهتم بزوج خالل فترات طويلة من المرض حت ى يعمل عندما تهتم بصبر وحب بطفل معان لن يستطيع أن يشكرك أبد 
ك ثم يرفعك إلى مكان السكككككككلطان  ئهللا معجزة شكككككككفاء، ويعود إلى خدمة الجماعة التي أضكككككككرت بك، وسكككككككمحت و لكسكككككككر كبريا

 الروحي، فإنك بذلك تظهر فكر المسيح 

ت بككاألرامككل والمعو ين بينكم،  مكك عنككدمككا جزيككت الشككككككككككككككر بككالخير، وتعبككت بككإخالي مع قليككل من التقككدير أو المعرفككة، واهتم
نسككككككان  إا وجعلتك  ن تجعلك متواضككككككع  أب بسككككككرور من دون حب ورعاية ودعم رفيق، وسككككككمحت لألخطاء الماضككككككية  وخدمت الر 

 أنت اليوم، فأنك بذلك قد أظهرت فكر المسيح   ومسحتك  يمصل

ا ت عطي سككككككككككككككيكدك األفضككككككككككككككل من خالل األ مات والفقر، وتق  من أجل الحق والبر حتى عنكدما كنكت ال  عنكدما كنكت دائمك 
مكانك المتواضكككع،   يبشكككعبية، وتنا لت عن العمل الهامشكككي لكى تكرس نفسكككك للخدمة، وخدمت هللا في هدوء ووداعة فتحظى  

 أنت بذلك قد أظهرت قلب خادم 

لقد سككجلت السككماء خدمتك  أنا بالكاد أنتظر اليوم الذي يتوجك فيه يسككوع! أريد أن أكون هناك عندما تتلقى مكافأة مجيدة  
يح!؟ في الفراغ أدناي، قم بتدوين ثالث طرن على األقل تعلم أن بإمكانك تطوير المزيد من قلب الخادم؟  ألنك عشكت بفكر المسك 

ا لمشاركة شهادتك مع مجموعتك خالل اجتماعك القادم  ا إلجراء هذي التغييرات بنعمة هللا وكن مستعد   كن مستعد 

1- ------------------------------------- 

2- ------------------------------------- 

3- -------------------------------------- 
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 مهام الدرس الجتماع الصف التالي

ا بصكككككككيرة من سكككككككبوع لمراجعة هذا الدرس بما فى  لك الشكككككككواهد الكتابية، طالب  اقض ماال يقل عن ثالثين دقيقة هذا األ -1
 الروح القدس 

 بد من حدوثها فى حياتك كما يعلنها لك الرب  ب تغييرات كان الأاكتب فى مذكراتك   -2

تككأمككل فى مزمور واحككد على األقككل فى وقككت تعبككدك اليومى واكتككب فى مككذكراتككك مككا الككذب يقولككه كككاتككب المزمور عن   -3
 ؟ طبيعة وشخصية هللا

 بناء على هذا الدرس لجل التغيير الروحى والنمو  أاكتب فى مذكراتك صالة شخصية من  -4

 دام دليل الصالة اليومي للدكتور براون في صالتك اليومية الفردية الخاصة تدرب على استخ -5

 

 10امتحان الدرس 

 ما هو النص الكتابى فى العهد الجديد الذى يعلمنا االعتراف بالزالت لبعضنا البعض؟ .1

 اذكر خمسة  رق لوصف الكتاب املقدس عن الخطية. .2

 ؟الخطيةماهى الثالث نصائح التى قدمها  د. افرى عن  .3

 ن يكون عمل سجود وعبادة ؟أكيف يمكن الخضوع للسلطات  .4

 ا؟ متى يكون الخضوع مدمرً  .5

 اذكر ثالث مميزات للخدمة الحقيقية. .6
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 11 الدرس

 

 ي االنضباط الشخص                                

 انضباط )لساننا وحياتنا(                                                            

 

 مراجعة الدرس 

  العاشر    اطلب من الطالب المستعدين لمشاركة صلواتهم الشخصية من الدرسالعاشرراجع النقاط الرئيسية للدرس  

 أهداف الدرس 

 بنهاية هذا الدرس يجب على الطالب أن:

    يفهموا أهمية االنضباط الشخصى ليتشكلوا إلى صورة المسيح -1

    فى ممارسة هذا التدريب  ن يتعلموا ضبط اللسان ويبدأو  -2

    يتعلموا كي  يستأثرون كل فكر ويبدأوا فى ممارسة هذا التدريب -3

 لقطات من الحياة  

غير المنضكككبط  أنا اخشكككى    يبسكككبب لسكككان  يحتى عندما كنت طالبة جامعية تسكككتعد للخدمة، بدأت أشكككعر باسكككتنزاف روح
هكذي الكلمكات: "ك ْثر ة  اْلك ال م  ال  ت ْخل و    يأحزنكت الروح في كثير من األحيكان  بكدأت أرب حكمكة الروح القكدس عنكدمكا ألهمن  يمن أن

اق ٌل " ف ت ْيه  ف ع  اب ط  شك  ي ٍة، أ م ا الضك  ْن م ْعصك  م 
وعدت الرب أنه إ ا أعطاني النعمة سكأعطيه لسكاني  ومن المسكلم به أن ممارسكة   )475(

ضككبط النفس في منطقة اللسككان كانت واحدة من أصككعب تدريبات حياتي المسككيحية  لكنني أدرك أنه كلما أصككبحنا أكثر حكمة  
 في هذا المجال، كلما ا داد السالم والمسحة واالحترام الذي سنتمتع به 

علن  لك لعدة أسكابيع  طلب من أعضكاء  أ يوم ا للصكوم والصكالة  و  21فريقه إلى    يام الجديد، تحد ب قائد روحفي بداية الع
ا إنه سككيؤجل بدء الصككوم بسككبب  الفريق التسككجيل إ ا كانوا سككيشككاركون  ولكن قبل أن يبدأ الصككوم، وق  أمام فريقه وقال ضككاحك  

 
 19:  10 مأ 475
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امه المفضككككل  وغني عن القول، كان المخطط المشككككترك للصككككوم  يحضككككري حيث سككككيتم تقديم بعض طع  اجتماع كان من المقرر
  فاشال  

توضكككح هذي اللقطات تأثير االنضكككباط الشكككخصكككي على حياتنا الشكككخصكككية والروحية، وحتى على قيادتنا  كي  تعتقد أن     
 يضي  إلى عدم االستقرار الروحي؟   يعدم االنضباط الشخص

  يقوة االنضباط الشخص 

، كتب ريتشككارد س  تايلور: "االنضككباط هو The Disciplined Lifeفي كتابه الكالسككيكي  
في كثير من األحيان، الشككككككككككباب الذين   أكثر ما يحتاجه الناس األكثر حداثة ولكنهم يريدون األقل

الذين يتركون المدرسككككككككككككككة واأل واج والزوجات الذين يسككككككككككككككعون للطالن،  يتركون المنزل، والطالب  
وأعضككككككككككككككاء الكنيسككككككككككككككة الكذين يهملون الخكدمكات، والموظفين الكذين يخرجون من وظكائفهم يحكاولون  

 )476(ببساطة الهروب من االنضباط"

لشكككككجرة برادفورد بير الجميلة  لوالدي  إنها شكككككجرة جميلة    مع جذع مائل ال يمكن   ي درس آخر، قدمت الرسكككككم التوضكككككيح   ي ف 
تقويمه بسككبب حجمه  تذكرنا هذي الشككجرة بأن تكوين انضككباطات وممارسككات صككحية بينما يكون عقلك وقلبك وعالقاتك ال تزال شككابة  

ة، والسككككير القريب مع هللا لن يحدث  ح ا ة، والعالقات الصككككحي أمر في غاية األهمية  فالعقل النقي، والحياة المنضككككبطة، والمهارة الممت 
وحدي  هذي يجب أن تغذي وتزرع بأقصككككككككى قدر من االجتهاد  وإ ا انتظرت طويال ، فقد ينحني كل شككككككككيء جيد في حياتك بطرن لن 

لن يتشككككل أي مؤمن إلى    ا عن الممارسكككة المسكككتمرة، ا في رياضكككته بعيد  فكما ال يمكن للرياضكككي أن يصكككبح ممتا     تتمكن من تقويمها  
  - ا من تدريباتنا يشكككمل التدريبات الروحية الكالسكككيكية  ا عن التدريب  لقد تعلمنا في هذي الدورة الدراسكككية أن جزء  صكككورة المسكككيح بعيد  

  - الصكككككككككالة والوحدة والتأمل والخدمة وما إلى  لك  ولكن في هذين الدرسكككككككككين التاليين سكككككككككنركز على جانب آخر من جوانب تدريبنا  
 االنضباط الشخصي، أو التحكم الذاتى  

  رئيسيةالفكرة ال

  في الدرسكككين المقبلين، سكككنناقش سكككتة مجاالت حيث  ييمكن فصكككل النمو إلى صكككورة المسكككيح عن االنضكككباط الشكككخصككك  ال
بما في  لك الرغبات الجنسية،     ( حياة الفكر2   ( الكالم 1يكون التدريب الشخصي أو االنضباط أمر حيوي للتشكيل الروحي:  

( قناعات شكككككككخصكككككككية  في هذا الدرس، سكككككككنقوم بفح  اثنين من هذي التخصكككككككصكككككككات  6   ( الوقت5   ( المزاج4   ( الشكككككككهية3
الشكخصكية واسكتكشكاف التأثير الذي يحمله كل منهم على سكعادتنا الروحية والعاطفية والجسكدية  سكنسكعى الكتسكاب حكمة عملية 

 طان المسيح لجلب كياننا كله تحت سل

 
476 Richard S. Taylor, The Disciplined Life (Bloomington: Bethany House, 2002), Kindle LOC 22. 

ما  االنضباط هو أكثر 
يحتاجه الرجال األكثر  
حداثة ولكنهم يريدون  

 األقل. 
 ريتشارد س. تايلور 
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 ماهو االنضباط الشخصى؟  -1
من العاطفة، والرغبات، والضكغط،    االنضكباط الشكخصكي هو القدرة على تنظيم السكلوك من حيث المبدأ والحكم السكليم بدال  

)شهوة( للروح القدس،   االنضباط الشخصي، نعمل على إخضاع كل فكرة، وكل رغبة، وكل شهية يف  )477(أو العادات الثقافية 
 :"يفنى معرفة المسيح والفو  "باألكليل الذب المن أجل  

يفنى )ميدالية الفائز(، لكننا نحن    نهم يفعلون  لك للحصككول على إكليال  إيمارس ضككبط النفس في كل شككيء     يكل رياضكك 
ذ ا  "يفنى     ال  ننال إكليال   أ ن ه  ل ْيس  ع ْن غ ْير  ي ق يٍن  هك  ذ ا ك  و اء  إ   ا، أ ن ا أ ْرك ض  هك  ر ب  اْله  أ ن  ي ال  أ ضكككككْ ار ب  ك  ي    أ ضككككك  د  سككككك  ب ْل أ ْقم ع  ج 

ا " ي م ْرف وض  ير  أ ن ا ن ْفس  ر ين  ال  أ ص  ْ ت  ل آلخ  ر  ت ى ب ْعد  م ا ك  ي ، ح  و أ ْست ْعب د 
)478(  

لشككككككخصككككككي وحدي ال  من المهم أن نالحه أن االنضككككككباط ا   يمكن أن يحدث له دون االنضككككككباط الذاتى؟   عن ما   ما ا يقول بولس 
ا ما يكون الدافع وراء االنضككككككباط من أجل تحسككككككين الذات هو عن يجعلنا مؤمنين أفضككككككل، أو حتى مسككككككيحيين على اإلطالن  غالب  

للسكماح لمجدي كى يضكئ في    - اء  فالدافع المناسكب للسكيطرة على النفس هو أن يتم التحكم بها وتأييدها  بالروح القدس  ي طريق الكبر 
 ومن خالل هيكله! 

ا، لكنهم  أكثر اسكتقامة و ر    يإن التدريبات الروحية، باإلضكافة إلى التدريبات الشكخصكية، هي وسكيلة للنعمة  إنهم ال يجعلون
يضكككعونني في وضكككع يسكككمح لي بالحصكككول على المزيد من هللا  االنضكككباط هو طريقة للتقرب إلى هللا لكى يجتمع الرب معي  

 الية إلى هللا حتى يتمكن من ملئها!االنضباط هو طريقة لتقديم كأس طاهرة وخ

 االنضباط الشخصي مهم حقا؟  له -2
"األ منة الصكككككعبة" في األيام    من المثير لالهتمام أن كتابات بولس إلى تيموثاوس تشكككككمل "بدون ضكككككبط النفس" بين خطايا

  ات في الحياة المسككككيحية    ومن هذين النصككككين الكتابيين وحدهما، نتعلم أن عدم ضككككبط النفس هو مشكككككلة خطيرة  )479(األخيرة 
 ا أبدية عواقب مؤلمة، وأحيان  

اإلفراط في األكل، واإلفراط في النوم، واإلفراط   -هل سكككككمعت أن المؤمنين يمزحون من جهة افتقارهم إلى ضكككككبط النفس   
 في اإلنفان، وما إلى  لك؟ هل تعتقد أن المؤمنين من حولك يأخذون هذا الموضوع بجدية كافية؟ لما ا؟ أو لم ال؟ 

 ؟ في غاية األهمية  ، أو حكم الذات، أمريلماذا يعد االنضباط الشخص -3
    (480)قلبنا، الذي هو هيكل للروح القدس يألن هللا يريد أن يتمجد في جسدنا، ليس فقط  ف  -أ

 
477 Taylor, LOC 160 . 

 27-35: 9كو1 478
 3: 3 ت 2 479
    .19: 6 كو1؛ 11: 8 رو 480
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ا لسكككككيطرة  ، وال آكال لتأثيري، كجسكككككم غير متجانس، أي جسكككككد ال يتم إخضكككككاعه يومي  روحيال يوجد شكككككيء غير الئق لقائد   - ب 
واالسكككككتخدام غير المنضكككككبط للوقت، واللسكككككان غير المروض، والمزاج غير المنضكككككبط، والرغبة  الروح القدس  فالعاطفة غير المقيدة،  

الطعام، والمال، أو الجنس سككوف تطفئ الروح، وتلقي ظالال  قاتمة على مصككداقية    غير المضككبوطة في 
ى ن القاعدة األولى للنجاح للرياضككككككي الروحي، هى التنافس عل إ العامل المسككككككيحي، وتقلل من المكافأة   

 الجائزة، هي حكم أنفسنا  

ورين، المغني األوكراني األمريكي الشكككككككهير الذي أحب  جور  جيروي ريتشكككككككارد تايلور قصكككككككة إي
ور، سكككيكون عليك أن تقرر ما إ ا كنت سكككتكون مغني ا جالتدخين  و ات يوم قال معلم الصكككوت: "إي

ا أو مدخن   صكبح الشكخ  الذي يريدك  "االنضكباط الذاتي ضكروري لت  ا  وقال معلم الصكوتا رائع  رائع 
    "هللا أن تكون 

 يالمجاالت الحاسمة  لالنضباط الشخص
 ألسنتنا   .1

،  (15مت  )فى    (19-18:  15مت   ؛18:  3يع)اقرأ  هناك فقرتان تسكاعدان في تشككيل فهمنا للسكان وتأثيري على حياتنا:  
ان  "و أ م ا م ا    ينفصككككككل بين القلب واللسككككككان  يذكرنا يسككككككوع بالرابط الذب ال ْنسكككككك  ، و   اك  ي ن ج  س  اإل  د ر  ْلب ي صككككككْ "  ي ْخر ج  م ن  اْلف م  ف م ن  اْلق 

 ( 18:  15)مت

 تاثير اللسان فى الحياة اليومية والعالقات    -أ
لم هنا أننا نصككككككبح ما نقوله  هذا بسككككككيط، ولكن من الصككككككعب جد     ا على البعض منا أن يعترف به  إ ا كانت كلماتنا  يسككككككوع يع 

عدم االحسكاس   من  غاضكبة ألننا ما  لنا غاضكبين إلى درجة ما  إ ا كانت كلماتنا غير حسكاسكة، فذلك ألن هناك في قلو نا عناصكر  
وحرية ا خرين  إ ا كنا إ ا كانت كلماتنا حادة أو جارحة أو متالعبة ألنها ال تزال في داخلنا بغض النظر عن احترام  الشككككككخصككككككية   

 الت فينا  إ ا كنا نتحدث بشككككككل انتقادب لآلخرين، فذلك  ما نتحدث بطريقة متكبرة  أو دفاعية، فال شكككككك أن هناك درجة من الكبرياء  
ا انتقادية إلى حد ما  إ ا كنا نتذمر ونشككككو، فذلك ألننا غير شكككاكرين  إن ثمر شكككفاهنا هو بال شكككك أ   ما ألننا   فضكككل  نزال نمتلك روح 

 قاض على شخصيتنا ال تشو ه شائبة  

والتأمل في كلمات يسكككوع هنا  هل أنت على اسكككتعداد لالعتراف بأنه إ ا تم قياس الشكككخصكككية   خذ بضكككع لحظات للتفكير 
 بما يخرج من فمك فأنت بحاجة إلى نعمة هللا المغيرة؟ هل أنت على استعداد لتشارك بعض مجاالت االحتياج؟ 

الكامل"  ما ا يقصد بكككككك "الكمال"؟ الكمال في أي معنى؟ الكمال بمعنى أنه ال يتعثر في الكلمة    يتحدث يعقوب عن "الرجل
و التالي لديه السكككيطرة المطلقة أو "المثالية" على نفسكككه بالكامل  الكمال بمعنى أنه قد بلغ مسكككتوب من ضكككبط النفس في كالمه  

نسكككان قد اكتسكككب  إمن حياته كذلك  و حسكككب يعقوب، هناك  مما يجعل من الممكن كبح أو التحكم فى كل عمل وشكككهوة آخرب  
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ٌد ال  ي ْعث ر  ف ي اْلك ال م  ف ذ اك   مثل هذي السكككككيطرة على لسكككككانه حتى أن كل مجال آخر من حياته يترتب وينظم أيضككككك   ان  أ ح  ا، "إ ْن ك 
ا " د  أ ْيض  س  م  ك ل  اْلج  ٌر أ ْن ي ْلج  ٌل، ق اد  ام  ٌل ك   ر ج 

 اسات التالية على تعزيز معنى هذا الن :سوف تساعد االقتب
"الشكككككخ  نفسكككككه قادر على إلجام الجسكككككد كله"، وهذا هو، اإلنسكككككان كله  ومما ال شكككككك فيه أن البعض قادر على القيام بذلك،  

 وكذلك الكمال في هذا المعنى  جون ويسلي 

ٍل تمام ا من الخطية    ولكن التصكككميم  ال ليقدم اإلنسكككان على أنه نظي  تمام ا بكل معنى الكلمة وخا  ،ن اعتراض يعقوبإ
هو إظهار أنه إ ا اسكككككتطاع اإلنسكككككان أن يسكككككيطر على لسكككككانه، فلديه سكككككيطرة كاملة على نفسكككككه، بقدر سكككككلطان اإلنسكككككان على 

ا فى الدفة  إنه كامل بهذا المعنى، أنه يملك سككيطرة كاملة  و القبطان على السككفينه إ ا كان متحمك  أالحصككان عن طريق اللجام  
نفسككككككه ولن يكون عرضككككككة للخطأ في أي شككككككيء  والتصككككككميم هو إظهار المكانة المهمة التي يحتلها اللسككككككان، حيث يحكم    على

  )481(اإلنسان بأكمله

ا أنه عندما يكون اللسككككككككان صككككككككامت ا ومتزن  فكر في هذا عملي   ا، حتى عندما يسككككككككتفز يكون له تأثير هادئ ا  أليس صككككككككحيح 
ما يتم تحويل التبادالت السككككككككاخنة    ب اا أنه عندما نتحدث بكلماتنا بعناية و احترام، غالصككككككككحيح  ومهدئ على الحياة كلها؟ وليس  

 إلى حوار بن اء، ويتم الحفا  على المحبة والوحدة؟ 

؟ أم أن  أال تجكد أن كلمكة في الوقكت المنكاسككككككككككككككب تتحكدث بهكا بلط  مع  وجتكك في الصككككككككككككككبكاح تككافكأ بكالمحبكة والمودة ليال  
مام الناس  أا ما يكافأ بحفه النفس؟ أليسكككت وعظاتنا المعدة في حضكككرة هللا ووعظت بالمسكككحة  المحب غالب  التحريض أو التو يخ  

ن لسكككاننا هو دفة حياتنا  عندما يعمل بشككككل جيد، سكككيقودك بأمان عبر المياي  إا،  على هدم الحصكككون الروحية؟ حق    قادرة  دائم ا
 عواص  التي صنعتها بنفسك المضطر ة؛ لكن عندما ينكسر، سيضع حياتك تحت رحمة ال

ا، سمعت خرافة فكاهية لسلحفاة متفاخرة أرادت الطيران  وفى  ات يوم عندما هبط طائر كبير في البركة  عندما كنت صبي  
الخاصكككككة بها، كانت للسكككككلحفاة فكرة  كية للغاية  طلبت من الطائر أن يأخذها في رحلة  "هذا مسكككككتحيل!" هكذا سكككككخر الطائر   

كذلك!" قالت السككككلحفاة  "كل ما عليك القيام به هو لدغة أحد طرفي العصككككا أثناء عضككككتي على الطرف ا خر   ، إنه ليس  ""ال
وافق الطائر  سكككككككككارت األمور على ما يرام حتى نظر الناس على األرض ورأوا هذا المشكككككككككهد المدهش لطائر يطير    "ثم، حلق!

وية  صككاح أحدهم قائال : "أتسككاءل من الذي فكر في هذي الفكرة  الق  ابعصككا في منقاري وسككلحفاة متمسكككة إلى الطرف ا خر بفكه
األخيرة! مثل كثير منا،   االذكية الرائعة"  فسككككمعته السككككلحفاة  ففتحت فمها للتفاخر، "لقد فعلت    !" تلك كانت، بالطبع، كلماته

 كان لسانها سبب دمارها 

 
 تعليق ألربت ابرنز ف الفصل الثالث من رسالة يعقوب 481
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   نابعض النصائح العملية لضبط لسان  -ب
ف ت ْين  )الثرثرة البطالة( إ ن م ا ه و  )تؤدب( إ ل ى اْلف ْقر  "الكلمات واستخدمها قليال  تعلم قيمة  ك ال م  الش  : "و 

)482( 

ألن اإلفراط في اإلنفان سكككككككككككيؤدي إلى اسكككككككككككتنزاف الميزانية  لقد    ،فالكثير من الكالم سكككككككككككوف يؤدي إلى إفتقار النفوس -1
اكتشكككككككككك  الكثيرون أن الحوار المفرط يمكن أن يؤدي إلى الفقر العقلي والروحي، خاصككككككككككة عندما يفتقر إلى الغرض  جزء من 

الصمت يجعل الكثيرين  التشكيل إلى صورة المسيح هو و ن كلماتنا بعناية أكبر، كما فعل هو  وهذا ليس سهال  كما يبدو، ألن 
 منا غير مرتاحين 

م ا  ه و   ا ن اٌر    تعلم القدرة التدميرية للكلمات وتحكم فى روحك: -2 ر  م ت ع ظ   ي ْفت خ  يٌر و  غ  ٌو صككك  ا، ه و  ع ضكككْ ان  أ ْيضككك  ذ ا الل  سككك  "هك 
؟"   ق وٍد ت ْحر ن   ق ل يل ٌة، أ ي  و 

ب  خ  :  يذكرنا سفر األمثال يء  اْلغ ض  ين ة  ""ا ْلب ط  ذ  م د  م ْن ي ْأخ  ْيٌر م  ه  خ  وح  م ال ك  ر  ، و  ب ار    )483(  ْيٌر م ن  اْلج 

ن تهدئ األمور، فإنها تثير  أمن   تجرج  و دال    ،ين تشككككفأمن   فكلمات الشككككخ  غير الناضككككج تكون خارج السككككيطرة  بدال  
العواط  إلى درجة الغليان  يجب أن نتعلم االنضكككككككباط بمنع كل محادثة    لهبن تبرد العواط ، تأالفتنة والخصكككككككام  و دال  من 

 عندما تكون المشاعر محمومة 

ك ت  ي ْحسكككك   تعلم أن السككككمعة تبنى بالكلمات، واسككككتخدم  الكالم بحكمة: -3 ف ت ْيه   "ب ل  األ ْحم ق  إ   ا سكككك  م  شكككك  م ْن ضكككك  ك يم ا، و  ب  ح 
يم ا " ف ه 

)484( 

سكيكون عالم ا كيئبا وممال  إ ا عا  كل شكخ     )485(قد تندهش أن الكتاب المقدس لديه الكثير ليقوله عن حكمة الروح الهادئة  
 التكلم الطائش بال هدف  ، يجب أن نطور مهارة االستماع والتفاعل المدروس بدال  من  ؤمنين في محمية هادئة  لكننا كم 

ا في الحشكككد، حتى وإن لم يكن لديهم الكثير ليقولوي؛ لكن هللا  ا ما يتم إعطاء االنتباي إلى أكثر الرجال أو النسكككاء صكككوت  غالب  
 يقدر الشخ  الذي يعرف متى يتكلم ومتى يصمت عن الكالم  هللا يقدر الشخ  الذي يفكر قبل أن يتكلم 

وجكا بيكة ال تقكاوم  لقكد أثبكت التكاريخ أن الروح اللطيفكة والهكادئكة للمرأة    فكة والهكادئكة هى األكثر جمكاال  يرب هللا ان المرأة اللطي
 )486(التقية لديها القدرة على تحريك قلوب الملوك واألمم 

،  )487(تعلم قوة الكالم على القتل والحياة  -4 ان  ي اة  ف ي ي د  الل  س  ب اؤ ي  ي ْأك ل ون  ث م ر ي  " ): "ا ْلم ْوت  و اْلح   ( 21:  18م أو أ ح 

 
 23: 14. أم 482
 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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ن األشياء التي نقولها لها القدرة على الشفاء أو االستعادة أو التدمير، أو التشجيع أو القساوة  بصفتي أب ا، شاهدت تأثير  إ
هم يحاولون التسكككككككككلق إلى قمة    في أحد األيام، كان العديد منا آباء يراقبون أوالدنا و يالكلمات والتوقعات الصكككككككككحية على أطفال

القطب المعدني الطويل  بعد ثالث أو أر ع محاوالت فاشككككككككلة، كان ابني تيموثاوس على وشككككككككك االسككككككككتسككككككككالم عندما قلت، "ال 
! كان تأثير هذي الكلمات مذهال   حقيقة أن والدي كان   "تسكككككككككككتسكككككككككككلم بعد يا بني! أعتقد أنه يمكنك فعل  لك إ ا كنت تحاول فعال 

تسككككككككلق مرة أخرب، هذي المرة أعطاها كل جهدي   الع ابني على بذل جهد أكبر من أي وقت مضككككككككى  عندما بدأ  شككككككككج  ،يؤمن به
 وقد فعلها!  ن تفعلها! استمر في التسلق!"أ"استمر يا بني! ال تنسحب! يمكنك    :وعندما صعد صرخت

منزل هو كلمة تعزية أو تشككجيع  تذكر  أنا مقتنع أنه في كثير من األحيان يكون الفرن بين النجاح والفشككل في الكنيسككة وال
ن هللا االبن في اللحظكات الحرجكة في حيكاة  أب تكلم كلمكات مسككككككككككككككموعكة للتكأكيكد على  كي  قلنكا في درس آخر أنكه حتى هللا ا 

   إ ا كان يسوع بحاجة لسماع كلمات التعزية، فكم بالحري نحن أكثر )488(االبن األرضية

ا أو موهو     "أنت فاشكككككل"، فمن المرجح أنه يفشكككككل  إ ا قلنا، "أنت لسكككككت جميال    :قلنا لطفلكلماتنا غالب ا ما تكون نبوية  إ ا  
ا كذلك  من ناحية أخرب، إ ا ركزنا على و التالى فموقفه سكككككيصكككككبح قبيح    بيحعلى أنه ق  فى نفسكككككه  كإخوتك،" سكككككيبدأ في التفكير

لتعزيز ثقتهم، فسكككوف نشكككعر بالدهشكككة من النتائج  لألسككك ، يعيش  نقاط قوة أطفالنا، بدال  من نقاط ضكككعفهم، و حثنا عن طرن 
ين أنهم لم يكونوا سككككككككوب خيبة أمل ألولئك الذين يفترض أنهم يحبونهم دون قيد   العديد من األطفال والبالغين حياتهم كلها معتقد 

هل كنيسكككككتك وموطنك مكان    ا وروحي    اا وأكاديمي  اجتماعي    -جزون القليل باسكككككتمرار  تفاجأ عندما يتأو شكككككرط؛ وال ينبغي لنا أن ن
  ن وخدمته  نجميالت؟ هل تعر ون عن تقديركم لمحبته  نتسككككككككتخدم فيه الكلمات للبنيان؟ أيها األ واج، هل تخبرون  وجاتكم أنه

! هذا  بكلمات مؤكدة؟ فالزوجة التي تسكككككمع مثل هذي األشكككككياء من  وجها سكككككتصكككككبح على األرجح شكككككخصكككككية روحية أكثر جماال  
ه باسككككككتمرار بإخفاقاته؛  ن، كذلك  أيتها الزوجات، هل تقارنين  وجك مع رجال آخرين، ر ما أبوك، وتذكريسككككككيداتلينطبق على ا

الرجال الذين يتم احترامهم وتشكجيعهم يصكبحون رجاال   ألن  أم تركزين على تلك الصكفات التي يمكنك أن تكونى ممتنة له فيها؟ 
 أفضل 

نه إ جيع في كنيسكتك، أم أنك تركز فقط على الصكفات السكلبية للناس؟ قال بولس  أيها القس، هل سكاعدت في خلق جو من التشك 
عندما يقترب موعد مجئ  المسكككككيح ثانية، يقترب يوم الرب، سكككككنحتاج إلى المزيد من التعزية والتشكككككجيع داخل جسكككككد المسكككككيح: "غ ْير   

ين  ظ  ٌة، ب ْل و اع  م ا ل ق ْوٍم ع اد  ْون  اْلي ْوم    (parakaleo comfort  ت ار ك ين  اْجت م اع ن ا ك  ل ى ق ْدر  م ا ت ر  ا، و   األ ْكث ر  ع  ن ا ب ْعضكككككككككككككك  ( بْعضكككككككككككككك 
"   )489(ي ْقر ب 

 
 22: 3 لو 488
 25: 10 عب 489
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أن أفكر في كلماتي كعملة    ي يجب علينا موا نة كلمات التو يخ بكلمات التشكككككجيع المخلصكككككة  لقد كان من المفيد جدا بالنسكككككبة ل 
الحق فى    ي أقوم باسككككتمرار بإيداعها وإنفاقها  في كل مرة أقوم بتشككككجيع شككككخ  ما، أحقق ودائع  صككككغيرة في قلو هم، والتي ر حت ل 

سككحب، )التقويم أو التو يخ(  لقد تعلمت، من خالل بعض التجارب المؤلمة، أن محاولة التو يخ أو تصككحيح شككخ  ما قلما نشككجعه  
 نشجعه على اإلطالن، لن يؤدي إال إلى خلق فجوة في عالقتنا التي يصعب أو من المستحيل عبورها   لم  أو 

اف ات  و ا   - 5 ْلب ْحر ي ات   اعرف أن اللسكككان ال يمكن ترويضكككه بأنفسكككنا فقط، بل بالروح القدس:"أل ن  ك ل  ط ْبٍع ل ْلو ح و   و الطيي ور  و الز ح 
ق ْد   ، و  َر ال  ي ذ ل ل  ٌد م ن  الن اس  أ ْن ي ذ ِّل      ه و  ش  يع  أ ح  ، ف ال  ي ْست ط  ان  ر ي    و أ م ا الل  س  يت ا " ت ذ ل ل  ل لط ْبع  اْلب ش  َما م م  ْمل َو س   )490( ي ْضب ط ، م 

سككككيكون من األسككككهل بالنسككككبة لنا ترويض حيوان متوحش بدال  من ترويض لسككككاننا دون نعمة من هللا! تذكرنا معركتنا مع اللسكككككان  
 بحاجتنا إلى التطهير والملء بالروح القدس   

الشكاب  عندما كان النبي    )491(والتبكيت    ي في حضكرة هللا، كان لسكانه النجس الذي تسكبب له  في معظم الخز   ء شكعيا إ هذي قصكة  
إشككككعياء     ي يحزن على إثمه ويخبط في يأس ميؤوس منه، فعل هللا ما اسككككتطاع هللا أن يفعله فقط: أرسككككل سككككيرافيم ليمس بنعمة شككككفت 

 : ق ال  " " وجمرة سكككاخنة من المذبح المقدس وطهرهما"، و  ي ت ك  ط  ف  ر  ع ْن خ  ك  ، و  ، ف اْنت ز ع  إ ْثم ك  ف ت ْيك  ْت شككك  ي  ق ْد م سككك  إ ن  هذ 
ا ن اسكككتطاع    )492(

 "هاأنذا أرسلنى"    : أشعياء أن يقول 

 هناك دائم ا عالقة مباشرة بين طهارة شفاهنا واستخدام هللا لنا 

:  علم أن اللسككككان  المنضككككبط  يؤدي إلى حب الحياة والرجاء في األيام الصككككالحة المقبلة:أ  -6 ي اة     "أل ن  م ْن أ ر اد  أ ْن ي ح ب  اْلح 
ي ر ب   "و  ف ت ْيه  أ ْن ت ت ك ل م ا ب اْلم ْكر  ش  ر   و  ان ه  ع ن  الش  ْلي ْكف ْ  ل س  ة ، ف  ال ح  أ ي ام ا ص 

)493(  
ملجم، يكسكر األسكوار، ويدمر الممتلكات، ويسكحق الثمار  إن  السكيكون اللسكان غير المنضكبط  مثل الحصكان الجامح غير 

الصخور  واللسان    نحوعرض كل شخ  في طريقها للخطر وستكون مدفوعة  تدفعها الرياح، وست  ليست لها دفة،  يالسفينة الت
 المشتعل سيشعل نار ا تكتسح المنظر الطبيعي للكنيسة ويدمر سنوات من الزراعة والغرس والنمو 

حدثت في ملكوت هللا قد قام بها أشكككككخاي أخفقوا في إبقاء حارس على باب شكككككفاهم  ولكن إ ا كنا   يمعظم األضكككككرار الت
لحيكاة على أكمكل وجكه والتمتع بجميع األيكام الجيكدة والمثمرة التي خططهكا  هللا لنكا، دعونكا نقرر أن نراقكب البوابكة األمكاميكة نحكب ا

ا في الصككباح ونيقظه عند الظهر، ونتحقق منه في الليل! حدد  لك  بنعمة هللا، ولن تكون شككفتيك أبد   ا  بكل يقظة! ونعي ن حارسكك 
 بدون حراسة 

 
 . 8-7: 3 يع 490
 5: 6 شأ 491
 7: 6 شأ 492
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ألنه بكلماته قد   ،هي أمام الشككككخ  الذي يحرس هذي البوابة األمامية لحياته  سككككتكون هناك أيام جيدة أمامهاأليام الجيدة  
أسكككككككككس شكككككككككرفه واكتسكككككككككب احترامه  سكككككككككوف تكون هناك أيام جيدة أمام عائلته ألنه تحدث بالكلمات التي تبني وتقوي العالقات  

جسكككد المسكككيح  وسكككتكون النتيجة النهائية    يكلمات التي تشكككجع وتبناألسكككرية  سكككتكون هناك أيام جيدة في كنيسكككته ألنه يتكلم بال
 لهية الستثماري هي حب الحياة، والتمتع الحقيقي والطاهر بالمواهب )العطايا( اإل

 احقا   رحلة شخصية
ا في  واجي ا، أي بؤس أو ألم تحملته مبكر  أكون صكككككككادق   ي إن اللسكككككككان هو دفة حياتنا، يقودنا نحو وجهة واحدة أو أخرب  ولك   

ا الوقت، كمبشككككككر  3: 141وخدمتي كانت عادة تمر عبر البوابة غير المحروسككككككة للسككككككاني غير المقدس )انظر مز   (  لن أنسككككككى أبد 
ا  مي وقلبي  من خالل تجر ة  مؤلمة ومثيرة للغاية مع صكككككككككككديق عزيز، حيث أعثرته عميق  شكككككككككككاب، أنني بدأت أدرك العالقة بين كال 

بالكلمات، فتح الرب عيني لرؤية حاجتي إلى قلب يسككككككوع الطيب  فبكيت واعترفت أمام الرب وهو يمرر بعض المشككككككاهد أمام  هني  
عر وحريات وآراء ا خرين  بما أن الرب قام بتطهير  حكم، وألحق الضرر، واتالعب، وأظهر عدم االحترام والتقدير لمشا أ حيث كنت 

 قلبي بنعمته في  لك اليوم وغمر روحي بفرح ال يوص ، عرفت أنه قد تم التوصل إلى بداية جديدة في رحلتي الروحية  

ور الصكككغيرة    ا ن، فكر في كلماتك مثل البذ ( 8- 6: 6غل )اقرأ  ا في العودة   كنت أعلم أنني قد اسكككتدرت  اوية، ولم أرغب أبد  
ا سيئة، فما هو نوع الحصاد الذي  التي تزرع في قلوب الناس من حولك  إ ا كانت كل كلمة عبارة عن بذرة تحمل ثمار ا جيدة أو ثمار  

واطلب من الرب أن يسككككككككاعدك على تقييم كلماتك  اكتب ما يظهري لك الرب  ال تتردد في    تتوقعه في المسككككككككتقبل؟ خذ بضككككككككع دقائق 
 تك مع مجموعتك  التحدث عن إجابا 

 حياتنا الفكرية  

ا  نحن نصكككككككبح ما نفكر به، أو ما نسككككككككن   يمكننا قياس نضكككككككجنا، وتشكككككككبهنا بيسكككككككوع، ليس فقط بأقوالنا، بل بأفكارنا أيضككككككك 
ليس كل فكر يمر عبر أ هاننا يعبر عن من نحن  لكن كل فكر نختار أن نسكككككككككن فيه، كل فكر نسككككككككمح له بالتحكم   )494(فيه!

 فينا  وكما قال مارتن لوثر: "ال يمكنك منع الطيور من الطيران فون رأسك، ولكن يمكنك منعهم من بناء عش في شعرك" 

 حياتنا الفكرية في الحياة اليومية والعالقات  تأثير  -أ
وقال: "يا بني، أنت رجل غاضككككككككككب"  كنت أتعامل مع بعض   ي ا كمبشككككككككككر شككككككككككاب عندما تحدث الرب إلى قلب أتذكر اليوم جيد  

علم وأقود من واقع التهيج وليس المحبة  في صككباح أحد األيام في  أ حباطات بالثقافة، وكذلك المشككاكل في الخدمة، ووجدت نفسككي  اال 
)فك وقت عبادتي، قرأت تلك الكلمات   ع ر  م ا شكككككككككككك  "  و هذي الكلمات اخترن الروح القدس قلبي   ر المبكتة، "أل ن ه  ك  ذ ا ه و  ه  هك  ( ف ي ن ْفسكككككككككككك 

 
 7: 23أم  494
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ا يا ابني، أنت مبشكككككر غاضكككككب!"  "حسكككككن    :   أعتقد أنني سكككككمعت الرب يقول بالمقابل " "يا رب، أنا لسكككككت رجل غاضكككككب   : لكنني جادلت 
 اإلعتراف أدب إلى التطهير والحرية  ضحكت بصوت عاٍل! لم يجعلنى أختبئ وراء أي منصب   

هل تجر ب إيواء أفكار غاضبة مستهترة تجاي شخ  آخر؟ هل تعاني من القلق والخوف؟ هل تتصارع في بعض األحيان  
مع األفكار الذاتية المدمرة؟ هل األفكار الشكككككهوانية تسكككككبب لك الهزيمة؟ هناك أمل ورجاء، لكنه لن يكون سكككككهال ! منذ أكثر من 

  االنتصكار على األفكار ؤمن ا"ا، لكن الروح واالنضكباط يصكنعان منسكان  إ"الروح والجسكد يصكنعان    :م، عل م جون ويسكليمائتي عا
 من خالل وسائل االنضباط الشخصي  يمكنك تغيير طريقة تفكيرك   الشهوانية والسلبية والتدميرية الذاتية سيحدث بالنعمة،

نا نجحنا  "إ ا فكرنا بأفكار إيجابية وراقية ومفعمة بالصكحة، فسكوف نصكبح في إن حياة الفكر المنتصكرة مهمة ألننا نظن أن
ا إيجابيين وراغبين ونافعين وصكحيين    ما إ ا كنا نفكر أفكار ا قاتمة، سكلبية، أو مريضكة، فسكوف نتحول  أنهاية المطاف أشكخاصك 

 )495(إلى أشخاي كئيبين، وسلبين، ومرضى    األفكار تقود إلى األفعال "

عندما يتعلق األمر بحياة الفكر، فإن واحدة من أعظم المعارك التي يواجهها الكثيرين هي المعركة مع الشككككككككهوة  "الشككككككككهوة تسكككككككككن 
بشككككككككككككل مقصكككككككككككود في األفكار الخاطئة والحسكككككككككككية  هذي هي الخيول البرية في أ هاننا التي يجب تعقبها والقبض عليها وجعلها مطيعة 

 )497(اإلدمان والتدمير  كي  نأسرهم؟  بريئة، ولكنها أفكار إنها ليست أفكار   )496(للمسيح"  

 تدريبات عملية لحياة الفكر النقي  -ب
اعرف متى تكون التجر ة أقوب؛ اعرف متى تكون أكثر   )498(الحه نفسكككككككككك: "احري على مراقبة نفسكككككككككك عن كثب"  -1

ا شكككاب ا، أتذكر قراءة محاضكككرات لطالب  عرضكككة لإلغراء والتجر ة وابن   ، من يالضكككمانات الال مة في حياتك  عندما كنت قسكككيسككك 
ن يتحذروا من التجارب واالغراءات  أهو يعل  م القادة الروحيين    "،Figateing  Fitsسكككككبرجن  في أحد الفصكككككول "  تألي  تشكككككارلز

نصككيحة صككلبة ومتينة بالنسككبة لي  تسككتخدم بعض برامج    التي تتبع أوقات نجاح الخدمة، واإلعياء، أو الصككراع  لقد كانت هذي 
 للمساعدة في شفاء الناس للبقاء في حالة تأهب لإلغراء والتجارب   )H.A.L.T. )499الشفاء أوائل حروف الكلمات  

H – Hungry / A – Angry / L – Lonely / T – Tired 
عندما نشككككعر أننا قد عوملنا بشكككككل غير عادل وظالم؛ عندما نشككككعر ا وحسككككاسككككية عندما نكون جائعين للطعام؛  نحن األكثر ضككككعف  

ا وحسككككاسككككية   أكثر اللحظات ضككككعف    ي بالعزلة والوحدة؛ وعندما نكون مسككككتنزفين عقلي ا وروحي ا وجسككككدي ا  الشككككيطان يحب أن يسككككتفيد منا ف 

 
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 ت 1 498
499 https://bradfordhealth.com/halt-hunger-anger-loneliness-tiredness ./ 



170 

 

ح  توق ! توق ، اقم حارسككك   ٍد   ائ ٍر،  ا  اقترب إلى هللا، واحذروا من تكتيكات وحيل الشكككيطان  "ا صكككْ أ سككك  م ك ْم ك  وا  أل ن  إ ْبل يس  خ صكككْ ه ر  وا و اسكككْ
ا م ْن ي ْبت ل ع ه  ه و  "  ي ج ول  م ْلت م س 
)500(  

ا أ نْ أتعلم    -2 انكك  ة  إ يكك  ل  مكك  ، م ع  اس  م يع  النكك  ة ، ل ج  ل  صككككككككككككككك  ة  هللا  اْلم خ  ْعمكك  ْد ظ ه ر ْت ن  ه  قكك  اْلف ج ور     ن ْنك ر    ن تقول "ال" بنعمككة هللا: "أل نكك 
" ر  اض  ال م  اْلح  يش  ب الت ع قيل  و اْلب ر   و الت ْقو ب ف ي اْلع  ن ع  ي ة ، و  ال م  و ات  اْلع  ه  و الش 

)501(  

أن يقول، "أنا ال أملك سكككككيطرة على أفكاري" إن نعمة هللا المخلصكككككة  تعمل    ؤمن منا النعمة ضكككككبط النفس  ال يسكككككتطيع أي م تعل  
عن "الفجور والشكككككككهوات العالمية"  الروح القدس في    ي من التخل   ؤمن داخل قلو نا، من خالل الروح القدس السكككككككاكن فينا، تمكن كل م 

بهذا  اعتمد على  هذي اللحظة لحظة بلحظة   بنعمة هللا، ليس علينا أن نسكككككككتسكككككككلم  آمن   )502(داخلك هو روح السكككككككيطرة على النفس  
 ! لألفكار التدخلية  " وتدرب على قول "ال 

اعرف ما يثير األفكار الجسككككككككدية  أعرف ما الذي يسككككككككبب لك المتاعب  اقطعها من حياتك  واعمل على إماتتها! إ ا كان 
ْين ك   هذا يبدو جذري ا للغاية، فال تأخذي مني فحسككككب؛ خذها من يسككككوع  في سككككيان األفكار  ان ْت ع  الشككككهوانية، قال يسككككوع: "ف إ ْن ك 

ائ ك  و ال  ي ْلق ى ج   د  أ ْعض  ْيٌر ل ك  أ ْن ي ْهل ك  أ ح  ، أل ن ه  خ  ا ع ْنك  ا و أ ْلق ه  ن م   "اْلي ْمن ى ت ْعث ر ك  ف اْقل ْعه  ه  ليه  ف ي ج  د ك  ك  س 
)503( 

اسككككتعداد لتقديم تضككككحيات مؤلمة وغير مريحة من أجل حراسككككة  هنك ومحبتك  هل أنت جاد من جهة القداسككككة؟ هل أنت على 
كان يزور مواقع ،  و؟ يحكي الدكتور مايكل أفيري، وهو رئيس كلية الكتاب المقدس، قصككككككككككككة شككككككككككككاب جاء إلى مكتبه لتقديم اعتراف 

ا ومكسكور  إباحية، لكنه قال إنه يشكعر باألسك  ويريد للرئيس أفيري أن يغفر له وأن يحاسكبه على ال  ا جد    ا طهارة والنقاوة  لقد بدا مخلصك 
ا  و عد بضكككعة أسكككابيع عاد نفس الشكككاب مرة أخرب بنفس االعتراف  و عد بضكككعة أسكككابيع، مرة أخرب  أخير   ا، نظر الرئيس أفيري  جد 

اللتزام اليوم أنه إ ا كان ا  هل سكككتكون على اسكككتعداد ل في عيون الشكككاب وامتحنه  "أعتقد أنك تريد النقاء والطهارة، لكنني لسكككت متأكد  
قال الشكككككاب أنه ال  "  الكمبيوتر الخاي بك يسكككككبب لك الخطية مرة أخرب، فسكككككوف تقوم إما بالتخل  منه أو بيعه أو كسكككككري بمطرقة؟ 

يمكن أن يفعل  لك  ألن هذا سكككيكون تضكككحية كثيرة  وقال إنه بحاجة إلى الكمبيوتر للمدرسكككة  أجاب الرئيس أفيري: "إ ن أنت غير 
 ا بشأن الطهارة!" حق    جاد 

 
 8: 5 بط 1 500
 12-11: 2 ت  501
 23: 5 غل 502
 . 29-28: 5 مت 503
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ال يريدون    يأولئك الذين ال يرغبون في بناء الضكككمانات وحرمان أنفسكككهم من بعض وسكككائل الراحة في سكككعيهم للفرح الروح
؟"  هذي  حقا الطهارة  شهد أيوب قائال   ، ف ك ْي   أ ت ط ل ع  ف ي ع ْذر اء  ْين ي  ا ق ط ْعت  ل ع  ْهد  : "ع 

 يؤدي إلى النصر والغلبة شهادة على الحسم الذي  

ا" -3 ْنه  ب اب ي ة  ف اْهر ْب م  و ات  الش  ه  اهرب من الشهوة واتبع الفرح: "أ م ا الش 
)504( 

ا  ال تدعه يضككع أقدام مخالبه ف ا جائع  باب  هنك  فبمجرد   يالشككهوة تشككبه أسككد 
در  سكد )الشكهوة( حتى يتم إشكباع شكهيتها؛ ولن يغافتحك لباب  هنك، سكوف يلتهم األ

ا، فعليه أن يهرب من فكي الشككككككهوة  يجب عليه من تلقاء نفسككككككه  يقول بولس لتيموثاوس إنه إ ا كان يريد حق   ا أن يكون مقدسكككككك 
 طى أو التبرير أو حتى التفكير في إشباع  ما حرمه هللا نمعدم التفكير ال

ا، فال تشككككككاهد البرامج أو تقرأ الكتب أو تزور مواق ع اإلنترنت التي تسككككككبب اإلغراء والتجر ة   إ ا كنت تريد أن تكون مقدسكككككك 
إهرب من األماكن واألشكككككككخاي الذين تعرفهم سكككككككوف يطلبون جسكككككككدك  ال تفتح الباب أمام اإلغراء والتجر ة بغض النظر عن 

ا، يجب عليك أن تفعل كما فعل يوس  وهرب على الجانب ا خر  إ ا كنت تريد أن تكون منتصر    مدب فضولك لمعرفة ما هو
 المجرب  اجعلها عادة فى حياتك!  من نداء

ْن ق لْ أ -4 ين  ي ْدع ون  الر ب  م  ال م  م ع  ال ذ  ب ة  و الس  يم ان  و اْلم ح  ٍب ن ق يٍ  "بحث عن الفرح فى هللا: "و اْتب ع  اْلب ر  و اإل 
)505( 

تذون أفراح فائقة بكثير ومسكككككككرات  فقد تذون لألشكككككككياء التي هي خارج الحدود بالنسكككككككبة لي هو أأفضكككككككل طريقة وجدتها أن 
ن لحظة واحدة في حضكككككككرة هللا تجعل الملذات الخاطئة الشكككككككريرة  تبدو مملة بالمقارنة  الهروب من إوأشكككككككياء أبدية     سكككككككماوية،

الشككككهوات دون متابعة البر لن يبعد شككككهوة  الرجال والنسككككاء المنتصككككرون هم أولئك الذين يتبعون البر ويمألون قلو هم وأ هانهم  
شككككككككياء من شككككككككأنها أن تعز  مسككككككككيرتهم مع هللا وتزيد من تمتعهم باو! فهم يسككككككككتمتعون بالشككككككككركة مع هللا، ويزرعون الحميمية  بأ

الجيدة، ويطورون ويسككككككككتخدمون مواهبهم التي منحها لهم هللا، ويبنون ملكوت هللا  فهم ال يسككككككككمحون    الصككككككككحية، ويقرأون الكتب
 !انطالشي  بملع هوون أن ال هن الباطل والفارغ  فرأل هانهم أن تصبح عاطلة  يع

وٍن ه   -5 ل ى ه ْدم  ح صككك  ر ٌة ب او  ع  ي ة ، ب ْل ق اد  د  سككك  ْت ج  ار   ت ن ا ل ْيسككك  ة  م ح  ل ح  ك ل  اسكككتأثر كل فكر لكلمة هللا: "إ ْ  أ سكككْ م ين  ظ ن ون ا و  اد 
ر ي م ْست ْأس  د  م ْعر ف ة  هللا ، و  ْلٍو ي ْرت ف ع  ض  "ع  يح  ن  ك ل  ف ْكٍر إ ل ى ط اع ة  اْلم س 

506  

سككككككلسككككككلة من    Fred Stoekerو    Stephen Arterburnا لكلمة هللا  كتب جعل كل فكرة عبد    ن مفتاح النصككككككرة والغلبة هو إ 
ها للرجال هي تعلم إنضككباط "انحناء  ن الكتب لمسككاعدة الرجال على التغلب على اإلغراءات الجنسككية  أحد األشككياء العملية التي يعلمو 

 
 11: 2بطرس 1 504
 . 22: 2 ت 2 505
 5-4: 10 كو2 506
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ا قوي ا ومغير ا  يمكن أن يكون هذا تدريب    )507(العينين"  و عبارة أخرب، ممارسكككككككككة االنضكككككككككباط باالبتعاد بسكككككككككرعة عن "الثمرة المحظورة"  
ا أن تدريب انحناء العين لن يكتمل بدون تدريب الذهن على التأكيد المسكتمر للحق الكتاب للحياة  : "ليس لدي  أية  ي   لكنهم يقولون أيضك 

 حقون خاصة بي"؛ "لقد تم شرائى بثمن"؛ "أنا عبد محبوب من هللا"  

ا، ال يمكنكك التوق  بمجرد ارتكداد تكأخكذ خطوة أخرب عبر البكاب  )انحنكاء( عينيكك    يجكب أن    للخروج من السككككككككككككككجن تمكامك 
كي  كان يسكككككككككككوع يفكر؟ مثل خادم )عبد( بال حقون  كان   الثاني، الذي يجب أن يتغير بكلمة هللا إلى التفكير مثل يسكككككككككككوع   

ا لكى يشكككككككككترينا ألبيه ( من أجل خاطر أبيه  واختار التخلي عن حقوقه ليصكككككككككبح عبد  9:  1يحب البر ويكري الشكككككككككر )انظر عب
 بثمن 

وليس لدينا أي حقون خاصكككككة بنا خارج    ن تم شكككككراؤنا بثمن، يجب أن نفكر مثل يسكككككوع  لم نعد ملكا ألنفسكككككنا،وا ن بعد أ
ْم؟   عنه   " ا ْهر   وا م ن  الز  ن ا    ك  ْم" )  أ ن ك ْم ل ْست ْم أل ْنف س  ك  اد  د وا هللا  ف ي أ ْجس   ( 20-18:  6كو 1أل ن ك ْم ق د  اْشت ر يت ْم ب ث م ٍن  ف م ج  

لنواة األسكككككاسكككككية، والتي غيرت  هني  ل  وصكككككوال  خالل معركتي من أجل النقاوة الجنسكككككية، قمت أنا )فريد( بتقطير هذي ا ية 
 ليس لديك الحق في النظر إلى  لك أو التفكير فيه؛ أنت ليس لديك السلطان   بالكامل في النهاية:

   )508(ف تواجه ما نسميه موت اإلغراء والتجر ة ا للتفكير على هذا النحو، سو عندما يتم تغيير  هنك حق  

عن هللا، والخطية، ونفسكككككككككككك، وغيرك من الناس الذين ال   حإ ا كنت تريد حياة فكرية نقية، فقم بإسكككككككككككتئثار كل الفكر الجام
أصبحت أكثر  دعها تعلمك من أنت في المسيح ومن الذب تنتمي إليه  كلما   )509(ا وليال  ة نهار  تيطيعون كلمة هللا  تأمل في كلم

، فإنك ؤمنا بالكتاب المقدس، كلما فكرت أكثر بحق في الجنسكككككية  ر ما تعرضكككككت إلسكككككاءة المعاملة  ر ما حتى كرجل متشكككككبع  
 تصارع مع نفس الجنس، وهو أمر غير مألوف في عالم اليوم  اشب ع نفسك بكلمة هللا واستأثر كل فكرة 

تسككككتخدم في الخيال أو اإلشككككباع الذاتي، ولكن كأشككككخاي مخلوقين   الرجال، يمارسككككون التفكير فى ا خرين، ليس كأشككككياء
على صكككككككككورة هللا، كما أحبهم هللا ورعاهم، كما قيمهم هللا حتى أنه أرسكككككككككل ابنه الوحيد لكى يموت من أجلهم  ومن خالل الروح  

  ، مة واالحترام  علم بولس القدس، درب نفسككك على التفكير في الرجال والنسككاء كأشككخاي  وي قيمة أبدية الذين يسككتحقون الكرا
در ب نفسكككككك على التفكير بهذي الطريقة، و نعمة هللا، وسكككككوف   )510(أن يعامل "الشكككككابات كأخوات، بكل نقاء وطهارة"  ،تيموثاوس

 تختبر التغيير 

 
 17: 2تك 507

508  Stephen Arterburn, Fred Stoeker, Every Man’s Challenge )Colorado Springs: Water Brook Press 2004), 53,54 . 
 . 2: 1 مز 509
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ْوا    عتراف وكن قابال  تدرب على اال   - 6 ف  ْم أل ْجل  ب ْعٍض، ل ك ْي ت شككككْ ك  ليوا ب ْعضكككك  صكككك  ، و  ْم ل ب ْعٍض ب الز ال ت  ك  للمحسككككابة: "ا ْعت ر ف وا ب ْعضكككك 
ر  ط ل ب ة  اْلب ار     ا "   ت ْقت د  ث ير ا ف ي ف ْعل ه     )511(ك 

حياتك الفكرية، يمكنني أن أشكككككككهد على أن هناك قوة شكككككككافية في اعتراف متواضكككككككع  كما تعلمنا في  يإ ا كنت تصكككككككارع ف
 الدرس عن االنكسار والكبرياء الذب هو أعظم عائق للنعمة  لكن هللا يستجيب للقلب المنكسر والمنسحق  هذي قصتي 

ي من سككككرطان )سككككرطان العيون(، قررت أن سككككنوات من العمر( يعان   4)   ي ا، عندما كان ابننا جيسكككك منذ حوالي عشككككرين عام  
أصكككوم لمدة سكككبعة أيام  كانت  وجتي، بيكي، وأنا قلقين من أن عدم إيماننا ر ما كان يمنع هللا من شكككفاء طفلنا الصكككغير  و عض  

د هو هللا هذا  كانت قلو نا مجروحة وكنا مضككطر ين للغاية  كنا نعلم أن الحل الوحي ى النية أشككاروا عل   ؤمنين حسككني األصككدقاء الم 
ا( بطريقة  الصككوم، التقى الرب بي )و يكي، أيضكك    فترة وكلمته  سككنطلبه  سككنطلب إرادته ومشككيئته حتى تجد قلو نا راحة  وفى خالل  

 رائعة  أكد لي رعايته لجيسي وألسرتنا  وأعطانا راحة كاملة في مشيئته  

أتوقعها  في المسكككككككاء السكككككككادس عندما كنت أقرأ قصكككككككة ا بطريقة أخرب لم أكن لكن فى خالل هذا الصكككككككوم، جعلني هللا حر  
الكتاب المقدس ألطفالي، تحدث الروح القدس بوضككككككوح إلى قلبي كما سككككككمعت من قبل  جاء صككككككوته كفكرة قوية وغير متوقعة 

ليس مجرد فكر، بل دعوة للحرية: إ ا كنت سكككككككككتعترف    بكل ما ابتليت به من وقت  خر طوال حياتك المسكككككككككيحية،   -ا تمام  
عقت، وللحظة، كنت خائف  إبحاجة إلى االعتراف    سككككأطلق سككككراحك واحررك  فعرفت على الفور من كنت ا  اعتقدت  ليه  لقد صكككك 

ن هذا مهين ومذ ل! ولكن في اللحظة التالية، وجدت قلبي يقول نعم! لقد جاء هذا الصكككككوت  أفعل هذا وظننت  أن ان  كنه ال يمأ
 ا بمثل هذا الحب، وأردت أن أكون حر  

ليوم التالي جلسكككت مع صكككديقي الموثون فيه واعترفت بكل شكككيء كنت قد أخفيته بعمق في الداخل حيث ال أحد غير  في ا
 ي  نه لم يفقد قبضككككته علأ   إا وفضككككحت خجلى،  أنا  هللا يمكن أن يراي  لم أكن أعيش في الخطية؛ ولكن ألنني لم أفتح قلبي أبد  

عملية الشكفاء والحرية بالنسكبة لي  ومن  عتراف هي اللحظة التي بدأت فيهااسكقط  كانت لحظة اال  كنت  ا  من وقت  خرتمام  
عتاد الرب على مواصكككلة عملية التغيير في داخلي  وهناك شكككيء واحد تعلمته أ هذي اللحظة، أصكككبح االعتراف والمسكككاءلة عادة  

فكرية، إ ا كنت تصككككككككارع األفكار إ ا كنت تصككككككككارع في حياتك ال  هو أن اإلغراء والتجر ة تفقد قبضككككككككتها عندما يتم  فضككككككككحها 
ا بالروح  شككككارك حاجتك ودعهم  ا ممتلئ  ا أو مرشككككد  الشككككهوانية أو أي شكككككل آخر من أشكككككال النجاسككككة، أشككككجعك أن تجد صككككديق  

ال تنسكككككوا    لة بشككككككل منتظم  هناك قوة في ممارسكككككة االعتراف والمسكككككاءلة  لكنءللمسكككككا يصكككككلون من أجلك  واجعل نفسكككككك قابال  
ا، وال يزال عليك الهروب، وما  ال عليك أن تقول "ال!" ال ا  فال يزال عليك أن تكون متيقظ ا وسكككاهر  يضككك  أ  التحريضكككات األخرب 

 يزال يتعين عليك اتباع البر، وال يزال عليك استئثار كل فكرة 

 
 . 17: 5 يع 511
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ا   ير  اطلب من شكككككككخصكككككككين أو ثالثة في مجموعتك التحدث عن أي من التدريبات العملية لحياة فكرية نقية أثرت عليهم كث
 لما ا؟ 

ا من خالل الجهاد ولو أن الجهاد ضكرورة  أنت لن تهزم هذي لن تهزم )الشكهوة( بشككل كامل تمام    تذكير أخير من كيث دروري: 
ا من خالل العمل الشكككككككان، بالرغم من العمل الذي يجب عليك فعله  وحدي يسكككككككوع يسكككككككتطيع أن ير ط هذي الروح  العادة المتشكككككككبثة أبد  

يخلصكك  وسكوف   ن أ الشكريرة فى  هنك  هو فقط ابن هللا وحدي الذي يسكتطيع أن يطرد هؤالء اللصكوي من هيكل قلبك  هللا يسكتطيع  
 )512(يخلصك إ ا سمحت له  

 :اليمهام الدرس الجتماع الصف الت
ا بصككيرة من  لك الشككواهد الكتابية طالب   يسككبوع فى مراجعة هذا الدرس بما فيقل عن ثالثين دقيقة هذا األ اقض ما ال -1

 الروح القدس 

 ن تحدث فى حياتك كما يعلنها لك الرب أ  ب تغييرات خاصة ينبغىأاكتب فى مذكراتك   -2

واكتكب فى مكذكراتكك مكا الكذب يقولكه ككاتكب المزمور عن   ،اليومىتكأمكل على األقكل فى مزمور واحكد فى وقكت عبكادتكك    -3
 طبيعة وشخصية هللا 

 جل التغيير الروحى والنمو بناء على هذا الدرس أاكتب فى مذكراتك صالتك الشخصية من  -4

 تدرب على استخدام دليل الصالة اليومي للدكتور براون في صالتك اليومية الخاصة  -6

 
 للتعمق في الموضوع أكثر

Taylor, Richard S. The Disciplined Life. Bloomington, IN: Bethany House, 2002. 

 

 الحادى عشر   امتحان الدرس

 ما هو تعريف االنضباط الشخص ى كما موضح فى هذا الدرس؟ .1

 نضباط الشخص ي املهم بالنسبة للمسيحي؟اال  ما هما سببا .2

 الدرس الحادي عشر؟ليها في إاملشار  انالشخصي نالتدريبا ماما ه .3

  من هو "الرجل الكامل" .4
ً
 ليعقوب"؟ لرسالة اوفق

 قدم ثالث نصائح عملية للتحكم في اللسان، مع الشواهد الكتابية. .5

 الفكرية. ى قو تربعة اقتراحات عملية لحياة الأاذكر  .6
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 12الدرس 

 

 االنضباط الشخصي

 الشخصية والقناعات   املزاج  الوقت، الشهية،

 

 مراجعة الدرس

لمشككككككاركة     واطلب من الطالب المسككككككتعدينالحادب عشككككككر  درساللشككككككخصككككككى كما تعلمته فى راجع مجاالت االنضككككككباط ا
  الحادي عشر  درسالصلواتهم الشخصية من 

 أهداف الدرس 

 :  بنهاية هذا الدرس، يجب على الطالب أن

    صورة المسيح  إلىجل التشكيل  أفهموا أهمية االنضباط الشخصى من  ي -1

    يكون لديهم المزيد من الفهم العملى لكيفية التدريب على الشهوة والوقت والمزاج وكي  نمارس هذي التدريبات -2

 يتعلموا أهمية تطوير القناعات الشخصية  -3

 لقطات من الحياة  

ثناء حديثنا، اعترف بأن صكككككراعه األكبر  أمسكككككن  و   مع صكككككديق راع  أثناء عملي في هذي الدورة الدراسكككككية، اسكككككتمتعت بزمالة 
ا!" عندما أشعر باإلحباط أو الملل،   طوال حياته وخدمته كان الكسل  واعترف قائال : "أنا أميل إلى النوم كثير ا والصالة قليال  جد 

 اخذ  قيلولة طويلة أكثر من الال م  "والخبر السكككككار هو أن صكككككديقي ال يزال رقيق ويبدو ملتزم  بدال  من أن أصكككككلي أو أدرس، آ
بالسكككماح للرب بتغييري  في إحدب األمسكككيات، بعد فترة وجيزة من حديثنا، تحدث إلى رعيته عن نيته ليصكككبح رجل صكككالة  وهو 

 ا شخصي ا بتأييد الروح القدس ا وتدريب  يدرك أن اتباع هذا االلتزام لن يكون سهال ، ولكنه يتطلب انضباط  

و، ولكن افتقارها إلى االنضككككككباط    يا جوع حقيقا  كان لديهكانت األم الشككككككابة التي حاولنا تلمذتها مرة غير مسككككككتقرة روحي  
الشكككخصكككي تسكككبب بالحزن لنفسكككها وعائلتها  الغسكككيل كان يتكوم، والصكككحون المتسكككخة تمأل الحوض وتغطي المنضكككدة قبل أن 

الغذائية السككيئة وعدم ممارسككة الرياضككة  كانت   كانت غير صككحية بسككبب العادات  تغسككلها  كانت حياتها التعبدية غير منتظمة 
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حياتها الروحية غير مرضكية للغاية  و عد  ل افتقارها إلى االنضكباط الذاتي  زوجها وأطفالها  و اعترافها بنفسكها، جعغير مهتمة ب
  و دأت قصتها تتغير منذ  لك الحينسنوات من الصراع، أصبحت أخير ا جادة في التدريب على االنضباط الشخصي،  

 رئيسيةالفكرة ال

، سككنناقش المجاالت التي يكون  نضككباط الشككخصككي  في هذا الدرسا عن االبعيد    ،ال يمكن فصككل نمو إلى صككورة المسككيح 
( حياة  2( الكالم،  1يوي ا للتشككككككككيل الروحي:  فيها التدريب أو االنضكككككككباط الشكككككككخصكككككككي أمر ا ح

( 6     ( الوقت5   ( المزاج4   ( الشككككككهية أو الشككككككهوة 3   ت الجنسككككككية، بما في  لك الرغباالفكر
،  لتدريبات الشككككخصككككية  وفي هذا الدرس أول اثنين من هذي ا  القناعات الشككككخصككككية  لقد درسككككنا

 سنتحدث عن األر عة األخيرة 
مباشكككرة بمدب   -  التي تحمل صكككورة يسكككوع المسكككيح -يرتبط النجاح في الحياة المسكككيحية  

أنفسككنا"  سككيزيد االنضككباط الشككخصككي من سككعادتنا باو وكذلك قدرتنا على   فعاليتنا في "ضككبط
 يله  حياة داود توضح  لك تمجيد هللا وتقدم إنج

ا   مجاالتتقن داود القيثارة والمقالع والشكعر  فتحت هذي الأشكاب،   كصكبي راعٍ   الصكغيرة األبواب لتأثير أعظم ووفرت فرصك 
النهاية المملكة  ومن خالل شككككككككعري، ما  ال   ، وفيله الشككككككككرف والكرامة  توالقالع ر ح  أمام الملك   ة تفون خياله  أتت به القيثار 

 ويساعد في تشكيل حياة التعبد للماليين كل يوم   يؤثريشجع و 

ر ما كنت تميل إلى االعتقاد أن األشكككككككياء الصكككككككغيرة ال تهم حق ا، ولكنها تفعل  لك  اإلخالي واألمانة في األشكككككككياء الصكككككككغيرة  
ا أو سكككككواء كان كبير  قرائها بالقول: "كل شكككككيء مهم، حتى أصكككككغر شكككككيء  إ ا كنت تفعل كل شكككككيء، ل ت إيمي كارمايكل ث مهمة  تحد 

 ا"  ا للقيام بأي عمل يختاري لك الحق  ا، من أجل الرب، فإنك ستكون مستعد  صغير  

 الدرس 

كما كنا نتمنى! في أحد األيام، قامت  وجتي، بيكي، بتأديب إحدب بناتنا، كاري، بسبب    ن االنضباط الشخصي ليس سهال  إ 
من الرب    ي ت  قالت بيكي: "يجب عليك أن تطلب فقط في  لك الوق غضكككككككككبها من أختها  كان عمر كاري ثالث أو أر ع سكككككككككنوات  

لكى يسكككاعدك في الحصكككول على ضكككبط النفس"  اختفت كاري في غرفتها وعادت للظهور بعد بضكككع دقائق بابتسكككامة كبيرة على  
النفس!" ومثل  ا؟"  قالت: "ألني صككككليت من أجل ضككككبط  "لما ا تبتسككككمين يا عزيزتي؟ "لما ا أنت سككككعيدة جد   : وجهها! سككككألتها أمها 

، اعتقدت كاري أن ضكبط النفس هو شكيء سكيعطيه هللا على الفور  ولكنني، بصكفتي والد كارب، الحظت منذ  ؤمنين العديد من الم 
  لك الحين أنه لم يفعل! 
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األرجح سكككككككككككككنوات من   هل ترب وجود ميل داخل الكنيسكككككككككككككة للبحث عن النضكككككككككككككج الفوري في المجاالت التي تتطلب على
 االنضباط الشخصي؟ 

 ا  ن هم األكثر بهجة وفرحا يالمنضبط  مؤمنينإن ال
رس   عنككدمككا يمككانضككككككككككككككبككاطإلي االيفرحون  هككذا يعتمككد على كي  ننظر    هنككاك فكرة أن النككاس المنضككككككككككككككبطين جككادون وال

يفعلون  لك لفرح المنافسككككككككة وفرصككككككككة الرتداء  ، يتحملون بالتأكيد نصككككككككيبهم من األلم  لكنهم  رياضككككككككتهم   األولمبيون   الرياضككككككككيون 
نه يفعل  لك من أجل فرح الحصككككككككاد  ؛ لكالبذور، يتحمل نصككككككككيبه من األلم  الميدالية الذهبية  عندما يزرع المزارع التر ة ويغرس

ام ال   " نيم  حكك  الت ر  ا ي ج يء  بكك  يئكك  ، م ج  ْرع  ذ ر  الز  بككْ ام ال  م  اء  حكك  اْلب ككك  ا بكك  ابكك  ب    هكك  ه  الككذ اهكك  مكك  ا  أنفسككككككككككككككهم روحيكك    ؤمنون الموعنككدمككا يؤدب   )513("ح ز 
ا على رجل أو امرأة منضككككبطة  فإنهم   يأال نرث  يؤدي إلى حياة تزدهر باو  يجب  ، فإنهم يفعلون  لك ألنهاوشككككخصككككي   بنعمة أبد 

 ، يحصلون على أقصى استفادة من الحياة هللا

 )تابع من الدرس السابق(المجاالت الحاسمة من االنضباط الشخصي  

 تحكم فى شهيتك للطعام. -3
،  فقط للحفا  على الحياة، هذا هو أصكككعب من جميع التدريبات الشكككخصكككية  يتم توفير الغذاء من قبل هللا ليس  بال شكككك   

مكانه  لم يكن القصكد منه أبدا  توفير الراحة والرضكا  ، لم يكن من المفترض أن يأخذ    ولكنين من أجل اسكتمتاعنا الشكخصك ولك
  شهيتك هو أمر حيوي للتقدم الروحيا ، فتدريب  ا إ ا كنت تعيش في بلد فقير أو أكثر ا دهار  المطلقين  ال يهم حق  

ر "كل   نختاا على إفراطنا فى األكلضحك أحيان  روح الشراهة واالنغماس الذاتي  نحن ن  ؤمنون في الغرب، طبع بعض الم
ل   "  المطاعم حتى نتمكن من خنق أنفسكنا  لكن الكتاب المقدس واضكحما يمكنك تناوله" من  ه  ف ي ك  ب ط  ن ْفسك  اه د  ي ضكْ ك لي م ْن ي ج  و 

ْيءٍ   كل األشياء تشمل شهيتنا للطعام  )514("ش 

     ي؟ ا للطعام أمر حيوى للتشكيل الروحلمذا يعد التحكم فى شهيتن
ْنز ك  ه    شررررهواتنا تحدد وجهة حياتنا:ن  إ  -أ ْيث  ي ك ون  ك  ا"أل ن ه  ح  ْلب ك  أ ْيضكككككك   عل منا يسككككككوع أننا نطلب دوم ا   )515("ن اك  ي ك ون  ق 

سكككواء أكان  لك الرغبة الشكككديدة في بطوننا، أو الرغبة الشكككديدة في ممارسكككة الجنس، أو الممتلكات،    -األشكككياء التي نتون إليها  
ون قلو نا إلى هللا  تتشكل قلو نا من األشياء التي نختار تقييمها  إ ا كنت رجال  أو امرأة لديه ميل إلى اإلفراط  أو السلطة، أو ش

 في اإلنغماس، يجب أن تعرف أنه يعيق تقدمك الروحي 

 
 6: 126مز  513
 . 25: 9كو 1 514
 21: 6مت  515
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نْ يقول سكفر األمثال، " ك  ين ا ل ح  ْع سك  ر ه اضك  ْنت  شك  ر ت ك  إ ْن ك  ، كأنما جون ويسكلي أعاد صكياغة هذي ا ية، "اكبح شكهيتك )516("ج 
الذي عل مه يسككككككككوع بخصككككككككوي اإلغراءات    ي ر ذبط النفس الجهذا هو نفس النوع من ضكككككككك   )517(رجل يق  بسكككككككككين في حلقك"!

 )518(الجنسية 

ي اع   "  ن االفراط فى أى شررررر  جيد سررررريقلل من رضرررررانا على ما هو األفضرررررل:إ  -ب ْم  و اْلع ط ا   إ ل ى اط و  ى ل ْلج  ، أل ن ه  ْلب ر  
 )519("ي ْشب ع ون  

ن االنشكككغال بالطعام أو الشكككهية الطبيعية األخرب سكككيترك مجاال  أقل في أ هاننا لألشكككياء األبدية  وكما يقول جون بايبر:  إ
الم  فنفوسككككككنا محشككككككوة بأشككككككياء  ععلى طاولة ال  ا طويال      فذلك ألننا قضككككككينا وقت  عر برغبة قوية في إظهار مجد هللا"إ ا لم نشكككككك 

 )520("صغيرة، وليس هناك مجال لألعظم 

في  لك اليوم هو وقت العشكككككككككاء! في الواقع، وال يزال! إن توقع الوجبات اللذيذة   ي ا، كان الوقت المفضكككككككككل ل عندما كنت صكككككككككبي  
المطبوخة في المنزل والشككككككككركة وضككككككككحك  وجتي وأوالدي حول المائدة هي بعض من أعظم أفراح الحياة  ولكن كانت هناك أوقات،  

نا آكل، ولكن ليس بنفس عمق الرضكا والشكبع   قبل العشكاء أفضكل االسكتمتاع به  فأ   ي أيام شكبابي، عندما أفسكد نفاد صكبر خاصكة في  
  الكثير من  - متعة؛ واالنغماس في  هناك درس هنا: إن نفاد الصككككككككككبر يسككككككككككتبعد الشككككككككككعور بالتوقعات، الذب يجعل تناول الطعام أكثر 

 الشعور بالرضا والشبع الروحي    ؤمنين يسلب الم   - األشياء الجيدة  

 فسوف يحجب رؤيتنا الروحية.،  اجدا   اإذا كان الجوع من أجل الطعام قويا   -ج
ندما عاد التالميذ، حثوا  ، بينما  هب التالميذ إلى السكككامرة لشكككراء الطعام، قاد يسكككوع نفس عطشكككى إلى الخالي  وع 4في يوحنا 

يئ ة  "  يأكل  لكنه قال،  ي يسوع لك  ام ي أ ْن أ ْعم ل  م ش  اٌم  ك ل  ل ْست ْم ت ْعر ف ون ه  أ ْنت ْم    ط ع  م  ع م ل ه    أ ن ا ل ي ط ع  ل ن ي و أ ت م       521" ال ذ ي أ ْرس 

مثل التالميذ  لكنه كان يدرب تالميذي على عدم السكككماح لشكككهيتهم بأن تعميهم   ا، تمام  كان يسكككوع بحاجة إلى طعام ليعيش
 ب هو أكثر إشباع ا من أفضل وجبة غداء حولهم  وعلمهم أن فعل ما يرضي ا عن عمل الروح في كل مكان 

لي  في سكككيان الطعام والرغبة الجنسكككية، قال بولس: "أمور هللا    ينبغي أن يسكككيطر على أ هاننا إال  ال شكككيء ي اء  ت ح  ك لي األ شكككْ
لي ل ي،  ك لي األ ْشي اء  ت واف ق    ، لك ْن ل ْيس  يل   ْيٌء  لك ْن ال    ك لي األ ْشي اء  ت ح  ل ي  ش  ل ط  ع   )522(" ي ت س 

 
 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
 13-12: 6 كو1 522
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:  21تث)"انظر    فق من نفس ينبوع االنغماس الذاتى في الكتاب المقدس يقال إن الخطايا المميتة من الشككراهة والسكككر تتد
   ما مدب جدية التفكير أن معظم الناس يعتبرون خطية الشراهة؟ (21:  23وأم  20

 بعض النصائح العملية لمساعدتنا في كبح جماح شهيتنا:
 خدمة ا خرين قبل نفسك  هذي طريقة رائعة لمحار ة االنغماس الذاتي  -1
 درب نفسك على االعتدال  خذ أجزاء أصغر، مع تدريبات مؤلمة! -2
  إلى مطاعم تغريك باالفراط فى األكلا لحنجرتك بعد الذهاب  ضع سكين   -3
 درب نفسك على تناول األكل الصحى  -4
واحد من أفضل التدريبات إلطفاء   –الصوم    -هللا  إلىتدرب على الصوم، كما تعلمت من التدريبات الروحية  فالجوع   -5

 رن الشهية التى تح  نار
ا غاية في واالعتدال يكون    دع دافعك لضبط النفس -6 االستمتاع باو! تذكر أن االنضباط الشخصي يجب أال يكون أبد 

 حد  اته، بل وسيلة لمزيد من االستمتاع باألشياء األبدي ة 

 تحكم فى مزاجك:    - 4
ين ة "  ذ  م د  م ْن ي ْأخ  ْيٌر م  ه  خ  وح  م ال ك  ر  ، و  ب ار  ْيٌر م ن  اْلج  ب  خ  يء  اْلغ ضكككككككككك  وٍر، الر ج ل  ال ذ ي ل ْيس  ل ه    )523("ا ْلب ط  ٌة ب ال  سكككككككككك  م  د  ين ٌة م ْنه  "م د 

ه "  وح  ل ى ر  ْلط اٌن ع  س 
)524( 

علمنا الناس الذين يدرسكككككون السكككككلوك البشكككككري أن كل شكككككخ  هو مزيج فريد من سكككككمات الشكككككخصكككككية والمزاج  في بعض  
  )525(األحيان تم تعريف السمات الشخصية المختلفة على النحو التالي:

 واالنطواء  االنبساط )االنفتاح(  -أ
 يحب المنفتحون أن يكونوا حول الناس ولكنهم يميلون إلى جعل أنفسهم مركز االهتمام 

  نسحاب من الشركة المطلو ة للغايةويتمتعون بالعزلة ولكنهم يميلون إلى اال االنطوائيون أكثر تأمال  

 االحساس والحدس )البداهة(  -ب
 لروتين والتفاصيل والطرن المنهجية لفعل األشياء ولكنهم يعانون من المرونة مثل ا  األشخاي الحساسون 

 األشخاي البديهيون هم الذين يحلون المشاكل وال يستمتعون بالنشاط المتكرر ولكنهم يعانون من الصبر والمتابعة 

 التفكير والشعور    -ج

 
 32: 16 مأ 523
 28: 25 أم 524

525 Mulholland, 50-56 . 
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  يعانون من حساسية تجاي ا خرينم  ولكنه  ومنطقيون ومعقولون   تحليليون   الناس المفكرون 

  م يميلون ألن يكونوا مرضين للناستجاي شعور ا خرين ولكنه  األشخاي الشعوريون حساسون    

 الدينونة واإلدراك -د
  كنهم يعانون من نفذ الصبر والغضبالناس الذين يدينون ا خرين مثل النظام والسيطرة ول

 نون من التسويف اويسترخون ولكنهم يعشخاي المدركون يستلقون  األ

ضكبط النفس،    ن يحضكر شكخصكيته ومزاجه تحت سكيطرة الروح القدس  و صكرف النظر عن ثمرة أيجب على كل شكخ   
 ، فإن مواطن ضعفنا سوف تهيمن على حياتنا وتدمر إمكانياتنا الفريدة لتمجيد هللا وتأييد الروح القدس

 االنضباط الذاتي في مجال المزاج:نصائح عملية للحصول على  
كلما أصكككككبحنا مثله كلما تقدسكككككت شكككككخصكككككيتنا    على شكككككخصكككككيته بالروح القدس ادرس حياة يسكككككوع وطابق شكككككخصكككككيتك    1

 ومزاجنا 

  واليصكيبك االحباط من الفشكل  اخواتك فى المسكيح  كن متضكع  أخوتك و إن عثر  ع  اعرف نفسكك وارفض تقديم األعذار  2
  لنعمةبل استمر فى طلب ا

  جل شخصيته ومزاج ا خرينأشكر من ، وقدم الن تكون أل الشخ  الذي خلقك هللا  من أج  اشاكر   كن   3

الشكككككككككخصكككككككككيات الكتابية  ما هي سكككككككككمات مزاجهم    مزاج  اسكككككككككأل أعضكككككككككاء مجموعتك لذكر بعض من نقاط القوة وضكككككككككع
 ؟ اوشخصيتهم التي تعتقد أنه من الضروري تقديسها، وأي سمات ال يمكن تقديسها أبد  

 نفسك في مجال الوقا:  درب -5
اع  )المجهولون(!  ام  الر عك  ام  اْلم ل وك  ي ق     ال  ي ق    أ مك  لك ه ؟ أ مك  ا ف ي ع م  د  ائ ر ي ،  "  )526("أ ر أ يكْت  ر ج ال  م ْجت هك  ل ى صكككككككككككككك  ا ْلبك اب  يك د ور  ع 

ه "  ل ى ف ر اش  و اْلك ْسال ن  ع 
)527(  

 متابعة ما هو ممتازإن االنضباط الشخصي للوقا يعني    -أ
  ، ولكننا نتعلم ملء كل لحظة بأفضل سلعة ممتا ة: ت أننا نمأل كل لحظة بنشاط مزدحم ال يعني االنضباط في مسألة الوق

ل   " ال ف ة "      يه :و هذ ا أ ص  وا األ م ور  اْلم ت خ  ت ى ت م ي  ز  ح 
)528( 

 
 29: 22 مأ 526
 14: 26 مأ 527
 . 10-9: 1 ىف  528
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في لحظة معينة هو النوم ببسككككاطة، ثم النوم  والدخول دون هدف عبر إ ا كان أكثر األشككككياء الممتا ة التي يمكنك القيام بها 
ا قم     إ ا هو الجلوس في صمت أو تأمل،  اإلنترنت  إ ا كان الشيء األكثر تميز  

بذلك، بدال  من شككككككيء أقل  إ ا كان الشككككككيء األكثر متعة في لحظة معينة هو 
الجيتككار الخككاي بككك، أو العبككادة، أو الككدراسكككككككككككككككة، أو القراءة، أو التككدرب على  

ا فدرب  الكتابة، أو غسكككككككككل المالبس، أو تعلم لغة ثانية، أو الكرا ة باإلنجيل، إ   
نفسككككككك للقيام بذلك الشككككككيء األكثر روعة  إ ا كان أفضككككككل ما يمكنك فعله هو 
تقكديم رعكايكة لطيفكة لطفلكك المريض، أو طهي وجبكة، أو توفير دخكل لعكائلتككك،  

صككككككديق أو  ميل، أو االسككككككتمتاع بجمال عالم هللا    مهما كانت األشككككككياء الممتا ة والمتاحة في أي  أو بناء منزل، أو التحدث مع  
 من شيء آخر    لحظة، درب نفسك للقيام بذلك، بدال  

بكل قوتنا، باسككم الرب يسككوع،    ، فإننا نفعلهلتفعله  ن افتداء الوقت يعني أنه مهما وجدت يدناإويجب أن نضككي  إلى  لك،  
 أيامنا القصيرة على األرض   يقمنا بتدريب أنفسنا للقيام بذلك، سنفتد  أجل مجدي  إ ا ، ومنمع الشكر

"بكل قوتنا " -1 ت ك  ْله  ب ق و  ل ه  ف اْفع  ي  ي د ك  ل ت ْفع  د  ك لي م ا ت ج 
)529(  

ْلت ْم ب ق ْول أ ْو ف ْعل، باسم الرب يسوع المسيح، مع الشكر " -2 ك لي م ا ع م  اك ر ين  هللا  و ا ب   و  وع ، ش  ف اْعم ل وا اْلك ل  ب اْسم  الر ب   ي س 
  )530(ب ه  "

ْيٍء ل م ْجد  هللا  ""لمجد هللا  -3 ل وا ك ل  ش  ْيئ ا، ف اْفع  ل ون  ش  ْنت ْم ت ْأك ل ون  أ ْو ت ْشر   ون  أ ْو ت ْفع    )531(ف إ   ا ك 

ااٍل ن هذا هو مسكككككككتوب عأأنا متأكد،   ا يصكككككككل إليه عدد قليل جد  الذي يجب أن نسكككككككعى    لكن هذا هو نوع االنضكككككككباط  جد 
  جاهدين من أجله

 االنضباط الشخصي للوقا يعني أن تفعل ما دعا هللا بشكل فريد ومجهز لك للقيام به.  -ب
لمكان الذي طلب منه ا ب  وقد  هب إلى ا  )532(فريدأبوي إلى القيام بها بشككل    يسكوع سكوب تلك األشكياء التي دعاي   لم يفعل
 ليه وقال له ما طلب ا ب منه أن يقول  إنه نمو جنا في إدارة الوقت إأن يذهب  

 
 10: 9جا  529
 17: 3كو   530
 31: 10كو 1 531
 29: 8يو  532
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نفسككككككككككهم على تقليد ما قام به أ جبار  ا   أو )533(الكثير من تضككككككككككييع وقت "كل من شككككككككككاكلة داود" في محاولة ارتداء درع شككككككككككاول 
الوقت الذي قضككككككيته في خدمة رعايتي المبكرة أني حضككككككرت ندوة حيث  ا  األشككككككخاي الناجحون  لقد فعلت  لك بنفسككككككي  أتذكر جيد  

تحدانا راعي ناجح أن نذهب من بيت إلى بيت وندعو الناس إلى الكنيسككككككة  كان هذا هو سككككككر نجاحه، على ما يبدو، لذلك شككككككعرت 
ا )على الرغم من أن معظم الناس في أمريكا  أنني يجب أن أفعل  لك أيضككككك 

الكككذين يطرقون أبوابهم(  أجبرت نفسكككككككككككككي على غير ودودين تجكككاي الغر كككاء  
الخروج من الباب صكككباح يوم سكككبت في رعب  ر ما هذا ما يعنيه أن أحمل 
صككليبي وأتبع يسككوع، هكذا فكرت   هبت إلى حي مجاور ورجوت أال يكون 

ا في الشكككارع في محاولة لبناء  ا وهبوط  هناك أحد في المنزل  مشكككيت صكككعود  
ا دون أن  تمام    ا ة،  هبت إلى البيت مهزوم  الشككجاعة  ولكن بعد حوالي سككاع 

أتقابل مع شكككخ  واحد! اسكككتغرقتني فترة قصكككيرة في الخدمة لمعرفة أنه في  
 ا ما يخرجنا من منطقة مواهبنا  ا ما تخرجنا من منطقتنا المريحة، فإنه نادر  حين أن طاعة يسوع غالب  

  فكر    ا ھ ا لها أو أنك غير مؤهل للقيام ب التناسكككبك، أشكككياء لسكككت مدعو  ال تسمح لنفسك بالضغط لكى تفعل األشياء الجيدة التى  
الموائد، عندما كان ينبغي أن     بخدمة   اهتمامهم   عن   انصكككككككرفوا   الذين   الرسكككككككل  أعمال   من   السكككككككادس   االصكككككككحاح   في   األوائل   الرسكككككككل   في 

ل ى  ب  ع  ْدم ة  اْلك ل م ة "  يركزوا على يسككوع ودعوتهم للصككالة وخدمه كلمة هللا: "و أ م ا ن ْحن  ف ن واظ  ال ة  و خ  ا في    ( 534) الصكك  اطلب من شككخصكك 
 مجموعتك لمشاركة بعض الوقت عندما شعر بالضغط لتقليد موهبة روحية لشخ  آخر  وما ا كانت النتيجة؟ 

 ى تعمل بدون إثارة.أ -صي للوقا يعني أن تجتهد فى العمل  إن االنضباط الشخ  -ج
اإلثارة، ولكن أولئك الذين يفعلون أعظم خير في العالم يسكككككتمرون في العمل بشككككككل صكككككحيح  هذا الجيل جيل من الباحثين عن  

حتى عندما ال يكون هناك إثارة في  لك  منذ وقت قليل  تحملت موسككككككككككم الملل الشككككككككككديد! ويبدو أن الخدمات التي كانت تثيرنى في  
ا كما كان في ا  ا  أعتقد أن الجميع يفهم هذي  لسككابق  وطعم الحياة أصككبح مر  الماضككي تبدو ا ن صككعبة للغاية  لم يكن التحدي موجود 

ة من أو والد  التجر ة  ألن الحياة المسكككككككيحية في كثير من األحيان تتطلب المثابرة! في خضكككككككم مللى، صكككككككادفت هذي الكلمة المناسكككككككب 
    عندما نكون في  اإلنسكانفي الكتاب المقدس للتعبير عن شكخصكية    تسكتخدم كلمة "المشكي / السكلوك"  تشكامبر  عن السكلوك: 

  ، أقصككككى ما عندي أو والد تشككككامبر  -رة في الحياة   عن اإلثا  دائم ا، فإننا نبحث  اا أو عاطفي  اء جسككككدي  ، سككككو حالة غير صككككحية
  ألجل أعلى ماعندي 

 
 . 39-38: 17 مص1 533
 4-1: 6 عأ 534
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""و إ ن م ا أ    من أي شككككككيء آخر   يحية هى عن المشككككككي أو السككككككلوك أكثرالحياة المسكككككك  وح  ل ك وا ب الري : اسككككككْ ق ول 
ل ك وا  "  (535)   ف ي و اسككككككْ

ب ة " اْلم ح 
لك ْن  "  (536) ل ْكن ا ف ي النيور    "و  إ ْن س 

    استمرارية الصبر من الركضالمشى يتكلم أكثر عن   (537)

  المشككككككي  من اإللهام ، والعزيمة المنضككككككبطة حتى عندما يكون هناك القليل  ما يرضككككككي الرب هو حياة المثابرة، واإلمانة  نإ
ال ح  ي ْطل ب ون  اْلم ْجد  و اْلك ر ام ة  و اْلب ق اء ، ف    أمر صككككعب  والمشككككي يتطلب الصككككبر والمثابرة  ْبٍر ف ي اْلع م ل  الصكككك  ين  ب صكككك  ي اة   "أ م ا ال ذ  ب اْلح 

ي ة     هذا التدريب  الروحية قصككككد هللا في حياتنا    شككككي يجعلنا رجاال  أفضككككل وسككككوف نحققصككككية  المالمشككككي يبني الشككككخ  (538)"األ ب د 
حثين عن اإلثارة  قال وليام كاري، وهو مبشكككككككككككككر عظيم  ، وليس الباملكوت من خالل العاملين باجتهاديتقدم ال  يجعلنا أكثر ثقة 

حه كان أنه تعلم أن يعمل ن سككككككككككككككر نجاإملكوت هللا،    دس لجلب الماليين إلىللكتاب المق  ترجمته ، التي اسككككككككككككككت خدمت  إلى الهند
 "   يمكنني المثابرة واالستمرارية في أي سعي واضح ومحدد  لهذا أنا مدين بكل شيء: "أستطيع أن أعمل باجتهادباجتهاد

"مجد الغد متأصكل في كدح اليوم"     ، كاتبة تبشكيرية وتعبدية فى "ينابيع فى الصكحراء":كاومان الحظت السكيدة تشكارلز إي   
 ، اإلضاءة  بدون اإلحتران  ولكن الصلب يأتي قبل التتويج كثيرون يريدون المجد بدون الصليب

إن هؤالء الذين يتعلمون أن يعملوا باجتهاد بأمانة من خالل كدح الحياة اليوم هم الذين سككيسككتمتعون بأفضككل ما يقدمه هللا  
ام ال    ن السكككعداء و د هم الحصكككادا  سكككيكون العاملون باجتهاغد   نيم  ح  يئ ا ي ج يء  ب الت ر  ، م ج  ْرع  ْبذ ر  الز  ام ال  م  "الذ اه ب    ه اب ا ب اْلب ك اء  ح 

م ه " ح ز 
تعلم االنضككككككككككباط في التركيز ا ن على واجباتك ومهماتك الحالية بدال  من أحالم اليقظة عن المسككككككككككتقبل أو الطمع    (539)

 ندك، وستكون مسيحي ا أكثر سعادة فيما ليس هو ع

 بعض النصائح العملية لالنضباط الذاتي في مجال الوقا:
 األفضل. جلأضح بالجيد من    -أ

الجيد هو عدو األفضكككككل  اطلب من الرب أن يفتح عينيك على األنشكككككطة التي ال تناسكككككبك، أب، األنشكككككطة التي ال تكون مثمرة  
يجعلك على اسكتعداد لترك األشكياء الجيدة من أجل أفضكل األشكياء  افتح قلبك إلى التفكير في أن ا  اطلب منه أن ا أو روحي  شكخصكي  

فزيون واألفالم، أو األخبار، أو التسككككككون قد يسككككككرن منك األنشككككككطة التي تؤدي إلى مزيد من  ي الكثير من الوقت في الرياضككككككة، أو التل 
 الستمتاع بأطفالك أو الخدمة المسيحية أو ممارسة الرياضة البدنية  السعادة: إتقان موهبتك، الشركة مع الرب، رعاية  واجك، ا 

 

 

 
 16: 5 غل 535
 2: 5 فأ 536
 7: 1 يو1 537
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 واألهداف بروح الصالةشكل الخطط   -ت
، هي أنهم يتجولون بال هدف من اا وكبار  ، صكككككغار  ؤمنينالنسكككككاء المواحدة من أكبر نقاط الضكككككع  لدب كثير من الرجال و 

وهو تدريب     –للغاية    ييمكن أن يكون وضكككع الهدف بروح الصكككالة هو تدريب روحخالل الحياة اليومية دون أهداف واضكككحة   
 يبقينا مركزين 

ننا كنا إهاب إلى الكلية  قلت أنا و وجتي  جا ة  قبل الذإاألكبر، تيموثاوس، أن يأخذ سنة    يدرسة الثانوية، قرر ابنبعد الم
ة  على ما يرام مع هذا القرار طالما كان لديه بعض األهداف المحددة التي كان سككككككككككككيكافح من أجلها  تولى التحدي  وكوسككككككككككككيل

 :لمساعدته على تشكيل أهداف صحية، ابتكرت خطة النمو البسيطة هذي 

 خطة النمو المقصود  للشباب

  ا خمسررررررررررة مجراالت حرجرة يجرب أن أكون متعمردا 
 بشأنها

 بنعمة هللا سأفعل  

متروك  لكككك لتقكككديم التزامكككات  ،  هكككذا العمود 
 محددة 

   يلنمو الروحا
   ن أرعى حياة تعبدية هادفةأيجب  

 ي وتشجعن  ييجب أن أقرأ الكتب التي سترشدن

 

 لة األخالقية  اءلمسا
    لةءن أجد شريك المساأبد   ال
    ا مع التكنولوجياكون شفاف  أن أبد   ال

 ا أخالقي  ا  يجب أن أظل نقي  

 

   يالنضباط الشخصا
    الفكرية  ين اضبط حياتأيجب  
   ي ن اضبط وقتأيجب  
 ي ن اضبط شهواتأيجب  

 يجب أن أؤسس قناعات 
   استيقاظي ن اضبط عادات نومى و أيجب  

 

  لعمل  ا
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    ن أبادر فى البيتأيجب  
    ا فى العملكون قائد  أن أيجب  

   يدي يجب أن أسعى نحو التفون في كل ما تفعل 

 لوكالة المالية  ا
  ا من العشور(بدء  ن أعطى )أيجب  
    دخرأن أيجب  
  ن ادفع فواتيرب فى وقتها المحددأيجب  

 

خدمات    إحدبول حياتهم بطريقة منظمة  يذهبون ح بالروح القدس الذين اعرفهم   ء  تالن الرجال والنسكككاء األكثر امأبأمانة،  
  ينظم ويرتب، وكلماتنا، وسلوكنا  أفكارنا  الروح القدس المهمة في حياتنا هي جلب النظام إلى فوضى حياتنا لدرجة أن

اسككككككم عندما تكون  و مرتبة، ولكن لديهم تركيز واضككككككح واتجاي في الحياة  في تلك المو أليس كل دقيقة أو سككككككاعة مخططة 
  الرب من أجل التوجيه واالرشادون  نهم ينتظر إاألمور غير واضحة، ف

ال ن    افعل الشرررريء التالي الذي يجب القيام به، على الفور:    -ج ْقل  اْلك سككككككْ ل ه  اْلق ر ي         "ع ب ْرت  ب ح  ف إ   ا ه و  ق ْد ع ال ي  ك 
ا: ت  ت ْعل يمكك  ق ب لككْ ت  و  ب  ر أ يككْ لككْ ت  ق  هككْ و ج  د  ن عكك    ث م  ن ظ ْرت  و  ل يككٌل ب عككْ ،ن ْوٌم ق  ْين  ق ل يال  ل لريق ود  د  ط يي اْليكك  ل يككٌل، و  اٍء و ع و   ك     اٌس ق  د  عكك  ْأت ي ف ْقر ك  ك  ف يكك 

اإلمكان، إلى إ اعة إليزابيث إليوت اإل اعية،    خالل سككككككككككككنواتنا األولى القليلة فى الخدمة، اسككككككككككككتمعنا أنا و يكي، قدر  (540)ك غ اٍ "
ورتها التبشكككيرية التي أخبرتها وكل الحكمة التي قدمتها، ال شكككيء سكككاعدنا أكثر من مشككك بوابة إلى الفرح  من بين كل القصككك   

 " يالمتكررة "افعل الشئ التال

، علينا أن نضكككككككككككككع  هننا وجهدنا في المهمة موقفنا الممل أو غير المرغوب فيهما قصكككككككككككككدته هو أنه بدال  من التفكير في 
أن ؛ إ ا كان هناك كتاب يجب  ر مهمة  إ ا كان يجب غسكككل المالبسوغي  خاصكككة إ ا كانت تلك المهمة تبدو صكككغيرة  -التالية  

؛ إ ا  كان ينبغي علينا دراسكككككككككة رسكككككككككالة ما  ؛ إ ان الضكككككككككروري تنظيم مواردنا المالية؛ إ ا كان منقرأي أو رسكككككككككالة يجب أن نكتبها
؛ إ ا كان أطفالنا أو  وجاتنا  احد يجب علينا تقديم المشكككككككككورة له؛ إ ا كان هناك و الحديقة إلى التخل  من الحشكككككككككائش  احتاجت

به لجعل   ؛ إ ا كان هناك أي شكككككككككككيء يمكننا القيام إ ا كان المصكككككككككككباح بحاجة إلى تغيير؛ أو  اننا واهتمامنابحاجة إلى حبنا وحن
،  يجب القيام به، على وجه السكرعة  يجب علينا تطوير االنضكباط للقيام بما  الحياة أكثر متعة لآلخر، فعلينا القيام بذلك الشكيء 

  ، أوال  أن نتعلم أن نفعل األشياء الصعبةال سيما عندما ال يكون هناك إثارة في القيام بذلك  يجب  
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 إلى الفرح    يتذكر أن األمانة فى الوقا تؤد -د
اٌن"" م  ْيٍء    ا    دائم اهي الممنوحة من هللا فى وثت هللا    بما في  لك مواسككككككككككم المتعة  إن الملذات  (541)ل ك ل   شكككككككككك  أكثر إشككككككككككباع 

  من تلك التي سعينا إليها بأنفسناومكافأة 

، وكان الشكيطان قد أقنعني تقريب ا بأنني لن  عمري في السكنة الثالثة من خدمتي كنت راعي ا شكاب ا في السكادسكة والعشكرين من
  ولمدة أشهر  كنت قد حملت هذا الحمل على أنى محاصرة رت  كنت مشوشة  شعق أي شيء من أجل هللا  كنت يائسة  و أحق

نظر إلى السككككككماء  ، أعطاني الروح القدس نعمة ألحيان أن أموت  في أحد األيام صككككككدري لدرجة أنني كنت أتمنى في بعض األ
و إ ا كنت سككككككككككككتفتح  ، أالرعوية  ، ال أعرف ما تخبئه لي و يكي  وال أعرف إ ا كنت تريد منا أن نبقى في الخدمةوأقول، "يا أبت

ا ككان وأينمكا ككان  "لقكد  ، أيك  الككاملكة  ، أكرس نفسككككككككككككككي من جكديكد لكك وإلرادتككأبي  ، يكاالثقكافكات  لكن  ا مكا بكابك ا لنكا لخكدمكة عبريومك  
لكنى أثق في قدرته على   أنه بغض النظر عن مدب مغريات  لك، لن أحاول أبدا فتح باب بنفسككككككىوعدت الرب في  لك اليوم  

يقين ال يمكن ، بنا، صككككككالة التكريس الجديدة وفي اليوم التالي دعا عائلتمع إرادته  سككككككمع هللا هذي الصككككككالة   انحيا  قلوب الناس
  نا لهخدمة تبشيرية  كنا نعلم أن هذا ما كان هللا قد أعد    إلى،  إنكاري 

ي اء     :ّدرب نفسرك لتطوير الحدود الشرخصرية والقناعات، وتمسرك بها -6 لي ل ي"ك لي األ شكْ ي اء  ت و اف ق  ت ح     ، لك ْن ل ْيس  ك لي األ شكْ
لي ل ي ي اء  ت ح  لك ْن ل  ك لي األ شكْ ي اء  ت ْبن ي"، و  الي: "ما الذي  إحدب عالمات النضكج هي أننا لم نعد نطرح السكؤال الت (542)ْيس  ك لي األ شكْ

  "هل هذا ن  لك، اسكككأل "هل هذا مفيد لي؟" ولكن بدال  م(؟" أو "ما الذي يمكنني الحصكككول عليه؟" و يسكككمح به القانون )الناموس
أحد أهم التدريبات هو تشكككيل الحدود الشككخصككية والقناعات في  أو يجعلني تابع أفضككل للمسككيح؟  أكثر من هللاأقترب    نيسككيجعل
  ويوم الرب،   ،الترفيه، الربالحدود والقناعات المتعلقة بنقاء وطهارة الشككككككككخصككككككككية، الصككككككككداقات، الثياب، الموسككككككككيقى،   -حياتنا  
  وغيرها
 ود شخصية ليسا بالضرورة للجميعهذه قناعات محددة وحد  -أ

، إال من حيكث المبكدأ  لكذا يجكب علينكا أال نطكالكب  آيكة محكددة لهم في الكتكاب المقكدس  قكد ال نكون قكادرين على العثور على
 قناعاتنا في الحكم على ا خرين   أو نستخدم   ابهم أبد  

 تستند هذه الحدود الشخصية والقناعات على المبادئ الكتابية، ولكن التطبيقات المحددة فريدة بالنسبة لك.  -ب
الحدود الشككككككخصككككككية والقناعات التي سككككككتسككككككاعد في الحفا  على    ا لنقاط ضككككككعفاتك، يمكنك تطويرك الرب مدرك  كلما يجعل

 قك و اأشو 
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 (543)شخصية والقناعات في محبة اآلخرينيل هذه الحدود اليجب تشك  -ج
التي سككككككككنحدد فيها حرياتنا من أجل المحبة  المسككككككككيحيون الناضككككككككجون    المسككككككككيحية هناك الكثير من األوقات في مسككككككككيرتنا  
 مستعدون للتنا ل عن حقوقهم بهذي الطريقة 

 الفرح لحدود الشخصية والقناعات هويجب أن يكون الدافع وراء ا -د
قلو نا، فقط سكككككوف يؤدي إلى إن اتباع التقاليد الكنسكككككية أو قناعات الناس الطيبين بال تفكير، عندما ال تكون هذي القناعات في  

 العبودية  لدب جورج مولر كلمة جيدة لنا هنا: 

لعمل األشككككككياء ألن ا خرين فعلوها، أو ألنها كانت عادة، أو ألنهم  لقد الحظت في كثير من األحيان ا ثار )الضككككككارة(  " 
م  وفي حين أن الفعل الخارجي ل  معها  رْ سككك  ن األشكككياء في حين أن القلب لم ي  قتنعوا بأفعال إنكار الذات الخارجية، أو التخلي عا

 ، والدخول السعيد  في شركتنا مع ا ب واالبن "القدس  )للروح(  يكن نتيجة للعمل القوي الداخلي

     ال ينبغي أن تنبع األمور من الخارج بل من ن نخشكككككاي أكثر من الال م أ   يجب   كل ما هو مجرد شككككككل، مجرد عادة 
كل هذي األشكككياء   -أسكككتخدمها    تى، ونوع المنزل الذي أعيش فيه، ونوعية األثاث البس التي أرتديهاالداخل  هذا النوع من المال

عيش في أ ؤالء اإلخوة الذين أرتبط بهم كى  ، أو ألنه من المعتاد بين هيفعلونهاوما شككابهها يجب أال تنتج عن أشككخاي آخرين  
و إنكار ، أالتخلى، في طريقة كل ما يمكن فعله في هذي األشكياء لكن؛ و المنكرة لذاتها،  ذي الطريقة البسكيطة وغير المكلفةمثل ه

غالوة    إلى، ومن الكدخول  أبنكاء هللا، من معرفكة كوننكا أننكا  عن الفرح الكذي لكدينكا في هللا  ، يجكب أن ينتجالكذات، أو الموت للعكالم 
  (544)وقيمة ميراثنا في المستقبل

    (545)االستعباد للقواعد والتقاليد التي صنعها اإلنسان، بدال  من ك تنبع من الحريةتأكد من أن قناعات

 نصائح عملية النضباط الحدود الشخصية والقناعات  
 اعرف نفسك  -1

 مناء ا خرين اطب مشورة من المؤمنين األ -2

 و بدون تفكير أالتشكل حدود وقناعات بعجلة   -3

 و نذور التستطيع الوفاء بها أالتعد بوعود   -4

  ا بالمحبةكن مدفوع   -5

 
 19-13: 14 رو 543
 أان ال أعرف من أين حصلت على هذا ف األصل ، ولكن ميكن العثور عليه على صفحة الويب التالية:   544

https://goodnessofgodministries.wordpress.com/2010/07/09/the-wise-sayings-of-george-mueller /.  
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  فقط كلمة هللا هي دائمة  أدرك أن بعض القناعات سككتتغير بمرور الوقت مع تطور قوتك الروحية  ونضككجك الروحي -6
 !وثابتة

ف ل م ا  تأسكككيس بعض "العادات" الشكككخصكككية: "، باأليام األولى من سكككبيه فى بابل، في ل هو مثال جميل لرجل قام آبي دانيالن
اء  اْلك ت اب   ان يآل  ب إ ْمضككككككككككك  ل م  د  ل ى ر ْكب ت ْيه  ث ال ث  م ر  ع  ث ا ع  ل يم ، ف ج  ل  ي ت ه  ن ْحو  أ ور شككككككككككك  ٌة ف ي ع  ْفت وح  واي  م  ك  اٍت ف ي اْلي ْوم ،  ة    ه ب  إ ل ى ب ْيت ه ، و 
م   ه  ك  ام  إ له  م د  ق د  ل ى و ح  صكككككككككك  ل  ق ْبل   ل ك  و  ان  ي ْفع  ؟ الركوع ثالث مرات في اليوم؟ لم  ورشككككككككككليم أتح النوافذ نحو القدس فى ف  (546)"ا ك 

، ومدينة  ألنه أراد الحفا  على محبته و، وشكككككعب هللا  ل قد أسكككككسكككككهاآاألوامر موصكككككوفة في الكتاب المقدس، لكن دانيتكن هذي  
 ، ليحب  لهذا السبب استخدمه هللا بقوة ل أبعد من الناموسآ   هب دانيهللا

 الخاتمة  
   ، يجب أن نركز على االنضكباط الشكخصكي  يجب أن نجعل أ هاننا وأجسكادنا تخدمنا إلى صكورة المسكيح  يتم تشككيلنا لكى

، "فقط أتمنى لو كان لدي خادم!"  قيام به()عندما أعطيتهم بعض األعمال غير السكككككككككارة للسكككككككككمعت أحد أطفالي يعبر  ات يوم  
 !كونون قد تتموا األمرا، سيخدام  أخبرتهم أنهم إ ا كانوا سيجعلون أنفسهم  

؟ خذ خمس هل وجدتها أكثر فائدة بالنسبة لك؟ لما ا،  تم مناقشتها في الدرسين األخيرينأي ا من التدريبات الشخصية التي  
 دقائق للتفكير في بعض التغييرات التي تحتاج إلى إجرائها  شارك شيئ ا أو شيئين مع مجموعتك إ ا أردت 

 التاليمهام الدرس الجتماع الصف  
ا بصككيرة من سككبوع فى مراجعة هذا الدرس بما فى  لك الشككواهد الكتابية طالب  يقل عن ثالثين دقيقة هذا األ قض ما الا -1

 الروح القدس 
 ب تغييرات خاصة ينبغى حدوثها فى حياتك كما يعلنها لك الرب أاكتب فى مذكراتك   -2
فى مكذكراتكك مكا الكذب يقولكه ككاتكب المزمور عن   قكت عبكادتكك اليوميكة واكتكبو تكأمكل على األقكل فى مزمور واحكد فى   -3

 طبيعة وشخصية هللا 
 والنمو بناء على هذا الدرس   يجل التغيير الروحأفى مذكراتك صالتك الشخصية من   اكتب -4
  تدرب على استخدام دليل الصالة اليومي للدكتور براون في صالتك اليومية الخاصة -5
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 12امتحان الدرس 

 التدريبات الشخصية الستة التي تعلمناها في الدرس الحادي عشر والثاني عشر؟ما هي  -1

 ؟السلبية بسبب اإلنغماس والتساهل اثنين من النتائج اذكر  -2

 عن الشخص البطيء الغضب؟ ( 32: 16األمثال ) قول سفر يماذا  -3

 عن سر نجاحه؟ ،ماذا يقول رجل الدولة التبشيري وليام كاري  -4

 فيما يتعلق بالقناعات الشخصية. ، شارك بكلماتك الخاصة املشورة الجيدة لجورج مولر  -5
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 13الدرس 

 

 لمالتشكيل عن طريق األ

 

 مراجعة الدرس  

اركة صكككلواتهم الشكككخصكككية من الدرس    اطب من الطالب المسكككتعدين لمشككك الثاني عشكككراقس النقاط الرئيسكككية من الدرس  ن
  الثانى عشر

 أهداف الدرس 

 :  اية هذا الدرس يجب على الطالب أنبنه
    يعرفوا مفاتيح النصوي الكتابية عن األلم  -1
    يعرفوا قصد هللا األساسى بسماحه لأللم  -2
    يفهموا بركات األلم  -3
 (547)الرخاء   يكونوا قادرين على توضيح بعض األخطاء األساسية لالهوت -4

 لقطات من الحياة  

"Weisheng"  نجيل إلى الطالب من خلفيات بو ية في الغالب  على الرغم  يكر  بإ ق لي الذي يسككككككككتخدمه هللاهو صككككككككدي
يعكاني فترات من االكتئكاب الحكاد  وفي إحكدب    Weisheng  لكن  امن أن عملكه صككككككككككككككعكب وخطير، فكإن الرب يعطيكه نفوسكككككككككككككك  

لدرجة أنني يجب أن أقضككككككي بعض األيام بمفردب   ارحالتي لزيارته، تحدث عن  لك: "في بعض األحيان يصككككككبح  هني مظلم  
فقط  وفي غرفتي وحدب، أقرأ الكتاب المقدس    ابسككككككككككككيط    امع الرب"، على حد قوله  "أطلب من  وجتي أن تحضككككككككككككر لي طعام  

يرفع عنى الظالم  على الرغم من صككككعو ة هذي الفترات، لن أسككككتخدمها في أي شككككيء  ألنه خالل هذي الفترات،    وأصككككلي حتى
ا بالنسبة لي!أصبح يسوع ثمين ا وغالي    "ا جد 

 
 ليس امسه احلقيقى  547
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 لم يختر  كانا يصكككككككليان من أجل طفل منذ عدة سكككككككنوات، لكن هللا  ناك  وجان مسكككككككيحيان شكككككككابان أعرفهما بصكككككككدنكان ه
يالحظون أنكه من خالل آالمهم، يقوم الرب بتعميق حيكاتهمكا    اقلبيهمكا  لكن النكاس من حولهمك     فكانكسككككككككككككككراطلبتهمك   اسككككككككككككككتجكابكة
 الروحية 

ا إلى  2001جيسكي مصكاب بالعمى بسكبب السكرطان في عام    يعندما كان ابن أن شكفى يسكوع قلبه  ، أصكبح صكبي ا مرير ا جد 
من خالل هذا االختبار، علمنا أنا و يكي أن أكبر عالج للجميع ليس شكفاء الجسكد، لكن شكفاء    (548)بقوة، وفي لحظة من الوقت

 القلب 

من االكتئاب  لكنه قال  ات مرة: "لقد    يا ما كان يعانالوعا "، غالب  ن، المعروف في إنجلترا باسككككككم "أمير  رجتشككككككارلز سككككككب
 تعلمت تقبيل الموجة التي تلقيني على صخرة الدهور" 

كثر من المسككككيح وتشكككككلنا إلى  توضككككح لنا هذي اللقطات من الحياة قوة األلم التى تقر نا أ
  صورته

اعدي على تطوير  األلم الذب س عن  ما في مجموعتك يود أن يشاركك ر ما يوجد شخ
 حياة المسيح فيه 

  رئيسيةالفكرة ال

  ا عن األلم إلى تطوير مفهوما كتابي  ، نحتاج  ولكى تر ح األكثر من األلم   أللم صورة المسيح يتطلب ا  إلىن التشكيل  إ

 املقدمة     

يئ ة   "  :هذي الكلمات للمؤمنين المتألمين  بطرس  كتب  لم حقيقة واقعية لجميع المؤمنيناأل ب  م شككككككككك  سككككككككك  ين  ي ت أ ل م ون  ب ح  ف إ   ا، ال ذ 
يٍن، ال ق أ م  م ا ل خ  ْم، ك  ه  ع وا أ ْنف س  ْلي ْست ْود  " )  هللا ، ف  ْير   ( 19:  4بط  1ف ي ع م ل  اْلخ 

، وكما هو نرب العالم كما ينبغي أن يكون   ،نحن كمؤمنين ننظر إلى العالم من خالل عدسكككتين  من خالل العدسكككة األولى
عالم تم    -، أو موت ا بال صراع، أو فساد، أو ألم انتصار المسيح المجيد  باإليمان، نرب عالم    الحال في يوم ما سيكون بسبب

ا تمام ا فداؤي واستعادته بالكامل  عالم خال  والبر والسالم ؛ عالم من المحبة الكاملة والجمال  من الفساد وجعله جديد 

ت ْعل ن  ف ين ا  أل ن  اْنت  " ت يد  أ ْن ي سككككْ ر  ال  ت ق اس  ب اْلم ْجد  اْلع  اضكككك  ب  أ ن  آال م  الز م ان  اْلح  ق ع  ف إ ن  ي أ ْحسكككك  ل يق ة  ي ت و  ت ْعال ن  أ ْبن اء     ظ ار  اْلخ  اسككككْ
 (549)هللا  "

 
 ، عيون ترى: حملات من هللا ف الظالم، من قبل بيكت كييب، مع تيم كييبالقصة ف كتاب بعنوانور على هذه  مت العث 548
 18: 8 رو 549

لقد تعلمت تقبيل املوجة  

التي تلقيني ع ى  صخرة  

 الدهور.  

 ن تشارلز سبرج 
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ا إ ل ى ا  -و ا ن ، يجب أن نرب العالم كما همن خالل العدسككككككة الثانية ت ت م خ ض  م ع  ل يق ة  ت ئ ني و   ن  وهى عالم حيث "ك ل  اْلخ 
المسككككككككككككككيحيين في رومكككا الكككذين    منتظرة الفكككداء النهكككائى  كتكككب بولس هكككذي الكلمكككات إلى

ا إ ل  "  يواجهون األلم واالضككككككككككككككطهكاد: ت ت م خ ض  م عك  ل يقك ة  ت ئ ني و  ل  اْلخ    ى ا ن   فك إ ن نك ا ن ْعل م  أ ن  كك 
ن ا،   ا ن ئ ني ف ي أ ْنف سكككككك  ن ا أ ْيضكككككك  ، ن ْحن  أ ْنف سكككككك  وح  ين  ل ن ا ب اك ور ة  الري ذ ا ف ق ْط، ب ْل ن ْحن  ال ذ  ل ْيس  هك  و 

ين  ال ق  ع  ن ام ت و  اد  اء  أ ْجس   (550)"ت ب ن  ي  ف د 

االعتراف  ولكنهم يرفضكككككككون  ،  نظرون فقط من خالل العدسكككككككة األولىأولئك الذين ي
لم يقصككدها اإلنجيل  لم   ، سككوف يرسككمون صككورة مشككوهة للعالم ويخلقون توقعاتبالثانية

ال م   "  ياة خالية من المتاعب  في الواقع، وعد بذلك:أبناءي و ناته بح  يعد يسككككككككككككككوع ال ٌم  ف ي اْلع  ل ْمت ك ْم ب هذ ا ل ي ك ون  ل ك ْم ف ي  سكككككككككككككك  ق ْد ك 
لك   يٌق، و  ي ك ون  ل ك ْم ض  ال م    ْن ث ق وا:س  ل ْبت  اْلع   (551)"أ ن ا ق ْد غ 

اأن هللا يبكارك    اوتكرار    امرار  و" أيوب  ييعلن "معز  ا حكم على  هو  برار بكالصككككككككككككككحكة والثروة واال دهكار، وأن األلم  األ  دائمك  دائمك 
   ا أيوب كان شرير    نأالالهوت، هو   ، وفقا  لهذاا عميقة، فإن االستنتاج الوحيدأن أيوب كان يتألم آالم   شرار  بمااأل

مذنبين بتشكككككككككككككويه كلمة هللا، كما فعل   ؤمنون متثبت قصكككككككككككككة أيوب أن الرخاء الحقيقي يشكككككككككككككمل األلم  أحيان ا يكون القادة ال
سة  ا وأعضاء الكنيمن الرعاة الفقراء جد   يعلن "اال دهار" المالي الجتماع عبادة غير نزيه   سمعت  ات مرة قائدأيوب  "أصدقاء"
الحقيقي  وألن هذا    ه  كجزء من الرخاءن، ألنه لم يسكككككمح بآالم هؤالء الرعاة الذين كانوا يتحملو انام  جعلني  لك غاضكككككب  في بلد  

  ما يتألمون مع األشرار   ا، فإن المؤمنين المسيحيين غالب  بالكامل  دالعالم لم يف

ذين يسكككككككككتمتعون بالحياة في الروح لديهم سكككككككككبب  تعلن الكتب المقدسكككككككككة أن جميع الخليقة تتمخض كامرأة تلد، وأن حتى أولئك ال 
للبكاء  أولئك الذين يعرفون روح التبني، الذين يعرفون هللا كأب محب، ال يعفون من عذاب العيش في عالم سكككككككككاقط  قد ال تصكككككككككبح  

ال دهار الداخلي  الحياة في هذي األجسام األرضية أسهل من الناحية الخارجية  ونحن ال نعد بظروف أفضل، لكننا وعدنا من قبل  با 
 من خالل اإليمان بالمسيح   

ل   " اخ  ار ج  ي ْفن ى، ف الد  ان ن ا اْلخ  ان  إ ْنس  ، ب ْل و إ ْن ك  ل  د  ي ْوم ا ف ي ْوم ا "ل ذل ك  ال  ن ْفش  د  ي ت ج 
(552) 

 ، كتابي لأللم ى تشكيل منظور متوا ن نحن بحاجة إل

 

 

 
 . 23-22: 8 رو 550
 33: 16 يو 551
 16: 4 كو2 552
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 الدرس    

 يسوع المسيح.نحن مدعوون أن نتألم  مع  -1

ث اال  ل   ا ل ن ا م  ا ت أ ل م  أل ْجل ن ا، ت ار ك  يح  أ ْيض  يت ْم  ف إ ن  اْلم س   (553)ك ْي ت ت ب ع وا خ ط و ات ه  ""أل ن ك ْم ل هذ ا د ع 

بالكامل من أجل معرفة يسكوع    تبنى الرسكول بولس األلم  دعينا  لهذا  ا ليسكوع هو أن تتألم ن تكون تلميذ  جزء من ما يعنيه أ
ْن أ جْ "  فكتب:  أكثر  وع  ر    ي، ال ذ ي م  يح  ي سككك  ل  م ْعر ف ة  اْلم سككك  ْن أ ْجل  ف ضكككْ ار ة  م  سككك  ا خ  ْيٍء أ ْيضككك  ب  ك ل  شككك  ْرت  ك ل  ب ْل إ ن  ي أ ْحسككك  سككك  ل ه  خ 

اي   ا ن ف  ب ه  ، و أ ن ا أ ْحس  "ة  ل ك  األ ْشي اء  يح  ْي أ ْر  ح  اْلم س 
(554) 

الحال في حياتنا  لقد اختبر "شككككوكة في الجسككككد" لم ينقذي   ون األشكككككال المختلفة في حياة بولس، كما هالعديد م  أخذ األلم 
، وعدم الراحة الجسكككدية، والفقر، والخوف، وضكككغوط  ، والشكككعور بالوحدة  منها  وقد عانى من االضكككطهاد، والتخلي، والسكككجنهللا

 أعمق مع نفسه  ك، كان هللا يحضر بولس إلى شركة، من خالل كل  لالخدمة، وتجارب ومحن الحياة اليومية  ولكن

 األلم يشكل صورة المسيح فينا. -2
تنتظر مجئ المسكككككككككككككيح والفككداء    ي كككل الخليقككة الككذب تحتملككه ا ن وه   ن تكلم بولس عن تمخض وتعككب أ بعككد    ( 8روميككة  )   ي ف 
ين  ه ْم م دْ يشجعنا بهذي   ي، النهائ  بيون  هللا ، ال ذ  ين  ي ح  ْير  ل ل ذ  ا ل ْلخ  ن ْحن  ن ْعل م  أ ن  ك ل  األ ْشي اء  ت ْعم ل  م ع  ي " الحقيقة: "و  ب  ق ْصد  ون  ح س  ع وي

 (555 ) 

 ؟  وما هو قصد هللا

ْم ل ي ك ون وا  " ي ن ه  ب ق  ف ع  ف ه ْم س  ب ق  ف ع ر  ين  س  ور ة  اْبن ه ، ل ي ك ون  ه و  ب ْكر  أل ن  ال ذ  ين  ص  اب ه  ث ير ين  "م ش  ا ب ْين  إ ْخو ٍة ك 
(556) 

 ، الذي هو صورة هللا وآالمنا، وهو استعادة صورة المسيح فيناهللا له هدف وقصد في معاناتنا  

ل فينا طبيعة وشككككخصككككية  يسككككوع التي تحدث والشككككدائد   ا عن األلم  ، بعيد  الدراسككككيةنا عنها في هذي الدورة  ال يمكن أن تتشككككك 
ْبر ا،"  اسكككككككتمع إلى كلمات بولس: ئ  صككككككك  يق  ي ْنشككككككك  ال م ين  أ ن  الضككككككك   ، ع  يق ات  ا ف ي الضككككككك   ر  أ ْيضككككككك  ل ْيس   ل ك  ف ق ْط، ب ْل ن ْفت خ  ْبر     و  و الصككككككك 

اء    صفةت ْزك ي ة )  ( 4-3:  5  )رو"حسنة(، و الت ْزك ي ة  ر ج 

ن نشككككككترك فى أيمكن    دونه المن تدريبنا و  ي نقبله عن طريق األلم هو جزء ضككككككرور   ييعد التأديب الذ  وكأبناء و نات و،
   (557) قداسته

 
 21: 2 ط ب1 553
 . 8: 3 ف  554
 28: 8 رو 555
 29: 8 رو 556
 . 10: 12 عب 557
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ين  ي  " ي الك ذ  ير ا ف ي ْعط  ا أ خ  ز ن   و أ مك  ْل ل ْلح  ر  ال  ي ر ب أ نك ه  ل ْلف ر ح  بك  اضكككككككككككككك  يكٍب ف ي اْلحك  ل  تك ْأد  لك ن  كك  ر   ون  بك  و  ال م  "  ه   تك د  ث م ر  ب ر  ل لسكككككككككككككك 
 ( 11:  12)عب

 األلم له بركات كثيرة -3
لنا إلى صكورة المسكيح  في كتابها، مكان صكورة المسكيح  األلم هو النار التي يسكتخدمها هللا لصكقلنا وتشككي  إلىاأللم يشككلنا  

 بإضافة اثنين:  ي خمس بركات للمعاناة واأللم  أريد أن أشارك هذي أدنا  ،قدم جوني إريكسون تادا، تالشفاء

ا  ناقش كي  ينتج األلم الت  التالية  اقرأ وناقش النصكككككككككوي الكتابية لقوة والمحبة والمجد  كية  والطاعة والنقاء واالتجاي واز مع 
  ؤمنينفي الم

  (3-1:  4بط1؛ 67:  119مز)  (558)األلم  يبعدنا عن االتجاي الخاطئ  -أ

رنا أين تكمن قوتنا  -ب  ( 9:  12كو2)(559)األلم يذك 

 ( 8-6:  1بط1األلم يسترد جمالنا المفقود فى المسيح ) -ج

 ( 13:  2إراأللم يزيد من ارتفاع عطشنا إلى المسيح )  -د

 ( 10:  3فيبنا إلى شركة أعمق مع المسيح )  ياأللم  يأت  -ه

 ( 5:  15؛ يو22:  14عأ األلم يزيد من ثمرنا للمسيح ) -و

   ( 40،  4:  11  يو)  المسيح فينا ومن خالل حياتناا يتيح و فرصة ليعلن مجد  يض  أاأللم   - 

  وكانت بيكي قد دخلت المسكتشكفى لعدة أيام في مسكتشككفى  2006  ى الشكفاء في ينايروأنا في حاجة ماسكة إل  ،كانت بيكي
سككانت لوك في مانيال بحصككبة ألمانية  حتى بعد خروجها من المسككتشككفى، بقيت ضككعيفة للغاية  عالوة على  لك، عندما عدنا  

شكككديدة، ولم  عاني من حمى تا،  جد    ةمن العمر سكككتة أشكككهر، كاري، مريضككك   ةنا البالغتإلى منزلنا في الحرم الجامعي، وجدنا طفل
 قوانككا وكنككا  ،في هككذي الحككالككة لمككدة يومين  لقككد اسككككككككككككككتنفككذت أنككا و يكي  كككان  افعلككه هو البكككاء، وعلمنككا أنهكك تأكككل  كككل مككا  تكك نم أو  ت

 مرعو ين، وشعرنا أننا لم نتمكن من اتخا  خطوة أخرب 

حالة كاري، حثتني على أن أهرع بها إلى مانيال )رحلة من أر ع إلى خمس سككككككككاعات في  لك الوقت(،    ،عندما رأت بيكي
ا، لكنني لم ألكنني أخبرتها أنني متعب   تكلم صكككككككوت هللا الهادئ بوضكككككككوح إلى قلبي  وشكككككككعرت أننا يجب أن   تمكن من  لك ا جد 

كي     اوأن ندعو شككيوخ الكنيسككة للصككالة من أجل ابنتنا المريضككة  جاءوا بسككرور  وأنا لن أنسككى أبد    (14:  5يع)نفعل ما يعلمه 
سكمع صكرختنا طلب ا للمسكاعدة، وأنه وعد   وصكل، عندما صكلينا، حضكور هللا المسكالم والمطمئن إلى غرفة جلوسكنا  عرفنا أن أبانا

 
558 Joni Eareckson Tada( ، مكان الشفاء: مصارعة أسرار املعاانة واألمل وسيادة هللا ، Colorado Springs ،CO: David C. Cook ،2010) 80 . 
559 Ibid, 82 . 
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  ومن عميقسككقطت فى نوم  كارب  رضككعت و   ةبالشككفاء  وفى خالل حوالي ثالثين دقيقة من صككالتنا، ر حلت الحمى عن الطفل
 تلك اللحظة، تم شفاؤها بالكامل  وتمجد هللا!

 (18-16:  4كو2)  يا من رجاءنا األبديضا أاأللم يزيد    -ح

،  التاسكككككككعة، حتى عندما كانت طفلة  في سكككككككن  تجاي المعاناة واأللم  ا مذهال  قف  مو   ،العمياء فاني كروسكككككككبيأظهرت الشكككككككاعرة  
 كتبت القصيدة التالية:

 يا لها من روح سعيدة أنا

 على الرغم من أنني ال أستطيع أن أرب 

 نه في هذا العالم أقررت 

 !سأكون قانعة

 كم عدد البركات التي أستمتع بها

 ن  و خر يتمتع بها األ ال

 ألني عمياء   واتنهد الصعداء  يلكى أبك

 ال أستطيع ولن أفعل 

تقد أنه من المؤسكك  أن السككيد  ، "أعالشككخصككية البالغة  ،ة لفاني كروسككبييوم من األيام، قال و ير إسكككتلندي حسككن الني في
تعلم أنه لو كنت قد تمكنت عند  هل : ""نياف"إلى هذا أجابت    "البصكر  ، لم يعطيكالكثير من الهدايا عليك ، عندما أمطرالرب
  "ألنني عندما أ هب إلى السككككككماء،  ا" لما ا؟ "سككككككأل الو ير مندهشكككككك  الدة من تقديم التماس إلى الخالق، لكان أن أكون أعمى؟ الو 

ة  فاني كروسككبي آنذاك للكنيسكك مخلصككي " قدمت  األمل من وجهة نظري هي رؤية  و بالسككعادة   يفإن النظرة األولى التي سككتشككعرن
   :وقبل كل شيء  رائعة، يا مخلصي أوال    ترنيمة

 عندما ينتهي عملي، وأقوم بتجاو  المد،  
 دما أرب صباح مشرن ومجيد   عن

 ،  صل إلى الجانب ا خرأادي  عندما  ف سأعرف
 وسوف تكون ابتسامته أول من يرحب بي 

 سأعرفه، سأعرفه،  :القرار
 وأق  بجانب الفادب،  

  سأعرفه ،سأعرفه
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 المسامير في يدي بواسطة أثر  
 أوي، يا لالختطاف المثير للروح عندما أرب وجهه المبارك،  

 و ريق عينه المتأللئ   
 ،  امل من أجل الرحمة والحب والنعمةكي  يمدحه قلبى الك

   فهو يعد لي قصر ا في السماء 
 ،  إلى المدينة في ثوب أبيض ناصعمن خالل البوابات   -3

    االدموع أبد  سيقودني إلى حيث ال تسقط  
 بالفرح؛    أمزجهاسوف   السعيدة   في الترنيمة الدهور

 لكنني أتون لمقابلة مخلصي أوال  

  ض ويزيد من تذوقنا ألفراح السماءاأللم يفطمنا عن األر 

 إلى انتشار الهوت الرخاءمقاومة األلم بين المؤمنين أدت   -4
 70، فإن أكثر من على سكككككككككككبيل المثال لم يحدث من قبل يواجه المسكككككككككككيحيون في جميع أنحاء العالم المعاناة واأللم كما  

في خضكككم الفقر    (560)ا الماضكككيةم  اسكككتشكككهدوا في المائتي عا  ، معظمهم المسكككيح عتقد أنهم اسكككتشكككهدوا منذ  منمليون مسكككيحي ي  
  يحتاج  حريق هائل، ينتشكككر الهوت الرخاء من خالل الكنيسكككة مثل مناءنين األوالمعاناة غير المسكككبوقين بين المسكككيحيين المؤم

  لتعليمهالمسيحيون أن يكونوا قادرين على تمييز هذا الالهوت ويحتاجون إلى أن يكونوا مجهزين بأجو ة  

 ما هو الهوت الرخاء؟   -أ
، أو إنجيل النجاح( هو اعتقاد ديني  والثروة ، إنجيل الصكككككحة  إليه أحيان ا باسكككككم إنجيل الرخاء  علم الالهوت الرخائي )يشكككككار

إرادة هللا  لهم  وأن اإليمان   دائم ا، والذين يرون أن البركة المالية والرفاهية الجسكككككككككككدية هي (الذين يد عون )  ؤمنيندب بعض المل
    من الثروة المادية  دينية سيزيدانوالكالم اإليجابي والتبرعات للقضايا ال

دة من الطوائ   وقكككد تم انتقكككاد علم اال دهكككار والرخكككاء الالهوتي من قبكككل قكككا
، الذين  لحركات الخمسككككينية والكار يماتية، بما في  لك داخل االمسككككيحية المختلفة

ر مسككككككككككككككؤولين، ويعز ون عبكادة األصككككككككككككككنكام، وينكاقضككككككككككككككون الكتكاب  يرون أنهم غي
 (561)المقدس

 
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 يشفي، أو يصنع أليست 

في بعض األحيان   ياملعجزات، أو يعط 

البركات املادية لشعبه. ولكن يمكن  

سيحيين في هذا الجانب من  للم

أن يطالبوا "بالبركة"    األبدية

 الجسدية واملادية ع ى أنها حقهم؟
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ا ما يهاجم  إنجيل الرخاء بسككبب تشككويهه لكلمة هللا وتدميرها إلى إيمان العديد من المسككيحيين  غالب  يجب أن يتم الكشكك  عن 
الشككيطان كلمة هللا من خالل تشككويهات طفيفة للحق ألنه يعلم أن بذرة صككغيرة من الشككك واألمل الكا ب سككوف تجني حصككاد عدم  

هللا ال يزال يشككككككفي، أو يصككككككنع المعجزات، أو يعطي في بعض األحيان  إن األسككككككئلة المطروحة أمامنا ا ن ليسككككككت ان    اإليمان  
البركات المادية لشككككعبه  ولكن يمكن للمسككككيحيين في هذا الجانب من األبدية أن يطالبوا "بالبركة" الجسككككدية والمادية على أنها حق  

 موت يسوع المسيح الكفاري؟  فهل يعد الشفاء الجسدي الموعود به على هذا الجانب من األبدية، من خالل   من حقوقهم؟ 

هنري فروسكككككت يشكككككير إلى عدد من التعاليم فيما يتعلق بالشكككككفاء )وهو أحد أهم   (562)في كتابه الكالسكككككيكي، معجزة الشكككككفاء
تعاليم لالهوت   ة، لخصت سبع  من خالل قراءتي لكتاب فروستركائز علم الالهوت الرخائي( الذي يجب أن تمتحنه كلمة هللا

 تعلقة بالشفاء المعجزب( التي جلبت إر اك ا وحيرة  للعديد من المسيحيين المخلصين الرخاء )خاصة الم

 سبعة أخطاء لالهوت الرخاء    -ب
اء أجسككادنا على هذا  خالي نفوسككنا وشككف  اال دهار والرخاء أن الخالي ينطوي بشكككل متسككاو على يعلم علم الهوت -1

 بدية الجانب من األ

، لكن  مل في نهاية المطاف جسككككدنا الماديالمقدس؟ يوافق الكتاب المقدس على أن فداء المسككككيح سككككيشكككك ما ا يعلم الكتاب  
ا في هذي الحياة  على الرغم من أن ا ، إال أن اإلنجيل ال يغير كل أثر  لكتاب المقدس يدعونا لطلب الشككككفاءالشككككفاء ليس موعود 

د   ا جديدة "جسككاد  أوجودة ا ن تتحلل  وعند القيامة، سككنعطى  جسككاد المهذي األ  للسككقوط هنا على األرض  سكك  ْكل  ج  ي غ ي  ر  شكك  ال ذ ي سكك 
ن ا ل ي ك ون   ع  ي  ت و اضككككككككك  د  م ْجد  سككككككككك  ور ة  ج  ل ى صككككككككك  ر ان  أ نْ وهذا الجسكككككككككد العتيق "  (563) ع  م ا ال  ي ْقد  د  لكننا   ي ر ث ا م ل ك وت  هللا ،    و إ ن  ل ْحم ا و 

؛ ولكن سككككككككوف نعطى من هللا "ب ن اٌء م ن  هللا ، ب ْيٌت غ ْير   ن هذي الخيمة األرضككككككككية سككككككككتنقض"إواقع، يقول بولس "فى ال  (564)يرنتغ
ن وٍع ب ي ٍد، أ ب د يَ  م او ات    م صكْ اٍد  ي ْزر ع  ياألرضك   د"ي ْزر ع  )الجسك  ،كالبذور المتحللة الفاسكدة   (565)"ف ي السك  م  ف سك  ي ق ام  ف ي ع د  اٍد و    ( ف ي ف سك 

م ا سكككْ ي ق ام  ج  َيا و  ي و ان  م ا ح  سكككْ ي ق ام  ف ي ق و ٍة  ي ْزر ع  ج  ْعٍ  و  ي ق ام  ف ي م ْجٍد  ي ْزر ع  ف ي ضككك  د     ف ي ه و اٍن و  ي وج  ي و ان َي و  ٌم ح  سكككْ د  ج  َيا  ي وج  ان  وح  ر 
ان َي " وح  ْسٌم ر    (566)ج 

، وكل ن كل الحياة أا، "من أر عين عام  منذ أكثر   يمن شلل ر اعي سيدة مسيحية عانت  ، وهتكتب جوني إيرسيكسون تادا
ع يفعله بالخطية  الرب يسككوع المسككيح  وتشككرح قائلة: "من أين سككيأتي؟ ما بدأ يسككو  وه  يالذشككفاء وكل الكفارة تتدفق من الينبوع  

نبات كامل النمو حتى يتم  ور  كما ال تصكككككككككككبح البذ  (567)وت( لن يكتمل حتى المجيء الثاني"، المونتائجها )المرض، الفسكككككككككككاد

 
االس تش هادات هت من طبعة الرتا     (.Hagerstown  ،MD: Christian Heritage  ،2000؛  Grand Rapids ،MI: Revell  ،1939)هنري فروس ت ، معجزه الش فاء: ملاذا يش فت هللا بعل وليس آخرون    562

 املسيحت. وصف الدكتور مارتن لويد جونز هذا الكتاب أبنه أفضل ما قرأه ف موضوع الشفاء اإلهلت.
 21:  3  ف  563
 50:  15  كو1 564
 .1:  5  كو2 565
 44-42:  15  كو1 566
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يجكب أن  دفنهكا بكالموت  ، لكذلكك هكذي األجسكككككككككككككككاد لن تختبر الخالي الككامكل حتى يتم دفنكه
نوا ن تعليمنا حول الشكككككفاء الجسكككككدي مع الحقيقة التي يختارها هللا في بعض األحيان لعدم  

من خالل "شككوكة في الجسككد"، على سككبيل    (568)الشككفاء ألن لديه شككيئ ا أفضككل في  هنه لنا
، "إن هللا يسككمح  اتقول جوني أيضكك     (569)افية للمسككيح، تعلم بولس التواضككع والقوة الكالمثال

   (570)ية( لكي يحقق ما يحبه )تقديسنا("بما يكرهه )المعاناة واأللم اإلنسان

ا بالسككرطان، تصككارعنا كثير ا مع هللا من أجل الشككفاء خالل  عندما كان ابننا جيسككي مريضكك 
ا ا الف من الناس كانوا يصكككلون من أجل الشكككفاء  لقد أخبرنا بعض األشكككخاي  وي النوايا  دامت أر ع سكككنوات  حرفي  المعركة التي  

الحسكككككككنة واألتقياء أنهم تلقوا الوعد اإللهي بالشكككككككفاء الجسكككككككدي لجيسكككككككي، وأننا ال نحتاج إلى القلق بعد ا ن ألن تعيين الطبيب التالي  
فقد عينيه  كانت المعجزة التي   2001سكككن، اسكككتمر السكككرطان في االنتشكككار، حتى في عام ه  لكن بدال  من التح ئ سكككيكشككك  عن شكككفا 

وجدناها كآباء خالل هذي األيام األكثر صعو ة هي معجزة السالم والفرح والثقة الكامنة في أن هللا كان يقوم بشيء أفضل من الشفاء  
 حياة جيسي اليوم  الجسدي! هذا "الشيء األفضل" ال يزال قيد العمل في حياتنا وفي 

 ا على الكنيسةيضا أن وعود عهد هللا إلسرائيل تنبطق  أا  حيانا أالهوت الرخاء يعلم   -2
على المسكككككيحيين اليوم  في   نها تطبقأطعها هللا على إسكككككرائيل  يطبق بعض معلمي علم الهوت الرخاء وعود العهد التي ق

ق  ف ي إسككرائيل بأنه إ ا كانوا " شككعب  ، يعد هللاوج، على سككبيل المثالسككفر الخر  ن ع  اْلح  ت صككْ ، و  ْوت  الر ب   إ له ك  م ع  ل صكك  ْنت  ت سككْ إ ْن ك 
ْين يْ  م ا و  "«    ه  ع  ا م ا م  ر ي  ين  ف م ر ضككك  ل ى اْلم صكككْ ْعت ه  ع  «  ضككك  اف يك  ل ْيك   ف إ ن  ي أ ن ا الر بي شككك  ع  ع  ن  ي لمرض يخ  المصكككري ا   (571)ال  أ ضككك 

  (572)إلى أمراضها ومخاطرها"، نرجع  ا إلى مصرهللا  وفقط عندما نرجع روحي  وليس شعب  

ا مع أن هللا قد قطع عهد      بماا  مرض محجو  لغير المؤمنينا أبد  ، فإن المسككككككيحيين المؤمنين لن يمرضككككككو ا لهذا الرأيوفق  
 الكنيسة  -، فإن هذا العهد يجب أن ينطبق على إسرائيل الروحية  إسرائيل

 ، لكني سأ كر القليل منها فقط:ر من المشاكل في تعليم العهد هذي ثيهناك الك
ال يعيش المسككيحيون تحت لوائح ناموس العهد القديم، وال ينطبق علينا كل وعد من ناموس العهد القديم بنفس الطريقة    -أ

بالنسكبة للمؤمنين بيسكوع، فقد مات المسكيح  التي تنطبق بها على إسكرائيل  إ ا كانت لوائح ناموس العهد القديم ال تزال ضكرورية 
  (573)بال سبب

 
 39-35: 11 عب 568
 9-7: 12 كو2 569
 https://youtu.be/4fzY0uj9q6k، ف رسالة  570
 26: 15 خر 571

572 Frost 
 2: 5 غال 573
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 فيها يحكم هللا األمة   الحكومة بموجب الحق اإللهى سرائيل بحكومةإتميز    -ب
ت لم يأت بعد   ، ليقدم لشكعبه صكورة بصكرية لملكو على ما سكيبدو عليه حكمه المثالي  من خالل إسكرائيل أن يبرهن  أراد هللا

 (574)، لن يعاني شعبه من أي نوع من أنواع األلم!واقع، يملك ويحكم على هذي األرضعندما يملك المسيح، في ال

 ونحن، الحقيقة الروحية  وأعطاهم البركات الجسدية ليعلمهم،  اأرضي    القد جعل هللا إسرائيل شعب   -ج

بنفس الطريقة التي وعد بها ألمة   ا لنا، لكنهم ليسوا وعد  ركات الجسدية كما فعل مع إسرائيلهذا ال يعني أنه لن يعطينا الب
؛  قدم لهم الطعام المادي؛ و المادية  عطشكككهم المادي من الصكككخرة  ب على أعداء إسكككرائيل الجسكككديين  ورو إسكككرائيل  لقد تغلب هللا  

ا مادية لم يشكتروهاوعين ل لكن هللا    ،(575)ا لم يزرعوي اد  ، وحصك هالم ير و   يومواشك ،  م بيوت ا ومدن ا مادية لم يبنوها؛ وأعطاههم أرضك 
ب من ن نشكككر أ، ويعطينا  (577)أعدائنا الروحيين  سكككوف يغلب ،(576)  "ياتو السكككماجعلنا شكككعب ا سكككماوي ا وأعطانا "بركات روحية في 

 (580)، وأورشليم السماوية (579)الطعام الروحي )المسيح هو المن(  ، ويقدم لنا(578)المسيح –الصخرة الروحية  

)خطية( يفسكككد حياتنا باب طريقة طالما نسكككلك فى  ي فال مرض روح   ( 582) وأمة مقدسكككة  مقدس ت  وكهنو  ( 581) ي نحن هيكل روح 
 ( 583) النور 

مع أمة إسككككرائيل ينطبق مباشككككرة على الكنيسككككة إال بالمعنى    ا في الكتاب المقدس أنه ليس كل العهد الذي تم  من الواضككككح جد  
ر سكككككككككيخلق فقط خيبة أمل  فالبركات الجسكككككككككدية واختبار  الروحي  ولذلك، يجب أال نطالب بوعود غير موجهة لنا  مثل هذا التفكي 

ْل إ ل   يح  ل ْم ي ْدخ  ى  إسكككككككككرائيل كانت مجرد ظالل ورمو  للبركات الروحية األكبر التي نتمتع بها نحن المسكككككككككيحيين اليوم، "أل ن  اْلم سككككككككك 
م اء  ع يْ  ق يق ي ة ، ب ْل إ ل ى الس  ٍة ب ي ٍد أ ْشب اي  اْلح  اٍس م ْصن وع  ا، ل ي ْظه ر  ا ن  أ م ام   أ ْقد   (  1:  10؛  9:24هللا  أل ْجل ن ا )عب  و ْجه  ن ه 

ا،  :  كوعود للشككككككككفاء الجسككككككككدي ا ن  (5-4:  53إ )  والرخاء  اال دهار يفسككككككككر علم الهوت ما   اغالب   -3 م ل ه  "لك ن  أ ْحز ان ن ا ح 
ا وٌح أل ْجل  م ع  م ْذل وال   و ه و  م ْجر  و  ا م ن  هللا  و  ر  اب ا م ضكككْ ْبن اي  م صككك  سككك  ن ْحن  ح  ا  و  م ل ه  اع ن ا ت ح  يب   و أ ْوج  ن ا  ت ْأد  ح وٌن أل ْجل  آث ام  ين ا، م سكككْ صككك 

ن ا   ال م  ف ين اس  ب ر ي  ش  ل ْيه ، و   ح     (584)"ع 

الحمل )آية  و  أ( يسككوع حامل العبء  1 ات الشككقين:  خدمة يسككوع المسككيح   عن ، تنب أ إشككعياء  في هذي الفقرة الكتابية الرائعة
ياطين منهم ، أخراج الشككك سكككوع في المحبة للناس المجروحين(  عندما وصكككل ي٥من أجل خطايانا )آية    ( يسكككوع الذبيحة٢( و ٤

 
 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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، ف أ ْخر ج  األ ْرو اح   علم  متى هذا: "ال  لحمل البشكككر  ي، أصكككبح حاموشكككفى أمراضكككهم  ث ير ين  ان ين  ك  م وا إ ل ْيه  م ج  اء  ق د  ار  اْلم سككك  ل م ا صككك  و 
ى   م يع  اْلم ْرض  ٍة، و ج  ل م  ف اه مْ ب ك  ن    ش  م ل  أ ْمر اض  ذ  أ ْسق ام ن ا و ح  :»ه و  أ خ  ْعي اء  الن ب ي   اْلق ائ ل      (585)ا«ل ك ْي ي ت م  م ا ق يل  ب إ ش 

رب على الصكككككليب، كان يدفع ثمن آثامنا  ن ا     عندما ج رح يسكككككوع وجلد وضككككك  ح وٌن أل ْجل  آث ام  ين ا، م سكككككْ وٌح أل ْجل  م ع اصككككك  "و ه و  م ْجر 
ف ين ا" ان إشككعياء الذب شككفى يتحدث عن تركيز خاي على الشككفاء من مرض الخطية، وليس ال  ب ر ي  شكك  ل ْيه ، و   ح  ن ا ع  ال م  يب  سكك  مرض  ت ْأد 

ي    يسككوع الذي تحمل معاملة قاسككية من الخطاة  نيابة عنا: ن يتبعوا مثال أ الجسككدي! شككجع الرسككول بطرس المسككيحيين المتألمين   "ال ذ 
ط اي ا ف ن ْحي ا ل ْلب ر    ال ذ ي  ب ة ، ل ك ْي ن م وت  ع ن  اْلخ  شكك  ل ى اْلخ  ي  ع  د  سكك  ط اي ان ا ف ي ج  ه  خ  م ل  ه و  ن ْفسكك  ف يت ْم    ح  ت ه  شكك  ْلد  - 8: 5؛ رو 24:  2بط 1)   ب ج 

، يكاجميع المتعبين والثقيلى األحمكال    ( 586) وم يكدعونكا إلى إلقكاء ككل همنك ا عليكه ال يزال حتى الي   (  3:  15كو 1  ؛ 9 يقول لنكا، "تعكالوا إلي 
ا  يشكفيناا  عندما نتألم، يتألم هو معنا ويصكلي من أجلنا، وأحيان    ( 587) وأنا أريحكم"  ، ويقدم دائم 

ا بعد يوم  أرواحنا يوم  الشكفاء ألرواحنا ونفوسكنا  بينما تفنى أجسكامنا األرضكية الحالية، تتجدد  
 بسبب الصليب  

تجدر المالحظة إلى أن كل إشكككككارة إلى الجروح والكدمات ودم يسكككككوع في إشكككككعياء  
ب يسككوع و له  خطيتنا هي المرض الرهيب الذي تسككبب في عذا  (588) وليس مباشككرة بالمرض الجسككدي  -ية  مرتبطة بالخط 53

 ا ، شفينا روحي  التي علقت يسوع على الصليب، و جلدات يسوع ينا ه  كانت خطاياوآالمه وسفك دمائه

، ولم تعد تغرينا األشككياء في هذا العالم   ولم نعد مسككتعبدين لرغبات الجسككد  ،في قبضككة الخطية  مسكككبسككبب الدم، لم نعد ن
الم  ن ا إأرواحنا!  ب ما فعله يسكككككوع من أجل  والموت أن يسكككككل  دب! ال يمكن للفسكككككاد الجسككككك احرار  أقد أطلقنا دم يسكككككوع المسكككككيح  ل

  ( 589) لديه القدرة على فصكككلنا عن محب ته، لكن ال يوجد أي قدر من األلم أو البؤس  ية تخفي وجه هللا في بعض األحيانالجسكككد
، نتطلع إلى يوم  ضمونة  و سبب الصليبآمنة وم  دائم ا، ستكون روحك  بغض النظر عما يحدث في جسدك، في كفارة المسيح

ا  الحشككائش واألشككواك لن  مسككتقبلي سككيختفي فيه ك تكون فيما بعد  وأجسككامنا سككتكون ل تأثير للعنة! سككوف يصككبح عالمنا جديد 
   سيتم تدمير المعاناة واأللم والموت بشكل دائم كاملة وصحيحة

هو في الصككككليب  وعد الشككككفاء من الخطية ا ن لجميع الذين يؤمنون بيسككككوع  في بعض    -ا  ا وروحي  جسككككدي   -كل الشككككفاء  
 األحيان يتم منح الشفاء من المرض ا ن لكن تم الوعد به في وقت الحق 

 يعنى معجزات أعظم   (12:  14يو)فى  "" األعمال األعظم كن وعد يسوع بأا  الهوت الرخاء يعلم غالب   -4

  عظم مما فعل يسوع  أ ن كل التالميذ سيعملون معجزات  أون هذا الن  الكتابى لوعد يسوع بكثيرون يفسر 

 
 17-16: 8 مت 585
 7: 5 بط 1 586
 28: 11 مت 587
 12و 11، 10، 8، 6، 5: 53 شأ 588
 39-31: 8 رو 589

ما بدأ يسوع يفعله للخطيئة  
نتائجها لن يكون كامال حتى املجيء و 

 الثاني. 
 جوني اريكسون تاتادا 
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، على  خاصكككة بالمسكككيح مسكككجلة في األناجيل  وثالثون معجزة ل قدم الرسكككل معجزات أعظم مما قدم يسكككوع؟ هناك خمسكككة ه
، تم  م من أنه قام بالعديد من األعمال؛ ولكن في سكككككفر أعمال الرسكككككلالرغ
، على الرغم من أنهم عملوا  معجزة فقط من الرسكككككككل  ة جيل اثني عشكككككككر تسككككككك 

جزات ال ت سككككككككككككككتثنى من العهد  المع  أكثر من  لك  الفكرة هي: في حين أن
  فإنها لم تكن قط  الهدف األساسى،  الجديد

أعظم من معجزة األرغفة والسككمك، أو تحويل المياي إلى خمر، أوتهدئة العاصككفة،    هل أدب أي من التالميذ األوائل معجزة 
من االموات  و الرغم من أن بعض  لعا رأو إقامة   ادة البصككككككر إلى اثنين من العميان ، أو اسككككككتعأو الصككككككيد الكبير لألسككككككماك

ا بأعمال مع    ، إال أن شكككيئ ا لم يتطابق تمام ا مع عجب ما فعله الرب  لقد قامت الكنيسكككةميذ عملوا في الواقع معجزات قويةالتال
 عليه منذ  لك الحين   ىساس الذي نبن، بمعنى أنه بموته وقيامته وضع يسوع األروحية أعظم من يسوع

 للتحقق  عرضكككية من قبل هللاركزي ا  تم اسكككتخدام آيات وعجائب  م  دائم ا، كان التبشكككير باإلنجيل  بالنسكككبة للمسكككيحيين األوائل
التى    يات والعجائب، وخاصككة في األماكن التي لم يسككبق أن تم فيها التبشككير باإلنجيل  إن سككبب ا من صككحة الرسككالة والرسككل

لمعجزات  ا  لو كانت ا، ألنها نادرة جد  الناس بالدهشككككككككككة، حتى اليوم  سكككككككككككت باأل هان وشككككككككككعورذي القوة التى  أمكان لها مثل ه
 ، فإنها ستفقد فعاليتها وسيتم تجاهل رسالة هللا طبيعية ويمكن التنبؤ بها

ماع لسكككبب أو  ا كان يصكككفق بيديه بصكككوت عال عندما ينام الطالب أو يتوقفون عن االسكككتا عرفت معلم  عندما كنت صكككبي  
انتباههم، لم    ا ليقوله وأراد أن تكون عيناي ثابتتين بالكامل عليه  و عد أن أ هل الصككك  واسكككتعاد خر  كان لديه شكككيء مهم جد  

د تعلموا ضككككككبط  ، لكان طالبه قان هذا المعلم قد صككككككفق كثير ا جد    إ ا كاييسككككككتمر في التصككككككفيق، بل يسككككككتمر في الدرس الحال
سككككككماع رسككككككالة ، بحيث يمكن ه القوية اللتقاط انتباي البشككككككريةنفهم المعجزات كطريقة هللا للتصككككككفيق بيدي    يجب أنااليقاع عليه

 ، ولكن ليس كأنها أحداث روتينية عادية اإلنجيل القوية بوضوح

لفتاة جبلية صككغيرة قبل بضككع سككنوات  عندما بدأنا نصككلي من أجلها، بدأت مجموعة تتجمع    ي ر ذ ا تأثير الشككفاء الج لن أنسككى أبد  
أحطنا بهذي الفتاة الصكككككغيرة وأمسككككككناها بين    ؤمنون بعضكككككهم خل ، ولكن البعض ما  الوا هالكين في ظالم الوثنية  بينما نحن الم   – 

نتصكار  ا ، وطالبنا ب ا شكيطاني  لكن بينما كنا نصكرخ إلى هللا، ورنمنا مع    أيدينا، شكعرنا بقدرة الشكيطان المرعبة ورأينا بأعيننا تأثير هجوم 
دقيقة، جلسكككككت، وطلبت شكككككراب ا من الماء، و عد  لك، ولدهشكككككتنا،    15و عد حوالي   ا ثم نامت  دم يسكككككوع، أصكككككبحت الطفلة هادئة جد  

فون على قرية كانت فى قبضكة الشكيطان  ابتعدت وكأن شكيئ ا لم يحدث! أصكبحت هذي المعجزة عالمة قوية على سكلطان المسكيح المت 
 منذ فترة طويلة؛ وتمجد هللا  

لقد مات املسيح لتدمير املرض، وسوف يفعل  
ذلك. لكنه ال يقول إنه سيقوم، بمعنى  

الكلمة، بفعل ذلك اآلن، بل في وقت الحق،  
 عندما يأتي بقوة  ومجًد عظيًم.  

 ( 70 صهنري فروست ) 
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ا احرس قلبك من عدم اإليمان ، ولكن أي(590)من خطر البحث عن ا يات والعجائبفحذار     يشكككككككككفي ن هللا ال يزال  أل ضككككككككك 
 ، بحسب  مشيئته ويحرر اليوم 

 ا يات الهوت الرخاء يعلم فى بعض األحيان  أنه يجب البحث عن  -5
ٍة   يقول يسكككوع، " (18-17:  16  مر)فى  يد  د  ن ٍة ج  ي ت ك ل م ون  ب أ ْلسككك  م ي، و  ين  ب اسكككْ ي اط  : ي ْخر ج ون  الشككك  ن ين  ي  ا ي ات  ت ْتب ع  اْلم ْؤم  و هذ 

ع ون    ي ض  ريه ْم، و  يت ا ال  ي ض  ْيئ ا م م  ر   وا ش  ي اٍت، و إ ْن ش  ل ون  ح  « ي ْحم  ى ف ي ْبر أ ون  ل ى اْلم ْرض  ي ه ْم ع   أ ْيد 

، وال سككككككككككككككيمكا في األمكاكن التي لم  علن بكإخالي في جميع أنحكاء العكالم ، تتبع اإلنجيكل كمكا يهكذي "ا يكات" هي، في الواقع
ة الحكال  نهكا سككككككككككككككتتبع بطبيعك إالبحكث عن هكذي ا يكات والعجكائكب     ، ال ينبغيومع  لكك ي عرف بهكا  يكا رب اغفر لنكا عكدم إيمكاننكا!

سكككككته  يهر قوة هللا فى كن، سكككككتظوتوقع إلى العالم ونكر  باإلنجيل، مينة باإلنجيل  فعندما نذهب بكل تواضكككككع، وطاعةالكرا ة األ
    ومن خاللها

، لم يكن حادث ا من وجهة (591)، عندما انكسكككرت سكككفينة بولس وتحطمت على الشكككاطئ في جزيرة مالطاعلى سكككبيل المثال
ي جمع العصكي من أجل    بينما سكاعد بولس فيخلصكهم   ياي الهالكين الذي مات لكلجزيرة مملؤة  باألشكخنظر هللا  رأب هللا ا

 ، بدأ هللا يفتح باب ا لخدمة بولس في تلك الجزيرة ألنه لم يمتيدي  و  فىاشعال النار، انتشبت أفعى سامة 

ان    دائم ا، فيجب علينا  (592)واليوم والى األبدا ن يسكككككككوع هو هو أمسككككككك  أنه بما  أهوت الرخاء يعلم فى بعض األحيان  ال -6
 نتوقع نفس استجابة الصالة 

ا  إن هللا ليس آلة يمكننا  إن يسوع المسيح هو في الواقع ال يتغير في طبيعته وشخصيته، ولكن أنشطته ال يمكن التنبؤ بها تمام  
 ، من أجل مصلحتنا وخيرنا ومن أجل مجدي  ا إلرادته أن نبرمجها أو نسيطر عليها أو نتعامل معها  فهو شخ  يعمل وفق  

 محبة هللا ألوالده المتألمين التتغير  
  سككككككوف تكون قوة  ي محبته! هو لن يتركنا أو يهملناوالشككككككيء الوحيد الذي يمكننا االعتماد عليه هو أن يسككككككوع ال يتغير ف

! إن نعمتة الكافية وسككككالمه جتيا  فيه أحيان ا، وقوة لالالتسككككلقه أحيان    ة وقو   جبل أحيان ا،قوة لتحريك ال  -قيامته قوية ومقتدرة  فينا  
، فإن كل ظرف نواجهه سككيخضككع لسككيطرته وينسككج في نسككيج تصككميمه عليافي المعاناة واأللم  وألنه  و سككيادة    دائم اسككتدعمنا  
 المثالي 

العمر خمسككة أسككابيع بالورم األرومي الشككبكي  لمنزل بعد أن تم تشككخي  جيسككي البالغ من ل  سككاعة الوصككول  الن أنسككى أبد  
، غلفنا  حينما وصكككلناظرنا  لكن كي تألمنا بسكككبب الشككككوك التي تنتي، أنا و لعين(  كما أن أي والد محب سكككيكون )سكككرطان في ا

 
 . 39: 21مت  590
 28أع  591
 3: 13عب 592
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، والتي أتت بنا حتى هذي  ا نتذكر الظروف التي ال لبس فيهاعندما بدأن  سككككككككككككالم إلهي ال يوصكككككككككككك   وجد هذا السككككككككككككالم مدخال  
 ت قلو نا بالسالم والثناء   اللحظة  فيما يلي بعض األشياء التي غمر 

ة فترة رحلتنكا    قبكل بضككككككككككككككعكة أسككككككككككككككابيع من بكدايك واليكات المتحكدة، لكننكا كنكا هنكاكلم يكن من المفترض أن نكون في ال  :أوال  
 لى شرط ان أشهد فقط   عذكرة ألسرتنا للوصول إلى "وطننا"  ، شاهدت جريمة ووافقت والية إنديانا على دفع تالتبشيرية األولى

لم يكن من المفترض أن نكون قادرين على الحصككككول على شككككهادة ميالد وجوا  سككككفر جيسككككي في الوقت المناسككككب    :اثاني  
جنا من دته، كنا قد خر ، لكننا فعلنا  لك  وفي غضككككككككككون ثالثة أيام من والانيال في الوقت المناسككككككككككب للمحاكمةللسككككككككككفر خارج م

 قة  كنا آخر   ائن اليوم   ، وصعدنا إلى السفارة األمريكية لمدة خمس عشرة دقيالمرور في مانيال ، وحار نا حركةالمستشفى

،  على الرغم من أننا لم نشككك في شككيء، لكننا كنا   انجنكون في مكتب الطبيب في ميتشككيلم يكن من المفترض أن    ا:ثالث  
 عودة إلى الحقل   يد قبل الفقد قررنا إجراء فح  ج

، أخكذ صككككككككككككككديقنكا طبيكب األطفكال نظرة أخيرة إلى عيون  لخروج من مكتكب الطبيكبعنكدمكا كنكا نلبس بكالفعكل معكاطفنكا ل  :ارابعك  
ى الفلبين من دون اإلصككككابة  جيسككككي  وتبين أن هذي النظرة األخيرة هي إنقا  حياة جيسككككي  نحن مقتنعون أنه إ ا كنا قد عدنا إل

 مات بالتأكيد ، لكان جيسي قد  بالمرض

، لنرب إدارة مفصكككككككلة  حها من قبل إلى ما وراء الكواليس، فتح هللا أعيننا كما لو لم يتم فتا السكككككككيارة في  لك اليوم بينما ركبن
، ولكن في قدرته نا على أن نأمر هللا  ونتالعب به  إن ثقتنا ال ترتكز على قدرتالغامر لرعايته  ات السككككككيادة   سككككككالم لحياتنا  وال
 عل كل ظرف في حياتنا يخضع لسيطرة محبته ورعايته  وسلطانه الكامل هو على ج

 الهوت الرخاء يشوي فى بعض األحيان معنى اإليمان  -7
ٌد    يقدم يعقوب دعوة جميلة للكنيسكككككة: ت  ْل  أ م ر يٌض أ ح  ْلي ر  ٌد؟ ف  وٌر أ ح  ر  ل    أ م سكككككْ ْلي صككككك  ق اٌت؟ ف  ٍد ب ْين ك ْم م شككككك  ل ى أ ح  ْلي ْدع   "أ ع  ب ْين ك ْم؟ ف 

يم ان  ت ْشف ي ا ال ة  اإل  ص  ، و  ْيٍت ب اْسم  الر ب   ي ْده ن وي  ب ز  ل ْيه  و  ليوا ع  ة  ف ي ص  ي وخ  اْلك ن يس  ، و الر بي ي ق يم ه  ش  بعد ظهر أحد األيام     (593)"ْلم ر يض 
ا لمدة  الطفل مريضكككككككككك  للصككككككككككالة  كان   افل مريض جد  بط  ل في قرية معينة مع بعض القسككككككككككاوسككككككككككة، تم أتوا الينابينما كنت أتنق

  ا قلو نا بشكككفقة الرب  لن أنسكككى أبد    ى قصكككة حزينة من أم ممزقة بالدموع، أمتألت؛ وعندما  اسكككتمعنا إلأسكككبوعين، على ما أ كر
عل إرادته للشكفاء   ، شكهد الروح القدس لقلو نا أنه كانت بالفا الطفل المريض و دأنا في الصكالة أننا عندما وضكعنا أيدينا على هذ

، ولكن من الطبيعي  لم نكن نفرض إرادتنا على هللا ولكننا شككعرنا باألحرب أننا أدواته  لم تكن ين نصككلأيكن من الصككعب    فلم 
لتالي عندما عدنا إلى تلك  ، بل بفضككككل قصككككد الرب ونعمته  وفي اليوم ايالجرأة في الطلب بجهدنا الشككككخصكككك ثقتنا في الشككككفاء و 

 ، كما هو متوقع  أعتقد أن هذي هي صالة اإليمان التي يتحدث عنها يعقوب ا و خيرصحيح  طفل  ، وجدنا الالقرية

 
 15: 5يع  593
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اليمان بأن هللا يسكتطيع  اإليمان هو ببسكاطة الثقة  ليسكت ثقة أوالد هللا أن يطلبوا طريقهم الخاي  ألن الثقة هي ببسكاطة ا
ا لالمعاناة وا   ، أن يفعل كل ما يريد القيام به أن يفعل، وكذلك سككككيفعل لنمو  الم الجسككككدية توفر لنا في كثير من األحيان فرصكككك 

يضككككككككع  نفسككككككككي تحت   يمرض قد أتى لك"بالنسككككككككبة لي هذا هو االختبار المبارك: إ ا كان ال  :فى الثقة  يكتب هنري فروسككككككككت
؛ لنسأل ما إ ا كانت فاءأن أفعله في البحث عن الش ين؛ لالستفسار عما يريد م، فسواء في المرض أو في الصحةاتصرفه كلي  

، لمعرفة رأيه فيما يتعلق بالشكككككفاء من نوع  ف تشكككككير إلى أنه سكككككوف يشكككككفي بأعجو ة؛ أن تبحث، وتفتقر إلى هذا الشكككككفاءالظرو 
ا واثق  ا فقطا كانت، فلن تكون خاضع  خر  وأخير ا، قبول مسألة إرادته، أي  آ  (594)ا  وشاكر    ا، ولكن أيض 

الكذين    ؤمنيناضككككككككككككككحكة في الكنكائس أو بين الما  هكل هكذي األخطكاء و هوت الرخكاء معك  نكاقش هكذي األخطكاء السككككككككككككككبعكة من ال
 تعرفهم؟ ما هي بعض النتائج من االعتقاد في هذي األخطاء؟ ال تتردد في مشاركة قص  الشفاء والتحرير 

   اتمةالخ

صكورة االبن  وعندما نتذكر  لك    بيد هللا الصكالح والمحب  فأقبله  ألن به هو يشككلك ويشككلنى إلى األلم هو أداة ممسكوكة
عنها ويقطعها   لخشككككككب بمرارة ألن مالكها ظل يبتعداشككككككتكت قطعة صككككككغيرة من ا   السككككككالم لقلو نا ويسككككككرع من تغييرناسككككككيجلب  

   (595)اها  كان يصنع الفلوت        لم يعير اهتماما لشكو ا بالثقوب  لكن الشخ  الذي قطعهاويمأله

 
 مهام الدرس الجتماع الصف التالي

ا البصككيرة من سككبوع فى مراجعة هذا الدرس بما فى  لك الشككواهد الكتابية طالب  اليقل عن ثالثين دقيقة هذا األ اقض ما -1
 الروح القدس 

 يعلنها لك الرب ن تحدث فى حياتك كما أب تغييرات خاصة كان ينبغى  أاكتب فى مذكراتك   -2

تكأمكل على األقكل فى مزمور واحكد فى وقكت عبكاتكدك اليوميكة واكتكب فى مكذكراتكك مكا الكذب يقولكه ككاتكب المزمور عن   -3
 طبيعة هللا وشخصيته 

 جل التغيير الروحى والنمو بناء على هذا الدرس أاكتب فى مذكراتك صالة شخصية من  -4

 اليومي للدكتور براون في صالتك اليومية الخاصة تدرب على استخدام دليل الصالة   -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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 الموضوع أكثر  في  للتعمق

 من  شاهد رسالة فيديو
Joni Eareckson Tada @ https://youtu.be/4fzY0uj9q6k  

 
 

 13امتحان الدرس 

 إرادة هللا للمؤمنين.ثبت من الكتاب املقدس أن األلم هو جزء من أ .1

 ما هما العدستان اللذان يرى بهما املؤمنون العالم؟ .2

 ما هو النص الكتابى الذى يعلم أن يسوع هو مثالنا فى األلم؟ .3

 ا؟ن كل الخليقة تئن معً أما هو النص الكتابى الذى يعلم  .4

-. ما هو القصأد النهائى؟ لكى نكون  جل الذين يحبونهأا للخير من  ، هللا يجعل كل األشأياء تعمل معً ( 29-28: 8  رو ) بحسأب   .5

 ابنه. --------

 اذكر ثالث من سبع بركات لأللم ذكرت فى هذا الدرس؟ .6

 بكلماتك الخاصة اشرح عى ى األقل خطأين من اخطاء الهوت الرخاء. .7
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 14الدرس 

 

 يالتشكيل عن طريق المجتمع المسيح                        

 

 الثالث عشر  مراجعة الدرس

  الدرس   من  الشكككخصكككية  صكككلواتهم  لمشكككاركة  المسكككتعدين  الطالب من  اطب   عشكككر  الثالث  الدرس من  الرئيسكككية  النقاط  ناقس 
 عشر   الثالث

 أهداف الدرس 

 :، يجب على الطالب أنسبنهاية هذا الدر 
  يتعلموا أن يقدروا الكنيسة؛ مجتمع المسيح -1
   يفى نمونا الروح  يالروحموا مدب أهمية هذا المجتمع  يفه -2
 يلتزموا بالمشاركة فى حياة الكنيسة  -3

 
 لقطات من الحياة  

" في كنيسكتها وأصكبحت سكاخرة بعض الشكيء  لديها صكعو ة تينية، تعرضكت أل ب من "المرائيينجراسكيا، وهي شكابة ال •
ة األسكبوعية صكباح يوم  عظخالف الا ما تتصكل بأي شكخ  بدر  مرة في األسكبوع، لكنها نا عظةوهي ال تزال تحضكر  في الثقة   

 األحد  تشعر أن عالقتها الشخصية مع هللا كافية 

، لكنه يعتقد أنه مشككككككككككككغول للغاية لخدمة  يحضككككككككككككر خدمة عبادة كبيرة في مدينته،  إيفان، وهو رجل أعمال في آسككككككككككككيا  •
 باالسم الكنيسة  يعطي عشوري ولكن ال شيء أكثر من  لك  بالكاد يعرف أي شخ  في اجتماعه 

لقد    ، لكن نادرا  ما يجد نعمة من عائلة هللا الرسكككككككالة الكرا ية  دائم ا  ينشكككككككر،  هو مبشكككككككر مرغوب في أفريقيا  ،كاتشكككككككي""أ •
 حياته   إلىمسيحيين آخرين فرصة للتحدث   ا روحي ا ألنه ال يمنح لرجالأصبح وحي دا وضعيف  

ا حتی ا ن بكنيسكككككة  يدة مرات في العقد الماضكككككي  لم يحظا الكنائس عن غير اذلمن أمريكا الشكككككمالية ال  اهم  ،جيم وليزا •
عن و   ايعجبهمكك   ال  ن للتعبير عن مككاايسكككككككككككككككارعكك   ان بأي اجتمككاع واحد  إنهمكك املت ما  ن فيهككا" بالکامل، ل لك لم يکونا"يسككككككككككككككتريحكك 
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المؤمنين في  ان مع  مالئهمك ا ما يتواصككككككككككككككالأبدا للخكدمات ونادر  ن اال يتطوعك  انهكا، لكنهمك ا" لككل كنيسككككككككككككككة يحضككككككككككككككر ا"اهتمكاماتهمك 
   ليه!إ  هناالذب يفتقد  لشيءا ن ماانهم ال يعرفأمجموعات صغيرة   

الكثير من   يتبعه على الرغم من أن جميع القصكك  عدا القصككة األخيرة ألنها قصككة خيالية، إال أنها تصكك  الموق  الذي  
ء العالم، هناك عدد كبير من المؤمنين الذين ال يتواصكلون مع أعضكاء آخرين في جسكد  تجاي الكنيسكة  في جميع أنحا  ؤمنينالم

 المسيح بطرن عميقة و ات مغزب وتغييرية 

يفتقرون إلى المشككككككككككككككارككة في عكائلكة هللا؟ مكا هو الجزء الكذي يلعبكه الكسككككككككككككككل؟ أو عكدم    ؤمنين  ا  تعتقكد أن الكثير من الم لمكا  •
  ؟ أو األنانية؟ أو الخوف؟ لما ا يخشككككككى المسككككككيحيون من تطوير عالقات عميقة مع مسككككككيحيين آخرين في بعض األحيان؟ االكتراث

 (596 ) 

  رئيسيةالفكرة ال

صككككورة يسككككوع المسككككيح ونحن نشككككارك في المجتمع المسككككيحي  هذي    إلىهذا الدرس هو أن الروح القدس يشكككككلنا  ب  يتثقل •
،  ، والبناء كل كنيسكككة مسكككيحية هو توفير القبول  وقصكككد هللا لاإ ا كنا ننضكككج روحي   عنها  الحقيقة حيوية! ال يمكن صكككرف النظر

 ، وفري الخدمة النشطة الال مة للنمو الروحي والمساءلة
من خالل العبادة، والخدمة، والشككككركة،    -بحياة الكنيسككككة  ي هذا الدرس، سككككوف نسككككتكشكككك  سككككبب المشككككاركة وااللتزام  ف •

أمر حيوي للغاية  سككككوف نسككككتكشكككك  قوة المشككككاركة في   -، وما إلى  لك  واجتماعات الصككككالة، واالختبارات  ،وجماعات التلمذة 
 صورة يسوع   ن تشكلنا إلىأجب  المجتمع المسيحي التى ي

ا  من هذي ا يات، بعض الطرن التي نخدم بها بعضككككككككنا البعض كإخوة مؤمنين؟ ما  مع   ( 16- 4: 12ور  ؛  13- 11:  4ف أ )   أ قر لن 
 ؟ ( 13:  4أف ) هو الهدف النهائي، بحسب  

يكون هو بنيان بعضكككنا    ( يجب أن12عضكككنا البعض )رومن المهم أن نفهم أن هدف كل شكككيء نقوم به في المحبة والخدمة لب
هذي الحقيقة المتضككككككمنة في (   4فأيد من صككككككورة مخلصككككككنا الكامل  )، يحمل كل منا المزيد والمز البعض بحيث، شككككككيئ ا فشككككككيئ ا

  معنى ألصغر األعمال التى نفعلها  ، ستضي قلو نا

 

 

 
 . 47-46: 2أع  596
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 لدرس ا

 ا؟ فيما يلي بعض األسباب:لما ا تعد المشاركة في المجتمع المسيحي مهمة جد  
 المجتمع هي ما خلقنا من أجلهالمشاركة في   -1
،  هللا الروح القدس  هؤالء األشككككككككخاي من الثالوث األقدس  هللا ا ب، هللا االبن -لهى  د خلقنا على صككككككككورة الثالوث اإللق
  لقد خلقنا من أجل "بعضنا  نفسها والحاجة  نحن خلقنا للشركة  وقد خلقنا بهذي القدرة  من األ ل في شركة حميمة وممتعةكانوا 

نصكير أضكع ،    مع من حياتنا الروحية،المجت  عندما يفتقد  جل عالقات روحية عميقة و ات مغزب ألقد خلقنا من    (597)ا" ضك  بع
، وأكثر تشويها لحياتنا  الشخصية  هزيمةضة لهجمات العدو، ونشعر بالوحدة، وال، وأكثر عر وأكثر أنانية، وأكثر عرضة للخطية

طكالمكا أنكه يعيش في   يال يكدرك هكذا التمركز حول الكذات ينحن  الكذيوالروحيكة  كتكب الكدكتور دينيس كينالو: "إن الشككككككككككككككخ   
 (598)"ليدرك المشاكل الكامنة في نفسه   أن يعيش في المجتمع  اإلنسانعزلة  يحتاج  

  أولئك  (599)"المقدس على أنه "أسككككد  ائر، يبحث عن من يبتلعه هو  الكتابيصككككور في   العزلة هي اسككككتراتيجية الشككككيطان 
،  بالتخل    أفراد القطيعحد  أيع حتى يبدأ  وراء القط ركضت ىد األسكككود فرائسكككها  فهصكككيتالذين يعيشكككون في أفريقيا يعرفون كي   
  هقبل أن يهجم األسد ويلتهم، إنها مجرد مسألة وقت الوقائي لبقية القطيع  ثم   حتى يتم عزل أضع  القطيع من الملجأ

فاألطفال الرضككككككع، واألطفال،    العائالت ة تسككككككمى  ن يضككككككع الناس في مجتمعات صككككككغير أأسككككككاس العالم  تلقد حدد هللا منذ  
والشكككككباب، وحتى الكبار في منتصككككك  العمر وكبار السكككككن يحتاجون إلى عائلة ينتمون إليها   

ا مولود حديث   ا ثم تركته أمه  بما أنها ال تسكككتطيع إطعام نفسكككها أو تدفئة نفسكككها،  تخيل رضكككيع 
بالراحة والتوجيه والتأديب  فإنها سكككككككككككككوف تموت! تخيل األطفال والشكككككككككككككباب الذين ال يتمتعون  

وتعليم والديهم  سكككككككوف يعانون  تخيل كبار السكككككككن الذين ليس لديهم من يعتني بهم  فحياتهم  
بغض النظر عن موسكككككككم الحياة الذي تعيش فيه، فأنت بحاجة    عادة ما تنتهي بحزن شكككككككديد  

 
 مرة ف 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 الشخص امل 

نسان  الذات أن هذا يجعل اإل

 املا أنه يعيش في عزلة.  ا منحنيً 

يحتاج املرء للعيش في املجتمع 

 ليدرك املشاكل الكامنة  في نفسه. 

 

   ما هي الكنيسة؟ 

ا، نحن  جسأده، عروسأه، هيكله، عائلته املفدية! معً   -واعتمدنا بالروح القدس إلى كنيسأة املسأيح أنا وأنت قد اشأترينا بدم املسأيح الثمين،          

كان  الكنيسأة! الكنيسأة ليسأت بناء؛ الكنيسأة أنت! هى نحن. إنها أزواجنا وزوجاتنا وأ فالنا وأصأدقادنا. دعونا ال نفكر في الكنيسأة ببسأا ة كم

س الأذين نلتقي بهم هنأاك. فكأل املفأديين هم جزء من كنيسأأأأأأأأأأأأة هللا الشأأأأأأأأأأأأاملأة ع ى مسأأأأأأأأأأأأتوى العأالم.  ليأه في أيأام األحأد أو حتى مجرد النأاإنأذهأب  

 والتواصل مع بعضنا البعض، لغرض البنيان، هو أمر ضروري للنضج الروحي.
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ا وعاطفي ا وصكككحي ا واجتماعي ا   حي ا روحي  إلى عائلة  إ ا لم تكن لديك عائلة أرضكككية صكككحية، فسكككتجد أنك تصكككارع لكي تصكككبح مسكككي 
 عائلة هللا!  - لكن هللا قد دبر لك عائلة أخرب  

أننا بحاجة إلى بعضككككككنا    كتاب المقدس للعهد الجديد  يوضككككككحيتم التعبير عن الحاجة للمشككككككاركة في المجتمع من خالل ال
"بعضككنا البعض" في  ا عنا كتابي  شككاهد    مسككين  هناك ما ال يقل عن خمسككة وخأننا لم نخلق لكي نعيش حياة مسككتقلة  -البعض  

هد الكتابية الخمسكككككككككككة  ا و ن من هذي الشككككككككككك يعشكككككككككككر لمجتمع الروحي  إن لعلى األهمية التي وضكككككككككككعها هللا    ، مما يدلالعهد الجديد
 "  لكن هناك العديد من الشواهد الكتابية األخرب:ان تقودنا إلى "نحب بعضنا بعض  يخمسالو 

ال م وا   • ا"س  ْم ب ْعض  ك    (50:  9 )مر"ب ْعض 
ْم أ ْرج ل  ب ْعٍض"" • ك  ل  ب ْعض    (14:  13)يو   أ ْن ي ْغس 
ا"" • ْم ب ْعض  ك  بيوا ب ْعض   !مرة   55مرة من  20( ترد  34:  13)يو   أ ْن ت ح 
ا"" • ْم ب ْعض  ك  ين  ب ْعض    (10:  12)رو   و اد  
ْم ل ب ْعٍض  " • ك  ا"م ْهت م  ين  ب ْعض  د    (16:  12)رو   اْهت م ام ا و اح 
ا"" • ن ا ب ْعض  ا ب ْعض  اك ْم أ ْيض    (13:  14)رو   ف ال  ن ح 
ا"" • ْم ب ْعض  ك    (7:  15رو)   ل ذل ك  اْقب ل وا ب ْعض 
ا " ) • ْم ب ْعض  ك  ر  ب ْعض    (14:  15رو"ي ْنذ 
ا " )" • ْم ب ْعض  ك  وا ب ْعض  ر    (33:  11كو1اْنت ظ 
ا ل ب ْعٍض " )ب ْل ت ْهت مي األ ْعض  " • ه  ا ب ْعض  د    (25:  12كو1اء  اْهت م ام ا و اح 
ا"ا" • ْم ب ْعض  ك  م وا ب ْعض    (13:  5غل)   ْخد 
ام  " • ْم ب ْعض  ك  ل ين  ب ْعض    (2:  4)اف   "ْحت م 
ْم ن ْحو  ب ْعٍض"" • ك  ون وا ل ط ف اء  ب ْعض  ك    (32:  4فأ)   و 
ا ب م ز ام ير  و   • ْم ب ْعض  ك  ي ةٍ ت س  "م ك ل  م ين  ب ْعض  وح    (19:  5فأ)   "اب يح  و أ غ ان ي  ر 
ا"   • ْم ب ْعض  ك  ين  ب ْعض  ام ح    (13:  3)كو   "مس 
ا"" • ْم ب ْعض  ك  ون  ب ْعض  ر  ل  م ون  وم ْنذ    (16:  3)كو   م ع 
ا"" • ْم ب ْعض  ك  وا ب ْعض    (18:  4تس1)   ع زي
• "" ر  ك م  ا خ  د          (11:  5تس1)   اْبن وا أ ح 
• "" ْم ل ب ْعٍض ب الز ال ت  ك      (16:  5)يع   ا ْعت ر ف وا ب ْعض 
ْم أل ْجل  ب ْعٍض"" • ك  ليوا ب ْعض  ص    (16:  5يع)   و 
• "،   (8:  3بط1)  " بعضكم على بعض  م ْشف ق ين 
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ا"" • ْم ب ْعض  ك  يف ين  ب ْعض    (9:  4بط1)   ك ون وا م ض 
ْم  " • ك  ين  ب ْعض  ع  اض  ا خ  م يع    (5:  5بط1)   ل ب ْعٍض"ك ون وا ج 
ن ا م ع  ب ْعٍض"" • ٌة ب ْعض  ر ك    (1:7يو1)   ف ل ن ا ش 

مع مسكيحيين    اوعاطفي    اعن األسكرة! نحن نعيش حياة غير مسكتقلة ومترابطة  يجب أن نكون مرتبطين روحي   يالمسكيحية ه
ا أو أختك ا عريكانكا، ومعو    (600) ون، نبكي معهم، وعنكدمكا يفرحون، نفرح معهم آخرين عنكدمكا يبك ااعنكدمكا نرب أخك  ، نفعكل مكا ، وجكائعك 

 ، وهذا ما يتكلم عن المسيحية الحقيقية بحسب ما قاله يعقوب  (601)ة احتياجاتهبوسعنا لتلبي

 كيل مجتمع، وليس فقط لخالص أفرادجاء يسوع لتش -2
، وتناول  ا خرين  في العبادة، ومشكككاركة الحاجاتن المؤمنين  ، فإن السكككبب في عدم مشكككاركة الكثير ممن دون أدنى شكككك

ا تقدير الكنيسة  -، والشركة الروحية والصالة  ، واعترافهم بالخطايااوجبات مع  ال            هو أنهم لم يتعلموا أبد 

 يسوع يبنى كنيسته    -أ
  يكون لدي    يخطاياي"، "ولكمن ي  فسككككيجيب: "لكى يخلصككككن، يسككككة العادي لما ا تألم يسككككوع وماتإ ا سككككألت عضككككو الكن

،  (١٨:  ١٦مت)نجيل    قدم يسكككوع الحق الكامل في إكل الحقيقة  تليسككك  هاقة شكككخصكككية معه " هذي الردود صكككحيحة، ولكنعال
  فمعا نك ون  ا للخروجمدعوة مع   اعةمجتمع أو جم"  إن كلمة "كنيسكككة" تعني  يم لن تقوب عليها، وأبواب الجح"سكككأبني كنيسكككتي

م يع   اا مع هللا ومع بعضكككنا بعضككك  ا واحد  لكى يجعلنعونا للخروج من العالم والخطية و سكككوع ليدهذي الكنيسكككة  جاء ي ، "ل ي ك ون  اْلج 
ا ف ين ا، ل ي ْؤم ن  اْلع   د  ا و اح  ، ل ي ك ون وا ه ْم أ ْيض  ا ا ب  ف ي  و أ ن ا ف يك  م ا أ ن ك  أ ْنت  أ ييه  ا، ك  د  ْلت ن ي و اح   (602)"ال م  أ ن ك  أ ْرس 

هو أن نحتقر خطة يسكوع  انتقاد قطعة    - ال نحتاج بعضكنا لبعض    - صكرف كما لو أننا ال نحتاج إلى الكنيسكة  ن قول أو  ن إن 
هو أن    - تسكككككتطيع لشكككككفائها وتجميلها    ، والقيام بكل ما ة دون الصكككككالة والمحب   - صكككككغيرة من الكنيسكككككة العالمية )اجتماعك المحلي(  

 وعلى الذبيحة التي قدمها من أجلها! تدوس على أغلى ما يملكه يسوع   

 الكنيسة هى عروس المسيح الغالية  -ب
ر ا إ ي اه ا  ت دعى الكنيسكككككككة "عروس المسكككككككيح"  مع   ا، م ط ه   ه  سككككككك  ا نحن عروس المسكككككككيح، الذي بذل حياته من أجلها، ل ك ْي ي ق د  

ل  اْلم اء  ب اْلك ل م ة ، ن يسكك    ب غ سككْ ه  ك  ر ه ا ل ن ْفسكك  ة   ل ك ْي ي ْحضكك  سكك  ، ب ْل ت ك ون  م ق د  ْثل   ل ك  ْن م  ْيٌء م  ن  أ ْو شكك  ا و ال  غ ضككْ ن س  ف يه  ة ، ال  د  يد  ة  م ج 
و   ال  ع ْيٍب"
ا عندما يسككككمع الناس يقولون أشككككياء  ا كي  تتحدث عن "عروس" يسككككوع! أي عريس سككككيغضككككب جد    كن حذر  (603)

يسكككوع باأل ب والغضكككب عندما    ها  كي  يجب أن يشكككعرنقائصككك مؤ ية عن عروسكككه، يسكككخرون من عيو ها، يضكككحكون على  

 
 15: 12رو  600
 15: 2يع  601
 21: 17يو  602
 . 27-26: 5ف أ 603
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ولكنهم يقدمون األعذار   -العروس الذب سكككككككفك  دمه الثمين ألجلها   -عيوب وأخطاء عروسكككككككه بن  و المعترف  ؤمنون يشكككككككير الم
 ا!قتنا ومواردنا لنراها أكثر جماال  روحي  لما ا ال نستطيع أن نسلم و 

   الكنيسة هى عائلة، سميا على اسم المسيح  -ج
ير ةٍ  م ى ك لي ع شكككككك  ْنه  ت سكككككك  يح  ال ذ ي م  وع  اْلم سكككككك  ب ب  هذ ا أ ْحن ي ر ْكب ت ي  ل د ب أ ب ي ر    ن ا ي سكككككك  ل ى    يقول بولس: "ب سكككككك  م او ات  و ع  ف ي السكككككك 

 كعائلة  ويجب أن نكون حذرين كي  نتعامل مع عائلة يسوع!  اأن نتعلم أن نحب ونعتز بعضنا بعض  ،  يجب  (604)األ ْرض  

 .(605)الكنيسة هي جسد المسيح، وتتألف من العديد من المواهب المعتمدة بعضها على البعض  -د
،  ا  يجب أال نحتقر جسككككد المسككككيح بعضكككك  ، بدال  من تمزيق بعضككككنا  ع المواهب التي وهبنا إياها هللايجب أن نزيد تقديرنا لتنو 

 (606)النضوج!  إلىبل يجب أن نقدم التضحيات لكى نصل بعضنا البعض  

 منين المدعوين حجارة حيةوالتي بناها يسوع من المؤ   (607)الكنيسة هي الهيكل، يسكن فيها الروح القدس -ه
ا، لتقديم  بائح روحية مقبولة عند  نحن "مبنيين كحجارة حية في القدس    (608)هللا بيسككوع المسككيح "  بيت ا روحي ا، كهنوت ا مقدسكك 
ٌة،    يسكوع، نحن متشكابكون ومعتمدون بعضكنا  الروحي الذي يبنيه سك  ن وٌت م ل وك َي، أ م ٌة م ق د  ه  ك  ْنٌس م ْخت اٌر، و  على بعض  ونحن "ج 

ْعب   يب  "شككككككك  ع اك ْم م ن  الظيْلم ة  إ ل ى ن ور ي  اْلع ج  ائ ل  ال ذ ي د  وا ب ف ضككككككك  و  أا وعمقا اليمكننا فهمه  وهذا أكثر عجب    (609)اْقت ن اٍء، ل ك ْي ت ْخب ر 
 إدراكه!

في  اوية خاصكككككة بنا مع هللا؟ ال نسكككككتطيع! يجب أن نشكككككترك في    جلس ا البعض ون إ ن كي  يمكننا أن ننفصكككككل عن بعضكككككن  
 ا هيكال  ممتال  بحضور هللا  نفوسنا  في "حجارة حية" أخرب، حتى نصبح جميع    لجزء الصغير من هذا المبنى، وأن نستثمر ا 

من أكثر التحوالت في حياتي  فقد تخرجت من مدرسككككككككككككككة الكتاب المقدس في عام    اكان هذا المفهوم عن الكنيسككككككككككككككة واحد  
يسككككة  ا لكنيسكككة صكككغيرة  لقد جاهدت في البداية في بعض األحيان لكي أقدر قيمة الكنوأصكككبحت بعد ثالثة أسكككابيع راعي   1993

في مدينة واحدة    يتقود سكككككيار ، خاصكككككة ألنه كان لها نصكككككيبها من المشكككككاكل  لكن بينما كنت أيالمحلية التي خصكككككصكككككها هللا ل
بطريقة  ، بدأت أرب الكنيسة  عية من قبل الدكتور جون ماك آرثر، واستمع إلى عظة إ ا 1996باردة، ثلجية، ليلة شتاء في عام 

  لم يسبق لي رؤيتها من قبل

ا! بكيت من الفرح ألالته بعنوان "لما ا أحب الكنيسكككة"كانت رسككك  س  ن الروح القد ؛ وكما عل م هو، بدأت أحب كنيسكككتي أيضككك 
  ( رائع )، نرب أن هناك حب  "في سككككككككر الثالوث  للكنيسككككككككة  هنا جزء صككككككككغير من تعليم جون:  فتح عيني على خطة هللا العظيمة
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طى  وفي إظهار حبه الكامل البنه،  لكى يع  دائم ا  الحب الحقيقي يسعى  ا     يجب أن يجد هذا الحب تعبير  ن الثالوثوأ لي بي
، لكي عد هو بإحضككككككار المفديين إلى المجد  وو اوممجد    ا، مقدسكككككك  امبرر    -  ووعد االبن بشككككككعب مفدب     ا لالبنب تعهد  قدم ا 

شككككعب ا   -ن  ذا الجسككككد الجماعي الشككككامل للمدعوي     وهب واالبن منذ قبل أن يبدأ الزمنيسكككككنوا في المكان الذي سكككككن فيه ا 
ا للروح القدس، ليصكككبح مسككككن حي   سكككيشككككل هيكال   -(  7:  13)رؤ ( من كل قبيلة وشكككعب ولسكككان وأمة14  :15اسكككمه )أع  على

 هللا    

إلى  ا كما هو معلن في سكككككفر الرؤيا  هناك نحصكككككل على نظرة خاطفة  صكككككبح واضكككككح  أهمية الكاملة لقصكككككد هللا األبدي  فاأل
ويمج دون    ن ، وما ا تفترض أن الكنيسكككة المنتصكككرة تفعل هناك؟ ما ا يشكككغل القديسكككين الممجدين في األبدية؟ هم يسكككجدو السكككماء
على أنه عروسككككه، النقية و ال دنس وثيابها   (   ويصككككور الجسككككد كله5-3: 22معه )رؤ   ا يملكون  يضكككك  أو  -يسككككبحونه  ،  الحمل

ْم، و اْلم ْوت  ال  ي ك ون  ف ي م ا ب ْعد ، و ال  ي ك و 8-7:  19كتان أبيض ) ٍة م ْن ع ي ون ه  ْمع  ح  هللا  ك ل  د  ي ْمسككككككك  ن  (  ويسككككككككنون معه حيث "سككككككك 
ْت«  ) ٌع ف ي م ا ب ْعد ، أل ن  األ م ور  األ ول ى ق ْد م ضك  ر اٌخ و ال  و ج  ْزٌن و ال  صك  (  وهم يمجدون ويخدمون الحمل إلى األبد  هذا  4:  21ح 

 (610)"ب في أن الكنيسة هي عطيته البنه   هذا هو السبهو ملء قصد هللا الكامل والنهائى

ا من شكككيء رائع أكثر مما يمكن أن أتصكككور! إن عروس المسكككيح هي نه بالنعمة قد جعلت جزء  أأدركت تلك الليلة الثلجية  
)عطية( حب من ا ب إلى االبن! وقد ولد في قلبي اقنتاع أنه مهما كانت الكنيسككككة المحلية قد تضككككررت، و غض النظر    هدية

عن مدب جفاف وعظها، و غض النظر عن مدب ضكككككع  موسكككككيقاها، و غض النظر عن مدب عدم اشكككككباع شكككككركتها، و غض 
 ال انه يجب أن أحبها!إالنظر عن مدب جسدانية أعضائها،  

 فى جعلك تفكير بشكل مختل  عن الكنيسة؟   لك هذا القسم   ما ا تسبب

 ين الذين يمارسون المجتمع الروحي قوة الروح القدس حّلا على  المؤمن   - 3
، يصكككككككككككلون  ا في كل مرة نقرأ عن الروح القدس الذي يسككككككككككككب في العهد الجديد، حدث  لك عندما اجتمع مجموعة من التالميذ مع  

ال ة     بقلوب متحدة  في يوم  ل ى الصكككككككك  ٍة ع  د  ب ون  ب ن ْفٍس و اح  ٍة،      الخمسكككككككككين و ينما كان التالميذ "ي واظ  د  ا ب ن ْفٍس و اح  م يع  م ع  و اْمت أل     ك ان  اْلج 
وح  اْلقك د س    "  م يع  م ن  الري س يمأل  تم سكككككككككككككككب الروح القكدس على مجموعكة، وليس مجرد فرد  بكالطبع، نحن نعلم أن الروح القكد   ( 611) اْلج 
 في الوحدة والمحبة والصالة    تمع المؤمنون الذين لهم فكر واحد يحدث عندما يج   ا ورائع    ا فريد    يء األفراد، كذلك؛ لكن هناك ش 

 
 جون ماك آرثر، "ملاذا أحب الكنيسة"  610
 4، 1: 2؛ 14: 1ع أ 611
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وح   ا" و"صلوا"، ت ز ْعز ع  اْلم ك ان  د، حيث "اجتمعوا مع  ، تحت ضغط كبير من االضطهافي وقت الحق م يع  م ن  الري ؛ و اْمت أل  اْلج 
ان وا ي ت ك ل م ون   ك  ، و  اه ر ٍة   اْلق د س  ، واعبد الرب،  الروح القدس في ظروف يائسة: فصل  إ ا كنت تريد المزيد من   (612)"ب ك ال م  هللا  ب م ج 

 ا خرين   ؤمنينواخدم الرب مع الم

 ، نحن بحاجة إلى المجتمع المسيحيصعبةفي األوقات ال  -أ
ما هر ت إلى ملجأ جسكككد المسكككيح للتشكككجيع واإلرشكككاد والقوة  ومن خالل    اائسكككة وكثير  اليكان لعائلتي نصكككيبها من األوقات  

، وصكلنا إلى جسكد المسكيح وتعلمت كم هي ثمينة عائلة   السكرطان البننا المولود، جيسكي، مع أر ع سكنوات من العالجتشكخي
دة  ، يختبرون أوقات الوح مبشككككرينلواتهم معنا ومشككككاركتهم في احتياجات أسككككرتنا  كا  لقد مألنا روح النعمة من خالل صكككك هللا حق  

، لقد امتألنا بروح السكككككالم والشكككككفاء والغلبة والتحرير خالل كل أ مة بواسكككككطة  الضكككككالل، وألم  والخوف والمرض والحرب الروحية
ألن هناك قوة خاصكككككككككككككة يسككككككككككككككبها الروح  لحياة   عائلتنا الروحية  هذا الدرس ليس فقط الهوت جيد  إنها حقيقة عملية لتحديات ا

   ا القدس عندما تتحد الكنيسة مع  

أحيان ا  ؤمنين  لما ا يصكعب على الم  بب رغبتهم األنانية في الخصكوصكية!بسك   االكثير من المسكيحيين ضكعفاء وحسكاسكين جد  
وأعبائهم؟ كي  يمكننا خلق بيئة أكثر أمان ا لبعضنا  ،  ا أكثر شفافية من جهة احتياجاتهم، وأخطائهم وإخفاقاتهم الروحيةأن يكونو 

 البعض حتى نكون صادقين؟ 
ا للمسيحمن خالل الروح القدس، نحن معا   -ب  ا مؤيدين بأن نكون شهودا

ه  ا، "قال يسكوع للتالميذ مع   ت ك ون ون  ل ي شك  ل ْيك ْم، و  وح  اْلق د س  ع  ل  الري ت ن ال ون  ق و ة  م ت ى ح  الك ن ك ْم سك    أعتقد أنه عندما نقرأ  (613)"ود 
ا سككيكونون  ا  مع  ؛ لكن يسككوع كان يتحدث إلى كنيسككته مع  أنفسككنا بالقوة بشكككل فردي للشككهادة ، أحيان ا ما نفكر فقط في تأييد  هذا

 شهودي الممتلئين بروحه   

 ماذا لو لم نختبر الروح القدس من خالل كنيستنا املحلية؟

كل كنيسأأأأأأأأأأأة محلية جزًءا من الكنيسأأأأأأأأأأأة الروحية العاملية للمسأأأأأأأأأأأيح. هناك اجتماعات من املؤمنين  من املهم أن نعترف بأن ليس  

 حيث يوجد املوت واالنحالل وقد غادر الروح القدس. هذه ليست اجتماعات يجب أن نشارك فيها.

ا نعترف بأن ليس كل كنيسأأأأأأأأة حقيقية أمينة  للكتاب املقدس ككل، يحبها هللا بنفس الق ، مملوءة بالروح القدس دردعونا أيضأأأأأأأأً

نسأأأأأان أن يطلب التمييز ملعرفة ما هي الشأأأأأركة األكثر صأأأأأحية له وألسأأأأأرته، ثم يختار أن  . يجب ع ى اإلي ، أو مفدية بالتسأأأأأاو ي بالتسأأأأأاو 

ا فى األيام الجيدة واأليام السيئة! وهذا يتم عندما يتشكل ثمر الروح فينا. وهذا يتم عندما يتشكل  
ً
ا نشيط

ً
 املسيح فينا.يصبح مشارك

ا للغاية! كان تعليمه 
ً
منذ عدة سأأأأأأأأأأنوات في الفلبين، كان تعليم أحد املتحدثين الصأأأأأأأأأأيفيين في معسأأأأأأأأأأكرات الكتاب املقدس محبط

ا وعأاجًزا. بعض الحأاضأأأأأأأأأأأأرين بأدأوا في التأذمر والشأأأأأأأأأأأأكوى. لكنني لن أنجأأأأأأأأأأأأ ى أبأًدا مأا قأالأه أحأد رعأاتنأا ملجموعأة من النأاس  
ً
 وجأافأ

ً
ممال

ا يا إخوان"، قال بكل تواضأأأأأأع، "هذه هي فرصأأأأأأتنا للنمو أعمق في املحبة!" كانت كلمة بسأأأأأأيطة تجمعوا بعد إحدى ا
ً
لخدمات: "حسأأأأأأن
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وقوية من هللا إلى قلبي. ألننا عندما نعبد، ونتعاون، ونخدم مع غيرنا من املؤمنين، ستكون هناك دائًما أشياء تخيب آمالنا. يستخدم  

 حبة.هللا لحظات االنزعاج هذه لكي نبني في امل

نهم يتحدثون أكثر عن موتهم الشأأخصأأ ى! هذا يذكرني إعن موت كنيسأأتهم، ف  ؤمنون ان أجد أنه عندما يتحدث امل في كثير من األحي

ا للغاية من اجتماعه  لدرجة أنه أعلن في الصأأأأأأأأأحيفة أن األحد القادم سأأأأأأأأأيقيم جناز 
ً
ة  بالراعي الذي سأأأأأأأأأمعت عنه بأنه أصأأأأأأأأأبح محبط

لم يكونوا هناك منذ سأأأأأأأأأأأأنوات. كان املبنى معبأ. وكان هناك في الجبهة    ، صأأأأأأأأأأأأباح يوم األحد  ، ناس  لكنيسأأأأأأأأأأأأته! وبدافع الفضأأأأأأأأأأأأول، ظهر 

 األمامية نعش!

بدأ القس الخدمة من خالل فتح غطاء النعش ودعوة الجميع لتشأأأأأأأأأكيل صأأأأأأأأأف إللقاء نظرة ع ى الكنيسأأأأأأأأأة امليتة. عندما نظروا 

 فيه، نظروا إلى مرآة ورأوا أنفسهم!

ا  أفكر في اجتماع في المكسككككككككيك من المؤمنين لكي يشككككككككهدوا باإلنجيل عندما يفعلون  لك مع   هناك سكككككككككيب خاي على
خالل الكثير من التخطيط، والصككككككككككككككالة، والعطاء، والخروج إلى المجتمعات الوثنية حول مدينتهم للمشككككككككككككككاركة باإلنجيل وخدمة  

ا في مجموعة من الشكككباب في المكسكككيك  أفكر أيضككك  الفقراء  يفعلون  لك على أسكككاس أسكككبوعي وشكككهري   هللا يكافئهم بالنفوس   
تذهب إلى المسكتشكفيات باسكم يسكوع وتوفر الطعام للفقراء الذين ال تسكتطيع أسكرهم مسكاعدتهم  ومعا، هم شكهودي وينسككب الروح  

 القدس على خدمتهم 

لديه موهبة وشكككهادة ودعوة  كل منا  ا  فكل واحد منا  نا مع  ت لي و واحد فقط، بل هى مسكككؤ  ؤمن سكككؤولية ر ح النفوس ليسكككت على م إن م 
   ( 614) هللا هو الذب ينمى   لكنو  ي ء  البعض يغرس والبعض يرو لديه جزء صغير في الشهادة، ولكن ال أحد منا يستطيع فعل كل شي 

  لقد مر عام منذ أن كتبت تلك الشهادة   بمشاركة جيراننا الذين قد خلصوا  ، قمتس األول من هذي الدورة الدراسيةفي الدر 
نهما على حد سككواء نعمة  أ  ،هما  وقد الحظت الجميع من حولهم ، اسككتمر داني وكيم في النمو في إيماناألشككهر الماضككيةخالل  

 هائلة لشركتنا المحلية 

اهتمكام صكككككككككككككادن بعالقكة ا، تعبر عن  عرفتهكا منكذ أر عين عكامك    ا، ككان لكدب كيم صكككككككككككككديقكة غير مؤمنكة، هيتي، في وقكت قريكب جكد  
لإلنجيل على مر السكنين وعا  حياة    ا، على الرغم من تعرضكه قليال  ا أبد  صكحيحة مع باو  لم يعرف هذا الصكديق المسكيح شكخصكي  

صككككككككعبة للغاية  لذلك  هبت داني، كيم، بيكي، وأنا لرؤيتها  عندما سككككككككألت هيتي عن اهتمامها باألشككككككككياء الروحية، هذا ما قالته: "ال 
صكككككككدن الفرن في حياتهما! "وفي أ ع أن أصكككككككدن التغيير الذي حدث لداني وكيم  لقد عرفتهما لمدة أر عين عام ا وال يمكن أن أسكككككككتطي 

ا هيتى إلى يسككككككوع  لو كنت قد " "أريد أن أخل    وقت الحق من المحادثة، قالت:    "شككككككاركت في دراسككككككة إنجيلية واضككككككحة، وقدنا مع 
 ا كنا شهود للمسيح  ة داني وكيم، أشك في أنه كان سيكون هناك تأثير كبير  مع  ا عن شهاد حاولت أن أشهد  لهيتي، بعيد  
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 إلى صورة ابنهسلوب هللا فى تشكيلنا  أالمجتمع المسيحى هو  -4
، ولذا فقد تخلوا عن كل كنيسكككة محلية  قرروا عدم االلتزام بأي كنيسكككة   يد من المؤمنين بكنيسكككتهم المحليةلقد تضكككرر العد
خلون عن المجتمع    وما ال يدركونه في الغالب هو أنه عندما يتهم ال يشكككككككككككاركون بنشكككككككككككاط، لكنحين  خرقد يحضكككككككككككرون من 

 ، فإنهم يتخلون عن وسيلة هللا لتقديسهم المسيحي

ا، أشككككبه بالرب، يجب عليك التواصككككل مع هذي العائلة بانتظام  من  للذات، أكثر بهجة، أكثر حنان    إ ا كنت سككككتصككككبح أكثر بذال  
ا إلى الناس الذين خلقنا  خالل العبادة الجماعية، وتلمذة المجموعات الصكككككغيرة، ومسكككككؤولية الواحد تجاي ا خر، فسكككككوف نتغير تدريجي  

 ا؟ و األكثر تغيير  من أجله  ولكن أي نوع من المجتمع الكنسي / الروحي ه 

 الكنائس المغيرة  

   (615)تقبل اآلخرينجتمعات المغيرة هي مجتمعات  الم  -أ
، كانت هناك انقسككككامات في كنائس  ، على سككككبيل المثال(14رو)  في كان لكنيسككككة العهد الجديد نصككككيبها من المشككككاجرات

، بينما كان غير الكوشككككككير )الحالل(  البعض قادرين على أكل اللحم   لم يكن (616)روما بخصككككككوي "األشككككككياء المشكككككككوك فيها" 
، في حين أن آخرين لم يفعلوا  لك  كان كال لتزمون بحفه أيام العيد اليهوديةآخرون قادرين على  لك  شككككككككعر البعض بأنهم م

آية  أصكككككككبحت العبادة والشكككككككركة    13مرات في  3  ، وهناك مصكككككككطلح يسكككككككتخدمه بولس(617)الطرفين يحكم أحدهما على ا خر
 متوترة  أصبحت األمور غير سارة للغاية! فماهو الحل؟ 

  ا ، هو "قبول" بعضككككنا البعض  كما يسككككتخدم هذا المصككككطلح ثالث مرات  يجب على األقوياء روحي  الحل، كما يقول بولس
ا  جب أن يقبل الضككككعي  أيضكككك  ي  (618)مشكككككوك فيها "، لكن ليس الخالف على األشككككياء الأن يقبلوا من هو ضككككعي  في اإليمان"

ا  وإلى الكنيسككككة بأكملها، قال بولس، بنفس المشكككككلة في االعتبار  (619)قبله" ، "ألن هللا قد  من يأكل ْم ب ْعضكككك  ك  ، "ل ذل ك  اْقب ل وا ب ْعضكككك 
ا ق ب ل ن ا، ل م ْجد  هللا   يح  أ ْيض   (620) "ك م ا أ ن  اْلم س 

 
 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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بشكككأن العديد من القضكككايا   ، وهناك تجر ة كبيرة للحكم على بعضكككنا البعض  ائم ا متنوعة جد  كون كنيسكككة يسكككوع داسكككوف ت
؛ لكن هذا  أو أنماط حياة غير كتابية بوضكككككوح  عقائديعني أننا يجب أن نسكككككاوم مع   هو قبول بعضكككككنا البعض  هذا ال  والجواب

  (621)، بأنهم موضع ترحيبالخاليا حيث يشعر المؤمنون الحقيقيون، الذين يظهرون ثمر و  يعني أننا نزرع ج

ا نملك آراء  إنه نتيجة ال يمكن تجنبها لضع  اإلنسان وع  :ال جون ويسلي، في عظة مشهورة ق مختلفة    دم فهمنا أننا جميع 
، هل قلبك مع  أن نركز عليه هو: "هل قلبك صككككككككحيح  إلى حد ما في األمور الروحية  وقال إن السككككككككؤال الرئيسككككككككي الذي يجب

 (622)"أعطني يدك ، ف  إ ا كان األمر كذلكيقلب

الطريق،  ا بنفس  المجتمع المتقب  ل لبعضكه البعض  ليس مجتمع متسكاهل فى كل شكيء، غير موافق على كل شكيء، ليس موهو   
 بل هو مجتمع  متحد بالحق والمحبة  

ا متقبال  أو اجتماع  ما هي بعض التحديات لكونك ش  ؟ ا متقبال  خص 

 لمجتمعات المتغيرة مجتمعات بانيةا  -ب
 :أركز على مايلى، لذلك  بدأ بشكل جيد في منهجنا الدراسى، تعليم وممارسة الكنيسةيتم تغطية هذا الم

   ي الكتاب  م والتعليعن طريق الوعه   -1
    تعظم هللا  يعن طريق العبادة الت -2
    عمال الخدمةأ عن طريق  -3

 (623)توفر المساءلة.  المجتمعات المغيرة  -ج
وخاصكككككة    -ا بحاجة للمسكككككاءلة في المجتمع المسكككككيحي  نحن جميع  بها هذا واحد من أهم األسكككككباب التي يجب أن نشكككككارك  

ا من الخطية  إن معرفة أن الناس يعتمدون  تجعلني أكثر خوف  مسكككاءلة تبني الشكككخصكككية  والمسكككاءلة    فالؤمنينالرعاة والقادة الم
ا تقوي  علي  وأنهم يتوقع   هو مقدس لهم  يا منون سلوك 

ا بحاجة إلى  ، هو التقديس وينبغي الترحيب به  نحن جميع  اا، أيضككككك  تؤدي المسكككككاءلة في بعض األحيان إلى المواجهة  هذ
جة إلى الشكككككككككفافية  فبدون  حياتنا  نحن بحاجة إلى فتح أنفسكككككككككنا لآلخرين واالعتراف بأخطائنا  نحن بحا  إلىموا  الناس لكى يتكل

 ا ، نصبح مهملون روحي  المساءلة

 (625)احتاج بطرس إلى بولس لكى ينتهري ألنه انحرف عن اإلنجيل   (624)احتاج الملك داود صموئيل لمواجهته بالحقيقة

 
 41-35: 9مر  621
 جون ويسلت ، الروح الكاثوليكية.  622
 14: 5تس 1؛ 16: 3كو   623
 12صم 2 624
 11: 2 غل 625
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 يجب علينا تحمل بعضنا البعض للمساءلة حسب الكتاب المقدس  -1

ا  الكتاب المقدس!  دائم 

 ننذر" لقد أمرنا هللا أن " -2

ين  ب ال  ت ْرت يٍب"ا لبعضككنا البعض  يقول بولس أن "ن تحذر، وتسككهر على، وتقدم ارشككاد  أن تنذر هو أ وا ال ذ  ر  لك ْن  "   (626)أ ْنذ  و 
و ٍ  ع د  ب وي  ك  أ ٍخ " )ال  ت ْحس  وي  ك  ر   ( 15:  3تس2، ب ْل أ ْنذ 

 ن نقدم التأديب  والتأديب يتضمن التو يخ والتقوييم واالرشاد أيجب   -3

حت مسكككحة الروح القدس، قام قائدهم،  المسكككاءلة  فتنهضكككة القداسكككة األولون هم بعض من أنقى األمثلة على تأثير  مؤمنو 
قول  ، والحلمناطق الفقيرة، و وايا الشكوارع، بالوعه إلى جماهير )معظمهم( فقراء ومهملون من الرجال والنسكاء في اجون ويسكلي

ا من ا كبير  ا أن عدد  حصكككككككككر لها إلى المسكككككككككيح  لكنه رأب أيضككككككككك   ورأوا تحويالت وتغيرات وتجديدات ال،  في جميع أنحاء إنجلترا
ن و ملتزم  ون المفتاح؟ أصكككككككر على أن يصكككككككبح المتجدد هو ما  وممتلئين بالروح هؤالء المجددين يصكككككككبحون تالميذ  ناضكككككككجين  

 ببعضهم البعض 

أصكككر ويسكككلي على أن الناس ينضكككمون إلى ما ي طلق عليه اسكككم "المجتمعات"، التي تعمل مثل كنائس )البيت(    باإلضكككافة  
ا وقائد  إلى  لك، ط لب منهم االنضمام إ  ا في الفصل  وفي كل أسبوع كانوا يواجهون التحدي  لى فصل تأل  من اثني عشر شخص 

للقدوم إلى االجتماع الطبقي للمشكاركة بصكراحة مع بعضكهم البعض حول حالة نفوسكهم  كان ويسكلي شكديد الجدية في هذا األمر،  
 إ ا جاءوا إليه وشاركوي عن سبب غيابهم  فإ ا فشل الناس في حضور اجتماع الفصل، فلن ي سمح لهم بالعودة إال 

في عالم اليوم، إال أنها كانت فعالة بالتأكيد في  لك الوقت    ( في كل مكان )   صكلح على الرغم من أن ممارسكة ويسكلي قد ال ت 
   ( 627) و نظام  )ومن هنا جاء اسم "الميثوديست"( للنمو إلى صورة المسيح  في سيان المجتمعات أ عرض على الناس طريقة  

ْم أل ْجل  ب ْعٍض، اع الطبقي يكمن في طاعة أمر هللاكان تصككككميم االجتم ك  ليوا ب ْعضكككك  صكككك  ، و  ْم ل ب ْعٍض ب الز ال ت  ك    ، "ا ْعت ر ف وا ب ْعضكككك 
ْوا   " فيما يلي أسئلة غالب ا ما تطرح في تلك االجتماعات:ل ك ْي ت ْشف 

 لنا؟ الخطايا المعلومة التى ارتكبتها منذ آخر اجتماع   يماه -1
 التجارب التى واجهتها؟  يما ه -2
 كي  أنقذت منها؟   -3
 أم ال؟   نه خطيئةأا منه(  ما الذي فكرت به، أو قلته، أو فعلته، والذي )لست متأكد   -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 كي  يمكن تحويل هذي األنواع من األسككككئلة لنا إ ا أخذنا هذا االهتمام الكبير في بعضككككنا    - أسككككئلة صككككعبة للغاية  
في مدينة    دارسكككككية اجتماعات  مجتمع و   تنظيم نه فشكككككل في  أل حزن  يوضكككككح أنه  ، حيث  هناك جزء في مذكرات جون وسكككككلي  البعض   

عديد من النفوس للمسككيح، لكن عندما عاد بعد عشككرين سككنة، كانت الثمار قليلة  وهذا ما  ال بذلك  معينة حيث كان يعه فيها  لقد أتى  
كأنك أولئك الذين أيقظوا وتدريبهم في طرن هللا،   مع جتمع  ا وقت مضى أن الوعه كرسول، دون أن ا أكثر من أي كنت مقتنع    يقوله: 

أن تسككعة من كل    كانت النتيجة  تواصككل    ال ترتيب أو و ال تأديب،  و مجتمعات منتظمة،    بدون الوعه    كم أي ا كان    تجهزهم للفشككل مبكر  
و مسكاءلة، تصكبح الكنائس عاطفية  أ بدون محاسكبة   ( 628) أسكرع من أي وقت مضكى   سكمعوا واسكتفاقوا عادواكما كانوا عشكرة من الذين  

: أنا  تياجات قلو نا  فكتب قائال  نرب اح   ي ءلة المؤمنين ا خرين لك ا وسكككككطحية  يعتقد د  دينيس كينلوف أنك أنت وأنا بحاجة إلى مسككككك 
فصكول ودروس في نهضكة القداسكة المبكرة  وال   ، مقتنع بأن هذي الحاجة للمجتمع المسكيحي كانت هي الدافع وراء ابتكار جون ويسكلي 

الذاتية  غيان المصكلحة  ط أعتقد أن هناك طريقة أفضكل لتعليم القداسكة منها  كشكفت هذي االجتماعات عن جسكدانية اإلنسكان واسكتبداد و 
ا مكان للفح  والكشكك  عن الذات    الفردية  نحن نعتبر الكنيسككة عادة مكان ا للبنيان، لبناء بعضككنا البعض في اإليمان؛ ولكنها أيضكك 

  خدام اإلرسككاليات ، فإن أعظم مشككاكل اإلرسككاليات وهذا جزء مؤلم من حياة الكنيسككة التي ال نحبها  لكنه جزء ضككروري  أما في مجال 
 ( 629)   ( لتقديسنا ) لمخلصين، ولكن مع المبشرين ا خرين  فهذا جزء من الخطة اإللهية  ليست مع غير ا 

 
 نصائح عملية للمشاركة في المجتمع

 ا لآلخرين ولعائلة كنيستك ل نفسك متاح  عجأ -1
 على المسيح وتعاملوا مع بعضكم البعض كعائلة  غالية  الكنيسة  كر نفسك على الدوام كم هى -2
 تنظي  الحمامات!  لو  حتى  من خدمة الجسد، بالقيام بنوع معين  تعهد -3
 و لم تشعر أشعرت بذلك   يام بهذا العمل حتى لوتعهد للق -4
ة،  أ مر ا كنت   ا  إة رجل ومسككككككاءلة رجل هللا ا خر  و ، فاطلب مصككككككادقكنت رجال    إ اا با خرين،  اجعل نفسككككككك حسككككككاسكككككك   -5
 ة تقية أخرب أ مر حياتك مع ا  فشارك
 اعبدوا الرب بكل قلو كم   ،عندما تجتمعون للعبادة  -6
 ا من الحل عندما تكون هناك مشاكل فى كنيستك المحلية، كن جزء   -7

 
 الدرس النهائيمهمة 

 
628 Ibid, 139 . 
629 Kinlaw, 65-66 . 
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الدورة الدراسككككية والطرن التي اسككككتخدمها  اجتمع مع  مالئك في الفصككككل واشككككهد عن الدروس الروحية التي تلقيتها من هذي  
 هللا لهذي الدروس في حياتك 
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