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 (١١-١: ٥ رو) عابالِص وسط يف يسوع حمبة

I-حياتنا يف األهم التكليف 
مؤمميي  أي ييؤ   التكليف األهم في حياة كل مؤمم  هؤم مة ؤل الح ؤي  مؤ  كؤل الشلؤر يسوؤ ال م ؤم  لل حيؤ  -أ 

  .(اإللساليل العظحى)ممميي  

 (٧٣-٧٣:  ٢٢مت) "هذه هي الوصية األولى والعظمى …من كل القلب…أن تحب الرب الهك "

ويمعاً التي تعمقيا ع  االستح ال يالحثؤار ة فؤي العةقؤل مؤ  الؤ ب هؤي اإلحتفؤام رحف ؤم   أحد أكث  العماقر -ب 

كثي م  ميؤا متعؤاملمن مؤ  هؤلا الحمبؤم  ركثيؤ   .نةر ال ب م  كل قلمريا ألنالحعيى الةشيشي  حملخاطئ 

 نتخلص ت عليا نظ  اخ ى رمج لش عيا م  ال سمل رملس ، ١١-١: ٥في لسالل ليميل  .م  الحثاليل ال يحيل

 .داخلياالحثاليل ال يحيل التي في  م 

يمؤ   ،نظ  خاطئل ع  كيؤف ميظؤ  ل لحة تيؤا الفؤعيفل لؤع مؤدفعيا أن نت اجؤ  ين تعؤد عيؤع رمج لاإلحتفام  -ج 

 امشؤع يسذا كانؤت مة ؤت م ح حشيشيؤل في ؤر أن  أنؤعخةل ذلك الحيظمل الحثالي الخاطئ كثي م  ميا معتشدين 

ح عيؤدما ال م مزدلين يمشللمن م  قيحل ح  م يهلا م عل  .رشدة يأن مي زيا الكثي  م  أجل ل رتلك الحة ل

 .لك  ل مشع  حتى سذا كيا ال نشع  ،رحة ل ودمدة جالفلمشع ين 

يهي في حد ذات ا دليل على م ؤد ل فؤي حياتيؤا حتؤى سذا  مةايلتيا الصغي ة يالفعيفل لحة ل ل تة ك قل ع -د 

 .بؤعيفل عيؤدما تكؤمن هؤلل الحة ؤل حشيشيؤل حتؤىلؤع ل م ى أن مة تيا . كان ح يا لع قليل في المقت الةاب 

 .لةر الفعيف ليس ح ا كاذبا

يلكؤ  ل ، خؤدمتياوعمل ل ت ال  هلا مغي يا ع  حشيشلان ن ى أن خدمتيا بعيفل يصغي ة يفي أيلر االحي -ل 

عيؤدما . يأمفاً ل ا م ازال أردمؤل )في المقت الةاب ( اآلنصغي ة يالفعيفل ف ي تة ك قل ع مشدل خدمتيا ال

 .ح ف لا لع م ازال أردملوخص كمب ماء نارعاً م  مة تيا  نعطي

"
الق يسةين خة متم  نحةو سمةمإ سق  ة المحبةة التةي ارهرتموهةا  عملكم وتعب هللا ليس بظالم حتى ينسىألن 

 ( ١١: ٦ عر) ".وتخ مونهم

 .نابؤ  حفي الةاب  ينتمق ينتخيل انف يا في الح تش ل عيدما مكمن ح يؤا  حرحة تيا  دليزاحياناً كثي ة ن -ي 

أن نةؤؤر ل مؤؤ  كؤؤل الشلؤؤر ال معيؤؤي أن هؤؤلا الةؤؤر كامؤؤل لكيؤؤع الةؤؤر الح ؤؤكمب الؤؤلي ال متح ؤؤك رشؤؤيء عؤؤ  

هيؤا )قل يؤا فؤي الةابؤ  " كؤل"لكيع مطلؤر أن نة ؤع مؤ   ل ال مطلر أن مكمن ح يا ناب  على الفمل .ال ب

  .كل ما نحتلك الزاللكيع ، نحتلك هم قليل ما "كل"يرال يم م  أن ( اآلني

رشلؤر كامؤل نةؤم  نمشاكل اليم  سي تطيعمن أن مةيمظيمن أن م عيدما متخطمن بغمطات يرعض الياس م -ز 

ن ؤد أعؤلال مختلفؤل لتلجيؤل ال ؤعي يلاء  لك  في ياق  االم  أنع في كل ممسم في حياتيؤا سؤمن نظؤل. ال ب

ال ب مة ؤؤماأن  نيهؤؤمالء اليؤؤاس ميتظؤؤ ين سن تتغيؤؤ  مؤؤ ين الةيؤؤال لةففؤؤل لكؤؤي مشؤؤدلي .رشلؤؤر كامؤؤل ل

  .رصملة أففل ي أقمى
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لكؤ  فؤي . لح بؤى يالع ؤادةألجؤل ا الصؤةةليحيل كالت شؤي  ي ألنشطلخ ين مةدين ف ح م ع  مة ل ل آي -ح 

سن مة تيؤا للؤ ب تيحؤم فؤي تلؤك . مختلفؤل فؤي حياتيؤامت جم رط ٍق كثي ة ي مشدل أن م  أن ح يا لل بحشيشل األ

 ليتييؤي يبؤعيفالةاب  دائحاً م دي نحطؤي ي. ةاب في ال اآلنلصغي ة يالفعيفل التي نحتلك ا اللةظات ا

التشليدمؤل فؤي حياتيؤا ي اليحطيؤل ع  مدى تشدم  ل يسهتحامؤع رؤاألمملليا لت  د، أث ت م م  يلك  م  خةل ا

تخيل أن م م  اللي هؤم ل سحتفؤ  أمؤمل الةيؤال  .لحدة ثةثمن سيل األلض رت  دل في صملة سن ان على

 .العادمل جداً م  خةل ت  دل

II-(١١-١: ٥ رو) النعمة اليت حنن فيها مقيمون 
ل كلحؤال. ع  حياتيا م عليا نؤتخلص مؤ  الحثاليؤل ال يحيؤل ميظمل الحلكمت مشد  ليا رملس( ١١-١: ٥ لي)في  -أ 

ت جحل  .٢في عدد  "نفتخ "هي نفس الكلحل الحت جحل  ٧في عدد  "دم " الح 

"
رجةا  علةى  نفتخةرو النعمةة التةي نحةن ايهةا مقيمةونالذي بإ أيضاً    صار لنا ال خول باإليمان سلةى هةذه 

… أيضاً اي الضيقات (م د) نفتخروليس قلك اق  بل  هللامج  
 

 لي(." باهلل ايضانفتخر  وليس قلك اقط بل

١١،  ٧، ٢:  ٥ ( 

يأن ، (أ ٢-١:  ٥ يل)ي اليعحل رثشؤل أن ل م ؤ  ريؤا يمش ليؤا دعمة رملس ليا هي أن نشيم ف - القيام اي النعمة -ب 

علييؤا أن (. ١١-٥: ٧ لي)أن نةر ال ب م  كل الشلر لى نةم المصيل األيسعييا نشف ردين م ايمل خةل 

 .ن فض الح ايمل أي الةلمل المسطى يأمفاً  الشكامل/الدميمنل ن فض

  .ل رشمة في نعحل ان ن شيميي  متمقعل ع  كيفيل هامل يلك   نشاط رملس معطييا ثةث -ج 

هؤي تع يؤ   فؤي مة ؤل لأن مةايلتيا الفعيفل يالصغي ة  عيدما ن ى أن نفتخر على رجا  مج  هللا .1

 )٢عدد (م د ل في حياتيا يلللك فية  ناجةمن في عيييع   ع

 )١١-٦ي  ٥-٧عدد  (ردالً م  اإلست ة  لليلس الضيقات /أن نفتخر اي التجارب  .2

  )١١عدد (عيدما نتشالك رعحق معع  هللانفرح ب/نفتخر .3

III- (٢: ٥ رو)جمد اهلل  نفتحر على رجاء 
أن نفتخ  على لجاء م د ل معيي أن مكمن . معظم األيقات محك  ت ادل ا ركلحل ثشل أي مشي  في الرجا كلحل  -أ 

م ؤر أن مكؤمن لؤدميا الثشؤل أن ال ؤعي يلاء مة ؤل الؤ ب  .م تكؤزة فؤي م ؤدل / لدميا ثشل أن حياتيؤا مةصؤملة

ياعحاليؤا ال  ؤيطل  لفعيفلسن مة تيا ا .ل لدلجل انيا سمن نيال م ازال أردمل عيييم عليا نةيا ناجةي  في 

  .نف ح ينفتخ  ر لا الح د رلنيل ع  م د ل في حياتيا يال سمل رملس مدين لفي طاعل د

 (٢: ٥ لي) ."مج  هللا) ثشل أي مشي (نفتحر على رجا  "

خؤ ين عيؤا أي الفؤيشات مؤا مشملؤع اآل رغؤض اليظؤ  عؤ  أن حياتيا ناجةل ط شاً للحشياس اإلل ي للي اح،نفتخ  -ب 

 .نة  نؤ ى قيحؤل حياتيؤا مؤ  ميظؤمل ل ينفتخؤ  أن حياتيؤا ت حؤع جؤداً يل ؤا مصؤي  أرؤدي .م ر احتحل ا التي

  .نفتخ  ينف ح ألن ل م ى أن تع يا ي خدمتيا الفعيفل ل ا قيحل عيدل
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 …ألن خفة ضيقتنا الو تية.يوماً ايوماً  يتج د لذلك ال نفشل بل و سن كان انساننا الخارجي يفنى اال اخلي"

 (١٣، ١٦:  ٤ كم) ".ثقل مج  أب ياً  أكثر ااكثر لنا تنشئ

ن أل يؤاحتؤى مةايلت. ل طير يك مم جداً نةمنا عيدما نتلمل في تشدم  ل لةياتيا يمة تيا لع هلا مش عيا جداً  -ج 

ال شؤ مل  رلعييايرال يم م  انيا ال ن ى هلا . ع  ال ي  في م د ل في حاب نا دليلةر ل هي في ذات ا ن

علييا أن نفتخ  . رملس مدعمنا أن ن ى، نفتخ  ينف ح أن حياتيا الفعيفل مةصملة في م د ل. لكي ا حشيشل

 .ينف ح ر لا ردالً م  أن نزدلي رةياتيا يالةكم علي ا رالفشل محا م عليا أن ن تعد ع  ل

لكؤ  الةشيشؤل هؤي أن  ،عيد الشيامل م د ل سيةيمن فييلكي م  اآلنكثي ين ميا م ين أن حيات م في فمبى  -د 

 .لح د الحكتحل اللي سمن م تعل  في الده  األتيلهم رلال  اآلنفي حياتيا  الح تعل م د ل 

ف ؤم وؤيء ال .نحيؤزل فؤي حياتيؤا فؤي الةابؤ  أي أن التةؤدي الةشيشؤي ليؤا هؤم انيؤا ال نشؤدل أن نشؤع  رح ؤد ل -ل 

هم ويء ال ن تطي  أن نشي ع رحشاع نا  .ع  رص نا" مخت ئ  "م تطي  أن نحيزل رةمثيا الخحس ف م ويء 

 .الح ي  في" مخت ئل"هي حيال  هلا الده رملس مشي  سلى أن الةيال الةشيشيل في . أي رةماسيا الخحس

.مع هللا اي المسيح اآلنمختبئة ألنكم    متم وحياتكم "
٤
مةتظهرون أنةتم أيضةاً متى أرهر المسيح حياتنةا  

 (٤-٧:  ٧ كم) ".اي المج  معإ

حتى نشدل أن نفتخ  على لجاء الح د م ر أن نعطي أنف يا يقت أما  كلحل ل يما تشملع ع  كيف م ى ل  -ي 

 .األتيالده  حياتيا في ل ع   عمشمل يأمفاً على ماحياتيا في الةاب  كدليل على م دل 

انيا رالط يعل نفتخ  عيدما نكمن نؤاجةي  ، أن نف ح ينفتخ  على لجاء م د ل هم تغيي  دمياميكي لحف مميا -ز 

أن ن ى حياتيا نشدل نة  نةتاج إلعةن م  ل لكي  .في أعي  الياس أي عيدما نشع  رةفمل ل في خدمتيا

هؤلا الحف ؤم  . فؤي م ؤد ل لدلجؤل انيؤا نفؤ ح ي نفتخؤ  فؤي هؤلا ألةؤق الةاب ة، الفعيفل يالصغي ة ناجةؤل

 .ل جداً م عليا أن نةيا رط مشل مختلف

IV- التنقية فهم عملية(:  ٥-٣: ٥ رو)الضيق نفتخر يف  
 ثةث نشاط م رطرملس  .(٥-٧: ٥ لي) أن نخت   أكث  م  ل الفيشاترملس معطييا رصي ة ع  كيف تحكيا  -أ 

كي ن ى  اإلل ي "للحيطق"نة  في حاجل  .دلك ا تلشائياً رط مشل ال محك  أن ن   التنقية والرجا ، لصبرا :هامل

 .اإللت اط ري  تلك الففائل

والتزكيةة  تزكيةة والصةبر صةبراً أن الضةي  ينشةئ  عةالمين نفتخةر أيضةاً اةي الضةيقاتوليس قلك اق  بل "

 )٥-٧: ٥ لي( ."لروح الق س المعطى لنااب   انسكبت اي  لوبنا  محبة هللاوالرجا  ال يخزي ألن رجا  

سن الفؤيشات ال  كيف محك  أن نفتخ  في م د ل عيدما نكمن في بيشات كثي ة؟ في رعض األحيان نت اءل -ب 

 قمماً  ح اً سن الفيشات تعحل كللض خص ل في ا ميحم  على العكس ت تطي  سن تحي  سخت ال م د ل في حياتيا

  .ح ح ياعلييا أن ال ند  الت الب يالفيشات أن تحي  التشد  ياليحم في  .ح

ن ؤ ب أي  لم ن د نعحل في عييي ل ل لا نةؤ  نيافي ت  رل ملتي العدي رلكاذم ع لي عليا نصدق أعيدما ندخل  -ج 

  .عةقتيا م  ل ناقصلمشمل ليا انيا فاولي  ي
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يجمد بيشات ال متياقض م  نحمنؤا ين ةيؤا فؤي مة ؤل ل يسن أن  في هلا اإلصةاح رملس ال سمل ممكد ليا -د 

  .العكس فالت الب ت تطي  أن تزمد ن ةيا في مة ل لعلى ي ات م  ال ب،ر كليا 

سلت ؤؤاط الت ؤؤالب الحيطؤؤق اإلل ؤؤي نةؤؤم ( عؤؤالحي )نشؤؤدل أن نفتخؤؤ  فؤؤي الفؤؤيشات فشؤؤد عيؤؤدما نعؤؤ ن  :عةةالمين -ل 

نشؤدل أن  .سن الت الب سمن تيت  ملس ما لم ن ى ال دن مؤ  يلاءهؤا .الحثار ة، التيشيل يال جاءيالفيشات ر

رؤد أن نؤدلك ذلؤك األمؤ  كؤي نشؤدل أن ن ؤتفاد ال .داخليؤا يؤت  فؤيمنفتخ  ينف ح فشؤد عيؤدما نؤ ى الخيؤ  الؤلي 

التغييؤؤ  لؤؤيس نتي ؤؤل تلشائيؤؤل للت ؤؤالب لكيؤؤع مةؤؤدث عيؤؤدما ن ؤؤت ير رط مشؤؤل  .حؤؤد مؤؤ  فمائؤؤد الت  رؤؤل ىألقصؤؤ

 .ت ير رط مشل صةيةلي تةدث رداخليا معطييا الشدلة أن ن تف حيا للعحليل ال .حصةيةل 

علحيؤا أن معشؤمب فؤي لسؤالتع م   .متيمعؤليمشؤشات  مؤ  ت ؤالبالفغط يتشحل أنما  كثي ة  تعيي ةضيق كلحل -ي 

، الؤ فض، ثؤل األلؤم، الفؤ  لفؤل متجحيعيا نخت ؤ  بؤيشات مخي (٢:١م  " )ت الب متيمعل "الفيشات هي 

 .اإلح اط، سمء الف م دي، الحشايمل،ااإلحتياج الح الخمن،

 السا طة سان، الخليقةاآلنسبليس، هللا، : أربع مصادر للضغط اي حياتنايوج   -ز 

  م  ط قعنتف   األمم ي نة  م ر علييا أنويزعزع  أيالدليؤدب  لللكيحب  ل .1

 نراض ونقاوم  م ر علييا أن. علييا يعلى األمميهجم  لللك يكره سرليس .2

 خطامانا ع نتوب أن  علييا خ م ياآل نف عيؤقي  لللكيخطئ  ان اآلن .3

 (٢٧-٢١: ٨ رو) طهرهان   علييا أن. على األممتثور  لللك تئن الخليشل .4

نفخؤؤ  /نةؤؤ  ال نفؤؤ ح. رغؤؤض اليظؤؤ  عؤؤ  مصؤؤدل األلؤؤم سذا اتخؤؤلنا لد الفعؤؤل الصؤؤةي  سؤؤتكمن اليتي ؤؤل لخي نؤؤا -ح 

 ل فؤي داخليؤا عيؤدما ن ؤت ير رط مشؤلفؤيشراليتي ؤل، نفتخؤ  رحؤا تيت ؤع ال رالفيشل في حؤد ذات ؤا يلكؤ  نفتخؤ 

غي نؤا يلكؤ  عيؤدما ن ؤت ير الت  رؤل فؤي حؤد ذات ؤا ال تشؤدل أن ت   .صةيةل لل يح الشؤدس ينةؤ  فؤي الفؤيشل

 . خليااهلا ما ميت  التغيي  في د ،رإستح ال رإعادة ت تير قلمريا نةم ل يكلحتع

ا ن ؤلل م عليؤسن الفؤغط . طاعل م م  ردل م  اإلست ة لتزا  رإعادة قلمريا سلى مة ل يإلا :المثابرة/الصبر -ط 

طات ت عليؤا سن الفؤغ .ثار  رؤدالً مؤ  اإلست ؤة  ياإلح ؤاطح يع  لحاذا م ر أن ن  رااسئلل كثي ة ع  عةقتيا 

 .حك  أن تةدث سذا است لحيا يت كيا لمفي تفكي  م تح  ع  التمار  التي تلةق الحثار ة يأمفاً التمار  التي 

يهلا م عليا نعيد ت تير قلمريا فؤي مة ؤل الؤ ب يطاعتؤع يأن ن ؤتح  رإصؤ ال حتؤى نشؤدل أن نختؤ ق ينلخؤل 

الفغط م عليا نيحؤي عفؤلل اإلمحؤان تحؤ م  الحشايمؤل مشؤمي . الةال اللي عيد ال ب للحشكلل التي ن تاز في ا

م عل العفؤلل تيك ؤ  أيالً سن العفلل تشمى عيدما تيحم فمق الط يعي رإستخدا  يزن أكث  . عفةت ال  م

 . ثم ت يى رشمة

كيفيؤل ليمؤل ي ي  مؤا نعحؤلرؤ عحيؤقسلت ؤاط  هيؤاك.التغيي  طممل األجل في ست اهؤات قلمريؤا يأفعاليؤا :التزكية -ي 

 .ال ب يف م اإلعةناتزمد قدلتيا في سستش ال الحزمد م  هلا م   حعيدما متكمن أفعاليا يط يعتيا و ي ل .ال ب

  (٨:٨ مت)." يعينون هللا القلب ألنهمألنقيا   طوبى"
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 عيؤدما نؤ ى رمبؤمح كؤل مؤا لؤدى ل ليؤا فؤي اليؤم  ىل  نخؤز .هم أن نتمق  رثشل أن نخت   م د ل:الرجا  -ك 

 .األخي 

 (٥:٥ لي) ."بنا بالروح الق س المعطى لناألن محبة هللا    انسكبت اي  لو الرجا  ال يخزيو"

 .نظ  متفائلل أي م الغل لكي ا الةشيشل لهلل حشيشل لي ت م  د يج .  لياعيدما ن ى نتائ  مة ل ل ل  نخزى -ل 

 م  خةل ن ى م دل في حياتيا يأن( أ  ال ر ارغض اليظ  سذا كيا نشع  ( اآلنال جاء م عليا ن ى مة تع ليا 

عيدما ن ى أن ما اخت  نال في حياتيا كان م د حشيشي  نخ طل   .سخاء عطاءل.رر  مة تيا الفعيفل يالشليلل 

 .يأن كل الت الب التي م لنا ر ا نت  م  خةل ا ثحال في حياتيا

رؤملس  .عؤداية معؤع فؤي ل أح يا حتى عيؤدما كيؤا -ن تش ل مة ل ل  م  أن نكمن يي  ممهلي  ألنال نخان  -  

 .(١١-٦: ٥ لي)ى متكلم ع  مة ل ل التي ر    ا ل  نخز

نَّا، " ون اََكةْم بِةاألَْحَر ،  َْ  تََصالَْحنَا َمَع هللاِ بَِمْوِت اْبنِِإ، َونَْحن  أَْعَ ا   اَإِْن ك  َصةالَح  ُ  بَِحيَاتِةِإ َونَْحةن  م   ."نَخْلة

 (١١: ٥لي )

V- وهذا أكرب فخر لنا( ٥:١١ رو)هلل ابنفتخر ونفرح 
 ( ١١- ١١: ٥ لي)" .نَْفتَِخر  أَْيضاً بِاهلل َولَْيَس َهَذا اَقَْط، بَْل سِنَّنَا"


