
  

تاليیــفف / جيیــفف آآدداامـــزز 
    تررجـمـهھ /  

اإلرشادات

  1



  2



  

االمقددمة 

االددررسس ااالوولل  ااآلبب: االحيیاةة االتي ووهھھھبهھا هللا لي 

االددررسس االثاني  ااألبنن: ذذبيیحة هللا الجلى 

االددررسس االثالثث  االررووحح: حضوورر هللا فّي 

االددررسس االرراابع  االحقق: حدديیثث هللا معي بووااسططة االكتابب االمقددسس 

االددررسس االخامسس  االصالةة: حدديیثي مع هللا 

االددررسس االساددسس:  ااإلررشادد: ااكتشافف كيیفيیة ااررشادد هللا لي 

االددررسس االسابع  االعباددةة: أأحيیا حيیاتي لمجدد هللا 

االددررسس االثامنن  االشهھاددةة: إإعالنن إإيیماني منن خاللل االمعموودديیة ووكسرر االخبزز 

االددررسس االتاسع  االمجتمع: أأكوونن عضووااً في كنيیستي االمحليیة 

االددررسس االعاشرر  االمسؤؤووليیة: االمنظظوورر االكتابي لططرريیقة حيیاتي 

االددررسس االحادديي عشرر االعططاء: أأنن ااُغيیرر حيیاتي 

االددررسس االثاني عشرر االمووااهھھھبب االررووحيیة: ااكتشافف ما خلقني هللا ألكوونن عليیهھ 

االددررسس االثالثث عشرر االخططيیئة: أأنن أأرربح االمعرركة االتي في ددااخلي 

االددررسس االرراابع عشرر االمشكالتت: ططرريیقي ااإللهھي نحوو االنضج 

االددررسس االخامسس عشرر االناسس: حلل االخالفاتت االمحيیططة بي 

االددررسس االساددسس عشرر االكررااززةة: مشارركة اايیماني مع ااآلخرريینن 

االددررسس االسابع عشرر صنع االتالميیذذ: أأنن أأتكاثرر بنفسي 

 d االددررسس االثامنن عشرر ااكتمالي بقووةة: تقدديیمم نفسي

محتويات الكتاب

  3



ااإلررشاددااتت: االعناصرر االجووهھھھرريیة لررحلة االحيیاةة 

االمقددمة 
   إإنن االسيیرر مع االمسيیح عمليیة تمتدد مددىى االحيیاةة ووررحلة محفووفة بالمخاططرر. اانن أأوولئكك االذذيینن يیختارروونن أأنن 
ً مما هھھھوو متووقع منهھمم أأنن يیفعلووهه ااوو االخططووااتت ااألوولى االتي  يیكوونوواا دداائما تالميیذذ للمسيیح ليیسوواا متأكدديینن ددووما
عليیهھمم أأنن يیأخذذووهھھھا. إإذذاا بددأأتت بالسيیرر منن ميیامي االى اانكووررجج بددوونن ااستخدداامم خرريیططة ااوو االسؤؤاالل عنن ااالتجاهھھھاتت 
فإنن فررصتكك في قضاء ررحلة ممتعة ستكوونن محددووددةة. إإنن االررحلة منن هھھھنا إإلى ااألبدديیة مهھمة جددااً ووسنحتاجج فيیهھا 

إإلى ااإلررشاددااتت. 

  تهھددفف ددررااسة االكتابب االمقددسس االتفاعليیة إلعططائكك ااإلررشاددااتت االجووهھھھرريیة االتي تحتاجج إإليیهھا لكي تنموو ووتتقددمم 
ً للمسيیح فإنن هھھھذذاا االكتابب هھھھوو االبدداايیة االجيیددةة لكك لكي تحصلل على  ً جدديیدداا كتلميیذذ للمسيیح. إإذذاا كنتت تلميیذذاا
ااإلررشاددااتت االتي تساعددكك على ااالستمرراارر في االنموو.إإنن كلمة تلميیذذ تعني االمتعلمم ووعلى االتلميیذذ أأنن ال يیتووقفف اابدداا 
في ززيیاددةة معررفتهھ باd. لذذلكك, حتى لوو كنتت قدد قططعتت شووططاً ططوويیال في مسيیرركك مع هللا فإنكك ستجدد ااررشاددااتت 

 .dفي هھھھذذاا االكتابب ستؤؤكدد ووتقوويي عالقتكك با

كيیفيیة ااستخدداامم هھھھذذهه االددررااسة  
االصالةة. قبلل أأنن تبددأأ االددررااسة في كلل مررةة, ااصررفف ووقتاً تططلبب فيیهھ منن هللا أأنن يیعططيیكك فكررااً ووقلباً مفتووحاً لفهھمم 
معنى االكتابب االمقددسس ووكيیفيیة تططبيیقهھ على حيیاتكك االيیووميیة. كلل ددررسس منن االددررووسس االثماني عشرر في هھھھذذاا االكتابب 
فيیهھا ترركيیزز على االصالةة االيیووميیة وواالتي ممكنن أأنن تكوونن كأساسس لووقتت االصالةة االذذيي ستقضيیهھ في بدداايیة كلل 

ددررااسة. 

ليیكنن االكتابب االمقددسس سلططانكك. ستالحظظ أأنن معظظمم ااآليیاتت االمذذكووررةة في هھھھذذاا االكتابب غيیرر مقتبسة مباشررةة منن 
ً في  ً جدديیدداا االكتابب االمقددسس ووهھھھذذاا سيیتتططلبب منكك أأنن تبحثث عنن ااآليیاتت في كتابكك االمقددسس. ااذذاا كنتت شخصا
ً أأططوولل منن االالززمم أأثناء بحثكك عنن أأآليیاتت أأوو ااستخدداامكك قائمة  ً إإذذاا قضيیتت ووقتا ددررااسة االكتابب فال تحبطط أأبدداا
أأسماء ااألسفارر االمووجووددةة في مقددمة االكتابب. ستنددهھھھشش منن سررعتكك في اايیجادد ططرريیقكك عبرر االكتابب منن خاللل 
بعضض ااإلررشاددااتت االمالئمة. يیجبب أأنن يیكوونن االكتابب االمقددسس هھھھوو سلططانكك ووليیسس ما تقررأأهه في هھھھذذاا االكتابب أأوو أأيي 

كتابب آآخرر.  
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خصصص ووقتا معيینا كلل يیوومم. هھھھذذاا االكتابب مقسمم إإلى أأجززااء ددررااسيیة يیووميیة. ستستفيیدد أأكثرر إإنن االتززمتت بهھذذهه 
ااألجززااء االددررااسيیة بددال منن أأنن تقررأأ أأكثرر منن االالززمم. لكلل ططالبب خططووتهھ االخاصة بهھ وولكنن يیجبب أأنن يیكوونن 
بمقددوورر معظظمم االناسس ااتمامم االووااجبب في كلل جززء ددررااسي يیوومي خاللل 20-30 ددقيیقة. ستالحظظ ووجوودد خمسة 
ووااجباتت فقطط كلل أأسبووعع. بهھذذهه االططرريیقة,يیمكنكك ااستخدداامم االيیووميینن االباقيیيینن في تعوويیضض ما فاتكك أأوو بإمكانكك 

ااستخدداامهھا في ااستكشافف االكتابب االمقددسس بنفسكك. 

هھھھلل تاخذذ ططررقاً مختصررةة في ررحلتكك! ااكتبب إإجاباتت جميیع ااألسئلة؟ 

هھھھذذاا ااألمرر مهھمم جددااً. االغررضض منن هھھھذذهه االددررااسة هھھھوو اانن تتفاعلل مع كلماتت االكتابب االمقددسس. في االووااقع, عنددما 
تصررفف ووقتاً في كتابة أأفكارركك ووااجاباتكك فهھذذاا سيیجعلكك مسؤؤووال عنن تططبيیقق ما تعلمتهھ على حيیاتكك. تعاملل مع 
هھھھذذاا االكتابب ووكأنهھ سجلل ليیووميیاتكك. ووال ااحدد لهھ االحقق في قررااءتهھ . يیجبب أأنن يیكوونن هھھھذذاا سجلل ددقيیقق للووقتت االذذيي 

تمضيیهھ مع هللا في االكتابب االمقددسس كلما ددررستت أأحدد فصوولل هھھھذذاا االكتابب. 

ااكتبب ااالسئلة االتي لمم تجدد ااجووبة لهھا ووااططلبب االمشووررةة منن بعضض االمؤؤمنيینن االناضجيینن.  

عنوواانن هھھھذذهه االددررااسة هھھھوو ااإلررشاددااتت ووليیسس ااألجووبة. لنن تجدد جميیع ااألجووبة لجميیع ااألسئلة في هھھھذذاا االكتابب. 
بعضض ااألسئلة في هھھھذذهه االددررااسة مصممة إلثاررةة أأسئلة أأخررىى. عنددما تتحيیرر أأكتبب أأسئلتكك ووأأططلبب االمساعددةة منن 
ً فباستططاعتكمم إإيیجادد ااألجووبة. بامكانكك  ااآلخرريینن. ووقدد ال تجدد ااإلجابة االشافيیة عنددهھھھمم وولكنن إإنن عملتمم معا
ااستخدداامم هھھھذذهه االددررااسة مع مجمووعة صغيیررةة منن االمؤؤمنيینن االذذيینن لدديیهھمم االررغبة في االتعليیمم ليیصبحوواا أأتباعاً 
ً أأنن يیجعلنا تالميیذذااً  حقيیقيیيینن للمسيیح أأوو بإمكانكك أأنن تددررسس بمفررددكك. ستكتشفف بنفسكك أأنن هللا لمم يیكنن يینوويي أأبدداا
ً منن عائلتهھ االررووحيیة في كنيیستنا االمحليیة حيیثث بإمكاننا تقدديیمم االمساعددةة ووتشجيیع  معززووليینن بلل اانن نكوونن جززءاا
ااآلخرريینن. قبلل أأنن تنتهھي منن هھھھذذاا االكتابب, منن االمحتملل أأنن تكوونن قدد ااكتشفتت مجمووعة منن االمؤؤمنيینن أأوو كنيیسة 

محليیة تساعددكك في إإيیجادد ااألجووبة ألسئلتكك. 

هھھھذذهه االددررااسة هھھھي لكك.  

 بامكانكك أأنن تخصصص هھھھذذاا االددررااسة لتناسبب ااحتيیاجاتكك, جددوولل أأعمالكك, ووقابليیاتكك. على سبيیلل االمثالل, إإنن كلل 
ددررسس يیحتوويي على آآيیة مقتررحة للحفظظ وواالتي تلخصص فكررةة االددررسس. االبعضض يیخافف منن حفظظ شيء ما. فإذذاا لمم 
يیكنن باستططاعتكك حفظظ ااآليیة فهھذذاا ال يیعني أأنكك قدد فشلتت وولكنن مع ذذلكك إإذذاا حاوولتت فإنكك ستنددهھھھشش منن سهھوولة 
حفظظ ااآليیاتت في قلبكك. إإذذاا كنتت تددررسس هھھھذذهه االددررااسة مع مجمووعة صغيیررةة فإنن االتقوويیة االمتباددلة وواالمماررسة مع 
ااآلخرريینن قدد تجعلل منن هھھھذذهه االددررااسة أأسهھلل ووتستمتع بهھا أأكثرر. ااهھھھددأأ, بإمكانكك فعلل ذذلكك ووإإذذاا ما أأتممتت بكلل أأمانة 

هھھھذذهه االددررووسس فإنكك ستصبح تلميیذذااً أأفضلل ووستنموو ررووحيیاً. 
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كيیفف تعلمم اانكك ااستفددتت منن هھھھذذهه االددررااسة ؟ 

ال أأحدد سيیمنحكك ددررجاتت االنجاحح أأوو االفشلل أأثناء إإجابتكك ألسئلة هھھھذذهه االددررووسس وولكنن ليیسس منن االمعقوولل أأنن 
ً ووااضحة ووذذااتت قيیمة. حيینما تنتهھي منن هھھھذذهه  ً في إإتمامم هھھھذذهه االددررااسة مالمم يیكنن لدديیكك أأهھھھدداافا ً كبيیرراا تصررفف جهھدداا
االددررااسة فإنن االعاددااتت االتاليیة يیجبب أأنن تصبح جززءااً منن حيیاتكك االيیووميیة. قدد تكوونن قدد شكلتت مسبقاً بعضاً أأوو كلل 

هھھھذذهه االعاددااتت,لكنن هھھھذذهه االددررااسة ستساعددكك على تحدديیدد أأماكنن خاصة للنموو في كلل منن االفئاتت االتاليیة. 

ااالنتظظامم في االووقتت االذذيي تقضيیهھ مع هللا. ااذذاا تعلمتت أأنن تكوونن أأميینا وومنتظظماً في إإتمامم االجززء االيیوومي •
منن ددررااستكك, فإنكك ستتعلمم كيیفف تصررفف ووقتاً ططيیباً مع هللا منن خاللل االصالةة ووددررااسة االكتابب االمقددسس 
كلل يیوومم. ووستتعلمم منن خاللل االخبررةة االتي ااكتسبتهھا, كيیفيیة معايینة مقططع منن االكتابب االمقددسس ووستميیزز 
االتعليیمم االكتابي وواالتططبيیقق االعملي على حيیاتكك منن خاللل هھھھذذاا االمقططع. كما أأنكك ستصبح على علمم بقيیمة 

ااالحتفاظظ بكتاباتكك االيیووميیة بخصووصص االووقتت االذذيي تمضيیهھ مع هللا. 

االعالقاتت االمفيیددةة مع تالميیذذ االمسيیح ااآلخرريینن. منن خاللل تفاعلكك مع االمجمووعة االصغيیررةة, أأوو ببساططة •
ططلبكك للمشووررةة منن االتالميیذذ ااآلخرريینن االذذيینن باستططاعتهھمم تقدديیمم االمساعددةة في ااإلجابة على أأسئلتكك أأوو 
تووجيیهھكك في ااالتجاهه االصحيیح, فإنكك ستتعلمم قيیمة االتنميیة وواالمحافظظة على االعالقاتت االمتباددلة وواالمفيیددةة مع 

تالميیذذ يیسووعع االمسيیح ااآلخرريینن. 

االمشارركة االفعالة في االكنيیسة االمحليیة. هھھھذذاا االددررااسة ستقووددكك لفهھمم أأهھھھميیة ااررتباططكك بكنيیسة محليیة. ااذذاا •
لمم تكنن في االووقتت االحالي منظظماً االى كنيیسة فانكك ستتعلمم كيیفف تجدد االمكانن االذذيي ددعاكك هللا االيیهھ. 

االنموو االشخصي لحيیاتكك ووخددمتكك. منن خاللل ااتباعكك ااإلررشاددااتت في هھھھذذهه االددررااسة, ستكتشفف أأنن بعضض •
جوواانبب حيیاتكك تحتاجج لتططبيیقق االحقائقق االكتابيیة عليیهھا. ووعندد اانتهھائكك منن هھھھذذهه االددررااسة سيیكوونن بمقددوورركك 
معررفة عددةة جوواانبب لنمووكك االشخصي منن خاللل االتططبيیقق االعملي لحقق هللا على حيیاتكك االيیووميیة. ووسيینموو 
فهھمكك لتعررفف كيیفف ووهھھھبكك هللا بصووررةة فرريیددةة ووستكتشفف ططررقاً الستخدداامم مووااهھھھبكك االررووحيیة في خددمتكك 

للكنيیسة وواالمجتمع ووااآلخرريینن. 

ال تخجلل أأبددااً  أأنن تسألل ااآلخرريینن عنن ااإلررشاددااتت. هھھھذذاا االكتابب هھھھوو مجرردد خططووةة أأوولى لررحلة إإتباعع االمسيیح االتي 
تستمرر مددىى االحيیاةة حيیثث ستتعلمم ووصايیاهه ووكيیفف تططيیعهھا. دداائماً ما تتباددرر إإلى ذذهھھھنكك أأسئلة في هھھھذذهه االحيیاةة وولكنن 
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هللا قدد ووهھھھبكك االكتابب االمقددسس االذذيي يیززووددكك بكلل ااإلررشاددااتت االتي تحتاجهھا. بمجرردد أأنن تبددأأ هھھھذذهه االددررااسة, تشّجع 
في ااكتشافكك االخططووااتت االخاصة االتي ستقووددكك في مسيیررتكك بهھذذ االحيیاةة إإلى أأهھھھدداافف عظظيیمة وومهھمة. 
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االددررسس ااالوولل 

ااآلبب: االحيیاةة االتي ووهھھھبهھا هللا لي 

ً أأنن أأعررفف أأنن لي حيیاةة أأبدديیة وومغفررةة  ً أأبي االسماوويي؟ هھھھلل أأستططيیع حقا هھھھلل هللا حقا
للخططايیا؟ 

آآيیة االحفظظ : متى 11:7 

ً سماوويیاً  االفكررةة ااألساسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: عنددما أأعتررفف بخططايیايي ووأأصبح منن أأتباعع االمسيیح أأكسبب أأبا
يیحبني محبة غيیرر مشررووططة وويیرريیدد فقطط ما هھھھوو ااألفضلل لي. 

في االلحظظة االتي تقبلل فيیهھا نعمة هللا منن خاللل ااإليیمانن بأنن يیسووعع االمسيیح ماتت منن أأجلل خططايیاكك ووقامم ثانيیة منن 
االمووتت, حيینئذذ ستبددأأ حيیاةة جدديیددةة ووستتعلمم االسيیرر في ططررقق هللا. 
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إإنن غررضض هھھھذذاا االددررسس هھھھوو تووضيیح كيیفف أأنن عمليیة إإتباعكك للمسيیح تؤؤثرر على عالقتكك باd. إإنن االحيیاةة االجدديیددةة 
االتي يیهھبهھا هللا لكك أأبدديیة ووتؤؤثرر على كلل مظظهھرر منن مظظاهھھھرر تفكيیرركك ووحيیاتكك ووعالقتكك مع االعالمم االمحيیطط بكك. إإنن 
ددررسس هھھھذذاا ااألسبووعع سيیساعددكك في فهھمم ما معنى أأنن يیكوونن هللا أأبووكك االسماوويي. ووحتى وولوو كنتت تلميیذذااً للمسيیح 

لعددةة سنيینن فإنن هھھھذذاا االددررسس سيیشجعكك لتتعلمم تططبيیقاتت جدديیددةة ووعمليیة في عالقتكك مع هللا ااآلبب. 

االيیوومم ااألوولل: االى أأيیة عائلة أأنتمي؟ 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ً كامالً على أأنكك حصلتت على االحيیاةة االجدديیددةة في االمسيیح وومغفررةة • ااططلبب منن هللا أأنن يیعططيیكك تأكيیدداا
االخططايیا.  

كانن االفرريیسيیوونن مجمووعة متدديینة منن االيیهھوودد في أأيیامم يیسووعع. ووكانن االعدديیدد منهھمم يیثقوونن بدديیانتهھمم منن أأجلل 
ُ في عائلة إإبررااهھھھيیمم يیجعلهھمم في أأمانن ررووحيیاً. كانن  ررفاهھھھيیتهھمم االررووحيیة. كانوواا يیفتررضوونن أأنن بووالددتهھمم يیهھوودداا

يیسووعع يیتحددىى اافتررااضاتهھمم االررووحيیة وواالدديینيیة علناً. 

ااقررأأ يیووحنا 8 :25-32 منن هھھھوو ااآلبب االذذيي يیتحثث عنهھ يیسووعع هھھھنا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأقررأأ يیووحنا 8 : 33-38 كمم أأبب تجدد في ااآليیة 38ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً ليیسووعع, هھھھلل  ااقررأأ يیووحنا 8 :39-40 كانن االفرريیسيیوونن يیعتقددوونن أأنهھمم بأمانن ألنن إإبررااهھھھيیمم كانن أأبووهھھھمم. ططبقا
كانوواا ررووحيیاً أأووالدد إإبررهھھھيیمم  ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عوواا أأنن هللا أأبووهھھھمم. لماذذاا قالل يیسووعع أأنن  ااقررأأ يیووحنا 8 :41-43 عنددما أأصبح االفرريیسيیوونن في ووضع محررجج ااددِّ
هللا ليیسس أأبووهھھھمم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیووحنا 8 :44 ٍعنن منن يیقوولل يیسووعع أأنهھ أأبووهھھھمم؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خاللل هھھھذذاا االحوواارر االذذيي جررىى, أأووقفف يیسووعع االتنافسس بيینن االدديیاناتت وواالفلسفاتت وولخصص االجنسس االبشرريي االى 
عائلتيینن ررووحيیتيینن. 

ااقررأأ 1 يیووحنا 5 :11-13 هھھھذذهه ااآليیاتت تقسمم االبشرريیة إإلى مجمووعتيینن: االذذيینن لهھمم االحيیاةة وواالذذيینن ليیستت لهھمم 
االحيیاةة. ما االفررقق بيینن هھھھاتيینن االمجمووعتيینن؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف تصفف خلفيیتكك االدديینيیة أأوو االررووحيیة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل سبقق ووأأنن ووثقتت بدديیانتكك أأوو بنظظامم اايیمانكك االشخصي, أأوو باعمالكك االصالحة على أأملل أأنن تددخلل االملكووتت 
أأوو تنالل غفرراانن االخططايیا وواالحيیاةة ااألبدديیة؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإلى أأيیة مجمووعة منن هھھھاتيینن االمجمووعتيینن كنتت تنتمي قبلل أأنن تضع ثقتكك بيیسووعع االمسيیح؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االططررقق االمعيینة االثالثث , سووااء كانتت أأعماالً أأوو أأفعاالً, بإمكانكك منن خاللهھا أأنن تشكرر هللا االيیوومم ألنهھ 
أأصبح أأبووكك االسماوويي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  10



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االثاني: إإيیجادد ططرريیقة للخررووجج منن االعائلة االخططأ 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا اانن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا االيیوومم أأنن يیظظهھرر لكك بووضووحح كيیفف يیمكنكك أأنن تبدددد أأيي شكك فيیما يیخصص عالقتكك بهھ. •

إإنن االكلماتت االتي تكلمم بهھ يیسووعع إإلى االفرريیسيیيینن في يیووحنا 8 كانتت قاسيیة! لكنن يیسووعع قالل هھھھذذهه االكلماتت 
وويیجبب أأنن ال نستخفف بكالمهھ. كانن االفرريیسيیوونن ملتززميینن جددااً تجاهه دديیانتهھمم وومع ذذلكك فإنن يیسووعع سماهھھھمم ااووالدد 
االشيیططانن, كيیفف يیمكنن ذذلكك؟ ماذذاا كانتت االمشكلة على ااألررجح؟ إإنن مشكلة االفرريیسيیيینن كانتت االخططيیئة, ووهھھھي 

نفسس االمشكلة االتي تفصلنا عنن هللا. 

؟  يي شرر ب ل جنسس اا ل ى اا ل ووتت ع م ل اا ة وو ئ يی طط خ ل تت اا ل فف ح يی 1 ك 2 ة 5 : يی م وو اا رر رر ق اا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آآددمم ااإلنسانن ااألوولل ااختارر أأنن يیخططي وو ططبيیعتهھ االخاططئة اانتقلتت إإلى نسلهھ. في سفرر االتكوويینن 1 :28 يیخبررنا 
االكتابب أأنن آآددمم ُخلقق على صووررةة هللا. ووبعدد خططيیئة آآددمم,يیخبررنا سفرر االتكوويینن 5: 3 أأنن اابناءهه ُوولددوواا على 
صووررتهھ أأيي آآددمم ووليیسس صووررةة هللا. إإنن ططبيیعة ااإلنسانن االخاططئة وواالساقططة تنتقلل منن جيیلل إإلى آآخرر ووتفصلنا 

عنن االعالقة مع إإلهھنا االمحبب. 

ااقررأأ ررووميیة 3: 23 هھھھلل هھھھنالكك آآيیة إإستثناءااتت لهھذذهه االمشكلة أأمم أأنن جميیع االبشرر لدديیهھمم نفسس االمشكلة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 6: 23 ما هھھھي االنتيیجة االحتميیة للخططيیئة ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ً نررثث االططبيیعة االساقططة للجنسس االبشرريي بالووالددةة. ووبهھذذهه االططرريیقة نصبح خططاةة ليیسس بعدددد          إإننا جميیعا
أأوو نووعيیهھ االخططايیا االتي نررتكبهھا أأوو بعددمم إإنتمائنا إإلى االدديینن االصحيیح. بعضض االناسس يیعملوونن بجهھدد لقمع هھھھذذهه 
االططبيیعة االخاططئة منن خاللل االدديیانة أأوو ااألعمالل االصالحة, بيینما ااآلخرروونن يیسلموونن أأنفسهھمم بكلل بساططة 

للشيیططانن. نحنن لسنا خططاةة ألننا نخططيء وولكننا نخططيء ألننا خططاةة. 

إإنن ااتهھامم يیسووعع للفرريیسيیيینن بأنهھمم أأووالدد االشيیططانن ليیسس بسببب أأيي عملل خاططيء معيینن قاموواا بهھ أأوو ألفتقاررهھھھمم 
لألعمالل االصالحة وولكنن كانن بسببب مشكلة خططيیئتهھمم االتي لمم يیكنن لهھا حلل. هھھھلل تددرركك أأنن ذذهھھھابكك للكنيیسة 
ووقيیامكك باألعمالل االصالحة ووددررااسة االكتابب االمقددسس وواالصالةة ال يیمكنهھا أأنن تحلل مشكلة ططبيیعتكك االخاططئة؟   
ً منن عائلة االشيیططانن. يیعرّرفف االكتابب االمقددسس االمووتت  ً ووجززًءاا إإنن االخططيیئة تجعلل منن االبشرر مووتى ررووحيیا
االررووحي بأنهھ ااالنفصالل ااألززلى عنن هللا (ررؤؤيیة يیووحنا 20 :11-15 ) هللا يیرريیددنا أأنن ننتمي إإلى االعائلة 

االصحيیحة, عائلتهھ. 

ااقررأأ اافسسس 2 :8-9 ما هھھھي االططرريیقة االووحيیددةة لكي نخلصص منن مشكلة االخططيیئة االررهھھھيیبة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 11: 6 االنعمة هھھھي قووةة هللا االمجانيیة االمعططاةة للذذيینن لمم يیفعلوواا أأيي شيء لكي يیستحقوونهھا. فالنعمة 
ال يیمكنن أأنن تمتززجج بأعمالل االناسس. 

ااقررأأ ررووميیة 10: 17 ااإليیمانن هھھھوو سماعع ووتصدديیقق كالمم هللا. 

ااقررأأ 2 بططررسس3: 9 االتووبة. إإنن كلمة االتووبة تعني بكلل بساططة االتغيیيیرر أأوو ااالستددااررةة إإلى االجانبب ااآلخرر. هھھھذذهه 
ااآليیة تعلمنا أأنن هللا يیرريیدد منن كلل اانسانن أأنن يیتغيیرر ألنهھ ال يیرريیدد منن أأيي ووااحدد مّنا أأنن يیمووتت بددوونن ررجاء. 

االخـــالصــة: 

أأنتت االتززمتت بتغيیيیرر حقيیقي في حيیاتكك (االتووبة) منن خاللل قبوولكك نعمة هللا لمغفررةة االخططايیا وواالحيیاةة ااألبدديیة 
حيینما ااختررتت أأنن تضع ثقتكك بما فعلهھ االمسيیح لكك منن خاللل مووتهھ ووقيیامتهھ. 

ااقررأأ ررووميیة 4: 5 يیحسبب هللا إإيیمانكك برًراا في االلحظظة االتي ووضعتت إإيیمانكك فيیهھ ووحددهه ووتووقفتت عنن االقيیامم 
بأعمالل معيینة لكسبب االحيیاةة ااالبدديیة . 

هھھھلل تتذذكرر أأنكك في ووقتت ما ااتخذذتت قرراارًراا بقبوولل االمسيیح بكلل ووعي ووإإددررااكك؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كنتت غيیرر متأكدد, لماذذاا ال تتخذذ االقرراارر ااآلنن؟ ااقررأأ ررووميیة 10: 9-10 ااعتررفف s بأنكك خاططيء معلناً 
إإيیمانكك بأنن يیسووعع االمسيیح ماتت بددالً عنكك ووقامم منن االمووتت. قلل s بأنكك االيیوومم ااختررتت أأنن تتبع يیسووعع االمسيیح 
ووأأصبحتت تلميیذذااً لهھ . بعدد ذذلكك شارركك شخصاً آآخرر بالقرراارر االذذيي ااتخذذتهھ, قدد يیكوونن االشخصص االذذيي يیساعددكك في 
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هھھھذذهه االددررااسة أأوو أأحدد االقاددةة في كنيیستكك.إإذذاا كنتت في االسابقق تتمنى أأنن تنتمي إإلى عائلة معيینة, ااآلنن بامكانكك 
ذذلكك. لقدد جعلل االمسيیح ااألمرر ممكناً لكي ما تكوونن جززءااً منن عائلة هللا. إإنن االتززاامكك بكلل أأمانة في أأنن إإتمامم 

هھھھذذهه االددررااسة سيیساعددكك أأنن تتعلمم كيیفف تستفيیدد بشكلل كاملل منن عالقتكك بأبيیكك االسماوويي. 

االيیوومم االثالثث: أأصبحتت جززًءاا منن عائلة هللا 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

أأططلبب منن هللا أأنن يیمكنكك لتفهھمم ما معنى أأنن توولدد في عائلتهھ. •

إإنن ااهھھھمم قضيیة في االحيیاةة هھھھي أأنن تفهھمم كيیفف تحلل مشكلة االخططيیة ووتصبح جززًءاا منن عائلة هللا. وولقدد بددأأتت 
بالتعاملل مع هھھھذذهه االقضيیة عنددما ااتخذذتت قرراارًراا بقبوولل االمسيیح مخلًصا لحيیاتكك. 

ااقررأأ يیووحنا 1: 12-13 كيیفف ددخلتت إإلى عائلة هللا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تجدد في يیووحنا 1: 12 أأحدد أأعظظمم ااإلعالناتت في االكتابب االمقددسس. يیظظهھرر االجددوولل االتالي كيیفف أأنن االحقق 
االمووجوودد في هھھھذذهه ااآليیة يینططبقق على حيیاتكك االجدديیددةة. 

هھھھذذاا ااألمرر يیحصلل عنددما تضع ثقتكك بالمسيیح كرربب أأما كلل االذذيینن قبلووهه
وومخلصص ووتقرررر أأنن تكوونن تلميیذذااً لهھ 

هھھھذذاا مددخلكك لعائلة هللا فأعططاهھھھمم سلططاًنا أأنن يیصيیرروواا أأووالدد هللا

هھھھذذاا هھھھوو مظظهھرر اااليیمانن, أأنن تؤؤمنن أأنن االمسيیح ماتت أأيي االمؤؤمنوونن باسمهھ
ووقامم ثانيیة منن االمووتت دداافًعا ثمنن خططيیئتكك  
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يیعلنن هللا  في يیووحنا 1: 12 أأنن االددخوولل االى عائلتهھ هھھھوو بووااسططة االووالددةة االجدديیددةة, أأيي أأنن ُتوولدد منن هللا.       
هھھھذذهه االووالددةة االجدديیددةة تجعلكك عضوُواا في عائلة هللا كما جعلتكك ووالددتكك االجسدديیة عضوًواا في عائلتكك االبشرريیة. 
كانن نيیقوودديیمووسس ووااحدًداا منن ااكثرر االيیهھوودد تدديیًنا كما هھھھوو مذذكوورر. وومع ذذلكك أأحسس أأنن يیسووعع يیختلفف كليّیاً عنن 
ااآلخرريینن. في إإحددىى االليیالي, ذذهھھھبب نيیقوودديیمووسس االى يیسووعع ووسألهھ بكلل صددقق عما يیتووجبب عليیهھ أأنن يیفعلهھ 

ليیصبح جززًءاا منن ملكووتت هللا. ال بدد أأنهھ تخيّیلل أأنن يیسووعع سيیططلبب منهھ أأنن يیقوومم ببعضض ااألعمالل االصالحة, ووأأنن 
يیعططي أأمووااالً للفقررااء, أأوو أأنن يیتّممم بعضض االططقووسس االمعيینة. لكنن رردد يیسووعع كانن جووهھھھرريًیا. ووإإليیكمم االقصة: 

ااقررأأ يیووحنا 3: 1-9 ااعتقدد نيیقوودديیمووسس أأنن يیسووعع كانن يیتحددثث عنن االحاجة إإلى االووالددةة االجسدديیة ثانيیًة, عنن 
أأيي نووعع منن االووالددةة كانن يیسووعع يیتكلمم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیووحنا 3: 3 كمم نووعع منن أأنووااعع االووالددااتت يیذذكررهھھھا يیسووعع هھھھنا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في االعدددد 6 يیووضح يیسووعع أأنكك تحتاجج إإلى ووالددتيینن, جسدديیة ووررووحيیة. 

؟  ة يی دد ب ةة اا ا يی كك ح يی طط ع نن يی مم أأ كك أأ ن يی دد نن يی دد هللا أأ يی رر لل يی 1 هھھھ 6 : ا 3 ن ح وو أأ يی رر ق اا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االذذيینن وولددوواا ليیسس منن ددمم, ووال منن مشيیئة جسدد,          
ووال منن مشيیئة ررجلل

لووالددةة  ا لة هللا ب ئ لى عا ِ إإ مم ت ن مم ت أأنتت ل
االجسدديیة( االددمم) ووال منن ررغبة جسدديیة أأوو جهھدد 
(مشيیئة جسدد) أأوو إإنن شخًصا ما أأرراادد ذذلكك (مشيیئة 

ررجلل) 

ددخوولكك إإلى عائلة هللا هھھھوو منن خاللل االووالددةة بلل منن هللا
االررووحيیة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیووحنا 3: 17-18 متى سيُیدداانن أأوولئكك االذذيینن لمم يیؤؤمنوواا بالمسيیح؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االذذيي ال يیؤؤمنن قدد دديینن, هھھھذذاا تأكيیدد بأنن ططبيیعتكك االخاططئة هھھھي االتي تفصلكك عنن هللا ووليیسس أأيیة خططيیئة أأخررىى 
معيینة. 

ااقررأأ يیووحنا 3: 36 الحظظ ززمنن االفعلل. هھھھلل االحيیاةة ااألبدديیة شيء تحصلل عليیهھ في االمستقبلل أأمم شيء بإمكانكك 
ااختباررهه ااآلنن؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عنددما تؤؤمنن بالرربب يیسووعع االمسيیح, فانكك تختبرر ميیالدًداا ثانيًیا, ميیالدد ررووحي ووااضح مثلل ميیالددكك االجسدديي. 
ووتصبح جززًءاا منن عائلة هللا ووتنالل حيیاةًة أأبدديیة في االووقتت االحاضرر ووبإمكانكك أأنن تستمتع بهھذذهه االحيیاةة ااالنن. 

أأيینن وومتى وولددتت جسدديًیا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل أأنتت ووااثقق منن ميیالددكك االررووحي كما اانكك ووااثقق منن ميیالددكك االجسدديي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االفوواائدد االتي تحصلل عليیهھا عنددما تنتمي إإلى عائلة ما؟ إإلى جانبب االمأووىى وواالططعامم, ما هھھھي االفوواائدد 
ااألخررىى؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما بعضض االفوواائدد االتي تحصلل عليیهھا عنددما تنتمي إإلى عائلة هللا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااكتبب قائمة تضمم خمسة ااصددقاء أأوو أأعضاء في عائلة ما تعتقدد أأنهھمم بحاجة لكي يینتموواا إإلى عائلة هللا. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 s تووقفف وواابددأأ بالصالةة حاالً ألجلل هھھھؤؤالء االناسس ططالًبا منن ررووحح هللا االقددووسس أأنن يیجعلهھمم يیددرركوونن حاجتهھمم
ووأأنن يیستخددمكك هللا بأيیة ططرريیقة ممكنة لكي تسهھلل هھھھذذهه االعمليیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االرراابع: ااآلبب االكاملل 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا اانن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااشكرر هللا ألنكك أأصبحتت عضوًواا في عائلتهھ. •

ااططلبب منهھ أأنن يیظظهھرر لكك كيیفف يیجبب أأنن تؤؤثرر عضوويیتكك لعائلة هللا على حيیاتكك. •

ااآلنن ووبعدد ما أأصبحتت عضوًواا في عائلة هللا, فإنن حيیاتكك قدد تغيیررتت.إإضافة إإلى ضمانكك للعالقة ااألبدديیة مع هللا 
وونيیلكك غفرراانن للخططايیا فإنن حيیاتكك ستتغيیرر بعددةة ااتجاهھھھاتت عمليیة. 

ااقررأأ 2 كووررنثووسس 5: 17 ما هھھھي بعضض االتغيیيیررااتت االتي حصلتت لكك وواالتي تثبتت أأنكك أأصبحتت" في االمسيیح"؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  16



ما هھھھي بعضض ااألموورر االقدديیمة االتي لمم تعدد جززًءاا منن حيیاتكك االحاليیة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بما أأنكك أأصبحتت تلميیذًذاا ليیسووعع االمسيیح هھھھلل هھھھنالكك عاددااتت أأوو تصررفاتت أأوو أأفعالل قدديیمة أأخررىى يیجبب أأنن ال 
تكوونن جززًءاا منن حيیاتكك االجدديیددةة ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماذذاا تعني حًقا عباررةة  "هھھھووذذاا االكلل قدد صارر جدديیدًداا"؟ هھھھلل تعني قيیمم جدديیددةة أأوو أأصددقاء جدددد ااوو أأفكاررااً ووعاددااتت 
جدديیددةة؟ أأذذكرر بالتحدديیدد, ما هھھھي بعضض ااألشيیاء االجدديیددةة االتي تجددهھھھا منذذ ااآلنن في حيیاتكك؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ اافسسس 4: 17-32  هھھھلل تقتررحح عليیكك هھھھذذهه االفقررةة ططررقاً ااخررىى جدديیددةة بحيیثث تصبح حيیاتكك مختلفة أأوو 
جدديیددةة بسببب إإيیمانكك بالمسيیح؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن أأباكك االسماوويي يیحبكك محبة غيیرر مشررووططة وويیرريیدد أأنن يیعططيیكك أأفضلل ما لدديیهھ. ووعلى اابيیكك ااألررضي أأنن يیكوونن 
نمووذذًجا لمحبة ااالبب االسماوويي. لسووء االحظظ, ال يیحصلل كلل شخصص على فررصة للعيیشش ووسطط عائلة ُمحّبة 
وواالبعضض ااآلخرر يیعاني كثيیرًراا بسببب االعالقاتت االفاشلة مع ااألبوويینن. وولكنن يیووجدد ررجاء لكلل ووااحدد, ااآلنن لدديیكك آآبب 

سماوويي حيیثث تجدد لدديیهھ كلل ما كنتت تتمناهه في أأبيیكك ااألررضي ووأأكثرر. 
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ااقررأأ متى 7: 11 سووااء كانن أأبووكك ااألررضي صالًحا أأوو شرريیرًراا فإنن أأباكك االسماوويي أأعظظمم بكثيیرر منن أأيي أأبب 
بشرريي. ااذذكرر ثالثث فوواائدد تحصلل عليیهھا منن أأبيیكك االسماوويي وواالتي ال يیمكنن ألبيیكك االبشرريي أأنن يیووفررهھھھا لكك؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل سبقق ووأأنن أأخبرركك أأبووكك أأنهھ يیحبكك؟ متى ووكمم مررةة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل سبقق ووأأنن أأظظهھرر أأبووكك محبتهھ لكك منن خاللل صررفهھ ووقًتا ططيیًبا معكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیووحنا 3: 16 ثانيیًة, هھھھلل يیخبرركك أأبووكك االسماوويي بأنهھ يیحبكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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على ضووء نفسس ااآليیة, كيیفف يُیظظهھرر أأبووكك االسماوويي محبتهھ لكك؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كنتت قدد تررّبيیتت في عائلة ُمحّبة, فانن هللا قدد ااستخددهھھھما لكي يیعدّدكك لكي ما تتقبلل محبتهھ. ووحتى لوو لمم يیكنن 
أأبووااكك مؤؤمنيینن باs أأوو االكتابب االمقددسس فإنن هللا ااستخددمهھمم كأددووااتت  لكي يیقووددكك إإليیهھ. ااتصلل بهھمم حاالً إإذذاا 

أأمكنن ووااشكررهھھھمم على ذذلكك. 

رربما قدد نشأتت بددوونن أأنن يیكوونن لكك مثلل أأعلى في حيیاتكك, ما هھھھوو شعوورركك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل هھھھنالكك شخصص آآخرر (ذذكرر) في حيیاتكك تنظظرر إإليیهھ كمثلل أأعلى ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا لمم يیكنن لدديیكك أأبب أأررضي, هھھھلل تررغبب في أأنن تسمح s لكى يیمأل هھھھذذاا االفررااغغ في قلبكك وويیووفرر كلل ااحتيیاجاتكك؟ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االخامسس: إإنن أأددعع أأبي االسماوويي يیحبني 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا اانن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ا لططررقق محبتهھ لكك. • صلِل لكي يیعططيیكك هللا فهھًما ووااضًحَ

يیهھتمم أأبووكك االسماوويي بكك وويیووفرر لكك ااحتيیاجاتكك بكلل االططررقق االتي منن االمفررووضض أأنن يیووفررهھھھا لكك أأبووكك أأالررضي. 
وومع ذذلكك يیقوومم هللا بهھذذاا االعملل بشكلل تامم ووكاملل. إإليیكك بعضض ااألمثلة للعالقة االتي يیووفررهھھھا هللا لكك: 

ااقرراا 1 بططررسس 5: 7 إإنن أأباكك االسماوويي يیهھتمم بكك وويیرريیدد أأنن يیززيیلل كلل أأحمالكك منن حيیاتكك. ما هھھھوو االحملل 
االمووجوودد في حيیاتكك وواالذذيي ترريیدد أأنن تسلمهھ للرربب منن خاللل االصالةة ااآلنن؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ااقررأأ متى 6: 5-13 بإمكانكك في أأيي ووقتت أأنن تتكلمم مع اابيیكك االسماوويي عنن أأيي شيء أأوو كلل شيء بخصووصص 
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حيیاتكك. هھھھوو يیستمع إإلى كلل كلمة تقوولهھا لهھ. تسمى اااليیاتت 9-13  "االصالةة االرربانيیة" حيیثث يیعلمنا يیسووعع 
االصالةة.  

إإنن االجددوولل أأعالهه هھھھوو نمووذذجج لعناصرر االصالةة االررئيیسة. بددالً منن أأنن ترردددد االكلماتت تكرراارًراا تووقفف ااآلنن ووصللِ 
بكلماتكك االخاصة مستندًداا على االعناصرر االسبعة االمذذكووررةة في االجددوولل. االصالةة هھھھي بكلل بساططة, االتكلمم مع هللا.  

ااقررأأ لووقا 12: 22-32 قدد يیكوونن هھھھناكك أأووقاتت فشلل فيیهھا أأبووكك ااألررضي منن تووفيیرر ووقتاً لكك أأوو لمم يیكنن فيیهھا 
مهھتًما لما يیجرريي في حيیاتكك أأوو رربما لمم يیكنن مووجوودًداا في حيیاتكك, هھھھلل تعتقدد أأنن أأباكك االسماوويي يیعلمم وويیهھتمم بكلل 
أأموورر حيیاتكك االيیوومم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااعتررفف أأنن هللا هھھھوو أأبووكك االسماوويي ووهھھھوو أأيیًضا أأبانا ااالنن كلنا أأبانا االذذيي في االسماووااتت
ألننا ااصبحنا جززًءاا  منن عائلة هللا

أأخبرر هللا بأنهھ مميیزز وواانكك تعلمم أأنهھ ليیسس لهھ مثيیلل ووأأنكك تخضع ليیتقددسس ااسمكك
لسلططانهھ على حيیاتكك

ليیأتت ملكووتكك لتكنن مشيیئتكك, كما في االسماء كذذلكك على 
ااألررضض

غررضض االصالةة ليیسس لكي تجدد ططرريیقكك ووإإنما لكي تعررفف 
غررضض هللا وولكي تررىى مشيیئة هللا تتحققق في حيیاتكك كما 

خطططط هللا لهھا.

ثقق باs االذذيي يیووفرر كلل ااحتيیاجج يیووميًیاًخبززنا كفافنا أأعططنا االيیوومم

إإذذاا كانتت في حيیاتكك خططيیئة لمم تعتررفف بهھا حتى ااآلنن, ااعتررفف ووااغفرر لنا ذذنووبنا كما نغفرر نحنن أأيیًضا للمذذنبيینن إإليینا
بهھا s ووااططلبب غفرراانهھ. ثمم ااتبع نمووذذجج هللا ووبكلل ووعي ااغفرر 

لكلل منن أأساء إإليیكك.  

تووجدد في االحيیاةة تجارربب عدديیددةة. ااططلبب منن هللا أأنن يیقووددكك ووال تددخلنا في تجرربة . لكنن نجنا منن االشرريیرر
لالختيیاررااتت االصحيیحة ووأأنن تفعلل ووتقوولل ااألموورر االصحيیحة 

ووأأنن يیحميیكك منن تأثيیرر االشرر االمحيیطط بكك 

ااعلمم أأنن حيیاتكك يیجبب أأنن تترركزز على ااهھھھتماماتت هللا ووأأنن أأيي ألنن لكك االملكك وواالقووةة وواالمجدد إإلى ااألبدد آآميینن
شيء ذذىى قيیمة في حيیاتكك يیأتي منن قووتهھ ووليیسس قووتكك لكي 

ما تعططي كلل االمجدد لهھ ووليیسس لكك 
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تووقفف ااآلنن وواابددأأ في مناقشة جددوولل أأعمالكك لهھذذاا االيیوومم ووغدًداا. ااططلبب منهھ أأنن يیررشددكك ووأأنن يیعططيیكك االكلماتت 
االمناسبة وواالشجاعة للقيیامم باألموورر االصحيیحة ووأأنن يیسدددد كلل ااحتيیاجاتكك. 

ااستنادًداا إإلى االمقططع االسابقق في لووقا 12 , هھھھلل يیووجدد في حيیاتكك شيء غيیرر مهھمم االبتة بالنسبة ألبيیكك 
االسماوويي؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 2 كووررنثووسس 1: 3 عنددما تتألمم أأوو تعاني منن مشكلة كبيیررةة أأوو تحتاجج إإلى تعززيیة ووتشجيیع, إإلى منن 
تلتفتت بكلل ثقة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل هھھھنالكك أألمم محدددد في حيیاتكك ااآلنن, تووجهھ إإلى أأبيیكك االسماوويي بالصالةة ووااحصلل على االتعززيیة االتي 
باستططاعتهھ ووحددهه اانن يیعططيیكك إإيیاهھھھا. 

ااقررأأ يیعقووبب 1: 17 ااذذكرر على ااالقلل أأفضلل ثالثة ااشيیاء في حيیاتكك ووااذذكرر أأيیًضا منن أأيینن حصلتت عليیهھا.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقرراا عبرراانيیيینن 12: 5-11 مثلل أأيي أأبب صالح فإنن ااآلبب االسماوويي سيیؤؤددبكك عنددما تررتكبب خططيیئة وومنن ثمم 
يیصححكك وويینّميیكك. وولكنهھ يیتعاملل معكك مثلل اابنن ووليیسس كخاططيء ضائع. هھھھلل هھھھنالكك مجالل محدددد في حيیاتكك ااآلنن 
تختبرر فيیهھ تأدديیبب ااآلبب االسماوويي بكلل محبة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن كانن كذذلكك, ما هھھھي االخططووااتت االتي منن االمفررووضض أأنن تأخذذهھھھا لكي تصحح ذذلكك االجززء منن حيیاتكك وواالذذيي 
يیحتاجج إإلى تغيیيیرر؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن أأفضلل ااآلباء ااألررضيیيینن هھھھمم بالططبيیعة خططاةة وويیخذذلوونن اابناءهھھھمم في االنهھايیة. بيینما أأبووكك االسماوويي لنن يیخذذلكك 
أأبدًداا. ااذذاا كنتت قدد تررّبيیتت بددوونن أأبب فإنن أأباكك االسماوويي سيیعووضكك كثيیرًراا عنن ااألشيیاء االتي خسررتهھا. وولكنن 
عليیكك أأنن تددعهھ يیحبكك محبة غيیرر مشررووططة ووأأنن يیتكلمم معكك كأنكك اابنهھ ووأأنن يیحميیكك وويیسدددد ااحتيیاجاتكك. لهھذذاا 
االسببب عليیكك أأنن تكوونن ملتززًما بهھذذهه االددررااسة يیووميًیا. ووبعدد فتررةة ووجيیززةة ستكوونن قدد تعلمتت كيیفف تتعوودد أأنن 
تقضي يیووميًیا ووقًتا مميیزًزاا مع أأبيیكك االسماوويي. ااآلبب االسماوويي يیرريیدد أأنن يیقضي ووقًتا معكك ووهھھھذذاا ما سيیجعلل 

حيیاتكك أأفضلل منن االسابقق. 

مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت ااضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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االددررسس االثاني 

ااالبنن: ذذبيیحة هللا منن أأجلي 

كيیفف باستططاعتي أأنن أأعررفف أأنن حيیاتي االجدديیددةة وو عالقتي مع هللا ستستمرر؟ 

آآيیة االحفظظ: 2 كووررنثووسس 5: 21  

االفكررةة ااألساسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: إإنن ضمانن االحيیاةة االجدديیددةة وواالعالقة مع هللا يیعتمدد على االعملل االذذيي قامم بهھ 
يیسووعع االمسيیح بمووتهھ ووقيیامتهھ ووليیسس على معررفتي أأوو عملي أأوو مشاعرريي. 

إإنن االمخاووفف وواالهھموومم وواانعدداامم ااألمانن تستعبدد االكثيیرر منن االناسس. وواالعالمم مليء بنشاططاتت دديینيیة يیقوومم بهھا أأناسس 
مخلصوونن يیصررفوونن جهھدًداا كبيیرًراا للمحافظظة على هھھھذذهه االنشاططاتت. ووكلل دديیانة تمتلكك أأفكاررهھھھا االخاصة بهھا 

بخصووصص ما هھھھوو مططلووبب للنجاحح االررووحي.  

تستندد بعضض االدديیاناتت على االمعررفة بيینما تررّكزز ااألخرريیاتت على عملل شيء ما أأوو ااالحساسس بهھ. إإنن ررسالة 
االكتابب االمقددسس هھھھي بما أأنن ما تعررفهھ ووتعملهھ ووتشعرر بهھ مهھمم فانن حيیاتكك ووأأمنكك يیعتمدداانن على شخصيیتكك كابنن 

d ووكعضوو في عائلتهھ. االمسيیحيیة تعتمدد على كيیانن ااالنسانن. 
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تعلمنا في االددررسس ااألوولل أأنن ااالنسانن يیصبح جززًءاا منن عائلة هللا بالووالددةة االررووحيیة ووعنددما تتووبب عنن خططايیاكك 
ووتقبلل االمسيیح مخلصاً ووررّباً على حيیاتكك. بيینما نتعلمم في هھھھذذاا االددررسس أأنن ضمانن حيیاتكك االجدديیددةة ال يیعتمدد على ما 

تفعلهھ أأوو ال تفعلهھ وولكنن يیعتمدد على عملل يیسووعع االمسيیح االكاملل االذذيي أأعططاكك حيیاةة تبددأأ معهھا منن جدديیدد. 

االيیوومم ااألوولل: أأنا أأعررفف أأبي االسماوويي منن خاللل اابنهھ يیسووعع االمسيیح 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل أأنهھ بنهھايیة هھھھذذاا االددررسس ستكوونن قدد فهھمتت االرربب يیسووعع االمسيیح بشكلل أأعمقق ووتفهھمم أأيیًضا االعالقة •
االتي يیرردد أأنن يیقيیمهھا معكك. 

قالل يیسووعع : " إإنن هللا ررووحح " (يیووحنا 4: 24) أأرراادد مووسى أأنن يیررىى هللا وولكنن هللا قالل لهھ أأنهھ ال أأحدد يیررااهه 
وويیحيیى (خررووجج 33: 20) كيیفف تستططيیع أأنن تنّمي عالقتكك مع آآبب سماوويي بددوونن أأنن يیكوونن باستططاعتكك أأنن 

تررااهه؟  

ااقررأأ يیووحنا 1: 18 منن يیعلنن وويیووضح وويیعرّرفف حقيیقة هللا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقرراا يیووحنا 5: 17-18 لماذذاا كانن االيیهھوودد غاضبيینن منن يیسووعع؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ااقرراا يیووحنا 14: 6 كمم ططرريیقق تؤؤدديي إإلى ااآلبب؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا يیووحنا 14: 7 كيیفف أأستططيیع أأنن أأعررفف ااآلبب؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا يیووحنا 14: 8-11 ماذذاا ططلبب فيیليیبسس؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماذذاا كانن رردد يیسووعع لهھ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

منن االمحتملل أأنن تكوونن قدد سمعتت بكلمة "االثالووثث" في إإشاررةة إإلى هللا ااآلبب,ووااالبنن, وواالررووحح االقددسس. إإنن كلمة 
ً في االكتابب االمقددسس وولكنن كلمة " االالهھھھووتت" تشيیرر  في االعدديیدد منن تررجماتت  "االثالووثث" غيیرر مووجووددةة حررفيیا
االكتابب االمقددسس إإلى كمالل هللا ااآلبب ووااالبنن وواالررووحح االقددسس. االكتابب االمقددسس ال يیشيیرر إإلى ووجوودد ثالثة آآلهھة وولكنن 

يیعلمنا أأنن هللا غيیرر االمررئي يیمكنن ررؤؤيیتهھ منن خاللل ااالبنن ووااختباررهه ددااخليیاً بووااسططة االررووحح. 
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قالل االررسوولل بوولسس عنن يیسووعع االمسيیح اانهھ : "مللء االالهھھھووتت جسدديیا " (كوولووسي 2: 9) بكلماتت بسيیططة نقوولل 
إإنهھ باستططاعتكك معررفة اابيیكك االسماوويي ألنهھ كشفف نفسهھ لكك بشكلل جسدديي منن خاللل االرربب يیسووعع االمسيیح. 

االبعضض يیسمي يیسووعع االمسيیح " هللا االمتأنسس" ألنهھ إإنسانن كاملل ووإإلهھ كاملل. 

ما هھھھي إإحددىى االططررقق االتي بووااستططهھا تظظهھرر هللا في حيیاتكك للناسس االذذيینن يیعررفووكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االططرريیقة ااألخررىى االتي تحتاجهھا لكي ما تنموو ووتتشبهھ باs بحيیثث يیستططيیع االناسس أأنن يیرروواا هللا في 
حيیاتكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تووقفف ااآلنن, ووصلِل بلجاجة ططالباً منن هللا أأنن يیساعددكك لكي تنموو في إإحددىى نووااحي حيیاتكك لكي ما تتشبهھ بهھ 
أأكثرر. 
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االيیوومم االثاني: ددفَع يیسووعع االمسيیح عقووبة خططيیئتي, هھھھوو ضمانن حيیاتي ااألبدديیة. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا اانن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیساعددكك لتفهھمم االعمقق االذذيي ال يُیصدّدقق بخصووصص كلل ما عملهھ يیسووعع االمسيیح حيینما •
ماتت بددالً عنكك ووقامم.  

ااططلبب منن هللا أأنن يیجعلكك شخًصا ذذاا ثقة أأكبرر بسببب ما صنعهھ يیسووعع االمسيیح لكك.  •

يیططالبب برّر هللا بأنن يیتمم ددفع ثمنن عقووبة االخططيیئة. إإنن االططبيیعة االبشرريیة االتي شووهھھھتهھا االخططيیئة غيیرر قاددررةة أأنن تبلغ 
مقايیيیسس هللا للقددااسة. إإنن هللا بمحبتهھ غيیرر االمشررووططة قامم بددفع ثمنن عقووبة االخططيیئة شخصيًیا بمووتهھ بددالً عنا. 
يیقوولل االكتابب االمقددسس في ررسالة ررووميیة 5: 1 اانهھ قدد تبررررنا بااليیمانن وولهھذذاا لدديینا ااآلنن سالمم مع هللا. االتبرريیرر 
مصططلح قانووني يیعني أأكثرر بكثيیرر منن مجرردد االغفرراانن.بلل أأنهھ االغفرراانن مستندًداا على ااإلررضاء االقانووني االكاملل 

لعقووبة االخططيیئة. 

ااقرراا 2 كووررنثووسس 5: 21-19  

ماذذاا صارراالمسيیح لنا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماذذاا أأصبحنا كنتيیجة لما صارر االمسيیح لنا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لقدد أأصبحتت ااآلنن برر هللا في االمسيیح ليیسس بسببب أأيي عملل قمتت بهھ وولكنن ألنن االمسيیح ددفع ثمنن عقووبة االخططيیئة 
بووااسططة مووتهھ ووقيیامتهھ. يیا لهھ منن أأمرر رراائع, فالتبرريیرر يیعني أأنن تصبح تقيیاً ااوو ططاهھھھرًراا في محضرر هللا.           

إإنن تبرريیرركك أأمامم هللا ليیسس عمالً شخصيًیا تقوومم أأنتت بهھ وواانما يیسووعع االمسيیح هھھھوو منن قامم بهھذذاا االعملل بددالً عنكك. 
هھھھناكك كلمة أأخررىى مستخددمة في االكتابب االمقددسس حيیثث يیقوولل إإنن هللا قدد" حسبب "لكك برًراا. هھھھذذاا يیعني أأنن هللا قدد 

حسبب أأوو نقلل االبرر إإلى حسابكك االشخصي بسببب عملل يیسووعع االكاملل, مثلما تنقلل أأمووااالً منن حسابكك االخاصص االى 
حسابب شخصص آآخرر. إإنن االتسلسلل االذذيي نررااهه في 2 كووررنثووسس 5: 21 هھھھوو كاآلتي: يیسووعع االمسيیح حملل 

خططايیاكك حيینما ماتت على االصليیبب ووبقيیامتهھ وواانتصاررهه على االخططيیئة وواالمووتت جعلل ااألمرر ممكناً لتحوويیلل برّرهه 

  28



إإلى حسابكك. ووأأصبح بإمكانكك ااآلنن أأنن تقفف في محضرر هللا ألنكك آآمنتت بما عملهھ االمسيیح ألجلكك ووليیسس بسببب 
عملل أأنتت قمتت بهھ. 

ااقرراا ررووميیة 4: 1-3 هھھھلل ُحسبَب إإبررااهھھھيیمم بارًراا بسببب عملل قامم بهھ؟ كيیفف ااوو لماذذاا أأُعلنن اابررااهھھھيیمم بارّرااً؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا ررووميیة 4: 4-5 كيیفف يیمكنن أأنن ُنحسبب أأبرراارًراا مثلل ما حصلل مع إإبررااهھھھيیمم؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا ررووميیة 4: 18-25 يیتحددثث هھھھذذاا االمقططع عنن نمووذذجج إإيیمانن إإبررااهھھھيیمم بووعدد هللا لهھ بأنن يیعططيیهھ اابًنا ووأأإإنن 
يیجعلل منهھ أأًبا ألممم كثيیررةة. 

ااقرراا ررووميیة 4: 21-22 كيیفف ُحسبب االبرّر إلبررااهھھھيیمم؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن االبرر هھھھوو االذذيي يیعططيیكك االصالحيیة للووقووفف أأمامم هللا. لمم تفعلل شيیئاً لكي تستحقق هھھھذذاا ااألمرر لكنكك بكلل بساططة 
آآمنتت بما صنعهھ هللا ألجلكك. كيیفف تتوواافقق حالة حيیاتكك ااالنن مع مووقفكك االقانووني في االبرر؟ منن االمحتملل أأنكك 

قررأأتت عنن ملووكك ووملكاتت حصلوواا على اامتيیازز ووجووددهھھھمم في عائالتت ملكيیة وولكنن مع ذذلكك فإنن ططرريیقة حيیاتهھمم لمم 
تتوواافقق مع  مرركززهھھھمم االملكي.  

هھھھلل تحيیا حيیاتكك بططرريیقة تجعلهھا تززدداادد توواافًقا مع مووقفكك االقانووني في االبرّر االذذيي ووّفررهه لكك يیسووعع االمسيیح؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااذذكرر مثاالً لشيء ما قمتت بهھ أأوو كالًما قلتهھ لمجرردد أأنهھ أأمرر كتابي صحيیح خاللل ااألسبووعع االماضي. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااذذكرر مثاال بخصووصص فشلكك في عملل أأوو قوولل أأمرر كتابي صحيیح خاللل ااألسبووعع االماضي.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأختمم هھھھذذهه االفتررةة مع هللا وواالكتابب االمقددسس منن خاللل االصالةة ططالًبا منن هللا أأنن يیستمرر في تعليیمكك لكى تحيیا 
بططرريیقة تجعلل منن ووضعكك االيیوومي يینموو كلل يیوومم لكي يینسجمم أأكثرر مع مووقفكك ااألبدديي في االبرّر. 

االيیوومم االثالثث: ااططمئناني أأجددهه في ددااخلي ووليیسس فيیما أأعررفهھ أأوو اافعلهھ أأوو ااشعرر بهھ 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا اانن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیساعددكك لتنموو لكي تفهھمم منن أأنتت في االمسيیح •

لقدد تعلمتت أأنن حيیاتكك ااألبدديیة وومغفررةة خططايیاكك ال تعتمدداانن على أأعمالكك (اافسسس 2: 8-9) وولكنن على كوونكك قدد 
ُوولددتت في عائلة هللا (يیووحنا 3: 1-9) منن خاللل قبوولكك االرربب يیسووعع االمسيیح كمخلصص (يیووحنا 1: 12) كلل هھھھذذاا 
حصلل بسببب ما قامم بهھ االرربب يیسووعع االمسيیح ألجلكك منن خاللل مووتهھ ووقيیامتهھ. لذذلكك, ضمانن حيیاتكك االجدديیددةة 

ووعالقتكك باd ال يیعتمدداانن على عملكك أأوو معررفتكك أأوو شعوورركك بلل يیعتمدد على ما خلقكك هللا لتكوونن. 
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ااقرراا كلماتت االررسوولل بوولسس في 1 كووررنثووسس 15: 10 ماذذاا كانن أأساسس هھھھوويّیة بوولسس؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل كانتت هھھھذذهه االثقة بسببب معررفتهھ أأوو عملهھ أأوو شعووررهه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل كانتت ثقة بوولسس نتيیجًة لجهھووددهه أأمم نتيیجًة لمعررفتهھ ماذذاا أأصبح في االمسيیح؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا يیووحنا 1: 12 مررةة ااخررىى. بووالددتكك منن هللا, صررتت اابًنا لهھ. هھھھلل تستططيیع أأنن تفكرر في مثالل في االكتابب 
االمقددسس أأوو في االخليیقة عنن شخصص لمم يُیوولدد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا 1 بططررسس 1: 3-5 يیقوولل بططررسس أأننا وولددنا ثانيیةً لررجاء حي بقيیامة يیسووعع االمسيیح منن ااألمووااتت. في 
نفسس هھھھذذاا االمقططع, قووةة منن تحررسكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا ررووميیة 8 :1 تعلمتت معنى االتبرريیرر. إإنن عكسس االتبرريیرر هھھھوو االدديینوونة. 
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لماذذاا أأنتت ووااثقق أأنن هللا لنن يیدديینكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل هھھھذذهه االثقة بسببب معررفتكك أأوو شعوورركك أأوو عملكك أأمم بسببب ما أأنتت عليیهھ في االمسيیح؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً معهھما, ووتهھرربب منن االبيیتت ووال تعوودد تتكلمم معهھما ثانيیةً وولكنكك ال  بإمكانكك أأنن تنكرر وواالدديیكك, ووتكوونن عنيیفا
تستططيیع أأنن تكوونن غيیرر "موولوودد". ستكوونن دداائًما اابنهھمم مهھما عملتت أأوو فكررتت أأوو شعررتت. هھھھذذاا يیعلمكك االفررقق 
بيینن  االمووقفف (ططفلل موولوودد) ووبيینن االعالقة. ستكوونن دداائما اابنن أأبوويیكك حتى وولوو كانتت االعالقة مكسووررةة. ووما أأنن 
ً s. إإنن االغررضض منن هھھھذذهه  تضع ثقتكك بالرربب يیسووعع االمسيیح كمخلصص لكك, لنن تتووقفف أأبدًداا منن كوونكك اابنا
االددررااساتت هھھھوو لكي تصبح مررتاحاً وومططمئناً في عالقتكك مع هللا بحيیثث تعكسس حيیاتكك بشكلل متززاايیدد االتاثيیررااتت 

ااإليیجابيیة لإلنسانن االجدديیدد االذذيي خلقهھ هللا. 

ااذذكرر على ااألقلل عددمم ااططمئنانن ووااحدد تعاني منهھ في حيیاتكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف يیجبب أأنن يیؤؤثرر ووضعكك االحالي في االمسيیح على ثقتكك بخصووصص عددمم ااالططمئنانن هھھھذذاا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا اافسسس 1: 3-6 يیعاني االكثيیرر منن االناسس ألنهھمم يیشعرروونن أأنن اابوويیهھمم أأوو ناسس مهھميینن في حيیاتهھمم ال 
يیقبلوونهھمم. 

حتى لوو ررفضكك كلل االناسس في حيیاتكك, أأيینن بإمكانكك أأنن تجدد االقبوولل؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االرراابع: أأنا لستت خائفاً منن االشكووكك 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا اانن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل أأنن يیظظهھرر لكك هللا كيیفف تتعاملل مع شكووككك ووأأنن تفهھمم ضمانن حيیاتكك االجدديیددةة في االمسيیح. •

االشكووكك جززء منن االحيیاةة. وولكنن االمسألة االمهھمة هھھھي إإننا كيیفف نتعاملل معهھا. 

قامم االمسيیح منن االقبرر ووظظهھرر لعدددد منن تالميیذذهه. تووما لمم يیكنن حاضرًراا ووقالل أأنهھ لنن يیؤؤمنن إإنن يیسووعع حّي ما لمم 
يیضع أأصبعهھ في آآثارر االمساميیرر وويیددهه في مكانن جررحح االحرربة في جنبب يیسووعع. ووحيینما ظظهھرر يیسووعع في االمررةة 

االتاليیة, بددالً منن يیووّبخ تووما على شّكهھ ددعاهه لكي يیفعلل كما أأرراادد وويیتفّحصص االددليیلل ( يیووحنا 20: 29-24) 

بإمكانكك أأنن تتتعاملل مع االشكووكك بنفسس االططرريیقة منن خاللل مووااجهھتهھا ووتفّحصص االددليیلل في كلل ما يیقوولهھ االكتابب 
االمقددسس. حيینما تقاررنن شكووككك مع ما يیقوولهھ االكتابب االمقددسس ووتختارر أأنن تؤؤمنن بالكتابب االمقددسس, فإنن إإيیمانكك 

سيیززيیدد وونموّوكك يیززدداادد قوّوةًة. 

ططّبقق هھھھذذاا االمبددأأ على ضمانن االخالصص منن االخططيیئة. إإذذاا ما ساووررتكك االشكووكك يیووًما بأنكك تستططيیع أأنن تحيیا 
بمقتضى تووقعاتت هللا ووفكررتت أأنهھ منن االمحتملل أأنن تخسرر حيیاتكك ااألبدديیة, فبإمكانكك أأنن تحصلل على االثقة منن  

خاللل مووااجهھهھ هھھھذذهه االشكووكك وومقاررنتهھا مع االحقق االمووجوودد في االكتابب االمقددسس. 

ااقرراا 1 يیووحنا 5: 9-13 هھھھلل قبلتت هھھھبة هللا, االحيیاةة ااألبدديیة, في اابنهھ يیسووعع االمسيیح؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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آآخذذيینن ااآليیة 11 بنظظرر ااالعتبارر, حيینما تساوورركك االشكووكك بخصووصص خالصكك, هھھھلل عليیكك أأنن تثقق                     
بمشاعرركك  أأوو أأفكارركك أأوو أأفكارر شخصص آآخرر أأمم عليیكك أأنن تثقق بما ما هھھھوو مذذكوورر في االكتابب االمقددسس؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ددّققق ااآليیة 10 إإذذاا ااختررتت أأنن تررفضض ااإليیمانن بما ذذكررهه هللا في االكتابب االمقددسس, ماذذاا تقوولل عنن هللا؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب ااآليیة  ,12ما هھھھوو أأساسس االحصوولل على االحيیاةة ااألبدديیة؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب ااآليیة ,13 هھھھلل تستططيیع حًقا أأنن تعررفف أأنكك حصلتت على االحيیاةة ااألبدديیة؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كذذلكك في ااآليیة 13, هھھھلل تنالل االحيیاةة ااألبدديیة ااآلنن أأمم في االمستقبلل؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماذذاا تعني االحيیاةة ااألبدديیة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا ما اانتهھتت االحيیاةة ااألبدديیة في ووقتت ما أأوو إإذذاا كانن ممكًنا فقدداانهھا, هھھھلل ستكوونن فعالً أأبدديیة؟ ــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا يیووحنا 10: 27-29  يیخبررنا  يیسووعع في هھھھذذاا االمقططع مثلل عنن كوونهھ االررااعي االصالح االذذيي يیضحي 
بحيیاتهھ منن أأجلل خرراافهھ. 

حسبب ما يیقوولهھ يیسووعع, إإذذاا كانن قدد أأعططاكك االحيیاةة ااألبدديیة فهھلل ال ززلتت معرّرًضا لخططرر االززوواالل؟ ـــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیستططيیع ااحدد أأنن يیأخذذكك منن بيینن يیدديّي االررااعي االصالح؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا فيیليیبي 1: 6 هھھھلل كانتت ثقة بوولسس في أأهھھھلل فيیليیبي أأمم في االمسيیح؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا 2 تيیمووثاووسس 1: 12 ما هھھھوو أأوو منن هھھھوو أأساسس ضمانن بوولسس؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا ررسالة يیهھووذذاا 1: 2425 منن يیقددرر أأنن يیحفظظكك منن االسقووطط؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االخامسس: ال شيء يیستططيیع أأنن يیفصلني عنن هللا 
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االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا اانن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلٍل أأنن يیعّلمكك هللا كيیفف تكتشفف هھھھوويیتكك, ثقتكك, ضمانكك, قبوولكك,وو ملجأكك فيیهھ ووحددهه. •

يیعاني االكثيیرر منن االناسس منن فقدداانن هھھھوويیتهھمم, قبوولهھمم,وو ثقتهھمم,  

تعلّمتت في أأوولل ددررسيینن أأنهھ بتمّسككك بنعمة هللا باإليیمانن قدد حصلتت على هھھھوويیة جدديیددةة رراائعة كعضوو في عائلة 
هللا. ووتمم قبوولكك إإلى ااألبدد بووااسططة االرربب يیسووعع االمسيیح ووصررتت متأكدًداا أأنهھ لنن تخسرر ما نلتهھ ألنن ااألمرر كلهھ 
يیعتمدد على ما فعلهھ االمسيیح ووليیسس ما تعملهھ أأنتت. لّخصص االررسوولل بوولسس فائددةة حيیاتكك االجدديیددةة في االمسيیح بهھذذهه 

االكلماتت : " إن كان اهلل معنا, فمن علينا؟ " ررووميیة 8: 31 . 

ررووميیة 8: 35-39 . أأُكتبب قائمة باألشيیاء االسبعة عشرر االتي ذذكررهھھھا بوولسس في هھھھذذهه ااآليیاتت بخصووصص 
ااألشيیاء االتي ال تستططيیع أأنن تفصلكك عنن محبة هللا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فّكرر بكلل ووااحددةة ووااعررفف ماذذاا تعني. 

هھھھلل يیووجدد شيء آآخرر غيیرر مذذكوورر في هھھھذذهه االقائمة يیقددرر أأنن يیفصلكك عنن محبة هللا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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لماذذاا بإمكانن بوولسس أأنن يیتكلمم بثقهھ هھھھكذذاا؟ ددعوونا نتفّحصص ماذذاا يیقوولل االكتابب االمقددسس. 

ااقرراا اافسسس 1: 12-14 بعدد أأنن آآمنتت بالمسيیح كمخّلصص, ما هھھھوو ختمم ذذلكك االووعدد؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ااقررأأ بددّقة ااآليیة 13 هھھھلل يیختمم االررووحح االقددسس خالصكك أأمم أأنن االررووحح االقددسس نفسهھ هھھھوو االختمم؟ ــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیووجدد شخصص أأوو شيء يیستططيیع أأنن يیكسرر ختمم ررووحح هللا االقددووسس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ اافسسس 4: 30 كمم سيیددوومم ختمم االررووحح االقددسس؟ ( يیوومم االفددااء يیشيیرر إإلى االووقتت االذذيي سيیعوودد فيیهھ يیسووعع 
االمسيیح ثانيیًة إإلى ااألررضض ليیؤؤسسس مملكتهھ ااألبدديیة) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأيینن تجدد هھھھوويیتكك ووقيیمتكك كإنسانن؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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هھھھلل يیووجدد أأيي سببب كتابي قانووني يیجعلكك تفّكرر أأنكك قدد تفقدد حيیاتكك االجدديیددةة في االمسيیح؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مالحظظاتت: ااسئلة ااوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت ااضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االثالثث 

االررووحح: حضوورر هللا فّي 

كيیفف أأستططيیع أأنن أأعررفف أأنن عالقتي باs هھھھي أأكثرر منن مجرردد أأفكارر وو تصووررااتت؟ 

آآيیة االحفظظ: أأفسسس 5: 18   
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االفكررةة ااألساسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: في االلحظظة االتي قبلتت فيیهھا يیسووعع االمسيیح كمخلصّص , سكنن االررووحح االقددسس 
في أأعماقق كيیاني لكي يیتّممم مقاصدد هللا فّي وومنن خاللي. 

إإنن إإظظهھارر هللا نفسهھ منن خاللل ثالثة ااقانيیمم, ااآلبب ووااالبنن وواالررووحح االقددسس, هھھھوو مفهھوومم يیصعبب إإددررااكهھ. مع ذذلكك 
فإنن كلل ووااحدد منن ااألقانيیمم االثالثة لهھ ددووررهه ووططرريیقة تعبيیرر خاصة بهھ. على سبيیلل االمثالل بإمكانن االمررأأةة أأنن تكوونن 
ً ووززووجة في نفسس االووقتت. لقدد تعررفتت على هللا ااآلبب ووااالبنن أأما في هھھھذذاا االددررسس فستتعرّرفف على هللا  ً ووبنتا ااما

االررووحح االقددسس, أأيي حضوورر هللا فيیكك. 

حيینما تفّكرر باd ووهھھھوو جالسس على االعررشش في االسماء أأوو بيیسووعع االمسيیح االذذىى عاشش ووماتت قبلل حوواالي أألفي عامم 
ستعتقدد أأنن هللا بعيیددااً جدًداا, وولكنن هللا ليیسس بعيیددااً جددااً ألنهھ يیحيیا في ااتباعهھ منن خاللل االررووحح االقددسس. 

في االددررسس االثاني تعلمنا أأنن هللا قدد أأعططانا االررووحح االقددسس كختمم  لخالصنا ووحيیاتنا االجدديیددةة. ال يیززاالل هھھھناكك االكثيیرر 
لنتعلّمهھ. في االتررجماتت االقدديیمة للكتابب االمقددسس وواالترراانيیمم االقدديیمهھ نجدد في بعضض ااألحيیانن عباررةة "االططيیفف 
االمقددسس" تستخددمم كلمة ططيیفف للدداللة على حضوورر أأوو ظظهھوورر شخصص ما. االمتررجموونن ااستخددموواا هھھھذذهه االكلمة  
ليیخبرروونا اانن ررووحح هللا االقددووسس  ليیسس مجرردد ططاقة ررووحيیة تتحرركك في االكوونن لكنهھ ظظهھوورر ووحضوورر شخصص هللا 

نفسهھ االذذيي يیعملل فيینا ووفي االعالمم االمحيیطط بنا. 

االيیوومم ااألوولل: ررووحح هللا يیحيیا في 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا اانن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا االيیوومم أأنن يیساعددكك لتفهھمم ماذذاا يیعني أأنن ررووحح هللا يیحيیا فيیكك ووكيیفف يیجبب أأنن يیؤؤثرر ذذلكك •
على حيیاتكك. 

يیعلمّنا االكتابب االمقددسس بانن هللا يیحيیا فيینا. أأنهھ يیحيیا فيیكك بالتحدديیدد منن خاللل االررووحح االقددسس. اانظظرر إإلى يیدديیكك 
ووذذررااعيیكك ووقددميیكك ووررجليیكك , ضع يیددكك على قلبكك, االمسس ووجهھكك ووررأأسكك. إإنن ما تررااهه ووتشعرر بهھ ما هھھھوو إإال 
هھھھيیكلل خاررجي يیأوويي ررووحكك.ااآلنن ووبعدد ما قبلتت االمسيیح فاd حاضرر في نفسس االهھيیكلل في هھھھيیئة االررووحح االقددسس . 

هللا يیحيیا فيیكك. 

ااقررأأ يیووحنا 14: 15-27 قالل يیسووعع هھھھذذهه االكلماتت ليیسس قبلل ووقتت ططوويیلل منن معررفتهھ بأنهھ سووفف يُیصلبب. كيیفف 
قالل يیسووعع بانهھ سووفف يیعزّزيي تالميیذذهه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في نفسس االمقططع, ااكتشفف كلل ااألووقاتت االتي يیظظهھرر فيیهھا هللا بهھيیئة ااآلبب ووااالبنن وواالررووحح االقددسس.ــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااصررفف بعضض االووقتت مبيّیًنا ما يیقوولهھ يیسووعع هھھھنا, ووأأُكتبب قائمة قصيیررةة للووعوودد االتي يیعططيیهھا يیسووعع في هھھھذذاا 
االمقططع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 يیووحنا 3: 24 وو 4: 13 كيیفف تعلمم حّقا أأنّن هللا فيیكك ووأأنتت فيیهھ ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 6: 19-20 أأيینن ررووحح هللا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بأيي شيء يیقاررنن االررسوولل بوولسس جسددكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف يیمكنن أأنن ررووحح هللا أأتى ليیسكنن فيیكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل حصلل هھھھذذاا ألنكك قمتت ببعضض ااألعمالل االخاصة أأمم بسببب عملل قامم بهھ هللا. ما هھھھوو هھھھذذاا االعملل بالتحدديیدد؟  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بعدد أأنن أأددرركتت أأنن ررووحح هللا يیحيیا فيیكك. كيیفف يیجبب أأنن يیؤؤثرر ذذلكك على جسددكك ووررووحكك  حسبب ما هھھھوو مكتووبب 
في1 كووررنثووسس 6: 20؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لقدد تعلّمتت أأنن االررووحح االقددسس هھھھوو ختمم خالصكك. ضمانن هللا لكك للحيیاةة ااألبدديیة. يیقوولل االكتابب في اافسسس 1: 13 
أأنكك نلتت االررووحح االقددسس بعدد أأنن آآمنتت بالرربب يیسووعع االمسيیح كرربب وومخلصّص لكك في االحقيیقة, في ررووميیة 8: 9 
يیقوولل االكتابب  بأنهھ اانن لمم يیكنن لدديیكك ررووحح هللا فهھذذاا يیشيیرر إإلى ااّنكك ال تنتمي حقاً للمسيیح. في ررووميیة 8: 16 يیقوولل 

االررسوولل بوولسس : "اانن االررووحح االقددسس يیشهھدد ألررووااحنا ااّننا حقاً ااووالدد هللا". 

هللا يیحيیا فيیكك منن خاللل ررووحهھ االقددووسس. كيیفف يیؤؤثرر ذذلكك على أأفكارركك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأعطِط مثاالً عمليّیاً ووااحددااً يیبيینن إإلى أأيي مددىى يیحتاجج فكرركك إإلى االتغيیيیرر بسببب أأنن هللا يیحيیا فيیكك؟ قدد تكوونن أأفكارًراا 
قدديیمة عليیكك أأنن تترركهھا أأوو أأفكارًراا جدديیددةة عليیكك اانن تأخذذهھھھا فى ااالعتبارر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأعطِط مثاالً ملمووًسا لفعلٍل بإمكانكك أأنن تقوومم بهھ لتعطِط االمجدد s االذذيي يیحيیا فيیكك ااآلنن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أأعطِط مثاالً لفعلل عليیكك أأنن تلغيیهھ ألنن هللا يیحيیا فيیكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االثاني: ررووحح هللا هھھھوو قوّوةة هللا ووهھھھوو حاضرر فّي 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیظظهھرر لكك, كيیفف أأنن االررووحح االقددسس في حيیاتكك يیستططيیع أأنن يیعططيیكك االغررضض ااألصلي •
وواالمهھمم االذذيي ططالما كنتت تررغبب بهھ. 

يیحاوولل بعضض االناسس االعيیشش بحسبب االووصايیا االعشرر, االقاعددةة االذذهھھھبيیة, أأوو بططرريیقة أأخررىى, يیحاوولوونن االقيیامم ببعضض 
ااألعمالل لنيیلل ررضى هللا. مهھما حاوولل أأحددهھھھمم جاهھھھدًداا فمنن االمستحيیلل االعيیشش حسبب مقايیيیسس برر هللا. االررووحح االقددسس 

يیحيیا فيیكك لكي يیمّكنكك بقووةة هللا ال بقووتكك أأنن تحيیا حيیاةة بارّرةة. 

كانن االررسوولل بوولسس يیعلمم مددىى خيیبة ااألملل االتي ستصيیبهھ إإذذاا ما حاوولل االعيیشش حسبب حقق هللا معتمدًداا على قددررتهھ 
االشخصيیة. فقدد تررّبى كيیهھوودديي مكرّرسس ووحاوولل جاهھھھدًداا قددرر ااإلمكانن أأنن يیحيیا حسبب نامووسس االعهھدد االقدديیمم. لمم تكنن 

االمشكلة في نامووسس هللا وولكنهھا كانتت فيیهھ نفسهھ.  

ااقرراا ررووميیة 7: 7-20 ما االشيء االذذيي كانن في حيیاةة بوولسس وواالذذيي أأعاقهھ منن أأنن يیحيیا حيیاةةً حسبب مشيیئة 
هللا؟ ررّكزز على ااآليیتيینن 17 وو 20ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ ررووميیة 7: 21-23 ما هھھھوو االنامووسس أأوو االمبددأأ االذذيي ااكتشفهھ بوولسس؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فّكرر في ووقتت معيّینن منن حيیاتكك حيیثث كنتت تعلمم تماًما ما هھھھوو االشيء االصحيیح االذذيي عليیكك فعلهھ وولكنن مع ذذلكك 
قمتت بعملل آآخرر؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب ما قالهھ بوولسس, ما هھھھي االمشكلة االتي أأعاقتكك منن االقيیامم بالعملل االصحيیح؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 8: 1-4 ما هھھھوو االنامووسس االجدديیدد االذذيي ااكتشفهھ بوولسس ليُیبططلل مفعوولل ما يیسميیهھ هھھھنا بنامووسس 
االخططيیئة وواالمووتت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف يیتّممم هللا برّرهه فيیكك حسبب ما هھھھوو مذذكوورر في ااآليیة 4 ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 8: 5-9 كوونكك ذذاا فكرر شهھووااني ووجسدديي يیعني أأنن ررغباتكك االشهھوواانيیة ووااألنانيیة تسيیططرر على 
أأفكارركك. 
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على االعكسس منن ذذلكك, ماذذاا يیعني أأنن تكوونن ذذاا فكرر ررووحي؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل بامكانكك أأنن تررضي هللا بووااسططة االقيیامم أأوو محاوولة االقيیامم بأعمالل كثيیررةة معتمدًداا على قووتكك االخاصة؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن جووهھھھرر ما تررااهه هھھھنا هھھھوو أأنن االخططيیئة تمنعكك منن أأنن تحيیا حيیاةة برّر منتظظمة. إإنن مبددأأ االخططيیئة في حيیاتكك يیجذذبكك 
ددووًما إإلى ااألسفلل تماًما مثلما يیقوومم قانوونن االجاذذبيیة بجذذبب جسمٍم ما بقووةة نحوو ااألررضض. وولكنن كما تحلقّق ططائررةة 
ثقيیلة بووااسططة  ااستخدداامم قوواانيینن قووىى االحرركة االهھوواائيیة لكي ما تتغلبب على قانوونن االجاذذبيیة هھھھكذذاا فانن ررووحح هللا 
االذذيي فيیكك يیمّكنكك منن أأنن تتغلبب على تأثيیررااتت ططبيیعتكك االخاططئة. ليیسس ااألمرر متعلقاً بما تحاوولل االقيیامم بهھ جاهھھھدًداا 
وولكنن بووااسططة ااالتكالل على عملل هللا فيیكك وومنن خاللكك عنن ططرريیقق ررووحهھ فإنكك ستنالل حيیاةة االنصررةة ووااإلررااددةة. 

ااقررأأ أأعمالل االررسلل 4: 8, 31 /أأعمالل االررسلل 6: 3, 5 /أأعمالل االررسلل 7: 55 /أأعمالل االررسلل 11: 24 /
أأعمالل االررسلل 13: 9, 52 ما هھھھوو االخيیطط االمشترركك االذذيي تشترركك بهھ هھھھذذهه ااآليیاتت؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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يیخبررنا سفرر أأعمالل االررسلل كيیفف أأنن أأتباعع يیسووعع االمسيیح ذذهھھھبوواا ليیعلنوواا ااألخبارر االساررةة عنن االحيیاةة االجدديیددةة في 
االمسيیح وواالبعضض منهھمم ضّحى بحيیاتهھ للقيیامم بهھذذاا االعملل. ماذذاا كانن مصددرر قووتهھمم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً تعططي االمجدد لهھ؟  ااقررأأ اافسسس 3: 14-19 كيیفف يیقوّويیكك هللا في ددااخلكك وويُیمّكنكك لكي تحيیا حيیاةة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأُكتبب بالتحدديیدد أأيي رركنن منن أأرركانن حيیاتكك يیحتاجج أأنن يیتقوّوىى, ووااططلبب منن هللا أأنن يیقوّويیكك منن خاللل قوّوةة ررووحهھ 
االقددووسس.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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االيیوومم االثالثث: ررووحح هللا يیتكّلمم إإَليَّ  
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااشكرر هللا على ررووحهھ االذذيي يیحيیا فيیكك •

ااططلبب منن هللا أأنن يیجعلكك حّساًسا لكي تسمع صووتهھ ووهھھھوو يیتكّلمم االيیكك. •

يیتّحددثث االناسس عنن سماعهھمم ألصووااتت منن ددااخلهھمم. االبعضض يیسّميیهھ االضميیرر, وواالكتابب االمقددسس يیعلّمنا بكلل 
ووضووحح أأنن هللا قدد أأعططى االبشرر االضميیرر (ررووميیة 2: 15-16). وومع ذذلكك فالضميیرر غيیرر كاملل ووممكنن أأنن 
ً أأكبرر بكثيیرر أأال ووهھھھوو ررووحح هللا االذذيي يیحيیا فيیكك  يیخددعكك (1 تيیمووثاووسس 4: 2). يیمتلكك االمؤؤمنوونن بالمسيیح شيیئا
وويیتكلمّم إإليیكك بووااسططة صووتت هللا. بإمكانن ررووحح هللا أأنن يیتكلمّم إإليیكك منن خاللل ضميیرركك, أأوو االكتابب االمقددسس أأوو 

يیمكنهھ أأنن يیتكلمّم منن أأعماقق ررووحكك بططررقق ليیسس بإمكانكك أأنن تفهھمهھا أأوو تفّسررهھھھا تماًما.  

ااقررأأ يیووحنا 16: 7-8 حتى نتكلمّم عّما يیقوومم بهھ االررووحح أأوو االمعزّزيي فإنن يیسووعع ااختارر كلمة يیمكنن أأنن نتررجمهھا 
إإلى يیووّبخ,يُیبّكتت, يُیقنع, يُیظظهھرر, أأوو يُیعلنن. 

يیقوولل يیسووعع أأنن االررووحح االقددسس سيُیقنعكك بثالثة أأموورر, ما هھھھي؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااستنادًداا على هھھھذذاا االمقططع, منن االذذيي أأقنعكك أأنن لكك مشكلة مع االخططيیئة ووأأنكك تحتاجج إإلى يیسووعع االمسيیح؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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هھھھلل بإمكانكك أأنن تتذذكرر أأنهھ في ووقتت ما خاللل ااألسبووعع االماضي َبّكَتكك االررووحح االقددسس أأوو جعلكك مددررًكا لخططيیئة 
مووجووددةة في حيیاتكك؟ ماذذاا كانتت هھھھذذهه االخططيیئة؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تووقفف ااآلنن ووااططلبب منهھ أأنن يُیذّذكرركك بخططيیئٍة ما في حيیاتكك يیجبب عليیكك ترركهھا. 

تقوولل نفسس ااآليیة إإنن االررووحح االقددسس يُیقنعكك بالبرّر. أأيي أأنهھ يیجعلكك مددررًكا لألعمالل االصالحة االتي عليیكك االقيیامم بهھا. 

هھھھلل تتذذكرر يیووماً ما ططلبب منكك االررووحح االقددسس االقيیامم بعملل ما ألنهھ كانن صالًحا؟ ماذذاا كانن ذذلكك االعملل؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیجعلكك االررووحح االقددسس مددرركاً للدديینوونة أأوو عووااقبب االخططيیئة. 

هھھھلل تتذذكرر يیووماً أأنكك ُجررّبتت بالخططيیئة وولكنكك لمم تسقطط بسببب تذذكرركك لعووااقبب االخططيیئة ووأأنن هللا سيُیحاسبكك على 
ذذلكك؟ ماذذاا كانن ذذلكك, ووصووتت منن تكّلمم إإليیكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن ررووحح هللا يیبّكتكك على االخططيیئة. وولكنن منن االمهھمم جدًداا أأنن تعررفف االفررقق بيینن االتبكيیتت على االخططيیئة وواالشعوورر 
االعاططفي بالذذنبب. إإنن االشعوورر بالذذنبب قدد يیجعلكك  تشعرر باإلحباطط أأوو االيیأسس أأوو االعجزز ووهھھھذذاا يیقووددكك للشعوورر ببؤؤسس 
ووعارر كبيیرريینن. عنددما يیبّكتكك ررووحح هللا على خططيیئة فاالمرر يیكوونن دداائماً ووااضحاً وومحددددااً وومصحووباً بدداافع محبة 

يیجذذبكك إإلى هللا. يیحّثكك ررووحح هللا أأنن تأتي إإلى هللا ووتططلبب االمغفررةة وواالقووةة لكي تهھرربب منن االخططيیئة. 
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ااقررأأ ررووميیة 8: 26 هھھھلل سبقق ووأأنن كنتت في إإحددىى االمررااتت منهھًكا منن أأمرٍر ما بحيیثث كنتت تتألمم منن االددااخلل 
وولكّنكك لمم تعررفف كيیفف تعبرر بالكلماتت عّما كانن يیحصلل في قلبكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھوو االووعدد االمذذكوورر في هھھھذذهه ااآليیة بخصووصص ما سيیفعلهھ ررووحح هللا لكك في مثلل هھھھذذهه االظظررووفف؟ ـــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل هھھھنالكك عببء على قلبكك ااآلنن, ووضاعتت منكك االكلماتت لتعررفف كيیفف تبددأأ حتى أأنكك غيیرر قاددرر على االصالةة؟ 
ما هھھھوو ذذلكك االعببء؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تووّقفف ااآلنن ووأأشكرر هللا ألنهھ يیعررفف مسبًقا كلل أأمرر ال تعررفف أأنن تعبرر عنهھ. ااشكررهه ألنهھ ووضع ررووحهھ فيیكك.  

هھھھذذهه ططررقق قليیلة منن ضمنن ططررقق هللا االكثيیررةة االتي يیتحدّدثث هللا فيیهھا إإليیكك عنن ططرريیقق ررووحهھ االذذيي يیحيیا فيیكك وواالذذيي 
ااّتحدد مع ررووحكك. قدد تشوّوشش أأفكارركك على صووتت هللا ووتؤؤثرر على اانتباهھھھكك وولكنن ررووحح هللا سيیتكلمّم بالحقق ددووًما 

وولنن يیناقضض االحقق االمووجوودد في االكتابب االمقددسس. 

االيیوومم االرراابع: ررووحح هللا يیجعلني أأُشبهھ االمسيیح أأكثرر  

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

أأَخبرر هللا أأنكك ترريیدد أأنن تنموو ررووحيّیا ووتتشّبهھ أأكثرر بالمسيیح في كلل مجاالتت حيیاتكك حتى تعططي حيیاتكك •
 .s االمجدد
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يیقوولل االكتابب في يیووحنا 16: 14 إإنن االررووحح االقددسس يیعططي االمجدد للرربب يیسووعع االمسيیح. ووأأنن إإحددىى أأهھھھمم االططررقق 
االتي يیقوومم بهھا االررووحح االقددسس هھھھي أأنن يیجعلكك تشبهھ االمسيیح أأكثرر. فكلما َعكستْت حيیاتكك االمسيیح لآلخرريینن أأكثرر 
كلما ااززدداادد االمجدد االذذيي يیأخذذهه االمسيیح. يیعططيیكك ررووحح هللا االذذيي فيیكك قوّوةًة لتنموو ووتصبح ااكثرر شبهًھا بالمسيیح في كلل 

جوواانبب حيیاتكك.   

ااقررأأ غالططيیة 3: 1-3  بعدد أأنن قبلتت االحيیاةة االجدديیددةة ووختمم ررووحح هللا االقددووسس فيیكك بااليیمانن , كيیفف يیجبب عليیكك 
أأنن تستمرر بالنموو في مسيیرركك مع هللا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ غالططيیة 5: 16-18 كيیفف تنالل االنصررةة على االررغباتت االجسدديیة وواالشهھوواانيیة االتي تحارربكك في ددااخلكك 
ووتجذذبكك بقوّوةة لتنشغلل بالخططيیئة ووااألنانيیة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ غالططيیة 5: 19-21 إإذذاا كانتت هھھھناكك كلمة غيیرر مفهھوومة اابحثث عنن معناهھھھا. 

في حالل فّكررتت أأنكك نجووتت, اانظظرر بددقة إإلى آآخرر فقررةة منن االقائمة. إإنهھا تتضمنن أأيي شي آآخرر مثلل ااألشيیاء 
االمذذكووررةة في االقائمة. 

هھھھلل بإمكانكك أأنن تتذذكرر أأيي شيء في حيیاتكك حصلل في االشهھرر االماضي يیمكنن أأنن يیووصفف بأنهھ أأحدد أأعمالل 
االجسدد؟ ما هھھھوو؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ غالططيیة 5: 22-23  اابحثث في االقامووسس أأوو أأيي مصددرر آآخرر عنن معنى أأيیة كلمة في هھھھذذهه االقائمة لمم 
تفهھمهھا. تووجدد تسع صفاتت في هھھھذذهه االقائمة. 

أأيیة صفة منن هھھھذذهه االصفاتت تحتاجج لكي تنموو في حيیاتكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ غالططيیة 5: 24-25 إإذذاا كنتت تنتمي للمسيیح, ماذذاا يیجبب أأنن يیحصلل للررغباتت االجسدديیة وواالشهھووااتت االتي 
تحاوولل االسيیططررةة عليیكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف بإمكانكك أأنن تصلبب أأوو ُتميیتت أأعمالل االجسدد في حيیاتكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیتتططلبب ذذلكك االقيیامم بمحاووالتت شاّقة وو بذذلل قصاررىى جهھددكك, أأمم أأنن ااألمرر يیتططلبب أأنن تتعلمم كيیفف تسلكك 
بالررووحح؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأكتبب قائمة تتضمنن أأعمالل االجسدد االتي تتصاررعع معهھا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأخِبرر هللا بأنكك ترريیدد منهھ أأنن يُیبعدد أأعمالل االجسدد هھھھذذهه عنن حيیاتكك ووأأنن يینّبهھكك كلما حاوولتت نفسس ررغباتت االجسدد 
االقدديیمة أأنن تووقعكك بالخططيیئة. ااطُطلبب منهھ أأنن يیذذّكرركك بعووااقبب ااالستسالمم لتلكك االتجارربب. 
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ااططلبب منن هللا أأنن يیجعلل ررغبتكك للقيیامم باألعمالل االصحيیحة أأقووىى منن ررغبتكك للقيیامم باألعمالل االخاططئة. 

ااططلبب منهھ أأنن يیعّلمكك االسلووكك بالررووحح. حيیثث سيیكوونن هھھھذذاا جووهھھھرر االددررسس االقاددمم.  

الحظظ أأنن كلمة "ثمرر" في غالططيیة 5: 22 هھھھي بصيیغة االمفرردد. بمعنى آآخرر, هھھھذذهه االصفاتت االتسع هھھھي ثمرر 
االررووحح االقددسس. إإذذاا كانن عنددكك صفة ووااحددةة فانكك تمتلكك االجميیع إإلى حدٍد ما. ووهھھھذذهه االصفاتت ليیستت نتيیجة جهھددكك 
في ااإلصالحح االذذااتي وولكنن باألحررىى نتيیجة ثمرر ررووحح هللا االعاملل فيیكك ليیجعلكك تشبهھ االمسيیح أأكثرر.ووكلما نمووتت 
في نعمة وومعررفة يیسووعع االمسيیح كلما ااززددهھھھررتت هھھھذذهه االصفاتت ووتميّیززتت شخصيیتكك. بقيیامكك بهھذذاا, ستقللّ سيیططررةة 

االررغباتت االجسدديیة على حيیاتكك.  

االيیوومم االخامسس: يیرريیدد ررووحح هللا أأنن يیقوودد حيیاتي 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا االيیوومم أأنن يُیظظهھرر لكك ماذذاا يیعني أأنن تكوونن ممتلًئا وومنقادًداا بالررووحح االقددسس. •

أأخبرر هللا أأنكك ترريیدد أأنن تحيیا بهھذذهه االططرريیقة أأيي أأنن تنقادد بررووحهھ. •

ماذذاا يیعني االسلووكك بالررووحح؟ ووماذذاا عنن ااآليیاتت االمذذكووررةة في أأعمالل االررسلل وواالتي تتحددثث عنن االتالميیذذ االذّذيینن 
اامتألوواا بالررووحح االقددسس؟ كيیفف يیمكنن أأنن يیصبح ذذلكك حقيیقة في حيیاتكك؟ هھھھذذهه ااألسئلة هھھھي جووهھھھرر هھھھذذاا االددررسس. 

ااقررأأ اافسسس 5: 18 هھھھلل هھھھذذهه ووصيّیة أأمم ااقتررااحح؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عنددما يیسكرر أأحددهھھھمم بكميّیة كبيیررةة منن االكحوولل. منن يیكوونن مسيیططرًراا على حيیاتهھ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف يیمكنن مقاررنة ذذلكك بعمليیة ااالمتالء بالررووحح االقددسس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لقدد تعلّمتت أأنن االررووحح االقددسس ليیسس مصددرر لقوّوةة غامضة, لكّنهھ االظظهھوورر االررووحي d في حيیاتكك ووفي االعالمم 
االمحيیطط بكك.ااالمتالء بالررووحح االقددسس ال يیعططي اانططباًعا عنن مخلووقٍق ممتليء بووقوودد كووني بلل إإنهھ يیعني االسماحح 
لررووحح هللا أأنن يیمأل كلل جوواانبب حيیاتكك. إإنن االشخصص االممتليء بالررووحح هھھھوو االذذيي يیسمح d أأنن يیسيیططرركليًّیا على 
حيیاتهھ. في أأماكنن أأخررىى في االكتابب االمقددسس فإنن االحيیاةة االممتلئة بالررووحح تسّمى " االسلووكك بالررووحح". إإنن االمسألة 

ليیستت حصوولكك على مقددااررأأكثرر للررووحح االقددسس ووااّنما مددىى ززيیاددةة سيیططررةة االررووحح االقددسس عليیكك. 

ااقررأأ اافسسس 4: 30 ااعطِط مثاالً عنن كيیفف يیمكنن أأنن ُتحززنن االررووحح االقددسس؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 تسالوونيیكي 5: 19 أأعطِط مثاالً عنن إإخمادد,أأوو إإططفاء االررووحح االقددسس.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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عنددما تسمح للخططيیئة أأنن تنموو في حيیاتكك, فإّنكك تحددُّ منن سيیططررةة االررووحح االقددسس. ووكذذلكك حيینما يیتكلمّم هللا إإليیكك 
بووااسططة االررووحح االقددسس كما تعلّمتت سابقاً ووهھھھوو يیحّثكك للقيیامم بعملل صحيیح ووللتعاملل مع االخططيیئة ووتجّنبب عووااقبهھا 

فإّنكك تحددُّ منن سيیططررتهھ عليیكك حيینما تررفضُض كالمهھ. 

 ااقرراا 1 يیووحنا 1: 9 ووأأنتت تستعدد للسماحح لررووحح هللا أأنن يیمأل وويیقوودد حيیاتكك, أأكتبب قائمة بالخططايیا االتي لمم 
تعتررفف بهھا s, مّتفًقا معهھ بأنن أأعمالل االجسدد هھھھذذهه ما هھھھي إإال خططايیا تددّمرر حيیاتكك ووعالقتكك باs. ـــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأُكتبب كلماتت 1 يیووحنا 1: 9 بخطط غامقق على قائمة خططايیاكك مططالًبا بووعدد هللا لمغفررةة االخططايیا ووتططهھيیرر كلل 
االذذنووبب. 

ااقررأأ 1 يیووحنا 5: 14-15 هھھھلل اامتالؤؤكك بالررووحح االقددسس هھھھوو ضمنن مشيیئة هللا؟ لماذذاا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل سبقق ووأأنن قررأأتت آآيیة في االكتابب االمقددسس ووجددتّت فيیهھا أأنن هللا يیووصيیكك بأنن تمتليء بالررووحح االقددسس؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تووّقفف ااآلنن ووااططلبب منن هللا أأنن يیمألكك أأوو يیقوّويیكك بالررووحح االقددسس ووأأنن يیسيیططرر على كلل جوواانبب تفكيیرركك, قلبكك, 
نفسكك, ووررووحكك. ااططلبب منهھ أأنن يینّبهھكك حيینما تحاوولل أأنن تستعيیدد سيیططررتكك على حيیاتكك. 
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هھھھلل سبقق وواانن قررأأتت آآيیة في االكتابب االمقددسس تقوولل أأنن االررووحح االقددسس يیبّكتكك على خططيیئة ووبرّر وودديینوونة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب 1 يیووحنا 5: 14-15 هھھھلل ااستجابب هللا لصالتكك لكي يیمألكك بالررووحح االقددسس؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ كوولووسي 2: 6 هھھھلل قبلتت يیسووعع االمسيیح كرربب وومخّلصص منن خاللل قيیامكك ببعضض ااألعمالل لنيیلل االحيیاةة 
ااألبدديیة, أأمم ااّنكك قبلتت نعمة هللا باإليیمانن, مؤؤمًنا بكلل ما يیقوولهھ هللا في االكتابب االمقددسس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف تسلكك بالررووحح حسبب ااآليیة االمذذكووررةة أأعالهه؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل االسلووكك اااالمتليء بالررووحح هھھھوو أأمرر يیعتمدد على االمشاعرر, ااألعمالل, ااالختباررااتت, أأمم ااّنهھ بقبوولل نعمة هللا 
باإليیمانن, مؤؤمًنا بكلل ما يیقوولهھ هللا في االكتابب االمقددسس؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت ااضافيیة. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االرراابع 

االحقق: هللا يیتكّلمم إإلّي منن خاللل االكتابب االمقددسس 

كيیفف أأعررفف هللا أأكثرر 

آآيیة االحفظظ: 2 تيیمووثاووسس 3: 17-16  

االفكررةة ااألساسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: االكتابب االمقددسس مووحى بهھ منن هللا ووهھھھوو مقيیاسس االحقق االمططلقق, مّما 
 .dيیعني أأنني أأستططيیع أأنن أأقيیسس بهھ كلل ااألشيیاء ووأأعّمقق بووااسططتهھ عالقتي با
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إإنن هللا قدد رربطط حيیاتهھ بحيیاتكك كآبب وواابنن ووررووحح. االهھددفف االررئيیسي منن هھھھذذاا االددررسس هھھھوو أأنن تعررفهھ أأكثرر. تززدداادد 
معررفتكك بالناسس عنددما تقضي ووقًتا معهھمم ووتتحددثث إإليیهھمم ووتستمع كليًّیا لما يیقوولوونهھ. نفسس ااالمرر يینططبقق على 

  .dررغبتكك في تططوويیرر عالقتكك با

يیتكلمّم ررووحح هللا االيیكك منن خاللل االكتابب االمقددسس ووأأنتت تتكلمّم مع هللا بووااسططة االصالةة. إإنن قضاء ووقتت صالةة مع 
هللا في االكتابب االمقددسس هھھھوو أأمرر جووهھھھرريي لكوونكك أأحدد ااتباعع يیسووعع االمسيیح. لقدد تعلّمتت في االددررسس االثالثث أأنهھ منن 
االممكنن أأنن تشوّوشش أأصووااتت أأخررىى على صووتت ررووحح هللا. وولكي تقللّ هھھھذذهه ااالحتماليیة, أأعططاكك هللا حّقهھ بصيیغة 

مكتووبة في االكتابب االمقددسس ووتستططيیع أأنن تتأكدد بأنن االررووحح االقددسس لنن يیقوولل أأيي شيٍء مناقضض للكتابب االمقددسس. 

اانن االكتابب االمقددسس أأساسس عالقتكك باd. كلل ما تعررفهھ عنن هللا تعلّمتهھ منن االكتابب االمقددسس. بلل إإّنكك تعررفف نفسكك 
أأيیًضا منن االكتابب االمقددسس حيینما تكتشفف االمباددييء وواالحقائقق ااألساسيیة عنن حيیاةة أأناسس مشابهھيینن لكك. بإمكانكك أأنن 

تقيیسس كلل ااألشيیاء في االحيیاةة بووااسططة االحقق االمططلقق لكلمة هللا. 

االيیوومم ااألوولل: االكتابب االمقدّدسس هھھھوو كلمة هللا إإلّي 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يُیووحي فيیكك حسس االررهھھھبة ووأأنتت تتعّلمم كيیفف تبني عالقتكك معهھ في االكتابب االمقددسس. •

االكتابب االمقددسس كتابب فرريیدد منن نووعهھ. هھھھوو ليیسس مجرردد كتابب عنن هللا, بلل إإنّن هللا قدد كتبهھ مستخددًما شخصيّیاتت 
ووأأهھھھدداافف ووثقافاتت وومفررددااتت فرريیددةة ألكثرر منن 40 مؤؤلًفا في ثالثث قاررااتت وولمددةة تززيیدد عنن 1600 سنة. هللا 

أأووحى لهھؤؤالء االررجالل أأنن يیكتبوواا االكلماتت ذذااتهھا االتي أأررااددهھھھا لكي يینّمي عالقة قوويّیة ووقرّربة مع أأناسس مثلكك. 
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أأمسكك بكتابكك االمقددسس ووأأبقهِھ بيینن يیدديیكك للحظظة. اانظظرر إإليیهھ. أأنتت تمسكك بيیدديیكك ااآلنن االكلماتت ذذااتهھا  االتي كتبهھا هللا. 
يیستخددمم االكتابب االمقددسس عدّدةة مررااددفاتت ووعباررااتت ليُیحدّدثكك عنن كلمة هللا, مثلل كلمة االرربب, االقوواانيینن, االشهھاددااتت, 
االكتبب,االمباددئئ, االنامووسس ووكلماتت أأخررىى. جميیعهھا تشيیرر إإلى االكتابب االرراائع االذذيي تحملهھ بيینن يیدديیكك أأال ووهھھھي 

ررسالة محبة هللا االيیكك. 

ااقررأأ 2 تيیمووثاووسس 3: 16-17 يیستخددمم بوولسس كلمة يیوونانيیة لإلشاررةة إإلى االووحي حيیثث تعني حررفيیا          
؟  هھ سّ ف ن وو هللا ت هھ اا ى ب ح وو سس م دد ق م ل بب اا ا ت ك ل ىى اا دد يي م ى أأ ل . إإ ّسس" ف ن هللا ت "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأمثالل 30: 5-6 . ووأأنتت تددررسس االكتابب االمقددسس, هھھھلل عليیكك أأنن تررّكزز فقطط على فهھمم االهھددفف االررئيیسي لكلل 
كلمة لتفهھمم االقّصة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مّتى 5: 17-18 إإنن االحررفف وواالنقططة االتي ذذكررهھھھا يیسووعع هھھھما أأصغرر حررفف ووجرّرةة قلمم في ااألبجدديیة 
االعبرريیة. يیقوولل يیسووعع بأنن هللا قاددرر أأنن يیحافظظ ليیسس فقطط على  كلل كلمة في االكتابب االمقددسس ووإإنما على كلل 

حررفف مادداامتت االسماء ووااألررضض مووجووددتانن. 

هللا ال يَیعدد فقطط بالحفاظظ على كلل كلمة في االكتابب االمقددسس ووإإنما قاددررعلى إإيیصالل االحقق االكتابي بووضووحح ووددّقة 
بكلل االلغاتت االمووجووددةة على ااألررضض. تتغيیرر االلغاتت مع مرروورر االززمنن, ووعمليیة تررجمة االكتابب االمقددسس مستمررةة 
ددووًما. بعضض االتررجماتت تكوونن أأفضلل ووأأكثرر ددّقة منن غيیررهھھھا. في االووقتت االحالي, فانن أأهھھھمم شيء هھھھوو ووجوودد 
هُھ, آآمنن بهھ ووِعشهُھ. أأثناء نّمووكك في فهھمم االكتابب االمقددسس, ستكوونن  االكتابب االمقددسس بيینن يیدديیكك. ااقررأأهه, ااددررسهھ, أأحِببَّ

قاددرًراا على إإيیجادد أأفضلل تررجمة للكتابب االمقددسس تناسبب لغتكك ووثقافتكك. 

ااقررأأ مززموورر 9: 7-11 متذذكرًراا االمررااددفاتت االمتنووعة االمستخددمة لإلشاررةة إإلى االكتابب االمقددسس, ااكتبب قائمة 
لصفاتت كلمة هللا وواالتي تجددهھھھا في هھھھذذاا االمقططع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مززموورر 119: 97-104 كلل آآيیة ما عدداا ثالثث آآيیاتت منن مجمووعع  176 آآيیة في مززموورر 119 تذذكرر كلمة 
هللا بططرريیقٍة ما, علماً بأنن هھھھذذاا االمززموورر هھھھوو أأططوولل إإصحاحح في االكتابب االمقددسس. ووأأنتت تقررأأ هھھھذذاا االمززموورر, الحظظ 

االعالقة االعميیقة وواالُمِحّبة بيینن كاتبب االمززموورر ووبيینن هللا ووكلمتهھ. 

ااكتبب على ااألقلل خمسس فوواائدد حصلل عليیهھا كاتبب االمززموورر منن عالقتهھ بكلمة هللا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااكتبب خمسهھ نشاططاتت أأوو تووّجهھاتت قامم كاتبب االمززموورر بددمجهھا في حيیاتهھ نتيیجًة لعالقتهھ بكلمة هللا؟ـــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً أأنتت مززمع اانن تقوومم بهھ في حيیاتكك منن أأجلل أأنن تعّمقق عالقتكك باs منن خاللل  ااكتبب على ااالقلل تغيیيیرًراا ووااحدداا
ددررااسة االكتابب االمقددسس؟ يیجبب أأنن يیصبح هھھھذذاا االمثالل منتظظًما في ددررااستكك للكتابب االمقددسس يیووميًیا بتخصيیصص ووقًتا 
وومكاًنا محدددًداا لهھ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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االيیوومم االثاني: االكتابب االمقدّدسس نوورر لططرريیقق حيیاتي 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ً في االكتابب االمقددسس يیعططيیكك االررجاء ووااإلررشادد في االمجالل االذذيي • ااططلبب منن هللا أأنن يُیظظهھرر لكك حقا
تحتاجهھ. 

يیجبب أأنن يیكوونن ووقتكك مع االكتابب االمقددسس شخصّي جدًداا وويیساهھھھمم في تنميیة عالقتكك باd. حيینما يیقوولل االناسس أأنن 
ً منن عددمم ووجوودد عالقة حقيیقيیة مع هللا, أأوو أأنهھمم  االكتابب االمقددسس ممللّ أأوو منن االمستحيیلل فهھمهھ, فهھذذاا نابع عاددةة

يیفتقرروونن إإلى فهھمم ررغبة هللا في االتووااصلل معهھمم منن خاللل كلمتهھ. 

يیجبب أأنن ال يیكوونن االغررضض منن ددررسس االكتابب االمقددسس لمجرردد االحصوولل على االمعلووماتت, وولكنن لكي تعّمقق 
َسيیرركك مع هللا ووتكتشفف حّقهھ للتعاملل مع تحدّديیاتت ووفررصص االحيیاةة االيیووميیة. إإنن معررفة االكتابب االمقددسس ووحددهھھھا ال 
تضمنن لكك عالقة عميیقة باd. حتى تنموو في عالقتكك باd فاألمرر يیتتططلبب االسماحح لررووحح هللا أأنن يیقوودد حيیاتكك 

ووتططبيیقق حقّق هللا في جميیع مجاالتت االحيیاةة. 

ااقررأأ مززموورر 119: 105 ووّضح ماذذاا يیعني حسبب ااعتقاددكك بأنن االكتابب االمقددسس يیشررقق االنوورر على سبيیلكك؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإعطِط مثاال لقرراارٍر اانتت بصدددد ااتخاذذهه, ثمم ااططلبب منن هللا أأنن يیعططيیكك نووررااً منن االكتابب االمقددسس لكي تتخذذ االقرراارر 
االصحيیح. إإنن كنتت ال تعررفف أأيینن تجدد االنوورر االذذيي تحتاجهھ منن االكتابب االمقددسس , أأططلبب االمساعددةة منن مؤؤمنن 
ناضج. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ عبرراانيیيینن 4: 12. في بعضض االتررجماتت تذذكرر حـــــيويـــــة وقـــــويـــــة. إإنن كلمة نشيیطط تعني حّي . إإنن 
االمنططقة االمحيیططة باالظظافرر تتألمم حيینما ُتجررحح ألنهھا حيّیة. االكتابب االمقددسس هھھھوو قوّويي ووحّي! 

ررغمم أأنن قصصص وومباددييء االكتابب االمقددسس قدد ُسجلتت منذذ قرروونن عدديیددةة, إإال أأّنهھا ال تززاالل حيّیة على 
ااعتبارر أأنن نفسس االحقق ظظاهھھھرر في حيیاةة أأناسس حقيیقيیيینن في االووقتت االحاضرر كما في االماضي. 

ااقررأأ ررووميیة 15: 4 هھھھلل عنددكك مثالل محدددد عنن كيیفيیة حصوولكك على االتعززيیة أأوو االررجاء منن االكتابب االمقددسس 
خاللل االشهھرر االماضي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 10: 1-11 يیستخددمم بوولسس االررسوولل مثاالً منن االعهھدد االقدديیمم عنن خررووجج االعبرراانيیيینن منن 
مصرر, ليُیبيَینن لنا كيیفف أأنن حقق هللا حّي االيیوومم ألجلنا. ااذذكرر مقططعاً كتابيًیا ووااحدًداا ستستخددمهھ هھھھذذاا ااألسبووعع 
إإما لكي تحذذوو حذذوَوههُ أأوو يیكوونن تحذذيیررااً لشيء تتجنبهھ أأوو حقق يیررشددكك. قدد يیكوونن هھھھذذاا االمقططع منن االمقاططع 

االتي قررأأتهھا خاللل هھھھذذاا االددررسس. 
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االيیوومم االثالثث: ررووحح هللا يیعلمنا االكتابب االمقددسس 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیعلمكك شيیئا في االكتابب االمقددسس ليیصنع فررقاً في حيیاتكك. •
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بإمكانن أأيي شخصص أأنن يیقررأأ االكتابب االمقددسس كعملل أأددبي, ووهھھھذذاا ما يیفعلهھ االكثيیرروونن. مع ذذلكك, إإذذاا كانن هھھھددفكك هھھھوو 
أأنن تبني عالقة عميیقة يیاd تتعددىى حددوودد االمعررفة ووحددهھھھا فهھناكك بعدد ررووحّي عليیكك أأنن تأخذذهه بعيینن ااالعتبارر. 

ررووحح هللا فيیكك يیررشددكك إإلى حقّق هللا. 

ااقررأأ يیووحنا 14: 26 وو 16: 13-15 بما أأنن االكتابب االمقددسس مووحى بهھ منن هللا, منن االمنططقي أأنن يیررشددكك هللا 
إإلى فهھمم كلمتهھ بشكلل مالئمم. ووهھھھوو يیقوومم بذذلكك منن خاللل ررووحهھ االذذيي يیحيیا فيیكك كمؤؤمنن بالمسيیح. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 2: 6-9 ما هھھھما نووعا االحكمة االلتانن يیقاررنهھما االررسوولل بوولسس ببعضهھا االبعضض في هھھھذذهه 
ااآليیاتت؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 2: 10-12 يُیقرر االررسوولل بوولسس بأنن ررووحح هللا يیعلّمكك حكمة هللا ووتلكك ااألموورر االعميیقة 
االمختّصة باd وواالتي منن غيیرر االممكنن أأنن تستووعبهھا لووحددكك. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 2: 13 يیعلّمكك االررووحح االقددسس حقق هللا منن خاللل مقاررنة(تفسيیرر) االررووحيیاتت بالررووحيیاتت. أأيي 
اانن ررووحح هللا يیعلمّم حقّق هللا للناسس االمنقادديینن بالررووحح بووااسططة مقاررنة االحقائقق االررووحيیة في مكانن ما بالكتابب 

االمقددسس مع تلكك االمووجووددةة في مكانن آآخرر بالكتابب االمقددسس.  

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 2: 14 إإنن ااإلنسانن في االووضع االططبيیعي بددوونن االحيیاةة االجدديیددةة في االمسيیح, ال يیمكنهھ أأنن 
ً وولكنن حقّق هللا ال  يیستووعبب االعمقق االررووحي في االكتابب االمقددسس. بإمكانن أأيي شخصص أأنن يیقررأأ االكتابب سططحيّیا
يیفهھمهھ أأوو يیددرركهھ ررووحيًیا إإال أأبناء هللا. حقّق هللا مخفي عنن االفهھمم ألوولئكك االذّذيینن ال يیعررفووهه ألنن االفهھمم االكاملل يیتططلبّب 

إإررشاددااً منن ررووحح هللا. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 2: 15-16 إإنن االشخصص االمنقادد بالررووحح قاددرر أأنن يیحكمم وويیددرركك وويیفحصص حقّق االكتابب 
االمقددسس ووذذلكك أأثناء فهھمهھ لفكرر االمسيیح منن خاللل االكتابب االمقددسس ووبإررشادد االررووحح االقددسس.  
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يیستططيیع االمؤؤمنن وومنن خاللل ررووحح هللا االذذيي فيیهھ أأنن يیددخلل إإلى عمقق حقّق كلمة هللا. مع ذذلكك, يیستخددمم االررووحح 
ووسائطط أأخررىى ليیعلّمكك حقق هللا ااضافة إإلى االصووتت وواالقووةة االددااخليیيینن. 

ااقررأأ ااعمالل 8: 26-31 حملل االررووحح االقددسس فيیليیبسس لكي يیساعدد االووززيیرر االحبشي على فهھمم ااألسفارر االمقددسة 
االتي كانن يیقررأأهھھھا. يیستخددمم ررووحح هللا عاددةًة مؤؤمنيینن آآخرريینن حتى يیقوومم بعملهھ في حيیاتكك. 

ااقررأأ اافسسس 4: 11-16 الحظظ أأاانن هللا يیعططي ررعاةة وومعلميینن للكنيیسة حتى يُینّمي االمؤؤمنيینن في حقّق هللا. يیقوومم 
هھھھؤؤالء االررعاةة وواالمعلموونن في االكثيیرر منن ااألحيیانن بتقدديیمم خددماتهھمم لنا عنن ططرريیقق تأليیفف االكتبب أأوو االتسجيیالتت 
االصووتيیة أأوو أأساليیبب أأُخررىى إليیصالل االددررووسس االتي تعلّمووهھھھا منن تصفيیة خبررااتهھمم في االحيیاةة منن خاللل كلمة هللا 

كما يیعلّمهھمم االررووحح االقددسس. 

إإضافة إإلى االررووحح االقددسس, منن هھھھمم االناسس ااّلذذيینن ووضعهھمم هللا في حيیاتكك ليیساعددووكك على ددررااسة االكتابب 
االمقددسس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااذذكرر على ااألقلل خططووةة ووااحددةة ترريیدد االقيیامم بهھا لكي تستفيیدد بشكلل أأكبرر منن جهھوودد ااآلخرريینن ااّلذذيینن سيیعلمووكك. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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االيیوومم االرراابع: االكتابب االمقددسس سلططتي االمططلقة 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیظظهھرر لكك مجاالتت حيیاتكك االتي تحتاجج أأنن تخضع إإلى سلططة حّقهھ االمططلقق. •

بما أأنن االكتابب االمقددسس هھھھوو كلمة هللا, عليیكك أأنن تتمسكك بهھ كسلططانن مططلقق تستخددمهھ إلتخاذذ االقررااررااتت وولتحيیا 
حيیاتكك. بددالً منن أأنن تبحثث في االكتابب االمقددسس عنن تأيیيیدد ألفكارركك, ليیكنن حقق هللا هھھھوو منن يیساعددكك على تشكيیلل 
هھھھذذهه ااألفكارر. ووبددالً منن أأنن تتخذذ قررااررااتت مبنيیة على مشاعرركك ووفططررتكك, ااّتخذذ قررااررااتت مبنيیة على مباددئئ حقق 
هللا. إإنن االكتابب االمقددسس هھھھوو االحقق االمططلقق االذذيي ااعططاكك اايیاهه هللا ووبووااسططتهھ تستططيیع أأنن تحكمم على ظظررووفكك 

وومشاعرركك ووااختباررااتكك ووأأفكارركك.  

ااقرراا متى 17: 1-5 يیصفف هھھھذذاا االمقططع لحظظة مناخيیة في حيیاةة ووخددمة يیسووعع, حيینما تحوولل فجأةةً ليیظظهھرر في 
االمجدد االكاملل لجاللهھ. كانن تالميیذذهه االمقررّبوونن لهھ بططررسس وويیعقووبب وويیووحّنا مووجوودديینن هھھھناكك وولنن يینسوواا أأبددااً ذذلكك 

ااالختبارر االرراائع.  

ااقررأأ 2 بططررسس 1: 16-18  بعدد عددةة سنيینن, يیكتبب بططررسس عنن ذذلكك ااالختبارراالذذيي مرّر بهھ مع يیسووعع على 
االجبلل. ااغمضض عيینيیكك ووتخيّیلل كيیفف سيیكوونن حالكك ووأأنتت تررىى يیسووعع في مجددهه ووتسمع صووتت هللا.  
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ااقررأأ 2 بططررسس 1: 19 ما االذذيي يیعتبررهه بططررسس أأكثرر يیقيیًنا ووتأكيیدًداا منن ااالختبارر االذذيي ااختبررتهھ عيینيیهھ ووأأذُذنيیهھ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 2 بططررسس 1: 20-21 إإنن االنبوّوةة االتي يیتحددثث عنهھا بططررسس هھھھي االكتابب االمقددسس, ووهھھھي ططرريیقة أأخررىى 
لإلشاررةة إإلى كلمة هللا. وويیؤؤّكدد هھھھذذاا االمقططع أأيیًضا ما تعلمتهھ في االددررووسس االسابقة عنن االووحي ااإللهھي للكتابب 
االمقددسس. االكتابب االمقددسس سلططة مططلقة ألنهھ ثمررةة تكلمم االررووحح االقددسس منن خاللل ررجالل هللا االمسووقيینن بالررووحح 

االقددسس. 

ااقرراا مّتى 7: 29 حيینما اانهھى يیسووعع تعليیمهھ, اانددهھھھشش االناسس منن االسلططانن االذذيي كانن يیتكلمم بهھ. لقدد كانن يیتكلمم 
كلمة هللا. 

هھھھلل يیستمع االناسس حًقا عنددما تتكلمم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف تددمج سلططانن كلمة هللا مع ااسلووبب تووااصلكك مع ااآلخرريینن؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ا ووااحدًداا تعلمتت تططبيیقهھ على حيیاتكك االخاصة بحيیثث يیمكنكك أأنن تشارركك بهھ مع شخصٍص آآخرر حيینما  ااذذكرر حّقًا كتابيّیً
يیعططيیكك هللا االفررصة للقيیامم بذذلكك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیووحّنا 17: 17 عنددما كانن يیسووعع يیصلّي لآلبب أأعلنن أأنن كلمة هللا حقق. فالكتابب االمقددسس ليیسس فقطط 
صحيیًحا ووإإنما هھھھوو االحقق, حقق هللا االمططلقق. 

ااقررأأ يیووحّنا 1: 1-2 وو 1: 14 يیسووعع االمسيیح هھھھوو كلمة هللا االحيّیة. وواالكتابب االمقددسس هھھھوو كلمة هللا االمكتووبة.إإنن  
كلمة هللا االحيّیة وواالمكتووبة تجسدداانن معاً سلططانن هللا االكاملل وواالمططلقق ليیررشددكك في جميیع شؤؤوونن حيیاتكك. 

هھھھلل هھھھنالكك جوواانبب في حيیاتكك فيیهھا عددمم ااططمئنانن أأوو خووفف أأوو شكك أأوو ااررتيیابب قدد تستفيیدد منن حقق االكتابب 
االمقددسس االمططلقق, ووكيیفف بإمكانكك اانن تططّبقق االحقّق االكتابي على هھھھذذهه االجوواانبب؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 sااليیوومم االخامسس: االكتابب االمقددسس صلتي االيیووميیة با
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االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیعططيیكك قووةة وواانضباطط  لكي تنتظظمم بووقتكك االيیوومي مع هللا في االكتابب االمقددسس. •

هھھھناكك بعضض ااألموورر االقليیلة لتعميیقق عالقتكك باd قدد تكوونن أأهھھھمم منن االووقتت االذذيي تصررفهھ كلل يیوومم مع االكتابب 
االمقددسس. حالما تتعلمم كيیفف أأنن االكتابب االمقددسس يیقوّويي عالقتكك باd فإنكك ستنططلقق إإلى كلمة هللا بفررحح ووتووّقع. 

ااقررأأ 2 تيیمووثاووسس 2: 15 تحتاجج عمليیة تعلمّم االكتابب االمقددسس إإلى االددررااسة, ووهھھھناكك ططررقق صحيیحة ووأأخررىى 
خاططئة لددررااسة االكتابب االمقددسس. بغضض االنظظرر عنن االمستووىى االحالي لمهھاررتكك في ددررااسة االكتابب, فانن تنميیة 
ووتططوويیرر مهھاررتكك عباررةة عنن ررحلة تمتدد ططوولل االعمرر. إإنن ااألمرر االووحيیدد االذذيي يیططلبهھ هللا منكك هھھھوو ررغبتكك في 

االنموو ووااستعددااددكك لتنظظيیمم نفسكك لقضاء ووقتت يیوومي مع كلمتهھ.  

ااثناء تقددمكك في هھھھذذهه االددررااسة, فانكك ستؤؤسسس تططبيیًقا جيیدًداا لددررااسة االكتابب. ووستططوورر عاددتكك في قضاء ووقتت 
ثميینن مع االكتابب االمقددسس يیووميیاً. تحتاجج فقطط إإلى عددةة أأسابيیع لكي تتعوّودد على ذذلكك. ووفي االووقتت االذذيي تنتهھي فيیهھ 
منن هھھھذذهه االددررااسة ستكوونن قدد حصلتت على أأساسس يیمتدد ططوولل حيیاتكك. ووبإجابتكك على ااألسئلة االتفاعليیة, فإنكك 
تضع أأساساً لتططبيیقٍق مددهھھھشش ووغني حيینما تسّجلل يیووميیاتكك عنن كلل ما يیتكلمم بهھ هللا إإليیكك منن االكتابب االمقددسس ووعنن 

االصلووااتت االمستجابة.  

ااقررأأ 2 تيیمووثاووسس 3: 14-15 إإنن خالصكك منن االخططيیئة هھھھوو نتيیجة سماعكك ووإإيیمانكك بررسالة االكتابب االمقددسس, 
كما حصلل تماماً مع تيیمووثاووسس. 

باالضافة إإلى عملل االررووحح االقددسس, ما هھھھي االتأثيیررااتت االبشرريیة االتي باعتقاددكك لعبتت ددوورًراا في ووضع ااألساسس 
االكتابي لتيیمووثاووسس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً ددووماً. يیضع هللا هھھھذذهه االررغبة في االررضيیع لكي  ً يیبددوو جائعا ااقررأأ 1 بططررسس 2: 1-3 إإنن االططفلل االموولوودد حدديیثا
يینشيء نموّوااً ططبيیعيیاً منن حليیبب ااألمم. حتى وولوو كنتت منن ااتباعع االمسيیح لعددةة سنيینن, فانن االررسوولل بططررسس يیقوولل اانن 
عططشكك لكلمة هللا يیجبب أأنن يیكوونن بنفسس االططرريیقة حتى تنموو في حيیاتكك االررووحيیة. أأما إإذذاا لمم تكنن لدديیكك هھھھذذهه 

االررغبة, ففي ااآليیة 3 يیشككك في صحة عالقتكك بالرربب.  

تووّقفف ووفّكرر بأمانة بخصووصص عططشكك لكلمة هللا. يیمرر كلل إإنسانن بفتررةة منن االجفافف االررووحي, وولكنن يیجبب على 
االمؤؤمنن االممتليء بالررووحح أأنن يیجدد ااالكتفاء وو االفررحح وواالسالمم منن االووقتت االذذيي يیقضيیهھ بصحبة االكتابب االمقددسس. 
إإذذاا كنتت تجدد أأنن ددررااسة االكتابب االمقددسس يینقصهھا االفررحح وواالهھددفف. خذذ بنظظرر ااالعتبارر ااألسبابب االمحتملة االتاليیة:  

هھھھلل تعررفف هللا حّقاً؟ إإذذاا لمم تكنن قدد ااختبررتت االووالددةة االجدديیددةة االتي تحددثنا عنهھا سابًقا ووترركتت خططايیاكك •
ووووضعتت ثقتكك بعملل يیسووعع االمسيیح االكاملل, تحدّدثث مباشررةة إإلى أأحدد ااألشخاصص االذّذيینن يیعلّمووكك االكتابب 

االمقددسس.  

رربما أأنتت منن أأتباعع االمسيیح االحقيیقيیيینن وولكنن هھھھناكك خططيیئة أأوو خططايیا في حيیاتكك تعررقلل شرركتكك باd. إإذذاا •
كانتت هھھھذذهه حالتكك, فإنكك ال تعيیشش حيیاةة مليیئة بالررووحح بشكلل مستمرر. ااعتررفف بخططيیئتكك إإلى هللا ووططالبب 
بووعددهه بخصووصص االغفرراانن وواالتططهھيیرر ثمم ااتبع ااإلررشاددااتت االمذذكووررةة في االددررسس االثالثث عنن االررووحح االقددسس 

لكي تسترردد حيیاتكك االمليیئة بالررووحح.  

هھھھناكك إإحتماالتت أأخررىى. إإذذاا لمم تنططبقق عليیكك أأيي منن االحالتيینن أأعالهه, ااططلبب مساعددةة منن شخصص ما لكي •
تكتشفف كيیفف تططوورر عالقتكك باd منن خاللل االكتابب االمقددسس. 
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ااقررأأ يیووحّنا 15: 1-10 ظظهھررتت كلمة يیثبتت عددةة مررااتت في هھھھذذاا االمقططع. ماذذاا تعتقدد أأنهھ يیعني أأنن تثبتت في 
االمسيیح؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في يیووحّنا 15: 7 يیذذكرر نووعيینن منن االثباتت. إإضافًة إإلى االثباتت في االمسيیح, أأيي نووعع آآخرر منن االثباتت ضرروورريي 
لحيیاةة االصالةة االمستجابة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااآليیة 5 تقوولل إإنهھ بددوونن االمسيیح لنن تقددرر أأنن تفعلل شيیئاًً. هھھھلل حّقاً تؤؤمنن بذذلكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي أأهھھھمّم االتحدّديیاتت االتي تووااجهھكك في حيیاتكك حاليّیاً؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااذذكرر على ااألقلل ططرريیقتيینن محددددتيینن ددعووتت االمسيیح أأوو ستددعوو االمسيیح لكي يیكوونن معكك في هھھھذذاا االعملل أأوو 
االنشاطط أأوو االتحدديي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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مالحظظاتت: أأسئلة ااوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت ااضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االخامسس 

االصالةة: كالمي مع هللا 

كيیفف أأعررفف أأنن صالتي هھھھي بحسبب مشيیئة هللا 

  70



 
آآيیة االحفظظ: اافسسس: 18-6  

 .sاالفكررةة االررئيیسيیة لهھذذاا ااالسبووعع: االصالةة هھھھي ووسيیلة ااالتصالل االحيیوويیة با

يیخبررنا اانجيیلل لووقا 11: 1 أأنن أأحدد تالميیذذ يیسووعع تقدّدمم إإليیهھ قائال: " يیا رربب, علمنا كيیفف نصلي."         
لمم يیجبهھ يیسووعع االمسيیح بقائمة ططوويیلة منن ططررقق ووأأساليیبب االصالةة وولكنن أأجابهھ بنمووذذجج للمحاددثة مع 
ااآلبب االسماوويي. االصالةة حدديیثث مع هللا. تتعلمم االصالةة عنددما تصلي كما يیتعلمم االططفلل االكالمم عنددما 

يیتكلمم.  

ً ما يیتررّكزز على ااحتيیاجاتت االحيیاةة  ً وو عاددةة إإنن حدديیثث االططفلل االصغيیرر عنددما يیبددأأ بالكالمم يیكوونن محددوودداا
ااألساسيیة. " إإنن نعسانن, اارريیدد هھھھذذاا االشيء أأوو ذذااكك". إإنن تعلمم االصالةة يیشبهھ هھھھذذهه االحالة كثيیرًراا. حيیثث 
تبددأأ منن االمستووىى ااألساسي ووعنددما تصلل إإلى مررحلة االبلووغغ ستكتشفف أأنهھ ال تووجدد حددوودد ألعماقق 

االمحاددثاتت االتي تجرريیهھا مع هللا.  

ستتعلمم في هھھھذذاا االددررسس بعضض االعناصرر ااألساسيیة للصالةة االكتابيیة. وولكنن, يیجبب أأنن يیكوونن ترركيیززكك على 
تططوويیرر اانتظظامكك وو ااستمرراارريیتكك على االتحدّدثث مع هللا ووأأنن ال تقلقق بخصووصص االتحكمم في مجمووعة منن 
ااألساليیبب االخاصة. ألنهھ كما يیتكلمم هللا إإليیكك منن خاللل االكتابب االمقددسس, عليیكك أأنن تتحددثث إإليیهھ منن خاللل 

االصالةة. 
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االيیوومم ااألوولل: االصالةة هھھھي ططرريیقة كالمي مع هللا 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منهھ أأنن يیعططيیكك فهھماً أأكبرر لمباددئئ االصالةة. •

ً : " االصالةة االرربانيیة." يیررغبب  ددرريیتت في االددررسس ااألوولل إإحددىى االمقاططع االكتابيیة االمألووفة وواالتي تددعى عاددةة
االكثيیرر منن االناسس أأنن يیررددددوواا نفسس االكلماتت االمذذكووررةة في هھھھذذهه االصالةة االرراائعة. كانتت نيّیة يیسووعع ااالساسيیة اانن 
مم يیسووعع بعضض االمالحظظاتت  يیعططي تالميیذذهه نمووذذجاً للصالةة ووليیسس صالةة يیتمم ترردديیددهھھھا كلمة كلمة. في االبدداايیة, قددَّ

االعامة عنن االصالةة.  

ااقررأأ متى 6: 5-6 ليیسس هھھھناكك أأيي ضرررر منن أأنن تصلّي عالنيیًة أأوو مع آآخرريینن. وولكنن هھھھناكك خللل في االصالةة 
االمرراائيیة, أأيي عنددما تصلي ألجلل أأنن يیررااكك وو يیسمعكك ااالخرروونن بددالً منن أأنن تتحددثث مع هللا. يیتحدّدثث يیسووعع عنن 

أأهھھھميیة االووقتت االشخصي وواالخاصص االذذيي تصررفهھ مع هللا بالصالةة. 

أأيي ووقتت منن االيیوومم خصصتهھ لقررااءةة االكتابب االمقدّدسس وواالصالةة. ووبالتحدديیدد, ماذذاا تفعلل عاددةةً أأثناء ذذلكك االووقتت؟ 
إإذذاا كنتت ال تززاالل تعاني منن تخصيیصص ووقتت يیوومي يیناسبب جددوولل أأعمالكك, فانكك لوو تكملل بكلل أأمانة هھھھذذهه 
االددررووسس كلل خمسة أأيیامم في ااألسبووعع , فهھذذاا سيیساعددكك على تططوويیرر ددررااسة جيیددةة للكتابب االمقددسس وويیعوّوددكك على 
االصالةة كلل يیوومم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل عنددكك مكانن مناسبب لاللتقاء باs بشكلل ددوورريّي؟ أأيینن؟ قدد يیكوونن هھھھذذاا مكاًنا في بيیتكك حيیثث تستططيیع أأنن تكوونن 
ووحيیدًداا فيیهھ. أأوو قدد تجدد لكك مكاًنا مالئًما في إإحددىى االمكتباتت االعامة أأوو االمقاهھھھي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ متى 6: 7 عنن ماذذاا يیحذّذررنا يیسووعع في هھھھذذهه ااآليیة؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ متى 6: 8 هھھھلل هھھھنالكك أأيي شيء تقوولهھ s أأثناء االصالةة ال يیعررفف مسبًقا عنهھ؟ هھھھلل تستططيیع أأنن تفكرر في 
أأيي شيء ممكنن أأنن يیكوونن " خاررجج حددوودد" االتكلمم عنهھ مع هللا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ متى 6: 9 لدديیكك آآبب سماوويي يیحبب وو يیرريیدد االتحدّدثث معكك ووأأنتت تتحددثث معهھ.  

ما هھھھي االكلمة االتي تسبقق ااآلبب في ااآليیة 9؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ررغمم أأنن االصالةة أأمرر شخصّي جدًداا, لكنن هللا هھھھوو أأبوونا. للصالةة صفة عائليیة.  

ااكتبب ططلبب صالةة بإمكانكك أأنن تتشارركك بهھ مع شخصص آآخرر هھھھذذاا ااألسبووعع, ووبالمقابلل ااعررضض عليیهھ أأنن تصلي 
ألجلل حاجة معيینة في حيیاتهھ. عنددما تكتبب هھھھذذهه االططلباتت فسيیكوونن بإمكانكما أأنن تتشارركا مع بعضكما االبعضض 
عنن متى ووكيیفف ااستجابب هللا لهھذذهه االصلووااتت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ماذذاا تخبررنا ااآليیة 9 عنن ااسمم هللا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھناكك عددةة ططررقق للتعبيیرر عنن هھھھذذهه االفكررةة بأنن ااسمم هللا يیجبب أأنن يیتقدّدسس أأوو يیكوونن مقدّدساً أأوو مميیززااً عنن غيیررهه. 

ً في حيیاتكك؟  ما هھھھي بعضض االططررقق االتي يیمكنن كمم خاللهھا أأنن يیكوونن ااسمم هللا مميیززاا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كشخصص مسيیحي. أأنتت تحملل ااسمم االمسيیح. االمسيیحي هھھھوو تابع أأوو تلميیذذ االمسيیح. ااكتبب ااآلنن ططرريیقةً                      
ما تستططيیع بووااسططتهھا أأنن تجعلل منن ااسمم هللا مميیزًزاا في حيیاتكك خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع؟                          
على سبيیلل االمثالل, ااذذاا كنتت تتكلمم سووًءاا عنن االناسس أأوو مصددرًراا إلنقساماتت في مكانن عملكك, فاإإكّك ستكررمم ااسمم 
 . مم ال ع س ن ا ى ص ل كك إإ ّرر يی غ نن يی هھ أأ تت ل ح م ا س اا م ذذ ح اا يی س م ل اا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ا ووبررووحح االصالةة. ثمم ووّضح إإذذاا ما كانتت االصالةة تعني بالددررجة ااألساسس  ااقررأأ متى 6: 10 تأملل بهھذذهه ااآليیة مليّیً
ما ترريیددهه أأنتت أأمم ما يیرريیددهه هللا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االصالةة هھھھي أأنن تجعلل مشيیئة هللا في كلل مسائلل حيیاتكك على ااألررضض. أأيي أأنكك عنددما تصلي ووتبحثث في االكتابب 
االمقدّدسس فإنكك ستكتشفف فكرر هللا بخصووصص تعاملكك مع تحدّديیاتت وومشاكلل ووفررصص االحيیاةة. االصالةة ليیستت لكي 
تجعلل هللا معجًبا بكك أأوو تنالل ااستحسانهھ أأوو لكي تقنعهھ بعملل شيء أأنتت ترريیددهه. هھھھذذاا االمفهھوومم يیؤؤثرر بشكلل خططيیرر 

على االصالةة االفّعالة. في ااأليیامم االقاددمة ستددررسس ما تبّقى منن نمووذذجج االصالةة. 
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االيیوومم االثاني: االصالةة ضرروورريیة مثلل غذذاائي االيیوومي 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

تحددثث إإلى هللا بخصووصص أأهھھھمم قضايیا حيیاتكك االيیوومم. •

هھھھناكك عدّدةة مقاططع أأخررىى منن نمووذذجج االصالةة في متى 6 تستووجبب اانتباهھھھكك.  

ااقررأأ مّتى 6: 11 إإنن مفهھوومم الــخبز الــيومــي يیمّثلل ما هھھھوو ضرروورريي لإلبقاء على حيیاتكك االيیوومم. االترركيیزز هھھھنا على 
ما تحتاجج إإليیهھ ووليیسس ما ترريیددهه أأوو تعتقدد إإنكك تحتاجهھ.  

ااقررأأ فيیلّبي 4: 19 إإنن االددعووةة لططلبب خبززكك االيیوومي منن هللا تمتدد ليیسس فقطط الحتيیاجاتكك االجسدديیة ووإإّنما االى 
جميیع ااالحتيیاجاتت. ااذذكرر بعضض ااالحتيیاجاتت ااألخررىى االمووجووددةة في حيیاتكك إإضافًة إإلى ااالحتيیاجاتت االجسدديیة.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مّتى 6: 12 االتجاووززااتت وواالدديیوونن ووااآلثامم عباررااتت يیستخددمهھا االكتابب االمقددسس لإلشاررةة إإلى االخططيیئة. يیعلّمنا 
يیسووعع االمسيیح أأنن نططلبب منن هللا االغفرراانن للخططايیا االتي ااررتكبناهھھھا وو أأنن نغفرر لآلخرريینن أأيیًضا 

ااقررأأ مّتى 6: 14-15  إإنن مفهھوومم االغفرراانن مهھمم جدًداا بحيیثث أأنن يیسووعع ررّكزز عليیهھ بعدد أأنن علمّم نمووذذجج االصالةة. 
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أأقررأأ مّتى 4: 32 وو كوولووسي 3: 13  يیررّكزز االررسوولل بوولسس في هھھھذذهه ااآليیاتت على نفسس حقق االغفرراانن. 

هھھھلل هھھھناكك شخصص في حيیاتكك لمم تغفرر لهھ بعدد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لماذذاا لمم تغفرر لذذلكك االشخصص أأوو ااألشخاصص؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیمكنن أأنن يیكوونن ااأللمم أأوو االمررااررةة تجاهه شخصص لمم تغفرر لهھ منن أأحدد ااألسبابب االتي تجعلكك تتصاررعع مع 
االشعوورر بالذذنبب ووفي بعضض ااألحيیانن تشعرر أأنن صالتكك ال تصلل إإلى أأيي مكانن؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كانن هھھھناكك شخصص في حيیاتكك لمم تغفرر لهھ, ما هھھھوو ااألمرر االكتابي االذذيي عليیكك االقيیامم بهھ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ مّتى 6: 13 هھھھناكك ططرريیقة أأخررىى للتعبيیرر عنن ططلبب االصالةة هھھھذذاا بأنن تططلبب منن هللا أأنن ال يیسمح لكك أأنن 
تنجذذبب ووررااء االتجرربة.  

ااقررأأ يیعقووبب 1: 1-4 تتحدّدثث هھھھذذهه ااآليیاتت عنن نووعع آآخرر منن االتجرربة يُیعرّرفف هھھھنا باختبارر ااإليیمانن. هھھھذذاا االنووعع منن 
االبررااهھھھيینن يیقوّويیكك. 

ااقررأأ يیعقووبب 1: 12-15  إإنن نووعع االتجرربة االتي يیتمم مناقشتهھ هھھھنا هھھھوو ططبيیعتكك االخاططئة االتي تجذذبكك نحوو 
االخططيیئة. هھھھذذهه االتجرربة ليیستت منن هللا ووإإنما منن االجسدد. 

يیعلّمنا يیسووعع أأنن نصلي ططالبيینن االقووةة ألجلل االقيیامم باالختيیاررااتت االصحيیحة ووأأنن ال نسمح للررغباتت االشخصيیة أأنن 
تجذذبنا إإلى فخ االتجارربب االكثيیررةة في االحيیاةة. أأيي  نصلي أأنن يیقووددنا وويیررشددنا االررووحح االقددسس ال أأنن نكوونن منقادديینن 
بططبيیعتنا االخاططئة. عنددما ُتجرّربب, فهھذذهه ليیستت خططيیئة, ووإإنما االخططيیئة هھھھي نتيیجة ووقووعكك في االتجرربة وواالسماحح 

للشهھووةة بأنن تسيیططرر عليیكك. 

هھھھذذاا عالمم هللا ووملكووتهھ ووليیسس عالمكك ووملكووتكك. عليیكك أأنن تحيیا حيیاتكك لتررضيیهھ ال أأنن تقبلهھ كخاددمم لررغباتكك. 
تعلّمتت سابًقا أأنن تكتشفف أأهھھھدداافف هللا في االصالةة ووليیسس أأنن تملي عليیهھ ما يیجبب أأنن يیقوومم بهھ.  

ما هھھھي االتجرربة االتي تجعلكك تشعرر باإلحباطط؟ االحلل ليیسس أأنن تعملل جاهھھھدًداا أأوو أأنن ُتنّمي قووةة ااإلررااددةة وولكنن أأنن 
تصلّي بأنكك لنن تنجررفف ووررااء االتجرربة االتي نتيیجتهھا االخططيیئة. تلكك االططرريیقة كما تخبررنا ااآليیة 13 هھھھي أأنن االقوّوةة 
d ووليیستت لنا ووأأنن االمجدد d ألنهھ أأعططاكك نصررةة على االتجرربة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صلِل إإلى هللا ااآلنن لكي ال يیسمح لكك بانن تنجذذبب ووررااء االتجرربة االتي ذذكررتهھا وولكنن لكي يیعططيیكك االقوّوةة لتحيیا 
حيیاةة االبرر ووتمّجدد إإسمهھ  منن خاللل تغيیيیرر حيیاتكك؟ تأكدد منن أأنكك كتبتت هھھھذذاا االططلبب ذذااكرًراا االتارريیخ لكي تشكرر هللا 
على االنصررةة االتي أأعططاكك إإيیاهھھھا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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االيیوومم االثالثث: يیجبب أأنن تكوونن صالتي تووااصالً كامالً  

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیعّلمكك أأبعادًداا جدديیددةة للصالةة. •

كلما  ااكتسبتت خبررةة بالصالةة وواالمعررفة االكتابيیة, كلما نمووتت في فهھمكك لعناصرر االصالةة.  

ااقررأأ اافسسس 6: 18 إإلى ماذذاا تشيیرر كلمة كل في كلل مررةة ذُذكررتت في هھھھذذهه ااآليیة؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حتى تصلي صالةة كاملة, عليیكك أأنن تعررفف جميیع أأنووعع االصالةة االمتنووعة. االصالةة مصططلح عامم ووقدد تشيیرر االى 
ططررقق متنووعة للتووااصلل مع هللا.  

ً ووهھھھي مذذكووررةة في أأفسسس 6: 18 . لتكنن ططلباتكك محددددةة قددرر ااإلمكانن • ً محدددًداا جدداا ططلبة ووتعني ططلبا
حيینما تصلي. بهھذذهه االططرريیقة لنن يیكوونن هھھھناكك أأيي شكك بخصووصص متى ووكيیفف سيیستجيیبب هللا لصالتكك.  

االشفاعة ووتعني صالةة خاصة لآلخرريینن, أأوو كما يیسميیهھا بوولسس هھھھنا ططلبة ألجلل لجميیع االقدديیسيینن       أأوو •
االمؤؤمنيینن . 

ااقررأأ ررووميیة 8: 26-27 وو  8: 34 إإنن االررووحح االقددسس وويیسووعع االمسيیح يیشفعانن فيینا لكي ✓
نتشّجع وونشفع في ااآلخرريینن. 

ااقررأأ 1 تيیمووثاووسس 2: 1 هھھھذذاا تذذكيیرر آآخرر بأنن هللا يیرريیدد منا أأنن نصلي أأوو نشفع في ااآلخرريینن ✓

• .d االشكرر عنصرر آآخرر للصالةة مذذكوورر في 1 تيیمووثاووسس 2: 1 . يیجبب أأنن تتضمنن االصالةة شكرًراا حقيیقيًیا
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ااقررأأ كوولووسي 4: 2 هھھھذذاا يیؤؤكدد بأنكك تحتاجج أأنن تكوونن شاكرًراا في االصالةة. ✓

ااقررأأ عبرراانيیيینن 13: 15 إإضافةً إإلى االشكرر, تضيیفف هھھھذذهه ااآليیة عنصرر االتسبيیح إإلى تووااصلكك ✓
  .dبا

االتسبيیح تقددمتكك االشفهھيیة d لكي تحتفلل بهھ. •

االصالةة هھھھي أأكثرر منن مجرردد إإخبارر هللا بما ترريیدد ووططلبكك منهھ لكي يیززوودد ااحتيیاجاتكك. تعلمّم أأنن تستخددمم عناصرر 
االصالةة ااألرربعة االمذذكووررةة أأعالهه. 

االتسبيیح. ااكتبب على ااألقلل ثالثث صفاتت منن صفاتت هللا ألجلهھا ُتسبحهھ . سّبحهھ ألنهھ هھھھوو هللا. يیتضمنن سفرر 
االمززااميیرر االعدديیدد منن نماذذجج االتسبيیح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االشكرر. ااكتبب على ااألقلل ثالثة أأشيیاٍء محددددةة تشكرر هللا منن أأجلهھا. ااشكررهه لما يیقوومم بهھ لكك. ــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ططلبة. ااكتبب ووسّجلل تارريیخ على ااألقلل ططلبتيینن محددددتيینن ستططلبهھما منن هللا خاللل ااألسبووعع االقاددمم.ــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ليیسس االغررضض منن االصالةة أأنن تتحوولل االى قائمة أأوو ووصفة للصالةة, ووال تعكسس أأيي ططلبب أأوو أأوولوويیةٍ 
ً معقووالً بيینن هھھھذذهه االعناصرر. ستتعلمم خصائصص وومباددئئ  معيینة. تعكسس حيیاةة االصالةة االصحيیحة تووااززنا

أأخررىى للصالةة أأثناء نمووكك بعمقق في هھھھذذاا االتووااصلل االرراائع مع هللا. 

االيیوومم االرراابع: يیجبب أأنن تكوونن صالتي تووااصالً ثابتاً  

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا اانن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي يیقوّويیكك هللا لتصبح أأكثرر اانتظظاًما في حيیاةة االصالةة •
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إإنن االصالةة بجووهھھھررهھھھا هھھھي بكلل بساططة االتكلمّم مع هللا. وولكنن االصالةة هھھھي أأكثرر منن مجرردد نشاطط أأوو شيءٍ ما 
تنشغلل بهھ منن ووقتت آلخرر. يیجبب أأنن تكوونن االصالةة حالة فكرر ووأأسلووبب حيیاةة ووتووااصلل دداائمم مع هللا االذذيي يیحبكك.  

ااقررأأ اافسسس 6: 18 متى يیجبب أأنن تصلي؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 تسالوونيیكي 5: 17 كمم مررةة عليیكك أأنن تصلي؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل سبقق ووأأنن ذذهھھھبتت في ررحلة ططوويیلة مع صدديیقق مقرّربب أأوو مع أأحدد أأقارربكك ووااختبررتت أأووقاًتا حيیثث كنتما 
جالسيینن أأنتما ااإلثنانن في صمتت ليیسس بسببب عددمم ووجوودد تووااصلل أأوو ألنكما غاضبيینن منن بعضكما االبعضض وولكنن 
ألنهھ لمم يیكنن لدديیكما ما تقووالنهھ في تلكك االلحظظة؟ لمم يیكنن االتووااصلل مقططووًعا ألنن كلل ووااحدد منكما كانن يیعلمم أأنهھ اانن 
تحددثث أأحددكمم فإنن ااآلخرر سيیكوونن مووجوودًداا وومستعدًداا لإلصغاء. هھھھذذاا ما يیعنيیهھ صلوواا بال اانقططاعع أأيي اانفتاحح دداائمم مع 
هللا. ووهھھھذذاا أأيیضاً يیعني أأنن ووضعيیة جسمكك بما في ذذلكك االرركووعع أأوو االووقووفف أأوو االتمدددد على ااألررضض أأوو االمشي أأوو 

  .dقيیاددةة االسيیاررةة فهھذذهه كلهھا ال عالقة لهھا بالمووضووعع ما ددمتت على ااتصالل با

ااقررأأ اافسسس 6: 18 مررةة ثانيیة. ماذذاا يیعني أأنن نصلي بكلل مووااظظبة ووإإصرراارر؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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عليیكك أأنن تستمرر بالصالةة ألجلل أأمرر ما إإلى أأنن تتأكدد بأنكك ااكتشفتت إإررااددةة هللا بخصووصص ذذلكك ااألمرر. قدد تكوونن 
ااستجابة هللا في بعضض ااألحيیانن بررفضض ططلبكك ألنهھ يیعررفف أأنكك لستت بحاجة لذذلكك االشيء ألنهھ قدد يیكوونن مؤؤذذيیاً 
ً كما كنتت تتخيیلهھا. إإضافة إإلى ذذلكك, فانن معووقاتت  لكك. ووفي أأووقاتتٍ أأُخررىى قدد ال تررىى ااستجابة هللا مباشررةة
معيینة , منن ضمنهھا خططيیئة لمم تعتررفف بهھا قدد تعررقلل صلووااتكك. ااططلبب منن هللا أأنن يُیظظهھرر لكك خططايیا محددددةة أأوو 

مووااقفف خاططئة (ططرريیقة تفكيیرر) أأنتت غيیرر مددرركك لهھا. 

ستأتي أأووقاتت حيیثث تكوونن قدد صليّیتت ألجلل أأمرر ما بشكلل متكرررر إإلى أأنن يیؤؤدديي صبرركك إإلى سالمم في قلبكك بعدد 
أأنن يیعلنن لكك هللا عنن االططرريیقة االتي سيیستجيیبب بهھا لصلووااتكك. على سبيیلل االمثالل في عبرراانيیيینن 11: 13 يیتحددثث 
االكتابب عنن بعضض ررجالل وونساء ااإليیمانن في االعهھدد االقدديیمم االذذيینن ووااظظبوواا على االصالةة إإلى أأنن نالوواا االتأكيیدد منن هللا 

بأنهھ سيیستجيیبب لصلووااتهھمم حتى بعدد مووتهھمم.  

ااقررأأ ااآليیاتت االتاليیة ووااذذكرر بجانبب كلل ووااحددةة منهھا سبًبا محتمالً لعددمم ااستجابة هللا لصالتكك: 

مززموورر 66: 18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

مّتى 6: 14-15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

1 بططررسس 3: 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

يیعقووبب 4: 2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

يیعقووبب 4: 3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

أأمثالل 28: 9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

اانظظرر بددقة إإلى ااآليیاتت أأعالهه, ااكتبب أأيّیة معووقاتت محددددةة قدد تؤؤثرر على االصالةة في حيیاتكك. ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 dإإنن االصالةة, حالهھا حالل ووسائلل ااالتصالل االجيیددةة, تتططلبب االترركيیزز وواالجهھدد. ووأأثناء االصالةة, تتعمقق عالقتكك با
ووتكتشفف فكررهه بخصووصص شؤؤوونن االحيیاةة.  

ااقررأأ كوولووسي 4: 2 تجدد نفسس فكررةة االسهھرر بالصالةة االمذذكووررةة في أأفسسس 6: 18. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مررقسس 14: 38.  

االسهھرر بالصالةة معناهه أأنن تبقى مسيیقظًظا وومنتبهًھا. لقدد ااكتشفف االعدديیدد منن االناسس أأنهھ منن االسهھلل ّجدًداا أأنن يیصبح 
االفكرر شارردًداا أأثناء االصالةة, تماًما كما حذذرر يیسووعع تالميیذذهه في مررقسس 14. إإنن إإحددىى االططررقق االفّعالة للسهھرر 
بالصالةة هھھھي أأنن تحتفظظ بسجلل ليیووميیاتت االصالةة. لقدد سبقق ووأأنن بددأأتت بتسجيیلل ططلباتت االصالةة ووتفاعلتت مع 

االكتابب االمقددسس في هھھھذذهه االماددةة االددررااسيیة. 
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أأثناء تقددمكك في هھھھذذهه االماددةة االددررااسيیة, ستكوونن فكررةة جيیددةة إإنن بددأأتت بتسجيیلل يیووميیاتكك بخصووصص تووااصلكك مع هللا 
بالصالةة وواالكتابب االمقددسس. بإمكانكك أأنن تبددأأ بددفترر مالحظظاتت صغيیرر تسجلل فيیهھ كلل يیوومم قائمًة بططلباتت االصالةة 
ووأأهھھھمم االددررووسس االتي تعلمتهھا منن االكتابب االمقددسس في ذذلكك االيیوومم. ووحيینما يیستجسبب هللا لصالتكك, بإمكانكك أأنن 
تسجلل ذذلكك في عموودد منفصلل في يیووميیاتكك ووفي نفسس صفحة االيیوومم االذذيي ططلبتت فيیهھ ذذلكك ااألمرر في االصالةة. إإذذاا 
كانن عنددكك أأسئلة, ااططلبب مشووررةة مؤؤمنن ذذاا خبررةة أأكبرر منكك. بإمكانكك أأنن تستخددمم هھھھذذاا االددفترر لتسجيیلل يیووميیاتكك 

إإلى أأنن تنتهھي منن هھھھذذهه االماددةة االددررااسيیة ووبعدد ذذلكك تستططيیع أأنن تستخددمم ددفترًراا آآخرر جدديیدد لتسجلل فيیهھ يیووميیاتكك.  

االيیوومم االخامسس: االصالةة هھھھي جووهھھھرر عالقتي االناميیة مع هللا  

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل اانن تتعمقق عالقتكك باs االيیوومم. •

حيینما تررىى أأنن هللا يیستجيیبب لصلووااتكك, فإنن إإيیمانكك سيینموو ووسيیرركك معهھ سيیصبح حقيیقة ووذذاا قيیمة أأكبرر كلل يیوومم. 
االصالةة هھھھي أأكثرر منن مجرردد نشاطط بلل هھھھي أأكبرر منن كوونهھا حالة فكرريیة. االصالةة هھھھي االجووهھھھرر االعميیقق لعالقتكك 

 .dبا

ااقررأأ 1 تيیمووثاووسس 2: 5 منن هھھھوو االشخصص االووحيیدد االذذيي يیرربططكك باs؟ لستت بحاجة إإلى كاهھھھنن أأررضي أأوو أأيي 
شخصص أأوو ووسيیطط لصلووااتكك ألنن يیسووعع االمسيیح هھھھوو كاهھھھنكك في االسماء. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  86



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ااقررأأ عبرراانيیيینن 4: 15 وو عبرراانيیيینن 10: 19-23 فسرر االثقة االتي يیمكنن أأنن تنالهھا بالصالةة وولماذذاا؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیووحنا 5: 14-15 هھھھذذهه ااآليیة تعططيیكك أأيیًضا ثقة بالصالةة حيینما تصلي حسبب مشيیئة هللا. أأيینن تعتقدد أأنكك 
ستكتشفف مشيیئة هللا حتى تصلي بهھذذهه االثقة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ فيیلبي 4: 6-7 أأذذكرر أأكبرر قلقق أأوو ااهھھھتمامم في حيیاتكك في هھھھذذهه االلحظظة. كيیفف يیجبب أأنن تتعاملل مع هھھھذذاا           
االقلقق حسبب هھھھذذاا االمقططع؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ 1 تسالوونيیكي 5: 18 منن االمحتملل أأنن ال تعاني منن أأيیة مشاكلل بخصووصص تقدديیمم االشكرر d على برركاتهھ 
االعدديیددةة في حيیاتكك.وولكنن هھھھنالكك أأووقاتت عليیكك أأنن تقددمم االشكررd على كلل شيء حتى ووإإنن لمم تكنن تررىى االبرركاتت 

مباشررةة. 

ً في حيیاتكك ااآلنن؟ إإلى ماذذاا تررشددكك هھھھذذهه ااآليیة للقيیامم بهھ؟ اافعلهھ ااآلنن.  ما هھھھي أأكثرر االظظررووفف تحدّديیا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كما تعلمتت أأنن صالتكك يیجبب أأنن تكوونن كاملة, كذذلكك يیجبب أأنن تتضمنن صالتكك عالقة كاملة مع هللا ااآلبب ووااإلبنن 
وواالررووحح االقددسس. كما أأنن عالقة االصالةة االكاملة مع هللا  ستجعلكك مشتررًكا بشكلل كاملل جسدديیاً وونفسيیاً ووررووحيًیا.  

ااقررأأ يیووحنا 4: 13-14 وو 15: 15 وو 16: 24-23  

إإلى منن تووّجهھ أأوو تقدّدمم صلووااتكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

باسمم منن تططلبب؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االعدديیدد منن االناسس يیختموونن صالتهھمم بقوولهھمم مثألً " باسمم يیسووعع أأصلي, آآميینن". هھھھذذاا أأمرر جيیدد لكنهھا ليیستت االعباررةة 
االضرروورريیة لضمانن ااستجابة االصالةة. أأنن تصلي " باسمم يیسووعع" هھھھوو إإعالنن بأنن هللا يیستجيیبب للصالةة على 

أأساسس مووتت ووددفنن ووقيیامة يیسووعع االمسيیح, سووااًء نططقتت بهھذذهه االكلماتت أأمم ال. 
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ااقررأأ اافسسس 2: 18 وو 6: 18  

ااقررأأ يیهھووذذاا 1: 20 

أأنن تصلي بالررووحح هھھھوو عكسس أأنن تصلي بحسبب ررغباتكك ااألنانيیة. يیجبب أأنن تكوونن االصالةة عالقة ررووحيیة كاملة 
مع هللا. إإنن ررووحح هللا االذذيي يیحيیا فيیكك يیعططيیكك مددخالً مباشررااً d ااآلبب. تتقددمم بكلل جررأأةة في محضرر هللا ألنكك أأتيیتت 
باسمم إإبنهھ يیسووعع االمسيیح. ووتؤؤدديي أأفضلل ما لدديیكك لتططلبب منهھ ااألشيیاء االتي هھھھي حسبب مشيیئتهھ, ألنكك ااكتشفتهھا 

في كلمتهھ, االكتابب االمقددسس. لذذلكك, لكك ثقة بأنهھ سيیستجيیبب لصالتكك حسبب ططرريیقتهھ ووووقتهھ. 

مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت إإضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االددررسس االساددسس 

ااإلررشادد: ااكتشافف كيیفيیة إإررشادد هللا لي 

كيیفف يیررشددني هللا 

آآيیة االحفظظ: اافسسس 5: 17 

االفكررةة االررئيیسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: هللا يیررشددني منن خاللل االكتابب االمقددسس ووشهھاددةة ررووحهھ وواالكنيیسة 
االمحليیة. 
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إإنن معظظمم أأتباعع يیسووعع االمسيیح قدد تصاررعوواا أأوو يیتصاررعوونن أأوو سيیتصاررعوونن مع هھھھذذاا االسؤؤاالل, كيیفف أأكتشفف 
إإررشادد هللا. االحيیاةة مليیئة بالقررااررااتت االيیووميیة االمهھمة, االبعضض منهھا عادديیة ووأأخررىى غيیرر عادديیة. كيیفف يیستططيیع 

االمؤؤمنن االصاددقق أأنن يیعررفف ااتخاذذ االقرراارر االصحيیح في شؤؤوونن االحيیاةة؟ 

لكي تفهھمم كيیفف يیررشددكك هللا, فمنن االمفيیدد أأنن تعررفف أأووالً أأنن االكتابب االمقددسس يیعططي إإررشاددااتت ووااضحة لكلل 
مؤؤمنن, بما فيیهھمم أأنتت, بخصووصص نووعيیة االحيیاةة االتي سيیحيیاهھھھا كلل ووااحدد فيیهھمم. ووبغضض االنظظرر عنن االووقتت أأوو 
ً لدديیهھ خططة خاصة ووفرريیددةة لكلل  ً معيینة عنن كلل ووااحدد فيینا. ووهللا أأيیضا االمكانن أأوو االمجتمع, فاd يیتووقع أأموورراا
مؤؤمنن ووهھھھوو االذذيي يیررشددكك لكي تتخذذ االخيیاررااتت االصحيیحة في كلل أأحددااثث االحيیاةة. ستتعلمم في هھھھذذاا االددررسس كيیفف 
يیررشددكك هللا ووستكتشفف االمصاددرر االتي يیووفررهھھھا لكك لكي يیساعددكك في أأنن تتبع قيیاددتهھ. إإنن ددوورركك هھھھوو أأنن ترركزز 
على اانن تكوونن ذذلكك االشخصص االذذيي يیرريیددهه هللا, ثمم سيیررشددكك خططووةة خططووةة عبرر االحيیاةة لكي يیتممم خططتهھ االفرريیددةة 

لكك. 

االيیوومم ااألوولل: هللا كشفف لي عنن مشيیئتهھ في االكتابب االمقددسس  

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلٍل لكي تكوونن قاددرًراا على تجسيیدد ووتططبيیقق حقق هللا االذذيي ااكتشفتهھ في االكتابب االمقددسس. •

إإنن مشيیئة هللا هھھھي, ررغباتهھ, أأهھھھدداافهھ االررااسخة, خيیاررهه  أأوو سررووررهه في أأيیة مسألة معيینة.  قالل يیسووعع في             
يیووحنا  5: 30 بانهھ قدد جاء ليیتممم مشيیئة ااآلبب ووليیسس مشيیئتهھ. ووكرررر االتززاامهھ هھھھذذاا في يیووحنا 6: 38 ووفي 
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مناسباتت أأخررىى أأيیًضا.  وونحنن لدديینا نفسس اااللتززاامم تجاهه مشيیئة هللا. لقدد تعلمتت في االصالةة االرربانيیة أأنن تقوولل 
لتكنن مشيیئة هللا كما في االسماء كذذلكك على ااألررضض.  

ااقررأأ اافسسس 5: 17 عليیكك أأنن تفهھمم مشيیئة هللا في حيیاتكك. إإذذاا كانن هللا يیرريیدد أأنن تعررفف مشيیئتهھ, فيیجبب حيینئذٍذ أأنن 
تكوونن مفهھوومة ووفي متناوولل االيیدد. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 2: 11-16 في االددررسس االرراابع, عايینتت هھھھذذاا االمقططع لمقاررنة حكمة هللا بحكمة االعالمم. وويینهھي 
بوولسس مناقشتهھ في ااآليیة 16 بقوولهھ إإنن لنا فـــــــــــــــكر املـــــــــــــــسيح. ووإإنن نفسس االكلمة قدد تعني هـــــــــــــــدف أو مـــــــــــــــشيئة. إإنن 

االمصددرر ااألساسي لكشفف مشيیئة هللا هھھھوو كلمتهھ, االكتابب االمقددسس. 

يیحتوويي االكتابب االمقددسس على إإعالناتت ووااضحة لمشيیئة هللا. ووإإنن مسؤؤووليیتكك هھھھي أأنن تعررفف مشيیئتهھ ووتقتدديي 
بالمسيیح بأنن تططلبب مشيیئة هللا فووقق مشيیئتكك ووتصلي أأنن تصبح هھھھذذهه االمشيیئة حقيیقة على ااألررضض كما هھھھي في 

االسماء. 

ااقررأأ ااآليیاتت االتاليیة ووووّضح ما هھھھي مشيیئة هللا في كلل حالة: 

ررووميیة 12: 1-2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 تسالوونيیكي 4: 3-7ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 تسالوونيیكي 5: 18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 بططررسس 2: 13-15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأيي مجالل أأوو مجاالتت حيیاتكك ال تتفقق مع مشيیئة هللا االمعلنة في ااآليیاتت االسابقة؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االخططووااتت االفعليیة االتي ستقوومم بهھا لططلبب مشيیئة هللا فووقق مشيیئتكك؟ إإذذاا كنتت غيیرر متأكدد أأططلبب 
االمساعددةة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیووحنا 7: 17 عنددما تختارر أأوو تررغبب في عملل مشيیئة هللا, فإنن االنتيیجة ستكوونن ثقة متناميیة في حقق هللا.  

ستكتشفف مشيیئة هللا في االكتابب االمقددسس حيینما تططلبهھا بالصالةة االوواافررةة ووتحتت قيیاددةة ررووحح هللا. حتى ووإإنن كنتت 
غيیرر متأكدد منن االخططووةة االتاليیة, باستططاعتكك أأنن تبددأأ بالعيیشش متوواافًقا مع مشيیئة هللا االمعلنة بووضووحح في االكتابب 
االمقددسس. هھھھنالكك ما يیكفيیكك منن مشيیئة هللا االمعلنة بووضووحح  جدًداا في االكتابب االمقددسس لتتممهھا إإلى أأنن تحصلل على 

تأكيیدد ووااضح إلررشادد هللا بخصووصص االخططووةة االتاليیة. 
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االيیوومم االثاني: خططة هللا لحيیاتي ليیسس لهھا مثيیلل 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیقووددكك لتفهھمم منن هھھھوو ااإلنسانن االذذيي خلقكك هللا لتكوونن عليیهھ. •

تووجدد تعابيیرر كثيیررةة لمشيیئة هللا في االكتابب االمقددسس وواالتي تنططبقق بشكلل متساوٍو على جميیع أأتباعع االمسيیح. وومنن 
االمهھمم أأنن تعررفف أأنن هللا يیهھتمم بك كفرردد وولدديیهھ تصميیمم خاصص لحياتك ووقدد وهبك ووفًقا لذذلكك.  

ااقررأأ يیووحنا 1: 40-42 غيّیرر يیسووعع أأمسس سمعانن إإلى بططررسس وواالذذيي يیعني االصخررةة. كانن ليیسووعع هھھھددفف لحيیاةة 
بططررسس ووررأأىى  كيیفف سيیكوونن بططررسس في االمستقبلل.  

ااقررأأ يیووحنا 1: 48  ررأأىى يیسووعع نثنائيیلل ووكانن لدديیهھ خططة لهھ حتى قبلل أأنن يیتعررفف نثنائيیلل على يیسووعع.  

ااقررأأ ااعمالل 26: 13-20 بعدد أأنن يیسرردد لنا بوولسس قصة لقائهھ بالمسيیح , يیذذكرر لنا هھھھددفف هللا االخاصص بحيیاتهھ.  
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كما ووضع هللا تماًما خططة فرريیددةة لحيیاةة بططررسس وونثنائيیلل ووبوولسس, فقدد ووضع خططة لحيیاتكك أأيیًضا. اانن هھھھذذهه االخططة 
ليیستت مخطططًطا معقدًداا يیشررحح بالتفصيیلل كلل حرركة تقوومم بهھا بلل إإنهھا هھھھددفف عامم يیتالءمم مع مووااهھھھبكك وومهھاررااتكك 
ووقابليیاتكك ووااهھھھتماماتكك ووخلفيیتكك ووشخصيیتكك. إإنن غررضض هللا هھھھوو أأنن تكوونن أنـــــت فرريیدًداا منن نووعكك ووأأنن تصبح ما 
خلقكك هللا لتكوونن عليیهھ. ووهللا ال يیخفي هھھھذذهه االخططة عنكك, وولكنهھ يیددعووكك إإلى إإّتباعع حقق كلمتهھ ووإإررشادد ررووحهھ لكي 

تختبرر مللء ما خططططهھ لكك . 

ااقررأأ إإررميیا 10: 23  أأرراادد إإررميیا أأنن يیحصلل على ااإلررشادد وولكنهھ عررفف أأنهھ لنن يیجددهه في ددااخلهھ. 

ااقررأأ اامثالل 3: 5-6 ما هھھھي االمتططلباتت االثالثهھ في هھھھذذهه ااآليیاتت لكي يیقووددنا هللا في االططرريیقق االصحيیح؟ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كنتت تفتقرر إإلى إإحددىى هھھھذذهه االمتططلباتت, ما هھھھي االخططووااتت االتي بإمكانكك االقيیامم بهھا لكي تصحح هھھھذذاا االووضع؟  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تررشددنا ااآليیة في أأمثالل 3: 6 إإلى أأنن نعررفف أأوو نددرركك هللا في كلل ططررقنا ووسلووكنا ووعاددااتنا وو مجاالتت حيیاتنا. 
إإنن االنتيیجة االمووعووددةة هھھھي أأنن هللا سيیووّجهھ سبلكك, ووكلمة سبيیلل متررجمة منن االلغة االعبرريیة ووتعني االططررقق االباليیة 
االمؤؤسسة بووضووحح وواالتي تعني حررفيیاً ااألخادديیدد االتي ُتخلّفهھا االعررباتت على االططرريیقق االتي تمرر بهھا بشكلل مستمرر. 
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ال تخفف منن أأنن تسلمم حيیاتكك d ألنهھ سيیررشددكك إإلى ططررقق ووااضحة سارر بهھا أأناسس أأخرروونن قبلكك وولكنن مع ذذلكك 
فهھي تناسبكك تماًما. 

ما هھھھي االحاالتت االتي مررتت على حيیاتكك حيیثث لمم تأخذذ فيیهھا ااررشادد هللا بعيینن ااالعتبارر؟ على سبيیلل االمثالل, هھھھلل 
أأنتت معتادد جدًداا للقيیامم بعملكك, أألمم يیحددثث أأبدًداا أأنكك أأعططيیتت مجاالً d لكي يیعايینن وويیقوودد؟ إإذذاا لمم تكنن متأكدًداا, ااططلبب 
منن هللا أأنن يیكشفف لكك تلكك االمجاالتت االتي تحتاجج فيیهھا ألنن تعتررفف بهھ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن االتلميیذذ االحقيیقي ليیسووعع االمسيیح يیسلمّم خططططهھ االشخصيیة d. بددالً منن أأنن تططلبب منهھ برركة لخططططكك, ااططلبب منهھ 
أأنن يیقووددكك إإلى خططططهھ وومقاصددهه. ااجعلل منن هھھھذذاا االططلبب ترركيیزز صالتكك االيیووميیة.  

ااقررأأ فيیلبي 2: 13 هللا يیعملل فيیكك ليیسس فقطط لكي تعملل مشيیئتهھ وولكنن لكي تجعلل مشيیئتهھ فووقق مشيیئتكك! 

حيینما تتبع تعليیماتت أأمثالل 3: 5-6 ووتسلمم سيیططررةة حيیاتكك d, فإنكك بذذلكك تضع أأساساًً لكي تتبع إإررشادد هللا في 
حيیاتكك ووهھھھوو يیقوّومم سبلكك. 

االيیوومم االثالثث: هللا يیقووددني بثالثة مصاددرر ررئيیسيیة 
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االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلٍل لكي تستفيیدد كّليًیا منن االمصاددرر االتي ووفررهھھھا هللا إلررشاددكك. •

إإنن االمالحح االذذيي يیحدددد خطط سيیررهه يیستخددمم مووقعيینن أأوو أأكثرر يیكوونانن معررووفيینن ووووااضحيینن جدًداا لكي ما يیحدددد 
مووقعهھ على االخرريیططة. ووعمليیة إإكتشافف إإررشادد هللا مشابهھهھ لهھا حيیثث تتووفرر لدديیكك ثالثة مصاددرر مووثووقة ووعنددما 
تتتوواافقق مع ما ترريیدد أأنن تعملهھ أأوو عنددما ال تعلمم ماذذاا عليیكك فعلهھ بإمكانكك اانن تكوونن ووااثًقا منن ااختيیارر االططرريیقق 
االصحيیح. إإنن هھھھذذهه االمصاددرر االثالثة هھھھي االكتابب االمقددسس ووررووحح هللا وواالكنيیسة. سنستكشفف في هھھھذذاا االددررسس, كيیفف 

يیستخددمم هللا هھھھذذهه االمصاددرر االررئيیسيیة االثالثة إلررشاددكك.  

ااقررأأ 2 تيیمووثاووسس 3: 15-17 في ااآليیة 15 تررىى كيیفف أأنن هللا يیستخددمم ااألسفارر االمقددسة ليیقوودد تيیمووثاووسس إإلى 
االخالصص, تماًما كما فعلل معكك. وويیستمرر هللا في ااستخدداامم االكتابب االمقددسس ليیررشددكك بعدد أأنن آآمنتت بهھ. 

في ااآليیة 17, ما هھھھوو االهھددفف ااألسمى االذذيي يیرريیدد هللا أأنن يیحققهھ في حيیاتكك منن خاللل ااألسفارر االمقددسة؟ عّبرر 
عنهھ بكلماتكك االخاّصة. ( في االكتابب االمقددسس, ال ُتستخددمم كلمة كاملل أأبددااً للدداللة على كوونن االشخصص بال خططيیئة 
أأوو عيیبب, وولكنن لكي تعّبرر عنن فكررةة االنضووجج وواالتأهھھھبب لقصدد هللا). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في ااآليیة 16, ما هھھھي ووظظائفف االكتابب االمقددسس ااألرربعة االمفيیددةة لحيیاتكك؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فّسرر حسبب ااعتقاددكك ماذذاا يیعني أأنن تعططي مثاالً لكلل ووااحدد منهھمم؟ (تلميیح: االعقيیددةة ببساططة تعني االتعليیمم)   
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ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأعطِط مثاالً عنن كيیفف يیررشددكك هللا منن خاللل إإحددىى االووظظائفف ااألرربعة للكتابب االمقددسس, أأوو ااذذكرر حاجة معيینة في 
إإحددىى هھھھذذهه االمجاالتت ااألرربعة, حتى تصلي منن أأجلل إإررشادد هللا ووأأنتت تددررسس االكتابب االمقددسس هھھھذذاا ااألسبووعع. 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هللا يیررشددكك أأثناء ددررااستكك للكتابب االمقددسس. تذذكرر دداائًما أأنن هللا يیتكلمم االيیكك منن خاللل االكتابب االمقددسس عنددما 
تتلقى منن ااآلخرريینن تعليیًما أأوو ووعظًظا منن االكتابب االمقددسس, أأوو تقررأأ كتًبا عنن االكتابب االمقددسس, أأوو حتى عنددما 

تناقشش االكتابب االمقددسس مع ااآلخرريینن. 

ااقررأأ غالططيیة 5: 16-26 الحظظ االتأكيیدد على االسلووكك بالررووحح وواالتناقضض بيینن أأعمالل االجسدد ووثمرر •
االررووحح.  

ااقررأأ غالططيیة 5: 18 يیحاوولل بعضض االناسس إإررضاء هللا بالعيیشش ططبًقا للقوواانيینن أأوو االمحررماتت وويیجاهھھھددوونن •
للقيیامم باألعمالل االصحيیحة. يیشيیرر بوولسس إإلى أأنن االعيیشش حسبب االنامووسس يیحرركك االررغباتت االشرريیررةة 
االمووجووددةة فيیكك. هھھھددفكك هھھھوو ااالنقيیادد بررووحح هللا االذذيي فيیكك حيیثث يیحيیا في كلل مؤؤمنن (اافسسس 3: 16) لكي 
يیفيیضض برّر هللا بشكلل ططبيیعي منن ددااخلكك, ووليیسس كما يینتج منن االجهھوودد االبشرريیة ( االبرّر االذذااتي االذذيي تحاوولل 

أأنن تلبسهھ كما تلبسس مالبسكك). 

ااقررأأ ررووميیة 8: 14-16 الحظظ ثانيیة االتعليیقق االخاصص عنن ااالنقيیادد بالررووحح. في ااآليیة 16 اانتبهھ إإلى كيیفف •
أأنن ررووحح هللا االذذيي يیحيیا فيیكك قاددرر على أأنن يیؤؤ كدد وويیتفقق مع أأوو يیشهھدد لررووحكك. هھھھذذاا هھھھوو االصووتت االذذيي 
ددررستت عنهھ في االددررسس االثالثث. في بعضض ااألحيیانن االررووحح يیشهھدد منن خاللل االمشووررةة االتي تأخذذهھھھا منن 

مؤؤمنيینن آآخرريینن بالغيینن أأوو في ظظررووفف معيینة لكي ما تتأكدد منن ااتجاهھھھكك. 
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يیررشددكك هللا حيینما تتعلمم كيیفف تميّیزز شهھاددةة ررووحح هللا فيیكك. تذذّكرر أأنهھ في بعضض ااألحيیانن يیستخددمم االررووحح االقددسس 
بعضض االظظررووفف أأوو تعليیقاتت ااآلخرريینن ليیثمرر تلكك االشهھاددةة االددااخليیة في قلبكك. ووهھھھذذاا ال يیحصلل في بعضض ااألحيیانن 

بشكلل باططني تماماً وولكنهھ  أأمرر خاررقق للططبيیعة كليیاً , ألنهھ عملل ررووحح هللا. 

ااقررأأ اافسسس 4: 11-16 يیصفف لنا هھھھذذاا االمقططع كيیفف أأنن جسدد االمسيیح يیعملل معاً  لحمايیة ااألعضاء منن االضيیاعع 
ووقيیاددةة كلل ووااحدد فيیهھمم  إإلى االنضووجج االررووحي. 

يیررشددكك هللا عنن ططرريیقق االكنيیسة. تذذّكرر أأنن جسدد االمسيیح ووااسع االمجالل ووقدد يیستخددمم هللا أأحدد خدداامهھ منن خلفيیة 
مختلفة كليیاً عنكك ليیتحددثث إإليیكك في أأصعبب لحظظاتت حيیاتكك. إإنن أأكبرر فررصة للتعررفف على مؤؤمنيینن آآخرريینن هھھھي 

بالتأكيیدد منن خاللل كنسيیتكك االمحليیة. 

هھھھلل تنتمي إإلى كنيیسة بيیتيیة محليیة حيیثث تجدد هھھھذذاا االنووعع منن االتقوويیة وواالحمايیة ووااإلررشادد االمتباددلل؟ ـــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل أأنتت منتظظمم في حضوورركك  إإذذاا لمم تكنن, قرررر أأنن تنتمي إإلى كنيیسة محليیة خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع. ـــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً في  كما تعلمتت ااالنتظظامم في صررفف ووقتت يیوومي بددررااسة االكتابب االمقددسس وواالصالةة, عليیكك أأنن تنتظظمم أأيیضا
حظظوورركك للكنيیسة ألنهھا مصددرر آآخرر يیستخددمهھ هللا ليیررشددكك في سيیرركك االررووحي. آل تووجدد كنيیسة مثاليیة, لكنكك 
يیجبب أأنن تجدد ووااحددةة فيیهھا ررعاةة وومعلميینن مووهھھھووبيینن ممنن يیررّكززوونن على ددررااسة االكتابب االمقددسس ووحيیثث يیشهھدد 

االررووحح االقددسس لررووحكك أأنهھ هھھھذذاا هھھھوو االمكانن االذذيي يیجبب أأنن تنتمي إإليیهھ. 
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عنددما تكوونن هھھھذذهه االعناصرر في مكانهھا االصحيیح, االكتابب االمقددسس وواالشهھاددةة االددااخليیة للررووحح االقددسس وواالكنيیسة, 
ستتعلمم كيیفف تميّیزز إإررشادد هللا بشكلل أأفضلل في حيیاتكك. 

االيیوومم االرراابع: خططة هللا لي تتعلقق بكيیاني أأكثرر منن أأعمالي 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •
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ااططلبب منن هللا أأنن يُیرريیكك تلكك ااألماكنن في حيیاتكك االتي تحتاجج إإلى االتططوويیرر ووأأيیًضا ااططلبب أأنن يیؤؤكدد لكك •
مشيیئتهھ. 

يیررغبب كلل شخصص أأنن يیقوومم بالعملل االصحيیح وويیتخذذ االقررااررااتت االصحيیحة وويیتبع االططرريیقق االصحيیح. لقدد 
تعلّمتت سابًقا ثالثة مصاددرر أأوو شهھاددااتت يیستخددمهھا هللا إلررشاددكك إإلى ططرريیقق االحيیاةة االصحيیح. أأنن تقوومم 
باألعمالل االصحيیحة ليیسس بالضررووررةة ما يیجعلكك االشخصص االذذيي يیجبب أأنن تكوونن عليیهھ. وولكنن كوونكك 
االشخصص االصحيیح االذذيي خلقكك هللا لتكوونن عليیهھ سيینتج دداائًما أأشيیاًء صحيیحة عاجالً أأمم آآجالً. لذذاا, ففي تلكك 
االحاالتت حيیثث ال ززلتت فيیهھا غيیرر متأكدد منن ااألعمالل االتي يیجبب أأنن تقوومم بهھا, أأوو إإلى أأيینن يیجبب أأنن 

تذذهھھھبب, أأوو ماذذاا تقوولل, ررّكزز على كوونكك متأكدًداا منن أأنكك االشخصص االذذيي يیجبب أأنن تكوونن عليیهھ. 

ااقررأأ كوولووسي 1: 25-28 الحظظ االثمرر االنهھائي االمططلووبب لخددمة بوولسس في ااآليیة 28, لكي نحّضرر كلل إإنسانن 
كامالً, ناضًجا, تاماً أأوو مؤؤهھھھالً في االمسيیح. يیجبب أأنن يیكوونن هھھھذذاا االنضووجج هھھھددًفا لكلل تلميیذذ ليیسووعع االمسيیح. 

ً أأليیسس كذذلكك؟ لمم تفعلل شيیًئا لتستحقق االحيیاةة  ااقررأأ كوولووسي 2: 6-7 أأنتت تتذذكرر كيیفف قبلتت االمسيیح مخلصا
ااألبدديیة, لقدد قبلتت نعمة هللا بااليیمانن بكلمتهھ.بهھذذهه االططرريیقة يیجبب أأنن تسيیرر معهھ, ال أأنن تحاوولل االقيیامم بعملل ما لكي 
تنموو ررووحيًیا  أأوو لكي يیقبلكك هللا ووااآلخرروونن وولكنن بأنن تصبح ااإلنسانن االذذيي يیرريیددكك هللا أأنن تكوونن عليیهھ بالنعمة  

منن خاللل ااإليیمانن. 

ااقررأأ كوولووسي 2: 8  سيیحاوولل أأحددهھھھمم دداائًما أأنن يیخبرركك بأفكاررهه بخصووصص ما يیجبب أأنن تقوومم بهھ منن أأعمالل 
لتكوونن صحيیًحا أأمامم هللا. إإذذاا لمم تكنن هھھھذذهه ااألفكارر مططابقة للحقق االذذيي ووجددتهھ في االكتابب االمقددسس, فكنن حذذرًراا.  

هھھھلل يیمكنكك أأنن تصفف أأنهھ في إإحددىى االمررااتت حاوولل فيیهھا شخصص صاددقق االنيیة أأنن يیقنعكك للقيیامم بأمرر ما لمم تجددهه 
في االكتابب االمقددسس وولكنهھ كانن يیؤؤكدد لكك أأنهھ ااألمرر االضرروورريي االذذيي يیجبب أأنن تقوومم بهھ لكي يیقبلكك هللا أأوو 
؟  نن وو رر خ آل اا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماذذاا فعلتت, أأوو ما هھھھوو االمفررووضض أأنن تقوومم بهھ؟ كنن حذذررااً إإلى أأنن تجدد شيیئاً ووااضًحا في االكتابب االمقددسس, لدديیكك 
ررووحح هللا االذذيي يیشهھدد فيیكك, وولدديیكك االتأكيیدد منن االمؤؤمنيینن االبالغيینن االذذيینن تكنّن لهھمم ااالحترراامم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ كوولووسي 2: 9-12 اانتبهھ إإلى االعباررةة في ااآليیة 10 االتي تقوولل أأنكك في االمسيیح أأصبحتت كامالً أأوو مملووًءاا. 

هھھھلل سبقق ووأأنن تصاررعتت مع مشاعرر أأوو شعوورر بالنقصص؟ حدددد بأيي ططرريیقٍة شعررتت أأنكك غيیرر مكتفي أأوو يینقصكك 
شيء؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااستناددااً على كوولووسي 2: 10 آآيیة تووجهھاتت أأوو اافكارر عليیكك أأنن تتبناهھھھا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ كوولووسي 3: 1 حسبب هھھھذذهه ااآليیة, ما هھھھوو ووضعكك االحالي؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ كوولووسي 3: 2-17 على أأساسس ما أأنتت عليیهھ ااآلنن حسبب ااآليیة 1 فإنن ااآليیاتت االتاليیة تررشددكك إإلى نووعع 
ً ما أأنتت كيیانن ما لذذلكك يیجبب أأنن  االحيیاةة االتي يیجبب أأنن تحيیاهھھھا نتيیجة لذذلكك. أأنتت ال تقوومم بعملل ما لتصبح شيیئا

تعكسس أأفعالكك ما أأنتت عليیهھ ااآلنن. 
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ااذذكرر على ااألقلل سبعة ططررقق مذذكووررةة في هھھھذذاا االمقططع بأنن االكتابب االمقددسس يیقووددكك لتضبطط حيیاتكك لتتوواافقق على 
ما أأنتت عليیهھ ااآلنن في االمسيیح.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

حسبب ما ررأأيیتهھ في هھھھذذاا االمقططع, ما هھھھوو االتغيیيیرر االذذيي ستططلبب منن هللا أأنن يیصنعهھ في حيیاتكك خاللل هھھھذذاا 
ــ  ااألسبووعع؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حيینما ال تكوونن متأكدًداا منن إإررشاددااتت هللا لكك, ررّكزز أأنن تكوونن ذذلكك االشخصص االذذيي يیرريیددكك هللا أأنن تكوونن, ووكنن 
متأكدًداا منن أأنكك تعكسس ذذلكك في حيیاتكك االيیووميیة. 

االيیوومم االخامسس: هللا يیقووددني خططووةة خططووةة 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل ألجلل أأنن تتعلمم كيیفف تتبع قيیاددةة ررووحح هللا بشكلل أأفضلل. •

يیررشددكك هللا مستخددًما االترركيیبة االمكوونة منن االكتابب االمقددسس ووشهھاددةة االررووحح االقددسس وومشووررةة ووتعليیمم ووتشجيیع 
االكنيیسة. في بعضض أأووقاتت االتجرربة قدد تكوونن قلًقا ووترريیدد أأنن تررىى االمستقبلل االبعيیدد, وولكنن هللا يیختارر دداائًما أأنن 
يیقووددكك خططووةة ووااحددةة فقطط . يیسجلل لنا االكتابب االمقددسس في خررووجج 13: 17 أأنهھ عنددما أأنقذذ هللا ااإلسرراائيیليیيینن منن 
مصرر, ااختارر هللا أأنن ال يیقووددهھھھمم نحوو االططرريیقق االقصيیررةة أأوو ااألكثرر ااستقامة, عاررًفا بأنن االشعبب سيیررىى حررًبا 
وويیررتعبب وويیررجع إإلى مصرر. يیقووددكك هللا في بعضض ااألحيیانن خططووةة خططووةة ألنهھ يیعلمم بأنكك قدد تخافف ووال تعوودد 

تتبعهھ فيیما بعدد. وولكنن, ماذذاا تفعلل عنددما ال تعلمم ما هھھھي االخططووةة االتاليیة؟  

ااقررأأ ااعمالل 16: 1-7 كانن لبوولسس خططة لكي يیززوورر االكنائسس االتي أأسسهھا في ررحالتهھ االتبشيیرريیة االسابقة  
(أأعمالل 15: 36). شررعع بوولسس ووسيیال في ززيیاررةة االكنائسس حيیثث االتقيیا بتيیمووثاووسس ووددعيیاهه لإلنضمامم االى 
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فرريیقهھمم ووفي هھھھذذاا االمقططع, منعهھمم ررووحح هللا مررتيینن منن االتقددمم حسبب خططتهھمم. كانن بوولسس حساًسا جدًداا إلررشادد 
االررووحح وولمم يیحاوولل أأنن يیفررضض خططتهھ بالقووةة. 

هھھھلل تفهھمم االفررقق بيینن " أأنن تحققق شيیًئا ما" ووبيینن أأنن تكوونن حساًسا لقيیاددةة ررووحح هللا في حيیاتكك؟ 

ِصفف ووقًتا ما في حيیاتكك حيیثث أألغيیتت خططططكك ألنكك أأحسستت بأنن ررووحح هللا كانن يیغلقق االبابب؟ ــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ِصفف ووقًتا حققتت فيیهھ شيیًئا بقددررااتكك االخاصة. ماذذاا كانتت االنتيیجة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأعمالل 16: 8-10 حيینما أأووقفف ررووحح هللا خطططط بوولسس, قامم بأخذذ فرريیقق إإررساليیتهھ االى مدديینة تررووااسس 
وواانتظظرر إإلى أأنن يیووّضح هللا لهھمم االخططووةة االتاليیة. فكشفف هللا لبوولسس في ررؤؤيیة خاصة بأنهھ يیجبب أأنن تصلل ااألخبارر 
االساررةة للمسيیح إإلى مقددوونيیا (حاليیا االيیوونانن) في أأوورربا. وويیعتبرر هھھھذذاا ووااحدًداا منن أأهھھھمم ااألحددااثث في االتارريیخ ألنهھ أأددىى 
إإلى نشرر ررسالة ااإلنجيیلل في أأووررووبا ووااألمرريیكتيینن االشماليیة وواالجنووبيیة ووأأفرريیقيیا وواالشررقق ااألقصى. اانتظظرر بوولسس 
إإلى أأنن أأصبح ووااثًقا منن ااتخاذذ االخططووةة االتاليیة. أأنتت أأيیًضا لدديیكك ررؤؤيیة خاصة, أأال ووهھھھي االكتابب االمقددسس. حيینما ال 
تعلمم ما هھھھي االخططووةة االتاليیة, فلرربما هھھھذذاا هھھھوو االووقتت االذذيي تجلسس فيیهھ منتظظرًراا هللا ليُیظظهھرر لكك خططووتكك االتاليیة. قدد 

يیستخددمم هللا االكتابب االمقددسس ووشهھاددةة االررووحح وومشووررةة االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن في االكنيیسة أأوو جميیعهھا. 
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عنددما ووصلل بوولسس إإلى مقددوونيیا, لمم تكنن لدديیهھ أأيیة فكررةة عما سيیحصلل الحًقا. وولمم تكنن هھھھناكك أأيیة جمووعع 
تستقبلهھمم, كانن هھھھناكك فقطط بعضض االنساء االيیهھوودديیاتت االلووااتي ااجتمعنن  للصالةة قرربب االنهھرر يیوومم االسبتت. لمم يیكنن 
بوولسس يیعلمم أأنهھ سيیووااجهھ قرريیًبا إإمررأأةة بهھا أأررووااحح شرريیررةة, ووسيیحرّرضض على ااألغلبب لحصوولل شغبب في االمدديینة, 
وويُیلقى في االسجنن ثمم يینجوو منن هھھھزّزةة أأررضيیة! وولكنن ررسالة االمسيیح تأّصلتت ووبددأأتت االكنيیسة في فيیلبي- نفسس 

االكنيیسة االتي كتبب إإليیهھا بوولسس ررسالة أأهھھھلل فيیلبي. إإنن أأفضلل ططرريیقة للعيیشش هھھھي أأنن تسيیرر خططووةة خططووةة. 

تحصلل في بعضض ااألحيیانن أأموورر سيیئة ليیسس لكك سيیططررةة عليیهھا وولمم تتسببب بهھا لنفسكك. ماذذاا تفعلل في حاالتت 
كهھذذهه؟  

ااقررأأ 2 كووررنووسس 12" 7-10 ال أأحدد بالتأكيیدد يیعلمم ماذذاا كانتت شووكة االجسدد هھھھذذهه, فقطط نعلمم أأنهھا كانتت مصددرر 
ً أأنن يیررفع هھھھذذهه االشووكة عنهھ, وولكنن هللا كانن يیعررفف  قلقق كبيیرر لبوولسس. صلّى بوولسس إإلى هللا ثالثث مررااتت ططالبا

أأكثرر ووااستجابب لصالتهھ بررفضض ططلبب بوولسس للررااحة. 

ماذذاا كانن االددررسس االررئيیسي االذذيي تعلمهھ بوولسس منن هھھھذذاا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لمم يیكنن لبوولسس أأيیة سيیططررةة على هھھھذذاا االووضع ووااختارر هللا أأنن ال يیررفع عنهھ هھھھذذهه االشووكة. وولكنن أأثناء االصالةة, كانن 
بوولسس قاددرًراا أأنن يیكتشفف حكمة هللا بالسماحح لهھ بأنن يیتعاملل مع هھھھذذاا االظظررفف غيیرر االمفررحح.  

منن خاللل إإضعافف االحالة االجسدديیة كانن هللا يیقوّويي بوولسس ددااخليًیا. 

ما هھھھوو االشيء االذذيي صّليیتت ألجلهھ مرراارًراا في حيیاتكك وولكنن لمم يیجدِد وولمم تعلمم ماذذاا تفعلل؟ قدد يیكوونن هھھھذذاا االشيء في 
االماضي أأوو ال تززاالل تعاني منهھ في االووقتت االحالي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف تستططيیع أأنن تتمثلل ببوولسس ووتتعلمم قصدد هللا بخصووصص االشيء االذذيي ووصفتهھ قبلل قليیلل؟ ـــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت إإضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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االددررسس االسابع 
االعباددةة: أأعيیشش حيیاتي ألمجدد هللا  

كيیفف يیجبب أأنن أأستجيیبب لمحبة هللا غيیرر االمشررووططة منن أأجلي؟ 

آآيیة االحفظظ: يیووحنا 4: 23 

االفكررةة االررئيیسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: سأعبدد هللا بالررووحح وواالحقق ألنهھ ووحددهه مستحقق االمجدد 
وواالتسبيیح. 

في منتصفف االقررنن االخامسس عشرر, كتبب االمؤؤمنوونن ااإلنكليیزز سلسلة منن ااألسئلة ووااألجووبة هھھھاددفيینن إإلى 
تثبيیتت االمؤؤمنيینن في االحقق. أأوولل سؤؤاالل تمم ططررحهھ كانن " ما هھھھي االخاتمة االررئيیسيیة لإلنسانن؟"         
ووكانن االجوواابب " إإنن خاتمة ااإلنسانن االررئيیسيیة هھھھي أأنن يیمّجدد هللا وويیتمتع بهھ إإلى ااألبدد". يیستكشفف هھھھذذاا 

االددررسس أأعظظمم مسؤؤووليیة للبشرريیة ووأأعظظمم برركة: االعباددةة. 

إإنن كلمة  الــعبادة مشتّقة منن مجمووعة كلماتت اانكليیززيیة تعني مســتحق worth-ship . أأيي أأنن االعباددةة 
ُتفررزز قددرًراا ووقيیمًة لشخصص ما أأوو لشيء ما. إإنن االعباددةة في االكتابب االمقددسس تعني إإعططاء كلل قددرر ووتسبيیح 

ووتكرريیمم ووتقدديیرر ووااحترراامم ووإإشاددةة وومجدد d االذذيي يیستحقق كلل هھھھذذاا. 

حيینما ال يیعبدد أأحددهھھھمم هللا منن كلل قلبهھ, فهھذذاا ألنهھ يیفتقرر لفهھمم ووتقدديیرر قيیمة هللا االتي ال ُتحدد إإنن االعباددةة هھھھي 
ااستجابة ططبيیعيیة للقيیمة االتي ُتفررززهھھھا d. هھھھذذاا االددررسس أأُعدد لكك لكي تصلل إإلى فهھمم ااعمقق ألستحقاقق هللا 

غيیرر االمتناهھھھي. 
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االيیوومم ااألوولل: االعباددةة هھھھي تقيیيیمم هللا لي. 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااصررفف بعضض االووقتت االيیوومم لتخبرر هللا ما مددىى قيیمتهھ بالنسبة لكك بسببب كلل صفاتهھ. •

إإنن منن أأوو ما تعبددهه يیعكسس جووهھھھرر قيیمكك. بعضض االناسس يیعبددوونن نجوومم االسيینما أأوو االرريیاضيیيینن أأوو بططلل أأوو بططلة 
وواالذذيینن يیمثلوونن قيیمتهھمم. ووااآلخرروونن يیعبددوونن ووظظيیفة أأوو ممتلكاتت. أأنن تعبدد هللا معناهھھھا أأنن تنسبب إإليیهھ قيیمة أأكبرر منن 

آآيي شيء آآخرر في حيیاتكك. 
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ااقررأأ أأخبارر ااأليیامم ااألوولل 16: 29 وو مززااميیرر 29: 1-2 أأنن نقددمم للرربب مجدد ااسمهھ يیعني أأنن نعططي قيیمًة إلسمهھ. 
ااسمكك يیمّثلل حيیاتكك, وولهھذذاا االسببب يیقوولل االناسس دداائماً " يیجبب أأنن أأحمي ااسمي" أأوو " أأرريیدد أأنن أأصنع لنفسي ااسماً"  

 .d ااقررأأ ررؤؤيیة 4: 10-11 يیقيیمم هھھھذذاا االمقططع بووضووحح عالقًة بيینن االعباددةة ووعمليیة إإعالنن قيیمة أأوو ااستحقاقق

عنددما نتحددثث عنن عباددةة نجوومم االسيینما أأوو أأبططالل االرريیاضة أأوو االووظظيیفة, قدد يیؤؤثرر هھھھذذاا على بعضض االناسس إإذذاا ما تمم 
ااستخدداامم هھھھذذاا االمصططلح على نحوو غيیرر محكمم. ووقدد يیكوونن ااألمرر قاسيیاً إإذذااً قلنا أأنن  أأوولئكك االذذيینن يیعبددوونن شخًصا 

أأوو شيیًئا فإنهھمم يیعلنوونن عنن قيیمهھمم االددااخليیة. وومع ذذلكك فإنن تعاليیمم االكتابب االمقددسس ووااضحة. 

ااقررأأ مززموورر 115: 1-8 حسبب ااآليیة 8, ماذذاا يیحصلل ألوولئكك االذذيینن يیصنعوونن وويیعبددوونن ااألووثانن؟ـــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ اافسسس 5:5 ووكوولووسي 3: 5 قدد تعتقدد أأنن عباددةة ااألووثانن لمم يیعدد لهھا ووجوودد في االعالمم االحدديیثث, وولكنن 
كيیفف تصفف هھھھاتيینن ااآليیتيینن عباددةة ااألووثانن  ووكيیفف يیمكنن أأنن تظظهھرر في االووقتت االحالي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كانن أأحدد االشبابب يیعبدد نجمم أأوو فررقة ررووكك مفضلة فليیسس بالضررووررةة أأنن يیصبح مثلهھمم بخصووصص االصووتت أأوو 
االمووهھھھبة االمووسيیقيیة. وولكنهھ سيیبددأأ بالفعلل في تنميیة ووإإظظهھارر نظظامم قيیمم مماثلل لهھمم. هھھھذذاا هھھھوو االتططبيیقق االمذذكوورر في 

مززموورر 115: 8. 

ااقررأأ ررووميیة 1: 16-25 يُیظظهھرر لنا هھھھذذاا االمقططع االكئيیبب أأنهھ عنددما ال تعبدد هللا فانكك ستعبدد شيیًئا أأوو شخًصا  آآخرر 
وواالنتيیجة ستكوونن كاررثيیة. 

  109



هھھھلل هھھھناكك شخصُصُ أأوو شيیئِِ في حيیاتكك تعتبررهه ذذاا قيیمة أأكبرر منن هللا؟ قبلل أأنن تجيیبب على االسؤؤاالل بسررعة, فّكرر 
بهھذذاا االكالمم ووأأنتت بررووحح االصالةة مددررًكا أأنن جوواابكك يیجبب أأنن يیعكسس أأكثرر منن مجرردد كلماتت. ــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قدد يیووجهھ إإليیكك االناسس في بعضض ااألحيیانن كلماتت االمدديیح وولكنكك تعلمم أأنهھمم يیفعلوونن ذذلكك ألنهھمم يیرريیددوونن شيیًئا. هھھھلل 
تعاملل هللا بنفسس االططرريیقة؟ هھھھلل عباددتكك هھھھي مجرردد كلماتت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كانتت االعباددةة تنسبب قيیمًة لشيء ما, خذذ االمجاالتت االتاليیة في حيیاتكك بعيینن ااالعتبارر ثمم ااذذكرر كيیفف تستططيیع 
أأنن تعّمقق عباددتكك s منن خاللهھا: 

ووقتكك . كيیفف ُتظظهھرر ططرريیقة ااستخدداامكك لووقتكك االقيیمة االتي تفررززهھھھا s؟ على سبيیلل االمثالل, هھھھلل يیستحقق •
االووقتت االذذيي تصررفهھ مع هھھھذذهه االددررااسة كلل يیوومم لتعررفف هللا أأكثرر؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأموواالكك. كيیفف تعكسس ططرريیقة تعاملكك مع أأموواالكك تقدديیرركك لقيیمة هللا لكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مووهھھھبتكك, مهھاررااتكك, قددررااتكك. كيیفف ُتعّبرر ططرريیقة ااستخدداامكك للميیززااتت االثميینة االمعططاةة منن هللا مددىى قيیمة •
هللا بالنسبة لكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االثاني: أأنا أأعبدد هللا بالررووحح وواالحقق. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیظظهھرر لكك ماذذاا يیعني أأنن تعبددهه بالررووحح وواالحقق. •

االعباددةة االحقيیقيیة تسموو فووقق االكلماتت ووااألفعالل االمجررددةة, إإنهھا تنسكبب منن عمقق االنفسس وواالررووحح. االعباددةة هھھھي 
حيیثث تالقي حقيیقة هللا. 

ااقررأأ تكوويینن 22: 1-14 تظظهھرر هھھھنا كلمة الــــــــــــــــــعـبـادة ألوولل مررةة في االكتابب االمقددسس ووُترريینا االعباددةة كلحظظة تحدديیدد 
حيیاةة بالنسبة إلبررااهھھھيیمم. كيیفف تبررهھھھنن لنا هھھھذذهه االقصة حقيیقة عباددةة إإبررااهھھھيیمم وواالقيیمة االتي أأعططاهھھھا لعالقتهھ باd بعدد 

مسيیررةة دداامتت 35 عاماً؟  

ااقررأأ يیووحنا 4: 21-24  يُیخبرر يیسووعع االمررأأةة االسامرريیة بانن االمسألة االررئيیسيیة في االعباددةة  ليیستت مكانن االعباددةة 
وواانما كيیفيیة االعباددةة. ما هھھھي االصفتانن االلتانن يیجبب أأنن تتووفرر عنددكك في االعباددةة حسبب ما يیقوولهھ يیسووعع؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن عباددةة هللا بالررووحح تتخططى أأيي فعلل أأوو مظظهھرر خاررجي ااوو ووضعيیة االجسمم. كانتت االعباددةة في االعهھدد االقدديیمم 
تتططلبب منن االشخصص أأنن يینحني وويیررتمي على ووجهھهھ على ااألررضض أأمامم االشيء أأوو االشخصص االذذيي يیعبددهه. تحددثث 
يیسووعع عنن يیوومم جدديیدد لعباددةة هللا بالررووحح, حيیثث اانهھا لقاء مع هللا نابع منن أأعماقق نفسس ااإلنسانن. االيیوومم االجدديیدد االذذيي 

تحددثث عنهھ يیسووعع قدد أأتى , حيیثث أأنن ررووحكك يیجبب أأنن تنحني باقرراارر متووااضع بماهھھھيیة هللا. 

ررووميیة 11: 33-36 هھھھذذاا نمووذذجج رراائع للعباددةة نابع منن ررووحح بوولسس. ررّكزز على ااآليیة 36 لكي تجيیبب على 
ااألسئلة االتاليیة: 
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كلل ااألشيیاء منن هللا. ااذذكرر على ااالقلل شيیًئا ووااحدًداا في حيیاتكك خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع تعتررفف بكوونهھ منن هللا. •
قدد يیكوونن حصلل شيیًئا يیصعبب تصدديیقهھ, وولمم تعتررفف حتى ااآلنن أأنهھ منن هللا. قدد يیكوونن أأيیًضا اامتحاًنا صعًبا 

منن هللا. أأيًي كانن, قدّدمهھ ووأأنتت تتعبدد d منن أأعماقق ررووحكك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كلل ااألشيیاء باs. ااذذكرر شيیًئا فررحتت بتحقيیقهھ في حيیاتكك خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع. لقدد قمتت بهھ منن خاللل •
نعمة ووقووةة هللا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااخبرر هللا ااآلنن مددىى قيیمتهھ بالنسبة لكك ألنهھ يیعملل منن خاللكك كلل ااألشيیاء في حيیاتكك.  •

كلل ااألشيیاء s. حتى حيینما ال تعتررفف باd أأوو تتعاوونن معهھ, فإنهھ يیستخددمم كلل ااألشيیاء ليیحققق مقاصددهه. •
إإنن عباددةة هللا بالررووحح تتضمنن ااالعترراافف االمتووااضع بأنن كلل ما لدديیكك ووما تفعلهھ يیجبب اانن تقدّدمهھ d. ما 
هھھھوو االشيء االذذيي تقوومم بهھ ااآلنن وواالذذيي يیجبب أأنن تقدّدمهھ بالررووحح حاالً؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اانن مجمووعع ما ذذكرر أأعالهه هھھھوو أأنن يیأخذذ هللا االمجدد في كلل ااألشيیاء. عنددما تعططي هللا االمجدد بكلل ووعيیكك •
وومنن أأعماقكك, فإنكك تعبددهه بالررووحح.  

إإنن عباددةة هللا بالررووحح هھھھي االعباددةة االتي يیجبب أأنن تتوواافقق مع االحقق االكتابي ووشخصص يیسووعع االمسيیح , االذذىى هھھھوو 
االحقق (يیووحنا 14: 6) ال أأنن تتوواافقق مع مشاعرركك ووررغباتكك ووأأفكارركك أأوو ااشيیائكك االمفضلة. إإنن االعباددةة بالحقق 

صاددقة ووتأتي منن االساجدديینن االحقيیقيیيینن ووااألصليیيینن االذذيینن يیططلبهھمم هللا (يیووحنا 4: 23). 
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ااقررأأ متى 15: 8. يیقتبسس يیسووعع مقططًعا منن سفرر االنبي إإشعيیاء وواالذذيي يیتحددثث عنن أأوولئكك االذذيینن ال يیسجددوونن 
بالحقق. 

ااقررأأ كوولووسي 1: 16-20. إإستنادًداا إإلى حقيیقة يیسووعع االمسيیح ووما فعلهھ, ااذذكرر على ااألقلل خمسة ااشيیاء منن 
هھھھذذاا االمقططع ألجلهھا يیستحقق أأنن تعبدد هللا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مززموورر 73: 24-26 ااذذكرر على ااالقلل ثالثة أأسبابب مذذكووررةة في هھھھذذاا االمقططع ألجلهھا يیستحقق هللا أأنن 
تعبددهه بالحقق. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 10: 31 تددلل هھھھذذهه االعباررةة االمختصررةة أأنن االعباددةة أأكثرر منن مجرردد فعلل, أأوو خددمة كنسيیة, أأوو 
ووقتت خاصص محدددد, وولكنهھا باآلحررىى تصررفف ررووحكك االذذيي يیجبب أأنن يیظظهھرر في كلل شيء في حيیاتكك ووفي كلل 

حيینن. 

االيیوومم االثالثث: االعباددةة جووهھھھرر حيیاتي ووصالتي. 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي يیعلمكك هللا كيیفف تتغلبب على االمعووقاتت االشخصيیة وواالتي قدد تمنعكك منن االددخوولل مباشررةة إإلى •
محضرر هللا بالصالةة االمتعبددةة. 

يیجبب أأنن تكوونن مددررًكا ااألنن بأنن عباددةة هللا بالررووحح وواالحقق هھھھي جووهھھھرر صالتكك ووكيیانكك االددااخلي ووهھھھي االططرريیقة 
االتي تحيیا بهھا حيیاتكك. لددىى بعضض االناسس عالقة بالمعررفة االكتابيیة ووكنيیستهھمم أأوو بما يیفعلوونهھ لخددمة هللا. االعباددةة 
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هھھھي قلبب عالقة حقيیقيیة مع هللا. االعباددةة هھھھي االعملل االذذيي يیستحووذذ على قلبكك ليیسس ألجلل ااحتيیاجاتكك ووإإنما ألجلل 
هللا نفسهھ. يیجبب اانن تتغلغلل االعباددةة إإلى صالتكك ووكلل ااستجابة لحيیاتكك.  

ُكتبتت االعدديیدد منن مززااميیرر االعهھدد االقدديیمم كامثلة للصالةة االتعبدديیة. ووررغمم أأنن االملكك ددااوودد ملكك إإسرراائيیلل كتبب نصفهھا 
تقرريیًبا, إإال أأنن االكّتابب ااالخرريینن ااكتشفوواا أأيیًضا قووةة االعباددةة بالصالةة, ووهھھھذذهه كلهھا مسجلة في سفرر االمززااميیرر أأيیًضا. 

ااقررأأ مززموورر 95. 

إإنن عمليیة ااستخدداامم ااآليیاتت االكتابيیة أأثناء االصالةة ططرريیقة عظظيیمة لتتعلمم كيیفف تعبدد هللا كما أأنهھا  تعتبرر مصددرر 
االهھامم مستمرر للعدديیدد منن االناسس. حاوولل اانن تضع نفسكك في مكانن كاتبب االمززموورر 95 . 

حيینما ال تعلمم ماذذاا تفعلل- ااعبدد هللا! وومهھما حصلل فإنكك لنن تخططيء ااالتجاهه اابددااً ااذذاا ما تووجهھتت االى هللا 
بالعباددةة. بقيیامكك بهھذذاا االعملل, فإنكك تؤؤكدد أأنن هللا أأثمنن بكثيیرر عنن أأيي شيء آآخرر, ووأأنن تددرركك أأنن كلل شيء 

منهھ ووبهھ وولهھ, لكي ما يیتلقى كلل االمجدد. 

ااقررأأ 2 صمووئيیلل 12: 15-20. ماذذاا فعلل ددااوودد عنددما ماتت اابنهھ االررضيیع؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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على سبيیلل االمثالل, في ااآليیتيینن ااآلوولتيینن قدد تصلي بهھذذهه االططرريیقة: " أأتقددمم أأمامكك يیا رربب مررنماً بفررحح, 
أأررنمم بفررحح لصخررةة خالصي. أأتقددمم أأمامكك بالشكرر, ااهھھھتفف إإليیكك فررًحا بهھذذاا االمززموورر."



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ اايیووبب 1: 13-20 . ماذذاا فعلل أأيیووبب حيینما ووصلتهھ ااألخبارر بأنن جميیع أأووالددهه قُتلوواا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل تستططيیع أأنن تذذكرر حددًثا مهھما حصلل في حيیاتكك حيینما لمم تكنن تعررفف أأنن تعبدد هللا أأوو ااختررتت أأنن ال تعبددهه؟ قدد 
تكوونن إإساءةًة أأوو أألًما أأوو مأساةًة عميیقة. أأوو قدد يیكوونن أأمرًراا رراائًعا حصلل لكك, ووااختررتت أأنن تحتفظظ بكلل االمجدد لنفسكك. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فّكرر ثانيیًة بالحددثث االذذيي ذذكررتهھ قبلل قليیلل, ووأأنن كانن مؤؤلماً أأوو غيیرر مفررحح في حيینهھ, صفف على ااألقلل ططرريیقة 
ووااحددةة ااستخددمم فيیهھا هللا هھھھذذاا االحددثث لخيیرركك. قدد تنالل شفاًء في حيیاتكك منن خاللل عباددتكك لهھ ااآلنن, حتى وولوو لمم 
تكنن قدد حصلتت عليیهھ في حيینهھ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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االيیوومم االرراابع: االعباددةة ددوورريي في جووقة االمؤؤمنيینن. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل s لكي يُیظظهھرر لكك أأنن االعباددةة خيیطط يیرربططكك بعائلتهھ كلهھا. •

ستددرركك منن خاللل االعباددةة أأنن االحيیاةة تددوورر حوولل هللا ال حوولكك ووحوولل مقاصددهه ال مقاصددكك. عنددما تلمح عظظمة 
هللا ووخليیقتهھ ستددرركك اانن هللا لمم يیخطططط أأبددااً لتكوونن ووحيیدًداا. أأنتت جززء منن عائلتهھ وواالعباددةة ططرريیقة مهھمة للمشارركة 

مع عائلة هللا. 

ررغمم أأنن االعدديیدد منن مززااميیرر االعباددةة شخصيیة جدًداا, وولكنهھا ٌكتبتت وولُّحنتت ووكانن لهھا ددوورر كبيیرر في االعباددةة لددىى 
 d االيیهھوودد وواالمسيیحيیيینن إإلى هھھھذذاا االيیوومم. تبددأأ االعباددةة منن قلبب االفرردد, وولكنن االساجدديینن االحقيیقيیيینن االذذيینن يیسجددوونن

بالررووحح وواالحقق يیستمتعوونن دداائماً بالووحددةة  االناتجة منن االعباددةة االمشترركة مع ااآلخرريینن. 

تصفف ااآليیاتت االتاليیة فتررةة منن االتجدديیدد في أأووررشليیمم بقيیاددةة عززرراا ووتعططي مثاالً للمؤؤمنيینن االمتعبدديینن معاً. 

ااقررأأ نحميیا 8: 1 بماذذاا كانن  االشعبب مميیزًزاا عنددما كانوواا يیجتمعوونن معاً؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  116



ططّبقق هھھھذذاا على حيیاتكك, ماذذاا سيیكوونن مووقفكك عنددما تتعبدد مع مؤؤمنيینن آآخرريینن؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ نحميیا 8: 2-7 ماذذاا كانن مووقفف االشعبب تجاهه قررااءةة ااألسفارر االمقددسة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااذذكرر على ااالقلل منن هھھھذذاا, االمقططع, ططرريیقتيینن بهھما تستططيیع أأنن تززيیدد ترركيیززكك على االكتابب االمقددسس عنددما تتعبدد 
مع االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يیتططلع سفرر االررؤؤيیة إإلى ذذلكك االووقتت حيیثث يیكتملل فيیهھ ملكووتت هللا.  

حيینما تقررأأ االمقاططع االتاليیة, الحظظ قووةة االمؤؤمنيینن االذذيینن يیتعبددوونن معاً . 

ااقررأأ ررؤؤيیة 4: 11-9 . 

ااقررأأ ررؤؤيیة 5: 14-8. 

ااقررأأ ررؤؤيیة 7: 12-9. 

ااقررأأ ررؤؤيیة 15: 4-3. 
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ررغمم أأنن بعضض االمتعبدديینن في االمقاططع أأعالهه هھھھمم كائناتت مالئكيیة, إإال أأنن هھھھذذهه ااآليیاتت تووضح أأنهھ في يیوومم ستقوومم 
جميیع االقبائلل وواالشعووبب على ااألررضض بعباددةة هللا. 

هھھھلل يیمكنكك أأنن تقوولل بكلل اامانة أأنكك متحرررر منن االتحيّیزز وواالتعصبب تجاهه االناسس االذذيینن يیختلفوونن عنكك بالشكلل 
وواالسلووكك وواالمظظهھرر؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیشهھدد حوواارركك االشخصي وومززااحكك مع ااآلخرريینن بذذلكك؟ إإذذاا كانن جوواابكك ال, ما هھھھي االخططووااتت االتي يیجبب أأنن 
تأخذذهھھھا لكي تتعاملل مع هھھھذذهه االحالة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااذذكرر على ااالقلل ططرريیقة عمليیة ووااحددةة ستؤؤثرر على مشهھدد االعباددةة هھھھذذاا منن كلل االشعووبب ووااللغاتت وواالثقافاتت 
على مووقفكك تجاهه كنيیستكك ووجيیرراانكك وومكانن عملكك ووحلقة أأصددقائكك ووعائلتكك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قامم شعبب هللا عبرر االتارريیخ وومنن مجتمع إإلى آآخرر باستخدداامم عدددد ال متناهھھھي منن أأساليیبب ووتقاليیدد وومماررساتت 
للعباددةة. أأعططاكك هللا حرريیة رراائعة لكي تعبددهه حسبب ططرريیقتكك ووخلفيیتكك االشخصيیة االفرريیددةة. وويیتمجدد هللا ما ددمتت 

تعبددهه ضمنن حددوودد االحقق االكتابي وونابع منن ررووحكك االمتحددةة مع ررووحح هللا. 

  

االيیوومم االخامسس: االعباددةة مززيیج رراائع لصالتي ووتسبيیحي ووشخصيیتي. 

االصالةة االيیووميیة: 
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أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیجعلل هھھھذذهه بدداايیة لبعدد جدديیدد للعباددةة في عالقتكك مع هللا. •

تنبع االعباددةة منن أأعماقق كيیانن ااإلنسانن. تتضمنن االعباددةة االصالةة وواالتسبيیح وواالشكرر ووتتناسبب مع جميیع االررغباتت 
االثقافيیة وواالشخصيیة. وومنن ااألموورر االتي قدد تساعددكك هھھھي أأنن تفكرر بالعباددةة على أأنهھا االمظظلة االتي تغططي كلل ما 

مذذكوورر أأعالهه بلل ووأأكثرر. 

ااقررأأ يیعقووبب 4: 8 ماذذاا يیحصلل عنددما تتقرربب منن هللا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مززموورر 100 ااذذكرر على ااألقلل ثالثث ططررقق بهھا نتقرربب إإلى هللا.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإعطِط نمووذذًجا عمليًیا ووااحدًداا عنن كيیفيیة االتووجهھ إإلى هللا في كلل ططرريیقة منن هھھھذذهه االططررقق االثالثث. ــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأثناء ددررااستنا عنن االعباددةة قدد تكوونن الحظظتت وورروودد كلمة تـســــــــــــــــــبـيـح في بعضض االمقاططع االكتابيیة. إإنن كلمة تسبيیح 
باإلنكليیززيیة مشتقة منن االلغة االالتيینيیة وولهھا عالقة بالثمنن أأوو االقيیمة. وومنن االووااضح, أأنن االتسبيیح وواالعباددةة متعلقانن 
ببعضهھما االبعضض ووفي بعضض ااالحيیانن يیتمم ااستخدداامهھما بشكلل متناووبب. ووكما هھھھوو االحالل مع االعباددةة, بإمكاننا أأنن 
نعّبرر عنن االتسبيیح بالمووسيیقى وواالكلماتت ووااألفعالل وواالتووجهھاتت االقلبيیة. ووتذذكررنا  ثانيیةً صووررةة االشعووبب االووااقفة 
أأمامم هللا بأنن االعباددةة ليیسس لهھا شكلل ووحيیدد مووصى بهھ أأوو أأسلووبب للتسبيیح مادداامم ااألمرر كلهھ متعلقق بالررووحح وواالحقق. 
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ااقررأأ مززموورر 150. هھھھلل تووجدد أأيیة اانووااعع آلالتت مووسيیقيیة,أأوو أأسلووبب مووسيیقي أأوو اانووااعع أأناسس ليیسوواا مؤؤهھھھليینن 
لتقدديیمم االتسبيیح s؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عنددما تكوونن في محضرر مؤؤمنيینن آآخرريینن لدديیهھمم أأساليیبب ووتفضيیالتت مختلفة للعباددةة وواالتسبيیح, كيیفف يیجبب أأنن 
يیكوونن مووقفكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مززموورر 145. يیعططي كاتبب االمززموورر ددااوودد أأسباًبا عدديیددةة في هھھھذذاا االمززموورر لتسبيیح هللا. ااذذكرر على ااألقلل 
سببيینن منن ااألسبابب االتي تجعلكك تسبح هللا وواالتي ااختبررتهھا شخصيیاً .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في نفسس االمززموورر, يیذذكرر ددااوودد ررددااتت فعلل عدديیددةة لصالحح ووعظظمة هللا. ااذذكرر على ااألقلل عمليینن ملمووسيینن 
ستقوومم بهھما خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع ااستجابًة لصالحح ووعظظمة هللا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ووأأنتت تنموو في سيیرركك مع هللا ستنموو بشكلل مماثلل في عباددتكك. ضع هھھھذذاا ضمنن خططة صالتكك لتعميیقق عباددتكك 
d بشكلل مستمرر في كلل منن حيیاتكك االشخصيیة وواالتقوويیة, ووفي كنيیستكك االمحليیة. 
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  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت ااضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االــددررسس االثامنن 
   

االشهھاددةة: إإعالنن إإيیماني منن خاللل االمعموودديیة ووكسرر االخبزز 

كيیفف علّي أأنن أأتووااصلل مع االناسس ااآلخرريینن االذذيینن شارركتهھمم إإيیماني بالمسيیح 

آآيیة االحفظظ: متى 10: 32  

االفكررةة االررئيیسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: أأقددمم شهھاددةة إليیماني بالمسيیح منن خاللل االووصيیتيینن االلتيینن 
أأووصي بهھما االمسيیح االكنيیسة االمحليیة لكي تقوومم بهھما أأال ووهھھھما االمعموودديیة ووعشاء االرربب. 
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إإنن ااإليیمانن بالمسيیح هھھھوو قرراارر يیتخذذهه شخصص ذذوو إإررااددةة حررةة, وولكنن ااإليیمانن االمسيیحي لمم يیكنن 
مقصوودًداا منهھ أأنن يیعيیشش ااإلنسانن منعززالً. في عبرراانيیيینن 10: 25 يینصحكك بأنن ال تترركك 
إإجتماعاتكك مع أأتباعع االمسيیح ااآلخرريینن. يیعططيیكك هللا ططرريیقتيینن فّعالتيینن ووذذاا معنى لكي تشهھدد عنن 
إإيیمانكك أأمامم االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن: أأال ووهھھھما االمعموودديیة ووكسرر االخبزز أأوو كما تسمى عاددةةً عشاء 
االرربب أأوو مائددةة االرربب. االمعموودديیة هھھھي تعرريیفف االمؤؤمنيینن االجدددد بعائلة هللا. وواالقصدد منن كسرر 

االخبزز هھھھوو االمحافظظة على ووحددةة االكنيیسة. 

يیستخددمم بعضض االمسيیحيیيینن االتقليیدديیيینن كلمة االسرر االمقددسس لإلشاررةة إإلى هھھھاتيینن االووصيیتيینن ووإإلى 
االووصايیا ااألخررىى. االسرر االمقددسس كلمة غيیرر مذذكووررةة في االكتابب االمقددسس وويیتضمنن أأنن كلل منن 
يیقوومم بهھ يیقبلل نعمة منن هللا. وومنن بيینن االعدديیدد منن االووصايیا وواالتي تسمى عاددةة االسرر االمقددسس فإنن 
االمعموودديیة ووكسرر االخبزز هھھھما االووحيیددتانن االلتانن تظظهھرراانن في االكتابب االمقددسس. وواالمقصوودد منهھما 
هھھھوو ططرريیقة للشهھاددةة ووليیسس ططرريیقة للحصوولل على نعمة ووررضى هللا. ووكالتاهھھھما تشترركك فيیهھما 

عائلة هللا ووليیسس فقطط االمؤؤمنن منفرردًداا  

االيیوومم ااألوولل: االمعموودديیة تصوّورر تعميیدديي في االمسيیح ووجسددهه, االكنيیسة 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیعططيیكك فهھًما جدديیدًداا لمعنى االمعموودديیة. •
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كلمة معموودديیة باللغة ااالنكليیززيیة مشتقة منن االكلمة االيیوونانيیة االتي تعني يیغمسس أأوو يیغططسس. لقدد تعلمتت 
سابًقا في االددررسس ااألوولل أأنكك تغلبتت على مشكلة االخططيیئة منن ميیالددكك االجسدديي بالووالددةة االجدديیددةة أأوو 
االررووحيیة. وولمم يیتمم مناقشة مووضووعع االمعموودديیة في ذذلكك االحيینن, ألنهھ منن االووااضح أأنن االخالصص منن 
االخططيیئة هھھھوو بالنعمة منن خاللل ااإليیمانن (اافسسس 2: 8-9) ووليیسس بالمعموودديیة أأوو أأيي مررااسيیمم أأوو ططقووسس 
أأوو جهھوودد بشرريیة. ستتعلمم في هھھھذذاا االددررسس أأنهھ كما يیووجدد ميیالدد جسدديي ووررووحي فهھناكك معموودديیة ررووحيیة 
ووجسدديیة. ررووحح هللا يیعّمددكك أأوو يیغططسكك ررووحيًیا في جسدد االمسيیح, بيینما االمعموودديیة االجسدديیة في االماء هھھھي 

شهھاددةة مررئيیة للعملل غيیرر االمررئي التحاددكك بالمسيیح.  

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 12-13. يیتحددثث بوولسس عنن تنوّوعع ااألعضاء وومووااهھھھبهھمم االررووحيیة في االكنيیسة في 
االووقتت االذذيي يیكوونوونن فيیهھ جسدًداا ووااحدًداا في االمسيیح. هھھھلل االمعموودديیة االمذذكووررةة هھھھنا تشيیرر إإلى حددثثٍ جسدديي أأمم 
؟ ي ح وو رر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب ااآليیة 13, منن عّمددكك (غمرركك) في جسدد االمسيیح حيینما ووضعتت ثقتكك بهھ كمخّلصص على حيیاتكك؟ـــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ اافسسس 4: 1-7  إإذذاا أأخذذنا بعيینن ااالعتبارر بأنن ررووحح هللا عمدّدكك في جسدد االمسيیح حسبب 1 كووررنثووسس 
12: 13 هھھھلل تعتقدد أأنن االمعموودديیة االمذذكووررةة هھھھنا في أأفسسس تشيیرر إإلى االمعموودديیة االجسدديیة أأمم االررووحيیة؟ عّبرر 
عنن اافكارركك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیووحنا 1: 29-34. ما هھھھما نووعا االمعموودديیة االمذذكوورريینن في هھھھذذاا االمقططع؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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معموودديیة يیووحنا لمم تكنن بالضبطط معموودديیة مسيیحيیة بما أأنن االمسيیح لمم يیكنن قدد ماتت ووقامم بعدد وولكنهھا كانتت تررمزز 
إإلى االتووبة وواالتحوولل منن االخططيیة باتجاهه هللا, ااستعدداادًداا لمجيء االمسيّیا (ااعمالل 19: 4). كما أأنهھا كانتت تررمزز إإلى 
االمعموودديیة االررووحيیة االقاددمة. االيیوومم, معموودديیة االماء في االكنيیسة تررمزز إإلى االمعموودديیة االررووحيیة االتي سبقق ووأأنن 

حصلتت.  

ااقررأأ ررووميیة 6: 1-7. الحظظ أأنن االمعموودديیة تّصوورر ااتحاددكك بمووتت ووددفنن ووقيیامة يیسووعع االمسيیح.  

تماررسس بعضض االكنائسس االمعموودديیة بررشش إإوو سكبب االماء على االشخصص االذذيي يیتمم تعميیددهه. بيینما تقوومم كنائسس 
ا في االماء ثمم إإخررااجهھ منهھا. أأيیة صووررةة ُتعدد ااألفضلل للررمززيیة االتي يیعلمنا إإيیاهھھھا  أأخررىى بغمرر االشخصص كليّیً
بوولسس في ررووميیة 6؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن االمفاهھھھيیمم غيیرر االمررئيیة في االكتابب االمقددسس يُیررَمزز إإليیهھا بططررقق مررئيیة. فالززووااجج مفهھوومم غيیرر مررئي يیتحوولل إإلى 
مررئي بززووااجج االناسس في كلل أأنحاء االعالمم. وواالكنيیسة, جسدد االمسيیح تتكوونن منن جميیع أأتباعع االمسيیح عبرر االقرروونن 
وومنن جميیع االشعووبب وومع ذذلكك فإنهھا تصبح قووةة مررئيیة ووملمووسة منن خاللل االكنائسس االمحليیة االتي ال ُتحصى في 

جميیع أأررجاء االكررةة ااألررضيیة. 

إإنن ررووحح هللا يیعّمددكك في جسدد االمسيیح وويیجعلكك تتحدد مع جميیع االمؤؤمنيینن. وويیصبح جسدد االمسيیح غيیرر االمررئي 
حقيیقيًیا ووملمووًسا لكك حيینما تعتمدد في كنيیسة محليیة كشهھاددةة لحيیاتكك االجدديیددةة في االمسيیح. 

إإذذاا كانن ررووحح هللا قدد عّمددكك في جسدد االمسيیح لكي تتحدد بهھ, كيیفف يیجبب أأنن تكوونن عالقتكك مقرربة بالمسيیح بعدد 
أأنن نلتت تأكيیدد غفرراانن االخططايیا وواالحيیاةة ااألبدديیة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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إإذذاا كنتت قدد تعمددتت في كنيیسة محليیة معبرًراا عنن عالقتكك بالمسيیح, ما نووعع االعالقة االتي يیجبب أأنن تكوونن لكك مع 
تلكك االكنيیسة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االثاني: االمعموودديیة, خططووتي ااألوولى نحوو االنموو االررووحي 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااخبرر هللا أأنكك ترريیدد أأنن تنموو بنعمة وومعررفة يیسووعع االمسيیح. •

ااططلبب منهھ أأنن يُیرريیكك أأيیة نووااحي غيیرر كاملة في حيیاتكك وواالتي تحتاجج إإلى ااالنتباهه ألجلل أأنن تنموو. •

بعدد أأنن تأكددتت منن أأهھھھميیة معموودديیتكك في جسدد االمسيیح, فمنن االخططأ أأنن تفتررضض أأنن معموودديیة االماء ليیستت ذذااتت 
أأهھھھميیة عظظيیمة.سيیرركزز هھھھذذاا االددررسس على أأهھھھميیة معموودديیة االماء االتي تررمزز إإلى االمعموودديیة االررووحيیة. 

ااقررأأ متى 3: 13-15 ما هھھھوو أأوولل تصرّرفف علني قامم بهھ يیسووعع االمسيیح في خددمتهھ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كأتباعع (تالميیذذ) ليیسووعع االمسيیح, ما هھھھوو باعتقاددكك أأوولل تصررفف علني عليیكك أأنن تقوومم بهھ في خددمتكك s؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في هھھھذذاا االمقططع, في متى 3 , لماذذاا أأصرر يیسووعع االمسيیح أأنن يیعتمدد على االررغمم منن معاررضة يیووحنا؟ ــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ متى 3: 16-17 هھھھلل يیبددوو لكك أأنن يیسووعع االمسيیح ااعتمدد بووااسططة ررشش أأوو سكبب االماء أأمم أأنهھ غططسس 
؟ ا هھ يی ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

هھھھلل بامكانكك أأنن تميّیزز هھھھوويیة هللا ااآلبب ووااالبنن وواالررووحح االقددسس في هھھھذذهه ااآليیاتت؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تعلمتت يیوومم أأمسس أأنن معموودديیة يیووحنا تررمزز إإلى االتووبة ددااعيًیا االناسس للررجووعع عنن االخططايیا تجاهه هللا. قالل يیسووعع 
أأنهھ ااعتمدد لكي يیكّملل كلل برّر. أأيي أأنهھ قامم بذذلكك ألنهھ كانن اامرًراا صحيیًحا يیجبب أأنن يیقوومم بهھ. ووررغمم أأنن يیسووعع ليیسس 
ً لكلل االناسس ألنن يیتحرررروواا منن  لدديیهھ خططيیة ليیررجع عنهھا, وولكنهھ كانن في بدداايیة خددمتهھ االتي جعلتت ااالمرر ممكنا

خططايیاهھھھمم وويیررجعوواا d. ووبالتالي كانتت معموودديیة يیووحنا للتووبة بدداايیة مالئمة لتلكك االخددمة. 

ااقررأأ ااعمالل 8: 40-26. 

ماذذاا كانن أأوولل شيء أأرراادد أأنن يیقوومم بهھ االحبشي بعدد أأنن ااصبح تابًعا للمسيیح؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل ااعتمدد االحبشي قبلل أأمم بعدد أأنن أأصبح تابًعا للمسيیح؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اانظظرر إإلى ااآليیتيینن 38-39 بددقة. هھھھلل يیبددوو لكك أأنن فيیلبسس عّمدد االحبشي بررشش أأوو بسكبب االماء أأمم أأنهھ غمررهه 
بالماء؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ متى 28: 20-18.  
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اانظظرر إإلى ااآليیة 19, إإضافة إإلى االذذهھھھابب ووتعليیمم (أأيي تلمذذةة) جميیع ااألممم (أأيي االمجاميیع االعررقيیة), ماذذاا كانن 
يیجبب على االتالميیذذ أأنن يیفعلووهه مع أأوولئلكك االذذيینن أأمنوواا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دد االمؤؤمنيینن في جسدد االمسيیح , هھھھلل االووصيیة االمذذكووررةة ألتباعع االمسيیح في ااآليیة 19  إإذذاا كانن ررووحح هللا يیعمِّ
تتعلقق بالمعموودديیة االررووحيیة, أأمم معموودديیة االماء وواالتي تررمزز إإلى االمعموودديیة االررووحيیة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا أأخذذنا بعيینن ااالعتبارر جوواابب يیسووعع ليیووحنا االمعمدداانن في متى 3: 15 بخصووصص معموودديیتهھ لكي يیكملل كلل 
برّر ووبأنن معموودديیة االمؤؤمنيینن جززء منن االمأموورريیة االتي أأعططاهھھھا يیسووعع في متى 28: 18-20, لماذذاا يیجبب 
عليینا أأنن نعتمدد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االثالثث: االمعموودديیة شهھاددةة لحيیاتي االمتغيیررةة. 

االصالةة االيیووميیة: 
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أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي يیساعددكك هللا لتفهھمم مددىى قووةة شهھاددةة االمعموودديیة لحيیاتكك االجدديیددةة في االمسيیح. •

االمعموودديیة ال تغيّیرر االشخصص, وولكنن االمعموودديیة تعططي شهھاددةة لحقيیقة كوونن حيیاةة ذذلكك االشخصص قدد تغيّیررتت بعدد أأنن 
أأصبح يیتبع االمسيیح. ططلبب االلصص االذذيي كانن مصلووًبا بجانبب يیسووعع مغفررةة لخططايیاهه, وويیسووعع أأخبررهه أأنهھ سيیكوونن 
معهھ في االفررددووسس في ذذلكك االيیوومم بالتحدديیدد. إإنن اانعدداامم فررصة االمعموودديیة لذذلكك االلصص تؤؤكدد على االططبيیعة االررمززيیة 
لمعموودديیة االماء. ووكذذلكك ال ووجوودد أليیة أأمثلة لمعموودديیة ااألططفالل في االعهھدد االجدديیدد, أأوو لططرريیقة االمعموودديیة عدداا 

االغططسس في االماء. تعططي معموودديیة االماء شهھاددةة لحيیاةٍة قدد تغيّیررتت. 

ااقررأأ أأعمالل 9: 1-18 الحظظ بددقة اااليیة 18. ماذذاا كانن أأوولل شيء فعلهھ شاوولل(بوولسس) بعدد أأنن آآمنن بالمسيیح 
ووتغيّیرر؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ااعمالل 16: 19-34 الحظظ بددقة ااآليیة 33. ماذذاا كانن أأوولل شيء فعلهھ سّجانن فيیلبي ووعائلتهھ بعدد أأنن آآمنوواا 
بالمسيیح االذذيي يیخلصهھمم منن خططايیاهھھھمم؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأعمالل 19: 1-5 ووجدد بوولسس بعضض االتالميیذذ في أأفسسس, وولكنن شككّ بووجوودد شيء يینقصهھمم. سألهھمم عنن 
االررووحح االقددسس وولمم يیعررفوواا عّماذذاا يیتكلمم, ررغمم أأنهھمم كانوواا معتمدديینن. 

آآيیة معموودديیة كانن هھھھؤؤالء االناسس قدد ااختبرروواا حسبب ااآليیة 3؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ووبالتالي, لمم يیكوونوواا تالميیذذ(أأتباعع) يیسووعع االمسيیح, فتالميیذذ منن كانوواا إإذذااً؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بما أأنهھ لمم تكنن لدديیهھمم أأيیة فكررةة عنن االررووحح االقددسس, كانن ااستنتاجج بوولسس صحيیًحا بأنهھمم لمم يیعتمددوواا بررووحح هللا في 
االمسيیح. ثمّم حّثهھمم بوولسس لكي يیثقوواا في االمسيیح, ففعلوواا. 

حسبب ااآليیة 5, ما هھھھوو أأوولل شيء قاموواا بهھ بعدد إإعالنن إإيیمانهھمم بالمسيیح,  حتى وولوو كانوواا قدد ااعتمددوواا سابًقا 
وولكنن بططرريیقة مختلفة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل ااعتمددتت بررووحح هللا في جسدد االمسيیح؟ متى؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل ااعتمددتت بالماء؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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كانن هھھھؤؤالء االتالميیذذ يیعيیشوونن ااساًسا حسبب االعهھدد االقدديیمم, خاضعيینن لمعموودديیة يیووحنا وومنتظظرريینن االمسيّیا, 
وولكنن لمم يیعلموواا أأنهھ قدد جاء. ووتصفف ااآليیاتت االتاليیة كيیفف أأعططى هھھھؤؤالء االتالميیذذ ددليیالً على االتحوّولل بقبوولهھمم 
االعهھدد االجدديیدد االذذيي قددمهھ االمسيیح لهھمم. إإنن االهھبة االخاصة بالتكلمم باأللسنة هھھھي إإشاررةة تأكيیدد بأنهھا أأعططيیتت 

لهھمم منن قبلل ررووحح هللا ووليیسس االمقصوودد منهھا أأنن تكوونن معيیارًراا لكلل مؤؤمنن حتى في ذذلكك االززمانن.



هھھھلل حددثث هھھھذذاا قبلل أأمم بعدد قبوولكك االمسيیح كمخّلصص؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل ااعتمددتت منن خاللل تغططيیسكك في االماء معبرًراا عنن مووتكك عنن خططايیاكك ووحيیاتكك االسابقة ووأأنكك ااُُقمتت منن 
االمووتت لحيیاةة جدديیددةة بقووةة قيیامة االمسيیح؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا لمم تكنن قدد أأططعتت هللا باتخاذذكك االخططووةة ااألوولى نحوو االنموو االررووحي بالمعموودديیة منن خاللل االتغططيیسس بالماء, 
متى ستقوومم بذذلكك؟ حدددد مووعدًداا ووتحددثث مع أأحدد ااألشخاصص في كنيیستكك. إإذذاا لمم تكنن تحضرر في كنيیسة تعلمم 
االكتابب االمقددسس بووضووحح ووتشجع االمؤؤمنيینن لكي يینموواا في سيیررهھھھمم االررووحي, تحددثث مع أأحدد االمؤؤمنيینن ااألكثرر 
خبررةة(قدد يیكوونن االشخصص االذذيي يیساعددكك في هھھھذذهه االددررااسة) وواابحثث عنن عائلة كنسيیة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كنتت قدد ااعتمددتت قبلل إإيیمانكك بالمسيیح أأوو بططرريیقة لمم تعطِط صووررةة كاملة لتحوولكك ووحيیاتكك االجدديیددةة في 
االمسيیح, كيیفف يیمكنن أأنن تتبع مثالل تالميیذذ يیووحنا االمعمدداانن في أأعمالل 19؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ليیسس هھھھناكك أأيي مجالل للشكك أأنن هللا يیرريیددكك أأنن تكوونن شاهھھھدًداا للمسيیح. أأنن معموودديیتكك فررصة االعمرر لكي تعلنن 
إإيیمانكك بالمسيیح أأمامم االمأل. إإنهھا فررصة رراائعة لكي تددعوو االعائلة ووااألصددقاء ليیشارركووكك هھھھذذاا االيیوومم االمميیزز في 

حيیاتكك, حيینما تعلنن للجميیع إإيیمانكك بالمسيیح االذذيي غيیرر حيیاتكك. 

االيیوومم االرراابع: عشاء االرربب صووررةة لتناوولكك مع االمسيیح. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •
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ااططلبب منن هللا أأنن يُیظظهھرر لكك كيیفف تحافظظ على شرركتكك معهھ ددووًما. •

كانن عشاء يیسووعع ااألخيیرر مع تالميیذذهه ااإلثني عشرر لحظظًة مهھمة. بالنسبة لليیهھوودد, االفصح مليء بالررمووزز, وولكنن 
في هھھھذذهه االمناسبة, أأضافف يیسووعع بعدًداا آآخرر إلحتفالل االفصح االتقليیدديي, عالًما أأنهھ بعدد فتررةة ووجيیززةة سيُیسلمّم للصلبب. 
ووكما هھھھوو االحالل مع ددررسنا االسابقق بخصووصص االمعموودديیة, فإنن عشاء االرربب ليیسس سرًراا مقددساً- أأيي أأنهھ ليیسس عمالً 
تقوومم بهھ لتنالل نعمة هللا- وولكنهھ ططرريیقة الحتفالل بذذكررىى أأوو تذذكرر ما فعلهھ االمسيیح ألجلكك. وويیددعوو بوولسس هھھھذذاا 
ااألمرر بمائددةة أأوو عشاء االرربب في ررسالتهھ إإلى أأهھھھلل كووررنثووسس, وولكنهھا تسمى عاددةة كسرر االخبزز ألنهھا تررمزز االى 

ااالتحادد بالمسيیح ووباآلخرريینن في االكنيیسة. 

ااقررأأ لووقا 22: 20-7. 

إإلى ماذذاا يیررمزز االخبزز في ااآليیة 19؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

عنددما تتشارركك بالخبزز في خددمة كسرر االخبزز, ما االذذيي تقوومم بهھ حسبب هھھھذذهه ااآليیة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُتعلمّم بعضض تقاليیدد االكنائسس بأنن االخبزز وواالخمرر يیصبحانن حًقا جسدد ووددمم االمسيیح, مستندديینن على كالمم االمسيیح االذذيي 
يیقوولل," هھھھذذاا هھھھوو جسدديي.....هھھھذذاا هھھھوو ددمي" وولكنن الحظظ أأنن تررجمة حررفيیة كهھذذهه تقتضي أأنن االكأسس (اايیة20) 
ووليیسس االخمرر االذذيي فيیهھا يیصبح ددمم االمسيیح. إإنن حقيیقة قيیامكك بهھذذاا ااألمرر كتذذكارر للمسيیح يیووحي إإلى حدٍد ما أأنهھ 

ررمزز لذذكررىى مووتت االمسيیح لكي ما تحيیا أأنتت. 

ااقررأأ يیووحنا 6: 51 آآخذذيینن بنظظرر ااالعتبارر ما يیقوولهھ يیسووعع هھھھنا, كيیفف تعتقدد أأنهھ سيیعرّرفف ررمزز االخبزز في شرركة 
كسرر االخبزز؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإلى ماذذاا تررمزز االكأسس في لووقا 22: 20 ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ عبرراانيیيینن 9: 11-22 هھھھلل كانتت هھھھناكك قووةة للخالصص منن االخططيیئة في ددمم االذذبيیحة االحيیوواانيیة االتي كانتت 
ُتقددمم في االعهھدد االقدديیمم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیقدّدمم لكك االعهھدد االجدديیدد (كلمة عهھدد تعني ووعدد أأوو ااتفاقيیة أأوو ميیثاقق) االخالصص منن االخططيیئة نتيیجة لددمم منن؟ ـــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عنددما تسمي مائددةة االرربب بــــالشــــركــــة فهھوو تذذكيیرر رراائع بأنن نتيیجة ااالستمرراارر باكلل خبزز ووشرربب كاسس ذذلكك االعشاء 
ااألخيیرر هھھھوو االحفاظظ على شرركتكك باd منتعشة ووغيیرر منكسررةة. 

ااقررأأ 1 يیووحنا 1: 1-4. هھھھلل يیرريیدد هللا أأنن تكوونن لكك شرركة معهھ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب ااآليیة 4, أأيي إإحساسٍس يیجبب أأنن يیصفف شرركتكك معهھ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 يیووحنا 1: 5-7.ما هھھھوو ددوورر ددمم االمسيیح في حيیاتكك؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 يیووحنا 1: 8-10. حيینما تحتفلل بعشاء االرربب في كنيیستكك, وويیجعلكك ررووحح هللا ووااعٍع لخططيیئة قدد تعووقق 
شرركتكك باs, ماذذاا يیجبب عليیكك أأنن تفعلل حسبب ااآليیة 9؟ (أأنن تعتررفف تعني أأنن ُتقرّر أأوو ُتددرركك).ــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االخامسس: كسرر االخبزز شهھاددةة ثابتة لعائلتي االررووحيیة. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يُیظظهھرر لكك أأهھھھميیة االعالقة بعائلتكك االكنسيیة. •

لعددةة قرروونن, كانتت االكنائسس االمسيیحيیة تماررسس عشاء االرربب حسبب ااررشاددااتت رربنا. إإنن عشاء االرربب ليیسس أأمرًراا 
تماررسهھ ووحيیدًداا, بلل مع مؤؤمنيینن آآخرريینن. 

ااقررأأ 1 يیووحنا 1: 1-4. حسبب هھھھذذاا االمقططع, هھھھلل يیجبب أأنن تستمتع بالشرركة مع هللا لووحددكك أأمم أأيیًضا مع 
مؤؤمنيینن آآخرريینن؟  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 11: 23-26 يیلّخصص بوولسس إإررشاددااتت االرربب يیسووعع في ليیلة االعشاء ااألخيیرر.  
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ما هھھھي االفكررةة االتي تكررررتت في ااآليیتيینن 24 وو25؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب ااآليیة 26, إإضافة إإلى االخالصص االذذيي نلتهھ منن جسدد ووددمم يیسووعع االمقددميینن لكك, ما هھھھوو ااإلعالنن ااآلخرر 
االذذيي ُتددلي بهھ كلما ااحتفلتت بعشاء االرربب؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 11: 19-22. يیصحح بوولسس هھھھنا مشكلةً في كنيیسة كووررنثووسس. لقدد حوّولوواا مائددةة االرربب 
حررفيیاً إإلى ووليیمة ووبددالً منن تددعمم االووحددةة وواالشفاء في االكنيیسة, أأصبحتت سبباً لإلنقسامم. 

إإنن أأحدد أأهھھھدداافف عشاء االرربب هھھھوو االمحافظظة على ررووحح االووحددةة في االكنيیسة االمحليیة. حيینما يیجتمع االناسس مع 
بعضض, سيیكوونن هھھھناكك صررااعاتت ووسووء فهھمم يیتعذذرر ااجتنابهھ. إإنن االغررضض منن كسرر االخبزز هھھھوو لنتذذكرر إإننا جميیًعا 
نتشارركك بنفسس االخالصص االمشترركك منن خاللل جسدد ووددمم يیسووعع االمسيیح, وولكي نعتررفف بخططايیانا وولحلل أأيیة مسائلل 

بيینن االمؤؤمنيینن حتى ما نحافظظ على االشرركة في االكنيیسة. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 11: 27-29. يیجعلل بوولسس ااألمرر ووااضًحا هھھھنا بانن هللا سيیجعلكك مسؤؤووالً عنن نفسكك لقددوومكك 
إإلى مائددةة االرربب مططهھرًراا منن كلل خططيیئة في حيیاتكك, بددوونن أأنن يیكوونن لكك ضغيینة ضدد أأحدد أأوو مشاكلل عالقة مع 
ااإلخرريینن في االكنيیسة بقددرر ما يیتعلقق ااألمرر بكك. منن 1 كووررنثووسس 11: 28 وو 1 يیحنا 1: 9 ماذذاا يیجبب أأنن 

تفعلل ووأأنتت تقترربب منن مائددةة االرربب؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 11: 30. يیووضح لنا بوولسس بأنهھ كانن هھھھناكك أأناسس في كنيیسة كووررنثووسس أأصبحوواا مررضى بلل 
ووحتى ماتوواا( نيیاًما) ألنهھمم لمم يیكررموواا عشاء االرربب بمعالجة خططايیاهھھھمم ووحلل االصررااعاتت االتي بيینهھمم في جسدد 

االمسيیح.   

  135



ااقررأأ 1 كررنثووسس 11: 31. االفكررةة هھھھنا هھھھي أأنكك إإذذاا ااعتررفتت بحاجتكك للتعاملل مع مسألة االخططيیئة  ووإإيیجادد حلل 
لهھا, فليیسس عليیكك أأنن تقلقق بشأنن االعووااقبب. 

اانظظرر إإلى ااآليیة 26 مررةة ثانيیة. هھھھلل هھھھناكك تكرراارر معيّینن منن االمفررووضض االقيیامم بهھ لالحتفالل بمائددةة االرربب؟ ماذذاا 
تخبررنا هھھھذذهه ااآليیة بخصووصص عدددد االمررااتت االتي يیجبب أأنن نحتفلل بهھا بعشاء االرربب؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كمم مررةة وومتى تماررسس كنيیستكك عشاء االرربب؟ (ااسألل شخًصا آآخرر إإذذاا لمم تكنن متأكدًداا). 

ماذذاا يیجبب عليیكك أأنن تفعلل لكي ُتعدد نفسكك لهھذذاا االحددثث االمهھمم على ضووء ما ررأأيیتهھ في االكتابب االمقددسس؟ ـــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت ااضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االتاسع 

  136



االمجتمع: أأكوونن عضوًواا في كنيیستى االمحليیة 

لماذذاا أأررغبب في أأنن أأكوونن عضوًواا في كنيیسة 

آآيیة االحفظظ : أأعمالل 20: 28  

االفكررةة االررئيیسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: االكنيیسة االمحليیة هھھھي عائلتي االررووحيیة حيیثث هللا قاددرر أأنن يیجعلل 
عملهھ كامالً في حيیاتي وو يیستخددمني لحددمة ااآلخرريینن. 

يیحتاجج كلل ططفلل إإلى عائلة ألجلل نموو ووحمايیة مالئمة. وولنفسس االسببب يیحتاجج أأتباعع االمسيیح إإلى 
عائلة كنسيیة. ووكما هھھھوو االحالل مع االعائالتت, فالكنائسس أأيیًضا تتكوونن منن أأيي عدددد أأوو شخصيیة 
يیمكنن تخيیلهھا. إإنن االخبررةة االكنسيیة االجيیددةة مفيیددةة بقددرر كوونكك عضوًواا في عائلة ُمحبة وومغذذيیة 
ووقوويیة.. يیكتشفف االكثيیرر منن االناسس أأنهھمم أأصبحوواا مقرربيینن منن عائلتهھمم االكنسيیة في بعضض 

االنووااحي أأكثرر منن عائلتهھمم االططبيیعيیة. 

كإتباعع ليیسووعع االمسيیح فنحنن جززء منن شيء أأكبرر بكثيیرر منن أأيي ووااحدد مّنا بمفررددهه. أأنتت مررتبطط 
بتالميیذذ االمسيیح ااآلخرريینن عبرر ااأللفي سنة االماضيیة. قامم االكثيیرر منن االمسيیحيیيینن بتقدديیمم خددماتت 
ذذااتت أأهھھھميیة للعالمم ووأأخرريینن قددموواا حتى حيیاتهھمم منن أأجلل االمسيیح. أأعططى هللا لكلل مؤؤمنن مووااهھھھبب 
ووخلفيیاتت ووشخصيیاتت فرريیددةة. وومع ااتحاددكك باآلخرريینن بقووةة ررووحح هللا, بإمكانكك أأنن تصنع أأبدديیة 

مختلفة. كنيیستكك تحتاجج إإليیكك بقددرر ااحتيیاجكك إإليیهھا. 
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االيیوومم ااألوولل: االكنيیسة االمحليیة جززء منن خططة هللا لحيیاتي. 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلٍل أأنن يیعططيیكك هللا فهھماً أأكبرر عنن كنيیستكك ووعنن مووقعكك فيیهھا. •

كــــــــــــــــــنـــيـــســـة تستررجع إإلى االذذهھھھنن عددةة صوورر- بنايیة, ططائفة أأوو مجمووعة منن االناسس. إإنن كلمة كنيیسة  إإنن كلمة 
باليیوونانيیة وواالمتررجمة في االعهھدد االجدديیدد هھھھي إكــــــــــلـيـسـيـا وواالتي تعططيینا كلماتت مثلل كنسي. لمم يیكنن للكلمة أأيي 
مددلوولل دديیني في االقررنن ااألوولل االميیالدديي وولكنهھا كانتت ُتستخددمم منن قبلل االيیوونانيیيینن للتحددثث عنن مجلسس منن 
االمووااططنيینن يیستددعى منن قبلل االمسؤؤووليینن االحكووميیيینن. في االتررجمة االيیوونانيیة للعهھدد االقدديیمم تعني االكلمة جماعة أأوو 

شعبب إإسرراائيیلل. كانن يیسووعع أأوولل منن ططّبقق هھھھذذهه االكلمة على أأتباعهھ في متى 16: 18. 

ُتستخددمم كلمة كنيیسة في االعهھدد االجدديیدد بططرريیقتيینن. أأووالً, قدد تشيیرر إإلى جميیع أأتباعع االمسيیح منذذ االقررنن ااألوولل 
االميیالدديي ووإإلى االمجيء االثاني للمسيیح لكي يیؤؤسسس ملكووتهھ. منن ناحيیة أأخررىى, فإنن ااألغلبيیة االساحقة لألمثلة 
فالكلمة تستخددمم للتحددثث عنن مجمووعة أأوو تجمع محلي لتالميیذذ يیسووعع االمسيیح. لمم ُتستخددمم االكلمة أأبدًداا في االكتابب 

االمقددسس لإلشاررةة إإلى بنايیة أأوو ما يیسمى االيیوومم بالططائفة. 

ااقررأأ أأفسسس 5: 25 ما هھھھوو مووقفف االمسيیح تجاهه االكنيیسة؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأفسسس 5: 26-27 ااذذكرر على ااألقلل شيیئيینن يیرريیدد يیسووعع االمسيیح أأنن يینجززهھھھما في االكنيیسة؟ـــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب ااآليیة 26, حيینما تكوونن هھھھناكك مشاكلل أأوو ااحتيیاجاتت في االكنيیسة, كيیفف يیقددِّسس االمسيیح كنيیستهھ (يیفررزز أأوو 
يیجعلهھا مميیززةة) ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف تعتقدد أأنن عمليیة جعلل االشيء مميیزًزاا تحصلل في االكنيیسة االمحليیة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأفسسس 5: 28-30. حسبب ااآليیة 29, ما هھھھما االشيیئانن االلذذاانن يیفعلهھما االمسيیح للكنيیسة؟ـــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأعمالل 20: 28. ما هھھھوو االثمنن االذذيي ددفعهھ هللا ألجلل االكنيیسة؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ماذذاا تخبرركك هھھھذذهه ااآليیاتت عنن االقيیمة االتي أأعططاهھھھا هللا للكنيیسة, ووكيیفف يیؤؤثرر هھھھذذاا على مووقفكك لتكوونن أأكثرر 
فعاليیة في كنيیستكك االمحليیة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیحتوويي االعهھدد االجدديیدد على إإررشاددااتت قليیلة بخصووصص تنظظيیمم كنيیسة محليیة, وويیبددوو نموو االبنيیة بشكلل تددرريیجي, 
حسبب االحالة وواالحاجة. كانتت مجاميیع االمؤؤمنيینن ااألوولى تجتمع ددووًما في االبيیووتت. ووحيینما كانتت كلل مجمووعة 
تتكوونن, كانن يُیططلقق على االقاددةة شيیووخخ, ررعاةة (االشخصص االذذيي يیررعى)  ووأأساقفة (االمشررفف أأوو االمدديیرر) ووهھھھذذهه 
كانتت مصططلحاتت مررااددفددةة لكلمة شيیخ. ووبعدد ذذلكك (أأعمالل 6: 1-6), شمامسة (خدّداامم) االذذيینن تمم إإضافتهھمم 
لمساعددةة االشيیووخخ في ااالهھھھتمامم بأعضاء االكنيیسة. ووهھھھذذاانن االلقبانن لقاددةة االكنيیسة االمحليیوونن هھھھما االووحيیدداانن 

االمذذكوورراانن في االعهھدد االجدديیدد وويیعططيینا بوولسس مؤؤهھھھالتهھما في 1 تيیمووثاووسس 3: 1-13 ووتيیططسس 1: 9-5.   

إإنن نقسس االمعلووماتت االمفصلة عنن بنيیة االكنيیسة ليیسس نقًصا في ااالهھھھتمامم, بلل باألحررىى كشفف لحكمة هللا في 
االسماحح للمرروونة االكبيیررةة االمعططاةة للكنيیسة االمحليیة لكي ما تتكيّیفف مع مجتمعاتت ووظظررووفف ووااووقاتت مختلفة. إإنن 

االمقاططع االكتابيیة االتي قررأأتهھا االيیوومم ترركزز على مددىى إإعططاء هللا قيیمة للكنيیسة. 

االيیوومم االثاني: االكنيیسة عائلتي االررووحيیة. 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •
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ااططلبب منن هللا أأنن يیساعددكك لكي تررىى االكنيیسة كعائلة ررووحيیة حيیثث لدديیكك فيیهھا مكانة مهھمة. •

بسببب االططبيیعة ااإللهھيیة للكنيیسة كجسدد للمسيیح, فهھي أأكثرر منن مجرردد منظظمة بلل إإنهھا كيیانن حي. هھھھناكك تعابيیرر 
مجاززيیة عدديیددةة مستخددمة في االكتابب االمقددسس لووصفف االكنيیسة. وولعلل أأكثرر االتعابيیرر شخصيیةً تلكك االتي تقاررنن 
االكنيیسة بالعائلة. يیتططررقق هھھھذذاا االددررسس إإلى بعضض االمفاهھھھيیمم االررئيیسيیة االمستخددمة لإلشاررةة إإلى االططبيیعة االفرريیددةة 

للكنيیسة. 

ااقررأأ أأفسسس 1: 15-23. منن هھھھوو ررأأسس االكنيیسة؟ (آآيیة22)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف تووصفف االكنيیسة في ااآليیة 23؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 27. ماذذاا قيیلل عنن االكنيیسة إإنهھا ستكوونن ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عنددما نددعوو االكنيیسة جسدد االمسيیح, فهھذذاا إإعالنن قوويي جدًداا. ووتستططيیع أأنن تتووقع بأنن كلل كنيیسة في مشاكلل وو 
خالفاتت منن حيینٍن آلخرر بسببب االططبيیعة االبشرريیة ألعضائهھا, ووعليیكك اانن تتعاملل مع هھھھذذهه االمشاكلل كلما سنحتت لكك 

االفررصة. 

عنددما تنتقدد االكنيیسة كمؤؤسسة, فأنتت منن تنتقدد ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ 1 كووررنثووسس 3: 16-17. تررمزز االكنيیسة هھھھنا إإلى هھھھيیكلل أأوو مكانن مقددسس.حيینما يیسمح أأتباعع االمسيیح 
للررغباتت ااألنانيیة أأنن تسيیططرر عليیهھمم, فإنهھمم في بعضض ااألحيیانن يیقوولوونن وويیفعلوونن أأموورًراا تؤؤذذيي االكنيیسة. ااآليیة 17 

فيیهھا تحذذيیرر قوويي عنن كيیفف يینظظرر هللا جدديًیا  إإلى أأيي تهھدديیدد ضدد االكنيیسة. 

ااقررأأ أأفسسس 2: 11-22. هھھھلل باستططاعتكك أأنن تجدد هللا ااآلبب ووااالبنن وواالررووحح االقددسس في ااآليیة 18؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

منن هھھھوو حجرر االززااوويیة االررئيیسي للهھيیكلل االمووصووفف في ااآليیاتت 20-22 ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لقدد أأعططانا االررسلل ووااألنبيیاء االعهھدد االجدديیدد ووووضعوواا لنا نمووذذًجا للتعليیمم وواالتططبيیقق نتبعهھ إإلى يیوومنا هھھھذذاا. إإلى أأيي 
جززء منن االبناء يینسجمم معهھ االررسلل ووااألنبيیاء؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب ااآليیة 22, منن يیحيیا في االهھيیكلل؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عالووةًة على االهھيیكلل, ما هھھھوو االشكلل ااآلخرر االُمقددمم في ااآليیة 19؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ غالططيیة 6: 10. صووررةة االعائلة (أأهھھھلل االبيیتت) تمثلل جسدد االمسيیح.  

ااقررأأ عبرراانيیيینن 10: 25. يینصحكك االكتابب االمقددسس بأنن تكوونن أأميیًنا في أأنن تجتمع مع االمؤؤمنيینن ااألخرريینن 
االتووااصلل ووصررفف بعضض االووقتت مع بعضض هھھھوو أأمرر جووهھھھرريي للعالقاتت االعائليیة االصحيیحة. 
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كيیفف تصفف أأمانتكك في ااالجتماعع مع عائلة هللا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیمكنن أأنن تتحسنن أأمانتكك؟ إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك, ما هھھھي االخططووةة االتي يیجبب أأنن تقوومم بهھا لتحققق هھھھذذاا ااالمرر؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا لمم تكنن لدديیكك عائلة كنسيیة دداائمة, أأوو أأنكك ااكتشفتت أأنن كنيیستكك االحاليیة لدديیهھا نقاطط خالفف كتابيیة ال تررغبب 
االكنيیسة االتططررقق إإليیهھا, كيیفف يیجبب أأنن تتووجهھ للبحثث عنن كنيیسة صحيیحة لكك؟ ال يیجبب اانن تبحثث بفكرر 
ااستهھالكي, وولكنن كتلميیذذ ملتززمم ليیسووعع االمسيیح. االكنيیسة ليیستت مكاناً لكي يیخددمكك االناسس فيیهھا, بلل أأنن تخددمم 

مع ااآلخرريینن. إإليیكك بعضض االتووجيیهھاتت ااألساسيیة:  

صلِل, ااستمع إإلى االصووتت االددااخلي لررووحح هللا لكي يُیرريیكك كنيیسةً تتماشى مع تعاليیمم االكتابب االمقددسس, •
ووهھھھلل هھھھذذهه االكنيیسة هھھھي االتي يیرريیددهھھھا هللا لكك. 

اابحثث عنن كنيیسة توولي ااهھھھتماًما كبيیرًراا لتعليیمم االكتابب االمقددسس للناسس, وولعيیشش حيیاةٍة تقيّیة, ووللخددمة معاً •
كعائلة وومشارركة ااألخبارر االساررةة للمسيیح مع ااآلخرريینن حيیثث تعيیشش ووحوولل االعالمم. 

تجّنبب االكنائسس االتي تميیلل إإلى خلطط االحيیاةة االتقيیة بقائمٍة منن االقوواانيینن, ووااألنظظمة وواالمحررماتت.فبددالً منن •
أأنن يیعلموواا االناسس كيیفف يیعيیشوواا بقووةة نعمة هللا وواالررووحح االقددسس, فانهھمم يیشددددوونن على االشخصص للقيیامم 
ببعضض ااألعمالل لنيیلل نعمة ووررضى هللا بددالً منن أأنن يیرركززوواا على أأنن شخصيیة ذذلكك ااإلنسانن االذذيي يیرريیددهه 

هللا أأنن يیكوونن. 

حتى ووسطط االكنائسس االتي تعلمم االكتابب االمقددسس بشكلل جيیدد, هھھھناكك ااختالفف في االشخصيیاتت, وواالفررصة, •
وواالووصوولل أأوو االحصوولل على االخددماتت االضرروورريیة إإلى آآخررهه. رربما ال تجدد كلل ما ترريیدد, وولكنن تستططيیع 
أأنن تجدد االكنيیسة االتي ااختاررهھھھا هللا لكك. لعلل هللا يیرريیدد أأنن يیذّذكرركك بأنن تساعدد االكنائسس لكي تنموو في 

االمجاالتت االتي ترريیددهھھھا أأنن تنموو فيیهھا. 

تذذكرر أأنهھ ال تووجدد أأيیة كنيیسة بال عيیبب, وولكنن اابحثث عنن تلكك االكنائسس االتي لدديیهھا االررغبة في االتغيیيیرر •
وواالنموو لكي تعكسس أأكثرر تعاليیمم االكتابب االمقددسس, تماًما كما تررغبب أأنتت أأنن تتغيیرر كمؤؤمنن مستقلل. 
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تعلمّم أأنن تعتبرر كنيیستكك االمحليیة كعائلة. بعضض االعائالتت رراائعة ووأأخررىى فاشلة. حتى في أأفضلل االعائالتت 
يیتططلبب أأنن يیكوونن هھھھناكك االتززاامم وُومساءلهھ, ووتووااصلل هھھھاددفف ووحلل للخالفاتت منن أأجلل أأنن تؤؤدديي االعائلة ووظظيیفتهھا 
بشكلل مالئمم. ال تووجدد كنيیسة بال عيیبب ألنن أأعضاءهھھھا بشرر, وولكنن خططة هللا ألبنائهھ هھھھي أأنن يیجتمعوواا مع 
بعضض في كنيیسة محليیة عائليیة. يیؤؤهھھھلكك االحقق االكتابي لتنموو بعمقق ووبقووةة ووأأنتت تتعلمم االتعاملل مع ااآلخرريینن, 
حتى في أأووقاتت ااأللمم ووسووء االفهھمم كما هھھھوو االحالل مع االعائلة االجسدديیة. قرررر االيیوومم أأنن تتعاوونن مع ررووحح هللا 

لكى تحيیا حسبب االحقق االكتابي ووتجعلل منن عائلتكك االكنسيیة أأفضلل عائلة قددرر ااإلمكانن. 

االيیوومم االثالثث: االكنيیسة هھھھي ألجلل نمووىى ووحمايیتي. 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي ال يیرريیكك هللا لماذذاا تحتاجج إإلى االكنيیسة وواانما ليیرريیكك لماذذاا تحتاجج االكنيیسة إإليیكك. •

االحضوورر للكنيیسة ليیسس ووااجًبا. االكنيیسة عائلة, ووجسدد االمسيیح,وواالمكانن االمقددسس حيیثث يیحيیا ررووحح هللا في كلل 
تلميیذذ منن تالميیذذ يیسووعع وويیملكك على ااجتماعاتت االمؤؤمنيینن. يیجدد االمؤؤمنن في االكنيیسة االتغذذيیة ووااألهھھھميیة 
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ووااألمانن. االررغبة في االنموو االررووحي ووهھھھددفف االحيیاةة يیجبب أأنن تقوودد االمؤؤمنن ليیصبح عضوًواا فّعاالً في االكنيیسة 
االمحليیة. 

ااقررأأ أأاافسسس 4: 11-12. تصفف ااآليیة 11 قاددةة االعهھدد االجدديیدد, ووااآليیة 12 تددوونن لنا االووظظائفف االثالثث االتي 
يیتمم االقيیامم بهھا في جسدد االمسيیح. 

يیرريیدد هللا أأنن يیجعلكك كامالً (ناضًجا) في االكنيیسة االمحليیة. ما هھھھي االططرريیقة االعمليیة االتي بهھا تنموو نحوو 
االبلووغغ االررووحي في االكنيیسة االمحليیة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیرريیددكك هللا أأنن تشارركك بعملل االخددمة. ما هھھھي االططرريیقة االعمليیة االتي بهھا تخددمم في كنيیستكك االمحليیة؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیرريیدد هللا منكك أأنن تبني ااآلخرريینن( تقوّويیهھمم). ما هھھھي االططرريیقة االتي تساعدد بهھا في بناء ااآلخرريینن في كنيیستكك 
االمحليیة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأفسسس 4: 13. ما هھھھوو االهھددفف االنهھائي للووظظائفف ااألساسيیة االتي تحصلل في جسدد االمسيیح؟ــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأفسسس 4: 14. االكنيیسة االتي تعملل بشكلل مالئمم تووفرر االحمايیة منن ماذذاا ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأفسسس 4: 15. يیرريیدد هللا منكك وومنن ااآلخرريینن أأنن تنموواا ووتصبحوواا بالغيینن, ووأأنن تصبحوواا شيیًئا فشيیًئا 
مثلل االمسيیح. حسبب هھھھذذهه ااآليیة, ما هھھھوو االمططلووبب منكك لتجعلل هھھھذذاا االشيء يیتحققق؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأفسسس 4: 16. االكنيیسة مثلل االجسدد فيیهھا كلل ااألعضاء مرركبة مًعا بجهھوودد متناغمة وومتعاوونة. ما 
يیعنيیهھ بوولسس هھھھنا, أأنن كلل عظظمم وومررفقق ووجززء ووعضوو في هھھھذذاا االجسدد لدديیهھ شيء يیساهھھھمم بهھ.  

ااذذكرر على ااألقلل ااثنتيینن منن قبليیاتكك وو مووااهھھھبكك قدد تساهھھھمم بهھما في االكنيیسة كلما سنحتت لكك االفررصة.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صلِل لكي تسنح لكك االفررصة لالنخررااطط في إإررساليیة أأوو خددمة في كنيیستكك. إإذذاا كانن هھھھناكك أأناسس آآخرريینن معكك 
في هھھھذذهه االددررااسة قدد يیكوونن بمقددوورركك أأنن ترراافقهھمم إإلى بعضض االخددماتت االكنسيیة االتي هھھھمم منخررططوونن فيیهھا. 

إإذذاا كنتت مسبًقا تشارركك في بعضض االخددماتت بططرريیقةٍ ما, صلِل ليُیظظهھرر لكك هللا ططررًقا لتكوونن أأكثرر فعاليیة أأوو 
رربما ليُیظظهھرر لكك مجالل آآخرر للخددمة. 

تقوولل ااآليیة في (أأفسسس 4: 16) بأنن هللا قدد أأعططى جسدد االمسيیح االقددررةة على بناء نفسهھ. ووحسبب نفسس 
؟  ة س يی ن ك ل ي اا هه ف ذذ ء هھھھ ا ن ب ل ة اا يی ل م زز ع م رر اا ت ذذ ا ى م ل , اا ة يی آل اا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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نقططة أأساسيیة:  إإنن ووصيیة بوولسس بخصووصص أأنن تسوودد االمحبة بناء االجسدد أأمرر مهھمم. حيینما تعررضض االمساعددةة في 
ً ألسبابب معيینة, فإنن ااستجابتكك االمناسبة هھھھي أأنن تنتظظرر بمحبة. قدد ال تكوونن  االكنيیسة ووال يیتمم قبوولل عررضكك مباشررةة
االكنيیسة مستعددةة لمساهھھھمتكك االخاصة, أأوو قدد تكوونن أأنتت غيیرر مستعدد بططرريیقة ما. وولكنن هللا لدديیهھ مكانن لكك لتخددمم فيیهھ في 

االمكانن االمناسبب وواالووقتت االمناسبب ووبالططرريیقة االمناسبة.



 

كلما ااززددااددتت مساهھھھمتكك في االخددمة كلما أأصبحتت فررصتكك للنموو في االمسيیح أأكبرر. إإنن االخددمة مع أأخووةة 
ووأأخووااتت في االمسيیح تعططيیكك إإمكانيیة إإقامة عالقاتت ووصددااقاتت تستمرر مددىى االحيیاةة. 

االيیوومم االرراابع: االكنيیسة تززوودد مووااهھھھبي ووقابليیاتي بتظظافرر خاصص. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يُیرريیكك االمكانن االخاصص االذذيي أأعدّدهه لكك وومووااهھھھبكك في االكنيیسة االمحليیة. •

يیحصلل االتظظافرر حيینما يیكوونن االتأثيیرر االكلي لجززأأيینن ااوو ااكثرر أأكبرر منن مجمووعع ااألجززااء منفررددةًة. حيینما يیجتمع 
تالميیذذ يیسووعع االمسيیح في جسدد االمسيیح, يیووّحدد ررووحح هللا بططرريیقة خاررقة للططبيیعة االهھباتت وواالمووااهھھھبب وواالمهھاررااتت 

وواالقابليیاتت لكلل فرردد ثمم يیضاعفف االنتيیجة االى ما ووررااء قددررةة ااإلنسانن االططبيیعيیة. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 14-20. مهھما كانتت شخصيیتكك أأوو مووااهھھھبكك فرريیددةة, لدديیكك مكانن في جسدد االمسيیح. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 21. حسبب هھھھذذهه ااآليیة, لماذذاا تحتاجج إإلى االكنيیسة االمحليیة؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 22-24. هھھھلل يیووجدد أأعضاء في جسدد االمسيیح أأكثرر أأوو أأقلل أأهھھھميیة منن ااآلخرريینن؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 25-27. هھھھذذاا تذذكيیرر آآخرر عنن مددىى أأهھھھميیة االسعي االى االووحددةة في االكنيیسة. كأعضاء 
في نفسس االعائلة عليیكك أأنن تهھتمم باآلخرريینن بكلل صددقق, ووهھھھمم يیهھتموونن بكك. 
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منن في كنيیستكك االمحليیة يیعاني أأوو يیتألمم في االووقتت االحاضرر؟ قدد يیكوونن هھھھذذاا االشخصص قدد فقدد إإنساًنا محبووًبا, أأوو 
يیصاررعع مررًضا خططيیرًراا, أأوو يیعاني منن فقدداانن ووظظيیفة. ااكتبب لذذلكك االشخصص مالحظظة تشجيیع االيیوومم ووأأخبررهه أأنكك 
تصلي منن أأجلهھ. أأوو بكلل بساططة, ااتصلل بهھ أأوو تحددثث معهھ على اانفرراادد إإنن أأمكنن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

منن في كنيیستكك االمحليیة قدد ااختبرر مؤؤخررااً اامتيیازًزاا أأوو فررًحا عظظيیًما ؟ قدد يیكوونن شخًصا تززووجج قبلل فتررةة, أأوو تمم 
تررقيیتهھ في عملهھ, أأوو فازز بمسابقة أأوو حصلل على تكرريیمم بططرريیقةٍ ما. ااكتبب لهھمم مالحظظة, أأوو ااتصلل بهھمم أأوو 
تحددثث على اانفرراادد مع ذذلكك االشخصص لكي تهھنئهھ أأوو تهھنئهھا شخصيًیا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 12: 4-6. يیعلمنا هھھھذذاا االمقططع أأيیًضا كيیفف أأنن جسدد االمسيیح يیتكوونن منن أأعضاء كثيیرريینن مع مووااهھھھبب 
مختلفة. حسبب ااآليیة 6, ما هھھھوو مصددرر هھھھذذهه االمووااهھھھبب االمختلفة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االخامسس: يیستخددمم هللا مؤؤمنيینن آآخرريینن في كنيیستي ليیخددموونني. 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیجعلكك حساًسا لررغبتهھ في كيیفيیة ااستخدداامم ااآلخرريینن لخددمتكك, ووكيیفف يیرريیددكك أأنتت أأنن •
تخددمم ااآلخرريینن. 

إإنن أأعضاء االكنيیسة ُمعددوونن لكي يیتالءموواا مع بعضهھمم مثلل االقططع االمشابكة. يیعلمنا االكتابب االمقددسس في كلل منن 
ررووميیة 12: 5 وو أأفسسس 4: 25 بأننا أأعضاء بعضنا االبعضض. ليیسس مجرردد نظظرريیة وولكنن االعهھدد االجدديیدد يیخبررنا 
عنن ططررقق عمليیة عدديیددةة بخصووصص تعاملنا مع بعضنا االبعضض في االكنيیسة االمحليیة كأعضاء في جسدد االمسيیح.  
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إإليیكك 21 مثاالً عنن كيیفيیة االتعاملل مع ااآلخرريینن في عائلة هللا. 

ااقررأأ االكتابب االمقددسس ثمم ااخترر فقطط سبع عباررااتت " بعضنا بعًضا" ووااكتبب بجانبب كلل ووااحددةة منهھا كيیفف •
تخطططط لتنفيیذذ هھھھذذهه االتعليیماتت في كنيیستكك االمحليیة.  

ررووميیة 12: 10. وواادّديینن بعضكمم بعًضا وومقددميینن بعضكمم بعًضا.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ررووميیة 14: 13 ال نحاكمم بعضنا بعًضاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ررووميیة 14: 19. لنبني بعضنا بعًضاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ررووميیة 15: 5. أأنن نكوونن متوواافقيینن بعضنا مع بعضض.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ررووميیة 15: 7. ااقبلوواا (ررحبوواا) بعضكمم بعًضا.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ررووميیة 15: 14. اانذذرروواا (حذذرروواا) بعضكمم بعًضا.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ررووميیة 16: 16 سلموواا(حيّیوواا) بعضكمم على بعضض.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 كووررنثووسس 12: 25. ااهھھھتموواا بعضكمم لبعضض.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

غالططيیة 5: 13. ااخددموواا بعضكمم بعًضاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

غالططيیة 6: 2. ااحملوواا ااثقالل بعضكمم بعًضا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اافسسس 4: 2. محتمليینن (صابرريینن) بعضكمم بعضاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اافسسس 4: 32. ااغفرروواا بعضكمم لبعضض.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اافسسس 5: 21. ااخضعوواا بعضكمم لبعضض.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 تسالوونيیكي 4: 9. ااحّبوواا بعضكمم بعًضا.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 تسالوونيیكي 4: 18. عزّزوواا بعضكمم بعًضا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عبرراانيیيینن 3: 13. شّجعوواا (اانصحوواا) بعضكمم بعًضا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیعقووبب 4: 11. ال تذذّموواا بعضكمم بعًضا.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیعقووبب 5: 16. صلوّواا بعضكمم ألجلل بعضض. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 بططررسس 4: 9. كوونوواا مضيیفيینن بعضكمم بعًضا.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 بططررسس 4: 10. ااخددموواا بعضكمم بعًضا.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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1 يیووحنا 1: 7. لتكنن لكمم شرركة بعضكمم مع بعضض.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عنددما نحيیا " بعضنا لبعضض" بيینن جماعة كنيیستنا االعائليیة, ستعملل االكنيیسة كما يیرريیدد هللا. سووااء كانتت كبيیررةة أأمم 
صغيیررةة وومررتت بأووقاتت جيیددةة أأمم سيیئة, وومع كلل ضعفاتنا االبشرريیة, يیجبب أأنن تكوونن االكنيیسة مرركزز جاذذبيیتنا, 

ووقاعددةة خددمتنا ووإإررساليیتنا, وواالمكانن االذذيي يیتممم هللا عملهھ في حيیاتنا. 

  مالحظظاتت: ااسئلة ااوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت ااضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االعاشرر   

االمسؤؤووليیة: االمنظظوورر االكتابي لططرريیقة حيیاتي 

كيیفف يیؤؤثرر إإيیماني بالمسيیح على كيیاني ووططرريیقة معيیشتي؟ 

آآيیة االحفظظ: لووقا 16: 11-10 
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االفكررةة االررئيیسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: كلل ما أأنا عليیهھ ووما أأملكهھ هھھھوو هھھھبة منن هللا االذذيي ال يیدديینن لي 
بشيء, وويیحبني محبة غيیرر مشررووططة, وويیعططيیني كلل شيء, وويیجعلني عررضة للمحاسبة إلددااررةة 

هھھھذذهه االمصاددرر بشكلل مسؤؤوولل. 

يیططررحح االررسوولل بططررسس هھھھذذاا االسؤؤاالل في نهھايیة ررسالتهھ االثانيیة (2 بططررسس 3: 8-13) وويیصفف االمجيء االثاني 
للمسيیح االذذيي سيیقوودد إإلى سماء جدديیددةة ووأأررضض جدديیددةة تززاامًنا مع ددمارر كلل شيء نعررفهھ ااآلنن. هھھھذذاا االمنظظوورر 
ااألبدديي يیحثث بططررسس ليیسألل عنن أأيي نووعع منن االناسس يیجبب أأنن نكوونن, معتبرريینن أأنن كلل شي ملمووسس عملنا على 

تكدديیسهھ جاهھھھدديینن سيیتالشى, ووأأنن ااألشيیاء ذذااتت االططبيیعة ااألبدديیة فقطط ستبقى. 

تقدّدمم االحضاررةة االمؤؤقتة إإغررااءااتت مادديیة ووااستهھالكيیة ووأأنانيیة قوويیة أأغررقتت االعدديیدد منن االناسس. يیقددمم لكك هللا حيیاةةً 
ذذااتت دداللة أأبدديیة مبنيیة على أأساسس االحقق ااألبدديي لكلمتهھ ووتووظظيیفكك في حيیاةة االناسس ااآلخرريینن االذذيینن سيیحيیوونن إإلى 

ااألبدد. 

االيیوومم ااألوولل: يیجعلني هللا مسؤؤووالً عنن االمصاددرر االتي أأووددعهھا عندديي. 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااشكرر على كلل حاجة ووفررهھھھا لكك في حيیاتكك. •
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ااططلبب منن هللا أأنن يُیرريیكك كيیفف تكوونن مسؤؤووالً عنن ما أأنتت عليیهھ ااآلنن ووما تملكهھ. •

كلل ما أأنتت عليیهھ ووكلل ما تملكهھ منن مصاددرر هھھھي هھھھبة منن هللا االذذيي ال يیدديینن لكك بأيي شيء, وولكنهھ يیحبكك محبة 
غيیرر مشررووططة وويیعططيیكك كلل شيء. إإنن ااإلقرراارر بالحقق االكتابي يیجلبب لكك مسؤؤووليیة متماثلة إلددااررتكك لهھذذهه 

االمصاددرر االتي اائتمنكك هللا عليیهھا لتررعاهھھھا. 

ااقررأأ يیعقووبب 1: 17 وو مززموورر 24: 1. هھھھلل هھھھناكك أأيي شيء صالح في حيیاتكك لمم يیأتِت منن هللا؟ ـــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل هھھھناكك أأيي إإنسانن أأوو أأيي شيء في هھھھذذاا االعالمم ليیسس ملًكا s؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ تثنيیة 8: 11-18. حتى لوو عملتت ليیالً وونهھارًراا لجمع ثررووةة, منن االذذيي أأعططاكك االقددررةة لتجمع هھھھذذهه االثررووةة؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ لووقا 16: 10-12. يیقوولل يیسووعع, إإذذاا كنتت تتووقع أأنن تنالل ثررووةة حقيیقيیة في االحيیاةة- تلكك ااألموورر االتي 
تتجاووزز االمالل وواالممتلكاتت- عليیكك أأووالً أأنن ُتظظهھرر قابليیتكك في أأنن تكوونن أأميیًنا في إإددااررةة أأموولكك. (مأموونن, تعني 

االمالل باآلررااميیة)  

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 4: 1. آآيي شيء قدد يیكوونن مؤؤهھھھالُ ليیصبح ثررووةة حقيیقيیة أأكثرر منن سرراائرر هللا االمووجووددةة في 
االكتابب االمقددسس؟ يیططلبب هللا أأنن تكوونن خاددماً أأوو إإدداارريًیا أأميیًنا لهھذذهه االحقائقق. إإذذاا لمم تكنن أأميیًنا في إإددااررةة مصاددرركك 

االمادديیة, فلماذذاا تتووقع اانن تنجح في إإددااررةة سرراائرر هللا؟ 

ااقررأأ 1 تيیمووثاووسس 5: 8. يیجعلكك هللا مسؤؤووالً عنن تووفيیرر ااحتيیاجاتت عائلتكك وويیعتبرر أأوولئكك االذذيینن ال يیفعلوونن هھھھذذاا 
أأسووأأ منن االملحدديینن ( االذذيینن يینكرروونن االكتابب االمقددسس). 
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ااقررأأ 2 تسالوونيیكي 3: 7-12. يیقددمم بوولسس شهھاددةة ططاهھھھررةة بخصووصص االمسؤؤووليیة االشخصيیة. وويیخبررنا االكتابب 
االمقددسس كثيیرًراا عنن مساعددةة االناسس االذذيینن هھھھمم في ااحتيیاجج حقيیقي. حسبب ااآليیة 10, ما هھھھي مسؤؤووليیتكك تجاهه 
شخصص كسوولل وويیررفضض االعملل؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف تميّیزز قددررتكك في إإددااررةة مصاددرركك؟ هھھھلل حيیاتكك االماليیة تحتت االسيیططررةة, أأوو خاررجة عنن االسيیططررةة أأوو في 
مكانن ما بيینهھما؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كنتت تعاني منن بعضض االصعووباتت في هھھھذذاا االمجالل, أأسسس على ااألقلل هھھھددفيینن كططلبب للصالةة, كأنن تكوونن أأميیًنا 
في ددفع فووااتيیرركك في ووقتهھا ووأأنن تسيیططرر على دديیوونكك. إإذذاا كانن ووضعكك خططيیرر, ااططلبب االمشووررةة منن قاددةة 
كنيیستكك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قدد تكوونن مسؤؤووالً في مجالل أأموواالكك . إإنن ووقتكك بضاعة ثميینة كما هھھھوو االحالل مع مالكك ووممتلكاتكك. 

إإذذاا كنتت مدديیرًراا غيیرر مسؤؤوولل عنن ووقتكك, ااذذكرر أأوولل خططووةة ستقوومم بهھا لتتعاملل مع هھھھذذهه االمسألة. قدد تكوونن 
أأفضلل خططووةة تقوومم بهھا أأووالً هھھھي أأنن تططلبب االمشووررةة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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االيیوومم االثاني: يیرريیددني هللا اانن أأكوونن مدديیرًراا ال مالًكا. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااسألل هللا أأنن كانن أأيي شيء في حيیاتكك لمم تسلمهھ إإلى سيیططررتهھ بعدد ووتحتاجج أأنن تقوومم بذذلكك االيیوومم. •

يیستمرر ددررسس االيیوومم في تفّحصص االحقق االذذيي تعلمتهھ يیوومم أأمسس: هللا يیملكك كلل شيء, بما في ذذلكك جميیع مصاددرركك. 
يیعملل وويیكافح وويیضحي االعدديیدد منن االناسس لكي يیملكوواا شيیًئا. إإنن عنوواانن هھھھذذاا االددررسس ال يیووحي أأنهھ منن االخططأ أأنن 
يیملكك االمسيیحي ملكيیًة, وولكنن أأنن يیرركزز فحسبب على حاجتهھ لإلقرراارر بأنن هللا هھھھوو االمالكك ااألسمى لكلل شيء ووأأنهھ 

يیتووقع منكك أأنن تكوونن خاددًما أأميیًنا ( مدديیرًراا) لكلل االمصاددرر االتي اائتمنكك عليیهھا. 

ااقررأأ مززموورر 89: 11. هھھھلل هھھھناكك أأيي شيء أأوو أأيي شخصص ليیسس ملًكا s بعدد؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 6: 20 ووااعمالل 20: 28. إإلى منن تنتمي وولماذذاا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ لووقا 12: 13-15. نجدد هھھھنا  ااخوويینن ااختلفا على منن يیجبب أأنن يیررثث. ررفضض يیسووعع أأنن يیؤؤيیدد أأحدد االجانبيینن, 
ألنن ملكيیة االووررثث لمم تكنن نقططة االخالفف االحقيیقيیة.  
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ما هھھھوو االخططرر االذذيي يیحذذررنا يیسووعع منهھ في ااآليیة 15؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االحقيیقة ااألساسيیة االتي يیعلمنا إإيیاهھھھا يیسووعع في ااآليیة 15؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیحاوولل االكثيیرر منن االناسس أأنن يیجددوواا أأهھھھميیًة أأوو ااستحقاًقا شخصيًیا أأوو كماالً في ااألشيیاء االتي يیمتلكوونهھا. عاددةة ما 
يیقع االناسس تحتت دديیوونن ثقيیلة في محاوولتهھمم إلقتناء ااألشيیاء ألجلل إإررضاء حاجة عاططفيیة أأوو لتحسيینن صووررتهھمم 

االشخصيیة.  

هھھھلل تتصاررعع مع إإغررااءااتت ررغبتكك في ططلبب االمعنى وواالكمالل لما تملكك أأوو تقتني؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا لمم تكنن قدد اامتلكتت بيیًتا كبيیررااً أأوو سيیاررةة حدديیثة, هھھھلل تستططيیع أأنن تجدد ااكتفاًء أأوو هھھھددًفا في االحيیاةة؟ لماذذاا وولمم 
ال؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف يیعكسس جوواابكك أأعالهه على قيیمكك ووكيیفف يیتماشى مع تعاليیمم يیسووعع؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  157



هللا يیملكك كلل شيء بما فيیهھمم أأنتت. لذذلكك حيیاتكك ال تتكوونن منن اامتالكك أأوو أأقتناء ااألشيیاء.إإنن مسألة االملكيیة قدد تمم 
حلهھا منذذ لحظظة خلقق االكوونن. ااألهھھھمم منن هھھھذذاا أأنن تعررفف منن يیملككك.  

ااقررأأ لووقا 12: 16-20. ماذذاا قالل يیسووعع عنن ذذلكك االررجلل االذذيي ررّكزز في حيیاتهھ على جمع أأشيیاء أأكثرر ووأأكثرر؟  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بعدد مووتهھ, هھھھلل كانن لألشيیاء أأيي قيیمة لهھ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ لووقا 12: 21. الحظظ بددقة. ووّضح فيیما إإذذاا كانتت مشكلة هھھھذذاا االررجلل في أأنهھ كانن غنيًیا أأمم لمم يیكنن غنيًیا 
تجاهه هللا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ لووقا 12: 22-23. في نفسس االسيیاقق, يینصح يیسووعع تالميیذذهه بأنن ال يیقلقوواا ( اليیفكرروواا) بما يیأكلوونن أأوو 
يیلبسوونن, مذذّكرًراا إإيیاهھھھمم مررةة أأخررىى أأنن االحيیاةة أأفضلل منن االططعامم (االلحمم) أأوو االلباسس (االثيیابب). 

إإنن االخووفف منن االخساررةة أأوو االضرررر يینتج قلًقا. يیخبرر يیسووعع تالميیذذهه بأنن ال يیخافوواا وويیعددهھھھمم بأنن هللا سيیووفرر 
ااحتيیاجاتهھمم ددووًما. االمسألة هھھھنا هھھھي االملكيیة ضدد ااإلددااررةة. إإذذاا كانن هللا يیمتلككك اانتت وومقتنيیاتكك, فددوورركك هھھھوو أأنن 
إإددااررةة هھھھذذهه االمصاددرر ووااالهھھھتمامم بهھا بأفضلل قددررااتكك. إإذذاا ضاعتت االمصاددرر فددوورر هللا هھھھوو تووفيیرر االتأميینن, بما أأنن 

كلل شيء ملكهھ. هھھھوو منن يیقرررر متى ووكيیفف ووماذذاا إإذذاا لوو يیغيیررهھھھا. 
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ما هھھھوو أأغلى شيء في مقتنيیاتكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف ستصبح حيیاتكك لوو أأنكك فقددتت أأغلى مقتنيیاتكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

كيیفف ستؤؤثرر خساررتكك لهھذذاا االشي على سيیرركك مع هللا؟ إإذذاا كانتت خساررتكك لمقتنيیاتكك ستؤؤثرر على سيیرركك مع 
هللا, فقدد تكوونن هھھھذذهه عالمة على أأنن االشيء االذذيي حاوولتت جاهھھھدًداا ليیبقى ملًكا لكك لمم يیكنن أأبدًداا لكك. ــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأيیووبب 1: 13-22. هھھھلل أأثررتت خساررةة أأيیووبب ألبنائهھ ووممتلكاتهھ على االتززاامهھ تجاهه هللا؟ـــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بكلماتكك االخاصة, عّبرر عما يیمكنن أأنن تتعلمهھ منن مثالل أأيیووبب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل هھھھناكك أأيي شيء أأوو أأيي شخصص تحتاجج أأنن تقددمهھ s ااآلنن, مقررااً بأنن هللا مالكك كلل شيء؟ ـــــــــــــــــــــــــــ 
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ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االثالثث: يیرريیددني هللا أأنن أأكوونن مستثمرًراا ال مستهھلًكا. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل أأنن تكوونن حساًسا لكلل تأثيیرر للمادديیة أأوو ااالستهھالكيیة عليیكك, ووأأنن تكتشفف ططرريیقة للتغلبب عليیهھا. •

إإنن فخ االمادديیة قوويي جدًداا وويیقوودد االعدديیدد منن االناسس للووقووعع تحتت دديیوونن خططيیررةة. يیستططيیع بعضض االناسس االسيیططررةة 
على مسؤؤووليیة االدديینن, وولكنن يیبقى ترركيیزز حيیاتهھمم على االمادديیة, منشغليینن باستهھالكيیة مفررططة وويیشترروونن لغررضض 

االشررااء فقطط. يیرريیدد هللا منن أأبنائهھ أأنن يیكوونن لهھمم ترركيیزز مختلفف ووأأعمقق للحيیاةة. 

ااقررأأ أأمثالل 22: 7. ما هھھھي مشكلة االدديینن االمفررطط؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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فف بوولسس االططمع ( االططمع في أأموواالل ووممتلكاتت ااآلخرريینن)؟ـــــــ  ااقررأأ أأفسسس 5: 5 وو كوولووسي 3: 5 كيیفف يیعررِّ

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 تيیمووثاووسس 6: 10. ما هھھھوو أأصلل جميیع االشرروورر؟ ( تلميیح: ليیسس االمالل!)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأمثالل 23: 4-5. ليیسس هھھھناكك أأيي شيء في االكتابب االمقددسس يیدديینن ااإلنسانن إإذذاا كانن غنيًیا, وولكنن هھھھناكك 
مشكلة في االترركيیزز االمادديي على االهھددفف االووحيیدد في بلووغغ االغنى. ما هھھھي االمشكلة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ اامثالل 28: 20 وو22 ما هھھھي ووجهھة نظظرر هللا بخصووصص خطططط ووفررصص االغنى االسرريیع االتي تبددوو جيیددةة 
جدًداا لتكوونن حقيیقيیة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مررقسس 10: 23-25. يیقوولل يیسووعع أأنهھ منن االصعبب على ااألغنيیاء ددخوولل ملكووتت هللا. هھھھلل تعتقدد أأنن هھھھذذاا 
سببهھ كوونهھمم أأغنيیاء ال غيیرر , أأمم أأنن ااألمرر لهھ عالقة أأكثرر باهھھھتمامهھمم االمادديي؟ الحظظ خاصة ااآليیة 24.  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن االمادديیة ووااالستهھالكيیة تنافسانن ررووحح هللا للسيیططررةة على حيیاتكك. ليیستت خططيیئة إإذذاا كنتت غنيیاً أأوو تملكك أأشيیاءً 
جميیلة. تصبح االثررووااتت وواالمقتنيیاتت مشكلة ررووحيیة حيینما تصبح أأهھھھمم بالنسبة لكك منن عالقتكك باd. يیرريیددكك هللا أأنن 
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ترركزز حيیاتكك على ااستثمارر مصاددرركك بددال منن أأنن تبددددهھھھا باإلنفاقق االُملِّح أأوو إإغررااءااتت ااإلعالناتت االتجارريیة االتي 
تددعووكك إإلى صررفف ااألموواالل بحماقة. 

ااقررأأ متى 25: 14-29. يیصفف يیسووعع في هھھھذذاا االمثلل ررجالً مسافرًراا أأووددعع أأموواالل متنووعة (مووااهھھھبب أأوو ووحددااتت 
نقدديیة) إإلى خددمهھ. هھھھددفهھ كانن أأنن يیقوومم خاددمهھ باستثمارر هھھھذذهه االمصاددرر ووززيیاددتهھا, ليیسس مجرردد أأنن يیبقيیهھا آآمنة. 
االعبررةة منن هھھھذذاا االمثلل هھھھي أأنن تتعلمم ااستثمارر االمصاددرر االمووددعة إإليیكك لكي ما تجعلهھا تززدداادد. كلل ما يیعططيیكك إإيیاهه 

هللا فهھوو يیرريیدد منكك أأنن تثقق بهھ لكي ُتكّثررهه. 

ااقررأأ متى 6: 19-21. هھھھلل يیجبب أأنن يیكوونن ترركيیززكك أأبدديي أأمم أأررضي؟ كيیفف يیؤؤثرر ترركيیزز ااستثمارركك على قلبكك؟  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عالووةة على إإعططاء االمالل, ااذذكرر ثالثث ططررقق تستططيیع بووااسططتهھا أأنن تصنع ااستثماررااتت أأبدديیة في حيیاةة 
ااآلخرريینن.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

متى ووكيیفف ستيیددأأ ااستثمارركك ااألبدديي في حيیاةة االناسس مستخددًما على ااألقلل ووااحددةة منن االططررقق االتي ذذكررتهھا 
أأعالهه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االرراابع: يیرريیددني هللا أأنن أأكوونن رراابًحا ال قلًقا (مشتكيًیا) . 
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االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااخبرر هللا أأنكك مستعدد االيیوومم لكي تلقي عليیهھ أأيي قلقق مووجوودد في حيیاتكك. •

لقدد ررأأيینا االعالقة بيینن االترركيیزز االمادديي وواالقلقق. إإنن ااالهھھھتمامم االووقعي االذذيي يیددفع بالشخصص إإلى ااتخاذذ عملل كتابي 
هھھھوو أأمرر إإيیجابي. ررغمم أأنن االعدديیدد منن االناسس يیصبحوونن مأسوورريینن بقلقهھمم وواالذذيي هھھھوو بددووررهه عالمة كوونهھمم 

مأسوورريینن بأموولهھمم ووممتلكاتهھمم ووظظررووفهھمم االتي ال يیستططيیعوونن االسيیططررةة عليیهھا. هللا لدديیهھ شيء أأفضلل ألووالددهه. 

ااقررأأ متى 6: 24. تؤؤكدد هھھھذذهه ااآليیة ما تعلمتهھ بخصووصص االترركيیزز االمادديي االذذيي قدد يیسلبب هللا مكانهھ االشررعي في 
حيیاتكك. وويیقوولل يیسووعع بصررااحة إإنهھ منن االمستحيیلل أأنن تخددمم هللا وواالمالل. يیمكنن للحيیاةة أأنن يیكوونن لهھا ترركيیزز ووااحدد 

فقطط.  

ااقررأأ متى 6: 25-32. هھھھلل هھھھناكك أأيي شيء يیستططيیع االقلقق(االتفكيیرر ااآلسرر) أأنن يینجززهه في حيیاتكك؟ــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل هھھھناكك أأيي شيء أأنتت قلقق بشأنهھ قدد يیكوونن غائًبا عنن اانتباهه هللا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ متى 6: 33. حيینما يیكوونن ترركيیززكك على أأموورر أأبدديیة, بماذذاا يیعددكك هللا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ متى6: 34. إإنن ااالستنتاجج االذذيي يیقددمهھ يیسووعع هھھھوو أأنن ال تقلقق بشأنن أأيي شيء في االمستقبلل ال تملكك 
االسيیططررةة عليیهھ. حيینما يیكوونن ترركيیززكك  أأبدديي كلل يیوومم يیهھتمم بما لنفسهھ, يیوومم بيیوومم.  

ااقررأأ فيیلبي 4: 6. يیرردددد بوولسس ااستنتاجج يیسووعع االذذيي ررأأيیتهھ قبلل قليیلل. ووهھھھوو يیخبرر أأهھھھلل فيیلبي بأنن ال يیقلقوواا( ال 
يیهھتموواا أأوو يیبالوواا في ااالهھھھتمامم).  

هھھھلل أأنتت قلقق بشكلل خططيیرر بخصووصص أأمرٍر ما؟ إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك, ما هھھھوو؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل هھھھوو شيء يیمكنكك االسيیططررةة عليیهھ, شيء تستططيیع االتعاملل معهھ أأوو تصحيیحهھ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل االقلقق بشأنهھ يیجعلل ااألموورر أأحسنن؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب فيیلبي 4: 6, ماذذاا يیجبب أأنن تفعلل بشأنن هھھھذذاا االقلقق ااآلنن؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ فيیلبي 4: 7. حيینما تسلمم ااهھھھتماماتكك ووقلقكك s بالصالةة, بماذذاا يیعددكك؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الحظظ في ااآليیة أأعالهه أأنن هللا يیحررسس (يیحفظظ) مجالكك االعاططفي (قلبكك) وواالذذهھھھني (فكرركك) . 

ااقررأأ فيیلبي 4: 8-9. على ووجهھ االتخصيیصص, كيیفف تحافظظ على حالة االنصررةة االفكرريیة وواالعاططفيیة االمتحررةة منن 
االقلقق؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل الززلتت قلًقا ؟ إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك, ماذذاا تقوولل لكك هھھھذذهه ااآليیة عنن ترركيیزز حيیاتكك؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ فيیلبي 4: 11-13 وو 4: 19. هھھھناكك مبددأأ عظظيیمم في هھھھذذاا االمقططع: أأنن تتعلمم كيیفف تررضى بما لدديیكك. إإذذاا كانن 
هللا قدد ووعددكك بأنن يیسدّد كلل ااحتيیاجاتكك (متى 6: 33 وو فيیلبي 4: 19) فمسؤؤووليیتكك هھھھي أأنن تتعلمم (يیستخددمم بوولسس 

كلمة يیتعلمم ألنهھا ال تأتي بشكلل ططبيیعي) بأنن تكوونن ررااضيًیا بكلل ما يیعططيیكك هللا إإيیاهه. 

ااقررأأ 1 تيیمووثاووسس 6: 6-11. الحظظ في هھھھذذاا االمقططع مبددأأ ااالكتفاء وواالتناقضض بيینن االترركيیزز ااألررضي ووااألبدديي. 
إإنن االمالبسس وواالططعامم االتي تكتفي بهھا (آآيیة 8) تمثلل ااحتيیاجاتكك االيیووميیة ( خبززنا االيیوومي منن االصالةة االرربانيیة). 

 ووّضح االفررقق بيینن ااحتيیاجاتكك االيیووميیة ووررغباتكك.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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هھھھلل يیجبب أأنن تصررفف االططاقة االتي يیهھبهھا هللا لكك بالقلقق عنن كيیفيیة جمع ااألموواالل, أأمم أأنكك يیجبب أأنن تتعلمم كيیفف 
تصبح مكتفيًیا ووتنظظمم أأسلووبب حيیاتكك مع ما يیززووددكك هللا بهھ؟ إإذذاا أأتتكك فررصة لتجمع أأمووااالً أأكثرر بددوونن أأنن تساوومم 
على االحقق االكتابي أأوو عالقتكك باd ووبأعضاء عائلتكك, ااغتنمهھا! وولكنن بددالً منن أأنن تقلقق بشأنن ما ترريیددهه أأوو تعتقدد 

أأنكك تحتاجهھ, ااضبطط حيیاتكك بما لدديیكك ووتعلمّم أأنن تصبح مكتفيًیا. 

ااقررأأ مززموورر 23: 1. رربما لمم تفكرر مططلًقا باآليیة ااألوولى في هھھھذذاا االمززموورر االمعررووفف. إإذذاا كانن هللا ررااعيیكك, ووإإذذاا 
كنتت قدد سلمتت ااهھھھتماماتت حيیاتكك لهھ, يیقوولل كاتبب االمززموورر إإنهھ لنن يیعووززكك ( يینقصكك) شيء. 

 هھھھلل ستختارر ااآلنن بأنن تؤؤمنن بالحقق االمووجوودد في مززموورر 23: 1؟ أأخبرر هللا بذذلكك.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

االيیوومم االخامسس: يیرريیددني هللا أأنن أأكوونن معططيًیا ال آآخذًذاا . 
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االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااسألل هللا, ماذذاا يیعني أأنن تكوونن شخًصا معططيًیا ووأأنن يُیرريیكك بعضض االططررقق االعمليیة لتططبيیقق هھھھذذهه االخاصيیة. •

لقدد قيیلل دداائًما إإنهھ يیووجدد نووعانن منن االناسس: االمعططي ووااآلخذذ. اانن ااآلخذذ ليیسس فقطط أأنهھ ال يیعططي, بلل إإنهھ يیستغلل 
ووقتت ووططاقة ووددعمم وومصاددرر ااالخرريینن بددوونن أأنن يیقددموواا ما لدديیهھمم بالمقابلل.  يیرركزز ااآلخذذوونن دداائًما على فكررهھھھمم 
وو عووااططفهھمم ووااحتيیاجاتهھمم االماليیة االخاصة االتي يیعتقددوونن أأنهھ ليیسس متووقًعا منهھمم أأنن يیعططووهھھھا, لذذاا فإنهھمم يیططوورروونن 

عاددةة ااألخذذ فقطط. 

هللا معططي. إإنهھ يیحبكك كثيیرًراا بحيیثث بذذلل اابنهھ االووحيیدد بددالً منكك (يیووحنا 3: 16) يیجبب أأنن يیكوونن هھھھددفف حيیاتكك 
كمؤؤمنن بالمسيیح بأنن تتشبهھ بهھ أأكثرر كلل يیوومم. إإنن ترركيیزز هھھھذذهه االددررااسة ليیسس فقطط على االعططاء, وولكنن أأنن تتعلمم 

لتصبح شخًصا معططيًیا . هھھھناكك فررقق. 

 ااقررأأ 2 كووررنثووسس 8: 1-5.  إإنن مساهھھھمة االمقددوونيیيینن االفقررااء في االعططاء للمؤؤمنيینن في االيیهھوودديیة كانن كافيًیا 
بشكلل رراائع. بررغمم ذذلكك, فإنن ما جذذبب اانتباهه بوولسس لمم يیكنن االهھبة االتي قددمووهھھھا, وولكنن نووعيیة أأوولئكك االناسس. لمم 

يیعططوواا نتيیجة شعووررعمم بالذذنبب أأوو ألنهھمم كانوواا ملززميینن أأوو مجبرريینن على ذذلكك بلل ألنهھمم كانوواا أأُناسس ووااهھھھبيینن. 

بأيي ااتجاهھھھيینن فاقق كررمم االمقددوونيیيینن حسبب ااآليیة 5؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 6: 13-19 وو 12: 1-2. عووًضا عنن ااستخدداامكك ليیدديیكك ووررجليیكك (أأعضائكك) لخددمة ررغباتكك 
االخاططئة , كأتباعع للمسيیح عليیكك أأنن تستخددمهھمم لخددمة هللا ووللقيیامم بأعمالل بارّرةة. عليیكك أأنن تقددمم جسددكك أأيیًضا 

لخددمة هللا ووااآلخرريینن كما فعلل االمقددوونيیوونن. 

 ااقررأأ 1 تيیمووثاووسس 2: 5-6. حيینما تكوونن شخًصا معططيًیا ووتقددمم نفسكك, فانكك تصبح أأكثرر شبهًھا بالمسيیح. 
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 ما هھھھي بعضض االططررقق االعمليیة وواالملمووسة لتخددمم بهھا هللا ووااآلخرريینن؟ تحتاجج االكثيیرر منن االكنائسس إإلى متططووعيینن 
للتنظظيیفف وواالصبغ وواالتصليیح. ووتحتاجج ااألررااملل وواالشيیووخخ وواالمررضى وواالمعاقيینن االى االمساعددةة بشكلل كبيیرر تماًما. 
منن االمحتملل أأنن جارركك يیحتاجج إإلى تنظظيیفف مددخلل بيیتهھ منن االثلج أأوو إإلى جزز عشبب حددبقتهھ. يیعططي االووااهھھھبوونن 
ألنهھ هھھھذذاا هھھھوو االشيء االصحيیح االذذيي يیجبب أأنن يیقووموواا بهھ, ال أأنن يینتظظرروواا شيیًئا بالمقابلل. إإنن ووااحدد منن ااسهھلل 
ااألشيیاء االتي تستططيیع أأنن تعططيیهھا لآلخرريینن هھھھي اابتسامة حقيیقيیة. أأذذكرر حاجة لمم ُتذذكرر هھھھنا.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأمثالل 11: 24-25.  تصفف هھھھذذهه ااآليیاتت االناسس االووااهھھھبيینن. إإنن االشخصص االذذيي يیعططي ( يیووززعع) سيینالل أأكثرر 
بكثيیرر مما أأعططاهه. االنفسس االسخيیة ( االكرريیمة) ستززددهھھھرر (ستسمنن) , وواالشخصص االذذيي يُینعشش ( يیرروويي) ااآلخرريینن 

سيینتعشش بالمقابلل.  

ااقررأأ أأعمالل 20: 35. ما هھھھما االططرريیقتانن االمتبارركتانن في االعططاء أأكثرر منن ااألخذذ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 12: 13. ما هھھھما ططرريیقتا االعططاء ( االتووززيیع وواالمساهھھھمة) االمذذكووررتانن هھھھنا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االططرريیقة االعمليیة لتقوومم بأحدد هھھھذذيینن االشكليینن للعططاء؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ 2 كووررنثووسس 1: 3-7. يیتحددثث بوولسس هھھھنا عنن االتعززيیة وواالمووااساةة منن ررووحح هللا خاللل أأووقاتت االتجارربب 
االعظظيیمة. كشخصص معططي, يیررىى بوولسس مباشررةةً االبرركة االتي نالهھا: لقدد فّكرر كيیفف يیمكنهھ أأنن يیووصلل هھھھذذهه االتعززيیة 

وواالمووااساةة إإلى ااآلخرريینن. 

ما هھھھي أأعظظمم برركة أأعططاكك إإيیاهھھھا هللا مؤؤخرًراا, أأوو أأهھھھمم حقق علّمكك إإيیاهه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لمنن ووكيیفف يیمكنكك أأنن تنقلل هھھھذذهه االبرركة أأوو االددررسس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بتقيیيیمم صاددقق لحيیاتكك حتى ااآلنن, هھھھلل تصّنفف نفسكك بأنكك كنتت غالًبا معططيیاً أأمم آآخذًذاا؟ لماذذاا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كنتت غالًبا شخصص آآخذذ, ما هھھھي االخططووةة ااألوولى االتي ستأخذذهھھھا لتسمح s بأنن يیحوولكك إإلى شخصص معططي؟  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھناكك عددةة أأشكالل للعططاء ووعددةة ططررقق تعططي منن خاللهھا. إإنن أأهھھھمم هھھھبة يیمكنن اانن قددمهھا هھھھي أأنن تصبح شخًصا 
معططيًیا. كشخصص معططي, ستصبح نفسكك غنيیة ووستجدد هھھھددًفا ووإإنجازًزاا لمم تتخيیلهھ أأبدًداا. 
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  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت أأوو حووااررااتت إإضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االحادديي عشرر 

   

االعططاء: أأنن أأقلبب حيیاتي 
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لماذذاا االعططاء للكنيیسة االمحليیة مهھمم جددااً 

اايیة االحفظظ: لووقا 6: 38  

االفكررةة االررئيیسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: االصددقق في االعططاء ددليیلل على االنموو وواالنضووجج االررووحي ووهھھھوو عملل 
عباددةة ووإإيیمانن بهھ يیبارركني هللا ووااآلخرريینن منن خاللي. 

إإنن أأحدد ااألهھھھدداافف االررئيیسة للنموو االررووحي هھھھوو أأنن تجعلل شخصيیتكك ووأأفكارركك وومووااقفكك ووكلماتكك ووأأفعالكك تتططابقق 
مع صووررةة هللا. (ررووميیة 8: 29)هللا إإلهھ محبب وومعططي. يیرركزز هھھھذذاا االمقططع على أأنن تسمح d بأنن يیحوولكك إإلى 
شخصص معططي. االعططاء هھھھوو االنضووجج لتقّبلل االمسؤؤووليیة ووهھھھوو عملل إإيیمانن ووعباددةة ووهھھھوو أأيیًضا ططرريیقة قوويیة لكي 

ترربطط عالقتكك  مع هللا بووااقعكك االيیوومي.  

بالنسبة للعدديیدد منن االناسس, أأنن تصبح شخًصا معططيًیا كما تعلمنا في االددررسس االسابقق, هھھھوو حررفيًیا أأنن يیقلبوواا  ترركيیزز 
حيیاتهھمم  تماًما . إإنن أأحدد أأهھھھمم االمؤؤشررااتت بحددووثث االنموو االررووحي  هھھھوو عملل االعططاء. ووإإنن اافضلل مكانن تبددأأ فيیهھ 

بالعططاء هھھھي االمؤؤسسة االتي أأنشأهھھھا هللا بنفسهھ ألجلل تغذذيیتنا ووحمايیتنا ووخددمتنا: إإنهھا االكنيیسة االمحليیة. 
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االيیوومم ااألوولل: عططائي هھھھوو سلووكك إإيیمانن ووعباددةة . 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا ليُیرريیكك كيیفف أأنن نموّوكك ووبلووغكك االررووحي مررتبططانن بعططائكك. •

أأخبررهه بأنكك ستكوونن حساًسا لصووتت ررووحهھ االمتكلمم منن خاللل االكتابب االمقددسس حتى وولوو كانتت هھھھذذهه •
ااألشيیاء صعبة االسمع. 

االمالل عنصرر مهھمم في االحيیاةة وويیحتوويي االكتابب االمقددسس على إإررشاددااتت تساعددكك في إإددااررةة هھھھذذهه االمصاددرر االتي 
اائتمنكك هللا عليیهھا بشكلل مالئمم. إإنن إإحددىى االصفاتت االرراائعة للعططاء هھھھي كيیفيیة رربطط صفة االحيیاةة االماليیة مع سيیرر 
أأعمقق مع هللا. يینتج عنن االنموو االررووحي بالعططاء نموّواا متماثالً في ااإليیمانن وواالعباددةة. عنددما تفهھمم االددوورر االمرركززيي 
للعططاء فيیما يیخصص عالقتكك باd يیجعلل ذذلكك منن االعططاء فعالً مفررًحا وويیحوولكك إإلى االمعططي االمبتهھج االذذيي يیررغبب 

فيیهھ هللا. ( 2 كووررنثووسس 9: 7). 

ااقررأأ أأخبارر ااأليیامم ااألوولل 29: 1-5. يیسجلل هھھھذذاا ااإلصحاحح كيیفف أأنن ددااوودد قادد إإسرراائيیلل بتقددمة مذذهھھھلة لكي يیززوودد 
اابنهھ سليیمانن بالمصاددرر االضرروورريیة لبناء االهھيیكلل. اانظظرر إإلى اااليیة 3 ووالحظظ أأنن هھھھذذهه االتقددمة هھھھي إإضافة لكلل ما 

ااعططاهه ددااوودد مسبًقا. 

ما هھھھوو مووقفف ددااوودد تجاهه بيیتت هللا في ااآليیة 3, ووكيیفف تعتقدد أأنن هھھھذذاا لهھ عالقة بكررمهھ ووررغبتهھ في تقدديیمم هھھھذذاا 
االعططاء؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ إإخبارر ااأليیامم ااألوولل 29: 6-9. اانظظرر خاصة إإلى ااآليیتيینن 6 وو 9, ما هھھھوو مووقفف االناسس أأثناء االعططاء؟  
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ااقررأأ أأخبارر ااأليیامم ااألوولل 29: 1-17. ررووحح االعباددةة في هھھھذذاا االمقططع ووااضح جددااً. يیعلنن ددااوودد تقيیيیمهھ الستحقاقق هللا 
االذذيي ال يُیحصى. 

عنددما نقررأأ ااألسبابب االتي ذذكررهھھھا ددااوودد لشكررهه ووتسبيیحهھ s, أأيي ثالثة أأسبابب ألجلهھا تستططيیع أأنن تعبدد هللا؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اانظظرر إإلى آآيیة 17, فّسرر االعالقة بيینن نموو ددااوودد االررووحي وو االتقددمة االتي أأعططاهھھھا. ماذذاا تتعلمم منن مثالهھ؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 2 كووررنثووسس 8: 1-5 وو ررووميیة 12: 1-2. نتيیجة لما تعلمتهھ عنن االعباددةة, لماذذاا يیعتبرر االمووقفف االذذيي 
حثّث االمقددوونيیيینن على االعططاء في 2 كووررنثووسس 8 سلووكك عباددةة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل تعتبرر عططاءكك سلووكك عباددةة؟ لماذذاا أأوو لما ال؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااذذكرر على ااألقلل خططووةة ملمووسة ووااحددةة  تستططيیع أأنن تقوومم بهھا لتجعلل عططاءكك أأكثرر تعبدًداا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأمثالل 3: 9-10. بحسبب االحقق االمذذكوورر هھھھنا, هھھھلل تعططي للرربب ما يیفضلل عنكك أأمم أأنن االعططاء يیجبب أأنن 
يیكوونن أأوولوويیة في حيیاتكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في االمجتمع االززررااعي حيیثث ُكتبب سفرر ااألمثالل, كانن يیعتبرر تقدديیمم أأوولى ثمارر االمحصوولل d سلووكك إإيیمانن. هھھھذذاا 
كانن صحيیًحا ألنهھ لمم يیكنن هھھھناكك أأيي ضمانن بشرريي منن أأنن االحشررااتت ووااألمررااضض أأوو االعووااصفف قدد تددمرر أأوو تقللل 

ما تبقى منن االمحصوولل قبلل اانتهھاء االحصادد. 

 ما هھھھوو االضمانن ااإللهھي االذذيي يیعططيیهھ هللا في أأمثالل 3: 9-10؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل تعتبرر عططاءكك سلووكك إإيیمانن؟ لماذذاا أأوو لمم ال؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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في بعضض ااألحيیانن, ااإليیمانن ليیسس فقطط االووثووقق باd بأنهھ سيیززووددكك بددخلل أأكثرر, وولكنن االووثووقق بهھ في االحكمة 
إلجررااء تعدديیالتت صعبة في أأسلووبب حيیاتكك بالتخلي عنن بعضض ااألشيیاء االتي تررغبب بهھا وولكنكك ال تحتاجهھا. 

 ما هھھھوو االتعدديیلل االذذيي تستططيیع أأنن تجرريیهھ على ااسلووبب حيیاتكك لكي تماررسس إإيیمانن أأكثرر في عططائكك؟ ـــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مززموورر 37: 25.  هھھھلل تثقق باs بأنهھ سيیززووددكك باحتيیاجاتكك, آآخذذاا بنظظرر ااالعتبارر شهھاددةة كاتبب االمززموورر 
ددااوودد ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االثاني: عططائي يیعلنن سيیططررةة هللا على حيیاتي . 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •
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ااططلبب منن هللا أأنن يیجعلكك حساًسا أليي مجالل في حيیاتكك يینبغي أأنن يیخضع لسيیططررةة هللا. •

كلل ما أأنتت عليیهھ ووكلل ما تملكك يیعوودد إإلى هللا ( 1 كووررنثووسس 6: 20 وو أأعمالل 20: 28). كأحدد أأتباعع يیسووعع 
االمسيیح, عليیكك أأنن تحيیا حيیاتكك في خضووعع تامم لهھ. االعططاء مؤؤشرر ووااضح فيیما إإذذاا كنتت قدد ررّكززتت محبتكك على 
ااألموورر االتي هھھھي فووقق أأمم على ااألموورر ااألررضيیة ( كوولووسي 3: 2). إإنن االقضيیة االتى يیجبب أأنن تحسمهھا هھھھي 

ليیستت بخصووصص منن يیملككك, وولكنن فيیما إإذذاا كنتت أأوو لمم تكنن تحيیا حيیاةة خاضعة لسيیددكك. 

ااقررأأ متى 6: 21.  تذذّكرركك هھھھذذهه االكلماتت االتي يیقوولهھا يیسووعع بأنن ااختبارر معررفة تكرريیسس قلبكك يیقاسس بالمكانن 
االذذيي تستثمرر فيیهھ مصاددرركك. 

ااقررأأ لووقا 6: 43-49.  إإنن االمووااقفف االصحيیحة تنتج أأفعالل (ثمرر)صحيیحة. يیمكنكك ببساططة أأنن تعتررفف أأنن 
يیسووعع االمسيیح رربب (سيّیدد) حيیاتكك, وولكنن االبررهھھھانن على ذذلكك هھھھوو االعيیشش فعالً حسبب االحقق االكتابي.  

ااقررأأ 2 كووررنثووسس 8: 1-5.  اانظظرر ثانيیة إإلى االمقططع االذذيي قررأأتهھ يیوومم أأمسس. إإنهھ عتابب بوولسس على كنيیسة 
كووررنثووسس ألنهھمم فشلوواا في متابعة تقدديیمم االعططاء االذذيي ووعددوواا بهھ االمؤؤمنيینن في أأووررشليیمم.  

كانتت تقددمة االمقددوونيیيینن عملل لنعمة هللا (آآيیة1). ررغمم فقررهھھھمم  كانوواا متحمسيینن للمساهھھھمة في االتقددمة (آآيیة7). إإنن 
حماستهھمم ووقددررتهھمم على االعططاء حتى في فقررهھھھمم ددليیلل على أأنن هللا هھھھوو االمسيیططرر على حيیاتهھمم (اايیة5). كانن 

االمفررووضض أأنن  يیكوونن هھھھذذاا مثالل حّي ألهھھھلل كووررنثووسس االذذيینن كانوواا يیعيیشوونن في مدديینة غنيّیة.  

 ااقررأأ 2 كووررنثووسس 8: 6-7.  أأررسلل بوولسس تيیططسس ليیجمع االتقددماتت وويیحثي أأهھھھلل كووررنثووسس ليیحفلوواا بنفسس نعمة 
االعططاء االتي ااكتشفهھا االمقددوونيیوونن.  

ااقررأأ 2 كووررنثووسس 8: 8.  يیووّضح بوولسس بأنهھمم ليیسوواا تحتت أأيي ااكررااهه (أأمرر) للمساهھھھمة في هھھھذذهه االتقددمة ووبأنن 
االعططاء يیجبب أأنن يیكوونن مددفووًعا منن قبلل نعمة هللا (آآيیة7). غيیرر أأنن أأهھھھلل كووررنثووسس ووعددوواا  بالعططاء. 

عنن ماذذاا يیتساءلل بوولسس أأوو يیحاوولل إإثباتهھ, حسبب ااآليیة أأعالهه؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ااقررأأ 2 كووررنثووسس 8: 9.  يیستخددمم بوولسس مثالل نعمة االمسيیح, االذذيي أأعططى حيیاتهھ حتى تنالل أأنتت غنى االحيیاةة 
ااألبدديیة. االعططاء ددليیلل على إإخالصص محبتكك (آآيیة8) ووتمثلكك بالمسيیح (آآيیة9). 
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كيیفف تصّنفف إإخالصص محبة قلبكك ووتمثلكك بالمسيیح معتمدًداا على أأمانتكك في االعططاء؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا فشلتت في ذذلكك, ما هھھھي االخططووااتت االتي يیجبب أأنن تقوومم بهھا لتتعاملل مع هھھھذذهه االقضيیة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 2 كووررنثووسس 8: 10-11.  مرّر عامم منذذ أأنن ووعدد أأهھھھلل كووررنثووسس بالمساهھھھمة في هھھھذذهه االتقددمة ووبوولسس 
يینصحهھمم بأنن يیتمموواا ووعددهھھھمم.  

كيیفف تصفف أأمانتكك في إإتمامم ووعووددكك االتي قططعتهھا أأمامم هللا- أأميینن تماًما, أأمم في بعضض ااألحيیانن, أأمم ناددرًراا؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ سفرر االجامعة 5: 4-5.  فّكرر كيیفف أأنن جوواابكك للسؤؤاالل أأعالهه يیعكسس مستووىى شخصيیتكك وو نموّوكك االررووحي. 

 ااألهھھھمم منن ذذلكك, كيیفف يینظظرر هللا حسبب ااعتقاددكك إإلى شخصيیتكك وونضجكك االررووحي وواالذذيي يیشهھدد بذذلكك إإتمامكك 
للووعوودد االتي قططعتهھا أأمامهھ ووأأمامم ااآلخرريینن؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االثالثث: عططائي جززء مكملل لنضووجي االررووحي . 
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أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

أأخبرر هللا أأنكك ترريیدد أأنن تتعاوونن معهھ لتنموو بشكلل أأعمقق ووأأقووىى في عالقتكك بهھ. •

ال يیحتاجج هللا االيیكك لتعططي, أأنتت منن يیحتاجج إإلى االعططاء . تتضمنن خططة هللا  أأنن يیحوولكّك إإلى شخصص معططي على 
صووررةة إإلهھكك االمعططي. كلما أأظظهھررتت مسؤؤووليیتكك تجاهه االعططاء كلما أأصبح االعططاء جززًءاا منن ططبيیعتكك.  

 ااقررأأ فيیلبي 4: 14-18.  لقدد شررحح بوولسس للتوو مبأاا ااالكتفاء, وواالعيیشش بثقة بكلل ما يیعططيیكك إإيیاهه هللا             
(4: 11-13) . وويُیعّبرر هھھھنا عنن اامتنانهھ أأيیًضا ألهھھھلل فيیلبي االذذيینن ساهھھھموواا في خددمتهھ. 

اانظظرر بددقة إإلى ااآليیة 17. هھھھلل كانتت حاجة بوولسس ااهھھھتمامهھ االررئيیسي بعططاء أأهھھھلل فيیلبي, أأمم هھھھلل كانن أأهھھھلل فيیلبي 
بحاجة إإلى االنضووجج في عالقتهھمم باs؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ فيیلبي 4: 19. هھھھلل تعتقدد أأنن بوولسس كانن يیعلمم أأهھھھلل فيیلبي أأنن يیعططوواا لكي يیحصلوواا على شيء منن هللا؟ أأمم 
أأنهھ كانن يیشجعهھمم ليیصبحوواا شعباً معططيیاً وويُیذذّكررهھھھمم بأنن هللا سيیووفرر كلل ما يیحتاجوونن إإليیهھ إإذذاا ما حافظظوواا على 
ترركيیززهھھھمم على هللا ووملكووتهھ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 2 كووررنثووسس 8: 12. هھھھلل هللا مهھتمم أأكثرر بكميیة عططائكك أأمم بفكرركك االررااغبب؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ أأخبارر ااأليیامم االثاني 6: 8-9  ووفّسرر ما هھھھي أأووجهھ االشبهھ مع 2 كووررنثووسس 8: 12. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 2 كووررنثووسس 9: 7. كأحدد أأتباعع االمسيیح,  يیجبب أأنن يیكوونن عططاؤؤكك مصددرر فررحح.  

يیقوولل بوولسس إإنن االعططاء يیجبب أأنن ال يیكوونن باإلكررااهه (بتذذّمرر) أأوو باإلجبارر (ااضططرراارر) ماذذاا يیعني هھھھذذاا حسبب 
ااعتقاددكك, ووماذذاا يیعني لكك هھھھذذاا شخصيًیا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً (ذذاا مغززىى في قلبكك) أأوو بفكرر مهھتمم, خالًفا للعططاء  ووتعلمنا هھھھذذهه ااآليیة أأيیًضا أأنن االعططاء يیجبب أأنن يیكوونن هھھھاددفا
بغرراابة ووتناقضض ووبددوونن هھھھددفف إإوو ااتجاهه. 

 ااقررأأ 2 كووررنثووسس 9: 8. يیحصلل االعططاء االكتابي على قووتهھ منن نعمة هللا, ووليیسس منن جهھدد بشرريي. ووااستجابةً 
لررغبتكك في أأنن تكوونن أأميیًنا ووهھھھاددًفا في عططائكك يیعددكك هللا بأنن يیعططيیكك كلل االنعمة في كلل حيینن (دداائًما) لكي 
تحصلل على كلل  ااالكتفاء في كلل شيء تحتاجج أأنن تقوومم بهھ لكي تنجزز بغززااررةة كلل  عملل يیددعووكك هللا للقيیامم بهھ. 

أأيي عنددما تكوونن أأميیًنا وومبتهھًجا في عططاءكك سيیتكّفلل هللا بجميیع االووااجباتت ااألخررىى للحيیاةة. 

على ضووء االووعدد االرراائع في 2 كووررنثووسس 9: 8, فإنن االمعضلة االووحيیددةة االتي تمنع تلميیذذ يیسووعع االمسيیح منن 
االعططاء هھھھي عددمم االررغبة. يیتططلع هللا إإلى فكرر ررااغبب, ليیسس إإلى كميیة ااألموواالل االمعططاةة. إإنهھ يیقيیسكك على أأساسس 
ما تملكك بددال منن أأنن يیقيیسكك على ما ال تملكك. يیعددكك هللا بأنن يیعططيیكك نعمة لتكّملل االمسؤؤووليیاتت االشررعيیة االتي 
عليیكك االقيیامم بهھا. االعططاء ليیسس مسألة إإجبارر أأوو إإلززاامم تقوومم بهھ بتذذمرر, وولكنهھ مقيیاسس لنضووجكك االررووحي لتكوونن 
مسؤؤووالً ووووااثقاً باd ألجلل نعمتهھ. يیستنتج بعضض االناسس بأنهھمم غيیرر قاددرريینن على االعططاء. إإذذاا أأخذذتت ووعوودد هللا في 

االكتابب االمقددسس بنظظرر ااالعتبارر, فمنن االمحتملل أأنن يیصبح االسؤؤاالل هھھھلل أأنتت قاددرر على االعططاء. 
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إإذذاا كنتت ااآلنن شخصاً ال تقددمم عططاًء لكنيیستكك االمحليیة, هھھھلل أأنتت ررااغبب في أأنن تبددأأ لتكوونن أأميیًنا وومقتنًعا 
ووهھھھاددفاً في عططائكك؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  

إإذذاا لمم تكنن مستعدًداا, هھھھلل تستططيیع أأنن تفكرر في سببب كتابي شررعي لماذذاا ال تنططبقق 2 كووررنثووسس 9: 8 على 
حالتكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صلِل لكي يیعططيیكك هللا حكمة  لتططوويیرر خططة شخصيیة للعططاء وونعمة لكي تخططوو االخططووااتت ااألوولى, بيینما يیززووددكك 
بالنعمة لتكوونن مسؤؤووالً في جميیع نووااحي حيیاتكك. هھھھذذاا أأكبرر منن كوونهھ ططلبب صالةة بلل أأنهھ يیجبب أأنن يیكوونن مووقفف 

وواامتدداادد ثابتت في تصررفكك مثلل االمسيیح. 

االيیوومم االرراابع: يیبددأأ عططائي في االكنيیسة االمحليیة . 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا ليُیرريیكك ما عالقة هھھھذذهه االددررااسة بما تعلمتهھ سابًقا عنن كوونكك عضوو فّعالل في كنيیستكك •
االمحليیة. 

كما تقوومم االكنيیسة االمحليیة بتشكيیلل أأساسس حيیاتكك وونضجكك االررووحي, فمنن االمنططقي أأنن يیكوونن هھھھذذاا أأساسس لعططائكك. 
أأنن تجعلل ترركيیززعططائكك االررئيیسي على كنيیستكك االمحليیة فهھذذاا يیحذذوو حذذوو االنمووذذجج االكتابي وويیقددمم فوواائدد عمليیة. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 16: 1-2. يیتضمنن االسيیاقق نفسس مووضووعع عططاء االمؤؤمنيینن في أأووررشليیمم وواالذذيي ناقشناهه 
سابًقا. يیجبب أأنن يیكوونن االعططاء منتظظماً (أأوولل يیوومم في ااالسبووعع) يیجبب على كلل االمؤؤمنيینن أأنن يیساهھھھموواا (كلل ووااحدد) 

حسبب قابليیتهھمم, وويیجبب أأنن يیكوونن االعططاء هھھھاددًفا( مخززوونن أأوو محفووظظ) 

 ااقررأأ غالططيیة 6: 10. في كلل االجهھوودد االتي تقوومم بهھا بعملل صالح, كتقدديیمم نفسكك أأوو مصاددرركك, ماذذاا يیجبب أأنن 
يیكوونن االهھددفف ااألوولي أأوو ترركيیزز عططائكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مالخي 3: 8-10.  يینصح هللا شعبب إإسرراائيیلل بأنن يیجلبوواا عشووررهھھھمم ووتقددماتهھمم إإلى االخززنة (حاوويیاتت كانتت 
مووجووددةة في االهھيیكلل تحتوويي على ططعامم لخدّداامم االهھيیكلل). كانن االهھيیكلل مرركزز االعباددةة في ززمنن مالخي, كما هھھھوو 

االحالل مع االكنيیسة االمحليیة لتالميیذذ يیسووعع االمسيیح.  

 

ااقررأأ مالخي 3: 10-12. يیتحدّدىى هللا شعبب إإسرراائيیلل بأنن يیختبررووهه وويیقددموواا جميیع عشووررهھھھمم . ااذذكرر االططررقق االتي 
قالل هللا إإنهھ سيیبارركك بهھا شعبب إإسرراائيیلل في االمقابلل؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااذذكرر كيیفف يیمكنن لمباددئئ االحقق في االمقططع أأعالهه أأنن تنططبقق عليیكك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ً 10%. ووحسبب شرريیعة مووسى, كانن على االيیهھوودد أأنن يُیعططوواا ُعشرر ددخلهھمم  االعشوورر:  تعني االعشوورر حررفيیا
االسنوويي ألجلل االحيیاةة االررووحيیة للهھيیكلل ووعشوورر ثانيیة للخددماتت االمددنيیة, وواالتي تشبهھ إإلى حدد كبيیرر ضرريیبة االددخلل 
في يیوومنا هھھھذذاا. ووكلل ثالثث سنووااتت كانن عليیهھمم تقدديیمم عشوورر أأخررىى ألغررااضض خيیرريیة. أأنتت ال تحيیا حسبب 
االنامووسس ااآلنن , وولكنن تحتت نعمة هللا. مع هھھھذذاا, فانن مبددأأ االعشوورر هھھھددفف شررعي لتقدديیمم االعططاء للكنيیسة االمحليیة. 
قبلل مئاتت االسنيینن منن إإعططاء هللا االنامووسس لمووسى, أأعططى إإبررااهھھھيیمم ُعشرر غنائمم االحرربب لملكي صاددقق االكاهھھھنن ( 
تكوويینن 14: 17-24). ووتحدّدثث يیعقووبب أأيیًضا عنن االعشوورر (تكوويینن 28: 22) معلًنا أأنن االعشوورر هھھھي ليیستت 

مجرردد أأحدد متططلباتت االنامووسس ووإإنما مبددأأ ططوويیلل  ااآلمدد لحقق هللا.



ااقررأأ 1 كووررنثووسس 9: 1-6.  ااتهھمم بعضض االكووررنثيیيینن بوولسس ووررفيیقهھ بررنابا بأنهھمم يیددعوونن كوونهھمم ررسلل للمسيیح 
فقطط منن أأجلل مكاسبب ماليیة. يیحتوويي هھھھذذاا االمقططع على جوواابب بوولسس لهھذذهه االتهھمم مذذّكرًراا إإيیاهھھھمم بأنهھ هھھھوو ووبررنابا 

عليیهھمم أأنن يیأكلوواا وويیشرربوواا وويیهھتموواا بعائالتهھمم مثلل ااآلخرريینن. 

 ااقررأأ 1 كووررثووسس 9: 7-13.  يیقددمم بوولسس خمسة أأسبابب ألحّقيیتهھ في أأنن يیتمم مكافأتهھ ماليًیا ألجلل خددمتهھ في 
كووررنثووسس. 

9: 7 – االشعوورر االمشَترركك. •

9: 8-10- مثالل لمبددأأ منن نامووسس مووسى. •

9: 11-12 – مثالل لددفع أأجرراالخددماتت االمقددمة (أأططباء, محاموونن االخ..) يینططبقق على أأوولئكك االذذيینن •
يیخددموونن ألجلل حاجاتت ررووحيیة.  

9: 13 – مثالل لررعايیة خدداامم االهھيیكلل (كما في مالخي3). •

9: 14 – ووصيیة االرربب يیسووعع االمسيیح. •

أأقررأأ 1 كووررنثووسس 9: 14-18. ررغمم أأنن بوولسس كانن لهھ االحقق في أأنن يیتووقع مكافأةة ماليیة لخددمتهھ بيینن 
االكووررنثيیيینن , لكنهھ يیقوولل إإنهھ يیفّضلل االمووتت على أأنن يیسيء ااستخدداامم هھھھذذهه االسلططة. لقدد كررزز باإلنجيیلل ااستجابة 

لددعووةة هللا, ووليیسس ألجلل رربح مالي. 

يیبيّینن هھھھذذاا االمقططع ااختالًفا بيینن نضووجج بوولسس االررووحي ووبيینن ما يیفتقدد إإليیهھ االكووررنثيیيینن. لقدد عملل بوولسس بمهھنتهھ منن 
أأجلل االددعمم االشخصي أأثناء خددمتهھ في كووررنثووسس (أأعمالل 18: 1-4) ألنن أأهھھھلل كووررنثووسس لمم يیبلغوواا االنضووجج 

االررووحي االالززمم ليیصبحوواا ووااهھھھبيینن, ررغمم أأنهھمم عاشوواا في مدديینة غنيیة ( 2 كووررنثووسس 11: 9-7) 

ما هھھھي خططتكك االشخصيیة لتنموو ووتصبح معططيًیا, مبتددًئا بكنيیستكك االمحليیة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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إإليیكك هھھھذذهه االخططة االتي ااستخددمهھا االعدديیدد منن االناسس لكي يینموواا في عططائهھمم ووثباتهھمم االمالي.  

%10 عططاء للكنيیسة االمحليیة. •

%10 لمددخررااتكك االشخصيیة. •

ااضبطط فووااتيیرركك ددووًما •

كلما أأعططاكك هللا مصاددرر ووفررصص, ااستندد على هھھھذذاا ااألساسس االقوويي بتقدديیمم عططائكك لإلررساليیاتت •
وومشارريیعهھا وولحاجاتت وومشارريیع االكنيیسة وولألغررااضض االخيیرريیة. 

  

االيیوومم االخامسس: عططائي أأددااةة لبرركة هللا . 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا ليیززيیدد إإيیمانكك لتررىى االعططاء ططرريیقة تتبارركك بهھا وويیستخددمكك لتبارركك ااآلخرريینن. •

يیجبب أأنن ال تعططي لكي تنالل شيء منن هللا. يیجبب أأنن تعططي ألنكك تحبب هللا, ووهھھھوو يیعططيیكك بووفررةة في االمقابلل, 
ألنهھ يیحبكك أأكثرر مما تحبهھ. إإنن منن ططبيیعة هللا أأنن يیباررككك بووفررةة. ليیسس بمقددوورركك اانن تعططيیهھ أأكثرر مما قدد أأعططاكك 

مسبًقا.  
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 ااقررأأ أأفسسس 3: 14-21. هھھھذذهه صالةة بوولسس ألهھھھلل أأفسسس وونمووذذجج رراائع للصالةة االتعبدديیة.مما ال شكك فيیهھ أأنن هللا 
يیرريیدد أأنن يیباررككك بغنى فووقق ما تتصوورر. االسؤؤاالل االووحيیدد هھھھوو هھھھلل ستسمح أأوو ال تسمح لهھ أأنن يیقوومم بهھذذاا ووتنالل أأنتت 

برركاتهھ. 

ااقررأأ غالططيیة 6: 7-9.  هھھھذذاا تعبيیرر ووااضح لمبددأأ االززررعع وواالحصادد االذذيي يیظظهھرر بشكلل متكرررر في االكتابب 
االمقددسس. ووتنططبقق هھھھذذهه االحقيیقة على جميیع مجاالتت حيیاتكك بما فيیهھا االعططاء. 

ااقررأأ 2 كووررنثووسس 9: 6-15. يیططبقق بوولسس بالتحدديیدد نفسس مبددأأ االززررعع وواالحصادد على االعططاء.في هھھھذذاا االمقططع, 
ما هھھھما االددررسانن االلذذاانن تتعلمهھما لكي تتططبقهھما على حيیاتكك ووعططائكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ لووقا 6: 38. ووّضح كيیفف يینططبقق هھھھذذاا االحقق على عططائكك االشخصي؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ فيیلبي 4: 18-19. تذذّكرر أأنن أأهھھھلل فيیلبي عاشوواا في مقددوونيیا االتي تعاني منن االفقرر. إإضافة إإلى عططائهھمم 
لددعمم كنيیستهھمم االمحليیة, ووثقوواا باd بأنن يیقددموواا خددمة إلررساليیة بوولسس أأيیًضا. لقدد تبارركك بوولسس بهھبتهھمم ووقبلهھا 
كسلووكك عباددةة تجاهه هللا منن جانبهھمم. ووألنن بوولسس كانن عاررًفا بططبيیعة هللا ووبمبددأأ االززررعع وواالحصادد, ذذّكررهھھھمم بأنن هللا 

سيیسدددد كلل ااحتيیاجاتهھمم. 

إإذذاا كنتت قدد نضجتت لتصبح معططي أأميینن لكنيیستكك االمحليیة, ما هھھھي فررصتكك لتبددأأ بالعططاء بشكلل أأكبرر لددعمم 
ااإلررساليیاتت؟ بعططائكك لإلررساليیاتت, ستبددأأ في ااختبارر االبرركة في أأنن تصبح برركة لآلخرريینن منن خاللل عططائكك. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ 1 يیووحنا 3: 17. يیعتبرر تقدديیمم االعططاء للمحتاجيینن شكلل آآخرر للعططاء لتكوونن برركة لآلخرريینن, ووهھھھي مسؤؤووليیة 
أأتباعع يیسووعع االمسيیح. 

 ااقررأأ أأمثالل 19: 17. ما هھھھوو ووعدد هللا لكك حيینما تتذذكرر أأوولئكك االناسس ااألقلل سعاددةة منكك, ووما عالقتهھ بمبددأأ 
االززررعع وواالحصادد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن أأمانتكك في االعططاء ددليیلل على أأمانتكك تجاهه هللا وونّمووكك االررووحي. إإنن عططاءكك فررصة d ليُیظظهھرر أأمانتهھ لكك 
وومنن خاللكك لآلخرريینن أأيیًضا. 

  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت إإضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االثاني عشرر 
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لددىى معظظمم االكنائسس فررصص لتقدديیمم االعططاء لإلررساليیاتت وواالخددماتت ووألوولئكك االناسس ااألقلل سعاددةة. إإنن االعططاء منن 
خاللل االكنيیسة االمحليیة, كمثالل أأهھھھلل فيیلبي أأعالهه, سيیززووددكك بحمايیة إإضافيیة لتقدديیمم االعططاء للناسس وواالمشارريیع 
االتي نالتت ثقة قاددةة كنيیستكك. ستعلمم أأنن عططاءكك سيیتمم ااستخدداامهھ بفعاليیة ووأأمانة. ليیسس هھھھناكك أأيي خططأ بالتاكيیدد 
في تقدديیمم عططائكك لإلررساليیاتت وواالصددقاتت باإلضافة لما تعططيیهھ لكنيیستكك االمحليیة. ررغمم أأنن حكمة وومثالل 

االكتابب االمقددسس تشيیررأأنن بانن ااألوولوويیة ااألوولى للعططاء يیجبب أأنن تكوونن منن خاللل االكنيیسة.



االمووااهھھھبب االررووحيیة: ااكتشافف ما خلقني هللا ألكوونن عليیهھ. 

ما هھھھي االمووااهھھھبب االررووحيیة, ووكيیفف أأعررفف إإنني أأمتلكك ووااحددةة منهھا. 

آآيیة االحفظظ: 1 كووررنثووسس 12: 7 

االفكررةة االررئيیسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: عندديي مووهھھھبة ررووحيیة بقددرر ما تحتاجج إإليیهھا كنيیستي االمحليیة هھھھكذذاا 
أأنا أأيیًضا أأحتاجج إإلى مووااهھھھبب ااآلخرريینن. 

لقدد كانن ترركيیزز هھھھذذهه االددررااساتت ااألخيیررةة على ررغبة هللا لجعلكك شخًصا معططيًیا. إإنن ررغبتكك في أأنن تقددمم d بكلل 
فررحح كلل ما أأنتت عليیهھ ووكلل ما تملكك يیعتبرر سلووكك عباددةة ووااعترراافاً منكك بأنهھ هھھھوو االذذيي يیملكك كلل شيء. إإضافة 
إإلى تقدديیمم نفسكك وومصاددرركك d, فإنن آآثاررهھھھا تعتبرر صفة أأساسيیة لططبيیعة االعططاء االتي يیرريیدد هللا أأنن يیغررسهھا فيیكك: 

ما يیددعووهھھھا االكتابب االمقددسس باملواهب الروحية. لقدد أأعططاكك هللا مووااهھھھبب ررووحيیة حتى تعططيیهھا بددوورركك للكنيیسة. 

إإذذاا كنتت تلميیذًذاا ليیسووعع االمسيیح, فإنن هللا قدد أأعططاكك على ااألقلل مووهھھھبة ررووحيیة ووااحددةة تخددمم بهھا ااآلخرريینن. تعتبرر 
االمووااهھھھبب االررووحيیة ططرريیقة هللا في تجهھيیززكك إلنجازز االهھددفف االذذيي ووضعهھ لحيیاتكك. لهھذذاا يیعتبرر هھھھذذاا االمووضووعع مهھًما 

جدًداا. ااكتشافف مووهھھھبة أأوو مووااهھھھبكك االررووحيیة جززء فّعالل في ااكتشافف ما خلقكك هللا لتكوونن عليیهھ. 

االيیوومم ااألوولل: أأعططاني هللا مووااهھھھبب بططرريیقة خاررقة للططبيیعة . 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •
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صلِل لكي يیؤؤكدد هللا لكك هھھھوويیة االمووهھھھبة أأوو االمووهھھھبب االررووحيیة ووكيیفيیة ااستخدداامهھا بالططرريیقة ااألفضلل في •
كنيیستكك. 

ً بالمسيیح أأمم ال قدد بارركهھ هللا بمووااهھھھبب ووقابليیاتت. يیخبررنا االكتابب االمقددسس في  إإنن كلل إإنسانن سووااء كانن مؤؤمنا
يیعقووبب 1: 17 إإنن كلل مووهھھھبة صالحة ووتامة تأتي منن هللا. هھھھناكك مـــــواهـــــب روحـــــية يیذذكررهھھھا االعهھدد االجدديیدد تتجاووزز 
االقددررااتت االبشرريیة االططبيیعيیة. يیأخذذ هللا في بعضض ااألحيیانن مووهھھھبة ططبيیعيیة وويیغررسس فيیهھا قووةة االررووحح االقددسس االخاررقة 
ليیحوولهھا إإلى مووهھھھبة ررووحيیة. أأوو قدد يیعططي مووهھھھبة ررووحيیة لمم تكنن تميیلل لهھا منن قبلل. يیمتلكك كلل مؤؤمنن بالمسيیح 

على ااألقلل ووااحددةة منن هھھھذذهه االمووااهھھھبب االخاصة. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 1.  يیجبب أأنن ال تكوونن جاهھھھالً أأوو غيیرر مددرركٍك للمووااهھھھبب االررووحيیة.  يیجهھلل االكثيیرر منن 
االمسيیحيیيینن عنن مووااهھھھبهھمم االررووحيیة. هھھھلل أأنتت ووااحدد منهھمم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كنتت تعررفف مووهھھھبتكك أأوو مووااهھھھبكك االررووحيیة, ددوّونهھا ووااذذكرر كيیفف تعررفف إإنهھا حقيیقيیة, مستندًداا على تعليیمم 
كتابي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 2., قبلل أأنن تصبح تلميیذًذاا ليیسووعع االمسيیح كنتت تتبع أأفكارًراا ووفلسفاتت وودديیاناتٍت أأخررىى 
كما كانن حالل أأهھھھلل كووررنثووسس. لذذاا كتلميیذذ ليیسووعع االمسيیح عليیكك أأنن تستندد في حيیاتكك على قيیاددةة ررووحح هللا لكي 

يیعلمكك حقق االكتابب االمقددسس, وولكي ال تعتمدد فقطط على مشاعرركك ووعووططفكك ووأأفكارركك. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 3. أأيي شخصص يیمكنهھ أأنن يیقوولل هھھھذذهه االكلماتت " يیسووعع رربب" بكلل ااستخفافف. هھھھذذاا ليیسس 
ما يیقصددهه بوولسس. وولكنن غايیتهھ هھھھي اانن ااالعترراافف بيیسووعع االمسيیح كرربب وومخلصص هھھھوو أأكثرر منن مجرردد فهھمم عقلي, 
إإنهھ تحوّولل لحيیاةة متغيیررةة بقووةة ررووحح هللا في حيیاتكك. قاررنهھا بالحقيیقة االمشابهھة في 1 يیووحنا 4: 2, متى 16: 17 

وو ررووميیة 10: 13-9 .  

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 4-6. هھھھلل يیمتلكك كلل ووااحدد نفسس االمووااهھھھبب االررووحيیة؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیذذكرر بوولسس في ااآليیاتت 4-6 االررووحح, االرربب (يیسووعع االمسيیح) ووهللا (ااآلبب) االتجليیاتت االثالثة إللهھنا. إإنن مووااهھھھبب 
االررووحح االمتنووعة تجهھززنا بخددماتت ووفررصص مختلفة وولكنن كلل مووهھھھبة تخضع لرربٍب ووااحدد. تووجدد مستوويیاتت مختلفة 

للقووةة االررووحيیة , وولكنن هللا نفسهھ يیعملل في كلل مؤؤمنن.  
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ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 7 وو 12: 11 وو 1 بططررسس 4: 10-11. هھھھلل إإنن إإظظهھارر ررووحح هللا يیعططى لعدددد قليیلل 
منن االمؤؤمنيینن أأمم لكلل مؤؤمنن؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً لتنووعع االمووااهھھھبب االررووحيیة االتي  ااقررأأ اافسسس 4: 1-6. االتأكيیدد هھھھنا على ووحددةة جسدد االمسيیح االذذيي يیشّكلل ااساسا
تتبعهھا. 

ااقررأأ اافسسس 4: 7-8. كمم مؤؤمنن نالل هھھھبة نعمة االمسيیح – االكلل أأمم االبعضض منهھمم؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیصفف لنا هھھھذذاا االمقططع االكتابي فئاتت االقاددةة االمووهھھھووبيینن ررووحيًیا االذذيي ووهھھھبهھمم االمسيیح لكنيیستهھ. هھھھذذاا ااألمرر مهھمم: يیقدّدمم 
االمسيیح أأشخاًصا مووهھھھووبيینن للكنيیسة. أأيي كانتت مووهھھھبتكك فأنتت هھھھبة االمسيیح للكنيیسة, ووتحتاجج االكنيیسة إإلى 

مووااهھھھبكك بقددرر ااحتيیاجكك أأنتت االى مووااهھھھبب ااآلخرريینن.  

ااقررأأ اافسسس 4: 12-16. يیعملل ااألشخاصص االمووهھھھووبوونن ررووحيًیا معاً ليیحوومم وويُینضجوواا االكنيیسة, ووللمحافظظة على 
االووحددةة االمذذكووررةة في ااآليیة 16.  

قدد يیكتشفف االمعلمم االمتددرربب بأنن هللا يیمسح قابليیتهھ كمووهھھھبة ررووحيیة لكي يُیعلمّم حقق هللا بقووةة غيیرر ااعتيیادديیة. أأوو أأنن 
ً على االتحددثث جهھارًراا قدد يیكتشفف قددررةة مذذهھھھلة في تعليیمم حقق هللا بحيیثث لمم يیكنن هھھھذذاا  ً أأبدداا أأحددهھھھمم لمم يیكنن قاددرراا
ووااضًحا قبلل أأنن يیصبح تابًعا ليیسووعع. تصبح في بعضض ااألحيیانن مووااهھھھبب ووقددررااتت أأحدد ااألشخاصص مووااهھھھبب 
ررووحيیة, ووفي بعضض ااألحيیانن يیعططي هللا ررغبة ووقددررةة للناسس للقيیامم بعملل يیفووقق قددررةة ااآلخرريینن لمم يیكنن لهھمم أأيي 

ااهھھھتمامم مسبقق بهھ. 

ااستنادًداا لما سبقق, هھھھلل أأنتت شخصص مووهھھھووبب؟ لماذذاا أأوو لما ال؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

إإذذاا لمم تكنن متأكددااً منن مووهھھھبتكك االررووحيیة, أأبددأأ بتددوويینن إإثنيینن أأوو ثالثة ااهھھھتماماتت أأوو مووااهھھھبب أأوو قابليیاتت تعتقدد 
أأنهھا قدد تفيیدد االكنيیسة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

االيیوومم االثاني: مووهھھھبتي االررووحيیة تفيیدد االكنيیسة . 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •
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ااططلبب منن هللا أأنن يُیرريیكك مووهھھھبتكك االررووحيیة ووكيیفف يیمكنن أأنن تنسجمم مع االصووررةة االكبيیررةة لكلل ما يیقوومم بهھ •
هللا في وومنن خاللل كنيیستهھ. 

كلل منن يیتبع يیسووعع االمسيیح مووهھھھووبب بططرريیقة خاررقة للططبيیعة. تعططي االمووااهھھھبب االررووحيیة هھھھددًفا ووأأهھھھميیًة لكلل ووااحدد 
مّنا. إإنن مووااهھھھبكك االررووحيیة ليیستت لمنفعتكك االخاصة, وولكنن لمنفعة االكنيیسة ككلل.  

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 7. مووهھھھبتكك هھھھي ألجلل االصالح االعامم لكلل االمؤؤمنيینن في االكنيیسة. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 8-10, 28-30, وو ررووميیة 12: 3-8, وو أأفسسس 4: 11-12. كلل قائمة منن قوواائمم 
االمووااهھھھبب االررووحيیة تختلفف عنن غيیررهھھھا. تظظهھرر بعضض االمووااهھھھبب أأكثرر منن مررةة ووااحددةة, بيینما ذذكررتت بعضض 
االمووااهھھھبب ااالخررىى مررةة ووااحددةة. تعططي هھھھذذهه االقوواائمم أأمثلة فقطط, ووليیسس االمقصوودد منن كلل قائمة أأنن تكوونن كاملة 

ووتحتوويي على جميیع االمووااهھھھبب االررووحيیة االكامنة. 

 ااقررأأ 1 بططررسس 4: 10-11.  عووًضا عنن تددوويینن مووااهھھھبب ررووحيیة مختلفة, يیقوومم بططررسس بتقسيیمهھا إإلى فئتيینن 
عرريیضتيینن: مووااهھھھبب االتكلمم  لخددمة كلمة هللا, وو  مووااهھھھبب االخددمة لبنيیانن االكنيیسة. 

ستفهھمم بكلل سهھوولة االعدديیدد منن االمووااهھھھبب االمذذكووررةة في االقوواائمم أأعالهه, وولكنن ططرريیقة تططبيیقهھا في االووقتت االحالي منن 
قبلل ااآلخرريینن مرربكة.. إإليیكك ما يیمكنن أأنن تكوونن متأكدًداا منهھ: أأعططى هللا االعدديیدد منن االمووااهھھھبب االمختلفة ألبنائهھ, 
ووعلى ااألقلل لدديیكك ووااحددةة منهھا. ووهھھھددفف االمووااهھھھبب االررووحيیة هھھھوو ألجلل االصالح االعامم للكنيیسة ووليیسس للمؤؤمنن 

منفرردًداا. 

إإنن قضيیة االمووااهھھھبب االررووحيیة معقددةة ووتثيیرر االعدديیدد منن ااألسئلة حتى للمؤؤمنن االناضج. يیرركزز بعضض االناسس كثيیرًراا 
على مسائلل ال يیفهھمووهھھھا كليیاً ليیضيیعوواا تلكك االتي يیمكنهھمم أأنن يیفهھمووهھھھا بسهھوولة. إإنن إإحددىى صعووباتت فهھمم االمووااهھھھبب 
االررووحيیة هھھھوو نقصص االمعلووماتت االخاصة االمذذكووررةة في االكتابب االمقددسس. في بعضض االحاالتت, ال تووجدد أأمثلة 
ملمووسة بخصووصص بعضض االمووااهھھھبب. يیعططيیكك هللا كلل االمعلووماتت االتي تحتاجهھا وويیخبرركك بكلل ووضووحح أأنن كلل 
ووااحدد قدد أأُعططي مووااهھھھبب ررووحيیة. لذذاا يیبددوو أأنهھ قدد حدددد بأنكك ال تحتاجج إإلى كلل االتفاصيیلل عنن تلكك االمووااهھھھبب 

االررووحيیة, أأوو حتى ما تعنيیهھ كلل ووااحددةة منهھا.  

بقددرر أأهھھھميیة أأنن تفهھمم كيیفف ووهھھھبكك هللا, يیجبب أأيیًضا أأنن يیكوونن ترركيیززكك على االووااهھھھبب, هللا, ووليیسس على تفاصيیلل 
االمووااهھھھبب نفسهھا. ووررغمم أأنهھ ال يیعططيیكك كلل االتفاصيیلل إإال أأنن لددىى هللا مرروونة كبيیررةة في إإعططائكك االمووااهھھھبب االتي 

تحتاجهھا االكنيیسة في كلل ظظررفف أأوو ووقتت أأوو مجتمع. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 11. هھھھلل تقررررأأيیة مووااهھھھبب ررووحيیة ترريیدد ووتططلبهھا منن هللا أأمم هھھھلل هللا منن يیقرررر أأيیة 
مووهھھھبة يیرريیدد أأنن تكوونن لكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

منن نفسس ااآليیة, منن أأوو ما االذذيي يیجعلل هھھھذذهه االمووااهھھھبب االررووحيیة االمختلفة تعملل؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا ووضعتت جانباً أأيیة مووهھھھبة مذذكووررةة ال تفهھما كليًیا , ما هھھھي االمووااهھھھبب االررووحيیة االتي تعتقدد إإنهھا تناسبكك؟  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قدد تكوونن قدد حصلتت على تأكيیدد مسبًقا عنن االمووهھھھبة أأوو االمووااهھھھبب االتي تمتلكهھا. إإذذاا لمم تكنن تعررفف بعدد, فإنن 
االططرريیقة االتاليیة ستساعددكك لتبددأأ عمليیة ااكتشافف ووااستخدداامم مووااهھھھبكك االررووحيیة: 

صلِل لكي يُیظظهھرر لكك هللا االمووااهھھھبب االتي أأعططاكك إإيیاهھھھا. 1.

اابددأأ باهھھھتماماتكك, مووااهھھھبكك أأوو قددررااتكك.  لقدد ددوّونتت في ووقتت سابقق االمووااهھھھبب وواالقددررااتت االتي يیمكنكك أأنن 2.
تستخددمهھا للكنيیسة ووااثنتيینن أأوو ثالثة مووااهھھھبب ررووحيیة تعتقدد أأنكك تمتلكهھا. كيیفف تقاررنن بيینن االقائمتيینن؟ هھھھلل 

تجدد فيیهھا مووهھھھبة ااوو قددررةة تعتقدد أأنن هللا سيیمسحهھا بططرريیقة خاصة لخددمة جسدد االمسيیح؟ 

 ااستفدد منن االفررصص لتخددمم بإحددىى هھھھذذهه االمجاالتت. تحددثث مع مؤؤمنن أأكثرر نضووًجا أأوو مع أأحدد قاددةة 3.
كنيیستكك وواابتكرر خططة لتبددأأ مساهھھھمتكك في إإحددىى هھھھذذهه االمجاالتت. ال تخفف منن ااالشتررااكك حتى في تلكك 
االمجاالتت االتي ال تشعرر أأنكك مووهھھھووبب فيیهھا. ال يیمكنن أأنن تخططيء في خددمة هللا بايي صفة كانتت, بغضض 
االنظظرر عنن مووهھھھبتكك ووستتعلمم عنددما تقوومم بذذلكك. على سبيیلل االمثالل, كلل تلميیذذ ليیسووعع االمسيیح لدديیهھ 
مسؤؤووليیة في مشارركة إإيیمانهھ أأوو إإيیمانهھا مع ااآلخرريینن. االبعضض منهھمم يیكتشفف مووهھھھبة خاصة للقيیامم بذذلكك. 

وولكنكك لنن تعررفف ما لمم تحاوولل. 

 ااستمع بانتباهه لتعليیقاتت ووتشجيیعاتت االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن. قدد يیررىى ااآلخرروونن مووهھھھبتكك قبلل أأنن تررااهھھھا أأنتت. 4.
ووعلى االعكسس منن ذذلكك, قدد تررغبب في مووهھھھبة ما بشددةة بحيیثث يیصبح منن االصعبب عليیكك أأنن تعتررفف أأنكك 

ال تمتلكهھا.  

ااتبع االثمرر. إإنن االمووهھھھبة االررووحيیة قددررةة خاررقة للططبيیعة بقووةة ررووحح هللا. ستكتشفف مووهھھھبتكك االررووحيیة منن 5.
خاللل مالحظظتكك لألماكنن االتي يیباررككك هللا بهھا بووفررةة أأثناء مماررستكك لتلكك االمووهھھھبة. 

أأثناء نموّوكك في سيیرركك مع هللا, ستحظظى بمهھاررةة أأوو إإثنتيینن في االخددمة وواالتي تبررزز بسببب كوونهھا مووااهھھھبكك 
االررووحيیة. وومع هھھھذذاا, بيینما تززدداادد نموّواا لتتمثلل بصووررةة االمسيیح أأكثرر ووأأكثرر, يیجبب أأنن ُتظظهھرر نضووًجا منسجًما في 
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جميیع مجاالتت االمسؤؤووليیة االمسيیحيیة. مثالً, إإذذاا كنتت مووهھھھووًبا في إإظظهھارر االررحمة, ال ترركزز كثيیرًراا عليیهھا فقطط 
بحيیثث تنسى أأنن تنموو لتصبح ووااهھھھباً لكنيیستكك أأوو أأنن تنسى مشارركة إإيیمانكك بفعاليیة. 

معلووماتت إإضافيیة عنن االمووااهھھھبب االررووحيیة 

االمقططع االتالي ليیسس جززًء منن االددررسس االيیوومي. بإمكانكك أأنن تقررأأهه أأوو أأنن تعبرر إإلى االيیوومم االثالثث ووتررجع إإليیهھ متى 
كانن عنددكك ووقتت. 

إإنن أأفضلل ططرريیقة لفهھمم االمووااهھھھبب االررووحيیة هھھھي أأنن تتذذكرر االترركيیزز على ووااهھھھبب هھھھذذهه االمووااهھھھبب وولماذذاا يیعططيیكك إإيیاهھھھا. 
أأعططيیتت االمووااهھھھبب االررووحيیة للصالح االعامم لجسدد االمسيیح (1 كووررنثووسس 12: 7). يیذذكرر االكتابب االمقددسس أأيیًضا 
بعضض مووااهھھھبب االررسووليیة ( 2كووررنثووسس 12: 12) االتي أأُعططيیتت للررسلل إلعالنن ووتأكيیدد كلمة هللا في االسنووااتت 
ااالنتقاليیة خاللل االقررنن ااألوولل, قلل ااتمامم االعهھدد االجدديیدد ( عبرراانيیيینن 1: 1-2, 2: 3-4). ووبما أأنن االعهھدد االجدديیدد ال 
يیقددمم قائمة بكلل االمووااهھھھبب االررووحيیة االمحتملة, قدد يیكوونن منن ااألفضلل إإبقاء ااالحتماليیة مفتووحة بأنن هللا يیستططيیع أأنن 
يیأخذذ أأيیة قددررةة بشرريیة ططبيیعيیة وويیمسحهھا بططرريیقة خاررقة لتعملل بقووةة في االكنيیسة. إإنن هللا بالتأكيیدد قاددرر على 

إإعططاء االمؤؤمنن أأيیة مووهھھھبة أأوو قددررةة خاصة تحتاجهھا كنيیستكك في أأيي ووقتت كانن. 

تتضمنن االقائمة االتاليیة ووصفف مختصرر للمووااهھھھبب االررووحيیة االمذذكووررةة بالتحدديیدد في االعهھدد االجدديیدد. لقدد تمم تقسيیمهھا 
االى مجمووعتيینن. تتضمنن االمجمووعة ااألوولى تلكك االمووااهھھھبب االمعررووفة وواالمفهھوومة بشكلل عامم منن قبلل ااألغلبيیة 
االساحقة منن االمؤؤمنيینن عبرر االقرروونن منذذ أأنن أأسسس هللا كنيیسة االعهھدد االجدديیدد. منن االمتووقع أأنن تررىى هھھھذذهه االمووااهھھھبب 

تعملل في أأيیة كنيیسة محليیة صحيیحة. 
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االمجمووعة االتاليیة للمووااهھھھبب االررووحيیة تثيیرر أأسئلة أأكثرر وويیصعبب فهھمهھا. بعضض منن هھھھذذهه االمووااهھھھبب ماررسهھا االررسلل 
لتأكيیدد ووإإعالنن كلمة هللا قبلل إإتمامم االعهھدد االجدديیدد.  

قدد تتووقع أأنن تكوونن بعضض هھھھذذهه االمووااهھھھبب خاصة بالقررنن ااألوولل, بما أأنن االكتابب في أأفسسس 2: 20-22 يیعلمنا بأنن 
االكنيیسة مبنيیة على أأساسس االررسلل ووااألنبيیاء. مع ذذلكك, حتى بعضض منن هھھھذذهه االمووااهھھھبب االررسووليیة االخاصة قدد 
تستمرر  بشكلل يیشبهھ مووااهھھھبب االووقتت االحالي. مثالً, ررغمم أأنن مووتت ووقيیامة االمسيیح أأمرر فرريیدد وولنن يیتكرررر, إإال أأنكك 

تبني على ذذلكك ااألساسس كلل يیوومم منن خاللل تططبيیقق فوواائدد مووتهھ ووقيیامتهھ على حيیاتكك االيیووميیة.  
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االمووااهھھھبب االمفهھوومة عمووماً 

االمووهھھھبة    االووصفف       االشاهھھھدد  

االكررااززةة            قددررةة خاصة إليیصالل إإنجيیلل االمسيیح     أأفسسس 4: 11 

ررااعي- معلمم               أأوولئكك االمووهھھھووبيینن لتقدديیمم خددمة االررااعي في االكنيیسة                               أأفسسس 4: 11 

االتعليیمم                مقددررةة خاصة لتعليیمم حقق هللا بططرريیقة قوويیة ووااضحة وومالئمة                          ررووميیة 12: 7 

           1كووررنثووسس 12: 29-28 

االنصح                 مقددررةة خاصة إلقناعع ووتشجيیع االناسس إلتخاذذ خيیاررااتت كتابيیة.  

                         االذذيینن يیملكوونن هھھھذذهه االمووهھھھبة قدد يیستخددموونهھا في االعالقاتت االفرردديیة  

                         أأوو في خددمة تعليیمم ووكررااززةة عامة. قدد يیستخددمهھا ااآلخرروونن عنن ططرريیقق             ررووميیة 12: 8 

                            االمووسيیقى وواالفنن ووووسائلل ااإلعالمم ااألخررىى 

االمساعددةة(االخددمة)    إإنهھا مووهھھھبة االتحسسس الحتيیاجاتت ااآلخرريینن االجسدديیة                                ررووميیة 12: 7 

                                      ووخددمتهھمم بشكلل ملمووسس                                          1كووررنثووسس 12: 28 

ااإلددااررةة أأوو االسيیططررةة               مووهھھھبة قيیاددةة ووإإددااررةة االكنيیسة                                          ررووميیة 12: 8     

          1كووررنثووسس 12: 28 

االعططاء                 مقددررةة خاصة لتقدديیمم فووقق أأوو أأسمى مما هھھھوو متووقع                              ررووميیة 12: 8     

إإظظهھارر االررحمة         مووهھھھبة تقدديیمم ررحمة هللا لآلخرريینن في أأووقاتت ااألسى                       

                                    ووااأللمم وواالكرربب  وواالمعاناةة                                              ررووميیة 12: 8 

ااإليیمانن                االقددررةة االخاررقة للووثووقق باs في ااألووقاتت االصعبة وواالتغلبب                  1 كووررنثووسس 12: 9 

                                     على عوواائقق االحيیاةة وواالخددمة



االمووااهھھھبب ااالنتقاليیة 

االمووهھھھبة     االووصفف      االشاهھھھدد 

االررسووليیة كانن لتالميیذذ يیسووعع ااإلثني عشرر ددوورر فرريیدد وومؤؤسسس في االفتررةة ااالنتقاليیة  اافسسس 4: 11 

  إإنن كلمة رسول تعني ببساططة"االمررسلل" ووتتططابقق مع االكلمة  االحدديیثة 

  املبشر. لكنن االمبشرر االحالي لنن يیدّدعي إإنهھ يیمتلكك سلططاًنا منن هللا مساوويًیا 

 للتالميیذذ ااإلثني عشرر, حيیثث يیررىى االعدديیدد منن االناسس مووهھھھبة االررسووليیة تعملل 

حاليًیا في أأوولئكك االمووهھھھووبيینن على نحوو فرريیدد وواالذذيینن يیووصلوونن ااإلنجيیلل إإلى 

 االناسس في مناططقق أأخررىى. 

االنبوّوةة  كما فعلل االررسلل كذذلكك ااألنبيیاء في االقررنن ااألوولل االذذيینن تكلموواا ووكتبوواا كلمة هللا ررووميیة 12: 6 

  قادد هھھھذذاا االى إإتمامم االعهھدد االجدديیدد ووووضع أأساًسا للكنيیسة. يیعتقدد االكثيیرروونن أأنن       اافسسس 4: 11 

االنبوّوةة هھھھي فقطط  االتكهّھنن بالمستقبلل. لقدد أأعلنن هللا بالتأكيیدد أأحددااثث االمستقبلل  1كووررنثووسس 12: 10, 

 ألنبيیائهھ, وولكنن االنبوّوةة االكتابيیة أأبعدد بكثيیرر عنن فقطط االتكهّھنن بالمستقبلل. بووجوودد      29-28 

االكتابب االمقددسس كامالً ااآلنن فال حاجة لهھكذذاا أأنبيیاء حاليًیا. االنبوّوةة االكتابيیة تعني 

إإعالنن كلمة هللا منن االكتابب االمقددسس بقووةة ووتبكيیتت ووتبّصرر ااستثنائي. 
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كلمة حكمة بسببب تسميیة هھھھذذهه االمووهھھھبة بب "كلمة" االحكمة, فإنهھا تبددوو مووهھھھبة تكلمم لنشرر 

 حكمة هللا في االفتررةة االررسووليیة. نررىى في االووقتت االحاضرر عملل مماثلل في       

 أأوولئكك االذذيینن لدديیهھمم مووهھھھبة إإعططاء ووتططبيیقق االنصيیحة لحالة معيینة وومساعددةة   1 كووررنثووسس 12: 8 

ااآلخرريینن في فهھمم االحكمة ااإللهھيیة أأيیًضا. 

كلمة معررفة  تبددوو هھھھذذهه مووهھھھبة كالمم أأخررىى تابعة للفتررةة ااالنتقاليیة وومشابهھة للنبوّوةة.      1 كووررنثووسس 12: 8   

  يیووجدد عملل مماثلل يیقوومم بهھ االيیوومم أأوولئكك االذذيینن لدديیهھمم مووهھھھبة في تررتيیبب 

 االحقق ااإللهھي وواالتكلمم بهھ في حاالتت معيینة. 

االشفاء   أأّكدد االررسلل سلططانهھمم ااإللهھي بمووااهھھھبب شفاء خاصة وومحددددةة كما فعلل يیسووعع 

  ووبقرربب ااكتمالل االعهھدد االجدديیدد وومووتت االررسلل تقلصتت مووااهھھھبب االشفاء هھھھذذهه         1كووررنثووسس 12: 9 

  هللا ال يیززاالل يیشفي االيیوومم. أأحيیاًنا يیشفي بططرريیقة معجززيیة بووااسططة االعنايیة ااإللهھيیة 

  أأوو ااستجابة لصالةة. ووهھھھوو يیعططي مووااهھھھبب أأفرراادد معيینيینن ليیشفوواا منن خاللل االعلمم 

 االططبي وواالمشووررةة ووتعززيیة االمتألميینن. 

االمعجززااتت كانتت هھھھذذهه مووهھھھبة أأخررىى أأُعططيیتت للررسلل ليیثبتوواا حقق كلمة هللا في االعهھدد االجدديیدد 

            ال يیززاالل هللا يیصنع االمعجززااتت منن خاللل االصالةة أأوو بالعنايیة ااإللهھيیة                     1كووررنثووسس 12: 10  

                   عبرراانيیيینن 2: 4-3 

تميیيیزز ااألررووااحح تعملل هھھھذذهه االمووهھھھبة ااآلنن بقددررةة ااستثنائيیة لكي يیتبيّینن إإذذاا ما كانن شخصص ما  

  تحتت تأثيیرر ررووحي أأوو شهھووااني أأوو حتى شيیططاني                      1كووررنثووسس 12: 10 
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ااأللسنة  حيینما يیتحددثث االكتابب االمقددسس عنن ااأللسنة فإنن االمعني االحررفي لأللسنهھ  

  هھھھوو لغة أأجنبيیة. بغضض االنظظرر عنن االمعنى, يیعتبررهھھھا بعضض االناسس صووتت 

 ملفووظظ أأوو شفهھي ال يیمكنن االسيیططررةة عليیهھ. االووااضح أأنن ما حصلل في يیوومم 

 االخمسيینن أأنن االررسلل تحددثوواا بططرريیقة خاررقة لغاتت لمم يیعررفووهھھھا وولكنن فهھمهھا 

 االيیهھوودد االذذيینن يیتحددثوونن لغاتت أأخررىى وواالذذيینن آآتوواا إإلى أأووررشليیمم منن بلدداانن  

أأخررىى ألجلل االعيیدد (ااعمالل 2: 1-11) كانتت هھھھذذهه عالمة لنعمة هللا االتي أأتتت 

          على االشعبب االيیهھوودديي نتيیجة لعملل االمسيیح االكاملل وومجيء االررووحح االقددسس             1 كووررنثووسس 12: 10 

 ليیسكنن في االمؤؤمنيینن. حصلتت هھھھذذهه االمووهھھھبة حيینما ووصلل ااألنجيیلل إإلى ااألممم  

ألوولل مررةة(أأعمالل 10) ووحيینما سمع تالميیذذ يیووحنا في أأفسسس أأنن االمسيّیا قدد آآتى 

(أأعمالل 19) االمكانن ااآلخرر االووحيیدد االذذيي ذذكررتت فيیهھ ااأللسنة هھھھوو في 1 كووررنثووسس 14-12 

أأمرر أأساسي آآخرر, هھھھوو أأنن ال هھھھذذهه االمووهھھھبة ووال أأيیة مووهھھھبة أأخررىى تعتبرر مقيیاسس لنعمة هللا 

أأوو لسلططة االفرردد االررووحيیة أأوو لقبوولل االررووحح االقددسس. في 1 كووررثووسس 12: 28-30 يیجعلل ااألمرر 

 ووااضًحا أأنن جميیع االمؤؤمنيینن لنن يیتكلموواا بالسنة. 

تررجمة ااأللسنة      منن االووااضح أأنن هھھھذذهه االمووهھھھبة متعلقة بالتكلمم بألسنة ررغمم عددمم ووجوودد أأيي مثالل الستخدداامهھا  1كوورر 12: 
 10

 في االعهھدد االجدديیدد. فقطط بعضض االشررووطط االخاصة باستخدداامهھا ذذكررهھھھا بوولسس في 1كووررنثووسس 14 

كلمة أأخررىى للنصيیحة : ررّكزز على صفاتت االمووااهھھھبب االررووحيیة االتي تفهھمهھا بووضووحح. ال يیمتلكك جميیع االمؤؤمنيینن 
االمنظظوورر نفسهھ للمووااهھھھبب االررووحيیة, وولكنن هھھھذذهه ااالختالفاتت في االررأأيي ال تستحقق االجدداالل. إإنن االجوواابب االمناسبب 
ً ما ااكتشفف مووهھھھبتهھ أأوو  لشخصص يیحاوولل اانن يیقنعكك بططرريیقة مختلفة, هھھھوو أأنن تقوولل لهھ بأنن سعيیدد ألنن شخصا
مووهھھھبتهھا االررووحيیة ووإإنكك تثقق بأنن هللا  سيیساعددهه في فهھمم ووااستخدداامم االمووهھھھبة االررووحيیة االتي أأعططاكك إإيیاهھھھا بفعاليیة 

أأيي كانتت هھھھذذهه االمووهھھھبة. 
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االيیوومم االثالثث: مووهھھھبتي االررووحيیة جززء منن االكنيیسة . 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صللِ لكي يُیظظهھرر لكك هللا مددىى أأهھھھميیة مووهھھھبتكك االررووحيیة لكنيیستكك وولكي يیعططيیكك فررصة لتستخددمهھا •
بحكمة.  

قدد تمسكك بيیددكك قططعة ماكيینة ذذااتت سعرر خرراافي وومصنووعة بمهھاررةة عاليیة وو مع ذذلكك تكوونن عدديیمة االجددووىى بددوونن 
باقي االماكيینة. كذذلكك  أأيیًضا , ال يیهھمم مددىى ررووعة مووهھھھبة االشخصص االررووحيیة ما لمم تعملل بررفقة باقي أأعضاء 

جسدد االمسيیح.  

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 12.  يیجدد جسدد االمسيیح ووحددةة في تنووعع أأعضائهھ ااألفرراادد. قاررنن هھھھذذاا االتأكيیدد على 
االووحددةة مع أأفسسس 4: 1-7, في نفسس سيیاقق االمووااهھھھبب االررووحيیة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 13. حسبب هھھھذذهه ااآليیة, منن أأوو ما هھھھي االقووةة االمووحددةة عندد ااألعضاء االمتنووعيینن في 
جسدد االمسيیح؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حيینما تعتمدد منن ررووحح هللا في جسدد االمسيیح فانن هھھھذذاا يیضعكك في مووقع  االقووةة االررووحيیة, وولكنن ال  يیعططيیكك  االقووةة 
االررووحيیة تلقائيًیا. كتلميیذذ للمسيیح, يیحيیا فيیكك ررووحح هللا (ررووميیة 8: 9) ووقدد أأعططاكك على ااألقلل مووهھھھبة ررووحيیة 
ووااحددةة (1كووررنثووسس 12: 7 وو 11). وولكنن حصوولكك على االمووهھھھبة االررووحيیة ال يیجعلكك شخصص ررووحي أأوو 
يیعططيیكك قووةة ررووحيیة. فقطط بسماحكك لررووحح هللا أأنن يیسيیططرر على حيیاتكك كليّیاً تنالل أأنتت وومووهھھھبتكك االررووحيیة قووةة منن 

هللا بحيیثث تظظهھرر ثمرر االررووحح في حيیاتكك (غالططيیة 5: 23-22). 
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ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 14.  كما أأنن جسددكك يیتكوونن منن أأعضاء مررتبططة ببعضهھا بشكلل معّقدد, فإنن جسدد 
االمسيیح يیتكوونن منن أأعضاء مميیززيینن وومووهھھھووبيینن بططرريیقة فرريیددةة. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 15-17. كيیفف ستعملل يیددكك أأوو ررجلكك بشكلل جيیدد ووهھھھي منفصلة عنن جسددكك؟ــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب ااآليیة أأعالهه, كيیفف ستعملل مووهھھھبتكك االررووحيیة بشكلل جيیدد ووهھھھي منفصلة عنن االكنيیسة؟ ــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

منن نفسس هھھھذذاا االمقططع, هھھھلل يیمكنن أأنن تقوولل أأنن مووهھھھبتكك االررووحيیة مهھمة للكنيیسة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ووّضح ما مددىى تأثرر االكنيیسة إإذذاا لمم تكنن ووااعيًیا لمووهھھھبتكك االررووحيیة أأوو غيیرر ررااغبب في ااستخدداامهھا؟ ـــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل سبقق ووااستخددمتت مووهھھھبتكك االررووحيیة في االكنيیسة؟ إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك, متى ووكيیفف؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اانظظرر إإلى ااآليیة 17, هھھھلل يیمتلكك جميیع أأعضاء االكنيیسة نفسس االمووهھھھبة االررووحيیة؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل قررررتت أأعضاء جسددكك االمتنووعة ما يیرريیددوونن أأنن يیكوونوواا عليیهھ, أأمم أأنن هللا خلقهھمم ووووضعهھمم في أأماكنهھمم 
حسبب تصميیمهھ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل تررغبب في أأنن تكوونن مكتفيًیا بالمووااهھھھبب االتي أأعططاكك هللا إإيیاهھھھا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إإنن االمووااهھھھبب االررووحيیة لكلل عضوو ضرروورريیة للكنيیسة لكي تعملل بشكلل أأفضلل. 
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منن هھھھمم ااألشخاصص االثالثة في كنيیستكك ممنن خددمووكك مؤؤخرًراا مستخددميینن مووااهھھھبهھمم, ووكيیفف أأددوواا هھھھذذهه االخددمة 
لكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االرراابع: مووااهھھھبي االررووحيیة جززء مما خلقني هللا ألكوونن عليیهھ . 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااشكرر هللا ألنهھ خلقكك لتكوونن تماًما مثلل ما أأنتت عليیهھ. •

ااططلبب منهھ أأنن يیعططيیكك فهھًما أأكبرر عنن هھھھوويیتكك ووقيیمتكك االشخصيیة في جسدد االمسيیح •

لقدد أأعططاكك هللا مووااهھھھبب ررووحيیة لكي تلبي ااحتيیاجاتت  ااألعضاء ااآلخرريینن في جسدد االمسيیح. إإنن إإتمامم حيیاتكك 
ووبحثكك عنن االهھددفف ووااألهھھھميیة يیعتمدد بشكلل كبيیرر على ثقتكك بمعررفة منن خلقكك هللا لتكوونن عليیهھ ووأأنن تحيیا بمقتضى 

آآمالهھ.  

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 18. قاررنن بيینن 1 كووررنثووسس 12: 7 وو 11. منن االذذيي يیحدددد مكانن كلل عضوٍو في 
االجسدد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حسبب هھھھذذهه ااآليیاتت, هھھھلل مكانن مووهھھھبتكك االررووحيیة هھھھوو ددااخلل أأمم خاررجج جسدد االمسيیح, وولماذذاا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فّكرر بررووحح االصالةة ما يیتضمنهھ 1 كووررنثووسس 12: 8. هللا قدد ااختارر لكك مكاناً خاّصاً في كنيیستكك.  

 هھھھلل سبقق ووأأنن صاررعتت مع قّلة ااحترراامم االذذااتت؟ هھھھلل تددرركك أأنكك عنددما تستنتج أأنكك بال قيیمة فإنكك تنكرر االقيیمة 
االتي خصصهھا لكك هللا.؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  198
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ما تعني 1 كووررنثووسس 12: 18 بخصووصص قيیمة االذذااتت ووماذذاا يیجبب أأنن تفعلل بشأنهھا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً بنظظرر ااالعتبارر ما تعّلمتهھ, ما هھھھي االخططووااتت االتي ستأخذذهھھھا خاللل هھھھذذاا ااالسبووعع لكي تكتشفف ووتبددأأ  آآخذذاا
باستخدداامم مووااهھھھبكك االررووحيیة في كنيیستكك؟ (قدد يیعني هھھھذذاا اانن تحاوورر شخًصا ما ليینصحكك, أأوو ااالستفاددةة منن 
فررصة لالشتررااكك في خددمة ما في كنيیستكك). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 19-21. لقدد نتجتت مووهھھھبتكك االررووحيیة عنن تبعيیة مصممة. لنن تعملل بشكلل مالئمم 
خاررجج جسدد االمسيیح. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 22. هھھھلل تعتمدد قيیمتكك بالنسبة للكنيیسة على مددىى االقووةة وواالسلططانن االررووحي االذذيي 
تمتلكهھ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیجبب أأنن تحسدد شخًصا آآخرر في كنيیستكك ألنهھ أأفضلل منكك في شيء ما؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 23-24. هھھھلل تعتمدد قيیمتكك بالنسبة للكنيیسة على حصوولكك على ااحترراامم أأوو موواافقة أأوو 
شكرر علني؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل منن االصح أأنن تشعرر باإلمتعاضض إإذذاا لمم تحصلل على االتقدديیرر االذذيي تعتقدد أأنكك تستحقهھ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 25-27. بددالً منن أأنن تحسدد أأوو تمتعضض منن عضوو آآخرر, ماذذاا يیجبب أأنن يیكوونن ترركيیززكك 
كعضوو في جسدد االمسيیح؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااعطِط مثاالً ووااحدًداا كيیفف تماررسس حّقًا جززءااً منن االترركيیزز االذذيي تعلمتهھ منن هھھھذذاا االمقططع.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 12: 28-31. إإنن االووصيیة في ااآليیة 30 بخصووصص أأنن تشتهھي أأوو تررغبب مووهھھھبة أأفضلل, 
مذذكووررةة بصيیغة االجمع وومووّجهھة إإلى االكنيیسة ككلل. أأيي يیجبب أأنن ال يیررغبب أأيي عضوو بمووهھھھبة أأفضلل منن أأيي 
عضوو آآخرر بلل يیجبب على االكنيیسة أأنن يیضعوواا مووااهھھھبهھمم ككلل في االخددمة ليیعططوواا االمجدد d. تقّبلل ما أأنتت عليیهھ 

ووكذذلكك االمووااهھھھبب االتى أأعططاكك هللا إإيیاهھھھا! 

يیختمم ااإلصحاحح 12 بالقوولل أأنهھ تووجدد ططرريیقة أأفضلل. ووبقددرر أأهھھھميیة االمووااهھھھبب االررووحيیة يیصفف لنا ااإلصحاحح 13 
بالتفصيیلل ماذذاا يیعني أأنن تكوونن نمووذذًجا حقيیقيًیا لمحبة هللا بالططرريیقة االتي تحيیا بهھا حيیاتكك. هھھھذذهه ططرريیقة منن االططرراازز 
ااألوولل. إإنن االمووااهھھھبب االررووحيیة ليیستت نهھايیة بحدد ذذااتهھا, وولكنهھا ووسيیلة للعملل بشكلل فّعالل مًعا كجسدد االمسيیح, 
ألجلل إإعالنن ووإإيیصالل محبة هللا إإلى االعالمم االمحتاجج لتلكك االمحبة. أأيي كانتت مووهھھھبتكك االررووحيیة, يیجبب أأنن تنعكسس 

محبة هللا منن خاللكك ووأأعمالكك. عنددما تستثمرر مووااهھھھبكك االررووحيیة بمحبة ستحصلل على فررحح ووسالمم عظظيیميینن. 

االيیوومم االخامسس: مووااهھھھبي االررووحيیة سلططتهھا منن نعمة هللا . 
االصالةة االيیووميیة: 

اابددأأ ددررااستكك بأنن تططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااسألل هللا ليیكشفف جوواانبب حيیاتكك االتي لمم تسلمهھا لهھ بعدد وواالتي قدد تعيیقق ااستخدداامم مووااهھھھبكك االررووحيیة •
بشكلل فّعالل. 

لقدد تعلمنا أأنن االمووااهھھھبب االررووحيیة تفووقق قددررااتكك وومووااهھھھبكك االططبيیعيیة االتي أأعططاكك هللا إإيیاهھھھا. إإنن سلططانن االمووااهھھھبب 
االررووحيیة يیأتي منن نعمة هللا ووررووحهھ االقددووسس. وومووهھھھبتكك االررووحيیة لنن تعملل بشكلل مالئمم بالجهھوودد االبشرريیة. 
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ااقررأأ ررووميیة 12: 1-2. إإنن االقرراارر االذذيي يیلي هھھھاتيینن ااآليیتيینن يیجبب أأنن يیتمم بالمووااهھھھبب االررووحيیة. كيیفف تعتقدد أأنن 
هھھھذذهه ااآليیاتت تشّكلل أأساساً للمناقشة االتاليیة بخصووصص االمووااهھھھبب االررووحيیة؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 12: 3-6. قدد تقوولل أأنن االتسجيیلل االصووتي سيیمتززجج بشكلل أأفضلل لوو كانتت ااآلالتت االمووسيیقيیة 
متناغمة وومتووااززنة في عالقتهھا ببعضهھا االبعضض ووأأنن ال يیغلبب صووتت إإحددىى ااآلالتت على االباقي. هھھھكذذاا هھھھوو 

االحالل مع جسدد االمسيیح ووتعاليیمم هھھھذذاا االمقططع.  

بحسبب ااآليیة 3 فانن بوولسس يیماررسس مووهھھھبة االنبوّوةة بالنعمة ووليیسس بجهھددهه االشخصي. 

بحسبب ااآليیة 6, ما هھھھوو مصددرر مووااهھھھبكك االررووحيیة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 بططررسس 4: 10. يیووااززنن بططررسس بيینن مووااهھھھبكك االررووحيیة وونعمة هللا وويیووصي بالووكالة االصالحة على نعمة هللا. 

إإذذاا كانتت مووهھھھبتكك االررووحيیة ناتجة عنن نعمة هللا فهھلل يیمكنن أأنن تعتبرر مووهھھھبتكك االررووحيیة مصددرًراا لكبرريیائكك 
االشخصي لكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بحسبب ررووميیة 12: 3, ماذذاا ااعططى هللا لكلل عضوو في االجسدد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإنن االتأكيیدد في هھھھذذاا االمقططع هھھھوو على مماررسة ااإليیمانن, ووليیسس فقطط ااكتشافف ووتسميیة ووااستخدداامم مووااهھھھبكك االررووحيیة.  

ااقررأأ ررووميیة 10: 17. هھھھذذاا ووصفف جيیدد إليیمانٍن عاملل: االسماعع ووااإليیمانن بما يیقوولهھ هللا. 

حتى تماررسس إإيیمانكك فيیما يیتعلقق بمووااهھھھبكك االررووحيیة, أأجبب على ااألسئلة االتاليیة:  

هھھھلل تؤؤمنن أأنن هللا أأعططاكك مووهھھھبة ررووحيیة؟ أأعطٍط مثاالً للمكانن االذذيي تجدد فيیهھ ذذلكك في االكتابب االمقددسس. •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل تؤؤمنن أأنن مووهھھھبتكك ثميینة بالنسبة لجسدد االمسيیح ووتحتاجج أأنن تعملل في جسدد االمسيیح؟ ــــــــــــــــــ •
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في أأيي مقططع منن االكتابب االمقددسس وواالذذيي قررأأتهھ مؤؤخرًراا يیقوولل هللا هھھھذذاا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل تعتقدد أأنن مووهھھھبتكك االررووحيیة تجعلكك أأقلل أأهھھھميیًة بكثيیرر عنن أأيي عضوو آآخرر في جسدد االمسيیح؟  •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأيینن تجدد هھھھذذاا في االكتابب االمقددسس؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 12: 6-8. يیذذكرر هھھھذذاا االمقططع االمووااهھھھبب االررووحيیة االخاصة بالنبوّوةة وواالخددمة وواالتعليیمم وواالنصح 
وواالعططاء ووااإلددااررةة ووإإظظهھارر االررحمة. بحسبب ااآليیة 6, كلل هھھھذذهه االمووااهھھھبب قدد أأُعططيیتت بنعمة هللا. 

بحسبب ااآليیة 6, كيیفف يیجبب على أأصحابب االمووااهھھھبب أأنن يیماررسوواا مووااهھھھبهھمم؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كنتت تعررفف مووهھھھبتكك االررووحيیة, هھھھلل تقوولل أأنكك تماررسهھا ووفًقا إليیمانكك؟ ماذذاا يیعني ذذلكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا لمم تكنن متأكدًداا بعدد منن مووهھھھبتكك االررووحيیة, كيیفف ستماررسس إإيیمانكك لتكتشفف مووهھھھبتكك ووتبددأأ في ااستخدداامهھا 
في كنيیستكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لنن ُتددرركك أأبدًداا كلل ما ااعدّدهه هللا لكك ما لمم تفهھمم ما خلقكك هللا لتكوونن عليیهھ. تأكدد منن أأنن ررووحح هللا يیحيیا فيیكك بصددقق 
ووأأنكك قدد سلمتهھ االسيیططررةة االكاملة على حيیاتكك. ال تقلقق ااذذاا ما ااحتجتت إإلى بعضض االووقتت الكتشافف مووهھھھبتكك. ااتبع 
ررغباتكك وومووااهھھھبكك ووفررصكك ووااشترركك بفعاليیة في كنيیستكك. مع مرروورر االززمنن ووفي أأثناء خددمة االكنيیسة, سيیقووددكك 

هللا إإلى فهھمم أأكملل لخططططهھ في حيیاتكك.  
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  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت إإضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االثالثث عشرر  

االخططيیئة: أأنن أأرربح االمعرركة االتي في ددااخلي 

لماذذاا ال ززلتت أأصاررعع هھھھذذهه االخططايیا 

آآيیة االحفظظ: 1 يیووحنا 1: 9 

االفكررةة االررئيیسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: االخططيیئة هھھھي فشلل في محبة هللا ووااآلخرريینن. أأنن تكوونن منقادًداا بررووحح 
هللا هھھھوو مفتاحح االنصررةة على االخططيیئة. 
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اا مما تتخيیلل. إإنهھ متحمسس جددااً ليیكوونن لهھ عالقة ُمحّبة معكك  هللا يیحبكك وويیرريیدد أأنن تكوونن لهھ شرركة معكك أأكثرر جدّدً
بحيیثث أأنهھ أأررسلل اابنهھ ليیمووتت بددالً عنكك ليیجعلل هھھھذذاا ااألمرر ممكناً. االخططيیئة تمزّزقق شرركتكك مع هللا ووتعيیقق جرريیانن 
شرركتكك. لهھذذاا يیهھتمم هللا في أأنن يُیظظهھرر لكك في كلمتهھ كيیفف يیرريیددكك أأنن تحيیا. مع ذذلكك, يیعاني كلل مؤؤمنن منن حقيیقة 

االخططيیئة االيیووميیة, حتى بعدد ااختباررهه للحيیاةة االجدديیددةة في االمسيیح. 

محبة هللا لكك غيیرر مشررووططة. تقوولل ررووميیة 5: 8-10 اانن هللا أأحّبكك ووأأنتت بعدد عددوّوهه وويیشجعكك بأنن تتخيیلل ررغبتهھ 
اا في أأنن يیووصلل إإليیكك فوواائدد االخالصص بعدد أأنن ووضعتت ثقتكك فيیهھ. تعططيیكك محبة هللا منظظوورًراا للخططيیئة  االكبيیررةة جدّدً

بأنهھا شيء يیجبب أأنن تتجنبهھ لكي تحافظظ على عالقتكك بهھ بشكلل منفتح وونامي. 

االيیوومم ااألوولل: خططيیئتي تشوّوهه صفاتت هللا. . 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا فهھًما ووااضًحا عنن ططبيیعة االخططيیئة. •

يیعكسس نامووسس هللا ططبيیعتهھ ال مجمووعة منن ااألفعالل ااالعتباططيیة. إإنن ووصيیة هللا بأنن تكوونن قدديیًسا ألنهھ قددووسس 
(الوويیيینن 11: 44, 1 بططررسس 1: 16) ليیسس تهھدديیدًداا وولكنهھ تعبيیرر عنن االمحبة. أأنن تكوونن قدديیًسا تعني أأنن تكوونن 
مفررزًزاا وومميیزًزاا. يیرريیددكك هللا أأنن تكوونن مميیزًزاا ألنهھ مميیزز.يیرريیددكك أأنن تكوونن مثلهھ. لهھذذاا االسببب يیكررهه هللا االخططيیئة 
كثيیرًراا. االخططيیئة عكسس ططبيیعة هللا. تبعددكك االخططيیئة عنن االشرركة االكاملة مع هللا ووتعيیقق عمليیة نموّوكك نحوو صووررةة 

هللا. عنددما تخططيء فإنكك تنتهھكك ووتشووهه صفة هللا ألنكك تنتمي االيیهھ. 

ااقررأأ 1 يیووحنا 3: 4.كيیفف تعرّرفف هھھھذذهه ااآليیة االخططيیئة؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ متى 22: 35-40. عنددما تفكرر في عددمم االخضووعع للقانوونن أأوو اانتهھاكك نامووسس هللا, فقدد يیخططرر في بالكك 
االقوواانيینن االكثيیررةة في نامووسس االعهھدد االقدديیمم. لّخصص يیسووعع كلل االعهھدد االقدديیمم بططرريیقة بسيیططة وورراائعة. حسبب ما قالهھ 
يیسووعع على أأيیة ووصيیتيینن يیعتمدد كلل االنامووسس ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ غالططيیة 5: 14 وو ررووميیة 13: 8-10. إإنن بررهھھھانن محبتكك d هھھھوو كيیفيیة اانعكاسس تلكك االمحبة في تعامالتكك 
مع ااآلخرريینن. 

يیقوولل يیسووعع إإنن هللا لدديیهھ قانوونانن كبيیرراانن: 1) تحبب هللا, وو 2) تحبب ااآلخرريینن.  هھھھذذهه ووااحددةة منن أأكثرر االحقائقق 
االكتابيیة االعميیقة وواالمتحررررةة.  

ااقررأأ غالططيیة 5: 19-21. االقٍق نظظررةة على قائمة االخططايیا هھھھذذهه( أأعمالل االجسدد أأوو ططبيیعة االخططيیئة) ووااذذكرر أأيي 
قانوونيینن أأساسيیيینن منن قوواانيینن s يینتهھكهھما كلل فرردد.  االبعضض قدد يینتهھكك كليیهھما. إإذذاا لمم تفهھمم آآيیة كلمة, ررااجعهھا 
مررةة ااخررىى أأوو ااططلبب االمساعددةة منن شخصص ما. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مررقسس 7: 14-23. يیحتوويي هھھھذذاا االمقططع على قائمة أأخررىى للخططايیا. اانظظرر إإلى االقائمة منن ااآليیتيینن 21 
وو22 ووقمم بنفسس ما فعلتت مع غالططيیة 5: 19-21. صفف أأيي قانوونيینن أأساسيیيینن منن قوواانيینن s تنتهھكهھما كلل 
خططيیئة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بحسبب االمقططع في مررقسس 7, هھھھلل تأتي االخططيیئة منن االددااخلل أأمم منن االخاررجج؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تووجدد خططايیا أأخررىى معيینة يیذذكررهھھھا االكتابب االمقددسس, وولكنن نفسس االحقق يینططبقق على أأيیة خططيیئة محتملة, إإما تنتهھكك 
ً بهھذذهه االبساططة. كلما  محبتكك d أأوو محبتكك لآلخرريینن أأوو كلتاهھھھما. إإنن نظظررةة هللا إإلى هھھھاتيینن االووصيیتيینن هھھھي حقا

أأسررعتت في جعلل هھھھذذاا االمنظظوورر جززًءاا منن ططرريیقة تفكيیرركك, كلما أأسررعتت بالنموو ووقللتت منن ااإلحباطط. 
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ااقررأأ يیعقووبب 4: 17. االخططيیئة ليیستت فقطط ما تقوومم بهھ, وولكنن ما ال تقوومم بهھ . وونفسس االقانوونيینن االكبيیرريینن يینططبقانن 
هھھھنا. حيینما تعررفف أأنن تحبب هللا ووتفشلل في االقيیامم بذذلكك, فإنكك ااررتكبتت خططيیئة. ووحيینما تعررفف أأنن ُتظظهھرر محبة هللا 

لآلخرريینن ووتفشلل, فإنكك ااررتكبتت خططيیئة. 

ااقررأأ غالططيیة 5: 22-23. هھھھذذاا هھھھوو ثمرر االررووحح االذذيي تعلمتهھ في ددررسس سابقق.  االقق نظظررةة على االعناصرر االتسعة 
االمذذكووررةة كثمرر االررووحح ووحدددد فما إإذذاا كانتت تعبيیرًراا لمحبتكك s ووااآلخرريینن أأوو كليیهھما. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

على ضووء هھھھذذاا االحقق, ااذذكرر خططيیئتيینن ااررتكبتهھما خاللل هھھھذذاا ااألسبووعع, أأشيیاًء قمتت أأوو لمم تقمم بهھا ووفّسرر كيیفف 
اانتهھكا قانوونا هللا االكبيیرريینن, تحبب هللا ووااآلخرريینن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بددالً محاوولة تذذّكرر قائمة ططوويیلة منن االقوواانيینن, وواالمحررماتت, وواالمقايیيیسس, هھھھناكك قانوونانن أأساسيیانن للحيیاةة:  تحبب 
هللا ووتحبب ااآلخرريینن. اافعلل هھھھذذاا ووستبددأأ في ررؤؤيیة بقيیة أأموورر االحيیاةة بترركيیزز. 

االيیوومم االثاني: خططيیئتي تحدّديي يیددوومم ططوولل االعمرر.  
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي تفهھمم قضيیة االخططيیئة االحقيیقيیة في حيیاتكك وولماذذاا ال ززلتت تصاررعع االتجارربب. •

لقدد تعلمتت عنن حقيیقة ططبيیعتكك االبشرريیة االساقططة وواالتي يیددعووهھھھا االكتابب االمقددسس ددووًما بالجسدد. أأنتت لستت خاططًئا 
ألنكك تررتكبب خططيیئة, وولكنكك تخططيء ألنكك خاططيء بالططبيیعة. إإنن ططبيیعتكك االخاططئة ال تززاالل تعيیشش في جسددكك 
اا.وولكنكك تحررررتت منن سيیططررتهھا نتيیجًة لعملل يیسووعع االكفارريي ألجلكك. ليیسس عليیكك  ااألررضي ووال تززاالل حقيیقيیة جدّدً

بعدد ااآلنن أأنن تخططيء. أأنتت تررتكبب االخططيیئة عنددما تستسلمم لططبيیعتكك االخاططئة بددالً منن ررووحح هللا.  

ااقررأأ ررووميیة 7: 14-25. هھھھلل يیمكنكك أأنن ترربطط نفسكك بإحباطط بوولسس االذذيي عررفف ما يیجبب أأنن يیفعلل وومع ذذلكك 
كانن ددووًما يیفعلل االشيء االذذيي ال يیرريیدد اانن يیفعلهھ. 
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بحسبب ااآليیة 17 وو 30, هھھھلل  تتعلقق االمشكلة ببوولسس نفسهھ أأمم بالططبيیعة االخاططئة االتي ال تززاالل ساكنة في 
جسددهه ااألررضي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بحسبب ااآليیة 18, إإذذاا أأررددتت االنصررةة على االخططيیئة, هھھھلل ستجدد االجوواابب في االططبيیعة االبشرريیة االفططرريیة؟ــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیقوولل بوولسس في ااآليیة 22 أأنهھ يیططلبب حقق نامووسس هللا في كيیانهھ االددااخلي, وولكنن هھھھناكك نامووسس آآخرر يیحارربب ذذلكك.  
ماذذاا يیسّمي بوولسس هھھھذذاا االنامووسس ااآلخرر في ااآليیاتت 23 , 25؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأيینن يیحيیا هھھھذذاا االنامووسس بحسبب ااآليیة 23؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تعتبرر ططبيیعتكك االخاططئة تهھدديیدًداا مستمرًراا ما ددمتت تحيیا في جسددكك ااألررضي. في االمسيیح, أأنتت كيیانن جدديیدد بالررووحح 
وواالنفسس وولكنن جسددكك االبشرريي يیستمرر في بلووغغ االشيیخووخة وو االتددهھھھوورر إإلى أأنن يیأتي ذذلكك االيیوومم االذذيي يیتووقفف فيیهھ 
عنن االعملل. إإنن االططبيیعة االساقططة في جسددكك ااألررضي تسحبكك باستمرراارر بعكسس ااتجاهه قانووني هللا االكبيیرريینن. لهھذذاا 

االسببب ال ززلتت عررضة للخططيیئة بالررغمم منن تحرررركك منهھا. 

ااقررأأ يیعقووبب 1: 13-14. هھھھلل يیجرربكك هللا بالخططيیئة؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بحسبب هھھھذذاا االمقططع, منن أأيینن تأتي االتجرربة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عنددما تستسلمم للتجرربة, ماذذاا يیحصلل؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل هھھھناكك أأيي شخصص أأوو أأيي شيء يیجعلكك تخططيء؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 يیووحنا 2: 15. ما عالقة هھھھذذاا االمقططع بالقانوونن ااألوولل االكبيیرر االذذيي أأعططاهه لنا يیسووعع- تحبب هللا منن كلل 
قلبكك ووفكرركك وونفسكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 يیووحنا 2: 16.  أأما أأنن تحبب هللا أأوو ااألشيیاء ااألخررىى في االعالمم. ما هھھھي فئاتت االخططيیئة االثالثث االتي 
يیصفهھا يیووحنا بأنهھا االخططيیئة ككلل في االعالمم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااستنادًداا على ااآليیة 16, إإذذاا أأخذذتت بنظظرر ااالعتبارر االخططايیا االشخصيیة االثالثث االتي ددوونتهھا في ددررسس يیوومم أأمسس, 
ااذذكرر إإذذاا ما كانتت تجرربتكك في كلل حالة ناتجة عنن ررغباتت جسدديیة (شهھووةة االجسدد) ررغباتت مادديیة ( شهھووةة 
االعيیوونن) أأوو االكبرريیاء. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كما لّخصص يیسووعع االنامووسس االكتابي كلهھ في قانوونيینن عظظيیميینن, فانن 1 يیووحنا 2: 16 يیلّخصص جميیع ااحتماالتت 
االخططيیئة في ثالثث فئاتت عرريیضة: ررغباتت االجسدد, وواالررغباتت االمادديیة, وواالكبرريیاء. جميیعهھا تنشأ منن حيیاتكك 
االفكرريیة.كلما قامتت ططبيیعتكك االخاططئة بتجرربتكك فإنن االتجرربة ستمرر بأحدد هھھھذذهه االمجاالتت االثالثهھ. ألنهھا تعلمم أأنن 

هھھھذذهه االمجاالتت هھھھي خطط االددفاعع ااألوولل االذذيي يیتعاملل مع االخططيیئة وويیتجنبهھا. 

االيیوومم االثالثث: يیؤؤهھھھلني هللا ألتعاملل مع االخططيیئة.  

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •
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ااططلبب منن هللا أأنن يُیرريیكك كيیفف تحصلل على نصررةة عمليیة على االخططيیئة ووأأنتت تتعلمم كيیفف تسيیرر بثباتت •
أأكبرر بقووةة ررووحهھ. 

لمم يیحرررركك يیسووعع االمسيیح منن عقووبة االخططيیئة فقطط بلل أأنهھ أأعططاكك أأيیًضا االقددررةة على ااالنتصارر على االووااقع 
االيیوومي لططبيیعتكك االبشرريیة االخاططئة. يیتحددثث بوولسس عنن  هھھھذذاا االصررااعع االددااخلي بأنهھ حرربب ررووحيیة وويیقددمم اامكانيیة 

أأنن نأسرر كلل فكرر إإلى االططاعة (2 كووررنثووسس 10: 6-3).  

ااقررأأ ررووميیة 8: 1.  إإنن االدديینوونة االمذذكووررةة هھھھنا ليیستت االدديینوونة ااألبدديیة االتي أأنقذذنا منهھا يیسووعع االمسيیح (ررووميیة 
5: 1) , وولكنهھا االدديینوونة االددااخليیة للططبيیعة االخاططئة االتي تصاررعع معهھا بوولسس في ررووميیة 7. إإنن كلمتي "إإذذاا" 

"ااآلنن" في ررووميیة 8: 1 تشيیرراانن إإلى ررووميیة 7: 25.  

 

ااقررأأ ررووميیة 8: 2. ما هھھھوو االنامووسس ااآلخرر االذذيي يیحرررركك منن نامووسس االخططيیئة وواالمووتت وواالذذيي ذذكررهه بوولسس 
في ااألصحاحح االسابع؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 8: 3.  أأررسلل هللا اابنهھ ليیقوومم بذذلكك االعملل االذذيي لمم يیقددرر االنامووسس أأنن يیقوومم بهھ. لنن تستططيیع أأنن تحبب 
هللا ووااآلخرريینن بمجرردد محاوولتكك ااّتباعع قوواانيینن ووأأنظظمة االنامووسس. ال دديینوونة على االذذيینن هھھھمم في االمسيیح, منن أأوو 
ما االذذيي يُیدداانن حسبب هھھھذذهه ااآليیة؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اا أأنن تفهھمم االفررقق بيینن مشاعرر االذذنبب االتي صاررعهھا بوولسس في ررووميیة 7 ووتبكيیتت ررووحح هللا على خططايیا  منن االمهھمم جدّدً
معيینة (يیووحنا 16: 8). عنددما يیبّكتت ررووحح هللا على االخططايیا, فيیكوونن دداائًما بووضووحح ووخصووصيیة وويیقوودد إإلى االتعاملل 
مع االخططايیا بططرريیقة كتابيیة. إإنن شعوورركك بالذذنبب بددوونن أأيي سببب معيینن هھھھوو جززء منن االمعرركة االددااخليیة لفكرركك. يیخبررنا 
االكتابب في ررؤؤيیة 12: 10 أأنن االشيیططانن يیشتكي عليیكك أأمامم هللا بشكلل مستمرر. ووبامكانهھ أأنن يیستفيیدد منن مشاعرر االذذنبب 
االتي تفررضهھا على نفسكك لكي يیرربططكك بعدد فكرريًیا. إإذذاا ما نّبهھكك ررووحح هللا إإلى خططايیا معيینة, ااعتررفف أأمامم هللا اانكك مذذنبب 
ثمم ُتبب (تغيّیرر) ووتعاملل مع هھھھذذهه االخططايیا بططرريیقة كتابيیة (1 يیووحنا 1: 9) إإذذاا كنتت تختبرر غمووًضا في مشاعرر االذذنبب 
 .sوواالذذيي يیقووددكك إإلى االكآبة, أأوو ووهھھھنن بالعززيیمة, أأوو قلقق أأوو خووفف, ااططررددهھھھا ووحوّولل ترركيیززكك على االنموو في عالقتكك با



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 8: 4. كيیفف تستططيیع أأنن ُتتّممم برّر االنامووسس( محبة هللا ووااآلخرريینن)؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُتحلقّق االططائررةة في االهھووااء بسببب تططبيیقق مباددئئ االقووةة االحرركيیة بشكلل مالئمم. مع ذذلكك فإنن قانوونن االجاذذبيیة يیجذذبب 
االططائررةة نحوو ااألررضض. يیتغلبب قانوونن االقووةة االحرركيیة على قانوونن االجاذذبيیة بنفسس االططرريیقة االتي يیتغلبب بهھا نامووسس 
ررووحح االحيیاةة في االمسيیح يیسووعع على نامووسس االخططيیئة وواالمووتت. إإنن مفتاحح االعيیشش حسبب ما خطططط لكك هللا هھھھوو أأنن 

تنقادد بررووحهھ. 

ااقررأأ ررووميیة 8: 5-8. هھھھلل منن االممكنن أأنن تررضي هللا بالمحاووالتت االجادّدةة أأمم منن خاللل تأدديیة أأفضلل ما لدديیكك 
بالتدديّینن لكي تحيیا حيیاتكك حسبب قائمة منن االقوواانيینن؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

َ ال؟ ااقررأأ ررووميیة 8: 9-11. هھھھلل منن االممكنن لكك أأنن تحيیا بقووةة ررووحح هللا؟ لماذذاا أأوو لمم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 8: 12-14. هھھھلل يیتووقع هللا منكك أأنن تحيیا بالجسدد أأمم بالررووحح؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اانظظرر إإلى ااألسبووعع االماضي, هھھھلل تصفف حيیاتكك بأنكك عشتت حسبب مباددئئ ررووحح هللا أأمم االجسدد؟ لماذذاا أأوو لمَم ال؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االخططووااتت االتي ستأخذذهھھھا على أأساسس ما تعلمتهھ منن ررووحح هللا لكي تؤؤكدد أأنن ااألسبووعع االقاددمم سيیكوونن 
أأسبووًعا يیسووددهه االعيیشش بقووةة ررووحح هللا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 8: 15. ال يیرريیددكك هللا أأنن تحيیا تحتت قيیوودد االقوواانيینن االدديینيیة ووأأنن تكوونن خائًفا منن عددمم قددررتكك على  
تحقيیقهھا.  

 ما نووعع االعالقة االتي يیرريیددكك هللا أأنن تكوونن لكك معهھ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماذذاا يیرريیددكك هللا أأنن تددعووهه في قلبكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل سبقق ووأأنن شعررتت أأنكك تحيیا في عبوودديیة ووأأنكك ال تررقى إإلى تووقعاتكك ووتووقعاتت ااآلخرريینن؟ــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بحسبب ما تعلمتهھ إإلى ماذذاا تررمزز هھھھذذهه االعالمة ووماذذاا عليیكك أأنن تفعلل بشأنهھا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 االيیوومم االرراابع: ااإلددررااكك االعامم وواالكتابب االمقددسس يیحفظظانني منن االخططيیئة.  
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االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا ليُیرريیكك كيیفف تختارر بشكلل صحيیح ووتتعلمم مباددييء عمليیة لكي تتجنبب االسقووطط تحتت •
سيیططررةة االخططيیئة. 

 لقدد حرررركك مووتت ووقيیامة االمسيیح لتخددمم هللا ووتستمع بمحبتهھ لكك. أأنتت ال تحيیا حسبب نامووسس االقوواانيینن 
االدديینيیة , وولكنن هھھھناكك حقائقق ووااضحة في االكتابب االمقددسس يیعتبرر اانتهھاكهھا خططيیئة. على سبيیلل االمثالل, إإنن 
تسررقق أأوو تكذذبب أأوو تقتلل فهھذذهه خططيیئة. إإنن هھھھذذهه االخططايیا تنتهھكك بووضووحح قانووني يیسووعع االعظظيیميینن, أأنن 
تحبب هللا ووااآلخرريینن. ليیستت كلل أأموورر االحيیاةة بهھذذاا االووضووحح, ووهھھھذذهه االددررااسة ترركزز على أأنن تتعلمم كيیفف 

تتخذذ قررااررااتت صحيیحة لتتجنبب مباغتة االخططيیئة لكك. 

ً ما تخططيء ألنكك كنتت مهھمالً أأوو جاهھھھالً أأوو  يُیشررعع االقليیلل منن االمؤؤمنيینن في نيیة ااررتكابب خططيیئة. عاددةة
ااتخذذتت خيیاررااتت رردديیئة. باستخدداامكك ااإلددررااكك االعامم ووبعضض مباددييء االكتابب االمقددسس ااألساسيیة ستستططيیع 

تجنبب مشاكلل كثيیررةة مع االخططيیئة. 

ااقرراا ررووميیة 13: 14. تجّنبب إإثاررةة أأيیة ررغباتت حسيیة تسببب لكك مشكلة. مثالً, إإذذاا كانتت لدديیكك مشكلة 
مع االمشررووباتت االكحووليیة, تجنبب االمناططقق االتي يیتووفرر فيیهھا االمشررووبب االكحوولي. إإذذاا كنتت تصاررعع 

ااإلددمانن على االخالعة, تجنبب االصوورر االخليیعة االتي تظظهھرر في االتلفززيیوونن وواالسيینما وواالمجالتت.  

آآيیة ررغباتت تسببب لكك مشاكلل؟  قدد تكوونن هھھھذذهه أأشيیاء شائعهھ مثلل تناوولل االططعامم بإفررااطط أأوو نشرر ااإلشاعاتت.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االخططووااتت االملمووسة االتي تستططيیع أأنن تأخذذهھھھا لتتجنبب االتجرربة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ 2 كووررنثووسس 6: 14-18.  ووااجبكك أأنن تحبب ااآلخرريینن ووتشارركك إإنجيیلل يیسووعع االمسيیح مع أأوولئكك االناسس 
االذذيینن ليیسوواا مؤؤمنيینن. وولكنن, حيینما تصبح مرراافقتكك لغيیرر االمؤؤمنيینن مقيیددةة وومسيیططررةة وومفسددةة, عليیكك أأنن تنفصلل 

  .dعنهھمم ووتلتجيء إإلى عالقتكك با

منن هھھھمم ااألشخاصص االذذيینن تتعاملل معهھمم في حيیاتكك وولدديیهھمم أأفعالل وومووااقفف ذذااتت تأثيیرر فاسدد؟ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االخططووااتت االملمووسة لتتجنبب االتعررضض غيیرر االضرروورريي لهھمم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا 1 كووررنثووسس 6: 19-20. هھھھلل لدديیكك هھھھوواايیاتت أأوو مماررساتت في حيیاتكك قدد تؤؤذذيي جسددكك؟ــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

على ضووء هھھھذذاا االمقططع, ماذذاا يیجبب أأنن تفعلل تجاهه ااألشيیاء االتي تؤؤذذيي جسددكك وومنن االممكنن تجنبهھا ؟ ـــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 6: 12 وو 10: 23.  في بعضض ااألحيیانن, االقضيیة ليیستت فيیما إإذذاا كانن مووقفف ما أأوو فعلل ما 
يیعتبرر خططيیئة, وولكنن هھھھلل يیفيیدد أأوو ال يیفيیدد حيیاتكك االررووحيیة. 

 يیرريیكك هللا أأنن تستمتع بالحيیاةة ووتلهھوو, وولكنن هھھھلل هھھھناكك فعاليیاتت قدد تجذذبكك بعيیدًداا عنن عالقتكك باs ووكنيیستكك؟  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھوو االتصررفف االحكيیمم االذذيي يیجبب أأنن تقوومم بهھ بخصووصص هھھھذذهه االفعاليیاتت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 8: 9. االحرريیة في االمسيیح رراائعة, وولكنن هھھھلل لدديیكك تصررفف أأوو فعلل أأوو مووقفف قدد يیسببب 
إإررباًكا لشخصص غيیرر ناضج يیعتبرركك مثالل لهھ أأوو قدد تسببب لهھ عثررةة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھوو هھھھذذاا االشيء ووماذذاا يیجبب اانن تفعلل بشأنهھ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 10: 13. هھھھلل هھھھناكك آآيیة تجرربة فرريیددةة لكك؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بب فووقق ما تحتملل؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هھھھلل سيیسمح لكك هللا لكي ُتجرّرً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بماذذاا يیعددكك هللا أأيیًضا حيینما تووااجهھ االتجارربب؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ال يیووجدد أأيي سببب لتالميیذذ االمسيیح لكي يیررجعوواا إإلى عبوودديیة االخططيیئة. عنددما تتعلمم االحكمة االعمليیة منن 
هھھھذذهه االمقاططع االكتابيیة فإنهھا ستؤؤهھھھلكك لتحيیا االحيیاةة االعظظيیمة االتي يیرريیددكك هللا أأنن تحيیاهھھھا. 
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 االيیوومم االخامسس: أأنن أأختارر االترركيیزز على هللا ووليیسس االخططيیئة.  
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي تتعمقق ووتنموو في سيیرركك مع هللا كلل يیوومم. •

تقددمم االحيیاةة االكثيیرر منن االمشكالتت ووااألحززاانن. يیجبب أأنن تبقى عالقتكك باd كمصددرر مستمررللفررحح وواالسالمم في 
حيیاتكك. مع ااألسفف االشدديیدد, يینظظرر بعضض االناسس إإلى هللا على أأنهھ عاجزز ووبالتالي يیعيیشوونن حيیاتهھمم في خووفف 
ووكرربب ووإإحباطط. هھھھذذهه ليیستت خططة هللا لحيیاتكك. إإنن االشيء االووحيیدد ووااألكثرر أأهھھھميیة االذذيي بإمكانكك أأنن تقوومم بهھ هھھھوو 
أأنن تحيیا حيیاةة االنصررةة على االخططيیئة ووأأنن تررّكزز حيیاتكك على هللا ال على االخططيیئة وومحاوولة تجنبهھا. عنددما 

  .dتخططيء تعاملل مع االخططيیئة بططرريیقة كتابيیة, وولكنن فووقق كلل هھھھذذاا, ااسِع إإلى تعميیقق عالقتكك با

ااقررأأ 1 يیووحنا 1-4. يیرريیدد لكك هللا أأنن تكوونن لكك شرركة مفررحة معهھ وومع ااآلخرريینن.  

ااقررأأ 1 يیووحنا 1: 5-6. تعتمدد االشرركة مع هللا على سلووككك معهھ في االنوورر (االبرّر). حيینما تسمح للخططيیئة اانن 
تسيیططرر عليیكك, فال يیكوونن لكك شرركة مع هللا, سووااء كنتت تعتقدد ذذلكك أأمم ال. 

ااقررأأ 1 يیووحنا 1: 7. حيینامم تسلكك فى االنوورر, يیكوونن لدديیكك عالقة غيیرر منقططعة مع هللا ووااآلخرريینن ألنن ددمم االمسيیح يیططهھرركك 
منن كلل خططيیئة باستمرراارر( إإنن االفعلل هھھھنا هھھھوو في ززمنن االمضاررعع االمستمرر).  

هھھھلل االترركيیزز في ااآليیة 7 هھھھوو على االسلووكك بالنوورر وواالشرركة مع االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن أأمم على بذذلل أأفضلل ما لدديیكك 
لتجنبب االخططيیئة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 يیووحنا 1: 8. إإنن كلمة االخططيیئة هھھھنا هھھھي بصيیغة االمفرردد ووتشيیرر إإلى ططبيیعتكك االخاصة, االتي ال تستططيیع 
إإنكاررهھھھا. ووكما تعلمتت سابًقا فإنن ططبيیعتكك االخاططئة حقيیقة ستبقى حاضررةة. 

ااقررأأ 1 يیووحنا 1: 9.  تستخددمم هھھھذذهه ااآليیة كلمة خططايیا بالجمع. ووهھھھي تشيیرر إإلى االتأثيیررااتت االعمليیة االناتجة عنن 
االسماحح للططبيیعة االخاططئة بأنن تسيیططرر عليیكك ووتعلمكك ططرريیقة االتعاملل مع االخططيیئة في حيیاتكك. 

أأمم تعتررفف بخططايیاكك معناهه أأنكك تقرر أأمامم هللا وو تتفقق معهھ بأنن إإنتهھاككك لحقهھ يیعتبرر خططيیئة. هھھھذذاا ليیسس لططلبب 
االمغفررةة, ألنن خططايیاكك قدد ُغفررتت  عنددما ماتت يیسووعع االمسيیح بددالً عنكك. ووال تعني أأيیًضا أأنن تعتررفف بخططايیاكك 
أليي شخصص آآخرر عدداا هللا نفسهھ. يیعلمّم االكتابب االمقددسس أأنن يیسووعع االمسيیح هھھھوو االووسيیطط االووحيیدد بيینن هللا ووااإلنسانن  

(اا تيیمووثاووسس 2: 5). 

 ما هھھھما االشيیئانن االلذذاانن يیكوونن هللا أأميیًنا فيیهھما إإذذاا ما كنتت أأنتت أأميیًنا في ااالعترراافف بخططايیاكك لهھ؟ ـــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اا منن االخططيیئة. مع ذذلكك, فحيینما  ااقررأأ 1 يیووحنا 2: 1. ررّكزز على حيیاةة االشرركة مع هللا ووااآلخرريینن ووأأنن تكوونن حرّرً
تخططيء فلدديیكك محامي (ووكيیلل) يیقفف في مكانكك ليیبررهھھھنن أأنن عقووبة كلل االخططايیا في االماضي ووااآلنن ووفي 

االمستقبلل قدد ددفع ثمنهھا بالكاملل. 

ررّكزز على سيیرركك مع هللا ووعلى شرركتكك مع االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن, وويیجبب أأنن تكوونن حيیاتكك حيیاةة فررحح.  سووفف  
تخططيء منن ووقتت آلخرر بسببب ططبيیعتكك االخاططئة. حيینما يیجعلكك ررووحح هللا مددررًكا لخططايیا معيینة في حيیاتكك, 

تعاملل معهھا مباشررةًة:  

ااعتررفف بأيي خططيیئة d بأنن توواافقق أأنن ما فعلتهھ أأوو فشلتت في فعلهھ يُیعتبرر خررًقا لحّقهھ. ثمم أأخبرر هللا أأنكك •
ترريیدد أأنن تصلح أأيي ضرررر حصلل لعالقتكك معهھ وومع ااآلخرريینن. 

ااذذاا كانتت خططيیئتكك قدد ااّثررتت على شخصص آآخرر, لتكنن لكك ررغبة في تصحيیح ااألمرر. ووهھھھذذاا قدد يیعني ططلبب •
االغفرراانن أأوو تقدديیمم نووعع منن االتعوويیضض. 

إإنن االددمم االذذيي سفكهھ يیسووعع االمسيیح بددالً عنكك يیجعلل مسألة االغفرراانن ممكنة وويیططهّھرر حيیاتكك باستمرراارر. •

تذذّكرر أأيینن تعثررتت ووااستمرر بالسيیرر في حيیاتكك, ووااضًعا االماضي خلفكك. (فيیلبي 3: 14-13) •

عووًضا عنن إإضاعة ططاقتكك بالقلقق, ااعتررفف بأيي هھھھموومم d ووررّكزز أأفكارركك على تلكك ااألشيیاء االتي تبنيیكك •
في عالقتكك مع هللا. (فيیلبي 4: 8-6). 
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 ااسألل هللا ااآلنن إإنن كانن أأيي شئ على ااإلططالقق في حيیاتكك قدد يیعيیقق عالقتكك بهھ. خذذ بعضض االووقتت تكوونن فيیهھ 
هھھھاددًئا ووتسمح لررووحح هللا أأنن يیتكلمم إإليیكك. إإذذاا كانتت هھھھناكك خططيیئة معيینة في حيیاتكك تحتاجج إإلى أأنن تتعاملل معهھا, 

اافعلل ذذلكك بحسبب االنمووذذجج االذذيي تعلمتهھ قبلل قليیلل. 

  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت إإضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االرراابع عشرر  

االمشكالتت: ططرريیقي ااإللهھي نحوو االنضج 

بما أأنني ااآلنن تلميیذذ للمسيیح, لماذذاا ال ززلتت أأُعاني منن مشكالتت كثيیررةة؟ 

آآيیة االحفظظ: 1 بططررسس 4: 13-12 

االفكررةة ااألساسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: يیستخددمم هللا االمشكالتت وواالضيیقاتت في حيیاتي لكي يُینضج إإيیماني 
وويیسمح لي أأنن أأخددمم ااآلخرريینن. 
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كأحدد أأتباعع يیسووعع يیسووعع االمسيیح, قدد تكوونن االمشكالتت أأفضلل صدديیقق لكك, ألنن هللا يیستخددمهھا ليیعلمكك تططبيیقاتت 
عمليیة بخصووصص االحقق االكتابي أأثناء عمليیة تحوولل شخصيیتكك. في هھھھذذاا االعالمم حيیثث أأنن االططبيیعة االبشرريیة االساقططة 

مسيیططررةة عليیكك لددىى هللا االكثيیرر منن االمشكالتت ليیعملل عليیهھا.  

تنتج بعضض االمشكالتت منن خططايیاكك االشخصيیة أأوو منن ااختيیاررااتكك االرردديیئة في االحيیاةة.  ليیسس منن االضرروورريي أأنن 
يیحصلل هھھھذذاا االنووعع منن االمشكالتت وويیجبب أأنن تنظظرر أأثناء نّمووكك نحوو صووررةة ررّبكك وومخلصكك. 

مع هھھھذذاا, ففي بعضض ااألحيیانن تحصلل مآسي فظظيیعة وومددّمررةة تجعلل االمؤؤمنيینن في صررااعع وويیتساءلوونن كيیفف يیسمح 
هللا بحددووثث هھھھذذهه ااألموورر. ال خبررااتت حيیاتكك ووال االكتابب االمقددسس سيیعططوونكك كلل ااألجووبة االتي ترريیددهھھھا. إإنن االشيء 
االذذيي بإمكانكك أأنن تتعلمهھ هھھھوو أأنن هللا يیستخددمم حتى ااسووأأ االمآسي  وواالكووااررثث لكي يیحققق قصددهه االسامي في 
حيیاتكك. يیبحثث هھھھذذاا االددررسس عنن كيیفف تستجيیبب للضيیقاتت وواالمآسي االتي تسببهھا بيیئة هھھھذذاا االعالمم االملووثة بالخططيیئة. 

االيیوومم ااألوولل: لمم يیعددني هللا أأبدًداا بحيیاةة خاليیة منن االمشكالتت.  
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیأخذذ مشكالتت حيیاتكك االتي تفووقق سيیططررتكك ووأأنن يیستخددمهھا ليیصووغكك على  صووررتهھ. •

لقدد ووعددكك هللا بأنهھ ستكوونن عنددكك مشكالتت. لقدد ااختبرر تالميیذذ يیسووعع االمسيیح نفسس أأنووااعع االمشكالتت مثلل أأيي 
شخصص آآخرر في االعالمم. حتى االناسس االذذيینن ال يیؤؤمنوونن باd يیتعلموونن أأحيیاًنا أأنن االمشكالتت تجعلهھمم إإما أأفضلل أأوو 
أأسووأأ. تخيّیلل تددّفقق االنموو االررووحي االذذيي منن االممكنن أأنن يیحصلل للشخصص االذذيي يیتعلمّم كيیفف يیتعاوونن مع هللا أأثناء 

عمليیة االتعاملل مع االمشكالتت. 

ااقررأأ 2 تيیمووثاووسس 3: 9-11. كانتت حيیاةة بوولسس نمووذذًجا للسلووكك االكتابي, وومع ذذلكك عانى منن أأووقاتت عصيیبة.  
ماذذاا كانتت ااستجابة هللا لمعاناةة ووأأووقاتت بوولسس االعصيیبة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أأقررأأ 2 تيیمووثاووسس 3: 12-13.  هھھھذذاا ووعدد بانن االناسس االذذيینن ال يیشارركوونكك اايیمانكك بالمسيیح سيیسيیؤؤنن فهھمكك أأوو 
حتى سيیهھاجموونكك. ووسيیسصبح االووضض ااسووأأ ال أأفضلل. 

ااقررأأ 2 تيیمووثاووسس 3: 14-17. حيینما يیتهھجمم االناسس عليیكك لمجرردد كوونكك تلميیذذ ليیسووعع االمسيیح, أأيینن تنصحكك 
هھھھذذهه ااآليیاتت بأنن تضع ترركيیززكك؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیووحنا 16: 33.  لقدد ووعددكك يیسووعع أأيیًضا أأنهھ سيیكوونن لكك ضيیقق في هھھھذذهه االحيیاةة. ماذذاا قالل أأيیًضا أأنهھ يیرريیددكك 
أأنن تحصلل عليیهھ, وولماذذاا تستططيیع االحصوولل عليیهھ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأعمالل 14: 21-22 وو 1 تسالوونيیكي 3: 4-1. 

اا لكك, ووكيیفف يیجعلكك تشعرر؟ ــــــــ  ما هھھھووأأسووأأ شيء على ااإلططالقق يیمكنن إإنن يیحصلل لكك إإوو لشخصص مقرّربب جدّدً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل تعتقدد أأنن هھھھذذهه االمأساةة كانتت مفاجأةة s؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ مززموورر 119: 71. هھھھلل تستططيیع أأنن تقوولل بأمانة أأنن ااأللمم االذذيي أأصابكك كانن لصالحكك؟ـــــــــــــــــــــــــــــ 
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على ضووء مززموورر 119: 71, في أأووقاتت االضيیقق, هھھھلل منن ااألفضلل أأنن تقوولل "لماذذاا أأنا," أأمم " لما ال أأكوونن 
أأنا؟" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ررووميیة 8: 28. هھھھذذاا ليیسس ووعدًداا مشووًشا بأنن كلل شيء سيیسيیرر على ما يیرراامم, وولكنهھ ووعدد ألولــــــــــــئك الــــــــــــذيــــــــــــن 
يحبون اهلل بانهھ سيیجعلل كلل ااألشيیاء (جيیددةة ووسيیئة) تعملل مًعا لتحقيیقق قصددهه في حيیاتكك.  

أأيي شيء يیحصلل في هھھھذذاا االعالمم هھھھوو بـــموافـــقة هللا ألنهھ هللا, ووال أأحدد أأعلى منهھ. وولكنن هھھھذذاا ال يیعني أأنهھ يیتسببب في 
هھھھذذهه ااألشيیاء عنن قصدد. أأعططى هللا سلططة ااالختيیارر لإلنسانن ووسمح لهھ بأنن يُیخططيء. هللا لمم يُــــــــــــــــــجـبـر االبشرريیة لكي 
ُتخططيء. ووعووًضا عنن تددميیرر االخليیقة مباشررةة, ددفع هللا بمحبة ثمنن خططيیئة ااالنسانن ووبكلل صبرر قدّدمم االحيیاةة 
ااالبدديیة للناسس االذذيینن يیؤؤمنوونن بهھ. إإنن عووااقبب خططيیئة االبشرر فاجعة ددووًما: مررضض, ددااء, قتلل, حرربب, ااغتصابب, 
إإساءةة ووهھھھكذذاا. مع ذذلكك, حتى في ووسطط االمأساةة, فانن محبة هللا قاددررةة الستخدداامم أأيي شيء يیحددثث لُتظظهھرر لكك 

محبتهھ وولتصووغكك على صووررتهھ ووتحققق مقاصددهه. 
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االيیوومم االثاني:االمشكالتت أأددووااتت بيیدد هللا ليُیغيیررني.  
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا ليیساعددكك لتررىى كيیفف يیستخددمم االمشكالتت ليیجعلكك أأكثرر شبهًھا بمووااقفف ووأأفعالل ووصفاتت •
يیسووعع االمسيیح. 

ليیسس هللا مضططرًراا الختررااعع مشاكلل وومآسي, هھھھوو يیأخذذ االعووااقبب االططبيیعيیة لعالمم ملططخ بالخططيیئة وويیستخددمهھا في 
تعليیمكك ووتحوويیلكك ووتحقيیقق مقاصددهه في حيیاتكك. 

ااقررأأ 5: 3-5. حسبب ما قالهھ بوولسس, كيیفف يیجبب أأنن تكوونن ااستجابتكك للمحنن وواالمشكالتت وواالضيیقاتت؟ــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يُیظظهھرر لنا بوولسس في هھھھذذهه ااآليیاتت كيیفف أأنن هللا يیرريیدد أأنن يینقلكك منن كرربكك إإلى ررجاء ووااثقق. ما هھھھما االخططووتانن 
االووااقعتانن في ووسطط عمليیة االتحوولل منن االضيیقق إإلى االررجاء؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیعقووبب 1: 2-4. حسبب ما قالهھ يیعقووبب, ماذذاا يیجبب أأنن تكوونن ااستجابتكك للضيیقاتت؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااشررحح منن هھھھذذاا االمقططع كيیفف يیستخددمم هللا االضيیقاتت في حيیاتكك ليیجعلكك ناضًجا. (كلمة كاملل في االكتابب االمقددسس 
ال تعني أأبدًداا بال خططيیئة أأوو معصوومم منن االخططأ, وولكنن باألحررىى, ناضج أأوو مكتملل) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 بططررسس 4: 12-13. هھھھلل عليیكك أأنن تتفاجأ منن االضيیقاتت؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بحسبب ما قالهھ بططررسس,كيیفف يیجبب أأنن تستجيیبب للضيیقاتت وولماذذاا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 بططررسس 4: 14-15. ااشررحح االفررقق بيینن االمعاناةة منن سووء االفهھمم ووااإلساءةة ووااإلضططهھادد بسببب كوونكك 
تابع للمسيیح ووتعاني بسببب خططيیئتكك أأوو اافتقارركك للمسؤؤووليیة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 يیرربطط خطط مشترركك بيینن هھھھذذهه االمقاططع االكتابيیة معلًما إإيیاكك بأنن تحصدد االفررحح منن ضيیقاتكك ووأأنن تبتهھج في ووقتت 
االضيیقق. هھھھذذاا ال يیعني أأنن تؤؤيیدد االفررحح في االمعاناةة فقطط ألجلل االمعاناةة ووال لتقليیلل ااألمم ووااألذذىى االذذيي تختبررهه أأحيیاًنا. 
إإنن االفررحح االذذيي يیمكنن أأنن تحصلل عليیهھ يینتج عنن ترركيیززكك على كيیفيیة قيیامم هللا باستخدداامم االظظررووفف االفظظيیعة 

ليیجعلكك أأقووىى ووأأعمقق ووأأكثرر شبهًھا بمووااقفف ووصفاتت مخلّصكك يیسووعع االمسيیح. 

 sما هھھھي أأعظظمم ضيیقة في حيیاتكك ااآلنن؟ كيیفف تصفف ااستجابتكك حتى ااالنن فيیما يیخصص االفررحح في ثقتكك با
لألموورر االتي ال يیمكنكك ررؤؤيیتهھا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل تررىى كيیفف يیستخددمم هللا هھھھذذهه االضيیقة في حيیاتكك؟ كيیفف يیحصلل ذذلكك؟ (قدد ال يیكوونن بمقددوورركك ررؤؤيیة أأيي شيء 
إإيیجابي في االفتررةة االحاليیة. إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك, أأجبب بكلل صددقق.) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحددثث أأحيیاًنا في االحيیاةة أأشيیاء مؤؤلمة أأوو محززنة وواالتي ال تجدد لهھا أأيیة أأجووبة. في حاالتت كهھذذهه, يیددعوونا االكتابب 
في 1 تسالوونيیكي 5: 18 إإلى أأنن نقددمم االشكرر في كلل شيء. ووال يیقصدد أأنن نقددمم االشكرر لـ كلل شيء بلل في كلل 
شيء حتى ووإإنن لمم تكنن تفهھمم كليًیا ماذذاا أأوو لماذذاا.إإنن تقدديیمم االشكرر منن أأعمالل ااإليیمانن وواالعباددةة, ألنكك تثقق باd بانهھ 

يیاخذذ أألمكك ووضيیقتكك وويیستخددمهھما في تحقيیقق مقاصددهه.( ررووميیة 8: 28) 

االيیوومم االثالثث:االتووااضع أأفضلل جوواابب لمشكالتي.  
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االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیعلمكك معنى االتووااضع االكتابي ووقيیمتهھ االعمليیة. •

يیعتبرر االتووااضع منن أأسمى فضائلل االحيیاةة. يیقوولل يیسووعع إإنن منن يیضع نفسهھ يیررتفع (لووقا 14: 11). ليیسس هھھھناكك 
أأيي ضعفف في االتووااضع. لقدد تعلمتت أأنن االكبرريیاء جووهھھھرر االططبيیعة االبشرريیة االساقططة. إإنن االتووااضع االكتابي هھھھوو 
ااالّتكالل االتامم على هللا, ألنن قووتكك خاضعة لسيیططررةة هللا. االتووااضع عكسس االكبرريیاء االذذيي يیعني ااالّتكالل االكاملل 

على ااالنغماسس بالذذااتت. 

 ااقررأأ 1 بططررسس 5: 1-6. يیحذّذرر بططررسس قاددةة االكنيیسة منن سلووكك االكبرريیاء ووااألنانيیة في االخددمة. ووبددالً عنن 
هھھھذذاا يینصحهھمم في ااآليیة 5 بأنن يیلبسوواا ماذذاا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بحسبب ااآليیة 6, عنددما تتووااضع لمنن تخضع ووماذذاا تتووقع نتيیجة ذذلكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في نفسس االمقططع, لمنن يیعططي هللا االنعمة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیعقووبب 4: 6-8. الحظظ نفسس االحقق بخصووصص إإعططاء هللا نعمتهھ ووووجهھ االصلة بيینن االتووااضع وواالخضووعع. 

ااقررأأ يیعقووبب 4: 10. الحظظ نفسس االووعدد بأنن هللا يیررفع االمتووااضعيینن. 
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ااذذكرر ثالثث ططررقق معيینة عانيیتت فيیهھا منن االكبرريیاء في حيیاتكك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف تستجيیبب بتووااضع كتابي في كلل حالة منن هھھھذذهه االحاالتت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .d إإنن االووددااعة كلمة قرريیبة االصلة بالتووااضع في االكتابب االمقددسس حيیثث تررّكزز على لططفف شخصص قووتهھ خاضعة
كانن مووسى أأكثرر االناسس ووددااعة في ززمنهھ (االعدددد 12: 3) لمم يیكنن مووسى ضعيیًفا في أأيي شيء.                 
ً في أأيي  في متى 11: 29 يیصفف يیسووعع نفسهھ بانهھ لططيیفف (وودديیع) وومتووااضع (بسيیطط) لمم يیكنن يیسووعع ضعيیفا

شيء. 

بعيیدًداا عنن االضعفف, يیعتبرر االتووااضع مووقع قووةة بالنسبة لكك حيینما تمرر بظظررووفف شاّقة ليیستت تحتت سيیططررتكك بما 
في ذذلكك االتعاملل مع أأشخاصص غيیرر معقووليینن. إإنن أأعظظمم مثالل لهھذذاا االحقيیقة هھھھوو رربنا يیسووعع االمسيیح نفسهھ. 

ااقررأأ فيیلبي 2: 5-11. بحسبب ااآليیة 8, ماذذاا فعلل يیسووعع حيینما ووااجهھ االمووتت على االصليیبب؟ــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ ااآليیة 6 وو 7 بددقة, ووااشررحح ماذذاا يیمكنن أأنن تتعلمم عنن االعالقة بيینن االكبرريیاء وو االتووااضع منن هھھھذذهه ااآليیاتت.  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بحسبب ااآليیة 5 ماذذاا يیجبب أأنن تتعلمم منن مثالل االمسيیح؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما عالقة ااآليیة 9 بـ 1 بططررسس 5: 6, لووقا 14: 11 وو يیعقووبب 4: 10؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأثناء آآخرر خالفف لكك مع شخصص آآخرر, هھھھلل كانن رردد فعلكك قرريیًبا منن االكبرريیاء أأمم االتووااضع؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأيیاً كانتت ااستجابتكك االحقيیقيیة, كيیفف تططبقق االتووااضع وواالثقة باs على هھھھذذاا االووضع؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

متى كانتت آآخرر مررةة ااختبررتت فيیهھا ااألذذىى ووااأللمم أأوو عددمم ااالررتيیاحح نتيیجة ظظررووفف خاررجة عنن سيیططررتكك؟ 
(مررضض, خساررةة مادديیة, ضحيیة جرريیمة االخ..) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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بغضض االنظظرر عنن ااستجابتكك, كيیفف تستجيیبب بتووااضع كتابي على حالة كهھذذهه؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االرراابع: هللا يیسيیرر أأمامي في جميیع مشكالتي.  
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا ليیجعلكك قاددرًراا على االسيیرر في خططى يیسووعع االمسيیح ليیقووددكك إإلى االتووااضع االحقيیقي. •

ال يیططلبب منكك هللا أأنن تتحملل أأيي أألمم أأوو ووضع ما لمم يیكنن هھھھوو قدد ااختبررهه قبلكك. قدد ال تحصلل على أأجووبة لجميیع 
أأسئلتكك أأوو تفهھمم ااألسبابب وولكنكك بالتاكيیدد عنددكك ووعدد منن هللا بأنهھ لنن يیتررككك أأوو يیهھملكك( عبرراانيیيینن 13: 5). 

ااقررأأ عبرراانيیيینن 4: 14-16. ررغمم أأنن يیسووعع ُجرّربب بجميیع االططررقق االتي ااختبررتهھا, ما هھھھوو االفررقق االووحيیدد بيینهھ 
ووبيینكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بحسبب هھھھذذاا االمقططع, ما االذذيي تحتاجج االمساعددةة فيیهھ أأثناء االضيیقق؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بحسبب االددررااسة االسابقة , إإلى ماذذاا تحتاجج لكي تنالل نعمة هللا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  226



ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نتعلمم منن هھھھذذاا االمقططع االتووااضع االحقيیقي. وومع ذذلكك مططلووبب منكك أأنن تأتى بجررأأةة مع ثقة إإلى عررشش هللا. هھھھذذاا 
يیختلفف كثيیرًراا عنن ررأأيي االناسس بالتووااضع. االتووااضع االحقيیقي يینتج ثقة حقيیقيیة لمووجهھة أأيي حالة في االحيیاةة مهھما 

كانتت صعبة. 

ااقررأأ 1 بططررسس 2: 19-21. تعتبرر معاناةة االمسيیح مثالل لكك, وويیتووقع هللا منكك أأنن تسيیرر في خططاهه. 

ااقررأأ 1 بططررسس 2: 22-23. حيینما تحملل االمسيیح االمعاناةة وواالذذللّ االتي قاددتهھ للصليیبب, هھھھلل كانن ااالنتقامم في 
بالهھ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماذذاا فعلل ووكيیفف ترربطط ذذلكك بما تتعلمهھ عنن االتووااضع؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ عبرراانيیيینن 2: 9-10. يیررّكزز هھھھذذاا االمقططع على ططبيیعة يیسووعع االمسيیح االبشرريیة كمثالل لكك للتووااضع. لقدد كانن 
هللا ووااإلنسانن كليیهھما. كانتت ططبيیعة االمسيیح االبشرريیة كاملة أأوو إإنهھا نضجتت منن خاللل االمعاناةة. تذذّكرر أأنن كلمة 
كاملل في االكتابب االمقددسس تعني االناضج أأوو االمكتملل. هھھھذذاا ال يیعني أأنن يیسووعع كانتت لهھ ططبيیعة خاططئة أأوو كانن أأقلل 

منن هللا, وولكنن االمعاناةة ووحددهھھھا االتي جعلتهھ ناضجاً كإنسانن. 

ااقررأأ عبرراانيیيینن 2: 11-18. لكوونهھ هللا في االجسدد, فانن يیسووعع قاددرر أأنن يیتحدد معكك وويیقووددكك في ططرريیقق االنصررةة 
خاللل معاناتكك االبشرريیة. إإنهھ قاددرر على معوونتكك وومساعددتكك في جميیع ضيیقاتكك.  

ليیسس هھھھناكك أأيي شيء على ااإلططالقق ممكنن أأنن تختبررهه قدد يیكوونن أأكثرر أألًما أأوو إإذذالالً مما عاناهه االرربب يیسووعع 
االمسيیح بددالً عنكك. هھھھذذاا يیعني أأنهھ ال يیهھمم ما يیحصلل في حيیاتكك أأوو حيیاةة ااآلخرريینن االذذيینن تحبهھمم, فإنن ااألمرر قدد 
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يیسووء أأكثرر ووهللا قدد ااختبررمسبًقا ااألسووأأ منن ذذلكك بالنيیابة عنكك. لذذاا فانهھ يیستططيیع أأنن يیعززيیكك وويیعططيیكك قووةة إإذذاا ما 
أأتيیتت إإليیهھ بتووااضع حقيیقي ووووااثقق فيیهھ أأنهھ سيیحققق مقاصددهه في ووقتت حاجتكك. 

االيیوومم االخامسس: مشكالتي تحملل ااسمم شخصص آآخرر عليیهھا.  
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي يُیظظهھرر هللا لكك كيیفف تستخددمم أأيي أألمم في حيیاتكك لفائددةة ااآلخرريینن. •

كما أأنن يیسووعع هھھھوو مثالل تحتذذيي بتووااضعهھ, كذذلكك أأنتت مثالل ألوولئكك االذذيینن يیتططلعوونن إإلى قيیاددتكك  وونمووذذجكك. 
يیعتبرر هھھھذذاا مستووىى آآخرر للنضووجج االررووحي. االمستووىى ااألوولل هھھھوو أأنن تتعلمم كيیفف تحوولل ما تسميیهھمم مشكالتت إإلى 
فررصص لكي تنموو ررووحيًیا. وولكنن هھھھناكك االمززيیدد. تحتاجج أأنن تنموو لكي تفهھمم أأنن مهھما يیحصلل في حيیاتكك هھھھوو بقصدد 

إإلهھي يیفووقق حاجتكك االشخصيیة.  

ااقررأأ 2 كووررنثووسس 1: 3-4. بحسبب هھھھذذاا االمقططع, كيیفف يیرريیدد هللا أأنن يیستخددمم ضيیقاتكك ووأأحززاانكك؟ـــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 2 كووررنثووسس 1: 5-11. يیصفف بوولسس بعضض ااآلمهھ . كيیفف يینظظرر إإلى االقصدد منن هھھھذذهه ااآلالمم؟ـــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ 1 تسالوونيیكي 5: 9-11. ما هھھھما االططرريیقتانن االلتانن بهھما تخددمم ااآلخرريینن حيینما تكوونن قدد تألمتت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تأملل في ووقتت معيینن لأللمم في حيیاتكك. أأعطط مثاالً عنن كيیفف ااستخددمم أأوو يیستططيیع هللا أأنن يیستخددمم ذذلكك ااأللمم 
لفائددةة ااآلخرريینن.  مثالً, هھھھناكك أأناسس عانوواا منن مررضض مضعفف, ووبعدد شفائهھمم ساهھھھموواا في مجاميیع لمسانددةة 

االناسس ااآلخرريینن االذذيینن يیعانوونن منن نفسس االمررضض. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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جمع كلل شيء معاً: ااستجابة االكتابب االمقددسس للضيیقاتت ووااأللمم 

تأكدد منن اانن هھھھذذهه االضيیقاتت ليیستت نتيیجة االخططيیئة ااوو عددمم االمسؤؤووليیة ااوو ااتخاذذكك لقررااررااتت سيیئة 1.
إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك, تعاملل معهھا بحسبب االكتابب االمقددسس. إإذذاا كانتت هھھھذذهه االضيیقاتت نتيیجة 
ظظررووفف خاررجة عنن سيیططررتكك, ااشكرر هللا في كلل شيء, ووليیكنن لكك إإيیمانن أأنن هللا سيیجعلل هھھھذذهه 

ااألشيیاء تعملل مًعا للخيیرر لتحقيیقق مقاصددهه. 

ااستجبب للضيیقة بتووااضع, مفررًغا نفسكك منن ااالهھھھتمامم بالذذااتت, ووااالنتقامم, وواالشفقة على االنفسس, 2.
وواالمررااررةة. ووسووااء ووجددتت ااألجووبة أأوو لمم تجددهھھھا أأوو عررفتت ااألسبابب, أأخضع نفسكك لسيیططررةة 
هللا ووتعاوونن مع كلل ما يیرريیدد تحقيیقهھ منن خاللل هھھھذذهه االحالة.ااستجبب بتووااضع مع أأيي شخصص 

آآخرر يیشترركك معكك في ظظررووفكك ووال تنقلل أأيي إإحباطط لآلخرريینن. 

كنن منفتًحا أليي ططرريیقة يیرريیدد أأنن يیستخددمم هللا هھھھذذهه االحالة ليیغيّیرر صفتكك, وومووااقفكك ووأأفعالكك 3.
ووشخصيیتكك. 

ااقترربب منن هللا, ووتقددمم بجررأأةة إإلى عررشش االنعمة لتجدد نعمة تساعددكك في ووقتت االضيیقق. 4.

ً للكيیفيیة االتي قدد يیرريیدد هللا فيیهھا أأنن يیستخددمم حالتكك لتعززيیة ووإإررشادد ااآلخرريینن االذذيینن 5. كنن منتبهھا
يیختبرروونن ضيیقة مشابهھة.



ااقررأأ أأيیووبب 13: 15. في يیوومم ووااحدد فقدد أأيیووبب مصاددررهه ووأأووالددهه ووصحتهھ. تحتوويي هھھھذذهه ااآليیة على ااستجابتهھ. 

هھھھلل بإمكانكك أأنن تضيیفف صووتكك بأمانة إإلى صووتت أأيیووبب؟ هھھھلل تررغبب في أأنن تثقق باs حيینما ال تفهھمم ما االذذيي 
يیجرريي أأوو لماذذاا, ووحيینما ال تررىى يیدد هللا في االظظررووفف, أأوو عنددما يیبددوو لكك أأنن هللا ال يیستجيیبب لصلووااتكك؟  

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل تعاني منن ضيیقة أأوو أألمم في حيیاتكك يیحتاجج أأنن تططبقق عليیهھ مباددييء ااالستجابة االكتابيیة االمذذكووررةة أأعالهه؟ 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت إإضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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االددررسس االخامسس عشرر  

االناسس: حلل االخالفاتت االمحيیططة بي 

كيیفف أأتعاملل مع مشكالتي مع االناسس في حيیاتي؟ 

آآيیة االحفظظ: ااعمالل 24: 16 

االفكررةة االررئيیسة لهھذذاا ااألسبووعع: محبة ااآلخرريینن ووغفررااني لهھمم, كما أأحبني هللا ووغفرر لي, بإمكانهھ 
أأنن يیحلل خالفاتي وويُیجّنبني ااألخررىى. 

كتلميیذذ ليیسووعع االمسيیح يیجبب أأنن ال تنظظرر إإلى االخالفاتت على أأنهھا معارركك, بلل كفررصة لُتبيّینن محبة هللا لألخرريینن. 
عليیكك أأنن تتعملل مع االخالفاتت في بعضض أأصعبب لحظظاتت االحيیاةة, وولكنن االكتابب االمقددسس مليء بالنصائح االعمليیة 
عنن كيیفيیة االتعاملل مع هھھھذذهه االحاالتت االشائكة. ووكما هھھھوو االحالل مع االمشكالتت بشكلل عامم, فإنن االخالفاتت االبشرريیة 
ال يیمكنن تجنبهھا. وولكنن ليیسس منن االضرروورريي أأنن تكوونن بائًسا أأوو تسمح لألخرريینن بأنن يیسيیططررووأأ عليیكك, إإذذاا تعلمتت 

كيیفف تتبع إإررشاددااتت االكتابب االمقددسس االحكيیمة. 

ستززووددكك هھھھذذهه االددررااسة بحقيیقة كتابيیة أأساسيیة وواالتي ستقووددكك في تعاملكك مع مشكالتت كثيیررةة في عالقاتكك 
باآلخرريینن. حتى االخالفف االذذيي ال تجدد لهھ حالً بإمكانكك تددّبرر أأمررهه بططرريیقة تساهھھھمم في مقاصدد هللا . أأيًیا كانتت 
االمشكالتت االتي تأتي منن تالميیذذ يیسووعع االمسيیح ااآلخرريینن, ٬،أأوولئكك االذذيینن ال يیشترركوونن معكك بنفسس ااإليیمانن أأوو 
نفسس االعائلة االبشرريیة, فإنن هللا يیرريیدد أأنن يیعلّمكك مباددييء لتططبقق محبتهھ ووحّقهھ وونعمتهھ على تلكك االحاالتت االصعبة. 
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االيیوومم ااألوولل: سيیجهھززني االكتابب االمقددسس لكي أأتعاملل مع االخالفف االبشرريي.  
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا ليیكشفف لكك أأيي غضبب مكبووتت في حيیاتكك وويیعلمكك كيیفف تتعاملل معهھ بشكلل مالئمم لكي •
يیحرررركك منهھ. 

سووااء كانن أأحددهھھھمم غاضًبا منكك أأوو كنتت أأنتت غاضبب منن شخصص آآخرر, يیعططيیكك االكتابب االمقددسس خططووااتت معيینة 
لتتعاملل مع االمشكالتت في عالقتكك باآلخرريینن. حتى ووإإنن ووجددتت نفسكك ووسطط شبكة معقددةة منن االعالقاتت 

ااإلنسانيیة وواالتي تجعلل منن كلل شخصص مشترركك فيیهھا غيیرر مررتاحح, تووجدد مباددييء كتابيیة تررشددكك. 

ااقررأأ متى 5: 21-26. يیحتوويي هھھھذذاا االمقططع على عناصرركثيیررةة للمجتمع االعبررااني االذذيي عاشش فيیهھ يیسووعع 
ووأأتباعهھ. ال تذذكرر االعدديیدد منن تررجماتت االكتابب االمقددسس كلمة raca وواالتي تعتبرر إإهھھھانة لذذكاء االشخصص . إإنن 
كلمة ااحمقق في هھھھذذاا االسيیاقق تتشككك في صفة االشخصص ااألخالقيیة. إإذذاا ما ووضعنا جانًبا االعناصرر االثقافيیة, كانن 
يیسووعع يیصفف كيیفف أأنن غضبب ااإلنسانن يیتززاايیدد حدّدةةً حيینما ال يیتمم االتعاملل معهھ بشكلل مالئمم. إإليیكك االمباددييء االتي 

ستتعلمهھا منن االتعاليیمم: 

االغضبب مشكلة خططيیررةة. 5: 22 •

االقتلل جرريیمة لهھا عالقة بالقلبب كعالقتهھا باليیدد. 5: 22-21 •

حيینما ال يیتمم االتعاملل مع االغضبب بيینن شخصيینن بشكلل مالئمم ووسرريیع, فإنن االشرركة مع هللا تنقططع.     5: •
 26-21

االفشلل في االتعاملل مع االغضبب يیؤؤدديي إإلى عووااقبب خططيیررةة. 5: 26-21 •

ااقررأأ اافسسس 4: 26-27.  الحظظ أأنن االغضبب بحدد ذذااتهھ ليیسس خططيیئة. يیصبح االغضبب خططيیئة حيینما ال يیتمم 
االتعاملل معهھ بسررعة وويُیسمح لهھ بأنن يیززدداادد حدّدةًة ليیتحوولل إإلى مشكالتت عاططفيیة ووفكرريیة ووررووحيیة. يیجبب أأنن يیحّثكك 

االغضبب للتعاملل بططرريیقة كتابيیة ووسرريیعة مع االشخصص أأوو االظظررفف االمسببب لهھذذاا االغضبب. 

ً لمشاكلل ررووحيیة خططيیررةة أأوو  تشيیرر ااآليیة 27 بأنن االفشلل في االتعاملل االمالئمم وواالسرريیع مع االغضبب يیشّكلل ددعووةة
حتى بابب مفتووحح للتأثيیررااتت االشيیططانيیة. 
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ااقررأأ أأمثالل 25: 8-10. يیجبب أأنن ال يیحثكك االغضبب لتكوونن متساهھھھالً أأوو تحلل ااألموورر بيیددكك. حيینما تحاوولل أأنن 
تستجيیبب لخالفف بغضبب, فإنكك تستجيیبب بشكلل خاططيء وومنن االمررّجح أأنن يیززدداادد ااألمرر حدّدةةً بسررعة ليیؤؤدديي إإلى 
مشكالتت خططيیررةة أأنتت غيیرر قاددرر على معالجتهھا. عووًضا عنن ذذلكك, ااذذهھھھبب إإلى االشخصص االذذيي أأنتت على خالفف 

معهھ ووحاوولل أأنن تحلل االخالفف بيینكما. ااحتفظظ باألمرر بيینكما فقطط. 

هھھھلل يیووجدد شخصص غاضبب منكك؟ منن هھھھوو, وولماذذاا هھھھوو غاضبب منكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل فعلتت شيیًئا تسببب في هھھھذذاا االغضبب؟ إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك, قرررر أأنن تذذهھھھبب إإلى ذذلكك االشخصص ووحاوولل بتووااضع 
أأنن تحلل أأيي كانن االخالفف بيینكما. ال تملكك أأيیة سيیططررةة على رردد فعلل االشخصص ااآلخرر, وولكنكك بالتأكيیدد لدديیكك 
االقددررةة لمعررفة أأنكك قمتت بكلل شيء ممكنن لحلل ذذلكك االخالفف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل تعاني منن مشكلة في االسيیططررةة على غضبكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیقوولل عنكك االناسس االذذيینن يیعررفوونكك بأنن لدديیكك مشكلة في االسيیططررةة على غضبكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إإنن ططوولل ااألناةة وو ضبطط االنفسس منن ثمرر االررووحح. خذذ بنظظرر ااالعتبارر إإمكانيیة أأنكك تحتاجج لتمتليء بررووحح هللا كما 
تعلمتت سابًقا. ررااجع تلكك االماددةة االددررااسيیة ووخذذ أأيیة خططووااتت ضرروورريیة لتسمح s بأنن يیسيیططرر على هھھھذذاا االمجالل 
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ال يیعني االغضبب بالضررووررةة نووباتت مززااجيیة. قدد يیكوونن االغضبب ااستيیاء مكتوومم أأوو شدديیدد االضررااووةة في 
فكرركك ووقلبكك. ال تظظهھرر كلل أأنووااعع االغضبب بشكلل ووااضح.عووًضا عنن ذذلكك, قدد تستجيیبب لهھ بررفضكك 
مسانددةة أأوو ددعمم شخصص, أأوو تقدديیمكك مالحظظاتت مؤؤلمة أأوو محاوولتكك ااالنتقامم بمكرر. لهھذذاا االسببب فإنن 
االناسس االذذيینن يیعررفوونكك بشكلل جيیدد يیعلموونن دداائًما أأنكك تعاني منن مشكلة مع االغضبب حتى قبلل أأنن تنوويي 

ااألعترراافف بذذلكك. أأنن بعضض أأنووااعع ااألحباطط ناتجة عنن االغضبب االمكبووتت.



االمهھمم في حيیاتكك. قدد ال يیكوونن بمقددوورركك أأنن تغيیرر االشخصص أأوو ااألشخاصص االذذيینن يیسببوونن لكك االغضبب, وولكنن 
بإمكانكك أأنن تسمح لررووحح هللا أأنن يیسيیططرر عليیكك. يیحتاجج االكثيیرر منن االناسس إإلى االمساعددةة وواالمساءلة منن االمؤؤمنيینن 

ااألكثرر نضووجاً ليیساعددووهھھھمم في نيیلل االنصررةة على مشكلة االغضبب االخططيیررةة.  

االيیوومم االثاني: سيیجهھززني االكتابب االمقددسس لكي أأتعاملل مع االناسس االمسببيینن للمشكالتت.  
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يُیرريیكك االططرريیقة االكتابيیة لتتعاملل بهھا مع "االناسس االمسببيینن للمشكالتت" في حيیاتكك. •

ماذذاا يیحصلل عنددما تحاوولل حلل خالفف بيینهھما لكنن االشخصص ااآلخرر ال يیررغبب بذذلكك؟ في بعضض ااألحيیانن هھھھناكك 
أأشخاصص هھھھمم ببساططة "مسببوواا مشكالتت" أليي سببب كانن. االحقق االكتابي متووفرر بيینن يیدديیكك ليیررشددكك في حاالتت 

كهھذذهه. 

ااقررأأ متى 18: 15-17. يیتناوولل هھھھذذاا االمقططع االخططيیئة االمررتكبة ضددكك منن جانبب شخصص آآخرر في االكنيیسة. هھھھذذاا 
ليیسس بخصووصص خالفف شخصي أأوو ااختالفف في ووجهھاتت االنظظرر, وولكنهھا خططووااتت عليیكك االقيیامم بهھا حيینما يیكوونن 

شخصص ما مخططيء بشكلل خططيیرر. 

بحسبب هھھھذذاا االمقططع, هھھھلل عليیكك أأنن تنتظظرر منن ذذلكك االشخصص أأنن يیتووجهھ إإليیكك, أأمم أأنن عليیكك أأنتت أأنن تذذهھھھبب االيیهھ؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیجبب أأنن تتكلمم بخصووصص هھھھذذاا االمووضووعع مع ااآلخرريینن, أأمم أأنن عليیكك أأنن تتووجهھ إإلى ذذلكك االشخصص بمفررددهه؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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إإذذاا لمم يیكنن بإمكانكك أأنن تتووصلل إإلى تفاهھھھمم مع هھھھذذاا االشخصص, ااططلبب مساعددةة شخصيینن أأوو ثالثة منن االمؤؤمنيینن 
االناضجيینن في كنيیستكك.  سيیتأكددوونن أأنن تووجهھكك صحيیح وويیأتوونن معكك للتعاملل مع ذذلكك االشخصص االمشترركك في 

االمشكلة.  

إإذذاا ررفضض ذذلكك االشخصص االمصالحة بعدد أأنن يیسمع ررأأيیكمم االمووّحدد, سّلمم االقضيیة إإلى قاددةة االكنيیسة ليیحددددوواا 
االخططووةة االتاليیة. 

في هھھھذذهه االلحظظة, إإذذاا كانن ذذلكك االشخصص ال يیززاالل غيیرر متعاوونن, تخبررنا ااآليیة 17 بأنن عليیكك أأنن تتعاملل معهھ 
ووكأنهھ غيیرر مؤؤمنن.  

ااقررأأ ررووميیة 16: 17. هھھھلل يیتووجبب عليیكك أأنن تحاوولل ااإلجابة أأوو إإقناعع شخصص يیحاوولل باستمرراارر أأنن يیشغلكك في 
مناقشاتت حوولل تعاليیمم غرريیبة أأوو بافعالل مختلفة ذذااتت ططابع اانقسامي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماذذاا يیتووجبب عليیكك فعلهھ في حاالتت كهھذذهه حسبب هھھھذذهه ااآليیة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ تيیططسس 3: 9. في بعضض ااألحيیانن تجذذبب االكناسس أأوولئكك االناسس االذذيینن يیجددوونن متعة في مناقشة أأفكاررهھھھمم 
االخاصة ووتحرريیفاتت غرريیبة لألسفارر االمقددسة. وويینوووونن على ااألغلبب إلقناعع ااآلخرريینن االذذيینن هھھھمم ااحقّق منهھمم ووذذلكك 

بتعليیمهھمم أأشيیاء منن عنددهھھھمم. 

بحسبب هھھھذذهه ااآليیة, ما قيیمة االددخوولل في نقاشاتت مع هھھھؤؤالء االناسس؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ تيیططسس 3: 10. ما هھھھوو االجوواابب ااألفضلل لشخصص اانقسامي (مهھررططقق)؟ قاررنن هھھھذذاا ااألمرر مع ما تعلمتهھ 
سابًقا في متى 18: 15-17.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ تيیططسس 3: 11. ما هھھھي االمشكلة االحقيیقيیة للشخصص االجددلي؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حتى ااآلنن كانن االترركيیزز على االخالفاتت في االكنيیسة. وولكنن االعدديیدد منن االخالفاتت تأتي منن ال شيء وويیجبب أأنن 
تستجيیبب لهھا بططرريیقة كتابيیة أأيیًضا.  

ااقررأأ ررووميیة 12: 18-21. في بعضض ااألحيیانن منن االمستحيیلل أأنن تكوونن في سالمم مع االجميیع, ألنن جميیع االناسس 
ال يیعتمددوونن عليیكك.  

بحسبب هھھھذذاا االمقططع, ما هھھھي بعضض االتصررفاتت االمعيینة االتي عليیكك االقيیامم بهھا حيینما ال يیررغبب ااآلخرروونن في 
االعيیشش بسالمم, ررغمم تقدديیمكك أأفضلل االجهھوودد لتحقيیقق االسالمم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ متى 5: 43-44.  قاررنن كلماتت يیسووعع بـ ررووميیة 12: 21-18. 

ااقررأأ ررووميیة 13: 1-10. يیعلمّم بوولسس أأنن االسلططاتت االحكووميیة اامتدداادد لسلططة هللا للمحافظظة على االنظظامم في 
االمجتمع. حيینما ال ُتحللّ االخالفاتت بصووررةة شخصيیة أأوو في االكنيیسة, ال تشعرر أأبدًداا بالسووء بخصووصص االلجووء 

لحمايیة االقانوونن االمددني االذذيي ووضعهھ هللا  لحمايیتكك.  

مالحظظة: يینططبقق هھھھذذاا على سووء االمعاملة ددااخلل االبيیتت, حتى وولوو كانن االمعتدديي مؤؤمًنا يیدّدعي بإيیمانهھ وومع ذذلكك يیررفضض ااالستجابة 
للحقق االكتابي. حيینما يیتمم ااّتباعع ااإلررشاددااتت في متى 18: 15-17. اانتقلل إإلى االمستووىى ااآلخرر للسلططة االووقائيیة: االحكوومة االمددنيیة. 

 منن هھھھوو ذذلكك االشخصص خاررجج االكنيیسة (االمكتبب, االمددررسة, االعائلة, االمعاررفف) منن يیعتبرر أأكبرر تحدّديي بالنسبة 
لكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بحسبب االمقططع أأعالهه, ما هھھھي أأفضلل ططرريیقة سلووكك بالنسبة لكك لكي تتعاملل مع ذذلكك االشخصص؟ كنن محدددًداا في 
جوواابكك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیعتبرر بعضض االناسس " أأناسس مسببوواا للمشكالتت" مهھما حاوولتت االمساعددةة أأوو حلل االمسألة. ما أأنن تتبع ااإلررشاددااتت 
في االكتابب االمقددسس ووعلمتت بأنكك حاوولتت كلل جهھددكك للتعاملل مع هھھھذذاا االشخصص فليیسس بإمكانكك أأنن تذذهھھھبب أأبعدد منن 
ذذلكك بلل إإنكك بكلل بساططة سلمّم هھھھذذهه االمسألة d ووصلّي لكي يیعملل هللا في قلبب ذذلكك االشخصص. ما عليیكك فعلهھ هھھھوو 

تتيیقظظ لمووااقفكك ووتتأكدد بأنهھا حسبب مووااقفف االمسيیح. 

االيیوومم االثالثث: تجّنبب بعضض االخالفاتت أأمررعائدد لي. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي يیعلمكك االرربب أأنن تززنن كالمكك ووتستخددمهھ بططرريیقة إإيیجابيیة لبنيیانن ووتشجيیع ااآلخرريینن. •

تجنبب االمشكالتت أأفضلل ددووًما منن محاوولة حلهّھا. يیحتوويي االكتابب االمقددسس على حكمة وونصح عمليیيینن ليیساعدداانكك 
كى تتعلمم تجنبب االخالفاتت االشخصيیة االعدديیددةة.  
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ااقررأأ أأعمالل 24: 16. كانن بوولسس سرريیًعا في حلل مشكالتهھ مع هللا وواالناسس لكي يیبقي ضميیررهه برريیًئا. باّتباعكك 
هھھھذذاا االمثالل في تعاملكك مع أأيي خالفف  كتابيًیا ووفي أأسررعع ووقتت ممكنن, ستتجنبب تررااكمم االمررااررةة ووسووء االفهھمم. ااذذاا 
كانن هھھھناكك خالفف ال يیمكنن حلهّھ, كنن متأكدًداا أأنهھ لمم يینتج عنن إإهھھھمالكك, أأوو عددمم مسؤؤووليیتكك, أأوو فشلكك في االتعاملل. 

إإنن منن االمفاتيیح االررئيیسيیة للنجاحح في تجنبب ووحلل االخالفف ووإإبعاددهه عنن االتززاايیدد هھھھوو أأنن تتعلمّم أأنن تكوونن حذذرًراا في 
كالمكك ووتررفضض االمشارركة في االنميیمة ووأأنن تجعلل االناسس االذذيینن يیقووموونن بالنميیمة عررضة للمحاسبة. 

ااقررأأ أأمثالل 11: 13. يیعتبرر نقلل االكالمم نميیمة. هھھھلل يیعتبرركك االناسس االذذيینن يیعررفوونكك بأنكك نّمامم, أأمم أأنكك االشخصص 
االقاددرر على االمحافظظة على ااألسرراارر, وواالذذيي ال يینشرر ااإلشاعاتت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

متى كانتت آآخرر مررةة أأخبررتت فيیهھا ـحددهھھھمم بسرّر؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماذذاا فعلتت حيینهھا؟ ماذذاا كانن االمفررووضض عليیكك أأنن تفعلهھ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأمثالل 20: 19. ما هھھھي أأفضلل ططرريیقة للتعاملل مع شخصص يینشرر ااإلشاعاتت باستمرراارر؟ــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأمثالل 22: 20-22. االنميیمة تسببب نززااعاتت وواانشقاقاتت كلل أأنووااعع االخالفاتت االشخصيیة.  
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ااقررأأ أأمثالل 22: 24-25. ماذذاا عليیكك أأنن تفعلل حيینما تووااجهھ شخًصا يیبددوو ووااضًحا أأنهھ غاضبب أأوو الذذعع؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأفسسس 4: 25. االتفكيیرر االصحيیح يینتج كالمم صاددقق. هھھھذذاا يیعططي ددعًما كتابيیاً لهھذذاا االنصيیحة في أأنن تفكرر 
قبلل أأنن تتكلمم ووأأنن تتجنبب االمشكالتت مع ااآلخرريینن. 

ااقررأأ أأفسسس 4: 15. االتكلمم بصددقق هھھھوو أأكثرر منن مجرردد قوولل ما في فكرركك.  

اا شخصص ما أأخرر االشائعاتت عنن أأحدد معاررفكما, هھھھلل تستمع إإليیهھ بددوونن ااستجابة أأمم ستقوولل  إإذذاا ما ااخبرركك توّوً
االحقق بمحبة؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماذذ يیجبب أأنن تقوولل لتووقفف هھھھذذهه االنميیمة, أأنن تجعلل ذذلكك االشخصص عررضًة للمساءلة ووتكررمم ررووحح االحقق االكتابي 
االذذيي تتعلمهھ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا أأمثالل 10: 19 وو 17: 27-28 وو 21: 23. ما هھھھي االفكررةة االمشترركة بيینن هھھھذذهه ااألمثالل؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

متى كانتت آآخرر مررةة تكلمتت فيیهھا كثيیرًراا ووتسببتت في مشكلة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االخططووااتت االتي ستتبعهھا لتتجنبب هھھھذذهه االمشكلة في االمستقبلل؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ٍ في ااستخدداامم كلماتكك لبنيیانن ااآلخرريینن بددالً  ااقررأأ أأفسسس 4: 29. تعلمكك هھھھذذهه ااآليیة بأنكك تحتاجج لتقوومم بجهھدد ووااعع 
منن تمززيیقهھمم. 

ما هھھھوو االمثالل االملمووسس االووحيیدد عنن كيیفف ستستخددمم كالمكك لبنيیانن ووتشجيیع شخصٍص ما هھھھذذاا ااألسبووعع؟ ــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االرراابع: يیرريیددني هللا أأنن أأكوونن شخًصا غفوورًراا. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا ليُیرريیكك أأيیة مررااررةة مخفيیة في قلبكك ووليُیعّلمكك كيیفف تتعاملل معهھا بططرريیقة كتابيّیة. •

إإنن قووةة االغفرراانن ووااحددةة منن أأعظظمم قووىى االحيیاةة. لقدد ااختبرر كلل تلميیذذ ليیسووعع االمسيیح شخصيیاً قووةة غفرراانن هللا. لكي 
تنموو نحوو صووررةة هللا يیتططلبب منكك أأنن تسمح d بأنن يیجعلكك شخصاً غفووررااً.  

ااقررأأ أأفسسس 4: 31-32 وو كوولووسي 3: 12-13. الحظظ أأنهھ في كلتا االحالتيینن عليیكك أأنن تغفرر لألخرريینن كما 
غفرر لكك هللا- بددوونن شررووطط. 

ااقررأأ متى 6: 12. لقدد تعلمتت مسبًقا مباددييء االصالةة منن هھھھذذاا االمقططع. لقدد تعلمتت أأنن تططلبب االغفرراانن منن هللا كما 
تغفرر أأنتت لألخرريینن .  

كيیفف تعتقدد أأنن سيیرركك مع هللا سيیتأثرر إإذذاا لمم تكنن ررااغًبا في أأنن تغفرر لآلخرريینن؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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لمم تختبرر فقطط قووةة هللا في االغفرراانن بلل اانكك تختبرر أأيیًضا قووةة االغفرراانن االهھائلة حيینما تغفرر لآلخرريینن. حيینما تسمح 
للغضبب وواالمررااررةة أأنن تاخذذ مكاًنا دداائًما في حيیاتكك فانكك تصبح عبدًداا عاططفيًیا ألوولئكك االذذيینن هھھھمم هھھھددفف اامتعاضكك. 
اا أأنن يیكوونن غضبكك ناتج منن شيء مثلل االغيیررةة بيینما االشخصص ااآلخرر غيیرر مددرركك تماًما وولمم يیفعلل  منن االممكنن جدّدً
شيیًئا ليیجعلكك تبرررر غضبكك. االغفرراانن سلووكك إإرراادديي  يیجعلكك تتحرررر منن االغضبب وواالمررااررةة, سووااء باددلكك 

االشخصص أأوو ااألشخاصص ااآلخرريینن بالمثلل أأوو ال. 

ااقررأأ عبرراانيیيینن 12: 14-17. كانتت مررااررةة عيیسوو ضدد أأخيیهھ يیعقووبب ناتجة منن محاوولتهھ االسيیططررةة عليیهھ 
وواالتسببب في ااتخاذذ االقرراارر ااألحمقق في بيیع بكوورريیتهھ, وواالذذيي أأّثرر عليیهھ لبقيیة حيیاتهھ. 

يیحذذرركك هھھھذذاا االمقططع منن أأنن تسمح لجذذوورر االمررااررةة أأنن تنموو في حيیاتكك ووتددّنسكك. بحسبب اااليیة 14, ماذذاا يیجبب 
أأنن تفعلل عووًضا عنن ذذلكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیعقووبب 3: 10-12. هھھھلل بإمكانكك أأنن تبارركك ااآلخرريینن ووتكوونن مرريیرًراا في نفسس االووقتت؟ــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیعقووبب 3: 13-16. منن أأيینن يیأتي االحسدد وواالمررااررةة ووااالنشقاقق وواالغيیررةة وواالغرروورر وومثيیالتهھا؟ــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ يیعقووبب 3: 17-18.  حيینما تررشددكك حكمة هللا في حيیاتكك ووتثمرر برًراا حيًیا, سيیكوونن بمقددوورر هللا أأنن يیحوولكّك 
منن شخصص مرريیرر إإلى صانع سالمم. 

كوولووسي 3: 19. ال تتغاضى عنن االحقيیقة بأنكك تستططيیع أأنن تكوونن لططيیًفا مع االناسس االذذيینن أأنتت على ااتصالل 
يیوومي بهھمم خاررجج بيیتكك وومع ذذلكك تكوونن مرريیرًراا ضدد شرريیكك حيیاتكك (االوواالدديینن ووااألبناء).  

هھھھلل ال يیززاالل هھھھناكك شخصص في حيیاتكك أأنتت غاضبب منهھ أأوو تحملل ضغيینة أأوو مررااررةة ضددهه؟ ااكتبب ااالسمم أأوو 
ااألسماء. فّكرر بررووحح االصالةة إإذذاا ما كنتت تكبتت غضبكك ضدد ززميیلل لكك في االعملل, أأوو شخصص في االكنيیسة, أأوو 
عضوو في االعائلة, أأوو أأحدد االوواالدديینن أأوو شرريیكك االحيیاةة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كانن ااآلخرروونن على علمم بمررااررتكك ووغضبكك, ددعهھمم أأيیًضا يیعلموونن بأنكك قدد غفررتت لهھمم. ووإإذذاا كانن عنددهھھھمم 
شكووىى شررعيیة ضددكك, ااططلبب منهھمم االغفرراانن.  قدد يیكوونن هھھھذذاا سرًراا ااحتفظظتت بهھ في قلبكك, أأوو قدد ال يیكوونن ذذلكك 
االشخصص على قيیدد االحيیاةة. مع ذذلكك, تووجدد قووةة هھھھائلة في مماررسة إإررااددتكك االحررةة في أأنن تغفرر لهھمم ااآلنن لكي 

تتحرررر منن عبوودديیة االمررااررةة االعاططفيیة.  

ااقررأأ متى 18: 21-22. ظظنن بططررسس أأنهھ شفووقق جدًداا بأنن يیغفرر للشخصص االمسيء سبع مررااتت. أأجابهھ يیسووعع بأنن 
االغفرراانن يیجبب أأنن يیكوونن غيیرر مشررطط ووغيیرر محددوودد, ووذذلكك منن خاللل عباررتهھ ااالصططالحيیة "سبعوونن مررةة سبع 
مررااتت". حررفيًیا, هھھھذذاا يیعني أأنن تغفرر للشخصص االمسيء 470 مررةة في االيیوومم. وولكنن, يیستخددمم يیسووعع هھھھذذهه االعباررةة 

ليیعلمّم أأنن االغفرراانن يیجبب أأنن يیكوونن غيیرر مشررووطط ووأأنن ال يیعتمدد على قيیامم أأوو عددمم قيیامم ذذلكك االشخصص بالمووااقفف 
االصحيیحة.  

كمم مررةة غفرر هللا لكك نفسس االخططيیئة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

على ضووء ما تقدّدمم, كيیفف يیجبب أأنن نستجيیبب تجاهه االناسس االذذيینن ااخططأوواا بحقنا, إإذذاا ما أأررددنا أأنن نتّمثلل بالمسيیح 
كتالميیذذهه؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أأنن تغفرر لشخصص ما ال يیعني أأنن تنسى ما حصلل في االماضي. ووهھھھذذاا ال يیعني أأنن تثقق بهھذذاا االشخصص تلقائيًیا أأوو تتظظاهھھھرر 
بأنهھ لمم يیحصلل أأيي شيء. االغفرراانن يیعني أأنن تتخلى عنن االغضبب وواالمررااررةة تجاهه ااآلخرريینن ووال تعوودد تحملل ذذلكك االشعوورر 
تجاهھھھهھمم. ااسمح لهھمم بأنن يیقووموواا بأنن يیقددموواا أأيي تعوويیضض ووأأنن يیحصلوواا على فررصة رربح ثقتكك. وولكنكك ستبقي عيینيیكك 

مفتووحتيینن في نفسس االووقتت االذذيي تغفرر لهھمم. 



االيیوومم االخامسس: يیرريیددني هللا أأنن أأكوونن شخًصا ُمحًبا. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صللِ لكي يیمكّنكك أأنن تنظظرر إإلى ااآلخرريینن كما يینظظرر هھھھوو إإليیهھمم, وولكي يیستخددمكك كقناةة لمحبتهھ تجاهه •
ااآلخرريینن. 

لقدد تعلمتت سابًقا قانووني هللا االعظظيیميینن: أأنن تحبب هللا ووأأنن تحبب ااآلخرريینن. كما تووجدد قووةة في كوونكك شخصص 
غفوورر تووجدد كذذلكك قووةة في كوونكك شخصص ُمحبّب. أأنن تصبح شخًصا ُمحًبا في صووررةة هللا يیجعلكك قاددرًراا أأنن تتجنبب 

ووتحلل االخالفاتت. 

ااقررأأ فيیلبي 2: 1-4.  االمحّبة االكتابيیة تترركزز على حاجاتت ااآلخرريینن ااكثرر منن االحاجاتت االشخصيیة. 

ااقررأأ فيیلبي 2: 5-8.  إإنن أأعظظمم مثالل لهھذذاا االمبددأأ عمليّیاً هھھھوو محّبة رربنا يیسووعع االمسيیح االممتددةة إإليیكك حيینما تخلّى 
عنن مصلحتهھ االشخصيیة  ووقددمم نفسهھ ذذبيیحًة لخططيیئتكك.  

ااقررأأ 1 يیووحنا 3: 17-18.  االمحبة هھھھي أأكثرر منن مجرردد كلماتت تقوولهھا بفمكك. االمحبة االكتابيیة تظظهھرر في 
سلووككك. 

بعيیدًداا عنن عائلتكك, منن كانن آآخرر شخصص قلتت لهھ " أأحبكك؟" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأعطِط على ااألقلل مثاالً ملمووًسا ووااحدًداا عنن كيیفف أأظظهھررتت هھھھذذهه االمحبة بططرريیقة ملمووسة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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تحتوويي االلغة االيیوونانيیة االتي ُكتبب بهھا االعهھدد االجدديیدد على االعدديیدد منن االكلماتت االمختلفة االتي تمم تررجمتهھا إإلى محبة. 
إإنن كلمة جــــــــــــــــــنسي مشتقة منن كلمة يیوونانيیة تعني االمحبة االجسدديیة. إإنن مدديینة االمحبة ااألخوويیة فيیالددلفيیا قدد ُسّميیتت 
منن االكلمة االيیوونانيیة phileo وواالتي تعني املــــــــــحبة األخــــــــــويــــــــــة. إإنن أأسمى أأشكالل االمحبة في االلغة االيیوونانيیة هھھھي 
agapao ووهھھھي محبة تتضمنن ااحتررااًما عميیًقا يُیقدّدرر قيیمة االشخصص االمقابلل. في بعضض ااألحيیانن تتررجمم 
agapao إإلى إإحسانن بددالً منن محبة. إإنن حقيیقة كوونن ااإلحسانن في يیوومنا هھھھذذاا يیشيیرر إإلى االعططاء هھھھوو تذذكيیرر 
بأنن هھھھذذاا االنووعع منن االمحبة يیهھتمم  بالعططاء أأكثرر منن  ااألخذذ. هھھھذذهه االمحبة غيیرر مقيیددةة أأبدًداا بعالقة رروومانسيیة, ررغمم 

أأنهھ يیجبب أأنن تكوونن مووجووددةة في أأيي عالقة حبب.  

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 13: 1-3. هھھھذذاا االمقططع قوويي جدًداا وويیؤؤكدد على أأهھھھميیة أأنن تكوونن شخًصا ُمحّباً إإذذاا ما أأررددتت أأنن 
تنموو في سيیرركك االررووحي.  

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 13: 4-7. تووجدد 15 صفة عمليیة للمحبة مذذكووررةة في هھھھذذهه ااآليیاتت.  

خذذ ثالثث صفاتت منن االـ 15 االمذذكووررةة في 1 كووررنثووسس 13 ووخطططط لكي تططبقهھا بالتحدديیدد خاللل ااألسبووعع 
االقاددمم على أأحدد ااألشخاصص خاررجج عائلتكك.  تذذّكرر أأنن االتعبيیرر عنن االمحبة ال يیقتضي مشاعرر رروومانسيیة أأوو 
عاططفيیة, وولكنهھا اانعكاسس لمحبة االمسيیح لكك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حالهھا كحالل االغفرراانن, فإنن هھھھذذهه االمحبة االتي تتمثلل بالمسيیح هھھھي عباررةة عنن سلووكك إلررااددتكك االحررةة, ال ااستجابة 
عاططفيیة. ووكلما سلكتت بقصدد لتعّبرر عنن محبة هللا منن خاللكك لآلخرريینن كلما أأصحبتت شخًصا ُمحًبا.  

  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت إإضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االساددسس عشرر  

االكررااززةة: مشارركة إإيیماني مع ااآلخرريینن 

كيیفف أأشارركك إإيیماني بفعاليیة مع ااآلخرريینن بددوونن أأنن أأبددوو ضاغطًطا أأوو عددوواانيیاً 

آآيیة االحفظظ: ااعمالل 1: 8  

االفكررةة االررئيیسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: كتلميیذذ ليیسووعع االمسيیح لدديي اامتيیازز وومسؤؤووليیة لتمثيیلهھ بكلل ما أأقوولهھ 
ووأأفعلهھ. 

إإنن مجرردد تفكيیرركك بأنن هللا سيیعططيیكك ااالمتيیازز لتقدديیمهھ لآلخرريینن هھھھوو برركة عظظيیمة. أأيًیا كانن نووعع مسؤؤووليیتكك, 
كتلميیذذ ليیسووعع االمسيیح لدديیكك ااالنن قصة لتشارركك بهھا ااالخرريینن قاددررةة على االتاثيیرر على االناسس بططرريیقة اايیجابيیة 

وواابدديیة.  

تستططيیع أأنن تشارركك إإيیمانكك مع ااآلخرريینن منن خاللل ططرريیقة حيیاتكك وواالكلماتت االتي تقوولهھا. حيینن تشارركك اايیمانكك 
مع ااآلخرريینن, فعليیكك أأنن تقوومم بذذلكك بططرريیقة ططبيیعيیة ووبددوونن ااضططرراارر أأوو عددمم ااحساسس أأوو إإساءةة. مع ذذلكك, فإنن 
ررسالتكك قدد تكوونن مقبوولة منن بعضض االناسس وومررفووضة منن االبعضض ااآلخرر. االكتابب االمقددسس ووااضح بأنن ررسالة 
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االمسيیح تقّسمم. يیسووعع االمسيیح هھھھوو نقططة ااالنفصالل بيینن االحيیاةة وواالمووتت, االسماء وواالجحيیمم. سيیستكشفف هھھھذذاا االددررسس 
مسؤؤووليیتكك االكتابيیة في مشارركة إإيیمانكك ووسيیعلّمكك كيیفف تقوومم بهھذذاا بمحبة ووفعاليیة.  

االيیوومم ااألوولل: أأنا أأمّثلل االمسيیح بأقوواالي ووأأفعالي. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلي لكي يُیرريیكك هللا كيیفف تصبح شاهھھھدًداا جيیدًداا ووأأميیًنا للرربب يیسووعع االمسيیح. •

كتلميیذذ ليیسووعع االمسيیح فأنتت تمّثلهھ بأقوواالكك ووأأفعالكك. سووااء عشتت حيیاتكك بططرريیقة تقيّیة أأوو أأنانيیة فانكك تمّثلل يیسووعع 
االمسيیح أأمامم االناسس االذذيینن يیعررفوونكك وويیعررفوونن أأنكك تلميیذذ للمسيیح. يیجبب أأنن يیكوونن هھھھددفكك أأنن تمّثلل االمسيیح بططرريیقة 

جيیددةة. 

ااقررأأ أأعمالل 1: 8. تتضمنن هھھھذذهه ااآليیة تعليیماتت يیسووعع  ألتباعهھ بخصووصص منن يیجبب أأنن يیكوونوواا ال ما يیجبب أأنن 
يیفعلوواا.  ماذذاا قالل يیسووعع عنن أأتباعهھ بخصووصص ما يیجبب أأنن يیكوونوواا عليیهھ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأيینن كانن يیجبب على االتالميیذذ أأنن يیكوونوواا شهھوودًداا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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يُیقسمم االشاهھھھدد في ددعووةة قضائيیة ليیعلنن ببساططة ما قدد سمعهھ ووررآآهه. آآيي شخصص ممكنن أأنن يیتمم ااستددعاؤؤهه ليیكوونن 
شاهھھھددااً بغضض االنظظرر عنن نووعيیة شخصيیتهھ أأوو بالغتهھ ااوو تعليیمهھ.  

كيیفف تعتقدد أأنن ذذلكك يینططبقق على فهھمكك بخصووصص ما قصددهه يیسووعع حيینن قالل إإنن تالميیذذهه يیجبب أأنن يیكوونوواا 
شهھووددااً لهھ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا أأعمالل 2: 32. هھھھذذهه ااآليیة مأخووذذةة منن مووعظظة بططررسس في يیوومم االخمسيینن في أأووررشليیمم بعدد فتررةة قصيیررةة 
منن قيیامة يیسووعع االمسيیح ووصعووددهه إإلى االسماء.  

ااقررأأ أأعمالل 3: 12-15 وو 4: 33 وو 5: 29-32. ُتظظهھرر هھھھذذهه ااآليیة ترركيیزز االتالميیذذ على إإعططاء شهھاددةة لقيیامة 
يیسووعع االمسيیح.  

باختصارر, كيیفف يیجبب أأنن تقدّدمم حيیاتكك كتلميیذذ ليیسووعع االمسيیح شهھاددةة لحقيیقة قيیامة يیسووعع منن ااألمووااتت؟ ـــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كشاهھھھدٍد ليیسووعع االمسيیح, ماذذاا يیجبب أأنن يیررىى االناسس فيیكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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أأنن تكوونن شاهھھھدًداا ليیسووعع االمسيیح ال يیعني مجرردد نشاطط تنشغلل بهھ, بلل ما يیجبب أأنن تكوونن عليیهھ في كلل ظظررووفف 
حيیاتكك. يیووجدد ووقتت وومكانن لتشارركك بانجيیلل يیسووعع االمسيیح شفهھيًیا, وولكنن قيیمة كلماتكك تقلل بددوونن اانن تكوونن شاهھھھدًداا 
ليیسووعع االمسيیح بططرريیقة حيیاتكك. حيینما يیررااكك االناسس وويیرروواا كيیفف تحيیا في سالمم ووقووةة هللا, سيیررغبب االبعضض منهھمم 

أأنن يیعررفوواا مصددرر هھھھذذهه االقووةة االددااخليیة. يیجبب أأنن تكوونن مستعدًداا لتعططيیهھمم االجوواابب.  

ااقررأأ 1: بططررسس 3: 13-16. يیجبب أأنن تكوونن دداائًما مستعدًداا إلعططاء االجوواابب (االشهھاددةة أأوو االددفاعع) لكلل منن 
يیسألكك عنن سببب إإيیمانكك. يیتضمنن سيیاقق االكالمم بأنهھمم سيیسألوونكك بسببب ططرريیقة تعاملكك مع ااأللمم بالقووةة االددااخليیة 

االتي بإمكانن هللا فقطط أأنن يیعططيیكك إإيیاهھھھا.  

الهھھھلل سبقق ووأأنن فّكررتت باأللمم على أأنهھ فررصة لتقددمم شهھاددتكك عنن يیسووعع االمسيیح؟ متى كانتت آآخرر مررةة مررررتت 
فيیهھا بفتررةة منن ااأللمم كانن ااآلخرروونن على علمم بهھا ووالحظظوواا كيیفف تعاملتت مع هھھھذذهه االحالة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأيي نووعع منن االشهھاددةة ليیسووعع االمسيیح تعتقدد أأنكك ترركتهھا مع أأوولئكك االذذيینن كانوواا يیررااقبوونكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إإنن هھھھذذاا االمقططع في 1 بططررسس 3 ال يیعلمّم فقطط بإنن االناسس يیررااقبوونن ططرريیقة تعاملكك مع االضيیقاتت ووااآلالمم, وولكنن 
تعلمّم أأيیًضا بأنكك يیجبب أأنن تكوونن مستعدًداا لتقدديیمم شهھاددةة شفهھيیة ووتفسيیرر لماذذاا يیسانددكك وويیعززيیكك إإيیمانكك. ووأأنتت تتقددمم 

في إإيیمانكك, ستتعلمم كيیفف تكوونن أأكثرر فعاليیة في إإعططاء جوواابب عنن ااإليیمانن االذذيي فيیكك. 

االيیوومم االثاني: أأنا أأُمّثلل االمسيیح لعائلتي. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •
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ااططلبب منن هللا ليیستخددمكك لتكوونن شاهھھھدًداا أأميیًنا وومثمررااً ليیسووعع االمسيیح أأمامم عائلتكك. •

إإنن أأفرراادد عائلتكك يیعررفوونكك كما هھھھوو االحالل مع ااآلخرريینن. كتلميیذذ ليیسووعع االمسيیح فإنن حيیاتكك شهھاددةة دداائمة لحقيیقة 
إإيیمانكك وولقووةة هللا. قدد تكوونن مبارركاً إإذذاا ما كانتت لدديیكك عائلة مؤؤمنة, أأوو قدد تكوونن االمؤؤمنن االووحيیدد في عائلتكك. أأيًیا 
كانتت االحالة, فإنن حيیاتكك كتابع للمسيیح ستصنع فررًقا في عائلتكك. على ااألغلبب, فغنن عائلتكك ستعططي للمسيیح 

ااهھھھتماًما أأقلل أأوو أأكثرر إإعتمادًداا على نووعع االشهھاددةة االتي تعططيیهھا منن خاللل حيیاتكك. 

إإنن مشارركة ااإليیمانن مع أأعضاء االعائلة أأمرر صعبب غالًبا ألنهھمم يیعررفوونكك جيیدًداا. فهھمم يیررااقبوونن تناقضاتكك 
ووأأخططاءكك ووال يیتوواانوونن في أأنن يیتحددوواا كالمكك بمقاررنتهھ بططرريیقة سلووككك. وولكنن عنددما تسمح للمسيیح ألنن يیكوونن 
سيیدّد حيیاتكك ووتسمح لررووحح هللا بأنن يیسيیططرر عليیكك, فإنن االتغيیيیرر في حيیاتكك يیمكنن أأنن يیصبح شهھاددةة قوويیة ألوولئكك 

االذذيینن يیعررفوونكك. 

ااقررأأ أأفسسس 5: 21-33. الحظظ في ااآليیة 21 بأنن تعليیماتت بوولسس بخصووصص االززووااجج مبنيیة على أأساسس 
االخضووعع االمتباددلل للززووجج وواالززووجة, كلل ووااحدد لآلخرر, ووكلل ووااحدد يیعططي ااألفضليیة لآلخرر. إإنن االتعليیمم ااألساسي 

في هھھھذذاا االمقططع هھھھوو أأنن االززووااجج نمووذذجج للعالقة بيینن يیسووعع االمسيیح وواالكنيیسة. 

ااقررأأ كوولووسي 3: 18-19. ررغمم أأنن هھھھذذاا االمقططع وواالمقططع ااآلخرر في أأفسسس 5 يیحتوويیانن على تعليیماتت خاصة 
لشرريیكي االززووااجج وواالتي تعتبرر منن أأكثرر االعالقاتت ااإلنسانيیة حميیميیًة, إإال أأنن مبددأأ معاملة كلل ووااحدد لآلخرر بسلووكك 
االمسيیح يیمكنن أأنن يیططّبقق على أأيیة عالقة عائليیة. (هھھھذذهه نفسس االحقيیقة االتي ررأأيیتهھا في االددررسس االسابقق في               

فيیلبي 2: 4-1) 

فّكرر في أأقرربب شخصص إإليیكك في عائلتكك, ما هھھھوو االسلووكك بحسبب االمسيیح االذذيي قمتت بهھ بالتحدديیدد مؤؤخرًراا وواالذذيي 
يیمكنن أأنن تعتبررهه شهھاددةة لررووحح هللا االذذيي فيیكك؟ منن االمحتملل أأنكك قمتت بتقدديیمم إإعجابب بمحبة, أأوو قلتت كلمة 
تشجيیع, أأوو ضّحيیتت ببعضض االررغباتت االشخصيیة أأوو كانتت ااستجابتكك بحسبب االمسيیح. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ماذذاا ستفعلل خاللل ااألسبووعيینن االقاددميینن لتكوونن أأكثرر تمّثالً بالمسيیح اامامم عائلتكك؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 بططررسس 3: 1-4. يیعططي هھھھذذاا االمقططع إإررشاددااتت للززووجة عنن كيیفيیة مشارركة إإيیمانهھا مع ززووجهھا االذذيي 
يیعاررضض حقق هللا, وولكنن هھھھذذاا االمبددأأ يینططبقق على أأيیة عالقة عائليیة ُمقررّبة .  

في االعالقاتت االعائليیة االمقررّبة, ما هھھھي أأفضلل ططرريیقة ألززووااجج كهھؤؤالء ألنن يیكوونوواا شهھاددةة ليیسووعع االمسيیح؟ (إإذذاا 
كانن كتابكك االمقددسس يیذذكرر كلمة سيرة, فانهھا تعني في هھھھذذاا االسيیاقق طريقة حياة االشخصص أأوو سلوك حياة).  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل سبقق ووحاوولتت أأنن تكوونن شاهھھھدًداا ليیسووعع االمسيیح لشخصص مقرّربب في عائلتكك مستخددًما كلماتكك االمقنعة؟ إإذذاا 
ووضعتت نفسكك في مكانهھ, هھھھلل يیررااكك هھھھذذاا االشخصص أأنكك تحاوولل أأنن تبثث نقاًشا أأمم أأنهھ يیررىى االمسيیح فيیكك؟ــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

على ضووء ما رراايیتهھ في هھھھذذاا االمقططع, ماذذاا يیجبب عليیكك أأنن تفعلل عووًضا عنن ذذلكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأنتت تمّثلل االمسيیح لعائلتكك. ووبالنسبة ألعضاء عائلتكك االذذيینن يیحتاجوونن لكي يیضعوواا ثقتهھمم في هللا, فأنتت شاهھھھدد 
لحقيیقة كوونكك تلميیذذ ليیسووعع االمسيیح. أأنتت شاهھھھدد ألعضاء عائلتكك االذذيینن يیتبعوونن االمسيیح منن قبلل. إإنن سيیرركك مع 

هللا يیجبب أأنن يیكوونن نمووذذًجا جيیدًداا وومشّجًعا لهھمم. 
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ااقررأأ أأفسسس 6: 1-4 وو كوولووسي 3: 20-21. سووااء كنتت أأحدد االوواالدديینن أأوو اابًنا أأوو كليیهھما, ما هھھھي االخططووةة 
االملمووسة االتي عليیكك أأنن تأخذذهھھھا في ااألسبووعع االقاددمم لكي تصبح أأًبا أأوو اابًنا يیتمّثلل بالمسيیح بشكلل أأكبرر؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیضع بعضض االناسس ثقتهھمم بالمسيیح وويیشترركوونن بشكلل كبيیرر في نشاططاتت االكنيیسة االمحليیة محاووليینن بووعي أأوو 
بددوونن ووعي أأنن يیهھرربوواا منن االووضع االسيء لعائلتهھمم. بددالً منن أأنن تكوونن هھھھاررًبا, فإنن إإيیمانكك بالمسيیح- إإلى جانبب 
االتددرريیبب وواالتشجيیع االذذيي تتلقاهه منن كنيیستكك, يیجبب أأنن يیجهّھززكك لتكوونن شاهھھھدًداا قوويًیا ووصرريیحاً للمسيیح أأمامم عائلتكك. 

االيیوومم االثالثث: أأنا أأمّثلل االمسيیح لززمالئي. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي يُیرريیكك هللا كيیفف تكوونن شاهھھھدًداا أأفضلل للمسيیح في مكانن االعملل أأوو االمددررسة. •

تووجدد مجمووعة منن االناسس يیعررفوونكك بقددرر معررفة عائلتكك بكك أأوو رربما أأكثرر هھھھمم أأوولئكك االذذيینن تعملل وو تددررسس 
معهھمم. إإنن االططرريیقة االتي تتعاملل بهھا مع مسؤؤووليیاتكك أأوو ططرريیقة تفاعلكك مع ااآلخرريینن أأوو االططرريیقة االتي ُتظظهھرر بهھا 
نفسكك أأوو االمووااقفف االتي تبدديیهھا لآلخرريینن كلهھا شووااهھھھدد حيیة لززمالئكك تعّبرر عنن حقيیقة إإيیمانكك بالمسيیح أأوو نضووجكك 

االررووحي. 

في سيیاقق عالمم االعهھدد االجدديیدد, حيینما يیتحددثث بوولسس عنن االعبيیدد (االخدداامم) وواالساددةة (االررؤؤساء) يیصفف عالقة قابلة 
للمقاررنة بالررووحح بعالقة االمووظظفيینن ووصاحبب االعملل في االووقتت االحالي .إإنن االمبددأأ االذذيي يیعلّمهھ يیمكنن أأنن يیتمم 

تططبيیقهھ على أأيي مكانن عملل أأوو مددررسة أأوو أأيیة منظظمة إإنسانيیة تووجدد فيیهھا سلسلة منن االسلططة.  

ااقررأأ أأفسسس 6: 5. لكي تكوونن مططيیًعا ألوولئكك االذذيینن لهھمم سلططة عليیكك هھھھوو ببساططة أأنن تقوومم بعملكك. وويیجبب أأنن 
تقوومم بعملكك بإخالصص ووااحترراامم (بخووفف ووررعددةة) بددالً منن االسخرريیة وواالمووقفف االسيء.  

بحسبب هھھھذذهه ااآليیة, يیجبب أأنن تقوومم بمسؤؤووليیاتكك كما لوو كنتت تعملل مباشررةة عندد االرربب يیسووعع االمسيیح. 
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أأذذكرر على ااألقلل مووقًفا ووااحدًداا حصلل مؤؤخرًراا حيیثث فشلتت في إإظظهھارر مووقفف مماثلل للمسيیح ألوولئكك االذذيینن لهھمم 
سلططة عليیكك, ووااذذكرر كيیفف يیمكنكك أأنن تصحح ذذلكك ووأأنن تتجنبهھ في االمستقبلل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ِصفف مررةة حاوولتت فيیهھا أأنن ُتظظهھرر بكلل صددقق مووقفف مماثلل للمسيیح حيیثث أأنكك لوو لمم تكنن تابًعا للمسيیح لما قمتت 
بذذلكك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ{اا أأفسسس 6: 6-7 وو كوولووسي 3: 22-25. يیعتقدد بعضض االناسس أأنهھ يیكفي أأنن تقوومم فقطط بأقلل مما هھھھوو 
مططلووبب منكك ثمم تأخذذ أأجررتكك ووتذذهھھھبب إإلى بيیتكك. ماذذاا تخبررنا هھھھذذهه ااآليیاتت بخصووصص ذذلكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 بططررسس 2: 18-23.  يیووّضح كالمم بططررسس أأنن االمباددييء االتي تتعلمهھا يیمكنن أأنن ُتططّبقق حتى وولوو كانن 
مدديیرركك أأوو مشررفكك شخصاً صعباً. أأحدد االخيیاررااتت هھھھوو أأنن تططلبب بررووحح االصالةة ووظظيیفة أأخررىى. وولكنن ما دداامتت 

لدديیكك مسؤؤووليیاتت في سلسلة االسلططة, فعليیكك أأنن تتبع االحقق االكتابي بددوونن ااستثناء. 

تأّملل في هھھھذذاا االمقططع, بددالً منن أأنن تتمرردد ضدد االسلططة, ماذذاا يیجبب أأنن تفعلل؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

على ضووء هھھھذذاا االمقططع, هھھھلل تعتقدد أأنكك ستكوونن شاهھھھدًداا صالًحا ليیسووعع االمسيیح إإذذاا ما ااستخددمتت ووقتت عملكك 
االذذيي تأخذذ عنهھ ررااتًبا في قررااءةة االكتابب االمقددسس باستمرراارر وواالصالةة أأوو االتكلمم مع ااآلخرريینن عنن إإيیمانكك أأوو 
االكنيیسة؟ لماذذاا أأوو لما ال؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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اا عنن كيیفف يیجبب أأنن تحيیا حيیاتكك االيیووميیة سووااء  ااقررأأ أأفسسس 4: 17-32 وو 5: 1-4. هھھھذذهه االكلماتت محددددةة جدّدً
في االبيیتت أأوو االعملل أأوو االمددررسة. إإذذاا كانتت عاددااتكك وومووقفكك ووأأفعالكك ال تختلفف كثيیرًراا عنن أأوولئكك االذذيینن ليیسوواا 
تالميیذًذاا ليیسووعع االمسيیح خاصة في مجاالتت أأخالقق االعملل, أأوو االنميیمة أأوو االغضبب أأوو عددمم ااإلحساسس أأوو االووقاحة 

أأوو نكرراانن االجميیلل  وومثيیلهھا, فلنن تكوونن شاهھھھدًداا حقيیقيًیا .  

تأملل في قائمة االتصررفاتت في االمقططع االسابقق, هھھھلل يیووجدد تغيیيیرر محدددد ووااحدد تستططيیع أأنن تقوومم بهھ لكي تصبح 
شاهھھھددااً أأفضلل للمسيیح؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ اافسسس 6: 9 وو كوولووسي 4: 1. إإذذاا كنتت في مووقع االسلططة, ماذذاا يیمكنن أأنن تتعلمم منن هھھھذذهه االمقاططع 
بخصووصص معاملة أأوولئكك االذذيینن هھھھمم أأددنى منكك وواالتعوويیضض ووظظررووفف االعملل؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ما هھھھي االخططووةة االتي تستططيیع أأنن تقوومم بهھا لتصبح شاهھھھدًداا أأفضلل للمسيیح ااستنادًداا االى هھھھذذاا االتعليیمم؟ تذذّكرر أأنهھ 
ليیسس منن االمفررووضض أأنن تكوونن مالًكا, بلل فقطط في مووقع ااإلددااررةة أأوو ااإلشرراافف أأوو االسلططة على ااآلخرريینن في أأيیة 
مؤؤسسة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سووااًء كنتت تعملل عندد أأحدد ما  أأوو كنتت تملكك عملكك االخاصص بكك, عليیكك تكوونن شاهھھھدًداا صالًحا ليیسووعع االمسيیح منن خاللل 
تعامالتكك االيیووميیة مع مسؤؤووليیاتكك ووططرريیقة تفاعلكك مع االناسس وواالززمالء وواالززبائنن وواالعمالء. إإذذاا كنتت تبحثث عنن ووظظيیفة 
أأوو ال ززلتت تددررسس لكي تعدد نفسكك للددخوولل إإلى مجالل االعملل, فإنن االمباددييء االتي ددررستهھا هھھھنا يیجبب أأنن تررشددكك في 

ططرريیقكك للحصوولل وواالمحافظظة على االعملل . 

االيیوومم االرراابع: أأنا أأمّثلل االمسيیح لمجتمعي. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •
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ااططلبب منن هللا أأنن يُیرريیكك قيیمة االمجتمع االبشرريي ووكيیفف تكوونن شاهھھھدًداا صالًحا ليیسووعع االمسيیح في ططرريیقة •
تعاملكك مع ااآلخرريینن االذذيینن أأنتت على صلة بهھمم. 

إإنن تمثيیلكك للمسيیح أأمامم عائلتكك ووززمالئكك هھھھوو مجرردد جززء منن مجالل تأثيیرركك. أأنتت شاهھھھدد للمسيیح أأيینما ذذهھھھبتت 
وومهھما فعلتت. إإنن تفاعلكك مع مجتمعكك ااألكبرر شهھاددةة ليیسووعع االمسيیح  وويیرريیدد منكك هللا أأنن تنقلل ااألخبارر االساررةة 
عنن االمسيیح بالكالمم ووااألفعالل. كتلميیذذ ليیسووعع االمسيیح عليیكك أأنن تحافظظ على االخضووعع لألشخاصص االذذيینن لهھمم 

سلططة عليیكك  ليیسس فقطط في االعملل ووإإنما في االمجتمع أأيیًضا .  

ااقررأأ 1 تيیمووثاووسس 2: 1-4.  على االشخصص االذذيي يیتبع االمسيیح أأنن يیصلي للناسس االذذيینن هھھھمم في مووااقع االسلططة. 
يیستخددمم هللا االحكووماتت االبشرريیة ووترركيیبة االسلططة لكي يیسهّھلل لكك االفررصص لتكوونن شاهھھھدًداا للمسيیح ووُتمّكنن ااآلخرريینن 

لكي يیعررفوواا حقق هللا. 

هھھھلل تصررفف ووقًتا أأكبرر في االتذذّمرر منن أأصحابب االسلططة أأمم بالصالةة منن أأجلهھمم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كيیفف تستططيیع أأنن ُتنّمي عاددةة االصالةة بشكلل منتظظمم ألوولئكك االذذيینن لهھمم االسلططة عليیكك؟ أأحدد ااالقتررااحاتت هھھھوو أأنن 
تستخددمم تقارريیرر ااالخبارر االخاصة بالمسؤؤووليینن كانططالقة للصالةة منن ااجلل تلكك االشخصيیاتت االهھامة في ذذلكك 
االحيینن. هھھھلل لدديیكك ااقتررااحح آآخرر؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقرراا ررووميیة 13: 1-4. إإنن االقووةة االدداافعة االررئيیسيیة لهھذذهه االووصيیة هھھھي أأنن هللا يیستخددمم ترركيیبة االسلططة في االمجتمع 
لصالحكك وولحمايیتكك. 

اابتددااًء منن ررئيیسس االددوولة إإلى ضابطط االشررططة االذذيي يیحرررر لكك غرراامة بسببب مخالفة مرروورريیة, فإنن هللا يیستخددمم 
أأصحابب االسلططة لمصلحة االمجتمع حتى ووإإنن لمم يیكوونوواا أأتباًعا للمسيیح. قدد تتميیزز االحكووماتت بالفسادد وواالشرر في 
بعضض ااألحيیانن وولكنن مع ذذلكك فبددوونهھمم سيیكوونن هھھھناكك فووضى. يیحتوويي االكتابب االمقددسس على أأمثلة كثيیررةة عنن 

كيیفيیة ااستخدداامم هللا للحكامم ااألشرراارر لكي يینجزز مقاصددهه في االمجتمع. 
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ااقررأأ ررووميیة 13: 5-7. على ضووء هھھھذذاا االمقططع, كيیفف تصفف شهھاددتكك للمسيیح كمووااططنن في مجتمعكك ووبلددكك؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االخططووااتت االتي ستقوومم بهھا لكي تصبح شاهھھھدًداا أأفضلل؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ااقررأأ 1 بططررسس 2: 13-17. حيینما أأووصى بططررسس االمؤؤمنيینن بأنن يیحتررموواا االملكك في ااآليیة 17, لقدد كانن االملكك 
االحاكمم نيیرروونن االشرريیرر سيء االسمعة. بإمكانن أأتباعع االمسيیح أأنن يیحتررموواا منصبب االحاكمم وولكنن ليیسس بالضررووررةة 

أأنن يیتفقوواا مع أأسلووبب حيیاةة االحاكمم االشخصيیة. 

ااقررأأ أأعمالل 5: 28-29. لقدد حررمم االمجلسس االيیهھوودديي االحاكمم بططررسس وواالتالميیذذ ااآلخرريینن منن االتكلمم باسمم يیسووعع. 
ً أأكثرر منن  االناسس         الحظظ جوواابب بططررسس في ااآليیة 29 بأنن تلميیذذ يیسووعع االمسيیح يیجبب أأنن يیططيیع هللا دداائما
حتى في عددمم ططاعة بططررسس لهھمم فلقدد كانن محتررًما في مووقفهھ ووكالمهھ مع أأصحابب االسلططة. يیجبب أأنن يیكوونن 

االشخصص االمسيیحي خاضًعا للسلططة وولكنن ليیسس إإلى حدد االخضووعع للخططيیئة ضدد هللا.   

في هھھھذذاا االمقططع يیووصيیكك بططررسس بأنن ُتكررمم كلل االناسس, ليیسس فقطط أأتباعع االمسيیح. أأنن ُتكررمم معناهه أأنن تعاملل االناسس 
باحترراامم  ووووقارر.  

هھھھلل تثبتت أأفعالكك ووكالمكك بأنكك تحتررمم االناسس ااآلخرريینن.؟ فّكرر بالططرريیقة االتي تعاملل بهھا عمالل االمبيیعاتت في 
االمحالتت االتجارريیة حيینما تذذهھھھبب للتسوّوقق, كيیفف تددفع االبقشيیشش ووتتكلمم مع االخددمم في االمططاعمم, ووكيیفف تتعاملل مع 
جيیرراانكك. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ليیسس عليیكك أأنن تددفع ضرراائبب أأكثرر منن تلكك االتي أأنتت مدديینن بهھا شررعيًیا, وولكنن على تلميیذذ االمسيیح 
أأنن يیددفع االضرراائبب االتي هھھھوو مدديینن بهھا بحسبب ررووميیة 13: 6-7. يیسووعع أأيیًضا ددفع االضرراائبب 

(متى 22: 22-15).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیفّكرر هھھھؤؤالء االناسس بكك بأنكك كنتت ممّثالً صالًحا ليیسووعع االمسيیح؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االخامسس: كالمي يیدّدلل على االتغيیيیرر في حيیاتي. 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي يیعّلمكك هللا كيیفف تشارركك بقصة حيیاتكك مع االناسس ااآلخرريینن االذذيینن يیحتاجوونن لألخبارر االساررةة •
ليیسووعع االمسيیح. 

اا أأنن يیفهھمم تلميیذذ  حيیاتكك تمّثلل يیسووعع االمسيیح لعائلتكك ووأأصددقائكك وومرراافقيیكك ووللمجتمع بشكلل عامم. وومنن االمهھمم جدّدً
ً ااألخبارر االساررةة ليیسووعع االمسيیح حيینما يیعططيیهھ هللا فررصة. سيیررّكزز هھھھذذاا االددررسس  يیسووعع االمسيیح كيیفف يیقددمم شفهھيیا

 .dعلى كيیفيیة مشارركتكك لألخبارر االساررةة للمسيیح منن خاللل ااختبارركك االشخصي عنن إإيیمانكك با

إإقررأأ 1 كووررنثووسس 15: 1-4. لقدد سمعتت بددوونن شكك بكلمة إإنجيیلل وومنن االمحتملل أأنكك قدد ااستخددمتهھا. منن االمهھمم 
أأنن تعررفف ماذذاا يیعني االكتابب االمقددسس بهھذذهه االكلمة. يیتضمنن هھھھذذاا االمقططع تعرريیًفا ددقيیًقا لمصططلح ااإلنجيیلل وواالذذيي 
ً "ااألخبارر االساررةة." يیتمم تعرريیفف ااإلنجيیلل هھھھنا بأنهھ ااألخبارر االساررةة عنن مووتت ووددفنن ووقيیامة االمسيیح  يیعني حررفيیا

حسبب االكتبب.  

ااقررأأ أأعمالل 22: 1-21. هھھھذذاا نمووذذجج لكيیفيیة تقدديیمم بوولسس شهھاددةة إليیمانهھ االشخصي بيیسووعع االمسيیح. يیمكنن تقسيیمم 
كالمم بوولسس إإلى ثالثث فئاتت ررئيیسة وواالتي شّكلتت نمووذذًجا لكك لكي تشارركك شهھاددتكك بنفسس االططرريیقة االتي قامم هھھھوو 

بهھا:  

حيیاتكك بددوونن االمسيیح. أأعمالل 22: 5-3 
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لقاؤؤكك بالمسيیح. أأعمالل 22: 6-11. حيینما تووّضح لقاءكك بالمسيیح فيیجبب اانن يیتضمنن ذذلكك عناصرر ااإلنجيیلل. 

كيیفف أأقنعكك ررووحح هللا بخططيیئتكك. 1.

كيیفف عررفتت أأنن يیسووعع االمسيیح ماتت بددالً عنكك دداافًعا ثمنن خططيیئتكك. 2.

كيیفف دُدفنن يیسووعع االمسيیح ووقامم ثانيیًة منتصرًراا على االخططيیئة وو االمووتت. 3.

كيیفف خضعتت ليیسووعع االمسيیح كرربب على حيیاتكك ووصممتت أأنن تتبعهھ كتلميیذذ لهھ. 4.

حيیاتكك منذذ أأنن آآمنتت بالمسيیح. أأعمالل 22: 12-21. كما فعلل بوولسس, عليیكك أأنن تذذكرر كيیفف ااستخددمم هللا أأناًسا 
آآخرريینن في حيیاتكك ليیساعددووكك في فهھمم حاجتكك للووالددةة االجدديیددةة وولكي يیقووددووكك في االخططووااتت ااألساسيیة ااألوولى في 
إإتّباعكك للمسيیح كتلميیذذ لهھ.ووّضح كيیفف تنموو في االمسيیح ووتتعلمم كيیفف تووااجهھ االمشكالتت وواالتحدديیاتت بقووةة هللا 

ووبالحقق االكتابي. تحدّدثث عنن االسالمم وواالمعنى ووااألهھھھميیة االتي تكتشفهھا.  

ااكتبب باختصارر هھھھذذهه االعناصرر االثالثة لشهھاددتكك وولقصة حيیاتكك: حيیاتكك بددوونن االمسيیح, لقاءكك بالمسيیح ووحيیاتكك 
منذذ أأنن ووضعتت اايیمانكك في االمسيیح. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شارركك في هھھھذذاا ااألسبووعع ااختبارركك االمكتووبب مع تلميیذذ متّمررسس آآخرر ليیسووعع االمسيیح ووااططلبب منهھ ددعمم ووتأكيیدد 
اا. ددقيیقتانن أأوو ثالثة منن االتقدديیمم تكفي. وومنن االسهھلل أأنن  ووااقتررااحاتت للتحسيینن. تأكدد منن عددمم جعلل ااألمرر ططوويیال جدّدً
تضيیفف بعضض االتفاصيیلل فيیما بعدد عنددما تكوونن مررتاًحا منن اانسيیابب أأفكارركك. كذذلكك, فإنن هھھھذذاا يیمنعكك منن االووقووعع 
في خططأ االترركيیزز بإفررااطط على مددىى فررااغغ ووسووء حيیاتكك قبلل لقائكك بالمسيیح. يیجبب أأنن تكوونن هھھھذذهه أأقصرر نقططة. 
لنن يیكوونن االناسس مهھتميینن بمددىى سووء حيیاتكك في االسابقق. لكنهھمم يیرريیددوونن أأنن يیعررفوواا كيیفف ووجددتت حيیاةة ووغفرراانن 

ووررجاء ووأأهھھھميیة. 

منن هھھھما االشخصانن أأوو االثالثة أأشخاصص في حيیاتكك ممنن يیحتاجوونن لألخبارر االساررةة ليیسووعع االمسيیح؟ ـــــــــــــــ 
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صلِل بالتحدديیدد لكي يیمنحكك هللا فررصة ألنن تشارركك شهھاددتكك معهھمم. ( لنن تحتاجج في االووااقع ألنن تقررأأهه عليیهھمم. متى 
ما ااكتشفتت صعووبة كتابة شهھاددتكك وومشارركتهھا مع مؤؤمنن ااخرر لكي تجعلهھا تبددوو أأقووىى قددرر ااإلمكانن, ستكتشفف 

إإنهھا ستنسابب منن شفتيیكك بصووررةة ططبيیعيیة حيینما يیعططيیكك هللا االنعمة وواالفررصة). 

إإنن االكتابب االمقددسس هھھھوو قصة عالقة هللا بالبشرريیة. لقدد ُكتبتت قصتكك. أأنن تشارركك إإيیمانكك مع ااآلخرريینن هھھھوو أأساًسا 
مسألة إإخباررهھھھمم كيیفف تتططوورر قصتكك ووأأنن تحتوويي على االعناصرر االثالثة االتي تعلمتهھا: حيیاتكك قبلل االمسيیح, 

لقاءكك بالمسيیح ووكيیفف تغيیررتت حيیاتكك منذذ أأنن تعهھددتت بأنن تتبع االمسيیح كتلميیذذ لهھ. 

  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت إإضافيیة. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االسابع عشرر  

صنع االتالميیذذ: أأنن أأتكاثرر بنفسي 

كيیفف أأجدد أأهھھھميیة حقيیقيیة في االحيیاةة؟ 
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آآيیة االحفظظ: 2 تمووثاووسس 2: 2  

االفكررةة االررئيیسيیة لهھذذاا ااألسبووعع: مهھمتي أأنن أأنقلل حيیاتي وونضجي في االمسيیح إإلى االذذيینن يیتبعوونني. 

يیبحثث أأغلبب االناسس عنن االهھددفف ووااألهھھھميیة في االحيیاةة أأكثرر بكثيیرر منن االمالل وواالشهھررةة وواالمتعة. كلل االخليیقة تشهھدد 
لنظظامم وو ذذكاء ووخططة هللا ااألسمى. إإنن مهھمة هللا هھھھي أأنن يیمنح ررسالة االحيیاةة االجدديیددةة في االمسيیح مجاًنا لكلل منن 
يیحتاجج إإلى خالصهھ منن االخططيیئة وواالمووتت. ستكوونن لحيیاتنا معنى حقيیقي بقددرر ما نفهھمم وونساهھھھمم في مهھمة هللا 

ألجلنا.  

إإنن مشارركة إإيیمانكك بالمسيیح مع ااآلخرريینن ما هھھھوو إإال االخططووةة ااألوولى في تنفيیذذ مهھمة هللا في صنع تالميیذذ ليیسووعع 
االمسيیح منن جميیع شعووبب االعالمم. سيیررّكزز هھھھذذاا االددررسس عنن معنى صنع تالميیذذ ليیسووعع االمسيیح ووكيیفف أأنن هللا 

أأعططاكك فررصة ال ُتصدّدقق لتكتشفف ااألهھھھميیة وواالمعنى في حيیاتكك حيینما تتكاثرر في ااآلخرريینن.  

االيیوومم ااألوولل: مهھمتي أأنن أأتكاثرر بإيیماني وونضجي في ااآلخرريینن. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يیجعلكك مددررًكا لتأثيیرر حيیاتكك على ااآلخرريینن ووأأنن يیعّلمكك كيیفف تستخددمم ذذلكك االتأثيیرر •
بططرريیقة إإيیجابيیة. 

في االعالمم االقدديیمم, كانن أأستاذذ االحررفف أأوو االمووسيیقي أأوو أأيي خبيیرر آآخرر يیقوومم بصنع االتالميیذذ منن خاللل ددعووةة االططلبة 
االووااعدديینن ليیأتوواا وويیتبعوونهھ. ووكانن االمبتددييء (االتلميیذذ أأوو االمتعلمم) يیكرّرسس نفسهھ ألتباعع ااألستاذذ في ططرريیقة عملهھ 
ووحيیاتهھ كليًّیا. ووتمم ااستخدداامم نفسس االنظظامم منن قبلل االمعلميینن االيیهھوودد مثلل يیسووعع. كانوواا يیددعوونن االتالميیذذ االمجتهھدديینن 

إلتباعهھمم إإذذاا ما آآمنوواا بأنن االتلميیذذ يیمتلكك االمقووماتت االالززمة ليیصبح أأستاذًذاا.  
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ااقررأأ متى 4: 19 وو 9: 9 وو يیووحنا 1: 43. حيینما كانن شخصص ما يیتلقى ددعووةة منن أأحدد االمعلميینن ليیكوونن تلميیذًذاا 
لهھ كانن يیعتبرر ذذلكك شررًفا عظظيیًما وويیددلل على أأنن االمعلمم لدديیهھ ثقة بذذلكك االشخصص لكي يیصبح مثلهھ. حيینما ددعى 

يیسووعع هھھھؤؤالء االناسس كانوواا مستعدديینن ألنن يیترركوواا أأعمالهھمم ووعائالتهھمم لكي يیتبعووهه وويیتعلموواا ططررقهھ. 

ااقررأأ متى 11: 28-30. يیددعووكك يیسووعع لتتبعهھ ووتصبح تلميیذًذاا لهھ. 

لقدد سكبب يیسووعع حيیاتهھ في تالميیذذهه لكي يیعلمهھمم كيیفف يیحيیوونن حيیاةة نمووذذجيیة بكلل ااألحوواالل. كانن عنددهه ثقة بأنهھمم 
سيینموونن ليیصبحوواا أأكثرر شبهًھا بهھ. لقدد تكاثرر بنفسهھ في تالميیذذهه, مستخددًما تأثيیررهه ااإليیجابي ليیحوّولل حيیاتهھمم.  

ااقررأأ لووقا 6: 39-40.  إإنن هھھھددفف االتلميیذذ هھھھوو أأنن يیصبح مثلل معلمهھ. أأنن تكوونن تلميیذًذاا للمسيیح معناهه أأنن تنموو 
لتصبح أأكثرر شبهھاً بهھ.  

ما هھھھما االططرريیقتانن أأوو االثالثث ططررقق االمعيینة االتي أأصبحتت منن خاللهھمم أأكثرر شبهًھا بالمسيیح منذذ أأنن آآمنتت بهھ 
كرربب وومخلصص لكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االططرريیقة االووحيیددةة االفّعالة االتي تستططيیع منن خاللهھا أأنن تصبح تلميیذًذاا أأفضلل ليیسووعع االمسيیح؟ ــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ يیووحنا 20: 21. كما علمّم يیسووعع تالميیذذهه أأنن يیحيیوواا بحسبب حّقهھ ووططررقهھ, فإنن هھھھذذهه االمهھمة قدد تمم تحوويیلهھا 
إإليیكك كوونكك تلميیذًذاا لهھ. مهھمتكك أأنن تووصلل حيیاتكك وونضجكك االلذذيینن ااكتشفتهھما في االمسيیح إإلى االناسس ااآلخرريینن 

االذذيینن يیتبعووكك. 

ااقررأأ أأعمالل 14: 21-23. تشارركك بوولسس ووبررنابا باإلنجيیلل مع أأيي شخصص كانن يیستمع إإليیهھمم. لقدد علّما كلل منن 
كانن يیستجيیبب للررسالة كيیفف يینموو نحوو االنضووجج. تتضمنن عمليیة صنع االتالميیذذ االتثبيیتت وواالتشجيیع لكي يیستمرروواا 

في ااإليیمانن إإلى أأنن يینموو االبعضض منهھمم ررووحيًیا إإلى حدد كافٍف ليیصبحوواا قاددةة.  

ً وولكنن مبددأأ صنع االتالميیذذ يینططبقق على جميیع أأتباعع االمسيیح.  قدد ال تصبح يیووًما ما مررسالً أأوو خاددًما أأوو ررااعيیا
تتضمنن االتلمذذةة ااستثمارر حيیاتكك في ااآلخرريینن, ووتثبيیتهھمم في كلمة هللا ووااستخدداامم تاثيیرركك لتساعددهھھھمم في االنموو 
ليیصبحوواا أأكثرر شبهًھا بيیسووعع االمسيیح في أأفعالهھمم وومووااقفهھمم ووأأنن يیقبلوواا بمووقعهھمم في مهھمة هللا. أأيي شخصص كانن 
بغضض االنظظرر عنن جنسهھ أأوو عمررهه أأوو مووقعهھ في االحيیاةة, وواالذذيي لدديیهھ بعضض منن االنموو االررووحي وواالقددررةة على 

تططبيیقق االحقق االكتابي بإمكانهھ أأنن يیصنع تالميیذًذاا ليیسووعع االمسيیح. 

منن هھھھمم االناسس االذذيینن لدديیكك تأثيیرر أأكبرر عليیهھمم؟ قدد يیكوونوواا أأووالددكك أأوو اافرراادد عائلتكك ااآلخرريینن أأوو ااألصددقاء أأوو 
ززمالئكك في االعملل وواالمددررسة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل لدديیكك شخصص يیعتبرر تلميیذًذاا لكك حتى وولوو بططرريیقة محددووددةة؟ أأيي هھھھلل يیووجدد شخصص تؤؤثرر عليیهھ بططرريیقة إإيیجابيیة 
لكي يیصبح تابًعا ليیسووعع االمسيیح؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا لمم يیكنن لدديیكك أأحدد, صلِل ااآلنن ووااططلبب منن هللا أأنن يیعططيیكك فررصة خاللل االسنة االقاددمة لكي تبددأأ في صنع تلميیذذ 
ً تشارركهھ بإيیمانكك االيیوومم أأوو  ليیسووعع االمسيیح منن شخصص ُيیددخلهھ أأوو سبقق وواانن أأددخلهھ في حيیاتكك. قدد يیكوونن شخصا

غددااً أأوو ااألسبووعع االقاددمم. 
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االيیوومم االثاني: جميیع االمؤؤمنيینن يیشترركوونن معي في هھھھذذهه االمهھمة. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااصررفف بعضض االووقتت شاكرًراا s ألجلل أأوولئكك االذذيینن قاددووكك إإلى ططرريیقق االحيیاةة االجدديیددةة في االمسيیح. •

أأنتت جززء منن شيء أأكبرر بكثيیرر منكك.أأنتت جززء منن خططة هللا االعظظيیمة وواالعالميیة لصنع تالميیذذ ليیسووعع االمسيیح 
منن كلل شعووبب االعالمم. يیستططيیع هللا أأنن يیستخددمكك االى جانبب االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن لتصنع فررًقا في كلل حيیاةة على 
حددةة. لقدد أأثمررتت نفسكك مسبًقا بططررقق معيینة ووبصووررةة جيیددةة أأوو سيیئة في حيیاةة االناسس االذذيینن هھھھمم ضمنن مجالل 
تأثيیرركك. االمفتاحح هھھھوو أأنن تتعلمم االعيیشش بحسبب إإررشاددااتت هللا في االكتابب االمقددسس ووبإررشادد االررووحح االقددسس ووأأنن تعلمّم 

ااآلخرريینن أأنن يیفعلوواا نفسس االشيء. يیعتبرر هھھھذذاا أأسلووبب هللا في صنع االتالميیذذ منذذ ااألززمنة االقدديیمة.  

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 11: 1. هھھھذذاا نمووذذجج شخصص يیصنع تالميیذًذاا ليیسووعع االمسيیح. كانن بوولسس يیططلبب منن أأهھھھلل 
كووررنثووسس أأنن يیتبعووهه (حررفيًیا أأنن يیقلددووهه) كما تبع هھھھوو االمسيیح. لمم يیكنن هھھھذذاا ططلًبا اافتخارريًیا, بلل كانن تعبيیررااً عنن ثقة 

بوولسس في أأنهھ كانن يیتبع ططررقق االمسيیح ووأأنن كلل منن يیتبعهھ فإنهھ سيیتبع االمسيیح أأيیًضا. 

ااقررأأ فيیلبي 3: 17 وو 1 تسالوونيیكي 1: 6. ُتظظهھرر لنا هھھھذذهه ااآليیاتت كيیفف عاشش بوولسس حيیاتهھ لكي تصبح نمووذذًجا 
ألوولئكك االذذيینن تبعووهه. 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 4: 17. كانتت حيیاةة بوولسس نمووذذًجا للتوواافقق. كانن ووااثًقا منن أأنن االناسس سيیتبعوونن ططررقهھ 
وويیعررفوونن أأنهھمم كانوواا يیتبعوونن ططررقق االمسيیح. ووأأنن ما علّمهھ في كنيیسة كووررنثووسس كانن نفسس ما علّمهھ في االكنائسس 

ااألخررىى.  
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إإذذاا حصلل وُوسألل أأحددهھھھمم أأوولئكك االناسس االذذيینن يیعررفوونكك عنن أأفضلل ططرريیقة ليیصفوواا فيیهھا "ططررقكك" هھھھلل ستكوونن 
مقتنًعا إإذذاا تضّمنن جوواابهھمم على ااألقلل بعضض االططررقق االمشابهھة لحيیاةة االمسيیح؟ اامم هھھھلل سيیتحددثوونن أأكثرر عنن  
شخصيیتكك ووعاددااتكك االشخصيیة االخاصة بكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اا معررفتهھ بالكتابب االمقددسس. لقدد  ااقررأأ 2 تسالوونيیكي 3: 7-9. يیووّضح هھھھذذاا االمقططع أأنن نمووذذجج حيیاةة بوولسس فاقق  جدّدً
أأظظهھرر بانتظظامم حقق هللا في كلل نووااحي حيیاتهھ.  

ً أأفضلل لحقق هللا بالنسبة ألوولئكك االذذيینن يیعتبرروونكك  أأيي منن نووااحي حيیاتكك تحتاجج لإلنتباهه لكي تصبح نمووذذجا
نمووذذًجا لهھمم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 2 تيیمووثاووسس 2: 2. ااذذكرر ااألجيیالل ااألرربعة للتالميیذذ االمذذكووررةة في هھھھذذهه ااآليیة؟ هھھھذذاا نمووذذجج ممتازز لما يیقصدد 
بصنع تالميیذذ ليیسووعع االمسيیح: شخصص ووااحدد يیعلمّم شخصص آآخرر في سلسلة متووااصلة, أأسلووبب حيیاةة يینموو نحوو 

االنضووجج االررووحي. 

اافررأأ 2 تيیمووثاووسس 1: 13 وو 3: 10 وو 3: 14. بحسبب هھھھذذهه ااآليیاتت, ما هھھھي على ااألقلل ااألشيیاء االخمسة 
االتي نقلهھا بوولسس إإلى تيیمووثاووسس ووكانن على تيیمووثاووسس أأنن يینقلهھا لآلخرريینن؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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كانن بوولسس تابًعا ليیسووعع االمسيیح وونقلل إإيیمانهھ ووحكمتهھ وونضجهھ إإلى تيیمووثاووسس ووااآلخرريینن. ددرّربب تيیمووثاووسس جيیالً 
منن االمؤؤمنيینن ووهھھھمم فعلوواا االشيء نفسهھ. هھھھذذاا هھھھوو االحالل منن قررنن إإلى آآخرر. إإنن ااإليیمانن وواالحقق االلذذاانن قبلتهھما قدد تمم 
تحوويیلهھما منن تلميیذذٍ إإلى آآخرر عبرر االعصوورر. ووااآلنن, ااألمرر يیعتمدد عليیكك في فعلل نفسس االشيء. هھھھذذهه مهھمتكك, 

االمهھمة االتي نقلهھا يیسووعع إإلى عدددد ال يیحصى  ألجيیالل منن االتالميیذذ.  

االيیوومم االثالثث: لكي ااصنع االتالميیذذ, يیجبب أأنن أأكوونن تلميیذًذاا. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااخبرر هللا بأنكك ترريیدد أأنن تكوونن حيیاتكك نمووذذًجا لإليیمانن وومشابهھًة لحيیاةة االمسيیح لكي ما يیتبعهھا االناسس •
ااآلخرروونن. 
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إإنن االمقططع االذذيي تقوومم بددررااستهھ يیررّكزز على أأنن صنع االتالميیذذ هھھھوو تعليیمم ااآلخرريینن االنضووجج وواالحقق االكتابي 
بالططرريیقة االتي تحيیا بهھا, ليیسس فقطط بما تقوولهھ أأوو تعلّمهھ. إإنن حقق هللا االذذيي تعلمتهھ منن االكتابب االمقددسس هھھھوو أأساسس 
االحيیاةة االجدديیددةة في االمسيیح, وولكنكك تصنع االتالميیذذ منن نمووذذجج حيیاتكك. لنن يیكوونن بمقددوورركك أأنن تصنع االتالميیذذ 

بصددقق ما لمم تكنن أأنتت أأوّوالً تلميیذًذاا ليیسووعع االمسيیح.  

ااقررأأ 1 تيیمووثاووسس 1: 16. لقدد فهھمم بوولسس أأنن ددووررهه في صنع االتالميیذذ يیتمثلل بأنن يیحيیا حيیاةة يیمكنن أأنن تصبح 
قددووةًة لآلخرريینن لكي يیتبعووهھھھا.  

ااقررأأ 1 تيیمووثاووسس 4: 12. يیططلبب بوولسس منن تلميیذذهه تيیمووثاووسس أأنن يیحيیا حيیاةة يیقتدديي بهھا ااآلخرروونن. 

ااقررأأ 1 بططررسس 5: 1-3. لقدد فهھمم بططررسس أأيیًضا ضررووررةة أأنن تكوونن حيیاةة االتلميیذذ مثاالً للتقووىى لآلخرريینن وويیووصي 
االررعاةة ووقاددةة االكنائسس أأنن يیكوونوواا قددووةًة لآلخرريینن. 

ااقررأأ تيیططسس 2: 7-8. كانن تيیططسس أأحدد تالميیذذ بوولسس وواالذذيي بقي في جززيیررةة كرريیتت لكي يیصنع االتالميیذذ وو يیثمرر 
ً تكوونن مثاالً لألعمالل االصالحة لكي يیتبعهھا  في قاددةة آآخرريینن( تيیططسس 1: 5). وويیووصيیهھ بوولسس أأنن يیحيیا حيیاةة

االتالميیذذ ااآلخرروونن. 

ً تكوونن مثاالً لألعمالل االصالحة. مع ذذلكك فيیجبب أأنن تتذذكرر أأنن االحيیاةة  ُتررّكزز ررسالة تيیططسس على اانن تحيیا حيیاةة
ااألبدديیة وومغفررةة االخططايیا ال يیعتمدداانن على ااألعمالل االصالحة أأوو ااألفعالل االتي تقوومم بهھا بلل على االعملل االكاملل 
ليیسووعع االمسيیح, وويیووّضح هھھھذذاا ااألمرر في تيیططسس 3: 5. ووأأنتت تنموو في عالقتكك باd ووتصبح حيیاتكك أأكثرر شبهًھا 
بالمسيیح فإنن قيیامكك باألعمالل االصالحة وواالصحيیحة هھھھوو نتيیجة ططبيیعيیة لذذلكك. " ااألعمالل االصالحهھ" ددليیلل على أأنن 

االقرراارر االذذيي ااتخذذتهھ بخصووصص االتووبة منن االخططيیئة ووااإليیمانن بيیسووعع االمسيیح كانن  قرراارًراا حقيیقيًیا.  

ااقررأأ اافسسس 2: 8-10. ُتعلنن هھھھذذهه ااآليیة بووضووحح أأنكك خلصتت بالنعمة منن خاللل اااليیمانن ووليیسس منن خاللل 
أأعمالكك االصالحة أأوو جهھووددكك. مع ذذلكك فإنن ااآليیة 10 تعلّمنا أأنن هللا خلقكك لتسلكك في أأعمالل صالحة سبقق ووأأنن 

أأعدّدهھھھا لكك.  

ااقررأأ تيیططسس 1: 15-16. حتى االمؤؤمنيینن يیمكنن أأنن يیصبحوواا مهھمليینن وويیسمحوونن لحيیاتهھمم أأنن تنقادد بحسبب 
االررغباتت االجسدديیة وونتيیجة لذذلكك يیددنسوونن فكررهھھھمم ووضميیررهھھھمم. 

هھھھلل يیووجدد في حيیاتكك أأيي عملل أأوو عاددةة أأوو مووقفف معيینن قدد يیتناقضض مع ااعترراافكك االعلني بكوونكك تلميیذًذاا 
للمسيیح؟ عالج هھھھذذهه االقضيیة ااآلنن مستندًداا لما تعلمتهھ في االددررسس االثالثث عشرر بخصووصص االتعاملل مع االخططيیئة.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ تيیططسس 2: 14 وو 3: 1 وو 3: 8 وو 3: 14. يیحذذرر بوولسس تيیططسس بأنن يیكوونن حذذرًراا في أأنن يیكوونن ثابتاً في 
حيیاةة االتقووىى, ألنن االقيیامم بذذلكك صالح ووصحيیح. 

ااقررأأ عبرراانيیيینن 10: 24-25. إإنن أأحدد ااألجززااء االمهھمة في عمليیة صنع االتالميیذذ هھھھوو االتشجيیع االمتباددلل لكي 
تستمرر في االمحبة ووااألعمالل االصالحة االتي ماررستهھا  منن خاللل ااجتماعكك مع االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن ضمنن االبنيیة 

االتي تووفررهھھھا االكنيیسة االمحليیة.  

حتى وولوو كنتت تلميیذًذاا ليیسووعع االمسيیح لسنيینن عدديیددةة فمنن االمفيیدد أأنن يیكوونن لكك مشيیرروونن. قدد تكوونن أأوو ال تكوونن هھھھذذهه 
عالقة ررسميیة أأوو هھھھيیكليیة وولكنكك تحتاجج إإلى أأشخاصص في حيیاتكك كأمثلة لإلررشادد وواالنصح وواالمساءلة. 

منن هھھھمم االمشيیرروونن في حيیاتكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا لمم تكنن تعررفف, ااسألل أأحدد االقاددةة في االكنيیسة عنن أأيیة فررصص متووفررةة لكك لكي تشّكلل عالقة مع أأشخاصص 
آآخرريینن ذذووىى  نضج ررووحي أأكثرر وومؤؤمنيینن مختبرريینن االحيیاةة االجدديیددةة لكي يیصبحوواا مشيیرريیكك ووقددووةة لكك.  

حتى لوو لمم يیكنن في كنيیستكك هھھھيیكلل ررسمي لعالقة االتلميیذذ بالمشيیرر, منن هھھھمم االمؤؤمنوونن في كنيیستكك االذذيینن يیمكنن 
أأنن يیكوونوواا قددووةة لكك. ااذذكرر عددةة سماتت إإيیجابيیة ووكتابيیة تجددهھھھا في حيیاتهھمم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االرراابع: يیمكنن أأنن يیكوونن لحيیاتي تأثيیرر عالمي ووأأبدديي. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا أأنن يُیرريیكك ططررًقا عمليیة لكي تكوونن جززًءاا منن خططتهھ لبسطط نعمة خالصهھ لجميیع شعووبب •
االعالمم. 
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إإنن إإحددىى أأعظظمم االفوواائدد منن كوونكك تلميیذًذاا ليیسووعع االمسيیح هھھھوو مشارركتكك بفررصة االتاثيیرر ااألبدديي على حيیاةة 
ااآلخرريینن. ووهھھھناكك فائددةة أأخررىى لهھا عالقة قرريیبة باألوولى ووهھھھي في معررفتكك بووجوودد أأخووةة ووأأخووااتت آآخرريینن في 

عائلة هللا في كلل أأنحاء االعالمم ووأأنن لددىى جميیعكمم ددوورر مهھمم في مهھمة هللا. 

ااقررأأ متى 28: 18-20. معررووفف عنن هھھھذذاا االمقططع بأنهھ يیسمى "املـأمـوريـة الـعظمى" ألنهھ يیلّخصص مهھمتنا بشكلل 
رراائع. االووصيیة االررئيیسة هھھھي أأنن نعلمّم أأوو نصنع االتالميیذذ. 

 ليیسس لمهھمة هللا أأيیة حددوودد جغرراافيّیة أأوو لغوويّیة أأوو ثقافيّیة أأوو عررقيّیة. االمأموورريیة هھھھي أأنن نصنع االتالميیذذ منن كلل 
االشعووبب أأوو ااألممم. إإنن االكلمة االيیوونانيیة االتي تمم تررجمتهھا تعني االمجاميیع االعررقيیة. 

ااقررأأ تكوويینن 12: 1-3. حتى عنددما ددعى هللا إإبررااهھھھيیمم ليیكوونن مؤؤسًسا للشعبب االعبررااني فإنن خططتهھ كانتت أأنن 
يیبسطط محبتهھ لجميیع شعووبب االعالمم. إإنن كلمة ااألممم بالعبرريیة تعني أأيیًضا االمجاميیع االعررقيیة. 

ااقررأأ مززموورر 67: 1-7. هھھھذذاا نمووذذجج آآخرر لررغبة هللا في أأنن يیقددمم نعمة خالصهھ لكلل شعووبب االعالمم. يیحتوويي سفرر 
االمززااميیرر على أأمثلة كثيیررةة كهھذذهه, بما في ذذلكك مززموورر 22: 27-28 وومززموورر 66: 1-4. ووهھھھناكك االمززيیدد في 

االعهھدد االقدديیمم.  

آآيیة مجمووعاتت عررقيیة مووجووددةة في مدديینتكك, أأوو جيیرراانكك أأوو مكانن عملكك أأوو ددررااستكك؟  

يیجبب أأنن تكوونن مستعدًداا ووررااغًبا في مشارركة ااإلنجيیلل حيینما يیعططيیكك هللا فررصة. بررغمم ذذلكك فإنن االمهھمة ليیستت 
فقطط أأنن تبّشرر ااآلخرريینن منن خاللل مشارركتكك إإيیمانكك معهھمم, بلل أأيیًضا لصنع تالميیذذ ليیسووعع االمسيیح. حيینما تصنع 
ً لجسدد االمسيیح وولكنكك تضاعفف عدددد االتالميیذذ بما أأنن تالميیذذكك قدد تددرربوواا  االتالميیذذ فأنتت ال تضيیفف فقطط عدددداا
للووصوولل إإلى آآخرريینن أأيیًضا (2 تيیمووثاووسس 2: 2) تخيّیلل االتأثيیرر االمررّكبب لهھذذاا االتضاعفف في عدددد االتالميیذذ لوو أأنن 
جميیع االمؤؤمنيینن ووصلوواا إإلى أأناسس آآخرريینن يیختلفوونن عنهھمم. يیفتح هھھھذذاا ددووًما مجاالً جدديیدًداا لتأثيیرر ااإلنجيیلل, بما أأنن 

االمؤؤمنيینن يیشارركوونن إإيیمانهھمم بسهھوولة مع االمقرّربيینن إإليیهھمم. 

هھھھناكك ططرريیقة أأخررىى للمساهھھھمة في مهھمة هللا في نقلل إإنجيیلل يیسووعع االمسيیح إإلى شعووبب أأخررىى في االعالمم. 
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ااقررأأ فيیلبي 4: 15-20. يیشكرر بوولسس أأهھھھلل فيیلبي لمساهھھھمتهھمم االماليیة في خددمة إإررساليیتهھ. 

ااقررأأ كوولووسي 4: 2-4 وو أأفسسس 6: 18-20. في هھھھذذهه االمقاططع, يیططلبب بوولسس منن أأهھھھلل كوولووسي ووأأفسسس أأنن 
يیشترركوواا معهھ بالصالةة ألجلل خددمتهھ في نقلل ااإلنجيیلل إإلى االشعووبب ااألخررىى.  

تووجدد عددةة ططررقق بإمكانكك أأنن تكوونن بهھا عضوًواا فّعاالً في مهھمة هللا في نقلل ااإلنجيیلل إإلى شعووبب االعالمم: 

بإمكانكك أأنن تعططي – تعلمّم كيیفف تساندد ااإلررساليیاتت في كنيیستكك االمحليیة وواالتززمم أأنن تعططي لكنيیستكك •
االمحليیة ما يیفووقق عشوورركك ووتقددماتكك االعادديیة تماًما كما فعلل أأهھھھلل فيیلبي مع بوولسس. 

بإمكانكك أأنن تذذهھھھبب – ااكتشفف االفررصص االتي تقددمهھا كنيیستكك للمشارركة في ررحالتت االتبشيیررقصيیررةة االمددىى •
ووخطططط للذذهھھھابب مع ووااحددةة منهھا. 

بامكانكك أأنن تصّلي – االتززمم بالصالةة ألجلل ااإلررساليیاتت وواالخددماتت كما فعلل ذذلكك أأهھھھلل كوولووسي ووأأفسسس •
لبوولسس. منن االمحتملل أأنن يیكوونن في كنيیستكك فررصة إلقامة لقاءااتت صالةة منتظظمة إلررساليیاتت معيینة. 

ما هھھھي االفررصص االمتووفررةة لكك للمساهھھھمة في نشاطط إإررسالي في كنيیستكك االمحليیة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ما هھھھي االخططووةة االتي بامكانكك أأنن تقوومم بهھا للمساهھھھمة بكلل معنى االكلمة في مهھمة هللا لنقلل ااإلنجيیلل إإلى شعووبب 
االعالمم خاررجج حددوودد كنيیستكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االخامسس: أأهھھھّميیتي تظظهھرر عنددما أأكملل مهھمتي. 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا ليیساعددكك في أأنن تفهھمم بووضووحح كيیفف تكتشفف االقصدد ووااألهھھھميیة االحقيیقيیة لمهھمتهھ. •

حيینما تكتشفف مكانكك في مهھمة هللا حيینئذٍذ فإنن كلل ماتعلمتهھ عنن االحقق يیبددأأ في االتالؤؤمم معاً – أأنن تكوونن فّعاالً, 
عضوًواا مخلًصا لكنيیستكك االمحليیة, أأنن تكتشفف ووتستخددمم مووااهھھھبكك االررووحيیة, أأقلبب حيیاتي ووأأصبح شخًصا معططيًیا, 

أأنن تتعلمم كيیفف تشارركك إإيیمانكك ووتكتشفف أأهھھھميیتكك في مهھمة هللا في صنع االتالميیذذ. 

ااقررأأ أأعمالل 26: 13-20. بيینما يیصفف بوولسس حدديیثهھ مع االملكك أأغرريیباسس, فإنهھ يیتحددثث عنن االمأموورريیة االتي 
أأعططاهھھھا لهھ االمسيیح لنقلل ااإلنجيیلل إإلى ااألممم. وويیعلنن في ااآليیة 19 بأنهھ لمم يیكنن عاصٍص للررؤؤيیة االتي ااستلمهھا منن هللا 
بلل باألحررىى كرّرسس حيیاتهھ ليیتممهھا. إإنن معررفتهھ بما خلقهھ هللا ليیكوونن عليیهھ كانن مصددررااً مستمرًراا للحفزز في حيیاةة 

بوولسس.  

ااقررأأ غالططيیة 1: 10-20. هھھھذذاا مقططع آآخرر يیعططي بصيیررةة لمصددرر بوولسس في ااألهھھھميیة االشخصيیة. 

ااقررأأ فيیلبي 3: 4-7. كانن بوولسس يیمتلكك خلفيیة تعليیميیة مؤؤثررةة ووااستعدداادًداا وومالحظظًة للشرريیعة االيیهھوودديیة, وومع ذذلكك 
فقدد  ااّتخذذ قرراارًراا ووااعيًیا في االبحثث عنن ااألهھھھميیة في عالقتهھ بيیسووعع االمسيیح ووليیسس ااألهھھھميیة في إإنجاززااتهھ 

االشخصيیة. 
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هھھھلل أأنتت متحفزز في حيیاتكك االخاصة بالررغباتت االددااخليیة إلررضاء هللا أأمم بما قدد يیقوولهھ أأوو يیفكرر بهھ ااآلخرروونن؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااذذكرر خيیارًراا معيیًنا ااتخذذتهھ لكي تررضي هللا بددالً منن أأنن تررضي ااالخرريینن؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 2 تيیمووثاووسس 4: 6-8. ااستنادًداا على هھھھذذاا االكالمم االذذيي ُكتبب ليیسس قبلل فتررةة ططوويیلة منن إإعدداامم بوولسس في 
ررووما بسببب االمسيیح, كيیفف تصفف إإحساسس بوولسس بأهھھھميیتهھ االشخصيیة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا كنتت تعلمم أأنكك ستمووتت قرريیًبا, كيیفف تقيیسس أأهھھھميیتكك االشخصيیة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااذذكرر تعدديیالً إإيیجابيًیا ووااحدًداا بإمكانكك أأنن ُتجرريیهھ في حيیاتكك ااآلنن لكي تضيیفف أأهھھھميیة أأبدديیة عظظيیمة لحيیاتكك. مثالً, 
قدد يیكوونن قرراارًراا بأنن تشترركك في االصالةة بانتظظامم ووتررتيیبب ألجلل مشارريیع ااإلررساليیاتت االتي تددعمهھا كنيیستكك, أأوو 
أأنن تجدد ططرريیقًة أأفضلل لتووظظيیفف مووااهھھھبكك االررووحيیة  في االخددمة عنن ططرريیقق كنيیستكك االمحليیة لكي تووصلل إإنجيیلل 
يیسووعع االمسيیح لآلخرريینن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يیووجدد شيیئانن يیبقيیانن إإلى ااالبدد- أأررووااحح االناسس ووكلمة هللا. حيینما تقددمم كلمة هللا للناسس فإنكك تقوومم باستثمارٍر قدد يیكوونن 
لهھ تأثيیرر أأبدديي. إإنن االشهھررةة وواالمالل وواالممتلكاتت ال تددوومم. حيینما تنتهھي حيیاتكك, فانن ااستثماررااتكك ااألبدديیة ستززووددكك 
بأهھھھميیة حقيیقيیة وومستمررةة. إإنن االمهھمة االتي تستططيیع أأنن تشارركك بهھا هھھھي االعملل مع االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن لصنع 
تالميیذذ حقيیقيیيینن ليیسووعع االمسيیح بغضض االنظظرر عنن عملكك أأوو خلفيیتكك ووهھھھي االططرريیقة االووحيیددةة لتحصلل فيیهھا على 

أأهھھھميیة ووقصدد حقيیقيیيینن. 

  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت إإضافيیة. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االددررسس االثامنن عشرر  

 s ااكتمالي بقووةة: تقدديیمم نفسي

كيیفف أأمتلكك االثقة لكي أأقفف أأمامم هللا حيینما تنتهھي هھھھذذهه االحيیاةة؟ 

آآيیة االحفظظ 1 يیووحنا 2: 28  

االفكررةة االررئيیسة لهھذذاا ااألسبووعع: ما ددمتت أأحيیا حيیاتي للمسيیح ووقووتهھ, بإمكاني أأنن أأقفف أأمامهھ بثقة 
ووفررحح. 

االثقة ووااحددةة منن أأهھھھمم االددوواافع االعظظيیمة وواالقوويیة في االحيیاةة, ووال يیووجدد شيء أأهھھھمم منن أأنن تكوونن لكك ثقة حيینما تقفف 
أأمامم هللا. يیعلمّم االكتابب االمقددسس بأنن كلل إإنسانن سيیقددمم في يیووممٍ ما تقرريیرًراا عنن حيیاتهھ أأمامم هللا. ووكتلميیذذٍ ليیسووعع 
االمسيیح فقدد تعلمتت أأنكك لنن تقفف أأمامم هللا ألجلل دديینوونة عقووبة للخططيیئة ألنكك آآمنتت بعملل يیسووعع االمسيیح االكاملل 
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وواالذذيي ددفع ثمنن عقووبة خططيیئتكك بددالً عنكك. مع ذذلكك, فحيینما تقفف في االنهھايیة أأمامم االمسيیح فإنكك ستقددمم تقرريیرًراا 
ا بكك, بعيیدًداا عنن  عنن حيیاتكك وواالفررصص االتي حصلتت عليیهھا وواالخيیاررااتت االتي ااّتخذذتهھا. سيیكوونن هھھھذذاا االتقرريیرر خاّصً

أأيي شخصص آآخرر. أأنتت مسؤؤوولل عنن حيیاتكك االخاصة ال عنن حيیاةة شرريیكك حيیاتكك أأوو وواالدديیكك أأوو كنيیستكك. 

يیتحددثث يیووحنا في ررسالتهھ االررسووليیة ااألوولى عنن االثقة االتي بإمكانكك أأنن تحصلل عليیهھا لتقفف أأمامم االمسيیح بال 
خجلل عندد مجيیئهھ, إإذذاا ما ااستمرريیتت في ثباتكك فيیهھ. يیتضمنن هھھھذذاا االددررسس ااألخيیرر االتعهھددااتت ااألساسيیة االخمسة لكي 
تتأكدد منن أأنن حيیاتكك هھھھي بحسبب ماأأااررااددهھھھا هللا أأنن تكوونن: أأنن تنضج في إإيیمانكك, أأنن تكوونن مخلًصا لكنيیستكك, أأنن 

تتعاملل مباشررةة مع االخططيیئة, أأنن تستثمرر في ااألشيیاء ذذااتت االقيیمة ااألبدديیة ووأأنن تقفف أأمامم االمسيیح بفررحح.  

 . sااليیوومم ااألوولل: أأنن أأتعهھدد بأنن أأستمرر بالنموّو في عالقتي با
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا ليُیرريیكك كيیفف تكوونن أأكثرر اانتظظاًما في سيیرركك االيیوومي معهھ. •

إإنن االحيیاةة االمسيیحيیة دداائًما فّعالة ووغيیرر ررااكددةة أأبدًداا. يیووجدد دداائماً االمززيیدد منن االتعلمّم وواالمززيیدد منن االعملل ووتووجدد دداائًما 
مساحة لتنموو في عالقتكك باd. في مررااحلل االنموو االررووحي ااألوولى تكوونن دداائًما معتمدًداا على ااآلخرريینن في ررسمم 
خرريیططة سيیرركك. ووأأثناء عمليیة نموّوكك في االمسيیح يیجبب أأنن تكوونن مسؤؤووالً عنن ااستمرراارر نّمووكك االررووحي حتى وولوو 

لمم يیكنن هھھھناكك أأحدد ليیساعددكك في ذذلكك. 

ااقررأأ كوولووسي 1: 9-11. كانتت صالةة بوولسس ووررغبتهھ ألهھھھلل كوولووسي هھھھي أأنن يیستمرروواا في نّمووهھھھمم.  

ااذذكرر على ااألقلل خمسس سماتت معيینة للنموو االررووحي وواالتي كانن بوولسس يیتمناهھھھا ألهھھھلل كوولووسي. ـــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااذذكرر أأيي منن هھھھذذهه االططررقق االمعيینة وواالتي نمووتت منن خاللهھا ررووحيًیا منذذ بدداايیة هھھھذذهه االماددةة االددررااسيیة. ــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إإذذاا لمم يینططبقق عليیكك أأيي مجاللٍ منن مجاالتت االنموو االررووحي االتي ذذكررهھھھا بوولسس في ررسالة كوولووسي, ااذذكرر 
االمجاالتت ااألخررىى االتي نمووتت بهھا ررووحيًیا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 2 تسالوونيیكي 1: 3.  شكرر بوولسس هللا ألجلل نموو أأهھھھلل تسالوونيیكي.  

ما هھھھما االمجاالنن االلذذاانن نما بهھما أأهھھھلل تسالوونيیكي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااذذكرر مثاالً معيّیًنا عنن كيیفف نمووتت بأحدد هھھھذذيینن االمجاليینن أأوو كليیهھما خاللل ددررااستكك لهھذذهه االماددةة االددررااسيیة. ــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 2 بططررسس 3: 1-10. يیذذّكررنا بططررسس بأنن االمسيیح قدد ووعدد بانهھ سيیعوودد ووسيیجدددد االسماء ووااألررضض. نحنن ال 
نعلمم متى سيیحصلل هھھھذذاا وولكننا نستططيیع أأنن نكوونن مستعدديینن.  

ااقررأأ 2 بططررسس 3: 11-13.  على ضووء مجيء االمسيیح, يیسألنا بططررسس عنن أأيي نووعع منن االناسس يیجبب أأنن 
نكوونن.  
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ااقررأأ 2 بططررسس 3: 14-17. هھھھذذاا جوواابب بططررسس للسؤؤاالل االذذيي ططررحهھ في ااآليیة 11.  

ااقررأأ 2 بططررسس 3: 18 إإنن كلماتت بططررسس ااألخيیررةة لقرّرااء ررسالتهھ هھھھي أأنن يیستمرروواا بالنموو في نعمة وومعررفة 
ررّبنا وومخلّصنا يیسووعع االمسيیح. 

ستنتهھي قرريیًبا منن هھھھذذهه االددررااسة وولكنن نّمووكك في االمسيیح يیجبب أأنن يیستمرر لبقيیة حيیاتكك. لقدد تعلمتت أأنن االجززء 
ااألساسي في االنموو هھھھوو أأنن تصررفف ووقًتا يیووميًیا في قررااءةة االكتابب االمقددسس وواالصالةة. لقدد كانن لدديیكك خمسة ددررووسس 
كلل أأسبووعع. وومنن االمؤؤّملل أأنكك تعلمتت كيیفف تجدد ططررًقا أأخررىى لتقررأأ االكتابب االمقددسس ووتصلّي في االيیووميینن 
ااالخرريینن منن كلل أأسبووعع. إإذذاا لمم تكنن بعدد, فهھذذاا هھھھوو االووقتت االمناسبب لتقوومم بذذلكك. إإليیكك بعضض ااالقتررااحاتت لططررقق 

ااستمرراارريیتكك في سيیرركك االيیوومي مع هللا:  

تتووفرر االعدديیدد منن االكتبب االمختصة بالقررااءااتت وواالتأمالتت االيیووميیة منن االكتابب االمقددسس ووكيیفيیة تططبيیقهھا •
شخصيًیا. تستططيیع أأنن تحصلل عليیهھا منن االمكتباتت االمسيیحيیة أأوو بامكانكك تحميیلهھا مباشررةة منن ااإلنتررنيیتت. 

إإذذاا لمم تكنن متأكدًداا , ااستشرر أأحدد قاددةة كنيیستكك ليینصحكك بخططة جيیددةة لخلووتكك االيیووميیة. 

تستططيیع أأنن تستمرر بنموّوكك االررووحي منن االكتابب االمقددسس فقطط. تتووفرر خطططط عدديیددةة تررشددكك إإلى كيیفيیة •
قررااءةة االكتابب االمقددسس كامالً في سنة (أأوو أأيي فتررةة منن االززمنن). أأوو تستططيیع ببساططة أأنن تبددأأ وو تقررأأ 
بانتظظامم كلل يیوومم, على أأنن يیكوونن هھھھددفكك قررااءةة االكتابب االمقددسس كامالً, بغضض االنظظرر عنن االووقتت االالززمم 

لذذلكك. حيینما تقررأأ االمقططع االكتابي االمخصصص لذذلكك االيیوومم, ااسألل نفسكك هھھھذذهه ااألسئلة االثالثة ااألساسيیة: 

بماذذاا يیخبررني هھھھذذهه االمقططع حّقاً؟ 1.

ماذذاا يیعني هھھھذذاا االمقططع حّقاً؟  2.

كيیفف ااططّبقق هھھھذذاا االتعليیمم على حيیاتي؟ 3.

حيینما تنتهھي منن هھھھذذهه االماددةة االددررااسيیة, كيیفف ستستمرر في قررااءةة االكتابب االمقددسس وواالصالةة كلل يیوومم؟ ااكتبب 
خططتكك هھھھنا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االيیوومم االثاني: أأنن أأتعهھدد بأنن أأكوونن مخلصاً لجسدد االمسيیح . 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ِّ بأنكك ستقيّیمم بأمانة االتززاامكك تجاهه كنيیستكك االمحليیة ووأأنكك ستقوومم بأيیة خططووةة ضرروورريیة لددعمم هھھھذذهه • صلل
االعالقة. 

إإنن أأحدد أأعظظمم مصاددررنا للقووةة وواالحمايیة وواالثقة تأتي منن كوونكك جززًءاا منن االكنيیسة, جسدد االمسيیح. إإنن االناسس االتي 
يینتموونن إإلى مجتمعاتت تررّكزز بشكلل كبيیرر على " االفرردديیة" يیعانوونن منن ااددررااكك هھھھذذاا االمفهھوومم. وولكنن االحقق االكتابي 

يیقوولل إإنن ااإلخالصص للكنيیسة االمحليیة هھھھوو ووااحدد منن أأهھھھمم االتززااماتت االحيیاةة. 
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ااقررأأ عبرراانيیيینن 10: 19-25. لقدد تعلمتت سابًقا في االددررسس االتاسع منن عبرراانيیيینن 10: 25 مددىى أأهھھھميیة عددمم 
ترركك ااجتماعاتنا مع االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن. في االنصص االذذيي أأررشددنا لذذلكك االتعليیمم , الحظظ االثقة وواالضمانن في 

ااألقترراابب منن هللا ووحاجة االمؤؤمنيینن ليیشجع كلل ووااحدد ااآلخرر. 

منذذ أأنن بددأأتت بهھذذهه االددررااسة, ااعطِط مثاالً لشخصص شّجعكك لكي تحبب ااآلخرريینن وولكي تقوومم بأعمالل صالحة. ــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أأعطِط مثاالً عنن كيیفف شّجعتت مؤؤمًنا آآخرر في كنيیستكك لكي يیحبب ااآلخرريینن وويیقوومم بأعمالل صالحة؟ ــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ أأفسسس 2: 19-22. ووّضح إإذذاا ما كانن هھھھذذاا االمقططع يیعّلمم بأنن االنموو يیحصلل فرردديًیا أأمم جماعيًیا مع 
االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً اامم جماعيًیا؟  ااقررأأ أأفسسس 4: 11-16. مررةة أأخررىى, هھھھلل االنموو االررووحي االمذذكوورر هھھھنا يیحصلل فرردديّیا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 1: 10, وو فيیلبي 1: 27, وو كوولووسي 2: 2 وو 19. في كلل مقططع منن هھھھذذهه االمقاططع الحظظ 
االترركيیزز على االمؤؤمنيینن االذذيینن يیكوونوونن مًعا وومّتحدديینن.  

منذذ أأنن بددأأتت هھھھذذهه االددررااسة هھھھلل ااززدداادد أأمم قللَّ إإخالصكك في حضوورر ااجتماعاتت كنيیستكك االمحليیة ؟ ــــــــــــــــــــــ 
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منن االووااضح أأنن مجرردد االتووااجدد مع االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن ال يیضمنن لكك االنموو االررووحي. على كلل شخصص في االمجمووعة أأنن يیكوونن 
مسؤؤووالً عنن إإيیمانهھ ووططاعتهھ لحقّق كلمة هللا. مع ذذلكك فإنن االترركيیزز في هھھھذذهه االمقاططع هھھھوو على حاجتكك لتختبرر االنموو االررووحي 

االشخصي كجززء منن االكنيیسة, جسدد االمسيیح.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیجبب أأنن تعططي أأوولوويیة أأكبرر لحضوورر ااجتماعاتت كنيیستكك؟ ووّضح ووااعطِط أأسباًبا ألجووبتكك؟ ـــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما هھھھي االخططووااتت االتي يیجبب أأنن تقوومم بهھا على ووجهھ االتخصيیصص, لكي تضمنن ااستمرراارريیة نموّوكك ضمنن جسدد 
االمسيیح؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

منذذ أأنن بددأأتت هھھھذذهه االددررااسة, هھھھلل ااززدداادد أأمم قللّ ااشتررااككك في خددماتت كنيیستكك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ماذذاا تفعلل على ووجهھ االتخصيیصص, لكي تخددمم منن خاللل كنيیستكك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل يیجبب أأنن تعططي أأوولوويیة أأكبرر لخددمة كنيیستكك االمحليیة؟ إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك, ماذذاا ستفعلل؟ اابددأأ بمجاالتت 
االخددمة االتي تستهھوويي ااهھھھتمامكك. إإذذاا لمم تكنن ووااثًقا منن االفررصص االمتاحة في كنيیستكك, ااسألل هھھھنا ووهھھھناكك لكي 
تكتشفف ما هھھھي هھھھذذهه االفررصص. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لقدد أأعططاكك هللا ثالثة مصاددرر رراائعة لكي تساعددكك في االحيیاةة: االكتابب االمقددسس وواالررووحح االقددسس وواالكنيیسة االمحليیة. 
إإنن االتززاامكك تجاهه كنيیستكك االمحليیة هھھھوو أأمرر حاسمم بكلل معنى االكلمة لكي تجدد ااألهھھھميیة في االحيیاةة االتي أأعططاكك 

إإيیاهھھھا هللا. 
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االيیوومم االثالثث:  أأتعهھدد بأنن أأتعاملل مباشررةًة مع االخططيیئة في حيیاتي . 
االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي يُیرريیكك هللا أأيیة خططيیئة في حيیاتكك تحتاجج إإلى أأنن تعتررفف بهھا , وومنن ثمم ليیساعددكك على أأنن •
تتعاملل معهھا كتابيًیا. 

ال يیووجدد لدديیكك أأيي سببب لكي تفقدد بهھجة خالصكك. لقدد أأعططاكك هللا حيیاةة ووووفرر لكك كلل ااحتيیاجاتكك: االكتابب االمقددسس 
وواالررووحح االقددسس االساكنن فيیكك وواالكنيیسة االمحليیة لكي ُتمّكنكك في أأنن تووااجهھ بنجاحح تحدديیاتت االحيیاةة. إإنن االشيء 
االووحيیدد االذذيي قدد يیمنع هللا منن أأنن يیتممم جميیع مقاصددهه في حيیاتكك هھھھوو سماحكك للخططيیئة بأنن تسيیططرر على حيیاتكك 

مررةة ااخررىى. يیمكنكك أأنن تتجنبب ذذلكك. 

ااقررأأ مززموورر 51: 1-19. كتبب ددااوودد هھھھذذاا االمززموورر حيینما كانن منكسرًراا أأمامم هللا بسببب خططيیئة االززنا االتي 
ااررتكبهھا مع بثشبع ووتررتيیبهھ مسالة قتلل ززووجهھا لكي يیغططي على حبلهھا االذذيي نتج عنن هھھھذذهه االخططيیئة. ووكما كانن 

ددااوودد مذذنًبا بسببب االززنا وواالقتلل يیمكنن أأنن تكوونن أأنتت أأيیًضا قاددرًراا على ااررتكابب أأيیة خططيیئة. 

الحظظ بأنن ددااوودد فهھمم االعالقة بيینن االخططيیئة االتي ااررتكبهھا (مززموورر 51: 1-3) ووبيینن االططبيیعة االخاططئة االتي وُولدد 
بهھا  وواالتي حرّرضتهھ إلررتكابب االخططيیئة.  

على أأساسس مززموورر 51: 6 وو 16-17, ماذذاا يیرريیدد هللا مّنا أأنن نفعلل عنددما نددرركك بأننا قدد أأخططأنا؟ ــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ااقررأأ غالططيیة 6: 7-9.  ررغمم أأنن يیسووعع االمسيیح قدد ددفع بددالً عنكك ثمنن عقووبة ططبيیعتكك االخاططئة (االمووتت 
ااألبدديي) فإنن كلل مررةة تررتكبب فيیهھا خططايیا شخصيیة, تووجدد عووااقبب لهھا.تلّقى ددااوودد االررحمة وواالغفرراانن منن هللا وولكنهھ 
مع ذذلكك ووااجهھ عووااقبب عدديیددةة بسببب خططايیاهه االمتعلقة ببثشبع ووززووجهھا وواالبعضض منن هھھھذذهه االعووااقبب ااستمررتت لبقيیة 
حيیاتهھ. اانن مبددأأ االززررعع وواالحصادد جووهھھھرريي وويیظظهھرر في االعالمم حووااليیكك وويیتناقلهھ االكتابب االمقددسس منن االبدداايیة إإلى 

االنهھايیة. تجلبب االخططيیئة عووااقبب عمليیة خططيیررةة ررغمم أأنن يیسووعع قدد ددفع ثمنن عقووبة االخططيیئة كامالً.  

ااقررأأ يیووحنا 16: 8.  إإنن إإحددىى االووظظائفف ااألساسيیة لررووحح هللا هھھھي أأنن يیبّكتكك حيینما ال تتعاملل بشكلل مالئمم مع 
االخططيیئة. أأنن تتعلمم االسيیرر كلل يیوومم بخضووعع لررووحح هللا يیسمح لكك بأنن تكوونن حساًسا للتعاملل مع االخططيیئة مباشررةة 

ووأأنن ال تسمح لعووااقبهھا أأنن تتررااكمم  ووتعيیقق عالقتكك باd ووااآلخرريینن. 

هھھھلل تعاني منن أأيیة ضغيینة أأوو غضبب أأوو مررااررةة تجاهه أأيي شخصص آآخرر؟ أأوو هھھھلل أأسأتت إإلى شخصص ما وولمم 
تتعاملل مع االمووضووعع بشكلل مالئمم؟ إإذذاا كانن االجوواابب أليي منن هھھھذذيینن االسؤؤااليینن, نعمم ااذذكرر كيیفف يیجبب اانن 
تتصررفف كتابيًیا. ( إإذذاا لمم تكنن متأكدًداا, ررااجع االددررسيینن 13 وو 15). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هھھھلل سمحتت أليیة خططيیئة أأنن تبقى في حيیاتكك ددوونن أأنن تتعاملل معهھا كتابيًیا؟ إإذذاا كانن ااألمرر كذذلكك, أأذذكرر ماذذاا يیجبب 
أأنن تفعلل كتابيًیا لكي تحافظظ على  ااستمرراارر عالقتكك  باs؟ ( إإذذاا لمم تكنن متأكدًداا منن االجوواابب, ررااجع االددررسس 13) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لقدد تعلّمتت بأنن حيیاتكك االجدديیددةة في االمسيیح مضموونة ووتعتمدد على كلل ما فعلهھ بمووتهھ ووددفنهھ ووقيیامتهھ. ما يیهھمم ااآلنن 
هھھھوو االططرريیقة االتي تحيیا بهھا حيیاتكك. ووما يیؤؤسفف لهھ أأنن بعضض تالميیذذ يیسووعع االمسيیح يیررتاحوونن مع االخططيیئة ووبذذلكك 
يیفقددوونن موودّدةة شرركتهھمم باd. يیعاني جميیعنا منن االخططيیئة وولكنن يیجبب أأنن تتعهھدد منن خاللل االصالةة بأنكك ستتعاملل 

مع االخططيیئة مباشررةة ووبططرريیقة كتابيیة, لكي تصبح حيیاتكك كما يیرريیددهھھھا هللا أأنن تكوونن. 

االيیوومم االرراابع:  أأتعهھدد بأنن أأستثمرر ااألشيیاء ذذااتت االقيیمة ااألبدديیة . 
االصالةة االيیووميیة: 

  281



أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

ااططلبب منن هللا االشجاعة لكي ُتقيّیمم بأمانة مددىى ترركيیزز حيیاتكك على ااألشيیاء ذذااتت االقيیمة ااألبدديیة. •

لقدد ووضع هللا كلل ووااحدد منا على هھھھذذهه ااألررضض ألجلل قصددٍ معيینن, هھھھوو قصددهه. وو في االنهھايیة حيینما تقفف في 
محضرر هللا فأنن أأهھھھميیتكك ستظظهھرر منن خاللل ااألشيیاء ااألبدديیة االتى ااستثمررتت حيیاتكك فيیهھا. إإنن اافتقارركك للترركيیزز 
ااألبدديي قدد يیتسببب في فقدداانكك فررصص الستثمارر حيیاتكك بشكلل حكيیمم. وولكنن االترركيیزز على ااألشيیاء ذذااتت االقيیمة 

ااألبدديیة سيینتج أأهھھھميیة أأبدديیة.  

ااقررأأ كوولووسي 3: 1-4. هھھھذذهه ددعووةة لكي تضع ترركيیززكك على ااألشيیاء ذذااتت االقيیمة ااألبدديیة.  

ااذذكرر أأكثرر ثالثة أأوو اارربعة أأشيیاء تنشغلل بهھا أأسبووعيًیا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااررسمم مقيیاًسا  مددررًجا منن عشرر ددررجاتت وويیكوونن االررقمم عشررةة ااألعلى, ثمم قدّدرر كلل نشاطط منن االنشاططاتت االتي 
ذذكررتهھا على أأساسس قيیمتهھا ااألبدديیة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  282



ااقررأأ 1 كووررنثووسس 3: 5-12. يیقاررنن بوولسس في ااآليیة 12 بيینن نووعيینن منن موواادد االبناء, تلكك االتي لهھا قيیمة 
دداائمة(االذذهھھھبب وواالفضة ووااألحجارر االكرريیمة) ووتلكك االتي تفنى (االخشبب وواالعشبب وواالقشش). 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 3: 13-14. إإنن االيیوومم االذذيي يیتحددثث عنهھ بوولسس هھھھوو يیوومم عووددةة االمسيیح حيیثث فقطط ااألشيیاء 
ذذااتت االقيیمة ااألبدديیة سيیكوونن لهھا أأهھھھميیة. ووسيینكشفف عملل كلل شخصص سووااء كانن دداائماً اامم فانيًیا.  

إإذذاا كانتت قائمة خيیررةة نشاططاتكك أأعالهه ال تتضمنن االعدديیدد منن ااألشيیاء ذذااتت االقيیمة ااألبدديیة, ااستشرر أأحدد قاددةة 
كنيیستكك بشأنن كيیفف تبددأأ في االبناء على أأساسس االمسيیح في حيیاتكك ووتعيیدد ترركيیزز حيیاتكك لكي تستثمرر في 
نشاططاتت إإضافيیة ذذااتت قيیمة دداائمة.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 3: 15. سيیأتي يیوومم تعطِط فيیهھ حساًبا عنن كيیفف ااستثمررتت حيیاتكك ووأأنن فقطط ااألشيیاء ذذااتت االقيیمة 
ااألبدديیة تعططي مكافأةةً أأبدديیة. ووتووّضح لنا هھھھذذهه ااآليیة أأنكك كتلميیذذ ليیسووعع االمسيیح فإنن االمسألة ليیستت فيیما إإذذاا كنتت 
ستخلصص وويیكوونن لكك حيیاةة أأبدديیة. كلل هھھھذذاا قدد تمم حسمهھ بما عملهھ يیسووعع االمسيیح منن خاللل مووتهھ ووددفنهھ ووقيیامتهھ. 

االمسألة هھھھنا هھھھي ما مددىى ااألهھھھميیة ااألبدديیة االتي ستكوونن لحيیاتكك.  

كمم هھھھوو محززنن  أأنن نفكرر بأنن بعضض االمؤؤمنيینن سيیقفوونن أأمامم االمسيیح في يیوومٍم ما وويیكوونوونن قدد عاشوواا حيیاتهھمم كلهّھا 
تارركيینن االقليیلل أأوو ال شيء منن ااألشيیاء االتي تددوومم إإلى ااألبدد. هھھھذذاا شيء يیجبب أأنن ال تخافف منهھ إإذذاا ما ااستثمررتت 

حيیاتكك فقطط في االشيیئيینن االلذذيینن لهھما قيیمة اابدديیة: كلمة هللا ووااررووااحح االناسس.  
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منن االمحتملل أأنكك ذذكررتت على ااألقلل نشاططيینن لهھما عالقة بتفاعلكك مع ااآلخرريینن. حتى وولوو لمم تعطِط قيیمة عاليیة 
لبعضض هھھھذذهه االنشاططاتت حسبب مقيیاسس االقيیمة ااألبدديیة, فإنن االووقتت االذذيي تتفاعلل بهھ مع ااآلخرريینن قدد يیكوونن لهھ أأهھھھميیة 
أأكبرر. إإنن االشيیئانن االلذذاانن يیبقيیانن إإلى ااألبدد هھھھما كلمة هللا ووررووحح االناسس ووأأنتت تثقق باs في أأنن تططوورر صددااقاتت 
ووعالقاتت في أأيي مجالل عامم( االعملل, االمددررسة, االعائلة, أأوو نشاططاتت ططووعيیة أأوو محليیة) ثقق أأيیًضا بهھ كي يیعططيیكك 

فررصص لتقدديیمم كلمة هللا لهھمم بططرريیقٍة ما.



االيیوومم االخامسس: أأنن أأتعهھدد بأنن أأقفف أأمامم االمسيیح بفررحح . 

االصالةة االيیووميیة: 

أأططلبب منن هللا أأنن يیفتح قلبكك لكي تقبلل حقق كلمتهھ. •

صلِل لكي تفهھمم اااللتززااماتت االتي تمم مناقشتهھا هھھھنا ووألجلل االشجاعة في تنفيیذذهھھھا وواالمحافظظة عليیهھا. •

إإنن أأعظظمم ررضا في االحيیاةة هھھھوو أأنن تقوومم بعملل صالح وويیتمم مكافأتكك عليیهھ. االيیوومم ستختمم هھھھذذهه االددررااسة االتي بددأأتهھا 
قبلل أأسابيیع عدديیددةة. تهھانيینا, أأحسنتت. وولكنن ااألهھھھمم يیبقى في أأنن تختبرر االووقووفف أأمامم مخلّصكك يیسووعع االمسيیح 
عاررًفا بأنكك كنتت أأميیًنا لهھ ووأأنكك ااستثمررتت حيیاتكك بحكمة لألبدديیة. ووإإذذاا ما ططّبقتت هھھھذذهه االددررووسس االتي تعلمتهھا, 

فإنكك ستقفف أأمامهھ بفررحح عظظيیمم. 

ااقررأأ ررووميیة 14: 10-12. يیتحددثث بوولسس عنن ذذلكك االيیوومم حيیثث أأنن كلل مؤؤمنن سيیعططي d حساًبا عنن حيیاتهھ. 
وويیسّمي هھھھذذاا كــــــــرســــــــي ديــــــــنونــــــــة املــــــــسيح. إإنهھ االووقتت االذذيي يیعططي فيیهھ كلل مؤؤمنن حساًبا لحيیاتهھ على االنقيیضض منن 

دينونة العرش اأابيض العظيم االذذيي هھھھوو ألوولئكك االذذيینن لمم يیؤؤمنوواا بالمسيیح (ررؤؤيیة يیووحنا 20: 15-11). 

ااقررأأ 1 كووررنثووسس 4: 16-18.  يیظظهھرر بوولسس هھھھنا االترركيیزز ااألبدديي االذذيي ررأأيیتهھ في ددررااسة يیوومم أأمسس.  
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ااقررأأ 2 كووررنثووسس 5: 1-10. الحظظ أأنن ااإلصحاحح االخامسس يیستمرر في االمنظظوورر ااألبدديي لالصحاحح االرراابع. يیقددمم 
هھھھذذهه االمقططع تحدديًیا  آآخررااً لكك لكي تكوونن ووااثًقا حيینما تقفف أأمامم كررسي دديینوونة االمسيیح.  

ااقررأأ 1 يیووحنا 2: 28-29. إإنن ثقتكك في ووقووفكك أأمامم كررسي دديینوونة االمسيیح تأتي منن حيیاتكك االثابتة وواالمستمررةة 
في االمسيیح. 

ااقررأأ يیووحنا 15: 1-12. ضع ااشاررةة على عدددد االمررااتت االتي ظظهھررتت فيیهھا صيیغة "يیثبتت" أأوو" يیستمرر"      أأوو 
ً على عالقتكك بهھ فإنكك ستنهھي مسيیررةة حيیاتكك بثقة وولنن  "يیمكثث" في كالمم هھھھنا. ماددمتت تحيیا حيیاتكك معتمدداا

تستحي حيینما تقفف اامامم ررّبكك وومخلّصكك. 

ااقررأأ 2 تيیمووثاووسس 4: 6-8. لقدد عررفف بوولسس بأنهھ سيیمووتت قرريیًبا وولكنكك تستططيیع أأنن تررىى ثقتهھ ووهھھھوو يیستعدد 
لكي يیقددمم حساًبا لحيیاتهھ للمسيیح. بإمكانكك أأنتت أأيیًضا أأنن تمتلكك هھھھذذهه االثقة إإذذاا ما عشتت حيیاتكك بالحقق االكتابي 

ووبقووةة هللا. 

هھھھلل يیووجدد في حيیاتكك أأيي شيء يیمنعكك منن أأنن تقفف أأمامم كررسي دديینوونة االمسيیح بفررحح ووثقة؟ إإذذاا كانن هھھھناكك 
شيء, تعاملل معهھ مستخددًما االحقق االذذيي تعلمتهھ. إإذذاا لمم يیكنن, ااسألل هللا ليیجعلكك قاددرًراا لكي تفهھمم ووتتبع 
اااللتززااماتت االخمسة االتي ددررستهھا خاللل هھھھذذهه ااألسبووعع. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  285



قدد تكوونن هھھھذذهه نهھايیة هھھھذذهه االماددةة االددررااسيیة وولكنهھا بدداايیة االمررحلة االجدديیددةة منن حيیاتكك. بحلوولل هھھھذذاا االووقتت, يیجبب أأنن 
تكوونن قدد أأنشأتت مماررسة رراائعة في صررفف ووقتت كلل يیوومم بالصالةة ووددررااسة االكتابب االمقددسس. يیجبب أأنن تكوونن 
منضّماً بشكلل فّعالل إإلى كنيیسة محليیة جيیددةة ووتكوونن قدد أأنشأتت صددااقاتت مع االمؤؤمنيینن ااآلخرريینن. إإنن كلل االجهھدد 
االذذيي صررفتهھ في إإتمامم هھھھذذهه االماددةة االددررااسيیة سيیكوونن بال قيیمة إإذذاا لمم تتبع ووتحيیا االحقق االذذيي تعلّمتهھ. وولكنن, إإذذاا 

كنتت مخلًصا بأنن تستمررفي االنموو في نعمة وومعررفة يیسووعع االمسيیح, فإنن جهھددكك سيینتج أأهھھھميیة أأبدديیة.  

ااآلنن, أأصبح ااألمرر على عاتقتكك لكي تبني على هھھھذذاا ااألساسس. حافظظ على هھھھذذهه االددررااسة ووررااجعهھا ووااستخددمهھا 
في مساعددةة ااآلخرريینن. إإذذاا لمم تكنن متأكدًداا كيیفف تستمرر في ووقتكك االيیوومي مع االكتابب االمقددسس, ااططلبب االمساعددةة.  

ال تلتفتت أأبدًداا إإلى االووررااء. اانددفع إإلى ااألمامم ووعشش خططة هللا لحيیاتكك ووااكتشفف مكانكك في مهھمتهھ.  

  مالحظظاتت: أأسئلة أأوو تعليیقاتت لددررااساتت وو حووااررااتت إإضافيیة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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