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 حعليمتث لقتدة الفصىل 
أف  صػكرة المسػيح ي يجػب إلػى ؤمفلممػالتشكيؿ الركحى  تحدث عفىذا المنيج ي

كقػت الكاجبػات خػارج  إلػى افة ، باالضػدراسػية جمسػةدقيقػة لكػؿ  َُِ-َٗتخصػص 
 يالفصؿ

 بىتء الدرس

، ؟، اسػػأؿ السػػؤاؿ الػػذل يتبعيػػاعبلمػػة االسػػتفياـ إلػػى( كػػؿ مػػرة تصػػؿ فييػػا ُ) 
فػػػى الفصػػػؿ جميػػػع الطػػػبلب أف  ااي كتأكػػػد جيػػػدن بمناقشػػػة الجػػػكاب معنػػػ مطػػػبلبكاسػػػمح ل

 ف استمـز األمر، يمكنؾ دعكة الطبلب باالسـيا  ككف فى المناقشةي ك يشتر 
آيػػػػة كتابيػػػػةي مػػػػف فضػػػػمؾ اجعػػػػؿ الطػػػػبلب  إلػػػػى( كثيػػػػر مػػػػف الحكاشػػػػى تشػػػػير ِ)

 ي  صؼ الدراسىثناء الأيفتشكف عمى ىذه اآليات كيقرأكنيا 
 األقؿي جبات عمىاك  ةثبلث يشمؿ عمى درس كؿ (ّ)
دكتكر الػػبلف بػػركاف" مػػل ة اليػػكمى"تسػػتخدـ "دليػػؿ الصػػبلأف  سػػكؼ يطمػػب منػػؾ -أ

، كلتػتعمـ الحػكار كالشػركة مػع اهلل فػى نفسؾ عمى الصبلة بالمكتكبكأسمكب تدرب بو 
 الصبلةي
تكتب صبلة شخصية بناء عمػى ماتعممػو الطالػب فػى أف  سكؼ يطمب منؾ -ب

صػػػبلة شخصػػػيةي كال ػػػرض مػػػف ىػػػذا  دفتػػػرسي سػػػكؼ تحفػػػظ ىػػػذه الصػػػمكات فػػػى الػػػدر 
طػػػبلب عمػػػى تخصػػػيص الحقػػػااؽ الكتابيػػػة التػػػى تعممكىػػػا فػػػى الكاجػػػب ىػػػك تشػػػجيع ال
 صمكات شخصيةي إلىيا نالدركس لنفكسيـ كيحكلك 

ػػػا  سػػػكؼ يطمػػػب منػػػؾ -ج لمػػػا يعممػػػؾ بػػػو اهلل  تكتػػػب مقػػػاالت فػػػى الػػػدفترأف أيضن
 خبلؿ كؿ درسي

فػى بدايػة كػؿ حصػة دراسػية سػكؼ تتعطػى الفرصػة لجميػع الطمبػة لكجػكب  (ْ)
ة مػػع زمبلايػػـ الطػػبلبي كال ػػرض مػػف ىػػذا التػػدريب ىػػك المشػػاركة بصػػمكاتيـ المكتكبػػ

 ا التمتع بالشركة الركحيةييضن أ، ك سة االتضاع كالمحاسبة المشتركةممار 
ا يكػكف شػفكين أف  اف يمكػفالبػد مػف امتحػافي ىػذا االمتحػ فى نياية كػؿ درس( ٓ)

 .امكتكبن أك 



5 

 

 
 1الدرس 

 

 صورة المسيح إلى التشكيل 
 

 أهداف الدرس 

 الدرس، عمى الطالب أف: فى نياية ىذا
   يا عمى تعريؼ التشكيؿ الركحىيككف قادرن  -ُ
   يا عمى تقديـ التأييد الكتابى لمتشكيؿ الركحىيككف قادرن  -ِ
  ييفيـ كينطؽ بالمأمكرية المسيحية العظمى -ّ
ا عمػػػى مناقشػػػة بعػػػض التحػػػديات التػػػى تقػػػؼ فػػػى كجػػػو التشػػػكيؿ يكػػػكف قػػػادرن  -ْ
 يالركحى

 لقعتث من الحيتة
 انشػػػاىدىمأف  انػػػو لمػػػف المثيػػػر جػػػدن أا عمػػػى الػػػرب يسػػػكع، ك ثن يجيراننػػػا حػػػد ؼتعػػػر  

يمػػافي كال كاحػد منيمػا تربػػى فػى بيػت مسػػيحىي كال كاحػد منيمػا لػػو ا فػى اإلينمػكاف معنػ
ا كنحػػف نشػػاىد كأنػػا تشػػجعنا جػػدن  ي"بكػػ"خبػػرة كثيػػرة مػػع الكنيسػػة عمػػى االطػػبلؽي كلكػػف 

كثر مػف أنى تقابمت مع أأعرؼ  اي انا الضن يأنجيؿ كبلىما كغير بيتيما ير اإلكيؼ غ  
 حفنة مف الناس فى حياتى بجكع متزايد لكممة اهلل عما لدانى ككيـي
 إلػى ا، ككنػا نصػ ى كنا فػى منتصػؼ درس الكتػاب المقػدس فػى انجيػؿ يكحنػا حػديثن 

أف  ؟ كالثانى، كيػؼ ينب ػى لفيمنػا ليسػكعقكؿ ىذا النص عف يسكعسؤاليف: األكؿ، ماذا ي
اتشػػػبو أف  ريػػػدأنػػػا فقػػػط أ، "ارة تبكيػػػت فػػػى صػػػكتيبػػػبن ،تنػػػا؟ كفجػػػأة، صػػػرخ كػػػيـي يػػػر حيا

اتشػػبو بػػوف أف  ريػػدأفعمػػوو كفػػى كػػؿ جػػزء مػػف حيػػاتى، فقػػط أقكلػػو ك أبيسػػكعف فػػى كػػؿ شػػ  
كىػػى تسػػمع تمػػؾ الم ػػةي كانػػت  ا كمرعبػػة لم ايػػة ألنيػػا لػـػ تتػػربى كانػػت لحظػػة مميػػزة جػػدن 
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د الخغُحر ... ولىً  ون هثحرون مً الىاض ًٍس

الخغُحر ممىً. وبػد أن  هثحرون منهم الًإمىىن 

الفشل، ٌػِشىن الحُاة و طىحن مً اإلاداولت 

 اإلاظُدُت فى ًأض هادب.

 حُمع بساًً طمُث

 ،شػػكاؽ المكضػػكعة فػػى قمػػب كػػيـاأل كانػػت التعبيػػر عػػف ىػػذه الشػػيادةلحظػػة مميػػزة ألف 
ػ ،كدانػى ،بالركح القدسي فقد رأل كؿ مف كػيـ ا حتػى ا كجػذابن را جػدن ا مػؤثن فػى يسػكع شخصن

يكػكف لػدل كػؿ أف  ىػذا ىػك االشػتياؽ المشػترؾ الػذل يجػب يككنػا مثمػويأف  اشػتاقا انيمػأ
 مؤمفي 

 رئيصيتالفكرة ال
   .رجع صكرتو فينايي أف  بؿ ،ليى مف خبلصنا ليس ال فراف فحسبال رض اإل
 مقدمت

فػى  التشكيؿ الركحػى ىػك مػنيج دراسػى مصصػـ لممػؤمنيف الػذيف يريػدكف الت ييػر
جػػػاؿ كالنسػػػاء المكلػػػديف مػػػف اهلل، جػػػؿ الر أكىػػػك مكتػػػكب مػػػف  خػػػريفيحيػػػاتيـ لت ييػػػر األ

عظػـ أمقيػاس  إلػىيتشػكمكا أف  ، كلكػنيـ يريػدكفا الذيف يحبػكف اهلل مػف قمػب نقػىيضن أك 
 صكرة المسيحي إلى

اي )عدـ الرضػى المقػدس ىػذا ليو ركحين إا عمى ما تكصمنا تمامن  فمعظمنا غير راضً 
حيػاة  إلػىي فى كؿ ركػف فػى العػالـ، يشػتاؽ المؤمنػكف )يميز حياة كؿ المؤمنيفأف  يجب

شػػكاؽ يعبػػر عنيػػا أفضػػؿ تعبيػػر بصػػبلة كاتػػب سػػير كسػػمكؾ أقػػرب مػػع الػػربي كىػػذه األ
دىاًكًؿ اٍلًميىاًه، ىكىذىا تىٍشتىاؽي نىٍفًسي ًإلىٍيؾى يىا اهلليي" ىإلالمزمكر، "كىمىا يىٍشتىاؽي اإًلي ؿي  جى

(ُ) 
، ألف حيػاة مقػدار متزايػد إلػىاهلل   إلىطشنا عف طريؽ التشكيؿ الركحى يركل ع

يسػػكع التػػى فػػى الػػداخؿ ىػػى التػػى 
 تركيوي

 كالمؤمنكف الحقيقيكف يريػدكف
ننمػػك فػػى أف  ي نحػػف نريػػداينمػػك أف 

بػػػالقرب مػػػف ي نريػػػد السػػػير إيماننػػػا
ل ادراؾ أ -  كمػػػػػػػػػػػػع اهللالػػػػػػػػػػػػرب 

 اي نريػػدا كتعففنػػكثػر انضػػباطن أنكػػكف أف  حػػزافي نريػػدفػراح كاألعظػـ لحضػػكر اهلل فػػى األأ
ػ تكػاالن انككف أكثػر أف  ككثيػركف منػا يريػدكف مزيػد مػف حيػاة  ايا كأكثػر سػبلمن كأكثػر فرحن

                                                           
 ٔ: ٕٗ مز ٔ
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ت مػب عمػى بعػض ال التكريس المستمرةي نريد حرية مف الخػكؼ كالقمػؽ كاالىتمػاـي نريػد
أكثػر  أف نكػكف نػا نريػدي نريد الت مب عمػى الخطيػة المحيطػة بنػاي جميعالعادات العنيدة

نظيػػر أف  تتبػػارؾ عبلقاتنػػا كتكػػكف مشػػبعةي نريػػد باسػػتمرارأف  اي نريػػد، أكثػػر نفعنػػاإثمػػارن 
عػػرفيـ يريػػدكف الت ييػػري كثيػػركف أف الػػذيف يمعظػػـ المػػؤمن يحيػػاة المسػػيح أمػػاـ اآلخػػريف

ا مف ككنيـ مختمفػيف عمػا ىػـي يـ عالقيف كممسككيفف ككثيركف ييأسكف سرن نأيشعركف 
 ليويإالتشكيؿ الركحى يقدـ خارطة طريؽ لمت يير الذل نريده كنحتاج 

ك مانسػميو فػى أ، يتحقػؽ عػف طريػؽ التممػذة "ؼك سػ"ليػو إؽ ف الت يير الذل نشػتاإ
المكضػػػكع مثػػػؿ ىػػػذا المػػػنيج الدراسػػػى "التشػػػكيؿ الركحػػػى"ي ىنػػػاؾ عبػػػارات ليػػػا صػػػمة ب

 (ِ)التشػكيؿ الركحػى يتضػمف "تجديػد القمػب" يفػى القداسػة" ك"التقػديس المسػتمر" "النمػك
ؿ مػػف ت ييػػر محػػكرل )لحظػػات كىػػك عبػػارة عػػف أزمػػة كعمميػػة مسػػتمرةي كىػػك يتطمػػب كػػ

 يتدريجى" بط رية( كت يير"ذت يير ج
 الدرس

 صمة بالتشكيؿ الركحى  اتربعة نصكص كتابية ذأيكجد  -ٔ
ػػا فػػي ( ٛٔ: ٖ كػػكٕ) -أ ، كىمى ٍجػػدى الػػر بٍّ ًبكىٍجػػوو مىٍكشيػػكؼو ًميعنػػا نىػػاًظًريفى مى نىٍحػػفي جى "كى

ٍيًنيىا، ًمٍف مىٍجدو  إلىًمٍرآةو، نىتى ىي ري  كرىًة عى كًحي" إلىًتٍمؾى الصُّ ، كىمىا ًمفى الر بٍّ الرُّ  مىٍجدو
ػا  (ٜٔ: ٗغؿ) -ب ـٍ أىٍيضن ػضي ًبكيػ ػك رى اٍلمىًسػيحي أف  إلػى"يىا أىٍكالىًدم ال ػًذيفى أىتىمىخ  يىتىصى
ي" ـٍ  ًفيكي

، ًبكيػؿٍّ ( ٕٛ: ٔكك) -ج ميعىمًٍّمػيفى كيػؿ  ًإٍنسىػافو ، كى "ال ًذم نينىاًدم ًبًو ميٍنًذًريفى كيؿ  ًإٍنسىافو
 ًحٍكمىةو، ًلكىٍي نيٍحًضرى كيؿ  ًإٍنسىافو كىاًمبلن ًفي اٍلمىًسيًح يىسيكعىي"

ًميعينىا نىٍنتىًييى أف  إلى"( ٗٔ-ٖٔ: ٗأؼ) -د ٍعًرفىػًة اٍبػًف  إلػىجى مى ػاًف كى كىٍحدىاًني ػًة اإًليمى
ًة ًمٍؿًء اٍلمىًسيًحي إلىًإٍنسىافو كىاًمؿي  إلىاهلًلي  ػا بىٍعػدي أىٍطفىػاالن  ًقيىاًس قىامى كىٍي الى نىكيػكفى ًفػي مى

، ًبًحيمىًة الن اًس، ًبمىٍكرو  مىٍحميكًليفى ًبكيؿٍّ ًريًح تىٍعًميـو بلىًؿي" ىإلميٍضطىًرًبيفى كى ًكيدىًة الض   مى
                                                           

 مصطلح يستخدمه داالس ويالرد ٕ
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 ي"الركحػى، نسػتمد عبػارة "التشػكيؿ خرل كثيرةأمف ىذه الشكاىد الكتابية، كشكاىد 
ىػػػى  بحسػػػب ىػػػذه النصػػػكص الكتابيػػػة، مػػػاىك ال ػػػرض النيػػػااى لمحيػػػاة المسػػػيحية؟ مػػػا

بعػض الكسػػااؿ لتحقيػؽ ىػػذا اليػدؼ المػػذككر فػى ىػػذه النصػكص؟ بحسػػب مػا كرد فػػى 
 ؟فسس، ماىى بعض النتااجأ

 تعريؼ التشكيؿ الركحى  -ٕ
جػؿ أالتشكيؿ الركحى ىك سمسمة عمؿ النعمة لمشابية صػكرة يسػكع المسػيح مػف 

 (ّ)اآلخريفي ك لخيرأاآلخريف 
"صػػػػكرة  ،""سمسػػػمة عمػػػػؿ النعمػػػػة :بلثػػػػة أجػػػػزاءث إلػػػػىدعكنػػػا نقسػػػػـ ىػػػػذا التعريػػػؼ 

 "يف"لخير اآلخريأك  المسيح" ك"مف أجؿ اآلخريف"
 ؿ النعمة.التشكيؿ الركحى ىك عم -أ

، كمع ذلؾ صكرة المسيحي إلىنفسنا أنفعمو لكى ن ير أف  بمعنى الش   نقدر
نفسنا بالكامؿ لعمؿ نعمة اهلل الم يرة أنفعمو لكى نتيح أف  يكجد الكثير الذل يجب

 النعمة ىى عكس الربح كلكنيا ليست عكس بذؿ الجيدي
دكف المجيكد نحاء العالـ، ىناؾ كنااس معينة تركز عمى النعمة بأفى كؿ 

كؿ تقدـ أف  البشرلي سكؼ نركز عمى النعمة فى ىذا المنيج الدراسىي كسنكضح
النعمة تتضمف تعاكف بذؿ الجيد بيف أف  فى الحياة المسيحية ىك معجزة النعمةي إال

 الركح القدس كبيف المؤمفي
سمكب الذل تأمؿ فى األ ،بذؿ الجيد بيف النعمة كاالجتياد ككمثاؿ ليذا تعاكف

"كؿ الكتاب ىك مكحى بو مف اهلل"ي كبعبارة أف  الكتاب المقدسي نحف نعمـ كتببو 
أخرل، كؿ الكتاب ىك معجزة النعمةي أكحى اهلل لمناس لكى يكتبكا، كأيدىـ بالقكة لكى 

ا لمنعمة العاطمةي يكتبكا، كحفظ كتاباتيـي كمع ذلؾ، فإف كتابنا المقدس ليس نتاجن 
لمعمكمات كفحص المصادر ا فى التأمؿ كجمع ايرن ا كثيضع البشر مجيكدن أف  كبدكف

 (ْ)، لما كاف لدينا كتاب مقدستابةفكار كالككتنظيـ األ

                                                           
 .ٕٔ( ,Downers Grove: Inter Varsity Pressروبرت موهلوالند جر. دعوة إىل رحلة ) من م. ٖ
 ٗ-ٔ:ٔ لو ٗ
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هفػله أن  وظخؿُؼ يءفى الخدلُل النهاتى، الش 

شخاص ًدبىن ألى ئهفظىا أليى وغحر 

خدمىن ٌظىع ما   ٍو
 
هفظىا هلل ليى أ ذ  خ  لم ه

ًلىم هى بػمل الىػمت  اإلاغحرة فى خُاجىا، 

 هفظىا هلل بؿسق جمىً هللاأودوزها هى جلدًم 

 ًجسي هرا الخغُحر بػمل الىػمت أن 

 زوبسث مىلهىالهد حس. 
 

 فأنفاس اهللبنا المقدس عف طريؽ الكحى ك لقد جاء كتا
ٍستي كىأىبيمُّكسي سىقىى، لًكف  اهللى قاؿ بكلس شيان  ا مشابيا لذلؾ عف خدمتو: "أىنىا غىرى

 (ٓ)كىافى ييٍنًمي"ي
 كيؿ الركحى ىك عممية مستمرة.التش -ب

ا ، ضع خطن احة سابقن لمتشكيؿ الركحى المكض فى األربعة نصكص األساسية
مجد"  إلى"مجد  عبارةتحت 

 نصؿأف  إلىأف" ك" إلىك"
 كنمبس"ي

ىذه النصكص الكتابية 
كأنشطة  رمستمعممية  عفا تكممن

متقدمةي يتكمـ بكلس عف عممية 
 (ٔ)ال رس كالسقى )الرل( كالنمكي

فيك يتكمـ عف النمك فى 
التشبو بصكرة المسيح أف  (ٗ)كالنمك فى المعرفةي (ٖ)كالنمك فى اإليمافي (ٕ)المحبةي

نو تتخمميا لحظات أال إظمة، تا تككف بطياة كغير منحيانن أىك رحمة رااعة رغـ إنيا 
أف  بؿ نسمح لمفشؿ ،نيأس عندما نفشؿال أف  يجب األماـي إلىمف القفزات العميقة 

يحدث التشكيؿ الركحى عمى فترات مختمفة فى حياة  (َُ)ف يدربنايأنا متضعيف ك يجعم
كؿ مؤمفي كىذه الفترة تتأثر بكثافة رغبة المؤمفي كالكتاب يعممنا، "العطاش كالجياع 

 ليس كؿ مؤمف لديو نفس كثافة الجكع كالعطشي (ُُ)يالبر يشبعكف" إلى

                                                           
 ٙ: ٖكو ٔ ٘
 ٚ-ٙ: ٖ كؤ ٙ
 ٙٔ: ٗ فأ ٚ
 ٘ٔ: ٓٔ كوٕ ٛ
 ٓٔ: ٔ كو ٜ
 ٙ-٘: ٕٔ عب ؛ٔٔ-ٛ:  ٖٓٔ مز ٓٔ
 ٙ: ٘ مت ٔٔ
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 تغيير الذىفة مستمرة ألنو يتضمف التشكيؿ الركحى ىك عممي -ٔ
بالقػػدرة البشػػر المعقػػديف مخمػػكقيف  كماكينػػاتي نحػػفأك  لػػـ يخمقنػػا اهلل كبشػػر آليػػيف

يبػػػدأ التشػػػكيؿ الركحػػػى بعمميػػػة الت ييػػػر المسػػػتمر ي عمػػػى التفكيػػػر كالمشػػػاعر كاالختيػػػار
ت ييػػػػػر عكاطفنػػػػػا كالت ييػػػػػر الطبيعػػػػػى لسػػػػػمككنا  إلػػػػػى، كالػػػػػذل بػػػػػدكره يػػػػػؤدل )ُِ(لمػػػػػذىف

 كتصرفاتناي
بلؾ ، بػػػػػػػذكرنػػػػػػػى صػػػػػػػديؽ

نػػػو عنػػػدما تكمػػػـ أا جػػػكنز مػػػؤخرن 
بكلس عف ككننا نت ير "بتجديػد 

تحمػػػؿ  ""تجديػػػد ، كممػػػةىف"الػػػذ
إعػػػػػػػػػػػادة أك  التجديػػػػػػػػػػػد"" فكػػػػػػػػػػػرة

كثيػػركف منػػا ي ة تصػػميـ البيػػتالتصػػميـي يمكننػػا التفكيػػر فػػى مشػػركع إعػػادأك  التشػػكيؿ
ػألدييـ بيكت ركحية طاىرة ك   بية، كلكػف اليػزاؿ بيػا ألػكاح خشػا بيػكت الىكتيػة قكيػةيضن

مػػػػاكف غيػػػػر جذابػػػػة أفاسػػػػدة يتطمػػػػب اسػػػػتبداليا، كأمػػػػاكف معكجػػػػة يتطمػػػػب اسػػػػتقامتيا، ك 
كصػػكر عػػف  ،بعػػض الصػػكر الجديػػدة عػػف اهلل إلػػىمعظمنػػا يحتػػاج  يتطمػػب تجميميػػاي

ػأنفكسنا معمقة عمى الحكااط  اف ىػذا النػكع مػف إعػادة التصػميـ ىػك عمميػة مسػتمرة، يضن
تصػميمو مػف جديػد بالكامػؿ حتػى فػى  قاؿ ببلؾ، ليس كمشاىدة مقاطع مف بيت يعاد

ذىاننػػا فػػى أر نيػػا عمميػػة ت ييػػإ تػػرل القػػديـ كالجديػػديأف  غضػػكف عشػػر دقػػااؽ يمكنػػؾ
 الكقت الحقيقىف

 أفضؿ ارتالتشكيؿ الركحى ىك عممية مستمرة تتضمف اتخاذ قر  -ٕ
ا، بػؿ بالسػعى اننا لف نحمؿ صكرة المسيح فػى مجػد متزايػد عمػى الػدكاـ أتكماتيكينػ

الخطػكة األكلػى لمسػػير كالسػمكؾ القريػب مػػف اهلل أف  ا أقػكؿ لمشػػبابي كثيػرن )ُّ(المتكاصػؿ
ا عػف طريػؽ اتبػاع تيػار ننا لف نجد نجاحن أاف لقد اكتشفت كمع اهلل ىى "االستيقاظ مبكرن 

                                                           
 ٕ-ٔ: ٕٔ رو ٕٔ
 ٖٔ: ٜٕ ار ٖٔ
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ف كنػػت إر بنعمػػة اهللي كمػػا يقػػكؿ المثػػؿ، "بػػؿ السػػباحة ضػػد التيػػا ،طبيعتنػػا المتكاسػػمة
 ا حيث كنت باستمرارف"رار، فسكؼ تككف داامن كنت تفعمو باستم ا تفعؿ ماداامن 

ػػًد ألىٍجػػًؿ الش ػػيىكىاتً  سى ، كىالى تىٍصػػنىعيكا تىػػٍدًبيرنا ًلٍمجى ًسػػيحى ػػًؿ اٍلبىسيػػكا الػػر ب  يىسيػػكعى اٍلمى  )رك ""بى
 (يُْ: ُّ

التشػػكيؿ الركحػػى ىػػك عمميػػة مسػػتمرة ألننػػا نتشػػكؿ عػػف طريػػؽ اختبػػارات  -ٖ
 الحياة.

فػي كقػت كاحػدي كمعظػـ ىػذه  ي كقت كاحد كلكػف قمػيبلن كميا ف االختبارات ال تأتي
 اهلل يسػػتطيعأف  تػػكزر أنػػو "مػػف المشػػككؾ فيػػوأي كي  االختبػػارات تكػػكف مؤلمػػةي يػػذكرنا

الجميع يقػػدركف التأكيػػد حػػد كبيػػر حتػػى يجرحػػو أكالن بعمػػؽ"ي فػػ إلػػىا نسػػانن إيسػػتخدـ أف 
اد، كالكممػػػات غيػػػر كالشػػػدا ، كالريػػػاح القاسػػػية لممحػػػفلكػػػف مكاسػػػـ الصػػػعكبةي ك كالتثبيػػػت

 كالميمة المظممة لمعدك ىى التي تشكمنا بعمؽ أكبري العادلة كالظالمة لمعدك،
أعمنػػػػت إحػػػػدل بنػػػػاتي بشػػػػكؿ درامػػػػاتيكي لم ايػػػػة فػػػػي اليػػػػـك اآلخػػػػر، "أنػػػػا فقػػػػط ال 

كبػرف" كمنػا نعػرؼ ىػذا الشػعكري لكػف اهلل لػيس فػي عجمػة مػف أأستطيع االنتظار حتى 
رحمػػة و فػػي كػػؿ ماػػاألب يتمػػذذ بأبناأف  نػػا الركحػػيي فكمػػاأمػػره عنػػدما يتعمػػؽ األمػػر بنمك 

ػػأ، ىكػػذا مػػف مراحػػؿ نضػػجيـ مثممػػا  -تمػػذذ كيسػػر بنػػا اليػػـك ي السػػماكمفػػإف أبانػػا  ا،يضن
ػنحػف صػعب الحقػػااؽ أرجػح كاحػدة مػػف ألا مػػاف ىػذه ىػى عمػػى ا، لػيس كمػػا سػنككف يكمن

 نصدقيا كنقبميايأف  بالنسبة لنا

ييي المعجػػزات، مثػػؿ اإلسػػراع جديػػد ممػػيء بفكػػرة النمػػكف العيػػد اليقػػكؿ أحػػد المػػؤلفيف، "إ
قػكم بمػا يكفػي ليقػـك بمػا يريػده عمػى أم  اهللأف  االستثنااي في العمميػة السػتمرة، الػذل يظيػر

، تظيػػػر الطريقػػػة التػػػي  حػػػاؿي فػػػالنمك، بالطريقػػػة العاديػػػة التػػػي تحػػػدث بيػػػا األشػػػياء فػػػي العػػػاـل
ي إذا كنػا  التطػكر كالنمػك الركحػي ال يحػدث أف  نصػٌر عمػىاختارىا اهلل عادة لمعمػؿ فػي العػاـل

 )ُْ("يحد اهلل كننتقص مف خياره السيادمكن إال في حاالت األزمات، فإننا نحصر
                                                           

14
 Mel Lawrenz, The Dynamics of Spiritual Formation (Grand Rapids: Baker Books), 31.   
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 التشكيؿ الركحى ىك التشبو بصكرة المسيح. -ج
الصػػينيي تػػركل بػػذكر ىػػذا النبػػات  الخيػػزرافيمكػػف تشػػبيو النمػػك المسػػيحي بنمػػك 

، كلكػػف فػػي السػػنة الخامسػػة تنمػػك الخيػػزراف لمػػدة خمػػس سػػنكات مػػع نمػػك قميػػؿ مػػاءبال
 أسابيعف ٔقدـ في  َٗالصيني 

نفػػػس الصػػػكرة"،  إلػػػىفػػػى النصػػػكص السػػػابقة  ضػػػع دااػػػرة حػػػكؿ ىػػػذه الكممػػػات: "
 يقامة مؿء المسيح"" "،المسيح يسكع نساف كامؿ فىإ يتصكر المسيح"، "كؿ

 : قصد اهلل لممؤمنيفصكرة اهلل -ٔ
ػكرىًة اهلًل نساف عمى صكرة اهلل: "فى مؽ اإلخي  مىػى صي ًتًوي عى كرى مىى صي مىؽى اهللي اإًلٍنسىافى عى خى
مىقىػػويو ي" خى ـٍ مىقىييػػ ذىكىػػرنا كىأيٍنثىػػى خى

 ككممثمػػو الحبيػػب نعكػػاس لطبيعػػة اهللانسػػاف كخمػػؽ اإل) ُٓ(
كانػػػت حياتيمػػػا حيػػػاة  )ُٔ(كانػػػت حياتيمػػػا "مباركػػػة" ك"مثمػػػرة"ي يخمقػػػو فػػػى العػػػالـ الػػػذل

 )ُٕ(يالبعض اكمع بعضيم انفتحة مع خالقيمحة كمشركة ببل أنانية كحميمية كمفر 
(ي نيػػػا لػػـػ تػػػتبلشى أصػػػكرة اهلل )مػػػع  تشػػػكىتفػػػى الخطيػػػة، عنػػػدما سػػػقط آدـ كحػػػكاء 

 عػػف الشػػركة مػػع اهللي كلكػػف مػػف تمػػؾ المحظػػة كاعػػيف لػػذكتيما كأنػػانييف، كانفصػػبل فأصػػبحا
 )ُٖ(كرتويص إلىاليااسة، بدأ اهلل بتنفيذ خطتو الكريمة إلعادة الناس الذيف أحبيـ 

عمى الرغـ مف ذلؾ، فإف قصد اهلل ليس مجرد غفراف الخطايا بػؿ اسػتعادة كاممػة 
تعادة صػكرة اسػأف  ىي لحظة فكرية، في حيف -استعادة الشركة- لصكرة اهللي ال فراف

 ياهلل ىي عممية مستمرة
أنػاس يحممػكف  -نككف نحػف الػذيف خمقنػا لنكػكف أف  إف ىدؼ اهلل لكؿ مؤمف ىك

، الػػػػذم ىػػػػك صػػػػكرة اهللي النػػػػاس الػػػػذيف يظيػػػػركف شخصػػػػيتو الجميمػػػػة صػػػػكرة المسػػػػيح
ىنػػػاؾ؟ تػػػـ  إلػػػىكيعيشػػػكف لحظػػػة بمحظػػػة كممثمػػػيف لػػػو فػػػي العػػػالـي كلكػػػف كيػػػؼ نصػػػؿ 

 تصميـ ىذه الدكرة التدريبية كخريطة طريؽ لرحمتؾي
                                                           

 ٕٚ:ٔ تك ٘ٔ
 ٕٛ: ٔ تك ٙٔ
 ٛ: ٖ, ٕ٘: ٕ تك ٚٔ
 ٕٗ: ٗ؛ٓٔ: ٕ ؛ أفٓٔ: ٖكو  ٛٔ
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 صكرة اهلل غير النظكر يسكع المسيح: -ٕ
ٍيًر اٍلمىٍنظي  كرىةي اهلًل غى ًميقىةوي""االبف ال ًذم ىيكى صي كًر، ًبٍكري كيؿٍّ خى

)ُٗ( 
ـٍ ًإنىػػارىةي ًإٍنًجيػػًؿ  ، ًلػػاىبل  تيًضػػيءى لىييػػ ػػٍؤًمًنيفى ٍيػػًر اٍلمي ػػى أىٍذىىػػافى غى "ًإلػػوي ىػػذىا الػػد ٍىًر قىػػٍد أىٍعمى

كرىةي اهلًلي" مىٍجًد اٍلمىًسيًح، ال ًذم ىيكى صي
)َِ( 

ػػػػٍكىىًرهً  ـي جى ٍسػػػػ رى ٍجػػػػًدًه، كى ػػػػًة "االبػػػػف ال ػػػػًذم، كىىيػػػػكى بىيىػػػػاءي مى اًمػػػػؿه كيػػػػؿ  األىٍشػػػػيىاًء ًبكىًممى ، كىحى
ًتو" قيٍدرى

)ُِ( 
ػا  يسكع ىك صكرة اهلل غير النمظكريأف  ىذه اآليات تذكرنا ففي يسكع، نرل تمامن

يككنػػكاي يسػػكع ىػػك المثػػاؿ الكامػػؿ لمنضػػج أف  ىػػذا النػػكع مػػف النػػاس الػػذيف خمقيػػـ اهلل
 الركحيي
 صكرة المسيح ىى النضكج الركحى. -ٖ
أك  يح ىى ما يعنيو الكتاب بالنضكج الركحػىي كالنضػكج الركحػى،ف صكرة المسإ

 )ِِ(قياس قامة مؿء المسيح"ي" الكماؿ المسيحى ىك ببساطة،
ا عػػػف ا مختمفنػػػفكيػػػرن يفكػػػركا تأف  المػػػؤمنيف الػػػذيف فػػػى ركمػػػا ،شػػػجع الرسػػػكؿ بػػػكلس

 "ء"كػؿ األشػػيا )ِّ(يصػكرة المسػيح إلػػىا لكػى تشػكمنا عػ، ألف كػؿ األشػياء تعمػػؿ مااللػـ
كالمصػااب كالنجػاح مؿ الخدمة كالحياة العاامية كالفقر كال نى كالصراع كاالضطياد تش

 يجعمنا مثؿ يسكع"يأف  ىك يءليى مف كؿ شفالقصد اإل يكالحزف كالكحدة
ديػػػد يمتمػػػ  بالصػػػكر نسػػػاف الكامػػػؿ كىػػػك مثالنػػػا العظػػػيـي كالعيػػػد الجيسػػػكع ىػػػك اإل

عمػى مااػدة مػع الخطػاة، يمسػؾ  تكانػافػي البريػة، م اكمصمين  انراه صاامن  الجميمة ليسكعي
 ايخبػز السػمؾ لتبلميػذه، كيمسػؾ سػكطن  ،أطفاالن في حضنو، يجمس عمى شػاط  رممػي

مػػرأة عطشػػى عنػػد الباػػر، يطعػػـ الجيػػاع، يسػػير ا، يشػػيد الكيقػػؼ ضػػد المقػػاكميف ركحينػػ
عمػػػكاس مػػػع اثنػػػيف مػػػف التبلميػػػذ المحبطػػػيف كيشػػػرح ليمػػػا الكتػػػاب  إلػػػىعمػػػى الطريػػػؽ 

                                                           
 ٘ٔ: ٔ كو ٜٔ
 ٗ: ٗ كوٕ ٕٓ
 ٗ: ٔ عب ٕٔ
 ٖٔ: ٗ فأ ٕٕ
 ٜٕ-ٕٛ:ٛ رو ٖٕ
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مـ كيخضػػع لمصػػميبي ىػػذه الصػػكر كغيرىػػا الكثيػػر تعطينػػا فكػػرة عػػف المقػػدس، كيستسػػ
 نككفيأف  نكع المسيحييف الذيف يجب

، كحبػػو المتكاضػػع لمتبلميػػذ (ِْ)تكافػػؽ مػػع  تكاضػػع يسػػكعالتممػػذة المسػػيحية ىػػى ال
، كتكازنػػو الكامػػؿ بػػيف (ِٕ)، ككداعتػػو(ِٔ)، كحبػػو المخمػػص لمخطػػاة(ِٓ)جيفغيػػر الناضػػ

، كامػػػػتبلؤه (َّ)، كطاعتػػػػو حتػػػػى المػػػػكت(ِٗ)رؤللػػػػـ بسػػػػرك ، كتحميمػػػػو ل(ِٖ)النعمػػػة كالحػػػػؽ
 ، كأكثر مف ذلؾ بكثيري(ِّ)، كانتصاره عمى الشر(ُّ)بالركح

ػػػا  إف التممػػػذة المسػػػيحية تتكافػػػؽ مػػػع أكلكيػػػات يسػػػكع ، (ّّ)تبشػػػيره باإلنجيػػػؿ -أيضن
فقػػػػػراء المجتمػػػػػع  إلػػػػػى، كخدمتػػػػػو (ّٓ)، دفاعػػػػػو عػػػػػف المظمػػػػػكميف(ّْ)كصػػػػػناعة تبلميػػػػػذه

 ف ذلؾ بكثيري، كأكثر م(ّٔ)المنسييف
 .صكرة المسيح ترل فى فضائمو -ٗ

يتبعػػكا مثػػاؿ المسػػيح كػػكنيـ "يتمثمػػكا بػػاهلل أف  فسػػس، يػػأمر بػػكلس المػػؤمنيفأفػػى 
أف  دعكنا نفكر لحظات قميمة عف فضااؿ يسكع المسيح التػى يجػب (ّٕ)كأكالد أحباء"ي
 (يبة كالمطؼ كالكداعة كالتعفؼ، إلخمثاؿ: المحنتمثؿ بيا )

ىد الكتابية التالية لترل مػا إذا كػاف بإمكانػؾ سػرد ثمػاني فضػااؿ ابحث عف الشكا
و ٗ:ُ و عػػػبِٗ: ُُمػػػت)يشػػػكميا فينػػػا: أف  عمػػػى األقػػػؿ عػػػف يسػػػكع كالتػػػى يريػػػد اهلل

                                                           
 ٔٔ-٘: ٕ يف ٕٗ
 ٖ٘-ٖٗ: ٖٔ يو ٕ٘
 ٔٔ-ٓٔ: ٗ يؤ ٕٙ
 ٜٕ: ٔٔ مت ٕٚ
 ٚٔ: ٔ يو ٕٛ
 ٕٔ: ٕ بطٔ ٜٕ
 ٛ: ٕ يف ٖٓ
 ٙٔ: ٗٔ يو ٖٔ
 ٜ-ٛ: ٖ يؤ ٕٖ
 ٛٔ: ٗ ؛ لوٖٛ: ٔمر  ٖٖ
 ٜٔ-ٖٔ: ٖ مر ٖٗ
 ٛٔ: ٗ؛ لوٗٔ-ٕٔ: ٕٔمت ٖ٘
 ٓٗ-ٖٗ: ٕ٘ ؛ متٗٗ-ٖٙ: ٙ, ٔٔ-ٓٔ: ٖ مر ٖٙ
 ٔ:٘ أف ٖٚ
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ي الجػػكاب (ّْ: ِّو لػػكّْ: ُّو يػكٓ: ُّو يػػكِّ :ْ ؼأو ِْ-ُِ: ِبطػرس ُ
 يفى نياية الدرس

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

 الفضػااؿ كالبعػض  ىعمػالتشػديد  إلىي لماذا نميؿ ناقش ىذه الفضااؿ كمجمكعة
 ؟نشدد عمى البعض اآلخر

 كيؼ تبدك صكرة المسيح في المؤمنيف -٘
ي فػػى ىػػذا الػػنص الكتػػابى، (ُٕ-َُ: ّكػػك)تكجػػد صػػكرة قكيػػة لصػػكرة المسػػيح فػػى 

ا  "، التى "خمقنا" اهلل فييا كالتى يجب"صكرة اهلليصؼ بكلس   "ي"نمبسيا أفأيضن
ب اكتػ تكتشفكا صفات "اإلنسػاف الجديػد"يأف  ا كحاكلكامعن ( ُٕ-َُ: ّكك)اقرأكا 

 يىذه الصفات
ف حيػػاة الػػرب يسػػكع ىػػى الحيػػاة الكحيػػدة التػػى تشػػبع متطمبػػات اهلل المقدسػػة ألكالدهي إ

 ي(ّٖ)فبل برنا نحف كال أفضؿ جيكدنا تشبع بر اهلل المطمكب كال نستحؽ بركاتو
 جؿ اآلخريف أكحى ىك مف التشكيؿ الر  -د

إنيػا  التمتػع المتزايػد بػاهللي إلىإف مشاركتنا في حياة يسكع المسيح الجميمة تقكدنا 
بيػػػا لكحػػػدناي "نحػػػف ممتزمػػػكف ، كال ىػػػي كاحػػػدة نتمتػػػع ليسػػػت متعػػػة نصػػػؿ إلييػػػا كحػػػدنا

مػػف أجػػؿ اآلخػػريف فؽ مػػع صػػكرة المسػػيح مػػف أجػػؿ اآلخػػريف فػػي جسػػد المسػػيح ك بػػالتكا
                                                           

 ٕٔ: ٖ, روٓٔ: ٚٔ لو ٖٛ



16 

 

ػػا  (ّٗ)"حخػػارج جسػػد المسػػي المؤمنػػكف الػػذيف يحممػػكف صػػكرة يسػػكع المسػػيح يسػػعكف داامن
ىذا الفػرح نفسػو ألف ىػذا مػا فعمػو يسػكعي لػـ يػتـ  إلىجمب األشخاص المكسكريف  إلى

ف فػػي بػػذؿ حياتنػػا العثػػكر عمػػى الركحانيػػة الحقيقيػػة فػػي عزلػػة عػػف عػػالـ مكسػػكر كلكػػ
ىػػك  لنػػا مجػػدهي ىػػذاكىػػذا ىػػك المكػػاف الػػذم سػػكؼ يممػػع مػػف خبل (َْ)لشػػفاء المنكسػػريف

 ي(ِْ)كىذا ما تكشفو لنا حياة يسكع (ُْ)المكاف الذم ينبع منا عبيره
 ستككف نتيجة التشكيؿ الركحي حياة تحكميا بالكامؿ المحبة اإلليية.

التكافػػػؽ مػػػع المسػػػيح ىػػػك التشػػػبو بسػػػمكؾ المسػػػيح، لػػػيس فقػػػط بطباعػػػو الداخميػػػةي 
كالقػػدرة كالفكػػر، كمحبػػة القريػػب  التشػػبو بالمسػػيح ىػػك محبػػة اهلل مػػف كػػؿ القمػػب كالػػنفس

فعبلقػة  (ْْ)عظـ  لمتشكيؿ الركحى مػف الحبػة الباذلػةفأي فميس ىناؾ قياس (ّْ)كالنفس
ػػ ، المنبػػكذيف، غيػػر المحبػػكبيف -ا تقػػكد لخدمػػة المحتػػاجيف المسػػيح مػػع أبيػػو كانػػت داامن

نػػػكع  ىػػػذه المحبػػػة ف إ اي كقػػػاؿالجػػػكعى، كالمظمػػػكميف كالمضػػػ كطيف ركحينػػػ ،المرضػػػى
 (ْٓ)اييضن أميز الذيف يرثكف الممككت سكؼ ي
ي لكػػف إذا كانػػت العبػػادة ال ىتمػػاـاالتكػػريس دكف  إلػػىالركحانيػػة السػػطحية تػػؤدم  
تجعمنػػػا أكثػػػر سػػػخاءن لممحتػػػاجيف، فعنداػػػذ،  ليسػػػت ىػػػذه عبػػػادة أك  الطاعػػػة إلػػػىتقكدنػػػا 

بمػا ، كرأفػة تجػاه اآلخػريف، فر ا، كعطػاءن حقيقيةي إذا كانت الصبلة ال تجعمنا أكثػر صػبرن 
 ال تككف حياة صبلتنا ليست عمى مثاؿ صبلة يسكعي

 يسكع  إلىالتشكيؿ الركحى يحدث مف خالؿ النظر المستمر  -ٖ
ًميعنػا نىػػاًظًريفى صػكرة يسػػكع إلػىىريػة لمتشػػكيؿ اآليػة التاليػة ىػػى آيػة جك  نىٍحػفي جى : "كى

، كىمىا في ًمٍرآةو، نىتى ىي ري  ٍيًنيىا، ًمٍف مىٍجػدو تً  إلىمىٍجدى الر بٍّ ًبكىٍجوو مىٍكشيكؼو كرىًة عى  إلػىٍمؾى الصُّ
 ، كًحي" )كىمىا مىٍجدو  (يُٖ: ّككًِمفى الر بٍّ الرُّ

                                                           
  .ٛٙٔموهلوالند ,  ٜٖ
 ٔٔ: ٗكو ٕ, ٘ٔ: ٚٔيو ٓٗ
 ٘ٔ: ٕكوٕ ٔٗ
 ٜٔ: ٔٔمت  ٕٗ
 ٕٚ: ٓٔلو ٖٗ
 ٛ: ٘رو ٗٗ
 ٖٙ-ٖٗ: ٕ٘ مت ٘ٗ
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 "معنى "ناظريف - أ
بجديػػةي لكػػف مػػا الػػذم نتأمميمػػا أك  نصػػمح عينينػػا الػػركحيتيفأف  "نػػاظريف" تعنػػى

ىػك شػخص كعمػؿ يسػكع ىػذا أف  و بجدية؟ "مجػد الػرب"ي مػف الكاضػحفينفكر كنتأمؿ 
 يسكعي إلىفي الت يير ىك النظر  نااكؿ أممنا كرجا (46)في اإلنجيؿ لفدااىالمسيح ا
يسػػكع"بمجد  صػػكرة إلػػىيسػػكع، يحكلنػػا الػػركح ال ػػدس  إلػػىعنػػدما ننظػػر  -ب
 (ٚٗ)متزايد"

فػػػي العمػػػؿي  التجسػػػد، يبػػػدأ نفػػػس ركح التكاضػػػع ذاتػػػو إلػػػىبينمػػػا ننظػػػر باإليمػػػاف 
ركح الخضػػكع كالتخمػػي عػػف  يسػػكع فػػي بسػػتاف جثميػػانى، نفػػسكعنػػدما نركػػع باإليمػػاف 

 يفي إزالة أجزاء منا لـ نخضع ليا إرادة اآلب تستمر
عنػػػػػدما نقػػػػػؼ باإليمػػػػػاف مػػػػػع يسػػػػػكع أمػػػػػاـ مجمػػػػػع السػػػػػنيدريف، حيػػػػػث بػػػػػيبلطس، 
كىيػػػركدس، فػػػإف ركح االتػػػزاف، كالسػػػيطرة عمػػػى الػػػنفس، كالثقػػػة تحػػػافظ عمػػػى ت ييرنػػػاي 

ركح الصػبر كالمثػابرة  ، فػاف  نفػسالصميب مع يسكع كنتعثػر تحػت ثقمػو كعندما نحمؿ
 ينضج فيناي

كمـ بكػػػبلـ ال فػػػراف كالرحمػػػة عنػػػدما نتحػػػد  مػػػع يسػػػكع عمػػػى الصػػػميب كنسػػػمعو يػػػت
مػع يسػكع ا فينػاي عنػدما نمػكت يكمينػ اكنمكن  ا، يصبح ذلؾ الركح نفسو أكثر تطكرن كالحب

قػد اكمػؿ"، نفػس ركح المثػابرة يمكننػا مػف إكمػاؿ العمػؿ الػذم باإليماف كنسمعو يقكؿ، "
نفػػس القػػكة المنتصػػرة أف  طانػػا اهلل القيػػاـ بػػوف عنػػدما نقػػـك مػػع يسػػكع باإليمػػاف، نعمػػـأع

التػػػػي أقامػػػػت يسػػػػكع مػػػػف المػػػػكت كاجمسػػػػتو فػػػػي السػػػػماكيات أعمػػػػى بكثيػػػػر مػػػػف جميػػػػع 
 السمطات كالقكات التى تعمؿ فينا كمف خبللناي

أك  يػػػػتحكـ  فينػػػػا الكبريػػػػاءأف  إذا كانػػػػت أعيننػػػػا ثابتػػػػة عمػػػػى الصػػػػميب، ال يمكػػػػف
أف  ، ال يمكننػػاتػػة عمػػى يسػػكعل متعػػة دنيكيػػةي إذا كانػػت أعيننػػا مثبأ ضػػاء الػػذات أكإر 

نتخمػػى عػػف التضػػحية كالبػػذؿ، أف  االسػػتياء، كال نسػػتطيعأك  نكػػره، كال نحػػتفظ بػػالمرارة
                                                           

ُْ, َهْاًدا َكَماٗٔ: ٔوأيًضا مع يو ٚ: ٗ كوٕمع ٜٔ: ٖكو ٕباملقارنة مع  ٙٗ نَانَاا, َوَرأَيْانَاا َهْاَد ا ِلَوِحناٍد ِماَن " َواْلَكِلَمُة َصااَر َجَساًدا َوَحاب  بَاناْ
 اآلِب, ََمُْلوءًا نِْعَمًة َوَحقًّا."

 ٛٔ: ٖكوٕ ٚٗ
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عػػػيش فػػػي نتػػػرؾ الخطيػػػة تسػػػكد، كال نأف  نشػػػكك، كال يمكننػػػاأك  نتػػػذمرأف  كال نسػػػتطيع
 يىزيمة ركحية

أف  الػػػكراء، كال نسػػػػتطيع إلػػػػىتػػػػة عمػػػى يسػػػػكع، ال يمكننػػػا العػػػكدة إذا كانػػػت أعيننػػػا ثاب
ننفصػػؿ عػػف محبػػة اهللي عنػػدما أتطمػػع أف  نيػػأس، كال نسػػقط، كال يمكػػف ىزيمتنػػا، كال يمكػػف

 فاإلنجيؿ، تزداد قكتو قكةن في داخميي يا لو مف كنز في يسكع كفي اإلنجيؿ إلى
ة عمػػى ت ييرنػػاي كرجػػاؿ اهلل ، ال تممػػؾ القػػدر إف تقاليػػد الكنيسػػة، بقػػدر مػػا ىػػي جيػػدة

، ليس لدييـ القدرة عمى ت ييرناي عندما تفكر في رجؿ أك امرأة مؤمنة أثرت فػي جيميػا
 ،ي لػػـ يكػػف مػػارتف لػػكثرىاإلنسػػان مركزىػػا، كلػػيس تبلحػػظ أنيػػا تتمحػػكر حػػكؿ المسػػيح

، لكنػو مػؤمف مسػيحيي لػػـ امػؤمف مسػيحيي كلػـ يكػف جػػكف كػالفف كالفنينػ ، كلكنػوالكثرينػ
نجيمػو زاكتنػاأف  مػؤمف مسػيحييا، كلكنو ف كيسمي كيسمين يكف جك  الػذم  ىػك المسػيح كا 

 فيجعؿ الناس عظماء كرااعيف
 نحف نصبح ما نراه  -ج

ا مػا يحػد مػػف الػركح القػدس مػف إحػػداث ا مػا يتشػتت انتباىنػػاي ىػذا غالبنػنحػف غالبنػ
 جيػػدناعػػف ذلػػؾ  ،يصػػنعيا فػػي حياتنػػاي يعبػػر القػػس جػػكف بػػايبرأف  الت ييػػرات التػػي يريػػد

سػػاعات  يسػكعي لػػيس أثنػاء مشػػاىدة إلػػىالػركح ال يعمػػؿ ىػذا الت ييػػر فينػا دكف الرجػػكع 
متمفاز الفارغو ليس عنػدما نتخمػى عػف سػاعاتنا دكف جيػد الستكشػاؼ شػبكة طكيمة لال 

 ياألشػػياء التػػي تتجاىػػؿ المسػػيحي كػػبلالكيػػب العالميػػةو لػػيس عنػػدما نضػػع عقكلنػػا عمػػى 
بالتحديد، حيث "ننظػر فػي  ا، كىكفي جك كاضح جدن  ألف الركح يتحرؾ كيعمؿ كيحرر
(ي فػػالركح يرفػػع المسػػيحي كالػػركح يفػػتح العػػيف عمػػى ُٖمػػرآة  مجػػد الػػرب يسػػكع" )اآليػػة 

ركاحنػػاي إذا اخترنػػا عػػدـ التركيػػز أصػػكرة المسػػيح عمػػى  يطبػػؽ كالػػركح القػػدس المسػػيحي
فػػػي الحيػػػاة ، عمػػى المسػػػيح، إذا سػػػمكنا طريقتنػػػا الخاصػػػة كشػػ منا أنفسػػػنا بتركيػػػز آخػػػر 

لمخطياػػػػة  فػػػػدعكنا ال نقػػػػكؿ، "أيػػػػف ىػػػػك اهلل؟" عنػػػػدما نتحمػػػػؿ الثمػػػػر المػػػػؤلـ السػػػػتعبادنا
مػف الفػرحي لقػد أخبرنػا طريػؽ الحريػةي إذا قضػينا أيامنػا  بػدالن  ءبكاختبار قانكف اهلل كعً 

 (ْٖ)ى األرجح مقيديف بكؿ استعباداتناكليالينا في مكاف آخر، فسنبقى عم
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خه هى حشىُلىا ئلى هىع مً  هدف هللا وأولٍى
الرًً ًؿُػىهه بشيل زوجُني  الىاض

لت طهلت ألهه السب، ألهىا وػتز به،  وبؿٍس
 وألهه مػلمىا وضدًلىا.

الزد  دالاض ٍو

،  إلىالدنيكية، نتكقؼ عف النظر  عندما نطرد االنحرافات أنفسنا أكثػر مػف الػبلـز
 كسيتاح لمركح القدس فرصة العمؿي ،اكنتكقؼ عف مقارنة أنفسنا مع بعضنا بعضن 

يعمػػؿ أف  نتشػػتت مػػفأف  المقتبسػػة أعمػػى: كيػػؼ يمكػػف ،نػػاقش مقكلػػة جػػكف بػػايبر
 الركح فى حياتنا؟ كيؼ يمكف ت يير عاداتنا؟

 جب التأكيد عمييا في التشكيؿ الركحيالح ائؽ الحيكية التي ي -ٗ
 الركحي ىك التغيير الذل يتـ فى  الداخؿ كالخارج. شكيؿالت  -أ

كما سنرل في الػدركس التاليػة، يتضػمف التشػكيؿ الركحػي أجسػامنا الماديػةي يريػد 
فػػي أكالن  لكػػف التشػػكيؿ الركحػػي يبػػدأ (ْٗ)الييكػػؿ تمجػػد فػػي جسػػدنا، الػػذل ىػػكيأف  اهلل

 لركحػي ىػػك أكثػر بكثيػػر مػف تعػػديؿ السػمكؾي بػػؿ بػالحرل، نحػػف نعمػػـالقمػبي التشػػكيؿ ا
التشػػػكيؿ الركحػػػي يحػػػدث عنػػػدما ال تت يػػػر أعمالنػػػا الخارجيػػػة فحسػػػب، بػػػؿ يت يػػػر أف 

ا  تصرفنا الداخمي  عندما نفعؿ بشكؿ طبيعي ما سيفعمو المسيح في مكقفناي -أيضن
بػػػػػؿ (ييي مكؾتشػػػػػكيؿ الركحػػػػػي لػػػػػيس تعػػػػػديبلن لمسػػػػػ"الأف  ،يػػػػػذٌكرنا داالس كيػػػػػبلرد

 إلػىحتػى يمتمػؾ،  )الػداخمي(كير اإلنسػاف عممية إعػادة تشػكيؿ أك إعػادة تطػ )باألحرل
، قمبػػو، سػػبلمو، فرحػػوي فػػي عقمػػو-ليسػػكع نفسػػو ، طبيعػػة األبعػػاد الداخميػػة درجػػة كبيػػرة

 (َٓ)التشكيؿ الركحي، تككف قد حصمت بالفعؿ عمى كؿ ىذه"
 .التأسيس الركحي يحدث بكسائؿ النعمة  -ب
ىذه الدكرة الدراسػية، سػنتحدث في  

عػػف بعػػض الكسػػااؿ التػػي يسػػتخدميا اهلل 
صػػػػػػػكرة المسػػػػػػػيحي ىػػػػػػػذه  إلػػػػػػػىلتشػػػػػػػكيمنا 

الكسػػػػػااؿ كثيػػػػػرة كسػػػػػيتـ مناقشػػػػػتيا أكثػػػػػر 
 بكثير في الدركس التاليةي

تػػػػػػػػدرج معػػػػػػػػان بعػػػػػػػػض أف  حػػػػػػػػاكؿ
                                                           

 ٕٓ-ٜٔ: ٙكؤ, ٔٔ: ٛرو ٜٗ
 داالس ويالردهذْ املالحظات مأخوذة من رسالة  ٓ٘
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الكسااؿ التي استخدميا اهلل، أك يسػتخدميا حالينػا، لتحقيػؽ النضػج الركحػي فػي حياتػؾ 
 يةيالمسيح

تنمػػػك الشػػػجرة لتصػػػبح صػػػٌحية كمثمػػػرة فقػػػط عػػػف طريػػػؽ المطػػػر، أف  فكمػػػا يمكػػػف
كضػػكء الشػػمس، كالضػػيؽ )أسػػباب لتعٌمػػؽ الجػػذكر(، كالتربػػة ال نيػػة بالم ػػٌذيات، لػػذلؾ 
سػػكؼ نصػػبح مسػػيحٌييف منتجػػيف بصػػحة جيػػدة مػػف خػػبلؿ تكظيػػؼ كػػؿ الكسػػااؿ التػػي 

مػػػكىـ الركحػػػي لمجػػػرد أنيػػػـ كفرىػػػا اهللي كثيػػػر مػػػف المػػػؤمنيف يعػػػانكف مػػػف التقػػػـز فػػػي ن
تجػػاىمكا بعػػض الكسػػااؿ الحيكيػػة ليػػذا النمػػكي عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، المسػػيحي الػػذم ىػػك 

أفػراح الحيػاة  ختبػرنو غير مدرب في صػبلة خاصػة لػف يمخمص في العبادة العامة لك
 المسيحيةي سنناقش ىذا بتعمؽ أكبر في درس الحؽي

 .دافع التشكيؿ الركحي ىك االستمتاع باهلل -ج
ب كاالبف كالػركح القػدس فػي شػركة حميمػة كممتعػةي كػاف بطكاؿ األبدية، كاف اآل

ي صػػكرة اهلل كجعمنػػا فػػي شػػراكة مػػع اآلب عمػػل ػػرض مػػف الخمػػؽ ىػػك تشػػكيؿ البشػػرية ا
كاالبف كالركح القػدسي أقػرب صػكت مبكػر يشػار إليػو مباشػرة فػي الكتػاب المقػدس ىػك 

ن ػ اًشػينا ًفػي اٍلجى ٍكتى الر بٍّ اإًللًو مى ٍنػدى ىيبيػكًب ًريػًح الن يىػاًر"ًة عً "صى
أنػا أحػب ذلػؾي لمػاذا  (ُٓ)

مػع الرجػؿ  -الشػركة  إلى -التكاصؿ بالكبلـ  إلىكاف يمشى في الجنة؟ كاف قد جاء 
خمقيمػػاي كػػاف التعبيػػر األقػػدـ عػػف اإليمػػاف كالتقػػكل فػػي الكتػػاب المقػػدس  فمػػذيلكالمػػرأة ا

 (ِٓ)"ببساطة "ىك السير مع اهلل

  خنكخ مع اهللأسار  
  سار نكح مع اهلل 
  براىيـ مع اهللإسار 
  يسير مع اهلليأف  سراايؿإكاف عمى 

                                                           
 ٛ: ٖ تك ٔ٘
 ٚٔ: ٚ خإٔ؛ ٗ: ٜ؛  ٕ٘:ٛ؛  ٗ: ٕمبٔ؛ ٖٓ: ٕصمٔ؛ ٔ: ٚٔ؛ ٜ: ٙ؛  ٕٕ: ٘ كت ٕ٘
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ػػػا العيػػػد الجديػػػد إلػػػىىػػػذا الفكػػػر ينتقػػػؿ  يػػػذكرنا "يكحنػػػا" بػػػأف غػػػرض  اهلل فػػػي  (ّٓ)أيضن
 (ْٓ)ب، كمع ابنو يسكع المسيح""الشركة" مع المؤمنيف، كمع "اآل إلىالفداء ىك إعادتنا 

اهلل"ي مػػػا ىػػػي التعبيػػػرات الجميمػػػة كذات الم ػػػزل التػػػي "السػػػير مػػػع اهلل"ي "الشػػػركة مػػػع 
تذكرنا بأف الحياة التي ترضي اهلل ليست حيػاة معقػدة كلكنيػا حيػاة الشػركة الممتماػة بالنعمػة 

نػكع مػف النػاس الػذيف يطيعكنػو  إلػىحياة بسيطة العبلقةي ىدؼ اهلل كأكلكيتو ىك تشكيمنا  -
كأم  (ٓٓ)ز بػػػو، كألنػػػو معممنػػػا كصػػػديقنايبشػػػكؿ ركتينػػػي كبسػػػيط ألنػػػو ىػػػك الػػػرب، ألننػػػا نعتػػػ

ػػػدىعىًت  ػػػا خى ػػػاؼي أىن ػػػوي كىمى لًكن ًنػػػي أىخى تعمػػػيـ يزيػػػؿ ىػػػذه البسػػػاطة لػػػيس تعمػػػيـ الكتػػػاب المقػػػدس: "كى
ـٍ عىًف اٍلبىسى  ك اءى ًبمىٍكًرىىا، ىكىذىا تيٍفسىدي أىٍذىىانيكي ي ةي حى    (ٔٓ)"اطىًة ال ًتي ًفي اٍلمىًسيحً اٍلحى

الماضية، كاجو كالدم الكثير مػف التحػديات الجسػدية، بمػا فػي  خبلؿ السنكات العديدة
ػػػ عمػػػى  اذلػػػؾ نكبػػػة قمبيػػػة كسػػػكتات دماغيػػػةي كبسػػػبب ىػػػذه النكسػػػات، فقػػػد أصػػػبحت حارسن

كػػػكف فػػػي عجمػػػة مػػػف أمرنػػػا إلنجػػػاز أ االقػػػص، التشػػػذيب، إلػػػخي أحياننػػػ -ممتمكػػػات كالػػػدٌم 
لػػي كػػكب  سيحضػرأجمػػس بعػض الكقػػت كأتحػدث معػػوي أف  العمػؿ، لكػػف أبػي يريػػدني فقػط
أف  ، ىػػؿ يمكنػػؾ الجمػػكس كالتحػػدث لفتػػرة قصػػيرة؟" ال أسػػتطيعمػػف المػػاء كيقػػكؿ: "يػػا بنػػي
، خاصة عندما أتػذكر ىػذه الفرصػة قػد ال تكػكف مكجػكدة لسػنكات أخػرل كثيػرةي ال أف  أقاـك

ىػذا ىػك شػعكر أف  كثر مف شػركتى معػوي أعتقػدأجمو أييتـ أبي بقدر ما يتعمؽ بعممي مف 
 يدخمنا في شركتو المبتيجة التي ال يمكف كصفيايأف  اي يريداهلل مف نحكن

يكػػػكف دافعنػػػا فػػػي كػػػؿ انضػػػباط أف  يجػػػب (ٕٓ)"ذكقػػػكا كانظػػػركا مػػػا أطيػػػب الػػػرب"
ا بؿ ىك مجػرد اختبػاري ا فكرين التشكيؿ الركحي ليس مجرد سعين أف  "ديني" ككؿ نشاطي

ذلػؾي  إلػىلخدمػة كمػا التالية، سػنناقش أشػياء مثػؿ الصػبلة كالصػـك كالتأمػؿ كافي الدركس 
كىػػدفنا ىػػك ببسػػاطة  لػػيس  -االسػػتمتاع بػػاهلل -حيػػكم إبقػػاء أعيننػػا عمػػى اليػػدؼ  إنػػو ألمػػر

عػػػاـ، قػػػاؿ  ََِمزيػػػد مػػػف المعرفػػػة كالمعمكمػػػات كلكػػػف الشػػػركة الحميمػػػةي منػػػذ أكثػػػر مػػػف 
                                                           

 ٙ: ٕ يؤ؛ ٕٔ: ٕ طبٔ؛ ٘ٔ: ٕٗلو  ٖ٘
 ٖ:ٔيؤ ٗ٘
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الحُاة التي جسض ي هللا لِظذ خُاة 
مػلدة ولىً خُاة الشسهت اإلامخلئت 

 خُاة بظُؿت الػالكت. -بالىػمت 

اهلل رحػػيـ كمػػنعـ  يختمػػؼ أف  جكناثػػاف إدكاردز: "الفػػرؽ بػػيف اإليمػػاف بػػأف اهلل كػػريـ  كتػػذكؽ
 (ٖٓ)مك كلديؾ اإلحساس الفعمي بحبلكتويككف لديؾ اعتقاد عقبلني بأف العسؿ حأف  عف

 تحديات التشكيؿ الركحي  -٘
تػػػػـ تشػػػػكيمنا مػػػػف خػػػػبلؿ أف  أصػػػػبح التشػػػػكيؿ الركحػػػػي أكثػػػػر تحػػػػدينا ألننػػػػا سػػػػبؽ
الػػذل نحػػف عميػػو  كؿالشػػ إلػػىالتػػأثيرات المختمفػػةي ىنػػاؾ العديػػد مػػف القػػكل التػػي شػػكمتنا 

ي لقػػػد تػػػـ ت شػػػكيمنا بطػػػرؽ عميقػػػة مػػػف قبػػػؿ البيػػػت الػػػذم نشػػػأنا فيػػػوي كػػػاف لثقافتنػػػا اليػػػـك
خياراتنػػا الخاصػػة تػػأثير كبيػػر عمػػى مػػا نعتقػػد االحياتيػػة ك  كتقاليػػدنا كتجاربنػػا )اختباراتنػػا(

بػػػػو، كمػػػػا نقػػػػدره، ككيػػػػؼ نشػػػػعر بػػػػو، ككيفيػػػػة 
 التكاصؿ، ككيفية التصرؼي

ألننػػا نعػػيش فػػي عػػالـ محطػػـ، أعتقػػد أنػػو 
جيػدة كسػياة مػع كػؿ ىػذه كاف لديؾ اختبارات 

التػػأثيرات التأسيسػػيةي العديػػد منػػا قػػد تضػػرركاي كالسػػؤاؿ األىػػـ الػػذم سػػنحاكؿ اإلجابػػة 
، مػػػػا ىػػػػي أىػػػػـ القػػػػكل كالتػػػػأثيرات كيؿ الركحػػػػي ىػػػػك: ابتػػػػداءن مػػػف اليػػػػـكعنػػػو فػػػػي التشػػػػ

ىػػذه أف  أككنػػو؟ أعتقػػدأف  الشػػخص الػػذم يريػػدني اهلل إلػػىكاالختيػػارات التػػي ستشػػكمني 
 سية ستساعدنا في اإلجابة عف ىذا السؤاؿيالدكرة الدرا

التػأثيرات السػمبية كاإليجابيػة التػي  الػدركستػتعمـ مػف خػبلؿ ىػذه أف  الميـػ جػدنا مف
هلل عػػف فيمػػؾ  تلتػػي شػػكمشػػكمت حياتػػؾي خػػذ بضػػع دقػػااؽ لسػػرد بعػػض أىػـػ األشػػياء ا

ااي شا جدن كالحياة المسيحيةي كف صادقن  تػؾ إذا كاحدنا أك اثنيف مف ىػؤالء مػع مجمكع خصن
  استطعتي

 بينما نسعى نحك التشكيؿ الركحى نحترس منيا عكائؽ لمحراسة
ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف األسػػػباب التػػػي تجعػػػؿ الكثيػػػر مػػػف المسػػػيحييف يناضػػػمكف فػػػي  

 قط:ف منيابعض  إلىدعنا ننظر سيحي تشكيؿ صكرة الم
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 Timothy Keller, The prodigal God (New York: Dutton, 2008), 108. 
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 نحترس مف الشرعيةأف  يجب :أكالن  -أ
عمػى القكاعػد كالقػكانيفي لكػف  الحفػاظؿ تحاكؿ الشرعية كسب القبكؿ مػع اهلل مػف خػبل

ػػا  يبحثػػكف عػػف البػػر، كلػػيس بالنعمػػة، بػػؿ  -النػػاس القػػانكنييف يعتمػػدكف عمػػى أنفسػػيـ أيضن
عػػػف طريػػػػؽ التكػػػريس كاالنضػػػػباط الصػػػارميفي القانكنيػػػػة تعتمػػػد عمػػػػى قػػػكة اإلرادةي يخبرنػػػػا 

 (ٗٓ)(")الجسد ًإٍشبىاًع اٍلبىشىًري ةً "العبادة النافمة لىٍيسى ًبًقيمىةو مىا ًمٍف ًجيىًة أف  الكتاب المقدس
الصػػبلة، دراسػػة الكتػػاب المقػػدس، التأمػػؿ، الصػػياـ، أك أم شػػيء نقػػـك أف  تػػذكر،

بو في التشكيؿ الركحي ىك فعاؿ فقػط بسػبب عمػؿ النعمػة الػذم كػاف، كيكػكف كقػد تػـ 
مػػف أجمػػى خػػبلؿ اإلنجيػػؿي كالخطػػر الكبيػػر فػػي أم انضػػباط ركحػػي ىػػك خطػػر كضػػع 

التػدريبات، بػدالن مػف نعمػة اهلل التػي تػـ سػكبيا فػي قمبػي كالحيػاة بكاسػطة الثقة في تمػؾ 
 الركح القدس بسبب عمؿ يسكع المسيح الكامؿي

 نحترس مف النعمة الرخيصة.أف  يجب :ثانينا  -ب
رخصػػػػػػة  إلػػػػػػىتحػػػػػػكؿ البلمبػػػػػػاالة الركحيػػػػػػة، أك "النعمػػػػػػة الرخيصػػػػػػة"، نعمػػػػػػة اهلل 

ـك فيػػـ العبلقػػة بػػيف نعمػػة اهلل كالجيػػد ي يسػػيء الكثيػػر مػػف المسػػيحييف اليػػ(َٔ)لمخطيػػة
، فإف أم تعميـ حكؿ األعماؿ قانكنيي لكػف العيػد الجديػد ممػيء نيي بالنسبة ليـاإلنسا

، نعمػؿ فػي الحيػاة المسػيحية (ُٔ)د عمى الجيد المتأصؿ في اإليمافيبالتعميـ الذم يؤك
ميػكا أف  ـٍ ألىف  اهللى ىيػكى اٍلعىاًمػؿي ًفػيكي  نػتمـ خبلصػنا بخػكؼ كرعػدة"أف  عمػى تيًريػديكا كىأىٍف تىٍعمى

ي نحػػف ال نعمػػؿ مػػف "نحػف نعمػػؿ فػػى الخػارج كاهلل يعمػػؿ فػػى الػداخؿ ًمػٍف أىٍجػػًؿ اٍلمىسىػػر ًةي
   نظير عممنا  في الحياة اليكميةيأف  ، كلكف يجب عميناأجؿ خبلصنا

، كلكنػػو يتطمػػب الكثيػػر مػػف صػػكرة المسػػيح ىػػك بالنعمػػة إلػػىكحػػى إف التشػػكيؿ الر 
ػػالعمػػؿ الشػػ حيػػث العمػػؿ الشػػاؽ ىػػك "الحفػػاظ عمػػى حياتنػػا فػػي بياػػة اهلل" ف إ يااؽ أيضن

 (ِٔ)تعمؿ نعمة اهلل عمميا الفعاؿ
                                                           

 ٖٕ: ٕكو  ٜ٘
 ٗ؛ يهوذا  ٔ: ٙ رو ٓٙ
 ٔٔ-ٖ: ٗ بطٕ؛ ٖٔ-ٕٔ: ٕ يف ٔٙ
 .٘ٓٔد, موهلوالن ٕٙ
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 مف اإلثارة.نحترس أف  يجب عمينا :ثالثنا -ج
، ذاتيػػػػة لم ايػػػػة، اللتػػػػي تؤكػػػػد عمػػػػى االختبػػػػارات المثيػػػػرةىنػػػػاؾ بعػػػػض الكنػػػػااس ا

 إلػىمػة كمصػمية كمكجيػة كالعاطفية مع تجاىؿ شبو تاـ لحياة مسيحية مدركسػة كمنظ
 إلػػىينمػػك المؤمنػػكف فػػي مثػػؿ ىػػذه الحركػػات أف  الكتػػاب المقػػدسي كمػػف غيػػر المػػرجح

ي ألنيػـ قػد تػدربكا عمػى تكقػع حمػكؿ سػريعة كسػيمة ألم احتيػاج ركحػي ،مرحمة النضج
، بػػؿ ىػػك حػػد مػػف قػػكة اهللفاإليمػػاف بالنضػػج الركحػػي مػػف خػػبلؿ العمميػػة المسػػتمرة ال ي

 يات الركحية الطبيعية المستمرة  التي أقاميا اهلليمجرد اإلقرار بالعمم
 نحترس  مف الكمالية.أف  يجب عمينا :ارابعن  -د

 -الحػب الكامػؿ  -يصارع المسػيحيكف مػع الت ييػر عنػدما يخمطػكف كمػاؿ القمػب 
لػى، ك (ّٔ)الكمػاؿ المسػيحي إلػىيسػكع يػدعكنا أف  مع الكماؿ المطمؽي في حػيف إماتػة  ا 

التشػابو مػع طبػاع يسػكع أف  فإف الكتاب المقدس يكضح، (ْٔ)حاسمة لمخطية المتعمدة
تفيػـ التقػكل عمػى أنيػا رحمػة أكثػر أف  كتصرفاتو ىك عممية تستمر مدل الحياةي يجػب

 (ٓٔ)يمحطة مف ككنيا 
العكااػػؽ فػػي حيػػاة المسػػيحييف؟ العكااػػؽ كمجمكعػػةي كيػػؼ رأيػػت ىػػذه  نػػاقش ىػػذه

 كيؼ كانت كاضحة في حياتؾ الخاصة؟
 التأمؿتكقؼ لفترة مف 

نتكقؼ لمحظة لمتأمػؿي ىػؿ حياتػؾ الركحيػة تتقػدـ؟ ىػؿ حيػاة يسػكع أف  ربما يجب
، كالخدمػة مثمػو ، كالمحبػةكؿ متزايػد؟ ىػؿ أنػت كاعو بػالتفكيرتعمؿ فيؾ كمف خبللؾ بش

 اليـك أكثر مما كنت عميو في األشير الماضية؟
دي ىػػػذا ا عنػػػدما تعمػػػؿ حيػػػاة يسػػػكع الجميمػػػة فينػػػا بشػػػكؿ متزايػػػنحػػػف نتشػػػكؿ ركحينػػػ

، كالجيػػد القػػكم مػػف خػػبلؿ اإليمػػاف، كالعقػػؿ المتجػػدد -ف الػػركح القػػدس التشػكيؿ ىػػك مػػ
 خدمة مسيحية مثمرةي إلىمما أدل  -

                                                           
 ٛٗ: ٘ مت ٖٙ
 ٗٔ-ٕٔ: ٖ كو  ٗٙ
 ٗٔ-ٕٔ: ٖ يف ٘ٙ
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 مياـ ككاجبات الدرس الجتماع الدرس التالي
مػف  احفظ تعريؼ التشػكيؿ الركحػي المقػدـ فػي ىػذه الػدكرة الدراسػية كاقتبسػيا -ُ

 أحد أعضاء مجمكعتؾ أك اكتبياي
مجمكعتػؾ  إلى عمى استعداد لنقميا كف ي(ُٗ: ْكغؿ ُٖ: ّ كك ِ)احفظ  -ِ

 أك كتابتياي
ما ال يقؿ عف ثبلثيف دقيقة ىذا األسبكع لمراجعة ىذا الدرس، بما فػي  أقضً  -ّ

 البصيرةي ليعطيؾتاب المقدس، كاسأؿ الركح القدس ذلؾ شكاىد  الك
يػػػاـ بيػػػا فػػػػي سػػػجؿ فػػػي دفتػػػرؾ الخػػػاص بػػػؾ أم ت ييػػػػرات محػػػددة يجػػػب الق -ْ

 حياتؾ، كما يكشفيا الرب لؾي
، كسػػجؿ فػػي مػػى األقػػؿ فػػي كقتػػؾ التعبػػدم اليػػكميتأمػػؿ فػػي مزمػػكر كاحػػد ع -ٓ

 دفتر يكمياتؾ ما يقكلو كاتب المزمكر عف طبيعة اهلل كشخصيتوي
سجؿ في دفترؾ صبلة شخصية مف أجؿ الت يير كالنمػك الركحػي بنػاء عمػى  -ٔ

 ىذا الدرسي
دليػػػػؿ الصػػػػبلة اليػػػػكمي لمػػػػدكتكر بػػػػراكف فػػػػي صػػػػبلتؾ تػػػػدرب عمػػػػى اسػػػػتخداـ  -ٕ

 اليكمية الخاصةي
 متعمؽ في المكضكعل

الكداعػػة، الحمػػػـ، الفػػرح )الفػػػرح، الصػػػبر، : ُِ-ُُفضػػااؿ يسػػػكع مػػف الصػػػفحة 
 ي، ال فرافالعطؼ، العطاء، الطيبة، التكاضع، المحبة
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 1امختحتن الدرس 

 ؟1دزض . ما هى حػٍسف الدشىُل السوحي، هما حػلمذ في ال1

 . كدم بػؼ ألاطع الىخابُت لهرا الخػٍسف.2

 . أهمل هرا البُان: 3

 . اشسح.-----------، بل الػىع --------ال جخػازع الىػمت مؼ

 . ما هى الخيلُف اإلاظُخي السطمى؟4

ً مجد السب"؟5  . ماذا ٌػني "هاظٍس

 . إلااذا ٌػخبر الدشىُل السوحي غملُت مظخمسة؟6

 زت التي ًجب ججىبها في الدشىُل السوحي؟. ما هي الػىاةم الثال7
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 2الدرس 

 

 بنات البناء للتشكيل الروحىلً
 جدشكل فيىت صىرة املصيح كيف

 
 ألاول  الدرس مراحعت

المسػتعديف لمشػاركة صػمكاتيـ  ي اسأؿ الطبلباألكؿ راجع النقاط الرايسية لمدرس
 األكؿي سالشخصية مما تعممكه مف الدر 

 هداف الدرس أ
 :الدرس، يككف الطبلب قادريف عمى ى نياية ىذاف
   يفيـ كشرح الثبلث لبنات الرايسية لمتشكيؿ الركحى -ُ
   يالركح القدس فى عممية التشكيؿ الركحى عمؿتقدير  -ِ

 لقعتث من الحيتة
، سػػكب شػػاب قمبػػو لػػيي إنػػو مسػػيحي كنػػت أعمػػؿ فػػي ىػػذه الػػدكرة الدراسػػيةبينمػػا 

ا إرادتػو لسػيادة كربكبيػة جديد كيعتقد أنو سػمـ تمامنػمخمصي لديو شيادة كاضحة عف الت
حػػد مػػا، كأنػػى  إلػػىالمسػػيحي إنػػو يػػدرس الكتػػاب المقػػدس، كلديػػو حيػػاة تعبديػػة متناسػػقة 

اب يجاىػد لمت مػب بشػكؿ أرل أدلة كاضحة عمى أنو يعػرؼ كيخػاؼ اهللي لكػف ىػذا الشػ
ا ف؟ فأنػػػجربػػػةىػػػذه  الت لػػػـ تختػػػؼً الخطيػػػة المحيطػػػة بػػػو بسػػػيكلة"ي "لمػػػاذا كامػػػؿ عمػػػى "

، لقػػد قػػرأت الكتػػاب المقػػدس، كمػػع ذلػػؾ، فػػإف االنتصػػار التػػاـ يفمػػت منػػيي ىػػؿ أصػػمي
ي نػػا كحػػدم فػػي صػػراعىأ، إنػػى أشػػعر بالعزلػػةف ككػػاف سػػؤالو "ىنػػاؾ شػػيء خطػػأ معػػي؟

 "نفسي كمسيحي مف الدرجة الثانيةف كأنا أفكر في
 اقي كػاف مؤمننػصػديأف  لعػدة أسػابيع قميمػة، أصػبح مػف الكاضػح لػي شاركنا معنػاككما 

ػاي لكنػػو يحتػػاج لتجديػػد تفكيػره فػػي بعػػض المجػػاالتي لـػ يكػػف تفكيػػره عػػف اهلل كالحيػػاة  مخمصن
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مػع كممػة اهللي كمػا بػدا صػديقي أنػو يعتقػد أنػو إذا كػاف قمبػو مقدسنػا،  اتمامن  االمسيحية متكافقن 
 جيػػػدنا كثيػػراي بسػػػبب بعػػض الضػػػمانات الركحيػػػة االتتطمبػػأف  فػػإف الطيػػػارة كالطاعػػة يجػػػب

 المفقكدة كبعض التدريبات المفقكدة، لـ يختبر صديقي  نصرة كاممةي
يتنصػػر عمػػى أف  ؟ كيػػؼ يمكػػف لممػػؤمف الحقيقػػىترشػػد صػػديقىأف  كيػػؼ يمكنػػؾ

 ؟الخطية المحيطة بو
، كأف ي يػػػػر قمكبنػػػػا فػػػػي عػػػػؿيف، ك الػػػػركح القػػػػدس يسػػػػتطيعأف  أننػػػػا نعمػػػػـفػػػػي حػػػػيف 

ػػػا أ ، فػػػنحف نعػػػرؼثنػػػاء سػػػياحتنا الركحيػػػةأظػػػات فكريػػػة لح النضػػػج  إلػػػىأنػػػو يقكدنػػػا يضن
، كاالنضػباط ذىفتجديػد الػ العمميػات التػي تنطػكم عمػى - تدريباتالكامؿ مف خبلؿ ال

 مع المؤمنيف اآلخريفي ، كالعبلقة الصحيةالركحي
ا عػػػف تمػػػؾ المحظػػػػات لتعمػػػيـ ىػػػذا التشػػػكيؿ الركحػػػي ىػػػك عمميػػػػة ال تحػػػدث بعيػػػدن 

العديػػػد مػػػف أتبػػػاع يسػػػكع اختبػػػر  ي فمقػػػدية مػػػف النيضػػػة الركحيػػػة االنتعاشػػػيةاالسػػػتثناا
ىػػػذه مػػػا يػػػتـ التعػػػرؼ عمػػػى  االمكرسػػػيف "لحظػػػات إلييػػػة" بعػػػد كالدتيػػػـ الجديػػػدةي غالبنػػػ

 راحػػػة، "كامػػؿ"، "التقػػػديس الالمحظػػات بطػػرؽ مختمفػػػة، مثػػؿ: "معمكديػػػة الػػركح القػػدس"
 المعجػػزاتأف  ي فكمػػاالػػركح القػػدس"، كىكػػذا مػػتبلء مػػف، "اال"، "المحبػػة الكاممػػةمػاف"اإلي
، ك المكاسػـ غيػر العاديػة فػي رحمتنػا، فيػذه المحظػات أتدمر قػكانيف الطبيعػة العاديػةال 

، ال تسػتبعد العمميػات الطبيعيػة لمنضػج التػي يتسارع النمك الركحي بسرعة أكبػر عندما
 كضعيا اهللي

ٌضع رلاال يصبح النمػػػػػك الركحػػػػػي عػػػػػادة عمػػػػػى نمػػػػػط  النمػػػػػك الجسػػػػػدمي  حػػػػػدثي
عينيػػػػا اهللي كنفػػػػس لتي النضج اعممية ف وتبعي ملكنيىػػػػا كضحاكعشية  نبي ديػػػػفشرا

الشػػػيء ينطبػػػؽ عمػػػى نمكنػػػا الركحػػػيي كػػػؿ مػػػف األطفػػػاؿ الجسػػػدييف كالػػػركحييف لػػػدييـ 
 طفرات النمكي

  رئيصيتالفكرة ال
يبنػػػى عمػػػى أسػػػاس كتػػػابي صػػػمبي أف  يجػػػبصػػػكرة يسػػػكع المسػػػيح  إلػػػىالتشػػػكيؿ 

كحيػػاة، اهلل  كضػػع أسػػاس متػػيف نبنػػي عميػػو حيػػاة ترضػػي إلػػىسنسػػعى فػػي ىػػذا الػػدرس 
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، يكػكف الكثيػركف ة اهللي كمع عدـ كجكد ىػذا األسػاس، تحمؿ صكر مف الداخؿ كالخارج
 ضعفاء ركحيناي
 م دمة

 التشكيؿ الركحي ىك أكثر مف تغيير سطحي -أ
، مثػؿ كضػع ضػمادة عميو التحكؿ ىك مجرد ت ييػر سػطحيإف الكثير مما نطمؽ 

نككف قػادريف عمػى "التصػرؼ" ص يرة عمى جرح عميؽ مصابي لفترات مف الزمف قد 
و لكػف فػي نيايػة المطػاؼ شػخص مػا كقمع المكاقؼ كالسمككيات السػياة بشكؿ صحيح

، كنظيػػر مػػف اا جػػدن ، يصػػبح اإلغػػراء قكينػػؼ ضػػد ىػػذه النقطػػة المؤلمػػةأك شػػيء مػػا يقػػ
 اينحف حقن 

اعترؼ القس اآلسيكم ذات مرة  كيػؼ كشػؼ الػرب ىػذا لػو مػف خػبلؿ كاحػد مػف 
، قػػاـ رجػػؿ قبيمػػة شػػرير بكػػؿ مػػا فػػي كسػػعو فعمػػى مػػر السػػنيف شػػد المضػػطيديف لػػويأ

الرصػاص مػف ، كأطمػؽ خػدمات العبػادة ىعمػرمى بالحجارة  إلعاقة عمؿ اهللي كاف قد
، صػػػمى صػػػديقي خػػػبلؿ جػػػدراف بيػػػت الكػػػاىف، كنيػػػب الكنيسػػػةي فػػػي خضػػػـ كػػػؿ ىػػػذا

 الراعػػي كاجتماعػػو مػػف أجػػؿ معػػذبيـ كتحٌممػػكا اضػػطيادهي قػػاؿ لػػي ىػػذا الراعػػي: "كنػػت
فػي مكاجيػة مفاجاػة عمػى  كنػت مػا جاء يػـكأف  إلى، لدم حبنا كغفراننا حقيقيناأف  ظفا

، لكننػػي أشػػعر بالخجػػؿ مػػف قػػكؿ ذلػػؾنػػى إي ي مػػى بىضػػغطريػػؽ جبمػػي منحنػػي ككػػاف 
صدمت دراجتو النارية بشاحنتي كىددتوف ىذا عنػدما عرفػت أننػي لػـ يكػف لػدم الكثيػر 

، كأننػي ا عمػى قػكتيي كنػت أعتمػد كثيػرن ت أننػمف الحب كما اعتقدتي ىذا عندما عممػ
 يعممنػى التكاضػعالقدسي اسػتخدـ الػرب ىػذا ل لسيطرة الركح جزء مف حياتي لـ أخضع

 اشػػتريت لػػوأف  إلػػى) كامػػاـ مضػػطيدلي عنػػدما أضػػع نفسػػي أمػػاـ اجتمػػاعي ي يرنػػىك 
 حتى مؤل الرب قمبي بحب حقيقي كقكةي ،دراجة نارية جديدة(

ف أجمنػػا بػػدالن مػػف كضػػع ضػػمادة عمػػى جراحنػػاي فمديػػو يفعػػؿ المزيػػد مػػأف  يريػػد اهلل
 األكثر بالنسبة لنا مف الت يير السطحيي

 -فضػػيمتو  -تكػكف شخصػيتو أف  أف يػتـ تشػكيمنا عمػى صػػكرة يسػكع المسػيح ىػػك
يػػتـ تشػػكيؿ أف  محفػػكرة بعمػػؽ فػػى أركاحنػػا كنفكسػػناي كيػػذكرنا دينػػيس كينمػػك: "ال يمكػػف
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يريػد   (ٔٔ)ه أك مكقفػويكػكف لنػا فكػر أف  ، كلكفميدهكيفية تق ببساطة لتعمـ صكرة المسيح
 يككف تجاكبنا الطبيعي في أم ظرؼ ىك تجاكبويأف  إلىي يرنا أف  اهلل

نػدما ي عثقػبلن أك  ، لف تككف الطاعة عبانػاعندما تتشكؿ محبة المسيح بالكامؿ فينا
نػدما ، فػإف القيػاـ بمػا نعػرؼ أنػو حػؽ لػف يكػكف ضػ طناي عيتـ تشكيؿ بػره فينػا بالكامػؿ

 ، سنظؿ صامديف فى كجو أعنؼ عكاصؼ الحياةييتـ تشكيؿ سبلمو كفرحو فينا
 التغيير الدائـ ممكف -ب

ػػا ممكػػف أف  كالخبػػر السػػار ىػػك لػػيس فقػػط عػػف طريػػؽ الرغبػػة فػػي  -الت ييػػر داامن
نػػتعمـ كيفيػػة التفكيػػر  ، كلكػػف باسػػتخداـ عمميػػة الت ييػػر التػػي كشػػفيا لنػػا اهللي عنػػدماذلػػؾ

، التفاعػػؿ بطريقػػة مختمفػػة مػػع النػػاس ، كتعمػػـنػػى ممارسػػات مختمفػػةبشػػكؿ مختمػػؼ، كتب
 فإف الت يير الركحي سيأتي بشكؿ طبيعيي

 الدرس
صكرة المسيح التي سػنتعمميا فػي ىػذه الػدكرة  إلىالمبنات الثبلث لمت يير الركحي 

 الدراسية ىي:
  (ٕٔ)لبنات مف التشكيؿ الركحي ثبلث

 (ِ-ُ: ُِو ركٓ: ِيذىف متجدد )ف :المبنة األكلى -
 و عػػبِٕ: ٗكػػك  ُو ٕ: ْتيمػػك  ِالتػػدريب الركحػػي ) :لبنػػة البنػػاء الثانيػػة -

 ي(ُُ: ُِ
 (ُّ: ْلمجتمع المسيحيى )أؼاركة في االمش :لبنة البناء الثالثة -

لػػػيكف فػػػيكـ ىػػػذا كحػػػاكؿ تعريػػػؼ العبػػػارات التاليػػػة: "اقػػػرأ ىػػػذه النصػػػكص الكتابيػػػة 
ًإٍنسىػافو كىاًمػؿ"ي مػاذا تعنػي ىػذه  إلػىي ًميعينىاينىٍنتىًييى جى أف  إلى"نفسؾ"، ك "دربك ،الفكر"

 العبارات؟
حػػدات البنػاء األساسػػية ، يكجػد رسػـ سيسػػاعدنا عمػى تصػكر ك فػي الصػفحة التاليػػة

 رىذه لمت يي
                                                           

 ٗٔمطبعة ويلمور: فرنسنس آسبوري( ) ديننس كننلو, فكر املسنح ٙٙ
 (InterVarsity Press 24مقتبس من جنمس مسنث , اهلل الصاحل واجلمنب )داونرز غروف:  ٚٙ
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 لبنات التشكيؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمميػػة تجديػػد الػػذىف تتضػػمف ف إ البيػػاني )أدنػػاه(: جػػدكؿشػػرح الرسػػـ )أعػػبله( كال
لتػػػدريب الركحػػػي هلل كمعرفػػػة أنفسػػػنا كعمػػػؿ الػػػركح القػػػدسي ايقػػػيف الخػػػبلص كمعرفػػػة ا

التػػػػدريبات الركحيػػػػة، كاالنضػػػػباط أك  االنضػػػػباطات، كممارسػػػػة يشػػػػتمؿ عمػػػػى الشػػػػدااد
حقيقة فيـ مػف نكػكف نحػف ى ع المسيحي يتضمف )عمى األقؿ( عمكالمجتم الشخصيي

ضػػػنا ؿ مػػػع بعضػػػنا الػػػبعض مػػػف أجػػػؿ البنيػػػاف، كقبػػػكؿ بعكعاامػػػة اهلل ككيفيػػػة التكاصػػػ
 ، كالمساءلةي كؿ ذلؾ مف خبلؿ عمؿ الركح القدس فينايبعضان 
 ُٔ: ْ أؼ ِٕ: ٗ ككُ، ٕ: ْكمتيِ ِ-ُ: ُِ ، ركٓ: ِفي

فيػػػـ طبيعػػػة الكنيسػػػة،  اآلالـ / الشدااد يقيف الخبلص 
عضػػػػػاء كالتكاصػػػػػؿ مػػػػػع األ

 جؿ البنياف أاآلخريف مف 
 القبكؿ االنضباط الركحى معرفة اهلل 

 قدسالروح ال

 تجديد الذهن    

 الحياة المسيحية التدريب الروحى 
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 المحاسبة نضباط الشخصى اال نفسنا أمعرفة 
 بالركح القدس بالركح القدس  بالركح القدس 

 
 تجديد الذىف. :ىي المبنة األكلى لمتغيير -ٔ
ا يفكػػر االنسػػاف فػػي يبػػدأ التشػػكيؿ الركحػػي بتجديػػد الػػذىف، "ألنػػو كمػػأف  يجػػب  

ي اإلنسػػافيفكػػر فيػػو القمػػب ىػػك المكػػاف الػػذم أف  الحػػظ (ٖٔ)كػػذلؾ ىػػك"، قمبػػو ىكػػذا ىػػك
يبػػػدأ فيػػػو تػػػاب المقػػػدسي ىػػػذا ىػػػك المكػػػاف الػػػذم ىمػػػا شػػػ  كاحػػػد فػػػي الككالقمػػػب  العقػػػؿ

ي كػػؿ مػػا نحػػف بكمياتيػػا كجزاياتيػػا اإلنسػػافحيػػاة الت ييػػري العقػػؿ ىػػك مركػػز الػػتحكـ فػػي 
، يسػػكع: "مػػف الػػداخؿ، مػػف قمػػب البشػػرقػػاؿ ( ٗٔ)ميػػو كنصػػبح يتػػدفؽ مػػف غرفػػة الػػتحكـع

، ًفٍسؽه، قىٍتػؿه اًس، تىٍخريجي األىٍفكىاري الشٍّ ألىن وي ًمفى الد اًخًؿ، ًمٍف قيميكًب الن   يرىةي: ًزنىن كقػاؿ  (َٕ)"رٍّ
ػًف : "اأيضن  يٍّ  قىػاؿى ىػذىا عى ، تىٍجًرم ًمٍف بىٍطًنًو أىٍنيىاري مىاءو حى مىٍف آمىفى ًبي، كىمىا قىاؿى اٍلًكتىابي

ػػٍزًمًعيفى  كًح ال ػػًذم كىػػافى اٍلميٍؤًمنيػػكفى ًبػػًو مي  كرةدلا هذق نم كؿألا ملقسافي  (ُٕ)يىٍقبىميػػكهي"أف  الػػرُّ
نفسنا لكممة ، كبػػػػػألموا، كبػػػػػصلخاصة بالخبلانا رفكاأ طػػػػػابؽت عمى لسنعمالدراسػػػػػية، 

 عممية تجديد أذىاننا أمر حيكم لصكرة اهلليأف  اهللي
تى  ييي" "كى ـٍ كًح ًذٍىػػًنكي ػػد ديكا ًبػػري تىجى

ػػد دي ًلٍممىٍعرً  ييي" (ِٕ) ًديػػدى ال ػػًذم يىتىجى لىًبٍسػػتيـي اٍلجى سىػػبى  فىػػةً كى حى
اًلًقًو" كرىًة خى صي
(ّٕ) 

 يقكؿ الدكتكر دينيس كينبلك: "القكانيف الثبلثة لمتممذة المسيحية ىي:  
 ي  اإلنسافاعرؼ مف ىك يسكعي تعمـ كفاءتو لكؿ حاجة  -ُ
، ب ػض النظػر هللاكتشؼ مف أنتي أدرؾ عدـ كفايتؾ لمخدمة فػي ممكػكت ا  -ِ

 عف مدل جديتؾي 
                                                           

 ٚ: ٖٕ مأ ٛٙ
 ٜٔ: ٘ٔ مت ٜٙ
 ٕٔ: ٚ مر ٓٚ
 ٜٖ-ٖٛ: ٚ يو ٔٚ
 ٖٕ: ٗ اف ٕٚ
 ٓٔ: ٖ كو  ٖٚ
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لتحػػؿ محػػػؿ ضػػعفؾ البشػػرم مػػػع مػػؿء المسػػػيحي قػػكة الػػػركح القػػدس  اكتشػػؼ -ّ
عندما نفعؿ ىذه األمكر، نبدأ بػالتفكير بشػكؿ مختمػؼي كيكػكف لػدينا عكاطػؼ مختمفػةي 

ػٍف ، "ُِتأمرنا ركمية  (ْٕ)"تت ير نظرتنا بالكامؿك  كا عى ، بىٍؿ تى ىي ػري كىالى تيشىاًكميكا ىذىا الد ٍىرى
، ًلتىٍختى  ـٍ ـٍ ًبتىٍجًديًد أىٍذىىاًنكي ةي اٍلمىٍرًضػي ةي اٍلكىاًممىػةي" كػؿ مػا شىٍكًمكي اًلحى كا مىا ًىيى ًإرىادىةي اهلًل: الص  ًبري

 يسنصبح عميو يتدفؽ مف غرفة التحكـنحف عميو االف ككؿ ما 
 معرفة الكتابية أمر حيكم لمتغييرال -أ

اف ،"لمعرفػة كتمقػي التعمػيـي يجػب عمينػايتحدانا الكتاب المقدس باستمرار لمتابعة ا
كليػػػذا السػػػبب كػػػاف  (ٕٓ)"عرفػػػة ربنػػػا كمخمصػػػنا يسػػػكع المسػػػيحالنعمػػػة كفػػػى م ننمػػػك فػػػي

 (ٕٔ)""عيكف أذىانيـ تستنيرأف  أفسس بكلس يصمى  ببل انقطاع ألىؿ

، كتكر ركبػرت كيتػاكر، الػدندما كنت في مدرسة الكتاب المقدس، تحدث رايسناع
نبينػا فػي تطػكير الػذىف المسػيحيي لقػد  عػفإلينا في كثير مػف األحيػاف نحػف الطػبلب 

 ، لكنػػو كػػاف يعمػػـكػػاف يعػػرؼ أنػػو مسػػيحي ف"نفكػػر كمسػػيحييف إلػػىكثيػػر مػػف األحيػػاف 
ػػػػا  أذىػػػػاف طبلبػػػػو ال تػػػػزاؿ تتشػػػػكؿ دكف كعػػػػى مػػػػنيـ مثػػػػؿ العػػػػالـ فػػػػي بعػػػػض أف أيضن

 المجاالتي

نتعمميػػا كأشػػياء أف  ، ىنػػاؾ أشػػياء يجػػببشػػكؿ صػػحيح كػػي يػػتـ تشػػكيؿ أذىاننػػال
ي المعمكمػات المضػػممة رفضالجيػدة كنػ مكمػاتنتمقػى المعأف  نتعمميػاي يجػبأف  اليجػب

ػػػ ػػػا ي ك عمميػػػة مػػػؿء ذىنػػػي  بػػػالحؽ باسػػػتمرار -ا عمميػػػة مسػػػتمرة ىػػػذه داامن عمميػػػة أيضن
كعػف   ،كعػف نفسػي صػحيحة كمػدمرة عػف اهلل ، مستمرة لتطيير ذىني مػف أفكػار غيػر

لسػيؿ سػماع صػكت اهلل كصػكت ، كعػف الحيػاة المسػيحيةي لػيس مػف االعالـ مف حكلي
، أك حتػى صػكت الضػجيج ا صكت الكنيسػةج الثقافة، كأحيانن صكت ضجي كسطالحؽ 

 ييسكتيأف  في قمبيي لكف كؿ صكت في رأسي كقمبي ال يقكؿ الحؽ يجب
                                                           

 (رىمطبعة فرنسنس اسبو  ديننس كنالو, فكر املسنح )لنكسننجتون: ٗٚ
 ٛٔ: ٖ بطٕ ٘ٚ
 ٜٔ: ٔ يف ٙٚ
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للد وان جدفُظ الىخاب اإلالدض مً 
الاهػباؽ السوحي الري اطخخدمه هللا بشيل 

هبحر في خُاحي وخُاة أضدكاتي الرًً 
ًمازطىهه أًًػا، طىاء في فطح وججدًد 
جفىحري في أمىز مػُىت، أو مدازبت ؤلاغساء 

 والخجسبت، أو اطخػداًدا للخددًاث اإلاظخلبلُت. 
لُا س، حىىب أفٍس يا هحًر  ماٍز

يكػػكف ىػػدـ أك تفكيػػؾ الفيػـػ غيػػر الصػػحي عػػف اهلل كعػػف أنفسػػنا أف  اف يمكػػفكػػف حػػذرن 
ؽي فػي ىػذه عممية خطيرة ما لـ يكف الكتاب المقدس شامؿ ككامؿ كمتكاضػع عمػى اإلطػبل

العمميػػػة، سػػػت رينا ال طرسػػػة بتكػػػكيف أفكػػػار عػػػف اهلل مػػػف صػػػنعنا نحػػػفي كبكػػػؿ كبريػػػاء، قػػػد 
 نرفض صكرة اهلل التي تشبو ما نحتقره، كمع ذلؾ ال نممؾ صكرة اهلل الصحيحةي

 التكاضع ىك مفتاح الفيـ -ب
، يكػػكف شػػعب اهلل ىػػـ رفقاؤنػػا، كالكتػػاب المقػػدس اهللفػػي سػػعينا لمتفكيػػر بحػػؽ عػػف 

"اهلل  يكػػكف مكقفنػػا، كالػػركح القػػدس سػػيككف مسػػاعدنايأف  سػػمطتنا، كالتكاضػػع يجػػب ىػػك
 (ٕٕ)بريف لكنو يعطي نعمة لممتكاضعيف"يقاـك المستك

إف التكاضػػػػػػػع يعنػػػػػػػي أننػػػػػػػي أتخمػػػػػػػى عػػػػػػػف 
ميمػا  كالتحكـ كأستسمـ لئلعبلف اإلليػىالسيطرة 

كمفني األمري ىػذه ىػي الطريقػة الكحيػدة لمت ييػر 
ءات كتجػػػػارب كبيػػػػرة فػػػػي الركحػػػػيي ىنػػػػاؾ إغػػػػرا

د رحمتنػػػػػا الركحيػػػػػة لػػػػػرفض الحػػػػػؽ بسػػػػػبب مػػػػػا قػػػػػ
ي نحػػف نخػػاؼ نخسػػره فػػي ىػػذه العمميػػة المسػػتمرة

عاامتنػػا أك ثقافتنػػا أك تقاليػػدناي  إلػػىمػػف اإلسػػاءة 
يػػػػتـ تصػػػػنيفنا أك رفضػػػػنا أك نبػػػػذناي أف  كال نريػػػػد

االمتثػػػػػػاؿ فقػػػػػػط  إلػػػػػػىنحػػػػػػف نميػػػػػػؿ 
 إرضػاء ، بػدال مػفالنػاسإلرضػاء 

كتػػػػػػػاب المقػػػػػػػدس الأف  هللي تػػػػػػػذكرا
ػػػػػػػعي  :يقػػػػػػػكؿ ػػػػػػػاًف تىضى ٍشػػػػػػػيىةي اإًلٍنسى  "خى
كنا" شىرى
(ٕٖ) 
اإليمػػػػػػاف ىػػػػػػك مفتػػػػػػاح  -ج

 اختبار الحؽ
( كممػػة اهلل ؿف تطبيؽ)اسػػتقباإ

                                                           
 ٙ: ٗ يع ٚٚ
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ا مػف الكتػاب المقػدس فسػكؼ ا شػيان ي لكػى نعػرؼ حقنػاليماف يجعؿ كممة اهلل تحيا فينابا
 يؤثر ذلؾ عمى حياتي كمياي

كااللتػػػزاـي فػػػي ىػػػذه و إنػػػو الثقػػػة العمػػػـأك  ابي ىػػػك أكثػػػر مػػػف المعرفػػػةاإليمػػػاف الكتػػػ
، ربمػػا كنػػت "تثػػؽ" فػػي كرسػػيي ىػػذا يعنػػي أنػػؾ تعممػػت مػػا يكفػػي عػػف المحظػػة بالػػذات

ا ،كربماالكراسي بصفة عامة  ، "معرفة "الكرسي الذل لؾ  عمػى كجػو الخصػكص أيضن
حتػػػى انػػػؾ  ترغػػػب فػػػي كضػػػع الػػػكزف الكامػػػؿ لجسػػػمؾ عميػػػوي ىػػػذا مػػػا يعنيػػػو الكتػػػاب 

رأل  اب اإلنجيػؿ عنػدما يقكلػػكف أشػياء مثػؿ: "فممػػاتٍّػػمػافي ىػػذا مػا يعنيػو كي المقػدس باإلي
مػػاذا رأل يسػػكع عنػػدما رأل  (ٕٗ)"، قػػد غفػػرت لػػؾ خطايػػاؾيسػػكع إيمػػانيـ، قػػاؿ لممفمػػكج

أصدقاء الرجؿ المفمكج كػاف لػدييـ ثقػة أف  اإليماف؟ كيؼ يبدك اإليماف؟ لقد رأل يسكع
فاءي رأل يسػػكع رجػػاالن ممتػػزميف بمػػا عرفػػكه كافيػة بػػو لحمػػؿ صػػديقيـ إليػػو مػػع تكقػػع الشػػ

ا عػػػف يسػػػكعي رأل عمميػػػـ كتجػػػاكب معيػػػـ بػػػال فراف ك  كالنعمػػػة  ،الشػػػفاءليكػػػكف صػػػحيحن
 ف ىذه ىي قكة اإليمافيالم يرة

صػكرة المسػيح بقػكة الػركح  إلػى، فإنػو ي يرنػا أننػا نثػؽ بكممػة اهلل كنتكػؿ عمييػابمػا 
يقػػػػكؿ ركبػػػػػرت  صػػػػػكرة المسػػػػيحي لػػػػىإنشػػػػػكؿ نفكسػػػػنا أف  ننػػػػا بالتأكيػػػػدالقػػػػدسي ال يمك
ػػا  كاضػػح "الكتػػاب المقػػدس: مكليكالنػػد جػػر حػػده اهلل ك أف  حقيقػػة عػػففػػي شػػيادتو أيضن

، كيطيرنػا مػف نجاسػتنا كيخػرج الحيػاة كيشػفي كسػرنا ،يحررنػا مػف عبكدينػاأف  يستطيع
ختبػار ، فػإف التشػكيؿ الركحػي ىػك انفعػؿ ذلػؾ بأنفسػناي كىكػذاأف  كننامف مكتناي ال يم

أف  ييييعمى الذات متأصػؿ بعمػؽ فػي داخمنػا ييي فاالعتماداهلل لنا نحك الكماؿتشكيؿ 
  (َٖ)نككف طيننا مرننا فػي يػد اهلليأف  ، كما عمينا  االلنمكنا نحك الكماؿ اهلل ىك المبادر

نحػػف عػػاجزكف عػػف إنتػػاج الحػػب كالفػػرح كالسػػبلـ فػػي شخصػػيتناي كلكػػى تحػػدث عمميػػة 
نثػػؽ كنمتػػـز بمػػا كعػػد اهلل بػػو كأعمنػػوي أف  ، يجػػبالتشػػكيؿ الركحػػي المسػػتمر فػػي حياتنػػا

(ي فاإليمػػػػاف يفػػػػتح البػػػػاب لبركػػػػات ٔ: ُُ اإليمػػػػاف الػػػػذم يرضػػػػي اهلل )عػػػػبىػػػذا ىػػػػك 
مػػو يسػػكع لنػػا كامتيػػازات كفػػارة  يسػػكع المسػػيح كيتمسػػؾ بيػػاي اإليمػػاف يجعػػؿ كػػؿ مػػا قد

ػا لنػا فحسػب ػاي الػيس متاحن  محػؽ الػذلإليمػاف الحقيقػي يسػتجيب ل، بػؿ حقيقينػا فينػا أيضن
                                                           

 ٘: ٕمر ٜٚ
 ٙٔموهلوالند  ٓٛ
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، يبػػدأ خػػبلؿ الثقػػة كااللتػػزاـ بكممػػة اهللكبالتػػالي ينشػػط كعػػكد اهللي مػػف  اإلنسػػافاسػػتممو 
 الركح القدس بت يير شخصيتنا كتأييدنا بالقكة لكى نحيا كالمسيحي

 كلكف ىناؾ المزيدي
 التدريب الركحي :حجر األساس الثاني لمتغيير ىك -ٕ

دريب الركحػػػيي بينمػػػا يتحػػػٌدل سػػكؼ يشػػػمؿ التشػػػكيؿ الركحػػي عمػػػى اإلطػػػبلؽ التػػ
ػػػػػًدم  (ُٖ)درب نفسػػػػػؾ لمتقػػػػػكل"ي، "تيمكثػػػػػاكس بػػػػػكلس سى ػػػػػعي جى قػػػػػاؿ ىػػػػػك نفسػػػػػو: "بػػػػػؿ أىٍقمى

اي ًريفى الى أىًصيري أىنىا نىٍفًسي مىٍرفيكضن ٍزتي ًلآلخى ت ى بىٍعدى مىا كىرى كىأىٍستىٍعًبديهي، حى
(ِٖ) 

 التعميـ الصحيح إلىتدريب الركحي يجب إضافة ال -أ
، لكػػػف المسػػػيحية ىػػػك محبػػػة اهلل كاإلنسػػػاف ىػػػدؼ الحيػػػاةأف  ،ييعتقػػػد جػػػكف كيسػػػم

الطريقػػة التػػي ننمػػك بيػػا فػػي المحبػػة ىػػي مػػف خػػبلؿ االنضػػباط الركحػػيي كأعػػرب عػػف 
أك  ،لعػالـ"المسيحية "لـ تحقؽ سػكل القميػؿ مػف الخيػر فػي اأف  اعتقاده بأف السبب في

 أشياء:  ةثبلث ىذا بسبب لماذا لـ يكف ليا تأثير كبير
 ب التعميـ الصحيحغيا( ُ
 ءلة االنضباطاانعداـ مس( ِ
 (ّٖ)إىماؿ إنكار الذات( ّ

ضػػػركرم لحيػػػاة  -ر ، كاإلنكػػػاالتعمػػػيـ، كاالنضػػػباط -لمػػػاذا كػػػؿ كاحػػػدة مػػػف ىػػػذه 
 دة؟ىامسيحية فعالة كش
قسػػػػميف رايسػػػػييف: أعمػػػػاؿ التقػػػػكل  إلػػػػىأنظمػػػػة الحيػػػػاة المسػػػػيحية  ،قسػػػػـ كيسػػػػمي
 عظات كيسمي:ىنا مقتطؼ مف إحدل  (ْٖ)كأعماؿ الرحمةي

 التي تؤكد أنيا ممارسة ضركرية لمتقديس؟" ،"كلكف ما ىي األعماؿ الصالحة  
                                                           

 ٚ: ٗ يتٔ ٔٛ
 ٕٚ: ٜ كؤ ٕٛ
 .ٓٗ(.ٕٚٔٓمات فريدمن, التلمذة )مطبعة ويلمور فرانسنس اسبورى,  ٖٛ
 . ٓٔ, ٜ ون وسنلى, الفقرةطريق اخلالص الكتاىب". عظات ج" جون وسنلى, ٗٛ
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ؿ الصػػػػبلة العامػػػػة، كصػػػػبلة العاامػػػػة، كصػػػػبلة ( مثػػػػجميػػػػع أعمػػػػاؿ )العبػػػػادة :أكالن 
، عػػػف طريػػػؽ السػػػمع الكتػػػاب المقػػػدس عشػػػاء الػػػربي كفحػػػصالمخػػػدعو كالتنػػػاكؿ مػػػف 

س لمصػػػـك أك االمتنػػػاع  كمػػػا تسػػػمح لنػػػا كالقػػػراءة كالتأمػػػؿو كاسػػػتخداـ مثػػػؿ ىػػػذا المقيػػػا
 صحتنا الجسديةي

مثػػؿ و نفػػكس النػػاس، سػػكاء كانػػت تتعمػػؽ بأجسػػاد أك جميػػع أعمػػاؿ الرحمػػة :اثانينػػ
استضػػافة ال ريػػب أك زيػػارة األشػػخاص المكجػػكديف  إطعػػاـ الجيػػاع أك كسػػاء العػػراة أك

و يػػػتكج إلػػػى، السػػػعي أك المصػػػابيف بأضػػػرار مختمفػػػةو مثػػػؿفػػػي السػػػجف أك المرضػػػى 
يقاظ الخاط  ال بي ، احيػاء فػاتر، كتثبيػت المتزعػزعيف، كتعزيػة الضػعفاء، ك الجياؿ، كا 

فػػي إنقػػاذ كخػػبلص النفػػكس  ، أك المسػػاىمة بػػأم شػػكؿ مػػف األشػػكاؿبيفكتشػػجيع المجػػر 
التػػي ىػػي ضػػركرية لمتقػػديس " لتكبػػة، كىػػذه "ثمػػار تميػػؽ بالتكبػػة،ي ىػػذه ىػػي امػػف المػػكت

 ييا أكالده النتظار الخبلص الكامؿهلل بالكامؿي ىذه ىي الطريقة التي عيف ا

 إلػىؿ أكثػر مػف اختبػار الت ييػر لكػى نتشػك إلػىإف كممة اهلل كاضحة بأننا بحاجة 
، فػإف نظيػر أنػو بخػبلؼ التػدريب المسػتمر ، سػكؼصكرة المسيحي في الدركس التالية
، شػػػػيكاتنا غيػػػر المدربػػػػة، كعػػػػف مكاقفنػػػا كعػػػف أنفسػػػناأفكارنػػػا الخاطاػػػة عػػػػف اهلل كعػػػف 

مشػػاعرنا التالفػػة سػػتيـز أفضػػؿ نكايانػػا لكػػي نصػػبح مثػػؿ المسػػيحي فػػي ىػػذا القسػػـ مػػف ك 
ريب كاالنضػباط الركحػي ، سنناقش الػدكر الرايسػي الػذم يمعبػو التػدالدراسيةىذه الدكرة 
 ياعممين األكثر  كصكرة المسيحي أعتقد أنؾ ستجد ىذا القسـ ى إلىفي تشكيمنا 

 كاؿالتدريب الركحي بعدد مف األش يأتي -ب
، ىػػي كاحػػدة سػػااؿ المختمفػػة لتػػدريبناي الشػػدااد، أك اآلالـاهلل لديػػو العديػػد مػػف الك  

ػ إلػى اهلل لتشػكيمنا مػف أقػكل أدكات  -الكبلسػيكية  ، التػدريبات الركحيػةاصػكرتوي أيضن
، البسػاطة، التضػحية، العبػادة، الشػركة، ، البما فػي ذلػؾ الصػبلة تأمػؿ، العزلػة، الصػـك

 السػػػػيطرة عمػػػػىمثػػػػؿ  -التػػػػدريبات الشخصػػػػية  إلػػػػىإلضػػػػافة و بااالعتػػػػراؼ، كالخضػػػػكع
نشػػاء قناعػػات شخصػػية ، الػػتحكـ فػػي شػػييتنا، إدارة الكقػػتفكػػارسػػتاثار األا، المسػػاف ، كا 

 ىي كسااؿ اهلل لتشكيؿ شخصيتناي كسيتـ استكشاؼ ىذه الدركس في كقت الحؽي -
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مثػػػؿ المسػػػيح فػػػي كػػػؿ الركحػػػي، يصػػػبح التفكيػػػر كالتصػػػرؼ  مػػػف خػػػبلؿ التػػػدريب
، ب المنضػػػبطرؼ مػػػف الحيػػػاة أسػػػيؿ تػػػدريجيا كأكثػػػر اعتياديػػػةي كمػػػف خػػػبلؿ التػػػدريظػػػ

   ة كمحفكرة بشكؿ دااـ في شخصيتنايتصبح صكرة المسيح فينا طبيعي
، كنا نعػيش فػي شػقة المقدس في مدرسة الكتابعندما كنت أنا كزكجتي، بيكي، 

مػػف شػػيادة  ، السػػيد كالسػػيدة فاكسػػتي يػػا ليػػاصػػ يرة بجػػكار زكجػػيف مسػػيحييف مسػػنيف
كانػػت ، سػيدة "فاكسػػت" غيػر صػحيحة بالكامػؿعمػى الصػبر كالفػرح كانػػت لنػاف كانػت ال

بيػػا يػػـك بعػػد يػػـك بحنػػاف  ، لكػػف زكجيػػا كػػاف ييػػتـصػػحتيا تتػػدىكر منػػذ عشػػر سػػنكات
، قارنػت نفسػي برجػؿ مثػؿ السػيد فاكسػت ككثيػر مػف كفػرح مشػعي فػي تمػؾ األيػاـ كرأفة

ا كبعيػػدة المنػػاؿ بالنسػػبة لػػيي ىػػؿ مػػف يػػة جػػدن أسػػاتذتي المحنكػػيفي يبػػدك شخصػػيتيـ عال
مػا لػـ أدركػو ىػك ؟ ك الذل كػاف لػدييـ أمتمؾ جكدة الحب كالشجاعة كالصبرأف  الممكف

 ، كػػاف ىػػؤالء الرجػػاؿ يمارسػػكف الحيػػاة المسػػيحيةيعقػػكد، بػػؿ كحتػػى الكػػـ مػػف السػػنكات
   ا أطكؿ مف ذلؾ بكثيريالتدريب كقتن ا في قضك  كانكا قد سافركا أكثر ألنيـ

، كبػػػدكف ذلػػػؾ ال حيػػػكم لمنجػػػاح فػػػي الحيػػػاة المسػػػيحية التػػػدريب الركحػػػي أمػػػر فإ
بػكلس أف  نفاجأ عندما نفشؿ في لحظة مف التجربةي ىذا ىػك السػبب فػيأف  ينب ي لنا

ًليػذىا"رب نفسؾ لمتقكل"ي كما يحثنا بطرس"د إلىقد نبو تيمكثاكس  ٍيًنػوً  كى كىأىٍنػتيـٍ بىػاًذليكفى  عى
ٍعًرفىةن،قىدٍّ  كيؿ  اٍجًتيىادو  ًفي اٍلفىًضيمىًة مى ـٍ فىًضيمىةن، كى اًنكي ًفػي  ميكا ًفي ًإيمى ٍعًرفىػًة تىعىفُّفنػا، كى ًفي اٍلمى كى

ًكي ػػػًة  د ًة األىخى ػػكى ًفػػي اٍلمى ًكي ػػةن، كى د ةن أىخى ػػػكى ًفػػي الت ٍقػػكىل مى ػػػٍبًر تىٍقػػكىل، كى ًفػػي الص  ػػٍبرنا، كى الت عىفُّػػًؼ صى
ب ػػػةني مىحى

ٍثًمػػػًريفى ألىف  ىػػػًذًه ًإذىا كى  ٖٓ ٍيػػػرى مي ـٍ الى ميتىكىاًسػػػًميفى كىالى غى كي ػػػيٍّري ٍت، تيصى كىثيػػػرى ـٍ كى انىػػػٍت ًفػػػيكي
بٍّنىا يىسيكعى اٍلمىًسػيًحي مػا يقكلػو ىػك ٍعًرفىًة رى  فضػااؿ المسػيح لػف تثبػت عمػى شخصػتناأف  ًلمى

 ي"اال ببذؿ كؿ الجيد
 ركحي يجمب الحرية كبداية السعادةالتدريب ال -ج

، نفسػنا لنكػكف راضػيف كمينػا عػػف اهلل، بتػدريب أة الػركح القػدسعنػدما قمنػا، بكاسػط
تعممنػا تقػػديـ إذا مػػف مجػرد متابعػة نبضػات أجسػامنا  ي عنػدما نتحػرربػالحؽ اكنػا أحػرارن 

بالفعػػؿي عنػػدما  فػػنحف أحػػراربػػو بشػػكؿ أكبػػر ، مػػف أجػػؿ التمتػػع كػػؿ شػػيية طبيعيػػة هلل
، بيسػػكع مقتنعػػيف كمكتفيػػيف، لكننػػا مػػا زلنػػا نكػػكف بػػدكف أشػػياء ماديػػة، أك حتػػى نعػػاني

                                                           
 ٙ-٘: ٔ بطٕ ٘ٛ
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فػػنحف أحػػراري أنػػتج  االنضػػباط الػػذاتي  فػػى حيػػاة بػػكلس ىػػذا النػػكع مػػف الحريػػةي لػػذلؾ 
، فىػػًإنٍّي قىػػٍد تىعىم ٍمػػتي " يكتػػب: ػػا أىنىػػا أف  لىػػٍيسى أىنٍّػػي أىقيػػكؿي ًمػػٍف ًجيىػػًة اٍحًتيىػػاجو أىكيػػكفى ميٍكتىًفينػػا ًبمى

ػاأىت ًضعى كىأىٍعًرؼي أىيٍ أف  ًفيًوي أىٍعًرؼي  ًميػًع األىٍشػيىاًء أف  ضن ًفػي جى ي ًفػي كيػؿٍّ شىػٍيءو كى أىٍستىٍفًضػؿى
ٍبتي  ػػػٍيءو ًفػػػي أف  قىػػػٍد تىػػػدىر  ي أىٍسػػػتىًطيعي كيػػػؿ  شى ػػػكعى، كىأىٍف أىٍستىٍفًضػػػؿى كىأىٍف أىٍنقيػػػصى أىٍشػػػبىعى كىأىٍف أىجي

يًني  (ٖٔ)ي"اٍلمىًسيًح ال ًذم ييقىكٍّ
سػػيتـ ، االنضػػباط الشخصػػيشػػدااد، كالتػػدريبات، ك ال فػػىمػػف خػػبلؿ تػػدريب الػػنفس 
نفعؿ ما يرضي اهللي تصبح ضربات الفرشاة لمفنػاف حػرة إطبلؽ سراح أركاحنا لتككف ك 

كسػػيمة مػػػف خػػػبلؿ التػػػدريبي يتنػػػافس الرياضػػػي مػػػع الحركػػػات المػػػاىرة بسػػػبب عػػػدد ال 
يحصى مف الساعات التي يقضييا في التكييػؼ البػدني كالممارسػة كالتكػرار المسػتمري 

سػػيكلة كثقػػة بسػػبب الكقػػت الػػذم يقضػػيو فػػي الصػػبلة كفػػي إتقػػاف  يتحػػدث المعمػػـ بكػػؿ
التػػدريب عمػػى كمػػا أعػػدتيا سػػنكات بحريػػة كركعػػة مكضػػكعوي يػػؤدم المكسػػيقية أداءنىػػا 

كثػػر تحػػدينا، ي كالمسػػيحية الناضػػجة تظيػػر حيػػاة المسػػيح فػػي ظػػركؼ الحيػػاة األعمميػػا
 ، بنعمة اهللينحكىا كسنة بعد سنة، يدرب نفسو ،شير بعد ا، كشيرن ألف يكمنا بعد يـك

يكػػكف االنضػػباط عنػػدما  ؟ديفيكػػكف التػػدريب كاالنضػػباط مفقػػك مػػاذا يحػػدث عنػػدما 
قػػػػؿ ميػػػػارة، كاألخطػػػػاء أكثػػػػر شػػػػيكعنا، كفنػػػػو أقػػػػؿ ، يصػػػػبح الفنػػػػاف أيفكالتػػػػدريب مفقػػػػكد

ا ، يتعثر في كثير مػف األحيػاف يتحرؾ بحرية أقؿ، قؿ مركنةو يصبح الرياضي أإشباعن
غيػر ميػرة فػي  ، نكػكففػي الحيػاة المسػيحيةنضباط كالتػدريب كيفتقري عندما ينقص اال

كنتعثر في كثير مف األحيافي كتككف عبلقتنػا مػع الػركح متقطعػةي مسيرتنا المسيحيةي 
 ءن امػتبل ، كتكػكف عبلقاتنػا أقػؿابعن ، كالحياة أقؿ إرضاءن كشألخطاء أكثر شيكعناكتككف ا

 اي، كمسيرنا مع اهلل أقؿ إثمارن نعمةبال
يحية منضػبطة فػػي ىػذا الجيػػؿي سػمع الكثيػػر مػف الحػػديث عػف حيػاة مسػػنحػف ال ن

؟ ألننػػػػا نريػػػػد ركحانيتنػػػػا بسػػػػيكلة كسػػػػرعةي بعػػػػض المسػػػػيحييف يريػػػػدكف السػػػػحر لمػػػػاذا
الركحانيػػة التػي نحتػػاج إلييػاي مثػػؿ نمػػد أيػدينا فػػي اليػكاء كنممػػؾ كػؿ أف  الركحػيف نريػد

أم شػػػػيء شػػػػديد  - ، لػػػػدينا القميػػػػؿ مػػػػف الشػػػػيية ألم شػػػػيء صػػػػعباألطفػػػاؿ المػػػػدلميف
                                                           

 ٖٔ-ٔٔ: ٗ يف ٙٛ
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ػػده  يىػػٍأًتيى أف  الصػػعكبة أك الصػػرامة أك األلػػـي ننسػػى دعػػكة يسػػكع  لتبلميػػذه: "ًإٍف أىرىادى أىحى
ًميبىوي  يىٍحًمٍؿ صى رىاًاي، فىٍمييٍنًكٍر نىٍفسىوي كى يىٍتبى  كى ، كى  (ٕٖ)"ٍعًنيكيؿ  يىٍكـو

ا ف خيبػة األمػؿ مػع الحيػاة المسػيحية ليسػػت خطػأ الحيػاة المسػيحية فػى حػد ذاتيػػإ
 التقػكلف مػع إلػىي يرنا اهلل عمى الفػكر أف  ا ما ننتظركلكف فى تكقعاتنا الخاطاةي كثيرن 

اهلل ال ييتـ بالسحر الركحي بؿ في تربية جنػكد ركحيػيف متػأقمميف، فعمػة ركحػانييف أف 
، يمكػػػػنيـ كسػػػػب المعركػػػػة اءن كنسػػػػ رجػػػػاالن  -متػػػػأقمميف، كرياضػػػػييف ركحيػػػػيف متػػػػأقمميف 

ك  ، كالفكز بالسباؽي في كقػت الحػؽ فػي ىػذه الػدكرةيا اهلل ليـماؿ ميماتيـ التي منحكا 
عمػى  كتشػجيعؾ الكبلسيكية كالشخصػية كؿ مف التدريبات إلى، سيتـ إرشادؾ الدراسية

 تصبح أكثر شبيا بالمسيحيأف  ، كؿ ذلؾ مف أجؿتنفيذىا في حياتؾ اليكمية

 المشاركة في المجتمع المسيحي :المبنة الثالثة لمتغيير ىي -ٖ
يشػػػػمؿ التشػػػػكيؿ  المجتمػػػػع المسػػػػيحي )المشػػػػاركة فػػػػي شػػػػركة الكنيسػػػػة أف  بيجػػػػ

الػذم يمعبػو جسػد المسػيح  الرايسػي نبػال  فػي تقػدير الػدكرأف  المحمية(ي مف المستحيؿ
يصػػبح  فػػي تشػػكيمنا الركحػػيي كمػػف المسػػتحيؿ المبال ػػة فػػي تقػػدير كيػػؼ -كنيسػػتو  -

بكاسػػػػطة جسػػػػد  ف كاليجممػػػػكفالػػػػذيف اليسػػػػت نك ا ف ركحينػػػػك المسػػػػيحيكف الفقػػػػراء كالمشػػػػكى
 المسيحي

ؿ شخصػيتناي مػف خػبلؿ حيػاة الكنيسػة، ، تتشػكمف خبلؿ المشاركة في عاامػة اهلل
احيػا حيػاة يسػكع المسػيحي فػبل أف  فػي اصػبح مػاىرن ألكػى بلـز لػأحصػؿ عمػى التػدريب ا

، كالخدمػػة، و كأم شػػخص يعػػزؿ نفسػػو عػػف رعايػػة الشػػركةنسػػاف يعػػيش بمفػػردهإيكجػػد 
ج مػع يشارؾ بشكؿ كامؿ في االتحاد البييأف  لشعب اهلل ال يمكف ريبلتد، كاكالحماية

انسػػػػجاـ   ا فػػػػيكيسػػػػكنكف معنػػػػ -ب كاالبػػػػف كالػػػػركح القػػػػدس اآل -اهللي اهلل ىػػػك الثػػػػالكث 
مقنػػػا بعضػػػنا ، فػػػنحف خي صػػػكرتو كشػػػركة كاممػػػة بطػػػكؿ األبديػػػةي كمػػػا خمػػػؽ النػػػاس عمػػػى

ػ عزؿ أنفسػنالبعضي نحف خمقنا لمعبلقاتي كلـ نخمؽ لكى ن أف  ، بػؿاعػف بعضػنا بعضن
 صكرة المسيحي إلى انرعى بعضنا بعضن 

                                                           
 ٖٕ: ٜ لو ٚٛ
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مػزارعيف الػذم لػـ يحضػر يػـك األحػد لقد قرأت عف القس الراعػى الػذم زار أحػد ال
، قػاؿ الرجػؿ لمقػس الراعػى إنػو لػـ ا كػانكا يجمسػكف معػان أمػاـ المكقػدلعدة أسػابيعي كبينمػ

اهلل بشػػػكؿ أفضػػػؿ فػػػػي  إلػػػىدث أتحػػػأف  الكنيسػػػةي "أسػػػػتطيع إلػػػىيشػػػعر بأنػػػو بحاجػػػة 
اي كلكػػف فػػي حػػيف اسػػتمر المػػزارع فػػي الحػػديث عػػف شػػيان  الراعػػى ي لػػـ يقػػؿ القػػسالحقػػؿ"

بػػػإخراج  الراعػػى قػػػاـ القػػس ،شػػػركة المػػؤمنيف اآلخػػريف إلػػىكيػػؼ أنػػو لػػـ يكػػػف بحاجػػة 
، كجعمػو يجمػس بمفػرده األخػرل ، كطرحيا بعيدنا عف األخشاب المكقػدةمف النار خشبة

، ثػـ خمػدت النػارف فيػـ المػزارع الرسػالة غيػر بػردبدأت الخشػبة تعمى المكقدي كبسرعة 
 الكنيسة األحد القادـف إلىالمعمنة كجاء 

الشػركة الركحيػة، أف  نكػكف بمفردنػاي المثػاؿ ىػك،أف  مػا يريػدنا اهلل لف نصبح أبدنا
جسد المسيح ىي حيكية لمتشكيؿ الركحي السػميـي يسػاعد المجتمػع  مكاىب، ك كالمشكرة

 ى تشكيمى عمى األقؿ بيذه الطرؽ:المسيحي عم
المجتمػػػػع المسػػػػيحي يزكدنػػػػي بأسػػػػرة ركحيػػػػة، بػػػػدكف ذلػػػػؾ اليكػػػػكف لػػػػى مكػػػػاف  -أ

 القبكؿ الحقيقي، كال الرعاية كال التشجيعي لبلنتماء أك
أت ػػػذل أف  يػػكفر لػػى المجتمػػػع المسػػيحي تعميمػػػات كتابيػػة، بػػػدكنيا ال يمكػػف -ب

 بكممة اهللي
يحي الضػػػ ط الػػػذم أحتػػػاج إليػػػو لمبحػػػث عػػػف غالبنػػػا مػػػا يقػػػدـ المجتمػػػع المسػػػ -ج
 الت ييري
 المجتمع المسيحي يزكدني بالمساءلة الركحيةي -د
المجتمع المسيحي يػكفر الػدعـ كالقػكة التػي أحتػاج إلييػا  لمت مػب عمػى العػالـ  -ىػ

 كالجسد كالشيطافي
المجتمػػػػع المسػػػػيحي يػػػػكفر لػػػػي فػػػػرص عمميػػػػة لمخدمػػػػة، كلممارسػػػػة المكاىػػػػب  -ك

 الركحيةي
 خبلؿ المجتمع المسيحي، يتـ تنفيذ المأمكرية العظمىي مف -ز
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يػػتـ كضػػع المبنػػات األساسػػية لمتغييػػر فػػى مكانيػػا مػػف خػػالؿ الػػركح  -ٗ
 ال دس.

بمعكنػػػة الػػػركح  صػػػكرة يسػػػكع المسػػػيح ممكنػػػة فقػػػط إلػػػىعمميػػػة التشػػػكيؿ الركحػػػى 
 يالقدس الساكف فينا

 الركح يبكتي -أ
اءى ذىاؾى ييبىكٍّتي اٍلعىالى " مىتىى جى مىى بً كى ًطي ةو كىعى مىى خى مىى دىٍينيكنىةو" )يكـى عى  (ٖ: ٌُٔر كىعى

 الركح يطير كيؤيد بالقكةي -ب
ٍرتيـٍ ًباٍسػـً الػر بٍّ يى " ، بىػٍؿ تىبىػر  ، بىػٍؿ تىقىد ٍسػتيـٍ ػٍمتيـٍ ي لًكػًف اٍغتىسى ـٍ سيػكعى كىىكىذىا كىافى أينىاسه ًمٍنكي

كًح ًإلًينىاي") ًبري  (يُُ: ٔككُكى
ػػػ" ـٍ سى تىكيكنيػػػكفى ًلػػػي شيػػػييكدنا ًفػػػي لًكػػػن كي ، كى ـٍ مىػػػٍيكي كحي اٍلقيػػػديسي عى ػػػؿ  الػػػرُّ تىػػػى حى تىنىاليكفى قيػػػك ةن مى

ًفي كيؿٍّ اٍليىييكًدي ًة كىالس اًمرىًة كى  ًميـى كى لىأيكريشى ى األىٍرضً  ا   (يٖ: ُعأي)"أىٍقصى
 الركح يؤكد إيماننا بالمسيحي -ج
ايىاهي يىٍثبيػٍت ًفيػًو " مىٍف يىٍحفىٍظ كىصى ًبيػذىا نىٍعػًرؼي أىن ػوي يىٍثبيػتي ًفينىػا: ًمػفى كى كًح  كىىيػكى ًفيػًوي كى الػرُّ

 (يِْ: ّيكُال ًذم أىٍعطىانىاي")
ػػا " ـي، ال ػػًذم ًفيػػًو أىٍيضن بلىًصػػكي ػػؽٍّ، ًإٍنًجيػػؿى خى ػػةى اٍلحى ػػًمٍعتيـٍ كىًممى ، ًإٍذ سى ػػا أىٍنػػتيـٍ ال ػًذم ًفيػػًو أىٍيضن

كًح اٍلمىكٍ  ًتٍمتيـٍ ًبري ٍنتيـٍ خي  (يُّ: )أؼ يًعًد اٍلقيدُّكًس"ًإٍذ آمى
 الركح يجعمنا متكافقيف مع صكرة المسيحي -د
ػا فػي ًمػٍرآةو، نىتى ىي ػري " ، كىمى ًميعنا نىاًظًريفى مىٍجدى الػر بٍّ ًبكىٍجػوو مىٍكشيػكؼو نىٍحفي جى ًتٍمػؾى  إلػىكى

ٍيًنيىا، ًمٍف مىٍجدو  كرىًة عى ، كى  إلىالصُّ كًحي" )مىٍجدو  (يُٖ: ّككِمىا ًمفى الر بٍّ الرُّ
 يميت اعماؿ الجسديأك  الركح يصمب -ق

لًكػػفٍ أف  "ألىن ػػوي  ، كى ػػتىميكتيكفى ػػًد فىسى سى سىػػبى اٍلجى ػػاؿى أف  ًعٍشػػتيـٍ حى كًح تيًميتيػػكفى أىٍعمى كيٍنػػتيـٍ ًبػػالرُّ
سىًد فىسىتىٍحيى  ي" )اٍلجى  (يُّ: ٖ ركٍكفى

كًح فىبلى تيكى " : اٍسميكيكا ًبالرُّ ن مىا أىقيكؿي سىًدي" )مٍّميكا شىيٍ كىاً   (ئُ: ٓغؿكىةى اٍلجى
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 الركح يتكاصؿي -ك
كًح " سىػبى  إلػىفىأىتىى ًبػالرُّ ػًبيٍّ يىسيػكعى أىبىػكىاهي، ًليىٍصػنىعىا لىػوي حى ػؿى ًبالص  اٍليىٍيكىػًؿي كىًعٍنػدىمىا دىخى

 (يُ: ْا لكيضن أ، ك ِٕ: ِ" ) لككسعىادىًة الن امي 
 الركح يسيطري -ز
ٍمًر ال ذً " كا ًباٍلخى بلىعىةي كىالى تىٍسكىري كًح" م ًفيًو اٍلخى  (يُٖ: ٓأؼ)، بىًؿ اٍمتىًمايكا ًبالرُّ
 الركح  يجعمنا مدركيف لتبني اهلل لناي -ح
كحى اٍبًنػػػػًو " ػػػػؿى اهللي ري ـٍ أىٍبنىػػػػاءه، أىٍرسى ػػػػا أىن كيػػػػ ـ  ًبمى ا:قيميػػػػكبً  إلػػػػىثيػػػػ ػػػػاًرخن ـٍ صى  «يىػػػػا أىبىػػػػا اآلبي »كي

 (ئ: ْغؿ)
 الركح يجعمنا محبيف كخيريفي -ط

كننا نحتاح لمحبة اهلل "المنسكبة" فػى قمكبنػا نحب مف ذكاتنا كلأف  تطيعنحف النس
 (يٓ: ٓركبالركح القدس )
، فػإف الػركح القػدس ىػك لنػا بمثابػة صػكرة يسػكع المسػيح إلىلتشكيمنا  بينما نسعى
ضػػػػركرينا لمحيػػػػاةي ، يعػػػػد المحػػػػيط األسػػػػماؾف بالنسػػػػبة لؤلسػػػػماؾ إلػػػػىبة المحػػػػيط بالنسػػػػ

ىػك  بحػر، منزلػوف الأنفاسػو، طعامػو، شػرابو -ىػك كػؿ شػيء  بحػر، البالنسبة لؤلسماؾ
كف عمػػى تكػػأف  المكػػاف الػػذم تمعػػب فيػػو األسػػماؾ كتطػػارد كتفػػرخي إذا قػػررت السػػمكة

 ، فإنيا لف تستمر طكيبليالشاط 
 أنػػػو مرسػػؿ مػػػف قبػػؿ يسػػػكع ليكػػكف مصػػػدرأف تكػػكف "فػػػي الػػركح" يعنػػػي ببسػػاطة 

 -فينػػػا، كخػػػارج دااػػػرة الػػػركح فػػػنحف أمػػػكات ة كالحكمػػػة السػػػاكنة السػػػتنار الحيػػػاة كالقػػػكة كا
ػػػ ػػػا  يطف  ىكػػػذاكمػػػا تمػػػكت األسػػػماؾ التػػػي تسػػػكف خػػػارج المحػػػ اتمامن بػػػدكف الػػػركح أيضن
 ، لف تتشكؿ صكرة المسيح فينايالقدس

   ةمتاالخ
 صكرة المسيحي إلىستمكننا مف التشكيؿ  اعندما يتـ تركيب ىذه المبنات معن 
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 كاجبات الدرس لمحصة ال ادمة 

الرسػػـ البيػػاني كالتخطػػيط بشػػكؿ كامػػؿ ككػػف عمػػى اسػػتعداد لشػػرح ذلػػؾ  ادرس -ُ
 لمطبلب
اجعة ىذا الدرس، بما فػي أقض ما ال يقؿ عف ثبلثيف دقيقة ىذا األسبكع لمر  -ِ
 الكتاب المقدس، كاطمب بصيرة مف الركح القدسي شكاىدذلؾ 

 
 2امختحتن الدرس

لبُاوي الىازد فيي اليدزض، ازطم واشسح السطم البُاوي للدشىُل السوحي والسطم ا -1

 مؼ اطخىماٌ شىاهد الىخاب اإلالدض.

 هً مظخػًدا لخلدًم غسع شفهي لهرا السطم البُاوى لبلُت الطف. -2

سيييفل فيييي دفتييير ًىمُاجيييً أي حغُحيييراث مديييددة البيييد ميييً ئحسا هيييا فيييي خُاجيييً، هميييا  -3

 ًىشفها السب لً.

وسييفل فييي مييرهساجً  جأميل فييي مصمييىز واخييد غفيى ألاكييل فييي وكييذ غبادجيً الُييىمي، -4

 ما ًلىله واجب اإلاصمىز غً ؾبُػت هللا وضفاجه.

سييفل فييي تييحُفخً ضييالة شخطييُت مييً أحييل الخغُحيير والىمييى السوحييي بىيياء غفييى   -5

 هرا الدزض.

الُييييىمي للطييييالة فييييي ضييييالجً  Dr. Brown Prayer’sًمىىييييً اطييييخخدام دلُييييل   -6

 الُىمُت الخاضت.
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 3 الدرس

 

 ين الكختبىقىة حشكيل الضمتن واليق
 

 
 ألاول والثتويمرحعت الدرس 

مػػا ىػػك ىػػدؼ كػػؿ مسػػيحي؟ مػػا ىػػي المبنػػات األساسػػية لمتشػػكيؿ الركحػػي؟ اطمػػب 
 يالثانى لطبلب مشاركة صبلتيـ مف الدرسمف ا

 أهداف الدرس

 ، يجب عمى الطالب:رسبنياية ىذا الد
 فيـ لماذا مف الميـ ضماف الخبلصي  -ُ
 ضمافيمعرفة المبنات األساسية لم  -ِ
 أساس الضمافي -ا عمى التعبير عف اإلنجيؿ بكضكح يككف قادرن  أف -ّ
 ا عمى إجابة: ما ىك اإليماف الحي؟يككف قادرن  أف -ْ
 فيـ شيادة الركح القدسي  -ٓ
 ماف بنجاحياجتياز االختبارات العشرة لمض  -ٔ
 

 ل طات مف الحياة
  ت فػي الفمبػيفالكقػذلػؾ لػف أنسػى أبػدنا  ينعػـىؿ تعرضػت لمتييػاف مػف قبػؿ؟ 

عنػػدما فقػػدت مجمكعػػة منػػا نحػػف المرسػػميف كالرعػػاة الػػكطنييف طريقنػػاي كنػػا قػػد اختتمنػػا 
أف  لمكتػػاب المقػػدس فػػي جػػزء مػػف كػػكرديميرا حيػػث لػػـ تكػػف ىنػػاؾ طػػرؽ كقررنػػا امػػؤتمرن 
عاتي تسػت رؽ الرحمػة أربػع أك خمػس سػاأف  الخمؼ في المساءي كاف ينب ي إلىنعكد 
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رة طػكاؿ الميػؿ ألكثػر ميٍمطىػبػات ، كنا نتجػكؿ فػي ال الخطأطريؽ افى كلكف بعد السير 
، جمػس فػرد كاحػد عمػى األقػؿ اي في منتصؼ الميؿ تقريبنػساعة متعبيف كمنيكيفُُمف

الخسػػارة الجسػػدية كالعاطفيػػػة ف إ يبمثػػؿ ذلػػػؾمػػف فريقنػػا كبكػػىف بقيتنػػػا بالتأكيػػد شػػعرنا 
 لمضياع كالتيو تفكؽ الكصؼي

 الخػػػكؼ، كعػػػدـ األمػػػاف إلػػػىلضػػػياع، ا، أك حتػػػى الشػػػعكر بيػػػؤدم الضػػػياع ،
 ، مػػف جيػػة أخػػرل، فينػػتج الثقػػة كالسػػبلـاليقػػيفأك  ف الضػػمافكالتعػػب، كاليزيمػػةي كلكػػ

إيمػاف  إلػى ة المسػيحية، يػؤدم اليقػيف الركحػيفػي الحيػا كالقكةي ىذا ىك تأثير المعرفػةف
 ليقيفي، تبدأ رحمة التشكيؿ الركحي بادااـ، كثقة ركحية، كحياة ممكية منتصرةي لذلؾ

 ت رئيصيالفكرة ال
 ال يمكف تجديد صكرة اهلل فينا إال إذا كاف الكجكد الحي ليسكع يسكف فيناي

العديػد مػف المػؤمنيف يناضػمكف مػف أجػؿ أف  بعد سنكات عديػدة مػف الخدمػة، اكتشػفت
ػػػػا ثقتنػػػػا  اليقػػػيف كالضػػػػمافي عنػػػػدما يسػػػػرؽ العػػػػدك يقػػػػيف لمخػػػػبلص منػػػػا، سػػػػكؼ يسػػػػرؽ أيضن

ال يعنػي بالضػركرة عػدـ خػبلص الشػخص، بػؿ  ع مػع اليقػيفاالصػر كيقضي عمى إيمانناي ك 
أك  يعنػػي أنػػو أكثػػر عرضػػة ليجمػػات الشػػيطاف كالضػػميري سػػكؼ يػػؤدم عػػدـ كجػػكد اليقػػيف

ـٍ ف إ التعفػػؼي"أك  الخػػكؼ  بػػدالن مػػف القػػكة كالمحبػػة كاالنضػػباط الػػذاتي إلػػىالضػػماف  اهللى لىػػ
كحى اٍلقيك ةً  كحى اٍلفىشىًؿ، بىٍؿ ري ب ًة كىالنٍُّصًحي" ) ييٍعًطنىا ري  (يٕ: ُتى ِكىاٍلمىحى

أبنػاء اهلل، مػا ىػك أسػاس زعمنػا؟ كيػؼ نعػرؼ أننػا نحػف الػذيف ننػا أ لذا، إذا زعمنا
كسػػنا تعػػرؼ اإلجابػػة عميػػوو ألف عػػدك نفأف  نكػػكف؟ ىػػذا سػػؤاؿ حيػػكم يجػػبأف  نػػدعي

 (ٖٗ)، كيدمر إيمانؾكيمتيمؾ (ٖٖ)سيفعؿ كؿ ما في كسعو ليتيمؾ
 (َٗ)نمتحف أنفسنا لنرل ما إذا كنا مف اإليمافأف  بكلس يشير عمينا

                                                           
 ٓٔ: ٕٔ رؤ ٛٛ
 ٛ: ٘ طبٔ ٜٛ
 ٘: ٖٔ كوٕ ٜٓ
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 مقدمت 
 ا بالركح ال دسركحين  حياءكيؿ الركحي ىك ف ط الؤلئؾ األالتش -ٔ

صػػكرة  إلػػى، كيبػػدأ بالمطابقػػة قيقػػي الفػػكرم مكجػػكد فػػي قمػػب المػػؤمف"اإليمػػاف الح
ذا لـ نكػف مقدسػيف، فػإف المسػيح لػيس فينػا، كيكػكف  المسيحي كنصبح نحف مقدسيفي كا 

 (ُٗ)"اعترافنا باإليماف فارغ
ألكلاػػؾ الػػذيف تػػـ بالفعػػؿ  صػػكرة المسػػيح ىػػك فقػػط إلػػىكمػػع ذلػػؾ، يجػػرم تشػػكيمنا 

حيػػػاة  -يحػػػدث بػػػدكف حيػػػاة أف  المسػػػيح بػػػالركح القػػػدسي النمػػػك ال يمكػػػفى إحيػػػاايـ فػػػ
 إلػػىالتشػكيؿ الركحػي أف  يمنحنػا التشػكيؿ الركحػي طبيعػة جديػدةيأف  يسػكعف ال يمكػف

 فقط ألننا نممؾ طبيعة جديدةي صكرة المسيح ممكف
أك "أف نكػػػػكف  (ِٗ)،"نسػػػػمؾ كمػػػػا سػػػػمؾ ىػػػػك"أف  عنػػػػدما يػػػػدعكنا الكتػػػػاب المقػػػػدس

 ،اكامػر ألنػاس مػكتى ركحينػأفيػي ليسػت  (ْٗ)نتبػع خطكاتػو،"أف أك " (ّٗ)متمثميف بػاهلل،"
، كالذيف فييـ يسػكف الػركح في المسيح حياايـإالذيف قد تـ فداؤىـ كتـ  كلكف ألكالد اهلل

 س اآلفيالقد
الجثػث الميتػة كػي تصػبح ككما أننا لف نفكر في السير في سػاحة المقػابر كنػأمر 

مسػػيح بعيػػدنا عػػف نصػػبح مثػػؿ الأف  ، لػػذلؾ يجػػب أال نفكػػر فػػي أننػػا يمكػػفمثػػؿ المسػػيح
 الكالدة الجديدةي

 (ٕ٘: ٗأؼ)ثاؿ عمى الكالدة الجديدة مف م -أ
صػػػكرة يسػػػكع  إلػػػىالركحػػػي الجديػػػدة تفػػػتح البػػػاب أمػػػاـ التشػػػكيؿ  الركحيػػػة الػػػكالدة

ًديػدى "يسػتمر فػى  تىٍمبىسيػكا اإًلٍنسىػافى اٍلجى المسيحي عندما يقكؿ بكلس لممؤمنيف فػي أفسػس "كى
ؽٍّ"ي كبعبارة أخػرل، ألف اهلل قػد خمقكػـ  قىدىاسىًة اٍلحى سىًب اهلًل ًفي اٍلًبرٍّ كى القكؿ: اٍلمىٍخميكؽى ًبحى

 ذلػػؾي بػػكلس يكاصػػؿ كبلمػػو قػػاابل:مثػػؿ  سػػمككااكنسػػاءا ابػػرار كمقدسػػيف، لػػذلؾ رجػػاال 
ػػػنىا  ػػػعى قىًريًبػػػًو، ألىن نىػػػا بىٍعضى ػػػٍدًؽ كيػػػؿُّ كىاًحػػػدو مى ػػػكا ًبالصٍّ تىكىم مي ، كى ػػػًذبى ـي اٍلكى ػػػٍنكي ػػػكا عى "ًلػػػذًلؾى اٍطرىحي
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ػػاءي اٍلػػبىٍعًضي "كالسػػبب فػػي أننػػا نسػػتطيع ننػػا نحػػف الػػذيف كنػػا أالحػػؽ ىػػي  نقػػكؿأف  أىٍعضى
 ؿيباهلل مف جديدي كنممؾ بالفعؿ حياة اهلل في الداخ ااتا في الخطايا قد خمقنا ركحين ك مأ

 (ٗ: ٔطبٕ)مثاؿ آخر لمكالدة الجديدة مف  -ب
كىىىبىٍت لىنىا كيػؿ  شركة الشخصية مع يسكع المسيح، "نو مف خبلؿ الأيذكرنا بطرس 

ػػا ىيػػكى  يىػػاًة كىالت ٍقػػكىل مى ًلٍمحى
كىاءى ال(ٓٗ) كا ًبيىػػا شيػػرى ػػٍي تىًصػػيري ىىػػاًرًبيفى ًمػػفى لًيي ػػًة، ك"ط ًبيعىػػًة اإلً ، ًلكى

"الٍ  ػػاًد ال ػػًذم ًفػػي اٍلعىػػالىـً ى نفكسػػنا كالتػػى تجعػػؿ الطبيعػػة اإللييػػة التػػى غرسػػت فػػ نيػػاإ يفىسى
 :امايمى ممكنن 

ٍيًنػوً  ًليذىا عى ًفػي اٍلفىًضػيمىًة  كىأىٍنػتيـٍ بىػاًذليكفى كيػؿ  اٍجًتيىػادو  "كى ـٍ فىًضػيمىةن، كى ػاًنكي قىػدٍّميكا ًفػي ًإيمى
ٍعًرفىةن  ًفي ،مى ٍبًر تىٍقػكىل، كى ًفي الص  ٍبرنا، كى ًفي الت عىفًُّؼ صى ٍعًرفىًة تىعىفُّفنا، كى د ةن  اٍلمى ػكى ًفػي الت ٍقػكىل مى كى

ًكي ةً  د ًة األىخى ًفي اٍلمىكى ًكي ةن، كى ب ةني" ) أىخى  (يٕ-ٓ: ُبطِمىحى
كالتقكل ىػي كػؿ خصػااص الػرب يسػكع التػي لفضيمة كالمعرفة كالتعفؼ كالصبر ا
 نشارؾ فييا ألننا قد تمقينا بالفعؿ بذكر الطبيعة اإللييةيقد 

 ؟فسؾ؟ كىؿ أنت مكلكد كالدة جديدة: ىؿ تمتمؾ البذكر االليية فى نىك كالسؤاؿ
 صكرة تكضيحية مف الرياضة  -ج

، كلػػػػؼجأنػػػػا أسػػػػتمتع بمعبػػػػة ال
عمػػى الػػرغـ مػػف أننػػي لسػػت العبنػػا 

مػػػاذا لػػػك كػػػاف مػػػف  مػػػاىرنا لم ايػػػةي
كلػؼ المحتػرؼ  الممكف لبلعػب ال

 إلػػػػػػػىاألكؿ فػػػػػػي العػػػػػػػالـ الػػػػػػدخكؿ 
جسػػػػػػػدم؟ كمػػػػػػػاذا لػػػػػػػك كنػػػػػػػت قػػػػػػػد 
حرصػػػػت طكاعيػػػػة عمػػػػى السػػػػيطرة 

 فا في لعبتي؟ بكؿ تأكيدا كبيرن فرقن  يحدثأف  عمى ذىني كجسدم لسيطرتو؟ مف شأنو
                                                           

 ٖ: ٔ بطٔ ٜ٘
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ليسػكف فينػا بػالركح القػدس  مف خبلؿ اإليماف باإلنجيؿ، جاء الرب يسػكع المسػيح
(ي كتعنػػي ُٓ: ٔو ُٔ: ّ كػػكُالكامػػؿ )سػػد المسػػيح (، كػػأفراد ككجُٖ-ُٔ: ُْ)يػػك

: ّو ُٗ: ُا كمػػا كانػػت تعمػؿ فػػي المسػػيح )أؼنفػس القػػكة تعمػػؿ فينػأف  ىػذه السػػكنى
 ي(ي كىذا يجعؿ التكافؽ مع صكرة المسيح ممكننا لكؿ مؤمفَِ

 كلكف ،يتضمف التشكيؿ الركحي زراعة الطبيعة اإلليية في الداخؿ -ٕ
 عةتنتج ىذه الطبيأف  ال يمكف

ننػػتج الظػػركؼ التػػي أف  ، كلكػػف يجػػب عمينػػاحػػف ال ننػػتج طبيعػػة اهلل فػػي قمكبنػػان
 النضكجي إلىستنمك بيا طبيعتو 

، ألنيػا قػد زرعػت فينػا بالنعمػة مػف خػبلؿ ننتج طبيعة اهلل فػي أنفسػناأف  كفال يم
ننتج الظركؼ كنزرع البذكر التػي سػتنمك بيػا طبيعػة اهلل أف  الركح القدسي كلكف يجب

 النضج في شخصيتناي إلىستنمك  –يسكع  حياة -
ب ػػةه فىػػرىحه سىػػبلىـه، طيػػكؿي أىنىػػاةو  ننػػتج ثمػػر الػػركح  القػػدس فػػي حياتنػػا:أف  ال يمكػػف مىحى

، ًإيمىافه  بلىحه دىاعىةه تىعىفُّػؼه  ليٍطؼه صى الثمػر ىػك أف  قػاؿ بػكلس (يِّ-ِِ: ٓغبلطيػة ) كى
السػػػمكؾ الػػػبلـز لكػػػى يقػػػـك نػػػدرب أنفسػػػنا لمقيػػػاـ بأف  ، يجػػػبكلكػػػف يثمػػػر الػػػركح القػػػدس

فػػػػػى  الػػػػػركح القػػػػػدس بإنتاجػػػػػو
 :يحثنػػػػا بػػػػكلس قػػػػاابلن ي حياتنػػػػا
: ٓالركح" )غبلطيػة بػ"اسمككا 

عػػػػػػػػف  (ي يػػػػػػػتكمـ السػػػػػػػػمكؾُٔ
 إلػػػػػػى، كاالنتبػػػػػػاه اختيػػػػػػار كاعو 

لػػػػػى، ك الػػػػػركح تكجيػػػػػو  رجػػػػػةد ا 
 الجيدي مفمعينة 

أك  ال يممػػػػػػػػػػػػؾ المػػػػػػػػػػػػزارع
 حبػةة عمى إنتػاج الفبلح القدر 

المزارع رجؿ مشػ كؿ لم ايػةي يخصػب كيػزرع أف  جميع يعرؼ، لكف الكاحدة مف القمح
اختنػػاؽ الشػػتبلت الصػػ يرةي التربػػةي يػػزرع البػػذكري يقمػػع األعشػػاب الضػػارة التػػي تيػػدد ب

، يفعػػؿ المػػزارع كػػؿ مػػا بكسػػعو لتيياػػة الظػػركؼ لحصػػاد كفيػػري كػػؿ مسػػيحي باختصػػار
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ر كالمطػػػؼ ي إذا لػػػـ تكػػػف الفضػػػااؿ الركحيػػػة لممحبػػػة كالصػػػبو كركحػػػوىػػػك مػػػزارع لنفسػػػ
ؿ انتبػاه ، بػلتعفؼ تنمك حتى النضج في شخصيتنا، فميس طبيعة اهلل في ذلؾ معيبػةكا

 ي ما مدل اىتمامؾ بزراعة "بذكر" اهلل في داخمؾ؟الفبلحأك  المزارع

 ىناؾ نكعاف مف الحاالت ال صكل ال اتمة التى يجب -ٖ
 طينتجنبيا: انعداـ الضماف الداخمى كالضماف األبدل غير المشرك أف  

ال انعػػػداـ الضػػػػماف األبػػػػدم ) -أنػػػكه بمبلحظتػػػػيف قػػػاتمتيف تنتشػػػػراف اليػػػػـك أف  أكد
( كالضػماف األبػدم غيػر المؤىػؿ كغيػر المشػركط يككف "المسػيحي" مضػمكفأف  يمكف

(ي كػػبل الطػرفيف متطرفػػاف حتػى عنػػدما ال تنػتج حياتػػو ال ثمػار)"المسػيحي" مضػػمكف  
 لئلنجيؿ كلمتشكيؿ الركحيي

ؾ بعػض عناصػر انعػداـ الضػماف األبػدم فػي المػذىب الػذم نشػأت ىنػاأف  أنا أعتقػد
التأكيػػػد الكتػػػابي عمػػػى التكبػػػة الحقيقيػػػة كالطاعػػػة الحريصػػػة كنقػػػاء القمػػػب كالسػػػمكؾ ف إ فيػػػوي

 إلػػػىبػػػالتقكل، عنػػػدما ال يكػػػكف متكازننػػػا بدقػػػة مػػػع تعػػػاليـ النعمػػػة فػػػي الكتػػػاب المقػػػدس، أدل 
أسي كنػا فػي بعػض األحيػاف منقػاديف بعض األمكر غير الصحية مثػؿ امتحػاف الػنفس كاليػ

تجعػؿ المػرء يخسػر خبلصػو، كقػدـ القميػؿ أف  لبلعتقاد بأف أم خطية بعد الخػبلص يمكػف
 مف الرجاء ألكلاؾ الذيف يصارعكف مع خطايا الشباب الركحية المحيطة بيـي

قػػد "حصػػمنا معظػػـ أصػػدقااي  كأنػػا أف  ، حيػػثأتػػذكر بعػػد نيضػػة مدرسػػة معينػػة
نبػػػذؿ قصػػػارل جيػػػدنا "لنظػػػؿ مخمصػػػيف ىػػػذه أف  ، فقررنػػػادعمػػػى الخػػػبلص" مػػػف جديػػػ

، كال القػذرة عمػى تمفزيػكف الجػار فػبلـاأل" كما قصدناه ىك أننا لف نتسػمؿ كنشػاىد المرةف
ا نفكػػر أفكػػارن  كال نتجاىػػؿ قكاعػػد المدرسػػة، كال نعصػػى كالػػدينا، كال نا،انجػػادؿ مػػع أشػػقا

أف  لم ايػة، ألننػا نعمػػـ سػياةف كسػنبذؿ قصػارل جيػدنا كػي ال نخطػػ ف كسػنككف حػذريف
ا يضػيع بسػيكلةي عمػى الػرغـ مػف أننػا بػذلنا جيػدن أف  الخبلص شيء ىش لم اية يمكػف
بنا أنػػو كػاف صػػع ا، قررنػػا أخيػرن يف تقريبنػا، كبعػػد أسػبكعشػجاعنا لنكػكف مسػػيحييف حقيقيػيف

، ككنػػا نعمػػـ أنػػو شػػعكر مػػف الحريػػة اآلف لسػػكء التصػػرؼب لم ايػػة كاستسػػممناف لقػػد شػػعرنا
ىناؾ نيضات انتعاشػية أخػرل حيػث يمكننػا "اف نخمػص" مػف جديػدي ربمػا فػي سيككف 

فكرنػاي كلكػف  ىكػذا ،بمػا يكفػي لمحفػاظ عمػى الخػبلص يـك مف األياـ سنككف صػالحيف
 في العمؽ فى الداخؿ كنا نشؾ في ذلؾي
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لصهىز ال ججلب السبُؼ، لىً ال ا
ًيىن لدًً السبُؼ بدون أن  ًمىً

شهىز. لِظذ الؿُىز هى التي 
ججلب الطُف، ولىً الًيىن 

لدًً الطُف بدون ؾُىز. لِع 
البر هى الري ًخلطنى، ولىً 

 A.W.Tozerالخالص ًجلب البر. 
 

 ما يكػػػكف اإليمػػػاف كاليقػػػيف كالضػػػمافعنػػػد
تحقاؽ المسػػػػػػيح فػػػػػػي الػػػػػػنفس كلػػػػػػيس فػػػػػػي اسػػػػػػ

نجػػػازه عمػػػى الصػػػميب لنتيجػػػة سػػػتككف ، فػػػإف اكا 
إيمػػػاف ي عنػػػدما يكػػػكف عػػػدـ األمػػػاف كالضػػػماف

نسػػاف فػػػي أعمالػػػو الصػػالحة، بػػػدالن مػػػف بػػػر اإل
عنػػػدما  ، فسػػػكؼ يتعثػػػريالمسػػػيح العامػػػؿ فيػػػو

، تصػػبح األعمػػاؿ الصػػالحة، بػػدالن مػػف النعمػػة
، يمة لمخػػػػبلص بػػػػدالن مػػػػف ثمػػػػرة الخػػػػبلصكسػػػػ

التقيػػػػيـ ف إ سػػػػيااي ارن صػػػػبح الخبػػػػر السػػػػار خبػػػػي
 إلػىاليزيمػة، ثػـ  إلػىيؤدم ، ا عف اإليماف المتمركز فى المسيح، بعيدن مستمرالذاتي ال
األبػػػدم خػػػادع  ف كالضػػػمافانعػػػداـ األمػػػف إ ـ السػػػفينة الركحػػػييتحطػػػي إلػػػى، ثػػػـ اليػػػأس

 يكضماف أبدم غير مؤىؿ كغير مشركط كمدمر لئليماف
"الخػػػػبلص" أك  -، ىنػػػػاؾ ضػػػػماف أبػػػػدم غيػػػػر مؤىػػػػؿ عمػػػػى النقػػػػيض المعػػػػاكس

المػػػػؤمنيف آمنػػػػكف أف  طػػػػبلؽدكف تجديػػػػدي يعٌمػػػػـ الكتػػػػاب المقػػػػدس عمػػػػى اإل"ال فػػػػراف" 
بؿ فػي عمػؿ المسػيح النيػااي ، أمنيـ كضمانيـ ال يكمف في أنفسيـ، كأف كمضمكنكف

نسػػاف أك الػػذيف تعممػكا أنػو يمكػػف تبريػر اإل ي كلكػف ىنػػاؾ جمػكع كثيػرة اليػػـك مػفالكامػؿ
 يػػتـ تعمػػيميـ ىػػذا عمػػى الػػرغـ مػػفغفػػراف خطايػػاه دكف إعػػادة تجديػػده أك جعمػػو جديػػدناي 

ػاأف  ؤلاػؾ أ إلػىبالمسػيح يجمػب "حيػاة جديػدة"  االيمػافأف  الكتاب المقػدس كاضػح تمامن
، ف الكثيػػريف مػػنيـ ال ييتمػػكف بػػالبر، فػػإكبسػػبب ىػػذا التعمػػيـ الخػػاط  (ٔٗ)يتكاالػػذيف مػػا
 يالركحية لمتبكيت، كعمياف لحقيقتيـ فك كمخدر 

نجيػػؿ الشػػيير كالمتصػػؿ كيكضػػح معمػػـ اإل اإلذاعيػػيف بػػيف يشػػرح أحػػد المحػػادثيف
لقػػد قبمػػػت ، المتصػػؿ شػػيء مػػف ىػػذا القبيػػؿ: "سػػيدمىػػذا الكاقػػع المحػػزفي قػػاؿ  :قػػاابلن 

، كلكننػػػي ابتعػػػدت عػػػف الكنيسػػػة منػػػذ سػػػنكات عديػػػدة كاآلف المسػػػيح عنػػػدما كنػػػت طفػػػبلن 
، بػػػؿ الزنػػػا عػػػدة مػػػرات، كارتكبػػػت ي لقػػػد كنػػػت أتعػػػاطى المخػػػدراتأعػػػيش حيػػػاة الزنػػػى

ػػعػػض الكقػػت فػػي السػػجفي ىػػؿ تظػػف أننػػي مازلػػت كأمضػػيت ب  عمػػـ؟ "فأجػػاب مامخمصن
                                                           

 ٚٔ: ٘ كوٕ؛  ٘: ٕ؛ أف ٕٔ: ٘يو ٔ  ٜٙ
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، بمػػػت حقنػػػا المسػػػيح عنػػػدما كنػػػت طفػػػبلن ، إذا كنػػػت قػػػد قا:"حسػػػنن الكتػػػاب المقػػػدس بالقكؿ
كال  السػػماء إلػى، فأنػػت فػي الكاقػع فػي طريقػؾ ؾفعنداػذ ب ػض النظػر عػف مػدل شػركر 

يي ال تحػػػذيري كال ي مجػػػرد تشػػػجيعتفمػػػت مػػػف ىػػػذا الطريػػػؽي "كػػػاف ذلػػػؾأف  ايمكنػػػؾ أبػػػدن 
 تكبيخ المحبةي

، طػػرح سػػؤاؿ خطيػػر فػػي ذىنػػي: كيػػؼ يمكػػف ألم سػػمعت ىػػذه المحادثػػةأف  بعػػد
ة متعمػدة؟ ىػؿ لرجػؿ يعػيش فػي خطياػ ضػمافاليبرر بطريقػة كتابيػة تقػديـ أف  شخص
نسػػاف يعػػيش حالينػػا فػػي عمػػى الخػػبلص إلا الكتػػاب المقػػدس تأكيػػدنا كضػػمانن  كتبػػويقػػدـ 

نسػػػػاف يمػػػػارس الخطيػػػػة إضػػػػماف  إلػػػػىيػػػػد العيػػػػد الجد العصػػػػياف؟ ىػػػػؿ يسػػػػعى كتػػػػاب
 :اف يسكع يحذر في الحقيقة قاابلن باستمرار؟ أبدن 

ؿي مىمىكيػكتى الس ػمىاكىاًتي بىػًؿ ال ػًذم يىٍفعىػؿي " ف يىػٍدخي ، يىػارىبُّ لىٍيسى كيؿُّ مىٍف يىقيػكؿي ًلػي: يىػارىبُّ
 (يُِ: ٕمتي ال ًذم ًفي الس مىاكىاًت" )ًإرىادىةى أىبً 

ػػا  كبػػكلس بيػػكا " لمعتػػرفيف عمػػى عػػدـ افتػػراض أم شػػيء:يحػػث المػػؤمنيف اأيضن رٍّ جى
، ـٍ ـٍ لىٍسػػتيـٍ تىٍعًرفيػػكفى أىٍنفيسىػػكي ي أى ـٍ ػػكي ػػاًف؟ اٍمتىًحنيػػكا أىٍنفيسى ، ىىػػٍؿ أىٍنػػتيـٍ ًفػػي اإًليمى ـٍ ػػكي يىسيػػكعى أف  أىٍنفيسى

، ـٍ ؟" )أف  اٍلمىًسيحى ىيكى ًفيكي ـٍ تىكيكنيكا مىٍرفيكًضيفى  (يٓ: ُّكك ِلى
اسػػػتخدـ الكتػػػاب  ا؟نجيػػػؿ جيػػػدن ـ كيػػػؼ تفيػػػـ اإلكقػػػيٍّ  لىاذ امتحػػػاف الضػػػماف التػػػخػػػ

 يالمقدس بحرية
 

  (ٜٚ)اختبار الضماف
 ؟انجيؿ جيدن كيؼ تفيـ اإل 

اي إنيـ يؤمنكف بأف اهلل قد كثير مف المؤمنيف المعترفيف ال يفيمكف اإلنجيؿ تمامن 
يستطيعكف تفسير ، لكنيـ ال اىـ مف خبلؿ مكت يسكع عمى الصميبغفر ليـ خطاي

و سيتـ تعزيز الثقة كالضماف نساف دكف فيـ كامؿ لئلنجيؿمص اإليخأف  ذلؾي يمكف
، فإف العديد مف المسيحييف الفيـ إلىكألنيـ يفتقركف  ايالحقن مف خبلؿ المعرفة 

                                                           
 هناية الدرس ىفاجلواب  ٜٚ
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يجدكف أنفسيـ غير قادريف عمى مقاكمة اتيامات كشكايات العدكي يتـ الت مب عمييـ 
 ف  ليس ىذا  قصد اهلل مف حياتنايريؽ الشؾ كاليأسي كلكفي بعض األحياف عف ط

عبارة كاحدة  حكؿعف ذلؾ  بشكؿ أفضؿ؟ )ضع داارة ما العبارة التي تعبر  -ُ
 يمع تقديـ أدلة الكتاب المقدس(

 يباألعماؿ كفمخمصكف بالنعمة باإليماف كمحفكظ 
 يباألعماؿ كفمخمصكف باألعماؿ كمحفكظ  
 يحفكظكف بالنعمة باإليمافمخمصكف بالنعمة باإليماف كم  

 يداارة حكؿ ذلؾ الجكاب؟ اشرح ذلؾ لمجمكعتؾ كضعتلماذا 
: ْأنو يجب خبلص جميع الناس )أع ينص الكتاب المقدس بكضكح عمى

 لتالية عمى فيـ سبب كجكب خبلصنا؟(ي ستساعدنا األسامة اُِ
 (ئ: ّٓشإو ِّ، َُ: ّرك) ------نخمص ألننا أف  يجب -ِ
 ؟لمخطية بالنسبة لمخاط  ج الثبلثاماىى النتا -ّ
 ----------------- ( ٗٓشإكبيننا كبيف اهلل :ُ-ِ)ي 
 ي(ٔ-ٓ: ٓ أؼاهلل )------------------ضعنا تحت ت 
  ي(ُ: ِؼأو ِّ: ٔ رك) ------------------تنتج 
 كيؼ يخمص اإليماف بمكت المسيح كالقيامة مف عكاقب الخطية؟ -ْ
  ي(ِْ: ِبط ُو ُِ: ٓككُف أجمنا )م -----------اهلل جعؿ يسكع 
 ي(ْٔ: ِٕ مت) بسبب الخطية مف اهلل -----، كاف يسكع كبديؿ لنا 
  ي(ٕ-ٔ: ّٓشإاهلل مف أجمنا ) ----------حمؿ يسكع 
 (يّ: ُبطُو ٔ: ِؼأ) اا كأبدين يسكع ركحين  ----، وباإليماف بقيامت 
اإليمػاف بقيامػة الحيػاة الجديػدة عػف طريػؽ أكضح العبلمات أننا قبمنا  ما ىي -ٓ

 ؟يسكع المسيح
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 ؛ بدُثزابخحنل حهده لفػل دغىجه واخخُازه ًبرٌ وأن  مً واحب ول فسد
ًمىً جىطُؼ كلبه في الظالم والفسح في السوح اللدض، في اإلادبت والشىس هلل، 

 كساز ى الثماز الصحُدت للػمان." اوبلىة وبفسح  في واحباث الؿاغت، وهره ه
ظخميظتر  لإلًمان  َو

  ي(ُٔ: ٖرك) أننا ابناء اهلل ------------------لنا شيادة 
 ِبػطُو ُّ: ٖيك) كممة اهلل ---------------معرفة كلنا الرغبة ل :

 ي(ْ-ّ: ِ يكُو ّ-ِ
  ي(ُْ: ّيكُو ّٓ: ُّو ِْ: ٖيك) ليسكع كلآلخريف ---------لنا 

 
  التقميـ اال اننا ننحمػؿ  إلىبالرغـ مف أننا النزاؿ فى حاجة---------- 

الػػػػػبعض اليػػػػزاؿ يصػػػػػارع مػػػػػع أف  ، كرغػػػػػـ(ِّ-ِِ: ٓ و غػػػػؿٖ: ُٓيػػػػػك ) الركحيػػػػة
---اننػا ن مػب عػف عمػد كاعتياديػا  الإ(، ُ: ُِ و عبُ: ِيكُية المحيطة )الخط

------------ 
كلكػػف  ،: الخطيػػة تسػػتمرك(ي جػػكف كسػػيمى صػػاغيا عمػػى ىػػذا النحػػِٗ: ِيػػكُ)
 "يؾالتمم

 ي(ُٗ-ُٖ: ُبطُو ِِ: ٗعب ) يسفؾ دمو؟أف  اذا كاف عمى يسكعلم -ٔ
 سفؾ دـ برئي بدكف ----------أف  ف لمخطيةبسبب حكـ اهلل اليمك 
 ي(ٓ: ِ كتيمُا؟ )نسانن إيصير يسكع أف  ما ىى أىمية -ٕ
 بػػػيف اهلل  -------------------صػػػار يسػػػكع اؿ نسػػػاف ككػػػاهلل ،إك

ـ الثػانى الػذل س كاإلنسػاف الخػاط ي كصػار آدكاف يمثؿ كػؿ مػف اهلل القػدك  نسافيكاإل
 يمؤىؿ كالذبيحة الكاممة مف أجمنا ، كلذلؾلـ يسقط فى الخطية

 ي(َُ: ِ ؼأو ٖ: ّ يو تُٕ: ِك دكر األعماؿ فى خبلصنا؟ )يعما ى -ٖ
 يالكالدة الجديدة-------------------ىى الصالحة عماؿاأل 
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 الخبلص ( ت ب ي ؟ ) أينفعؿ لكى نخمصأف  ماذا ينب ى -ٗ
 ----------------------خػػػاط  نػػػؾأب -------------- -أ

 ي(ُٗ: ّو أعماؿ ِّ: ٔ) ركمية 
 ي(ٖ: ِؼأو ُّ: ُٔ عأ) ؿنجيباإل ----------------- -ب
 ي(ٗ:َُرـكبالرب يسكع ) ------------------------ -ج

ػا  نحف النخمص فقط بااليمػاف بعمػؿ المسػيح الكامػؿ بػؿ نحفػظ -َُ --بأيضن
 (يٓ: ُبطُ) -------------

 الدرس 
 الثالث المبنات األساسية لمضماف 

 :  اسية لمضماف نريد مناقشتيا اآلفسأتكجد ثبلث لبنات 
 ييماف بعمؿ المسيح الكامؿ بتأكيداإل -ُ
   يشيادة الركح القدس  -ِ
 يحات التالية سنفحص كؿ ىذه بالتدقيؽكفى الصف يالسمكؾ المثمر لممؤمف -ّ
 يماف بعمؿ يسكع المسيح الكامؿ كحده.ضماف مف خالؿ اإلنحف نجد ال -ٔ

ساس الراسخ إليمػاف الخػبلص عمػى ت يُّػر مشػاعرنا، أك ضػعؼ اختباراتنػا، ال يرتكز األ
 أك عدـ انسجاـ أداانا الركحي، بؿ عمى عمؿ اهلل الفدااى الثابت الدااـ كاألبدلي

ػػػا أ ، لكنيػػػاتبػػػارات رااعػػػة فػػػي الحيػػػاة المسػػػيحيةالمشػػػاعر كاالخ غيػػػر متناسػػػقة يضن
، تػػكفر اختبػػارات ركحيػػةأف  طمػػة يمكػػفكمتنكعػػة كغيػػر مكثػػكؽ بيػػاي حتػػى األديػػاف البا

 (ٖٗ)مبلؾ النكر" ىك استاذ فى التقميدألف "
ي يسػتند الفشػؿقد اختبركا لحظات  القديسيفالبر ىك نتيجة الخبلص، كلكف حتى أعظـ 

 ياإلنجيؿحؽ  كىك ختباراتنا:، كاكعكاطفناخبلصنا عمى شيء أكثر مكثكقية مف أنفسنا، 
                                                           

 ٗٔ: ٔٔ كوٕ ٜٛ
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، يجػػب ال يثػػؽ فػػي حكاسػػو، بػػؿ أف  قيػػؿ لنػػا أنػػو عنػػدما يطيػػر طيػػار عبػػر ال يػػـك
، يجػػب أال ا يمػر المؤمنػكف بالعكاصػؼ الركحيػةيثػؽ فػى أدكاتػوي بػنفس الطريقػة، عنػدم

 نثؽ فى كممة اهللي ، بؿنثؽ بأنفسنا
مػف أنػو كػاف لديػو  و عمى الرغـعف صياد أصبح مرتبكنا في ال ابة أخبرني كالدم

بكصػػػػمة، إال أنػػػػو ال يثػػػػؽ بيػػػػاي لؤلسػػػػؼ، بعػػػػد عػػػػدة أيػػػػاـ مػػػػف البحػػػػث، عثػػػػرت عميػػػػو 
 نثؽ بيايأف  السمطات ميتاي ككممة اهلل ىي بكصمة الخبلص التي يجب

 ما ىك عمؿ المسيح الكامؿ؟ -أ
مػػػف خمػػػص أأف  نػػػو يجػػػبأف عمػػػؿ يسػػػكع المسػػػيح الكامػػػؿ؟ يعنػػػى نقصػػػد مػػػ مػػػاذا

يتػى التػى ىػى ، كدفػع أجػرة  خطيسكع مات كبديؿ عنىف إ (ٗٗ)ده فقطخبلؿ اسمو كح
 إلػػى، اضػػطر اإلنسػػاف أخطػػأ اإلنسػػافأف  عنػػيي منػػذ بػػديبلن  أصػػبح يسػػكع (ََُ)المػػكت

فػي الحكػـ نسػاف( ليأخػذ مكػاف اإلنسػاف اإل -قػد أصػبح يسػكع إنسػاننا )اهلل دفع الثمفي ل
 (َُُ)كيصالح اإلنساف مع اهلل

 لقػػد حمػؿ يسػكع خطايانػػا  (َُِ)خطيػةلقػد سػفؾ يسػػكع دمػو البػرئ ليكفػػر عػف ال
 (َُّ)الكاممة بح الذبيحةفي جسده، ليص

 حتػػى ال لػػذم اسػػتحقتو ذنكبنػػالقػػد انفصػػؿ يسػػكع عػػف أبيػػو كحمػػؿ ال ضػػب ا ،
 (َُْ)االنفصاؿ األبدم عف اهلل إلىنضطر 
  ماتت حياتنا العتيقة معوبمكت يسكععف طريؽ اإليماف ،(َُٓ) 
 ػػػػا  ، نحػػػػفعػػػػف طريػػػػؽ قيامػػػػة يسػػػػكع مػػػػف المػػػػكت جػػػػدة  إلػػػػىقمنػػػػا معػػػػو أي أيضن
انتصػػر يسػػكع عمػػى الخطيػػة كالمػػكت ككػػؿ قػػكة  عػػف طريػػؽ قيامػػة المسػػيح، (َُٔ)الحيػػاة

 (َُٕ)يماف، نفس قكة القيامة تعمؿ فيناشريرة، كباإل
                                                           

 ٕٔ: ٗ أع ٜٜ
 ٕٔ: ٘ كوٕ ٓٓٔ
 ٜٔ: ٘ رو؛ ٕٔ: ٘ كوٕ ٔٓٔ
 ٕٕ: ٜ عب ٕٓٔ
 ٙ-٘: ٖ٘ اش؛ ٕٗ: ٕ طبٔ ٖٓٔ
 ٙٗ: ٕٚ مت؛ ٖٔ: ٖ غال ٗٓٔ
 ٙ: ٙ رو ٘ٓٔ
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بالػذنبكب  امكاتنػأمػذيف كػانكا لحياة الجديػدة ، يمنح الركح القدس العف طرؽ القيامة
 (َُٖ)كالخطايا
 المسيح فينا "رجاء المجد"(َُٗ) 
 ف حياتنػا مسػتترة أك  (َُُ)ننا قد صرنا شػركاء الطبيعػة اإللييػةأيعنى  الخبلص

يخمصػكف باإليمػاف كحػده بيػذه  اؤلاػؾ الػذيف يؤمنػكف باإلنجيػؿ (ُُُ)مع المسيح فى اهلل
ي فاإليماف الذل يخمصنا ىك نفػس اإليمػاف (ُُِ)الرسالة، كليس بمجيكدىـ إلرضاء اهلل

 (ُُّ)النياية إلىالذل يحفظنا 
ؿ طػػػكاتنػػػا المسػػػيحية حيػػػث نضػػػع كػػػؿ ثقتنػػػا لمكػػػاف فػػػي حياا إلػػػىنػػػأتي أف  يجػػػب

األعمػػاؿ الصػػالحة ف إ األبديػػة فػػي عمػػؿ يسػػكع المسػػيح النيػػااي عمػػى الصػػميب كحػػدهي
ػػ، تماة الخػػبلص كلكػػف ليسػػت المصػػدر أبػػدن ىػػي ثمػػر   أفعػػاؿ الػػزكج المطيفػػةأف  كمػػا اامن

نػػػػا لػػػػوي كفػػػػي حيات ي ثمػػػػرةأسػػػػاس عيػػػػد زكاجيمػػػػا بػػػػؿ ىػػػػ اتجػػػػاه زكجتػػػػو ال تشػػػػكؿ أبػػػػدن 
، كأداءنػػػا اإلنسػػػانية، فػػػإف حبنػػػا غيػػػر مثػػػالي ، كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي عبلقاتنػػػاالمسػػػيحية

  ياختباراتنا مخيبة لآلماؿ أحياننا، ك مف األحياف ب في كثيرمعي
القصػة التػي قاليػا أحػد أسػاتذتي فػي كميػة البلىػكت عػف اثنػيف مػف  الف أنسى أبػدن 

، كتػػـ مطػػاؼ كانػػت الخطكبػػةوي كقػػع ىػػذا الػػزكج الجميػػؿ فػػي الحػػب، فػػي نيايػػة الطبلبػػ
ـ ، كتكػػررت عيػػكدىديػػد مكعػػد لحفػػؿ الزفػػاؼي جػػاء العػػرس، كػػاف االحتفػػاؿ جمػػيبلن تح

مرضػػى  ا، أصػػبح الزكجػػاف المتزكجػػاف حػػديثن بػػإخبلص كعاطفػػةي كبعػػد بضػػع سػػاعات
 جدان بالتسمـ ال ذااي )كما أذكر القصة( كقضيا شير العسؿ في المستشفىف

                                                                                                                                      
 ٗ: ٙ رو ٙٓٔ
 ٕٔ-ٜٔ: ٔ فأ ٚٓٔ
 ٚٔ: ٘ كوٕ؛  ٘: ٕ فأ ٛٓٔ
 ٕٚ: ٔ كو ٜٓٔ
 ٗ: ٔ بطٕ ٓٔٔ
 ٖ: ٖ كو ٔٔٔ
 ٜ-ٛ: ٕاف  ٕٔٔ
  ٘: ٔبط ٔ ٖٔٔ
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بسػػبب شػػعكرىما فػػي األيػػاـ التػػي أعقبػػت  جيمػػاكػػاف الزكجػػاف أقػػؿ تقػػببل لزكا "ىػػؿ
ؼ اإلجابػػػةي فػػػالزكاج، مثػػػؿ ي بػػػالطبع، كنػػػا نعػػػر ىكػػػذا سػػػأؿ أسػػػتاذنا فصػػػمنا افيمػػػا؟"زف

عمػى مشػاعر كاختبػارات  ، كلػيسعمى كعد أك عيػد غيػر قابػؿ لمت ييػر، يقـك الخبلص
 غير مكثكقةي

 طبيعة اإليماف  -ب
نفيػػـ طبيعػػة ىػػذا اإليمػػافي أف  ، فمػػف األىميػػة بمكػػافإذا كػػاف الخػػبلص باإليمػػاف

اإليماف الذم يخمص ىك إيماف حيي اإليمػاف يثػؽ بالمسػيح أف  تعمـ كممة اهلل بكضكح
ي لقػػد سػػمح اإليمػػاف الحػػي  اآلفف اإليمػػاف الحػػي يثػػؽ فػػي عمػػؿ المسػػيح الفػػدااى اليػػـك

يمػاف الحػي لخػبلص فػي الحاضػري اإلايخمص فى الماضي كأف يسػتمر فػي أف  باإللو
اإليمػػاف  –ي أمػػا "اإليمػػاف الميػػت" فيػػك اإليمػػاف بػػدكف أعمػػاؿ كالبرىػػاف سػػيظير الػػدليؿ
 إننا نرل اإليماف الحي في اآليات التالية: (ُُْ)الذل لمشياطيف

" ، يرو ػػػًميرو ًشػػػرٍّ ػػػةن قيميكبينىػػػا ًمػػػٍف ضى ػػػاًف، مىٍرشيكشى ػػػاًدؽ ًفػػػي يىًقػػػيًف اإًليمى ـٍ ًبقىٍمػػػبو صى ًلنىتىقىػػػد 
ميٍ تىًسمىةن أىٍجسىادينىا ًبمى   ي(ِِ: َُعب) "ءو نىًقيٌ اكى

، مىٍحفيػػػػػكظه ًفػػػػػي" "  ًلًميػػػػػرىاثو الى يىٍفنىػػػػػى كىالى يىتىػػػػػدىن سي كىالى يىٍضػػػػػمىًحؿُّ ـٍ ػػػػػمىاكىاًت ألىٍجًمكيػػػػػ الس 
 (يْ: ُبطُ)

 مف خبلؿ ىذه النصكص الكتابية كغيرىا كثير، نتعمـ ما يمى عف اإليماف الحى:
 "يىكمصدره "قمب نق –ىك إيماف صادؽ اإليماف الحى  -ُ   

، كلكنػػػػو ا بػػػػبل خطيػػػػةيتمتػػػػع المػػػػؤمف الصػػػػادؽ بضػػػػمير طػػػػاىري إنػػػػو لػػػػيس مؤمننػػػػ
 (ُُٓ)شخص "تـ رشو مف ضمير شرير

المؤمف الصادؽ ىك مؤمف متكاضعي لـ يعد يخبػ  أك ي طػي الخطيػةي إذا كانػت 
 ي(ُُٔ)رؼ بػو كيػرفض العػيش فػي ريػاء، فإنو يعتاهلل تدينو "بفقداف اليدؼ" ركحين كممة ا

                                                           
 ٕٓ -ٗٔ: ٕيع  ٗٔٔ
 ٜٔ, ٘: ٔتى ٔ؛ ٕ: ٗكو ٕ؛ ٙٔ: ٕٗ؛  ٔ: ٖٕ أعظر أيًضا ان ٘ٔٔ
 ٕٔ: ٙمت  ٙٔٔ
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 (ُُٕ)أب محػب مػف نضباط المؤلـ مػف اهلل كمػالصادؽ  يقبؿ االالمؤمف المخمص اف إ
ا  ىذا األلـ ىك  يعبلمة عمى الحياة الحقيقيةأيضن

الػذل عػادة يعصػى  المػدعى مػا المػؤمفأ ي(ُُٖ)المػؤمف الصػادؽ يمػارس الطاعػة
 َ(ُُٗ)اهلل يدعى كذابا

 (َُِ)""يقيف اإليماف الكامؿ –يف كضماف اإليماف الصادؽ ينتج يق  -ِ
ىػػك الحصػػف  سػػاس اليقػػيفي كفيمنػػا لميقػػيفأرفػػة اإلنجيػػؿ الػػذل ىػػك بمع يبػػدأ اليقػػيف

 ي(ُُِ)العدك الكاذبة كشكاياترب القكل ضد الشؾ كالخكؼ كالتجا
 "المحفكظيف بقكة اهلل باإليماف" – اإليماف الحى محفكظ  بقكة اهلل  -ّ

ف إ حصػػفيأك  محػػركس تعنػػى سػػبلح الػػدفاع كمػػف يػػدافع عػػف قمعػػةأك  كممػػة محفػػكظ
ي كالمؤمنػكف السػماء فػى النيايػة إلػى اإلليية عف طػرؽ اإليمػاف تػدافع كتحفػظ كتقػكد قكة اهلل

ي فيػػػك (ُِِ)"كػػػرايس لػػػذلؾ اإليمػػػاف كمكممػػػو" سػػػكعي إلػػػىصػػػحاب اإليمػػػاف الحػػػى ينظػػػركف أ
ا الشخص الذل ابتدأ عمؿ الخبلص الصالح فييـ كسكؼ يكممو  (ُِّ)أيضن

يػػة تػػأتي مػػف اهللي إنػػو ا: كػػؿ نعمػػة ليػػذه الرحمػػة الركحدعكنػػا نكػػكف كاضػػحيف جػػدن 
ٍيػبو ًفػي أف  "اٍلقىاًدري  ٍجػًدًه ًبػبلى عى ـى مى ا ـٍ أىمى ييكًقفىكي ، كى اًثًريفى ـٍ غىٍيرى عى اهلل  (ُِْ)"االٍبًتيىػاجً يىٍحفىظىكي

 خبللياي قناة مف اإليماف الحقيقي لسكب نعمتو مف إلىال يحتاج إال 
 يحياة أبدية إلىنا نعمة تحفظ نفكس، نناؿ ة باإليمافالعاممخبلؿ قكة اهلل،  مف
لحفػظ يتكقػؼ عمػى اإليمػاف ذا كػاف اإي يماف الحى ىك اإليماف الذل يحفظاإل -ْ

 يا فى زمف المضارعا فاإليماف داامن ذن إ
اإليمػػاف أف  بكػػؿ كضػػكح مػػكاسفػػى العيػػد الجديػػد ع تبػػوف كػػؿ مػػف يسػػكع ككػػؿ كإ

 :يماف الذل يحفظالحقيقى ىك اإل
                                                           

 ٔٔ-٘: ٕٔعب  ٚٔٔ
 ٓٔ: ٘ٔ؛  ٖٔ: ٛيو  ٛٔٔ
 ٗ-ٖ: ٕيو ٔ ٜٔٔ
 ٕ: ٕ؛ كوٗ-ٖ: ٘ٔكو ٔ ٕٓٔ
 ٚٔ: ٙ فأ ٕٔٔ
 ٗ: ٕٔ عب ٕٕٔ
 ٙ: ٔ يف ٖٕٔ
 ٕٗ هي ٕٗٔ
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ػػاًف، مي  مىػػى اإًليمى ػػاًء اإًلٍنًجيػػًؿ، ًإٍف ثىبىػػتُّـٍ عى ػػٍف رىجى ٍيػػرى ميٍنتىًقًمػػيفى عى رىاًسػػًخيفى كىغى تىأىسًٍّسػػيفى كى
اًء، ال ػػػًذم ًصػػػٍرتي أىنىػػػا ػػػمى ًميقىػػػًة ال ًتػػػي تىٍحػػتى الس  كًز ًبػػػًو ًفػػي كيػػػؿٍّ اٍلخى ٍكػػػري ػػػًمٍعتيميكهي، اٍلمى  ال ػػًذم سى

اًدمنا لىوي" )كك  (يِّ: ُبيكليسى خى
ًف ارٍ أىم ا اٍلبىارُّ فىًباإًليمىاًف يى "  (يّٖ:  َُعب) تىد  الى تيسىرُّ ًبًو نىٍفًسي"ٍحيىا، كىاً 

ٍت ًبًيػـً الس ػًفينىةي  ػوي قىػٍكـه، اٍنكىسىػرى فىضى ، ال ػًذم ًإٍذ رى ػاًلحه ػًميره صى لىؾ ًإيمىافه كىضى ًمػٍف ًجيىػًة  "ى
ا  (يُٗ: ُتى ُ" )اإًليمىاًف أىٍيضن

سػيح كالرجػاء الكحيػد بالم يمػاف الػزمف الحاضػر الػذل يػرتبطإاإليماف الكتابى ىػك 
ة فػػى تمػػؾ المحظػػات التػػى نفشػػؿ فييػػا، يجػػب مناشػػدة الصػػميب حتػػى كخاصػػصي لمخػػبل

، امخيفنػ امػاف فػي اإلنجيػؿ أمػرن ، أك تػرؾ اإليكنحف نتػكبي إذا كػاف االرتػداد، أك الرحيػؿ
 فمماذا يحذرنا كتاب العيد الجديد بشدة؟ يجب عمينا فحص إيمانناي

 نتائج إيماف الخالص -ج
ي كحػػدة معػػو إلػػىكالنيػػااى يػػأتى بنػػا  الحػػى بعمػػؿ يسػػكع المسػػيح الكامػػؿ اإليمػػاف

ا مف جسده أك الكنيسةي كفػى المحظػة ا بالمسيح كنصير جزءن عندما نخمص نتحد ركحين 
 شياء جميمة كعجيبة:أ، تحدث لنا عدة يياالتى نخمص ف

 ت المقابمػػة ليػػذه النقػػاطي أم كاحػػدة مػػف ىػػذه الحقػػااؽااجعػػؿ الطمبػػة يقػػرأكف اآليػػ
 ىي األثمف بالنسبة لؾ اآلف؟

نػػػا أندااى، أعمػػػف اهلل بعمػػػؿ يسػػػكع الفػػنحػػف قػػػد تبررنػػاي عػػػف طريػػػؽ اإليمػػاف   -ُ
ػػػا  دسكيعمػػػـ الكتػػػاب المقػػػ ي(ُِٓ)كمػػػا لػػػك لػػػـ نفعػػػؿ خطيػػػة قػػػط –ا تبررنػػػا مجاننػػػ أف أيضن

 (ُِٔ)عماؿا عف األ، حسب اهلل البر بعيدن لحظة خبلصنا باإليماف
ا أك ، تػػػـ احياؤنػػا ركحينػػػكت المسػػيح كقيامتػػوي عػػف طريػػؽ مػػػنمنػػا الحيػػػاة لقػػد  -ِ

، (ُِٗ)سكتجديػػد الػركح القػػد (ُِٖ)مسػيحمػػف خػبلؿ تطييػػر دـ ال (ُِٕ)جديػدي كالدتنػا مػػف
 يغسمت ذنكبنا كبقع خطايانا

                                                           
 ٜ: ٘؛ ٕٗ: ٖرو ٕ٘ٔ
 ٗ: ٙرو  ٕٙٔ
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ي نحػف خػرل، خصصػنا لنفسػوأف بعبػارة فف يدعكنا قديسػياهلل اآلي تـ تقديسنا  -ّ
 (َُّ)ف ممؾ لو كحدهاآل

اهلل القػػػدكس ي جمػػػع يسػػكع ريػػػؽ ذبيحػػة نفسػػوعػػف ط تنا مػػػع اهلليتػػـ مصػػالح  -ْ
 (ُُّ)عداء هلل فيما بعد بؿ أحباءأ ف لـ نعدي كاآلاالخاط  معن  اإلنسافك 

كؽ بكػػؿ حقػػ نتمتػػع و كبناتػػواػػعاامػػة اهللي اهلل قػػد جعمنػػا ابنا لقػػد تػػـ تبنينػػا فػػى  -ٓ
نا صػبحأ، اإليماف بعمػؿ المسػيح الكامػؿ مف خبلؿ (ُِّ)كامتيازات عبلقة اآلب بالبنيف

 يهلل ككارثكف مع المسيحثة كر 
  (ُّّ)تاليفنى كمحفكظ لنا فى السمكا راثي كىذا الميالكعد لنا بالميراثـ ت  -ٔ

فييػا خبلصػناي كلكػف مػع نمػك  نحف ال ندرؾ كؿ ىذه النعمة في المحظة التي يتـ
، كسػكؼ نصػبح أكثػر فػأكثر أمنػاء  ر، ستصبح ىذه الحقااؽ ثمينػة لنػا أكثػر فػأكثفيمنا

 يعند التركيز عمييا الجديدةليذه اليكية 
 اذا اإليماف الحى يثمر ضمانا ككي ينا

أحػػد المػػػؤمنيف ربمػػػا يخسػػػر أف  جػػػكف كيسػػػمي مػػػدعيان  إلػػىكتػػب أحػػػدىـ ذات مػػػرة 
 :كيسػمي قػاابل إلػىىتػؼ ىػذا الرجػؿ  اليػأسي إلػىيػؤدم بػالمؤمنيف أف  كػفالخبلص يم

 :سمي العاطفيي"ي ليذا أجاب قمب كي، فكداعا لكؿ راحت(كذلؾ) ا كاف ىذا"إذ
، ذاؾ المػػػػؤمف يسػػػػقط أك ال يسػػػػقطأف  ا، إمػػػػتسػػػػتقر راحتػػػػي، لػػػػيس عمػػػػى أم رأم

معرفتػػي  ، عمػػىث لػػي بػػاألمسي بػؿ عمػػى مػػا ىػك اليػػـككلػيس عمػػى ذكػػر أم شػيء حػػد
مع نفسػوي كعمػى نظرتػي اآلف نػكر مجػد اهلل فػي  يمصالحت، ك الحالية باهلل في المسيح

كمػػا ىػػك فػػي النػػكر كعمػػى شػػركتى مػػع كجػػو يسػػكع المسػػيحي كعمػػى السػػمكؾ فػػي النػػكر 
أؤمػػػػف بػػػػالرب يسػػػػكع أف  سػػػػتطيعاآلب كاالبػػػػفي راحتػػػػى ىػػػػى أنػػػػو مػػػػف خػػػػبلؿ النعمػػػػة أ

                                                                                                                                      
 ٖ: ٖ, يو٘: ٕأف  ٕٚٔ
 ٜ: ٔيو  ٔ ٕٛٔ
 ٙ-٘: ٖ؛ يتٛ-ٔ: ٖيو  ٜٕٔ
 ٔٔ-ٜ: ٙكو ٔ ٖٓٔ
 ٓٔ: ٘؛ رو  ٕٕ -ٕٔ: ٔكو   ٖٔٔ
 ٖٔ-ٕٔ: ٔ يو ٕٖٔ
 ٗ: ٘؛  ٗ:  ٔ بطٔ ٖٖٔ



62 

 

 ،ا أحػب الراحػة فػي ىػذا كفػي ىػذا فقػط، كالركح يشيد لركحي بأنني ابف اهللي أنالمسيح
 لٌ ، لػدآخػر ، كلػيس عػفنفسػي، كأننػي شخصػيا عػف يف اهلليمػ قاامنا عفأرل يسكع أف 

، كأشػعر بػأف محبػة اهلل قػد انسػكبت فػي قمبػي، كالخطيػة  مصػمكبة بالخمكدمميء رجاء 
خػػبلص، لػػيس ابتيػػاجي ىػػك ىػػذا، شػػيف إ بالنسػػبة لػػيي ادة ضػػميرم، أنػػو فػػي بسػػاطة كا 

الـي اذىػب كاكتشػؼ، إذا في ىػذا العػ (أعيش حياتي)بحكمة جسدية، بؿ بنعمة اهلل أنا 
لجانػػب السػػماكلي إذا كنػػت و راحػػة أكثػػر ىنػػاء مػػف ىػػذا ااسػػتطعت، فػػرح أكثػػر صػػبلبة

كسػػكر، ، فإنػػؾ تسػػتند عمػػى عكػػاز القصػػب المغيػػر ىػػذهتحمػػؿ أم كسػػااؿ راحػػة أخػػرل 
 ييا، بؿ ستدخؿ فى يدؾ كتثقبكالتي لف تتحمؿ كزنؾ فحسب

ي نػو حػىإف ليس ماضيا بؿ حاضراي اإليماأف  يقكلو كيسمى ىكأف  ف ما يحاكؿإ
بػػار يػػكمى لنعمتػػوي ىػػؿ لػػديؾ ىػػذا يسػػكع كاخت إلػػىـك اإليمػػاف الكتػػابى ىػػك النظػػر كػػؿ يػػ

 ؟اإليماف
 لدينا ضماف كتأكيد مف خالؿ شيادة الركح ال دس الصادقة  -ٕ

ػػذيكا ب المقػػدس ىػك شػػيادة الػػركح القػدسي"المبنػة الثانيػػة مػػف ضػماف الكتػػا ـٍ تىٍأخي ًإٍذ لىػػ
كحى اٍلعي  ا  بيكًدي ةً ري ٍكًؼ،أيضن كحى الت   بىؿٍ  ًلٍمخى ٍذتيـٍ ري :بىنٍّي ال ًذم أىخى كحي  يىػا أىبىػا اآلبي "ًبًو نىٍصػريخي اىلػرُّ

ا يىٍشيىدي ألىٍركىاًحنىا أىن نىا أىٍكالىدي اهلًل"  (ُّْ)نىٍفسيوي أىٍيضن
يأتي التأكيػد الكتػابي مػف خػبلؿ شػيادة الػركح القػدس بأننػا اآلف أبنػاء كبنػات اهللي 

 يكمكلديف مف اهللىذه ىي الثقة الداخمية كالكعي الركحي اننا م فكر لنا 
مفيـك الكتابى لمفداء كالتبني ىك حقيقة رااعةي كانت العبكدية حقيقػة محزنػة فػي ال

، يمكػػف اسػػتبداؿ العبيػػد نػػو مػػف خػػبلؿ دفػػع ثمػػف محػػددإاؿ لنػػا العيػػد الجديػػدي لكػػف يقػػ
ؿ خػاص يتبنػاه  كطفػأف  ، يمكػف لمفػادل أحػرارناي بعػد شػراء حريػة العبػدليصبحكا رجػاالن 

 نى ىك اكتماؿ  عممية الفداءي، التببو ككريث لكؿ ما يممؾي اذان 
ر سػػػيدنا  جػػػدديف كنػػػا عبيػػػداني صػػػانػػػو عنػػػدما كنػػػا غيػػػر مإيقػػػكؿ الكتػػػاب المقػػػدس 

الخطيػػة، ككسػػر قكتيػػا  ، دفػػع المسػػيح ثمػػف الفػػداء مػػفخطيػػةي كعػػف طريػػؽ سػػفؾ دمػػو
مػػػػػع  كفرثػػػػػاف "كرثػػػػػة اهلل كك و كبناتػػػػػوي باإليمػػػػػاف نحػػػػػف اآلاػػػػػ، كتبنانػػػػػا كأبناالسػػػػػتعبادنا

                                                           
 ٖٔ: ٗ يؤ؛  ٙٔ-٘ٔرو  ٖٗٔ
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، ا يسػػميو اإلنجيػػؿ شػػاىد، أك شػػيادةىػػذه الصػػفقة الركحيػػة ىػػك مػػ تأكيػػد (ُّٓ)المسػػيحي"
لػػـ  (ُّٔ)مػػف الػػركح القػػدسي إنػػو كعػػي كادراؾ داخمػػي بأننػػا اآلف ابػػف محبػػكب مػػف اهللي

ػػػ، بػػػؿ يعػػػد اهلل عػػػدكنا أك غريبػػػان  ف" شخصن كالػػػذم  -ا نعرفػػػو بشػػػكؿ متزايػػػد كػػػػ "أبنػػػا األبن
 ي(ُّٕ)نتحدث معو عمى مستكل أكثر حميمية

شػكيؿ الركحػيي تمة مع اهلل ىي كاحػدة مػف أىػـ المبنػات األساسػية لمالعبلقة الحمي
ب ار تػػقىػػؿ تسػػتمتع بيػػذه الشػػيادة مػػف الػػركح القػػدس؟ ىػػؿ أدركػػت كػػـ يريػػد اهلل منػػؾ اال

مػػف  سػػتعداد لدفعػػو حتػػى أتمكػػف أنػػا كأنػػتمنػػو؟ ىػػؿ تفيػػـ الػػثمف الػػذم كػػاف اهلل عمػػى ا
 يسكب نعمتو عميؾ؟كأف  يباركؾأف  االقتراب منو؟ ىؿ تعرؼ كـ يريد اهلل

 نحف نجد ضمانا مف خالؿ أدلة عمى سمكؾ مسيحي مثمر  -ٖ
العنصػػر الثالػػث مػػف التأكيػػد كالضػػماف الكتػػابي ىػػك مسػػيرة مثمػػرة مػػع اهللي عمػػى الػػرغـ 
مف أننا نخمص بالنعمة مف خبلؿ اإليماف كحده كنحفظ بالنعمة مػف خػبلؿ اإليمػاف كحػده، 

ا عمػػى تحديػػد دليػػؿ سػػيككف كػػؿ مػػؤمف حقيقػػي قػػادرن لكػػف إيمػػاف الخػػبلص لػػيس كحيػػدنا أبػػدناي 
ألىن نىػا نىٍحػفي " نػكف الحقيقيػكف إيمػانيـ بأعمػاليـ:المؤم سػيظيركاضح في شخصيتو كحياتػوي 

ػد ىى  ةو، قىػٍد سىػبىؽى اهللي فىأىعى ػاًلحى ػاؿ صى ميػوي، مىٍخميػكًقيفى ًفػي اٍلمىًسػيًح يىسيػكعى ألىٍعمى ؾى ا ًلكىػٍي نىٍسػػمي عىمى
 (يَُ: ِؼأًفييىا" )
لًكػػٍف ىىػػٍؿ تيًريػػدي " ـى أىيُّيىػػا اإًلٍنسىػػافي اٍلبىاًطػػؿي أف  كى ػػافى ًبػػديكًف أىعٍ أف  تىٍعمىػػ ؟" اإًليمى ػػاؿ مىيٍّػػته مى
 (يَِ: ِ)يع

: ُٓيػك)الحياة المسيحية المثمػرة ىػى الػدليؿ عمػى التممػذة الحقيقيػة أف  عمـ يسكع
 يت الركحىثمر فيذه داللة عمى المك التتميز بال اإلنساف فإف كانت حياة  ي(ٖ

 (ُّٖ)امتحانات عممية لمضماف ة: عشر ثمار إيماف الخبلص

امتحانػػػات يمكننػػا مػػػف خبلليػػػا فحػػص أنفسػػػنا لنػػرل مػػػا إذا كػػػاف  ةفيمػػا يمػػػي عشػػر 
   (ينثكسأىؿ ككر  إلىكيؤتي ثماره )رسالة بكلس الثانية  ايقين حقك  اإيماننا حين 

                                                           
 ٚٔ: ٛ رو ٖ٘ٔ
 ٖٔ: ٗ يؤ ٖٙٔ
 ٙ: ٗ بغ ٖٚٔ
 https://youtu.be/QjBW7SoUfcالراعى تنم كونواي , مقتبس من رسالة بقلم: ٖٛٔ
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، فػػإف صااي الكامػػؿ لممسػيح ىػػك أصػؿ الخػػبلالعمػؿ النيػػأف  (ي فػي حػػيفٓ: ُّ
 تساعدنا عمى فحص ثمر الخبلص: ىذه األسامة العشر

اختبػػار النػػاس المخمصػػيف ي يػػر حيػػاتيـ السػػرية أف  مػػاذا أفعػػؿ فػػى السػػر؟ -ٔ
 يالنػت كمػا تفعمػو حينمػا اليػراؾ أحػدالخبلص ي يػر مػا تنظػر اليػو عمػى  ايا جزرين ت ييرن 
ػػرين ذا جػػلػػـ تت يػػر حياتػػؾ السػػرية ت ييػػرن  إف ا قػػد ت يػػري فػػى حيػػاة ا، فربمػػا التكػػكف شخصن

 (ُّٗ)ة ينشأ حنيف كاشتياؽ لقمب النقىفالمرأة المخمصأك  الرجؿ
لػيس فقػط فػى  –ا ا كتاابنػا متضػعن الخبلص يثمػر قمبنػ ىؿ تكجد تكبة صادقة؟ -ٕ

 اي كػػاف بطػػرس تمميػػذن ابكتػػؾ اهلل عمػػى فقػػداف اليػػدؼ ركحينػػلحظػػة التجديػػد بػػؿ حينمػػا ي
كعنػػدما كبػػخ  ي(َُْ)ينكػػاره لمػػربإا بعػػد مػػرن  بكػػى بكػػاءن  ،بالفعػػؿ ألكثػػر مػػف ثػػبلث سػػنكات

ال رجػكع  –التكبػة  إلى، قادىـ الحزف المقدس الككرنثييف عمى افعاليـ الخاطاة بكلس
 ي(ُُْ)عف الخطية كالركض نحك اهلل

محبػػة قكيػػة نحػػك المسػػيحي قػػاؿ الخػػبلص يثمػػر ىػػؿ لػػدّل محبػػة لممسػػيح؟   -ٖ
يتسػاءؿ مػا إذا كػانكا أف  جػبال أحػد ي ي(ُِْ)بػكؾ فسػكؼ تحبػوأكػاف اهلل أف  نػوإيسكع 

كتفػػرح الػػركحي ىػػذا مػػا  ، كال سػػيما اهللي المحبػػة ىػػى التػػى تثيػػرشػػخص مػػافػػي محبػػة ل
السػػرير فػػي الميػػؿي ىػػذا مػػا يػػدفعناي  إلػػىنفكػػر فيػػو عنػػدما نسػػتيقظ فػػي الصػػباح كنػػذىب 

 كىذا ما يجعمنا عمى استعداد لمتضحيةي ىذا ما نحيا  ألجموي
مػف اليحػب النػاس بطػرؽ عمميػة أف  يكحنػا يكتػب الرسػكؿىؿ أحب النػاس؟  -ٗ

 (ُّْ)( كبمحبة الصميب ليس مف اهللتنامثؿ المشاركة بممتمكاا )جدن 
اضػػػحة حػػػد العبلمػػػات الك ألكممػػػة اهلل ىػػػك  الخضػػػكع ىػػػؿ انػػػا خاضػػػع لكممػػػة اهلل؟ -٘

ي كقػػػػاؿ (ُْْ)ننػػػػا نكػػػػكف تبلميػػػػذ حقيقيػػػػيف عنػػػػدما نطيػػػػع كممتػػػػوإلمػػػػكالدة الجديػػػػدةي قػػػػاؿ يسػػػػكع 
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ختى لى واهذ شخلت البلىؽ مً البلىؽ، لرا فان 
الؿفل اإلاظُخي هى مظُخي. ولىً هما لى وان مً 

ت هدغى الصفحرة  شفسة البلىؽ، لرلً ن أ السخٍس
هدغى اوظان مظُخي لِع له أن  فمً السخُف

 واجب غحر مػسوف –الخطاةظ اإلاظُدُت. 
 

ػأ مػػف يقػكؿ لػى يػػارب يػارب يػدخؿ ممكػػكت السػمكات بػؿ الػػذل يفعػؿ إرادة أبػػى ا،"ليس كػؿ يضن
، مف السيؿ عميؾ تجاىميا ي(ُْٓ)فى السماء"  يفيؿ كممة اهلل ليا السمطاف عمى حياتؾ؟ ـأ

 الخػبلص يثمػر ت ييػر الػذىفي فػى ركميػة، يقػكؿ بػكلسأيف ذىنى / فكرل؟   -ٙ
الػػػذيف يعيشػػػكف حسػػػب أف 

)غيػػػػػػػػػر  الجسػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػرير
يفكػػػػركف فػػػػى  المسػػػػيحييف(

األمػػػكر الجسػػػدية الشػػػريرةي 
ف كلكػػػػػػف تكىػػػػػذا ىػػػػػػك مػػػػػػك 

الػػػػػػػػذيف يعيشػػػػػػػػكف حسػػػػػػػػب 
)المؤمنػػػػكف  الػػػػركح القػػػػدس

ىػؿ تجػد نفسػؾ  ي(146)الحياة كالسػبلـ ىى الحقيقيكف( يفكركف فى األمكر الركحيةي ىذه
حيػػػاة الفكػػػر الممتمػػػ  ف إ األمػػػكر السػػػماكية؟ كفػػػىتفكػػػر كثيػػػرا فػػػى اهلل كفػػػى المكتػػػكب 

ا  باط، كلكنيابالركح ىى االنض  \ينتيجة الطبيعة الجديدةأيضن
مػف خػبلؿ النبػي حزقيػاؿ،  كعػد اهلل بػرش المػاء  ىؿ تـ ال ضاء عمػى أصػنامى؟ -ٚ
ػا  نجاساتيـعمى الخطاة، فيطٌيرىـ مف كؿ  الطاىر كأصػناميـ، كيعطػييـ قمبنػا جديػدنا كركحن

، ك جديػػػػدة، ك  حفظػػػػكا ف يضػػػػع ركحػػػػو فػػػػي داخميػػػـػ ليأيسػػػػتبدؿ قمػػػػبيـ الحجػػػػرل بقمػػػػب لحػػػـػ
ي ىػؿ فعػؿ ىػذا فػي حياتػؾ؟ ىػػؿ مػا زاؿ يفعػؿ ىػذا فػي حياتػؾ؟ اهلل غيػكر عمػػى (ُْٕ)كممتػو

ذا كنت ابنو، فيك يستأصؿ كؿ ما ينافس تمؾ المحبةي  محبتؾ كعكاطفؾي كا 
ككنػؾ مسػيحيا  ف تغييػرا فػى حيػاتى؟كخػر ىؿ أنا خمي ػة جديػدة ىػؿ يػرل األ -ٛ

 ي ال احػد يقػـك مػف المػكت دكفكحيػةالر الحيػاة  إلػىال انؾ انتقمت مف المكت الركحػى 
ف الت ييػػر ك خػػر تكػػكف قمػػت مػػف المػػكت مػػالـ يبلحػػظ األيصػػبح معركفػػاف كانػػت لػػف أف 

 الذل صنعتو نعمة اهلل فى حياتؾي
الػذم يثػؽ بشػكؿ جػذرم فػى المسػػيح  القمػبف إ ىػؿ أنػا اتكػؿ عمػى المسػيح؟ -ٜ

لػػػيس فقػػػط  ىػػػك دليػػػؿ قػػػكم عمػػػى الخػػػبلصي كالمؤمنػػػكف الحقيقيػػػكف ال يثقػػػكف بالمسػػػيح
                                                           

 ٕٔ: ٚ مت ٘ٗٔ
 ٙ-٘: ٛ رو ٙٗٔ
 ٕٚ-ٕ٘: ٖٙ حز ٚٗٔ
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ىػؿ تجػد نفسػؾ راغبػان  (ُْٖ)لمخبلص األبدم بؿ لمحياة اليكمية، مثؿ الطعػاـ كالمبلبػس
يسػػكع عمػػى المػػاء، حتػػى عنػػدما يسػػيء  إلػػىفػػي الخػػركج مػػف المنطقػػة اآلمنػػة كالسػػير 

القػرارات التػي تتخػذىا ف إ اآلخركف فيمؾ كيسياكف تمثيمؾ؟ ىػؿ تثػؽ بػو كتتكػؿ عميػو؟
إذا كنػت مؤمننػا،  (ُْٗ)ؿ، أك ذراع البشػر، أك المسػيحيالمػا -تظير مف الذل  تثؽ بػو 

فإنؾ تتخذ قرارات تتعمػؽ بأمكالػؾ كأسػرتؾ كصػحتؾ كعممػؾ كأشػياء أخػرل كثيػرة كالتػى 
 ي(َُٓ)يعتبرىا غير المؤمنيف حماقة

يػكف الحقيق سػكؼ يػرل المؤمنػكف ىؿ أرل المسيح كالناس بطري ة جديدة؟ -ٓٔ
ف فصػػاعدان لػػـ نعػػد نػػرل النػػاس حسػػب نػػو مػػف اآلإالنػػاس بشػػكؿ مختمػػؼي قػػاؿ بػػكلس 

 -بؿ حسب مكػانتيـ الركحيػة  -بحسب مكانتيـ االجتماعية أك االقتصادية  -الجسد 
ػػػف مػػػات المسػػيح كقػػػاـ ثانيػػػة (ي ُٓ-ُْ: ٓكػػػكِ) (ُُٓ)الجميػػػـ كشػػعكب يحبيػػػا اهلل كمى

 يكما أننا لـ نعد نعتبر المسيح مجرد إنساف عادم، لذلؾ نحف اآلف
اهللي خميقة جديدة مصػالحيف مػع  -يو منيف عمى ما ىـ عإخكاننا المؤم إلىننظر 

 ما قبؿ؟ م اىؿ ترل الناس بشكؿ مختمؼ عى 
 في الختاـ، ىنا بعض أسئمة التشكيؿ الركحي:

 كىػػػؿ ؟ ف فػػػى عمػػػؿ المسػػػيح النيػػػااى الكامػػػؿىػػػؿ تثػػػؽ فػػػى ىػػػذه المحظػػػة كاآل
 ؟ؾ مؤسس عمى ذبيحتو كحدىاؤ رجا

  الشخصػى كبػرؾ الػذاتى لتجعػؿ  تكبػة عػف الثقػة فػى مجيػكدؾ إلىىؿ تحتاج
 ؟ كتتكب عف آدااؾ الخاص؟فسؾ مقبكال  اماـ اهللن

 ي بفشػمؾ فػػي سػػرقة ثقتػػؾ أك الػػكع فييػػا ىػؿ سػػمحت لمشػػاعرؾ غيػر المكثػػكؽ
 ؟في اإلنجيؿ

 ؟نؾ ابف هللألركح القدس الداخمية ىؿ تتمتع بشيادة ا 
 ؟متيازات كمسؤليات عبلقتؾ مع اهللىؿ تتعمـ المزيد كالمزيد عف ا 

                                                           
 ٕ٘: ٙ مت ٛٗٔ
 ٚٔ: ٙ يتٔ  ٜٗٔ
 ٕٚ: ٔكؤ ٓ٘ٔ
 ٘ٔ-ٗٔ: ٘كوٕ ٔ٘ٔ
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 ؟ ى حياتؾكىؿ ترل ثمر إيماف الخبلص ف 
 فيػػػؿ ىنػػػاؾ أدلػػػة كافيػػػة امػػػؾ فػػػي محكمػػػة قانكنيػػػة بأنػػػؾ مسػػػيحيإذا تػػػـ اتي ،

 إلدانتؾ؟
تنحنػػػى أمػػػاـ الػػػربي إذا كنػػػت تفتقػػػد أف  ربمػػػا اآلف سػػػيككف الكقػػػت المناسػػػب لػػػؾ

ػػاي يسػاعدؾ عمػى اأف  اإليمػاف كقبػكؿ اإلنجيػؿي اطمػب مػف الػػرب لثقػة فػي المسػيح تمامن
كاطمػب مػف الػرب نعمػة كرحمػةي اهلل يقػاـك  بٍ ، تيػخطيةا لعدـ اإليماف كالمدركن  إذا كنت

 (ُِٓ)المستكبريف  لكنو يعطي نعمة لممتكاضعيف
 كاجبات الدرس لمحصة التالية 
راجػػػع امتحػػػاف الضػػػماف ىػػػذا االسػػػبكع كقػػػدـ االمتحػػػاف لثبلثػػػة مػػػدعييف انيػػػـ  -ُ

تيجػػػة االمتحانػػػات خػػػبلؿ مسػػػيحيكف قبػػػؿ الحصػػػة القادمػػػةي كػػػف مسػػػتعدا لمكػػػبلـ عػػػف ن
 درس االسبكع القادـي

، كع فػػػػى مراجعػػػػة ىػػػػذا الػػػػدرسف دقيقػػػػة عمػػػػى األقػػػػؿ ىػػػػذا االسػػػػبياقػػػض ثبلثػػػػ -ِ
 الشكاىد الكتابية، طالبا مف الركح القدس البصيرةيك 

تصنع فػى حياتػؾ، كمػا يعمنيػا لػؾ أف  اكتب فى مذكراتؾ ال ت ييرات يبن ى -ّ
 الربي
قػػػؿ فػػػى كقػػػت خمكتػػػؾ الشخصػػػية اليكميػػػة، تأمػػػؿ فػػػى مزمػػػكر كاحػػػد عمػػػى األ -ْ

 طبيعة اهلل كشخصيتوي عف كاكتب فى مذكراتؾ ما الذل يقكلو كاتب المزمكر
اكتػػب فػػى مػػذكراتؾ صػػبلة شخصػػية مػػف اجػػؿ الت ييػػر الركحػػى كالنمػػك عمػػى  -ٓ

 اساس ىذا الدرسي
تػػدرب مسػػتخدما دليػػؿ الصػػبلة اليػػكمى لمػػدكتكر بػػراكف فػػى صػػبلتؾ اليكميػػة  -ٔ
 الفرديةي
 
 

                                                           
 ٙ: ٗيع  ٕ٘ٔ
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 جابات امتحاف الضماف:إ
 يمخمصكف بالنعمة بااليماف، محفكظكف بالنعمة بااليماف -ُ
 يالخطاة -ِ
 يانفصاؿ كغضب كمكت  -ّ
 يحىأك  الخطية، انفصاؿ، غضب، أحياء -ْ
 يالركح القدس، طاعة، محبة، ثمر، خطية -ٓ
 يغفراف، دـ -ٔ
 كسيط -ٕ
 نتيجة -ٖ
 اعترؼ ،آمف ،بٍ ، تي قر -ٗ
 ٔ: ْإيماف يعقكب  -ٗ
 

 امختحتن الدرس الثتلث

 ئغادة اخخباز الػمان؟. -1

 ما هى الثالر لبىاث للػمان الري جم مىاكشخه فى هرا الدزض؟ -2

 ما هى الىخاةج الظذ إلًمان الخالص؟ -3

 اذهس بػؼ زماز الخالص الحلُلي؟ -4
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 4الدرس 

 

 هللا تفرعم قيرط نعالروحى التشكيل 
 

 الثالثمراجعة الدرس 
 ي  الثالث لمدرسناقش النقاط االساسية 

اطمػػػب مػػػف الطػػػبلب الػػػراغبيف فػػػى مشػػػاركة صػػػمكاتيـ الشخصػػػية المكتكبػػػة مػػػف 
ا  ي كراجعالثالث الدرس  يالثبلث لبنات لمتشكيؿ الركحىأيضن

 الرابع أهداف الدرس

 :فى نياية ىذا الدرس، يجب عمى الطبلب أف
 جابات لمف ىك اهلليإرفكا المكاف الذل يبحثكف فيو عف يع -ُ
 ثبلثة طرؽ رايسية فييا يعمف اهلل عف نفسوييفيمكا  -ِ
 يفيمكا مدل أىمية معرفة اهلل بالنسبة لمتشكيؿ الركحىي -ّ
 يعمى التعبير عف بعض الصفات األساسية لميزيككنكا قادريف  -ْ
 يفيمكا كيؼ يكشؼ يسكع تمامنا عف طبيعة اهللي -ٓ

 لقعتث من الحيتة
اعتقاد األسػكأ عػف اهللي كلكننػا لػف  إلى، كاف يجرب منذ خطية اإلنساف في الجنة

محبػػػة أك تقميػػػد إلػػػو ال نثػػػؽ بػػػوي يجػػػد بعػػػض المػػػؤمنيف الصػػػادقيف  إلػػػىنضػػػطر أبػػػدنا 
صػػعكبة فػػي السػػعي كراء شػػبو المسػػيح ألنيػػـ ال يػػركف فػػي المسػػيح الجمػػاؿ الػػذم يػػراه 

 ياآلخركف
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 ضحايا الكارثة 
، االنتشػػاركاسػػع  كبػػاءؿ إرىابيػػة أك عنػػدما تضػػرب أمػػة كػػكارث طبيعيػػة أك أعمػػا

ىذه ىػي تػداعيات غضػب اهلل كحكمػوي يكػافح العديػد أف  يدعي بعض القادة الركحييف
، خاصػػة كأف العديػػد مػػف المػػؤمنيف يعػػانكف ىػػذه النظػػرة عػػف اهللمػػف المسػػيحييف  مػػع 

 جنب مع غير المؤمنيفي إلىجنبا 
 طبلب كمية البلىكت 

اػيس كميػتيـ لتممػذة مػع ر  االتقى العديد مف طبلب مدرسة الكتاب المقدس أسػبكعين 
شػػدىـ الطػػبلب ، سػأؿ رايسػػيـ كمر الصػػ يرةي خػػبلؿ إحػدل ىػػذه األمسػػياتالمجمكعػات 

، فمػػاذا تعتقػػد بػػر البػػاب اآلف كينظػػر إليػػؾ مباشػػرةع مػػف يسػػكع دخػػؿ ىػػذا السػػؤاؿ: "إذا
 أنو سيككف تعبيرنا عمى كجيو؟

كػاف يسػكع أف  ، لكنػو جعميػـ يفكػركفي اعتقػد اثنػاف مػنيـطبلب بالسػؤاؿفكج  ال"
تفعػبل مػا ىػك أفضػؿي" اعتقػد أحػد أف  ينظر إلييما بخيبػة أمػؿي يقػكؿ تعبيػره: "يمكنكمػا

يسكع سيبدك غاضػبناي بػدأت شػابة كاحػدة فػي البكػاء كأصػبحت أف  الطبلب عمى األقؿ
يسػكع مػف  دخؿ اعتقد طالب كاحد فقط أنو إذا عاطفية لدرجة أنيا لـ تستطع اإلجابةي

 ايخبلؿ الباب فسيككف مبتسمن 
 يزكجة شابة كأـ 

ة، نحػك حيػاة مسػيحية راسػخة إف محاكلة تعمػيـ كتكجيػو تريشػا، كىػى مؤمنػة جديػد
لف يككف سيبلني فمقد نشأت في منػزؿ سػيء كمكسػكر مػع القميػؿ مػف النمػاذج  كمشبعة

، كانت قػد اتصػمت بمجمكعػة مػف المػدعييف رةاإليجابيةي كىى في سف المراىقة المتأخ
ػا  كلكػنيـ ككػأنيـ عاامػة مسيحييف الذيف جعمكىػا تشػعر فػي شػكؿ  ""غسػمكا دماغيػاأيضن

 ي"التى ببل نعمة ف "المسيحيةمشكه لم اية م
مػػف اختبػػار  أىػػؿي بػػدالن تتأف  أنيػػا تسػػتطيع اتحػت ىػػذا التػػأثير لػػـ تشػػعر تريشػػا أبػدن 

ا ، قاكمػػػت باسػػػتمرار الشػػػككؾ كاليػػػأس كالعػػػاري أصػػػبحت مرتبكػػػة جػػػدن فرحػػػة الخػػػبلص
فصؿ التعاليـ األساسية فػي الكتػاب المقػدس عػف التعػاليـ اي لـ تكف تعرؼ كيؼ تركحين 

، انفصػػمت تتعػػرض لمضػػ طأف  لػػـ يعػػد بإمكانيػػا غيػػر األساسػػية فػػي كنيسػػتياي كعنػػدما
ف تمػػؾ الكنيسػػة كبػػدأت فػػي حضػػكر الكنيسػػة التػػي كنػػت أرعاىػػاي فػػي صػػكت عػػتريشػػا 
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يػػػاف ، كختمػػػت "شػػػيادتيا" بيػػػذا البكاإلحبػػػاط يػػػـك األحػػػد، كقفػػػت كشػػػيدتشػػػديد التعػػػب 
ى مٌخمٌصػػةف" الحػػزيف لم ايػػة لكػػف بيػػاف كشػػفي كظػػاىر: "أنػػا أبػػذؿ قصػػارل جيػػدم ألبقػػ

 ، كأنو مف المستحيؿ إرضاؤهيخدمتى لو  كانت عبءن 
أدرب كأعمـ  تريشا في حػؽ اإلنجيػؿ كفػي تعمػيـ نعمػة اهلل، بػدا أف  عندما حاكلت

ة "الػػدنيكييف" بشػػؾي أعتقػػد أنيػػا تسػػاءلت عمػػا إذا كنػػت أحػػد الرعػػا يٌ إلػػلػػي أنيػػا تنظػػر 
الذيف حذرتيا بيا أسرتيا األكلى في الكنيسةي ربمػا كنػت أقػدـ ليػا نسػخة رخيصػة عػف 

، يكػػكف المػػرء مسػػيحينا  صػػعب لم ايػػةأف  الحيػػاة المسػػيحيةي ربمػػا كػػاف مػػف المفتػػرض
 يككنت أحاكؿ فقط تسييؿ األمرف

 مؤمف متألـ 
،  رة فػػػي آسػػػيالتقيػػػت بيػػػا فػػػي قريػػػة صػػػ ي، االقػػػد أصػػػيبت زكجػػػة مػػػزارع فقيػػػرة جػػػدن 

صػػيبت فجػػأة بقػػركح غامضػػة فػػي جميػػع أنحػػاء جسػػدىاي عانػػت مػػف ألػػـ ال يكصػػؼ أ
، قػاـ فيا الطبيػب فعالػةي فػي أحػد األيػاـألسابيعي لـ تكػف أم مػف العبلجػات التػي كصػ

نجيػػؿ الرخػاء بحممػػة كرازيػة بػػالقرب مػف قريتيػػا، كأخػذتيا أسػػرتيا لمقابمتػوي لقػػد إمبشػر ب
ػػا ىػػيمعانػػاة ىمػػا نتيجػػة الخطيػػةلمػػرض كالاأف  أعمػػف أنػػو بمػػا أف  ، فػػإف إرادة اهلل داامن

يطالػب أف  فيشفي جسديناي كاف يبشر بالشػفاء البػدني عمػى أنػو نعمػة يمكػف لكػؿ مػؤم
ػػػأبيػػا، ك  مػػػف  يف كػػػاف يعػػػظ بػػػأف الػػػذيف لػػػدييـ مػػػا يكفػػػا مطمكبػػػة، كميػػػراثيـ الشػػػرعييضن

، أعطػت فع اليػأسمكف عمى شفاء فكرمي كبدا، سيحصاإليماف، كيقدمكف "بذكر" تقدمة
فاء كصػػػمت " بصػػػدؽ مػػػف أجػػػؿ الشػػػالمػػػرأة المسػػػكينة كػػػؿ مػػػا اسػػػتطاعت ك"آمنػػػتىػػػذه 

؟ لػػـ تكػػف تعػػرؼي ربمػػا لػػـ تكػػف غيػػر مسػػتحقة  فػػى نظػػر اهللي ي لمػػاذابحػػرارةي لػػـ تشػػؼ
 ياهلل عنيااي شعرت بتخمي كاف إيمانيا مجركحن 

  مؤمف مسف 
األشػػياء السػػياة التػػي ف أ أعػػرؼ مؤمنػػة مسػػنة تعػػذب بأفكػػار عػػف اهللي إنيػػا تعتقػػد

تحػػػدث ليػػػا ىػػػي نتيجػػػة لعقػػػاب اهلل لفشػػػميا فػػػي إطاعػػػة كػػػؿ دكافعػػػو الداخميػػػةي عنػػػدما 
اهلل طمػب منيػا حضػكر نيضػة انتعاشػية معينػةو كلكػف بسػبب عػدـ رضػاىا أف  شعرت

، كانػت ذراعيػا بعػد بضػعة أيػاـ ، اختاركا عػدـ الػذىابي عنػدما سػقطت ككسػرزكجياك 
 بسبب "العصياف"ي تعيش ىذه السيدة ال الية بقمؽ كبيريمتأكدة مف أنو عقاب اهلل 
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لري هإمً غً هللا مهم ا
 احًد 
 

 مزارع في آسيا 
 إلػػىفمبػػيف اعتػػرؼ ب ضػػبو كارتباكػػو بمػػزارع مسػػيحي فػػي ال القػػد تػػـ إخبػػارم مػػؤخرن 

الخػػػاص بػػػي "لمػػػاذا ىػػػذا البصػػػؿ  ،"أنػػػا ال أفيػػػـ ذلػػػؾف" :اعاامػػػة كنيسػػػتوي قػػػاؿ متعجبنػػػ
يحية ىػػي صػػحية ككفيػػرة؟ ر المسػػجػػارتي غيػػأف  ، فػػي حػػيفكالمحاصػػيؿ غػػاارة كىزيمػػة

يػػػػنجح اهلل فػػػػي ازدىػػػػار أف  ، أال يجػػػػباهلل غيػػػػر عػػػػادؿف بمػػػػا أننػػػػي مسػػػػيحيأف  يبػػػػدك
 البصؿ أكثر مف بصؿ جارتي؟

 مجمكعة مف المراىقيف في المكسيؾ 
يحظػػػػر عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المػػػػراىقيف فػػػػي المكسػػػػيؾ ممارسػػػػة الرياضػػػػة عمػػػػى 

ذا كػػاف "، ك ف كقػػت آلخػػرقدسػػةف" يػػتـ محاضػػرتيـ مػػممتمكػػات الكنيسػػةي "فيػػذه أرض م ا 
ة ىػػذه ا عػػف بيػػت اهللف" فقػػادتفعػػؿ ذلػػؾ بعيػػدن أف  ، عميػػؾيجػػب عميػػؾ ممارسػػة الرياضػػة

، مرتبككف كمشكشػكف حػكؿ الجماعة، ككذلؾ المراىقيف
الركحانيػػةي ككثيػػر مػػف المػػراىقيف الػػذيف نشػػأكا فػػي ىػػذه 

 الكنيسة المحمية يبتعدكف عف اهللي
عػػف اهلل؟ ككيػػؼ تشػػكؿ نظػػرتيـ ىػػذه تشػػكيؿ  فػػرادمػػا الػػذل يبػػدك اعتقػػاد ىػػؤالء األ

 حياتيـ ؟
التػػػػأثير األكبػػػػر الكحيػػػػد فػػػػي تشػػػػكيمنا الركحػػػػي ىػػػػك نظرتنػػػػا عػػػػف اهللي أف  ال شػػػػؾ

فنظرتػػػػؾ عػػػػف اهلل تػػػػؤثر بشػػػػكؿ كبيػػػػر عمػػػػى حياتػػػػؾ اآلفي إنيػػػػا تػػػػؤثر عمػػػػى رؤيػػػػتكـ 
رأ ي اقػألنفسكـي إنيا تؤثر عمى عبلقاتؾ مع اآلخريفي إنيػا تػؤثر عمػى عبلقتػؾ مػع اهلل

 :A.W.Tozer. ىذه الكممات بعناية مف
ض أك ال يميػؽ بػاهللي بعػض ال شيء يفسد كيشكه النفس أكثر مف مفيـك منخف   

، تمكنػكا اا كمتقيػدن اهلل كػاف صػارمن أف  قػدكاتعا، فػي حػيف أنيػـ الطكااؼ، مثؿ الفريسػييف
ط و لكػف بػرىـ كػاف فقػحد ما مف األخبلؽ الخارجية إلىؿ مف الحفاظ عمى مستكل عا

، لػػذلؾ أصػػبح دينػػو عػػيش معػػوإلػػو الفريسػػي لػػـ يكػػف إلػػو سػػيؿ لكػػى  تف إ يييياخارجينػػ
 ييييمحبة كببلا ا كصعبن قاسين 

يػك يتػذكر جبمتنػا كيعػرؼ ي فاهلل سػيؿ العػيش معػوأف  إذا عممنػاكـ سػيككف جيػدنا 
، كلكػف حتػى ىػذا يفعمػو بابتسػامة أننا ترابي قد يؤدبنا في بعض األحياف، ىذا صحيح
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لػػى ابػػف غيػػر كامػػؿ كلكنػػو ابػػف كاعػػد إة عاطفيػػة فخريػػة ألب ينجػػذب بسػػركر ابتسػػام -
 ي(ُّٓ)يأتي كؿ يـك ليبدك أكثر فأكثر كاحد مثؿ أبيو

 االذل نؤمف بو عف اهلل ميـ جدن 
  لػذلؾ شػراربػرار باسػتمرار كيعاقػب األاهلل يػنجح األأف  يػكبأصحاب أاعتقد ،

 حكمكا كأدانكا صديقيـ المتألـ كشريري
  لػػذلؾ فقػػد  ،كثػػر مػػف الطاعػػةأا بالػػذبااح اهلل يتػػاثر كثيػػرن أف  شػػاكؿاعتقػػد الممػػؾ
 يالمممكة
 لػػػػذلؾ ك  ،ك شػػػػريعة اهلل ىػػػػى مجػػػػرد اقتراحػػػػاتأقػػػػكانيف أف  اعتقػػػػد الممػػػػؾ داكد

 يغضب مف اهلل عندما قتؿ عزيا
  اهلل يمكػػف نكاليػػا بمزيػػد مػػف العمػػؿ، لػػذلؾ مػػاـ أالقداسػػة أف  سػػيكفياعتقػػد الفر

ػػا  كلكػػنيـ ،كثػػرأعديف لمتضػػحية متحفظػػيف أكثػػر كمسػػت صػػبحكاأ  ءن كثػػر كبريػػاأكػػانكا أيضن
 ياكفسادن 
 ػػأف  ف فػػى زمػػف يسػػكعك اعتقػػد النػػاس العػػادي عنػػة ا لالكػػكارث كالمػػرض ىػػى داامن

بػراج السػاقطة ا بالمـك عمى العيكب الخمقية كاأل، لذلؾ القك اهلل عمى خطية الفرد كاألسرة
 ي(ُْٓ)عمى الضحايا

 ػػا  اعتقػػد التبلميػػذ ، لػػذا أدانػػكا العمػػاؿ األتقيػػاء الػػذيف اف طاافينػػيسػػكع كػػاأف أيضن
 لـ يككنكا جزءنا مف فريقيـي

 فاألىمية نؤمف بو عف اهلل فى غاية ماأف  احقن 
 رئيصيتالفكرة ال

السؤاؿ الذم نريػد اإلجابػة عنػو فػي ىػذا الػدرس ىػك: كيػؼ نبػدأ فػي تطػكير رؤيػة 
تػػراه  اكعيكننػػ السػػماع صػػكت اهلل بػػأكثر كضػػكحن  اة عػػف اهلل؟ كيػػؼ نطػػكر آذاننػػحصػػحي

 ؟ابأكثر كضكحن 
: سػػحابة ، كلكػػف رؤيتنػػا قػػد أضػػاألبػػد إلػػىفسػػو كػػااف مكجػػكد اهلل ىػػك ن عفتيا ال يػػـك

، كفػي بعػػض الكبريػػاء ، كسػحب الخطيػػة، كسػحب، كسػحب مػػف سػكء الفيػػـمػف التقاليػػد
                                                           

153 https://dailytozer.wordpress.com/2012/09/01/god-is-the-most-winsome-of-all-beings. 
 ٖ, ٕ: ٖٔ؛ لو ٖ: ٜيو  ٗ٘ٔ
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األحيػػػاف غيػػػـك مػػػف إسػػػاءة الفيػػػـ الركحيػػػةي لقػػػد طكرنػػػا صػػػكرتنا عػػػف اهلل مػػػف خػػػبلؿ 
ا المحيطػػػةي لػػػيس كػػػؿ مػػػا ، كثقافتنػػػمتقطيػػػا مػػػف عاابلتنػػػا، ككنيسػػػتنان المعمكمػػػات التػػػي

ي كلػػػذلؾ، فػػػي كػػػؿ نفػػػس، يػػػتـ حجػػػب كػػػذلؾ ، لكػػػف الػػػبعض منػػػونتعممػػػو خطػػػأ، بػػػالطبع
أف  صكرة اهلل بطريقػة مػاي لقػد عمػؿ عػدك نفكسػنا عمػى  ذلػؾي يمكػف لمتشػكيؿ الركحػي

 ية كؿ شيء يخفي الكجو الحقيقي هلليساعد في إزال
، كانت اين عندما كنت صب

عاامتي تعيش في كالية كاشنطف 
األمريكية الجميمة لفترة مف 
الزمفي كاحدة مف الذكريات 

ياـ حدث المفضمة لي في تمؾ األ
، كىك عندما زرنا جبؿي رينييو

 ِّْٗبؿ مييب يبم  ارتفاعو ج
، كىك قمة يمكف مشاىدتيا امترن 

في يـك صاؼو عمى األرجح 
 لمسافة مااة ميؿف

، عبػػػر الػػػتبلؿ فػػػي قاعػػػدة جبػػػؿ رينييػػػو عنػػػدما قػػػاد كالػػػدم عاامتنػػػا فػػػي أحػػػد األيػػػاـ
شػػعرنا بخيبػػة أمػػؿ ألننػػا لػػـ نػػتمكف مػػف رؤيػػة الػػذركة طػػكاؿ اليػػـك بسػػبب حجبيػػا عػػف 

ي لسػػيارة طريػؽ السػحبي أتػػذكر أننػي كنػػت أبحػث بحػػزف عػف النافػػذة فػي المقعػػد الخمفػ
، ككانػت ال يػـك فجػأة يا حينمػا انفجػرت، آمبل فقط بممحة منستيشف براكف الخاصة بنا

أجػػد الكممػػات لكصػػؼ أف  ، ال أسػػتطيعا ال يكصػػؼف حتػػى ىػػذا اليػػـككػػاف مجػػدن ىنػػاؾف 
 يرقاء التي تبعد كيمكمتريف فكقناالرؤية المرعبة لذركة الجبؿ المعمقة في السماء الز 

 -يالػػو مػػف يػػـك رااػػع فػػي حيػػاة المػػؤمف عنػػدما تختفػػي ال يػػـك كيمسػػؾ بمشػػيد اهلل 
 ر كماال كجماالن في يسكعفلقد كشؼ اهلل أكث

ا كأكثػر صػحة عػف أف  ، سػكؼ نػتعمـفي ىذا الدرس اهلل سػيتـ رؤيػة أكثػر كضػكحن
 :تشكيميا بعدد مف الطرؽ
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بالتأمػػػؿ فػػػي كشػػػؼ كاعػػػبلف اهلل عػػػف نفسػػػو، كخاصػػػة فػػػي أعمالػػػو اإلبداعيػػػة   -ُ
ف صػػكر خاطاػػة الجيػػد إلفػػراغ عقكلنػػا كأذىاننػػا عػػف إ الخبلقػػة كفػػي الكتػػاب المقػػدسي

مػا لػـ نمػؤل عقكلنػا باسػتمرار بػالحؽي إنيػا ريػاح الحػؽ الجديػدة  اهلل أمر غيػر مجػدو عف 
 ايالتي تدفع السحب بعيدن 

مػػػػف خػػػػبلؿ تثبيػػػػت أفكارنػػػػا عمػػػػى يسػػػػكع، كاعػػػػبلف اهلل بالكامػػػػؿ عػػػػف نفسػػػػو  -ِ
لئلنسػػافي سػػكؼ نتػػدرب لنػػرل اهلل فػػي شػػخص، كتعػػاليـ، كعمػػؿ يسػػكع الفػػدااىي سػػكؼ 

 يسكع أمر حيكم لكجية نظر متقنة عف اهللي رؤية اهلل في كجوأف  نتعمـ
اهلل يكشػؼ كيعمػف فػي كثيػر أف  اي سػكؼ نػتعمـمف خبلؿ اختبار اهلل شخصػين  -ّ

أف  مف األحياف عف جمالو أكثر كأكثر كنحف نسير معوي فعبر كػؿ التػاريخ اختػار اهلل
 يكشؼ كيعمف الحقيقة عف نفسو في سياؽ العبلقة كالشركةي

كنجعمػػو مطيعنػػا لمحػػؽ الػػذل كشػػفو  سػػتأثر كػػؿ فكػػر يػػكمينأف  ، سػػنتعمـبعػػد ذلػػؾ
 عمنو عف نفسويأك 

 الدرس 
 هلل بإظيار اهلل لنفسو. عف ةحتبدأ النظرة الصحي -ٔ

ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف الطػػػرؽ التػػػي يكشػػػؼ كيعمػػػف بيػػػا اهلل نفسػػػو لئلنسػػػافي يكشػػػؼ 
ف إ كيعمػػف عػػف نفسػػو كػػؿ يػػـك فػػي جمػػاؿ كعجااػػب العػػالـ الػػذم خمقػػو كيحػػافظ عميػػوي

ي مجمكعػة متنكعػػة رااعػة مػف األرض مػػف (ُٓٓ)ماكات تعبػر عػف مجػػده كعمػؿ يديػوالسػ
المخمكقػػػػات، كالجبػػػػاؿ الشػػػػامخة كالينػػػػابيع المتدفقػػػػة، كالمحيطػػػػات المزدىػػػػرة كالنباتػػػػات 

كقكتػػو  (ُٔٓ)عػػف حكمتػػو اكميػػا تقػػكؿ شػػيان الػػكفيرة ، كتصػػميميا المعقػػد كأل ازىػػا الرااعػػة 
ف ، ككػػالعػػالـ الػػذل صػػنعوثيػػر اىتمامػػو باي لقػػد كػػاف فكػػر يسػػكع ي(ُٕٓ)كطبيعتػػو االلييػػة

كلكػػف فػػي ىػػذا الػػدرس سػػنركز فػػي المقػػاـ األكؿ  (ُٖٓ)يشػػير إليػػو باسػػتمرار فػػي تعميمػػو
 عمى االعبلف اإلليي األكثر كماالني

                                                           
 ٔ: ٜٔمز  ٘٘ٔ
 ملزمور بأكمله عبارة عن وصف مجنب ورائع عن اهلل كخالق وحافظ هلذا العامل ..إٗ: ٗٓٔمز  ٙ٘ٔ
 ٕٓ: ٔرو  ٚ٘ٔ
 كمثال .  ٜٕ-ٕٙ: ٙمت  ٛ٘ٔ
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 في الكتاب الم دس مف خالؿ صفاتو اهلل يكشؼ كيعمف عف نفسو -أ
نفسػػػػوي خػػػػذ مػػػػف الميػػػػـ بالنسػػػػبة لنػػػػا دراسػػػػة الطػػػػرؽ التػػػػي اختارىػػػػا اهلل لكصػػػػؼ 

 النصكص الكتابية التالية كمثاؿ:
 " : نىػػادىل الػػر بُّ ػػوي، كى ػػًب "فىاٍجتىػػازى الػػر بُّ قيد امى ، بىًطػػيءي اٍل ىضى ؤيكؼه الػػر بُّ ًإلػػوه رىًحػػيـه كىرى
كىثً  فىاًءي"كى يري اإًلٍحسىاًف كىاٍلكى

(ُٓٗ)   
 ىذا النص الكتابى ىك كاحد مف أفضؿ األماكف في كػؿ الكتػاب المقػدس اللتقػاط

فػػػػى ىػػػػذا الػػػػنص الكتػػػػابى، طمػػػػب مكسػػػػى، صػػػػديؽ  لمحػػػػة مػػػػف الصػػػػفات المجيػػػػدة هللي
ػكدىًتي قػد أجػاب اهلل قػاابلن ي ك ئيرل مجد اهللف انػو طمػب جػر أف  ،(َُٔ)اهلل : "أيًجيػزي كيػؿ  جي

ي كىأينىادً  يقيد امىؾى ػعيؾى ًفػ ييم ًباٍسـً الر بٍّ قيد امىؾى يىكيكفي مىتىى اٍجتىػازى مىٍجػًدم، أىنٍّػي أىضى ي نيٍقػرىةو كى
ي ت ى أىٍجتىازى ٍخرىًة، كىأىٍستيريؾى ًبيىًدم حى  (ُُٔ)"ًمفى الص 

–ال كجيػو  –الكامػؿ  ، كلػيس مجػدهمكسػى أعطػى لمحػة عػف خمػؼ اهللأف  مع
ف أ" ا حتى جعػؿ مكسػىكممزمن  مقدسا جميبلن عبلف اهلل كاف إأف  الإ (ُِٔ)فى ذلؾ اليـك

فرؤيػػػة اهلل جعمػػػت مكسػػػى ، يجعػػػؿ مكسػػػى ييػػػربأف  مػػػف يحنػػػى رأسػػػو كيسػػػجد"ي بػػػدالن 
ا ف يجعمنػػا ميراثنػػأ، ك ثمنػػاآف ي فػػر حطيتنػػا ك أشػػعبو، ك  ـمػػاأاهلل لكػػى يسػػير  إلػػىضػػرع يت
 فلوينتمى ليذا اإلأف  راد مكسىأي (ُّٔ)لو

ا فى الصفات التاليػة هلل كالتػى أعمنػت  لمكسػى عمػى جبػؿ سػيناء، عندما تتأمؿ مصمين 
 ىك اهلل الذل اعرفو بفكرل كقمبي؟ اسأؿ نفسؾ ىذا السؤاؿ: ىؿ اهلل  الذل رآه مكسى

 "ييكه " :الرب -ُ
، بػالحركؼ الكبيػرة ، الرب اإللوي" عندما يكتب الرباهلل ىك "الربأف  ـ مكسىمً عى 

ي الػرب ييػكه  ىػك اهلل الػذم الػرب ييػكه –الشخصي إللو إسراايؿ االسـ  إلىفإنو يشير 
 يحب كيؤمف كيدافع كيضبط ميراثوي

                                                           
 ٙ: ٖٗخر ٜ٘ٔ
 ٔٔ: ٖٖخر  ٓٙٔ
 ٕٕ, ٜٔ: ٖٖخر  ٔٙٔ
 ٜ: ٖٗ, خر ٖٕ: ٖٖخر  ٕٙٔ

163 Stuart ,D. K. (2006). Exodus (Vol. 2 ,pp. 715–716 ) ناشفنب: الناشر برودمان وهوملان   
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 الرؤكؼ الرحيـ -ِ
، بمعنػػػى أنػػػو ييػػػتـ المدرجػػػة ىػػػي أنػػػو إلػػػو "رحػػػيـ كرؤكؼ"األكلػػػى لمػػػرب الصػػػفة 

 يبصدؽ باآلخريف كيحمؿ نحكىـ مكقؼ االىتماـ كالرحمة
 ؼ كمنعـ اٌ تر مي  -ّ

ا مػػػكرن أنػػو يعمػػؿ أكىػػذا يعنػػى  "اػػؼ كمػػػنعـمتر أك  رؤكؼ، يػػدعك ييػػكه نفسػػو "اثانينػػ
 اه الشعبيحساف طيب تجأنيا كيتجاكز ما يمكف تكقعو لمنح يستحقك  لشعبو ال
 بط  ال ضب  -ْ
التحمػي بالصػبر  إلػى" مما يعنػى يميػؿ نو "بط  ال ضبأا، يصؼ ييكه نفسو ثالثن 

ف الػرب إ ، بما في ذلؾ إخفاقاتيـ األخبلقيػةيأقؿ مف المرضىمع سمكؾ كفشؿ الناس 
   يييكه إلو الفرصة الثانية

 محبة -ٓ
لمحبػػػة"ي الكممػػػة "ا ، "عظػػػيـ"( فػػػيا، أعػػػبلف الػػػرب عػػػف نفسػػػو "يػػػزداد" )حرفينػػػارابعنػػػ

، ىػػي كممػػة تسػػتخدـ (NKJV( أك الخيػػر )NIV، ىنػػا تتػػرجـ المحبػػة )العبريػػة "حسػػيد"
اهللي إنيػػا تتحػػدث عػػف محبتػػو الثابتػػة   إلػػىمػػرة فػػي الكتػػاب المقػػدس فػػي اإلشػػارة  ُٕٓ

كػػػػريس المحبػػػػة المتفانيػػػػة ي إنيػػػػا كممػػػػة تتحػػػػدث عػػػػف تل يػػػػر المسػػػػتحقيف كعػػػػف لطفػػػػو
، قػػػد يكػػػكف آلخري كمػػػع ذلػػػؾاء العيػػػد فػػػى عبلقتػػػو  بػػػا، محبػػػة أحػػػد األعضػػػكالعاطفيػػػة

، يمكػف االعتمػاد عميػو فػي كػؿ المكثكقيف بيـ فػي عبلقػتيـ بػاهلل البشر المتقمبكف كغير
 حالة كفي جميع األكقات ليككنكا أمناء بالكامؿ لكعدهف

 الحؽ -ٔ
ػػأثػػـ  كػػؿ مػػا يقكلػػو أف  ى" ممػػا يعنػػا، يصػػؼ ييػػكه نفسػػو "كمػػف يػػزداد فػػى الحػػؽيضن
، مػػكت، أك بالفعػػؿ، كيمكػػف الكثػػكؽ بػػو حتػػى فػػي شػػاكف الحيػػاة كالمكثػػكؽ بػػوصػػحيح ك 

 ي(ُْٔ)المكت كذلؾفى  شاكف الحياة األبدية ك 
                                                           

164 Stuart, D. K. (2006). Exodus (Vol. 2, pp. 715–716). Nashville: Broadman & 
Holman Publishers. 
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بعػػض الكقػػت لمتأمػػؿ فػػي ىػػذه الصػػفات اإللييػػة كاسػػأؿ نفسػػؾ إذا كػػاف ىػػذا  اقػػض
 يشبو اهلل الذل لديؾ في عقمؾي كىؿ يبدك اهلل  بالنسبة لؾ رااعنا كما فعؿ مع مكسى؟

يسػكع كػإعالف  إلػىاهلل تعتمد عمػى نظرتنػا  إلىة حلنظرة الصحياأف  -ٕ
  اهلل الكامؿ لنفسو.

 يسكع ىك مجد اهلل  -أ
 يمتأمبلن  (ُٖ-ُْ: ُيك)اقرأ 

يػػػراه، أف  مجػػد اهلل الػػػذل لػـػ يقػػػدر مكسػػىأف  فػػى ىػػػذا الػػنص الكتػػػابى، يخبرنػػا يكحنػػػا
ػةي الػذل كػاف عنػد اهلل"كىاٍلكى  :يػراه، قػد رأينػاه فػى إعػبلف يسػكعأف  ا عميوككاف محظكرن  ًممى

(ُٔٓ) 
ػػػؿ  بىٍينىنىػػػا، كىرىأىٍينىػػػا مىٍجػػػدىهي يييي ػػػدنا كىحى ػػػارى جىسى ػػػةن فىػػػٍكؽى  صى ًنٍعمى ػػػٍذنىا، كى ًميعنػػػا أىخى ًمػػػٍف ًمٍمًاػػػًو نىٍحػػػفي جى كى

ده قىطُّي اىالٍبفي اٍلكىًحيدي ال ًذم ىيكى  ب رى ًنٍعمىةوييي اىهللي لىـٍ يىرىهي أىحى  (ُٔٔ)ي"ًفي ًحٍضًف اآلًب ىيكى خى
عػبلف الكامػؿ المذىؿ بأف يسكع ىك اإل الحؽ، يعمٍّـ يكحنا في ىذه اآليات الكتابية

مػػػع مػػػف يعػػػرؼ ، أك الػػػذم اتحػػػد لمجػػػد اهلل كأف يسػػػكع، الػػػذم كػػػاف فػػػي "حضػػػف اآلب"
، ا بػوو لػيس فقػط أننػا قػد نعػرؼ عنػوعالمنا لكى يعرفن إلى، جاء األب بصكرة حميمية

 ميةيكلكف قد نعرفو عف كثب كمعرفة حمي
ديػػد أنػػو فػػي األناجيػػؿي يعمػػف العيػػد الج يػػتـ اإلعػػبلف عػػف اسػػـ األب أكثػػر اكتمػػاالن 

 ةعشػػر  قػػط خمػػساسػػتخدـ اسػػـ اهلل ف -، يصػػبح اهلل أبانػػا عػػف طريػػؽ اإليمػػاف بالمسػػيح
، فإنػػو يؤكػػد عمػػى سػػـ هللامػػرة فػػي العيػػد الجديػػدف ك ِْٓ، لكػػف مػػرة فػػي العيػػد القػػديـ

 التػػى تنعامػػؿ بيػػا مػػع اهلل فػػى الصػػبلةي ديػػب كالطريقػػةرعايػػة اهلل المحبػػة كالمؤكنػػة كالتا
 (ُٕٔ)شركة مع اهلل اآلبي إلى، أدخمنا مف خبلؿ يسكع
ا نسػػػانن إاعطانػػػا  فسػػػمااو كصػػػفاتوي بػػػذؿ نفسػػػوأعطػػػى اهلل اكثػػػر مػػػف أ، فػػػى يسػػػكع

 (ُٖٔ)يذاننا كنممسو بأيدينانراه بعيكننا كنسمعو بأأف  نستطيع
                                                           

 ٛٔ؛  ٗٔ؛ ٔ: ٔيو ٘ٙٔ
؛  ٘ٔ: ٖ؛  ٛٔ: ٕ؛ أف ٚ-ٗ: ٗ؛ غب ٚٔ-ٗٔ: ٛ؛ روٖٕ: ٙٔ؛ ٙ: ٘ٔ؛ يو ٔٔ-٘: ٕٔ؛ عب ٚ: ٔ؛ يع ٔٔ: ٚمت  ٙٙٔ
 ٔٔ: ٖتس ٔ

167 Matt. 7:11; James 1:7; Heb. 12:5-11; John 15:6; 16:23; Rom. 8:14-17; Gal. 4:4-7; Eph. 
2:18; 3:15; 1 Thess. 3:11. 

 ٙ: ٗكوٕ ٛٙٔ
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 يسكع جعؿ طبيعة اهلل منظكرة بكضكح -ب
": ، ىيكى ال ًذم أىٍشػرىؽى ًفػي قيميكًبنىػا، إًلنىػارىًة «أىٍف ييٍشًرؽى نيكره ًمٍف ظيٍممىةو »أىف  اهللى ال ًذم قىاؿى

ٍعًرفىًة مىٍجًد اهللً   (ُٗٔ)"ًفي كىٍجًو يىسيكعى اٍلمىًسيحً  مى

 "؟جد اهلل فى كجو يسكع المسيحمماذا تعنى عبارة "
قػد أنػار قمػب كػؿ مػؤمف حقيقػي ليشػاىد كيػرل اهلل أف  ما تعنيو ىذه اآليػة الكتابيػة ىػك

 في يسكع كؿ صفة، ككؿ إمتياز هللي في يسكع، يرل مجد الثالكث في المحـ كالدـي
 اهلل معمػػف بشػػكؿ كامػػؿ فػػي يسػػكع سػػيككف لػػو التػػأثير األكثػػر تشػػكيبلن أف  إف فيػػـ

ػػاي لمػػاذركحانينػػا فػػي ح ؾ عػػف االرتبػػاالحيػػرة ك ا؟ ألنػػو فػػي أكقػػات ياتنػػا عنػػدما نفيمػػو تمامن
 حياة كتعميـ يسكع لمحصكؿ عمى إجاباتي إلىنتحكؿ أف  ، سكؼ نتعمـاهلل كطرقو
، أك صػػفاتوي ىػػذه إعبلنػػات كمػػؿ إعػػبلف عػػف اهلل لػػيس فػػي خميقتػػو، أك اسػػموإف أ

رااعة كحقيقيةي لكف اإلعبلف الكامؿ لمرب ىك في شخص الرب يسكع المسػيحي أكلاػؾ 
مػػػة سػػػكؼ يكضػػػعكف عمػػػى طريػػػؽ المذى ا كيقبمػػػكف ىػػػذه الحقيقػػػةالػػػذيف يسػػػتكعبكف حقنػػػ

 ل الصحةيأالحرية كالشفاء كالكماؿ 
ػػا  ي كػػؿ صػػفة مػػف صػػفات اهلل ىػػياهلل، ىػػك فػػى يسػػكع فػػى كػػؿ مػػا ىػػك صػػفة أيضن

، فػإف أم اهللي لػذلؾ ىػك ،ىػك يسػكع عي كػؿ اسػـ مػف اهلل ىػك اسػـ يسػكعي ككػؿ مػايسػك 
ب يسػػػػكع ، كتعمػػػػيـ الػػػػر ، كعمػػػػؿ الفػػػػداءـك هلل فػػػػي ذىنػػػػي ال يتماشػػػػى مػػػػع شػػػػخصمفيػػػػ

 ، ىك اهلل المزٌيؼيفي كممة اهلل ، كما يعمـالمسيح
لو العيد الجديػد ىمػ ، كلكػف فقػط فػي التجسػد ا نفػس الشػيءيإف إلو العيد القديـ كا 

 كال يمكف فيـ اهلل بكضكح إال في اإلنجيؿي
ثقػػػػة كجػػػدير بالكصػػػبكر  كأنػػػو صػػػالح، -ك محبػػػة مقدسػػػة اهلل ىػػػأف  يعمػػػف يسػػػكع

 كأكثر مف ذلؾ بكثيري كبار ككريـ، كأميف كقدكس كعادؿ
أف  خػػذ بضػػع لحظػػات لمتفكيػػر فػػي التػػأثيرات التككينيػػة فػػي حياتػػؾي كيػػؼ تعتقػػد

عاامتػػػؾ ككنيسػػػتؾ كثقافتػػػؾ قػػػد شػػػكمت فيمػػػؾ هلل؟ كلنفسػػػؾ؟ ىػػػؿ ىنػػػاؾ أشػػػياء تعمميػػػا 
 ؟هلل ال تتفؽ مع حياة كتعميـ يسكعأسرتي أك كنيستى عف ا
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 يسكع ىك مترجـ اهلل -ج
س ألف ا؟ لػػيلمػػاذ متػػرجـ فػػكرمي إلػػىمػػا أحتػػاج  ا، غالبنػػخػػارجال إلػػىعنػػدما أسػػافر 

، كلكػػف ألنيػػا غيػػر منطقيػػة بالنسػػبة لػػيف لػػـ يػػتعمـ عقمػػي الم ػػات األخػػرل ال معنػػى ليػػا
شػػػػخص يفيميػػػػػا  إلػػػػػى، لػػػػذلؾ أحتػػػػاج سػػػػير األصػػػػػكات كالتعبيػػػػرات المختمفػػػػػةكيفيػػػػة تف

فيمػػكف ل تػػي أنػػاس ال يأفضػػؿ المتػػرجميف الفػػكرييف ىػػـ أف  ليترجميػػا لػػيي لقػػد كجػػدت
، كلكنيـ أناس مػدرككف لمثقافػة كالم ػة التػي أريػد فيميػاي يمكػف لممتحػدثيف كثقافتي فقط

، كػاف ع ال رباء فيمياي بالطريقػة نفسػيااألصمييف فيـ كتفسير ثقافتيـ بطرؽ ال يستطي
رادة اهللي فعمػكا  أنبياء اهلل كالكينة كالشػعراء مػكحى ليػـ مػف اهلل  لشػرح طبيعػة كطػرؽ كا 

يعمػف بالكامػؿ كيشػرح اهللي ىػذا ىػك أف  ا فػي كسػعيـي لكػف اهلل كحػده يسػتطيعأفضؿ م
قػػػد جػػػاءي ففػػػي داخمػػػو، كمػػػف  ، مػػػكاطف السػػػماءاإلنسػػػاف -يسػػػكع، اهلل أف  لسػػػبب فػػػيا

، ممس بالمحـ كالدـي مف خبللػو كحػده، كيييسمع اهلل في النياية، كيرلأف  خبللو، يمكف
 يمكف المصالحة بيف اإلنساف الخاط  كاهللي

 رحمة شخصية
عمميػػة التشػػكيؿ الركحػػي فػػي المسػػيح ىػػي عمميػػة اسػػتبداؿ الصػػكر كاألفكػػار  "إف

 (َُٕ)فكار التي مؤلت عقؿ يسكع نفسوي"ا بالصكر كاألالمدمرة تدريجين 

طفػػػػكلتي ممياػػػػة لقػػػػد أنعػػػػـ اهلل عمػػػػى نشػػػػأتي فتربيػػػػت تربيػػػػة تقكيػػػػة رااعػػػػةي كانػػػػت 
يف ذمػ، كالة اهللرشػدكني فػي كممػا، ك كنيمذيف أحبلبالقديسيف األتقياء، بما فييـ كالدام، ا

، قػػػاـ بعػػػض الكػػػارزيف كالمعممػػػيف الػػػذيف الحػػػظي لسػػػكء ا أمثمػػػة رااعػػػة لكػػػى اتبعيػػػاقػػػدم
دـ الثقػػة فػػي كعػػ شػػكهي كقػػد أنتجػػت رسػػااميـ االرتبػػاؾ،سػػمعتيـ كشػػاب بتعمػػيـ إنجيػػؿ م

كدرجػػػة مػػػف انعػػػداـ األمػػػف الركحػػػي  ،المعممػػػيف المتػػػكازنيف، كمعممػػػك الكتػػػاب المقػػػدس
 (يمع الشعكر بالذنب كالعار فك قميمقد صارع ال ايضن أ)

أفيػـ كػؿ أف  ، ال أسػتطيعالسػير المبكػر مػع اهلل عنػدما قمػت، "يػا أبػت أتذكر فتػرة
ل أشػػياء أخػػرلي معمػػـ ، كتعٌمػػـ كنػػااس أخػػر ات كاآلراءف تعٌمػػـ كنيسػػتي شػػياناىػػذه األصػػك 
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ا هللا ا بالغسق في أن ٌظىع هى خًل بدأث أخحرً 
في الفظد، الاغالن اليامل والنهاتي هلل، 

هللا  وأهني ًمىً أن أزم به إلاظاغدحي في فهم
 وؾسكه.

أف  أريػد ؟آخػر يناقضػوي يػارب مػف ىػك عمػى صػكاب، كيظير معمػـ يءكتابى يقكؿ ش
 يأعرؼ الحؽف"

أحػػػد أف  بػػػبطء يٌ ، بػػػدأ يشػػػرؽ عمػػػفػػػى خػػػبلؿ ىػػػذا المكسػػـػ مػػػف البحػػػث عػػػف األجكبػػػة
العػػالـ ىػػك تكضػػيح االلتبػػاس عنػػدل عػػف اهللي  إلػػىرسػػؿ اهلل ابنػػو أاألسػػباب األساسػػية التػػي 
يسػػػكع ىػػػك أف  كمنػػػذ الطفكلػػػة، تعممػػػتي 

ػػػػػ أف  ااهلل، لكننػػػػػي لػػػػـػ أكػػػػػف أفيػػػػـػ تمامن
ػيسكع جاء ليعمف بالكامػ ىػك اهللي  فٍ ؿ مى
نصػػػكص  كضػػػيحبػػػدأ الػػػركح القػػػدس بت

، نصػػػػػكص كتابيػػػػػة معينػػػػػة فػػػػػي قمبػػػػػي
؟"مثؿ: " : أىًرنىػا اآلبى ، فىكىٍيػؼى تىقيػكؿي أىٍنػتى اىل ًذم رىآًني فىقىٍد رىأىل اآلبى

ػكرىةي اهلًل " (ُُٕ) ال ػًذم ىيػكى صي
ًميقىةوي" غىٍيًر اٍلمىٍنظيكًر، ًبٍكري كيؿٍّ خى
 (ُّٕ)يىًحؿ  كيؿُّ اٍلًمٍؿًء"ف أ أىن وي ًفيًو سير  " (ُِٕ)

ا اهلل فػػػػي الجسػػػػد، االعػػػػبلف الكامػػػػؿ ك حقنػػػػيسػػػػكع ىػػػػأف  فػػػػي إدراؾ ابػػػػدأت أخيػػػػرن 
 أثػؽ بػو لمسػاعدتي فػي فيػـ اهلل كطرقػوي بػدأت أفيػـ اآلفأف  ، كأنني يمكفكالنيااي هلل

يخ الكتػػاب المقػػدس، لكػػف يسػػكع عمػػف عػػف نفسػػو تػػدريجينا خػػبلؿ تػػار أاهلل قػػد كشػػؼ ك أف 
 ي(ُْٕ)عبلف التاـ كالكامؿ هلل في الجسد كالدـاإل يزاؿ ىك كاف، كال

اهلل مػػػف خػػػبلؿ تػػػاريخ العيػػػد القػػػديـ قػػػد عٌمػػػـ البشػػػرية عػػػف نفسػػػو، أف  لقػػػد فيمػػػت
كخاصػة حػكؿ حٌبػو الفػادلي كتكمػـ مػف خػبلؿ خمػؽ العػالـي مػف خػبلؿ جنػة عػدفي مػػف 

، مػػصآدـ كحػػكاءي كمػػف خػػبلؿ كعػػد المخ خػػبلؿ مسػػيره المسػػااي فػػي تمػػؾ الجنػػة  مػػع
ي مػػػػف خػػػػبلؿ أقمصػػػػة الجمػػػػد المصػػػػنكعة مػػػػف قبػػػػؿ اهلل لمت طيػػػػة احتػػػػى بعػػػػد سػػػػقكطيم

 كالستري 
كمف خبلؿ فمؾ نكح  بباب كاحدي كمف خبلؿ عيده مع إبراىيـ كنسموي كمف 

و كمف خبلؿ حضكره عبر البحر األحمرخبلؿ إنقاذ لشعبو المختار مف العبكدية 
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دسي كمف خبلؿ مسكنو الجميؿ بكؿ الرااع عمى جبؿ سيناءي كمف خبلؿ نامكسو المق
رمكزه الفدااية كالكينكت الممسكح كدـ الذبااح كالمجدي كمف خبلؿ أحكامو عمى 
التمردي كمف خبلؿ تدبيره لمعجزة المف كالماء مف الصخرة التي ضربتي كمف خبلؿ 

و كمف خبلؿ كعدو كمف خبلؿ أرضو أرض المراتو عمى الشعكب الشريرةانتصا
ة كاف اهلل يتكمـ الرجاء عف طريؽ أنبيااو كشعراء إسراايؿي في كؿ مر رسااؿ الدينكنة ك 

أف  المخمص الذل ببل خطياة كالذل مف شأنو إلىالخاط   فييا، كاف يكجو اإلنساف
، فإف الطريقة الكحيدة لفيـ أم هللي لذاشركة مع ا إلىالساقط كيعيده  يفدم اإلنساف

سكع ىك كؿ شيء يشير إليو كؿ فيشيء في الكتاب المقدس حقنا ىي معرفة يسكعي 
 نسافي إنو بداية كنياية كؿ شيءيإش  ككؿ 

، بػػدأت شػػيانا فشػػيانا ترفػػع ابب يسػػكع النقطػػة المركزيػػة لػػي كشػػعنػػدما أصػػبح الػػر 
، التػػػي سػػػمعتيا، بػػػدأت فػػػي امتحػػػاف التعػػػاليـ كبمسػػػاعدة الػػػركح القػػػدس ال مػػػااـيى عنػػػ

ىػذا التعمػيـ كاإلعتقػاد متفقػاف ، مػع السػؤاؿ: ىػؿ هللفيمػي الخػاص عػف ا إلىباإلضافة 
يتبػػع أف  أسػػأؿ نفسػػي: مػػاذا يعنػػيأف  يجػػب (ُٕٓ)مػػع حػػؽ اهلل الػػذل يعمػػف عنػػو يسػػكع؟

، بػػػدأت نتبػػػع يسػػػكع اآلف؟ شػػػيانا فشػػػياناأف  التبلميػػػذ يسػػػكع منػػػذ ألفػػػي عػػػاـ؟ مػػػاذا يعنػػػي
أصكات الناس المتناقضة كالمحيرة تتبلشىي كبدأت فى سػماع صػكت الراعػيي بفضػؿ 

، بدأت أعيػد اكتشػاؼ جمػاؿ كبسػاطة األتقياء فيف كالمشير يكمشكرة المرشد مة اهللكبنع
 اتباع يسكع المسيحي

 اهلل معمف في ركايات يسكع -د
أف  ىناؾ صػكر ليسػكع فػي األناجيػؿ التػي تسػاعدنا عمػى تشػكيؿ فيمنػا لمػا يجػب

مااػػدة مػػع المػػذنبيفي فػػي صػػكرة عمػػى  اكانػػو اهللي فػػي صػػكرة كاحػػدة نجػػده متيكػػكف عميػػ
ف أم ذرة مػف الخػكؼي فػي ، دك  ص ارنا سعداء يتسمقكف عمى حجره، نرل أطفاالن لأخر 

، رأينػػاه يجمػػس القرفصػػاء عمػػى شػػاط  رممػػي عمػػى طػػكؿ شػػاط  الجميػػؿ صػػكرة أخػػرل
ا  لطيى السمؾ لتبلميذه المرىقيف كالمعييفي أنا أحب المكحة الكتابيػة ليسػكع الػذم أيضن
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مػػػف  ، ىنػػػاؾ العديػػػدعمػػػكاسي ثػػػـ إلػػػىتبلميػػػذ عمػػػى الطريػػػؽ يمشػػػي كيعمػػػـ اثنػػػيف مػػػف ال
ميػػذه، كيكسػػر الخبػػز كيصػػب كىػػك ي سػػؿ أرجػػؿ تبل صػػكر يسػػكع خػػبلؿ أسػػبكع اآلالـ:

ػا أماـ متيميوكجو في البستاف، كيقؼ صامتن ، كيسقط عمى خمرال ا عمػى ، كيعمؽ طكعن
 ا عف مف ىك اهلل في محبتو الفاديةية مف ىذه المكحات  يقكؿ شيان الصميبي كؿ كاحد

كس التػػي سػػنتعمميا عػػف اهلل سػػكؼ نتعمميػػا بشػػكؿ كاضػػح مػػف ركايػػات أىػػـ الػػدر 
 كمف تعميموي -يسكع 
 ياهلل يحب الخطاةأف  يعمف يسكع 
 اهلل كريـيأف  يعمف يسكع 
 غضػػكب أك  غيػػر لطيػػؼأك  غيػػر صػػابرأك  ااهلل لػػيس قاسػػين أف  يعمػػف يسػػكع

 ذا فشمكايإمف التبلميذ 
 صميبو كؿ يـك كيتبعويالتمميذ الحقيقى ىك الذل يحمؿ أف  يعمف يسكع 
 محبة اهلل ألبنااو محبة غير مشركطةيأف  يعمف يسكع 
 ػػػلك ،يكسػػػبأف  الخػػػبلص اليمكػػػفأف  يعمػػػف يسػػػكع ا بالنعمػػػة باإليمػػػاف نػػػو داامن
 يبيسكع
 كثيريف مف المجيكليف فػى ىػذه الحيػاة سػيككنكا مشػيكريف فػى أف  يعمف يسكع
 األبديةي
 ل يخدـياألعظـ فى ممككت اهلل ىك الذأف  يعمف يسكع 
 تربح كلكف ليست ضد المجيكدي النعمة الأف  يعمف يسكع 
  نبيػػر اهلل بأعمالنػػا الحسػػنة، كلكػػف فقػػط أف  ايعمػػف يسػػكع أننػػا ال نسػػتطيع أبػػدن

 باعتمادنا كاتكالنا عميوي
 نػػا فييػػا، كأنػػو اهلل ال يحػػتفظ بسػػجؿ لعػػدد المػػرات التػػي غفػػر لأف  يعمػػف يسػػكع

ا لمنف  يالتااية مرة أخرل سسي فر داامن
 كلكف ال يعاقب، أكلاؾ الذيف يحبكنويأف  يعمف يسكع ،  اهلل يؤدب كيقـك
  بإخفاقاتنا كفشمناي ااهلل ال يفاج  أبدن أف  يعمف يسكع 
 دا مف ذبااحنايكثر بكثير جن أ اهلل يقدر محبتنا لو كلمناسأف  يعمف يسكع 
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 يعػػػانكا كيتػػػألمكا، بػػػؿ يمكتػػػكف، خاصػػػة أف  اهلل يسػػػمح ألبنااػػػوأف  يعمػػػف يسػػػكع
 ندما يخدـ خطتو الفداايةيع

 ابنػو الكحيػد ليمػكت كحامػؿ   يكره الخطية لدرجة أنػو أرسػؿاهللأف  يعمف يسكع
 ناياياخط

 المكت ليس لو سمطاف عمى اهللفأف  يعمف يسكع 
 ىذه مجرد أمثمة قميمة مف الدركس التي يكضحيا يسكع عندما نعرفوي

مػا تعممتػو فػي أف  فكر في القصص المؤلمة في بداية ىذا الفصؿ كنػاقش كيػؼ 
 يساعد ىؤالء الذيف يصارعكف بمفيـك خاط  عف اهلليأف  ىذا الفصؿ يمكف

ا  ة عف اهلل تعتمدحالنظرة الصحيف إ -ٖ  عمى اختبار اهلل ألنفسنا.أيضن
يعمػف أف  اهلل يريػدأف  ، إاليقاس اختباراتنػا ضػد كممػة اهللأف  افي حيف يجب داامن 

 عف نفسو في سياؽ الحياة اليكميةي
، تعمـ إبراىيـ عف أمانة اهلل بينما كاف يسػير مػع اهلل باإليمػاف في الكتاب المقدس

كىػك يناضػؿ مػع الصػراعات كالمجاعػات كخكفػػوي تعمػـ يعقػكب عػف نعمػة اهلل المطيػػرة 
 ََْبينما كاف يكاجو عكاقب طبيعتو الخادعػة )عكاقبػو كػاف جػيش شػقيقو مكػكف مػف 

كسػؼ عمػؽ محبػة اهلل ال ػافرة كىػك عبػد رجؿ( كصارع مع اهلل مف اجؿ بركةي عػرؼ ي
مجبر في مصري عرؼ داكد الشاب عف قكة اهلل في الضعؼ بينمػا كػاف يػركض نحػك 
جميػػات بمقػػبلع كخمسػػة أحجػػاري عمػػـ مكسػػى بمجػػد اهلل بينمػػا كػػاف يػػتكمـ مػػع اهلل عمػػى 
الجبػػؿي تعمػػـ يسػػكع الطاعػػة مػػف خػػبلؿ األشػػياء التػػي عػػانى كتػػألـ منيػػاي كعمػػـ التبلميػػذ 

اىيػة اهلل لمخطيػة بينمػا كػانكا يشػاىدكف آالـ يسػكعي تعممػكا عػف نعمتػو المدىشػة عف كر 
 كالقكة اإلليية كىـ يتممكف المأمكرية العظمىي

ػػ اي ىنػػػاؾ ، سػػنتعمـ أكثػػر عػػف اهلل بينمػػا نمشػػي كنسػػمؾ معػػو يكمينػػا مثػػؿ ىػػذهتمامن
، الصػعكبة فتح أعيف قمكبنا مػف خػبلؿحتى يتـ  االعديد مف الجماؿ في اهلل لف نراه أبدن 

مػػف خػػبلؿ مكػػاف ممػػيء بالتحػػدم فػػي رحمتنػػا معػػوي ىنػػاؾ العديػػد مػػف الحقػػااؽ المؤلمػػة 
عف أنفسنا لف نراىا حتى نكاجو المشػاكؿي لػذلؾ ال تكػكف فػي عجمػة مػف أمػر مػاي فػبل 

 إلػػىتشػػكيمنا  إلػػىاي كػػؿ خطػػكة فػػي مسػػيرتنا مػػع يسػػكع ىػػي م ػػامرة تيػػدؼ تيػػأس أبػػدن 
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، فػإف كػػؿ امتحػاف ككػػؿ سػكء فيػػـ رل كآذاف لنسػػمعاف لػدينا عيػػكف لنػإذا كػػ (ُٕٔ)شػبيوي
 ستصبح معممناي اختبارأك  ككؿ خبرة
اهلل ذك سػػػيادة ألنػػػو فػػػي لحظػػػة أزمػػة فػػػي رحمػػػة أسػػػرتنا أصػػػبحنا نػػػدركيا أف  أعمػػـ

الكاليػػات المتحػػدة مػػف الفمبػػيف، تػػـ تشػػخيص  إلػػىبعمػػؽي فػػي أثنػػاء زيػػارة قصػػيرة لم ايػػة 
 ة أسػابيع، بالسػرطافي لػـ يكػف مػف المفتػرضالبال  مف العمر خمسػ ،حالة ابننا جيسى

أشػػػػيد فػػػػي أف  ، كلكػػػػف طيمػػػػب منػػػيي الكاليػػػػات المتحػػػدة فػػػػي ذلػػػػؾ الكقػػػتنكػػػكف فػػػػأف 
لػػك لػػـ محاكمػػة جناايػػة عمػػى جريمػػة عشػػكااية فػػي الشػػارع كنػػت قػػد شػػاىدتيا قبػػؿ عػػاـي 

المسػػػاعدة الطبيػػػة التػػػي يحتاجيػػػا  إلػػػى، لمػػػا كنػػػا نحتػػػاج الكاليػػػات المتحػػػدة إلػػػىنعػػػكد 
، غمػػرت قمكبنػػا منػػزؿ كالػػدل زكجتػػي إلػػىفػػي طريقيػػا  فػػي السػػيارة التػػي كانػػت جيسػػيي

صػػػػػيمية التػػػػػي رتػػػػػب بيػػػػػا اهلل الطريقػػػػػة التفف إ بالتسػػػػػبيح كالػػػػػكعي العميػػػػػؽ بسػػػػػيادة اهللي
فارة الكاليػات المتحػدة فػي مػانيبل، ، نقمػت الجبػاؿ فػي سػخطكاتنا، كتكقيت ميبلد جيسي

 .ية كراحة تفكؽ الكصؼكأعدتنا لتمؾ المحظة التى كانت أكثر تعز 
ي فػي إحػدل الميػالي أثنػاء خدمػة هيحمؿ كؿ السمطاف، ألننا اختبرنا اهللأف  كأنا أعمـ

الػرب فػي الخػارج، اسػتيقظنا أنػا كزكجتػي فػي منتصػؼ الميػؿ بحضػكر شػرير مرعػب فػي 
غرفتنػا  إلػىغرفتناف في ذلؾ الكقت، جاء ابننا تيمكثاكس البال  مف العمر ثمػاني سػنكات 

الكتػػاب  إلػػىؾ بحمقػػو كيػػاف مػػف أنػػو شػػعر بشػػيء يخنقػػوي كنػػا نتزعػػزعف كصػػمت كىػػك يمسػػ
ػػػاًكفي ًفػػػي ًسػػػٍتًر ُٗالمقػػػدس فػػػي يػػػأس، كفتحتػػػو عمػػػى مزمػػػكر  ، كبػػػدأت فػػػي القػػػراءة، "اىلس 

، ًفػػي ًظػػؿٍّ الٍ  يييي"ي فػػي الكقػػت الػػذم  قػػد انتي ػػت مػػف ىػػذا  (قىػػًديًر)ايؿ شػػدالاٍلعىًمػػيٍّ يىًبيػػتي
 ا عمى األرضيا، ككاف تيمكثاكس ناامن ظممة  تمامن المزمكر، بدد سبلـ اهلل ال

 نعػرؼأف  ، يجػب عمينػانختبر اهللف مف أجمنا، كمف أجؿ أبناانا كأحفادناأف  يجب
 يمف ىك اهلل مف خبلؿ اختبار شخصي

كػد مػف قيػاس كػؿ يشارككا الطرؽ التي اختبػركا بيػا اهللي تأأف  اطمب مف الطبلب
 لكتاب المقدسيبلف الكاضح مف اعاختبار مف خبلؿ اإل

                                                           
 ٖ: ٘رو ٙٚٔ
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 كاجب الدرس الجتماع الحصة ال ادمة
سبكع فػى مراجعػة ىػذا الػدرس بمػا فيػو ف دقيقة ىذا األيض عمى األقؿ ثبلثاق -ُ

 الشكاىد الكتابية كطمب البصيرة مف الركح القدسي
كمػػػا  يتػػػتـ  فػػػى حياتػػػؾأف  ل ت ييػػػرات خاصػػػة ينب ػػػىأاكتػػػب فػػػى مػػػذكراتؾ  -ِ

 يعمنيا لؾ الربي
د مف المزامير عمى األقؿ فى كقت تعبػدؾ اليػكمى، كاكتػب فػى تأمؿ فى كاح -ّ

 يمزمكر عف طبيعة اهلل كصفاتومذكراتؾ ما الذل يقكلو كاتب ال
جؿ الت يير الركحػى كالنمػك بنػاء أب فى مذكراتؾ صمكاتؾ الشخصية مف اكت -ْ

 عمى ىذا الدرسي
تػػػػدرب عمػػػػى اسػػػػتخداـ دليػػػػؿ الصػػػػبلة اليػػػػكمى لمػػػػدكتكر بػػػػراكف فػػػػى صػػػػبلتؾ  -ٓ

 الفردية اليكميةي
 بصكرة أعمؽمتعمؽ ل

 ، جيي آمي معرفة اهلليباكر
 Downers Grove ،IL: InterVarsity Press ،1973ي 
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 1-دراك الذاتعن طريق إ يالتشكيل الروح
 

 الرابع مراجعة الدرس
 ايشػاركك أف  يجػبي اطمػب مػف الطػبلب الػذيف الرابػع راجع النقاظ الرايسػية لمػدرس

ػػأي ك الرابػػع الػػدرس مػػف المكتكبػػة صػػمكاتيـ رايسػػية لمتشػػكيؿ لبنػػات الا راجػػع الػػثبلث يضن
 يالركحى
 هداف الدرس أ

 :بنياية ىذا الدرس، يجب عمى كؿ طالب أف
   ينفسناأعمى معرفة يفيـ الحقااؽ الركحية األساسية التى تساعدنا  -ُ
   يالكبرياء خصااصيفيـ  -ِ
   يقادر عمى معرفة االنكسار بالتحديد كصفات انكسار اآلخريف -ّ
 ىذا الدرس عمى حياتو / حياتياي فى تطبيؽ الحقااؽ المكجكدة -ْ

 لقعتث من الحيتة 
  ػػػا شػػػابنا عػػػف كنيسػػػة ناميػػػة: "مػػػا ىػػػك أكبػػػر تحػػػد لػػػؾ فػػػي سػػػألت ذات مػػػرة قسن

 ينتوأنا نفسيف"ي كأنا أقدر صدقو كأما تردد دكف أجاب :فأجاب" ؟الخدمة
 مػػا يجػد نفسػػو فػي صػػراع مػػع  ايػدرس شػػاب مسػيحي خدمػػة رعكيػة لكنػػو غالبنػ

كحتى مع أساتذتوي لقد تسػاءؿ عػف السػببي عػف سػبب عػدـ تمكنػو زمبلاو في الفصؿ 
مػػف العثػػكر عمػػى السػػبلـ الػػداخمي الػػذم يتػػكؽ إليػػوي فقػػط فػػي اآلكنػػة األخيػػرة بػػدأ يػػرل 

النيايػة بػدأ يكاجػو الحػؽ عػف  كخاصة عناده كالبحث عػف الػذاتي ك فػي -اء قمبو يكبر 
الػػداخمي الػػذم جمبػػو كاالضػػطراب  الػػذاتحػػكؿ ي إنػػو يريػػد التحػػرر مػػف التمركػػز نفسػػو

 عمى نفسو كيطمب مف اهلل تطيير قمبوي



88 

 

  اتيػػا ـ مسػػيحية نفسػػيا غاضػػبة ضػػد دعػػكة اهلل لمتخمػػي عػػف حيأكجػػدت امػػرأة ك
كجػػدت سػػر الفػػرح فػػػي تقػػديـ خططيػػا هلل األكثػػر ثػػػراء  ـالمينيػػة مػػف أجػػؿ عاامتيػػاي ثػػػ

كجيػػا ىػػك ف كالفػػرح العميػػؽ الػػذل كجدتػػو اليػػـك فػػي رعايػػة صػػ ارىا كز كثػػر اكتمػػاالن كاأل
 أبعد مف الكصؼي

 ضػػػيما ا مػػػع بعكجػػد الزكجػػػاف المسػػػيحياف نفسػػػييما فػػػي صػػػراع مسػػػتمر تقريبنػػػ
، ككػاف زكاجيمػا فػي أزمػةي كمػف خػبلؿ البحػث فػي البعضي كانت عاطفتيما تحتضر

المتمركػػزة عمػػى  ابيمػػالطبيعػػة القبيحػػة لقم يػػافير  آ، بػػداب المقػػدس كالمشػػكرة التقيػػةالكتػػ
، قػػاـ اهلل بإشػػعاؿ محبػػتيـ االبازلػػةي كعنػػدما تابػػ يمػػة لممحبػػةيعػػة اهلل الجمالػػذات ضػػد طب

 ضيـ لبعضفعب
المػػػػؤمنيف المتكاضػػػػعيف يقبمػػػػكف النعمػػػػة الم يػػػػرةي نحػػػػف أف  تػػػػذكرنا ىػػػػذه المقطػػػػات

نيضػػة  إلػػىنعػػيش فػػي كقػػت مػػف التػػاريخ عنػػدما يكػػكف جسػػد المسػػيح فػػي حاجػػة ماسػػة 
لمسػيحييف المػدعيف كيعيشػػكف ، يفكػر العديػد مػف اعاشػية لمبػري فػي الكاليػات المتحػدةانت

"شػػيكة  ، كيخسػػركف معػػارؾ ضػػديقاتػػؿ العديػػد مػػف الشػػباف مثػػؿ العػػالـ غيػػر المخمػػصي
الجنسي كالماديػة، كالتكافػؽ بما في ذلؾ الفجكر  شة"كتعظـ المعي فالجسد كشيكة العيك 

فػػػي أفريقيػػػػا كآسػػػيا اكتشػػػػفنا العديػػػد مػػػػف المسػػػيحييف الػػػػذيف يخمطػػػػكف  (ُٕٕ)مػػػع العػػػػالـي
كالكنػااس كالعػاابلت فػي جميػع ي (ُٖٕ)كتابية مع عبادة األسبلؼ كالخرافاتالمسيحية ال

ا ما دمرىا الصراع كالنزاع كالخػبلؼي كيمكػف كضػع الكثيػر مػف المػـك أنحاء العالـ كثيرن 
، لكػنيـ ينكػركف التقػكل عمى أقداـ القساكسة كالمبشريف الذيف يعممػكف كيعيشػكف صػكرة

   (ُٕٗ)قكتيا المطيرة كالم يرةي
نت يػر؟ أف  ىؿ يمكننػا (َُٖ)نككف؟أف  ، كما دعانا اهللنككف قدسيفأف  اىؿ يمكنن

، كبكػػػؿ فكرنػػػا، قكتنػػػا كبكػػػؿ ،نا، كبكػػػؿ نفكسػػػنحػػػب الػػػرب بكػػػؿ قمكبنػػػاأف  ؿ نسػػػتطيعىػػػ
                                                           

 ٙٔ: ٕيو ٔ ٚٚٔ
كننساة يف أحد البلدان اليت زرهتا, طُلب مين أن أضع يدى على هموعة من املوز وأن أصلى هلم لكا  تاتمكن النسااء العااقرات يف ال ٛٚٔ

مان أكلهااا و "ستصاابح أرحاامهن مثماارة". صاالنت مان أجااب النساااء ولكان لاانس املااوزن يف العدياد ماان البلاادان, حلّات العبااادة ا ساانة  ااب 
 اإلحًتام والتبشري بالكلمة والصالة.

 ٘: ٖيت ٕ ٜٚٔ
 ٙٔ-٘ٔ: ٔبط ٔ ٓٛٔ
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الحُاة التي لم ًخم جفدطها 
وامخدانها ال حظخدم الػِش. 

 أفالؾىن، دفاع طلساؽ

نحيػػا حيػػاة يسػػكع؟ يمكننػػا ذلػػؾ إذا كنػػا أف  ىػػؿ نسػػتطيع (ُُٖ)كنحػػب اقرباءنػػا كأنفسػػنا؟
 عمى استعداد لمكاجية أنفسناي

  رئيصيتالفكرة ال

 ىػػك أمػػر حاسػػـ لم ايػػة لتشػػكيؿ صػػكرة المسػػيحي –معرفػػة نفسػػي  -كعي الػػذاتي الػػ
 يذات" غير المقدسة ىي أعظـ عدك اإلنساف"الأف  معرفة الذات حقنا ىي معرفةأف 

 الدرس
مػػػا مػػػػدل معرفتػػػػؾ بنفسػػػؾ؟ كتػػػػب دينػػػػيس 

نسػػػاف سػػػؤاليف يحػػػػدداف كيػػػنبلؼ: "يكاجػػػو كػػػؿ إ
السػػػػؤاؿ األكؿ يتعمػػػػؽ بطبيعػػػػة  مسػػػػار الكجػػػػكدي

ي مف ىك كماذا يشبو؟ السؤاؿ الثػاني األكثػر اهلل
نحػػف عميػػوي إذا فيمنػػا  مػػايكاجيػػو أم شػػخص ىػػك سػػؤاؿ مػػف أنػػت كأنػػا ك  أىميػػة الػػذم

ذا فيمنػػػا طبيعػػػة أنفسػػػنا ، فينػػػاؾ فرصػػػة جيػػػدة ألف نكػػػكف قػػػادريف عمػػػى طبيعػػػة اهلل، كا 
    (ُِٖ)"ياة مجدية كفعالة مف حيث الخدمةيعيش ح
ية أنفسنا كما نحفي كلكف معرفػة أنفسػنا كمػا يعمػـ بدأ معرفة أنفسنا برغبة في رؤ ت

خػدع مػف كػؿ أ، "القمػب لركح القػدسي يعٌمػـ الكتػاب المقػدسا عف ااهلل لنا مستحيؿ بعيدن 
ػ (ُّٖ)ش  كىك نجيس مف يعرفو؟ مىػى قىٍمًبػًو ىيػكى  ،"ا"كيحذرنا سفر األمثػاؿ أيضن اىٍلميت ًكػؿي عى

اًىؿه    (ُْٖ)"يجى
ػػا أكبػػر  نػػو مػػف خػػبلؿأدعكنػػا نبػػدأ بالصػػبلة  ىػػذا الػػدرس سػػكؼ يعطينػػا الػػرب فيمن

 يرشدنا في ىذه الصبلةي ِْ-ِّ: ُّٗألنفسناي دع المزمكر 
، سػػننظر فػػي ثمػاني حقػػااؽ حيكيػة ستسػػاعدنا فػػي التػاليفػي ىػػذا الػدرس كالػػدرس 
 معرفة أنفسنا بشكؿ أفضؿي

                                                           
 ٕٚ: ٓٔلو  ٔٛٔ

182 Dennis Kinlaw, Malchus’ Ear (Wilmore: Francis Asbury Press, 2017), 56. 
 ٜ:  ٚٔأر  ٖٛٔ
 ٕٙ: ٕٛأم  ٗٛٔ
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 إدراؾ الكبرياء. إلىالكالدة الجديدة تؤدم  :األكؿ حيكلالحؽ ال -ٔ
الدة الركحية الجديدة، تـ غسػمناو كقػد جػاء الػركح القػدس ليسػكف فػي مف خبلؿ الك 

العتيػؽ قػد رحػؿ كالجديػد أك  القػديـ -نحف خميقة جديدة في المسيح يسكع  (ُٖٓ)داخمناي
لقػػػد ت يػػرت رغباتنػػاي كمكقفنػػػا مػػف الخطياػػػة قػػد ت يػػر بشػػػكؿ كبيػػري كفػػػي  (ُٖٔ)قػػد أتػػى

المقػػػػػدس اآلف "القديسػػػػػيف النػػػػػكري يصػػػػػفنا الكتػػػػػاب  إلػػػػػىلحظػػػػػة، انتقمنػػػػػا مػػػػػف الظممػػػػػة 
ي كلػػدينا مكقػػؼ البػػر أمػػاـ اهللي عمػػى الػػرغـ مػػف أننػػا قػػد ال نػػزاؿ "نفقػػد (ُٕٖ)المقٌديسػػيف"

ننػػا نختبػػر النصػػرة عمػػى أال إ (ُٖٖ)يػػة الخطيػػةكنناضػػؿ مػػف أجػػؿ مكاج االيػػدؼ" ركحينػػ
، فإننػا نشػعر بػالحزف كالتبكيػت الػذل لػـ نختبػره  قبػؿ إذا أخطأناي (ُٖٗ)الخطية المعتادة

 ، كالحظ الناس مف حكلنا ىذا الت ييريحقيقيكقد حدث الت يير ال ي(َُٗ)يدالتجد
، كلكنػػػو  يسػػػتمر فػػػي لشػػػخص الػػػذم يشػػػيد عمػػػى أنػػػو تػػػـ خبلصػػػوفمنتحػػػذر مػػػف ا

 ممارسة الخطية العمدي
" عف الشخص الذل يقكؿ "يػارب، يػاربي ماذا يقكؿ يسكع (ِّ-ُِ: ٕمت)اقرأ 

 ؟كؿ ليـ فى يـك الدينكنةماذا سيق ؟يمارس إرادة أبيوأك  لكنو اليفعؿك 
ارب اآلف ، فػػػإف الطبيعػػػة القديمػػػة تحػػػقمكبنػػػا أصػػػبحت جديػػػدةأف  الػػػرغـ مػػػف عمػػػى

، كىػػذه المعركػػة الداخميػػة تأخػػذ المػػؤمنيف الجػػدد عمػػى حػػيف ضػػد الجديػػدةي مػػرات عديػػدة
ػػأف  غػػرةي فقػػد ظنػػكا ا فػػي قمػػكبيـي كلكػػنيـ الشػػعكر بالبيجػػة كالفػػرح كالسػػبلـ سػػيككف داامن
 مكاقؼ كرغبات قديمة تحارب الجديدةي يحبطكف إليجاد

الكممػة الكحيػدة ف إ ؟كيؼ يجب عمينػا تعريفيػا كتحديػدىا ما ىى الطبيعة القديمة؟
خطيػػة التػػي تقتػػرب مػػف أم شػػيء آخػػر فػػي تعريػػؼ طبيعػػة الخطيػػة ىػػي الكبريػػاءي "ف
   (ُُٗ)الكبرياء ىي أعظـ خطية ألنيا بمثابة القمب الحي لجميع الذنكب كالخطاياي"

                                                           
 .ٔٔ-ٜ,  ٕ-ٔ؛ رو ٙ-٘: ٖيت  ٘ٛٔ
 .ٚٔ: ٘كو ٕ ٙٛٔ
 .ٔ: ٔ فأ؛ ٔ: ٔكو ٕ؛ ٕ: ٔكؤ ٚٛٔ
 .ٔ: ٕٔعب  ٛٛٔ
 .ٔ: ٙرو  ٜٛٔ
 .ٛ: ٙٔيو  ٜٓٔ

191 Peter Kreeft, “It Takes Humility to Know How Proud We Are,” High Calling, 
January-February 2017, 4. 
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كىى أكبر عدك  - إرادة غير مكسكرة-: الكبرياء الثانى الحيكل الحؽ -ِ
 لمتشكيؿ الركحي.

الكبرياء ف إ حب الذاتي -القداسة أكثر مف الكبرياء  إلىال شيء يعيؽ سعينا 
ذاتي "كرفض  ،(ُِٗ)طريؽ اإلنساف إلىكىك التحكؿ  -ىك جكىر الخطية األصمية 

 (ُّٗ)كعنيد  لمسيطرة ]اإلليية[ي"
التى  ، كىى(ُْٗ)الخطية التي دفعت لكسيفر لمخركج مف السماءالكبرياء ىي 

ف ااستجابا لمنداء، "سكؼ تككن األنيم ي(ُٓٗ)مف الجنة عدف أكؿ انساف كامرأةطردت 
ـ كحكاء إرادتيما عمى ؽ المشاركة في الثمرة المحرمة، مارس آديمثؿ اهلل"ي كعف طر 

 ، كان مسا فىإرادة اهلل
ثـ حاكال  ،جسدييما

 الخاصي ات طية عرييم
كانػػػػػػػػػػػػت الكبريػػػػػػػػػػػػاء 
خطيػػػػػػة بابػػػػػػؿ ممػػػػػػا أدل 

بػػػػػػػاؾ كتشػػػػػػػكيش إر  إلػػػػػػػى
 كتشػػتت الم ػػات كانتشػػار

قىػػاليكا:" األمػػـي ـ  نىػػٍبًف "كى ىىميػػ
نىٍصػػػنىعي ألىٍنفيًسػػػنىا اٍسػػػمنا ًدينىػػػةن ييي كى فػػػي المصػػػمحة  كقػػػد ظيػػػر الكبريػػػاء (ُٔٗ)يي"ألىٍنفيًسػػػنىا مى

، كحتػػى فػػي قػػادة لجديػػدالعيػػد ا ، كىػػك سػػبب الصػػراع  كالخصػػاـ فػػي اجتمعػػاتالذاتيػػة
ي كالكبريػاء (ُٕٗ)الكنيسة الذيف سعكا كراء مصالحيـ الخاصة بدالن مػف مصػالح المسػيح

 (ُٗٗ)كيقاكميػػػا (ُٖٗ)اهلل يب ضػػػيا، ىػػػى سػػػرطاف الػػػنفسي ك المػػػرض الػػػذم كلػػػدنا بػػػوىػػى 
 كيريد تطييرىا مف قمكبناي

                                                           
 .ٙ: ٖ٘اش  ٕٜٔ
 .ٖ٘ لكسندر ماكالرين, تعلنق على أشاقتباس من أ ٖٜٔ
 ٗٔ-ٕٔ: ٗٔاش  ٜٗٔ
 ٘: ٖتك  ٜ٘ٔ
 ٗ: ٔٔتك  ٜٙٔ
 ٕٔ: ٕيف  ٜٚٔ
 ٚٔ-ٙٔ: ٙأم  ٜٛٔ
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المحػـ فػي جيبػو كتسػاءؿ عندما كنت في أفريقيا، سػمعت عػف رجػؿ كػاف يتجػكؿ ك 
جيكبنا الركحيػة التػي تجمػب  لماذا لـ تتركو الكبلب بمفردهف الكبرياء ىى المحـ في عف

 ، كحتى المكتي كيجب تطييرىاياأللـ، كاليزيمة
اف باعتبارىػػا الطبيعػػة الخاطاػػة لئلنسػػ إلػػىيشػػير البلىكتيػػكف فػػي بعػػض األحيػػاف 

ا أعتقػد أنػو أك مػ -الػذات  إلػى، ميالػة الخطية، أك عمػى نحػك أكثػر تحديػدنا إلى"ميالة" 
صػػحيح كجيػػد كيسػػعدنيف "اف ال ػػرض مػػف الفػػداء ىػػك التراجػػع عػػف تكجينػػا المتمركػػز 

بأنفسػنا فقػط، بػؿ فػي خيػر  بحيػث أننػا نيػتـ لػيس الخػارجي إلػىلتحكيمنػا  -حكؿ الذات 
ا، فكؿ خطية كصراع في حياتنا متجذر فػي تربػة إذا فكرت في ذلؾ حقن  (ََِ)"اآلخريف

اقػػدة كال يػػر غػػافرة كالطماعػػة كالعنيػػدة  كميػػا تنبػػع مػػف ميػػاه الكبريػػاءي الشػػيكة كالػػركح الن
أف  جػػب، يلمشػػاركة الكاممػػة فػػي حيػػاة القداسػػةنػػتمكف مػػف اأف  الكبريػػاء السػػامةي قبػػؿ

 ينرل ىذه المشكمة فى حياتنا
خطايػا الجسػد المػذككرة أف  ي ناقش كمجمكعػة كيػؼ(ُِ-ُٗ: ٓ غؿ)مع قراءة 

أنػػت عمػػى اسػػتعداد لتقيػػيـ قمبػػؾ؟ مػػاذا عػػف ي ىػػؿ مػػف الكبريػػاءفػػي ىػػذا المقطػػع تنبػػع 
بػػبل رحمػػة تجػػاه الكبريػػاء الػػذم ىػػك  ا؟ ىػػؿ أنػػت عمػػى اسػػتعداد لتكػػكف صػػادقن عبلقاتػػؾ

 مصدر الكثير مف المتاعب؟
رغباتػو الطبيعيػػة، كتجػػاكز ل كجػػرب الشػػيطاف يسػكع عمػػى إشػػباع ك ، أغػفػي البريػػة

كيجػػرب يسػػكع  مك ، كػػاف الشػػيطاف ي ػػالصػػميب، كالػػتمس المجػػد األرضػػيي فػػي جػػكىره
، كتمجيػد ذاتلتدليؿ كان ماس النفس، كالمحافظػة عمػى الػ –الرتكاب الخطية األصمية 

 الذاتي لكف يسكع بقي طاىرا فى قمبوف
 اتظيػر الكبريػاء نفسػيا  فػي "التمحػكر حػكؿ الػذات" أك "المصػمحة الذاتيػة"ي كغالبنػ

اة القداسػة الحػرة ما تيـز المصمحة الذاتية أفضؿ جيكدنا كأفضؿ نياتنا لكي نعػيش حيػ
جيػاد  نفسػيا ضػد كممػة اهلل كتحػارب ضػد إ إلػىكالرااعةي ىذه ىػي الػذات التػي تسػعى 

 ركح اهللي يمكف كصؼ ىذه  الذات "الجسدية" بالطرؽ التالية:
                                                                                                                                      

 ٙ: ٗيع  ٜٜٔ
200 Dennis Kinlaw, “The Mind of Christ,” High Calling, January-February 2017, 1, 9. 
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 يا عف اهللالسعادة الشخصية  بعيدن  السعى كراء: تح يؽ الذات -أ
 سعى كراء ما يمجد اهلليا عف الالسعى كراء ما ىك صالح بعيدن  :اشباع الذات -ب
 يكثر مف كرامة اهللأامة مف الناس طمب الكر   :تعزيز الذات -ج
 يكثر مف الثقة فى اهللأنفسنا أالميؿ لمثقة فى  :اإلكتفاء بالذات -د

 يكثر مما نحصؿ عميوأننا نستحؽ أر الشعك  :الشف ة عمى الذات -ق
مػػػف  اتي بػػػدالن البحػػػث عػػػف مػػػا أعتقػػػد أنػػػو أفضػػػؿ لحيػػػ :الحفػػػاظ عمػػػى الػػػذات -ك

 التخمي عف نفسي لخطة اهلل الحكيمة كالجميمةي
 عازمة عمى اختيار إرادتي فكؽ سمطاف اهللي :اإلرادة الذاتية -ز

ابحث عف اآليات التالية فػي إنجيػؿ مػرقس كالحػظ كيػؼ كانػت المصػمحة الذاتيػة 
و ّّ: ٗو ُٗ: ٗو ّّ: ٖ مػر) يـ)الكبرياء( في قمػب كػؿ خطياػة كضػعؼ فػي حيػات

 ي(ٖٔ-ٔٔ: ُْو ّٕ: َُو ُْ: َُ
يكػػكف عمػػى درايػػة بػػالتمركز حػػكؿ الػػذات الػػذم يبقػػى أف  يجػػب عمػػى كػػؿ مػػؤمف  

الجيػؿ بيػذه ف إ في القمبي يذٌكرنا جكف كيسمي "بالنتااج المميتة" إلنكار ىػذه الحقيقػةي
خميػػػة "يمػػػزؽ درع المػػػؤمنيف الضػػػعفاء، كيحػػػرميـ مػػػف اإليمػػػاف، كيتػػػركيـ المعركػػػة الدا

 ، كالجسد كالشيطاف"يالعالـ عرضة لكؿ ىجمات
ي يقػػػػكؿ دينػػػػيس كيػػػػنبلؼ: وا لكجػػػػنكاجػػػػو أنفسػػػػنا كجينػػػػأف  ، يجػػػػبمثػػػػؿ التبلميػػػػذ

"األفضؿ بيننا ليس أفضػؿ مػف 
كأي كاألقػػكل ليسػػت أفضػػؿ األسػػ

ييي كاألفضػؿ فػى مف األضعؼ
أف  ا  طالمػػػػاالجسػػػد لػػػيس كافينػػػ
أف  سػػػػػتطيعالمػػػػػرء يعتقػػػػػد أنػػػػػو ي

، يعػػػػػيش حيػػػػػاة مقدسػػػػػة بمفػػػػػرده
يسػػػمح لػػػو بالنضػػػاؿ ف اهلل سفػػػإ

، فسػػػكؼ تسػػػتمر فػػػى اهلل تػػػرل نفسػػػيا كمػػػا يراىػػػاأف  ي كطالمػػػا يػػػرفض المػػػرءكالصػػػراع
 الفشؿي
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الينػػدي أثنػػاء  إلػػى، أبحػػر مبٌشػػر مشػػيخي جديػػد باسػػـ جػػكف ىايػػد ُِٕٗفػػي عػػاـ 
كجكده عمى متف السفينة، فتح رسالة مف صديؽ عاامي محتػـر لم ايػة كتػب فييػا: "لػف 

، حتػػى تمتمػػ  مػػف الػػركح القػػدسي" لقػػد يػػا عزيػػزم جػػكف عػػف الصػػبلة مػػف أجمػػؾ أتكقػػؼ
 بالركح القدس: ا، كتفاعؿ غضبنا مما يدؿ عمى أنو لـ يكف ممتمان جكف جرح كبرياء

يػػا فػػي زاكيػػة كألقين ،تػػأثرت كبريػػااي، كشػػعرت بال ضػػب الشػػديد، كسػػحقت الرسػػالة
 ، كصػػعدت عمػػى سػػطح السػػفينةي أنػػا أحػػب الكاتػػبي كنػػت أعػػرؼ الحيػػاةمػػف المقصػػكرة

ػػ  االمقدسػة التػي عاشػػياي كفػي قمبػي كػػاف االقتنػاع بأنػو كػػاف عمػى حػؽ ، كلػػـ أكػف ممزمن
 ييي األف أككف مبشرن 

يمؤلنػي بػالركح القػدس، كفػي المحظػة التػي أف  مػف الػرب ، طمبػتفي حالة اليػأس
نفسػي عمػػى حقيقتيػا كمػا ىػػك  ، تػػـ تطييػر األجػكاء بأكمميػػاي بػدأت أرلقمػت فييػا بيػذا

، لكننػػػي كنػػػت انيايػػػة الرحمػػػة البحريػػػة  تقريبنػػػ إلػػػى اكػػػاف صػػػراعن  األنػػػانيي لقػػػد طمػػػكحى
 ا، سػػأككف ممتمانػػء بكقػػت طكيػػؿ، ميمػػا كانػػت التكمفػػةالمينػػا إلػػىقبػػؿ الكصػػكؿ  امصػػممن 

 (َُِ)مف الركح القدسي
ػػا فػي الشػػارع حيػث أكػػد الػكاعظ قػػكة الينػد إلػػىبعػد كصػكلو  ، حضػػر جػكف اجتماعن

، حتػػى ال يحتػػاج لنصػػرة عمييػػاعطػػاء الػػيس فقػػط ل فػػراف الخطيػػة كلكػػف إل -اإلنجيػػؿ 
مػػف أنػػو  عمػػى الػػرغـأف  تبكػػت جػػكف ألنػػو أدرؾ  (َِِ)يسػػتمر فػػى الخطػػأأف  إلػػىالمػػرء 

، لكنو كاف غريبا بالنسبة لقكتوي كػاف ىنػاؾ خطيػة محيطػة كاف يعظ مثؿ ىذا اإلنجيؿ
تعطينػي أف  ، "إمػاغرفتػو كصػمى إلػىجػكف في حياتػو تسػببت فػي تعثػره ركحيػاي ذىػب 

ػػػا عمػػى الخطيػػػكػػؿ خطيتػػػي عمػػػىانتصػػارا  ال ة التػػػي تحػػيط بػػػي بسػػػيكلة، كخصكصن و كا 
أمريكا لمبحث عف عمؿ آخري أنا غير قادر عمػى التبشػير باإلنجيػؿ حتػى  إلىسأعكد 
 "د عف قكتو في حياتي الخاصةيأشيأف  أستطيع
صي في كقػت الحػؽ قػاؿ: "لقػد المسيح مف أجؿ الخبل إلى، نظر كبإيماف بسيط 

أقػػؼ دكف أف  دم شػػؾ فػػي ذلػػؾ منػػذ ذلػػؾ الحػػيفي أسػػتطيع اآلف، كلػػـ يكػػف لػػخمصػػنى
                                                           

201 http://www.actsamerica.org/biographies/2011-04-Praying-Hyde.html. 
 ٜ: ٔيو ٔ ٕٕٓ
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لصػػمكاتو  "أصػػبح جػػكف ىايػػد يسػػمى"ىايد المصػػمى نػػي النصػػرةي"تػػردد ألشػػيد أنػػو منح
ف كفاتػو فػي سػف النفكس اليالكة ي قبؿ سػنكات قميمػة مػ إلىالمثقمة لمكصكؿ باالنجيؿ  

ي حػدة يسػأؿ الميمػف اجػؿ نفػس كاأف  ، شػعر جػكف بكضػكحالسابعة كاألربعيف فػي اليػـك
ػا تحكلػكا ّٓٔ، ضـ الرب أكثر مف بحمكؿ نياية ذلؾ العاـ الكنيسػةي كفػي  إلػى شخصن

ي كفػى العػاـ التػ، انقاد جػكف لطمػب نالسنة التالية مػنح  ، أربعػةي كقػدإلىفسػيف فػي اليػـك
 :كػؿ مػف سػر كنتيجػة النيضػة االنتعاشػية عنػدما قػاؿ إلػىلو كؿ طمػبي كيشػير جػكف 

 ىك نيضة القداسة"يف ما نحتاجو اليـك إ"
 يحساف اهلل كلكنو يبارؾ المتضعيفإا تمنع الكبرياء داامن 

 إلػى: التمركز حكؿ الذات يحارب الركح الػذل يشػكمنا الثالث الحؽ الحيكل -ّ
 .صكرة المسيح

ركػة مكصػكفة فػي غبلطيػة ىناؾ معركة مف أجؿ التفكؽي ىػذه المع في قمب المؤمف،
ػػا أىقيػػكؿي: اٍسػػمثػػؿ ذلػػؾ: " ن مى ػػدى يىٍشػػتىًيي ًضػػد  كىاً  ػػًدي ألىف  اٍلجىسى ػػٍيكىةى اٍلجىسى كًح فىػػبلى تيكىمٍّميػػكا شى ميكيكا ًبػػالرُّ

ي" ػا الى تيًريػديكفى ت ػى تىٍفعىميػكفى مى ، حى ػرى ػديىيمىا اآلخى كحي ًضد  اٍلجىسىًد، كىىػذىاًف ييقىػاًكـي أىحى كًح كىالرُّ الرُّ
(َِّ) 

ىػػػك عبػػػد لمخطيػػػة: كمػػػع ذلػػػؾ  أم إنسػػػاف مبػػػررأف  أنػػػا ال أفتػػػرض": يقػػػكؿ جػػػكف كيسػػػمي
لفتػرة مػف الػزمف( فػي  الخطية )التمركز حكؿ الذات( ال تزاؿ قاامة )عمػى األقػؿأف  أفترض

ال تػػزاؿ حيػػث كانػػت تممػػؾ فػػي  (ييي الم تصػػب قػػد خمػػع مػػف العػػرش )الخطيػػةكػػؿ المبػػرريف
لكنيػػػػا تنمػػػػك أضػػػػعؼ  (رغػػػـػ أنيػػػػا تحػػػػارب)ي كقػػػػاتو كلكنيػػػػا ال تػػػػزاؿ مقيػػػػدةكقػػػػت مػػػػف األ
 ي(َِْ)"غمبة  إلىمف غمبة قكة ك  إلىينما ينتقؿ المؤمف مف قكة كأضعؼو ب

المعركػػػة بػػػيف التمركػػػز حػػػكؿ الػػػذات )"الجسػػػد"( كالػػػركح ىػػػي اختبػػػار شػػػااع بػػػيف 
ف آفػػػػي كػػػػؿ شػػػػخص، حتػػػػػى بعػػػػد تبريػػػػره، مبػػػػػديكجػػػػػد  المسػػػػيحييفي يكاصػػػػؿ كيسػػػػمي،

 ييي يطمػؽ عمييمػا القػديس بػكلس، الجسػد كالػركحي مػف ىنػا، عمػى الػرغـ مػففامتناقض
ا لمقيػػاس ، كفقنػػفقػػطي فػػي درجػػة احتػػى األطفػػاؿ فػػي المسػػيح قػػد تقدسػػكا، لكػػف جزاينػػأف 

ا لػذلؾ، يػتـ حػث المػؤمنيف ال انيـ في درجػة مػا جسػدييفي كفقنػإفي ك إيمانيـ، فيـ ركحي
باسػػػتمرار لمسػػػير ضػػػد الجسػػػد، ككػػػذلؾ العػػػالـ كالشػػػيطافي كىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع االختبػػػار 

                                                           
 ٚٔ-ٙٔ: ٘غب  ٖٕٓ
 جون وسنلى , مقتبس من عظته, "عن اخلطنة ىف املؤمنني". ٕٗٓ
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بالشػيادة فػي أنفسػيـ، فػإنيـ يشػعركف بػأف اإلرادة  المستمر ألكالد اهللي كبينمػا يشػعركف
لبلبتعػػاد  لػػـ تستسػػمـ كمينػػا إلرادة اهللي يعرفػػكف أنيػػـ فيػػوو كمػػع ذلػػؾ يجػػدكف قمبنػػا مسػػتعدنا

غـ مػف أننػا قػد يييي عمػى الػر عنو، كالتشجيع فػى الشػرييي كالتخمػؼ عػف مػا ىػك صػالح
لػػػـ نتجػػػدد كنتطيػػػر  اننػػػا الإحقنػػػا بالمسػػػيح،  ا، لحظػػػة إيماننػػػاتقدسػػػنتجػػػددنا، كتطيرنػػػا ك 

ػػػبالكامػػػؿو لكػػػف الجسػػػد كنتقػػػدس )رغػػػـ أنػػػو مقيػػػكر(  ا، الطبيعػػػة الشػػػريرة، ال يػػػزاؿ قاامن
تخدـ كػػؿ االجتيػػاد فػػي "محاربػػة كيحػػارب الػػركحي كاألكثػػر مػػف ذلػػؾ بكثيػػر، دعكنػػا نسػػ

"ي لػػذلؾ، كممػػا كػػاف األمػػر أكثػػر جديػػة، دعكنػػا "نسػػير كنصػػمي" حػػرب اإليمػػاف الحسػػنة
نأخذ عمى عاتؽ أنفسنا ك"نمػبس سػبلح أف  اخؿي ككمما حرصنا عمىضد العدك في الد

كااهلل الكامػػػؿ"و كذلػػػؾ ػػػٍي تىٍقػػػًدري كاتىٍثبيتيػػػكاأف  ييي "ًلكى ػػػٍي تىٍقػػػًدري تيقىػػػاًكميكا ًفػػػي اٍليىػػػٍكـً أف  ييي ًلكى
بىٍعدى  يًر، كى  ي(َِٓ)تىٍثبيتيكا"أف  تيتىمٍّميكا كيؿ  شىٍيءو أف  الشٍّرٍّ

 درجات الفشؿ لىإالمصمحة الذاتية ت كد  -أ
كنػػػاقش مػػػا يحػػػدث عنػػػدما  (ِْػػػػ ُٔ: ٓ)أىػػػؿ غبلطيػػػة  إلػػػىاقػػػرأ رسػػػالة بػػػكلس 

ي ىؿ أنت عمػى اسػتعداد لمناقشػة ايعارض كيقاـك الركح القدس كالجسد بعضيما بعضن 
 كيؼ ظيرت ىذه المعركة في حياتؾ؟

كػػؿ تمميػػذ حقيقػػي ليسػػكع قػػد اختبػػر ىػػذه المعركػػة الداخميػػة مػػف أجػػؿ السػػيطرةي عنػػدما 
ب ػةه فىػرىحه سىػبلىـه، طيػكؿي أى ي نىػاةو فكز الػركح القػدس كيقػكد، يػتـ إنتػاج الثمػر الركحػي الػذل ىػك مىحى

ػػافه  ػػبلىحه، ًإيمى ػػةه تىعىفُّػػؼه  ليٍطػػؼه صى دىاعى فػػي فػػى حيػػاتيي كلكػػف إذا سػػمحنا لمكبريػػاء بممارسػػة  كى
نسػػية، إرادتيػػا، كلػػك لمحظػػة كاحػػدة، فسػػكؼ يكػػكف ىنػػاؾ درجػػة مػػف الفشػػؿ: "البلأخبلقيػػة الج

كالنجاسة، كالشيكانية، كالكثنية، كالشػعكذة، كالخصػاـ، كال يػرة، كنكبػات ال ضػب، كالتنػافس، 
شػياء كيػذهي" ألف المػػؤمف قػد أعطػػى أكالسػكر كالعربػػدة ك كالخبلفػات، كاالنقسػامات، كالحسػػد 

طبيعػػػة جديػػػدة، كألف الػػػركح القػػػدس السػػػاكف يحػػػرص باسػػػتمرار كيحػػػذر مػػػف خطايػػػا القمػػػب 
يػيمف عمػى حيػاة المسػيحي الحقيقػيي كلكػف حتػى يػتعمـ المػؤمف العػيش تحػت الذاتية، فمػف ت

 السيطرة الكاممة لمركح القدس، ستككف ىناؾ ىزااـ مؤقتةي
سػػػيطرة الػػػركح القػػػدس، فػػػي أم لحظػػػة،  قمػػػةشػػػكف فػػػي حتػػػى المسػػػيحيكف الػػػذيف يعي

ي لػف أنسػى ـالكشػؼ عنيػا طػكاؿ حيػاتي إلى كفىناؾ مناطؽ الكبرياء سيحتاجأف  سيجدكف
                                                           

205 Ibid 
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ال الخؿُت ئا غؿنى ماةت مبشس الًخافىن شِئً أ
دون شِئً  كشت  أخص ى ا طىي هللا وأها الوالًٍس

غلماهُحن، فهإالء و أواخدة طىاء واهىا ههىت 
لُمىن أوخدهم طحزغصون  بىاب الجحُم ٍو
 ظماء غفى ألازع.مليىث ال

كيػػؼ كجػػدت نفسػػي أصػػارع كمبشٍّػػري كانػػت ىنػػاؾ مشػػاكؿ، كبػػدكف مبلحظػػة بالكػػاد،  اأبػػدن 
أعتػػػرؼ أف  ا بالنسػػػبة لػػػيبػػػدأت أتفاعػػػؿ بطػػػرؽ ال تشػػػبو المسػػػيحي أتػػػذكر كػػـػ كػػػاف صػػػعبن 

، أنػػت رجػػؿ غاضػػبي" "يػػا رب، أنػػا لسػػت "يػػا بنػػيقمبػػي كقػػاؿ:  إلػػىبمشػػكمتيي تكمػـػ الػػرب 
ىػػذا البمػػد"ي تحػػدث الػػرب  إلػػىيء لكػػى اتبعػػؾ مبشػػر قػػد تػػرؾ كػػؿ شػػ "أنػػاغاضػػبنا"، فٌكػػرتي 

، أنػػػت ميرًسػػػؿ غاضػػػبف" كعنػػػدما قبمػػػت ىػػػذه الحقيقػػػة اقمبػػػي مػػػرة أخػػػرل كقػػػاؿ: "حسػػػنن  إلػػػى
 (َِٔ)المتكاضعة، بدالن مف تبرير نفسي، أصبحت لحظة محكرية أخرل في رحمتيي

 المصمحة الذاتية ىي مصدر الصراع كالنزاع. -ب
اع بػػيف المػػؤمنيف ضػػطراب الػػداخمي كالصػػر ي مػػا ىػػك سػػبب اال(ٖ-ُ: ْ يػػع)اقػػرأ 

عمػػػى اسػػػتجابة لصػػػمكاتيـ؟ لمػػػاذا يطمػػػؽ يعقػػػكب؟ لمػػػاذا لػػػـ يحصػػػمكا  الػػػذيف كتػػػب الػػػييـ
 ؟ؤالء المسيحيف "الزناة كالزكانى"يعقكب عمى ى

ف ك ، فػػنحف الرجػػاؿ كالنسػػاء المتزكجػػيػػتـ حػػؿ المعركػػة بػػيف الجسػػد كالػػركحأف  إلػػى
أفكػػػػػػػػارنا  فى كٍ رى الػػػػػػػػذيف مػػػػػػػػا زالػػػػػػػػكا يىػػػػػػػػ

ي نحػػػف ال انسػػػية لمحػػػب سػػػابؽركم
، لكػػف نممػػؾ عبلقػػة جنسػػية جسػػدية

ػػػًمبى حتػػػى نصػػػبح  عكاطفنػػػا لػػػـ تصي
مكرسػػػيف كمينػػػا لػػػزكج كاحػػػدي عنػػػدما 

ذككر المثػاؿ الكتػابي المػ إلػىتنظػر 
اب فػػي القمػػب كالنػػزاع السػػبب الجػػذرم لبلضػػطر أف  ، أعتقػػد أنػػؾ سػػترل بكضػػكحأعػػبله

اكميـي ، كػاف اهلل يقػبسػبب الكبريػاء فػي قمػكب أعضػااياي ال كىك الكبرياءأفي الكنيسة 
 (َِٕ)"اهلل يقاـك المستكبريف"ي

، مكضح في القصة التاليةي في ىذا الصراع المشترؾ، كالمشاكؿ التي تسببو
، تكجد ىذه القصة التي ال الكنااس التي أخدميا في الفمبيف تاريخ مجمكعة كبيرة مف

ة لكى يرعي الكنيسة الكطنييمكف تصديقيا تقريبنا: لقد تـ إرساؿ قس مف قبؿ قادة 
، رفض القس السابؽ إخبلء بيت القسيس ألف عددنا قميبلن مف كنيسة معينةي كمع ذلؾ

                                                           
 ٜ-ٚ: ٖ؛ ٗ-ٖ: ٕيو ٔ ٕٙٓ
 ٙ: ٗيع  ٕٚٓ
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، كاف الراعي الجديد كالراعي رادكا منو البقاء لفترة مف الزمفأعضاء الكنيسة أ
راعي الجديد ف نفس الجماعةف كاف اليا، يرعقسيس نفسو"القديـ" يعيشاف في بيت ال

، كالمؤيد مف القادة الكطنييفي أبقى المدعك، كالمختار، كالمعيف ،ي "الرسمي"ىك الراع
 القسيس القديـ في مكقؼ بسبب تعاطؼ كعناد عدد قميؿ مف األعضاءي يمكف لممرء

يستمري مف سيقـك بتأدية العظة؟ أف  يتخيؿ االرتباؾ الذم تسبب فيوف فبل يمكفأف 
ىك السمطاف الذل سيتبعو الجماعة  مفيبحثكف عنو مف أجؿ المشكرة؟ مف ىك الذل 

يحتفظكا بالقس أف  تختاري إماأف  الراعي القديـ أـ الجديد؟ يجب عمى الجماعة -
سيفكزكف بمباركة القادة الكطنييف  بركات الكنيسة الكطنية كفكاادىا، أك القديـ كيفقدكا

، نييفقادة الكطلً  ايخضعك أف  مف خبلؿ االستسبلـ لسمطتيـي لحسف الحظ اختاركا
 اإلنساف  الصراع بيف  لقياـ بأشياء عظيمة مف أجؿ اهلليفى كاستمرت الجماعة 

، عمى "القديـ" تـ "مكتو اإلنسافمفي "الجديد ىك اختبار عرفو كؿ مؤ  اإلنسافالقديـ ك 
اظ بمكقفو، كممارسة سيادتو، كالحفاظ عمى نفكذهي ا لبلحتفالرغـ مف أنو يحاكؿ يااسن 
ي لقد تـ فداء لديو سمطافأف  يجعمؾ تصدؽأف  نو يحاكؿليس لديو ال سمطاف كلك

، الجديد بالركح القدس، كتـ اختياره اإلنسافتـ الجديد بدـ المسيحي كقد تـ خ اإلنساف
الجديد مختـك بالركح القدس كقد  اإلنسافتـ خمقو فى المسيح في البر كالقداسةي ك 

 القديـ مف عرش قمبؾي اإلنسافحتى يخرج  ا، كاهلل لف ييدأ أبدن هلل اأصبح اآلف مسكنن 
 ا أنؾ تصرنساف القديـ بالبقاءو كطالما تستمر في إطعاموو كطالمداـ يسمح لئلما 

 عمى منحو ركننا ليش مو، فسكؼ يجمب االضطراب، كالصراع الداخمي، كالتدميري يجب
نشعر باألسؼ مف أجمو كنعطيو حتى أص ر غرفة، مف ىناؾ أف  يمكت إذا اخترناأف 

 بنا ضد ركح المحبة كالفرح كالسبلـ كالصبر كالقداسةيسيشف حر 
آمؿ أف  النضاؿ كالصراع المستمر مع المصمحة الذاتية ىكأفضؿ حياة أستطيع

تى تككف إرادة اهلل كمحبة فييا؟ أك ىؿ كفر اهلل سبيبلن لممصمحة الذاتية ينقى قمبي ح
 ؾكقكت ؾكفكر  ؾبتحب اهلل مف كؿ قمأف  المصمحة العميا؟ ىؿ مف الممكف مااهلل ى
أنني  اإلنسافالمكاف في مسيرتي مع اهلل ك  إلىآتي أف  ؟ ىؿ أستطيعؾكنفس ؾكقريب

أحتـر اآلخريف  ا، لكنني داامن ف خبلؿ الطمكح األناني أك ال ركرم اال أفعؿ شيان 
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 أطمب مف الجميع اآلف (َِٖ)أفضؿ مني كأطمب مصالحيـ الخاصة فكؽ مصمحتى؟
كأف يقكمكا ببعض التقييـ الشخصيي خذ بضع دقااؽ يككنكا صادقيف مع أنفسيـ أف 

اطمب مف الركح  ؟---------لكى تسأؿ نفسؾ بيدكء ىذا السؤاؿ: ما ىك سبب
 القدس مساعدتؾ عمى رؤية نفسؾي ال تتردد في استخداـ األسامة التالية كدليؿ:

؟ ىؿ بدالن منى ستاء عندما يتـ ترقية اآلخريفأ ىؿ أنا يسيؿ إىانتى؟ كىؿ أنا
خاؼ األطفاؿ مف االقتراب مني؟ ىؿ أنا شديد الحساسية لمنقد؟ ىؿ يخاؼ الناس ي

ا أك مف مشاركة آراايـ مف حكلي؟ ىؿ أشعر بانى أعمى مف اآلخريف  أخبلقين 
، أك أقـك بمعظـ الكبلـ؟ ىؿ أرفع صكتي ألدلي الناس إلى؟ ىؿ استمع اركحين 

؟ ىؿ أقد ـ حمكالن كآراء قبؿ سماع كؿ بنقطتي بدالن مف التفكير المدركس كالمحتـر
ؿ الحقااؽ؟ ىؿ أقـك بإظيار أخطاء اآلخريف لمحاكلة جعؿ نفسي تبدك جيدة؟ ى

بقكلي "أخبرني اهلل"؟ )عندما تفعؿ ذلؾ، فإنؾ  أحاكؿ الفكز بالحجج كالمجادالت
تضع نفسؾ في مكقؼ تفكؽ أخبلقي كركحيي( ىؿ أحكـ عمى اآلخريف بمظيرىـ 

، ىؿ أعتبر نفسي أفضؿ مف ؿ كاألكبر لنفسي؟ في قمبير األفضالخارجي؟ ىؿ أكف
 اآلخريف؟

: بعد التجديد، المكت لمذات ىك الخطكة التالية لكى الرابع الحؽ الحيكل -ٗ
 اختبر مؿء اهلل كحياة ال داسة.

يتجاىؿ أف  لو يجب ايككف تمميذن أف  أم شخص يرغب فيف إ قاؿ يسكع
مصقكالن  الـ يكف الصميب رمزن  (َِٗ)يخاصة كيحمؿ صميبو كؿ يـك كيتبعومصالحو ال

، بؿ ىك أداة مكت ركمانيةي عندما حكؿ رقابيـ اليـك اسيحيكف أحيانن جميبلن يمبسو الم
ينزلكا أحياءي كاف أف  ، لـ تكف ىناؾ فرصةالصميب كاف  يتـ إعداـ مجـر بكاسطة

كؿ نفسي عندما يطمب يسكع مف كؿ  نقطعـر يعمؽ حتى ينحسر دـ حياتو كيالمج
، ، الشيكانيةذكاتنا القديمة المتكبرةأف  ، يعني ببساطةصميبو كؿ يـكيحمؿ أف  يذتمم

ذكاتنا أف  ، حتىبشكؿ حاسـ عمى صميب المسيح تككف مسمرةأف  كالعنيدة يجب
، إرادتنا القديمة، كخططناأف  مذات يعنيالمفدية الجديدة تعيش حياة يسكعي المكت ل

                                                           
 ٗ-ٖ: ٕيف  ٕٛٓ
 ٕٗ: ٙٔمت  ٜٕٓ
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كالفرح،  كسعينا القديـ لمسركر القديمة، رنابالسمعة، كطرؽ تفكي كاىتمامنا القديـ
 اف، نحف نحيا  لو تمامن يمة مثبتة عمى صميب المسيحي اآلفكرغباتنا الجسدية القد

 .كمو (ِْ: ُٔ مت)اقرأ 
ال أحد أف  مف المحتمؿ (َُِ)حياة الكفرة إلىالذات ىك الطريؽ  إلىطريؽ المكت 
تمامنا مدل التزاـ اهلل التاـ بمكتناف لقد المسيح لم فرة الخطايا يدرؾ  إلىمف الذيف يأتكف 

 أدرؾ العديد مف الرجاؿ كالنساء العظماء عبر تاريخ الكنيسة ىذه الحقيقة:
 ال شيءي لذلؾ، حتى يصبح اإلنساف ال شيء اهلل يخمؽ مف": مارتف لكثر ،

 يخرج منو شياناي"أف  ال يستطيع اهلل
 دة، كىذه كاح لىإ: "لقد ركزت اآلف كؿ صمكاتي ىادكف سبرجف تشارلس

 ، كالحياة بجممتيا لو"يالصبلة الكاحدة ىي تمؾ، حتى أتمكف مف المكت عف الذات
 ااؿ يييي مف بيف جميع الرذىي العدك األكثر خيانة الذات: "ريتشارد باكستر

 ، كاألصعب عبلجا"ياألخرل ىك األصعب في اكتشافو
 ليو كيمكت"يإأتى يأف  ، يأمرهانسانن إالمسيح كفر: "عندما يدعك ديتريش بكني 
 لي باكر: "يسكع المسيح يطمب إنكار الذات، أم نفى الذات، كشرط  جي

سمطاف اهلل كأب كيسكع المسيح الخضكع ل إلىضركرم لمتممذةي إنكار الذات ىك دعكة 
 يييي فقبكؿ المكت لكؿ ما تريده الذات الجسدية ىك ما يدعكه المسيح  إنكار الذاتيكرب

نجمترا في إفي  ؼ بإيمانو الكبير كخدمة آالؼ األيتاـ، المعرك سياؿ جكرج مكلر
مت  :"كاف ىناؾ يـك ، عف سر خدمتو المثمرة لمربي أجاب قاابلن القرف التاسع عشر

األسفؿ ككينحنى حتى كاد يممس  إلى، كاف ينحني بينما كاف يتكمـ، ا"فيو، مت تمامن 
رادتو  عف آرااو كتفضيبلتو -لر األرض تقريبناي "لقد مت عف جكرج مك   -كأذكاقو كا 

، اجتيد فقط ألظير كمنذ ذلؾ الحيف -إخكتي كأصدقااي عف المكافقة أك المـك مف 
  (ُُِ)ا هلل"ينفسي مرضين 

                                                           
 ٕٗ: ٕيو ٕٓٔ

211 http://www.thetransformedsoul.com/additional-studies/spiritual-life-
studies/dying-to-self. 
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 (ُِِ)"منسحؽ"يخرل لممكت عف الذات ىي "مكسكر" كالمصطمحات الكتابية األ
  (ٖٕٔ)المفاىيـ الخاطئة عف االنكسار -أ
ي بعض األحياف نتخيؿ أناسنا ا ككنؾ حزيننا ككايبنا: فاالنكسار داامن  -ُ

اي في الكاقع، االنكسار الكتابي مكسكريف كأكلاؾ الذيف ال يبتسمكف أك يضحككف أبدن 
 ينتج الحرية كالشعكر العميؽ بالفرح كالسبلـي

 ": "أنا لست بخيرف أنا دكدةفاإلنسافاالنكسارىك التفكير بالسكء تجاه نفس  -ِ
 يككف ىنا تكاضع زااؼيأف  يمكف

فإف عددنا ال يحصى مف الناس كسار ىك ككنؾ شديد االنفعاؿ: "لؤلسؼ، االن -ّ
 ر الحقيقيي"الـ يختبركا لحظة مف االنكس ذلؾرفكف دالءن ممياة بالدمكع، كمع ذقد ي

االنكسار ىك ككنؾ تتأذل بشكؿ عميؽ بسبب الظركؼ المأساكية: قد  -ْ
 يختبر المرء الكثير مف األذل كال يزاؿ يشعر بالكبرياءي

 االنكسار كما يعرفو الكتاب الم دس  -ب
المطمؽ  ـتسميال –إلرادتي الذاتية  ىك التمزؽ المطمؽ مكسكر: "االنكسار -ُ

 -عناد  ال مقاكمة، كال غضب، كال -اهللي إنو يقكؿ: "نعـ، يا ربف"  إلىإلرادتي 
رادتو لحياتيي" ببساطة تسميـ نفسي لتكجييو  (ُِْ)كا 

ص يرة أك  جزياات إلىشيء يتـ سحقو  إلىاالنسحاؽ: ىذه الكممة تشير  -ِ
 مسحكؽ، كما يتـ تكسير الصخكري إلىقاعدة 

سرىا، كال يكأف  يسحقو فينا؟ ليس ركحنا التى يريدأف  "ما الذم يريد اهلل
 ةحد كبير رعا إلىيشبو   (ُِٓ)يكسر ارادتنا الذاتيةأف  يريد شخصيتنا األساسيةي ىك

، بؿ يجعمو خاضعا يؤذيو أك يشكىوأف  ال، الحصافتركيض  البقر الذيف يريدكف
ؽ حياة كركح الرب ألكامرهي "االنكسار الحقيقي ىك كسر إرادتي الذاتية حتى يتـ إطبل

                                                           
 ٚٔ: ٔ٘مز  ٕٕٔ
مت اساااتخالص معظااام اافكاااار التالناااة عااان االنكساااار مااان نانسااا  ي د،اااوس , االنكساااار , التسااالنم , القداساااة )شااانكاغو آي إل:  ٖٕٔ

 .٘ٗ-ٖٗ( , ٕٛٓٓمودي للنشر , 
214 Ibid, 44 
215 Ibid, 44 
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بلؿ عف اهلل ييي تمييف تربة ييي تجريد االعتماد عمى النفس كاالستقيسكع مف خبللي
  (ُِٔ)"يييي التكاضع قداـ اآلخريفـ اهللييي الصدؽ كاألمانة أماقمبي

 فات المنكسريفص -ج
صفات التالية مكجكدة فقط في لدينا "قمب منكسر كمنسحؽ"؟ الأف  كيؼ نعرؼ

 ، لكنيا ستنطبؽ بشكؿ متزايد عمى المسيحييف الممتمايف بالركح:يسكع
 الناس المنكسريف لدييـ ركح قابمية التعميـي -ُ
 الناس المنكسريف مستعدكف لمخضكع لآلخريفي -ِ
 كثر مف الناسيأا اهلل الناس المنكسريف يخافك  -ّ
 الناس المنكسريف لدييـ ركح الخضكعي -ْ
 الناس المنكسريف  يقبمكف رأل اهلل فكؽ الثقافة كالتقاليدي -ٓ
 ال يركجكف ألنفسيـ كال يخافكف مف أدنى مقعدي ،الناس المنكسريف -ٔ
 الناس المنكسريف يقبمكف الكرامة بمطؼ دكف كبرياءي -ٕ
 يحماية صكرتيـ إلىاليشعركف بحاجة كف بأخطاايـ ك الناس المنكسريف يعترف -ٖ
 مكر الص يرةيناس المنكسريف يطيعكف اهلل فى األال -ٗ

 يل قرارات فى حياتيـأيتخذكا أف  الناس المنكسريف ينتظركف الرب قبؿ -َُ
 الناس المنكسريف يسمككف باإليماف البالعيافي -ُُ
 سعادةيكثر مف الأمبكف القداسة الناس المنكسريف يط -ُِ

ما رأيؾ فيما يحدث إذا كاف أكثر منا يمكت حقا عف ذاتو؟ قيـ نفسؾ بيذه 
القاامةي ما ىك برأيؾ مختمؼ في منزلؾ؟ كنيستؾ؟ خدمتؾ؟ إتاحة الكقت ألم 

 شخص يريد المشاركة مع المجمكعةي

                                                           
216 Ibid, 44 
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حياة ال داسة  إلى: المكت عف الذات، يؤدل الخامس الحؽ الحيكل -٘
 .اا حاسمن يتطمب تسميمن ك 

المكت الذم يدعكنا إليو يسكع لف يحدث بدكف طاعتنا المتعمدة كالحاسمةي كلف 
ح لكثير منا دكف فترة التسميـ لف يحدث عمى األرجأف  ننمك فيو، عمى الرغـ مف

الحياة المسيحية أف  ي فما أذكى الشيطافي لقد أقنع جمكع المؤمنيفنضاؿ كصراع
ا تتكقع انتصارن أف  ، كأنيا ال ينب يالعادية ىي كاحدة مف الصراع ضد إرادة اهلل

حياة يسكع، التي تعمؿ فينا ف إ ايالصراع شااع كعاـ، لكف ليس عادين ايحاسمن 
 باإليماف، ىي الحياة المسيحية العاديةي

، ىناؾ قرارات ية كالركحية أنو في كؿ حرب ناجحةيكشؼ تاريخ الحرب البشر 
ارات حاسمة في ساحة انتص نقاط تحكؿ حاسمةي بدكف إلىاستراتيجية تؤدم 

 إلى، تيدر المكارد كتضيع األركاحي كيؼ يحتاج ىذا الجيؿ مف المؤمنيف المعركة
 بعض االنتصارات الحاسمةف

 ، صار مثاؿ االنتصار الحاسـ.اإلنسافيسكع،  -أ
ي ادر أف  ، ناضؿ يسكع ليحمؿ صميبوي كلكف قبؿفي بستاف جسثيماني

 كىك مقياس اهلل "الطبيعي"ي (ُِٕ)وييباستسمـ قمبو تمامنا إلرادة أ، ستافالب
 ة اهللي لـ يكف ، اختبر يسكع فترة صراع حقيقي لم اية مع إرادفي البستاف

 ، كلكف مطالب الطاعة ثقمت عمى إنسانيتويلديو طبيعة خاطاة
 حيث كاف السبيؿ الكحيد لحظة تسميـ حاسمة إلىف قبؿ أبيو أقتيد يسكع م ،

 يالسياديةهلل رادتو إلرادة  اإميـ لمتقدـ ىك تس
  لتكف المشياتى بؿ  :الحقيقية عندما صمى يسكع قاابلن جاءت لحظة النصرة"
 "يمشياتؾ
 قاـ يسكع لمكاجية الكحدة كالخيانة كالظمـ كاالتضاع منذ لحظة التسميـ ،

بينما كاف  يلييةاإل، اختبر يسكع القكة كمنذ لحظة التسميـ كالمكت بنعمة كشجاعةي
 إلى، سيقكد يسكع كؿ كاحد منا ميـ الحاسـ إلرادة أبيوة مف التسيسكع ينقاد لحظ

، ىنا المكاف الذم "ابنى :كؿ كاحد منا كيقكؿ إلىيأتي اهلل لحظة التسميـ الحاسـي كس
 إلىا الخيار الحاسـ لممكت مع المسيح سيؤدم حتمن ف إ تضع فيو حياتؾي"أف  أريدؾ

 حياة الكفرة الركحيةي
                                                           

 ٕٗ: ٕٕلو  ٕٚٔ
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اهلل المذبكح مف أجؿ الخطيةي بمعنى، كاف منذ تأسيس العالـ، كاف يسكع حمؿ 
عمؿ الفداء قد تحقؽ بالفعؿ في فكر اهللي ككاف االنتصار متأكد بالفعؿي كمع ذلؾ، فإف 
خطة الفداء لـ تكف تمقااية، كلكف كاف ال بد مف تنفيذىا في الكقت المناسبي كىذا ىك 

"تقديـ  إلىقد  فداه اهلل يدعك كؿ مؤمف أف  ماحدث معناي الكتاب المقدس ثابت ككاضح
  (ُِٖ)جسده )المفدل( ذبيحة حية، مقدسة، مقبكلة عند اهلل، عبادتو العقمية"

 : مثاؿ لمتسميـ الحاسـ براىيـإ -ب
 نزىة مف شأنيا -يسيركا معو أف  سحؽا  ، طمب اهلل مف إبراىيـ ك في ذات يـك

هللي كانت  ، كسمـ إبراىيـ نفسو بالكامؿجبؿ المكريا، جبؿ مكت المسيح إلىتؤدم أف 
ي كاف اهلل (ُِٗ)راىيـ باهلل كأكبر امتحاف لحياتوىذه لحظة محكرية في عبلقة إب

، " ا مع إبراىيـ منذ بداية الرحمة:ا جدن كاضحن  اؽى ، ال ًذم تيًحبُّوي، ًإٍسحى ًذ اٍبنىؾى كىًحيدىؾى خي
دً  إلىكىاٍذىىٍب  مىى أىحى قىةن عى ؿي اٍلًجبىاًؿ ال ًذم أىقيك  أىٍرًض اٍلميًري ا، كىأىٍصًعٍدهي ىينىاؾى ميٍحرى

، ربط ابف محبتو عد رحمة صعبة است رقت ثبلثة أياـي بكلـ يقاـك ابراىيـ (َِِ)ي"لىؾى 
 سحؽ إلبراىيـيإييي كمات ذبح كرفع السكيفبالم

بؿ فى تسميمو  -إسحاؽ  -، لـ يرغب اهلل في ذبيحة إبراىيـ في نياية المطاؼ
و مف خبلؿ ؽمة )يسكع(، "بدالن مف" إسحككام ي كقدـ اهلل ذبيحة مثالية(ُِِ)إلسحؽ
 إلى، كاف إبراىيـ يشارؾ في تمؾ الذبيحةي لـ يكف اهلل بحاجة المتكاضع التسميـ
، يصمي "ألىن ؾى الى تطيير القمب إلىقركف، كاف الممؾ داكد، الذم يتكؽ ي كبعد ذبيحة

ال  فىكيٍنتي أيقىدٍّمي  ةو كىاً  قىةو الى تيسىرُّ ًبذىًبيحى ىييىاي ًبميٍحرى كحه ميٍنكىًسرىةهي   تىٍرضى ذىبىاًاحي اهلًل ًىيى ري
أف  ال يكجد شيء يمكننا، احقن  ي(ِِِ)"اٍلقىٍمبي اٍلميٍنكىًسري كىاٍلميٍنسىًحؽي يىا اىهللي الى تىٍحتىًقريهي 

، الذم سيعكض عف مف نحف كماذا فعمناي ال نفعمو مف أجؿ اهللأف  نقدمو هلل، أك
لخطايا مف قمكبناي اهلل كحده يستطيع فعؿ ىذاي كؿ ما يمكننا إزالة الشعكر بالذنب كا

 اهلل في انكسار كانسحاؽ كنكاؿ نعمتوي إلىيمكننا فعمو ىك االقتراب 
                                                           

 ٔ: ٕٔرو  ٕٛٔ
 ٔ: ٕٕتك  ٜٕٔ
 ٕ: ٕٕتك  ٕٕٓ
 ٕٔ: ٕٕتك  ٕٕٔ
 ٚٔ-ٙٔ: ٔ٘مز  ٕٕٕ
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يتركو، ليترؾ أف  يقتؿ إسحؽو أراد إبراىيـأف  مرة أخرل، لـ يكف اهلل يريد
ـً كىالى تىٍفعىٍؿ ًبًو اٍل يبلى  إلىالى تىميد  يىدىؾى "قاؿ ")اهلل(:  ليترؾ أم حب منافسيالسيطرة، 

ـٍ تيٍمًسًؾ اٍبنىؾى كىًحيدىؾى عىنٍّي اًاؼه اهللى، فىمى ًمٍمتي أىن ؾى خى بمعنى،  (ِِّ)ي"شىٍيانا، ألىنٍّي اآلفى عى
أعرؼ بأنؾ أنت أف  "إنو ليس الصبي الذم أريده، لكف أنت يا إبراىيـف أردت فقط

لمكممة، عندما رفع  الحقيقي ممكي بالكامؿ كأف ىذه الحياة الثمينة ممؾ ليي بالمعنى
إبراىيـ السكيف في طاعتة هلل، كاف إبراىيـ ىك الذم مات، كليس إسحؽي مات إبراىيـ 
 عف حقو في امتبلؾ إسحؽ، ابف المكعدي ىذه كانت نية كقصد اهلل طكاؿ الكقتي

ا، يعطينا اهلل الحياة األبدية مف خبلؿ اإليماف بوي ثـ يطمب منا كبنفس الطريقة أيضن 
"يا رب، ىذه الحياة ليست  :لنرفع السكيف كنقكؿ -كذبيحة حية ديـ ىذه الحياة إليو تق

 إلىف سأذىب اف بدا أحمقنا إنسانين ا  ، حتى ك لؾف افعؿ بي كفٌى ما تختاره لى يالي، لكن
أقكلو، ككف ما أف  أفعمو، قؿ ما تريدنيأف  أذىب، أفعؿ ما تريدنيأف  حيث تريد مني

صعب فقط بسبب ذلؾ الجزء األناني مف حياتنا الطبيعية الذم أككنوي" ىذا أف  تريدني
يمسؾ، كالذم يعكؽ كيريد االحتفاظ بالسيطرةي ىذا ىك جزء طبيعتنا الذل تعامؿ معو 

يطٌيرنا منو لكي يمؤلنا أف  يسكع عمى الصميبي ىذا ىك جزء مف طبيعتنا الذل يجب
 ايبركحو  القدكس كأف يمنح البركات الكاممة لمممكتو عمين

في داخمنا، الذم يقاـك سيطرتو السيادية  الذلنميت أف  سكؼ يطمب منا اهلل فقط
اي ىذا ىك الذم يحاربو كيدفع يديو بعيدن  -الجسد  -كسمطانو المطمؽ، ذلؾ الجزء منا 

يفٌضؿ اهلل استخداـ  جزء طبيعتنا الذم ال يمكف فداؤه كلف يخضع أبدنا لسمطاف اهللي
أف  اي لكننا ال نستطيعحنا إياىا  لمجده أكثر مف أخذىا بعيدن المكاىب كالبركات التي من

نعرؼ ما ىك الجزء الذم سيبقى عمى المذبح مع المسيح، أك أم جزء سكؼ يقـك مف 
اهللي نرفع سكيف التسميـ الكامؿي  إلىعمى المذبح، حتى نقدـ كؿ ما لدينا دكف تحفظ 

 كف ذبيحة حيةيتكأف  ما يعنيوار ىك ما يحيا كما يمكتي ىذا ىك يخت
أف  فى حياتؾ كيطمب منؾ؟ ما ىى المحبة التى حاسـىؿ اختبرت التسميـ ال

 ؟تمكت عنيا
                                                           

 ٕٔ: ٕٕتك  ٖٕٕ
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  .الجتماع الحصة ال ادمة كاجبات الدرس
بما في  ،ة ىذا األسبكع لمراجعة ىذا الدرسقض ما ال يقؿ عف ثبلثيف دقيقا -ُ

 يجؿ البصيرةأقدس مف ، كاسأؿ الركح الذلؾ شكاىد الكتاب المقدس
، كما يرات محددة يجب إجراؤىا في حياتؾسجؿ في دفتر يكمياتؾ أم ت ي -ِ

 يكشفيا الرب لؾي
، كسجؿ في عمى األقؿ في كقت عبادتؾ اليكمي تأمؿ في مزمكر كاحد -ّ

 مذكراتؾ ما يقكلو كاتب المزمكر عف طبيعة اهلل كصفاتوي
ناء سجؿ في صحيفتؾ صبلة شخصية مف أجؿ الت يير كالنمك الركحي ب -ْ

 عمى ىذا الدرسي
 يتدرب باستخدـا دليؿ الصبلة اليكمي لمدكتكر براكف في صبلتؾ اليكمية الخاصة -ٓ
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 6الدرس 

 

 2-دراك الذاتى عن طريق إالتشكيل الروح
 

 الخامسمراجعة الدرس 
ي اطمػػب مػػف الطػػبلب  سػػبكع الماضػػىالحيكيػػة فػػى درس اإل السػػت ؽحقػػااالاذكػػر 
ػػػا  راجػػػع يالخػػػامس مشػػػاركة صػػػمكاتيـ الشخصػػػية مػػػف الػػػدرسالمسػػػتعديف ل لبنػػػات أيضن

 يالبناء لمتشكيؿ الركحى
 هداف الدرس أ

 :يجب عمى الطبلب أف ،ية ىذا الدرسعند نيا
   ييفيمكا الحقااؽ الحيكية لمعرفة أنفسيـ -ُ
   ينكسار الكتابىئليفيمكا النتااج الجميمة ل -ِ
ظيػػػرت حيػػػاة يسػػػكع االنكسػػػار أيتكممػػػكا عػػػف كيػػػؼ أف  يككنػػػكا قػػػادريف عمػػػى -ّ
   يالركحى
 يعرفكا كيفية زراعة حياة شبع المسيحي -ْ

 لقعتث من الحيتة 
 احة منزلػػػو سػػػالكمثػػػرل الجميمػػػة فػػػي برادفػػػكرد فػػػي د زكجتػػػي شػػػجرة لػػػدل كالػػػ

ي أتػػػذكر أنػػػو بعػػػد زراعتيػػػا بكقػػػت األماميػػػةي شػػػجرة جميمػػػة ييي مػػػع جػػػذع يميػػػؿ قمػػػيبلن 
أف  سػنة، أتيػت أنػا كعػاامتي لمزيػارةي أكؿ شػيء الحظتػو ىػك خمػس عشػرةقصير، قبؿ 

ػػا عمػػى زرعيػػا بشػػكؿ مسػػتقيـي فكػػرت بػػالحفر  حػػكؿ الجػػذكر مػػف زرعيػػا لػػـ يكػػف حريصن
الشػجرة نمػػت مػػف أف  ي فػي حػػيفاكدفعيػا بشػػكؿ مسػتقيـ، لكنيػػا لػـ ينفػػع ىػػذا الجيػد أبػػدن 

ا، فإنيػػػا ال تػػػزاؿ تميػػػؿ كمػػػا كانػػػت مزركعػػػةي كالكقػػػت لػػػـ شػػػجرة كبيػػػرة جػػػدن  إلػػػىالشػػػتمة 
يقكميػاي كسػنكات مػػف الشػمس كالريػػاح كالمطػر لػـ تجعميػػا تنمػك بشػػكؿ مسػتقيـي عنػػدما 



118 

 

اد فركعيا، فإف اختبلؿ التكازف في الػكزف قػد يػؤدم فػي النيايػة كتزد اتزداد الشجرة نمكن 
 يا شجرة تميؿ قميبلن ي ربما ستككف داامن سقكط برادفكرد الجميمة إلى

، ينمكف في كثير مف األحياف كما كػانكا مػزركعيفي يمكػف كالناس، مثؿ األشجار
لنعمػػةف ال تقػػكيـ أماكننػػا المعكجػػة كتنعػػيـ مجاالتنػػا القاسػػيةي ىػػذا ىػػك كػػؿ شػػيء عػػف ا

، اتنػػا المسػػػيحية مػػػف زراعػػة قمػػػب رقيػػؽ، كركح قابمػػػة لمػػػتعمـشػػيء أكثػػػر أىميػػة فػػػي حي
، مثػػػػػؿ األشػػػػػخاص المػػػػػااميفكطاعػػػػػة متكاضػػػػػعة لكممػػػػػة اهللي مػػػػػف الصػػػػػعب تصػػػػػكيب 

 ، عندما يسمحكف لتربة قمكبيـ بالتصمب خبلؿ مكاسـ الحياةياامةاألشجار الم
يكػػػػكف الرجػػػػؿ أك المػػػػرأة أف  ، بػػػدأنا بتػػػػدريس ذلػػػػؾ مػػػػف أجػػػؿلسػػػػابؽفػػػي الػػػػدرس ا

حقػػػااؽ  مػػػانينكػػػكف مقتنعػػػيف بثأف  ، يجػػػبنكػػػكفأف  بػػػالركح كمػػػا دعانػػػا اهلل الممتماػػػة
 ، سنبني عمى ىذه جميعايحيكيةي في ىذا الدرس

  رئيصيتالفكرة ال
ف إ صػكرة المسػيحي إلػىىػك أمػر حاسػـ لمتشػكؿ  -معرفة نفسػي  -الكعي الذاتي 

 يىي أعظـ عدك "الذات" غير المقدسةأف  لنفسو حقنا ىي معرفة اإلنسافمعرفة 

 الدرس 
 إلػػىالمػػكت عػػف المصػػمحة الذاتيػػة المؤديػػة  ك: ىػػالسػػادس الحػػؽ الحيػػكل -ٙ

 صكرة المسيح ممكف ف ط بالنعمة مف خالؿ اإليماف. إلىالتشكيؿ الركحي 
كعمػػػؿ نعمػػةي يحػػػاكؿ  (ف الػػػنفس )الػػذاتنكػػكف حػػػذريف لفيػػـ المػػػكت عػػأف  يجػػب

 بمػػكت طبيعػػتيـ الخاطاػػةي لكننػػا ال نسػػتطيع ايصػػبحكا أبػػرارن ف أ الكثيػػر مػػف المسػػيحييف
نعػػػيش حيػػػاة مقدسػػػة كمقامػػػة مػػػف أف  نميػػػت الطبيعػػػة الخاطاػػػة بمفردنػػػاي كال يمكننػػػاأف 

ا انضػػباطنا كقػػكة إرادتنػػا ليسػػأف  ذلػػؾ  فينػػاي ينجػػزأف  تمقػػاء أنفسػػناي اهلل كحػػده يسػػتطيع
الػػػذات، مثػػػؿ  يمركػػػزة حػػػكؿ الػػػذاتبكػػػؿ مظاىرىػػػا المت، ا ليزيمػػػة الكبريػػػاءف تقريبنػػػيكػػػافي

جذكر شجرة عمبلقة، ممفكفة حػكؿ كػؿ قػرار، ككػؿ عمػؿ صػالح، ككػؿ تصػرؼ، ككػؿ 
تكسػػر عبكديتيػػاي أيػػػف أف  كالنعمػػػة كحػػدىا  يمكػػفتضػػحية، ككػػؿ عبلقػػة فػػي حيػػاتيي 

 تكجد ىذه النعمة؟
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 .الصميب كال يامة كتطبؽ باإليماف النعمة تكجد فى قكة -أ
يكسػػر المصػػمحة الذاتيػػةي ىػػذه ىػػي الرسػػالة الثابتػػة ف أ كحػػده يمكػػف قػػط الصػػميبف

ي ىنػػا يتحػػدث بػػكلس عػػف الصػػميب (ِْ: ٓغػػؿ) إلػػىلمعيػػد الجديػػدي انظػػر مػػرة أخػػرل 
دكره الحيػػكم فػػي حيػػاة منتصػػرة ممياػػة بػػالركح القػػدس عنػػدما يقػػكؿ: "كأكلاػػؾ الػػذيف ىػػـ ك 

 الصميبي إلى" تشير كممة "صمبكا يمع األىكاء كالشيكات"المسيح قد صمبكا الجسد 
الحكػػـ صػػدر أف  ، شػػيد بػػكلسكنيسػػة غبلطيػػة  إلػػىابؽ فػػي رسػػالتو فػػي كقػػت سػػ
ي الكقػػت ، كأنػػو كػػاف يعػػيش فػػف أجػػؿ النصػػر عمػػى المصػػمحة الذاتيػػةعمػػى الصػػميب مػػ

ػا الحاضر في ىذا الكاقع: " ي فىمى ، فىأىٍحيىا الى أىنىا، بىػًؿ اٍلمىًسػيحي يىٍحيىػا ًفػي  ًمٍبتي مىعى اٍلمىًسيًح صي
ب ًنػػي كىأىٍسػػمىـى  أىٍحيىػػاهي  ػػاًف اٍبػػًف اهلًل، ال ػػًذم أىحى ػػاًف، ًإيمى ػػا أىٍحيىػػاهي ًفػػي اإًليمى ػػًد، فىًإن مى سى اآلفى ًفػػي اٍلجى

ػػأف  يبػػدك (ِِْ)ٍجًمػػي"نىٍفسىػػوي ألى   يكػػكف ميتنػػاأف  ىنػػاي كيػػؼ يمكػػف لئلنسػػاف اىنػػاؾ تناقضن
   كعمى قيد الحياة في نفس الكقت؟

نشأ لمحياة كيعيش إف "أنا" الذم 
التي  ف ىك "أنا" المقامة كالمنتصرةاآل
حيا في يسكع كتممؾ بسيادةي ىذه ىي ت

الحياة تحت سيطرة الركح القدسي ىذه 
يتـ فييا تجاىؿ ىي الحياة التي 
، كمصالح المسيح مصالح الفرد نفسو

شتراؾ االأف  شيادة بكلس تكشؼأكالني 
ف فى مكت كقيامة يسكع ىك باإليما

العديد مف المسيحييف  (ِِٓ)، بؿ المكت نفسوفقط المفتاح، ليس م فرة الخطايا
يعيشكف حياة ميزكمة ألنيـ يحاكلكف بأنفسيـ ىزيمة عدك ال يمكف ىزيمتو إال عمى 

يسكعي يتـ  إلى، لكنيـ نادرنا ما ينظركف الداخؿ إلىي إنيـ ينظركف داامنا الصميب
يرة لكبان ، بقي في جز  ،، كىك جندم يابانير القصة الحقيقية عف ىيرك أكنكداإخبا

مف نياية الحرب العالمية ، بعد تسعة كعشريف عامنا ُْٕٗبالفمبيف، حتى عاـ 
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، ثناء ىذه السنيفأك  ي(ِِٔ)ت اليابافاستسممأف  ، ألف األخبار لـ تصؿ إليو بعدالثانية
، مما ت مع السكاف المحمييف الفمبينييفشارؾ السيد أكنكدا سنكات عديدة في اشتباكا

اف حاأسفر عف مقتؿ ثبلثي ، لكنو لـ كؿ الناس إقناعو بأف الحرب انتيتف شخصن
 يقتنع حتى جاء قااده السابؽ لرؤيتو كقدـ لو أكامر رسميةي

، يقاتؿ الكثير مف المؤمنيف معارؾ خاسرة مع الجسد ألف ا مثؿ ىيركتمامن 
المتمحكرة حكؿ الذات قد يـ بأف النفس القديمة المتكبرة ك قمكب إلىاألخبار لـ تصؿ 

 نفرح بالصميبفأف  عمى الصميبي كاحدة مف أسرار النعمة ىك ىيزمت
 النعمة تكجد فى حضكر يسكع الساكف فينا. -ب

الصػمب مػع المسػيح أف  ، يكضح بػكلس(ُِػَِ: ِغؿ)أىؿ  إلىفي رسالة بكلس 
لػػيس سػػكل جػػزء مػػف عػػبلج اهللي ككننػػا مصػػمكبيف مػػع المسػػيح يجعمنػػا مسػػتعديف لمػػؿء 

ييي المسػػيح، الػػذم ىػػك كحػػده ممتمػػ ػػًؿ اٍلمىًسػػيحي يىٍحيىػػا ًفػػي    بالحػػب المتكاضػػع كالمتفػػانى: "بى
ب ًنػػي كىأىٍسػػمىـى نىٍفسىػػوي ألىٍجًمػػييي" يصػػؼ بػػكلس حياتػػو اآلفي "المسػػيح يحيػػا فػػٌي"ي أف  ال ػػًذم أىحى

ىذا ىك سر الحياة المقدسةف يقػكؿ دينػيس  كيػنبلؼ، "أف تصػبح مثػؿ المسػيح ىػك عمػؿ 
 (ِِٕ)"ا المسػػػيح فينػػػا، كلػػيس كمػػػا نسػػعى لنكػػػكف مثمػػػويالنعمػػةي كيحػػػدث فقػػط عنػػػدما يحيػػ

لؤلسػػؼ، العديػػد مػػف النػػاس اليػػـك ال يختبػػركف حيػػاة يسػػكع ألنيػـػ ال يعيشػػكف فػػي إدراؾ 
 كجكده الساكف فييـي كآخركف ال يزرعكف شركتو كما يجب أك يعيشكف في قكتوي

الثبػات  نػاقش مػا يعنيػو ؟" الحياة المثمػرةنو "سرإ، ماذا قالو يسكع (ُٓ يك)فى   
 ؟فى المسيح

 .فى حضكر الركح ال دس الساكف فيناالنعمة تكجد  -ج
يفسح التفريع الذاتي مساحة لمسػكف الكامػؿ كسػيطرة الػركح القػدسي ىػذا مػا يعنيػو 

كًح،" يسػكع يحيػا (ُٖ: ٓأؼ) بلىعىةي، بىػًؿ اٍمتىًمايػكا ًبػالرُّ ٍمًر ال ًذم ًفيًو اٍلخى كا ًباٍلخى : "كىالى تىٍسكىري
 ندما نمػكت عػفعيعمؿ بالكامؿ فينا فقط أف  خبلؿ الركح القدس كلكنو يمكففينا مف 
، فػػػػإف ديػػػػد مػػػػف نصػػػػكص العيػػػػد الجديػػػػد األخػػػػرلكالع (،ٓ غػػػػؿػ )ا لػػػػكفقنػػػػ (ِِٖ)يأنفسػػػػنا

                                                           
226 http://www.bbc.com/news/world-asia-25772192. 

 .ٜ, ٔ,  ٕٚٔٓفرباير  –ديننس كننالف , " فكر املسنح ", الدعوة العلنا , يناير  ٕٕٚ
 ٙٔ:  ٗٔيو  ٕٕٛ
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الحػػظ كيػػؼ يعبػػر عنيػػا بػػكلس  حضػػكره السػػاكف ىػػك مفتػػاح الحيػػاة الشػػبيية بالمسػػيحي
ب ػةه بالقكؿ : مىحى كًح فىييػكى فىػرىحه سىػبلىـه، طيػكؿي أىنىػاةو" : "كىأىم ا ثىمىري الػرُّ

أف  ي النقطػة ىنػا ىػي(ِِٗ)
 الركح(ي الثمر الركحي ىك )ثمر

ي (َِّ)، كلػػيس ثمرنػػاف أنػػػت كأنػػا نحػػف البػػذكر التػػػي تقػػع فػػي األرض كتمػػػكتثمػػره
، فيػػك الشػػخص الػػذم يعطينػػا الحيػػاة كيسػػبب كػػف عنػػدما نمػػكت، كنسػػتمر فػػى المػػكتكل

ف لكػف اهلل ى أنفسنا في محاكلة لتكػكف صػالحيفما ننسى ىذا كنبلنا النمك كالثمري أحيانن 
يفي ايجعمنػأف  كحػده يسػتطيع ا مؤلمػة فػي كثيػر طريقػة اهلل لكػى يجعمنػى صػالحن  صػالحن

، أصػػػبحت الكبريػػػاء ككػػػؿ مظاىرىػػػا افي مثػػػؿ الشػػػكااب المخمكطػػػة بالػػػذىبمػػػف األحيػػػ
؟ أعمػػػف مثبتػػػة بطبيعتػػػيي فقػػػط الػػػركح القػػػدس كحػػػده  يمكنػػػو صػػػقمياي كيػػػؼ يفعػػػؿ ذلػػػؾ

ال يمكػػػف   (ُِّ)"يىػػػك الػػػذل يعمػػػد  بػػػالركح القػػػدس كالنػػػاريسػػػكع "أف  حنػػػا المعمػػػدافيك 
، ألف األكسػػػاخ كالنجاسػػػات فػػػى داخمػػػو ، مػػػف الخػػػارجتطييػػػر قمػػػب المػػػؤمف، كالػػػذىب
 يتـ صيرىا كصقميا بنيراف الركح القدسيأف  مختمطة مع بر اهللي لذلؾ يجب

يػػػذ فػػػي عيػػػد ره التبلم، ىػػػذا ىػػػك اختبػػػار التطييػػػر الػػػذم اختبػػػا لشػػػيادة بطػػػرسكفقنػػػ
ػػا الخمسػػيف: "أك  العنصػرة كحى اٍلقيػػديسى كىمى ـي الػرُّ ـٍ ميٍعًطينػا لىييػػ ، شىػًيدى لىييػػ كىاهللي اٍلعىػاًرؼي اٍلقيميػػكبى

، ًإٍذ طىي ػ بىٍيػنىييـٍ ًبشىػٍيءو ـٍ ييمىيٍٍّز بىٍينىنىػا كى لى اي كى ي"لىنىا أىٍيضن ػاًف قيميػكبىييـٍ رى ًباإًليمى
  دعكنػا نفػرح ي(ِِّ)

 الذم يقدس قمكبنا باستمراري ركح القدس الساكف فينابحضكر ال
حيػػاة الػػرب يسػػكع فينػػا ىػػى ثمػػرة المػػكت عػػف ف إ :السػػابع الحػػؽ الحيػػكل -ٚ
 الذات.

بب كسػ يالتسػميـ لممسػيح ية حيػاةالمكت عف الذات ليس نياية فى حد ذاتو بؿ بدا
 فبيا قة لـ تكف تحمـينيا ستمكت بؿ ستحيا بطر أدفف البذكر فى التربة ليس فى 

ىي حياة أصبحت فييا شخصية يسػكع أكثػر إشػعاعناي ىػذا مػا  ،كالحياة المسيحية
تككف مقدسناي كأم اعتراؼ بالقداسة أك تعميـ عف القداسة ال يتفػؽ مػع حياتػو أف  يعنيو

لعػالـ المسػيح كالتعميـ ليست القداسة الحقيقيةي "إف الطريقة الكحيػدة التػي سػيعرؼ بيػا ا
                                                           

 ٕٕ: ٘غب  ٜٕٕ
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الػػػذم  يكػػػكف ىنػػػاؾ تكاصػػػؿ بػػػيف حياتنػػػا كالشػػػخصأف  بيجػػػ ىػػػي مػػػف خبللنػػػاي لػػػذلؾ
 (ِّّ)"نمثموي
 القداسة ليست القكةي 
 القداسة ليست االنفصاؿ عف العالـي 
 القداسة ليست فعؿ ما ىك صكابي 
 القداسة ليست ىى المكاىب الركحيةي 

ي كنتيجػة المػكت عػف ة لكػف البػر الحقيقػى ىػك حيػاة يسػكعيكجد ىناؾ ثمػر لمقداسػ
ض صػفات حيػاة ىنػا فقػط بعػ يحياة يسكع ظاىرة فينا كمف خبللنػا الذات ستككف دااما

 :يسكع تنمك فى داخمنا
المكمفػػة كالكػػـر  حيػػاة يسػػكع الظػػاىرة فػػي القمػػب النقػػي سػػتككف حيػػاة المحبػػةف إ -أ

 (ِّْ)المتزايد كحياة التضحيةي
شػػػكؿ متزايػػػد حيػػػاة يسػػػكع الظػػػاىرة فػػػي القمػػػب النقػػػي سػػػكؼ تكػػػكف ممتماػػػة ب -ب

 (ِّٓ)بالركح القدسي ؤيدة)مسيطر عمييا( كم

حيػاة يسػكع الظػاىرة فػي القمػب النقػي سػتككف طػاىرة بشػكؿ متزايػد: مسػػالمة،  -ج
 (ِّٔ)لطيفة، مقبكلة، رحيمة، غير متحيزة، كبدكف رياءي

حيػػػاة يسػػػكع الظػػػاىرة فػػػي القمػػػب النقػػػي سػػػتككف حيػػػاة عميقػػػة فػػػى  البصػػػيرة  -د
 (ِّٕ)يالركحية
، كخاليػػة ةتككف أكثػػر راحػػة، مسػػالمالنقػػي سػػ حيػػاة يسػػكع الظػػاىرة فػػي القمػػب  -ىػػػ

   (ِّٖ)مف الخكؼ كالقمؽي
 (ِّٗ)يحياة يسكع الظاىرة في القمب النقي ستككف حياة الشركة -ك

                                                           
 .ٜكننالف ,   ٖٖٕ
 ٙٔ: ٖيو ٔ؛  ٕٚ: ٔيع  ٖٕٗ
 ٖٔ: ٗ؛  ٗ: ٕ؛ اع  ٛٔ: ٘ف أ ٖٕ٘
 ٚٔ-ٙٔ: ٖيع  ٖٕٙ
 ٛ: ٘مت  ٖٕٚ
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حياة يسكع الظاىرة في القمب النقى ستككف حياة منتصرة بشػكؿ متزايػد عمػى  -ز
 (َِْ)محاربة الخطية المحيطةي

إذا  (ُِْ)كاضػع المتزايػديحياة يسكع الظاىرة في القمب النقػي سػتككف حيػاة الت -ح
كجػػدت نفسػػي فػػي مكػػاف اضػػطررت فيػػو الختيػػار صػػفحة كاحػػدة مػػف الكتػػاب المقػػدس 

ا يػارمي إنػو حقنػتخاسػيككف  (،ِ فػي)أف  لكػى أتعمػـ عػف شخصػية حيػاة مقدسػة، أعتقػد
نعيشػو أف  كاحدة مف أكثر الفصػكؿ معمنػة فػي الكتػاب المقػدس عػف الفكػر الػذل يجػب

، قػػػـ بعمػػػؿ قاامػػػة عػػػف صػػػفات القداسػػػة المتفانيػػػة (ِيفػػػ)كالحيػػػاة التػػػي نحياىػػػاي مػػػف 
 المكجكدة في يسكعي كشارؾ بيذه مع مجمكعتؾي

 الشخص الذم يستيمؾ مع المصمحة الذاتية ىك عبد لممظيػر كالسػمعة كال يمكػف
 يخدـ أخيو اإلنساف بطرؽ متكاضعةيأف 

، عػف رجػؿ أصػبح ؿيركم دكتكر دينػيس كينكلػك القصػة التاليػة لصػمكايؿ برينجػ 
 :اككاحد مف أكثر قادة جيش الخبلص نفكذن  امبشرن 
، عيػػرض ة سػػامكيؿ برينجمػػي فػػي جامعػػة بكسػػطفخػػبلؿ سػػنتو األكلػػى فػػي جامعػػ 

ية جماعة غنية في سػاكث بينػد بكاليػة إنػدياناي كػاف لديػو فرصػة لبػدء خدمتػو  اعميو رع
ضػػماـ ف يػػدعكه لبلنفػػي الجػػزء العمػػكم مػػف القاامػػة االجتماعيػػةي لكنػػو شػػعر بػػأف اهلل كػػا

، لػػذلؾ عبػػر المحػػيط األطمسػػي كقػػدـ نفسػػو لمجنػػراؿ كيميػػاـ بػػكث جػػيش الخػػبلص إلػػى
 )مؤسس الخدمة(ي

ي خطيػر؟ فسػألو برنجػؿ، مػاذا تقصػد؟ :، قػاؿ بػكث""نحف ال نريدؾي أنػًت خطيػر 
أحػد الضػباط  إلػى"لديؾ الكثير مف التعميـي كلػف تكػكف عمػى اسػتعداد إلخضػاع نفسػؾ 

نجػػؿ، أرجػػكؾ قػػاؿ بري"ي"ىػػـ قػػادة المػػكظفيف المتجػػدديف نػػاةالسػػكارل كالز أف  ىنػػا حيػػث
 "أعطني فرصة

مركػزم فػي لفيمػؽ جػيش الخػبلص ال حذيػةأنجػؿ لمعمػؿ كماسػح لذلؾ تـ تعييف بري
، بػدأ برينجػؿ تنظيػؼ عمى أرضية ترابيػة غارقػة فػي المػاء، لندفي في قبك غير مكتمؿ

 ا في الجيشيالطيف مف أحذية متشردم الشكارع المتدديف الذيف كانكا جنكدن 
                                                           

 ٔ: ٕٔعب  ٕٓٗ
 .ٕيف  ٕٔٗ
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مػػاذا تقصػػد؟" "كتنا داخمينػػا قػػاؿ: "أنػػت مجنػػكف"ي فػػي أحػػد األيػػاـ بػػدا أنػػو سػػمع صػػ
برينجػػؿ "تػػذكر ذلػػؾ الرجػػؿ الػػذم دفػػف كزنتػػو فػػي األرض؟" قػػاؿ الصػػكت  ىكػػذا سػػأؿ

غػرؽ برينجػؿ  "ايتمقيتػوي كنػت فقػط تطرحػو بعيػدن  الداخميي "فكر فػي كػؿ التػدريب الػذم
فقػػدت قيادتػػؾ؟ ؟ ىػػؿ يػػا رب، ىػػؿ أنػػا خزيتػػؾ" اابل:كبػػدأ فػػي الصػػبلة  قػػ فػػي االكتاػػاب

أصػػبح ىػػذا القبػػك المكحػػؿ قاعػػة  "، فقػػد غسػػمت أقػػداميـفتػػذكر، سػػاـ" "فأجػػاب الػػرب:
ي كمػػػف ذلػػػؾ اليػػػـك ث شػػػعر برينجػػػؿ بكجػػػكد الػػػرب المطمػػػافالسػػػماء حيػػػ إلػػػىانتظػػػار 
جػػؿ اآلخػػريفي فقػػط الػػركح القػػدس كحػػده أا، عػػرؼ أنػػو دعػػي لينفػػؽ نفسػػو مػػف فصػػاعدن 
 (ِِْ)"يممكننا يجعؿ ىذا النكع مف التفكير المضحىأف  يمكف

مع الحياة المتكاضعة لمرب  ا حكؿ أم فكرة عف القداسة التي ال تتطابؽكف حذرن 
 يسكعي
الحياة الثابتة كالمثمرة لشبو المسيح، ىػى حيػث ف إ :الثامف الحؽ الحيكل -ٛ

   مدل الحياة.ماتت الذات كسيطر المسيح عمى الحياة، تتطمب حياة زراعة كرعاية 
 إلػػىكتطييػر القمػػب لػػيس نيايػػة سػػعيناي نحػػف مثػؿ الطيػػاريف الػػذيف كجيػػكا الطػػاارة 

 إجراء تصحيحات ال حصر ليا قبؿ ىبكط الطاارةي إلىالمدرج كلكننا سنحتاج 
 (ِّْ)مػػػكت مسػػػتمري -الػػػذات ىػػػك مػػػكت حػػػي  كالمػػػكت الركحػػػي لممسػػػيحييف عػػػف

مػػة  "المػػكت عػػف الػػذات" ا الكملنػػ ذبيحػػة مسػػتمرةي تصػػكر -ىػػي ذبيحػػة حيػػة  كذبيحتنػػا
نكػػكف حػػذريف حتػػى ال أف  ، لكػػف يجػػبتعممنػػا الحقػػااؽ الركحيػػةأف  فقػػط وكالقصػػد منػػ

تسػميـ النقػين ك  مػبالقف إ ننحرؼ عف كممة اهللي القمب النقي ليس نياية سػعينا لمقداسػةي
أعمػى مػدل  إلػىنصػعد أف  ينػا، لكػف يجػب عمالرحمةسيزكدنا بشكؿ أفضؿ فى  االرادة
 فالحياة

كمػف خػبلؿ ركح اهلل  ي حيػاة النمػك كالتقػديس التػدريجىيالحياة الممتماػة بػالركح ىػ
يف يرغبػكف فيمػا يمػي نصػيحة عمميػة ألكلاػؾ الػذ (ِْْ)مجػد"ي إلػىيتـ ت ييرنا مػف "مجػد 

 (ِْٓ) يفي تعميؽ حياة القداسة
                                                           

 .ٜكننلو,   ٕٕٗ
 ٖٕ: ٜلو  ٖٕٗ
 ٛٔ: ٖكو ٕ ٕٗٗ
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 زراعة ال داسة  -أ
المفيدة في المقاؿ التالي، يقدـ صديقي فيؿ براكف بعض النصااح الكتابية ك 

 القداسة: إلىجدنا، حكؿ السعي 
 خطكات لم داسة ةست

 دكتكر فيؿ براكف

هلل، "ف كالقداسػػة التػػى نتبعيػػا ىػػى قداسػػة انتبػػع القداسػػةأف " (ُْ: ُِعػػب)تحثنػػا 
، قىػػ"الػػذل  كالتػػى تػػرل بالكامػػؿ فػػى يسػػكع ػػٌر كىالى دىنىػػسو قػػدكسه ًبػػبلى شى ػػًف ىػػك ُّ ػػؿى عى ًد اٍنفىصى

طىاةً   (ِْٔ)"ياٍلخي
 تخمص مػففعػداء المػاراثكف يػ ي(ِْٕ)ع القداسػة بطػرح كػؿ ثقػؿ جانبػاف نتبنح :أكالن 

تطرحػػو أف  ، فيجػػبلمقداسػػة ي إذا كػػاف ىنػػاؾ أم شػػيء يعػػكؽ تبعيتػػؾكػػؿ أكقيػػة تثقمػػو
ي كػاف ميمػا ال شػ ال ييػـ  -، الكبريػاء، العبلقػات ف اإلعبلـ، المػاؿ، المكسػيقىابن جان
كقػػت لمػػتخمص منػػوي ىػػؿ طرحػػت ، فقػػد حػػاف الا كػػاف ذلػػؾ يعػػكؽ تقػػدمؾ فػػي القداسػػةإذ

 القداسة؟ إلىا كؿ ثقؿ في سعيؾ جانبن 
ليسػػػت ىػػػي  ي األثقػػػاؿ(ِْٖ)نتبػػػع القداسػػػة بطػػػرح كػػػؿ خطيػػػة محيطػػػةنحػػػف  :اثانينػػػ

نطػرح الخطيػة المسػتعبدة بسػيكلة أف  اي يجػباألشياء الكحيدة التي يجػب طرحيػا جانبنػ
ػاي مػػا ىػػذه الخطيػػة فريسػػة ليػػاي جميػػع  بسػػيكلة اإلنسػاف؟ إنيػا الخطيػػة التػػى يسػػقط أيضن

، كىػػػػك المظيػػػػر األساسػػػػي بسػػػػيكلة فريسػػػػة لمتمركػػػػز حػػػػكؿ الػػػػذات المػػػػؤمنيف يسػػػػقطكف
 بكاسػطةالمسػيح  إلػىا مبػدأ الخطيػة ىػذا بػاالقتراب لطبيعتنا الفاسدةي كنحف نطرح جانبن 
، سػتككف ىنػاؾ قمبػؾ باإليمػاف يطيػرأف  ، حتػى بعػدتطييػر ركحػو القػدكسي كمػع ذلػؾ

يصػػفو  مػػا انبػػا بعمػػؿ كػػؿكلةي نحػػف نطػػرح ىػػذه الخطايػػا جخطايػػا قػػد تتػػكرط فييػػا بسػػي
الى تىٍصػنىعيكا " و(ِْٗ)اسػتخداـ كسػااط النعمػةف الخطيػة: لحراسة أنفسنا م الكتاب المقدس

                                                                                                                                      
 ٔٔ: ٙكو ٔ ٕ٘ٗ
 ٕٙ: ٚ؛ ٘ٔ: ٗ؛ ٜ: ٔ عب ٕٙٗ
 ٔ: ٕٔعب  ٕٚٗ
 ٔ: ٕٔعب  ٕٛٗ
 ٛٔ-ٖٔ :ٙف أ؛ ٔٗ: ٕٙ؛ مت ٔٔ: ٜٔٔمز  ٜٕٗ
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ػػًد ألىٍجػػًؿ الش ػػيىكىاتً  سى ػػبىاًبي ةي فىػػاٍىريٍب ًمٍنيىػػا، كىاٍتبىػػًع اٍلًبػػر  "ي (َِٓ)"تىػػٍدًبيرنا ًلٍمجى ػػا الش ػػيىكىاتي الش  أىم 
ػعى ال ػػًذيفى يىػػٍدعيكفى الػر ب  ًمػػٍف قىٍمػػبو نىًقػيٍّ كىاإلً  ب ػػةى كىالس ػػبلىـى مى ػافى كىاٍلمىحى فػػي  و كالسػػمكؾ(ُِٓ)ي"يمى

 ي ىؿ تعاممت مع الخطية التي تستعبدؾ بسيكلة؟(ِِٓ)الركح
التركيػز الثابػت أف  يعػرؼ كػؿ عػداء ي(ِّٓ)يسػكع إلػىنحف نتبع القداسػة بػالنظر  :اثالثن 

ة ي تعنػػػي كممػػػػكزي فالعػػػػداء المشػػػتت ىػػػك عػػػػداء خاسػػػرح الفػػػعمػػػى خػػػط النيايػػػة ىػػػػك مفتػػػا
، كأف تحػػدد نظػػػر نتبػػػاهمعنػػى "تكجيػػػو انتبػػاه الفػػػرد دكف تشػػتيت اال إلػػػى" المترجمػػة "نػػاظريف

نثبػػت نظػػرة نفكسػػنا عمػػى يسػػكع بثقػػة أف  الشػػخص عمػػى شػػخص مكثػػكؽ بػػو"ي يجػػب عمينػػا
ة نتعثػػػر فػػػي سػػػعينا كبػػدكف تشػػػتيت، لمػػػاذا ؟ ألنػػو ىػػػك نمػػػكذج القداسػػةي ىنػػػاؾ طريقػػػة أكيػػد

ننظػػر حكلنػػا كنقػػارف أنفسػػنا بػػاآلخريفي لكػػي نكػػكف مقدسػػيف كمػػا أف  لتحقيػػؽ القداسػػة كىػػي
 عميوي فيؿ نظرتؾ ثابتة عمى يسكع؟ النظر نرٌكزأف  كاف يسكع مقدسنا، يجب

 ىػذه اآليػات يجػػب ي(ِْٓ)اصػمة الحػرب ضػد الخطيػةنحػف نتبػع القداسػة بمك  :ارابعنػ
، قػد يكػكف كػؿ النصػرة المقدسػةي نعػـ إلػىبسػيكلة  كضتحررنا مف أم فكر في الر أف 

ف نحػػف ت جانبػػا، لكننػػا فػػي معركػػة مسػػتمرةالثقػػؿ كالخطياػػة المسػػتعبدة بسػػيكلة قػػد طرحػػ
نخػػػكض المعركػػػػة كنحػػػػف نتبػػػع القداسػػػػةي كالعػػػػدك سػػػيطعف فػػػػي كػػػػؿ تقػػػدـ فػػػػى تشػػػػبينا 

ف أ صػداـي كخطػر، أك حالػة نعمػة تعفينػا مػف ىػذا البالمسػيحي ال يكجػد سػف، أك نضػج
قػدرة  إلػىفػي أذىاننػا ييػددنا جميعػاي نحػف نثػابر باسػتمرار لمنظػر  اا كمعيينػتصبح متعبنػ

ػا  تصػر قااػدنا مػف خػبلؿ حشػد الشػيطاف، كنحػفالمسيح عمى التحمػؿي ان ف بنعمتػوأيضن
 ىؿ أنت مثابر في محاربة الخطية؟

 يِٓٓنحف نتبع القداسة بالخصكع كالتسميـ لتأديب الػرب كنحتممػو شػاكريف :اخامسن 
، ألػيس كػذلؾ؟ خطػأف ىػذه نختبػر يػد اهلل المؤدبػةأف   ي لنا، ال ينبذا كنا نتبع القداسةإ

عػيف المشػقات، كمػا اهلل يمػنح السػيادة كيأف  ،لطريقة التي يعمؿ بياي في الكاقعليست ا
، التػي تشػبو المسػيحي كالمثػؿ القػديـ، لمساعدتنا عمى النمك في القداسة قد يككف الحاؿ

                                                           
 ٗٔ: ٖٔرو  ٕٓ٘
 ٕٕ: ٕتى ٕ ٕٔ٘
 ٙٔ: ٘غب  ٕٕ٘
 ٕ: ٕٔعب  ٖٕ٘
 ٗ-ٖ: ٕٔعب  ٕٗ٘
 ٔٔ-٘: ٕٔعب  ٕ٘٘
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، يػػتكمـ بالفعػػؿ عػػف حالتنػػاي م ألػػـ، فػػبل مكسػػب عمػػى االطػػبلؽ"أشػػعر بػػأف كنػػت ال إ"
، ألنيػـ  يشػيدكف عمػى التكبيخػات مػع الشػكر اسة مف خبلؿ قبكؿ تدبيرنحف نتبع القد

 ش فو المحب لنا لكى نشترؾ في قداستوي ىؿ تشكر اآلب عمى تأديب القداسة؟
لـ ىػك "كػؿ شػعار العػاف إ ي(ِٔٓ)نتبع القداسة بتشديد بعصنا البعضنحف  ا:سادسن 

إنساف لنفسو"ي ليس كذلؾ مع اتباع القداسةي يجب متابعة القداسة فػي المجتمػعي نحػف 
ننمػػػك فػػػي القداسػػػة فػػػي المسػػػيح عمػػػى أفضػػػؿ كجػػػو عنػػػدما نعػػػيش فػػػي إطػػػار المسػػػاءلة 

لقداسػػة بشػػكؿ أفضػػؿ عنػػدما نػػربط السػػباؽ نحػػك ا نػػركض فػػىي نحػػف المتبادلػػة كالبنيػػاف
 خطػػكة إلػػى، يسػػاعد شػػريكو فػػي رفعػػو ذا تعثػػر أحػػدىـفي إاييالعػػدا رع  مػػع الػػزمبلءذاأل

 ؟الذيف يتبعكف القداسة ؾثابتةي ىؿ ربطت األذرع مع زمبلا
 الخاتمة 

، كىػػذه المبػػادئ الكتابيػػة السػػتة سػػكؼ تحفػػظ لقمػػب كالحيػػاة ىػػى رحمػػةف قداسػػة اأ
 كتبقينا منسجميف مع بيتنا السماكمي  ؿ رياح الشدااد كالتجارب اليااجةنفكسنا خبل
 ة صال

 -أعظػػػـ عػػػااؽ فػػػي رحمتػػػي الركحيػػػة ىػػػك الكبريػػػاء أف  ، لقػػػد رأيػػػتأبػػػي السػػػماكل
الظاىر فػي خطيػة الػذاتي لقػد انتييػت مػف تقػديـ  األعػذاري أنػا مػف خػبلؿ إلقػاء المػـك 

ا ا نقينػ، "قمبنػة حية لؾي مع صػاحب المزاميػر أدعػكنفسي كذبيح أقدـعمى اآلخريفي أنا 
،  الصػميب كأؤمػف بػأنى إلػى اخمؽ فٌى، يػا اهلل"ي كمػع بػكلس أنظػر ػًمٍبتي ػعى اٍلمىًسػيًح صي "مى

ػػػا أىٍحيىػػػاهي ًفػػػي  ػػػًد، فىًإن مى سى ػػػا أىٍحيىػػػاهي اآلفى ًفػػػي اٍلجى ي فىمى ًسػػػيحي يىٍحيىػػػا ًفػػػي  ػػػًؿ اٍلمى فىأىٍحيىػػػا الى أىنىػػػا، بى
ب ًنػػي  ػػاًف اٍبػػًف اهلًل، ال ػػًذم أىحى ػػاًف، ًإيمى ـى نىٍفسىػػوي ألىٍجًمػػيياإًليمى ف فػػي تطييػػر اآلأنػػا أثػػؽ  "كىأىٍسػػمى

 ، فميقبػؿ إلػػيٌ عطػش أحػػد فإ، الػذم كعػػد بػو يسػػكع عنػدما قػػاؿ: "الػركح القػدس كتمكينػػو
أنيػػارنا مػػف المػػاء الحػػي"ي  ، تجػػرل مػػف بطنػػومػػا قػػاؿ الكتػػاب، ككيشػػربي مػػف آمػػف بػػي

 آميفي
 

                                                           
 . ٖٔ-ٕٔ: ٕٔعب  ٕٙ٘
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 كاجبات الدرس الجتماع الحصة ال ادمة

الػدرس بمػا فػى  سبكع فػى مراجعػة ىػذاف دقيقة عمى األقؿ ىذا اإلياقض ثبلث -ُ
 يا مف الركح القدس بصيرةبية، طالبن ذلؾ الشكىاد الكتا

تػػتـ فػػى حياتػػؾ كمػػا أف  ل ت ييػػرات خاصػػة كػػاف البػػدأاكتػػب فػػى صػػحيفتؾ  -ِ
 .يعمنيا لؾ الرب

كاكتػػب  ،تأمػػؿ عمػػى األقػػؿ فػػى كاحػػد مػػف المزاميػػر فػػى كقػػت عبادتػػؾ اليػػكمى -ّ
 يكصفات اهللاتب المزمكر عف طبيعة فى صحيفتؾ ما الذل يقكلو ك

جػػؿ الت ييػػر الركحػػى كالنمػػك بنػػاء أاكتػػب فػػى صػػحيفتؾ صػػبلة شخصػػية مػػف  -ْ
 عمى ىذا الدرسي

تػػدرب عمػػى اسػػتخداـ دليػػؿ دكتػػكر بػػراكف لمصػػبلة اليكميػػة فػػى كقػػت صػػمكاتؾ  -ٓ
 الفرديةي
 متعمؽ بصكرة أعمؽل

 كينبلك، دينيسي فكر المسيحي
 Wilmore ،KY: The Francis Asbury Society ،1998ي 

 حيسيكف، ركلي طريؽ الجمجثةي
 Fort Washington, PA: Christian Literature Crusade, 1993ي 

 
 6امختحتن الدرس 

ت الثالر هما حػلمتها فى هرا الدزض؟ -1  ما هى الحلاةم الحٍُى

 هل ٌظخؿُؼ اإلاإمىىن أن ًمُخىا الؿبُػت الخاؾئت؟ -2

 ".مسهص خٌى الراثًىظس الخ -----------------أهمل هره الفملت: " فلـ اٌ -3

غ الراث  -4  ".--------------------------------ًفسح اإلاجاٌ ليأهمل هره الػبازة: " جفَس

 ما هى زمس اإلاىث غً الراث؟ -5

اذهييييس بالخددًييييد الخؿييييىاث الظييييذ لصزاغييييت واجبيييياع اللداطييييت همييييا ٌػلمهييييا دهخييييىز  -6

 بساون؟
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 7الدرس 

 

 روحيال الخدراب ظراق عن املصيح صىرة
 
 السادسمراجعة الدرس      

ي كاطمػػػب مػػػف الطػػػبلب المسػػػتعديف السػػػادس راجػػػع النقػػػاط الرايسػػػية مػػػف الػػػدرس
 يالسادسلمشاركة صمكاتيـ الشخصية مف الدرس 

 هداف الدرس أ
 :بنياية ىذا الدرس، يجب عمى الطبلب أف

 (يٕ: ْتيمكُ)يفيمكا المعنى الكارد فى -ُ
   يصكرة المسيح إلىضركرل لمتشكيؿ  يعرفكا لماذا التدريب الركحى -ِ
 يطبقكا المبادئ التى تعممكىا فى ىذا الدرس عمى حياتيـي  -ّ

 لقعتث من الحيتة 
  يصارع المؤمف الشاب عمى المثابرة في مجاالت الطاعة الصػ يرةي لقػد غيػر

، ىنػاؾ مجػاالت الصػراع كة كشفاه مف جرح ركحي مؤلـ لمنفسو كمع ذلؾاهلل حياتو بق
السػيطرة عمػى حياتػو الفكريػةي  إلػىفيك يصارع لمسمكؾ باإليمافي إنو يسعى المستمري 

ػػأف  يريػػد تكػػكف عكاطفػػو أف  ا ألطفالػػو الصػػ اري كيتمنػػىيكػػكف أبنػػا أكثػػر يقظػػة كاىتمامن
ا يكػػػكف راضػػػين أف  أفضػػػؿ لكقتػػػوي كيجػػػد صػػػعكبة فػػػي يكػػػكف ككػػػيبلن أف  ثابتػػػةي إنػػػو يريػػػد

ح لػو فػرص أخػرلي لقػد اتصػؿ بػي فػي أحػد تتػاأف  ابكظيفتو كيجد نفسو متمنينػا كمكتفين 
اهلل ي مػػؽ  كػػؿ بػػاب آخػػر بالنسػػبة لػػي خػػبلؿ ىػػذا المكسػػـ مػػف أف  األيػػاـ كقػػاؿ: "أعتقػػد

حيػػاتي حتػػى أتمكػػف مػػف تعمػػـ التػػدريب عمػػى المثػػابرةي كانػػت حيػػاتي حتػػى ىػػذه المحظػػة 
فػػي  اجح حقنػػعبػػارة عػػف سمسػػمة مػػف المشػػاريع غيػػر المكتممػػةي كأعمػػـ أنػػو إذا كنػػت سػػأن

كمػػاؿ مػػػا بدأتػػػوي، فسػػػكؼ قتػػى مػػػع اهللعبل صػػػبرم ىػػػك فضػػػيمة ف إ أتعمػػػـ االسػػػتمرار كا 
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لقػػد دىشػػت مػػف تكاضػػع صػػديقي  "شخصػػية تػػؤثر عمػػى كػػؿ مجػػاؿ آخػػر مػػف حيػػاتيف
 فييي مف خبلؿ التمريف كالتدريبكلكبصيرتوي إنو يتعمؽ أكثر كأق

 
 رئيصيتالفكرة ال

لتشػػػكيؿ الفضػػػيمة  التػػػدريب أمػػػر حاسػػػـأف  الفكػػػرة الكبػػػرل مػػػف ىػػػذا الػػػدرس ىػػػي
التػػػػى ىػػػػى صػػػػكرة المسػػػػيح فينػػػػاي كينطػػػػكم ىػػػػذا التػػػػدريب عمػػػػى الشػػػػدااد،  –اإللييػػػػة 

، كمػػػا كالتػػػدريبات  ، ذلػػػؾ( إلػػػىالركحيػػػة الكبلسػػػيكية )مثػػػؿ القػػػراءة، كالصػػػبلة، كالصػػػـك
 االنضباط الشخصيي إلىباإلضافة 

مػؿء كقػكة الػركح  إلػىصػديقي المػذككر أعػبله يحتػاج ببسػاطة ف إ سيقكؿ البعض
يمػػػؤل أف  صػػػحيحي لكػػػف الػػركح القػػػدس ال يسػػػتطيعفػػي حياتػػػوي كممػػػا ال شػػػؾ فيػػو ىػػػذا 

كيمكػػف المػػؤمنيف بمعػػزؿ عػػف الطاعػػةي كمثممػػا يػػرتبط حصػػاد الػػذرة أك األرز ارتباطنػػا 
، فػإف حصػػاد الفضػػيمة الركحيػة يػػرتبط ارتباطنػػا المػزارع المخمصػػة كالػػرم ا بزراعػػةمباشػرن 

 باإليمافيمباشرنا بجيكد المسيحييف الممتماييف 
كؾ الجاد كالحار كالساىر مع اهلل، المتأصؿ في السم إلىيدعكنا ىذا الدرس 

 ، كالمؤيد بالمحبةياإليماف
 عف الت كل مف بكلس كبطرس كجيات النظر -ٔ

كالتدريب في  ياف في تشكيؿ فيمنا لدكر التمريفسكؼ يساعد نصاف رايس
 التشكيؿ الركحيي

 مف بكلس  -أ
رىافىا" ةى كىأىم ا اٍلخي يىاضى ٍض نىٍفسىؾى ًلمت ٍقكىلي ألىف  الرٍّ كٍّ اًاًزي ةي فىاٍرفيٍضيىا، كىرى تي الد ًنسىةي اٍلعىجى

اًضرىًة  يىاًة اٍلحى ٍكًعدي اٍلحى ، ًإٍذ لىيىا مى لًكف  الت ٍقكىل نىاًفعىةه ًلكيؿٍّ شىٍيءو سىًدي ةى نىاًفعىةه ًلقىًميؿ، كى اٍلجى
 يِٕٓ"كىاٍلعىًتيدىةً 

                                                           
 ٛ-ٚ: ٗيت ٔ ٕٚ٘
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ىذيف أف  كيؼ تعتقد "ي)درب( ك"التقكل "ية ىنا "ركضالكممات الرايس
 المفيكميف مرتبطاف؟

 تعريؼ الت كل   
 يالتقكل" مع مجمكعتؾي كاجعؿ كؿ شخص يقدـ تعربؼكممة " ناقش  

ا ما ىي التقكلي لمحة عف عالـ ، ال أعتقد أننا نعرؼ تمقااين في يكمنا ىذا
يد مف الناس في الشخص لعدكنيستنا تكشؼ عف فيـ مشكه لياي فعندما يفكر ا

كتابنا  ا، شخص يحمؿ داامن ا يفكركف فى شخص لو شخصية مييمنةم ا، غالبن المتديف
 الكنيسةي إلى، كيقضي معظـ كقتو في الذىاب ا كبيرنا، كيتحدث بنبرة كقكرةدسن مق

الشخصياتي يأتكف بكؿ األشكاؿ كاألحجاـ كالثقافات ك  تقياءلكف الناس اال
كما في زكج قديـ مف الجينز األزرؽ كما ىك الحاؿ في  االتقكل ىى مريحة تمامن 

 ياي التقكل ليس لصبلة محددةحجـ أك  بطة العنؽي كالتقكل ليس لدييا ن مةاالبدلة كر 
 أسمكب عبادة معيف أك نكع مكسيقيي

 ىالتقكل ىف إ دسيالتقكل ىي حياة يسكع الجميمة التي أنتجيا فينا الركح الق
جميع، ي كالتقكل ىى لمكؾ كتابى كمخمص كأصيؿ مع اهللمعرفة، كتمذذ، كطاعة، كسم
، بؿ كسمكؾ فى الحياة، ألف التقكل ليست شيانا ،عرؽ ،في كؿ مكاف، مف كؿ ثقافة

اي التقكل ىي حياة الرب يسكعي  شخصن
لماذا يصعب عمينا الحصكؿ عمى ىذا الحؽ؟ لماذا يككف مف األسيؿ عمى   

 باألشخاص الذيف نشأكا كنمكا في الكنيسة؟المؤمنيف الجدد فيـ ىذا األمر مقارنة 
 كجية نظر بكلس لمت كل 

أف  دعكنػػا نتػػذكر نفشػػؿي "نحػػك التقػػكل"ي دعكنػػا ال :الت ػػكل ىػػى رحمػػة :أكالن  -ٔ
 كمػا يتػرأؼ اآلب عمػى بنيػو، يتػرأؼ الػرب عمػى خاافيػة"ي" اهلل طكيؿ األنػاة معنػا، ألنػو

 ياالكمالية ىي عدك ككثيركف منا مضطريف لمكافحتي
رىافىػاتي الد ًنسىػةي ىناؾ العديد مػف االنحرافػات لتجنػب سػعينا لمت ػكل -ٕ  ػا اٍلخي ي"كىأىم 

اًاًزي ةي فىاٍرفيٍضيىا" ي كانت ىػذه الخرافػات أسػاطير كتقاليػد خياليػة ييكديػة تنطػكم (ِٖٓ)اٍلعىجى
                                                           

 ٖٕ, ٙٔ: ٕيت ٕانظر أيًضا  ٕٛ٘
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أف  عمى تكينػات غيػر مثمػرة، مثػؿ أصػؿ المبلاكػة كقػكتيـ كأشػياء أخػرل كثيػرة اختػار
 لقد نمت قاامة التخمينات كالخرافات كاألساطير فقط منذ ذلؾ الحيفف ال يعمنياي

ي لكف كممػة "ركض الت كل متاحة مف خالؿ التدريب، المتأصؿ في اإليماف -ٖ
" ىػػي الكممػػة التػػي نحصػػؿ عمػػى مرادفيػػا كتػػدريب ا"تمريننػػ إلػػى" مترجمػػة  نفسػػؾ لمتقػػكل

عقػػؿ عضػػبلت متعبػػة، كرفػػع باإلنجميزيػػة، صػػالة لؤللعػػاب الرياضػػيةي يجمػػب التمػػريف لم
"مثػػؿ ىػػؤالء الػػذيف  :عػػرؽ ينيمػػر عمػػى الكجػػوف يقػػكؿ كيسػػميثقيػػؿ، كحػػرؽ الػػراتيف، كال

سيشارككف في األلعاب اإلغريقية، ركض نفسؾ لمتقكلي درب نفسؾ فػي قداسػة القمػب 
 ي(ِٗٓ)كالحياة، مع أقصى قدر مف العمؿ كالنشاط كاالجتياد

نفسػػػػيا مػػػػف كاقػػػػع أك  كض نفسػػػػويػػػػر أف  يقػػػػدر ال اإلنسػػػػافأف  نبلحػػػػظأف  يجػػػػب
 (يٓ: ّكك"نميتيا" )أف  ألف الخطية اإلرادية يجب الخطية اإلراديةي

بػػػػكلس ال يشػػػػجع تيمكثػػػػاكس عمػػػػى اختصػػػػار أف  أجػػػػد أنػػػػو مػػػػف المثيػػػػر لبلىتمػػػػاـ
التقػػكل، ألنػػو ال يكجػػد شػػيءي الػػكالدة الجديػػدة كالدة فكريػػة كىػػي ببسػػاطة مسػػألة إيمػػاف 

 ايالفضيمة كالشخصية اإلليية يتطمب جيدن تطكير ف إ بالرب يسكع المسيحي
الت كة تكتسب مػف خػالؿ تػدريب المكاعيػد  لنكعيػة حيػاة أفضػؿ اآلف كفػي  -ٗ

الػذم يخػاؼ كيحػب كيخػدـ اهلل  اإلنسػاف: "إف كيشرح جكف كيسمي قاابلن  الحياة اآلتية.
مػؿ ديانتػو تنقػذه مػف كػؿ تمػؾ التجػاكزات، سػكاء فػي العف إ قد باركػو اهلل طػكاؿ الحيػاةي

ف إ يأك اآلالـ، الػػذم يسػػتنزؼ أسػػػس الحيػػاة كيجعػػؿ الكجػػػكد فػػي حػػد ذاتػػػو عبانػػا ثقػػػيبلن 
سػػػػبلـ كمحبػػػػة اهلل فػػػػي القمػػػػب ينتجػػػػاف السػػػػكينة كاليػػػػدكء المػػػػذيف يتسػػػػبباف فػػػػي إشػػػػعاؿ 

ييي كىكذا، فإف التقكل ليا كعد، كتػؤمف بركػات باح الحياة بكضكح كقكة كباستمرارمص
 ي(َِٔ)العالميفي"

 مف بطرس  -ب
اننػػا ثىًميننػػا رسػػالة بطػػرس الثانيػػةفػػى  ، يكتػػب بطػػرس لممػػؤمنيف "ال ػػًذيفى نىػػاليكا مىعىنىػػا ًإيمى

مٍّػػػ ػػػاًكينا لىنىػػػا، ًبًبػػػرٍّ ًإلًينىػػػا كىاٍلميخى ًسػػػيحً ميسى ػػػا(ُ: ُ) ًص يىسيػػػكعى اٍلمى تىػػػوي اإًللًيي ػػػةى قىػػػٍد أف  ، كىمى قيٍدرى
                                                           

 ٚ: ٗ يتٔمذكرات جون ويسلى عن  ٜٕ٘
 ٛ: ٗ يتٔمذكرات جون ويسلى عن  ٕٓٙ
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يىاًة كىالت ٍقكىل"كىىىبىٍت لىنىا كيؿ  مىا ىيكى لً  قىٍد كىىىبى لىنىػا اٍلمىكىاًعيػدى اٍلعيٍظمىػى كىالث ًمينىػةى، " ،(ّ: ُ)ٍمحى
كىاءى الط   كا ًبيىا شيرى ٍيًنوً ي "(ْ: ًُبيعىًة اإًللًيي ًة،")ًلكىٍي تىًصيري ًليذىا عى اًنكيـٍ يييو قدمكى  "كا ًفي ًإيمى

ٍيًنػػػًو "    ًليػػػذىا عى ًفػػػي قىػػػدٍّميكا  كىأىٍنػػػتيـٍ بىػػػاًذليكفى كيػػػؿ  اٍجًتيىػػػادو  كى ـٍ فىًضػػػيمىةن، كى ػػػاًنكي ًفػػػي ًإيمى
ًفػػػي  ػػػٍبًر تىٍقػػػكىل، كى ًفػػػي الص  ػػػٍبرنا، كى ًفػػػي الت عىفُّػػػًؼ صى ٍعًرفىػػػًة تىعىفُّفنػػػا، كى ٍعًرفىػػػةن،ًفي اٍلمى اٍلفىًضػػػيمىًة مى

ب ةني" ًكي ًة مىحى د ًة األىخى ًفي اٍلمىكى ًكي ةن، كى د ةن أىخى الت ٍقكىل مىكى
(ُِٔ) 

"شػػػركاء الطبيعػػػة اإللييػػػة" يعنػػػي التجديػػػد أك  أف مبلحظػػػة: يكافػػػؽ الشػػػراح عمػػػى
ييي ىػػك إعػػادة آدـ كػػبلرؾ: "إف ىػػدؼ كػػؿ كعػػكد اهللصػػكرة اهللف يقػػكؿ  إلػػىاالسػػتعادة 

ىػذه ىػي خطػة اهلل لكػؿ مػف يثػؽ فػي  (ِِٔ)صكرة اهلل التػي فقػدىا" إلىالساقط  اإلنساف
م تتػػدفؽ يسػػكع المسػػيح كفػػي الكعػػكد الػػكاردة فػػي اإلنجيػػؿي فطبيعػػة اهلل ىػػي النيػػر الػػذ

 كثر كأكثر ممكنةيمنو كؿ نعمة، مما يجعؿ التقكل أ
 بطرس  كجية نظر

أف  الإلطبيعػػػة اإللييػػػة مكجػػػكدة فػػػى اهلل، نػػػو بينمػػػا اأيؤكػػػد لنػػػا بطػػػرس  -ٔ
 .كالمزيد فييا يرجع إلينا، بنعمتوالمشاركة فى المزيد 
بناء الفضيمة الركحيػة عمػى أسػاس اإليمػاف الخبلصػي يتطمػب أف  يكضح بطرس

ا  كمينػػ زيػػت كاإلشػػتعاؿاجتيػػادي يضػػعيا أحػػد المفسػػريف عمػػى ىػػذا النحػػك: "ييعطػػى الكػػؿ 
يصػػػػػػػمحكا أف  ا ىػػػػػػػكمػػػػػػػف اآلف فصػػػػػػػاعدن   المؤمنػػػػػػػكف: فػػػػػػػدكرىـ بنعمػػػػػػػة اهلل، كيأخػػػػػػػذه

   (ِّٔ)مصابيحيـي"
يككنػػكا مشػػغكليف بالكامػػؿ كبشػػكؿ جػػدم أف  يجػػب عمػػى جميػػع المػػؤمنيف -ٕ

 داخميـ. لتغذية كتنمية الطبيعة اإلليية التي زرعت في
اي إذف مػا ىػي بعػض الصػفات اإللييػة كاف بطرس متأكد جػدن  ،في الم ة األصمية

 اإليماف؟ إلىنضيفيا أف  التي يطالبنا بطرس
                                                           

 ٚ-٘: ٔبط ٕ ٕٔٙ
 ٗ: ٔبط ٕتفسري آدم كالرك ىف  ٕٕٙ
 ٘-ٗ: ٔبط ٕفاوست براون ىف  -تفسري جنمسون ٖٕٙ
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أف  اردنػاف إ نضػيفياأف  يعطينا بطرس قائمة خاصة بالفضػائؿ التػى يجػب -ّ
 (ِْٔ)كَع اْلَمِسيِح.""اَل ُمَتَكاِسِميَف َكاَل َغْيَر ُمْثِمِريَف ِلَمْعِرَفِة َربَِّنا َيسُ  نككف
 التميز األخبلقي، ال سيما في أكقات الشدة كاالضطيادي -فضيمة 
  ىذا ىك تمييز إلرادة اهللي -معرفة 
  ىػػػػػذا ىػػػػػك االسػػػػػتخداـ السػػػػػميـ لجميػػػػػع المتػػػػػع كالممػػػػػذات الدنيكيػػػػػة،  -تعفػػػػػؼ

 ا لتدفؽ الشيكات الجسدية أك المشاعريكممارسة ضبط النفس، كعدـ السماح أبدن 
  الشخص التقى ىك الشخص الذم يكػرس نفسػو هلل، بمػا فػي ذلػؾ أف  -تقكل

 شعبو كمقاصدهي
  كالأف  التقػػػكل يجػػػب -مػػػكدة أخكيػػػة ، مباقػػػة، كالبيجػػػةي التقػػػكل نضػػػيؼ الكػػػـر

 فأك االزعاج أك الصخب أك التجيـ  بةآليست الك
  الرعاية المتفانية، ليس فقط لعاامة اهلل، كلكف لجميع الناسي -محبة 
 (يريبالتد)يح سكؼ تتشكؿ فينا عف طريؽ التركيض فضائؿ المسأف  -ٕ

أحػػػػب المشػػػػي لممارسػػػػة الرياضػػػػةي لقػػػػد 
سػػػاعدني فػػػي البقػػػاء فػػػي صػػػحة جيػػػدةي إنيػػػا 

نني قادر عمى الصبلة أثنػاء تنعش عقميي كأل
 إلػىكثػر أ، فإف المشي يجعمني أقترب المشي

الػػػػػربي أمشػػػػػي عنػػػػػدما يكػػػػػكف الطقػػػػػس دافانػػػػػا 
ػػػا أ كعنػػػدما يكػػػكف بػػػاردناي لقػػػد مشػػػيت عػػػدة يضن

 مرات في المطر كالثمجي
تبمػػػػػػ  مسػػػػػػاحة األرض مػػػػػػا يقػػػػػػرب مػػػػػػف 

، ميػػػػػػؿ( حكليػػػػػػاَََِْكيمػػػػػػكمتر ) ََََْ
 ا، مف حيث المسػافةف بعبػارة أخػرل، قبػؿكلدم ىدؼ شخصي لمسير في طريقي حكلي

متػػر عمػػى األقػػؿ لممارسػػة الرياضػػةي لقػػد  ألػػؼ كيمػػك َْأمشػػي أف  ، آرجػػكأمػػكتأف 
ذا الكفايػػػةإذا بقيػػػت فػػػي صػػػحة جيػػػدة بمػػػا فيػػػو كلكػػػف  ،بػػػدأت منػػػذ ثمػػػاني سػػػنكات ، كا 

، مشػػػينا بعػػػد ثمػػػاني سػػػنكاتي ك سػػػنة أخػػػرل ِِمػػػر كة، فسيسػػػت رؽ األأعطػػػاني الػػػرب قػػػ
                                                           

 ٛ: ٔبط ٕ ٕٗٙ
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متػرنا  ، بمعػدؿ خمسػة كعشػريف كيمػكيمكمترنا في اليـك )أربعة أمياؿ(ك ْئعمى مسافة 
كف قػػد ، اكػػمػػيبلن( ِّٖكيمػػكمترنا فػػي السػػنة ) ُِٕٖفػػي األسػػبكع )سػػتة عشػػر مػػيبلن( ك

ألػػػػػؼ كيمػػػػػكمتر  َّزاؿ أمػػػػػامي ي مػػػػػا ميػػػػػؿ( ََْٔكػػػػػـ )  َََُّمشػػػػػيت مسػػػػػافة 
 ، لكنني بالكاد أفكر في ذلؾي أنا فقط )في ال الب( استمتع بالمشي اليكمييلمذىاب
ي مكػف تحقيقػو إال قمػيبلن مػرة كاحػدة، ال يىدؼ ضخـ، مثؿ المشي حػكؿ العػالـ فإ

ذا كاصػمت اـ بممارسػة المشػيي ك يحدث ذلؾ فقط عف طريؽ النيػكض كػؿ يػـك كااللتػز  ا 
 ، سأحقؽ في النياية ما كاف يبدك مستحيبلنيالمشى
ػػا  كحيػػاة التشػػكيؿ الركحػػي ىػػي  أف  مثػػؿ ىػػذا بكثيػػري نػػتعمـ فػػي ىػػذا الػػدرسأيضن
، بػػؿ مػػف بؽ مػػع صػػكرة المسػػيح ىػػك ىػػدؼ سػػنحققو، لػػيس فقػػط بتجديػػد أذىاننػػاالتطػػا

 "يالتدريبخبلؿ ما يسميو الرسكؿ بكلس "
 مػػع يبػذؿ الكثيػر مػػف الجيػد ليكػكف كػذلؾيأف  كػؿ شػخص تقػػى أعرفػوكػاف عمػى 

 –تطػػكر كنمػك الفضػيمة كالشخصػػية  -الخػبلص بالنعمػة بااليمػػافي كلكػف التقػديس  أف
مػػػا يػػػأتي مػػػف خػػػبلؿ التنػػػازؿ الػػػذاتي المػػػؤلـ كالجيػػػد المتعمػػػدي بػػػكلس يػػػدعك ىػػػذا  اغالبنػػػ

 (ِٔٔ)يبذؿ جيكدنا ، ىى عاممة حتى في، بالطبعالنعمة (ِٓٔ)نحك اليدؼ"ي "السعى

 ف زراعة الفضيمة المسيحية ىى مف خالؿ التدريب كالتركيض.إ
 التدريب يتطمب الممارسة. -أ

الرقػة كالمطػؼ تنميػة كزراعػة  إلىلقد كنت أنا كبيكي )زكجتي( نتأمؿ في الحاجة 
ىػذا التعمػيـ  إلػى، تكصػمنا لػبعض كمػع أطفالنػاي فػي أحػد األيػاـفي تفاعمنا مع بعضنا ا

بقمػػػـ ليتػػػي  ""ينػػػابيع فػػػى الصػػػحراء د دبميػػػك  المكجػػػكد فػػػي د أعضػػػاء جيمػػػف قبػػػؿ أحػػػ
 :كاكماف التعبدية

ذا لػػػـ نكػػػف نميػػػز  ثمػػػرف إ   الػػػركح )مثػػػؿ الصػػػبر( ال تسػػػتقر عمينػػػا بالصػػػدفةي كا 
، كال يػتـ تثبيتيػا فػي طبيعتنػا ن ػذييا ، كفػي أفكارنػااالت معينة مف النعمػة، كنختارىػاح

                                                           
 ٗٔ: ٖيف  ٕ٘ٙ
 ٙ: ٔيف ٕٙٙ
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أن  ا ًمىً للمسءن حظلم حبل. اًفسطذ لِع جددًً ئ
 
ً
متر  10000. ًبلغ ازجفاع أغفى حبل خىالي ٌػخبره طهال

أكل مً  2/3كدم(، في كمخه. ًىحد  30000)
ألاهسفحن ملازهت بمظخىي طؿذ البدس. للد فلد 

زالزماةت مدظلم خُاتهم وهم ًداولىن حظلله. ًيلف 
ًىما للدظلم ! والحُاة  40و  دوالز  57000خىالي 

، وهي زخلت ال ًمىىىا 
ً
اإلاظُدُت جخؿلب الالتزام أًػا

 اغخبازها طهلت!

ـ ي، ثػـ التصػميسػبقيا أكالن فيمػا ليػاأف  مة يجبالنعأك سمككناي فكؿ خطكة متقدمة في 
 (ِٕٔ)عمييا بالصبلةي

ممارسة الفضيمة؟ 
العثكر  مف غير الشااع

عمى شخص يفكر بيذا 
 الشكؿ، كلكف مف الميـ

 ينفيـأف 
أف  دعكنا نتذكر

ىدؼ الحياة المسيحية 
ليس مجرد عمؿ األشياء 

بما  -ألسباب كثيرة خاطاة  الصحيحةي يستطيع المؤمنكف القياـ باألشياء الصحيحة
تو ىك تشكيمنا مف اىدؼ اهلل كأكلكيف إ في ذلؾ الشعكر بالذنب كالخكؼ كالكبرياءي

نطيعو بشكؿ ركتيني كبطريقة الخارج حتى نصبح مف النكع الذم " إلىالداخؿ 
 يى يصبح ثمر الركح عادة فى حياتناو حتى يتـ ت يير شخصيتناي حت(ِٖٔ)سيمة"

التكحد معو  إلىيسكع الناس "المتعبيف كالثقيمى األحماؿ" ، يدعك في إنجيؿ متى
ًميعى اٍلميٍتعىًبيفى كىالث ًقيًمي األىٍحمىاًؿ، كىأىنىا  في حياة طاعة مريحة كسيمةي "تىعىالىٍكا ًإلىي  يىا جى

ي ـٍ كي ميتىكىاًضعي  أيًريحي ًديعه كى تىعىم ميكا ًمنٍّي، ألىنٍّي كى ـٍ كى مىٍيكي ةن ًاٍحًمميكا ًنيًرم عى اٍلقىٍمًب، فىتىًجديكا رىاحى
ي ـٍ يككف  أف  يسكع، يمكف إلىبالنسبة  (ِٗٔ)«ي"ًفيؼه ألىف  ًنيًرم ىىيٍّفه كىًحٍمًمي خى  ًلنيفيكًسكي

ا عف إرادة عندما يت ير التصرؼ الداخمي: عندما ال يعكد القمب منحرفن  "سيؿالنير"
ث في ىذا السياؽ كىي المصطمحات التي تتحد -لطيفنا كمتكاضع  كلكنو أصبح ،اهلل

 يفعمو فينايأف  ىذا ما يريد اهللعف القبكؿي 

                                                           
267 Lettie Cowman, Streams in the Desert (Grand Rapids: Zondervan, 1996), June 11. 

 اقتباس من داالس ويالرد مشار النه يف الدرس ااول. ٕٛٙ
 ٖٓ-ٕٛ: ٔٔمت  ٜٕٙ
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 التدريب يطكركينمى الشخصية. -ب
مػػا يػػرتبط  افػػي الحيػػاة المسػػيحيةي غالبنػػ صػػيةخمػػف الميػػـ فيػػـ دكر الفضػػيمة كالش

، ليس بعدـ كجكد اإلخبلص أك الرغبة أك التكػريس، بػؿ امباشرن  ارتباطن الفشؿ الركحي ا
 تمعبو الفضيمة كالشخصية المسيحية في مسيرتنا مع الربي لسكء فيـ لمدكر الذم

اج ، استضػفنا أنػا كزكجتػي دراسػة الكتػاب المقػدس لػؤلزك أثناء كتابتي ليػذا الػدرس
، أعربت إحدل األميات الشابات عف عجزىػا المحػبط في منزلناي خبلؿ إحدل شركتنا

، "لكػػف كػػذا تعجبػػت" ىاا حقنػػا كسػػخيفن ابتػػةي "ىػػذا يبػػدك غبينػػعػػف العػػيش حيػػاة مسػػيحية ث
الفكر الذل عبر في ذىنى احيانا  أنو ربما لـ أكف مختارة  مػف اهلل ، كربمػا لػف أكػكف 

 قكية ميما كانت المحاكلة صعبةف"
، لكػف ىنػاؾ العديػد مػف المػؤمنيف المخمصػيف كاآلف، ربما لف نقكؿ ذلػؾ مثػؿ ىػذا

ظػػػة لمسػػػيحييف كانػػػت أعمػػػى مسػػػتكيات الػػػكالء كالتكػػػريس هلل محفك ف إ الػػػذيف يتسػػػاءلكف
، ك كػؿ مػؤمف يمكػف تشػكيمو ظماء"ف لكف اهلل ال يحابى الكجػكه"مميزيف" أك "قديسيف ع

صكرة المسيحي كمشكمتنا ىي في كثير مف األحيػاف مجػرد عجػز الشخصػية كفيػـ  إلى
 الدكر الذم تمعبو الشخصية في مسيرتنا مع الربي

( الخرسػػانة الصػػمب بػػنفس الطريقػػة التػػي تقػػٌكم بيػػا حديػػد التسػػميح )تعزيػػز قضػػباف
، فالشخصػػية تعػػزز فضػػااؿ الحيػػاة المسػػيحيةي الشخصػػية كالعضػػبلت تحٌصػػف الجسػػـ
، كجميػػػع ثمػػػر الػػػركح تمكػػػف الحػػػب كالفػػػرح كالسػػػبلـ كالصػػػبرتعػػػزز الػػػنفسي الشخصػػػية 

 ا في نفكسنايلتككف أكثر ثباتن 
تمكػػف الشخصػػية المػػؤمف مػػف اإللتػػزاـ بالمسػػيح كالعػػيش فػػي شػػركة ثابتػػة كطاعػػة 

الحسػنة،  ، ب ػض النظػر عػف مػدل جػديتنا كنكايانػاد التسميح الركحيبدكف حديليسكعي 
 ، كمكجات اإلغراء كالتجاربيسننيار ضد ض كط الحياة، كرياح الشدااد

، ىػػي مصػػدر المحبػػةي كلكػػف فعػػؿ ة اإللييػػة، مػػف خػػبلؿ الػػركح القػػدساف الطبيعػػ
رفكف نحكنػػػا )إظيػػػار االحتػػػراـ كأعمػػػاؿ الرحمػػػة( عنػػػدما يتصػػػ لأالمحبػػػة لكػػػؿ النػػػاس 

 بطرؽ غير محبكبة يتطمب التدريبي
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، كلكػػػػف االسػػػػتجابة المطيفػػػػة لبلتيامػػػػات فػػػػي قمكبنػػػػا باإليمػػػػاف تػػػػزرع بػػػػذرة المطػػػػؼ
القاسػػػية كالػػػردكد المطيفػػػة لؤلفػػػراد المتخاصػػػميف تتحقػػػؽ مػػػف خػػػبلؿ تػػػدريب كتػػػركيض 

 المسافي
 ، كلكػػف تعمػػـ الحفػػاظ عمػػى قمكبنػػا فػػي سػػبلـ تػػاـالػػركح القػػدس ىػػك مصػػدر السػػبلـ

 في خضـ ظركؼ متكترة كمرىقة يتطمب تدريب النفسي
ػػػا  عفػػػؼ ىػػػكتال ثمػػػرة مػػػف ثمػػػر الػػػركح القػػػدسي لكػػػف االعتػػػداؿ فػػػي عكاطفنػػػا أيضن
، خاصػػة بالنسػػبة ألكلاػػؾ الػػذيف لػػـ يعتػػادكا نا يتطمػػب ممارسػػة االنضػػباط الػػذاتيكشػػيكات

 عمى قكؿ "ال" ألنفسيـفي
اهللي إنيػػا نكعيػػة الطبيعػػة مػػف  الفضػػيمة تػػزرع فػػي أركاحنػػا كنفكسػػناىػػذه  :الصػػبر

ىػادايف ، كلكػى نثبػت مػا نتػكؽ اليػو، كلتػأخير المتعػة اإللييةي لكػف القػدرة عمػى انتظػار
 يتثبت في شخصيتنا عف طريؽ الجيد المتعمد كالمقصكدي

فػػػي الكقػػػت  اكنػػػؾ مكجػػػكدن ة مػػػف سػػػمات الطبيعػػػة اإللييػػػةي كلكىػػػى سػػػم :األمانػػػة
، خاصػة بالتزاماتنػا يتطمػب تػدريبنا يقظنػاكالكفاء ، ممتنابك المحدد، كالعمؿ الجاد، كالكفاء

 يالكسؿ إلىألكلاؾ الذيف يميمكف  بالنسبة
فػي اآلخػريف بشػكؿ  ىك ثمرة مف ثمر الػركح القػدسي لكػف فعػؿ التفكيػر :التكاضع

، كأخػذ دكر الخػادـ ىػك ميػارة الجمكس في أدنى مقعد عمى المااػدة، ك أفضؿ مف أنفسنا
 تتحقؽ فقط مف خبلؿ االنضباطي

ػػا  كة القمػػبانقػػ ، كلكػػف عػػادة  حراسػػة القمػػب ىػػى مػػف الػػركح القػػدس باإليمػػافأيضن
 فيى تكتسب مف خبلؿ ممارسة التدريب الركحي الدؤكبف

، لكػػػػف تػػػػركيض لسػػػػاني لمتعفػػػػؼ ىػػػػى مػػػػف اهللأك  حكـ الػػػػذاتيالبػػػػذرة اإللييػػػػة لمػػػػت
 يمي يأتي مف خبلؿ ممارسة التدريبكالتحكـ فى كبل

، كلكػػػف تعمػػػـ الثنػػػاء كتسػػػبيح الػػػرب فػػػي جميػػػع كحة مػػػف ثمػػػر الػػػر ىػػػك ثمػػػر  :الفػػػرح
 ي(َِٕ)ألكقات ىك اختيار االرادة المدربا

                                                           
 .ٔ: ٖٗمز  ٕٓٚ



129 

 

 عف طريؽ الفداء يعطينا اهلل كؿ مكاد البناء التػي سػنحتاجيا مػف أجػؿ الشخصػية
، كغرفػػة كاحػػػدة ب رفػػة أخػػػرل التقكيػػةي كلكػػف بنػػػاء ىػػذه الشخصػػػية، حجػػر عمػػى حجػػػر

اجيػوي أيػف تناسػب النعمػة؟ النعمػة ىػي مػا يشكؿ بالنسبة لنػاي التحػدم اليػكمي الػذم نك 
 .عندما يككنكف مش كليف بالتدريب يختبره المؤمنكف

 ممارسة التدريب تشمؿ الشدائد، بما فييا التأديب. -ج
يقىاًت، الشدااد تدربناي فبكلس يقكؿ ا ًفي الضٍّ لىٍيسى ذًلؾى فىقىٍط، بىٍؿ نىٍفتىًخري أىٍيضن ، "كى

اًلًميفى  يؽى ييٍنشً أف  عى ٍبرنا،الضٍّ اءن"  ي صى ٍبري تىٍزًكيىةن، كىالت ٍزًكيىةي رىجى كىالص 
ننظر أف  يجب (ُِٕ)

 الصعكبة التي يسمح بيا اهلل في حياتنا كمدرسة اهلل لمفضيمةي إلى
 ف نتعمـ انو يجب عمى المؤمفي كفى رسالة العبرانييأف تأديب اهلل ىك تدريب لنا

، كىالى "أف  يىٍجًمدي الى يٍحتىًقٍر تىٍأًديبى الر بٍّ دٍّبيوي، كى ب خو ألىف  ال ًذم ييًحبُّوي الر بُّ ييؤى ٍر ًإذىا كى تيخي
ا  ـكنتعم (ِِٕ)«يكيؿ  اٍبفو يىٍقبىميوي  لكى نشترؾ فى ، "ىذا التأديب ىك لخيرناأف أيضن

 ي(ِّٕ)"ستوادق
 ط الركحى.انضبالتدريب يتضمف اال  -د

كمف خبلؿ  منعمةيت الركحية ىي كسيمة للتزامايدربناي اال نضباطىذا اال
ذات كالشيكات ، سكؼ يحررنا الركح القدس مف ط ياف النضباطاتممارسة ىذه اال
 صكرة يسكعي إلىنفكسنا، كيشكمنا  إلى، كيجمب الشفاء كالمادية كالكبرياء

نضباطات سنككف قادريف عمى لمس بعض مف اال ،في ىذه الدكرة الدراسية
 طريقة التالية:الركحية الكبلسيكيةي كسنقـك بتصنيفيا بال

 ت كقت العبادة التزاما
  قضاء الكقت بمفردنا مع اهللي -العزلة 
  رضاء اهللي -التأمؿ  تذكؽ كممة اهلل مع العـز عمى معرفة كا 
  ك كجبات( لمعثكر عمى ت ذية أعظـ مف اهلليأتخطي كجبة ) -الصـك 
  تعمـ العيش بأقؿ قدر ممكف مف أجؿ التركيز عمى أىـ األشياءي -البساطة 

                                                           
 ٗ-ٖ: ٘رو  ٕٔٚ
 ٙ-٘: ٕٔعب  ٕٕٚ
 ٓٔ: ٕٔعب  ٖٕٚ
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  إعطاء كقتنا كمكاردنا أكثر مما يبدك معقكالن مف الناحية -التضحية
 اإلنسانية مف أجؿ زراعة اتكاؿ أكبر عمى اهللي

 انضباطات األنشطة
 عقد محادثة مع اهللي :الصبلة 
 تقديـ الثناء المستمر كالتعبد هللي :العبادة 
 تيالمقاء مع مسيحييف آخريف إلعطاء كتمقي الرعاية كالخدما :الشركة 
 المسيحي المكثكؽ  الصدؽ كالشفافية المنتظمة أماـ اهلل كالصديؽ: االعتراؼ

 بوي
 المساءلة في  إلىالتكاضع أماـ اهلل كاآلخريف بينما تسعى  :الخضكع

العبلقاتي فالعبلقات تدربناي كاألدكات التي يستخدميا اهلل في معظـ األحياف لتشكيمنا 
ا تككف ىذه األدكات مؤلمة جدناي لكف في أحيانن ك خر أصكرة المسيح ىي أشخاص  إلى

ا  اهلل يستخدـ المكاىب الركحية لممؤمنيف اآلخريف مف أجؿ "التجييز كاإلعداد" أيضن
"نىٍنميك ًفي  (ِْٕ)( "عف القديسيفٕ: ْتيُدريب )نفس الكممة المستخدمة في أك الت

" إلىكيؿٍّ شىٍيءو  : اٍلمىًسيحي  ي(ِٕٓ)ذىاؾى ال ًذم ىيكى الر ٍأسي
 تدريب يتضمف االنضباط الشخصىال -ىػ

التنػػػازؿ عػػػف الػػػذات يػػػرتبط ف إ التنػػػازؿ عػػػف الػػػذات أك التضػػػحية الذاتيػػػة تػػػدربناي
بػػالتزاـ الفػػرد بقػػكؿ "ال" بطريقػػة حاسػػمة لمرغبػػات الجسػػدية عنػػدما تصػػبح قكيػػة لم ايػػة، 

 ي قػاؿ بػكلس عمػى ىػذااإلنسػافكخاصة عنػدما تبػدأ فػي تقػكيض الحيػاة الركحيػة لحيػاة 
سىػػًدم كىأىٍسػػتىٍعًبديهي، " النحػػك: ػػعي جى ػػٍؿ أىٍقمى ييي بى ػػوي ًفػػي كيػػؿٍّ شىػػٍيءو اًىػػدي يىٍضػػبيطي نىٍفسى ػػٍف ييجى كيػػؿُّ مى كى

اي" ًريفى الى أىًصيري أىنىا نىٍفًسي مىٍرفيكضن ٍزتي ًلآلخى ت ى بىٍعدى مىا كىرى حى
(276) 

ىنػػػاؾ مػػػا ال يقػػػؿ عػػػف خمسػػػة انضػػػباطات شخصػػػية سنناقشػػػيا فػػػي ىػػػذه الػػػدكرة 
( االنضػباط ّ، ( االنضػباط فػي حياتنػا الفكريػةِنا، االنضباط في لسان (ُالدراسية : 

( االنضػػباط مػػف ٔ ( االنضػػباط فػػي زماننػػآ، ( االنضػػباط فػػي مزاجنػػاْشػػيكاتنا، فػػي 
 القناعات الشخصيةي

                                                           
 ٕٔ: ٗاف  ٕٗٚ
 .ٖٔ: ٗاف  ٕ٘ٚ
 .ٕٚ, ٕ٘: ٜكو ٔ ٕٙٚ
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الركحيػػػػػة كاالنضػػػػػباط الشخصػػػػػي: ىػػػػػذه ىػػػػػي  نضػػػػػباطاتالتػػػػػدريب كالشػػػػػدااد كاال
بالتػػدفؽ فػػي حياتنػػاي ىػػذه ستسػػاعدنا عمػػى التػػدريبات األساسػػية التػػي تسػػمح لنعمػػة اهلل 

نتػػػاج عػػػادات جيػػػدةالحفػػػاظ عمػػػى الرغبػػػة الطبيعيػػػة  ، كالسػػػماح لمػػػركح فػػػي االختيػػػار، كا 
 يجعمنا في تكافؽ مع يسكع المسيحيأف  يسكد كما يريدأف  القدس

ذا ال يتـ التطابؽ مع المسيح كأىدافو بمزيد مف االنتظػاـ بيننػا؟ لمػاذا ىنػاؾ الكثيػر لما
الػػبعض منػػا خااػػب األمػػؿ مػػف الحيػػاة المسػػيحية؟  لمػػاذااعات الصػػامتة مسػػتمرة؟ مػػف الصػػر 

 لعاب الركحية اإللييةفاأل صفكؼ صالة إلىألف قمة قميمة مف المسيحييف انضمكا 
 النمك عف طريؽ التدريب ىك طري ة اهلل الطبيعية لتشكميمنا. -ٖ

قمكبنػا فػي  ييػر ف تئل، فػالػركح القػدس يسػتطيع، بػؿ كيفعػؿأف  أننػا نعمػـفي حػيف 
ػػا  ، فػػنحف نعػػرؼلحظػػات سػػياحتنا الركحيػػة لكامػػؿ مرحمػػة النضػػج ا إلػػىأنػػو يقكدنػػا أيضن

لػػػػركح مدىشػػػػة ي فمعجػػػػزة الػػػػكالدة الجديػػػػدة كمعمكديػػػػة امػػػػف خػػػػبلؿ العمميػػػػات المسػػػػتمرة
 ا جميع مشاكؿ شخصيتناي، لكنيما ال تحبلف تمقااين كتيتماف بمشاكؿ القمب

تمػػػؾ المحظػػػات  ا عػػفعمميػػػة ال تبتعػػد كثيػػػرن  لكػػى نعمػػػـ ىػػذا التشػػػكيؿ الركحػػي ىػػػك
ي شػػػػيد العديػػػػد مػػػػف أتبػػػػاع يسػػػػكع المكرسػػػػيف "لحظػػػػة إلييػػػػة" مػػػػف االسػػػػتثنااية لمنيضػػػػة

التكريس الكامؿ كالتسميـ بعد الكالدة الجديدة كتطيير الركح القػدس نتيجػة لػذلؾي كلكػف 
السػتثنااية تػدمر القػكانيف الطبيعيػة لمطبيعػة، فػإف ىػذه المحظػات ا المعجزات الأف  كما
الفصكؿ غير العادية في رحمتنا ال تستبعد العمميات الطبيعية لمنضج الػذم كضػعو  أك

 اهلل في مكانوي
 النمك الركحي ينمك عادة عمى مثاؿ النمك الجسدم.  -أ

 عممية فويتبع ملكنيك ،ىاضحاك عشية نبي نيدشرا ٌضعرلا ؿفاطألاال يصبح 
ا  الشيء نفس كينطبؽي اهلل عينيا لتيا لنضجا  يالركحي نمكنا عمىأيضن

 التشكيؿ الركحي ىك عممية نمك مستمر ألف مشاكمنا أعمؽ مما نعرؼ. -ب
، كالفشؿ أكثر مما ندرؾي الثقافة كاألسرة كالخبراتلقد تـ تشكيمنا مف خبلؿ 

ليست كؿ العادات تمحى بسبب معجزة الت ييري ما زالت بعض األميات المسيحيات 



132 

 

اج المسيحييف يتصرفكف ب ضب في بعض األحيافي يرفعف أصكاتيفي كبعض األزك 
الزكجات المسيحيات في بعض األحياف يكف مسرفاتي كقد يصارع الرجاؿ 

 أك الفكري كف بسبب العيف الزاا ةالمسيحي
"، ك"غالبنا ما يفرط المسيحيكف في "اإلفراط في الكبلـ ، كما "اإلفراط في النـك

طينا الركح القدس، كيعمؿ كيجددنا، كيع ،ةذلؾي أنا أشكر اهلل أنو ي فر الخطي إلى
 إلىا ضركرة في حياتنا ، كيخرج الشياطيفي كلكف سيككف ىناؾ داامن معجزات
 التدريبي
 التشكيؿ الركحي ىك عممية نمك ألف بعض العادات يصعب كسرىا. -ج
، فأنت عمى األرجح مسيحي ال يحب ا كنت ال تحب القراءة قبؿ الخبلصإذ

تككف سمبينا أك أف  إلىيؿ دريب عقمؾ عمى القراءةي إذا كنت تمت إلىالقراءةي تحتاج 
ا عاطفينا إلى، فستحتاج حكمينا  تدريب مكقفؾ تجاه الشكر كالقبكؿي إذا كنت شخصن
ف شخص عاطفي مخمصي يجب ، فربما أنت اآلتناؿ الخبلصأف  حد كبير قبؿ إلى

مؤذو أك شخص  االنش اؿ بتدريب عكاطفؾي إذا كنت قد نشأت مع كالد عميؾ اآلف
، فربما ما زلت تناضؿ مف أجؿ الحب ية نظر متدنية لم اية نحك المرأةلديو كج

كاالحتراـي درب نفسؾي إذا قدمت كالدتؾ لكالدؾ العبلج الصامت عندما لـ تتمكف 
 إلىياةي ادخؿ ، قد ال تزاؿ تعاني مف ىذه العادة السمى طريقيامف الحصكؿ ع

، فقد ال تزاؿ تعاني مف الطبقة الكاعية أك المتحيزة ت مفف إذا كنصالة اهلل الرياضة
االفتخار بالعرؽي درب نفسؾ عمى التفكير في جميع الناس بالطريقة التي يفكر بيا 

بذؿ جيد كبير إلظيار المكدة  إلى، فستحتاج االمكدة أبدن  اهلل عنيـي إذا لـ تقبؿ
 المسيحيةي

 -، االستجابة لممشكبلت ناطرؽ التفكير، التعبير عف أنفس -العادات السياة 
بدكف الركح القدس  اؽ شخصياتنا يستحيؿ الخركج منياما حفرت في أعم اغالبن 

نككف أف  ، كال يمكفر عف التدريب المستمر، فإننا لفكالتدريبف كبصرؼ النظ
 يتبلميذ خير مثاؿ عمى ىذه الحقيقةمطابقيف لممسيحي كال
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اءى " دىىي  إلىثيـ  جى : الت بلىًميًذ فىكىجى ا قىدىٍرتيـٍ "ـٍ ًنيىامنا، فىقىاؿى ًلبيٍطريسى كا تىسٍ أف  أىىكىذىا مى يىري
سىدي  مىًعي سىاعىةن كىاًحدىةن  كحي فىنىًشيطه كىأىم ا اٍلجى ميكا ًفي تىٍجًربىةوي أىم ا الرُّ مُّكا ًلاىبل  تىٍدخي صى كا كى ًاٍسيىري

ًعيؼه   (يُْ-َْ: ِٔ )مت ي"فىضى
ميذ لممشاركة في معاناة كآالـ يسكع كالكقكؼ يا ليا مف فرصة أخطأ فييا التبل

معو في الصبلة في ساعاتو األخيرةي ياليا مف فرصة لمسير في خطكاتو كالتكافؽ مع 
، تخمى التبلميذ عف منا كغير مدربي كبسبب ىذانمط حياتوي لكف الجسد كاف ميي

 يسكع في خضـ المعركةي
التبلميذ مرة أخرل أثناء  ، لف يناــ، بعد عيد العنصرة )الخمسيف(سيقكؿ أحدى

يـك ىذا االدعاءف قدـ  ما يككنكف متيقظيفف أشؾ بشدة فى ، لكنيـ داامناالصبلة
ضبط النفسي  إلى ميذحاجة التبل ، لكنو لـ يبلشو الخمسيف الركح القدس الساكف

لمتبلميذ حكؿ  قصة ،الشخصية الرايسية في يـك الخمسيف كىكيكتب بطرس، 
كؿ ما  ىك الذم يؤكد لنا أننا قد قبمنا بطرسأف  ذكرضركرة التدريب الجادي ت

 ِٕٕينضيؼ لبنة التدريبأف  نحتاجو لحياة مسيحية صادقة كأمينة، كلكف يجب
 الرسـك التكضيحية لمتدريب مف الحياة الح ي ية

نيـ ال ينتظركف إ يصبحكف ماىريف مف خبلؿ التدريبي الرياضيكف المحترفكف
في  ادك جاويت حتى الينتظركف دولجنركف األداءي فاالميدافي كال ينتظ إؿ احتى يصمك 

 في ماىريف النجاركف يصبحي مسمحتيأ استخداـ ملتعمم ومدلرؾ المعااف ادمي
 يالمستمر االستخداـ خبلؿ مف أدكاتيـ استخداـ

 ميرة مف خبلؿبنفس الطريقة التي يصبح فييا الرياضيكف كالجنكد كالنجاركف 
الصبر،  -ريف في الفضيمة المسيحية يكف ماى، يصبح المسيحالممارسة كالتدريب

 مف خبلؿ الممارسة المستمرةي - ضبط النفسأك  كالسيطرة عمى النفس، كالمطؼ
 ،ازرع فكرة، احصد فعؿ

 ،حصد عادةاازرع  عمؿ، 
 يازرع عادة، احصد مصير

                                                           
 .٘: ٔبط ٕ ٕٚٚ
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 مثاؿ عمى التدريب الذاتي
كطنو ان مف قبؿ بابؿ كنسياف اهلل كميككف م ركرن أف  عرؼ دانياؿ خطر

يتساءؿ كيؼ سيحافظ عمى أف  ، كاف يجب عميولمحبكبي بما أنو كاف ينقاد كأسيرا
أف  قمبو كعقمو مف ككنو مطابقان لبابؿي في مكاف ما في كقت مبكر في السبى،  قرر

 يدرب نفسو في التفاني مف اجؿ اهلل ككطنو:
اًء اٍلًكتىابىًة ذىىىبى "  ـى دىاًنيآؿي ًبًإٍمضى ًم ةه ًفي عي  إلىفىمىم ا عى ٍفتيكحى كيكاهي مى مٍّي ًتًو نىٍحكى بىٍيًتًو، كى

، ـى ًمي ـى ًإلًيًو كىمىا كىافى  أيكريشى مىدى قيد ا م ى كىحى ، كىصى ٍكبىتىٍيًو ثىبلىثى مىر اتو ًفي اٍليىٍكـً مىى ري ثىا عى فىجى
ي"  ِٖٕيىٍفعىؿي قىٍبؿى ذًلؾى

ف تدريبات م - ، أسس دانياؿ عادات يكميةكالسبى ف أيامو المبكرة في األسرم
، كتحافظ عمى محبتو تحمي قمبو مف حب بابؿ، كتبقي قمبو عمى كطنوأف  شأنيا
 لييكهي

ؿ رؤل مدىشة كتأثير ركحاني كعمماني كصبلة فعالةي آنتج عف تدريب داني
، المسيحيكف الناجحكف ىـ ؿآالمسبييفي كمثؿ داني ككاف لو تأثير عميؽ عمى الييكد

 نحك التقكليأكلاؾ الذيف يدربكف أنفسيـ 
 الختاـ

اب كالشابات فيـ القكة ىؿ تتمنى لك كنت مسيحي أقكل؟ غالبنا ما يسيء الشب
ك تجاربي القكة ليست البلمباالة الياداة، القكة ليست عدـ كجكد إغراء أ الحقيقيةي
، كالمتعة الحسيةي المسيحيكف األقكياء ليسكا أكلاؾ الذيف يتمتعكف ـالظمك  ،نحك اآللـ

، كال يركف شيانا ساسيف لمكممات التي تقطع أك تجرحالكبرياء، غير ح بالحصانة مف
مي أفضؿ الجسد يشعركف بأية آالـ الجكع لبلن ماس، أك ال المحرمة جذابنا في الثمرة

يشعركف  ، كال يركف شي ن، كالءال يحسكف بشي كممة لكصؼ األشخاص الذيف
 كاتفييي أم، ليسكا أقكيناء، لكنيـشيانا فبشيء، كال يذكقك 

 :القكة الحقيقية تكجد فى
 يالنعمة تتعامؿ بحـز مع الخطية كأم شيء يعكؽ تقدمنا الركحي 

                                                           
 .ٓٔ: ٙدا  ٕٛٚ
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  يصالة الجيـ في كؿ يـك لمتدريب عمى التقكل إلىالنعمة تصؿ 
  الشجاعة المتكاضعة لبناء الضمانات في تمؾ المناطؽ التي نككف فييا

  يمعرضيف أكثر  لئلغراء كالتجارب
 نضباط الركحي كبناء القكةااللتزاـ بعممية اال 
  اليقظة الركحية اليكمية كالصبلة مع لبس سبلح اهلل الكامؿ 
 اإلمتبلء المستمر مف الركح القدسف 

، لديو كمبة مرشدة جميمة تدعى "ناال"ي لقد عممتني ناال ابننا جيسي، كىك أعمى
 -يو حمايتو كتكجيتدريبي لكي تصبح مفيدة لمدربيا الكثير عف ميزة االنضباط كال

ي كلكي تستمر تتحمؿ قبؿ كؿ شيء ثمانية أشير مف التدريب الصاأف  كاف عمييا ـر
تعيش حياة منضبطةي يتـ تنظيـ طعاميا أف  ، يجب عميياتككف مفيدةأف  في

كمياىيا بعنايةي يتـ التحكـ في نكميا ككقت فراغياي لقد تـ تدريبيا عمى عدـ النباح 
تسترشد أك أف  لحظة مف اليـك تقريبنا إماأك الجرم كراء القططف إنيا تقضي كؿ 

كثير مف المكدة، جانب جيسي ألمره التاليي يكافأ تدريبيا بال إلىتنتظر بيدكء 
ييي بسبب مجزية، ككقت المعب اليكميف ناال لدييا حياة ممتعة ك كالطعاـ الم ذم
 ييباالنضباط كالتدر 

 كاجبات الدرس الجتماع الحصة ال ادمة
سػػبكع فػػى مراجعػػة ىػػذا الػػدرس، بمػػا ف دقيقػػة ىػػذا األيبلثػػاقػػض عمػػى األقػػؿ ث -ُ

 ا بصيرة مف الركح القدسيفييـ الشكىد الكتابية، طالبن 
تكػػػكف فػػػى حياتػػػؾ كمػػػا أف  ل ت يػػػرات خاصػػػة ينب ػػػىأاكتػػػب فػػػى صػػػحيفتؾ  -ِ

 يعمنيا لؾ الربي
كقػػػت عبادتػػػؾ اليػػػكمى كاكتػػػب فػػػى  تأمػػػؿ عمػػػى األقػػػؿ فػػػى مزمػػػكر كاحػػػد فػػػى -ّ
 لو كاتب المزمكر عف طبيعة كشخصية اهلليتؾ ما الذل يقك مذكر 

جػػؿ الت ييػػر الركحػػى كالنمػػك بنػػاء أؾ صػػبلة شخصػػية مػػف تمػػذكر اكتػػب فػػى  -ْ
 عمى ىذا الدرسي
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عمػى اسػتخداـ مرشػد الصػبلة اليكميػة لػدكتكر بػراكف فػى كقػت صػبلتؾ تدرب  -ٓ
 الفردية اليكميةي

 
   متعمؽ بصكرة أعمؽل 

James Bryan Smith ،The Good and Beautiful God 
(Downers Grove ،Il .: InterVarsity Press( 

 
 

 7امختحتن الدرس 

 ما الري حػىُه الخلىي؟ -1

 ماذا ًلطد بىلع بلىله: "دزب" )زوع( هفظً للخلىي"؟ -2

جب غلُىا أن هػُفها ئلى ئًماهىا؟ -3  ما هى الظبؼ فػاةل التى ًخيلم غنها بؿسض ٍو

ب؟ماهى ألاشُاء الثالزت التى ًخػمنها الخد -4  ٍز

باث أو ؤلاهػيييباؾاث السوخُيييت  التيييى ًجيييب أن هخيييدزب غل هيييا أن  -5ا ذهيييس بػيييؼ الخيييدٍز

 أزدها الىمى فى الصخطُت اإلاظُدُت.
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 8الدرس 

 

 الروحيت للعبادة تاالتدريب
 ()الخلىة، الخأمل، الصىم، والبصتظت

 
 جعة الدرسامر 

مف الطبلب المستعديف  اطمب يالسابع ناقش النقاط الرايسية مف الدرس
 يالسابعلممشاركة بصمكاتيـ الشخصية مف الدرس 

 هداف الدرس أ
 ف:أنياية ىذا الدرس يجب عمى الطبلب ب
 ييفيمكا أىمية التدريبات الركحية الكبلسيكية بالنسبة لمتشكيؿ الركحى -ُ
  ييككف ليـ فيـ أفضؿ ليذه التدريبات -ِ
 فى ممارسة ىذه التدريباتي ايبدأك  -ّ
 قعتث من الحيتةل
  تقكد ديزم اجتماعن( ا مف العماؿ األجانب لمكرازة باالنجيؿOFWs في )

ان مساحات ص يرة مف الشقؽ في ، يشارؾ كؿ اجتماعيا تقريبن ان باريسي لمبقاء مالين 
جازات عمى ا مع قميؿ مف اإلياـ عمؿ طكيمة جدن اني معظـ العمؿ أظركؼ مزدحمة جدن 

 التشكيؿ الركحي في ىذه الظركؼ الصعبة؟ يحدثأف  مدار السنةي فيؿ يمكف
  يعيش معظـ المسيحييف خارج الكاليات المتحدة في المدف الحضرية

 ْ، كيحاكلكف البقاء عمى قيد الحياة عمى ميـ في فقرالمكتظة بالسكافي يعيش معظ
 ّ-ِ، كأحيانا كثيركف يتعاممكف مع تنقبلت طكيمةدكالرات في اليـك أك أقؿي ك 

 عاابلتيـ مع ة، أك يبتعدكف عفكبير ي يعيش معظميـ مع أسرىـ الـساعات في اليك 
، فإف إيجاد كقت خمكة ركحية كمكاف لمكحدة ىك تحدو آخريفي بالنسبة ليؤالء المؤمنيف

 كبيري كجعؿ الصبلة كالتأمؿ في كممة اهلل يتطمب األكلكية اليكمية التزامنا ىاابلني
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 م سريع الخطىي مف ، يعيش معظـ المسيحييف في عالـ مادفي ال رب
عادة ما يككف لدييـ  يركحانيةالصعب إبطاء مدة طكيمة بما يكفي لتصبح أكثر 

األماكف الياداة،  إلىانية الكصكؿ ، كيعيشكف فكؽ العراء، كلدييـ إمكمساحة كافية
ذا قامكا بتبسيط حياتيـ ، فإنيـ يستطيعكف تكفير الكقت لمتدريبات الركحيةي غالبان ما كا 

 ىك فقط رؤية قيمة التدريبات كاخذ الكقت الكافي لمتمتع بحضكر اهللي يككف تحدييـ
 الدرس

عند البكابة األمامية 
في  لمعسكر التدريب البحرم

، جزيرة باريز، ساكث كاركلينا
بلمة تقكؿ: "أيف يبدأ ىناؾ ع

 (ِٕٗ)االختبلؼف"
شاة ما ىك الفرؽ بالنسبة لمشاة البحرية األمريكية؟ بعض االختبلفات في م

كالتصميـ، بالتركيز  ، كالشعكرلبحرية ىي: كضع الجسـ الصمب، كالمباس الناصعا
رة ، كالقدية، كاالستعداد لمتابعة األكامر، كالصبلبة البدنية كالعقمكاالنضباط الشخصي

ي يتـ تطكير ىذه الخصااص خبلؿ التدريب الجاد عمى العمؿ كعضك في فريؽ قتالي
حياتيـ قد تعتمد عمى نكعية تدريبيـي أف  في جزيرة باريسي يعرؼ مشاة البحرية

 التدريب ىك المكاف الذم يبدأ فيو الفرؽ كاالختبلؼف
قاامة التى الا ىى ، فمالمسيحييف في كنيستؾ إلىال رباء إذا نظر أحد 

 يضعكنيا لبلختبلفات الرايسية بيف المؤمنيف كغير المؤمنيف؟
كىذا أكثر مف  (َِٖ)مـ"ي"تممذة جميع األ إلىلقد دعيت الكنيسة، جيش اهلل، 

شيادة الخبلصي إنيا مساعد ة المؤمنيف الجدد عمى التشكيؿ  إلىجمب المتجدديف 
، تعتمد عمى إخبلصنا كأمانتنا حي فحياتيـ، ككذلؾ حياة الكنيسةصكرة المسي إلى

كمكرسيف ليسكع؟ األىـ قؽ ىذا؟ كيؼ نجعؿ تابعيف مخمصيف كيؼ نح ليذه الدعكةي
                                                           

 الرسوم التوضنحنة والتطبنق مقتبس من الدكتور مايكب أفريي. ٜٕٚ
 ٜٔ: ٕٛمت  ٕٓٛ
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باث ئلى ججاوش الحُاة  جدغىها الخدٍز
الاطمُت الى أغماق ٌظىع. ئنها 
جدغىها بػًُدا غً اإلاظُدُت 

ت  باث زوخُت خٍُى الػازغت ئلى جدٍز
د  د واإلاٍص طدظمذ لىا بخجسبت اإلاٍص

 ق .مً ألاغما
دشازد فىطتر  ٍز

، كيؼ سنطكر شخصية أكثر تشبيا ىذه الدكرة الدراسية إلىبالنسبة مف ذلؾ 
حالة مف  إلىكز حكؿ الذات االنكسار كالتمر  سيح؟ كيؼ سيتـ تحكيمنا مف حالةبالم

( كالمنفعة في ممككت اهلل؟ جزء مف الجكاب ىك في ممارسة التدريبات الكماؿ)الصحة
د فكستر، الركحية الكبلسيكيةي يقكؿ ريتشار 

يييي الحاجة صرنا"السطحية ىي لعنة ع
د أكبر مف األشخاص الماسة اليـك ليست لعد

، كلكف ألناس األذكياء، أك المكىكبيف
يييي كالتدريبات الكبلسيكية لدعكة متعمقيف

ما كراء  إلىننتقؿ أف  الحياة الركحية لنا
 (ُِٖ)"ياألعماؽ إلىسطح الحياة 

مصيف في كؿ مسيحييف مخية" أنيـ مارسكا كتدربكا بكاسطة نقصد بػ "الكبلسيك
 جيؿي

 رئيصيتالفكرة ال
، التدريب جانب خدمة الركح القدس إلىستكفر ممارسة التدريبات الركحية، 

، ة لمتحرؾ خارج حياة مسيحية اسمية، فاترةلحياة منتصرةي إنيا ضركرية لم اي
 أثبت ذلؾجيؿ مخمص مف المسيحييف  ميزكمة في أغمب األحيافي كؿ

 الدرس
 ة في حياة كؿ مؤمفأىمية التدريبات الركحي

صكرتو،  إلىكانت التدريبات الركحية ميمة في حياة يسكعي إذا تـ تشكيمنا 
 يصبحكا ميميف بشكؿ متزايد في حياتنا كذلؾيأف  يجب

 التدريبات الركحية تحارب العالـ كالجسد كالشيطاف. -ٔ
لقد أكد يسكع  (ِِٖ)يـ الحياة المسيحية كساحة معركةينفأف  مف األفضؿ

بذؿ جيد مميء باإليماف كالقتالية الركحيةي قاؿ  إلىكضكح عمى الحاجة كالرسؿ ب
                                                           

281 Richard Foster, Celebration of Discipline (New York: HarperCollins, 1998), 1. 
 ٕٔ: ٙيت ٔ ٕٕٛ
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ٍعمىدىاًف  ن ا اٍلمى ًمٍف أىي اـً ييكحى ، كىاٍل ىاًصبيكفى  إلىيسكع، "كى بي اآلفى مىمىكيكتي الس مىاكىاًت ييٍ صى
ىذه  (ِْٖ)الحياة المسيحية باعتبارىا معركةي إلىكبكلس يشير  (ِّٖ)يىٍختىًطفيكنىويي
ييف، كيقظيف، كصاحيفي كالمؤمنكف األسميكف كالفاتركف بتتطمب مؤمنيف منتالمعركة 

 يككنكا مكجكديف عمى قيد الحياةي         لف
نياف، الشخصية الرايسية، زية، لسياحة المسيحى، بقمـ جكف بفي القصة الرم

بيت المترجـي كىناؾ، تيظًير لممسيحى رؤيا لرجؿ مسمح ي مؽ أبكاب  المسيحى، يزكر
اء، كيت مب عمى الحراس، ثـ يدخؿ أبكاب المدينة المقدسة ببيجة كبيرةي لـ يفيـ السم

العـز المميـ كالحماسي أف  المسيحى ىذه الرؤية، لذلؾ يشرحيا لو المترجـي الرؤية تعني
 اجة  لكى تمنعنايحالسماء، ألف كؿ الجحيـ  إلىدخكؿ مطمكب مف كؿ مسيحي ينكم ال

ستعزز قمكبنا كتكجينا عقمينا كركحينا لممعركة مع  اف ممارسة التدريبات الركحية
 (ِٖٓ)العالـ كالجسد كالشيطافي

 التدريبات الركحية ىي كسيمة النعمة، كتجييزنا لممعركة. -ٕ
أك  النعمػػةي أنػػت كأنػػا ال نناسػػب ىػػذا العػػالـ إلػػىفػػي سػػاحة المعركػػة ىػػذه، نحتػػاج 

ي ألف ، كػػؿ كفػػاح اإلنسػػاف  مػػف أجػػؿ شػػيطافي فػػي الكاقػػعالجسػػد، أك ال البػػر غيػػر كػػاؼو
البر ىػك عطيػة مػف اهللي كال يكجػد شػيء يمكننػا القيػاـ بػو لكػى نقبػؿ مػؿء يسػكعي لكػف 
اهلل أعطانػػا التػػدريبات الركحيػػة ككسػػيمة لقبػػكؿ النعمػػةي كتػػب ريتشػػارد فكسػػتر: "المػػزارع 
ال حػػػكؿ لػػػو كال قػػػكة لزراعػػػة الحبػػػكبي ككػػػؿ مػػػا يسػػػتطيع فعمػػػو ىػػػك تػػػكفير الظػػػركؼ 

، ثػـ تتػكلى قػكل حبكبي فيزرع األرض، يزرع البذكر، كيركل النبػاتال المناسبة لزراعة
طبيعية األرض عمميا فتخرج الحبكبي ىذه ىػي نفػس الطريقػة مػع التػدريبات الركحيػة 

األرضي إنيػا  إلػىفيي طريقة لزرع الركحي كالتدريبات ىػي طريقػة اهلل لمكصػكؿ بنػا  -
 (ِٖٔ)تضعنا حيث يمكنو العمؿ في داخمنا كت ييرناي"

يكتب معـم التشكيؿ الركحي كالكاتػب ركبػرت مكليكالنػد: "فػي التحميػؿ النيػااي، ال يكجػد 
أشػخاص يحبػػكف كيخػػدمكف كمػػا فعػػؿ يسػػكع، مػػا لػـػ  إلػػىشػيء يمكننػػا القيػػاـ بػػو لت ييػػر أنفسػػنا 

                                                           
 ٕٔ: ٔٔمت  ٖٕٛ
 ٚ: ٗيتٕ ٕٗٛ
 ٙٔ: ٕيو ٔ؛  ٕٔ: ٙاف  ٕ٘ٛ
 .ٙفوسًت,  ٕٙٛ
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باث أن  ًجب ال جطبذ الخدٍز
السوخُت مجسد غاداث، بل 
ممازطاث جإدي ئلى الخمخؼ 

 اليامل باهلل.

 ةىنػاؾ ثبلثػأف  كاسػتمر يشػرح لنػا (ِٕٖ)ي"بعممػو لنعمػة الم يػرة فػي حياتنػانتيح أنفسنا هلل لمقياـ 
 ا هلل مف أجؿ التشكيؿ الركحي: المكاجية، التكريس، كالتدريبات الركحية:طرؽ نكفرى

الكتػػاب  -لقنػػكات "مػػف خػػبلؿ بعػػض ا :النعمػػة تفػػيض مػػف خػػالؿ المكاجيػػة -أ
ركح اهلل قػد يحػرؾ بعػض المنػاطؽ  -ييي خ أك أخػت فػي المسػيحييي أالمقدس، العبادة

   (ِٖٖ)التي ال نتطابؽ فييا مع صكرة المسيحي"
 إلػىحػد قػكؿ نعػـ  إلػىنصؿ أف  "يجب :تفيض مف خالؿ التكريسالنعمة   -ب

أف  لمقيػػاـ بالعمػػؿ الػػذم يريػػد نفسػػح هلل  مجػػاالن أف  اهلل فػػي كػػؿ نقطػػة التعجبنػػاي يجػػب
 نفتح باب نفكسنا هلليأف  يجب (ِٖٗ)عميناي ييي ألف الت يير لف يجبرهيفعمو

البػػاب  ىػػذه ىػػي أعمػػاؿ فػػتح: النعمػػة تفػػيض مػػف خػػالؿ التػػدريبات الركحيػػة -ج
 هلل بطريقة متناسقةي

أسػػامة لممناقشػػة: ىػػؿ ىنػػاؾ أم تشػػابو بػػيف مػػا يحػػدث فػػي معسػػكر الجػػيش كمػػا 
يحدث في كنيستؾ؟ ماذا عف حياتػؾ الشخصػية؟ ىػؿ يػذكرؾ المسػيحيكف فػي كنيسػتؾ 
المحمية بالجنكد في سػاحة المعركػة نشػيطيف أك األطفػاؿ فػي أرض الممعػب؟ مػا مػدل 

أنػػػؾ تعػػػيش فػػػي سػػػاحة  اعيش بػػػو إذا كنػػػت تعتقػػػد حقنػػػاختبلفػػػؾ الػػػذم تعتقػػػد أنػػػؾ سػػػت
 معركة؟
 يتكفر التدريبات الركحية مزيدنا مف التمتع باهلل -ٖ

مػػا نفكػػر فػػي  احفػػؿ زفػػاؼي ككثيػػرن  إلػػىنعػػـ، نحػػف جنػػكدي لكننػػا جنػػكد فػػي طريقنػػا 
ت الركحيػػػػة مسػػػػيحييف الػػػػذيف يمارسػػػػكف التػػػػدريباال
ػػأى أنيػػا شػػديدة الخطػػكرة كمتشػػددة، ك عمػػ ا غيػػر يضن
عيدةي كىػػذا صػػحيح فػػى بعػػض األحيػػافي لكننػػا سػػ

فػػػي الحيػػػاة المسػػػيحية لػػػيس التفكيػػػر  إلػػػىبحاجػػػة 
ا  ، كلكففقط كحرب  (َِٗ)كحفؿ عرسيأيضن

                                                           
 ٕٙموهلوالند ,  ٕٚٛ

288 Ibid ,37. 
289 Ibid ,38. 
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زفافنػػاي كسػػيككف يػػـك زفافنػػا يػػـك اتحػػاد تػػاـ  إلػػىنحػػف عػػركس المسػػيح فػػي طريقنػػا 
ػػػا مػػػف االحتفػػػاؿ األبػػػد فػػػإف  ،م كالتيميػػػؿي كمسػػػيحييف عمػػػى الطريػػػؽمػػػع المسػػػيح كيكمن

أف  ،المتزايػػدة التػػي نممكيػػا نحكالمسػػيح( كالعاطفػػة )المػػكدةترقػػب البيػػيج الػػذم نختبػػره ال
 عريسنا  يعطينا الفرح                                    

قديسػي اهلل حػكؿ العػالـ ف إ ا ما يظير مف قمكبنا كفى حياتنػا اليكميػةيالفرح الذم غالبن 
بػػػػػاكيفي انيػػػػـػ ليسػػػػػكا مكتابػػػػػيف أك سػػػػػمبييفي عمػػػػػى حيػػػػػاتي ليسػػػػػكا حزانػػػػػى كال ااألكثػػػػػر تػػػػػأثيرن 
ف عػػػػػػف النػػػػػػاس يأك بعيػػػػػػدا تكبػػػػػػريف ركحينػػػػػػـ لمتػػػػػػدريبات الركحيػػػػػػة ال تجعميػػػػػـػ مكممارسػػػػػػتي

ىـػ أكثػر النػاس  "العادييف"ي ىـ في حالة تأىب كصحكة عقمية عف يقػيفي لكػف، مثػؿ يسػكع
ػػا فػػي العػػالـي العػػالـ عمػػى كالمسػػيحيكف الػػذيف يتجكلػػكف كثقػػؿ كحمػػؿ  تكاضػػعنا كتفػػاؤالن كفرحن

، أك التأمػػػؿ الكتػػػابي فػػػى الكتػػػاب المقػػػدسي أف  أكتػػػافيـ كال يمارسػػػكف الصػػػبلة، أك الصػػػـك
، سػػيجمب لنػػا ممارسػػة حضػػكر اهلل، كىػػك مػػا ستسػػاعدنا التػػدريبات الركحيػػة عمػػى القيػػاـ بػػو

 ما القمؽ كالخكؼ كالظمـ سيفقد قبضتو عمينا بحضكر يسكع فينايأالحرية الركحيةي 
، حتػى فػي يكف االحتفاؿ بصبلح اهلل كبركاتويتعمـ المسيحأف  مف األىمية بمكاف

سػػاحة المعركػػةي فاحتفاالتنػػا "الصػػ يرة" عمػػى طػػكؿ الطريػػؽ ىػػي تػػذكقات سػػابقة ليػػـك 
رح بإرادتػػو، كأف نرغػػب ، كنفػػمحبػػة اهلل ىػػي "أف نتمػػذذ بػػوأف  ميزفافنػػاف عٌمػػـ جػػكف كيسػػ
، كاف نعطػش لػيبلن كنيػارنا كتشػاؼ سػعادتنا فيػوا إلػىكاف نسػعي ، باستمرار في إرضػااو
، بػػػؿ بح التػػػدريبات الركحيػػػة مجػػػرد عػػػاداتال تصػػػأف  يجػػػب (ُِٗ)لمتمتػػػع الكامػػػؿ بػػػو"ي

 التمتع الكامؿ باهلل كبركاتو العديدةي إلىممارسات تؤدم 
الصػبلة أك الصػـك أك أم مػف  إلػىنككف حريصيف جػدنا عمػى عػدـ النظػر أف  يجب
يكػػػػػػكف اهلل  مػػػػػػديكنا لنػػػػػػا، أك أف  ، أكحسػػػػػاف اهللإالركحيػػػػػػة كطريقػػػػػػة لكسػػػػػػب  التػػػػػدريبات

"البركات" الماديةي يشعر بعض المسيحييف أنػو إذا يقػدمكف بعػض  الحصكؿ عمى بعض
يعطػػػييـ مػػا يطمبكنػػػوي أف  ف اهلل  يكػػػف مػػدينا ليػػـػ بشػػيء كسػػػيتعيف عميػػوإ، فػػالتضػػحيات

 تتعمؽ التدريبات الركحية بزراعة عبلقة أعمؽ مع اهلل، كليس جعمو مديكنا لناي
                                                                                                                                      

 .ٜ: ٕٔرؤ ٜٕٓ
 انظر عظة ويسل , "عن احملبة" ٜٕٔ

 http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-
edition/sermon-139-on-love  
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باث الحُاة أن  ًىىي هللا جيىن جدٍز
السوخُت للبشس الػادًحن: الىاض الرًً 

لديهم وظاةف، والرًً يهخمىن باألؾفاٌ، 
جصون الػشب.  الرًً ٌغظلىن ألاؾباق ٍو

باث في الىاكؼ ، ًخم ممازطت أفػل الخدٍز
في خػم الػالكاث الاوظاهُت مؼ شوج أو 

شوحت لدًىا، ئخىاهىا وأخىاجىا، أو 
 ألاضدكاء والفحران.

دشازد فىطتر  ٍز

صكرة  إلىالتدريبات الركحية ىي كسيمة النعمة لتشكيؿ التالميذ العادييف  -ٗ
 التدريبات الركحية ليست لممسيحييف المتفكقيف. ف إ المسيح.

فبليكجد ش  مف ىذا القبيؿي ألف التدريبات الركحية ىي لؤلميات في المنزؿ، 
حاب األعماؿ، كالمياجريف، كاألساتذة، كالطبلب، كأص كالمزارعيف، كعماؿ المصانع،

 الجميعي                             ك 
و كلكنيـ تعممكا مف يسكع ممارسات ف عادييفيف تبلميذ يسكع مجرد صيادكا

 العزلة كالتأمؿ كالصبلة كالصـك كالتضحية كالعبادة كالخدمة كعشاء الربي كعندما 
يبات، تدفقت ، أصبحكا أكثر شبيان بوي كمف خبلؿ ممارسة ىذه التدر كانكا يمارسكف

 قكة اهلل في حياتيـ كمف خبللياي
تشجيع  إلىسارع جيمس 

 مسيحييف عادييف جدا عمى الرغـ مف
"ًإيًمي ا كاف ًإٍنسىاننا تىٍحتى اآلالىـً أف 

بلىةن  م ى صى ، فىمىـٍ أف  ًمٍثمىنىا، كىصى الى تيٍمًطرى
ا، فىأىٍعطىًت تيمطر م ى أىٍيضن ي ثيـ  صى ييو

ًت األىٍرضي الس مىاءي مىطىرنا، كى  أىٍخرىجى
ثىمىرىىىاي"
ي فاهلل يتقابؿ مع الناس (ِِٗ)

 العادييف كيستخدميـ لمجدهي
في ىذا الدرس كما يمي، سكؼ نستكشؼ  .ت الركحية الكالسيكيةالتدريبا تحديد

بإيجاز بعض التدريبات الركحية الكبلسيكية كنبحث عف طرؽ عممية لدمجيا في 
 المزيد مف التكضيح أكثر مف غيرىايكبعضيا يتطمب  (ِّٗ)مسيرتنا مع اهللي

رىجى التدريب الركحى لمخمكة ) العزلة (:  -ُ ـى كىخى ٍبًح بىاًكرنا ًجدًّا قىا ًفي الصُّ "كى
ى  مىضى ي" إلىكى مٍّي ىينىاؾى كىافى ييصى ، كى بلىءو مىٍكًضعو خى

ِْٗ 

                                                           
 .ٛٔ-ٚٔ: ٘يع     ٕٜٕ
الروحنااة الكالساانكنة, فااتنين أعتمااد بشااكب كبااري علااى كتاااب ريتشااارد فوسااًت, احتفااال التاادريب, بالنساابة هلااذْ الاادروس يف التاادريبات  ٖٜٕ

, للكاتاب   Soul Shaper, للادكتور دان غلناك, وكتااب, Disciplines of Graceباإلضاافة إىل كتناب صامري مفناد, بعناوان 
 كنث دروري.

 ٖ٘: ٔمر  ٜٕٗ
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ال ًمىً أن ًيىن ذلً، ئهىا ًجب أن 
 في خىاز مظخمس مؼ 

ً
 وامال

ً
هلط ي ًىما

الىاض، دون أن هخظس فى هفىطىا، وفي 
هللا بػؼ اإلالاًِع، هدصن زوح 

اللدوض. هدخاج ول ًىم ئلى الخلاغد 
مً الػالم، غفى ألاكل في الطباح 

واإلاظاء، للخددر مؼ هللا، للخىاضل 
ت أهبر مؼ أبِىا الري هى في الخفاء.   بدٍس

ظفي   حىن َو

 (معنى الخمكة )العزلة -أ
هلل كتقترب مع االعزلة(  ببساطة ىي االنسحاب عف الناس لكي تنفرد الخمكة )

العزلة  ، فإفمنوي كأنو تدريب ركحي
، بؿ بالكحدة ال تتعمؽ ببساطة بالكحدة

مع الربي العزلة ىي الصـك عف 
الصداقات مف أجؿ التركيز عمى 

 صداقتنا األساسية مع اهللي
نفيـ العزلة أف  كلكف يجب عمينا

 إلىليس فقط االنسحاب  (الخمكة)
مكاف عقمي  إلى، كلكف مكاف مادم
لة ت مؽ باب عقكلنا، كذلؾي العز 

، مف لبعض الكقت، لمعالـ الخارجي
أف  ، فربما يمكفذا فكرنا في العزلة بيذه الطريقةالداخميي إ اإلنسافأجؿ تجديد 

تصبح رحمة مترك األنفاؽ أك مكتب الطبيب المزدحـ مكاننا لمعزلة عندما ال يمكف 
 العثكر عمى العزلة الجسديةي

 فى حياة يسكع( الخمكة )العزلة -ب
)كحدهيى يسكع غالبان "ى أف  يخبرنا لكقا مٍّيي"، منعزالٍعتىًزؿي ييصى ( ًفي اٍلبىرىاًرم كى

(ِٗٓ) 
المكارد التي تحتاج  -لماذا فعؿ ذلؾ؟ ألف خدمة الناس استنزفت مكارده الركحية 

ع سنكات فقط إلنياء عممو تجديدىا باستمراري عمى الرغـ مف أنو كاف لديو بض إلى
 ا مع أبيويا عف أتباعو كأف يككف كحيدن رتب يسكع عمدا حياتو لينعزؿ بعيدن ، الدنيكم
 ( فى التشكيؿ الركحىقكة الخمكة )العزلة -ج

ؾ باب حياتنا رً كىك ديادكشكس مف فكديكي، أنو إذا تي  الحظ أحد آباء الكنيسة،
ت ي كقد الحظ(ِٔٗ)ا أماـ أشخاص آخريف لفترة طكيمة، فإف حرارة  نفكسنا ستيربمفتكحن 

ا عندما أخفقت في الجمكس عند أقداـ ذلؾ في حياتي الخاصةي بدأت أككف فقير ركحين 
                                                           

 (.ٕٗ: ٗلوقا ؛ ٖ٘: ٔ؛ مرقس ٖٕ: ٗٔ) انظر أيًضا مىت  ٙٔ: ٘لو  ٜٕ٘
296 Drury, 27. 
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ي لمعقؿ، كاإلحساس بالفراغ، مار التشاؤ يسكعي القمؽ، كنفاد الصبر، كفقداف الثقة، كاإلط
 (يالخمكةإلىماؿ العزلة )كؿ ىذه غالبان ما تككف نتيجة  -كالركح المنتقدة 
عزلػة، نرفػع  أعيننػا تباطنػا غيػر الصػحي بالنػاسي فػي ال(، نخسػر ار الخمػكةفي العزلة )
الػػربي فػػي الخمػػكة  إلػػىكالطػػرؽ التػػي تؤذينػػا أك تخيػػب آمالنػػا كنعيػػد نظرنػػا  مػػف عمػػى النػػاس

الحقيقيػة، نحػػف نعطػػى لمػػركح القػػدس اىتمامنػػا الكامػؿي إنػػو يعيػػد ترتيػػب رؤيتنػػا كأكلكياتنػػا لػػو 
 إلػػػى(، نجػػػد نعمػػػة لمعػػػكدة اي فػػػي العزلػػػة )الخمػػػكةة كالفػػػرح فػػػي قمكبنػػػكيسػػػكب السػػػبلـ كالمحبػػػ

 مجتمعاتنا كمسؤكلياتنا بمسحة  مف الركح القدس إلحداث تأثير دااـي
أف  ، نػػتعمـلقاتمػة كعقميػػة األداءي فػي العزلػػةالعزلػة تحػػذرنا مػف أمػػراض االنشػػ اؿ ا

نػػاس كياننػا الػػداخميي يقػٌدر ال -، بػؿ مػػف نحػف  يقػٌدرنا بسػبب مػػا نفعمػو مػف أجمػػواهلل ال
ذكك العقميػػة العالميػػة اإلنجػػاز المراػػي أكثػػر بكثيػػر مػػف تجديػػد أذىاننػػا فػػي حضػػرة اهللي 

 إلػػىإعػػادة تشػػكيؿ أعمػػؽ كياننػػا الػػداخمى أف  يعػػرؼ النػػاس الػػذيف لػػدييـ اىتمػػاـ ركحػػي
 صكرة المسيح ىك غرض اهلل األساسي في الفداءي

ف خػبلؿ ثباتنػا ينجز أكثر بكثير مػأف  الركح القدس يمكفأف  ، نكتشؼفي العزلة
 كثر عف طريؽ جيكدنا اليااسة لمقياـ بشيء عظيـ بالنسبة لويأفيو 

 في العزلة -البدء  –الشركع  -د
 ابحث عف مكاف يناسبؾي -ُ

اي لقػػد زحفػػت إحػػدل الطالبػػات فػػي إحػػدل مػػدارس الكتػػاب المقػػدس فػػي كػػف خبلقنػػ
تجػده أف  ذم يمكػفدئ الػآسيا تحت سريرىا لكى تنفرد مع اهلل ألنو المكاف الكحيد اليػا

ح المشػػي بمفػػردل فػػي حديقػػة بػػالقرب مػػف منزلػػي يمػػنأف  ، يجػػدكففيػػوف آخػػركف، مثمػػي
، قاؿ أحػد الرعػاة كىي دكلة ذات كثافة سكانية عالية، اهلل مساحة لمتحدثي في الفمبيف

( ألنػػو المكػػاف الكحيػػد فػػي غرفػػة االجتماعات)غرفػػة الراحػػة و كجػػد خمػػكةعمػػى األقػػؿ إنػػ
البتعػػاد عػػف النػػاسف ربمػػا ظركفػػؾ اآلف تجعػػؿ إيجػػاد مكػػاف خمػػكة الػػذم يسػػتطيع فيػػو ا

 ىادئ مستحيؿ تقريباي لكف الرب يفيـ  مكانؾ كسيساعدؾ إذا سمحت لوي
 ()الخمكة جدكلة كقت منتظـ لمعزلة -ِ

تجػػػد كقتنػػػا منػػػتظـ  أف  ، مػػػف الميػػػـ( تػػػدريبا  تحكيمينػػػازلػػػة )الخمػػػكةلكػػػي تصػػػبح الع
، مػا كقػت" ىػك "ال كقػت"ي كبعبػارة أخػرل "فػي أم يناسبؾ كتمتـز بوي قاؿ جػكف كيسػمي

 ، فمف المحتمؿ أال يحدث ذلؾيكقتنا منتظما لكى ننفرد مع الرب لـ نضع
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 اجعؿ كؿ تركيزؾ عمى اهللي -ّ
قػػط ال تبحػػث عػػف الػػرؤل الركحيػػة أك األحػػبلـ أك آيػػات خارقػػة لمطبيعػػةي اطػػب ف

 طريؽ كممتوي ، عفلكى ييدأ قمبؾ كتكاصؿ مع اهلل، مف خبلؿ ركحو المقدس
 اكف صبكرن  -ْ

ي سػركرف كىػذا ينطبػؽ عمػى كػؿ التػدريبا يسبؽ الفرح كالكالتدريب داامن االنضباط 
كالتػػدرب عمييػػا ممارسػػتيا  إلػػى(، ربمػػا نحتػػاج باختبػػار فكااػػد العزلػػة)الخمكةنبػػدأ أف  قبػػؿ

 لفترة قصيرةي
ف أكثػػػػػر الػػػػػدركس فااػػػػػدة حػػػػػكؿ امػػػػػنح أعضػػػػػاء المجمكعػػػػػة فرصػػػػػة لمتعبيػػػػػر عػػػػػ

 (ِٕٗ)(يالخمكةالعزلة)
ًفي نىاميكًسًو يىٍميىجي التدريب الركحي لمتأمؿ:  -ٕ تيوي، كى "لًكٍف ًفي نىاميكًس الر بٍّ مىسىر 

لىٍيبلنييي اًرم اٍلًميىاًه،ييي " نىيىارنا كى كسىةو ًعٍندى مىجى ٍ ري رىةو مى فىيىكيكفي كىشىجى
(ِٖٗ) 

 معنى التأمؿ أك الميج -أ
  (ِٗٗ)مؿي، يتأنفسو إلىيتكمـ  :حجا(بالعبرية )

  (ََّ)ييصمـ بحرصو يتأمؿ فى :(باليكنانية )ميميتاك
النفسي نحف نتأمؿ  إلىالتأمؿ في الكتاب المقدس ىك تأمؿ كممة اهلل بالتحدث 

في الكتاب المقدس عندما نحكؿ أجزاء معينة مف كممة اهلل بالصبلة مراران كتكراران في 
ا تعميماتو، بنك تمقى قمتحتى  قمكبناي إلىيا تكصيميبدأ الركح القدس أف  إلىعقكلنا 

ي كما ىك الحاؿ تى تتذكؽ نفكسنا حبلكتو المت يرةي حكتكجياتو كتحذيراتو، كتقكيمو
اطمب مف شخص  (َُّ)، فالتأمؿ يتطمب استنارة نعمة الركح القدسيفي كؿ تدريب

ي ناقش ما يعٌممو ىذا النص الكتابى  عف دكر الركح (ُْ-ٗ: ِككُ)ما قراءة 
 ة كممة اهلليالقدس في استنار 

                                                           
 ٗ: ٘ٔيو  ٜٕٚ
 ٖ-ٕ: ٔمز  ٜٕٛ
َُ ِفنااِه نَاَهاارًا َولَااْناًل, ِلَكاْ  تَاااَتَحف َظ لِْلَعَماِب َحَساٛ: ٔيا   ٜٜٕ ِْ الش اارِيَعِة ِماْن َفِمااَك, بَاْب تَاْلَها ارَْح ِسااْفُر هاِذ َب ُكااَب َماا ُهااَو َمْكتُاوٌب ِفنااِه. الَ يَاباْ

 َوِحنَنِئٍذ تُاْفِلُح." اَن َك ِحنَنِئٍذ ُتْصِلُح طَرِيَقكَ 
ُمَك ظَاِهرًا يف ُكَب َشْ ٍء." (,"اْهَتم  )أمب ٘ٔ: ٗيت ٔ ٖٓٓ  ِِبَذا. ُكْن ِفنِه, ِلَكْ  َيُكوَن تَاَقدُّ
 ٗٔ-ٜ: ٕكو ٔ ٖٔٓ
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كجدىا "أىٍشيىى ًمفى الذ ىىًب كىاإًلٍبًريًز أف  إلىلقد تأمؿ الممؾ داكد في كممة اهلل 
قىٍطًر الشٍّيىاًد"ي ًؿ كى اٍلكىًثيًر، كىأىٍحمىى ًمفى اٍلعىسى
الماعز يأكؿ الحشيش كيجمس أف  كما (َِّ)
ذلؾ فإف و لاا كتكرارن عمييا كيتذكقيا مرارن  في كقت الحؽ تحت شجرة الظؿ ليجتر

، بؿ سكؼ يتذكؽ كؿ ممة اهلل لف يقرأ كينسى فحسبالمسيحي الذم يتأمؿ في ك
قطمة كيتكمـ بيا في حياتوي ىذه ىى كاحدة  مف أكثر الت يرات فى جميع التدريبات 

، لكف القميؿ منيـ يأخذ كقتنا بيـ المقدساعديد مف المسيحييف كتالركحيةي يقرأ ال
 لتذكقوي
 لم دس ال يفرغ الع ؿ بؿ يممؤه بكممة اهلل.التأمؿ في الكتاب ا -ب

التأمؿ الشرقي )زف كاليكجا كالتأمؿ التجاكزم( يعٌمـ إفراغ العقؿ كىك خطير 
لم ايةي الذىف الذم ييترؾ فارغان سكؼ يسكنو أكاذيب شيطانية أك حتى الشياطيف 

 قؿ بكممة اهلليعمى مؿء الع ما يركز التأمؿ فى الكتاب المقدسبين (َّّ)أنفسيـي
ف : "صرخ المرتؿ قاابلن  ـٍ أىٍحبىٍبتي شىًريعىتىؾى  (َّْ)"اٍليىٍكـى كيم وي ًىيى لىيىًجييكى

، يحث بكلس المؤمنيف عمى عدـ تفري  عقكليـ كلكف "التأمؿ في (ْ في)كفي 
، أك شؿ في الماضي، أك الفىي األشياء؟ ال الخطية الماضية ما (َّٓ)ىذه األمكر"ي

، كيؿُّ مىا حى أخطاء اآلخريفو لكف كؿ ما ىك " ، كيؿُّ مىا ىيكى عىاًدؿه ًميؿه ؽٌّ، كيؿُّ مىا ىيكى جى
، سىفه ، كيؿُّ مىا ًصيتيوي حى ، كيؿُّ مىا ىيكى ميًسرٌّ "  أف  ىيكى طىاًىره ٍف كىافى مىٍدحه كىانىٍت فىًضيمىةه كىاً 

ية بأفكار جيدة السمبية كالنقد هلل لحظة بمحظة الستبداؿ األفكارإذا اختار كؿ ابف 
 حياتيـ الركحيةي فستت ير كصالحة،

  الغرض مف التأمؿ فى الكتاب الم دس ىك التشكيؿ الركحي -ج
 ألف الكممة ت ير (َّٔ)تكفر فرصة ل سؿ يكمي بكممة اهللاف قكة التأمؿ أنيا 

الكممة يفضح كؿ خطية  ركنك  (َّٕ)يقة التي نفكر بيا كنعمؿ كنتصرؼيالطر 
                                                           

 ٓٔ: ٜٔمز  ٕٖٓ
 ٗٗ: ٕٔمت ٖٖٓ
 ٜٚ: ٜٔٔمز  ٖٗٓ
 ٛ: ٗيف  ٖ٘ٓ
 ٕٙ: ٘اف ٖٙٓ
 ٘ٓٔ: ٜٔٔمز  ٖٚٓ
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أركاحنا عمى نحك بع نفكسنا ك ف الشيطافي الكممة تشككؿ كذبة مدمرة م َّٖمخبأة
 منتظـ بالحؽ حتى يتـ تدريبنا عمى التفكير كالتصرؼ مثؿ يسكعي

كف المعارؾ الركحية ىك أنيـ إف السبب الذم يجعؿ الكثير مف المسيحييف يفقد
  عندما ييمس الشيطاف (َّٗ)سيؼ الركحي -كف في ساحة المعركة بدكف سيؼ دخمي

ا، كال ا حقن نت لست مسيحين أ، أنؾ لف ينجح أبدنااهلل ال يحبؾ حقنا، أك أف  :قاابلن 
، فميس ييي مرة أخرلسة، الجميع ضدؾ، اهلل لف ي فر لؾالقداتعيش حياة أف  يمكنؾ
ا اهلل يكمن  ، فاننا نعيد قراءة حؽالتأمؿ فاعي كلكف مف خبلؿ تدريبدكسيمة لملدييـ 

، كشيرن  ، كحتى يتـ س إيماننا باهلليتأس ا بعد شير، كسنة بعد سنة حتىبعد يـك
 العدك المتكىجة كىزيمتياي أكاذيبمقاكمة كؿ 

 التأمؿ فى الكتاب الم دس  نتيجة -د
 جؿ ذلؾ فالػتأمؿ يقكل ثقتنا فى اهلليأ،  مف (َُّ)الكممة تنتج إيماف -ُ
مػػف أجػػؿ ذلػػؾ فالػػػتأمؿ يسػػتبدؿ األفكػػار  ،(ُُّ)فكارنػػا كحياتنػػاأالكممػػة تطيػػر  -ِ

 الخاطاة باألفكار الصحيحةي
 يمف أجؿ ذلؾ فالػتأمؿ يحمينا (ُِّ)ضد الشيطاف ا فعاالن كممة تكفر درعن ال -ّ
مقػػػدار  إلػػػىمػػػف أجػػػؿ ذلػػػؾ فالتأمػػػؿ يػػػؤدل  (ُّّ)الكممػػػة تػػػنجح حيػػػاة المػػػؤمف -ْ

 يبركات اهلل عظـ مفأعظـ ك أ
 نصائح عممية لمبدء في التأمؿ:

 ال تجعؿ األمر معقدناي -ُ
 أنا أحب منيج جكف كيسمي البسيط في التأمؿ:

نا بعيد عف الطرؽ المزدحمة لمناسي أجمس بمفردل: فقػط اهلل مكجػكد ىنػاي ، أىنا
السػماءي ىػؿ ىنػاؾ  إلػى، إلكتشػاؼ الطريػؽ تح، كأقرأ كتابوي ليذه ال ايةفي حضكره اف

                                                           
 ٕٔ: ٜٔمز  ٖٛٓ
 ٚٔ: ٙاف  ٜٖٓ
 ٚٔ: ٓٔرو  ٖٓٔ
 ٚٔ: ٙف أ ؛ٕٕ: ٔبط ٔ؛ ٜ :ٜٔٔمر  ٖٔٔ
 ٚٔ: ٙف أ؛ ٔٔ-ٔ: ٗمت  ٕٖٔ
 .ٖ: ٔ؛ مر ٛ: ٔي   ٖٖٔ
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، ألػػيس ىػػذا قمبػػي ألبػػي األنػػكار كاقػػكؿ: "يػػا ربييي انػػى أرفػػع شػػؾ فػػي معنػػى مػػا أقػػرأه؟
ييي  ثػػػػـ ابحػػػػث بعػػػػد كانظػػػػر فػػػػي ؟ىػػػػك كبلمػػػػؾ؟ فمػػػػف تعػػػػكزه حكمػػػػة فميطمػػػػب مػػػػف اهلل

"ي ثػػـ تابيػػة المكازيػػة فػػى الكتػػاب المقػػدس، "قػػارنيف الركحيػػات بالركحيػػاتالنصػػكص الك
ذا بقػػي ىنػػاؾ أم ادر عمييػػابكػػؿ االىتمػػاـ كالجديػػة التػػي يكػػكف عقمػػي قػػ أتأمػػؿ فييػػا ي كا 

يييي ]التاريخيػػة[ ـ خبػػرة فػػي أمػػكر اهللي ثػػـ الكتػػب، فأنػػا أستشػػير أكلاػػؾ الػػذيف لػػدييشػػؾ
 يإلىكما تعممتو اذا، فإنني أعممو بالت

، أىتىعىػ إلىكيفُّكا كىاٍعمىميكا أىنٍّي أىنىا اهلليي أىتىعىػ" ابحث عف مكاف ىادئ -ِ ػـً  إلىبىػٍيفى األيمى
 (ُّْ)ًفي األىٍرًضي"

 (ُّٓ)جؿ بصيرة كاستعداد لمطاعةيأاقرأ كتأمؿ بركح الصبلة مف  -ّ
 اطمػب فقػطقةي رخااعبلنػات طمػب آيػات أك ال تا لحمايػة تكقعاتػؾي كػف حػذرن  -ْ

 تعرؼ اهلل كأف تعرؼ منويأف 
عنػػدما ت ػػادر مكانػػؾ اليػػادئ، خػػذ معػػؾ فكػػرة كاحػػدة عمػػى األقػػؿ كتأمػػؿ فييػػا  -ٓ

 يخبلؿ اليـك
، تدرب عمى  -ٔ  ة بكممة اهلليسمبياستبداؿ اليزيمة كاألفكار الطكاؿ اليـك

تػػػأممكف بكػػػؿ كف كيأارسػػػة التأمػػػؿ معنػػػاي دع الجميػػػع ييػػػددقػػػااؽ لمم خمػػػسلنأخػػػذ 
راسػػة ي ال تحػػاكؿ تشػػكيؿ ىػػذه اآليػػة فػػي الخطػػكط العريضػػة لد(ٖ: ُيػػش)بسػػاطة فػػى 

ف تأمػؿ فػي مػا ، ضع نفسؾ فػي القصػةي كػف أنػت يشػكعمف ذلؾ الكتاب المقدسي بدالن 
 تعنيو ىذه الرسالة لوي ثـ تأمؿ في حياتؾ الخاصةي ما ىي رسالة الرب بالنسبة لؾ؟

: :التدريب الركحػى عمػى الصػـك -ٖ ـٍ كفى »فىقىػاؿى لىييػ تىٍجعىميػكا بىًنػي اٍلعيػٍرًس أف  أىتىٍقػًدري
، فىًحينىًاػػذو  ػػٍنييـٍ ػػتىٍأًتي أىي ػػاـه ًحػػيفى ييٍرفىػػعي اٍلعىػػًريسي عى لًكػػٍف سى ؟كى ـى اٍلعىػػًريسي مىعىييـٍ ػػا دىا ػػكميكفى مى يىصي

كميكفى ًفي ًتٍمؾى األىي اـً   (ُّٔ)«يىصي
                                                           

 ٓٔ: ٙٗمز  ٖٗٔ
 ٚٔ: ٚيو  ٖ٘ٔ
 ٖ٘-ٖٗ: ٘لو  ٖٙٔ
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ػػا  نػػػو، كلكك كاحػػد مػػػف أكثػػر الت يػػرات الركحيػػةالصػػـك ىػػ كاحػػد مػػف أصػػػعب أيضن
بقمػػػػب  نػػػدما يمػػػػارسمػػػػف جميػػػػع التػػػدريبات الركحيػػػػةي ع -كبالتػػػػالي ميمػػػؿ  -األمػػػكر 

تاثار ، كاسػػالكسػااؿ فعاليػػة لتجديػد جكعنػا هلل، فانػو كاحػد مػػف أكثػر صػادؽ مػع الصػػبلة
ات الضػػػالة، كحػػػرؽ تػػػبف الػػػذات، كتكضػػػيح ، كتقييػػػد الرغبػػػاألفكػػػار المتجكلػػػة كالزاا ػػػة

كاالحتفػاظ بالسػمطاف كمسػحة  اهللي كممػة الركحية المتجددة مػف لبصيرة، كتمقي ااالتجاه
 الركح القدسي

 معنى الصـك  -أ
الصػـك لػيس اتبػاع الصـك الكتابي ىك االمتنػاع عػف الطعػاـ لؤلغػراض الركحيػةي 

عػػػبلـ أك االمتنػػػاع عػػػف كسػػػااؿ اإل ف فصػػػـك الكتػػػاب المقػػدس لػػػيسنظػػاـ غػػػذااي معػػػيف
لمناسػػػػػبات االجتماعيػػػػػة أك أم شػػػػػيء آخػػػػػري فػػػػػي ىػػػػػذه أك ا أشػػػػػكاؿ الترفيػػػػػو كالتسػػػػػمية

، كلكنيػػا الػػذات ميمػاف لزراعػػة النمػػك الركحػػياالعتػػداؿ كنكػػراف أف  المجػاالت، ال شػػؾ
ال تكجػد حػاالت فػي الكتػاب المقػدس يكػكف الصػـك ىػك أم شػيء آخػر  ايليست صػكمن 

 ال الطعاـيإ
 ، كلكنو مفترض بيف المسيحييف.االصـك ليس أمرن  -ب

س ال يػػػػػػأمر بالصػػػػػػـك مباشػػػػػػرة، كلكنػػػػػػو يفتػػػػػػرض ممارسػػػػػػتو بػػػػػػيف الكتػػػػػػاب المقػػػػػػد
يسػػػػكع أف  ا لنػػػػايكػػػػكف كاضػػػػحن أف  ، يجػػػػب(ُّٕ)المسػػػػيحييفي فػػػػي الػػػػنص الػػػػكارد أعػػػػبله

"ي كقد تذيكرت بعػد ظييػرة أحػد األيػاـ فػي مػؤتمر أف  كؿ مؤمف "البدأف  يفترض يصـك
ىػػػػػك  ،فػػػػػي الفمبػػػػػيف، حيػػػػػث كػػػػػاف رجػػػػػؿ الدكلػػػػػة التبشػػػػػيرم المخضػػػػػـر كيسػػػػػمي دككيػػػػػؿ

تبلميذه سػكؼ يصػكمكف"، قػاؿي "إذف، ىػؿ أنػت تمميػذ؟ ىػؿ ف إ محاضري "قاؿ يسكعال
مسػػػيرتي المسػػػيحية كانػػػت أف  تمػػػارس ىػػػذا التػػػدريب؟ "لقػػػد بكتتنػػػى كممػػػة اهلل، كأدركػػػت

 السمطاف كالقكة بسبب إىمالي ليذا التدريبي إلىتفتقر 
ػػػا جػػػدنا فػػػي حيػػػاة يسػػػكع، كحيػػػاة الرسػػػؿ كػػػاف لمصػػػـك لعيػػػد ، ككنيسػػػة امكاننػػػا ميمن

، "الجميػع عمؿ عظيـ مف اهللي قاؿ جكف كيسػميالجديدي كقد كاف تدريبا ميما في كؿ 
األربعػػػاء كالجمعػػػة(ي" قػػػػاؿ صػػػػالح يصػػػـك مػػػرتيف فػػػي األسػػػػبكع ) مػػػؤمفكػػػؿ أف  يعمػػػـ

، "مػػف الػػذل (َّْ-ُّٓفػػى قبػػرص ) ،أسػػقؼ سػػبلميسكىػػك أب الكنيسػػة ك  ،ابيفػػانس
                                                           

 .ٖ٘-ٖٗ: ٘لو  ٖٚٔ
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البػؼ زفػىا الطىم فىق ول 
الىخاب اإلالدض والػلل. والبػؼ 

 آلاخس أهمله جماًما.
ظفي  حىن َو

 
ً
، دع ]الطىم[  ًيىن للسب وغُىهىا أوال

مثبخت غلُه . دع هُدىا جيىن هرا، وهرا 
لظماء. وخده، لخمجُد أباها الري في ا

 ًىخىا

المسػػيحيكف فػػي جميػػع سػػبكع يمارسػػو السػػادس مػػف األصػػـك اليػػـك الرابػػع ك أف  ال يعػػرؼ
 "أنحاء العالـ؟

 مثمة كتابية لمصـك أ -ج
ي مكسػى، حنػةالكتاب  اكد، إيميػا، أسػتير، دانيػاؿ، ، دالمقدس ممػيء بأمثمػة لمصػـك

، كككرنيميػػكس المعمػػداف، يسػػكع، بػػكلس، الرسػػؿ، الشػػيكخ فػػي أنطاكيػػة األنبيػػاء، يكحنػػا
 جميعيـ صامكاي

معػػو  ، تكمػػـ اهللعنػػدما  صػػاـ مكسػػى
ي (ُّٖ)لرجؿ صاحبولكجو كما يكمـ ا اكجين 

، فػػػػتح اهلل مت حنػػػػة كصػػػػمتاكعنػػػػدما صػػػػ
كعنػػػدما  ي(ُّٗ)رحميػػػا كأعطاىػػػا صػػػمكايؿ

، أعطيػػػػت لػػػػو (َِّ)اؿ كصػػػػمىآصػػػػاـ دانػػػػ
تػـ مػنح ، ك قكة اهلل في ىزيمة راس ببلد فػارس، كأظيرت (ُِّ)"حكمة كفيما" لكممة اهلل
    ؿيآاإلستجابة لصبلة داني

لس( كصاـ، كعندما صمى شاكؿ )بك 
كاف ممتماان بالركح القدس كعيناه 

كعندما صمى ككرنيميكس، ي (ِِّ)مفتكحتاف
، ارتفعت ىذه كصاـ كأعطى الصدقات

، (ِّّ)لقرابيف الصادقة كنصب تذكارم هللا
ىؿ بيتو بأكمموي ىذه ليست أصبلة كرنيميكس عف طريؽ خبلص  الذم أستجاب

اهلل التي تطمؽ مف خبلؿ الصكـ سكل عدد قميؿ مف األمثمة الكتابية الكثيرة لقكة 
 كالصبلةي

                                                           
 ٔ: ٖٖخر  ٖٛٔ
 ٛٔ-ٚٔ, ٛ: ٔصم ٔ ٜٖٔ
 ٖٔ: ٕٔ, ٖ: ٓٔدا  ٕٖٓ
 ٖٕ-ٕٕ؛ ٖ: ٜدا  ٕٖٔ
 ٛٔ-ٚٔ؛  ٜ: ٜاع  ٕٕٖ
 ٗ: ٓٔاع  ٖٕٖ
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ان شغفىا البشسي مثل ألانهاز التي جمُل 
ئلى ججاوش شىاؾئها. والطىم ٌظاغد في 

 ئبلا هم في كىىاتهم الصحُدت.
دشازد فىطتر  ٍز

 ربع نتائج قكية لمصكـأ -د
 الصـك يجعؿ النفس متضعة -ٔ

ٍكـً قاؿ كاتب المزمكر، " اي أىٍذلىٍمتي ًبالص  ـٍ كىافى ًلبىاًسي ًمٍسحن ًضًي ا أىنىا فىًفي مىرى أىم 
ب تتطم كطنيـ سكؼ إلىإعادة المسبييف الييكد أف  كاف عزرا يعمـ ي(ِّْ)نىٍفًسي،"

 :د مف األخطار كاإلغراءات المقبمة، لذلؾ كتبالنعمة اإللييةي في ضكء العدي
ةن " ـى ًإلًينىا ًلنىٍطميبى ًمٍنوي طىًريقنا ميٍستىًقيمى ا مىى نىٍيًر أىٍىكىا ًلكىٍي نىتىذىل ؿى أىمى ٍكـو عى نىادىٍيتي ىينىاؾى ًبصى  كى

ٍمنىا كى  اًلنىاييي فىصي ًلكيؿٍّ مى ابى لىنىاي"لىنىا كىألىٍطفىاًلنىا كى   (ِّٓ)طىمىٍبنىا ذًلؾى ًمٍف ًإلًينىا فىاٍستىجى
االمتناع عف الطعاـ البدني يذكر النفس أف  ؟كيؼ يجعؿ الصـك  النفس تتضع

اهلل كاالتكاؿ عميوي إنو يذكرنا بأننا نقتات باألشياء الركحية بدالن  إلىبحاجتيا المطمقة 
 مف األشياء الجسدية كالماديةي

لؾي ، أنا جااع كلنفكسنا: يا اهلل
ح القدس، أحتاجؾ أكثر مف ييا الرك أ

ر مف البركات الجسدية أك ، أكثالطعاـ
، أكثر مف أم شيء في ىذا المادية
الصـك ىك عبلج أف  لقد كجدت العالـف

، فاف الصـك كالصبلة يزرعاف تربة ان ا ركحين ا كعقيمن ي عندما أككف جافن لمعقـ الركحي
 تقبؿ زرع كغرس كممة اهللي قمبي الممياة بالصبلبة كيجعميا

 الصـك يخضع شيكاتنا الطبيعية لشيكاتنا الركحية -ٕ
مكت شييتنا  إلى، مما يؤدم ـ عف مناطؽ خطية السيك كاألنانيةكيكشؼ الصك 

اء الطبيعية القكيةو الصـك يبقي أجسادنا تابعة لؤلمكر الركحيةي أك كما قاؿ أحد األب
ي (ِّٔ)ف تجعؿ الجسـ ي مي إلعاقة النفس"المعدة لأف  ، "الصـك يضمففي الكنيسة

ذات مرة أنو كاف بحاجة لمصـك عندما شعر  ،الفمبيني، ديفيد يككادم أخبرني شقيقى
، فإف أدنى ارتفاع في ال ير الاقة  تثار فى داخموف كبعبارة أخرل ببداية الرغبات

                                                           
 ٖٔ: ٖ٘مز  ٕٖٗ
 .ٖٕ, ٕٔ: ٛعز  ٕٖ٘
 القرن الرابع آسترييوس , ىف ٕٖٙ
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ي شيدالخاطاة ىك، بالنسبة لو الكبرياء أك الرغبة ا أ ، نقطة االنطبلؽ لمصـك يضن
 الصـك يطف  نار الش ؼ الجنسي غير السميـيأف  تقياء آخركفأرجاؿ 

، شعر رجؿ مسيحي بالتبكيت لعدـ ـك فى يـك األحدعممت عف الصأف  بعد
الصـك قد جعمو أف  كفي كقت الحؽ شيدىذا التدريب في مسيرتو مع اهللي تطبيؽ 

دـ صبرم حتى بدأت يدرؾ االحتياجات التى في قمبوي كقاؿ: "لـ أدرؾ أبدنا مدل ع
"ي "كعندما قمت: ال  ضحكنا  "غير صبكر مع أطفاليف نفسي كجدت جسدم،لً بالصـك

السطح الذم لـ  إلىمعو ألننا استطعنا التعٌرؼ عميوي إنكار الذات يخرج المكاقؼ 
 نكف نعرفو في قمكبناي

ن أف  ،تريذكرنا ريتشارد فكس ن  "المعدة تشبو طفبلن حتاج فؿ المدٌلؿ ال ي، كالطمدلبلن
دأ "ي كمنا نعرؼ ما الذم يحدث عندما نبييي االنضباط كالتدريبكلكف، التساىؿ إلى

ن ، أليس كذفي تأديب طفؿ مدلؿ ، كمما زاد صكت لؾ؟ كمما كاف الطفؿ أكثر تدليبلن
لىنكبة ال ضبي ك  ، سيككف لدينا تحدو في أيديناي كممة "ال" إلىيتعمـ الخضكع أف  ا 

 مي المدلؿفىذا ىك الحاؿ مع طفمنا الداخ
 الصـك يزيد شيكاتنا الركحية  -ٖ

كجد يسكع رضا كشبع أكثر بكثير في عمؿ إرادة أبيو أكثر مما فعؿ في الطعاـ 
،  إلى، كىك يدعكنا بأف نككف مثموي قاؿ: "طيكبىى ًلٍمًجيىاًع كىاٍلًعطىاًش (ِّٕ)المادم اٍلًبرٍّ

يي" ألىن ييـٍ ييٍشبىعيكفى
، كع قكم، سأقكؿ لمرب، "يا ربصبح آالـ الج، كيعندما أصـك (ِّٖ)

ال ي ”جمؾأأككف ىذا الجكع مف أف  أريد يكع ىذه ىى آالـ الجكع بالنسبة لؾآالـ الج
أف  ، لكنني لـ أكف أعرؼ أبدنالمحظةيعني بالضركرة أنني أشعر بالتحسف في ىذه ا
 إلىجاىديف لتحكيؿ آالمنا  نسعىأف  اهلل يتجاىؿ ىذه الصبلة الصادقةي يجب عمينا

 اهلل سكؼ يشبعنا أكثر بنفسويأف  ، مؤمنيفكاتصم
 ا ا ركحين الصـك يجعمنا أكثر تمييزن  -ٗ

داية خدمة ، ميزت كنيسة العيد الجديد في أنطاكية إرادة اهلل لبمف خبلؿ الصـك
بىٍينىمىا رسالتيـ"ي : كى كحي اٍلقيديسي ، قىاؿى الرُّ كميكفى يىصي ـٍ يىٍخًدميكفى الر ب  كى كا ًلي »ىي بىٍرنىابىا أىٍفًرزي

                                                           
 ٕٖ-ٖٔ: ٗيو  ٕٖٚ
 .ٙ: ٘مت  ٕٖٛ
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ا ًإلىٍيوً  ٍكتيييمى ؿى ًلٍمعىمىًؿ ال ًذم دىعى شىاكي ان ما تجمب مع الصـك غالبن  فصبلة مركزة (ِّٗ)«"كى
 المزيد مف الكضكح في حياتنا كتساعدنا عمى اتخاذ قرارات ميمةي

، ان بالجكع الركحي لمناس مف حكلوين جعمت صبلة يسكع مع الصـك أكثر كع
، كحافظت عمى ركحو في حالة تأىب لما أراده حب ليـان بالحافظت عمى قمبو مفعمن ك 

ان ما ننش ؿ ، غالبن مثؿ التبلميذاني كنحف يفعمو كيقكؿ لمناس الجااعيف ركحين أف  أبيو
الخاصة حتى نفقد عاطفتنا كمحبتنا تجاه النفكسي فالصـك  بأنفسنا كاحتياجاتنا

ح القدس مف نرل كنسمع عمؿ الرك أف  يساعدنا عمى ضبط شيكاتنا، حتى يمكننا
 حكلناي

عاـي ي ناقش التبايف بيف عبلقة يسكع كالتبلميذ بالطامعن  (ّْ-ِٕ: ْيك)قراءة 
أف  طىعىاًمي يييلىٍستيـٍ تىٍعًرفيكنىوي أىٍنتيـٍ ، "أىنىا ًلي طىعىاـه آلكيؿى ةعبار ف يقصد يسكع بماذا كا

ـى عىمىمىويي" ىؿ ت مىًني كىأيتىمٍّ يككف حب أف  عتقد أنو مف الممكفأىٍعمىؿى مىًشياىةى ال ًذم أىٍرسى
 التبلميذ لمطعاـ قد جعميـ يفتقدكف رؤية ما يفعمو الركح القدس في السامرة؟

 الصـك  ي كم إيماننا، كبالتالي، يمكننا مف االنخراط كىزيمة العدك -٘
ان ما يككنكف الكثير مف الرجاؿ كالنساء الصالحيف غالبن أف  السبب فيأف  أعتقد

، (ُٕمت)سكف الصـك بشكؿ منتظـي في ـ كال قكة ألنيـ ال يمار ضعفاء كال حكؿ لي
يجد التبلميذ أنفسيـ عاجزيف عف طرد الركح الشريرة مف شابي يكضح يسكع 

ـى الت بلىًميذي المشكمة كانت "أف  كحبكض مىى اٍنًفرىادو  إلىعدـ اإليماف": "ثيـ  تىقىد  يىسيكعى عى
قىاليكا: ـٍ نىٍقًدٍر نى " كى وي؟أف  ٍحفي ًلمىاذىا لى اًنكيـٍ " فىقىاؿى لىييـٍ يىسيكعي: نيٍخًرجى كاستمر  (َّّ)"ًلعىدىـً ًإيمى

بلىًة كىالصى كىأىم ا ىذىا اٍلًجٍنسي فىبلى يىخٍ ": يسكع يعمميـ قاابلن    (ُّّ)ي"ٍكـً ريجي ًإال  ًبالص 
ما ىي العبلقة بيف الصبلة الحارة كالصـك كاإليماف؟ الصبلة الحارة )صبلة مع 

( تقكم اإليماف كتزيد قكتنا كفعاليتنا في خدمة اهللي نحف منخرطكف في معركة  صـك
يعمنوي أف  اهلل كما يريد، لف نختبر أبدان خبلص كانقاذ ركحيةي كبدكف صبلة كصـك

                                                           
 ٕ: ٖٔاع  ٜٕٖ
 ٕٓ-ٜٔ: ٚٔمت  ٖٖٓ
 ٖٕ: ٚٔمت  ٖٖٔ
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، كلذلؾ صاـ في كثير مف بكلس نفسو في خضـ صراع ركحي عظيـان ما كجد غالبن 
  (ِّّ)األحياف

البمداف النامية معارضة يف يخدمكف في ان ما يكاجو إخكتي كأخكاتي الذغالبن 
ي دـتنيكصـك لف يركا معاقؿ كحصكف ركحية ىـ يعممكف أنو بدكف صبلة  شيطانيةي

، كبالتالي يختبركف مظاىر عظيمة لمقكة نيـ يأخذكف كممات يسكع بجدية ىناإ
 اإللييةي
 األشكاؿ األكلية األساسية لمصـك في الكتاب الم دس -ىػ
، ، الصػػػمبة أك السػػػاامةالمػػػكاد ال ذاايػػػةالمتنػػػاع عػػػف كػػػؿ ا :الصػػػـك العػػػادم -ُ 

 يكلكف ليس عف الماء
 ي، كلكف عدـ االمتناع كميناتقييد النظاـ ال ذااي :(ّّّ)جزايالصـك ال -ِ 

 نصائح عممية لمبدء فى الصـك
 يبعيف االعتبار حالتؾ البدنية كاتباع تكصيات األطباء األخذ -ُ
ال ػداء )كجبتػيف(ي  إلػىاذىػب مػف ال ػداء سػاعةي  ِْابدأ بصـك جزاي لمدة  -ِ

اشػػػرب فقػػػط عصػػػاار الفاكيػػػةي حػػػاكؿ ىػػػذه مػػػرة كاحػػػدة فػػػي األسػػػبكع لعػػػدة أسػػػابيع أك 
 شيكري
ساعةي اشرب المػاء فقػطي تنػاكؿ الفيتامينػات  ِْمحاكلة الصـك العادم مف  -ّ

 إذا لـز األمري افعؿ  ىذا كؿ أسبكعي
سػاعةي بسػرعة  ّٔعػادم لمػدة الصػـك ال إلػى، انتقؿ بعد مركر بعض الكقت -ْ

اإلفطػػار فػػي اليػػـك الثػػاني )ثػػبلث كجبػػات(ي قػػـ بػػذلؾ مػػرة كاحػػدة فػػي  إلػػىمػػف العشػػاء 
 األسبكع لعدة أسابيع أك شيكري

 جرب الصـك لعدة أياـي ىنا قد تجد طفرة ركحية كبيرة في حياتؾي -ٓ
ى ا مػف حياتػؾف أشػعر بػألـ معػدة فارغػة كاتكػؿ عمػا منتظمن اجعؿ الصـك جزءن  -ٔ

 اهلل ليمؤلؾ بنعمتوي
                                                           

 .ٕٛ-ٕٚ: ٔٔكو ٕ ٕٖٖ
 ٖ: ٓٔدا  ٖٖٖ
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جسن ٌظىع مظاخت هبحرة في أًامه 
غاث  الىالم ؤلالهُت" بظبب "اهلؿا

 وجللى ول واخدة منها بىػمت.

المتعمقػػػػة بيػػػػذا التػػػػدريبي مػػػػارس  كاالختبػػػػارات د فػػػػي مشػػػػاركة الشػػػػياداتال تتػػػػرد
 الصـك ىذا األسبكع ككف مستعدنا لمعكدة األسبكع المقبؿ لمتحدث عف اختبارؾي

ػػػاًؿي كيكنيػػػكا  التػػدريب الركعػػػى لمبسػػػاطة: -ٗ ب ػػًة اٍلمى اًليىػػةن ًمػػػٍف مىحى ـٍ خى تيكي ًلػػتىكيٍف ًسػػػيرى
:ميكٍ  ، ألىن وي قىاؿى ـٍ  (ّّْ)«الى أيٍىًمميؾى كىالى أىٍتريكيؾى »تىًفيفى ًبمىا ًعٍندىكي

 معنى تدريب البساطة  -أ
تدريب البساطة ىك نظاـ التركيز عمى أكلكيات اهلل كترتيػب نمػط حيػاة الفػرد كفقػا 

  -إال أعمػػى متعػػة لمحيػػاة  ،كقػػؼ داخمػػي مػػف االنفصػػاؿ عػػف الجميػػعلػػذلؾي إنػػو يبػػدأ بم
فة اهلل كخدمتوي ينتج عف اختيػارات كىى معر 

 اسمكب الحياة بما يتفؽ مع ىذا المكقؼي
البسػػػػاطة الخارجيػػػػة تػػػػدكر حػػػػكؿ القيػػػػاـ 

حانيػػػة كفعالػػػة بػػػدكرنا لجعػػػؿ حياتنػػػا أكثػػػر رك 
و حػػػكؿ تخمػػػيص أنفسػػػنا مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة

تػػي تزعجنػػا، كالفكضػػى ال فرحنػػاي حػػكؿ إزالػة الفكضػػى مػػف حياتنػامػف كػػؿ شػػيء يسػرؽ 
 ، كاألنشطة التي تسيطر عمينايتتنا، كالديكف التى ت رقناالتي تش
هلل كالنػػػاس كتفػػػاف محبػػػة مكحػػػدة  -بسػػػاطة داخميػػػة  إلػػػى اهلل يػػػدعك كػػػؿ مسػػػيحي 
ي كلكػػػف سػػػكؼ تسػػػتمر البسػػػاطة الداخميػػػة عنػػػدما نرتػػػب (ّّٓ)أكالن  لطمػػػب ممككتػػػو مكحػػػد
كا حيػاة أكثػر يعيشػأف  فا حياتنا اليكمية بطػرؽ بسػيطةي يريػد العديػد مػف المسػيحييعمدن 

، كاإلفػراط فػي ي الكػبلـ، كاإلفراط فالعادات السياة لمجدكلة المفرطة ، لكفحرية كرضا
اط في الجمع، كاإلفراط في العمؿ، كحتػى اإلفػراط ، كاإلفراط في اإلنفاؽ، كاإلفر االلتزاـ

 ، تمنعيـ مف الحياة التى يرغبكف فييايفي الخدمة
 البساطة فى حياة يسكع  -ب

كأفعالػوي فعنػدما نقػرأ قصػص حياتػو، فإنػو  تدريب البساطة في أقكالػو شٌكؿ يسكع 
ػا ىادفػة، لكنو ينجػز اال يبدك في عجمة مف أمره ي ككػاف ّّٔلكثيػري كانػت أنشػطتو داامن

                                                           
 ٘: ٖٔعب  ٖٖٗ
 .ٖٖ: ٙ ؛ مت ٛ: ٓٗ؛  ٗ: ٕٚمز  ٖٖ٘
 ٖٗ: ٗلو  ٖٖٙ
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ػػا بطػػرؽ ليػػا معنػػى كىادفػػة ؿ فقػػط بجػػدو ي ىػػك  لػػـ يعمػػ(ّّٕ)الػػركح القػػدس يكجيػػو داامن
 ي(ّّٖ)تي يسر بيا أبيويفعؿ األشياء ال الكنو كاف يعمؿ بحكمة، ككاف داامن 

، لكنيا كانت بسيطةي كاف يعرؼ ما كانت حياتو تدكر لـ تكف حياة يسكع سيمة
دما تكمـ يسكع ي عن(ّّٗ)حكلو كمف الطفكلة المبكرة كاف يجكؿ حكؿ أعماؿ كالده

ي (ُّْ)، ككانت "ال" تعني "ال"كانت "نعـ" تعني "نعـ"ي (َّْ)قميمة كممات استخدـ
 في أيامو بسببترؾ الكثير مف المساحة  ي (ِّْ)اختار أسمكب حياة بسيط

ي كاف الناس، كليست (ّّْ)لنعمة"انقطاعات الكبلـ اإلليية" كتمقى كؿ كاحدة منيا  با
الفداء  إلىخاصةن األشخاص الذيف كانكا بحاجة  -، داامنا أكلكيتو األشياء المادية

ـك مف قبؿ ، المدعتدريبي عاش حياة المبشر المتجكؿ  إلىكالتبلميذ الذيف احتاجكا 
، كانت ممتمكاتو عندما مات عمى الصميباآلخريفي دفف في قبر مستعاري ك 

تدريب البساطة في حياة يسكع ف إ األرضية الكحيدة ىي المبلبس التى عمى ظيرهي
 جعمتو يركز عمى األكلكيات التي أعطاىا لو أبكهي

 تدريب البساطة فى الكتاب الم دس   -ج
، لكنو بسيطة حياتنا جعؿمف القكاعد لكيفية  ةال يقدـ الكتاب المقدس مجمكع

يقدـ عددنا مف التحذيرات كالتحريضاتي أعمف يسكع الحرب عمى الماديةي عممنا أنو 
كمف  (ّْْ)الكنكز عمى األرض نخدـ اهلل كالماؿي كحذرنا مف كضعأف  ال يمكننا

حتى أنو طالب بأف يبيع ي (ّْٓ)«ي"( ًمٍف أىٍمكىاًلوً اإلنساف)يىاتيوي حى  الطمع، معمنا: "فىمىٍيسىتٍ 
أكلاؾ الذيف يريدكف ف إ ي قاؿ بكلس(ّْٔ)ال ني كؿ شيء يممكو ليتبعو الشاب الرايس

                                                           
 ٖٗ: ٗلو  ٖٖٚ
 ٖٗ: ٗيو  ٖٖٛ
 ٜٗ: ٕلو  ٜٖٖ
 ٓٔ: ٗٔيو  ٖٓٗ
 ٖٚ: ٘مت  ٖٔٗ
 ٜ: ٛكو ٕ ٕٖٗ
 ٕٓ: ٜمت  ٖٖٗ
 ٕٔ:  ٙمت  ٖٗٗ
 ٘ٔ :ٕٔلو  ٖ٘ٗ
 ٕٕ-ٙٔ: ٜٔمت  ٖٙٗ
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ٌظىع ًدغىها ئلى غدم الهم  
 (. 6:30باإلامخلياث )لىكا 

 دشازد فىطترٍز 

: "ًإٍف يحذر كاتب المزامير قاابلن ي (ّْٕ)يككنكا أغنياء يسقطكف في تجربة كفخأف  في
مىٍيًو قىٍمبناي"  عيكا عى  (ّْٖ)زىادى اٍلً نىى فىبلى تىضى

 حى قكة البساطة فى التشكيؿ الرك  -د
أف  ال رض مف البساطة ىك ببساطة

تبسيط أسمكب حياتنا سكؼ يجعمنا أف  تحررناي
أحراران مف ط ياف المادية كيمٌكننا مف استثمار 

مف الكقت كالمكارد في ممككت المزيد كالمزيد 
خدمتنا سيجعمنا تبسيط عممنا ك أف  رضى الناسي إلى، كسكؼ ينقذنا مف العبكدية اهلل

ف إ بما تـ دعكتنا إليو كالتجييز لمقياـ بالعمؿ عمى نحك أفضؿيا في القياـ أحرارن 
تبسيط كمماتنا سيحررنا مف تقديـ الكعكد كااللتزامات التي ال يمكننا الكفاء بيا 

 كيمكننا الكفاء بالكعكد التي نقطعياي
 نككف حذريف لمغاية مف مخاطر معينة:أف  يجب مخاطر البساطة. -ق
نفس خيارات  إلىلف يقكدنا الركح القدس جميعنا ىناؾ خطر مف القانكنيةي  -ُ

 نمط كاسمكب الحياةي نكعية أك نمط المبلبس التي نرتدييا، المنازؿ التي نعيش فييا،
كمقدار الماؿ الذم ندخره أك نعطيو ىك بحسب تعامؿ اهلل الشخصي معناي دعكنا ال 

 نحكـ كالنديف بعضنا البعضي
التخمى ى عنمى أنيا سياةي البساطة ال تة عىناؾ خطر نبذ األشياء المادي -ِ

 عف كؿ الممتمكات )ما لـ يطمبيا يسكع( كلكنيا تحتفظ بيا في مكانيا الصحيحي
مكضع القناعة بكؿ  إلىي كصؿ بكلس ىناؾ خطر نبذ عطايا اهلل الكريمة -ّ

كؿ التضحيةي يقبؿ الكثير مف االمتناف مثؿ قبأف  فبإمكانو (ّْٗ)مف التضحية كالكفرةي
ذا ا كال تخجؿف فقط ال تضع قمبؾ عمى البركاتي ك ذن إفرح ، فااف اهلل يباركؾإذا ك ا 

 ، "فاحسبو كؿ فرح"فكنت تتألـ

                                                           
 ٗ: ٔتي ُ ّْٕ
 َُ: ِٔ مز ّْٖ
 ُِ: ْفي  ّْٗ
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 نصائح عممية لممارسة تدريب البساطة
 ي(َّٓ)ال تستعبد بسبب الديف (ُ
 شراء األشياء لجكدتيا كفاادتيا بدال مف اناقتياي (ِ
 (ُّٓ)تطكير عادة التخمى عف األشياءي (ّ
 امتبلكياي إلىشياء دكف االضطرار تستمتع باألأف  تعمـ (ْ
 ، خاصة العجااب الطبيعية لعالـ اهلليتحب األشياء البسيطة لمحياةأف  ـتعم (ٓ
 ي(ِّٓ)د ال ني، كالتي ت ذم ركح الطمعتجنب الحصكؿ عمى مكاي (ٔ
 فقط قـ بالكعكد كااللتزامات التي تعرؼ انو يمكنؾ الكفاء بياي (ٕ
 ي(ّّٓ)اا ككريمن ط ياف الماؿ بككنؾ سخين  مساعدة كسر (ٖ
 يهممككت اهلل كبر  أكالن  تجنب أم شيء يشتتؾ عف طمب (ٗ

، قـ بتدكيف ثبلث طرؽ عمى األقؿ تعمـ أنو يمكنؾ تبسيط في الفراغ أدناه
الت ييرات بنعمة  حياتؾ لمتركيز أكثر عمى أكلكياتؾ الكتابيةي كف مستعدنا إلجراء ىذه

 عؾ القادـي، ككف مستعدنا لمشاركة شيادتؾ مع مجمكعتؾ خبلؿ اجتمااهلل
ُ- ---------------------------------- 
ِ- ---------------------------------- 
ّ- ----------------------------------   
 

 مياـ الدرس الجتماع الصؼ التالي
سبكع فى مراجعة ىذا الدرس، بما مااليقؿ عف ثبلثيف دقيقة ىذا األ اقض -ُ

 ب بصيرة مف الركح القدسيفى ذلؾ الشكاىد الكتابية، كاطم
تحدث فى حياتؾ كما أف  ل ت يرات خاصة ينب ىأفى صحيفتؾ  اكتب -ِ

 يعمنيا لؾ الربي
                                                           

 ٚ: ٕٕام  ٖٓ٘
 ٕٗ: ٔٔ؛ ام ٔٔ: ٖلو  ٖٔ٘
 ٕٓ: ٕٛام  ٕٖ٘
 ٖٚ: ٘؛ مت ٕ٘: ٕٓ؛ ام ٔٔ: ٙٚمز  ٖٖ٘
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تأمؿ بما اليقؿ عف مزمكر كاحد فى كقت عباتؾ اليكمى، كاكتب فى  -ّ
 يتب المزمكر عف طبيعة كشخصية اهللصحيفتؾ ما يقكلو كا

الركحى كالنمك بناء  اكتب فى صحيفتؾ صبلة شخصية مف اجؿ الت يير -ْ
 عمى ىذا الدرسي

تدرب عمى استخداـ دليؿ الصبلة اليكمي لمدكتكر براكف في صبلتؾ  -ٓ
 اليكمية الخاصةي
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 9الدرس 

 

 التدريب الروحي للعبادة
 )الصالة الفرديت(

 
 مراحعت الدرس 

ي اطػػب مػػف الطػػبلب المسػػتعديف لممشػػاركة الثػػامفايسػػية لمػػدرس راجػػع النقػػاط الر 
 الثامفي الدرس بصمكاتيـ الشخصية مف

 أهداف الدرس 

 بنياية ىذا الدرس يجب عمى الطبلب أف:
 يتعممكا الصبلة كما كاف يسكع يصمىي -ُ
 يتباع المثاؿ الذل أسسو يسكعاة بيتدربكا عمى الصبل -ِ

 لقعتث من الحيتة 

 ة التاليػػة إلػػى صػػديقي الػػدكتكر فيػػؿ بػػراكف: "أشػػعر ككػػأنني كتػػب شػػاب الرسػػال
، مػع ى الرغـ مف أنو في ذىني باسػتمرارال أصمي بما يكفي لتعافي جسد عاامتيي عم

أشػػعر أف صػػبلتي غيػػر  كممػػة كاحػػدةا عنػػد قػػدمي اهلل بانتظػػاـ، دن سػػاجفسػػي انػػى أجػػد ن
ا أف أكػكف صػػالحن  ادن تػي أكاجييػػا ىػك أنػو ال يمكننػػي أبػكافيػةي كأحػد أكبػػر الصػراعات ال

بمػا فيػو  -أك أصػمي  -بمػا فيػو الكفايػة  -ا ، لكنني لـ أقػرأ كتابػاتي أبػدن بما فيو الكفاية
أننػػي مػػع حقيقػػة  -كيػػؼ يمكننػػي مكازنػػة مشػاعر الػػذنب  بصػػبلة غيػػر كافيػة  -الكفايػة

، كحقيقػػة أننػػي ال أعػػرؼ فػػى الكاقػػع، أنػػي أريػػد إرادة اهلل، أعمػػـ أف اهلل يمكػػف أف يشػػفيو
 ىي إرادة اهلل؟ ما
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  ثنػػاء درس الكتػػاب تكمػػـ صػػديقى دانػػى كىػػك مػػؤمف جديػػد نيابػػة أذات أمسػػية
ػف أنػا ألعػر ف الصػبلة صػعبة بالنسػبة لػىإ: "بلن عف كػؿ كاحػد فينػا كاعتػرؼ قػاا ا ؼ تمامن

 "يحيا حياة صبلة جيدةأكيؼ 
المسػػػػيحييف يصػػػػارعكف فػػػػى الصػػػػبلةي كثيػػػػركف غيػػػػر راضػػػػيف عػػػػف  العديػػػػد مػػػػف
يو، فإننا نجػد صػعكبة فػي ال نستطيع رؤية الشخص الذم نتحدث إل صبلتيـي بما أننا

، أك حتى فى اإليماف بػأف اهلل يسػتمعي كنتسػاءؿ مػاذا أقػكؿي كيتسػاءؿ الػبعض التركيز
ميي كنتسػاءؿ تنػا كاحتياجاتنػا قبػؿ أف نصػمعف أىميػة الصػبلة بمػا أف اهلل يعػرؼ اىتما

يد مف النتااجي كؿ ىػذه الصػراعات ي كنتساءؿ لماذا ال نرل المز ما مدل كفاية الصبلة
 شااعةي

ألػػيس مػػف الرااػػع أف يكػػكف يسػػكع معممنػػا فػػي مدرسػػة الصػػبلة؟ مػػف خػػبلؿ مثالػػو، 
، فػػػإف كػػذلؾف إذا أخػػػذنا الكقػػت لبلسػػتماع مػػف خػػبلؿ كممتػػػو، كمػػف خػػبلؿ ركحػػػو، ىػػك

العديد مف أسامتنا حكؿ الصبلة يمكػف االسػتجابة عمييػا مػف خػبلؿ دراسػة حيػاة صػبلة  
 يسكعي
لمتعلقة األسالة ة كالصبلت اعاراکة صرصة لمشارلفاعة كلمجمراد افأ طً عأ
 يفيياصارعكف يتلتي ة ابالصبل

 الفكرة الرئيصيت 

فػي  يرتبط مباشػرة بفعاليػة حيػاة الصػبلةصكرة المسيح مػ إلىف التشكيؿ الركحى إ
سػػػمكب صػػػبلتو البسػػػيط، أعمػػػـ  ةي كقػػػدىػػػذا الػػػدرس، سػػػكؼ نػػػدع يسػػػكع يعممنػػػا الصػػػبل

، المسيحييف لما يقرب مف ألفي عػاـ كال يمكػف تحسػينوي لكنيػا ليسػت ربانية""الصبلة ال
، سػػػيس ترتيػػب مناسػػػب كأكلكيػػات الصػػػبلةصػػي ة لمصػػبلةي إنػػػو نمػػط يسػػػاعدنا عمػػى تأ

إلنتيػػاء ( كاّ، نتقػػاؿ إلػػى الشػػفاعة( االِ، ( البػػدء بالعبػػادةُصػػبلة الفرديػػة: كخاصػػة ال
قنػػا ليػػذا الػػنمط، صػػمكاتنا الفرديػػة كف، سنسػػعى إلػػى تشػػكيؿ بااللتمػػاسي فػػي ىػػذا الػػدرس

يعطينػا إنجيػؿ لكقػا العديػد مػف النكافػذ  ، ننظر إليو كمثاؿ ليذا النمطيكفي الكقت نفسو
فػػي حيػػاة يسػػكعي سػػننظر مػػف خػػبلؿ ىػػذه النكافػػذ فػػي ىػػذا الػػدرسي مػػف خػػبلؿ مبلحظػػة 
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، سكؼ نفيػـ بشػكؿ أفضػؿ كيػؼ كاالستماع إلى تعاليمو في الصبلةحياة صبلة يسكع 
 تمؾ حياة صبلة أعمؽ كأكثر إشباعنا كفعاليةينم

عػػف حيػاة صػػبلة يسػػكع  -كجػذاب جػػدنا  -يخبرنػا لكقػػا أنػو كػػاف ىنػػاؾ شػيء مػػا مقنػػع 
ػا فىػرىغى، قىػاؿى  ، لىم  ػمٍّي ًفػي مىٍكًضػعو ٍذ كىػافى ييصى حتى أراد تبلميذه أف يصمكا مثمما صػمى ىػك: "كىاً 

مٍٍّمنى " كىاًحده ًمٍف تىبلىًميًذًه: ، عى ا تىبلىًميذىهي يىارىبُّ ن ا أىٍيضن م ـى ييكحى مٍّيى كىمىا عى  (ّْٓ)"ا أىٍف نيصى
: ال تعرفكنيػػا، احفظكىػػا ـي إذا كنػػتااقتبسػػكا مػػف صػػبلة الػػرب معنػػ ـٍ مىتىػػى " فىقىػػاؿى لىييػػ

، ًلػتىكي  ، ًليىػٍأًت مىمىكيكتيػؾى م ٍيتيـٍ فىقيكليكا: أىبىانىا ال ًذم ًفي الس مىاكىاًت، ًليىتىقىد ًس اٍسػميؾى ٍف مىًشػياىتيؾى صى
، نىػا كىفىافىنىػا أىٍعًطنىػا كيػؿ  يىػٍكـو ٍبزى مىى األىٍرًضي خي اًء كىذًلؾى عى طىايىانىػا  كىمىا ًفي الس مى كىاٍغًفػٍر لىنىػا خى

نىػػػا ًمػػػفى  ػػػٍف ييػػػٍذًنبي ًإلىٍينىػػػا، كىالى تيػػػٍدًخٍمنىا ًفػػػي تىٍجًربىػػػةو لًكػػػٍف نىجٍّ ػػػا نىٍ ًفػػػري ًلكيػػػؿٍّ مى ألىن نىػػػا نىٍحػػػفي أىٍيضن
يرً ال  (يْ-ُ: ُُي)لك"شٍّرٍّ

 الدرس 

 مفتهيم ختظئت عن الصالة  -1

 الصالة ممارسةىناؾ قكة في  -أ
 ممارسػػةكلكػػف ال تكجػػد قػػكة فػػي  يبػػدك أف العديػػد مػػف المسػػيحييف يؤمنػػكف بػػذلؾي

، بػػؿ الصػػبلة صػػبلةف كلػػيس فقػػط أم نػػكع مػػف الصػػبلة، فقػػط القػػكة مػػف خػػبلؿ الالصػػبلة
إيمػانيـ فػي  ََْؿ الػػ مي إلى اهللي كضػع أنبيػاء البعػبطريقة ترضي اهللي كؿ القكة تنت

ي ال ينب ػي )ّٓٓ(، بينمػا كضػع إيميػا إيمانػو بػاهلل الػذم يسػتجيب الصػبلةالصبلة ممارسة
 ، بؿ عمى اهلل الذم نصمي إليويف يككف تركيزنا عمى الصبلة نفسياأ

 المزيد مف الصالة يؤدم إلى المزيد مف النتائج. -ب
سػكع أال نكػكف مثػؿ األمػـ الػكثنييف الػذيف يعتقػدكف أنػو سػيتـ ي قاؿ لنػا يداامناليس 

إف اهلل لػػيس آلػػة بيػػع يمكػػف أف  )ّٔٓ(الػرد عمػػى صػػبلتيـ ألنيػػـ يصػػمكف صػػمكات كثيػػرةي
                                                           

 ٔ: ٔٔ لو ٖٗ٘
 .ٖٛ-ٖٙ: ٛٔ مبٔ ٖ٘٘
 ٚ: ٙ مت ٖٙ٘
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ةي نحصػػؿ عمػػى "الحمػػكل" بيػػا  طالمػػا نرغػػب فػػى كضػػع مػػا يكفػػي مػػف عمػػبلت الصػػبل
ىػك تفكيػر ىػذا ، أالحػظ أف فالصبلة ال تعمؿ بيذه الطريقةي عنػدما أسػافر حػكؿ العػالـ

، بمػػا فػػي ذلػػؾ البكذيػػة كاليندكسػػية كاإلسػػبلـ كالييكديػػةي لقػػد كػػؿ ديانػػة عالميػػة رايسػػية
 ذىبػػػػت إلػػػػى عػػػػدد مػػػػف األضػػػػرحة كرأيػػػػت الرىبػػػػاف الينػػػػدكس كالبػػػػكذييف كىػػػػـ يػػػػرددكف

، كيحرككف أصػابعيـ مػف خػبلؿ خػرزات الصػبلةي صمكاتيـ، كيديركف عجبلت الصبلة
دة عندما يككمكف مػا يكفػي مػف الصػمكاتي يجػب يعتقدكف أنيـ سيحصمكف عمى مساع

أف تكػػػػكف مطابقػػػػة كميػػػػة الصػػػػمكات مػػػػع نكعيػػػػة صػػػػمكاتناي إف المزيػػػػد مػػػػف اجتماعػػػػات 
 الصبلة كحدىا لف تجمب نعمة اهللي

ناقش ىذه األفكار الزاافة حكؿ الصبلة مع مجمكعتؾي ىؿ ىنػاؾ مفػاىيـ خاطاػة 
 أخرل الحظتيا؟

 لفعتلت، كمت علم عنهت يصىعمبتدئ مكتفأث، الصالة الفرديت ا -2

 يعمـ يسكع أف األكلكية األكلى لمصػالة السػرية ىػي شػركة حميمػة مػع اهلل: -أ
: ،"» فىقىاؿى لىييـٍ م ٍيتيـٍ فىقيكليكا: أىبىانىا ال ًذم ًفي الس مىاكىاًت، ًليىتىقىد ًس اٍسميؾى مىتىى صى

 ي)ّٕٓ(
ا تىمىػػذ ٍذ  "اهلليمػػع عبلقتنػػا بتمػػذذ الكفعاليػػة ىػػك  إف سػػر حيػػاة الصػػبلة األكثػػر إشػػباعن

ػاىكذا كانػت حػاؿ إسػراايؿ  )ّٖٓ(".فىييٍعًطيىؾى سيٍؤؿى قىٍمًبؾى  ًبالر بٍّ  أتي إلػى حضػرة أف يػ داامن
ي ال ترتفػع مػف ي كالطمبػات التػليوإ ، كىذا ما يريده اهلل مف كؿ ابف لو أف يأتي)ّٗٓ(اهلل

 )َّٔ(، كمركزة عمى الذاتيمضممة، ك فاسدةشركة سارة ىي 
ينسػحب مػف غالبنػا مػا كػاف  لكقا أف الشركة مع أبيو كانت أكلكية يسػكع. يعممنا

ػػػافى يىٍعتىػػػزً " ،عمػػػؿ الخدمػػػة إلػػػى الصػػػبلة ػػػا ىيػػػكى فىكى ػػػمٍّي"كىأىم  ييصى ؿي ًفػػػي اٍلبىػػػرىاًرم كى
فػػػي  )ُّٔ(

وي في الصبلة االنفرادية مػع أبيػو، الصبلة تأنى في حضرة أبيو كاستمع إلى صكت أبي
                                                           

 ٕ: ٔٔ لو ٖٚ٘
 ٗ: ٖٚ مز ٖٛ٘
 ٓٗ: ٔ بمٔ؛ ٔٔ: ٙٔ؛ ٕٙ: ٗٔ؛ ٛٔ: ٕٔتث  ٜٖ٘
 ٖ: ٗ يع ٖٓٙ
 ٙٔ: ٘ لو ٖٔٙ
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، ة حتى تشكمت طمباتوي كفي الصػبلةكسمككوي في الصبل ، كمماتوتشكمت أفكار يسكع
ػ ا مػع خطػط ربط يسكع إرادتو بإرادة أبيو السػماكم بحيػث أف كػؿ مػا طمبػو كػاف متناغمن

لحميمػػة مػػع اآلب اهلل كمقاصػػدهي كىػػذا ىػػك القصػػد مػػف الصػػبلةي إذا لػػـ تكػػف الشػػركة ا
ككف صػػمكاتنا ، فػػإف كقتنػػا مػػع الػػرب سػػكؼ يفتقػػر إلػػى الفػػرح كسػػتىػػي أكلكيػػة الصػػبلة

طفػاؿ ، الػذم اسػتخدمو اهلل إلنقػاذ اآلالؼ مػف أعندما ساؿ جكرج مػكلر أنانية كفارغةي
، أجػػاب: "لقػػد عػػف مػػدل فعاليػػة حيػػاة صػػبلتو ،الشػػكارع اليتػػامى فػػي بريسػػتكؿ، بػػإنجمترا

، أف أكؿ كأىػػـ عممػػى الرايسػػي كػػاف ضػػركرة رأيػػت بكضػػكح أكثػػر مػػف أم كقػػت مضػػى
 )ِّٔ(ي في الربيالحضكر كؿ يـك لكى أسعد نفس

، ككيػػؼ خػػدـ الػػربأف أيمكػػف  يػػؼا بشػػأنو لػػيس، كشػػيء يجػػب أف تكػػكف قمقنػػ أكؿ
، ككيػػؼ نفسػػى فػػى حالػػة سػػعيدةصػػؿ بأو كلكػػف كيػػؼ يمكػػف أف يمكػػف أف أمجػػد الػػرب

بػػدافع الشػػركة مػػع اهلل تتػػدفؽ الرغبػػة فػػي أف يػػتـ  يمكػػف أف يت ػػذل اإلنسػػاف الػػداخميي
صػده يسػػكع بػػ "ليتقػػدس اسػمؾ"ي سػػيكـر اهلل تكػريـ اسػمو كحمايػػة سػمعتوي ىػػذا ىػك مػػا ق

ػػػا مجػػػده كسػػػمعتو فػػػكؽ كػػػؿ شػػػيءي صػػػمكاتنا عنػػػدما نضػػػع   يػػػةحػػػد المبػػػادئ األكلإداامن
 فإنو سييتـ باألمكر التي تيمناي ،ا إذ نيتـ باألمكر التي تيـ اهلللمصبلة ىي أنن

يتسػػاءؿ الكثيػػركف: كيػػؼ نعػػرؼ عنػػدما صػػمينا بمػػا فيػػو الكفايػػة لطمػػب معػػيف؟ كػػـ 
؟ ىػذه األنػكاع مػف األسػامة مف ا لكقت المناسب لنقضيو مػع الػرب فػي الصػبلة كػؿ يػـك

عمػػى ىػػذا  ،الػػدكتكر فيػػؿ بػػراكفىػػي أعػػراض لتركيػػز الصػػبلة الخطػػأي أجػػاب صػػديقي 
يقظػػة ىػػك أف أف كػػؿ فكػػر ال تعنػػي )ّّٔ("إذا كانػػت "الصػػبلة بػػدكف انقطػػاع جيػػد: بشػػكؿ

ي ذلػػؾ يسػػكع نفسػػو، "بمػػا فيػػو ، بمػػا فػػأحػػد صػػؿ  كػػكف مشػػ كليف بالصػػبلة، إذا، فمػػـ يي ن
صػػػػػػبلة الصػػػػػػباح  )ّْٔ(ؿ يسػػػػػػكع يشػػػػػػمؿ صػػػػػػبلة قصػػػػػػيرة مػػػػػػف الشػػػػػػكرالكفايػػػػػػة"ي كمثػػػػػػا

ليمػػة صػػبلة كمػػع  ك، )ّٕٔ(، كصػػبلة نياريػػة)ّٔٔ(يػػالى متػػأخرة مػػف الصػػبلةل ،)ّٓٔ(البػػاكر
                                                           

 ٖٓ,  ٕٓ: ٘ يو ٕٖٙ
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اسػػية مػػف ، ال يسػػكع كال أم كاتػػب آخػػر فػػي الكتػػاب المقػػدس يعطػػي كميػػة قي)ّٖٔ(ذلػػؾ
 يييالكقت تشكؿ صبلة "كافية"

كالمسػػػؤكليةي لػػذم يسػػاعدني )كيبكتنػػى( ىػػك قيػػاس صػػبلتي مػػف حيػػث العبلقػػة اك 
، لكنني ال أسأؿ نفسي لقد تحدثت معيا "بما فيػو الكفايػة"ي إف فمدم عبلقة مع زكجتي

القضػػية فػػي العبلقػػات ىػػي الفيػػـ كالحميميػػةي أنػػا ممتػػـز بالتحػػدث مػػع زكجتػػي ككسػػيمة 
عػػيف، فػػإف ىػػذا "يكفػػى"ي كقػػت م لفيميػػا كفيميػػا لػػيي عنػػدما نفيػػـ بعضػػنا الػػبعض فػػي

ال ػػدي نحػػف فػػي  ، إف خمػػؽ الفيػػـ المتبػػادؿ اليػػـك ال يعنػػي أننػػا لػػف نتكاصػػؿ فػػىكبػػالطبع
مينػا لتطػكير العبلقػةي يجػب ع المعينة لنػا مػف اهلل ، كالصبلة ىي الكسيمةعبلقة مع اهلل

ف األمػػػر يتطمػػػب الكثيػػػر لمحفػػػاظ عمػػػى نمػػػك أال إأف نصػػػمي فػػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػػاف، 
مػف حيػث  يا أخػرلأحياننػا فػي بعػض األحيػاف كأقػؿ تنا مػع اهللي سػيككف ذلػؾ كثيػرن عبلق

قػػدس أننػػا مسػػؤكليات ركحيػػة فػػي الصػػبلةي يخبرنػػا الكتػػاب الم ا، لػػدينا جميعنػػالمسػػؤكلية
ـٍ ًفػػػػػي  )ّٗٔ("نصػػػػػمي مػػػػػف أجػػػػػؿ جميػػػػػع النػػػػػاس ًميػػػػػًع ال ػػػػػًذيفى ىيػػػػػ مػػػػػف أىٍجػػػػػًؿ اٍلميميػػػػػكًؾ كىجى

" ٍنًصػػػػبو مى
ـٍ  )ُّٕ("سػػػػؿ فعمػػػػة"كلػػػػرب الحصػػػػاد لكػػػػى ير  )َّٕ( ألىٍجػػػػًؿ ال ػػػػًذيفى ييًسػػػػيايكفى ًإلىػػػػٍيكي

، ـٍ يىٍطػػػريديكنىكي كى
ممككتػػػو، كلػػػتكف إرادتػػػو، كلتسػػػدد احتياجاتنػػػا  ليتقػػػدس اسػػػمو، كليػػػأتً  )ِّٕ(

كلجميػػػػع  )ّّٕ(الشػػػػرير، ياػػػػة ارتكبػػػػت، كالحمايػػػػة مػػػػفكال فػػػػراف عػػػػف أم خط اليكميػػػػة،
ػا مسػؤكلية  ،إلى مسؤكليات الصبلة المحددة ىذهباإلضافة  )ّْٕ(يالقديسيف نتحمػؿ أيضن

 الصبلة مف أجؿ أكلاؾ الذيف  لنا رقابة ركحية كتأثير عمييـي 
كسػػػمطاف جػػػؿ الػػػذيف كضػػػعو اهلل أكػػػؼ عػػػف الصػػػبلة مػػػف  إذانػػػو أأدرؾ صػػمكايؿ 

 كينطبؽ نفس األمر عميناي )ّٕٓ("يالرب ركحى عمييـ خطية إلى
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فػػػي  اكثيػػرن  ، فإننػػػا لػػف نفكػػريػػز الصػػػبلة ىػػك العبلقػػة كالمسػػؤكليةعنػػدما يكػػكف ترك
 الكقتي
 جأثير الصالة في حيتة يصىع وخدمخه  -3

كع الػػػػذم لػػػػـ يقػػػػـ كتٌػػػػاب يسػػػػجؿ لكقػػػػا تفصػػػػيبلن مػػػػذىبلن عػػػػف مشػػػػيد معمكديػػػػة يسػػػػ
كحي يخػػػر جيػػػؿ اآلاناأل مىٍيػػػًو الػػػرُّ نىػػػزىؿى عى ػػػمىاءي، كى ػػػًت الس  ػػػمٍّي اٍنفىتىحى ػػػافى ييصى ٍذ كى ف بتسػػػجيمو: "كىاً 

اًء قىاًابلن:اٍلقيديسي ًبيىٍياىةو ًجٍسًمي ةو ًمثٍ  ٍكته ًمفى الس مى كىافى صى مىامىةوي كى ، »ًؿ حى ًبيػبي أىٍنتى اٍبًنػي اٍلحى
فػي  و، لكنػو كقػؼ مػبمبلن ي  لػيس لػدينا سػجؿ لمػا كػاف يسػكع يصػمي بػ)ّٕٔ(«ًبؾى سيػًرٍرتي 

 بالركح القدسي كمؤله ،كسط األردف، يصمي بيدكءي فاكرمو أبكه، كأكد عميو، كأيده
يبلحػظ جػكف كيسػمي  ع التشجيع كالنعمػة مػف أبيػو.، تم ى يسك أثناء الصالة -أ

أنػو فػي ثػبلث مناسػػبات منفصػمة فػي األناجيػػؿ عنػدما تحػدث صػػكت مػف السػماء كػػاف 
 ي  )ّٕٕ("إما أثناء صبلتو، أك بعد صبلتو بسرعة"

ف الرجػػاؿ كالنسػػاء الػػذيف يتمتعػػكف بكقػػت منػػتظـ مػػف الشػػركة مػػع اهلل فػػي مكػػاف إ
ا ألنيػـ يعيشػكف فػي مػؿء الػركح القػدسي يشػيد الصبلة ىـ أكثر ثقة كشجاعة كانتصػارن 

بػػا ا أهلل فػػى أركاحيػػـ بػػأنيـ أبنػػاء اهللو كبكاسػػطة ركح اهلل، ىػػـ يصػػرخكف قػػااميف يػػركح ا
 اآلبف
، كبالتػػالي يسػػعكف لمتأكيػػد اء الػػذيف بػػبل صػػبلة فيػػـ غيػػر آمنػػيفمػػا الرجػػاؿ كالنسػػأ

 ؼرعأ مػػػاف،األ ـدعك ؼوبالخ رشعأ مادعني )ّٖٕ(تسػػػتعبدىـ مفيكمخامػػػف النػػػاسي ك
 كالحػػب كالتبكيػػت كاإلثػػارة العاطفػػة تختفػػى عنػػدماي ة الصػػبلةحيا في مشكمة ؾناق أف
 االصػػػبلةي عنػػػدما أصػػػبح قمقنػػػ حيػػػاة فػػػي مشػػػكمة ىنػػػاؾ أف أعػػػرؼ كصػػػكتي، قمبػػػي مػػػف

إذا انجػػذبت إلػػى  ، فينػػاؾ مشػػكمة فػػي حيػػاة الصػػبلةيلم ايػػة حػػكؿ مػػا يعتقػػده اآلخػػركف
، فػي تعػاليمي اشػكمة فػي صػبلتيي عنػدما أكػكف قسػرن ، أعرؼ أف ىناؾ مالترقية الذاتية

، أعػػرؼ أف ىنػػاؾ مشػػكمة فػػي حيػػاة فػػي صػػبلتي العامػػة ا، كمزيفنػػفػػي ركحػػي اكمنتقػػدن 
 مف خبلؿ الصبلةي افالصبلةي ألف الشجاعة كالثقة تأتي
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 ل د جاء مؿء الركح إلى يسكع مف خالؿ الصالة كقاده إلى الصالة. -ب
عمػػػػػى يسػػػػػكع كىػػػػػك  ثػػػػػؿ حمامػػػػػة كاسػػػػػقرؿ ميخبرنػػػػػا لكقػػػػػا أف الػػػػػركح القػػػػػدس نػػػػػز 

ػا()ّٕٗ(يصمي ي ثػـ قػاد الػركح )َّٖ(ي )كىذا سيككف شيادة الرسؿ بعد بضع سػنكات أيضن
ػػا (ُّٖ)يسػػكع إلػػى البريػػة ف إي )ِّٖ(بقػػكة الػػركح إلػػى الجميػػؿ" "حيػػث رجػػع بعػػد أربعػػيف يكمن

قػكة فػكؽ قكتػو طمبػت كجػكد تالتحديات البشرية  الصعبة المستحيمة التى كانػت أمامػو ت
 ، كجاء ىذا المؿء بالصبلةياحتاج يسكع إلى مؿء الركح القدس شريةي لقدالب

ة ، ألنو فػي الصػبلا في ممككت اهلل بدكف صبلةف عظيمن ليس مف الممكف أف تكك 
، "إذا ف، كيمٌكػػف المسػػيحييفي قػػاؿ تشػػارلز سػػبرجالػػركح القػػدس يمػػؤل، كيكٌجػػو، كيجٌيػػز

ػػ كنػػت ا سػػتككف ىػػى خرابػػؾي إذ ، فػػإف عظمتػػؾا بػػدكف صػػبلةتسػػتطيع أف تكػػكف عظيمن
منػػػذ  "يسػػػكؼ يسػػػاعدؾ عمػػػى الصػػػبلة بشػػػكؿ كبيػػػر، فاكػػػاف اهلل يعنػػػي أف يباركػػػؾ كثيػػػرن 

ا ببحػث جػػدين  ،شػػاب إنجميػزم يػػدعى صػمكايؿ شػػادكيؾ ، بػػدأ راعػيأكثػر مػف مااػػة عػاـ
مػػػػى عػػػػف قػػػػكة اهللي كمػػػػا اكتشػػػػفو كػػػػاف أفضػػػػؿ بكثيػػػػر مػػػػف أم شػػػػيء كػػػػاف يتصػػػػكره ع

 ىنا شيادتو:ا اإلطبلؽ: مؿء الركح القدسي كى
، حصمت عمى اختبار رفع  حياتي إلى مسػتكل جديػد مػف ُِٖٖفي أكااؿ عاـ "

، قادنى الػركح بطػرؽ لػـ أكػف أعرفيػا التفاىـ كالقكةي لقد قبمت عطية الركح القدسي كقد
اي ايقظتنػػػػي مطالػػػػب ميمػػػػة ألننػػػػي بالكػػػػاد كنػػػػت اسػػػػمع أف مثػػػػؿ ىػػػػذا االختبػػػػار ممكننػػػػ

أكف أممػؾ القػكة كال القػدرة  فػي الخدمػة أك الصػبلةي مستحيمة إلى الشعكر بالحاجةي لـ 
ييي ككانػػت القػػكة التػػي أردتيػػاي كنػػت أريػػد القػػكة بػػدأت الصػػبلة مػػف أجػػؿ القػػكة لمخدمػػةف

، ككػػػاف اىتمػػػامى الرايسػػػي لمقػػػكة ىػػػك النجػػػاح الػػػذم تحققػػػوي أردت يػػػاالتػػػي قػػػد أنجػػػح ب
الشػػيطاف ، كييػػدـ حصػػكف النػػاس ، كيخمػػصجػػاح الػػذم مػػف شػػأنو أف يمػػؤل كنيسػػتيالن

، ككنت في عجمة مف أمرلي فبدأ اثنا عشر منا بالصػبلة فػي ابقكةي كنت ص يرن القكية 
الفريػػؽ، كجػػاءت اإلسػػتجابةي قادنػػا إلػػى يػػـك الخمسػػيفي لقػػد كػػاف المفتػػاح طػػكاؿ حيػػاتي 
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ػػأ ىػػك ذلػػؾ االختبػػار الػػذل أيقػػظ ذىنػػي كطيػػر قمبػػي ػػا جديػػدنا كقػػٌكة ايضن ي كأعطػػاني فرحن
ديػدنا كرسػالة جديػدةي كفػكؽ اطفنػا جديػدناي كقػد أعطػاني كتابنػا ججديدة كمحبنػة جديػدة كتع

 كخدمػػػػػػة ا كألفػػػػػػة جديػػػػػػدة فػػػػػػي الشػػػػػػركة مػػػػػػع اهلل، أعطػػػػػػاني تفيمػػػػػػا جديػػػػػػدن كػػػػػػؿ شػػػػػػيء
 )ّّٖ("الصبلةي

ي مػػػػػف ىػػػػػذه (ْ: ٔ و أعُّ: ْو أعُ :ّو أعِْ: ِأع وْ: ُأع)ابحػػػػػث فػػػػػى 
 ـ؟اآليات، ما ىي أكلكية كنيسة العيد الجديد؟ كما ىي تأثيرات صمكاتي

 كيف هزرع وهىمى عالقت أكثر حميميت مع هللا في الصالة -4

 محضرة بخشكع  إلىالدخكؿ  -أ
ػا: إلى محضره بعبادة كسػجكدادخؿ  -ُ ابػدأ الصػبلة مػف خػبلؿ النظػر إلػى  داامن

اكمؾي كاعبػد اهلل الخارج  كالتركيز عمى مشػ إلىالداخؿ أك  إلىمف النظر  األعمى بدالن 
ي ثػـ أشػكره  ي تأمؿ فيلمف ىك فى ذاتو عظمتوي كانطؽ بأسمااو كصفاتو بصكت عػاؿو

   يككف دافعؾ ىك مجدهف داامناعمى كؿ ما فعموي 

ىػذا مػا كػاف يعنيػو كاتػب المزاميػر عنػدما : ادخؿ إلػى محضػره بفػرح كابتيػاج -ِ
ٍضػػ قػػاؿ: "ًاٍىًتًفػػي ًلمػػر بٍّ يىػػا كيػػؿ  األىٍرًضي ميػػكا ًإلىػػى حى ي اٍدخي يياٍعبيػػديكا الػػر ب  ًبفىػػرىحو نُّـو ًتًو ًبتىػػرى  رى

ٍمػدو  ميػكا أىٍبكىابىػوي ًبحى اهي اٍدخي ـي مىٍرعى لىوي نىٍحفي شىٍعبيوي كىغىنى نىعىنىا، كى ، اٍعمىميكا أىف  الر ب  ىيكى اهلليي ىيكى صى
، ًإلىػى األىبىػًد رىٍحمىتيػوي  ػاًلحه لىػى دىٍكرو ًديىارىهي ًبالت ٍسًبيًحي اٍحمىديكهي، بىاًركيكا اٍسمىويي ألىف  الػر ب  صى ، كىاً 

انىتيويي" فىدىٍكرو أىمى
)ّْٖ( 

تشػعر بػذلؾي ذكػر نفسػؾ مػف ىػك اهلل،  ، حتػى لػك كنػت التعاؿ إلى الصبلة بفرح
بلتؾ بػػالترانيـ كالتسػػبيح اف كجمػػؿ ركحػػؾ كمكػػاف صػػشػػاكرن اف ك ف سػػعيدن كرعايتػػو لػػؾ، ككػػ

ػػا افػػرح بػػاهلل أكالن  أغنيػػة هللي غػػفً  ةي افعػػؿ ، كسػػكؼ تت يػػر حياتػػؾ الصػػمكيجديػػدةي كداامن
                                                           

 . املصدر:Jawbone Digital ,2012 ٖٜٛٔصموئنب شادويك , طريق الصالة , طبعة اوىل  ٖٖٛ
 www.jawbonedigital.com  ,437. 

َا هلِل انْاَتَظَرْت نَاْفِس . ِمْن ِقَبِلِه َخاَلِص ."ٓٓٔمزمور  ٖٗٛ  لقد صلى داود قائاًل: "ِإَّن 
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اء كعندما تنػزؿ السػماء فراح السمأىذا كستككف ىناؾ لحظات عندما تدخؿ نفسؾ في 
 ، عالـ المتاعبي فأنا أعرؼ ىذا ألنني اختبرتوفإلى عالمؾ

 لػػى كلػػؾ ىػػى قراءةىػػذه فػػدعكة اهلل: محضػػره بتكاضػػع لكػػف بجػػرأة  إلػػىادخػػؿ  -ّ
ػػػػاآليػػػػة: " ػػػػٍرًش النٍٍّعمى ـٍ ًبًثقىػػػػةو ًإلىػػػػى عى ٍكننػػػػا ًفػػػػي فىٍمنىتىقىػػػػد  ػػػػةن عى نىًجػػػػدى ًنٍعمى ػػػػةن كى ػػػػٍي نىنىػػػػاؿى رىٍحمى ًة ًلكى

 فا لمرب(ي مجدن ُٔ: ْ")عبًحيًنوً 
فػبل يمكػف ألحػد منػا ،   القدكس يتطمب الكماؿ ببل خطيةإذا كاف الدخكؿ إلى اهلل

ف ؿ يسػػكع المسػػيح كمػػف خػػبلؿ اسػػتحقاقوي لكننػػا نػػأتي مػػف خػػبلؿ كمػػاأف يػػأتي كيػػدخؿ
، كلكف إلى األعمػىي فيػذا إلى الداخؿ ال ننظر أكالن  -نأتي  ايمكننا أف نأتي بثقة عندم

 يلنعمة كالرحمةىك المكاف الذم يتـ فيو نكاؿ ا
مػرة أخػرل، يػرنـ كاتػب المزمػكر : ادخؿ إلى محضػره بيػديف طػاىرتيف كقمػب نقػى -ْ
ػٍف يىقيػػكـي ًفػي مىٍكًضػػًع قيٍدًسػًو؟قػاابلن  مى ؟ كى بىػًؿ الػػر بٍّ ػػٍف يىٍصػعىدي ًإلىػػى جى لط ػػاًىري اٍليىػدىٍيًف، كىالن ًقػػيُّ اى  : "مى

مىؼى كىًذبناي") مز   (يْ-ّ: ِْاٍلقىٍمًب، ال ًذم لىـٍ يىٍحًمٍؿ نىٍفسىوي ًإلىى اٍلبىاًطًؿ، كىالى حى
يؾ مكقػػؼ ال تفكػػر أبػػدنا فػػي أنػػو يمكنػػؾ التمتػػع بعبلقػػة حميمػػة مػػع اهلل إذا كػػاف لػػد

ذا كانت عبلقتؾ مع شػخص مػا م متساىبلن  كسػكرة كال تفعػؿ مػا يمكنػؾ تجاه الخطية كا 
 فعمو لشفااياي

ػػػأك : )ّٖٓ(ببيػػدكء أمػػػاـ الػػر  تػػكافى  -ٓ ػػا هلًل اٍنتىًظػػًرم يىػػػا نىٍفًسػػي، ألىف  ًمػػػٍف " ،ايضن ًإن مى
اًاي" ًقبىًمًو رىجى
إحدل عبلمات الصبلة لمرجاؿ كالنساء ىػي أنيػـ يقضػكف كقػتيـ فػي  (ّٖٔ)

 )مػف الكتػاب المقػدس( االستماع إلى ركح اهلل كىك يكشؼ كيعمػف عػف كجيػة نظػر اهلل
دما نمنحػػػو فرصػػة، كعنػػػدما فػػي مكاقفنػػا الحقيقيػػػةي إنػػو ألمػػػر مػػدىش مػػا يقكلػػػو اهلل عنػػ

عمػى مػدل مكسػى كالرسػؿ كأمثمػة  نصرخ لػو، كعنػدما ننتظػر الػرد منػوي يخػدـ كػؿ مػف
مػع  ُٕ،ُُ: ّّخػر)الصػبلةي خػذ بضػع لحظػات لمقارنػة  أىمية الشركة مع اهلل فػي

 ر الصداقة مع اهلل في حياة صبلتنايي ناقش دك (ُٔ-ُْ: ُٓيك
                                                           

 ٔ: ٕٙ مز ٖ٘ٛ
 ٘: ٕٙ مز ٖٙٛ
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، ًلػػػتىكيٍف  مػػػف أجػػػؿ نجػػػاح ممكػػػكت اهلل عمػػػى األرض: صػػػؿِ  -ب "ًليىػػػٍأًت مىمىكيكتيػػػؾى
مىى األىٍرًض" اًء كىذًلؾى عى مىًشياىتيؾى كىمىا ًفي الس مى

 ي)ّٕٖ(
اىتمامػػػػات اهلل قبػػػػؿ  ايضػػػػعك أف عٌمػػػػـ يسػػػػكع تبلميػػػػذه أنػػػػو فػػػػي صػػػػبلتيـ اليكميػػػػة 

تجػاه نو سيشكؿ أفكارنا كصػمكاتنا أٌمـ أنو بدافع الشركة معو، فاصةي كعاىتماماتيـ الخ
 ، كبيف شعكب العالـيما يريد أف يفعمو في أسرتنا، كمجتمعنا

ف ال يعػػػيش الخطػػػاة أك القديسػػػكف حيػػػاة سػػػيمة كمريحػػػة أمػػػا ىػػػي إرادة اهلل؟ ىػػػى 
كلكف مف خبلؿ كػؿ محػف ىػذه الحيػاة،  وة كخالية مف اإلغراءات كالتجاربكغير مؤلم

فػػي بيكتنػػا ككنااسػػنا كمجتمعاتنػػا كفػػى  ستصػػبح محبتػػو الفاديػػة كنعمتػػو منظػػكرة كظػػاىرة
 العالـ كموي ىذه إرادة اهلل التي عمينػا أف نصػميياي ىػذه ىػي السػماء نازلػة إلػى األرضف

فػػػػػي جميػػػػػع  تتجمػػػػػى كتظيػػػػػر ي)ّٖٖ(ىػػػػػي أف فضػػػػػااؿ كقػػػػػيـ ممككتػػػػػو الركحػػػػػى إرادة اهلل
تكاضػػع شػػر نتأنحػاء العػػالـي ألنػػو يشػػاء أف ي ، كمػػف خبلليػػـ تنتشػػر فػػي جميػػعالمػؤمنيف
، كرحمة ممككتو، كنقاكة ممككتو، كسػبلـ ممككتػو، ممككتو، ككداعة ممككتو، كبر ممككتو

 كصبر ممككتو، كمحبة ممككتو في جميع أنحاء العالـي
ف أجػػػؿ ، يجػػػب أف نصػػػمي مػػػمرحمػػػة مػػػف زمػػػف الصػػػبلة التػػػى نرفعيػػػافػػػي ىػػػذه ال

ميػػػع أنحػػػاء العػػػالـ، كخػػػبلص عمػػػاؿ المسػػػيحييف فػػػي ج، كالزيجاتنػػػا كأطفالنػػػا كأحفادنػػػا
يػػػا كقادتيػػػاي يجػػػب أف نصػػػمي، ال ، كاألمػػػة التػػػي نعػػػيش فيالنفػػػكس، كالكنيسػػػة المتألمػػػة
كمعضػدة تصػؿ  بؿ صػبلة  ليػا نعمػة مخمصػة كمقدسػة ،صبلة تتمحكر حكؿ اإلنساف

 لييـيإ
 نجػػػاح ، سنشػػػترؾ مػػػع اهلل فػػػيا أنػػػو مػػػف خػػػبلؿ الصػػػبلةمعقػػػكؿ تقريبنػػػمػػػف غيػػػر ال

، عمػى الػرغـ مػف أننػا قػد ال نػرل كػؿ النتػااجي نناضػؿ مػف مممكتو الركحية حكؿ العالـ
قػػػػادرة بػػػػاهلل عمػػػػى ىػػػػػدـ ، كتمػػػػؾ الصػػػػمكات "البشػػػػر خػػػػبلؿ الصػػػػبلة مػػػػف أجػػػػؿ نفػػػػكس

األشػػػخاص الػػػذيف يريػػػد الكصػػػكؿ ، ك بمػػػا يريػػػد أف يفعمػػػوي ألف اهلل يثقمنػػػا )ّٖٗ("حصػػػكف
                                                           

 ٕ: ٔٔ لو ٖٚٛ
 .ٚ-٘ جيب أن ندرس العظة على اجلبب, متت اهلل, لفهم ماهنة ملكو  ٖٛٛ
 .ٗ: ٓٔ كوٕ ٜٖٛ
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نكجػو ي كبينمػا تيػاجنصمي مف أجؿ كؿ احف نؤدييا، نحف أ، كالخدمة التي يريدنا إلييـ
فػي قمػكب كحيػاة  ك يبارؾ حياة صػبلتنا كيمػد سػمطانو، ىصمكاتنا نحك أكلكيات ممككتو

 الناس كالشعكبف
رادتونصمى في تناغـ  -ُ أحد أىـ األشياء التي يجػب فيميػا : مع ممككت اهلل كا 

تكافػؽ كتتنػاغـ ىنا ىك أف الصبلة بنجاح يجب أف نصمي مف أجؿ تمؾ األشياء التي ت
خػػػػبلص  -نيػػػػا إرادتػػػػو أتعػػػػرؼ  ضػػػػر اهلل إلػػػػى ذىنػػػػؾ أشػػػػياءحً مػػػػع إرادة اهللي عنػػػػدما يي 

ر قػػػات المحطمػػػة، كالكحػػػدة فػػػي كنيسػػػتو، شػػػفاء كارجػػػاع العبلالخطػػػاة سػػػاؿ ، الػػػدعكة كا 
 نصمي ىذه أشياءي -، كصناعة تبلميذ في جميع األمـ العماؿ )الفعمة( المسيحييف

جيػة إرادة اهللي الخطػكة األكلػى لتكضػيح ارتباكنػا ىػك مف ا يرتبؾ المسيحكف أحيانن 
ي ثػـ سيسػػاعدنا كضػػكح أنػو إرادة اهلل، كأف نفعمػػوأف نصػمي مػف أجػػؿ كػؿ شػػيء نعرفػو ب

 اهلل عمى تمييز باقي األمكري
 نيا إرادة اهلل:أنعرؼ بكضكح  أشياء
 ي)َّٗ(ف يخمصكاأف مشياة اهلل بالنسبة لجميع البشر أنحف نعرؼ  -
اة اهلل اف جميػػػع المػػػؤمنيف يعيشػػػكف حيػػػاة القداسػػػة ف مشػػػيأنحػػػف نعػػػرؼ  -

 ي)ُّٗ(كيمتنعكف عف النجاسة
 ي)ِّٗ(ف نقدـ الشكر فى كبؿ ش أا ف مشياة اهلل لنا جميعن أنحف نعرؼ  -
 ي)ّّٗ(ف نتألـ فى بعض األحيافأف مشياة اهلل أنحف نعرؼ  -
داامناف مشياة اهلل ىف يعمؿ المؤمنيف الخير أنحف نعرؼ  -

 ي)ّْٗ(
 ي)ّٓٗ(حصاده إلىاهلل اف يرسؿ فعمة  نحف نعرؼ اف مشياة -

                                                           
 ٗ: ٕ يتٕ ٜٖٓ
 ٖ: ٗ تسٔ ٜٖٔ
 ٛٔ: ٘ تسٔ ٕٜٖ
 ٜٔ: ٗ بطٔ ٖٜٖ
 ٘ٔ: ٕ بطٔ ٜٖٗ
 ٖٛ: ٜ مت ٜٖ٘
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اثنػػػاف مػػػف أطفػػػالي يعزفػػػكف الجيتػػػاري ىنػػػاؾ شػػػيء كاحػػػد أالحظػػػو حػػػكؿ عػػػازفى 
الجيتار ىك أنػو فػي كػؿ مػرة يريػدكف فييػا صػنع المكسػيقى يجػب عمػييـ التكقػؼ مؤقتنػا 

ػػ لضػػبط اآلالت الخاصػػة بيػػـي يشػػددكف كيخٌففػػكف األكتػػار حتػػى يصػػبح التنػػافر ي اتناغمن
لمػػا يجػػب أف يحػػدث فػػي الصػػبلةي الصػػبلة الفرديػػة ىػػي طريقػػة لضػػبط  ىػػذا مثػػاؿ جيػػد

 إرادتنا مع إرادة اهلل كترؾ كؿ االىتمامات التي ال تتماشى مع غرض كخطة اهللي
المشػكمة مػع الكثيػر منػا ىػك أننػا قمقػكف بشػكؿ كبيػر مػف المخػاكؼ الزمنيػة كلػيس 

بػدالن  بعػض األحيػافيالمخاكؼ األبدٌيػةي فػبل عجػب أف صػمكاتنا تكػكف غيػر فعالػة فػي 
لمنػػاس كالخطػػط كالمشػػاريعي عمػػى الػػرغـ مػػف مػػف التكافػػؽ مػػع إرادة اهلل، نصػػمي بإرادتنػػا 

ال اننػػػا نصػػػمي عمػػػى أم إ، كتمػػػتؤل قمكبنػػػا بالنشػػػاذ وأك ضػػػمان أننػػػا ال نممػػػؾ أم سػػػبلـ
 حاؿي ىذه ليست صبلة كتابيةي

ييمػػوي  ، ىػك مػا، فػإف ضػػبط الػنفس مػع ركح اهللإذا كانػت الصػبلة ىػي أم شػيء
، سػػػمعو ىػػػك، كنشػػعر بمػػػا يشػػػعر بػػػو ىػػػك، كنسػػػمع مػػػا يفػػى الصػػػبلة نػػػرل مػػػا يػػػراه ىػػك

، يجػػب أف بشػػكؿ منػػتظـكنصػػبح أكثػػر فػػأكثر تشػػبيا بػػوي كمثممػػا يجػػب ضػػبط األدكات 
 تككف نفكسنا مضبكطة باستمرار عمى إرادة اهلل مف خبلؿ الصبلةي

ا إذا لػػـ تكػػف عػػف سػػقؼ حجػػرة الصػػبلة التػػى نصػػمى فييػػ اصػػبلتنا لػػف ترتفػػع أبػػدن 
فػػػي  ، الػػػذم ىػػك مفتػػػاح القػػكةاهللي لمػػػاذا؟ ألف الػػركح القػػدسصػػمكاتنا منسػػجمة مػػػع فكػػر 

لًكػػػف  ال ػػػًذم الصػػػبلة ، ال يتفػػػؽ إال مػػػع تمػػػؾ الصػػػمكات التػػػي نصػػػمييا كفقػػػا إلرادة اهللي "كى
ًشػػػػياىةً  ػػػػًب مى سى كًح، ألىن ػػػػوي ًبحى ـي الػػػػرُّ ػػػػا ػػػػا ىيػػػػكى اٍىًتمى ـي مى ػػػػصي اٍلقيميػػػػكبى يىٍعمىػػػػ اهلًل يىٍشػػػػفىعي ًفػػػػي  يىٍفحى

ي" ي ا إلرادة اهللمكات التػي ليسػت كفقنػا فػي الصػلف يشارؾ الركح القػدس أبػدن  ّٔٗاٍلًقدٍّيًسيفى
لػػػف يػػػتـ التبلعػػػب بػػػو أك إكراىػػػو أك خداعػػػو ليباركنػػػا خػػػارج ىػػػذه اإلرادة اإللييػػػةي لػػػذلؾ 

 يجب عمينا معرفة ما ىي إرادتو كنصبح خاضعيف لياي
 ككت اهلل كمشيئتو:كيؼ تنسجـ حياة الصالة مع مم

الكتػػػاب المقػػػدس يجػػػب أف يخبػػػر كيشػػػكؿ : بالت ػػػذل عمػػػى الكتػػػاب المقػػػدس -ُ
أف جؿ أم شػيء يناقضػياي إذا أردنػا أصمكاتناي اهلل يحب كممتو كال يقكدنا لمصبلة مف 

                                                           
 ٕٚ: ٛ رو ٜٖٙ
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ػاأف نحػافظ عمػى كممتػوي  داامنا، فيجب عمينا نقترب أكثر مف اهلل في الصبلة ابػدأ  داامن
ثػؿ أمؿ في الكتاب المقدسي إذا كنت ستدرس حيػاة صػبلة رجػاؿ مصبلتؾ الفردية بالت

يميػػا كدانيػػاؿ ألنيػػـ كػػانكا  ا، فسػػكؼ تبلحػػظ أنيػػـ كػػانكا يصػػمكف جيػػدن إبػػراىيـ كمكسػػى كا 
 يي لقد تمسككا باهلل مف جية كعكدهيعرفكف كممة اهلل
، كػيتب، مػرات كثيػرة ، كانػت زكجتػي، فتػرةأحد أبناانػا يبتعػد عػف اهلل لعندما كاف 

نػػا أصػػمي بالكتػػاب المقػػدس فكقيػػاي صػػمينا مػػف أجػػؿ األشػػكاؾ كالحسػػؾ إلزعاجيػػا فػػي كأ
ي كصػػمينا مػػف أجػػؿ )ّٖٗ(كعػػد اهلل أف يبػػارؾ بيػػت الصػػديؽ ي ككنػػا نطالػػب)ّٕٗ(تمردىػػا
نيػا الركحيػة كأف ك عيي كصمينا أف تنفتح )ََْ(ي كصمينا مف أجؿ رحمة اهلل)ّٗٗ(التبكيت

لعديد مف آيات الكتػاب المقػدس عمػى ي ككنا نصمى باستمرار ا)َُْ(اآلب يجذبيا لنفسو
إيماننػاي اسػت رؽ األمػػر بعػض الكقػت، لكػف اهلل سػػمع ، تشػدد نػا ذلػػؾابنتنػاي كعنػدما فعم

 ، كىذه فرحة كبيرة بالنسبة لنافمع الرب ابنتنا الكبيرة تسمؾ ستجاب الصبلةي اليـكاك 
ىنػاؾ الماػات مػف الصػمكات : صمكاتؾ حسب صمكات الكتاب المقػدس اجعؿ -ِ
ه الصػػػمكات فػػػي كقتػػػؾ لكتػػػاب المقػػػدس، ككثيػػػر مػػػنيـ فػػػي المزاميػػػري اسػػػتخدـ ىػػػذفػػػي ا

 ، كمارس تطبيقيا عمى ظركفؾ الخاصةيالخاص مع الرب
"رأيت أف أىـ شيء كاف عمٌي فعمو ىك أف أكػرس نفسػي لقػراءة كممػة اهلل كالتأمػؿ 

 يفيياي" جكرج مكلر
ؾ شػيانا معيننػا يريػػدنا ىنػاؾ أكقػات يكٌضػػح فييػا اهلل أف ىنػا: اا ركحينػكػف مميػزن  -ّ

ي )َِْ(أف نصػػػمي ألجمػػػو يمجػػػدهي الطريقػػػة الكحيػػػدة لمعرفػػػة ىػػػذا ىػػػك أف يقكدنػػػا الػػػركح
، كانت ىناؾ أكقات عنػدما دفعنػي الػرب لمصػبلة مػف أجػؿ زكج كأبتبشيرم، ك  خادـك

أم كعػػد محػدد لػػذلؾ فػػي  لػـ يعػػطً  ، حتػى عنػػدما لػػكليػػي(شػيء محػػدد )مثػؿ الشػػفاء اإل
                                                           

 ٘: ٕٕ مأ؛ ٙ: ٕ هو ٜٖٚ
 ٕٛٔ-ٕٚٔ مز ٜٖٛ
 ٛ: ٙٔ يو ٜٜٖ
 ٛ: ٖٓٔ مز ٓٓٗ
 .ٗٗ: ٙ يو ٔٓٗ
 ٗٔ: ٛ رو ٕٓٗ
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ع اإليمػػػػاف، تػػػػأتي ، كبتشػػػػجيدت أنػػػػو بتأكيػػػػد داخمػػػػي قػػػػكمي لقػػػػد كجػػػػالكتػػػػاب المقػػػػدس
بػأم قػدر  ، لـ أستطع أف أصمي مف أجؿ احتياج مماثػؿفي أكقات أخرلستجابةي ك الا

مػػف الثقػػة أك اليقػػيف كلكنػػي أدركػػت أننػػي ال يجػػب أف أحػػاكؿ فػػرض إرادتػػي عمػػى اهللي 
مػػػف ي مػػػف أجمػػػو ككيفيػػػة الصػػػبلة ألف الػػػركح القػػػدس يسػػػاعدنا عمػػػى معرفػػػة مػػػا نصػػػم

 ي)َّْ(أجمو
كدنػػا إلػػى إذا كػػاف اهلل يق: اطمب التأكيد مف أعضاء آخريف مف جسد المسيح -ْ

ػػػأ، فإنػػػو سيسػػػتخدـ عاامتنػػػا الركحيػػػة لتأكيػػػد ىػػػذا ك الصػػػبلة مػػػف أجػػػؿ شػػػيء محػػػدد ا يضن
ذا لػـ يكػف ىنػاؾ اتفػاؽلبلتحاد معنا في الصبلة مػف أجػؿ  كيػد لػيس ، فيػك بالتأذلػؾي كا 

 )َْْ(يالركح القدس الذم يقكدنا
  ديـ طمباتنا: ت -ج
ػٍف " ػا نىٍ ًفػري ًلكيػؿٍّ مى طىايىانىػا ألىن نىػا نىٍحػفي أىٍيضن ، كىاٍغًفٍر لىنىػا خى نىا كىفىافىنىا أىٍعًطنىا كيؿ  يىٍكـو ٍبزى خي

يرً  نىػػا ًمػػفى الشٍّػػرٍّ ف كقػػد زرعنػػا قمػػب اآل )َْٓ(«يييػػٍذًنبي ًإلىٍينىػػا، كىالى تيػػٍدًخٍمنىا ًفػػي تىٍجًربىػػةو لًكػػٍف نىجٍّ
 كاآلف بعػد أف سػعينا لنجػاح ممككتػو، نحػف مسػتعدكف لتقػديـ طمباتنػػاي، دة كالسػجكدالعبػا

 يافكىك سعيد لسماعيا كاإلستجابة ل
كػػؿ شػػػيء ضػػركرم لمحيػػاة الركحيػػػة : خبزنػػا اليػػكمىأجػػػؿ نحػػف نصػػمى مػػف  -ُ

، ألف الثقػػة الطفكليػػة  ىػػذا النػػكع لنػػا مػػف االتكػػاؿ عميػػوكالجسػػدية لميػػـك التػػاليي يريػػد اهلل
أف يصػػمكا مػػف أجػػؿ "الخبػػز اليػػكمي"، فيػػك  بلحوي عنػػدما يعمػػـ يسػػكع تبلميػػذهتمجػػد صػػ

يانا  كما قاؿ أحد المعممػيف: "نحػف نحػدد رغباتنػا  ي)َْٔ(ف نعيش حياة قانعةأيذكرىـ، كا 
   )َْٕ()الشخصية( عمى الضركريات كنترؾ المستقبؿ بيف يديوي"

يف أف فػػػػي حػػػػ: جػػػػؿ ال فػػػػراف اليػػػػكمى بينمػػػػا ن فػػػػر لآلخػػػػريفأنحػػػػف نصػػػػمى مػػػػف  -ِ
المػػػؤمنيف الحقيقيػػػػيف ال يعيشػػػػكف فػػػػي الخطيػػػػة الصػػػارخة المعتػػػػادة، عممنػػػػا يسػػػػكع أف نقػػػػدـ 

                                                           
 ٕٚ-ٕٙ: ٛ رو ٖٓٗ
 ٜٔ: ٛٔ مت ٗٓٗ
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جػػػؿ م فػػػرة الخطيػػػةي ال أحػػػد منػػػا يعػػػرؼ قمبػػػوي نحػػػف ال نقػػػكؿ كنفعػػػؿ فقػػػط أبتكاضػػػع مػػػف 
، )َْٖ(األشياء في لحظات الضعؼ الركحيػة كغيػر المحركسػة التػي تحػزف أك تطفػ  الػركح

ػػ ػػ ا نتػػرؾ أشػػياء النقػػـكلكننػػا أيضن ا تحتػػاج إلػػى بيػػا كػػاف يجػػب عمينػػا القيػػاـ بيػػاي ىػػذه أيضن
"اٍختىًبٍرًنػػي يىػػا اىهللي كىاٍعػػًرٍؼ قىٍمًبػػيي  :ي لػػذلؾ عمينػػا أف نصػػمي مػػع المرتػػؿ)َْٗ(غسػػؿ دـ يسػػكع

ػػاًرمي ػػافى ًفػػي  طىًريػػؽه بىاًطػػؿه، كىاٍىػػًدًني طىًريقنػػا أىبىػػًديًّاي" اٍمتىًحنٍّػػي كىاٍعػػًرٍؼ أىٍفكى كىاٍنظيػػٍر ًإٍف كى
 ي)َُْ(

ىػػذه صػػبلة التكبػػة اليكميػػة مػػف كتػػاب الصػػبلة المشػػتركة العامػػة قػػد صػػمى بيػػا المسػػيحيكف 
 ألكثر مف مااتي عاـ، كستككف مف الممارسات الجيدة بالنسبة لنا:

، فمقػد عف طرقػؾ مثػؿ الخػراؼ الضػالة ، أخطأنا كضممناكالرحيـ أييا األب القدير
، لقػػد تركنػػا د قكانينػػؾ المقدسػػةكرغبػػات قمكبنػػا، لقػػد أخطأنػػا ضػػ تابعنػػا الكثيػػر مػػف حيػػؿ

، كقػػد فعمنػػا تمػػؾ األشػػياء التػػي ال ينب ػػي لنػػا القيػػاـ فعػػبلاألشػػياء التػػي يجػػب عمينػػا ىػػذه 
ػا أنػت أىيُّيىػا الػر بُّ فىًإرىٍحمىنػا كاشػفؽ عمػى ال ػًذيفى يىٍعتىًرفيػكفى بأخطػاايـ كرد التػاابيف  بيػاي كىأىم 

سىًب مكى  ب نىػا كامنحنػا أييػا اآلب الػرحيـ مػف ٍعيدؾ الميٍعمىنىػةى ًلمن ػاًس اًبحى ًفػي اٍلمىًسػيًح يىسيػكعى رى
  )ُُْ(كالكقار لمجد اسمؾ المقدسي آميف قكل كالبرتبعد نعيش حياة الفيما ى أجمو لك
، اليكميػة،"ال تػدخمنا فػى تجربػة" لمصبلة: ؿ ال مبة اليكميةجأنحف نصمى مف  -ّ

ك الصػػػبلة عمػػػى ىػػػذا لتمػػػاس ىػػػىػػػي صػػػبلة مػػػف أجػػػؿ السػػػير الركحػػػيي لجعػػػؿ ىػػػذا اال
، أنػت تعػرؼ ضػعفي كحيػث اسػتأثرنى العػدك فػي الماضػيي ال تػدعني النحك، "يػا أبػت

ػػفػػا كسػػاىرن  اأسػػقط  فػػي العػػار كالنػػدـي اجعمنػػي يقظنػػ ا، يػػا رب، ى التجػػارب كضػػع حارسن
ي أنػػػت تعػػػرؼ المسػػػارات كالطػػػرؽ التػػػي سػػػكؼ يػػػة، كقراراتػػػى اليكمعمػػػى شػػػفتي، كعقمػػػي

، سػاعدني اليػـك عمػى اختيػار إلنترنت(، لذا أرجكؾ يا أبػيييا اليـك )بما في ذلؾ اأمش
ػػ ا عػػف ي بعيػػدن اي سػػاعدني عمػػى اتخػػاذ خيػػارات اليػػـك كالتػػي سػػتبقينطريػػؽ القداسػػة دكمن

 "يحافة اليزيمة الركحية
                                                           

 ٜٔ: ٘ تسٔ ٛٓٗ
ا  ممفرة اخلطايا: كما متّكننا حبرية من ضً أييف مذكرات جون ويسل  عن الصالة الرباننة, صلى, "اعطنا, يا رب, فداء يف دمك,  ٜٓٗ

 أن نمفر لكب إنسان, هكذا تمفر كب التجاوزات الىت لدينا.
 ٕٗ-ٖٕ: ٜٖٔ مز ٓٔٗ
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خػبلصلقد كجدت أنػو أثنػا كػؿ يػـك أصػبح أكثػر  ء صػبلتي ىػذه الصػبلة بتأمػؿ كا 
 اي، أكثر انتصارن قدس كقكتوو كبالتاليا لكجكد الركح الإدراكن  اي كأكثريقظة ركحين 

 بعض الىصتئح العمليت: -5

 كاستمرار باصرار صؿِ  -أ
 يكثر حيكية بالنسبة لناأكع، فيى كانت الصبلة حيكية بالنسبة ليس إذا 

ـٍ (ُٖلك)في  قىػاؿى لىييػ ، يعمـ يسػكع أف المػؤمنيف يجػب أف يسػتمركا فػي الصػبلةي" كى
ػثىبلن ًفػػي أىن ػوي يىنٍ  ػا مى ػؿ  أىٍيضن ػم ى كيػؿ  ًحػػيفو كىالى ييمى أىفىػػبلى ييٍنًصػؼي اهللي ميٍختىاًريػػًو،  يييبىً ػػي أىٍف ييصى

؟" ـٍ مىٍيًي لىٍيبلن، كىىيكى ميتىمىيٍّؿه عى اًرًخيفى ًإلىٍيًو نىيىارنا كى   )ُِْ(الص 

، يحػػذرنا يسػػكع أف الصػػبلة السػػاىرة ىػػي سػػر الحفػػاظ عمػػى نفكسػػنا (ُِلػػك)فػػى 
ارو » ":مػػف االرتػػداد كاليػػركب مػػف اهلل ػػ مى ـٍ ًفػػي خي ـٍ ًلػػاىبل  تىٍثقيػػؿى قيميػػكبيكي كي كا ألىٍنفيًسػػ فىػػاٍحتىًرزي

ـٍ ذًلػػؾى اٍليىػػٍكـي بىٍ تىػػةني اًدفىكي ػػ يىػػاًة، فىييصى كـً اٍلحى ػػ سيػػٍكرو كىىيمي ًميػػًع  كى مىػػى جى اٍلفىخٍّ يىػػٍأًتي عى ػػ ألىن ػػوي كى
ر   تىضىػ كا ًإذنا كى يىري ًو كيػؿٍّ األىٍرًض ًاٍسػ ٍجػ مىى كى اًلًسيفى عى بيكا اٍلجى ٍي تيٍحسىػ ، ًلكىػ يفو عيكا ًفػي كيػؿٍّ ًحػ

افً  ًف اإًلٍنسىػ ـى اٍبػػ تىًقفيػػكا قيػد ا ، كى ًع أىٍف يىكيػكفى ٍزًمػ ًميػًع ىػػذىا اٍلمي ٍف جى اًة ًمػػ فػػى  )ُّْ(«يأىٍىػبلن ًلمن جىػ
فبينمػا  ى التجػاربيمػف ىػذه الصػبلة ىػى مفتػاح ال مبػة عأ، يعمػف يسػكع ِِصحاح أ

ارى ًإلىػػى  كع تبلميػػذه المتعبػيف:كػاف يصػػمى فػػى بسػػتاف جسػثيمانى، حػػذر يسػػ ػػ ا صى ػػ لىم  "كى
: ـٍ اًف قىػػػاؿى لىييػػػ ػػ كى ميكا ًفػػي تىٍجًربىػػػةو »اٍلمى ٍي الى تىػػػٍدخي ػػػ مُّكا ًلكى ػػ ٍميىػػػًة  «يصى كى رى ـٍ نىٍحػػػ ٍنيي ػػ ؿى عى ػػػ كىاٍنفىصى

اءى ًإلىػػػى  ػػػ بلىًة كىجى ػػػ فى الص  ـى ًمػػػ م ىي بأشػػػد لجاجػػػةي ثيػػػـ  قىػػػا ػػػ صى ًو كى ٍكبىتىٍيػػػ مىػػػى ري ثىػػػا عى رو كىجى ػػػ جى حى
ٍزًفيتىبلىمً  ػػ فى اٍلحي ا ًمػ ػػ ـٍ ًنيىامن دىىي : يػًذًه، فىكىجىػ ـٍ مُّكا ًلػػاىبل  »فىقىػاؿى لىييػػ صىػ كا كى ػػ تيـٍ ًنيىػاـه؟ قيكمي اذىا أىٍنػػ ًلمىػ

ميكا ًفي تىٍجًربىةو   «يتىٍدخي

ي لقػػػد الحظػػػت أف ف صػػػبلة تصػػػبح نفسػػػى قمقػػػة كبػػػبل راحػػػةلقػػػد الحظػػػت أنػػػو بػػػدك 
ا لػػيي يضػػع شػػركن  نسػػافاإلالتجػػارب أصػػبحت أكثػػر قػػكةي لقػػد الحظػػت أف الخػػكؼ مػػف 

                                                           
 ٙ, ٔ: ٛٔ لو ٕٔٗ
 ٖٙ-ٖٗ: ٕٔ لو ٖٔٗ



178 

 

اي لقػػػػد الحظػػػػت أف  لقػػػػد الحظػػػػت أف نقػػػػاط ضػػػػعؼ اآلخػػػػريف أصػػػػبحت أكثػػػػر كضػػػػكحن
نيػػا تحػػيط أمشػػاكؿ اليكميػػة تبػػدك اي لقػػد الحظػػت أف الالتحػػديات أصػػبحت أكثػػر تركيعنػػ

، كاسػػتعيد د ذىنػػي، كيتجػػداحػػةجػػد نفسػػي مرتأي كلكػػف مػػف خػػبلؿ الصػػبلة المسػػتمرة بػػى
، يػػػػتـ تسػػػػريع اإليمػػػػاف ؿ الصػػػػبلة المسػػػػتمرةشػػػػجاعةي مػػػػف خػػػػبلالمنظػػػػكر الركحػػػػي كال

 في كيانيي ا كتأصبلن كالتبكيت يككف أكثر عمقن 
 بإيماف كاسترح فى مشيئة اهلل صؿِ  -ب
كلكػػف مػا ىػػك اإليمػاف؟ كيػػؼ  )ُْْ(أحػد أىػـػ المتطمبػات لمصػػبلة الفعالػة ىػػك اإليمػاف  

شػػيء مػػا، يمكننػػا أف نعػػرؼ إذا كػػاف لػػدينا "مػػا يكفػػي" مػػف اإليمػػاف؟ ربمػػا نصػػمي مػػف أجػػؿ 
شػػفاء عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، لكػػف اهلل ال يبػػدك أنػػو يسػػمعناي ىنػػاؾ ثػػبلث حقػػااؽ حاسػػمة لفيػـػ 

ف يفعػػؿ مػػا أ )ُْٕ(كيريػػد )ُْٔ(ي يػػؤمف اإليمػػاف الكتػػابي بػػأف اهلل يسػػتطيع)ُْٓ(صػػبلة اإليمػػاف
قاؿ إنو سيفعموي اإليماف ال يؤمف بأف اهلل سيفعؿ كؿ مػا تطمػب منػو أف يفعمػو دكف اعتبػار 

 )ُْٖ(يما يككف ىذا ىك أسكأ فيـ شااع لئليمافإلرادتوي رب
اهللي كلكػػػف أف تعرفػػػو كأف تسػػػمح لػػػو بمحػػػاذاة فػػػى مخادعػػػة ا ال تسػػػتخدـ الصػػػبلة بػػػدن أ

 قمبؾ كشفاعاتؾ كطمباتؾ بإرادتو السيادية في محضرهي فيذا ىك مفتاح الصبلة الفعالةي
 مع اآلخريف صؿِ  -ج
ي عنػػدما تنضػػـ األميػػات إلػػى ىنػػاؾ قػػكة ىاامػػة فػػي الصػػمكات المكحػػد ألبنػػاء اهلل 

يسػمع كيسػتجيبي عنػػدما  اهلل خريػات فػي الصػبلة مػف أجػؿ أطفػاليف، فػافاألميػات األ
ي فػػاف اهلل يسػػمع كيسػػتجيب ال مبػػة،فػػي الصػػبلة مػػف أجػػؿ الطيػػارة ك  اينضػػـ الرجػػاؿ معنػػ

ف اهلل يسػػػمع إجػػػؿ نيضػػػة ركحيػػػة، فػػػأا فػػػي الصػػػبلة مػػػف عنػػػعنػػػدما يتجمػػػع الشػػػباب م
الضػاليف كمػف في صبلة متكاضعة مف أجػؿ  اـ المسيحيكف معن عندما ينض كيستجيبي

 ف اهلل يسمع ىذه الصمكات كيستجيبي، فاأجؿ تقدـ ممككت اهلل
                                                           

 ٙ: ٔ يع ٗٔٗ
 ٘ٔ: ٘ يع ٘ٔٗ
 ٓٔ-٘: ٛ مت ٙٔٗ
 ٕ: ٔ يت؛  ٖٕ: ٓٔ عب ٚٔٗ
 مالحظات عن الصالة من د. فنلنب براون. ٛٔٗ
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   الخختم

، التى تختبػر فييػا العبلقػة الحميمػة مػع اهلل، ظمة كالمستمرةتحياة الصبلة المن فإ
رادتػو ا  ك كت اهلل ، كالتػي فييػا تطمػب ممكػييا سمعة اهلل كمجده قبػؿ طمباتنػاكالتى تككف ف

، كالتػػػى فييػػػا تكػػػكف التماسػػػاتنا الخاصػػػة باحتياجاتنػػػا اليكميػػػة كال فػػػراف اليػػػكمي، بجديػػػة
كال مبة اليكمية، ستككف بالتأكيد حياة الصبلة الفعالةي عندما تككف حيػاة صػبلتنا عمػى 

ػا سىػأىلٍ  اإذن ، يمكننا تعميمات يسكعمثاؿ  ٍيمى مى تيـٍ أف نتمسؾ بكعكد الصبلة التي يطمبيػا"ي كى
دى اآلبي ًباالٍبفً  ًباٍسًمي فىذًلؾى أىٍفعىميوي ًليىتىمىج 

" لىػٍيسى أىٍنػتيـي اٍختىٍرتيميػكًني بىػٍؿ أىنىػا مػرة أخػرل ي)ُْٗ(
ػ ـي اآلبي كيػؿ  مى ، ًلكىػٍي ييٍعًطػيىكي ـٍ كي ػري يىديكـى ثىمى ، كى تىٍأتيكا ًبثىمىرو ـٍ ًلتىٍذىىبيكا كى ، كىأىقىٍمتيكي ـٍ ا طىمىٍبػتيـٍ اٍختىٍرتيكي

ذيكا، لذلؾ ي)َِْ(اٍسًميبً  ـٍ كىاًمبلني "ايٍطميبيكا تىٍأخي كي  ي)ُِْ("ًليىكيكفى فىرىحي
 الدرس الحخمتع الصف الختليمهتم 

اقض ما ال يقؿ عف ثبلثيف دقيقة ىذا األسبكع لمراجعة ىذا الدرس، بما فػي  -ُ
 ف يمنحؾ بصيرةيأب مف الركح القدس مذلؾ شكاىد الكتاب المقدس، كاط

ف تكػػػكف فػػػى حياتػػػؾ كمػػػا أل ت يػػػرات خاصػػػة ينب ػػػى أؾ اكتػػػب فػػػى صػػػحيفت -ِ
 يعمنيا لؾ الربي

تأمػػؿ فػػي مزمػػكر كاحػػد عمػػى األقػػؿ فػػي كقتػػؾ التعبػػدم اليػػكمي، كسػػجؿ فػػي  -ّ
 كاتب المزمكر عف طبيعة كشخصية اهللي دفتر يكمياتؾ ما يقكلو

جػػػؿ الت ييػػػر الركحػػػى أاكتػػػب فػػػى مػػػذكراتؾ اليكميػػػة صػػػبلتؾ الشخصػػػية مػػػف  -ْ
 عمى ىذا الدرسكالنمك بناء 

فػػػي صػػػبلتؾ  ،تػػػدرب عمػػػى اسػػػتخداـ دليػػػؿ الصػػػبلة اليػػػكمي لمػػػدكتكر بػػػراكف -ٓ
 اليكمية الخاصةي

                                                           
 ٖٔ: ٗٔ يو ٜٔٗ
 ٙٔ: ٘ٔ يو ٕٓٗ
 .ٖٕ:  ٙٔ يو ٕٔٗ
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 11الدرس 

 

 التدريب الروحي لألفعال
 )الاعتراف، الخضىع والخدمت(

 

 مراحعت الدرس 
اسػػػػأؿ الطػػػػبلب المسػػػػتعديف لمشػػػػػاركة  يالعاشػػػػرسػػػػية لمػػػػدرس راجػػػػع النقػػػػاط الراي

 التاسعيصمكاتيـ الشخصية مف الدرس 
 أهداف الدرس 

 :بنياية ىذا الدرس، يجب عمى الطبلب أف
 يفيمكا أىمية اإلعتراؼ كالخضكع كالخدمة  -ُ
 يكتسبكا حكمة عممية ل مبة الخطية المحيطة -ِ
 يمارسكا ىذه التدريبات  -ّ

 ة لقعتث من الحيت
فػػي سػػف السػػابعة عشػػرةي كػػاف لػػدم اختبػػار تجديػػد رااػػع عمػػى المػػذبح  لقػػد خمصػػتي 

ا لدرجػة أننػي عرفػت أننػي ا جػدن ا رااعنػالمكجكد في كنيستنا الريفية الص يرةي كاف اختبػارن 
بػػأم شػػكؿ مػػف األشػػكاؿي كمػػع ذلػػؾ، بعػػد عػػدة أسػػابيع،  -لػػف أخػػزل اهلل مػػرة أخػػرل 

ي شػػػعرت ككػػػأنني بحاجػػػة لمعػػػكدة إلػػػى فشػػػمت بطريقػػػة مػػػا ككانػػػت سػػػحابة فػػػكؽ ركحػػػي
المذبحي ذىبت إلى أمي كسألتيا عما يجب عمػي فعمػوي قالػت، "يػا بنػي، فقػط قػـ ببنػاء 
مذبح في قمبؾ، اعترؼ بذلؾ كمو هلل ككاصؿ المسيري" لقػد فعمػت ذلػؾ، كعػادت أشػعة 

 -سػػػػنة مػػػػف الحيػػػػاة لمػػػػرب كالدراسػػػػة كالتػػػػدريب  َْشػػػػمس الضػػػػماف كاضػػػػحةي كبعػػػػد 
قميػػػؿ مػػػف النػػػاس لػػػدييـ القػػػدرة عمػػػى تقػػػديـ مثػػػؿ ىػػػذه اإلجابػػػة البسػػػيطة اكتشػػػفت أف ال

 دكتكر مايكؿ أفيرم -كالعممية لمشكمة الخطياةف 



182 

 

المكسػػيقىي  ي فػػف الريػػاءي كػػاف كالػػدام فػػي خدمػػةا فػػمنػػذ سػػف مبكػػرة، كنػػت مػػاىرن 
ككطفؿ ص ير تعممت كيؼ أقكؿ األشياء الصحيحة، كأرنػـ التػرانيـ الصػحيحة، كأرفػع 

كقػات المناسػبةي لقػد جعمػت اعتػراؼ اإليمػاف طػكاؿ المدرسػة الثانكيػة ككػؿ يػدم فػي األ
ذلؾ مف خبلؿ الكمية، بما في ذلؾ أربع سنكات في كميػة الكتػاب المقػدسي كمػع ذلػؾ، 
ىنػػػاؾ فػػػرؽ بػػػيف اعتػػػراؼ الخػػػبلص كامػػػتبلؾ الخػػػبلصي عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف معظػػػـ 

ا، لكننػي أدركػت أف سػيحين ، ظننػت أننػي كنػت ماألكفياءالناس، بما في ذلؾ األصدقاء 
ػػ مخفيػػة عػػف أصػػدقااي  ،اي عشػػت حيػػاة الخطيػػة سػػرن ا كحسػػبكػػؿ ذلػػؾ  كػػاف  استعراضن

خبلؿ ىػذا الكقػتي فػي بعػض األحيػاف، كنػت  ا اشارؾ في الخدمةيضن أكعاامتيي كنت 
ػػا إننػػي سػػأفعؿ بشػػكؿ أفضػػؿ، كأف أكػػكف  أطمػػب غفػػراف اهلل، لكننػػي كنػػت أقػػكؿ لػػو داامن

بيع مػػف الصػػبلة، كنػػت نفسػػيي كفػػي غضػػكف أيػػاـ أك أسػػاأفضػػؿ كأف أحػػاكؿ إصػػبلح 
 إلى طرقي الخاطاةيافضؿ العكدة 

، أثنػػاء القيػػادة إلػػى النيضػػة الركحيػػة التػػي كنػػت أقػػكد ُٗٗٗفػػي مػػارس مػػف عػػاـ 
دقيقػػة بالسػػيارة، اعمػػف لػػي اهلل  ْٓثنػػاء أسػيقى فييػػا، كصػػمت إلػػى الحضػػيضي فػػي المك 

 كأخبرتػػو أننػػي لػػـ أكػػف أعتقػػد أنػػي أعمػػاؽ خطيتػػي ككرىػػت مػػا رأيتػػوي صػػرخت إلػػى اهلل
 متي مػػا زلػػت أتػػذكرمسػػيحيي قمػػت لػػو إننػػي سػػامت مػػف محاكلػػة إصػػبلح نفسػػي كفشػػ

، كلكػػف فػػي كمتػػا الحػػالتيف كنػػت صػػبلة: "يػػا رب، إمػػا أف تخمصػػنى أك الال كممػػات ىػػذه
اـ بػو لنفسػي عػدة مػرات: ، فعؿ اهلل لي ما كنت أحاكؿ القيػتزييفياف"ي كفي لحظةأقـك ب

ف لـ يكػف ىنػاؾ شػؾ فػي ذىنػي أنػو قػاـ بيػذا العمػؿي كحيػاتي لػـ تكػف ىػي ىلقد خمصن
 نفسيا بؿ ت يرت منذ ذلؾ الحيفي

ػا فػي الخدمػةعمى مدل السنكات القميمػة التاليػة بعػد تجديػد ، ل، أعطػاني اهلل فرصن
مػػػف جعػػػؿ النػػػاس يركننػػػي عمػػػى  ، كنػػػت أخشػػػىة اسػػػتخدمني لمجػػػدهي كمػػػع ذلػػػؾكبنعمػػ

، فمػػف عميػػو ، بطريقػػة مػػا، مػػف اعتػػدت أف أكػػكفاكتشػػفكاي كنػػت أخشػػى أنػػو إذا حقيقتػػى
، ا إلػػى اهللكبينمػػا كنػػت أعتػػرؼ رأسػػين يسػػتمعكا إلػػى كممػػة قمتيػػا أك اليصػػدقكف خػػدمتىي 

 ا لشخص آخريأفقين  ر ما أردت القياـ بو ىك االعتراؼفإف آخ
بكقػػػت التعبػػػد   صػػػباح أحػػػد األيػػػاـ بينمػػػا كنػػػت اتمتػػػععنػػػدما ركعػػػت لمصػػػبلة فػػػي 

، تكمػػـ اهلل بكضػػػكح إلػػى قمبػػػي كأخبرنػػػي ََِٔمػػػارس مػػف عػػػاـ  رالشخصػػي فػػػي شػػي
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كػى اشػارؾ ، كنػت اصػارع لي منػذ أكثػر مػف أسػبكعى  بماضػأنني بحاجة إلى االعتراؼ 
مت بػػػرايس جػػػامعي سػػػابؽ ، اتصػػػا، فػػػي صػػػباح يػػػـك الثبلثػػػاءبحيػػػاتي السػػػابقةي كأخيػػػرن 

ذكر بالضػبط تػي في حػيف أننػي ال أكشاركت قصتي، كاعترفت بريااى، كطمبت ال فراف
القػػس  -اف عػػوي كنػػت حػػرن ، فمػػا أتػػذكره ىػػك الشػعكر بعػػبء يػػتـ رفا عمػػى ذلػػؾمػا قالػػو ردن 

 ي، ايداىككيث كاجكنر، نامبا

نتصػػػرةي بالنسػػػبة لشػػػيادة لمحيػػػاة الم انافعنػػػا ك ا  مفيػػػدن تقػػػدـ ىاتػػػاف القصػػػتاف منظػػػكرن 
 ف السػػيرنيػػا تعمػػـ الشػػباب المسػػيحييف كيفيػػة التعامػػؿ مػػع الفشػػؿ كىػػـ يتعممػػك أديأفػػرم ف

ر بسػػاطة "ي أنػػا أقػػدٌ اهلل"، "تحركػػكا لؤلمػػاـ إلػػىا ، "اعترفػػكا جميعنػػمػػع الػػرب: "بنػػاء مػػذبح"
 ا ما نجعؿ الحياة المسيحية معقدة لم ايةي؟ كثيرن س كذلؾ، أليىذا

كلكػػػف مػػػاذا عػػػف الصػػػراعات المسػػػتمرة أك الخطايػػػا أك اإلحسػػػاس بالخجػػػؿ الػػػذم 
الكيفية التي يمكػف لمتػدريبات الركحيػة ىي شيادة عمى  ،يربطنا؟ إف شيادة القس كيث

 أف تحررنا مف المشاكؿ األكثر جذكرنا في حياتنا الركحيةي
 الفكرة الرئيصيت 

، التػػػدريب سػػػتكفر ممارسػػػة التػػػدريبات الركحيػػػة، إلػػػى جانػػػب خدمػػػة الػػػركح القػػػدس
 ،ة لمتحػػػػرؾ خػػػارج حيػػػاة مسػػػيحية اسػػػمية، فػػػػاترةلحيػػػاة منتصػػػرةي إنيػػػا ضػػػركرية لم ايػػػ

 كقد أثبت ذلؾ كؿ جيؿ مخمص مف المسيحييفيغمب األحيافي ميزكمة في أ
 الدرس 

 لمتدريبات الركحية في حياة كؿ مؤمفي ةالميم ةلقد تعممنا المكان
ذا تـ تشكيمنا إلى صكرتوكانت ميمة في حياة  ، يجػب أف تصػبح ميمػة يسكعي كا 

 بشكؿ متزايد في حياتنا كذلؾي
ػػ ة تحػػارب العػػالـ كالجسػػد كالشػػيطافي ا نػػتعمـ أف ىػػذه التػػدريبات الركحيػػكنحػػف أيضن
و كأنيػا أكبػر مػف اهلل، التى تجيزنا لممعركةي أنيا تكفر التمتػع بقػدر نعمةكأنيا كسيمة ال

 صكرة المسيحي إلىكسيمة لمنعمة لتشكيؿ التبلميذ العادييف 
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، سػػػػػكؼ نستكشػػػػػؼ بإيجػػػػػاز العديػػػػػد مػػػػػف التػػػػػدريبات الركحيػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذا الػػػػػدرس
 ي)ِِْ(مية لدمجيا في مسيرتنا مع اهللعمالكبلسيكية كنبحث عف طرؽ 

 الخدراب على الاعتراف -1

ـٍ ًلػػبىٍعضو ًبػػالز الىًت،  ػػكي ـٍ ألىٍجػػًؿ بى  "ًاٍعتىًرفيػػكا بىٍعضي ػػكي ػػٌمكا بىٍعضي ػػٍي تيٍشػػفىٍكاي" كىصى ، ًلكى ٍعػػضو
 (ئُ: ٓ)يع
الفرديػػة الخاصػػة ىػػي  إلػػى اهلل فػػي الصػػبلة، فػػإف ممارسػػة االعتػػراؼ ا لممسػػيحكفقنػػ

ػػػػ)ِّْ(ى ال فػػػػراف المسػػػػتمرطريقػػػة لمحصػػػػكؿ عمػػػػ ا أف ي كلكػػػف الػػػػركح القػػػػدس يعمػػػػـ أيضن
االعتراؼ لبعضنا البعض ىك كسيمة لمشفاء الركحيي يبدك أف يعقػكب يعمػـ أف الشػفاء 

اي  الركحي يؤدم أحياننا إلى الشفاء الجسدم أيضن
 تعريؼ التدريب عمى االعتراؼ  -أ
لفشػػؿ )خطيػػة(  آخػػر بتكاضػػع لشػػخصإف التػػدريب عمػػى االعتػػراؼ ىػػك االعتػػراؼ  

ي )ِْْ(نيػػػػا ليسػػػػت مسػػػػيحية ككسػػػػيمة لمشػػػػفاء الركحػػػػيأركحػػػػي محػػػػدد كمنػػػػاطؽ معػػػػركؼ 
المحيطػػة كعنػػدما  ليػػو خاصػػة فػػي منػػاطؽ الخطيػػةإنحتػػاج  فػػاالعتراؼ إلػػى مسػػيحي آخػػر

يكػػكف اإلحسػػاس الشػػعكر بالػػذنب كالعػػار لفشػػؿ الماضػػي لػػف يختفػػيي فػػي حػػيف أف ال فػػراف 
ال أف الكثيػػريف قػػد اكتشػػفكا أف االعتػػراؼ إلػػى عضػػك يػػأتي مػػف خػػبلؿ االعتػػراؼ إلػػى اهلل، إ

 مكثكؽ بو في جسد المسيح ىك في كثير مف األحياف خطكة متكاضعة لتحريرىـي
 اي الحظكا العبلقة بيف االعتراؼ كالشفاءيمعن  (ُٔ: ٓ يع)مطمكب قراءة 

 " كاالعتراؼ عدـ االتفاؽ بيف "الخطية -ب
بعػػػض المسػػػيحييف غيػػػر مرتػػػاحيف ف تػػػدريب الكتػػػاب المقػػػدس لبلعتػػػراؼ يجعػػػؿ إ

 ألنو يبدك مستبعدنا لحياة القداسة كالسير المنتصر مع اهللي

                                                           
دريبات الروحنااة الكالساانكنة, فااتنين أعتمااد بشااكب كبااري علااى كتاااب ريتشااارد فوسااًت, احتفااال االنضاابا , باإلضااافة بالنساابة هلااذْ الاادروس يف التاا ٕٕٗ

 , للكاتب كنث دروري.Soul Shaper, للدكتور دان غلنك, وكتاب, Disciplines of Graceإىل كتنب صمري مفند, بعنوان 
 ٕٔ: ٙمت  ٖٕٗ
 .ٖٛدراورى ,  ٕٗٗ
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ػػف  مهما وان الري ًػػف مبرزاجً، ٍو
حفب ئخظاطً باهلل، أو  زكت غمحرن، ٍو

ًخلؼ مراكً مً ألاشُاء السوخُت. باخخطاز، 
، مهما شاد مً كىة وطلؿان حظدن وغللً

فهرا الص يء هى خؿُت باليظبت لً، مهما وان 
ًئا في خد ذاجه.   بٍس

ظفي  طىشاها َو

سػػة كلديػػو ، كيػػؼ يمكػػف لممػػرء أف يػػدعي أنػػو يعػػيش حيػػاة مقدؿ الػػبعضءقػػد يتسػػا
؟ يتعمػؽ أحػد الجكانػب المركزيػة لمجػدؿ بالكيفيػة التػي يعػرؼ بيػا أشياء يجب االعتراؼ

 بيا المعممكف المسيحيكف الخطيةي
ػػا عمػػى  يميػػؿ بعػػض المسػػيحييف إلػػى تعريػػؼ الخطيػػة نيػػا أعمػػى نطػػاؽ كاسػػع تمامن

، ال يكجػػد فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف بػػر اهلل الكامػػؿي كفػػي ىػػذا التعريػػؼأم "قصػػكر" فػػي 
، كالخطايػا التػي تسػتكلى لخطايا المتعمدة مع سبؽ االصػرارأم اختبلفات كتابية بيف ا

 غيػػػػػر أك المكاقػػػػؼ كالعكاطػػػػؼ ،سػػػػيحييف فجػػػػػأة )بسػػػػبب الضػػػػعؼ الركحػػػػػي(عمػػػػى الم
، متعمػد ضػد عً بتعػد كا ة بضػيؽ شػديدي كيعػٌرؼ المسػيحيكف اآلخػركف الخطيػالمسيحية

قػػػانكف اهلل كال شػػػيء أكثػػػر مػػػف ذلػػػؾي فكػػػبل الطػػػرفيف المتطػػػرفيف يمػػػيبلف إلػػػى تجاىػػػؿ 
    ياالمناء اىتمامات الحياة الحقيقية التي يمتمكيا المسيحيكف المخمصكف

نعتقػػػػد أف مػػػػف ناحيػػػػة، إذا كنػػػػا 
التمػػػػػػػػػػػرد المتعمػػػػػػػػػػػد متسػػػػػػػػػػػاكو مػػػػػػػػػػػع 

قات الركحية أك المكاقػؼ غيػر الاالنز 
المسػػػػػػػػيحية، عنداػػػػػػػػذ قػػػػػػػػد نسػػػػػػػػتخؼ 
بالخطياػػػػػػة المعتػػػػػػادة، كالتػػػػػػي يقػػػػػػكؿ 
عنيا الكتاب المقػدس أف المسػيحييف 

ي )ِْٓ(الحقيقييف "ال يمكػنيـ" ارتكابيػا
"كمنػػػػا خطػػػػاة"، دكف  يقػػػػكؿ الػػػػبعض،

عمػى نحػك ضػيؽ كإنتيػاؾ صػارخ لنػامكس اهلل، تمييزي مف ناحية أخرل، بتعريؼ الخطياػة 
أصػػػبح العديػػػد مػػػف المسػػػيحييف لػػػدييـ بػػػر ذاتػػػىي كقػػػد أصػػػبحكا غيػػػر حساسػػػيف تجػػػاه مػػػدل 

، كالبحػػػػث عػػػػف االخطػػػػاء، ةاألفكػػػػار النجسػػػػ -خطػػػػكرة "الخطايػػػػا" المحزنػػػػة لمػػػػركح القػػػػدس 
 كمكقػػؼ الشػػككل، كعػػدـ الصػػبلة، كال ػػش، كفشػػؿ اإلنقيػػاد بػػالركح، كالتعصػػب، كال طرسػػة،
كمػػػا إلػػػى ذلػػػؾي إنيػػػـػ يبػػػرركف المكاقػػػؼ كالسػػػمككيات غيػػػػر المسػػػيحية ألنيػػـػ يركنيػػػا فقػػػػط 

 كضعؼ أك أخطاء بشرية، بدالن مف الخطاياي

                                                           
 ٜ-ٛ: ٖيو ٔ ٕ٘ٗ
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طُيىن مً ألاتح ئغؿاء مطؿلح 
"الخؿُت" بػؼ اإلاسوهت دون الرهاب ئلى 

( الري 9: 3ًى1أكص ى وظُان مخؿسف )
ٌظدبػد الخؿُت اإلاػخادة. فالصخظ الباز ال 

ًخؿئ "بالفىس واليلمت والفػل ول ًىم". 
دخاج ئلى ومؼ ذلً  فلد ًلطس أخُاًها ٍو

 الخىبت والغفسان. 
دشازد ض. جاًلىز   ٍز

ال ينب ػػػي لنػػػا أف نشػػػعر بػػػالقمؽ إزاء تعريفػػػات الخطياػػػة بقػػػدر مػػػا يتعمػػػؽ بمشػػػاكؿ 
نػػا مػػع الحيػػاة الحقيقيػػة فػػي حياتنػػا كشخصػػيتنا التػػي تػػأتي بيننػػا كبػػيف اهلل كتعيػػؽ عبلقت

 صكرة ابنوي إلىاآلخريفي تذكر أف ىدؼ اهلل في الخبلص ىك تشكيمنا 
 ييجب أف نسمح لكممة اهلل بتشكيؿ فيمنا لمخطأ ككذلؾ معيار ما ىك صحيح

 )ٕٙٗ(بعض الطرؽ التي يصؼ بيا الكتاب الم دس الخطية -ج
مثممػػا لػػػدل شػػػعب األسػػػكيمك فػػػي أمريكػػا الشػػػمالية خمػػػس كممػػػات مختمفػػػة عمػػػى  
 ، فإف الكتاب المقدس يعرؼ كيصؼ الخطية بطرؽ مختمفةيصؼ الثمجك األقؿ ل
 يلشكاىد الكتابية التالية كناقشياابحث عف ىذه ا 
 يف افعموأفعؿ كؿ الصبلح الذل يجب عدـ  ،)ِْٕ(الخطياة كإىماؿ -ُ
نػػػو ضػػػد أعمػػػـ أفعمػػػو ك أرادل لمػػػا إاختيػػػار  ،)ِْٖ(الخطيػػػة ىػػػى اختيػػػار كقػػػرار -ِ

 نامكس اهلل ي
مخالفػػػػػػػػػػة  الخطيػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػى -ّ

نػػػو أفعػػػؿ شػػػ  نعتقػػػد  ،)ِْٗ(الضػػػمير
ا مخالفنػػػػ يكػػػػف ، حتػػػػى لػػػػك لػػػػـخطيػػػػة

 يلكممة اهلل
 ،)َّْ(الخطيػػػة ىػػػى الجيػػػؿ -ْ

انتيػػػػػاؾ غيػػػػػر مقصػػػػػكد لكصػػػػػايا اهلل 
التػػػػي تحتػػػػاج إلػػػػى ت طيػػػػة دـ يسػػػػكع 

 حتى لك لـ نكف عمى عمـ بياي
فعػػػػػؿ  ،)ُّْ(خطيػػػػػة كاحػػػػػدة -ٓ

                                                           
 مقدمة من الدكتور مايك أفريي.من مالحظات  ٕٙٗ
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 يكاحد ي يظ الرب
التػى اليفعميػا االبػف كاسػمكب حيػاة، ك  ممارسة الخطيػة ،)ِّْ(ممارسة الخطية -ٔ

ي ىػػذه ىػػى الخطيػػة التػػى أمػػر فييػػا يسػػكع الرجػػؿ األعػػرج كالمػػرأة الزانيػػة اف الحقيقػػى هلل
 يداليخطاكا فيما بع

 يىذه خطية جيؿ بطرس كاآلخريف معو ،)ّّْ(العمى عف تحيزنا كرياانا -ٕ
، المسػيح، أك فعؿ غير متشابو بأم فكر، أك كممة ،)ّْْ(إحزاف الركح القدس -ٖ

 تحزف الركح القدسي
اشػػػػػتياء  التػػػػػذمر كالشػػػػػككل ضػػػػػد اهلل أك ،)ّْٓ(المكاقػػػػػؼ كالرغبػػػػػات الدنيكيػػػػػة -ٗ

 األشياء الخاطاةي
الخطيػػة التػػى تت مػػب  ،)ّْٕ(، أك خطايػػا ال فمػػة)ّْٔ(الخطايػػا غيػػر المقصػػكدة -َُ

 عمى المؤمف في لحظة التجربة كالضعؼي

                                                           
 ٜ-ٗ: ٖيو ٔ ٕٖٗ
 ٕٔ-ٔٔ: ٕغب  ٖٖٗ
 ٖٓ: ٗعب  ٖٗٗ
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 ، لمدكتكر مايكؿ أفيرمنصائح عممية كرعكية بشأف الخطيئة
 "آه ىذا ال ييـ"ف -ال تقمؿ مف خطيتؾ أبدنا  
صػػػػػحاب أكيػػػػػؼ؟ يمكػػػػػف أف يػػػػػرفض المؤمنػػػػػكف  -ؾ ال تعظػػػػػـ خطيتػػػػػ 

 يمكػػػػنيـ أف ي فػػػػركا نػػػػو الأيبػػػػدك -يتكبػػػػكا كيتحركػػػػكا لؤلمػػػػاـ   فأالضػػػػمير 
 ال تبرر خطيتؾ بسبب الظركؼي أنفسيـ كيسمحكا ليا بأف تطاردىـي

ي (نضػجيـ)كيؼ يتعامؿ الشخص مع خطيتو يػركم الكثيػر عػنيـ كعػف 
يي يعتػػرؼ ياضػػج لػػف يمعػػب بالكممػػاتي كلكنػػو سػػكؼالمسػػيحي الصػػادؽ الن

 نعمػة، كيقػـك بػالتعكيض إذا، كيجػد بفشمو عمى كجو السػرعة، كيتػكب عنيػا
 كلكػف المسػيحي غيػر الناضػج أك الجسػدم يإلى األماـ، كيتحرؾ لـز األمر

، كربمػػا ينفػػي الخطيػػةي ىػػذا ىػػك ذركة سػػكؼ يتصػػارع مػػع اهلل، كيبػػرر نفسػػو
تكبريف لكنػػػػػو يعطػػػػػػي نعمػػػػػػة سػػػػػػالكبريػػػػػاء الػػػػػػدينيي تػػػػػذكر اف اهلل يقػػػػػػاـك الم

 لممتكاضعيفي
 ثبلثة احتماالت:

طىايىػاهي  ف العكاقػب.يمكننا أف نغطي الخطايا كنعاني مػ :أكالن  ػٍف يىٍكػتيـي خى "مى
ـيي" )أمثاؿ  يىٍتريكييىا ييٍرحى مىٍف ييًقرُّ ًبيىا كى ، كى حي  (يُّ: ِٖالى يىٍنجى

ا ليعقػػكب كفقنػػ يمكننػػا االعتػػراؼ بالخطايػػا كالعثػػكر عمػػى الشػػفاء. ا:ثانينػػ
، فإف االعتػراؼ يجمػب الشػفاءي كالمعترفػكف يجػدكف الحريػة التػي ال ُٔ: ٓ

 كركفييمتمكيا المن
يمكننػا أف نعػيش فػكؽ كػؿ  يمكننا التغمب عمػى الخطايػا بالنعمػة. :ثالثنا

خطيػػػػة متعمػػػػدة كمعركفػػػػة بالنعمػػػػة فالحيػػػػاة التػػػػى تعتمػػػػد عمػػػػى النعمػػػػة فػػػػي 
 المسيح مف خبلؿ قكة الركح القدسف

ة فػػػػػي الكتػػػػػاب المقػػػػػدس يجػػػػػب أف تجعمنػػػػػا األكصػػػػػاؼ الكثيػػػػػرة لمخطيػػػػػة المكجػػػػػكد
متكاضػػعيف كتجعمنػػا نشػػعر بحاجتنػػا المسػػتمرة إلػػى دـ يسػػكع المطيػػري يجػػب أف نػػذكر 

، بػػؿ عػػف فقػػط لمتكفيػػر عػػف الخطيػػة المتعمػػدة لػػيس -أف يسػػكع مػػات كقػػاـ مػػرة أخػػرل 
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ػأ كؿ فكػر ككممػة كعمػؿ يسػبب ألمػا كيقمػؿ مػف مجػدهي يجػب أف نػذكر أنػو ب ػض ا يضن
حتػػاج باسػػتمرار إلػػى ، فإننػػا نىػػا فػػي مسػػيرتنا مػػع الػػرباالنظػػر عػػف المسػػافة التػػي قطعن

ٍف أىٍخطىػػأى يسػػكع كمػػدافع )كشػػفيع ـٍ ىػػذىا ًلكىػػٍي الى تيٍخًطايػػكاي كىاً  ( لنػػا: "يىػػا أىٍكالىًدم، أىٍكتيػػبي ًإلىػػٍيكي
ده فىمىنىا شىًفيعه ًعٍندى اآلًب، يىسيكعي اٍلمىًسيحي اٍلبىارُّ   )ّْٖ("أىحى

، ال يػػزاؿ ةي كمػػع ذلػػؾس المسػػيحيكف الخطيػػكتػػب الػػدكتكر مايػػؾ أفيػػرم: "ال يمػػار 
، ىنػاؾ احتمػاؿ ى نصؿ إلى السػماءي عػبلكة عمػى ذلػؾاحتماؿ الخطية حت داامناىناؾ 

كاضح بأف في مكاف ما عمى طكؿ الطريؽ، سكؼ تخط  كتحتاج إلى ال فػرافي كىػذا 
سػيككف مػف االقػدس " يقػكؿ ريتشػارد تػايمكر: )ّْٗ((ِ-ُ: ِيكُ)ىك السبب في كتابة 

، كأف المسػيح، كفػي تكاضػع صػادؽ كجػدير بالثقػةمؽ عمى أعطالنا بخطايا شبو أف نط
  )َْْ(ا مف الفشؿ"ي نحف ال نتعمـ أبدن كفشمنا نقـك برد المسمكب، كأف نتعمـ مف إخفاقاتنا

 قكة اإلعتراؼ -د
 أخ أك أخت مكثكؽ بو ىك سبلح قكم ضد الخطية كاإلغراءيإف االعتراؼ إلى 

السػػرية ىػػي األكثػػر المعػػارؾ : يفقػػد قكتػػوكاإلغػػراء  اإلعتػػراؼ يجعػػؿ التجربػػة -ُ
، كاإلغػػػراء يكػػػكف أقػػػكل عنػػػدما نكػػػكف معػػػزكليف ككحػػػدناي مػػػا ىػػػي صػػػعكبة فػػػي الفػػػكز

الخطية التي ي ريؾ الشيطاف بيػا؟ مػا ىػي المكاقػؼ الخاطاػة التػي يمكػف أف تنمػك فػي 
، كمشػػػكرة مػػػف صػػػديؽ مضػػػكء؟ فػػػاالعتراؼ يجمػػػب قػػػكة، كراحػػػةقمبػػػؾ إذا لػػػـ تعرضػػػيا ل

لعديػد مػف العػاابلت تضػع ا )ُْْ(يتػي كيجعػؿ االنتصػار أكثػر احتمػاالن ركحي فػي معرك
عتراؼ ىك رادع لمخطية ألنػو يضػع منازليـ ليبل كرادع لمدخبلءي اال خارج إنارة أعمدة

 إغراءاتنا حيث يستطيع اآلخر رؤيتيا كمساعدتنا في الدفاع عنياي
الميػؿ لحمايػػة  فإ :بريػػاءلكا –ضػػربة حاسػمة لعػػدكنا األكبػر  عتػراؼ يكجػواال -ِ

، يميمػػػكف إلػػػى ا فينػػػا، كبالتػػػاليفكػػػر النػػػاس جيػػػدن صػػكرتنا فػػػي كػػػؿ كاحػػػد منػػػاي نريػػػد أف ي
                                                           

 ٔ: ٕيو ٔ ٖٛٗ
 مالحظات من سلسلة التشكنب الروح  , الذهاب إىل العمق. ٜٖٗ

440 God’s Revivalist, 2001. 
 ٜ: ٗ؛ جا ٚٔ: ٕٚ؛  ٚٔ: ٚٔ؛  ٗٔ: ٔٔأم  ٔٗٗ
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ي إف عمػػػػػؿ تكاضػػػػػع نػػػػػا شخصػػػػػيات ليسػػػػػكا عمػػػػػى حقيقػػػػػتيـارتػػػػػداء قنػػػػػاع كالتظػػػػػاىر بأن
 ي)ِْْ(اإلعتراؼ سكؼ يقتمع الرياء كييي  تربة قمكبنا مف أجؿ حصاد البر

نحػف : ا ممػا ينػتج عنػو ضػماف ال فػرافا مذنبنا حػرن ضميرن ا ما يطمؽ االعتراؼ غالبن  -ّ
، تـػ سػكنى الػركحنعمـ أف اهلل كحده يستطيع أف ي فر، كلكف، كأعضاء فػي جسػد المسػيح، 

تعييننػػا لتمثيمػػو عمػػى األرضي عنػػدما ن فػػر لبعضػػنا الػػبعض مػػف خػػبلؿ الػػركح القػػدس، يػػتـ 
الممتماػػيف بػػالركح بكػػبلـ الرحمػػة عنػػدما يػػتكمـ اإلخػػكة كاألخػػكات  إطػػبلؽ نعمػػة اهلل الركحيػػةي

بعضػػػيـ مػػػع الػػػبعض، يكػػػكف األمػػػر كمػػػا لػػػك أف يسػػػكع نفسػػػو يتحػػػدث بيػػػذه الكممػػػاتي لقػػػد 
 )ّْْ(حررنا بعضنا بعضي بيذا المعنى، نحؿ عمى األرض ما قد حؿ في السماءي

اهلل  بلكيػػيف ىػػـ ممثمػػك اهلل، كيؤكػػدكف غفػػراف، كػػاف كينػػة الفػػي ظػػؿ العيػػد القػػديـ
، لػـ يقػدمكا فقػط الػذبااح كالصػمكات كاستعادة النعمةي ىؤالء الكينػةلمناس عمى األرض 

عنػدما يػتـ  )ْْْ(افيكال فػر  ف ليعمنكا لشعبو الطيػارة الطقسػيةبؿ كانكا ككبلء اهلل البشريي
كىػػػك مػػرض يجعمػػػو غيػػػر  -، مػػػف مػػرض برصػػػو شػػفاء األبػػػرص، عمػػػى سػػبيؿ المثػػػاؿ

لكينة لتأكيد ىػذا الشػفاءي كػاف كاف عميو أف يقدـ نفسو إلى ا -صالح لمعبادة كالشركة 
 إلى الشركةي اإلنسافالستعادة  اهلل البشرييف، كمؤيدديف مف اهللكينة اهلل ىـ ممثمك 

، فمػػاذا (ُْ: ُٕلػػك)زيػػة العشػػرة البػػرص فػػي ف شػػفى يسػػكع بطريقػػة معجأبعػػد   
لماذا كاف يطمػب ذلػؾ؟ ىػذا يكضػح حقيقػة أف اهلل نػادرا مػا  )ْْٓ(طمب منيـ أف يفعمكا؟

 كنيستو كلكف يسكب نعمة مف خبلؿ الكنيسةي يتجاكز
القػػدس، نحػػف ال  بػػالركحكككينػػة، ممتمياػػيف  يعمػـػ العيػػد الجديػػد كينػػكت المػػؤمنيفي
، كلكننػػا أيضػػان نمثػػؿ حػػب اهلل لبعضػػنا )ْْٔ(نقػػدـ فقػػط الػػذبااح الركحيػػة المقبكلػػة لػػدل اهلل

يضػاي أحبتػو ال ػافرة البعضي عندما نمد المحبة ال افرة، يبدك األمر كما لك أف اهلل يمػد م
: "إذا كػػاف  كعنػػدما نميػػز االنكسػػار الركحػػي  كالتكبػػة الحقيقيػػة لمػػؤمنيف آخػػريف كنقػػكؿ ليػـػ

ػػأاهلل غفػػر لػػؾ، فػػنحف ن فػػر لػػؾ  ا"، ىنػػاؾ نعمػػة شػػافية تنسػػكب فػػي قمػػكبيـ، كت سػػميـ يضن
                                                           

 .ٖٔ: ٕٛأم  ٕٗٗ
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مف الشعكر بالذنب كالخزلي كينطبؽ نفس الشيء عمينا عندما نعتػرؼي ككػؿ مػف اختبػر 
 منحو لكنيستو لتدبير النعمة الشافيةي اذإد لسمطاف اهلل اليااؿ ىذا سيشي

 نصائح عممية لممارسة االعتراؼ:
ف تعتػػرؼ لػػو بػػبعض ابحػػث عػػف شػػخص تقػػى )غيػػر مثػػالي( بحيػػث يمكػػف أ -ُ

 الصبلة مف أجمؾي واي اطمب منأك الصراع السرم كاخرج طاىرن  الخطايا المحيطة
ـ عمػى اآلخػريفي ال تعتػرؼ بالتفاصػيؿ ا كتأكػد مػف عػدـ إلقػاء المػك كف صػادقن  -ِ

 غير الضركريةي اطمب الحكمةي
جػػؾ أك ك إذا شػػعرت أنػػو لػػيس لػػديؾ مػػا تعتػػرؼ بػػو، فاطمػػب مػػف زكجتػػؾ أك ز  -ّ

تػػرل أشػػياء  زميمػػؾ فػػي السػػكف أك صػػديقؾ أف يعطيػػؾ بعػػض االقتراحػػاتف اسػػأؿ "ىػػؿ
 ؟"يفي حياتي مؤذية كضارة

تػػرؼ لػػوي "ىػػذا ىػػك أفضػػؿ فيػػـ اقبػػؿ كممػػة اهلل مػػف خػػبلؿ الشػػخص الػػذل تع -ْ
لكينػػػػػػكت جميػػػػػػع المػػػػػػؤمنيفي اسػػػػػػمع لتأكيػػػػػػدات اهلل بأنػػػػػػو قػػػػػػد غفػػػػػػرت لػػػػػػؾ خطايػػػػػػاؾ  

 ي(ْْٕ)كصدقيا
أكتػػػػػذيع اعترافاتػػػػػؾي قػػػػػد يتطمػػػػػب بعػػػػػض إخفاقػػػػػات القااػػػػػد الركحػػػػػي  ال تبػػػػػث -ٓ

دااػػرة صػػ يرة جػػدنا مػػف كاحػػد اعترافنػػا لمكنيسػػة، لكػػف معظػػـ اعترافاتنػػا تتطمػػب  االخبلقيػػة
ا ما تكػكف أكبػر مػف دااػرة الجػـر ؿ كيث دركرم، "إف داارة االعتراؼ نادرن يفي يقك ثنأأك 
 ي  )ْْٖ(ساءة"ك اإلأ

زاء تأمؿ تدريب االعتراؼ مع مجمكعتؾي ما ىػي األفكػار المفيػدة؟ ىػؿ ىنػاؾ أجػ
ايمف ىذا التعميـ مربكة كمحيرة  ؟ اسمح لبضع دقااؽ لمتأمؿ الشخصي أيضن

 : الخدراب الروحى للخضىع -2

ػػػػذًلؾى أىيُّ  ـٍ "كى ػػػػػكي اًضػػػػػًعيفى بىٍعضي ًميعنػػػػا خى كيكنيػػػػػكا جى ػػػػػييكًخ، كى ػػػػعيكا ًلمشُّ ، اٍخضى يىػػػػػا األىٍحػػػػػدىاثي
: ػػًع، ألىف  ػػٍربىميكا ًبالت كىاضي تىسى ، كى ـٍ »ًلػبىٍعضو ػػا اٍلميتىكىاًضػػعيكفى فىييٍعًطػػيًي ، كىأىم  اهللى ييقىػػاًكـي اٍلميٍسػتىٍكًبًريفى

                                                           
 ٖٜدروارى ,  ٚٗٗ

448 Ibid, 92. 
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ػػػةن  مػػػف تػػػدريب الخضػػػكع، عمػػػى  (يال يكجػػػد أم تػػػدريب أكثػػػر أىميػػػةٓ: ٓبػػػطُ) «يًنٍعمى
سػاءة معاممتػويالرغـ مف أنو يقدـ بعض التحديات ككثيرن  )سنكضػح  ا ما أسيء فيمػو كا 

 بإيجاز بعض ىذه التحديات كسكء الفيـ كالتجاكزات في ىذا القسـي(
 ا تعريؼ تدريب الخضكع كتابين  -أ

 بأنػػو "القػػدرة عمػػى كضػػع الحمػػؿ الفظيػػعؼ ريتشػػارد فكسػػتر تػػدريب الخضػػكع يعػػرٍّ 
يتبػع كىػذا التػدريب  )ْْٗ(المتمثؿ في االضطرار إلى الحصكؿ عمى طريقتنا الخاصػةي"

 ي  )َْٓ(ا صكرة عبد، كأطاع حتى المكتمثاؿ يسكع، الذم أخمى نفسو، أخذن 
اقػػػرأ اآليػػػات التاليػػػة بعنايػػػةي ضػػػع خطػػػا تحػػػت  كػػػؿ الكممػػػات التػػػي ليػػػا عبلقػػػة 

 بالخضكعي
ـٍ أىيُّيىػػا اإًلٍخػػكىةي: - قىػػٍد  "كىأىٍطميػػبي ًإلىػػٍيكي اًايىػػةى، كى ـٍ بىػػاكيكرىةي أىخى أىٍنػػتيـٍ تىٍعًرفيػػكفى بىٍيػػتى اٍسػػًتفىانىاسى أىن ييػػ

ػػػٍف  كيػػػؿٍّ مى ػػػا ًلًمٍثػػػًؿ ىػػػؤيالىًء، كى ػػػعيكا أىٍنػػػتيـٍ أىٍيضن ،كىٍي تىٍخضى ػػػًة اٍلًقدٍّيًسػػػيفى ـٍ ًلًخٍدمى ػػػيي ت بيػػػكا أىٍنفيسى رى
ي" ) يىٍتعىبي  (ئُ-ُٓ: ُٔككُيىٍعمىؿي مىعىييـٍ كى

اًضًعيفى " - كيـٍ  خى ٍكًؼ اهلًلي" ) بىٍعضي  (يُِ: ٓؼأًلبىٍعضو ًفي خى
- ، ػػػا ًلمػػػر بٍّ ػػػاًلكيف  كىمى ػػػٍعفى ًلًرجى ػػػاءي اٍخضى ػػػا أىف   "أىيُّيىػػػا النٍّسى ػػػٍرأىًة كىمى ػػػؿى ىيػػػكى رىٍأسي اٍلمى أىف  الر جي

مٍّصي  ا رىٍأسي اٍلكىًنيسىًة، كىىيكى ميخى سىدً اٍلمىًسيحى أىٍيضن  (يِّ-ِِ: ٓؼأ) "اٍلجى
لًكفٍ " - عي اٍلكىًنيسىةي ًلٍممىًسيًح، كىذًلؾى النٍّسىاءي ًلًرجى  كى " )كىمىا تىٍخضى : ٓؼأاًلًيف  ًفي كيؿٍّ شىػٍيءو

 (يِْ
ػا " - ـٍ كىمى ًرٍعػدىةو، ًفػي بىسىػاطىًة قيميػكًبكي ػٍكؼو كى سىػًد ًبخى سىبى اٍلجى ـٍ حى أىيُّيىا اٍلعىًبيدي، أىًطيعيكا سىادىتىكي

ػًة اٍلعىػٍيًف  ًشػػًلٍممىًسػيًح الى ًبًخٍدمى ػاًمًميفى مى ، بىػٍؿ كىعىًبيػًد اٍلمىًسػيًح، عى ػٍف ييٍرًضػي الن ػػاسى ياىةى كىمى
 (ئ-ٓ: ٔؼأاهلًل ًمفى اٍلقىٍمًب،" )

ا" - اًلكيف  كىمى ٍعفى ًلًرجى " ) كك أىي تييىا النٍّسىاءي، اٍخضى  (يُٖ: ّيىًميؽي ًفي الر بٍّ
ـٍ ًفي كيؿٍّ شىيٍ  - ي""أىيُّيىا األىٍكالىدي، أىًطيعيكا كىاًلًديكي  (يَِ: ّكك) ءو ألىف  ىذىا مىٍرًضيٌّ ًفي الر بٍّ

                                                           
 .ٔٔٔفوسًت ,  ٜٗٗ
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ًمػػػًؾ فى " - ػػػافى ًلٍممى ي ًإٍف كى ػػػًرمٍّ ًمػػػٍف أىٍجػػػًؿ الػػػر بٍّ ػػػعيكا ًلكيػػػؿٍّ تىٍرًتيػػػبو بىشى ػػػٍف ىيػػػكى فىػػػٍكؽى فىاٍخضى كىمى
( "،  (يُّ: ِبطُاٍلكيؿٍّ

ًميعنا خى " - كيكنيكا جى عيكا ًلمشُّييكًخ، كى ، اٍخضى ، كىذًلؾى أىيُّيىا األىٍحدىاثي ـٍ ًلػبىٍعضو ػكي اًضػًعيفى بىٍعضي
: ػػػػًع، ألىف  ػػػػٍربىميكا ًبالت كىاضي تىسى ػػػػا اٍلميتىكىاًضػػػػ»كى ، كىأىم  ـٍ اهللى ييقىػػػػاًكـي اٍلميٍسػػػػتىٍكًبًريفى عيكفى فىييٍعًطػػػػيًي

 (يٓ: ٓبطُ«ي)ًنٍعمىةن 
كا ًإلىػػػى ًنيىايىػػػ" - ػػػًة اهلًلي اٍنظيػػػري ـٍ ًبكىًممى ػػػككي ـي ال ػػػًذيفى كىم مي كا ميٍرًشػػػًديكي ـٍ فى ايٍذكيػػػري ًتًي تىمىث ميػػػكا ًة ًسػػػيرى

ي" )عب ـٍ اًنًي  (يٕ: ًُّبًإيمى
كة"، ، "اإلخػػػـ"اخضػػػكع ىػػػك تػػػدريب لمجميػػػع: "الخػػػدىػػػذه اآليػػػات ال تتػػػرؾ أحػػػداف ال

، "جمػػػػيعكـ"ي الكتػػػػاب "بعضػػػكـ بعضػػػػان"، "الزكجػػػػات"، "األطفػػػػاؿ"، "أنفسػػػكـ"، "الشػػػػباب"
، كاألزكاج، كاآلبػػاء حييفكالقػػادة الػػرك  نا لمخضػػكع هلل، كلمممػػكؾ كالحكػػاـ،المقػػدس يػػدعك 

 يكاألميات، كالسادة كلبعضنا البعض
ػٍمطىافى ييقىػاًكـي يقػكؿ بػكلس ": الخضكع ىك عمؿ الطاعة -ُ ػٍف ييقىػاًكـي السُّ ت ػى ًإف  مى حى

ـٍ دىٍينيكنىػػةن" ذيكفى ألىٍنفيًسػػػًي ػػيىٍأخي لمسػػمطات ىػػػك  فالخضػػكع إذا (ُْٓ)تىٍرًتيػػبى اهلًل، كىاٍلميقىػػاًكميكفى سى
ي ربما كػاف أحػد أعظػـ الػدركس التػي يمكػف أف نتعمميػا فػي أم ركح القدسبأمر مف ال

 فقط ألف اهلل يكصى بوي ىذا ىك الخضكع لكممة اهللي كعكقت ىك الخض
ػػأالخضػػكع ىػػك عمػػؿ كلكنػػو  -ِ يتضػػٌمف الخضػػكع أكثػػر مػػف مجػػرد : ا مكقػػؼيضن

اي يمكننا أفأعماؿ الخضكع ىرينػا نفعؿ ما يسأؿ الناس ظا ، لكنو مكقؼ الخضكع أيضن
، بينمػػػا فػػػى داخمنػػػا يكمػػػف االسػػػتياء أك ال ضػػػب تجػػػاىيـي تػػػذكرت قصػػػة الطفػػػؿ فقػػػط

، كىػػك مػػا فعمػػوي لكػػف ء التصػػرؼي أخبرتػػو كالدتػػو أف يجمػػسالصػػ ير الػػذم كػػاف يسػػي
، لكنػى أقػؼ فػي الػداخؿف" يريػد اهلل أف سمعو يقكؿ: "أنػا أجمػس فػي الخػارج ما اشخصن 

 فايضن أخارج مسكف" فى الداخؿ كفى ال"يج انككف أشخاصن 
 سمطة التي رتبيا اهلل ىك عمؿ ثقةالخضكع لم -ّ
هلل السػػػياديةي يحثنػػػا بػػػكلس عمػػػى إنػػػو عمػػػؿ يشػػػيد عمػػػى ثقتنػػػا فػػػي خيػػػارات ا :أكالن 

ػٍمطىافه ًإال  ًمنىػاهلًل، كىالس ػبلىًطيفي اٍلكىاًانىػ" ٍع كيؿُّ نىٍفسو ًلمس بلىًطيًف اٍلفىاًاقىًة، ألىن ػوي لىػٍيسى سي ةي ًلتىٍخضى
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ت بىػػةه ًمػػفى اهللً  ًىػػيى  ا السػػيد الػػرب كأنػػو فػػي نيايػػة إذا كنػػا نعتقػػد أف اهلل ىػػك حقنػػ )ِْٓ("يميرى
 كأاآلبػػاء،  كأ، مػػف مػػدرب أك مشػػرؼ، المطػػاؼ ىػػك المسػػؤكؿ عػػف مػػف الػػذم ينتخبػػو

 فالخضكع يصبح  شيادة عمى حكمتوي اإذن ، نصب، أك مف يحصؿ عمى مزكجي
الركمػانييف القسػاةي كمػع ذلػؾ لػـ ف بكلس عاش تحػت حكػـ الػديكتاتكرييف أتذكر، 

هلل لنبكخػذ نصػر، ، قػاؿ اكقبمػو بقػركف ييعمـ أف اهلل ذك السيادة العميايبرر التمردي كاف 
ػػػًة الن ػػػعػػػف طريػػػؽ دانيػػػاؿ ٍممىكى ػػػمٍّطه ًفػػػي مى ًمػػػي  ميتىسى ـى أىف  اٍلعى ت ػػػى تىٍعمىػػػ ػػػٍف ، "حى ييٍعًطييىػػػا مى اًس كى

 ية العمياأف اهلل ىك صاحب السياد فثؽ )ّْٓ(يىشىاءيي"
يكػػكف عمػػؿ ثقػػة فػػي قػػدرة اهلل عمػػى ت ييػػر قمػػب قااػػدناي  الخضػػكع غالبنػػا مػػا :ثانينػػا 

يمكننػػػا القيػػػاـ بػػػو ، كلكػػػف ال يكجػػػد شػػػيء  نحػػػب القػػػرارات التػػػي يػػػتـ اتخاذىػػػاعنػػػدما ال
ػػدىاًكًؿ ًميىػػ" لت ييػر األشػػياء، كنحػػف نصػمي بالكعػػد ًمػًؾ ًفػػي يىػػًد الػر بٍّ كىجى ػػقىٍمػػبي اٍلمى ٍيثيمى ا اهو، حى

كقفف عػف القتػاؿ مػع أزكاجيػف لقد سمعت زكجات يشيدف أنو عندما ت )ْْٓ("شىاءى ييًميميوي 
ظيار احتراميف ليـ، بدأ اهلل ي ير قمكب أزكاجيفف ـفي الصبلة مف أجمي فكبدأ  كا 

اجعػػؿ المسػػيح بػػؤرة تركيػػزؾ : ع يمكػػف اف يكػػكف عمػػؿ سػػجكد كعبػػادةالخضػػك  -ْ
ػعي : "يسػة أفسػس قػاابلن ىكذا ينصح بػكلس كنأنؾ ستحٌرر مف الخكؼف  ػا تىٍخضى لًكػٍف كىمى كى

"اٍلكىًنيسىةي ًلٍممىًسيًح، كىذًلؾى النٍّسىاءي لً  اًلًيف  ًفي كيػؿٍّ شىػٍيءو يي الػر بٍّ يأىيُّيىػا األىٍكالىدي، أىًطيعيػكا، "ًرجى
ؽٌّ"، ا ًلٍممىًسيحً  يُّيىا اٍلعىًبيدي، أىًطيعيكاييأى " ألىف  ىذىا حى نػدما يكتػب، "ي كمػا لػك كػاف بػكلس عكىمى

شػػرييف المعيبػػيف كيػػؼ أف القػػادة الب اي فيػػك يعػػرؼ جيػػدن فإنػػو يعػػرؼ صػػعكبة مػػا يطمػػب
إلػى الشػخص المثػالي الػذم ، األعمػى، لذلؾ يقكؿ: "انظركا إلى القااػد يككنكف ما اغالبن 

ف كاخضػػعكا ا لػػوافعمػػكا ذلػػؾ خشػػكعن مػػف أجمػػوف  افعمػػكا ذلػػؾ، كالػػذل عٌيػػنيـف ىػػك فػػكقيـ
ا أك يرتكػػػب يفشػػػؿ أبػػػدن ب بػػػدافع السػػػجكد كالعبػػػادة  لمػػػف ال كلػػػف لمقااػػػد الػػػدنيكم المعيػػػ

 أف معظػػػـ األكامػػػر، الحظػػػكا كيػػػؼ اآليػػػات التػػػي قرأناىػػػا فػػػي كقػػػت سػػػابؽفػػػي  "خطػػػأي
، إلػخي كيػؼ ، "كما لممسيح"، "في خػكؼ اهلل"، "كمػا لمػرب"""الرب قريب المقٌدمة يتبعيا

                                                           
452 Ibid 

 ٕ٘: ٗداننال  ٖ٘ٗ
 ٔ: ٕٔامثال  ٗ٘ٗ



195 

 

ىتمامػػػؾ بػػػدالن مػػػف تظػػػف أف مكقفػػػؾ تجػػػاه الخضػػػكع سػػػيت ير إذا جعمػػػت الػػػرب محػػػكر ا
 زكجؾ أك رايسؾ أك معممؾ أك راعيؾ؟

 ا أف نخػػػدـ القػػػادة كنعمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ النػػػاس الػػػذيف يصػػػعبسػػػيككف عمينػػػا جميعنػػػ
كع ىػػك عمػػؿ ف مفتػػاح الحريػػة ىػػك جعػػؿ الخضػػإالتعامػػؿ معيػػـ  فػػي بعػػض األحيػػافي 

عبػػػادة كسػػػجكدي كأف نصػػػمي، يػػػا يسػػػكع، ىػػػذا القااػػػد الػػػذم أقمتػػػو فػػػي حيػػػاتي معيػػػكب، 
، لكننػػي لػػف أسػػتخدـ نقػػاط ضػػعفيـ سأخضػػع لػػو مػػف أجمػػؾف أرل نقػػاط ضػػعفيـلكننػػي 

يػػا  ليػػؾإةي سػػأغض النظػػر عػػف القااػػد  كانظػػر كذريعػػة لبلنتقػػاد العمنػػى أك الثػػكرة الياداػػ
، كسػػػأعبدؾ لحكمتػػػؾ فػػػي ىػػػذا االختيػػػار الػػػذم صػػػنعتو لنػػػاي أنػػػت تعػػػرؼ مػػػا ىػػػك اهلل

فػي المسػػتقبؿي لػذلؾ لػػف األفضػؿ لػي كلعػػاامتي كلبمػدمي أنػػت تعػرؼ مػػا ىػي مقاصػػدؾ 
 خضع لخطتؾ السياديةيأأتمٌرد عمى إرادتؾ، كلكنى 

ال نصػػػػمي أك نعمػػػؿ مػػػف أجػػػػؿ  ننػػػاإيعنػػػي بػػػالطبع أننػػػػا نصػػػبح سػػػمبييفي  ىػػػذا ال
ال نقػػػػػػػػػـك بػػػػػػػػػدكرنا  ننػػػػػػػػػاإالت ييػػػػػػػػرو 

لتحقيؽ العدالةي لكنو يعنػي أف كػؿ 
الجيػػػػػكد المتأصػػػػػمة  فػػػػػي اإليمػػػػػاف 

أف اهلل يتحكـ فػي حياتنػا كالثقة في 
 يكعالمنا

يكتػػػب بطػػػػرس ىػػػذه الكممػػػػات 
ـي، كيكنيػػػػكا " إلػػػػى العبيػػػػد: ػػػػد ا أىيُّيىػػػػا اٍلخي

ػػادىًة، لىػػٍيسى  اًضػػًعيفى ًبكيػػؿٍّ ىىٍيبىػػةو ًلمس  خى
فًٍّقيفى فىقى  اًلًحيفى اٍلميتىرى اًلمص  ا تىأىل ـى ألىٍجًمنىػا، تىاًركنػا لىنىػا  ييٍط، بىٍؿ ًلٍمعينىفىاًء أىٍيضن فىًإف  اٍلمىًسيحى أىٍيضن

لكػف يجػب ، ك ه ليست كممػات سػيمة لسػماعيا اليػـككىذي )ْٓٓ(ًمثىاالن ًلكىٍي تىت ًبعيكا خيطيكىاًتوً 
 عمينا سماعياي

يػػػػتكمـ : المػػػؤمنيف المتبػػػػادؿ بعضػػػػيـ لػػػػبعض الكتػػػاب المقػػػػدس يعمػػػػـ خضػػػػكع -ٓ
ػأ كلكػف الكتاب المقدس عف الخضكع لمسمطات المرتبة مػف اهلل ضػكع المػؤمنيف ا خيضن

                                                           
 .ٕٔ, ٛٔ: ٕ بطٔ  ٘٘ٗ
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ا عنػػػدما يػػػتـ تعمػػػيـ ضي كغالبنػػػعضػػػاء جسػػػد المسػػػيح بعضػػػيـ لػػػبعأك الممتماػػػيف بػػػالركح 
ي كلكف الكتاب المقدس يؤكػد عمػى طفاؿ فقط بذلؾينصح الزكجات كاأل نوإالخضكع، ف

، لخضػػكع المتبػػادؿ مػػف كػػؿ مػػؤمف لآلخػػري "ا ـٍ ًلػػبىٍعضو ػػكي اًضػػًعيفى بىٍعضي ًميعنػػا خى كيكنيػػكا جى كى
ػػػًع،"كى  ػػػٍربىميكا ًبالت كىاضي تىسى

بعضػػػنا لػػػبعض يعنػػػى تعمػػػـ التنػػػازؿ عػػػف حقكقنػػػا فالخضػػػكع  )ْٔٓ(
السػبلـ جػؿ أحػدنا اآلخػر كالتضػحية مػف أحتياجات اآلخر كاالسػتماع لػرأل الكتجاكبنا 

طفػػاؿ األي كىػػذا يعػػد مػػف أصػػعب الػػدركس التػػى يتعمميػػا طػػبلب الجامعػػة ك االنسػػجاـك 
 فعضاء الكنيسةي كلكف ىناؾ حرية فى تعمـ ذلؾأزكاج ك كاأل

مػػػػف اهلل فػػػػي البيػػػػت كالكنيسػػػػة كالحككمػػػػة يمارسػػػػكف الرقابػػػػة  إف القػػػػادة المعينيػػػػيف
يجػب عمينػا أال نسػتخدـ  )ْٕٓ(االستبداد عمى مف ىـ فػي خػدمتيـ"كلكنيـ ال يمارسكف "

، نجيػػؿ كيكػػـر كػػؿ عضػػك فػػي جسػػد المسػػيحالسػػمطة لئليػػذاء كلكػػف لممسػػاعدةي يرفػػع اإل
ت إلػػػى الػػػبعضي تخضػػػع الزكجػػػاكبالتػػػالي ىنػػػاؾ طػػػرؽ نخضػػػع بيػػػا جميعنػػػا لبعضػػػنا 

ػأزكاجيف ا أف يحبػكا زكجػاتيـ كأف يخػدمكىف كمػا فعػؿ ، كلكف يجب عمى األزكاج أيضن
كػف ىػؤالء القػادة ، لنيسة أف يخضعكا إلى قادة الكنيسةالمسيحي يجب عمى أعضاء الك

ػاًاًريفى أى اال "يىسيكديكف )أبدن  مىػى األىٍنًصػبىًة، بىػٍؿ صى  ما يرتػدم كػؿعنػد ي)ْٖٓ("ٍمًثمىػةن ًلمر ًعي ػةً ( عى
ي الجسػػد كيخػػػدـ بفػػػرح ، كيقبػػؿ مكانػػػو المعطػػػى لػػو مػػػف اهلل فػػػمسػػيحي ثيػػػاب التكاضػػػعن 

ػػ ا، سػػيككف الخضػػكع اختبػػارن بعضػػنا الػػبعض ا ا كصػػحيحن اي كيبقػػى الخضػػكع سػػميمن مباركن
 عندما يمتم  المؤمنكف بالحب كبالتكاضعي

لػف يتشػكؿ أحػد عمػى : الركحػيأمر بال  األىمية لمنضػج  الخضكع لمسمطات -ٔ
لػػػـ يخضػػػع لمسػػػمطات أك يجعػػػؿ احتياجاتػػػو كرغباتػػػو  صػػػكرة المسػػػيح مػػػا إلػػػىاإلطػػػبلؽ 

ي كلػف يػتـ الكثػكؽ بنػا أبػدنا كالن أا حتى نتعمـ اف نتبػع كآرااو خاضعة آلخري كلف نقكد أبدن 
 حتى نتعمـ طاعة األكامري

                                                           
 ٘: ٘ بطٔ ٙ٘ٗ
 ٖ-ٕ: ٘ بطٔ ٚ٘ٗ

458 Ibid. 
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جػػػػذرم عػػػػدـ خضػػػػكعنا بعضػػػػنا لػػػػبعض كالتنػػػػازؿ عػػػػف حقكقنػػػػا ىػػػػك السػػػػبب الف إ
، كالكنيسػػػػة كالمجتمػػػػع كالمدرسػػػػة، كمكػػػػاف العمػػػػؿ، لمصػػػػراعات العديػػػػدة فػػػػي المنػػػػزؿ،

، كتشػػػكيؿ كنجاحنػػػا، ككحػػػدتنا هلل لحمايتنػػػا،المحميػػػةي فالخضػػػكع لمسػػػمطة ىػػػك طريقػػػة ا
 المسيح فيناي

صباح االثنيف كمػدرس فػي  مالف أنسى أبدنا خيبة األمؿ كالسخط الذم شعرت بي
ا ميمػػػة يف قريبنػػػ، كنػػػت قػػػد أعطيػػػت طػػػبلب الخدمػػػة المتخػػػرجؿ أيػػػاـ قميمػػػةمبػػػيفي قبػػػيالف

ة كانػػػت تسػػػمـ فػػػي صػػػباح يػػػـك بسػػػيطة كلكنيػػػا ميمػػػة نياايػػػةي لقػػػد أكضػػػحت أف الميمػػػ
يمػػػػة كانػػػػت شػػػػرطنا ، كأف ىػػػػذه المكأف كػػػػؿ طالػػػػب يجػػػػب أف يكػػػػكف حاضػػػػرنا ،االثنػػػػيف

، عممػػػػػت أف ثبلثػػػػػة مػػػػػف طبلبنػػػػػا لػػػػػى الفصػػػػػؿالمتخػػػػرجي كلصػػػػػدمتي، عنػػػػػدما كصػػػػػمت 
الفصػػػؿ كعػػػدـ تسػػػميـ الميمػػػةي  إلػػػىالمتخػػػرجيف فػػػي خػػػدمتنا اختػػػاركا عػػػدـ الخضػػػكر 

ا عمى ما اعتقدكا أنيا ميمة "غبية"ي  أدركت أف غيابيـ كاف احتجاجن
، ككجػػػدت ىػػػؤالء الطػػػبلب الثبلثػػػة غػػػادرت الفصػػػؿ، كسػػػرت إلػػػى مسػػػكف الرجػػػاؿ

يجمسػػكف فػػي إحػػدل غػػرفيـ كىػػـ يضػػحككف كيقضػػكف كقتنػػا ممتعنػػاي ظنػػكا أنيػػـ أذكيػػاءي 
عكاقػػبي ظنػػكا أف الميمػػة غيػػر  يػػاـ بػػو دكفظنػػكا أنيػػـ يسػػتطيعكف فعػػؿ مػػا يريػػدكف الق

، كأنو ال ينب ػي عمػييـ القيػاـ بيػاي لكػنيـ تعممػكا خػبلؼ ذلػؾف كنػت شػديد القسػكة ميمة
لقيػػادة قطيػػع اهلل حتػػى يتعممػػكا اتبػػػاع  اعمػػييـ ألف مػػا أعرفػػو ىػػك أنيػػـ لػػف يتػػػأىمكا أبػػدن 

ي اثنػػػاف مػػػف نيكا إلػػػى تأديػػػب، كبعػػػد سػػػنكات شػػػكر دمً الشػػػباف الثبلثػػػة قيػػػالراعػػػيي جميػػػع 
ي  ىؤالء الشباب قساكسة اليـك

 ا؟متى يككف الخضكع مدمرن  –حدكد الخضكع  -ب
كقػػد يحتػػاج إلػػى رفػػضي فيمػػا يمػػي  اا يصػػبح الخضػػكع مػػدمرن ىىنػػاؾ مناسػػبات عنػػد

 بعض اإلرشادات لممناقشة:
ابتعػد عػف القػادة الػذيف : كمسػيانا ا عندما يصبح مطمبنايصبح الخضكع  مدمرن  -ُ

ألعمػػى كالتبعيػػة الطااشػػةي "فقػػط افعػػؿ مػػا أقكلػػو كال تسػػأؿ أسػػامةف" ىػػي يطمبػػكف الػػكالء ا
ل ة مسياة، خاصةن عندما يتـ التحدث بيا إلػى شػخص بػال ي فػالكثيركف اليػـك أصػيبكا 
بيذا النكع مف اإلسػاءاتي الخضػكع اليعنػى أننػا ال نعبػر عػف رأينػا أك نكاجػو المشػاكؿ 

 لؾ بركح  الخضكع المتبادؿيأك نثير قضايا مثيرة لمجدؿي يمكف القياـ بذ
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ػػ الخضػػكع مثػػؿ المحبػػة، ىػػك بػػدافع احتػػراـ المسػػيحي  اىديػػة نعطييػػا لبعضػػنا بعضن
هلل، يعتبػػر قااػػد ضػػعيؼ الػػذل يتعػػيف عميػػو طمػػب الخضػػكعي عنػػدما يػػأتي سػػمطاننا مػػف ا

ي سػػػكؼ سػػػيحارب اهلل حػػػركبيـي سػػػيدافع اهلل عػػػف قادتػػػوي ولػػػف نحتػػػاج إلػػػى المطالبػػػة بػػػ
 كحية سيتبعيا اآلخركف عف طيب خاطرييمنحيـ اهلل سمطة ر 

تعم ػػـ ىػػاركف كمػػريـ بالطريقػػة الصػػعبة أف اهلل سػػيدافع عػػف القااػػد المتكاضػػعي لقػػد 
 مػػاي كبػػدأ تمردى)ْٗٓ(تمػػردكا ضػػد قيػػادة مكسػػى بسػػبب العيػػكب التػػي رأكىػػا فػػي عاامتػػو

ؿ تكمػػـ الػرب فقػػط بالكراىيػة لزكجػة مكسػػى ممػا أدل إلػى الشػػؾ فػى سػػمطة مكسػى: "ىػ
ػػألػػـ يكممنػػا نحػػف أ ب مكسػػى كحػػدهي" فقػػاال ىػػؿ كمػػـ الػػر مكسػػى؟ مػػف خػػبلؿ لكػػف ا؟ "يضن

 ي)َْٔ(مكسى تعامؿ مع ىذه المشكمة بيدكء كسمح هلل اف يتعامؿ معيا

فػػػػى : ا لخطيػػػػة شػػػػخص آخػػػػرعنػػػػدما يصػػػػبح تسػػػػترن  ايصػػػػبح الخضػػػػكع مػػػػدمرن  -ِ
طاعػػة أمػػر ألنػػو صػػمـ لت طيػػة الخطيػػةي إذا طمبػػت أم إ، رفػػض بػػكلس (ّٕ: ُٔع)أ

، فمػػػػدينا الحػػػػؽ كالكاجػػػػب لػػػػرفض ن طػػػػي خطايانػػػػا أك نشػػػػارؾ فػػػػي خطيػػػػتيـ سػػػػمطة أف
 الخضكعي
ػػػا يصػػػبح الخضػػػكع  مػػػدمرنا عنػػػدما يكػػػكف خضػػػكعنا لمقػػػان -ّ كف اإلنسػػػاني انتياكن

 أك يتكممػا السػنيدريف أف اليعمػـ بطػرس كيكحنػاعندما طالب مسؤكلكف مػف : لكممة اهلل
كثػػػر مػػػف اهلل، أف نسػػػمع لكػػػـ أهلل مػػػاـ اأا ف كػػػاف حقنػػػإ" :باسػػػـ يسػػػكع، أجػػػابكا بػػػاحتراـ

 ي"ف ال نتكمـ بما راينا كسمعناأننا نحف ال يمكننا أل َفاحكمكا
ػػا تحديػػد حػػدكد الخضػػكع لػػيس مػػف -ْ ػػا مػػا يكػػكف مػػف الصػػعب : السػػيؿ داامن داامن

تػػدريس ىػػذا المكضػػكع ألنػػو يشػػتمؿ عمػػى عبلقػػات إنسػػانية، كالعبلقػػات معقػػدة بسػػبب 
المخرجػػكف، ك  فػػي ذلػػؾ الرؤسػػاء، كالػػديكتاتكريكف، الخطيػػةي ألف البشػػر معيكبػػكف، بمػػا

كاألزكاج، كالمديركف، إلخي ىؿ يجب عمػى المػكاطف أف يخضػع لحككمتػو حتػى عنػدما 
تككف فاسدة؟ ىؿ يجب عمى المكظؼ التصرؼ باحتراـ نحك رايسػو عنػدما ال يسػتحؽ 

                                                           
 ٕ-ٔ: ٕٔعدد  ٜ٘ٗ
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فػػي بعػػض األحيػػاف يكػػكف مػػف  االحتػػراـ؟ ريتشػػارد فكسػػتر يعطينػػا كممػػة حكيمػػة ىنػػا:
لسػيؿ تحديػد حػدكد الخضػكعي يطمػب مػف الزكجػة معاقبػة الطفػؿ بشػكؿ غيػر معقػكؿي ا

ييطمػػػب مػػػف الطفػػػؿ مسػػػاعدة شػػػخص بػػػال  فػػػي ممارسػػػة غيػػػر قانكنيػػػةي مطمػػػكب مػػػف 
جػؿ الدكلػة )الحككمػة(ي فػي المكاطف أف ينتيؾ مايمميو الكتاب المقدس كالضمير مػف أ

فػػي كثيػػر مػػف  كالخضػػكعي، بػػؿ بػػركح الكداعػػة كػػؿ حالػػة، يػػرفض التمميػػذ، لػػيس ب ػػركر
األحيػػاف يكػػكف مػػف الصػػعب لم ايػػة تحديػػد حػػدكد الخضػػكعي مػػاذا عػػف شػػريؾ الػػزكاج 

؟ الشخصػػي بسػػبب مينػػة الػػزكج / الزكجػػةالػػذم يشػػعر باالختنػػاؽ كيمتنػػع مػػف اإلشػػباع 
؟ مػاذا عػف المعمػـ الػذم يعطػى رىؿ ىػذا شػكؿ مشػركع مػف إنكػار الػذات، أـ أنػو مػدم

ػػ ؟ مػػاذا عػػف صػػاحب العمػػؿ الػػذم ا؟ ىػػؿ يخضػػعالطالػػب درجػػة ظممن  الطالػػب أك يقػػاـك
، ال سػيما ي؟ مػا الػذم يفعمػو المكظػؼ المحػرـكيييرقى مكظفيو عمى أساس المحسكبية

 إذا كانت الزيادة مطمكبة مف أجؿ مصمحة عاامتو؟
اؿ معقػػدة ببسػػاطة ألف العبلقػػات اإلنسػػانية معقػػدةي إنيػػا أسػػامة ال تقػػدـ سػػاىػػذه م

ء اسػمو قػانكف الخضػكع  سػػي طي كػؿ حالػةي يجػػب أف ال يكجػد شػػي إجابػات مبسػطةي
دعي التعامػػؿ مػػع كػػػؿ ظػػرؼ مػػػف نكػػكف متشػػككيف لم ايػػػة فػػي جميػػع القػػػكانيف التػػي تػػػ

 )ُْٔ(كؼالظر 
ي )ِْٔ(ا عمػى الػركح القػدسعميقنػ إتكػاالن  تكػؿ(ن)، نحػف في تعريػؼ حػدكد الخضػكع

خػػػذ بضػػػع لحظػػػات لمناقشػػػة حػػػدكد الخضػػػكع ىػػػذهي ربمػػػا ىنػػػاؾ حػػػدكد قػػػد تضػػػيفيا أك 
 يمشاركتيا في مخاطر الخضكع األعمىيادات يمكنؾ ش

 نصائح عممية لممارسة الخضكع
ػا سياسػات جامعينػا أك تعمػؿ فػي خدمػة أك شػركةإذا كنت طالبنا  -ُ ، فينػاؾ داامن

 ييا باستمراري كقؼ عف قطع الزكاياكقكاعد مؤسسية لمحفاظ عميياي تدرب عمي
مكقػػػؼ أكثػػػر خضػػػكعنا اطمػػػب مػػػف الػػػركح القػػػدس أف يعممػػػؾ كيفيػػػة تطػػػكير  -ِ
 لمسمطةي

                                                           
 ٜٔ: ٗ أع ٔٙٗ
 ٕٔٔتنلور  ٕٙٗ
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ب الخدمت غفى كٌى  ىىا جدٍز
ّ
ًمى

"ال" أللػاب التروٍج والظلؿت في 
 الػالم. 

دشازد فىطتر  ٍز

 مف المطالبة بحقكقؾي تعمـ أف تخضع لمف حكلؾ بدالن  -ّ
   "ي"، "الخضكع ألكامر ص يرة: "ابتعد قميبلن درب نفسؾ عمى ال -ْ
راجػػع الكتػػاب المقػػدس عػػف الخضػػكع فػػي ىػػذا الػػدرس كاطمػػب مػػف الػػرب أف  -ٓ

 يساعدؾ في معرفة كيفية تطبيقيا في حياتؾي
 دمت: الخدراب الروحى للخ -3

: ـٍ ًلػيىكيٍف  ميميكؾي »"فىقىاؿى لىييـٍ ييي كىأىم ا أىٍنتيـٍ فىمىٍيسى ىكىذىا، بىػًؿ اٍلكىًبيػري ًفػيكي األيمىـً يىسيكديكنىييـٍ
" اًدـً ـي كىاٍلخى  )ّْٔ(كىاألىٍص ىًر، كىاٍلميتىقىدٍّ

كأكثر شبيا بالمسيحي بػيف الرعػاة  اسكؼ يدربنا تدريب الخدمة بتكاضع أكثر عمقن 
ف كالمكسػػيقييف كالمسػػيحييف العػػػادييف فػػي الكنيسػػة العالميػػػة، فػػإف الحسػػد ىػػػك كالمعممػػي

كاحػػػد مػػػف أكثػػػر الخطايػػػا السػػػامة المتجػػػذرة فػػػي 
القمب البشرمي فػي كثيػر مػف األحيػاف ال نػدرؾ 
كجكدىػػػػا المميػػػػػت ىنػػػػػاؾي ىػػػػؿ شػػػػػعرت بػػػػػاأللـ 
عندما لـ يتـ االعتراؼ بؾ كتكريمؾ كما تعتقػد 

عنػػػػدما  أنػػػػؾ تسػػػػتحؽ؟ كىػػػػؿ تشػػػػعر باالسػػػػتياء
يحصؿ اآلخركف عمى الفضؿ في العمػؿ الػذم 

أنجزتػػػو؟ كىػػػؿ تجػػػد صػػػعكبة فػػػي االبتيػػػاج كالفػػػرح فػػػي نجاحػػػات اآلخػػػريف؟ كىػػػؿ أنػػػت 
عنػػػدما يفشػػػؿ اآلخػػػركف؟ كىػػػؿ تشػػػعر بعػػػدـ األمػػػاف عنػػػد اإلشػػػادة  مسػػػركر فػػػى السػػػر

باآلخريف؟ عندما يقـك اآلخػركف بػاألداء، ىػؿ تحػتفظ بأفكػار سػرية يمكنػؾ القيػاـ بػذلؾ 
اآلداء بشػػكؿ مسػػيرتنا التنافسػػية مػػف أجػػؿ التفػػكؽ فقػػط بػػاحراؽ طبيعتنػػا بكاسػػطة  يػػـك 

كلكػػف حتػػى بعػػد يػػـك الخمسػػيف،  )ْْٔ(الخمسػػيف، مػػف خػػبلؿ نػػار الػػركح القػػدس اآلكمػػةي
 فكر الخادـي -يجب عمينا أف نزرع فكر المسيح الكديع المتكاضع 

                                                           
 ٕٙ-ٕ٘: ٕٕ لو ٖٙٗ
 ٕٔ-ٔٔ: ٖ مت ٗٙٗ
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خد إلاا ًمىً أن  ال ًىحد
 أو 

ً
ًفػله هللا غىدما ًجد زحال

امسأة ال تهخم بمً ًدطل غفى 
الاةخمان، ؾاإلاا أهه ًدطل غفى 

 غحر مػسوف -اإلاجد! 

 تعريؼ تدريب الخدمة  -أ
كػػػر كأفعػػاؿ خػػادـ فػػػي كػػؿ مكسػػػـ مػػف فصػػػكؿ إف تػػدريب الخدمػػة ىػػػك زراعػػة ف  

الحيػػاةي كيعػػرؼ يسػػكع مػػف ىػػك الخػػادـي كػػاف ىػػك 
آخػػر، كاعطػػى أكثػػر مػػف  أعظػػـ مػػف أم شػػخص

، كجعػػػػػؿ نفسػػػػػو أقػػػػػؿ مػػػػػف أم أم شػػػػػخص آخػػػػػر
 شخص آخري
رسػالة فيمبػى  ايمعنػ (ُُ-ٓ: ِفيمبى )قراءة 

 ياف حياة الخادـ تبدأ بفكر المسيحتعممنا 
يسػػكع فػػى "صػػكرة اهلل"  كجػػد: يس بػػالتركيج الػػذاتيـ بالتكاضػػع كلػػيتميػػز الخػػاد -ُ
ي تقػكؿ رسػالة العبػرانييف، "بىيىػاءي )ْٓٔ(لػو"ي يمتمؾ يسكع "الصفات األساسػية لئل(ٔ)عدد 
ٍجػًدهً  ػٍكىىًرًه )اهلل( ،()اهللمى ـي جى ٍسػ رى "مػف رآنػى فقػػد كقػاؿ يسػػكع: "أنػا كاألب كاحػد"، كي )ْٔٔ("كى

  )ْٕٔ("يٌ فألست تؤمف انى فى اآلب  كاآلب  رأل اآلبييي

ٍمسىػػةن أىٍف يىكيػػكفى ميعىػػاًدالن هلًلي" لكػػف يسػػكع لػػـ يحسػػب " كػػؿ مػػا ىػػك اهلل، يسػػكع ىػػك خي
، كػاف يسػكع معػادال هللي حتػى يػك لػـ يتشػبث بػوي بكػؿ معنػى الكممػةو كمع ذلػؾ فكذلؾ

ػػػا ًإف  اهللى أىبيػػػكهي، اة لنفسػػو، كليػػػذا أب ضػػػو الييػػكدأنػػو طالػػػب ىػػذه المسػػػاك  ػػػٍؿ قىػػاؿى أىٍيضن : "بى
ػػػوي ًبػػػاهلًلي"ميعىػػػ ليػػػي"، كسػػػجد لػػػو تكمػػػا قػػػاابلن )ْٖٔ(اًدالن نىٍفسى ي كصػػػؼ كاتػػػب )ْٗٔ(: "ربػػػي كا 

ػٍكىىًرًه،  "يسػكع بأنػو العبرانييف ـي )بصػمة( جى ٍسػ ، كىػي كممػة تسػتخدـ فػي (طبيعػة اهللل)أرى
الخػػػػزؼ، كخػػػػتـ عممػػػػة  كالػػػػنقش عمػػػػى، الخشػػػػب، كالػػػػنقش عمػػػػى المعػػػػادفالػػػنقش عمػػػػى 

 افسدن معدنيةي يسكع ىك اهلل الذل صار ج
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 ،
ً

غفى السغم مً أهه بلي وامال
ا؛ 

ً
ئال أهه ظهس هما لى وان فازغ
ألهه أخفى ملإه  غً هرس 

ظفي  الىاض واإلاالةىت. حىن َو

أخمػػػى نفسػػػو" مػػػف الكممػػػة اليكنانيػػػة (ي تػػػأتي الكممػػػات "أ ٕ" )يسػػػكع "أخمػػػى نفسػػػو
"kenosisا"ي كىػػػذا يعنػػػي أنػػػو عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف " أك "أفػػػرغ نفسػػػو" أك "كضػػػع جانبنػػػ

ا كقػت الػذم كضػع فيػو الحقػكؽ جانبنػ، إال أنػو فػي العف ألكىيتو يسكع المسيح لـ يتخؿ
المسػػيح لػػـ يتخػػؿ عػػف ألكىيتػػو غـ مػػف أف يسػػكع امتيػػازات طبيعتػػو اإللييػػةي عمػػى الػػر ك 

خػػػرؽ اإلنسػػػانيةي  كأف يمػػػبس اثكبػػػو الممكػػػي جانبنػػػ ا، إال أنػػػو اختػػػار أف يضػػػع جانبنػػػأبػػػدنا
إال أنػػو ظيػػر ككأنػػو كػػاف ، )َْٕ(""عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػو بقػػي كػػامبلن  ي:يقػػكؿ جػػكف كيسػػم

 خفى ممؤه عف لرؤية الناس كالمبلاكة"يأنو او ألفارغن 

، فقػػد أصػػبح اي أمػػا بالنسػػبة لؤلغػػراض الفداايػػةكع كىكيتػػو أبػػدن لػػف يت يػػر جػػكىر يسػػ
ا كلكػػى يظيػػر كعػػاجزن  افػػي التخمػػي عػػف تمييػػزه ككرامتػػو كسػػمعتو ليصػػبح ضػػعيفن  اراغبنػػ

 يف نتبعوألخادـ كمثالنا الذل يجب ي كىنا  قمب اا، كأقؿ حظن ان ا عادين شخصن 

اقػػة األشػػياء التػػي ، فػإنى أيجبػػر عمػػى رؤيػػة حمابينمػا أتأمػػؿ مػػا كضػػعو ربنػػا جانبنػػك 
مػيف بمػا مػا نكػكف ميت اتمسكت بيا كقمت بحمايتيا كحؽ مف حقػكقىي ىػؿ نحػف غالبنػ

سػػمعتنا أك شػػعكرنا  - يفكػػر فيػػو النػػاس مػػف جيتنػػا
، أكثػػر مػػف فعػػؿ الشػػيء الصػػحيح؟ يػػا رب -الجيػػد 

دع فكػػػر يسػػػكع المتكاضػػػع يكػػػكف فينػػػاف إف طريقػػػة 
األنػػاني بكػػؿ  تفكيػػر يسػػكع ىػػي تػػكبيخ قػػكم لمطمػػكح

  يأشكالو كصكره

أخػػذ يسػػكع "صػػكرة عبػػد" : قيقػػي بالكفػػاء الكامػػؿ إلرادة سػػيدهيتميػػز الخػػادـ الح -ِ
العبػػد يعػػيش  جػػب أف تكػػكف فػػي أضػػعؼ ظػػركؼ الحيػػاةي" ياب(ي أف تكػػكف "عبػػدن  ٕ)

 فقط إلرادة سيدهي

                                                           
 .ٗٔ: ٔيوحنا  ٓٚٗ
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رادتػو إلرادة أبيػو كاختػار أف يعػيش حيػاة اإلتكػاؿ إعندما دخؿ يسػكع الخدمػة، اخضػع 
لػـػ يفكػػر مػػف حيػػث التػػركيج الشخصػػي أك كػـػ يكسػػبي العقميػػة المتأصػػمة فػػى المتكاضػػعي 

 العبد ىى الككيؿ الذل يكجد نجاحو في اإلىتماـ  باألشياء التي ترضي السيدي
لصػ ير البػال  مػف العمػر بننػا اابيػا  ا بشأف التفكير في الطريقػة التػي قػاـكف حذرن 

مػذىاب مػف المنػزؿ لفتػرة ل، قبؿ بضػع سػنكاتي عنػدما اضػطررت سبع سنكات، تيمكثي
 ،د، كعنػدما أعػك بضػع سػاعات، "سكؼ يعكد األب فػي غضػكف : بنى، قمتمف الكقت

 ، قػػػػابمنىعنػػػػدما عػػػدت، بابػػػاف"ي ك ا"حسػػػنن  :قػػػاؿ بفػػػػرحي" ف تنظػػػؼ غرفػػػػة نكمػػػؾأ يجػػػب
، لقػػد غسػػمت كػػؿ األطبػػاؽ فػػي الحػػكضف" فأجبػػت بابتسػػامة كبيػػرة كقػػاؿ: "انظػػر، أبػػي

ػػا؟" سػػقط رأسػػو اآلفبتن ، "ىػػؿ قمػػتا""أكه، ىػػذا جيػػد حقنػػ ، كاختفػػت ظيػػؼ غرفتػػؾ أيضن
انػػػػػت تعػػػػػرؼ عكاقػػػػػب  إذاأبػػػػػى"ي قمػػػػػت لػػػػػو بحػػػػػزف " ، يػػػػػا: "آهييي الاالبتسػػػػػامةي فقػػػػػاؿ

، ممػا جعمػو و اختار طريقتو الخاصػة فػي الطاعػةالعصياف"ي كقمت بتصحيح ابني ألن
، لمجيكداتػػو "تضػػحيتو" لػػيس أقػػؿ مػػف فعػػؿ تمػػرد أنػػانيي قػػد يكػػكف آخػػركف قػػد صػػفقكا

كننػي كنػػت أعمػػـ بشػكؿ أفضػػؿي تػػذكرنا ىػذه القصػػة بػػأف حتػى أكثػػر المثػػابرة البطكليػػة ل
 في مساعينا األنانية ىي التمرد عمى اهللي الخادـ يفعؿ إرادة سيدهي

: ضػػعؼ أكلاػػؾ الػػذيف ييخػػدميـ الخػػادـ الحقيقػػي مسػػتعد لمشػػاركة نقػػاط كػػكف -ّ
أ(ي كىػذا  ٖ-ب  ٕاف" )"فػي اليياػة كإنسػلس أف يسكع جاء "في شبو النػاس" كيعمـ بك 

ات األساسػػػية لمبشػػػريةي ففػػػي المسػػػيح، تنػػػازؿ اهلل عػػػف يعنػػػي أف يسػػػكع أخػػػذ كػػػؿ الصػػػف
، كيجػػرب كمػػا نجػػرب ر ألمنػػا، كيعػػاني كمػػا نعػػانى نحػػف، ليختبػػمجػػده األبػػدم، ليشػػبينا

تعػػػاطؼ مػػػع نقػػػاط نحػػػفي فممػػػاذا  فعػػػؿ ىػػػذا؟ بسػػػبب المحبػػػةف لػػػي ىػػػك بػػػديمناف لكػػػى ي
ػػذًلؾى فىػػإً " الضػػعؼ التػػى لػػدينا: ػػا كى ٍذ قىػػٍد تىشىػػارىؾى األىٍكالىدي ًفػػي الم ٍحػػـً كىالػػد ـً اٍشػػتىرىؾى ىيػػكى أىٍيضن

ػػػٍكًت، أىٍم ًإٍبًمػػػي ػػػٍمطىافي اٍلمى ػػػٍي ييًبيػػػدى ًبػػػاٍلمىٍكًت ذىاؾى ال ػػػًذم لىػػػوي سي ػػػا، ًلكى " )ًفيًيمى : ِعبػػػرانييف سى
تىػوي ًفػي كيػؿٍّ " (يُْ ـ  كىػافى يىٍنبىً ػي أىٍف ييٍشػًبوى ًإٍخكى ًاػػيسى  ًمػٍف ثىػ رى ػا، كى ، ًلكىػٍي يىكيػكفى رىًحيمن شىػٍيءو

ت ى يي  اً هلًل حى طىايىا الش ٍعًبي" )عبكىيىنىةو أىًميننا ًفي مى  )ُْٕ((ُٕ: ِكىفٍّرى خى
                                                           

 ٙٔ: ٖ يو ٔٚٗ
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ػػر به ًفػػي كيػػؿٍّ "  ػػٍؿ ميجى ػػعىفىاًتنىا، بى ٍيػػري قىػػاًدرو أىٍف يىٍرًثػػيى ًلضى ًاػػيسي كىيىنىػػةو غى ألىٍف لىػػٍيسى لىنىػػا رى
ًطي ةوي" )عبًمٍثمينىا، بً  شىٍيءو   (يُٓ: ْبلى خى

، أصػبح اهلل إنسػاننا كػامبلني كفكػر المسػيح ىػك الرغبػة فػي المشػاركة فػي في يسػكع
الفقػػر كالجػػكع كالعطػػش كالتشػػرد كاإلرىػػاؽ كال ضػػب كالحػػزف كاأللػػـ الجسػػدم كالخيانػػة 

، كػػاف يسػػكع حزيننػػا أجػػؿ اآلخػػريفي فػػي بسػػتاف  جثيمػػاني كحتػػى اليػػأس العػػاطفي مػػف
تكبيخنػا،  ي لقػد فيػـ)ِْٕ(كالفػداء لمكت حتى نتمكف مف اختبار الخػبلصحتى إلى حد ا

ػككبرياانا، كاحتقارنا، ككراىيتنا، كغضبنا ا ي كمع ذلؾ كاف ىػك أكثػر النػاس بيجػة كفرحن
ف يكػكف لنػا أا ىك شكؿ العبدي كنحف يجب عمينا ي كىذ)ّْٕ(ممف عاشكا عمى اإلطبلؽ

 ي فيؿ ىذا ممكف؟ىذا الفكرنفس 
 و بالمسيح مف خالؿ التدريب كالجيد البشرم بعمؿ النعمةعبكدية التشب -ب

كاف التكاضع في المسػيح عميقنػا جػدنا كشاسػعنا جػدناي لكننػا نميػؿ إلػى األنانيػةي إف 
األحيػػػاف  ، كلكػػػف فػػػي كثيػػػر مػػػفالمحتػػػاجيف أكلاػػػؾ المػػػدعكييف لمخدمػػػة ليسػػػكا ىػػػـ فقػػػط

كل القميػؿ مػف دكف سػ، كفي بعض األحياف ال يبكقحيف، كغير شاكريف يككنكا أنانييف،
غالبنػػا مػػا  ينحػػف فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف ناقػػديف كحاجتنػػا إلػػى العزلػػةي االىتمػػاـ بإرىاقنػػا

 تنقطػػػع محادثاتنػػػا كتقػػػؿ اسػػػتجمامنا بسػػػبب مطػػػالبيـ كحػػػاالت الطػػػكارئي كبػػػدكف فكػػػر
، سػػػنفقد رقػػػة قمبػػػو كبيجػػػة التصػػػرؼي كسػػػتككف خػػػدمتنا مميػػػزة  بػػػأكثر تيٌيجػػػا المسػػػيح

 ي إذف كيؼ نقبؿ فكره؟التكاضع لآلخريف عف

نػػو يجػػب أف إ ييقػػكؿ بػػكلس فػػي فيمبػػ: يػػزرع فكػػر الخػػادـ مػػف خػػبلؿ التػػدريب -ُ
ذكؽ كاالحتػراـي لنضػع ي الكممػة التػي يسػتخدميا ىػي كسػيمة لمتػيح"يككف" لنػا فكػر المسػ

كػؿ مػؤمف ا عمػى شػ  آخػر بكثيػري ىػذا مػا يجػب عمػى ا كاحػدن ، كنقػيـ شػيان محبتنا عمى
 ، يجب أف نختار طريؽ يسكع ال طريقنافية، بكؿ تحدياتيافعموي في الحياة اليكم

                                                           
 ٖٛ: ٕٙ مت ٕٚٗ
 ٚ: ٘ٗ مز ٖٚٗ
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ال يمكننػا خمػؽ فكػر خػادـي يجػب أف نتػرؾ : يجب قبكؿ فكر الخادـ بتكاضػع -ِ
، ىنػاؾ ألف المسػيح اآلف يسػكف فينػا بركحػوي القػدس ينػتج ذلػؾ فينػا أكثػر كأكثػر الركح

كيجػب أف إحساس لدل كؿ مؤمف اف لو فكر المسيحي لكف يجػب عمينػا الخضػكع لػوي 
 نختار امتبلكو بالنعمةي

 .)ٗٚٗ(كيؼ تميز بيف خدمة البر الذاتى كبيف الخدمة الح ي ية - ج
 الخدمة الحقيقية  خدمة البر الذاتى 

تػػػػػػػأتى خدمػػػػػػػة البػػػػػػػر الػػػػػػػذاتى عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ 
   يالمجيكد البشرل

تػػػأتى الخدمػػػة الحقيقيػػػة مػػػف عبلقتنػػػػا 
   يمع اهلل

تميػػز بػػيف الكبيػػرة  مػة الحقيقيػػة الالخد   ية الكبيرةلخدمتعجب خدمة البر الذاتى با
   يكالص يرة

 يالخدمة الحقيقية تكتفي باالختفاء   يتتطمب خدمة البر الذاتى مكافأة خارجية
الخدمػػػػػػػػة الحقيقيػػػػػػػػة ال تحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػى  يا بالنتااجخدمة البر الذاتى تيتـ كثيرن 

 يحساب النتااج
خػػػدـ الجميػػػع دكف الخدمػػػة الحقيقيػػػة ت يخدمة البر الذاتى تمتقط كتختار مف تخدـ

 استثناء
 لتلبية اھلحقيقية نفسامة دلختػػػػػػػػػػدرب ا يتتأثر خدمة البر الذاتى  بالمزاج

 كفتک مادعن حتی تالحتياجاا
 يصعبة

   يالخدمة الحقيقية ىى اسمكب حياة   يخدمة البر الذاتى كقتية
، كتصػػػر خدمػػػة البػػػر الػػػذاتى غيػػػر حساسػػػة

عمػػػػػػػػى الخدمػػػػػػػػة حتػػػػػػػػى عنػػػػػػػػدما ال تكػػػػػػػػكف 
ة الحقيقيػػػػػػػػة يمكنيػػػػػػػػا حجػػػػػػػػب الخدمػػػػػػػ

 يخدمتيا إذا لـز األمر

                                                           
 ٜٕٔ-ٕٛٔ واتدريبسًت, احتفال االنضبا  مقتبس من ريتشارد فو  ٗٚٗ
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 مطمكبةي
الخدمػػة الحقيقيػػة تبنػػى جسػػد المسػػيح  يخدمة البر الذاتى تشؽ جسد المسيح

 يكالشركة المقدسة

 مكافآت الخداـ  -د
ختػػػتـ ىػػػذا الػػػدرس بخطػػػاب قمبػػػى خػػػالص كتبتػػػو منػػػذ عػػػدة سػػػنكات لمرعػػػاة الػػػذيف اي 
خدمػػػة التػػػي العديػػد مػػػف أفعػػاؿ ال إنػػو يمثػػػؿ يكا عمػػػى امتيػػاز الخدمػػػة فػػي الفمبػػػيفحصػػم

، كيكضػػػػػح الطػػػػػرؽ العديػػػػػدة التػػػػػي يمكػػػػػف أف يخػػػػػدـ بيػػػػػا شػػػػػيدناىا عمػػػػػى مػػػػػر السػػػػػنيف
 ، كيتطمع إلى اليـك الذم ستكافأ فيو خدمتنايبعضيـ البعضالمسيحيكف 

كؿ جميػػػؿ عمػػػى فكػػػر لقػػػد بػػػرىف العديػػػد مػػػف الرعػػػاة كالفعمػػػة بشػػػ عػػػزاء،خػػػكة األاإل
 ركحانية ال تيصدؽ مف خبلؿ إيمانكـي ا، كتعممنا دركسن المسيح لعاامتنا

، كتيػتـ بػزكج ؿ معػاؽ لػف يسػتطيع أف يشػكرؾ أبػدناعندما تيػتـ بصػبر كحػب بطفػ
د إلػػػى خدمػػػة ، كيعػػػك المػػػرض حتػػػى يعمػػػؿ اهلل معجػػػزة شػػػفاء خػػػبلؿ فتػػػرات طكيمػػػة مػػػف
ـ يرفعػؾ إلػى مكػاف السػمطاف ؾ ثػاػسمحت هلل لكسػر كبريا، ك الجماعة التي أضرت بؾ

 لؾ تظير فكر المسيحي، فإنؾ بذالركحي
، ص مػع قميػؿ مػػف التقػدير أك المعرفػػة، كتعبػت بػػإخبلشػػر بػالخيرزيػت العنػدما ج

سػػػركر مػػػف دكف حػػػب كرعايػػػة ، كخػػػدمت الػػػرب بت باألرامػػػؿ كالمعػػػكزيف بيػػػنكـمػػػكاىتم
نسػاف مصػمى إا كجعمتػؾ عمػؾ متكاضػعن ف تجأكدعـ رفيؽ، كسمحت لؤلخطاء الماضية 

، فأنؾ بذلؾ قد  كمسحتؾ  يأظيرت فكر المسيحأنت اليـك
ػا تيعطػي سػيد مػف ؾ األفضػؿ مػف خػبلؿ األزمػات كالفقػر، كتقػؼ عندما كنػت داامن

مػؿ اليامشػػي ، كتنازلػت عػػف العحظػى بشػػعبيةأجػؿ الحػؽ كالبػػر حتػى عنػػدما كنػت ال ت
، أنػت لكى تكرس نفسؾ لمخدمة، كخدمت اهلل في ىدكء ككداعػة فػي مكانػؾ المتكاضػع

 بذلؾ قد أظيرت قمب خادـي
مت السماء خػدمتؾي أنػا بالكػاد أنتظػر اليػـك الػذم يتكجػؾ فيػو يسػكعف أريػد لقد سج

؟ فػػي الفػػراغ أف أكػػكف ىنػػاؾ عنػػدما تتمقػػى مكافػػأة مجيػػدة ألنػػؾ عشػػت بفكػػر المسػػيحف
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، قػػـ بتػػدكيف ثػػبلث طػػرؽ عمػػى األقػػؿ تعمػػـ أف بإمكانػػؾ تطػػكير المزيػػد مػػف قمػػب أدنػػاه
هلل ككػف مسػتعدنا لمشػاركة شػيادتؾ الخادـ؟ كػف مسػتعدنا إلجػراء ىػذه الت ييػرات بنعمػة ا

 مع مجمكعتؾ خبلؿ اجتماعؾ القادـي
ُ- ------------------------------------- 
ِ- ------------------------------------- 
ّ- -------------------------------------- 

 مياـ الدرس الجتماع الصؼ التالي
درس بمػا فػى سػبكع لمراجعػة ىػذا الػماال يقؿ عػف ثبلثػيف دقيقػة ىػذا األاقض  -ُ

 يا بصيرة مف الركح القدسذلؾ الشكاىد الكتابية، طالبن 
ثيا فى حياتؾ كما يعمنيػا بد مف حدك  ل ت ييرات كاف الأاكتب فى مذكراتؾ  -ِ

 يلؾ الرب
تأمػػػؿ فػػػى مزمػػػكر كاحػػػد عمػػػى األقػػػؿ فػػػى كقػػػت تعبػػػدؾ اليػػػكمى كاكتػػػب فػػػى  -ّ

 ؟عف طبيعة كشخصية اهلل تب المزمكرمذكراتؾ ما الذل يقكلو كا
بنػػاء لجػػؿ الت ييػػر الركحػػى كالنمػػك أاكتػػب فػػى مػػذكراتؾ صػػبلة شخصػػية مػػف  -ْ

 عمى ىذا الدرسي
تػػػػدرب عمػػػػى اسػػػػتخداـ دليػػػػؿ الصػػػػبلة اليػػػػكمي لمػػػػدكتكر بػػػػراكف فػػػػي صػػػػبلتؾ  -ٓ

 اليكمية الفردية الخاصةي
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 11امختحتن الدرس 

الاغتييراف بيالصالث لبػػييىا  ميا هييى اليىظ الىخييابى فيى الػهييد الفدًيد الييري ٌػلمىيا .1

 البػؼ؟

 اذهس خمظت ؾسق لىضف الىخاب اإلالدض غً الخؿُت. .2

 ؟هطاةذ التى كدمها  د. افسي غً الخؿُت ماهى الثالر .3

 ن ًيىن غمل سفىد وغبادة ؟أهُف ًمىً الخػىع للظلؿاث  .4

 ا؟ متى ًيىن الخػىع مدمسً  .5

 اذهس زالر ممحزاث للخدمت الحلُلُت. .6
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 11 الدرس

 

 الشخصى  االنضباط
 اهضبتط )لصتهىت وحيتجىت(

 
 مراحعت الدرس 

كة ي اطمػػب مػػف الطػػبلب المسػػتعديف لمشػػار العاشػػرراجػػع النقػػاط الرايسػػية لمػػدرس 
 يالعاشر صمكاتيـ الشخصية مف الدرس

 أهداف الدرس 
 :أفبنياية ىذا الدرس يجب عمى الطبلب 

   يصكرة المسيح إلىكا يفيمكا أىمية االنضباط الشخصى ليتشكم -ُ
   يفى ممارسة ىذا التدريب فيتعممكا ضبط المساف كيبدأك  -ِ
   ييتعممكا كيؼ يستأثركف كؿ فكر كيبدأكا فى ممارسة ىذا التدريب -ّ

 لقعتث من الحيتة 
بػػدأت أشػػعر باسػػتنزاؼ ركحػػى  حتػػى عنػػدما كنػػت طالبػػة جامعيػػة تسػػتعد لمخدمػػة، 

أنػػػػى أحزنػػػت الػػػػركح فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف  لسػػػػانى غيػػػػر المنضػػػػبطي أنػػػا اخشػػػػى مػػػػف بسػػػبب
األحيافي بدأت أرل حكمة الركح القػدس عنػدما أليمنػى ىػذه الكممػات: "كىثٍػرىةي اٍلكىػبلىـً الى 

ي" ػػػفىتىٍيًو فىعىاًقػػػؿه ػػػاًبطي شى ػػػا الض  ٍعًصػػػيىةو، أىم  تىٍخميػػػك ًمػػػٍف مى
كعػػػدت الػػػرب أنػػػو إذا أعطػػػاني  )ْٕٓ(

الػنفس فػي منطقػة المسػاف  النعمة سػأعطيو لسػانيي كمػف المسػمـ بػو أف ممارسػة ضػبط
كانػػت كاحػػدة مػػف أصػػعب تػػدريبات حيػػاتي المسػػيحيةي لكننػػي أدرؾ أنػػو كممػػا أصػػبحنا 

 أكثر حكمة في ىذا المجاؿ، كمما ازداد السبلـ كالمسحة كاالحتراـ الذم سنتمتع بوي
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الاهػباؽ هى أهثر ما 
احه السحاٌ ألاهثر ًدخ

دون  خدازت ولىنهم ًٍس
 ألاكل.

دشازد ض. جاًلىز   ٍز

ػا لمصػـك كالصػبلةي  ُِو إلػى في بداية العاـ الجديد، تحػٌدل قااػد ركحػي فريقػ يكمن
ة أسػػابيعي طمػػب مػػف أعضػػاء الفريػػؽ التسػػجيؿ إذا كػػانكا سيشػػارككفي عمػػف ذلػػؾ لعػػدأك 

، كقػػؼ أمػػاـ فريقػػو كقػػاؿ ضػػاحكن  ا إنػػو سػػيؤجؿ بػػدء الصػػـك كلكػػف قبػػؿ أف يبػػدأ الصػػـك
يحضػػره حيػػث سػػيتـ تقػػديـ بعػػض طعامػػو المفضػػؿي  بسػػبب اجتمػػاع كػػاف مػػف المقػػرر

 يلمصـك فاشبلن  ي عف القكؿ، كاف المخطط المشترؾكغن
خصػػػػي عمػػػػى حياتنػػػػا الشخصػػػػية قطػػػػات تػػػػأثير االنضػػػػباط الشتكضػػػػح ىػػػػذه الم  
، كحتى عمى قيادتنػاي كيػؼ تعتقػد أف عػدـ االنضػباط الشخصػي يضػيؼ إلػى كالركحية

 عدـ االستقرار الركحي؟
 قىة الاهضبتط الشخص ى 

، كتػػب ريتشػػارد سي تػػايمكر: The Disciplined Lifeفػػي كتابػػو الكبلسػػيكي 
فػي كثيػر  حداثػة كلكػنيـ يريػدكف األقػؿ س األكثػر"االنضباط ىػك أكثػر مػا يحتاجػو النػا

، كالطػبلب اف، الشػباب الػذيف يتركػكف المنػزؿمف األحي
كاج كالزكجػػػػػات الػػػػػذيف الػػػػػذيف يتركػػػػػكف المدرسػػػػػة كاألز 

كف ، كأعضػػػػاء الكنيسػػػػة الػػػػذيف ييممػػػػػيسػػػػعكف لمطػػػػبلؽ
المػػػػكظفيف الػػػذيف يخرجػػػػكف مػػػف كظػػػػاافيـ الخػػػدمات، ك 

 )ْٕٔ("كلكف ببساطة اليركب مف االنضباطيحا
، قػػدمت الرسػػـ التكضػػيحى لشػػجرة فػػي درس آخػػر

ييي لجميمػػػة  لكالػػدمي إنيػػػا شػػػجرة جميمػػػةبرادفػػكرد بيػػػر ا
مػػػػع جػػػػذع مااػػػػؿ ال يمكػػػػف تقكيمػػػػو بسػػػػبب حجمػػػػوي تػػػػذكرنا ىػػػػذه الشػػػػجرة بػػػػأف تكػػػػكيف 
انضباطات كممارسػات صػحية بينمػا يكػكف عقمػؾ كقمبػؾ كعبلقاتػؾ ال تػزاؿ شػابة أمػر 

ارة الممتػػازة، كالعبلقػػات ، كالميػػ، كالحيػػاة المنضػػبطةالعقػػؿ النقػػيفػػي غايػػة األىميػػةي ف
ي ىػػػذه يجػػػب أف ت ػػػذم كتػػػزرع كحػػػده، كالسػػػير القريػػػب مػػػع اهلل لػػػف يحػػػدث ةحالصػػػحي

ذا انتظرت طكيبلن بأقصى قدر  ، فقد ينحني كؿ شػيء جيػدن فػي حياتػؾ مف االجتيادي كا 
اضػتو ريا فػي فكمػا ال يمكػف لمرياضػي أف يصػبح ممتػازن  بطرؽ لف تتمكف مف تقكيميػاي

ا عػػف صػػكرة المسػػيح بعيػػدن  إلػػى، لػػف يتشػػكؿ أم مػػؤمف ا عػػف الممارسػػة المسػػتمرةبعيػػدن 
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التػػدريبي لقػػد تعممنػػا فػػي ىػػذه الػػدكرة الدراسػػية أف جػػزءا مػػف تػػدريباتنا يشػػمؿ التػػدريبات 
الصػػػبلة كالكحػػػدة كالتأمػػػؿ كالخدمػػػة كمػػػا إلػػػى ذلػػػؾي كلكػػػف فػػػي  -الركحيػػػة الكبلسػػػيكية 

االنضػػػباط  -جكانػػػب تػػػدريبنا كز عمػػػى جانػػػب آخػػػر مػػػف ىػػػذيف الدرسػػػيف التػػػالييف سػػػنر 
 ، أك التحكـ الذاتىيالشخصي

  رئيصيتالفكرة ال
باط الشخصػيي فػي الدرسػيف صكرة المسيح عػف االنضػ إلىيمكف فصؿ النمك  ال
 ، سػػنناقش سػػتة مجػػاالت حيػػث يكػػكف التػػدريب الشخصػػي أك االنضػػباط أمػػرالمقبمػػيف

، بمػا فػي ذلػؾ الرغبػات الجنسػية ييػاة الفكػر( حِ ي( الكػبلـُحيكم لمتشكيؿ الركحػي: 
، سػػػنقـك ( قناعػػات شخصػػػيةي فػػي ىػػػذا الػػدرسٔ يت( الكقػػػٓ ي( المػػزاجْ ي( الشػػييةّ

بفحػػص اثنػػيف مػػف ىػػذه التخصصػػات الشخصػػية كاستكشػػاؼ التػػأثير الػػذم يحممػػو كػػؿ 
مػػػنيـ عمػػػى سػػػعادتنا الركحيػػػة كالعاطفيػػػة كالجسػػػديةي سنسػػػعى الكتسػػػاب حكمػػػة عمميػػػة 

 كمو تحت سمطاف المسيحيلجمب كياننا 
 ماىك االنضباط الشخصى؟ -ٔ

أ كالحكػػػـ االنضػػػباط الشخصػػػي ىػػػك القػػػدرة عمػػػى تنظػػػيـ السػػػمكؾ مػػػف حيػػػث المبػػػد
فػػػػػي  )ْٕٕ(، أك العػػػػػادات الثقافيػػػػػةيمػػػػػف العاطفػػػػػة، كالرغبػػػػػات، كالضػػػػػ ط السػػػػػميـ بػػػػػدالن 

 ()شػيكة ، ككػؿ شػييةكػؿ رغبػة، نعمؿ عمػى إخضػاع كػؿ فكػرة، ك االنضباط الشخصي
 :"باألكميؿ الذل اليفنى" ، مف أجؿ معرفة المسيح كالفكزلمركح القدس
نيػػـ يفعمػػكف ذلػػؾ لمحصػػكؿ إاضػػي يمػػارس ضػػبط الػػنفس فػػي كػػؿ شػػيءي كػػؿ ري

ًإذنا، أىنىػػا أىٍركيػػضي "ي يفنػػى ال يفنػػى )ميداليػػة الفػػااز(، لكننػػا نحػػف ننػػاؿ إكمػػيبلن  ى إكمػػيبلن عمػػ
ػػػذىا أي  ي ىكى ٍيػػًر يىًقػػػيفو ػػػٍف غى ػػذىا كىأىن ػػػوي لىػػػٍيسى عى ػػأىنٍّي الى أىٍضػػػًربي اٍليىػػػكىاءىيىكى ػػػاًربي كى ػػػعي  ضى ػػػٍؿ أىٍقمى بى

اي" ًريفى الى أىًصيري أىنىا نىٍفًسي مىٍرفيكضن ٍزتي ًلآلخى ت ى بىٍعدى مىا كىرى سىًدم كىأىٍستىٍعًبديهي، حى جى
)ْٕٖ(  

مػػػف الميػػػـ أف  مػػػاذا يقػػػكؿ بػػػكلس يمكػػػف أف يحػػػدث لػػػو دكف االنضػػػباط الػػػذاتى؟
، أك حتػػى مسػػيحييف ه ال يجعمنػػا مػػؤمنيف أفضػػؿشخصػػي كحػػدنبلحػػظ أف االنضػػباط ال

ىػك عػف تحسػيف الػذات ا ما يككف الدافع كراء االنضباط مف أجؿ عمى اإلطبلؽي غالبن 
                                                           

477 Taylor, LOC 160. 
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اءي فالدافع المناسب لمسيطرة عمى النفس ىك أف يػتـ الػتحكـ بيػا كتأييػدىا  يطريؽ الكبر 
 في كمف خبلؿ ىيكموف لمسماح لمجده كى يض  -دس بالركح الق

، ىػػي كسػػيمة لمنعمػػةي دريبات الشخصػػية، باإلضػػافة إلػػى التػػيبات الركحيػػةإف التػػدر 
، لكنيـ يضعكنني فػي كضػع يسػمح لػي بالحصػكؿ اـ ال يجعمكني أكثر استقامة كبرن إني

عمػػى المزيػػد مػػف اهللي االنضػػباط ىػػك طريقػػة لمتقػػرب إلػػى اهلل لكػػى يجتمػػع الػػرب معػػيي 
 اهلل حتى يتمكف مف مماياف إلىاالنضباط ىك طريقة لتقديـ كأس طاىرة ك خالية 

 االنضباط الشخصي ميـ ح ا؟ ؿى -ٕ
لػنفس" تشػمؿ "بػدكف ضػبط ا ماـ أف كتابات بكلس إلى تيمكثاكسمف المثير لبلىت

مػػف ىػػذيف النصػػيف الكتػػابييف ي ك )ْٕٗ("األزمنػػة الصػػعبة" فػػي األيػػاـ األخيػػرة بػػيف خطايػػا
 اتالمسػػيحية ذ خطيػػرة فػػي الحيػػاة، نػػتعمـ أف عػػدـ ضػػبط الػػنفس ىػػك مشػػكمة كحػػدىما

 ا أبديةي، كأحيانن لمةعكاقب مؤ 
 -لػػػػى ضػػػػبط الػػػػنفس ىػػػػؿ سػػػػمعت أف المػػػػؤمنيف يمزحػػػػكف مػػػػف جيػػػػة افتقػػػػارىـ إ 

، كاإلفراط في اإلنفػاؽ ، كاإلفراطاإلفراط في األكؿ ، كمػا إلػى ذلػؾ؟ ىػؿ تعتقػد في النـك
 ؟ أك لـ ال؟ىذا المكضكع بجدية كافية؟ لماذا أف المؤمنيف مف حكلؾ يأخذكف

 ؟يعد االنضباط الشخصي، أك حكـ الذات، أمر في غاية األىميةماذا ل -ٖ
ألف اهلل يريػػد أف يتمجػػد فػػػي جسػػدنا، لػػػيس فقػػط  فػػػى قمبنػػا، الػػػذم ىػػك ىيكػػػؿ  -أ

 ي  (َْٖ)لمركح القدس
ال يكجػد شػيء غيػر الاػؽ لقااػد ركحػي، كال آكػبل لتػأثيره، كجسـػ غيػر متجػانس،  -ب

ح القػدسي فالعاطفػة غيػر المقيػدة، كاالسػتخداـ ا لسػيطرة الػرك أم جسد ال يتـ إخضاعو يكمينػ
لمكقػػت، كالمسػػاف غيػػر المػػركض، كالمػػزاج غيػػر المنضػػبط، كالرغبػػة غيػػر  ةغيػػر المنضػػبط
الطعػاـ، كالمػاؿ، أك الجػنس سػكؼ تطفػ  الػركح، كتمقػي ظػبلالن قاتمػة عمػى  المضبكطة في

اح لمرياضػػػي ف القاعػػػدة األكلػػػى لمنجػػػإمصػػػداقية العامػػػؿ المسػػػيحي، كتقمػػػؿ مػػػف المكافػػػأةي 
 الركحي، ىى التنافس عمى الجاازة، ىي حكـ أنفسناي
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، الم نػػي ريتشػػارد تػػايمكر قصػػة إي ػػكر غػػكريف يػػركم
كذات األككرانػػي األمريكػػػي الشػػػيير الػػذم أحػػػب التػػػدخيفي 

، سػػيككف عميػػؾ أف تقػػرر يػػـك قػػاؿ معمػػـ الصػػكت: "إي ػػكر
اي كقػػػاؿ ا رااعنػػػمػػػا إذا كنػػػت سػػػتككف م نينػػػا رااعنػػػا أك مػػػدخنن 

االنضػػػػػػػباط الػػػػػػػذاتي ضػػػػػػػركرم لتصػػػػػػػبح " ـ الصػػػػػػػكتمعمػػػػػػػ
 ي  "الشخص الذم يريدؾ اهلل أف تككف

 المجاالت الحاسمة  لالنضباط الشخصي
 ألسنتنا  .ٔ

 وُٖ: ّيػع)ىناؾ فقرتاف تساعداف في تشكيؿ فيمنا لمسػاف كتػأثيره عمػى حياتنػا: 
 ي(ُٗ-ُٖ: ُٓ مت

 :فإقرأ ىاتيف الفقرتي
ػا " ينفصؿ بيف القمب كالمساف ال الذل، يذكرنا يسكع بالرابط (ُٓمت )فى  ػا مى كىأىم 

ذىاؾى يينىجٍّسي اإًلٍنسىافى يىٍخريجي ًمفى اٍلفىـً فىًمفى اٍلقىٍمب يىٍصديري   (يُٖ: ُٓ)مت" ، كى
 تاثير المساف فى الحياة اليكمية كالعبلقات  -أ
ا عمػى الصػعب جػدن ، كلكػف مػف نػا أننػا نصػبح مػا نقكلػوي ىػذا بسػيطيسػكع يٌعمػـ ى 

ننا ما زلنا غاضبيف إلػى درجػة أف يعترؼ بوي إذا كانت كمماتنا غاضبة أل البعض منا
، فػػػػذلؾ ألف ىنػػػػاؾ فػػػػي قمكبنػػػػا عناصػػػػر عػػػػدـ مػػػػاي إذا كانػػػػت كمماتنػػػػا غيػػػػر حساسػػػػة

االحسػػاسي إذا كانػػت كمماتنػػا حػػػادة أك جارحػػة أك متبلعبػػة ألنيػػػا ال تػػزاؿ فػػي داخمنػػػا 
ـن الشخصػػية  كحريػة اآلخػػريفي إذا نتحػػدث بطريقػة متكبػػرة   كنػا ب ػض النظػر عػػف احتػرا

فينػاي إذا كنػا نتحػدث بشػكؿ  زالػتماأف ىنػاؾ درجػة مػف الكبريػاء ، فػبل شػؾ أك دفاعية
ػا انتقاديػة إلػى حػد مػاي إذا كنػا نتػذمر  ماآلخريف، فذلؾ ألننا انتقادل ل نزاؿ نمتمػؾ ركحن

كنشػػكك، فػػذلؾ ألننػػا غيػػر شػػاكريفي إف ثمػػر شػػفاىنا ىػػك بػػبل شػػؾ أفضػػؿ قػػاض عمػػى 
 ا ال تشكبو شاابةيشخصيتن
كالتأمؿ في كممات يسكع ىناي ىؿ أنت عمػى اسػتعداد  خذ بضع لحظات لمتفكير 

لبلعتراؼ بأنو إذا تـ قياس الشخصية بما يخرج مػف فمػؾ فأنػت بحاجػة إلػى نعمػة اهلل 
 الم يرة؟ ىؿ أنت عمى استعداد لتشارؾ بعض مجاالت االحتياج؟
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د بػػػػ "الكمػػػاؿ"؟ الكمػػػاؿ فػػػي أم يتحػػػدث يعقػػػكب عػػػف "الرجػػػؿ الكامػػػؿ"ي مػػػاذا يقصػػػ
سػػػيطرة المطمقػػػة أك معنػػػى؟ الكمػػػاؿ بمعنػػػى أنػػػو ال يتعثػػػر فػػػي الكممػػػة كبالتػػػالي لديػػػو ال

ي الكماؿ بمعنى أنو قػد بمػ  مسػتكل مػف ضػبط الػنفس فػي "المثالية" عمى نفسو بالكامؿ
آخػرل مػف حياتػو كبلمو مما يجعؿ مػف الممكػف كػبح أك الػتحكـ فػى كػؿ عمػؿ كشػيكة 

نسػاف قػد اكتسػب مثػؿ ىػذه السػيطرة عمػى لسػانو حتػى إسب يعقكب، ىنػاؾ كذلؾي كبح
ػأف كؿ مجػاؿ آخػر مػف حياتػو  ػده الى يىٍعثيػري ًفػي اٍلكىػبلىـً ايترتػب كيػنظـ أيضن ، "ًإٍف كىػافى أىحى

سىًد أىٍيضن  ، قىاًدره أىٍف ييٍمًجـى كيؿ  اٍلجى ؿه كىاًمؿه  "ايفىذىاؾى رىجي
 عزيز معنى ىذا النص:سكؼ تساعد االقتباسات التالية عمى ت

كمػوي كممػا ال شػؾ  اإلنسػاف"الشخص نفسو قادر عمى إلجػاـ الجسػد كمػو"، كىػذا ىػك، 
 جكف كيسمي ؾ، ككذلؾ الكماؿ في ىذا المعنىيفيو أف البعض قادر عمى القياـ بذل

ػػا بكػػؿ معنػػ اإلنسػػافف اعتػػراض يعقػػكب ال ليقػػدـ إ ى الكممػػة عمػػى أنػػو نظيػػؼ تمامن
ػػا مػػف الخطيػػة أف  اإلنسػػافييي كلكػػف التصػػميـ ىػػك إظيػػار أنػػو إذا اسػػتطاع كخػػاؿو تمامن

بقػػػدر سػػػمطاف اإلنسػػػاف عمػػػى  ،نو، فمديػػػو سػػػيطرة كاممػػػة عمػػػى نفسػػػويسػػػيطر عمػػػى لسػػػا
فػػى الدفػةي إنػػو  اك القبطػاف عمػػى السػفينو إذا كػػاف متحمكنػأالحصػاف عػػف طريػؽ المجػػاـ 

لمخطػأ فػي  ، أنػو يممػؾ سػيطرة كاممػة عمػى نفسػو كلػف يكػكف عرضػةكامؿ بيذا المعنى
لمسػػػاف، حيػػػث يحكػػػـ أم شػػػيءي كالتصػػػميـ ىػػػك إظيػػػار المكانػػػة الميمػػػة التػػػي يحتميػػػا ا

 ي)ُْٖ(اإلنساف بأكممو
ا أنو عندما يككف المسػاف صػامتنا كمتز فكر في ىذا عممين  ، حتػى اننػاي أليس صحيحن

أنػػو  اعنػػدما يسػػتفز يكػػكف لػػو تػػأثير ىػػادئ كميػػدئ عمػػى الحيػػاة كميػػا؟ كلػػيس صػػحيحن 
لتبػػادالت السػػاخنة إلػػى مػػا يػػتـ تحكيػػؿ ا بنػػا، غالمماتنػػا بعنايػػة كبػػاحتراـنتحػػدث بك عنػػدما

 ، كيتـ الحفاظ عمى المحبة كالكحدة؟حكار بٌناء
ممة في الكقت المناسب تتحدث بيا بمطؼ مع زكجتػؾ فػي الصػباح أال تجد أف ك

ظ كافػأ بحفػا مػا ي؟ أـ أف التحػريض أك التػكبيخ المحػب غالبنػبالمحبػة كالمػكدة لػيبلن  تكافأ
 مػػاـ النػػاس قػػادرة أالػػنفس؟ أليسػػت كعظاتنػػا المعػػدة فػػي حضػػرة اهلل ككعظػػت بالمسػػحة 

                                                           
 يعقوب تعلنق ألربت بارنز يف الفصب الثالث من رسالة ٔٛٗ
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ػػػا دفػػػة حياتنػػػاي عنػػػدما يعمػػػؿ ف لسػػػاننا ىػػػك إا، عمػػػى ىػػػدـ الحصػػػكف الركحيػػػة؟ حقنػػػ داامن
، سيضػػػع لكػػػف عنػػػدما ينكسػػػر والمضػػػطربة، سػػػيقكدؾ بأمػػػاف عبػػػر الميػػػاه بشػػػكؿ جيػػػد

 حياتؾ تحت رحمة العكاصؼ التي صنعتيا بنفسؾي
اخرة أرادت الطيػرافي كفػى ، سػمعت خرافػة فكاىيػة لسػمحفاة متفػاعندما كنػت صػبين 

، كانػت لمسػمحفاة فكػرة ذكيػة طػاار كبيػر فػي البركػة الخاصػة بيػا عندما ىػبط ذات يـك
ا مسػتحيؿف" ىكػذا سػخر الطػااري لم ايةي طمبت مف الطػاار أف يأخػذىا فػي رحمػةي "ىػذ

مػػا عميػػؾ القيػػاـ بػػو ىػػك لدغػػة أحػػد طرفػػي  ، إنػػو لػػيس كػػذلؾف" قالػػت السػػمحفاةي "كػػؿ""ال
كافػػؽ الطػػااري سػػارت األمػػكر  "أثنػػاء عضػػتي عمػػى الطػػرؼ اآلخػػري ثػػـ، حمػػؽف العصػػا

عمى ما يػراـ حتػى نظػر النػاس عمػى األرض كرأكا ىػذا المشػيد المػدىش لطػاار يطيػر 
القكيػػةي صػػاح أحػػدىـ  ابعصػػا فػػي منقػػاره كسػػمحفاة متمسػػكة إلػػى الطػػرؼ اآلخػػر بفكيػػ

تو السػػػمحفاة  تسػػػاءؿ مػػػف الػػػذم فكػػػر فػػػي ىػػػذه الفكػػػرة الذكيػػػة الرااعػػػة"ي فسػػػمعقػػػاابلن: "أ
األخيػػرةف مثػػػؿ  ا، كمماتيػػػ، بػػالطبعففتحػػت فميػػا لمتفػػػاخر، "لقػػد فعمػػت يييف" تمػػػؾ كانػػت

 ، كاف لسانيا سبب دمارىايكثير منا
   نابعض النصااح العممية لضبط لسان -ب

كىػػبلىـي ميا قمػػيبلن قيمػػة الكممػػات كاسػػتخد تعمػػـ ػػفىتىٍيًف  : "كى ػػا ىيػػكى )الش   الثرثػػرة البطالػػة( ًإن مى
 )ِْٖ(ًإلىى اٍلفىٍقًري" )تؤدل(
ألف اإلفػراط فػي اإلنفػاؽ  ،فالكثير مف الكبلـ سكؼ يؤدم إلى إفتقار النفػكس -ُ

ف سػػػيؤدم إلػػػى اسػػػتنزاؼ الميزانيػػػةي لقػػػد اكتشػػػؼ الكثيػػػركف أف الحػػػكار المفػػػرط يمكػػػف أ
إلػػػػى ال ػػػػرضي جػػػػزء مػػػػف  عنػػػػدما يفتقػػػػر، خاصػػػػة يػػػػؤدم إلػػػػى الفقػػػػر العقمػػػػي كالركحػػػػي

فعػػؿ ىػػكي كىػػذا لػػيس ، كمػػا مسػػيح ىػػك كزف كمماتنػػا بعنايػػة أكبػػرصػػكرة الالتشػػكيؿ إلػػى 
 ، ألف الصمت يجعؿ الكثيريف منا غير مرتاحيفيسيبلن كما يبدك

ػػا، ىيػػكى  تعمػػـ القػػدرة التدميريػػة لمكممػػات كتحكػػـ فػػى ركحػػؾ: -ِ ػػذىا المٍّسىػػافي أىٍيضن "ىكى
ً يره  قيكدو تيٍحًرؽي؟" عيٍضكه صى ذىا نىاره قىًميمىةه، أىم  كي يىٍفتىًخري ميتىعىظٍّمناي ىيكى  كى

                                                           
 ٖٕ: ٗٔ. أم ٕٛٗ
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ٍيػػػره ": مثػػػاؿيػػػذكرنا سػػػفر األ كًحػػػًو خى اًلػػػؾي ري مى ب ػػػاًر، كى ٍيػػػره ًمػػػفى اٍلجى ػػػًب خى اىٍلبىًطػػػيءي اٍل ىضى
ًدينىةني" ذي مى   )ّْٖ( ًمم ٍف يىٍأخي

تجػرجي  ف تشػفى،أ مػف فكممات الشخص غير الناضج تككف خارج السيطرةي بدالن 
رد العكاطػؼ، تبػ فأف تيدئ األمكر، فإنيا تثير الفتنة كالخصاـي كبػدالن مػف أمف  كبدالن 

بمنػع كػؿ محادثػة عنػدما  ال ميافي يجب أف نتعمـ االنضباط العكاطؼ إلى درجة ميبت
 يالمشاعر محمكمةتككف 
ػػًؿ األى  تعمػػـ أف السػػمعة تبنػػى بالكممػػات، كاسػػتخدـ  الكػػبلـ بحكمػػة: -ّ ػػؽي ًإذىا "بى ٍحمى

ـ  شىفىتىٍيًو فىًييمناي" مىٍف ضى ًكيمنا، كى  )ْْٖ(سىكىتى ييٍحسىبي حى
 )ْٖٓ(قػػػد تنػػػدىش أف الكتػػػاب المقػػػدس لديػػػو الكثيػػػر ليقكلػػػو عػػػف حكمػػػة الػػػركح الياداػػػةي

ػػا كيابػػا كممػػبلن إذا عػػاش كػػؿ شػػخص فػػي محميػػة ىاداػػةي لكننػػا كمسػػيحييف،  سػػيككف عالمن
 ؿ المدركس بدالن مف التكمـ الطااش ببل ىدؼييجب أف نطكر ميارة االستماع كالتفاع

، حتػى ا فػي الحشػدالرجػاؿ أك النسػاء صػكتن  ما يتـ إعطاء االنتباه إلى أكثػر اغالبن 
ف لػػػـ يكػػػف لػػػدييـ الكثيػػػر ليقكلػػػكه متػػػى يػػػتكمـ و لكػػػف اهلل يقػػػدر الشػػػخص الػػػذم يعػػػرؼ كا 

 ي اهلل يقدر الشخص الذم يفكر قبؿ أف يتكمـيكمتى يصمت عف الكبلـ
ي لقػد أثبػت  ىى األكثر جماالن  هلل اف المرأة المطيفة كالياداةايرل  كجاذبية ال تقاـك

التاريخ أف الركح المطيفة كالياداة لممػرأة التقيػة لػدييا القػدرة عمػى تحريػؾ قمػكب الممػكؾ 
 )ْٖٔ(كاألمـي
ػػػاًف، ": )ْٕٖ(الكػػػبلـ عمػػػى القتػػػؿ كالحيػػػاةتعمػػػـ قػػػكة  -ْ يىػػػاةي ًفػػػي يىػػػًد المٍّسى ػػػٍكتي كىاٍلحى اىٍلمى

 ي(ُِ: ُٖـأكفى ثىمىرىهيي" )كىأىًحب اؤيهي يىٍأكيمي 
الشػػػفاء أك االسػػػػتعادة أك التػػػػدمير، أك  ف األشػػػياء التػػػػي نقكليػػػا ليػػػػا القػػػدرة عمػػػػىإ

لصػػحية عمػػى ، شػػاىدت تػػأثير الكممػػات كالتكقعػػات االتشػػجيع أك القسػػاكةي بصػػفتي أبنػػا
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 ٖٖ-ٖٕ: ٕ٘ صمٔ ٙٛٗ
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ىػـ يحػاكلكف التسػمؽ إلػى ، كاف العديد منا آباء يراقبكف أكالدنا ك أطفاليي في أحد األياـ
، كػػػػاف ابنػػػػي بعػػػػد ثػػػػبلث أك أربػػػػع محػػػػاكالت فاشػػػػمة قمػػػػة القطػػػػب المعػػػػدني الطكيػػػػؿي

، "ال تستسػػػمـ بعػػػد يػػػا بنػػػيف أعتقػػػد أنػػػو كس عمػػػى كشػػػؾ االستسػػػبلـ عنػػػدما قمػػػتتيمكثػػػا
ف كػػاف تػػأثير ىػػذه الكممػػات مػػذىبلني حقيقػػة أف  "يمكنػػؾ فعػػؿ ذلػػؾ إذا كنػػت تحػػاكؿ فعػػبلن

قػت مضػىي عنػدما بػدأ ابنػي عمػى بػذؿ جيػد أكبػر مػف أم ك  كالده كاف يؤمف بػو شػجع
سػػتمر يػػا "ا :عطاىػػا كػػؿ جيػػدهي كعنػػدما صػػعد صػػرخت، ىػػذه المػػرة أتسػػمؽ مػػرة أخػػرل

 كقد فعمياف "ف تفعمياف استمر في التسمؽفأبنيف ال تنسحبف يمكنؾ 
أنا مقتنع أنو في كثير مف األحياف يكػكف الفػرؽ بػيف النجػاح كالفشػؿ فػي الكنيسػة 

 ؿ ىك كممة تعزية أك تشجيعي تذكر كيؼ قمنا في درس آخر أنػو حتػى اهلل األبكالمنز 
ات الحرجػة فػي حيػاة االبػف ف اهلل االبف فػي المحظػأتكمـ كممات مسمكعة لمتأكيد عمى 

 أكثري يسكع بحاجة لسماع كممات التعزية، فكـ بالحرم نحف ي إذا كاف)ْٖٖ(األرضية
 ، فمػػػف المػػػرجح أنػػػوأنػػػت فاشػػػؿ"" :لطفػػػؿ ا مػػػا تكػػػكف نبكيػػػةي إذا قمنػػػاكمماتنػػػا غالبنػػػ

 فػػى نفسػػو كإخكتػػؾ،" سػػيبدأ فػػي التفكيػػر اأك مكىكبنػػ ، "أنػػت لسػػت جمػػيبلن يفشػػؿي إذا قمنػػا
ػػكبالتػػالى فمػػكقفيـ  احعمػػى أنيػػـ قبػػ إذا ركزنػػا  ،ا كػػذلؾي مػػف ناحيػػة أخػػرلسيصػػبح قبيحن

 ،يـ، كبحثنػػػا عػػػف طػػػرؽ لتعزيػػػز ثقػػػتيـ، بػػػدالن مػػػف نقػػػاط ضػػػعفعمػػػى نقػػػاط قػػػكة أطفالنػػػا
، يعػػػيش العديػػػد مػػػف األطفػػػاؿ كالبػػػال يف نشػػػعر بالدىشػػػة مػػػف النتػػػااجي لؤلسػػػؼ فسػػػكؼ

تػػػرض أنيػػػـ حيػػػاتيـ كميػػػا معتقػػػدنيف أنيػػػـ لػػػـ يككنػػػكا سػػػكل خيبػػػة أمػػػؿ ألكلاػػػؾ الػػػذيف يف
 -ار باسػتمر  جػزكف القميػؿتفاجأ عندما يتا أف نو كال ينب ي لنيحبكنيـ دكف قيد أك شرط

كنيسػػػػتؾ كمكطنػػػػؾ مكػػػػاف تسػػػػتخدـ فيػػػػو الكممػػػػات ىػػػػؿ  ياا كركحينػػػػا كأكاديمينػػػػاجتماعينػػػػ
جميبلت؟ ىػؿ تعربػكف عػف تقػديركـ  فلمبنياف؟ أييا األزكاج، ىؿ تخبركف زكجاتكـ أني

؟ فالزكجػػػة التػػػي تسػػػمع مثػػػؿ ىػػػذه األشػػػياء مػػػف مؤكػػػدةبكممػػػات   فكخػػػدمتي فلمحبػػػتي
ف ىػػػػذا ينطبػػػػؽ عمػػػػى كثػػػػر جمػػػػاالن زكجيػػػػا ستصػػػػبح عمػػػػى األرجػػػػح شخصػػػػية ركحيػػػػة أ

، زكجػػات، ىػػؿ تقػػارنيف زكجػػؾ مػػع رجػػاؿ آخػػريف، ربمػػا أبػػكؾي أيتيػػا ال، كػػذلؾسػػيداتال
تركػػزيف عمػػى تمػػؾ الصػػفات التػػي يمكنػػؾ أف تكػػكنى  و باسػػتمرار بإخفاقاتػػوو أـنػػكتذكري
 الرجاؿ الذيف يتـ احتراميـ كتشجيعيـ يصبحكف رجاالن أفضؿي ألف ؟لو فييا ممتنة
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ؾ، أـ أنػؾ تركػز فقػط أييا القس، ىػؿ سػاعدت فػي خمػؽ جػك مػف التشػجيع فػي كنيسػت
نػػو عنػػدما يقتػػرب مكعػػد مجػػ   المسػػيح ثانيػػة، إالصػػفات السػػمبية لمنػػاس؟ قػػاؿ بػػكلس عمػػى 

يقتػػرب يػػـك الػػرب، سػػنحتاج إلػػى المزيػػد مػػف التعزيػػة كالتشػػجيع داخػػؿ جسػػد المسػػيح: "غىٍيػػرى 
ػػػٍؿ كىاًعًظػػيف ػػادىةه، بى ػػػا ًلقىػػٍكـو عى ػػػنىا  ( (parakaleo comfort تىػػاًرًكيفى اٍجًتمىاعىنىػػا كىمى بٍعضي

" ٍكفى اٍليىٍكـى يىٍقريبي مىى قىٍدًر مىا تىرى ًباألىٍكثىًر عى ا، كى  ي)ْٖٗ(بىٍعضن
يجػػب عمينػػا مكازنػػة كممػػات التػػكبيخ بكممػػات التشػػجيع المخمصػػةي لقػػد كػػاف مػػف المفيػػد 
نفاقيػاي فػي كػؿ مػرة  جدا بالنسبة لػي أف أفكػر فػي كممػاتي كعممػة أقػـك باسػتمرار بإيػداعيا كا 

مػػا، أحقػػؽ كدااػػع  صػػ يرة فػػي قمػػكبيـ، كالتػػي ربحػػت لػػى الحػػؽ فػػى أقػػـك بتشػػجيع شػػخص 
سحب، )التقػكيـ أك التػكبيخ(ي لقػد تعممػت، مػف خػبلؿ بعػض التجػارب المؤلمػة، أف محاكلػة 
التػػكبيخ أك تصػػحيح شػػخص مػػا قممػػا نشػػجعو أكلػـػ نشػػجعو عمػػى اإلطػػبلؽ، لػػف يػػؤدم إال 

 ىايإلى خمؽ فجكة في عبلقتنا التي يصعب أك مف المستحيؿ عبكر 
اعػػرؼ أف المسػػاف ال يمكػػف تركيضػػو بأنفسػػنا فقػػط، بػػؿ بػػالركح القػػدس:"ألىف  كيػػؿ   -ٓ

ػ قىػٍد تىػذىل ؿى ًلمط ٍبػًع اٍلبىشىػًرمٍّي كىأىم  افىاًت كىاٍلبىٍحًري اًت ييػذىل ؿي، كى ، طىٍبعو ًلٍمكيحيكًش كىالطُّييكًر كىالز ح  ا المٍّسىػافي
ده ًمفى الن    )َْٗ(اًس أىٍف ييذىلٍّمىويي ىيكى شىرٌّ الى ييٍضبىطي، مىٍمميكٌّ سيمًّا ميًميتناي"فىبلى يىٍستىًطيعي أىحى

سيككف مف األسػيؿ بالنسػبة لنػا تػركيض حيػكاف متػكحش بػدالن مػف تػركيض لسػاننا دكف 
 نعمة مف اهللف تذكرنا معركتنا مع المساف بحاجتنا إلى التطيير كالمؿء بالركح القدسي 

، كػػاف لسػػانو الػػنجس الػػذم تسػػبب لػػو  فػػي معظػـػ فػػي حضػػرة اهلل ءشػػعياإىػػذه قصػػة 
عندما كاف النبي الشاب يحػزف عمػى إثمػو كيخػبط فػي يػأس ميػؤكس  )ُْٗ(الخزل كالتبكيتي

منػػو، فعػػؿ اهلل مػػا اسػػتطاع اهلل أف يفعمػػو فقػػط: أرسػػؿ سػػيرافيـ لػػيمس بنعمػػة شػػفتى إشػػعياءي 
 : قىػػاؿى ، فىػػاٍنتيًزعى  ًإف  ىػػًذهً "كجمػػرة سػػاخنة مػػف المػػذبح المقػػدس كطيرىمػػا"، كى ػػفىتىٍيؾى قىػػٍد مىس ػػٍت شى

" ًطي ًتؾى كيفٍّرى عىٍف خى ، كى ًإٍثميؾى
 "ىاأنذا أرسمنى"ي :اآلف استطاع أشعياء أف يقكؿ )ِْٗ(

 يطيارة شفاىنا كاستخداـ اهلل لنا عبلقة مباشرة بيف داامناىناؾ 
                                                           

 ٕ٘: ٓٔ عب ٜٛٗ
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اعمػػػػػـ أف المسػػػػػافن المنضػػػػػبطن يػػػػػؤدم إلػػػػػى حػػػػػب الحيػػػػػاة كالرجػػػػػاء فػػػػػي األيػػػػػاـ  -ٔ
:" ة المقبمػة:الصػالح ػػانىوي  ألىف  ةن، فىٍميىٍكفيػٍؼ ًلسى ػاًلحى ػا صى يىػرىل أىي امن يىػػاةى كى ػٍف أىرىادى أىٍف ييًحػب  اٍلحى مى

ٍكًر" ا ًباٍلمى شىفىتىٍيًو أىٍف تىتىكىم مى عىًف الش رٍّ كى
 ي)ّْٗ(
يكسػػػػر  ،مثػػػػؿ الحصػػػػاف الجػػػػامح ال يػػػػر ممجػػػػـ  سػػػػيككف المسػػػػاف غيػػػػر المنضػػػػبط

تػدفعيا  ،ي إف السػفينة التػي ليسػت ليػا دفػة، كيسػحؽ الثمػاراألسكار، كيدمر الممتمكات
 الصػػخكري نحػػكفػػي طريقيػػا لمخطػػر كسػػتككف مدفكعػػة ، كسػػتعرض كػػؿ شػػخص الريػػاح

لمكنيسػػة كيػػدمر سػػنكات مػػف  كالمسػػاف المشػػتعؿ سيشػػعؿ نػػارنا تكتسػػح المنظػػر الطبيعػػي
 الزراعة كال رس كالنمكي

بيا أشخاص أخفقػكا فػي إبقػاء معظـ األضرار التي حدثت في ممككت اهلل قد قاـ 
حػارس عمػى بػاب شػفاىـي كلكػف إذا كنػا نحػب الحيػاة عمػى أكمػؿ كجػو كالتمتػع بجميػػع 

، دعكنػػا نقػػرر أف نراقػػب البكابػػة األماميػػة المثمػػرة التػػي خططيػػا  اهلل لنػػااأليػػاـ الجيػػدة ك 
ػػا فػػي الصػػباح كنيقظػػو عنػػد الظيػػربكػػؿ يقظػػةف كنعػػٌيف حا ، كنتحقػػؽ منػػو فػػي الميػػؿف رسن

 ا بدكف حراسةي، كلف تككف شفتيؾ أبدن بنعمة اهلل ذلؾ حدد 
األيػػػاـ الجيػػػدة ىػػػي أمػػػاـ الشػػػخص الػػػذم يحػػػرس ىػػػذه البكابػػػة األماميػػػة لحياتػػػوي 

كاكتسػب احترامػوي سػػكؼ  أمامػو ألنػو بكمماتػو قػد أسػس شػرفو سػتككف ىنػاؾ أيػاـ جيػدة
العبلقػػات تكػكف ىنػػاؾ أيػػاـ جيػػدة أمػػاـ عاامتػػو ألنػو تحػػدث بالكممػػات التػػي تبنػػي كتقػػكم 

يػتكمـ بالكممػات التػي تشػجع كتبنػى األسريةي ستككف ىناؾ أيػاـ جيػدة فػي كنيسػتو ألنػو 
تمتػػع الحقيقػػي ، كالالنياايػػة السػػتثماره ىػػي حػػب الحيػػاةجسػػد المسػػيحي كسػػتككف النتيجػػة 
 لييةيكالطاىر بالمكاىب )العطايا( اإل

 اح ن  رحمة شخصية
احػػػدة أك أخػػػرلي كلكػػػى أكػػػكف ك ، يقكدنػػػا نحػػػك كجيػػػة إف المسػػػاف ىػػػك دفػػػة حياتنػػػا 
فػػي زكاجػػي كخػػدمتي كانػػت عػػادة تمػػر عبػػر  ا، أم بػػؤس أك ألػػـ تحممتػػو مبكػػرن اصػػادقن 

(ي لػػف أنسػػى أبػػدنا ّ: ُُْركسػػة لمسػػاني غيػػر المقػػدس )انظػػر مػػز البكابػػة غيػػر المح
، أنني بدأت أدرؾ العبلقػة بػيف كبلمػي كقمبػيي مػف خػبلؿ تجربػة  الكقت، كمبشر شاب

، فػػػتح الػػػرب بالكممػػػاتا ، حيػػػث أعثرتػػػو عميقنػػػة مػػػع صػػػديؽ عزيػػػزؤلمػػػة كمثيػػػرة لم ايػػػم
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عينػي لرؤيػػة حػاجتي إلػػى قمػب يسػػكع الطيػبي فبكيػػت كاعترفػت أمػػاـ الػرب كىػػك يمػػرر 
، كأظيػر عػدـ تبلعػب، كاحكػـ، كألحػؽ الضػرربعض المشاىد أماـ ذىني حيث كنػت ا

طييػػػر قمبػػػي أف الػػػرب قػػػاـ بت االحتػػػراـ كالتقػػػدير لمشػػػاعر كحريػػػات كآراء اآلخػػػريفي بمػػػا
، عرفػت أنػو قػد تػـ التكصػؿ إلػػى لػؾ اليػـك كغمػر ركحػي بفػرح ال يكصػؼفػي ذ بنعمتػو

 بداية جديدة في رحمتي الركحيةي
: ٔغػػؿ )ا فػػي العػػكدةي قػػراءة زاكيػػة، كلػػـ أرغػػب أبػػدن  كنػػت أعمػػـ أننػػي قػػد اسػػتدرت

، فكر في كمماتػؾ مثػؿ البػذكر الصػ يرة التػي تػزرع فػي قمػكب النػاس مػف ي اآلف(ٖ-ٔ
، فمػا ىػك ا سػياةتحمػؿ ثمػارنا جيػدة أك ثمػارن  ي إذا كانت كػؿ كممػة عبػارة عػف بػذرةحكلؾ

كاطمػػػب مػػػف الػػػرب أف  تكقعػػػو فػػػي المسػػػتقبؿ؟ خػػػذ بضػػػع دقػػػااؽنػػػكع الحصػػػاد الػػػذم ت
ي ال تتػػردد فػػي التحػػدث عػػف ـ كمماتػػؾي اكتػػب مػػا يظيػػره لػػؾ الػػربيسػػاعدؾ عمػػى تقيػػي

 إجاباتؾ مع مجمكعتؾي
 حيتجىت الفكرات 

ػػػاي ، بػػػؿ بأفكاشػػػبينا بيسػػػكع، لػػػيس فقػػػط بأقكالنػػػا، كتنضػػػجنا يمكننػػػا قيػػػاس رنػػػا أيضن
كؿ فكر يمػر عبػر أذىاننػا يعبػر ليس  )ْْٗ(، أك ما نسكف فيوفنحف نصبح ما نفكر بو

بػالتحكـ فينػػاي  كػؿ فكػر نسػمح لػو، في لكػف كػؿ فكػر نختػار أف نسػػكف فيػومػف نحػعػف 
، كلكػف يمكنػؾ كؽ رأسػؾمنع الطيػكر مػف الطيػراف فػ ككما قاؿ مارتف لكثر: "ال يمكنؾ
 منعيـ مف بناء عش في شعرؾ"ي

 حياتنا الفكرية في الحياة اليكمية كالعالقات تأثير -أ
، حػػدث الػػرب إلػػى قمبػػي كقػػاؿ: "يػػا بنػػيا كمبشػػر شػػاب عنػػدما تأتػػذكر اليػػـك جيػػدن 

عامؿ مع بعض اإلحباطات بالثقافة، ككذلؾ المشػاكؿ فػي أنت رجؿ غاضب"ي كنت أت
ي صػػباح أحػػد ي فػػأقػػكد مػػف كاقػػع التيػػيج كلػػيس المحبػػةك اعمػػـ الخدمػػة، ككجػػدت نفسػػي 
)فك، "المبكتػة، قػرأت تمػؾ الكممػات األياـ في كقت عبادتي ػا شىػعىرى ( ًفػي نىٍفًسػًو رألىن ػوي كىمى

"ي كبيػػذه الكممػػات اختػػرؽ  ػػذىا ىيػػكى ، أنػػا "يػػا رب :الػػركح القػػدس قمبػػيي لكننػػي جادلػػتىكى
، أنػػت ا يػػا ابنػػي"حسػػنن  :ؿ بالمقابػػؿيقػػك  ي أعتقػػد أننػػي سػػمعت الػػرب"لسػػت رجػػؿ غاضػػب

                                                           
 ٚ: ٖٕأم  ٜٗٗ
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ف لػػػػػـ يجعمنػػػػػى أختبػػػػػ    كراء أم منصػػػػػبيمبشػػػػػر غاضػػػػػبف" ضػػػػػحكت بصػػػػػكت عػػػػػاؿو
 التطيير كالحريةي إلىاإلعتراؼ أدل 

ىؿ تجٌرب إيكاء أفكار غاضبة مستيترة تجاه شخص آخر؟ ىؿ تعاني مف القمػؽ 
ألفكػػار كالخػػكؼ؟ ىػػؿ تتصػػارع فػػي بعػػض األحيػػاف مػػع األفكػػار الذاتيػػة المػػدمرة؟ ىػػؿ ا

ر مػف ، لكنو لف يككف سػيبلنف منػذ أكثػسبب لؾ اليزيمة؟ ىناؾ أمؿ كرجاءالشيكانية  ت
، لكػف الػركح كاالنضػباط انسانن إ"الركح كالجسد يصنعاف  :مااتي عاـ، عٌمـ جكف كيسمي

التدميريػػػػة الذاتيػػػػة ي االنتصػػػػار عمػػػػى األفكػػػػار الشػػػػيكانية كالسػػػػمبية ك "ايصػػػػنعاف مسػػػػيحين 
 ؿ كسااؿ االنضباط الشخصيي يمكنؾ ت يير طريقة تفكيرؾيمف خبل ،سيحدث بالنعمة

ار إيجابيػة ي "إذا فكرنػا بأفكػنتصػرة ميمػة ألننػا نظػف أننػا نجحنػاإف حياة الفكػر الم
ا إيكراقية كمفعمة بالصحة جابييف كراغبػيف ، فسكؼ نصبح في نياية المطاؼ أشخاصن

أك مريضػة، فسػكؼ نتحػكؿ كػارنا قاتمػة، سػمبية، ما إذا كنػا نفكػر أفأكنافعيف كصحييفي 
 )ْٓٗ("ىييي األفكار تقكد إلى األفعاؿي، كمرضإلى أشخاص كايبيف، كسمبيف

، فػػإف كاحػػدة مػػف أعظػػـ المعػػارؾ التػػي يكاجييػػا عنػػدما يتعمػػؽ األمػػر بحيػػاة الفكػػر
الكثيريف ىي المعركة مع الشيكةي "الشيكة تسػكف بشػكؿ مقصػكد فػي األفكػار الخاطاػة 

القػبض عمييػا كجعميػا رية في أذىاننا التي يجب تعقبيػا ك كالحسيةي ىذه ىي الخيكؿ الب
ي كيػؼ كالتػدميراإلدمػاف  أفكػار إنيا ليست أفكار برياة، كلكنيا  )ْٔٗ("يمطيعة لممسيح

 )ْٕٗ(نأسرىـ؟
 تدريبات عممية لحياة الفكر الن ي -ب
 )ْٖٗ(نفسؾ: "احرص عمى مراقبة نفسؾ عف كثب"ي الحظ -ُ

تكػػػكف أكثػػػػر عرضػػػػة لئلغػػػػراء تػػػػى و اعػػػػرؼ مى تكػػػػكف التجربػػػة أقػػػػكلاعػػػرؼ متػػػػ
ػػا شػػابن  الضػػمانات البلزمػػة كالتجربػة كابػػفً  ا، أتػػذكر قػػراءة فػػي حياتػػؾي عنػدما كنػػت قسيسن
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 Figateing" سػػػبرجفي فػػػي أحػػػد الفصػػػكؿ ليؼ تشػػػارلز، مػػػف تػػػأمحاضػػػرات لطبلبػػػي
Fits"،  ارب كاالغػػػراءات التػػػي تتبػػػع ف يتحػػػذركا مػػػف التجػػػأىػػػك يعمٍّػػػـ القػػػادة الػػػركحييف

ي لقػػد كانػػت ىػػذه نصػػيحة صػػمبة كمتينػػة لخدمػػة، كاإلعيػػاء، أك الصػػراعأكقػػات نجػػاح ا
 )ْٗٗ(ي.H.A.L.Tبالنسػػبة لػػيي تسػػتخدـ بعػػض بػػرامج الشػػفاء أكااػػؿ حػػركؼ الكممػػات 
 لممساعدة في شفاء الناس لمبقاء في حالة تأىب لئلغراء كالتجاربي

H – Hungry / A – Angry / L – Lonely / T – Tired 
اسػػػية عنػػػدما نكػػػكف جػػػااعيف لمطعػػػاـو عنػػػدما نشػػػعر أننػػػا قػػػد كحس انحػػػف األكثػػػر ضػػػعفن 

و عنػػدما نشػػعر بالعزلػػة كالكحػػدةو كعنػػدما نكػػكف مسػػػتنزفيف  عكممنػػا بشػػكؿ غيػػر عػػادؿ كظػػاـل
ا كحساسػػيةي عقمينػػا كركحينػػا كجسػػديناي الشػػيطاف يحػػب أف يسػػتفيد منػػا فػػي أكثػػر المحظػػات ضػػعفن 

مػػف تكتيكػػات كحيػػؿ الشػػيطافي "ايٍصػػحيكا اي اقتػػرب إلػػى اهلل، كاحػػذركا تكقػػؼف تكقػػؼ، اقػـػ حارسنػػ
ي" ، يىجيكؿي ميٍمتىًمسنا مىٍف يىٍبتىًمعيوي ىيكى ـٍ كىأىسىدو زىاًارو كاي ألىف  ًإٍبًميسى خىٍصمىكي كىاٍسيىري
)ََٓ(   

ًميػػًع  -ِ ػػةي، ًلجى مٍّصى ػػةي اهلًل اٍلميخى ٍت ًنٍعمى تعمػػـ اف تقػػكؿ "ال" بنعمػػة اهلل: "ألىن ػػوي قىػػٍد ظىيىػػرى
نىًعيشى ًبالت عىقًُّؿ كىاٍلًبػرٍّ كىالت ٍقػكىل الن اًس، ميعىمٍّ  كرى كىالش يىكىاًت اٍلعىالىًمي ةى، كى مىةن ًإي انىا أىٍف نيٍنًكرى اٍلفيجي

اًضًر"    )َُٓ(ًفي اٍلعىالىـً اٍلحى
، "أنػػػا ال أممػػػػؾ ال يسػػػتطيع أم مسػػػػيحي أف يقػػػكؿ ضػػػػبط الػػػنفسيتعٌممنػػػا النعمػػػة 

مػػف خػػبلؿ الػػركح ، مصػػة  تعمػػؿ داخػػؿ قمكبنػػااهلل المخ " إف نعمػػةارمسػػيطرة عمػػى أفكػػ
"ي مػي عػف "الفجػكر كالشػيكات العالميػة، تمكف كؿ مسػيحي مػف التخالقدس الساكف فينا
، لػيس عمينػا أف بنعمػة اهلل) َِٓ(داخمؾ ىك ركح السيطرة عمى النفسيالركح القدس في 

ف "قػكؿ "الي كتػدرب عمػى بمحظػة ي اعتمػد عمػى  ىػذه المحظػة لحظػةآمف بيػذانستسمـي 
 يلؤلفكار التدخمية

يػػا اعػرؼ مػػا يثيػػر األفكػػار الجسػديةي أعػػرؼ مػػا الػػذم يسػبب لػػؾ المتاعػػبي اقطع
منػػي ، فػػبل تأخػػذه إذا كػػاف ىػػذا يبػػدك جػػذرينا لم ايػػة فمػػف حياتػػؾي كاعمػػؿ عمػػى إماتتيػػا
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ٍينيػؾى اؽ األفكار الشػيكانية، قػاؿ يسػكع: "و خذىا مف يسكعي في سيفحسب فىػًإٍف كىانىػٍت عى
ػػاًاؾى كىالى ييٍمقىػػى اٍلييٍمنىػػى تي  ػػدي أىٍعضى ٍيػػره لىػػؾى أىٍف يىٍيًمػػؾى أىحى ، ألىن ػػوي خى ٍنػػؾى ٍعًثػػريؾى فىاٍقمىٍعيىػػا كىأىٍلًقيىػػا عى

ـىييجى  يىن   )َّٓ("سىديؾى كيمُّوي ًفي جى
ة مػف جيػة القداسػة؟ ىػؿ أنػت عمػى اسػتعداد لتقػديـ تضػحيات مؤلمػت جاد ىؿ أن

حكػي الػدكتكر مايكػؿ أفيػرم، كىػك ؾ هلل؟ يكمحبتػكغير مريحة مف أجػؿ حراسػة ذىنػؾ 
 ب جاء إلى مكتبو لتقديـ اعتراؼي، قصة شارايس كمية الكتاب المقدس

، لكنػػو قػػاؿ إنػػو يشػػعر باألسػػؼ كيريػػد لمػػرايس أفيػػرم أف كػػاف يػػزكر مكاقػػع إباحيػػة
ػا جػدنا كمكسػكرن اكةي فر لو كأف يحاسبو عمػى الطيػارة كالنقػ جػدناي كبعػد  اي لقػد بػدا مخمصن

د بضػعة أسػابيع، مػرة د نفس الشاب مرة أخرل بنفس االعتػراؼي كبعػبضعة أسابيع عا
 كامتحنػوي "أعتقػد أنػؾ تريػد النقػاء الػرايس أفيػرم فػي عيػكف الشػاب ، نظػراأخرلي أخيرن 

ي ىػػؿ سػػتككف عمػػى اسػػتعداد لبللتػػزاـ اليػػـك أنػػو إذا كػػاف ا، لكننػػي لسػػت متأكػػدن كالطيػػارة
فسػكؼ تقػـك إمػا بػالتخمص منػو ، ة مػرة أخػرلالكمبيكتر الخاص بػؾ يسػبب لػؾ الخطيػ

ي ألف ىػذا سػيككف ذلػؾقػاؿ الشػاب أنػو ال يمكػف أف يفعػؿ " بمطرقػة؟ أك بيعو أك كسػره
ي كقػػاؿ إنػػو بحاجػػة إلػى الكمبيػػكتر لممدرسػػةي أجػػاب الػػرايس أفيػػرم: "إذف كثيػػرة تضػحية

 ا بشأف الطيارةف"أنت غير جاد حقن 
فسػػيـ مػػف بعػػض كسػػااؿ رمػػاف أنأكلاػػؾ الػػذيف ال يرغبػػكف فػػي بنػػاء الضػػمانات كح

فػي سػػعييـ لمفػرح الركحػػي  الراحػة
ال يريػػػػػدكف حقػػػػػا الطيػػػػػارةي شػػػػػيد 

ٍيػػػػػػػػدنا قىطىٍعػػػػػػػػتي : قػػػػػػػػاابلن أيػػػػػػػػكب  "عى
، فىكىٍيػػػػػػػػػػ ؼى أىتىطىم ػػػػػػػػػػعي ًفػػػػػػػػػػي ًلعىٍينىػػػػػػػػػػي 

ػػػػػػػػٍذرىاءى؟" ي ىػػػػػػػػذه شػػػػػػػػيادة عمػػػػػػػػى عى
إلػػػى النصػػػر الحسػػػـ الػػػذم يػػػؤدم 

 يكال مبة
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بىاًبي ةي فىاٍىريٍب ًمٍنيىا"الش   اىرب مف الشيكة كاتبع الفرح: "أىم ا الش يىكىاتي  -ّ
)َْٓ( 

ب ذىنػػؾي فبمجػػرد فػػي بػػا ااعنػػاي ال تدعػػو يضػػع أقػػداـ مخالبػػوالشػػيكة تشػػبو أسػػدنا ج
و كلػف ي ػادر د )الشػيكة( حتػى يػتـ إشػباع شػييتياسػفتحؾ لباب ذىنؾ، سػكؼ يمػتيـ األ

فعميػو ، ا أف يكػكف مقدسنػاإذا كػاف يريػد حقنػإنػو  تمقاء نفسوي يقكؿ بكلس لتيمكثػاكسمف 
 طػػػى  أك التبريػػػر أك حتػػػىنملشػػػيكةي يجػػػب عميػػػو عػػػدـ التفكيػػػر الأف ييػػػرب مػػػف فكػػػي ا

 يالتفكير في إشباع  ما حرمو اهلل
، فػبل تشػاىد البػرامج أك تقػرأ الكتػب أك تػزكر مكاقػع ذا كنت تريد أف تككف مقدسناإ
ـ اص الػذيف تعػرفيي إىػرب مػف األمػاكف كاألشػخترنت التي تسبب اإلغراء كالتجربةاإلن

ب ػض النظػر عػف مػدل  ي ال تفػتح البػاب أمػاـ اإلغػراء كالتجربػةسكؼ يطمبػكف جسػدؾ
، يجػػب اخػري إذا كنػػت تريػػد أف تكػكف منتصػػرن عمػػى الجانػػب اآل فضػكلؾ لمعرفػػة مػػا ىػك

 فاء المجربي اجعميا عادة فى حياتؾعميؾ أف تفعؿ كما فعؿ يكسؼ كىرب مف ند
ػػعى ال ػػًذيفى  كىاٍتبىػػًع اٍلًبػػر  ابحػػث عػػف الفػػرح فػػى اهلل: " -ْ ب ػػةى كىالس ػػبلىـى مى ػػافى كىاٍلمىحى كىاإًليمى

ي"  )َٓٓ(يىٍدعيكفى الر ب  ًمٍف قىٍمبو نىًقيٍّ
أفضؿ طريقة كجدتيا أف افقد تػذكؽ لؤلشػياء التػي ىػي خػارج الحػدكد بالنسػبة لػي 

احػػدة فػػي ف لحظػػة ك إكأشػػياء أبديػػةي  ،أفػػراح فااقػػة بكثيػػر كمسػػرات سػػماكيةىػػك تػػذكؽ 
عػػػػؿ الممػػػػذات الخاطاػػػػة الشػػػػريرة  تبػػػػدك مممػػػػة بالمقارنػػػػةي اليػػػػركب مػػػػف اهلل تج حضػػػػرة

ركف ىػػػـ أكلاػػػؾ الشػػػيكات دكف متابعػػػة البػػػر لػػػف يبعػػػد شػػػيكةي الرجػػػاؿ كالنسػػػاء المنتصػػػ
كيمؤلكف قمكبيـ كأذىػانيـ بأشػياء مػف شػأنيا أف تعػزز مسػيرتيـ مػع  الذيف يتبعكف البر

اهلل، كيزرعػػػكف الحميميػػػة  مػػػع اهلل كتزيػػػد مػػػف تمػػػتعيـ بػػػاهللف فيػػػـ يسػػػتمتعكف بالشػػػركة
، كيطػػػكركف كيسػػػتخدمكف مػػػكاىبيـ التػػػي منحيػػػا ليػػػـ الجيػػػدة كف الكتػػػب، كيقػػػرأالصػػػحية

كف أف فػػػريعممكػػكت اهللي فيػػـ ال يسػػػمحكف ألذىػػانيـ أف تصػػبح عاطمػػةي  كيبنػػكف، اهلل
 ففاطلشيا بممع ىكالباطؿ كالفارغ  ذىف لا

                                                           
 ٔٔ: ٕبطرس ٔ ٗٓ٘
 .ٕٕ: ٕ يت ٕ ٘ٓ٘
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ةي  -ٓ سىًدي ةن، بىٍؿ قىػاًدرىةه ًبػاهلًل استأثر كؿ فكر لكممة اهلل: "ًإٍذ أىٍسًمحى بىًتنىا لىٍيسىٍت جى ارى ميحى
ميٍستىٍأًسػػًريفى كيػػؿ   ٍعًرفىػػًة اهلًل، كى ٍمػػكو يىٍرتىًفػػعي ًضػػد  مى كيػػؿ  عي ػػكفو ىىػػاًدًميفى ظينيكننػػا كى مىػػى ىىػػٍدـً حيصي عى

ًة اٍلمىًسيًح" ًفٍكرو ًإلىى طىاعى
 ئَٓ

 Stephenكممػة اهللي كتػب جعػؿ كػؿ فكػرة عبػدان ل ف مفتاح النصػرة كال مبػة ىػكإ
Arterburn  كFred Stoeker  سمسػػمة مػػف الكتػػب لمسػػاعدة الرجػػاؿ عمػػى الت مػػب

يػػػػا لمرجػػػاؿ ىػػػي تعمػػػػـ نعمػػػى اإلغػػػراءات الجنسػػػيةي أحػػػػد األشػػػياء العمميػػػة التػػػي يعممك 
، ممارسػػة االنضػػباط باالبتعػػاد بسػػرعة عػػف العينػػيف"ي كبعبػػارة أخػػرل إنضػػباط "انحنػػاء

ا قكينػا كم يػػرنا لمحيػاةي لكػػنيـ يقكلػػكف يمكػف أف يكػػكف ىػذا تػػدريبن  )َٕٓ("الثمػرة المحظػػكرة"ي
ػػا أف تػػدريب انحنػػاء العػػيف لػػف يكتمػػؿ بػػدكف تػػدريب الػػذىف عمػػى التأكيػػد المسػػتمر  أيضن

و "أنػػا عبػػد "بػػثمف : "لػػيس لػػدٌم أيػػة حقػػكؽ خاصػػة بػػي"و "لقػػد تػػـ شػػرااىلمحػػؽ الكتػػابى
 محبكب مف اهلل"ي

ػػا، ال يمكنػػؾ ييي عينيػػؾ)انحنػػاء(  التكقػػؼ بمجػػرد ارتػػداد لمخػػركج مػػف السػػجف تمامن
بكممػػة اهلل إلػػى ، الػػذم يجػػب أف يت يػػر تأخػػذ خطػػكة أخػػرل عبػػر البػػاب الثػػانييجػػب أف 

بػبل حقػكؽي كػاف يحػب ( ؟ مثؿ خادـ )عبػدكيؼ كاف يسكع يفكر يييالتفكير مثؿ يسكع
( مػػف أجػػؿ خػػاطر أبيػػوي كاختػػار التخمػػي عػػف ٗ: ُالبػػر كيكػػره الشػػر )انظػػر عبػػرانييف 

 يشترينا ألبيو بثمفي ا لكىحقكقو ليصبح عبدن 
 ألنفسػنا،، يجػب أف نفكػر مثػؿ يسػكعي لػـ نعػد ممكػا كاآلف بعد أف تـ شػراؤنا بػثمف

نىػػػػايلػػػػدينا أم حقػػػػكؽ خاصػػػػة بنػػػا خػػػػارج عنػػػػوكلػػػيس  بيػػػػكا ًمػػػفى الزٍّ ـٍ لىٍسػػػػتيـٍ  ييييي" ايٍىري أىن كيػػػػ
؟ ـٍ ي  ألىٍنفيًسكي ـٍ قىًد اٍشتيًريتيـٍ ًبثىمىفو ديكا اهللى ألىن كي " )فىمىجٍّ ـٍ  (يَِ-ُٖ: ٔكك ًُفي أىٍجسىاًدكي
ر ىػذه اآليػة إلػى ، قمػت أنػا )فريػد( بتقطيػؿ معركتي مف أجؿ النقاكة الجنسػيةخبل

 ، كالتي غيرت ذىني بالكامؿ في النياية:النكاة األساسية
 يفي النظر إلى ذلؾ أك التفكير فيوو أنت ليس لديؾ السمطافليس لديؾ الحؽ 

                                                           
 ٘-ٗ: ٓٔ وكٕ ٙٓ٘
 ٚٔ: ٕتك ٚٓ٘
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و مػػا نسػػميو ، سػػكؼ تكاجػػا لمتفكيػػر عمػػى ىػػذا النحػػكت ييػػر ذىنػػؾ حقنػػ عنػػدما يػػتـ
   )َٖٓ(يمكت اإلغراء كالتجربة

عػػػػف اهلل،  حإسػػػػتاثار كػػػػؿ الفكػػػػر الجػػػػام، فقػػػػـ بإذا كنػػػػت تريػػػػد حيػػػػاة فكريػػػػة نقيػػػػة
ة تػػاهللي تأمػػؿ فػػي كمم، كغيػػرؾ مػػف النػػاس الػػذيف ال يطيعػػكف كممػػة كالخطيػػة، كنفسػػؾ

أنػػػت فػػػي المسػػػيح كمػػػف الػػػذل تنتمػػػي إليػػػوي كممػػػا دعيػػػا تعممػػػؾ مػػػف  )َٗٓ(ا كلػػػيبلن نيػػػارن 
بالكتػػاب المقػػدس، كممػػا فكػػرت أكثػػر بحػػؽ فػػي الجنسػػيةي ربمػػا  اأصػػبحت أكثػػر تشػػبعن 

، مػع نفػس الجػنس ، فإنؾ تصػارعة المعاممةي ربما حتى كرجؿ مسيحيتعرضت إلساء
ي اشٌبع نفسؾ بكممة اهلل كاستأثر  كؿ فكرةي كىك أمر غير مألكؼ في عالـ اليـك

خدـ فػػػي الخيػػػاؿ أك ، لػػػيس كأشػػػياء تسػػػت، يمارسػػػكف التفكيػػػر فػػػى اآلخػػػريفؿالرجػػػا
ـ اهلل كرعػاىـ، ، كمػا أحػبيقيف عمػى صػكرة اهلل، كلكػف كأشػخاص مخمػك اإلشػباع الػذاتي
مػف أجميػـي كمػف خػبلؿ الػركح  حتػى أنػو أرسػؿ ابنػو الكحيػد لكػى يمػكتكما قيميـ اهلل 

كأشػػػخاص ذكم قيمػػػة أبديػػػة ، درب نفسػػػؾ عمػػػى التفكيػػػر فػػػي الرجػػػاؿ كالنسػػػاء القػػػدس
كػأخكات،  الذيف يستحقكف الكرامة كاالحتراـي عمـ بكلس تيمكثاكس أف يعامؿ "الشػابات

، كسػػكؼ فكيػػر بيػػذه الطريقػػة، كبنعمػػة اهللدٌرب نفسػػؾ عمػػى الت )َُٓ(بكػػؿ نقػػاء كطيػػارة"
 تختبر الت ييري

ـٍ ًلػػػػ تػػػػدرب عمػػػػى اإلعتػػػػراؼ ككػػػػف قػػػػاببلن  -ٔ ػػػػكي بىٍعضو لممحسػػػػابة: "ًاٍعتىًرفيػػػػكا بىٍعضي
ػػػٍي تيٍشػػػفىٍكاي طىًمبىػػػةي اٍلبىػػػارٍّ تىٍقتىػػػًدري كىًثيػػػرنا ًفػػػي  ، ًلكى ـٍ ألىٍجػػػًؿ بىٍعػػػضو ػػػكي ػػػمُّكا بىٍعضي ًبػػػالز الىًت، كىصى

ًفٍعًميىاي"
 ي)ُُٓ(

، يمكننػي أف أشػيد عمػى أف ىنػاؾ قػكة شػافية إذا كنت تصارع في حياتػؾ الفكريػة
الكبريػاء الػذل ىػك أعظػـ عػف االنكسػار ك في اعتراؼ متكاضعي كما تعممنا في الػدرس 

 عااؽ لمنعمةي لكف اهلل يستجيب لمقمب المنكسر كالمنسحؽي ىذه قصتيي
                                                           

508 Stephen Arterburn, Fred Stoeker, Every Man’s Challenge (Colorado Springs: Water Brook Press 
2004), 53,54. 

 .ٕ: ٔ مز ٜٓ٘
 ٕ: ٘  يتٔ ٓٔ٘
 .ٚٔ: ٘ يع ٔٔ٘
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سػنكات مػف العمػر( يعػاني  ْ، عندما كاف ابننػا جيسػي )امنذ حكالي عشريف عامن 
أصػػػـك لمػػػدة سػػػبعة أيػػػاـي كانػػػت زكجتػػػي، ، قػػػررت أف سػػػرطاف العيػػػكف(مػػػف سػػػرطاف )

بمػػا كػػاف يمنػػع اهلل مػػف شػػفاء طفمنػػا الصػػ يري ، كأنػػا قمقػػيف مػػف أف عػػدـ إيماننػػا ر بيكػػي
كبنػا مجركحػة ككنػا أشاركا عمىٌ ىذاي كانت قم النية ؤمنيف حسنىألصدقاء المكبعض ا

ي سػنطمب إرادتػو ؿ الكحيػد ىػك اهلل ككممتػوي سػنطمبوكنا نعمـ أف الح مضطربيف لم ايةي
، التقػػى الػػرب بػػي  فتػػرةقمكبنػػا راحػػةي كفػػى خػػبلؿ كمشػػياتو حتػػى تجػػد  ، )كبيكػػيالصػػـك

ػػػ ا( بطريقػػػة رااعػػػةي أكػػػد لػػػي رعايتػػػو لجيسػػػي كألسػػػرتناي كأعطانػػػا راحػػػة كاممػػػة فػػػي أيضن
 مشياتوي

بطريقػة أخػرل لػـ أكػف أتكقعيػاي فػي  ا، جعمنػي اهلل حػرن لكف فػى خػبلؿ ىػذا الصػـك
، تحػدث الػركح القػدس أقرأ قصة الكتاب المقدس ألطفػالي المساء السادس عندما كنت

ػبكضكح إلى قمبي كما سمعت   -ا مف قبؿي جاء صكتو كفكرة قكية كغير متكقعة تمامن
ييي بكػؿ مػا ابتميػت بػو مػف كقػت بؿ دعكة لمحرية: إذا كنػت سػتعترؼ ،س مجرد فكرلي

 ؾ المسيحية، سأطمؽ سراحؾ كاحررؾي فعرفت عمػى الفػكر مػف كنػتآلخر طكاؿ حيات
ػعقت بحاجة إلى االعتػراؼ ف كػال يم نػوأاي اعتقػدت ، كنػت خاافنػمحظػة، كلاليػوي لقػد صي

، كجػػدت قمبػػي لكػػف فػػي المحظػػة التاليػػةف ك ؿف ىػػذا ميػػيف كمػػذٌ أفعػػؿ ىػػذا كظننػػت أاف 
 يا، كأردت أف أككف حرن لقد جاء ىذا الصكت بمثؿ ىذا الحبيقكؿ نعـف 

كاعترفػػت بكػػؿ شػػيء كنػػت قػػد  لتػػالي جمسػػت مػػع صػػديقي المكثػػكؽ فيػػوفػػي اليػػـك ا
أف يػراهي لػـ أكػف أعػيش فػي  مكفأخفيتو بعمؽ في الداخؿ حيث ال أحد غير أنا كاهلل ي

نو لـ يفقػد قبضػتو عمػىٌ  أذ إا كفضحت خجمى، و كلكف ألنني لـ أفتح قمبي أبدن الخطية
ػػت ي كانػػت لحظػػة االعتػػراؼ ىػػي المحظػػة التػػي اي مػػف كقػػت آلخػػر سػػكؼ كنػػا اسػػقطمامن

حريػػة بالنسػػبة لػػيي كمػػف ىػػذه المحظػػة، أصػػبح االعتػػراؼ بػػدأت فييػػا عمميػػة الشػػفاء كال
عتػػاد الػػرب عمػػى مكاصػػمة عمميػػة الت ييػػر فػػي داخمػػيي كىنػػاؾ شػػيء أعػػادة كالمسػػاءلة 

إذا كنػػػت  تفقػػػد قبضػػػتيا عنػػػدما يػػػتـ  فضػػػحياي كاحػػػد تعممتػػػو ىػػػك أف اإلغػػػراء كالتجربػػػة
أك أم شػكؿ آخػر مػف  ، إذا كنػت تصػارع األفكػار الشػيكانيةتصارع في حياتؾ الفكرية

ا بػػػالركحي شػػػارؾ حاجتػػػؾ انػػػممتم اأك مرشػػػدن  ا، أشػػػجعؾ أف تجػػػد صػػػديقن أشػػػكاؿ النجاسػػػة
 بشػكؿ منػتظـي ىنػاؾ قػكة فػي لةءلممسػا كدعيـ يصمكف مف أجمؾي كاجعؿ نفسػؾ قػاببلن 
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ػػػأال تنسػػػكا التحريضػػػات األخػػػرل  ممارسػػػة االعتػػػراؼ كالمسػػػاءلةي لكػػػف ي فػػػبل يػػػزاؿ ايضن
، كمػا زاؿ عميػؾ أف تقػكؿ "الف" ب، كال يزاؿ عميؾ اليرك اكساىرن  عميؾ أف تككف متيقظنا

 يكؿ فكرة، كال يزاؿ عميؾ استاثار تعيف عميؾ اتباع البرال يزاؿ ي
اطمػػػب مػػػف شخصػػػيف أك ثبلثػػػة فػػػي مجمكعتػػػؾ التحػػػدث عػػػف أم مػػػف التػػػدريبات 

 ؟اي لماذاياة فكرية نقية أثرت عمييـ كثيرن العممية لح
 تذكير أخير مف كيث دركرم:

ػ لف تيـز )الشيكة( ي ةأف الجيػاد ضػركر  ا مػف خػبلؿ الجيػاد كلػكبشػكؿ كامػؿ تمامن
، بػػالرغـ مػػف العمػػؿ ا مػػف خػػبلؿ العمػػؿ الشػػاؽتشػػبثة أبػػدن أنػػت لػػف تيػػـز ىػػذه العػػادة الم

يػربط ىػذه الػركح الشػريرة فػى ذىنػؾي الذم يجب عميػؾ فعمػوي كحػده يسػكع يسػتطيع أف 
كص مػف ىيكػؿ قمبػؾي اهلل الػذم يسػتطيع أف يطػرد ىػؤالء المصػ ىك فقط ابػف اهلل كحػده

 )ُِٓ(محت لويإذا س صؾي كسكؼ يخمصؾيخم فأيستطيع 
 مياـ الدرس الجتماع الصؼ التالي

سػبكع فػى مراجعػة ىػذا الػدرس بمػا يقؿ عف ثبلثيف دقيقػة ىػذا األ ما الاقض  -ُ
 ا بصيرة مف الركح القدسيذلؾ الشكاىد الكتابية طالبن  يف
ف تحػػػدث فػػى حياتػػؾ كمػػػا أ ل ت ييػػػرات خاصػػة ينب ػػىأاكتػػب فػػى مػػذكراتؾ  -ِ

 يعمنيا لؾ الربي
كاكتػػب فػػى  ،قػػؿ فػػى مزمػػكر كاحػػد فػػى كقػػت عبادتػػؾ اليػػكمىتأمػػؿ عمػػى األ -ّ

 مذكراتؾ ما الذل يقكلو كاتب المزمكر عف طبيعة كشخصية اهللي
جػؿ الت ييػر الركحػى كالنمػك بنػاء أتب فى مذكراتؾ صبلتؾ الشخصية مف اك -ْ

 عمى ىذا الدرسي
تدرب عمى استخداـ دليؿ الصبلة اليكمي لمدكتكر براكف في صػبلتؾ اليكميػة  -ٔ

 لخاصةيا
                                                           

512 Taylor, Richard S. The Disciplined Life. Bloomington, IN: Bethany House, 2002. 
Drury, 173. 
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 الحتدي عشر امختحتن الدرس

 ما هى حػٍسف الاهػباؽ الصخص ى هما مىضح فى هرا الدزض؟ .1

 هػباؽ الصخص ي اإلاهم باليظبت للمظُخي؟الا  ما هما طببا .2

با ماما ه .3  ل ها في الدزض الحادي غشس؟ئاإلاشاز  انخطُالص نالخدٍز

 لُػلىب"؟ لسطالت اوفًل  "مً هى "السحل اليامل .4

 كدم زالر هطاةذ غملُت للخدىم في اللظان، مؼ الشىاهد الىخابُت. .5

ت. ي لى خاخاث غملُت لحُاة الزبػت اكتر أاذهس  .6  الفىٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



231 

 

 
 12الدرس 

 

 االنضباط الشخصي
 الشخصيت والقىتعتث املزاج ذ،الىق الشهيت،

 
 مراحعت الدرس

ي الحػػػادل عشػػػر درسالػػػلشخصػػػى كمػػػا تعممتػػػو فػػػى راجػػػع مجػػػاالت االنضػػػباط ا
 يُُ لمشاركة صمكاتيـ الشخصية مف درس كاطمب مف الطبلب المستعديف

 أهداف الدرس 
 :  بنياية ىذا الدرس، يجب عمى الطبلب أف

   يصكرة المسيح إلىتشكيؿ جؿ الأفيمكا أىمية االنضباط الشخصى مف ي -ُ
يكػػكف لػػدييـ المزيػػد مػػف الفيػػـ العممػػى لكيفيػػة التػػدريب عمػػى الشػػيكة كالكقػػت  -ِ

   يكالمزاج ككيؼ نمارس ىذه التدريبات
 يتعممكا أىمية تطكير القناعات الشخصيةي -ّ

 لقعتث من الحيتة 
مسػػفي  مػػع صػػديؽ راعً أثنػػاء عممػػي فػػي ىػػذه الػػدكرة الدراسػػية، اسػػتمتعت بزمالػػة 

ثناء حديثنا، اعترؼ بأف صراعو األكبر طكاؿ حياتو كخدمتػو كػاف الكسػؿي كاعتػرؼ أك 
قاابلن: "أنا أميؿ إلى النـك كثيرنا كالصبلة قميبلن جػدناف" عنػدما أشػعر باإلحبػاط أك الممػؿ، 
ي "كالخبػر السػار ىػك  بدالن مف أف أصمي أك أدرس، آخذ  قيمكلة طكيمة أكثر مف الػبلـز

ػأف صديقي ال يزاؿ رق بالسػماح لمػرب بت ييػرهي فػي إحػدل األمسػيات،  ايػؽ كيبػدك ممتزمن
بعػػد فتػػرة كجيػػزة مػػف حػػديثنا، تحػػدث إلػػى رعيتػػو عػػف نيتػػو ليصػػبح رجػػؿ صػػبلةي كىػػك 

ا شخصػينا يدرؾ أف اتباع ىػذا االلتػزاـ لػف يكػكف سػيبلن، كلكنػو يتطمػب انضػباطنا كتػدريبن 
 بتأييد الركح القدسي
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اي كػاف لػػدييا جػػكع مػػذتيا مػػرة غيػر مسػػتقرة ركحينػػكانػت األـ الشػػابة التػػي حاكلنػا تم
حقيقػػى هلل، كلكػػف افتقارىػػا إلػػى االنضػػباط الشخصػػي تسػػبب بػػالحزف لنفسػػيا كعاامتيػػاي 
، كالصػػػحكف المتسػػػخة تمػػػؤل الحػػػكض كت طػػػي المنضػػػدة قبػػػؿ أف  ال سػػػيؿ كػػػاف يتكػػػـك

 كانػػػت غيػػػر صػػػحية بسػػػبب العػػػادات ت سػػػمياي كانػػػت حياتيػػػا التعبديػػػة غيػػػر منتظمػػػةي
ايػػػػة السػػػػػياة كعػػػػدـ ممارسػػػػػة الرياضػػػػػةي كانػػػػت غيػػػػػر ميتمػػػػة بزكجيػػػػػا كأطفاليػػػػػاي ال ذا

كباعترافيا بنفسيا، جعؿ افتقارىا إلى االنضػباط الػذاتي لحياتيػا الركحيػة غيػر مرضػية 
لم ايػةي كبعػد سػػنكات مػف الصػراع، أصػػبحت أخيػرنا جػادة فػػي التػدريب عمػى االنضػػباط 

 الشخصي، كبدأت قصتيا تت ير منذ ذلؾ الحيف ي
 رئيصيتالفكرة ال

نضباط الشخصيي في ىػذا ا عف االال يمكف فصؿ نمك إلى صكرة المسيح بعيدن  
، سػػػػنناقش المجػػػػاالت التػػػػي يكػػػػكف فييػػػػا الػػػػدرس

يكينػػػػػا التػػػػػدريب أك االنضػػػػػباط الشخصػػػػػي أمػػػػػرنا ح
، ( حيػػػاة الفكػػػرِ( الكػػػبلـ، ُلمتشػػػكيؿ الركحػػػي: 
( الشػػػيية أك ّ يت الجنسػػػيةبمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الرغبػػػا

( القناعػػػات ٔ  ي( الكقػػػتٓ يالمػػػزاج( ْ يالشػػػيكة
الشخصػػػػػػيةي لقػػػػػػد درسػػػػػػنا أكؿ اثنػػػػػػيف مػػػػػػف ىػػػػػػذه 

، لتػػػػػػػػدريبات الشخصػػػػػػػػيةي كفػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػدرسا
 سنتحدث عف األربعة األخيرةي

التػي  -يرتبط النجػاح فػي الحيػاة المسػيحية 
مباشػػػػرة بمػػػػدل  - تحمػػػػؿ صػػػػكرة يسػػػػكع المسػػػػيح

أنفسػػػنا"ي سػػػيزيد االنضػػػباط  فعاليتنػػػا فػػػي "ضػػػبط
ادتنا بػػاهلل ككػػذلؾ قػػدرتنا عمػػى تمجيػػد اهلل كتقػػدـ إنجيمػػوي حيػػاة داكد الشخصػػي مػػف سػػع

 تكضح ذلؾي
 مجػػاالتتقػػف داكد القيثػػارة كالمقػػبلع كالشػػعري فتحػػت ىػػذه الأشػػاب،  كصػػبي راعو  

ا تفكؽ خيالوي أتت بػو القيثػار أمػاـ الممػؾي  الص يرة األبكاب لتأثير أعظـ ككفرت فرصن
النيايػػة المممكػػةي كمػػف خػػبلؿ شػػعره، مػػا زاؿ  ي، كفػػكالقػػبلع ربػػح لػػو الشػػرؼ كالكرامػػة

ي يشجع ك يؤثر  كيساعد في تشكيؿ حياة التعبد لممبلييف كؿ يـك
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ربمػػا كنػػت تميػػؿ إلػػى االعتقػػاد أف األشػػياء الصػػ يرة ال تيػـػ حقنػػا، كلكنيػػا تفعػػؿ ذلػػؾي 
قراايػػا بػػالقكؿ: لت إيمػػي كارمايكػػؿ ثاإلخػػبلص كاألمانػػة فػػي األشػػياء الصػػ يرة ميمػػةي تحػػد

، حتػػػى أصػػػ ر شػػػيءي إذا كنػػػت تفعػػػؿ كػػػؿ شػػػيء، سػػػكاء كػػػاف كبيػػػرن "كػػػؿ  ا أك شػػػيء ميػػـػ
 ا"يا لمقياـ بأم عمؿ يختاره لؾ الحقن ا، مف أجؿ الرب، فإنؾ ستككف مستعدن ص يرن 

 الدرس 
كمػػػػا كنػػػػا نتمنػػػػىف فػػػػي أحػػػػد األيػػػػاـ، قامػػػػت  ف االنضػػػػباط الشخصػػػػي لػػػػيس سػػػػيبلن إ

ا مف أختيػاي كػاف عمػر كػارم زكجتي، بيكي، بتأديب إحدل بناتنا، كارم، بسبب غضبي
ثػػبلث أك أربػػع سػػنكات فقػػط فػػي ذلػػؾ الكقػػتي قالػػت بيكػػي: "يجػػب عميػػؾ أف تطمبػػى مػػف 
الرب لكى يساعدؾ في الحصكؿ عمى ضبط النفس"ي اختفت كػارم فػي غرفتيػا كعػادت 

"لمػػاذا تبتسػػميف يػػا :لمظيػػكر بعػػد بضػػع دقػػااؽ بابتسػػامة كبيػػرة عمػػى كجييػػاف سػػألتيا أميػػا
ا؟"ي قالػت: "ألنػي صػميت مػف أجػؿ ضػبط الػنفسف" كمثػؿ أنت سعيدة جدن عزيزتي؟ "لماذا 

العديػػد مػػػف المسػػيحييف، اعتقػػػدت كػػػارم أف ضػػبط الػػػنفس ىػػػك شػػيء سػػػيعطيو اهلل عمػػػى 
 الفكري كلكنني، بصفتي كالد كارل، الحظت منذ ذلؾ الحيف أنو لـ يفعؿف

ىػػؿ تػػرل كجػػكد ميػػؿ داخػػؿ الكنيسػػة لمبحػػث عػػف النضػػج الفػػكرم فػػي المجػػاالت 
 التي تتطمب عمى األرجح سنكات مف االنضباط الشخصي؟

 ا ف ىـ األكثر بيجة كفرحن يالمنضبط يفيحيإف المس
يفرحػػػكفي ىػػػذا يعتمػػػد عمػػػى كيػػػؼ  ىنػػػاؾ فكػػػرة أف النػػػاس المنضػػػبطيف جػػػادكف كال

، يتحممػػػػكف رياضػػػػتيـ األكلمبيػػػػكف رس الرياضػػػػيكفي عنػػػػدما يمػػػػاإلػػػػي اإلنضػػػػباطننظػػػػر 
نيـ يفعمكف ذلؾ لفرح المنافسػة كفرصػة الرتػداء الميداليػة بالتأكيد نصيبيـ مف األلـي لك

نػػو و لكالبػػذكر، يتحمػػؿ نصػػيبو مػػف األلػػـ الذىبيػػةي عنػػدما يػػزرع المػػزارع التربػػة كي ػػرس
ٍرًع، مىًجيانػػا يفعػػؿ ذلػػؾ مػػف أجػػؿ فػػرح الحصػػاد " ػػاًمبلن ًمٍبػػذىرى الػػز  ػػاًء حى الػػذ اًىبي ذىىىابنػػا ًباٍلبيكى

ػامً  نُّـً حى ػوي يىًجػيءي ًبػالت رى مى زى ، اا كشخصػين المسػيحيكف أنفسػيـ ركحينػكعنػدما يػؤدب ) ُّٓ("بلن حي
أال نرثػى أبػدنا عمػى رجػؿ أك  يؤدم إلى حياة تزدىر باهللي يجب فإنيـ يفعمكف ذلؾ ألنو
 ، يحصمكف عمى أقصى استفادة مف الحياةيبنعمة اهللامرأة منضبطةي فإنيـ 

                                                           
 ٙ: ٕٙٔمز  ٖٔ٘
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 رس السابؽ()تابع مف الدالمجاالت الحاسمة مف االنضباط الشخصي 
 يتحكـ فى شييتؾ لمطعاـ -ّ
، ىػػذا ىػػك أصػػعب مػػف جميػػع التػػدريبات الشخصػػيةي يػػتـ تػػكفير ال ػػذاء بػػبل شػػؾ  

ف مػػػف أجػػؿ اسػػػتمتاعنا الشخصػػػيي ، كلكػػفقػػػط لمحفػػاظ عمػػػى الحيػػػاةمػػف قبػػػؿ اهلل لػػيس 
، لػػـ يكػػف مػػف المفتػػرض أف يأخػػذ مكانػػوي لػػـ يكػػف القصػػد منػػو أبػػدان تػػكفير الراحػػة كلكػػف

ا ، فتػدريب ا إذا كنت تعيش في بمػد فقيػر أك أكثػر ازدىػارن طمقيفي ال ييـ حقن كالرضا الم
 يشييتؾ ىك أمر حيكم لمتقدـ الركحي

، طبػػػػع بعػػػػض المسػػػػيحييف ركح الشػػػػراىة كاالن مػػػػاس الػػػػذاتيي نحػػػػف فػػػػي ال ػػػػرب
المطػػاعـ ي نختػػار "كػػؿ مػػا يمكنػػؾ تناكلػػو" مػػف ا عمػػى إفراطنػػا فػػى األكػػؿضػػحؾ أحياننػػن

اًىػػدي يىٍضػػبيطي " نفسػػناي لكػػف الكتػػاب المقػػدس كاضػػححتػػى نػػتمكف مػػف خنػػؽ أ ػػٍف ييجى كيػػؿُّ مى كى
 كؿ األشياء تشمؿ شييتنا لمطعاـي )ُْٓ("نىٍفسىوي ًفي كيؿٍّ شىٍيءو 

 لمذا يعد التحكـ فى شييتنا لمطعاـ أمر حيكل لمتشكيؿ الركحى   
ٍيػثي يىكيػكفي كىٍنػزيؾى ىي  ف شيكاتنا تحػدد كجيػة حياتنػا:إ -أ يىكيػكفي قىٍمبيػؾى  نىػاؾى "ألىن ػوي حى
ا ػا )ُٓٓ("أىٍيضن سػكاء أكػاف ذلػؾ  -األشػياء التػي نتػكؽ إلييػا  عٌممنا يسػكع أننػا نطمػب دكمن

الرغبة الشديدة في بطكننا، أك الرغبػة الشػديدة فػي ممارسػة الجػنس، أك الممتمكػات، أك 
 السػػمطة، أك شػػكؽ قمكبنػػا إلػػى اهللي تتشػػكؿ قمكبنػػا مػػف األشػػياء التػػي نختػػار تقييميػػاي إذا
كنػت رجػػبلن أك امػرأة لديػػو ميػؿ إلػػى اإلفػراط فػػي اإلن مػاس، يجػػب أف تعػرؼ أنػػو يعيػػؽ 

 تقدمؾ الركحيي
نٍ يقػػػكؿ سػػػفر األمثػػػاؿ، " ػػػٍع ًسػػػكٍّيننا ًلحى ػػػًرىناضى ًتػػػؾى ًإٍف كيٍنػػػتى شى رى جػػػكف كيسػػػمي  )ُٔٓ("جى

ىػذا  )ُٕٓ(، كأنما رجؿ يقؼ بسػكيف فػي حمقػؾ"فأعاد صياغة ىذه اآلية، "اكبح شييتؾ
رل الػػذم عٌممػػو يسػػكع بخصػػكص اإلغػػراءات ذبط الػػنفس الجػػمػػف ضػػ ىػػك نفػػس النػػكع

 )ُٖٓ(الجنسيةي
                                                           

 .ٕ٘: ٜكو ٔ ٗٔ٘
 ٕٔ: ٙمت  ٘ٔ٘

 ٕ: ٖٕام  ٙٔ٘
 ٕ: ٖٕمذكرات جون وسلى ىف امثال  ٚٔ٘
 ٜٕ-ٕٛ: ٘مت  ٛٔ٘
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 ف االفػػراط فػػى أل شػػس جيػػد سػػي مؿ مػػف رضػػانا عمػػى مػػا ىػػك األفضػػؿ:إ -ب
، ألىن ييـٍ ييٍشبىعيكفى طيكبىى ًلٍمًجيىاًع كىاٍلًعطىاًش ًإلىى ا"  )ُٗٓ("ٍلًبرٍّ

الن أقػؿ فػي أذىاننػا ف االنش اؿ بالطعاـ أك الشيية الطبيعيػة األخػرل سػيترؾ مجػاإ
عر برغبػػة قكيػػة فػػي إظيػػار مجػػد لؤلشػػياء األبديػػةي ككمػػا يقػػكؿ جػػكف بػػايبر: "إذا لػػـ نشػػ

الـي فنفكسػػػنا محشػػػكة بأشػػػياء عمػػػى طاكلػػػة العػػػ ا طػػػكيبلن ييي فػػػذلؾ ألننػػػا قضػػػينا كقتنػػػاهلل
 )َِٓ("ص يرة، كليس ىناؾ مجاؿ لؤلعظـ

كقػػت العشػػاءف فػػي  ا، كػػاف الكقػػت المفضػػؿ لػػي فػػي ذلػػؾ اليػػـك ىػػكعنػػدما كنػػت صػػبين 
الكاقع، كال يزاؿف إف تكقػع الكجبػات المذيػذة المطبكخػة فػي المنػزؿ كالشػركة كضػحؾ زكجتػي 
كأكالدم حػػػكؿ المااػػػدة ىػػػي بعػػػض مػػػف أعظػػـػ أفػػػراح الحيػػػاةي كلكػػػف كانػػػت ىنػػػاؾ أكقػػػات، 
خاصػػة فػػي أيػػاـ شػػبابي، عنػػدما أفسػػد نفػػاد صػػبرل قبػػؿ العشػػاء أفضػػؿ االسػػتمتاع بػػوي فأنػػا 

بػػنفس عمػػؽ الرضػػا كالشػػبعي ىنػػاؾ درس ىنػػا: إف نفػػاد الصػػبر يسػػتبعد  آكػػؿ، كلكػػف لػػيس
الكثيػػر مػػف  -متعػػةو كاالن مػػاس فػػي الشػػعكر بالتكقعػػات، الػػذل يجعػػؿ تنػػاكؿ الطعػػاـ أكثػػر

 يسمب المسيحييف الشعكر بالرضا كالشبع الركحيي -األشياء الجيدة 
 الركحية.، فسكؼ يحجب رؤيتنا اجدن  اإذا كاف الجكع مف أجؿ الطعاـ قكين  -ج

، بينما ذىب التبلميذ إلػى السػامرة لشػراء الطعػاـ، قػاد يسػكع نفػس عطشػى ْفي يكحنا
أىنىػػا ًلػػي طىعىػػاـه " إلػػى الخػػبلصي كعنػػدما عػػاد التبلميػػذ، حثػػكا يسػػكع لكػػى يأكػػؿي لكنػػو قػػاؿ،

ييي طىعىاًمي أىٍف أىٍعمىؿى مىًشياىةى ال ًذم أىٍرسىمى  ـى عىمىمىوي آلكيؿى لىٍستيـٍ تىٍعًرفيكنىوي أىٍنتيـٍ  ي  ُِٓ"ًني كىأيتىمٍّ
ػػػكػػػاف يسػػػكع بحاجػػػة إلػػػى طعػػػاـ ليعػػػيش مثػػػؿ التبلميػػػذي لكنػػػو كػػػاف يػػػدرب  ا، تمامن

تبلميػػػذه عمػػػى عػػػدـ السػػػماح لشػػػييتيـ بػػػأف تعمػػػييـ عػػػف عمػػػؿ الػػػركح فػػػي كػػػؿ مكػػػاف 
 حكليـي كعمميـ أف فعؿ ما يرضي األب ىك أكثر إشباعنا مف أفضؿ كجبة غداءي

فػػػػي سػػػػياؽ الطعػػػػاـ  أذىاننػػػػا إال  أمػػػػكر اهللي ال شػػػػيء ينب ػػػػي أف يسػػػػيطر عمػػػػى 
 كيػػؿُّ األىٍشػػيىاًء تيكاًفػػؽيي ، لًكػػٍف لىػػٍيسى كالرغبػػة الجنسػػية، قػػاؿ بػػكلس: "كيػػؿُّ األىٍشػػيىاًء تىًحػػؿُّ ًلػػي

مىي  شىٍيءهييلًكٍف الى  كيؿُّ األىٍشيىاًء تىًحؿُّ ًلي، م طي عى  )ِِٓ(" يىتىسى
                                                           

 ٚ: ٘مت  ٜٔ٘
 ., هو مورد عظنمكتاب جون بايرب, أي اجلوع إىل اهلل  ٕٓ٘
 .ٖٗ-ٕٖ: ٗ يو ٕٔ٘
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فؽ مػػػف ف الشػػراىة كالسػػكر تتػػدفػػي الكتػػاب المقػػدس يقػػاؿ إف الخطايػػا المميتػػة مػػ
 ينفس ينبكع االن ماس الذاتى

ي مػػػػا مػػػػدل جديػػػػة التفكيػػػػر أف معظػػػػـ النػػػػاس (ُِ: ِّكأـ َِ: ُِتػػػػث)"انظػػػر 
 يعتبركف خطية الشراىة؟

 بعض النصائح العممية لمساعدتنا في كبح جماح شييتنا:
 خدمة اآلخريف قبؿ نفسؾي ىذه طريقة رااعة لمحاربة االن ماس الذاتيي -ُ
 فسؾ عمى االعتداؿي خذ أجزاء أص ر، مع تدريبات مؤلمةفدرب ن -ِ
 يإلى مطاعـ ت ريؾ باالفراط فى األكؿا لحنجرتؾ بعد الذىاب ضع سكينن  -ّ
 درب نفسؾ عمى تناكؿ األكؿ الصحىي -ْ
، كمػػا تعممػػت مػػف التػػدريبات الركحيػػةي فػػالجكع  -ٓ  -اهلل إلػػىتػػدرب عمػػى الصػػـك

 رؽيشيية التى تحال كاحد مف أفضؿ التدريبات إلطفاء نار –الصـك 
كاالعتػػػػػداؿ يكػػػػػكف االسػػػػػتمتاع بػػػػػاهللف تػػػػػذكر أف  دع دافعػػػػػؾ لضػػػػػبط الػػػػػنفس -ٔ

االنضػػػباط الشخصػػػي يجػػػب أال يكػػػكف أبػػػدنا غايػػػة فػػػي حػػػد ذاتػػػو، بػػػؿ كسػػػيمة 
 لمزيد مف االستمتاع باألشياء األبدٌيةي

كًحػتحكـ فى مزاجؾ:  -ٗ مىاًلػؾي ري ب ػاًر، كى ٍيػره ًمػفى اٍلجى ػًب خى ػٍف "اىٍلبىًطػيءي اٍل ىضى ٍيػره ًمم  ًو خى
يىٍأخيذي مىًدينىةن"
كًحًو" )ِّٓ( مىى ري ، الر جيؿي ال ًذم لىٍيسى لىوي سيٍمطىافه عى "مىًدينىةه ميٍنيىًدمىةه ًببلى سيكرو

)ِْٓ( 
عممنػا النػاس الػػذيف يدرسػكف السػمكؾ البشػػرم أف كػؿ شػخص ىػػك مػزيج فريػد مػػف 

شخصػية المختمفػة سمات الشخصية كالمزاجي في بعض األحياف تػـ تعريػؼ السػمات ال
   )ِٓٓ(عمى النحك التالي:

 كاالنطكاء االنبساط )االنفتاح( -أ
يحػب المنفتحػػكف أف يككنػػكا حػػكؿ النػػاس كلكػنيـ يميمػػكف إلػػى جعػػؿ أنفسػػيـ مركػػز 

 االىتماـي
                                                                                                                                      

 ٖٔ-ٕٔ: ٙ كؤ ٕٕ٘
 ٕٖ: ٙٔ مأ ٖٕ٘
 ٕٛ: ٕ٘ أم ٕٗ٘

525 Mulholland, 50-56. 
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نسػػػحاب مػػػف كيتمتعػػػكف بالعزلػػػة كلكػػػنيـ يميمػػػكف إلػػػى اال االنطكاايػػػكف أكثػػػر تػػػأمبلن 
 يالشركة المطمكبة لم اية

 لحدس )البداىة(االحساس كا -ب
مثػػؿ الػػركتيف كالتفاصػػيؿ كالطػػرؽ المنيجيػػة لفعػػؿ األشػػياء  األشػػخاص الحساسػػكف
 كلكنيـ يعانكف مف المركنةي

األشػخاص البػديييكف ىػـ الػذيف يحمػكف المشػاكؿ كال يسػتمتعكف بالنشػاط المتكػرر 
 كلكنيـ يعانكف مف الصبر كالمتابعةي

 التفكير كالشعكر  -ج
ـ يعػػػانكف مػػػف حساسػػػية كلكػػػني كمنطقيػػػكف كمعقكلػػػكف تحميميػػػكف النػػػاس المفكػػػركف

 يتجاه اآلخريف
ـ يميمػػػكف ألف األشػػػخاص الشػػػعكريكف حساسػػػكف  تجػػػاه شػػػعكر اآلخػػػريف كلكػػػني  

 ييككنكا مرضيف لمناس
 الدينكنة كاإلدراؾ -د

كػػػنيـ يعػػػانكف مػػػف نفػػػذ النػػػاس الػػػذيف يػػػدينكف اآلخػػػريف مثػػػؿ النظػػػاـ كالسػػػيطرة كل
 يالصبر كال ضب

 نكف مف التسكيؼيارككف يستمقكف كيسترخكف كلكنيـ يعشخاص المداأل

ف يحضر شخصيتو كمزاجو تحت سيطرة الركح القػدسي أيجب عمى كؿ شخص 
، فػػإف مػػكاطف ضػػعفنا ضػػبط الػػنفس، كتأييػػد الػػركح القػػدس كبصػػرؼ النظػػر عػػف ثمػػرة

 سكؼ تييمف عمى حياتنا كتدمر إمكانياتنا الفريدة لتمجيد اهللي

 االنضباط الذاتي في مجاؿ المزاج: نصائح عممية لمحصكؿ عمى
كممػػػا  عمػػػى شخصػػػيتو بػػػالركح القػػػدسيادرس حيػػػاة يسػػػكع كطػػػابؽ شخصػػػيتؾ  يُ

 أصبحنا مثمو كمما تقدست شخصيتنا كمزاجناي
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خكاتػؾ فػى المسػيحي أخكتػؾ ك إف عثػر عػ اعرؼ نفسؾ كارفض تقػديـ األعػذار يِ
 يلنعمةي كاليصيبؾ االحباط مف الفشؿ بؿ استمر فى طمب ااكف متضعن 

شػػكر مػػف ، كقػػدـ الف تكػػكفأؿ الشػػخص الػػذم خمقػػؾ اهلل مػػف أجػػ اف شػػاكرن كػػ  يّ
 يجؿ شخصيتو كمزاج اآلخريفأ

الشخصػيات ؼ مػزاج اسأؿ أعضاء مجمكعتؾ لذكر بعػض مػف نقػاط القػكة كضػع
الكتابيةي مػا ىػي سػمات مػزاجيـ كشخصػيتيـ التػي تعتقػد أنػو مػف الضػركرم تقديسػيا، 

 ؟اكأم سمات ال يمكف تقديسيا أبدن 
ـى اٍلميميػكًؾ نفسؾ في مجاؿ الكقت:  بدر  -٘ ػا ًمػًو؟ أىمى ػبلن ميٍجتىًيػدنا ًفػي عىمى "أىرىأىٍيػتى رىجي

ػػاًع )المجيكلػػكف(ف ـى الر عى ػػا ي الى يىًقػػؼي أىمى ػػاًاًرًه، كىاٍلكىٍسػػبلىفي " )ِٔٓ(يىًقػػؼي مىػػى صى اىٍلبىػػابي يىػػديكري عى
مىى ًفرىاًشًو"ي عى

)ِٕٓ(  
 يىك ممتاز إف االنضباط الشخصي لمكقت يعني متابعة ما -أ

، كلكننػا ت أننػا نمػؤل كػؿ لحظػة بنشػاط مػزدحـال يعني االنضباط فػي مسػألة الكقػ
ػػمٍّ " نػػتعمـ مػػؿء كػػؿ لحظػػة بأفضػػؿ سػػمعة ممتػػازة: ػػكرى  يييييًو:كىىػػذىا أيصى كا األيمي ت ػػى تيمىيٍّػػزي حى

اًلفىةى" اٍلميتىخى
 ي)ِٖٓ(

إذا كػػػػػػػػاف أكثػػػػػػػػر األشػػػػػػػػياء 
ا الممتػػازة التػػي يمكنػػؾ القيػػاـ بيػػ

ينػػػػػة ىػػػػػك النػػػػػـك فػػػػػي لحظػػػػػة مع
ي كالػػػػػدخكؿ  ببسػػػػػاطة، ثػػػػػـ النػػػػػـك

دكف ىػػػدؼ عبػػػر اإلنترنػػػتي إذا 
ا ىػػػك تميػػػزن كػػػاف الشػػػيء األكثػػػر 

الجمػػػكس فػػػي صػػػمت أك تأمػػػؿ، 
، بػػػػدالن مػػػػف شػػػػيء قػػػػـ بػػػػذلؾذا إ

                                                           
 ٜٕ: ٕٕ مأ ٕٙ٘
 ٗٔ: ٕٙ مأ ٕٚ٘
 .ٓٔ-ٜ: ٔ ىف ٕٛ٘
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ر متعػػػة فػػػي لحظػػػة معينػػػة ىػػػك العبػػػادة، أك الدراسػػػة، أك أقػػػؿي إذا كػػػاف الشػػػيء األكثػػػ
، أك تعمػـ ، أك غسػؿ المبلبػسالكتابػة الخاص بػؾ، أك، أك التدرب عمى الجيتار القراءة

ي إذا ؾ لمقيػاـ بػذلؾ الشػيء األكثػر ركعػةفدرب نفسػإذا ، باإلنجيؿ، أك الكرازة ل ة ثانية
يفػة لطفمػؾ المػريض، أك طيػي كجبػة، كاف أفضؿ ما يمكنػؾ فعمػو ىػك تقػديـ رعايػة لط

أك تػػػػػكفير دخػػػػػؿ لعاامتػػػػػؾ، أك بنػػػػػاء منػػػػػزؿ، أك التحػػػػػدث مػػػػػع صػػػػػديؽ أك زميػػػػػػؿ، أك 
، فػػي أم لحظػػةييي ميمػػا كانػػت األشػػياء الممتػػازة كالمتاحػػة تمتاع بجمػػاؿ عػػالـ اهللاالسػػ
 مف شيء آخري ، بدالن ب نفسؾ لمقياـ بذلؾدر 

، لتفعمػو ف افتداء الكقت يعني أنو ميما كجػدت يػدناإكيجب أف نضيؼ إلى ذلؾ، 
قمنػػػا  ، كمػػػف أجػػػؿ مجػػػدهي إذابكػػػؿ قكتنػػػا، باسػػػـ الػػػرب يسػػػكع، مػػػع الشػػػكر فإننػػػا نفعمػػػو

 ، سنفتدل أيامنا القصيرة عمى األرضيتدريب أنفسنا لمقياـ بذلؾب
"بكؿ قكتنا " -ُ ًتؾى كيؿُّ مىا تىًجديهي يىديؾى ًلتىٍفعىمىوي فىاٍفعىٍموي ًبقيك 

 ي)ِٗٓ(
ًمٍمػتيـٍ ًبقىػٍكؿ أىٍك ًفٍعػؿ، فىػاٍعمىميكا باسـ الرب يسكع المسيح، مع الشكر " -ِ كيؿُّ مىا عى كى

يىسيكعى، شىاًكًريفى اهللى كىاآلبى ًبًوي" اٍلكيؿ  ًباٍسـً الر بٍّ 
)َّٓ(  

ػػٍيانا، فىػػاٍفعىميكا كيػػؿ  شىػػٍيءو "لمجػػد اهلل  -ّ بيكفى أىٍك تىٍفعىميػػكفى شى فىػػًإذىا كيٍنػػتيـٍ تىػػٍأكيميكفى أىٍك تىٍشػػرى
ًلمىٍجًد اهلًلي"

 ي)531(
ي لكػف ىػذا ىػك اؿو جدنا يصؿ إليػو عػدد قميػؿ جػدناف ىذا ىك مستكل عأأنا متأكد، 

 يالذم يجب أف نسعى جاىديف مف أجموالنضباط نكع ا
االنضباط الشخصي لمكقت يعني أف تفعؿ ما دعا اهلل بشكؿ فريػد كمجيػز  -ب

 لؾ لم ياـ بو.
 )ِّٓ(فريػدأبػكه إلػى القيػاـ بيػا بشػكؿ  يسكع سػكل تمػؾ األشػياء التػي دعػاه لـ يفعؿ

ب اآلب ليػػو كقػػاؿ لػػو مػػا طمػػإلمكػػاف الػػذم طمػػب منػػو اآلب أف يػػذىب كقػػد ذىػػب إلػػى ا
 منو أف يقكؿي إنو نمكذجنا في إدارة الكقتي

                                                           
 ٓٔ: ٜجا  ٜٕ٘
 ٚٔ: ٖكو   ٖٓ٘
 ٖٔ: ٓٔكو ٔ ٖٔ٘
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ي أك )ّّٓ(الكثير مف تضييع كقت "كؿ مف شاكمة داكد" فػي محاكلػة ارتػداء درع شػاكؿ
نفسػػيـ عمػػى تقميػد مػػا قػػاـ بػػو األشػخاص النػػاجحكفي لقػػد فعمػت ذلػػؾ بنفسػػيي أتػػذكر أجبػار ا

حيػث تحػدانا راعػي  ا الكقت الذم قضيتو في خدمػة رعػايتي المبكػرة أنػي حضػرت نػدكةجيدن 
ناجح أف نذىب مف بيت إلى بيت كنػدعك النػاس إلػى الكنيسػةي كػاف ىػذا ىػك سػر نجاحػو، 
ػػا )عمػػى الػػرغـ مػػف أف معظػـػ  عمػػى مػػا يبػػدك، لػػذلؾ شػػعرت أننػػي يجػػب أف أفعػػؿ ذلػػؾ أيضن
النػػاس فػػي أمريكػػا غيػػر كدكديػػف تجػػاه ال ربػػاء الػػذيف يطرقػػكف أبػػكابيـ(ي أجبػػرت نفسػػي عمػػى 

صباح يـك سبت في رعػبي ربمػا ىػذا مػا يعنيػو أف أحمػؿ صػميبي كأتبػع  الخركج مف الباب
يسػػكع، ىكػػذا فكػػرتي ذىبػػت إلػػى حػػي مجػػاكر كرجػػكت أال يكػػكف ىنػػاؾ أحػػد فػػي المنػػزؿي 

ا فػي الشػارع فػي محاكلػة لبنػاء الشػجاعةي كلكػف بعػد حػكالي سػاعة، ا كىبكطنػمشػيت صػعكدن 
ػ ػ اذىبت إلى البيػت ميزكمن كاحػدف اسػت رقتني فتػرة قصػيرة  ا دكف أف أتقابػؿ مػع شػخصتمامن

ا مػا تخرجنػػا مػػف منطقتنػػا المريحػػة، فػي الخدمػػة لمعرفػػة أنػػو فػي حػػيف أف طاعػػة يسػػكع غالبنػػ
 ا ما يخرجنا مف منطقة مكاىبنايفإنو نادرن 

ء الجيػػػػدة التػػػػى التناسػػػػبؾ، أشػػػػياء لسػػػػت ألشياط لكػػػػى تفعػػػػؿ ابالض ؾ ال تسمح لنفس
 السػػادس االصػػحاح فػػي األكااػػؿ الرسػػؿ فػػي رفكػػي اھبـ للقياؾ غيػػر مؤىػػؿ نا ليػػا أك أمػػدعكن 
المكااػػػد، عنػػدما كػػػاف ينب ػػػي أف   بخدمػػػة اىتمػػاميـ عػػػف انصػػػرفكا الػػذيف الرسػػػؿ أعمػػػاؿ مػػف

ػػبلىًة  مىػػى الص  ػػا نىٍحػػفي فىنيكاًظػػبي عى يركػػزكا عمػػى يسػػكع كدعػػكتيـ لمصػػبلة كخدمػػو كممػػة اهلل: "كىأىم 
ػػػًة"ي ػػػًة اٍلكىًممى كىًخٍدمى
ػػػا فػػػي مجمكع (ّْٓ) تػػػؾ لمشػػػاركة بعػػػض الكقػػػت عنػػػدما اطمػػػب مػػػف شخصن

شػػػػػػعر بالضػػػػػػ ط لتقميػػػػػػد مكىبػػػػػػة ركحيػػػػػػة 
 لشخص آخري كماذا كانت النتيجة؟

صػػػػػػػػػي إف االنضػػػػػػػػػباط الشخ -ج
 -لمكقػػت يعنػػي أف تجتيػػد فػػى العمػػؿ 

 ل تعمؿ بدكف إثارة.أ
ىػػػذا الجيػػػؿ جيػػػؿ مػػػف البػػػاحثيف عػػػف 

                                                                                                                                      
 ٜٕ: ٛيو  ٕٖ٘
 .ٜٖ-ٖٛ: ٚٔ مصٔ ٖٖ٘
 ٗ-ٔ: ٙ عأ ٖٗ٘
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ؿ بشػػػكؿ اإلثػػػارة، كلكػػػف أكلاػػػؾ الػػػذيف يفعمػػػكف أعظػػـػ خيػػػر فػػػي العػػػالـ يسػػػتمركف فػػػي العمػػػ
صػػحيح حتػػى عنػػدما ال يكػػكف ىنػػاؾ إثػػارة فػػي ذلػػؾي منػػذ كقػػت قميػػؿ  تحممػػت مكسػـػ الممػػؿ 
الشػػديدف كيبػػدك أف الخػػدمات التػػي كانػػت تثيرنػػى فػػي الماضػػي تبػػدك اآلف صػػعبة لم ايػػةي لػـػ 

اي أعتقػػد أف الجميػػع يكػػف التحػػدم مكجػػكدنا كمػػا كػػاف فػػي السػػابؽي كطعػـػ الحيػػاة أصػػبح مػػرن 
الحياة المسيحية في كثيػر مػف األحيػاف تتطمػب المثػابرةف فػي خضـػ  يفيـ ىذه التجربةي ألف

 مممى، صادفت ىذه الكممة المناسبة مف أكزكالد تشامبرز عف السمكؾ:
فػػي الكتػػاب المقػػدس لمتعبيػػر عػػف شخصػػية  تسػػتخدـ كممػػة "المشػػي / السػػمكؾ"  
نبحػث  ، فإننػااا أك عاطفين اء جسدين ، سك ييي عندما نككف في حالة غير صحيةياإلنساف
ػػػا ألجػػػؿ أعمػػػى  ، أقصػػػى مػػػا عنػػػدمأكزكالػػػد تشػػػامبرز -رة فػػػي الحيػػػاةي عػػػف اإلثػػػا داامن
 يماعنده

ػػا  مػػف أم شػػيء آخػػري يحية ىػػى عػػف المشػػي أك السػػمكؾ أكثػػرالحيػػاة المسػػ ن مى "كىاً 
كًح"أى  : اٍسػػػػػػػميكيكا ًبػػػػػػػالرُّ ب ػػػػػػػًة" ًفػػػػػػػيكىاٍسػػػػػػػميكيكا " (ّٓٓ)قيػػػػػػػكؿي اٍلمىحى

لًكػػػػػػػٍف " (ّٔٓ) ػػػػػػػمىٍكنىا ًفػػػػػػػي كى ًإٍف سى
 ي  استمرارية الصبر مف الركضالمشى يتكمـ أكثر عف  (ّٕٓ)كًرييي"النُّ 

، كالعزيمة المنضػبطة حتػى عنػدما ما يرضي الرب ىك حياة المثابرة، كاإلمانة فإ
 ي المشي أمر صػعبي كالمشػي يتطمػب الصػبر كالمثػابرةيمف اإللياـيككف ىناؾ القميؿ 

ػػػػاًلًح  ػػػػًؿ الص  ػػػػٍبرو ًفػػػػي اٍلعىمى ػػػػا ال ػػػػًذيفى ًبصى ػػػػةى كىاٍلبىقىػػػػاءى، فى "أىم  ٍجػػػػدى كىاٍلكىرىامى يىػػػػاًة يىٍطميبيػػػػكفى اٍلمى ًباٍلحى
قصػد  شي يجعمنا رجاالن أفضؿ كسػكؼ نحقػؽالمشي يبني الشخصيةي الم (ّٖٓ)"األىبىًدي ةً 

ممكػػػكت مػػػف خػػػبلؿ يتقػػػدـ ال ي ىػػػذا التػػػدريب يجعمنػػػا أكثػػػر ثقػػػةيالركحيػػػةاهلل فػػػي حياتنػػػا 
ثارةي قاؿ كلياـ كارم، كىك مبشر عظػيـ إلػى حثيف عف اإل، كليس الباالعامميف باجتياد

ف إدس لجمػػب المبليػػيف إلػػى ممكػػكت اهلل، لمكتػػاب المقػػ ترجمتػػو، التػػي اسػػتيخدمت الينػػد
ي يمكننػػػي : "أسػػػتطيع أف أعمػػؿ باجتيػػػادحػػػو كػػاف أنػػػو تعمػػـ أف يعمػػػؿ باجتيػػادسػػر نجا

 "يالمثابرة كاالستمرارية في أم سعي كاضح كمحددي ليذا أنا مديف بكؿ شيء
                                                           

 ٙٔ: ٘ غب ٖ٘٘
 ٕ: ٘ فأ ٖٙ٘
 ٚ: ٔ يؤ ٖٚ٘
 .ٚ: ٕ رو ٖٛ٘
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، كاتبػػػة تبشػػػيرية كتعبديػػػة فػػػى "ينػػػابيع فػػػى كاكمػػػافحظػػػت السػػػيدة تشػػػارلز إمي ال
"ي  الصحراء": ، كثيركف يريدكف المجػد بػدكف الصػميب"مجد ال د متأصؿ في كدح اليـك

 اإلضاءة  بدكف اإلحتراؽي كلكف الصمب يأتي قبؿ التتكيجي
يػػػاة اليػػػـك ىػػـػ إف ىػػػؤالء الػػػذيف يتعممػػػكف أف يعممػػػكا باجتيػػػاد بأمانػػػة مػػػف خػػػبلؿ كػػػدح الح

ف ك اي سػػػيككف العػػػاممكف باجتيػػػاد ىػػـػ الحصػػػادالػػػذيف سيسػػػتمتعكف بأفضػػػؿ مػػػا يقدمػػػو اهلل غػػػدن 
ػوي" السعداءي ػاًمبلن حيزىمى ٍرًع، مىًجيانػا يىًجػيءي ًبػالت رىنُّـً حى ػاًمبلن ًمٍبػذىرى الػز   (ّٗٓ)"الذ اًىبي ذىىىابنػا بًاٍلبيكىػاًء حى

ؾ كميماتػؾ الحاليػة بػدالن مػف أحػبلـ اليقظػة عػف تعـم االنضباط في التركيز اآلف عمى كاجباتػ
 المستقبؿ أك الطمع  فيما ليس ىك عندؾ، كستككف مسيحينا أكثر سعادةي

 بعض النصائح العممية لالنضباط الذاتي في مجاؿ الكقت:
 األفضؿ. جؿأضحى بالجيد مف  -أ

الجيػػد ىػػك عػػدك األفضػػؿي اطمػػب مػػف الػػرب أف يفػػتح عينيػػؾ عمػػى األنشػػطة التػػي ال 
اي اطمػػػب منػػػو أف يجعمػػػؾ ا أك ركحينػػػناسػػػبؾ، أل، األنشػػػطة التػػػي ال تكػػػكف مثمػػػرة شخصػػػين ت

عمػػى اسػػتعداد لتػػرؾ األشػػياء الجيػػدة مػػف أجػػؿ أفضػػؿ األشػػياءي افػػتح قمبػػؾ إلػػى التفكيػػر فػػي 
فزيػػػكف كاألفػػػبلـ، أك األخبػػػار، أك التسػػػكؽ قػػػد يأف الكثيػػػر مػػػف الكقػػػت فػػػي الرياضػػػة، أك التم

دم إلى مزيد مػف السػعادة: إتقػاف مكىبتػؾ، الشػركة مػع الػرب، يسرؽ منؾ األنشطة التي تؤ 
 رعاية زكاجؾ، االستمتاع بأطفالؾ أك الخدمة المسيحية أك ممارسة الرياضة البدنيةي

 كاألىداؼ بركح الصالةشكؿ الخطط  -ب 
ا النسػاء المسػيحييف، صػ ارن كاحدة مف أكبر نقاط الضعؼ لدل كثير مف الرجاؿ ك 

كلػكف بػبل ىػدؼ مػف خػبلؿ الحيػاة اليكميػة دكف أىػداؼ كاضػػحةي ، ىػي أنيػـ يتجاككبػارن 
كىػػك تػػدريب   –ىػػك تػػدريب ركحػػي لم ايػػة يمكػػف أف يكػػكف كضػػع اليػػدؼ بػػركح الصػػبلة 

 يبقينا مركزيفي
جػػازة  قبػػؿ إدرسػػة الثانكيػػة، قػػرر ابنػػي األكبػػر، تيمكثػػاكس، أف يأخػػذ سػػنة بعػػد الم

مػا يػراـ مػع ىػذا القػرار طالمػا كػاف ننا كنػا عمػى إىاب إلى الكميةي قمت أنا كزكجتي الذ
ة لديػو بعػض األىػداؼ المحػػددة التػي كػاف سػيكافح مػػف أجميػاي تػكلى التحػدمي كككسػػيم

 لمساعدتو عمى تشكيؿ أىداؼ صحية، ابتكرت خطة النمك البسيطة ىذهي
                                                           

 ٙ: ٕٙٔ مز ٜٖ٘
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 خطة النمك الم صكد  لمشباب

 اخمسػػػة مجػػػاالت حرجػػػة يجػػػب أف أكػػػكف متعمػػػدن 
 بشأنيا

 بنعمة اهلل سأفعؿ 

متػػػػػػػركؾ  ، العمػػػػػػػكد ىػػػػػػػذا
لػػػػػػػػؾ لتقػػػػػػػػديـ التزامػػػػػػػػات 

 محددة

 لنمك الركحى ا -ٔ
 يجب اف أرعى حياة تعبدية ىادفة  -
 يجب أف أقرأ الكتب التي سترشدنى كتشجعنى -

 

 لة األخالقية اءالمس -ٕ
 لة ءف أجد شريؾ المساأالبد  -
 ا مع التكنكلكجيا ككف شفافن أف أالبد  -
 ايا أخبلقين يجب أف أظؿ نقين  -

 

 االنضباط الشخصى  -ٖ
 ف اضبط حياتى الفكرية أيجب  -
 ف اضبط كقتى أيجب  -
 ف اضبط شيكاتىأيجب  -
 يجب أف أؤسس قناعاتي -
   استيقاظىف اضبط عادات نكمى ك أيجب  -

 

 العمؿ  -ٗ
 ف أبادر فى البيت أيجب  -
 ف اككف قاادا فى العمؿ أيجب  -
 يجب أف أسعى نحك التفكؽ في كؿ ما تفعؿ يدم -
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 الككالة المالية  -٘
 مف العشكر( بدءاف أعطى )أيجب  -
 ف ادخر أيجب  -
 يف ادفع فكاتيرل فى كقتيا المحددأيجب  -

 

يػػذىبكف  بػػالركح القػػدس الػػذيف اعػػرفيـ ءن تبلف الرجػػاؿ كالنسػػاء األكثػػر امػػأبأمانػػة، 
خػػدمات الػػركح القػػدس الميمػػة فػػي حياتنػػا ىػػي  إحػػدلكؿ حيػػاتيـ بطريقػػة منظمػػةي حػػ

 يينظـ كيرتبتنا، كسمككنا ، ككمماأفكارنا جمب النظاـ إلى فكضى حياتنا لدرجة أف
ك مرتبػػة، كلكػػف لػػدييـ تركيػػز كاضػػح كاتجػػاه ألػػيس كػػؿ دقيقػػة أك سػػاعة مخططػػة 

كف الػرب نيـ ينتظػر إاسـ عندما تكػكف األمػكر غيػر كاضػحة، فػفي الحياةي في تمؾ المك 
 يمف أجؿ التكجيو كاالرشاد

بىػػٍرتي ًبحى افعػػؿ الشػػيء التػػالي الػػذم يجػػب ال يػػاـ بػػو، عمػػى الفػػكر:  -ج ٍقػػًؿ "عى
قىًبٍمػػتي  ييياٍلكىٍسػػبلىفً  ٍيػػتي قىٍمػػًب رىأىٍيػػتي كى كىج  ـ  نىظىػػٍرتي كى ييي ثيػػ ػػبلىهي كيم ػػوي اٍلقىػػًريصي فىػػًإذىا ىيػػكى قىػػٍد عى
ػػػا: قيػػػكًد، تىٍعًميمن طىػػػيُّ اٍليىػػػدىٍيًف قىًمػػػيبلن ًلمرُّ ، كى فىيىػػػٍأًتي فىٍقػػػريؾى كىعىػػػد اءو  نىػػػٍكـه قىًميػػػؿه بىٍعػػػدي نيعىػػػاسه قىًميػػػؿه
 خبلؿ سنكاتنا األكلى القميمة فػى الخدمػة، اسػتمعنا أنػا كبيكػي، قػدر (َْٓ)"كى ىازو  كىعىكىزيؾى 

اإلمكاف، إلى إذاعة إليزابيث إليكت اإلذاعية، بكابة إلى الفػرحي مػف بػيف كػؿ القصػص 
عدنا أكثػر مػف مشػكرتيا التبشيرية التي أخبرتيا ككؿ الحكمة التي قدمتيا، ال شيء سػا

 يافعؿ الش  التالى"المتكررة "
، مكقفنػػا الممػػؿ أك غيػػر المرغػػكب فيػػومػػا قصػػدتو ىػػك أنػػو بػػدالن مػػف التفكيػػر فػػي 
خاصػة إذا كانػت تمػؾ الميمػة تبػدك  -عمينا أف نضع ذىننا كجيدنا في الميمة التاليػة 

أف و إذا كػػاف ىنػػاؾ كتػػاب يجػػب ر ميمػػةي إذا كػػاف يجػػب غسػػؿ المبلبػػسصػػ يرة كغيػػ
 و إذالضػػػركرم تنظػػػيـ مكاردنػػػا الماليػػػةف او إذا كػػػاف مػػػنقػػػرأه أك رسػػػالة يجػػػب أف نكتبيػػػا
و الحديقػة إلػى الػتخمص مػف الحشػااش و إذا احتاجػتكاف ينب ي عمينا دراسة رسػالة مػا

و إذا كػاف أطفالنػا أك زكجاتنػا بحاجػة احد يجب عمينػا تقػديـ المشػكرة لػوإذا كاف ىناؾ ك 
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اف ىنػػاؾ و إذا كػػإذا كػػاف المصػػباح بحاجػػة إلػػى ت ييػػرو أك اننػػا كاىتمامنػػاإلػػى حبنػػا كحن
 بو لجعؿ الحياة أكثػر متعػة لآلخػر، فعمينػا القيػاـ بػذلؾ الشػيءي أم شيء يمكننا القياـ

، ال سػيما يجػب القيػاـ بػو، عمػى كجػو السػرعة يجب عمينا تطػكير االنضػباط لمقيػاـ بمػا
، أف نػتعمـ أف نفعػؿ األشػياء الصػعبةعندما ال يككف ىناؾ إثارة في القياـ بذلؾي يجب 

 أكالي
 إلى الفرح األمانة فى الكقت تؤدل  تذكر أف -د
"" ػافه مى ًلكيؿٍّ شىٍيءو زى

الممنكحػة مػف اهلل  بمػا فػي ذلػؾ مكاسػـ المتعػةي إف الممػذات ُْٓ
 يمف تمؾ التي سعينا إلييا بأنفسناأكثر إشباعنا كمكافأة  داامناىي فى كثت اهلل 

، متيعمرم في السنة الثالثػة مػف خػد كنت راعينا شابنا في السادسة كالعشريف مف
ؽ أم شػيء مػف أجػؿ اهللي كنػت يااسػةي ككاف الشيطاف قد أقنعني تقريبنا بأنني لف أحقػ

ي كلمدة أشيري كنػت قػد حممػت ىػذا الحمػؿ عمػى أنى محاصرةكنت مشكشةي شعرت ك 
، حيػػػاف أف أمػػػكتي فػػػي أحػػػد األيػػػاـصػػػدرم لدرجػػػة أننػػػي كنػػػت أتمنػػػى فػػػي بعػػػض األ

، ال أعػرؼ مػا تخباػو قػكؿ، "يػا أبػتنظػر إلػى السػماء كأأعطاني الػركح القػدس نعمػة أل
، أك إذا كنػػت الرعكيػػة لػػي كبيكػػيي كال أعػػرؼ إذا كنػػت تريػػد منػػا أف نبقػػى فػػي الخدمػػة

، أكرس نفسي مػف جديػد لػؾ أبي ، ياالثقافاتي لكف ا ما بابنا لنا لخدمة عبرستفتح يكمن 
ض أنػػو ب ػػ، أيػػا كػػاف كأينمػػا كػػافي "لقػػد كعػػدت الػػرب فػػي ذلػػؾ اليػػـك الكاممػػة كإلرادتػػؾ

لكنػى أثػؽ فػي قدرتػو  النظر عف مػدل م ريػات ذلػؾ، لػف أحػاكؿ أبػدا فػتح بػاب بنفسػى
، صػبلة التكػريس الجديػدة مػع إرادتػوي سػمع اهلل ىػذه الصػبلة عمى انحياز قمػكب النػاس
خدمػة تبشػيريةي كنػا نعمػـ أف  إلػى، يقيف ال يمكف إنكاره، بناكفي اليـك التالي دعا عاامت

 يلو ناىذا ما كاف اهلل قد أعد  
"كيػػػؿُّ  :ّدرب نفسػػػؾ لتطػػػكير الحػػػدكد الشخصػػػية كال ناعػػػات، كتمسػػػؾ بيػػػا -ٙ

لًكػٍف لىػي كيؿُّ األىٍشيىاًء تىًحؿُّ ًلػي، لًكٍف لىٍيسى كيؿُّ األىٍشيىاًء تيكىاًفؽي األىٍشيىاًء تىًحؿُّ ًلي ٍيسى كيػؿُّ ، كى
الي: "مػا التػ إحدل عبلمػات النضػج ىػي أننػا لػـ نعػد نطػرح السػؤاؿ (ِْٓ)األىٍشيىاًء تىٍبًني"

(؟" أك "ما الػذم يمكننػي الحصػكؿ عميػو؟" كلكػف بػدالن الذم يسمح بو القانكف )النامكس
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 أك أكثػػر مػػػف اهللسػػػيجعمنى أقتػػرب  "ىػػؿ ىػػذاف ذلػػؾ، اسػػأؿ "ىػػػؿ ىػػذا مفيػػد لػػػي؟" كمػػ
أحػػػد أىػػػـ التػػػدريبات ىػػػك تشػػػكيؿ الحػػػدكد الشخصػػػية "يجعمنػػػي تػػػابع أفضػػػؿ لممسػػػيح؟ 

كالقناعػػػػػات المتعمقػػػػػة بنقػػػػػاء كطيػػػػػارة الشخصػػػػػية،  الحػػػػػدكد -كالقناعػػػػػات فػػػػػي حياتنػػػػػا 
 يكغيرىا كيـك الرب، "الصداقات، الثياب، المكسيقى، الترفيو، الرب

 كد شخصية ليست بالضركرة لمجميعىذه قناعات محددة كحد -أ
، إال آيػػة محػػددة ليػػـ فػػي الكتػػاب المقػػدس قػػد ال نكػػكف قػػادريف عمػػى العثػػكر عمػػى

قناعاتنػػا فػػي الحكػػـ  أك نسػػتخدـ اال نطالػػب بيػػـ أبػػدن مػػف حيػػث المبػػدأي لػػذا يجػػب عمينػػا أ
 عمى اآلخريفي

تسػػتند ىػػذه الحػػدكد الشخصػػية كال ناعػػات عمػػى المبػػادئ الكتابيػػة، كلكػػف  -ب
 التطبي ات المحددة فريدة بالنسبة لؾ.

الحػػػدكد الشخصػػػية  ا لنقػػػاط ضػػػعفاتؾ، يمكنػػػؾ تطػػػكيرؾ الػػػرب مػػػدركن كممػػػا يجعمػػػ
 قؾ هللياعمى أشك  كالقناعات التي ستساعد في الحفاظ

 (543)شخصية كال ناعات في محبة اآلخريفيجب تشكيؿ ىذه الحدكد ال -ج
التػػي سػػنحدد فييػػا حرياتنػػا مػػف  المسػػيحيةىنػػاؾ الكثيػػر مػػف األكقػػات فػػي مسػػيرتنا 

 أجؿ المحبةي المسيحيكف الناضجكف مستعدكف لمتنازؿ عف حقكقيـ بيذه الطريقةي
 الفرح خصية كال ناعات ىكلحدكد الشيجب أف يككف الدافع كراء ا -د

إف اتبػاع التقاليػد الكنسػية أك قناعػػات النػاس الطيبػيف بػبل تفكيػػر، عنػدما ال تكػكف ىػػذه 
 القناعات في قمكبنا، فقط سكؼ يؤدم إلى العبكديةي لدل جكرج مكلر كممة جيدة لنا ىنا:

لعمؿ األشػياء ألف اآلخػريف لقد الحظت في كثير مف األحياف اآلثار )الضارة( " 
قتنعػػػكا بأفعػػػاؿ إنكػػػار الػػػذات الخارجيػػػة، أك اعمكىػػػا، أك ألنيػػػا كانػػػت عػػػادة، أك ألنيػػػـ ف

معيػا  كفػي حػيف أف الفعػؿ الخػارجي  ٍر ًسػف األشياء فػي حػيف أف القمػب لػـ يى التخمي ع
، كالػدخكؿ السػعيد  فػي شػركتنا مػع القػدس )لمركح( ـ يكف نتيجة لمعمؿ القكم الداخميل

 اآلب كاالبفي"
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يييي ال يي يجػب اف نخشػاه  أكثػر مػف الػبلـزيشكؿ، مجرد عػادةكؿ ما ىك مجرد 
ينب ػػػي أف تنبػػػع األمػػػكر مػػػف الخػػػارج بػػػؿ مػػػف الػػػداخؿي ىػػػذا النػػػكع مػػػف المبلبػػػس التػػػي 

كػػؿ ىػػذه  -أسػػتخدميا  تػػى، كنػػكع المنػػزؿ الػػذم أعػػيش فيػػو، كنكعيػػة األثػػاث الأرتػػدييا
ك ألنو مف المعتػاد ، أيفعمكنيااألشياء كما شابييا يجب أال تنتج عف أشخاص آخريف 

ذه الطريقػػة البسػػيطة كغيػػر بػػيف ىػػؤالء اإلخػػكة الػػذيف أرتػػبط بيػػـ كػػى اعػػيش فػػي مثػػؿ ىػػ
، التخمػى، فػي طريقػة كؿ ما يمكف فعمو في ىذه األشياء و كلكفالمنكرة لذاتيا، المكمفة

، مػػف عػػف الفػػرح الػذم لػػدينا فػػي اهلل ، يجػب أف ينػػتجك إنكػار الػػذات، أك المػػكت لمعػػالـأ
 ي(ْْٓ)غبلكة كقيمة ميراثنا في المستقبؿ إلى، كمف الدخكؿ أبناء اهللنا أننا معرفة ككن

، بػدالن مػف االسػتعباد لمقكاعػد كالتقاليػد التػي ؾ تنبػع مػف الحريػةتأكد مف أف قناعاتػ
    (ْٓٓ)صنعيا اإلنساف

 نصائح عممية النضباط الحدكد الشخصية كال ناعات 
 اعرؼ نفسؾي -ُ
 خريفيمناء اآلاطب مشكرة مف المؤمنيف األ -ِ
 ك بدكف تفكيريأالتشكؿ حدكد كقناعات بعجمة  -ّ
 ك نذكر التستطيع الكفاء بيايأالتعد بكعكد  -ْ
 يا بالمحبةكف مدفكعن  -ٓ
أدرؾ أف بعػػض القناعػػات سػػتت ير بمػػركر الكقػػت مػػع تطػػكر قكتػػؾ الركحيػػة   -ٔ

 في فقط كممة اهلل ىي داامة كثابتةكنضجؾ الركحي
، أليػػاـ األكلػػى مػػف سػػبيو فػػى بابػػؿا، فػػي بػػي دانيػػاؿ ىػػك مثػػاؿ جميػػؿ لرجػػؿ قػػاـالن

ػػػاًء اٍلًكتىابىػػػًة ذىىىػػػبى ًإلىػػػى تأسػػػيس بعػػػض "العػػػادات" الشخصػػػية: "ب ـى دىاًنيػػػآؿي ًبًإٍمضى ًمػػػ ػػػا عى فىمىم 
ػر اتو ًفػي اٍليىػٍكـً  ٍكبىتىٍيػًو ثىػبلىثى مى مىػى ري ثىا عى ـى، فىجى ًمي مٍّي ًتًو نىٍحكى أيكريشى ةه ًفي عي ٍفتيكحى كيكاهي مى ، بىٍيًتًو، كى
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ػػ ػػكىصى ـى ًإلًيػػًو كىمى ػػدى قيػػد ا مى ػػؿي قىٍبػػؿى ذًلػػؾى م ى كىحى تح النكافػػذ نحػػك القػػدس فػػى فػػ (ْٔٓ)"ا كىػػافى يىٍفعى
؟ لػػـ تكػػف ىػػذه اكرشػػميـ األكامػػر مكصػػكفة فػػي الكتػػاب ؟ الركػػكع ثػػبلث مػػرات فػػي اليػػـك
، كمدينػة ألنػو أراد الحفػاظ عمػى محبتػو هلل، كشػعب اهلل ، لكف دانياؿ قد أسسياالمقدس

 ، ليحبي ليذا السبب استخدمو اهلل بقكةيانياؿ أبعد مف النامكسهللي ذىب دا
 الخاتمة 

، يجػب أف نركػز عمػى االنضػباط الشخصػيي إلى صكرة المسػيح لكى يتـ تشكيمنا
)عنػدما ي سػمعت أحػد أطفػالي يعبػر ذات يػـك يجب أف نجعؿ أذىاننا كأجسادنا تخػدمنا
تمنػػى لػػك كػػاف لػػدم خػػادـف" ، "فقػػط أقيػػاـ بػػو(أعطيػػتيـ بعػػض األعمػػاؿ غيػػر السػػارة لم
 فخداما، سيككنكف قد تتمكا األمرأخبرتيـ أنيـ إذا كانكا سيجعمكف أنفسيـ 
ىػػػؿ ، تػػػـ مناقشػػػتيا فػػػي الدرسػػػيف األخيػػػريفأينػػػا مػػػف التػػػدريبات الشخصػػػية التػػػي 

؟ خػذ خمػس دقػااؽ لمتفكيػر فػي بعػض الت ييػرات كجدتيا أكثر فاادة بالنسػبة لػؾ؟ لمػاذا
 ي شارؾ شيانا أك شيايف مع مجمكعتؾ إذا أردتيالتي تحتاج إلى إجراايا

 مياـ الدرس الجتماع الصؼ التالي
االسػبكع فػى مراجعػة ىػذا الػدرس بمػا  قض مػا اليقػؿ عػف ثبلثػيف دقيقػة ىػذاا -ُ

 ا بصيرة مف الركح القدسيفى ذلؾ الشكاىد الكتابية طالبن 
 ل ت ييرات خاصة ينب ى حدكثيا فى حياتػؾ كمػا يعمنيػاأاكتب فى مذكراتؾ  -ِ

 لؾ الربي
تأمػػػؿ عمػػػى األقػػػؿ فػػػى مزمػػػكر كاحػػػد فػػػى قػػػت عبادتػػػؾ اليكميػػػة كاكتػػػب فػػػى  -ّ

 مذكراتؾ ما الذل يقكلو كاتب المزمكر عف طبيعة كشخصية اهللي
جػؿ الت ييػر الركحػى كالنمػك بنػاء أفى مذكراتؾ صبلتؾ الشخصية مف  اكتب -ْ

 عمى ىذا الدرسي
ي صػػػػبلتؾ تػػػػدرب عمػػػػى اسػػػػتخداـ دليػػػػؿ الصػػػػبلة اليػػػػكمي لمػػػػدكتكر بػػػػراكف فػػػػ -ٓ

 ياليكمية الخاصة
 

                                                           
 .ٓٔ: ٙ دا ٙٗ٘
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 12امختحتن الدرس 

باث الصخطييييُت الظييييخت التييييي حػلمىاهييييا فييييي الييييدزض الحييييادي غشييييس  -1 مييييا هييييي الخييييدٍز

 والثاوي غشس؟

 ؟الظلبُت بظبب ؤلاوغماض والدظاهل ازىحن مً الىخاةج اذهس  -2

 غً الصخظ البؿيء الغػب؟ 32: 16لٌى طفس ألامثاٌ ًماذا  -3

 ُام وازي غً طس هجاخه؟ماذا ًلٌى زحل الدولت الخبشحري ول -4

شازن بيلماجً الخاضت اإلاشيىزة الفُيدة لفيىزج ميىلس فُميا ًخػليم باللىاغياث   -5
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 13الدرس 
 

 لمالتشكيل عن طريق األ
 

 مراجعة الدرس 
اركة ي اطػػب مػػف الطػػبلب المسػػتعديف لمشػػُِاقس النقػػاط الرايسػػية مػػف الػػدرس نػػ
 يالثانى عشرـ الشخصية مف الدرس صمكاتي

 أهداف الدرس 
 :  اية ىذا الدرس يجب عمى الطبلب أفبني
 يعرفكا مفاتيح النصكص الكتابية عف األلـ  -ُ
 يعرفكا قصد اهلل األساسى بسماحو لؤللـ  -ِ
 يفيمكا بركات األلـ  -ّ
 (ْٕٓ)يككنكا قادريف عمى تكضيح بعض األخطاء األساسية لبلىكت الرخاءي -ْ

 عتث من الحيتة لق
"Weisheng" نجيػػؿ إلػػى الطػػبلب يكػػرز بإ ؽ لػػي الػػذم يسػػتخدمو اهللىػػك صػػدي

مػف خمفيػػات بكذيػة فػػي ال الػبي عمػػى الػرغـ مػػف أف عممػو صػػعب كخطيػر، فػػإف الػػرب 
ػػػ يعػػػاني فتػػػرات مػػػف االكتاػػػاب الحػػػادي كفػػػي إحػػػدل  Weishengي لكػػػف ايعطيػػػو نفكسن

ػػرحبلتػػي لزيارتػػو، تحػػدث عػػف ذلػػؾ: "فػػي بعػػض األحيػػا لدرجػػة  اف يصػػبح ذىنػػي مظممن
أننػػي يجػػب أف أقضػػي بعػػض األيػػاـ بمفػػردل مػػع الػػرب"، عمػػى حػػد قكلػػوي "أطمػػب مػػف 

ػ فقػطي كفػي غرفتػي كحػدل، أقػرأ الكتػاب المقػدس  ابسػيطن  ازكجتي أف تحضر لػي طعامن
كأصمي حتى يرفع عنى الظبلـي عمػى الػرغـ مػف صػعكبة ىػذه الفتػرات، لػف أسػتخدميا 

 "ا جدنا بالنسبة ليفذه الفترات، أصبح يسكع ثميننا كغالين في أم شيءي ألنو خبلؿ ى
                                                           

 لنس امسه ا قنقى ٚٗ٘



252 

 

كانػا يصػمياف مػف أجػؿ طفػؿ  ناؾ زكجاف مسيحياف شاباف أعرفيما بصدؽكاف ى
قمبييمػػاي لكػػف النػػاس  ي فانكسػػراطمبتيمػػ اسػػتجابةهلل لػػـ يختػػر منػػذ عػػدة سػػنكات، لكػػف ا

 ا الركحيةييبلحظكف أنو مف خبلؿ آالميـ، يقـك الرب بتعميؽ حياتيم امف حكليم
، أصػػبح ََُِجيسػػي مصػػاب بػػالعمى بسػػبب السػػرطاف فػػي عػػاـ  ىنػػعنػػدما كػػاف اب

صبينا مريرنا جدنا إلى أف شفى يسػكع قمبػو بقػكة، كفػي لحظػة مػف الكقػت
مػف خػبلؿ ىػذا  (ْٖٓ)

 االختبار، عممنا أنا كبيكي أف أكبر عبلج لمجميع ليس شفاء الجسد، لكف شفاء القمبي
مػػػا كػػػاف  ا، غالبنػػػإنجمتػػػرا باسػػػـ "أميػػػر الكعػػػاظ" ؼ فػػػي، المعػػػرك تشػػػارلز سػػػبكرجكف

يعانى مف االكتاابي لكنو قاؿ ذات مػرة: "لقػد تعممػت تقبيػؿ المكجػة التػي تمقينػي عمػى 
 صخرة الدىكر"ي

كثػػػر مػػػف المسػػػيح تكضػػػح لنػػػا ىػػػذه المقطػػػات مػػػف الحيػػػاة قػػػكة األلػػػـ التػػػى تقربنػػػا أ
 يكتشكمنا إلى صكرتو
اعده األلػػـ الػػذل سػػ عػػفيشػػاركؾ ص مػػا فػػي مجمكعتػػؾ يػػكد أف ربمػػا يكجػػد شػػخ

 عمى تطكير حياة المسيح فيوي
  رئيصيتالفكرة ال

، كلكػػػى تػػػربح األكثػػػر مػػػف األلػػػـ أللػػػـيصػػػكرة المسػػػيح يتطمػػػب ا إلػػػىف التشػػػكيؿ إ
 يا عف األلـإلى تطكير مفيكما كتابين نحتاج 

 املقدمت

ىػػػػذه الكممػػػػات لممػػػػؤمنيف  ي كتػػػػب بطػػػػرسلػػػػـ حقيقػػػػة كاقعيػػػػة لجميػػػػع المػػػػؤمنيفاأل
ػػاًلؽ " :ألميفالمتػػ ػػا ًلخى ، كىمى ػػييـٍ ًشػػياىًة اهلًل، فىٍميىٍسػػتىٍكًدعيكا أىٍنفيسى سىػػًب مى فىػػًإذنا، ال ػػًذيفى يىتىػػأىل ميكفى ًبحى

، ٍيًر" ) أىًميفو  (يُٗ: ْبط ًُفي عىمىًؿ اٍلخى
، نحف كمؤمنيف ننظر إلػى العػالـ مػف خػبلؿ عدسػتيفي مػف خػبلؿ العدسػة األكلػى

انتصػار  ككمػا ىػك الحػاؿ فػي يػـك مػا سػيككف بسػبب ،نرل العالـ كمػا ينب ػي أف يكػكف
عػالـ  -، أك مػكت المسيح المجيدي باإليماف، نػرل عالمػان بػبل صػراع، أك فسػاد، أك ألػـ

                                                           
 ك  كننب, مع تنم كننب, عنون ترى: حملات من اهلل يف الظالم, من قبب بنور على هذْ القصة يف كتاب بعنوانمت العث ٛٗ٘
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للد حػلمذ جلبُل اإلاىحت التي 

 جللُني غفى  تخسة الدهىز. 

 حشازلص طبىزحىن  

 

ػػا تػػـ فػػداؤه كاسػػتعادتو بالكامػػؿي عػػالـ خػػاؿ و عػػالـ مػػف مػػف الفسػػاد  كجعمػػو جديػػدنا تمامن
 المحبة الكاممة كالجماؿ كالبر كالسبلـي

اًضػػػػًر الى فىػػػػًإنٍّي أىٍحًسػػػػبي أى " ػػػػاًف اٍلحى مى ـى الز  ف  آالى
تيقىاسي ًباٍلمىٍجًد اٍلعىًتيًد أىٍف ييٍسػتىٍعمىفى ًفينىػاي ألىف  اٍنًتظىػارى 

ق عي  ًميقىًة يىتىكى  (ْٗٓ)اٍسًتٍعبلىفى أىٍبنىاًء اهلًلي" اٍلخى
، يجػػػػب أف نػػػػرل مػػػف خػػػػبلؿ العدسػػػػة الثانيػػػة

ًميقىػػػةً  -العػػالـ كمػػػا ىػػك اآلف   عػػػالـ حيػػث "كيػػػؿ  اٍلخى
تىػتىمىخ ضي مىعنػا ًإلىػى ا آلفى كىػى منتظػرة الفػداء تىًافُّ كى

 النيػػػػػػػػااىي كتػػػػػػػػب بػػػػػػػػكلس ىػػػػػػػػذه الكممػػػػػػػػات إلػػػػػػػػى
المسػػػػػػيحييف فػػػػػػي ركمػػػػػػا الػػػػػػذيف يكاجيػػػػػػكف األلػػػػػػـ 

ًميقىػػػػػًة تىػػػػػًافُّ " كاالضػػػػػطياد: ـي أىف  كيػػػػػؿ  اٍلخى فىًإن نىػػػػػا نىٍعمىػػػػػ
ي تىػػتىمىخ ضي مىعنػػا ًإلىػػى اآلفى ػػذىا فىقىػػٍط، بىػػ كى لىػػٍيسى ىكى ٍؿ كى

ػػا  كًح، نىٍحػػفي أىٍنفيسيػػنىا أىٍيضن نىٍحػػفي ال ػػًذيفى لىنىػػا بىػػاكيكرىةي الػػرُّ
قًٍّعيفى ال ت بىنٍّػػػػػػػػػيى ًفػػػػػػػػػدىاءى نىػػػػػػػػػًافُّ ًفػػػػػػػػػي أىٍنفيًسػػػػػػػػػنىا، ميتىػػػػػػػػػكى

 (َٓٓ)"أىٍجسىاًدنىا
كلكػنيـ يرفضػكف االعتػراؼ ، نظركف فقط مف خػبلؿ العدسػة األكلػىأكلاؾ الذيف ي

لػـ يقصػدىا اإلنجيػؿي  الـ كيخمقػكف تكقعػات، سػكؼ يرسػمكف صػكرة مشػكىة لمعػبالثانية
قىػػٍد " يػػاة خاليػػة مػػف المتاعػػبي فػػي الكاقػػع، كعػػد بػػذلؾ:أبنػػاءه كبناتػػو بح لػػـ يعػػد يسػػكع

لًكػػٍف ًثقيػػكا: ـٍ ًضػػيؽه، كى ػػيىكيكفي لىكيػػ ـٍ ًفػػي  سىػػبلىـهي ًفػػي اٍلعىػػالىـً سى ـٍ ًبيػػذىا ًليىكيػػكفى لىكيػػ أىنىػػا قىػػٍد  كىم ٍمػػتيكي
ـى  مىٍبتي اٍلعىالى  (ُٓٓ)"غى

ػػػاأف اهلل يبػػػارؾ  اكتكػػػرارن  امػػػرارن ك" أيػػػكب يػػػيعمػػػف "معز  بػػػرار بالصػػػحة كالثػػػركة األ داامن
ػػػاىػػػك كاالزدىػػار، كأف األلػػػـ  ػػػ حكػػـ عمػػػى االشػػػراري بمػػػا داامن ا أف أيػػكب كػػػاف يتػػػألـ آالمن

   ايف أيكب كاف شريرن أالبلىكت، ىك  ، كفقان ليذاعميقة، فإف االستنتاج الكحيد

                                                           
 ٛٔ: ٛ رو ٜٗ٘
 .ٖٕ-ٕٕ: ٛ رو ٓ٘٘
 ٖٖ: ٙٔ يو ٔ٘٘
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مسػيحيكف حقيقي يشمؿ األلـي أحياننا يكػكف القػادة التثبت قصة أيكب أف الرخاء ال
عبػادة غيػر  ي سمعت ذات مرة قااػدأيكب مذنبيف بتشكيو كممة اهلل، كما فعؿ "أصدقاء"

سػة فػي بمػد ا كأعضػاء الكنيمف الرعاة الفقراء جدن  يعمف "االزدىار" المالي الجتماع نزيو
و  نػػعػػاة الػػذيف كػػانكا يتحممك ، ألنػػو لػػـ يسػػمح بػػآالـ ىػػؤالء الر انػػاـي جعمنػػي ذلػػؾ غاضػػبن 

، فػإف المػؤمنيف المسػيحييف بالكامػؿ دالحقيقيي كألف ىذا العػالـ لػـ يفػ كجزء مف الرخاء
  ما يتألمكف مع األشراري اغالبن 

تعمػػف الكتػػب المقدسػػة أف جميػػع الخميقػػة تػػتمخض كػػامرأة تمػػد، كأف حتػػى أكلاػػؾ الػػذيف 
اػػؾ الػػذيف يعرفػػكف ركح التبنػػي، الػػذيف يسػػتمتعكف بالحيػػاة فػػي الػػركح لػػدييـ سػػبب لمبكػػاءي أكل

يعرفكف اهلل كأب محب، ال يعفكف مف عذاب العيش فػي عػالـ سػاقطي قػد ال تصػبح الحيػاة 
فػػي ىػػذه األجسػػاـ األرضػػية أسػػيؿ مػػف الناحيػػة الخارجيػػةي كنحػػف ال نعػػد بظػػركؼ أفضػػؿ، 

 لكننا كعدنا مف قبؿ  باالزدىار الداخمي مف خبلؿ اإليماف بالمسيحي 
ػػػػػاًرجي يىٍفنىػػػػػى، فىالػػػػػد اًخؿي ًلػػػػػذًلؾى " ػػػػػانينىا اٍلخى ػػػػػافى ًإٍنسى ٍف كى ػػػػػٍؿ كىاً  ، بى ػػػػػؿي ػػػػػا الى نىٍفشى ػػػػػد دي يىٍكمن يىتىجى
فىيىٍكمناي"
(ِٓٓ) 

 ، كتابي لؤللـيى تشكيؿ منظكر متكازفنحف بحاجة إل
 الدرس    

 نحف مدعككف أف نتألـ  مع يسكع المسيح. -ٔ
ًسػػي ي فىػػًإف  اٍلمى ـٍ ًليػػذىا ديًعيػػتيـٍ ػػا لىنىػػا ًمثىػػاالن لً "ألىن كيػػ ػػا تىػػأىل ـى ألىٍجًمنىػػا، تىاًركن ػػٍي تىت ًبعيػػكا حى أىٍيضن كى

 (ّٓٓ)خيطيكىاًتًوي"
ي تبنػى الرسػكؿ دعينػاي ليػذا ا ليسكع ىك أف تتألـف تككف تمميذن جزء مف ما يعنيو أ

ػػٍؿ ًإنٍّػي أىٍحًسػػبي كيػػؿ  شىػػٍيءو " فكتػػب: بالكامػػؿ مػف أجػػؿ معرفػػة يسػػكع أكثػريبػكلس األلػػـ  بى
ًسػػٍرتي كيػػؿ  أىيٍ  بٍّػي، ال ػػًذم ًمػػٍف أىٍجًمػًو خى ًسػػيًح يىسيػػكعى رى ٍعًرفىػًة اٍلمى ػػارىةن ًمػٍف أىٍجػػًؿ فىٍضػػًؿ مى سى ػا خى ضن

"األىٍشيىاًء، كىأىنىا أىٍحًسبييىا نيفىايى  ةن ًلكىٍي أىٍربىحى اٍلمىًسيحى
(ْٓٓ) 

                                                           
 ٙٔ: ٗ كوٕ ٕ٘٘
 ٕٔ: ٕ طبٔ ٖ٘٘
 .ٛ: ٖ يف ٗ٘٘
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، كمػػػا ىػػي الحػػػاؿ فػػػي ف األشػػكاؿ المختمفػػػة فػػي حيػػػاة بػػكلسالعديػػد مػػػ أخػػذ األلػػػـ
هلل منيػػاي كقػػد عػػانى مػػف االضػػطياد، لقػػد اختبػػر "شػػككة فػػي الجسػػد" لػػـ ينقػػذه ا حياتنػػاي

، كعػػػػدـ الراحػػػػة الجسػػػػدية، كالفقػػػػر، كالخػػػػكؼ، ، كالشػػػػعكر بالكحػػػػدةكالتخمػػػػي، كالسػػػػجف
ؾ، كػاف اهلل ، مف خبلؿ كؿ ذلػكض كط الخدمة، كتجارب كمحف الحياة اليكميةي كلكف

 أعمؽ مع نفسوي يحضر بكلس إلى شركة
 شكؿ صكرة المسيح فينا.األلـ ي -ِ

ف تكمـػ بػكلس عػف تمخػض كتعػب كػؿ الخميقػة الػذل تحتممػو اآلف أبعػد  ٖفى ركميػة 
ـي أىف  كيػػؿ   كىػػى تنتظػػر مجػػ  المسػػيح كالفػػداء النيػػااى، نىٍحػػفي نىٍعمىػػ يشػػجعنا بيػػذه الحقيقػػة: "كى

ٍيًر ًلم ًذيفى ييًحبُّكفى اهللى، ال ًذيفى  ـٍ مىٍدعيكُّكفى حىسىبى قىٍصًدًه" األىٍشيىاًء تىٍعمىؿي مىعنا ًلٍمخى ىي
(ٓٓٓ) 

 ؟ كما ىك قصد اهلل
ػػكرىةى اٍبًنػػًو، ًليىكيػػكفى ىيػػكى " ػػاًبًييفى صي ـٍ ًليىكيكنيػػكا ميشى ػػبىؽى فىعىي ػػنىيي فىييـٍ سى ػػبىؽى فىعىػػرى ألىف  ال ػػًذيفى سى
ي"ًبٍكرن  ا بىٍيفى ًإٍخكىةو كىًثيًريفى

(ٓٓٔ) 
، الػذم اسػتعادة صػكرة المسػيح فينػاكآالمنا، كىػك اهلل لو ىدؼ كقصد في معاناتنا 

 ىك صكرة اهللي
نا عنيػػػا فػػػي ىػػػذه ال يمكػػػف أف تتشػػػٌكؿ فينػػػا طبيعػػػة كشخصػػػية  يسػػػكع التػػػي تحػػػدث

 ، بعيدا عف األلـ كالشداادي استمع إلى كممات بكلس:الدكرة الدراسية
ػػػاًلًميفى أىف  " ػػػيقىاًت، عى ػػػا ًفػػػي الضٍّ ػػػٍؿ نىٍفتىًخػػػري أىٍيضن لىػػػٍيسى ذًلػػػؾى فىقىػػػٍط، بى ػػػيؽى ييٍنًشػػػ ي  كى الضٍّ
ٍبرنا، ٍبري تىٍزًكيىةن) صفة صى اءن  كىالص   (يْ-ّ: ٓركمية )"حسنة(، كىالت ٍزًكيىةي رىجى

، يعػػد التأديػػب الػػذل نقبمػػو عػػف طريػػؽ األلػػـ ىػػك جػػزء ضػػركرل ككأبنػػاء كبنػػات هلل
  (ٕٓٓ)يبدكنو اليمكف اف نشترؾ فى قداستومف تدريبنا ك 

لًكػف  كيػؿ  تىٍأًديػبو ًفػي اٍلحى " ػا أىًخيػرنا فىييٍعًطػػي كى ًفي كىأىم  ػزى ػػٍؿ ًلٍمحى اًضػػًر الى ييػرىل أىن ػوي ًلٍمفىػرىًح بى
بيكفى بً  ي" )عبال ًذيفى يىتىدىر   (يُُ: ًُِو ثىمىرى ًبٌر ًلمس بلىـً

                                                           
 ٕٛ: ٛ رو ٘٘٘
 ٜٕ: ٛ رو ٙ٘٘
 .ٓٔ: ٕٔ عب ٚ٘٘
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 األلـ لو بركات كثيرة. -ّ
صػػػكرة المسػػػيحي األلػػػـ ىػػػك النػػػار التػػػي يسػػػتخدميا اهلل لصػػػقمنا  إلػػػىاأللػػػـ يشػػػكمنا 

قػػدـ جػػكني إريكسػػكف تػػادا ، تصػػكرة المسػػيحي فػػي كتابيػػا، مكػػاف الشػػفاء منا إلػػىكتشػػكي
 بإضافة اثنيف: خمس بركات لممعاناة كاأللـي أريد أف أشارؾ ىذه أدناه

كيػػػة  ز معنػػػاي نػػػاقش كيػػػؼ ينػػػتج األلػػػـ  الت التاليػػػة اقػػػرأ كنػػػاقش النصػػػكص الكتابيػػػة
 يكالطاعة كالنقاء كاالتجاه كالقكة كالمحبة كالمجد في المسيحييف

 (يّ-ُ: ْبطُو ٕٔ: ُُٗمز) ٖٓٓاأللـ  يبعدنا عف االتجاه الخاط  -أ
 (يٗ: ُِككِ) ٗٓٓاأللـ يذٌكرنا أيف تكمف قكتنا -ب
 (يٖ-ٔ: ُبطُاأللـ يسترد جمالنا المفقكد فى المسيح ) -ج
 (يُّ: ِإراأللـ يزيد مف ارتفاع عطشنا إلى المسيح ) -د
 (يَُ: ّفياأللـ  يأتى بنا إلى شركة أعمؽ مع المسيح ) -ق
 (يٓ: ُٓو يكِِ: ُْعأاأللـ يزيد مف ثمرنا لممسيح ) -ك
ػػأاأللػػـ  -ز  يػػك) ا يتػػيح هلل فرصػػة لػػيعمف مجػػد المسػػيح فينػػا كمػػف خػػبلؿ حياتنػػايضن

   (يَْ، ْ: ُُ
ي ككانت بيكػي قػد ََِٔ ى الشفاء في ينايركأنا في حاجة ماسة إل ،كانت بيكي

ؾ فػي مػانيبل بحصػبة ألمانيػةي حتػى دخمت المستشفى لعدة أياـ في مستشفى سانت لك 
بعد خركجيا مف المستشفى، بقيت ضعيفة لم ايةي عبلكة عمػى ذلػؾ، عنػدما عػدنا إلػى 
منزلنا في الحـر الجػامعي، كجػدنا طفمنػا البػال  مػف العمػر سػتة أشػير، كػارم، مػريض 

، يعاني مف حمى شديدة، كلـ ينـ أك يأكػؿي كػؿ مػا تفعمػو ىػك البكػاء، كعممنػا أنيػا اجدن 
مرعػػػكبيف،  قكانػػػا ككنػػػا ،كانػػت فػػػي ىػػػذه الحالػػػة لمػػدة يػػػكميفي لقػػػد اسػػػتنفذت أنػػا كبيكػػػي

 كشعرنا أننا لـ نتمكف مف اتخاذ خطكة أخرلي
                                                           

558 Joni Eareckson Tada ), مكان الشفاء: مصارعة أسرار املعاناة واامل وسنادة اهلل ,   Colorado Springs ,CO: David C. 
Cook ,2010) 80. 
559 Ibid, 82. 
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حالػة كػارم، حثتنػي عمػى أف أىػرع بيػا إلػى مػانيبل )رحمػة مػف  ،عندما رأت بيكي
لػـ ا جػدنا، لكننػي أربع إلى خمػس سػاعات فػي ذلػؾ الكقػت(، لكننػي أخبرتيػا أننػي متعبنػ

تكمػػـ صػػكت اهلل اليػػادئ بكضػػكح إلػػى قمبػػيي كشػػعرت أننػػا يجػػب أف  أتمكػػف مػػف ذلػػؾي
كأف نػػػػدعك شػػػػيكخ الكنيسػػػػة لمصػػػػبلة مػػػػف أجػػػػؿ ابنتنػػػػا  (ُْ: ٓيػػػػع)نفعػػػػؿ مػػػػا يعممػػػػو 

كيػؼ كصػؿ، عنػدما صػمينا، حضػكر اهلل  االمريضةي جاءكا بسركري كأنا لػف أنسػى أبػدن 
بانػػا سػػمع صػػرختنا طمبنػػا لممسػػاعدة، المسػػالـ كالمطمػػاف إلػػى غرفػػة جمكسػػناي عرفنػػا أف أ

كأنػػو كعػػد بالشػػفاءي كفػػى خػػبلؿ حػػكالي ثبلثػػيف دقيقػػة مػػف صػػبلتنا، ريحمػػت الحمػػى عػػف 
ي كمػػػػف تمػػػػؾ المحظػػػػة، تػػػػـ شػػػػفاؤىا عميػػػػؽسػػػػقطت فػػػػى نػػػػـك الطفػػػػؿ كػػػػارلي رضػػػػعت ك 

 بالكامؿي كتمجد اهللف
 (.ٛٔ-ٙٔ: ٗككٕا مف رجاءنا األبدل )يضن أاأللـ يزيد  -ح

، حتػى تجػاه المعانػاة كاأللػـ ا مػذىبلن قفنػمك  ،مياء فػاني كركسػبيأظيرت الشاعرة الع
 ، كتبت القصيدة التالية:التاسعةعندما كانت طفمةي في سف 

 يا ليا مف ركح سعيدة أنا
 عمى الرغـ مف أنني ال أستطيع أف أرل

 قررت انو في ىذا العالـ
 فسأككف قانعة

 كـ عدد البركات التي أستمتع بيا
 ف ك خر اليتمتع بيا األ
 ألني عمياء  كاتنيد الصعداءلكى أبكى  

 ال أستطيع كلف أفعؿي
الشخصػػية  ،ة لفػاني كركسػبييػـك مػف األيػاـ، قػاؿ كزيػر إسػكتمندم حسػف النيػ فػي
الكثيػػػر مػػػف اليػػػدايا  ، عنػػػدما أمطػػػرتقػػػد أنػػػو مػػػف المؤسػػػؼ أف السػػػيد الػػػرب، "أعالبال ػػػة
و لػك كنػت قػد تمكنػت ىػؿ تعمػـ أنػإلػى ىػذا أجابػت فػاني: " ي"البصػر ، لػـ يعطيػؾعميؾ

" لمػاذا؟ "سػأؿ الػكزير الدة مف تقديـ التماس إلى الخالؽ، لكاف أف أككف أعمى؟عند الك 
ػػػػ ، فػػػػإف النظػػػػرة األكلػػػػى التػػػػي ستشػػػػعرنى ي "ألننػػػػي عنػػػػدما أذىػػػػب إلػػػػى السػػػػماءامندىشن
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فػاني كركسػػبي آنػػذاؾ مخمصػػيي" قػػدمت األمػػؿ مػػف كجيػة نظػػرم ىػػي رؤيػة ك بالسػعادة 
، عنػػػدما ينتيػػػي عممػػػي، كأقػػػـك بتجػػػاكز المػػػد :يػػػا مخمصػػػي أكالن  ة ترنيمػػػة رااعػػػة،لمكنيسػػػ

، ادٌم عنػػدما اصػػؿ إلػػى الجانػػب اآلخػػرفػػ دما أرل صػػباح مشػػرؽ كمجيػػدي سػػأعرؼعنػ
 كسكؼ تككف ابتسامتو أكؿ مف يرحب بيي

بكاسػطة أثػر  سػأعرفو ،سػأعرفو، سػأعرفو، كأقػؼ بجانػب الفػادل، سػأعرفو :القرار
، كبريػؽ يػر لمػركح عنػدما أرل كجيػو المبػارؾاؼ المث، يا لبلختطأكه المسامير في يدهي

، فيػك يعػد امػؿ مػف أجػؿ الرحمػة كالحػب كالنعمػةعينو المتؤلل ي كيؼ يمدحو قمبػى الك
، إلػػػى المدينػػػة فػػػي ثػػػكب أبػػػيض ناصػػػعمػػػف خػػػبلؿ البكابػػػات  لػػػي قصػػػرنا فػػػي السػػػماءي

 أمزجيػاسػكؼ  السػعيدة ي فػي الترنيمػة الػدىكراسيقكدني إلى حيث ال تسقط الػدمكع أبػدن 
 بالفرحو لكنني أتكؽ لمقابمة مخمصي أكالني

 يض كيزيد مف تذكقنا ألفراح السماءاأللـ يفطمنا عف األر 
 انتشار الىكت الرخاء. إلىم اكمة األلـ بيف المؤمنيف أدت  -ْ

 لـ يحػدث مػف قبػؿييكاجو المسيحيكف في جميع أنحاء العالـ المعاناة كاأللـ كما 
 عتقػد أنيػـ استشػيدكا منػذ زمػفمميػكف مسػيحي يي  َٕمػف  ، فػإف أكثػرعمى سبيؿ المثػاؿ

ػػ فػػي خضػػـ الفقػػر كالمعانػػاة غيػػر   (َٔٓ)ا الماضػػيةالمسػػيح استشػػيدكا فػػي المػػااتي عامو
، ينتشر الىكت الرخاء مف خػبلؿ الكنيسػة مناءالمسبكقيف بيف المسيحييف المؤمنيف األ

ذا البلىػػػكت ي يحتػػػاج المسػػػيحيكف أف يككنػػػكا قػػػادريف عمػػػى تمييػػػز ىػػػحريػػػؽ ىااػػػؿمثػػػؿ 
 يلتعميموكيحتاجكف إلى أف يككنكا مجيزيف بأجكبة 

 ما ىك الىكت الرخاء؟ -أ
، إنجيػػؿ الصػػحة إليػػو أحياننػػا باسػػـ إنجيػػؿ الرخػػاء عمػػـ البلىػػكت الرخػػااي )يشػػار

، (الػػذيف يػػٌدعكف)دل بعػػض المسػػيحييف ، أك إنجيػػؿ النجػػاح( ىػػك اعتقػػاد دينػػي لػػكالثػػركة

                                                           
560https://www.christiantoday.com/article/lausanne.conference.addresses.major.challenges.for.world
.mission/11224.htm .  
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ئن ألاطئلت اإلاؿسوخت أمامىا آلان 
لِظذ ان هللا ال ًصاٌ ٌشفي، أو ًطىؼ 
اإلاعفصاث، أو ٌػؿي في بػؼ ألاخُان 

ه. ولىً ًمىً البرواث اإلاادًت لشػب
للمظُدُحن في هرا الفاهب مً 
ألابدًت  أن ًؿالبىا "بالبرهت" 

 الفظدًت واإلاادًت غفى أنها خلهم؟

 

ػػػػاالرفاىيػػػػة الجسػػػػدية ىػػػػي كالػػػػذيف يػػػػركف أف البركػػػػة الماليػػػػة ك  إرادة اهللي ليػػػػـي كأف  داامن
 اإليماف كالكبلـ اإليجابي كالتبرعات لمقضايا الدينية سيزيداف مف الثركة المادية ييي

دة مػػػػف الطكااػػػػؼ كقػػػػد تػػػػـ انتقػػػػاد عمػػػػـ االزدىػػػػار كالرخػػػػاء البلىػػػػكتي مػػػػف قبػػػػؿ قػػػػا
، الػػػذيف يماتيػػػةلحركػػػات الخمسػػػينية كالكارز ، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ داخػػػؿ االمسػػػيحية المختمفػػػة

 (ُٔٓ)ر مسؤكليف، كيعززكف عبادة األصناـ، كيناقضكف الكتاب المقدسيركف أنيـ غي
يجػػب أف يػػتـ الكشػػؼ عػػف إنجيػػؿ الرخػػاء بسػػبب تشػػكييو لكممػػة اهلل كتػػدميرىا إلػػى 

ا مػػا ييػػاجـ الشػػيطاف كممػػة اهلل مػػف خػػبلؿ تشػػكييات إيمػػاف العديػػد مػػف المسػػيحييفي غالبنػػ
بػػذرة صػػ يرة مػػف الشػػؾ كاألمػػؿ الكػػاذب سػػكؼ تجنػػي حصػػاد  طفيفػػة لمحػػؽ ألنػػو يعمػـػ أف

إف األسػامة المطركحػة أمامنػا  عدـ اإليمافي
اآلف ليسػػػػػػػػت اف  اهلل ال يػػػػػػػػزاؿ يشػػػػػػػػفي، أك 
يصػػػػنع المعجػػػػزات، أك يعطػػػػي فػػػػي بعػػػػض 
األحيػػػػػاف البركػػػػػات الماديػػػػػة لشػػػػػعبوي كلكػػػػػف 
يمكػػػػػف لممسػػػػػيحييف فػػػػػي ىػػػػػذا الجانػػػػػب مػػػػػف 

ية األبديػػػػػػػػة أف يطػػػػػػػػالبكا "بالبركػػػػػػػػة" الجسػػػػػػػػد
فيػػؿ  كالماديػػة عمػػى أنيػػا حػػؽ مػػف حقػػكقيـ؟

يعػػد الشػػفاء الجسػػدم المكعػػكد بػػو عمػػى ىػػذا 
 الجانب مف األبدية، مف خبلؿ مكت يسكع المسيح الكفارم؟

ىنػػػرم فركسػػػت يشػػػير إلػػػى عػػػدد مػػػف  (ِٔٓ)فػػػي كتابػػػو الكبلسػػػيكي، معجػػػزة الشػػػفاء
ي( الػذم يجػب التعاليـ فيما يتعمؽ بالشػفاء )كىػك أحػد أىػـ ركػااز عمػـ البلىػكت الرخػاا

تعػػػػاليـ  ة، لخصػػػػت سػػػػبعهللي مػػػػف خػػػػبلؿ قراءتػػػػي لكتػػػػاب فركسػػػػتأف تمتحنػػػػو كممػػػػة ا
لبلىكت الرخاء )خاصة المتعمقػة بالشػفاء المعجػزل( التػي جمبػت إرباكنػا كحيػرة  لمعديػد 

 مف المسيحييف المخمصيفي

                                                           
561

 . https://en.wikipedia.org/wiki/Prosperity_theology 
 :Hagerstown ,MD؛ Grand Rapids ,MI: Revell ,1939)هنري فروست , معجاْز الشافاء: ملااذا يشاف  اهلل بعاس ولانس آخارون   ٕٙ٘

Christian Heritage ,2000.)  االستشهادات ه  من طبعاة الاًتاث املسانح . وصاف الادكتور ماارتن لوياد جاونز هاذا الكتااب بأناه أفضاب
 ما قرأْ يف موضوع الشفاء اإلهل .
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 سبعة أخطاء لالىكت الرخاء  -ب
 كم بشػكؿ متسػاك عمػىاالزدىػار كالرخػاء أف الخػبلص ينطػ يعمـ عمـ الىكت -ُ

 بديةياء أجسادنا عمى ىذا الجانب مف األخبلص نفكسنا كشف
مؿ ماذا يعمـ الكتاب المقدس؟ يكافػؽ الكتػاب المقػدس عمػى أف فػداء المسػيح سيشػ

، لكػػف الشػػفاء لػػيس مكعػػكدنا فػػي ىػػذه الحيػػاةي عمػػى فػػي نيايػػة المطػػاؼ جسػػدنا المػػادم
، إال أف اإلنجيػؿ ال ي يػر كػؿ أثػر ءلكتػاب المقػدس يػدعكنا لطمػب الشػفاالرغـ مف أف ا

كجػػػػػكدة اآلف تتحمػػػػػؿي كعنػػػػػد القيامػػػػػة، ىػػػػػذه االجسػػػػػاد الم لمسػػػػػقكط ىنػػػػػا عمػػػػػى األرضي
ػػًعنىا ًليىكيػػكفى ا جديػػدة "جسػػادن أسػػنعطى  ػػًد تىكىاضي سى ػػٍكؿى جى ػػيي ىيٍّري شى ػػًد  ال ػػًذم سى سى ػػكرىًة جى مىػػى صي عى

مىٍجًدهً 
دىمنا الى كىذا الجسد العتيؽ " (ّٔٓ) لكننػا يىًرثىا مىمىكيػكتى اهلًل،ييي ك  يىٍقًدرىاًف أىفٍ  ًإف  لىٍحمنا كى

و كلكػػف سػػكؼ ف ىػػذه الخيمػػة األرضػػية سػػتنقض"إفػػى الكاقػػع، يقػػكؿ بػػكلس " (ْٔٓ)يػرنت 
، أىبىػػػػًدمٌّ  ٍيػػػػري مىٍصػػػػنيكعو ًبيىػػػدو ػػػػمىاكىاتً  نعطػػػى مػػػػف اهلل "ًبنىػػػػاءه ًمػػػفى اهلًل، بىٍيػػػػته غى   (ٓٔٓ)"ًفػػػػي الس 

ي  دعي )الجسػػ"ييػػٍزرى  ،كالبػػذكر المتحممػػة الفاسػػدة ػػادو ػػدىـً فىسى ـي ًفػػي عى ييقىػػا ػػادو كى األرضػػى( ًفػػي فىسى
يىكىاًنيًّػا  ـي ًفػي قيػك ةوي ييػٍزرىعي ًجٍسػمنا حى ييقىػا ػٍعؼو كى ي ييػٍزرىعي ًفػي ضى ـي ًفػي مىٍجػدو ييقىػا ييٍزرىعي ًفػي ىىػكىافو كى

دي ًجٍسـه ري  ييكجى يىكىاًنيٌّ كى دي ًجٍسـه حى اًنيًّاي ييكجى كحى ـي ًجٍسمنا ري ييقىا ي"كى اًنيٌّ  ي(ٔٔٓ)كحى
منػػذ  ي سػػيدة مسػػيحية عانػػت مػػف شػػمؿ ربػػاعى، كىػػتكتػػب جػػكني إيرسيكسػػكف تػػادا

ػػأكثػػر  ، ككػػؿ شػػفاء ككػػؿ الكفػػارة تتػػدفؽ مػػف الينبػػكع ف كػػؿ الحيػػاةأا، "مػػف أربعػػيف عامن
ع يفعمػػو الػػذل ىػػي الػػرب يسػػكع المسػػيحي كتشػػرح قاامػػة: "مػػف أيػػف سػػيأتي؟ مػػا بػػدأ يسػػك 

  (ٕٔٓ)كت( لػػف يكتمػػؿ حتػػى المجػػيء الثػػاني"، المػػادبالخطيػػة كنتااجيػػا )المػػرض، الفسػػ
، لػذلؾ ىػذه األجسػاد لػف تختبػر كر نبات كامػؿ النمػك حتػى يػتـ دفنػوكما ال تصبح البذ

يجب أف نكازف تعميمنا حػكؿ الشػفاء الجسػدم  دفنيا بالمكت الخبلص الكامؿ حتى يتـ
شػػيانا أفضػػؿ  مػػع الحقيقػػة التػػي يختارىػػا اهلل فػػي بعػػض األحيػػاف لعػػدـ الشػػفاء ألف لديػػو

، تعمػػػـ بػػػكلس مػػػف خػػػبلؿ "شػػػككة فػػػي الجسػػػد"، عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ (ٖٔٓ)فػػػي ذىنػػػو لنػػػا
                                                           

 ٕٔ: ٖ يف ٖٙ٘
 ٓ٘: ٘ٔ كؤ ٗٙ٘
 .ٔ: ٘ كوٕ ٘ٙ٘
 ٗٗ-ٕٗ: ٘ٔ كؤ ٙٙ٘

567 Tada, 64. 
 ٜٖ-ٖ٘ :ٔٔ عب ٛٙ٘
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ػػػ  (ٗٔٓ)افيػػػة لممسػػػيحالتكاضػػػع كالقػػػكة الك ، "إف اهلل يسػػػمح بمػػػا يكرىػػػو اتقػػػكؿ جػػػكني أيضن
   (َٕٓ)ية( لكي يحقؽ ما يحبو )تقديسنا(")المعاناة كاأللـ اإلنسان

ػػػا بالسػػػرطاف عنػػػدما رعنا كثيػػػرنا مػػػع اهلل مػػػف أجػػػؿ ، تصػػػاكػػػاف ابننػػػا جيسػػػي مريضن
الشػػػػفاء خػػػػبلؿ المعركػػػػة التػػػػي دامػػػػت 

ا اآلالؼ مػػػػػػػف أربػػػػػػػع سػػػػػػػنكاتي حرفينػػػػػػػ
النػػػػػػػاس كػػػػػػػانكا يصػػػػػػػمكف مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ 
الشفاءي لقػد أخبرنػا بعػض األشػخاص 

أنيػػػػػـ  م النكايػػػػػا الحسػػػػػنة كاألتقيػػػػػاءذك 
كعػػد اإلليػػي بالشػػفاء الجسػػدم تمقػػكا ال
، كأننػػػػا ال نحتػػػػاج إلػػػػى القمػػػػؽ لجيسػػػػي

عيػػػيف الطبيػػػب التػػػالي بعػػػد اآلف ألف ت
ؼ عػػف شػػفاءهي لكػػف بػػدالن مػػف سيكشػػ

التحسػػػػػػػػف، اسػػػػػػػػتمر السػػػػػػػػرطاف فػػػػػػػػػي 
فقػػد  ََُِ، حتػػى فػػي عػػاـ االنتشػػار

عينيػػػوي كانػػػت المعجػػػزة التػػػي كجػػػدناىا كآبػػػاء خػػػبلؿ ىػػػذه األيػػػاـ األكثػػػر صػػػعكبة ىػػػي 
معجػػزة السػػبلـ كالفػػرح كالثقػػة الكامنػػة فػػي أف اهلل كػػاف يقػػـك بشػػيء أفضػػؿ مػػف الشػػفاء 

ي الجسدمف  ىذا "الشيء األفضؿ" ال يزاؿ قيد العمؿ في حياتنا كفي حياة جيسي اليـك
ػأف كعػكد عيػد اهلل إلسػرائيؿ تنبطػؽ أا حيانن أالىكت الرخاء يعمـ  -ِ ا عمػى يضن

 الكنيسة.
طعيػػػا اهلل عمػػػى يطبػػػؽ بعػػػض معممػػػي عمػػػـ الىػػػكت الرخػػػاء كعػػػكد العيػػػد التػػػي ق

ي فػي سػف نيا تطبؽأإسراايؿ  ، يعػد كج، عمػى سػبيؿ المثػاؿر الخػر عمى المسيحييف اليـك
ػػؽ   شػػعب إسػػراايؿ بأنػػو إذا كػػانكا "اهلل تىٍصػػنىعي اٍلحى ، كى ػػٍكًت الػػر بٍّ ًإلًيػػؾى ًإٍف كيٍنػػتى تىٍسػػمىعي ًلصى

ٍينىيٍ   «ييييوً ًفي عى

                                                           
 ٜ-ٚ: ٕٔ كوٕ ٜٙ٘
 https://youtu.be/4fzY0uj9q6k, يفرسالة  ٓٚ٘
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ػػػػا كى " ػػػػا ًمم  ػػػػا مى مىػػػػى اٍلًمٍصػػػػًريٍّيفى فىمىرىضن ػػػػٍعتيوي عى ي فىػػػػًإنٍّي أىنىػػػػا الػػػػر بُّ  ضى مىٍيػػػػؾى ػػػػعي عى الى أىضى
ػػافً  ا ف كلػػيس شػػعب اهللي كفقػػط عنػػدما نرجػػع ركحينػػيلمػػرض يخػػص المصػػرييا(ُٕٓ)«يؾى شى

  (ِٕٓ)إلى أمراضيا كمخاطرىا"، نرجع إلى مصر
اي مػرض محجػكز ل يػر ا أبدن ، فإف المسيحييف المؤمنيف لف يمرضك ا ليذا الرأمكفقن 
، فػػإف ىػػذا العيػػد يجػػب أف ينطبػػؽ ا مػػع إسػػراايؿأف اهلل قػػد قطػػع عيػػدن  ي بمػػاالمػػؤمنيف

 الكنيسةي -إسراايؿ الركحية  عمى
 ، لكني سأذكر القميؿ منيا فقط:ر مف المشاكؿ في تعميـ العيد ىذهىناؾ الكثي

ال يعػػيش المسػػيحيكف تحػػت لػػكااح نػػامكس العيػػد القػػديـ، كال ينطبػػؽ عمينػػا كػػؿ  -أ
كعد مف نامكس العيد القديـ بنفس الطريقػة التػي تنطبػؽ بيػا عمػى إسػراايؿي إذا كانػت 

العيػػػػد القػػػػديـ ال تػػػػزاؿ ضػػػركرية بالنسػػػػبة لممػػػػؤمنيف بيسػػػػكع، فقػػػػد مػػػػات  لػػػكااح نػػػػامكس
 ي(ّٕٓ)المسيح ببل سبب

 فييا يحكـ اهلل األمةي الحككمة بمكجب الحؽ االليى تميز اسراايؿ بحككمة -ب
، ليقػدـ عمػى مػا سػيبدك عميػو حكمػو المثػالي مف خبلؿ إسراايؿ أف يبػرىف أراد اهلل

عػػدي عنػػدما يممػػؾ المسػػيح، فػػي الكاقػػع، يممػػؾ ت لػػـ يػػأت بلشػػعبو صػػكرة بصػػرية لممكػػك 
 (ْٕٓ)، لف يعاني شعبو مف أم نكع مف أنكاع األلـفكيحكـ عمى ىذه األرض

 كأعطػػاىـ البركػػات الجسػػدية لػػيعمميـ، اأرضػػين  القػػد جعػػؿ اهلل إسػػراايؿ شػػعبن  -ج
 كنحف، الحقيقة الركحيةي

، لكػنيـ ليسػكا ركات الجسدية كما فعػؿ مػع إسػراايؿىذا ال يعني أنو لف يعطينا الب
كعػػػدا لنػػػا  بػػػنفس الطريقػػػة التػػػي كعػػػد بيػػػا ألمػػػة إسػػػراايؿي لقػػػد ت مػػػب اهلل عمػػػى أعػػػداء 

قػػػدـ ليػػػـ الطعػػػاـ و ك الماديػػػة إسػػػراايؿ الجسػػػدييفي كركم عطشػػػيـ المػػػادم مػػػف الصػػػخرة

                                                           
 ٕٙ: ٘ٔخروج  ٔٚ٘

572 Frost 
 ٕ: ٘غالطنة  ٖٚ٘
 ٗ: ٕٔرؤ  ٗٚ٘
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ػػا ماديػػة لػػـ يشػػتركىاو كعػػيف لالمػػادم ، ـ بيكتنػػا كمػػدننا ماديػػة لػػـ يبنكىػػاو كأعطػػاىيػػـ أرضن
لكػػف اهلل جعمنػػا شػػعبنا سػػماكينا كأعطانػػا ، (ٕٓٓ)ا لػػـ يزرعػػكهادن كحصػػ ،ىػػالػػـ يربك  كمكاشػػى

، كيعطينػػا (ٕٕٓ)أعػػداانا الػػركحييف سػػكؼ ي مػػب  ،(ٕٔٓ)"يياتك السػػما"بركػػات ركحيػػة فػػي 
الطعػػاـ الركحػػي )المسػػيح  ، كيقػػدـ لنػػا(ٖٕٓ)المسػػيح –ب مػػف الصػػخرة الركحيػػة اف نشػػر 

 (َٖٓ)، كأكرشميـ السماكيةي(ٕٗٓ)ىك المف(
 فػػبل مػػرض ركحػػى (ِٖٓ)كأمػػة مقدسػػة مقػػدست ينػػك كك (ُٖٓ)نحػػف ىيكػػؿ ركحػػى

 ي(ّٖٓ)( يفسد حياتنا بال طريقة طالما نسمؾ فى النكر)خطية
ـ  مف الكاضح جدن  مػع أمػة إسػراايؿ  ا في الكتاب المقدس أنػو لػيس كػؿ العيػد الػذم تػ

ينطبؽ مباشرة عمى الكنيسة إال بػالمعنى الركحػيي كلػذلؾ، يجػب أال نطالػب بكعػكد غيػر 
ذا التفكيػػػر سػػػيخمؽ فقػػػط خيبػػػة أمػػػؿي فالبركػػػات الجسػػػدية كاختبػػػار مكجيػػػة لنػػػاي مثػػػؿ ىػػػ

إسػػػراايؿ كانػػػت مجػػػرد ظػػػبلؿ كرمػػػكز لمبركػػػات الركحيػػػة األكبػػػر التػػػي نتمتػػػع بيػػػا نحػػػف 
ػػٍؿ  ًقيًقي ػػًة، بى ٍؿ ًإلىػػى أىٍقػػدىاسو مىٍصػػنيكعىةو ًبيىػػدو أىٍشػػبىاًه اٍلحى ـٍ يىػػٍدخي ، "ألىف  اٍلمىًسػػيحى لىػػ المسػػيحييف اليػػـك

 (يُ: َُو ِْ:ٗاهلًل ألىٍجًمنىاي)عب كىٍجوً اًء عىٍيًنيىا، ًليىٍظيىرى اآلفى أىمىاـى ًإلىى الس مى 
ككعػػػػكد  (ٓ-ْ: ّٓإش) كالرخػػػػاء االزدىػػػػاريفسػػػػر عمػػػػـ الىػػػػكت مػػػػا  اغالبنػػػػ -ّ

ػػابنا : لمشػػفاء الجسػػدم اآلف ًسػػٍبنىاهي ميصى نىٍحػػفي حى م مىيىػػاي كى نىػػا تىحى اعى مىمىيىػػا، كىأىٍكجى "لًكػػف  أىٍحزىانىنىػػا حى
كحه ألىٍجًؿ مىعىاًصينىا، مىٍسػحيكؽه ألىٍجػًؿ آثىاًمنىػاي تىٍأًديػبي  مىٍذليكالني كىىيكى مىٍجري كبنا ًمفى اهلًل كى مىٍضري

بيًرًه شيًفينىاسىبلىًمنىا  ًبحي مىٍيًو، كى    (ْٖٓ)"عى

                                                           
 ٕٚ: ٔٔتث  ٘ٚ٘
 ٖ: ٔاف  ٙٚ٘
 ٗ-ٖ: ٓٔكو ٕ ٚٚ٘
 ٗ: ٓٔكو ٔ ٛٚ٘
 ٗ-ٔ: ٓٔكو ٔ؛ ٖٙ-ٖٖ: ٙيو  ٜٚ٘
 ٕ: ٕٔرؤ  ٓٛ٘
 .ٙٔ: ٖكو ٔ ٔٛ٘
 ٜ: ٕبط ٔ ٕٛ٘
 ٜ: ٔيؤ ٖٛ٘
 ٘-ٗ: ٖ٘ أش ٗٛ٘
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ما بدأ ٌظىع ًفػله للخؿُئت 
هخاةجها لً ًيىن وامال ختى اإلاجيء و 

 الثاوي. 
ىظىن جاجادا  حىوي اٍز

 

ذات خدمػػػػة يسػػػػكع المسػػػػيح  عػػػػف، تنٌبػػػػأ إشػػػػعياء فػػػػي ىػػػػذه الفقػػػػرة الكتابيػػػػة الرااعػػػػة
( يسػػكع الذبيحػػة  مػػف أجػػؿ ِ( ك ْك الحمػػؿ )آيػػة أ ( يسػػكع حامػػؿ العػػبءُالشػػقيف: 

، أخػػػػػراج سػػػػػكع فػػػػػي المحبػػػػػة لمنػػػػػاس المجػػػػػركحيف(ي عنػػػػػدما كصػػػػػؿ يٓخطايانػػػػػا )آيػػػػػة 
ػا بلن لحمػؿ البشػري  يعمػـ  متػى ىػذا: "، أصبح حػامياطيف منيـ كشفى أمراضيـالش لىم  كى

، فىػػػأىٍخرىجى  ػػػاًنيفى كىًثيػػػًريفى ػػػاءي قىػػػد ميكا ًإلىٍيػػػًو مىجى ػػػارى اٍلمىسى ػػػى  صى ًميػػػعى اٍلمىٍرضى ػػػةو، كىجى األىٍركىاحى ًبكىًممى
ا ًقيؿى ًبًإشىٍعيىاءى الن ًبيٍّ اٍلقىاًاًؿ: شىفىاىيـٍ  ـ  مى نىا»ًلكىٍي يىًت مىؿى أىٍمرىاضى ذى أىٍسقىامىنىا كىحى  ي  (ٖٓٓ)«ىيكى أىخى

ػػػرب عمػػػى الصػػػميب، كػػػاف يػػػدفع ثمػػػف آثامنػػػاعنػػػدما  ػػػرح يسػػػكع كجمػػػد كضي كىىيػػػكى " جي
كحه ألىٍجػػًؿ  ٍجػػري بيػػًرًه شيػػًفينىامىعىاًصػػينىا، مىٍسػػحيكؽه ألىٍجػػًؿ آثىاًمنىػػاي تىٍأًديػػبي سىػػبلىًمنىا مى ًبحي مىٍيػػًو، كى " عى

، يػػز خػػاص عمػػى الشػػفاء مػػف مػػرض الخطيػػةاف إشػػعياء الػػذل شػػفى  يتحػػدث عػػف ترك
ف يتبعػػكا مثػػاؿ ألرسػػكؿ بطػػرس المسػػيحييف المتػػألميف كلػػيس المػػرض الجسػػدمف شػػجع ا
ػػػؿى ىيػػػكى نىٍفسيػػػوي " ية مػػػف الخطػػػاة  نيابػػػة عنػػػا:يسػػػكع الػػػذم تحمػػػؿ معاممػػػة قاسػػػ مى ال ػػػًذم حى

ٍمدىًتػػًو  ي ال ػػًذم ًبجى طىايىػػا فىنىٍحيىػا ًلٍمًبػػرٍّ ػػًف اٍلخى ػػٍي نىميػكتى عى ػػبىًة، ًلكى شى مىػى اٍلخى ػػًدًه عى سى طىايىانىػا ًفػػي جى خى
ي : ُٓكػكُ وٗ-ٖ: ٓرك وِْ: ِبػطُ) شيًفيتيـٍ

يػػدعكنا إلػػى إلقػػاء كػػؿ  ال يػػزاؿ حتػػى اليػػـك (يّ
، يػاجميع ؿ لنػا، "تعػالكا إلػيٌ يقك  (ٖٔٓ)ٌنا عميوىم

 (ٕٖٓ)"المتعبػػػيف كالثقيمػػػى األحمػػػاؿ كأنػػػا أريحكػػػـ
عندما نتألـ، يتألـ ىك معنا كيصمي مف أجمنػا، 

ػػػا الشػػػفاء ألركاحنػػػا ، كيقػػػدا يشػػػفيناكأحياننػػػ ـ داامن
ػػمػػا تفنػػى أجسػػامنا األرضػػية الحاليػػةي بينكنفكسػػنا ا بعػػد يػػـك بسػػبب ، تتجػػدد أركاحنػػا يكمن

 يبيالصم
تجدر المبلحظة إلى أف كؿ إشػارة إلػى الجػركح كالكػدمات كدـ يسػكع فػي إشػعياء 

خطيتنػػا ىػػي المػػرض  (ٖٖٓ)يكلػػيس مباشػػرة بػػالمرض الجسػػدم -يػػة مرتبطػػة بالخط ّٓ

                                                           
 .ٚٔ-ٙٔ: ٛ مت ٘ٛ٘
 ٚ: ٘ بطٔ ٙٛ٘
 ٕٛ: ٔٔ مت ٚٛ٘
 ٕٔو ٔٔ, ٓٔ, ٛ, ٙ, ٘: ٖ٘ شأ ٛٛ٘
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للد ماث اإلاظُذ لخدمحر اإلاسع، وطىف ًفػل 
طُلىم، بمػنى اليلمت، ذلً. لىىه ال ًلٌى ئهه 

بفػل ذلً آلان، بل في وكذ الخم، غىدما ًأحي 
 بلىة  ومجًد غرًُم. 
 (70هجري فسوطذ )الطفدت 

 

نػا ىػػى ي كانػػت خطاياب يسػػكع كذلػو كآالمػػو كسػفؾ دمااػوالرىيػب الػذم تسػػبب فػي عػذا
 ايركحين  ، شفيناالتي عمقت يسكع عمى الصميب، كبجمدات يسكع

كلػػػـ نعػػػد مسػػػتعبديف لرغبػػػات  ،فػػػي قبضػػػة الخطيػػػة مسػػػؾبسػػػبب الػػػدـ، لػػػـ نعػػػد ن
ف ال احػرارن أقػد أطمقنػا دـ يسػكع المسػيح ، كلـ تعد ت رينا األشياء في ىػذا العػالـي لالجسد

الـ ف اآلإب مػػا فعمػػو يسػػكع مػػف أجػػؿ أركاحنػػاف كالمػػكت أف يسػػم دليمكػػف لمفسػػاد الجسػػ
، لكػػػف ال يكجػػػد أم قػػػدر مػػػف األلػػػـ أك األحيػػػاف ية تخفػػػي كجػػػو اهلل فػػػي بعػػػضالجسػػػد
ب ض النظر عما يحدث فػي جسػدؾ،  (ٖٗٓ)يلديو القدرة عمى فصمنا عف محٌبتوالبؤس 

، نتطمػع إلػى ضمكنةي كبسبب الصػميبآمنة كم داامنا، ستككف ركحؾ في كفارة المسيح
يػػـك مسػػتقبمي سػػيختفي فيػػو كػػؿ تػػأثير لمعنػػةف سػػكؼ يصػػبح عالمنػػا جديػػدناي الحشػػااش 

ي سػيتـ تػدمير المعانػاة تككف فيما بعدي كأجسامنا ستككف كاممة كصحيحةاألشكاؾ لف ك 
 كاأللـ كالمكت بشكؿ دااـي

ىػك فػي الصػميبي كعػد الشػفاء مػف الخطيػة اآلف  -ا ا كركحينػجسدين  -كؿ الشفاء 
لجميػػع الػػذيف يؤمنػػكف بيسػػكعي فػػي بعػػض األحيػػاف يػػتـ مػػنح الشػػفاء مػػف المػػرض اآلف 

 ي كقت الحؽيلكف تـ الكعد بو ف
فػى يكحنػا  ف كعػد يسػكع ب" األعمػاؿ األعظػـ "أا الىػكت الرخػاء يعمػـ غالبنػ -ْ

 يعنى معجزات أعظـي ُِ: ُْ
كف ىػػذا الػػنص كثيػػركف يفسػػر 

ف كػػػػػػؿ أالكتػػػػػابى لكعػػػػػػد يسػػػػػػكع بػػػػػػ
عظـ أالتبلميذ سيعممكف معجزات 

  مما فعؿ يسكع ي
ؿ قػػػػػدـ الرسػػػػػؿ معجػػػػػزات ىػػػػػ

أعظػػػػػـ ممػػػػػا قػػػػػدـ يسػػػػػكع؟ ىنػػػػػاؾ 
ـ مػف أنػو قػاـ ، عمػى الػرغخاصة بالمسيح مسجمة فػي األناجيػؿ معجزة كثبلثكفخمسة 

معجػػزة  ةجيؿ اثنػػي عشػػر ، تػػـ تسػػبالعديػػد مػػف األعمػػاؿو كلكػػف فػػي سػػفر أعمػػاؿ الرسػػؿ
                                                           

 ٜٖ-ٖٔ: ٛ رو ٜٛ٘
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، عمى الػرغـ مػف أنيػـ عممػكا أكثػر مػف ذلػؾي الفكػرة ىػي: فػي حػيف أف فقط مف الرسؿ
 ياليدؼ األساسىفإنيا لـ تكف قٌط ، جزات ال تيستثنى مف العيد الجديدالمع

أعظػـ مػػف معجػزة األرغفػة كالسػػمؾ، أك  ىػؿ أدل أم مػف التبلميػذ األكااػػؿ معجػزة
، أك اسػػتعادة تحكيػػؿ الميػػاه إلػػى خمػػر، أكتيداػػة العاصػػفة، أك الصػػيد الكبيػػر لؤلسػػماؾ

 البصر إلى اثنيف مف العميافي
 ميػػذ عممػػكا فػػي الكاقػػعلعػػازر مػػف االمػػكاتي كبػػالرغـ مػػف أف بعػػض التبلأك إقامػػة 
ػػا مػػع عجػػب مػػا فعمػػو الػػربي لقػػد قامػػت معجػػزات قكيػػة ، إال أف شػػيانا لػػـ يتطػػابؽ تمامن

، بمعنػى أنػو بمكتػو كقيامتػو كضػع يسػكع معا بأعماؿ ركحيػة أعظػـ مػف يسػكع الكنيسة
 األساس الذم نبني عميو منذ ذلؾ الحيفي

ػػا، كػػاف التبشػػػير باإلنجيػػػؿ بالنسػػبة لممسػػػيحييف األكااػػػؿ ـ ركزينػػػاي تػػػـ اسػػػتخدام داامن
، كخاصػة فػي  لمتحقػؽ مػف صػحة الرسػالة كالرسػؿعرضية مػف قبػؿ اهللآيات كعجااب 

التػى  يػات كالعجااػباألماكف التي لـ يسبؽ أف تـ فييا التبشير باإلنجيػؿي إف سػبب اآل
، النػاس بالدىشػة، حتػى اليػـك سػكت باألذىػاف كشػعكركاف ليا مثؿ ىذه القػكة التػى  أم

، فإنيػا سػتفقد فعاليتيػا ات طبيعيػة كيمكػف التنبػؤ بيػالمعجػز اي لػك كانػت األنيا نادرة جػدن 
 كسيتـ تجاىؿ رسالة اهللي
ػػػعنػػػدما كنػػػت صػػػبين  ا كػػػاف يصػػػفؽ بيديػػػو بصػػػكت عػػػاؿ عنػػػدما ينػػػاـ ا عرفػػػت معممن

ا ليقكلػو الطبلب أك يتكقفػكف عػف االسػتماع لسػبب أك آلخػري كػاف لديػو شػيء ميػـ جػدن 
انتبػاىيـ،  أف أذىػؿ الصػؼ كاسػتعادكأراد أف تككف عيناه ثػابتتيف بالكامػؿ عميػوي كبعػد 

ف ىػذا المعمػـ قػد صػفؽ ، بؿ يستمر فػي الػدرس الحػالىي إذا كػالـ يستمر في التصفيؽ
ي يجػػػب أف نفيػػػـ المعجػػػزات د تعممػػػكا ضػػػبط االيقػػػاع عميػػػو، لكػػػاف طبلبػػػو قػػػاكثيػػػرنا جػػػدن 

، بحيػػث يمكػػف سػػماع رسػػالة و القكيػػة اللتقػػاط انتبػػاه البشػػريةكطريقػػة اهلل لمتصػػفيؽ بيديػػ
 إلنجيؿ القكية بكضكح ، كلكف ليس كأنيا أحداث ركتينية عاديةيا

رل لفتػػاة جبميػػة صػػ يرة قبػػؿ بضػػع سػػنكاتي عنػػدما ذا تػػأثير الشػػفاء الجػػلػػف أنسػػى أبػػدن 
بعضػيـ خمػص، كلكػف الػبعض مػا زالػكا  –بدأنا نصػمي مػف أجميػا، بػدأت مجمكعػة تتجمػع 

ه الفتػػاة الصػػ يرة كأمسػػكناىا ىػػالكيف فػػي ظػػبلـ الكثنيػػةي بينمػػا نحػػف المسػػيحيكف أحطنػػا بيػػذ
بػػيف أيػػدينا، شػػعرنا بقػػدرة الشػػيطاف المرعبػػة كرأينػػا بأعيننػػا تػػأثير ىجػػـك شػػيطانيي لكػػف بينمػػا 
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ا نتصػار دـ يسػػكع، أصػبحت الطفمػػة ىاداػة جػػدن اكنػا نصػػرخ إلػى اهلل، كرنمنػػا معػان، كطالبنػػا ب
ذلػؾ، كلدىشػتنا، دقيقة، جمست، كطمبت شرابنا مػف المػاء، كبعػد  ُٓكبعد حكالي  ثـ نامتي

ابتعػػدت ككػػأف شػػيانا لػـػ يحػػدثف أصػػبحت ىػػذه المعجػػزة عبلمػػة قكيػػة عمػػى سػػمطاف المسػػيح 
 المتفكؽ عمى قرية كانت فى قبضة الشيطاف منذ فترة طكيمةو كتمجد اهللي

ػا احػرس  قمبػؾ ، كلكػف أي(َٗٓ)مػف خطػر البحػث عػف اآليػات كالعجااػبفحػذار  ضن
 ، بحسب  مشياتويكيحرر اليـك يشفيف اهلل ال يزاؿ أل مف عدـ اإليمافي

 الىكت الرخاء يعمـ فى بعض األحياف  أنو يجب البحث عف اآلياتي -ٓ
ػػػكفى يقػػػكؿ يسػػػكع، " (ُٖ-ُٕ: ُٔ مػػػر)فػػػى  : ييٍخًرجي ػػػٍؤًمًنيفى كىىػػػًذًه اآليىػػػاتي تىٍتبىػػػعي اٍلمي

ي ػا ًديػدىةوي يىٍحًمميػكفى حى يىتىكىم ميكفى ًبأىٍلًسنىةو جى ػٍيانا ميًميتنػا الى الش يىاًطيفى ًباٍسًمي، كى ٍف شىػًربيكا شى ، كىاً  تو
ى فىيىٍبرىأيكفى  مىى اٍلمىٍرضى عيكفى أىٍيًديىييـٍ عى يىضى ، كى ـٍ رُّىي  «ييىضي

عمف بإخبلص فػي جميػع أنحػاء ، تتبع اإلنجيؿ كما يىذه "اآليات" ىي، في الكاقع
كمػع  ف، كال سػيما فػي األمػاكف التػي لػـ ييعػرؼ بيػاي يػا رب اغفػر لنػا عػدـ إيماننػاالعالـ
نيػػا سػتتبع بطبيعػػة الحػاؿ الكػػرازة إالبحػػث عػف ىػػذه اآليػات كالعجااػبي  ، ال ينب ػيذلػؾ
كتكقػػػع إلػػػى العػػػالـ كنكػػػرز ، مينػػػة باإلنجيػػػؿي فعنػػػدما نػػػذىب بكػػػؿ تكاضػػػع، كطاعػػػةاأل

 ي  ستو كمف خبلليايير قكة اهلل فى كن، ستظباإلنجيؿ
اط  فػػي ، عنػػدما انكسػػرت سػػفينة بػػكلس كتحطمػػت عمػػى الشػػعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ

، لػػػػػـ يكػػػػػف حادثنػػػػػا مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر اهللي رأل اهلل الجزيػػػػػرة مممػػػػػؤة  (ُٗٓ)جزيػػػػػرة مالطػػػػػا
ي جمػع العصػي ي بينمػا سػاعد بػكلس فػاص اليالكيف الذم مػات لكػى يخمصػيـباألشخ

، بػدأ اهلل يفػتح بابنػا ألنػو لػـ يمػتيػدهي ك  فػىمف أجؿ اشعاؿ النار، انتشبت أفعػى سػامة 
 لخدمة بكلس في تمؾ الجزيرةي

ػػػأنػػػو بمػػػا أىػػػكت الرخػػػاء يعمػػػـ فػػػى بعػػػض األحيػػػاف ال -ٔ ا ف يسػػػكع ىػػػك ىػػػك أمسن
 اف نتكقع نفس استجابة الصبلةي داامنا، فيجب عمينا (ِٗٓ)كاليـك كالى األبد

                                                           
 .ٜٖ: ٕٔمت  ٜٓ٘
 ٕٛأع  ٜٔ٘
 ٖ: ٖٔعب ٕٜ٘
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، كلكػػف أنشػػطتو ال كاقػػع ال يت يػػر فػػي طبيعتػػو كشخصػػيتوإف يسػػكع المسػػيح ىػػك فػػي ال
ػػ يػػا أك نسػػيطر عمييػػا أك نتعامػػؿ اي إف اهلل لػػيس آلػػة يمكننػػا أف نبرمجيمكػػف التنبػػؤ بيػػا تمامن

 مصمحتنا كخيرنا كمف أجؿ مجدهي أجؿ، مف ا إلرادتوعياي فيك شخص يعمؿ كفقن م
 محبة اهلل ألكالده المتألميف التتغير 

ي محبتػػوف كالشػػيء الكحيػػد الػػذم يمكننػػا االعتمػػاد عميػػو ىػػك أف يسػػكع ال يت يػػر فػػ
قػػكة لتحريػػؾ  -قتػػدرة  فينػػا ي سػػكؼ تكػػكف قػػكة قيامتػػو قكيػػة كمىػػك لػػف يتركنػػا أك ييممنػػا

ف إف نعمتػػػػة الكافيػػػػة جتيػػػػاز فيػػػػو أحياننػػػػا، كقػػػػكة لبلالتسػػػػمقو أحياننػػػػ ةكقػػػػك  جبػػػػؿ أحياننػػػػا،ال
ػػػاكسػػػبلمو سػػػتدعمنا  ، فػػػإف كػػػؿ ظػػػرؼ عميػػػافػػػي المعانػػػاة كاأللػػػـي كألنػػػو ذك سػػػيادة  داامن

 نكاجيو سيخضع لسيطرتو كينسج في نسيج تصميمو المثاليي
كب المنػزؿ بعػد أف تػـ تشػخيص جيسػي البػال  مػف رحمػة سػاعة ركػ الف أنسػى أبػدن 

لعػػيف(ي كمػػا أف أم كالػػد العمػػر خمسػػة أسػػابيع بػػالكـر األركمػػي الشػػبكي )سػػرطاف فػػي ا
ظرنػػاي لكػػف بينمػػا نحػػف ركبنػػا ، أنػػا كبكػػي تألمنػػا بسػػبب الشػػككؾ التػػي تنتمحػػب سػػيككف

ذكر ا نتػػػعنػػػدما بػػػدأن ، غمفنػػػا سػػػبلـ إليػػػي ال يكصػػػؼي كجػػػد ىػػػذا السػػػبلـ مػػػدخبلن طػػػكيبلن 
، كالتػػػي أتػػػت بنػػػا حتػػػى ىػػػذه المحظػػػةي فيمػػػا يمػػػي بعػػػض الظػػػركؼ التػػػي ال لػػػبس فييػػػا

 ت قمكبنا بالسبلـ كالثناءي األشياء التي غمر 
ي قبػؿ كاليػات المتحػدة، لكننػا كنػا ىنػاؾلـ يكف مف المفترض أف نككف فػي ال :أكالن 

قػػت كاليػػة ، شػػاىدت جريمػػة ككافة فتػػرة رحمتنػػا التبشػػيرية األكلػػىبضػػعة أسػػابيع مػػف بدايػػ
 مى شرط اف أشيد فقطي عذكرة ألسرتنا لمكصكؿ إلى "كطننا" إنديانا عمى دفع ت

لػـ يكػف مػف المفتػرض أف نكػكف قػادريف عمػى الحصػكؿ عمػى شػيادة مػيبلد  :اثانين 
انيبل فػػػي الكقػػػت المناسػػػب كجػػػكاز سػػػفر جيسػػػي فػػػي الكقػػػت المناسػػػب لمسػػػفر خػػػارج مػػػ

دتػػو، كنػػا قػػد خرجنػػا مػػف أيػػاـ مػػف كال ، لكننػػا فعمنػػا ذلػػؾي كفػػي غضػػكف ثبلثػػةلممحاكمػػة
، كصػػعدنا إلػػى السػػفارة األمريكيػػة لمػػدة المػػركر فػػي مػػانيبل ، كحاربنػػا حركػػةالمستشػػفى

ي خمس عشرة دقي  قةي كنا آخر زبااف اليـك
، لكننػػا افجنكػػكف فػي مكتػػب الطبيػػب فػي ميتشػػيلػػـ يكػػف مػف المفتػػرض أف  :ثالػثن 

يػد قبػؿ العػكدة ررنػا إجػراء فحػص ج، فقػد قعمى الرغـ مف أننا لػـ نشػؾ فػي شػيءكناي 
 إلى الحقؿي 
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، أخػذ صػديقنا مخركج مػف مكتػب الطبيػبعندما كنا نمبس بالفعؿ معاطفنا ل :ارابعن 
طبيب األطفاؿ نظرة أخيرة إلى عيكف جيسيي كتبيف أف ىذه النظػرة األخيػرة ىػي إنقػاذ 

ابة ى الفمبػػػيف مػػػف دكف اإلصػػػػحيػػػاة جيسػػػيي نحػػػف مقتنعػػػكف أنػػػو إذا كنػػػا قػػػد عػػػدنا إلػػػ
 ، لكاف جيسي قد مات بالتأكيديبالمرض

حيػا مػف قبػؿ ، فػتح اهلل أعيننػا كمػا لػك لػـ يػتـ فتا السػيارة فػي ذلػؾ اليػـكبينما ركبن
ال ػػػػامر لرعايتػػػػو ذات  سػػػػبلـ، لنػػػػرل إدارة مفصػػػػمة لحياتنػػػػاي كالإلػػػػى مػػػػا كراء الكػػػػكاليس

، كلكػػف فػػي ونا عمػػى أف نػػأمر اهلل  كنتبلعػػب بػػي إف ثقتنػػا ال ترتكػػز عمػػى قػػدرتالسػػيادة
قدرتو ىك عمى جعؿ كػؿ ظػرؼ فػي حياتنػا يخضػع لسػيطرة محبتػو كرعايتػو  كسػمطانو 

 الكامؿي
 الىكت الرخاء يشكه فى بعض األحياف معنى اإليمافي -ٕ

كره  يقػدـ يعقػكب دعػكة جميمػة لمكنيسػة: ٍسػػري ي أىمى ػؿٍّ ؟ فىٍمييصى ـٍ مىشىػق اته ػدو بىٍيػنىكي مىػى أىحى "أىعى
تٍّػػٍؿي  ػػده؟ فىٍمييرى ٍيػػتو أىحى يىػػٍدىىنيكهي ًبزى مىٍيػػًو كى ػػمُّكا عى ػػًة فىييصى ؟ فىٍميىػػٍدعي شيػػييكخى اٍلكىًنيسى ـٍ ػػده بىٍيػػنىكي ػػًريضه أىحى أىمى

بلىةي اإًليمىاًف تىٍشًفي ا ، كىصى ، كىالر بُّ ييًقيميوي ًباٍسـً الر بٍّ بعػد ظيػر أحػد األيػاـ  ي(ّٗٓ)"ٍلمىًريضى
 ابطفػؿ مػريض جػدن  تػـ أتػكا الينػاؿ في قرية معينة مع بعض القساكسػة، بينما كنت أتنق
ػػلمصػػبلةي كػػاف  ى و كعنػػدما  اسػػتمعنا إلػػا لمػػدة أسػػبكعيف، عمػػى مػػا أذكػػرالطفػػؿ مريضن

أننػػا  اقمكبنػػا بشػػفقة الػػربي لػػف أنسػػى أبػػدن  قصػػة حزينػػة مػػف أـ ممزقػػة بالػػدمكع، أمػػتؤلت
، شػيد الػركح القػدس ا الطفػؿ المػريض كبػدأنا فػي الصػبلةعندما كضعنا أيدينا عمى ىذ

، كلكػػف مػػف ف نصػػمىأيكػػف مػػف الصػػعب  نػػا أنػػو كانػػت بالفعػػؿ إرادتػػو لمشػػفاءي فمػػـلقمكب
الطبيعػيي لػػـ نكػف نفػػرض إرادتنػا عمػػى اهلل كلكننػا شػػعرنا بػاألحرل أننػػا أدكاتػوي لػػـ تكػػف 

، بػؿ بفضػؿ قصػد الػرب كنعمتػوي الجرأة في الطمب بجيدنا الشخصىثقتنا في الشفاء ك 
، كمػا ىػك ا كبخيػرصػحيحن ، كجػدنا الطفػؿ القريػةلتالي عندما عدنا إلى تمؾ كفي اليـك ا

 متكقعي أعتقد أف ىذه ىي صبلة اإليماف التي يتحدث عنيا يعقكبي
اإليمػاف ىػػك ببسػاطة الثقػػةي ليسػت ثقػػة أكالد اهلل أف يطمبػكا طػػريقيـ الخػػاصي ألف 

، أف يفعػؿ كػؿ مػا اليماف بأف اهلل يستطيع أف يفعؿ، ككذلؾ سػيفعؿالثقة ىي ببساطة ا
ػػا لالمعانػػاة كاآل قيػػاـ بػوييريػد ال منمػػك الـ الجسػػدية تػكفر لنػػا فػي كثيػػر مػػف األحيػاف فرصن

                                                           
 ٘ٔ: ٘يع  ٖٜ٘
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"بالنسػػػبة لػػػي ىػػػذا ىػػػك االختبػػػار المبػػػارؾ: إذا كػػػاف  :فػػػى الثقػػػةي يكتػػػب ىنػػػرم فركسػػػت
، فسػػػكاء فػػي المػػرض أك فػػػي االمػػرض قػػد أتػػى لكػػػى يضػػع  نفسػػي تحػػػت تصػػرفو كمينػػ

و لنسػػأؿ مػػا إذا حػػث عػػف الشػػفاءنػػى أف أفعمػػو فػػي البو لبلستفسػػار عمػػا يريػػد مالصػػحة
ؼ تشػػػير إلػػػى أنػػو سػػػكؼ يشػػػفي بأعجكبػػػةو أف تبحػػث، كتفتقػػػر إلػػػى ىػػػذا كانػػت الظػػػرك 

ا خري كأخيرنا، قبػكؿ مسػألة إرادتػو، أينػ، لمعرفة رأيو فيما يتعمؽ بالشفاء مف نكع آالشفاء
ا كاثقن كانت، فمف تككف خاضعا فقط  (ْٗٓ)ا يكشاكرن  ا، كلكف أيضن
اي ىؿ ىذه األخطاء كاضحة عة مف الىكت الرخاء معن ناقش ىذه األخطاء السب

في الكنااس أك بيف المسيحييف الذيف تعرفيـ؟ ما ىي بعض النتااج مف االعتقاد في 
 ىذه األخطاء؟ ال تتردد في مشاركة قصص الشفاء كالتحريري

   اتمةالخ
بيد اهلل الصالح كالمحبي فأقبموي ألف بو ىك يشكمؾ  األلـ ىك أداة ممسككة

السبلـ لقمكبنا كيسرع مف صكرة االبفي كعندما نتذكر ذلؾ سيجمب  منى إلىكيشك
عنيا  لخشب بمرارة ألف مالكيا ظؿ يبتعداشتكت قطعة ص يرة مف ا يت ييرنا

ييي لـ يعير اىتماما لشككاىاي ا بالثقكبي لكف الشخص الذم قطعياكيقطعيا كيمؤلى
  (ٓٗٓ)كاف يصنع الفمكتيييي

 التاليمياـ الدرس الجتماع الصؼ 
سبكع فى مراجعة ىذا الدرس بما اليقؿ عف ثبلثيف دقيقة ىذا األ اقض ما -ُ

 ا البصيرة مف الركح القدسيفى ذلؾ الشكاىد الكتابية طالبن 
ف تحدث فى حياتؾ أل ت ييرات خاصة كاف ينب ى أاكتب فى مذكراتؾ  -ِ

 كما يعمنيا لؾ الربي
ؾ اليكمية كاكتب فى تأمؿ عمى األقؿ فى مزمكر كاحد فى كقت عباتد -ّ

 مذكراتؾ ما الذل يقكلو كاتب المزمكر عف طبيعة اهلل كشخصيتوي

                                                           
594 Frost, 110. 
595 اقتباس من   M.R. Dehaan ,Broken Things ,from Charles Swindoll ,Favorite Stories 
and Illustrations (Philippines ,OMF Literature ,1998) 547 
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جؿ الت يير الركحى كالنمك بناء أاكتب فى مذكراتؾ صبلة شخصية مف  -ْ
 عمى ىذا الدرسي

تدرب عمى استخداـ دليؿ الصبلة اليكمي لمدكتكر براكف في صبلتؾ  -ٓ
 اليكمية الخاصةي
 

 رالمكضكع أكث في لمتعمؽ
 مف شاىد رسالة فيديك

Joni Eareckson Tada @ https://youtu.be/4fzY0uj9q6kي 
 

 
 

 13امختحتن الدرس 

 ازبذ مً الىخاب اإلالدض أن ألالم هى حصء مً ئزادة هللا للمإمىحن. .1

 ما هما الػدطخان اللران ًسي بهما اإلاإمىىن الػالم؟ .2

 لىظ الىخابى الري ٌػلم أن ٌظىع هى مثالىا فى ألالم؟ما هى ا .3

 ا؟ما هى الىظ الىخابى الري ٌػلم ان ول الخلُلت جئن مػً  .4

حل أا للخحر مً ، هللا ًجػل ول ألاشُاء حػمل مػً (29-28: 8 زو )بدظب  .5

 ابىه. ---------الرًً ًدبىهه. ما هى اللطد النهاتى؟ ليى هيىن 

 ذهسث فى هرا الدزض؟اذهس زالر مً طبؼ بسواث لأللم  .6

 بيلماجً الخاضت اشسح غىفى ألاكل خؿأًً مً اخؿاء الهىث السخاء. .7

 

 

 

https://youtu.be/4fzY0uj9q6k
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 14 الدرس

 

 المسيحى المجتمع طريق عنالتشكيل 
 

 رشع ثلتثلا مراحعت الدرس

  
 أهداف الدرس 

 :، يجب عمى الطبلب أفسبنياية ىذا الدر 
 يتعممكا أف يقدركا الكنيسةو مجتمع المسيح -ُ
 ا المجتمع الركحى فى نمكنا الركحى يفيمكا مدل أىمية ىذ -ِ
 يمتزمكا بالمشاركة فى حياة الكنيسةي -ّ

 
 لقعتث من الحيتة 

 فػػػي كنيسػػػتيا تينيػػػة، تعرضػػػت ألذل مػػػف "المػػػرااييفجراسػػػيا، كىػػػي شػػػابة ال "
 عظػةكىػي ال تػزاؿ تحضػر كأصبحت ساخرة بعض الشيءي لػدييا صػعكبة فػي الثقػةي 

ة األسػبكعية صػباح عظػؿ بأم شػخص بخػبلؼ الدران ما تتصمرة في األسبكع، لكنيا نا
 يـك األحدي تشعر أف عبلقتيا الشخصية مع اهلل كافيةي

  يحضػر خدمػة عبػادة كبيػرة فػي مدينتػػو، إيفػاف، كىػك رجػؿ أعمػاؿ فػي آسػػيا ،
لكنو يعتقد أنو مش كؿ لم اية لخدمة الكنيسةي يعطي عشػكره كلكػف ال شػيء أكثػر مػف 

 اعو باالسـيذلؾي بالكاد يعرؼ أم شخص في اجتم
 ػػا ينشػػر، كاتشػي" ىػػك مبشػر مرغػػكب فػػي أفريقيػا"أ ، لكػػف الرسػالة الكرازيػػة داامن

ألنػػو ال يمػػػنح ا ركحينػػا لقػػد أصػػبح كحينػػػدا كضػػعيفن  نػػادران مػػا يجػػد نعمػػة مػػػف عاامػػة اهللي
 حياتوي إلىمسيحييف آخريف فرصة لمتحدث  لرجاؿ
  ة مػرات فػي العقػد دا الكنػااس عػف غيػر اذمػىـ مػف أمريكػا الشػمالية الجيـ كليزا

ا نكيکـ لؾ لذلؿ، " بالکامف فييػػػػػػااف بكنيسػػػػػػة "يسػػػػػػتريحآلاحتی ا يػػػػػػظيحـ لالماضػػػػػػيي 
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عػػػػػػػف ك  اف لمتعبيػػػػػػػر عػػػػػػػف مااليعجبيمػػػػػػػايسػػػػػػػارع ادي إنيمػػػػػػػحم اجتمػػػػػػػاع كابأف امزملت
ف أبػػػدا لمخػػػدمات كنػػػادرا مػػػا اال يتطكعػػػ انيا، لكنيمػػػا" لكػػػؿ كنيسػػػة يحضػػػر ا"اىتماماتيمػػػ

 لشػػ ا ف مػػاانيػػـ ال يعرفػػأمنيف فػػي مجمكعػػات صػػ يرةي المػػؤ  اف مػػع زمبلايمػػيتكاصػػبل
عمى الرغـ مف أف جميع القصص عدا القصة األخيرة ألنيػا قصػة  اليوف وناالذل يفتقد

خيالية، إال أنيا تصؼ المكقؼ الػذم يتبعػو الكثيػر مػف المسػيحييف تجػاه الكنيسػةي فػي 
مكف مػػع أعضػػاء جميػػع أنحػػاء العػػالـ، ىنػػاؾ عػػدد كبيػػر مػػف المػػؤمنيف الػػذيف ال يتكاصػػ

 آخريف في جسد المسيح بطرؽ عميقة كذات م زل كت ييريةي
لماذا  تعتقد أف الكثيػر مػف المسػيحييف يفتقػركف إلػى المشػاركة فػي عاامػة اهلل؟ مػا ىػك 
الجػػػػزء الػػػػذم يمعبػػػػو الكسػػػػؿ؟ أك عػػػػدـ االكتػػػػراث؟ أك األنانيػػػػة؟ أك الخػػػػكؼ؟ لمػػػػاذا يخشػػػػى 

 (ٔٗٓ) ييف آخريف في بعض األحياف؟المسيحيكف مف تطكير عبلقات عميقة مع مسيح
  رئيصيتالفكرة ال

صػػكرة يسػػكع المسػػيح كنحػػف  إلػػىيػػذا الػػدرس ىػػك أف الػػركح القػػدس يشػػكمنا بتثقمػػى 
إذا  عنيػا نشارؾ في المجتمػع المسػيحيي ىػذه الحقيقػة حيكيػةف ال يمكػف صػرؼ النظػر

، ، كالبنػػػػاءكػػػػؿ كنيسػػػػة مسػػػػيحية ىػػػػك تػػػػكفير القبػػػػكؿي كقصػػػػد اهلل لاكنػػػػا ننضػػػػج ركحينػػػػ
 ، كفرص الخدمة النشطة البلزمة لمنمك الركحييكالمساءلة

مػف  -بحيػاة الكنيسػة في ىػذا الػدرس، سػكؼ نستكشػؼ سػبب المشػاركة كااللتػزاـ 
كاجتماعػػػػػػات الصػػػػػػبلة،  ،خػػػػػػبلؿ العبػػػػػػادة، كالخدمػػػػػػة، كالشػػػػػػركة، كجماعػػػػػػات التممػػػػػػذة

فػػي أمػػر حيػػكم لم ايػػةي سػػكؼ نستكشػػؼ قػػكة المشػػاركة  -، كمػػا إلػػى ذلػػؾ كاالختبػػارات
 صكرة يسكعي إلىجب اف تشكمنا المجتمع المسيحي التى ي

بعػػض الطػػرؽ التػػي  ،اي مػػف ىػػذه اآليػػاتمعنػػ (ُٔ-ْ: ُِ كر وُّ-ُُ: ْاؼ) أقػػر لن
 ؟(ُّ: ْأؼ)، بحسب دـ بيا بعضنا البعض كإخكة مؤمنيف؟ ما ىك اليدؼ النيااينخ

عضػػػنا مػػػف الميػػػـ أف نفيػػػـ أف ىػػػدؼ كػػػؿ شػػػيء نقػػػـك بػػػو فػػػي المحبػػػة كالخدمػػػة لب
، يحمػؿ يككف ىك بنياف بعضنا الػبعض بحيػث، شػيانا فشػيانا ( يجب أفُِالبعض )رك

ىػػذه الحقيقػػة المتضػػمنة (ي ْؼأيػػد مػػف صػػكرة مخمصػػنا الكامػػؿي )كػػؿ منػػا المزيػػد كالمز 
 يمعنى ألص ر األعماؿ التى نفعميا ، ستضيؼفي قمكبنا

                                                           
596

 .47-46: 2 عأ 



275 

 

  ما ىي الكنيسة؟
ىا بيييدم اإلاظيييُذ الثميييحنأهيييا وأ  -اإلاظيييُذ ئليييى هىِظيييت ، واغخميييدها بيييالسوح الليييدض هيييذ كيييد اشيييتًر

هديييييً الىىِظيييييت! الىىِظيييييت لِظيييييذ بىييييياء؛  ،حظيييييده، غسوطيييييه، هُيليييييه، غاةلخيييييه اإلافدًيييييت! مػيييييا

ها. دغىهييييا ال هفىييييس فييييي ؤ شواحىييييا وشوحاجىييييا وأؾفالىييييا وأضييييدكا. ئنهييييا أالىىِظييييت أهييييذ! هييييى هدييييً

لييرًً هلخليي بهييم الىىِظيت ببظياؾت هميييان هيرهب الُيه فييي أًيام ألاخيد أو ختييى مجيسد الىياض ا

. والخىاضيل ميؼ ت هللا الشياملت غفيى مظيخىي الػيالمن هم حصء مً هىِظيحًهىان. فيل اإلافد

 ، لغسع البيُان، هى أمس غسوزي للىطج السوحي.البػؼ بػػىا

 لدرس ا
 جدا؟ فيما يمي بعض األسباب: لماذا تعد المشاركة في المجتمع المسيحي ميمة

 المشاركة في المجتمع ىي ما خم نا مف أجمو. -ُ
، كاهلل الػركح القػدسي اهلل اآلب، اهلل االبف -د خمقنا عمى صكرة الثالكث االليى لق

ي كقػد مػف األزؿ في شركة حميمة كممتعػةىؤالء األشخاص مف الثالكث األقدس كانكا 
ي لقػػد خمقنػػا مػػف أجػػؿ "بعضػػنا نحػػف خمقنػػا لمشػػركةنفسػػيا كالحاجػػةي خمقنػػا بيػػذه القػػدرة 

ػػبع  عنػػدما يفتقػػد لقػػد خمقنػػا مػػف اجػػؿ عبلقػػات ركحيػػة عميقػػة كذات م ػػزلي (ٕٗٓ)"ياضن
، نصػػير أضػػعؼ، كأكثػػر أنانيػػة، كأكثػػر عرضػػة لمخطيػػة ،مػػع مػػف حياتنػػا الركحيػػةالمجت

، كأكثػػػر تشػػػكييا لحياتنػػػا   يزيمػػػةات العػػػدك، كنشػػػعر بالكحػػػدة، كالضػػػة ليجمػػػكأكثػػػر عر 
الشػػخص ال يػػدرؾ ىػػذا الػػذل الشخصػػية كالركحيػػةي كتػػب الػػدكتكر دينػػيس كيػػنبلك: "إف 

أف يعػػيش  اإلنسػػافالتمركػػز حػػكؿ الػػذات  ينحنػػى طالمػػا أنػػو يعػػيش فػػي عزلػػةي يحتػػاج 
 (ٖٗٓ)"ليدرؾ المشاكؿ الكامنة في نفسوي في المجتمع

زااػر، الكتاب المقدس عمى أنػو "أسػد يصكر في  العزلة ىي استراتيجية الشيطافي
د صػيتي أكلاؾ الذيف يعيشػكف فػي أفريقيػا يعرفػكف كيػؼ (ٗٗٓ)"يبحث عف مف يبتمعو ىك

                                                           
 مرة يف العهد اجلديد. ٓ٘عبارة تكررت أكثر من  ٜٚ٘
 ديننس كننالو, فكر املسنح  ٜٛ٘

(Wilmore: The Francis Asbury Society  ,1998)  ,65 
 .ٛ: ٘بط ٔ ٜٜ٘
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ال ًدزن الصخظ اإلاخمسهص خٌى 

ًجػل الاوظان  أن هرا الراث

مىدىُا  ؾاإلاا أهه ٌػِش في غصلت. 

ًدخاج اإلاسء للػِش في اإلاجخمؼ 

ي لُدزن اإلاشاول اليامىت  ف

 هفظه.

، حتػى بػالتخمؼ أفػراد القطيػعحػد أيع حتى يبدأ كراء القط ركضت ىاألسكد فرااسياي في
، إنيػا مجػرد مسػألة كقػت الكقااي لبقية القطيعي ثـ يتـ عزؿ أضعؼ القطيع مف الممجأ

 قبؿ أف ييجـ األسد كيمتيـي
ة تسػػمى أسػػاس العػػالـ اف يضػػع النػػاس فػػي مجتمعػػات صػػ ير تلقػػد حػػدد اهلل منػػذ 

   العاابلتي

، كحتى الكبار في منتصػؼ العمػر ككبػار فاألطفاؿ الرضع، كاألطفاؿ، كالشباب 
ثػـ تركتػو أمػوي بمػا ا السف يحتاجكف إلى عاامة ينتمكف إليياي تخيؿ رضيعنا مكلكد حديثن 

، فإنيػػػا سػػػكؼ تمػػػكتف تخيػػػؿ األطفػػػاؿ تدفاػػػة نفسػػػياتطيع إطعػػػاـ نفسػػػيا أك أنيػػا ال تسػػػ
كالشػػػػػػباب الػػػػػػذيف ال يتمتعػػػػػػكف بالراحػػػػػػة كالتكجيػػػػػػو 
كالتأديػػػب كتعمػػػػيـ كالػػػػدييـي سػػػكؼ يعػػػػانكفي تخيػػػػؿ 
كبػػػار السػػػف الػػػذيف لػػػيس لػػػدييـ مػػػف يعتنػػػي بيػػػـي 

ب ػػػػض  فحيػػػػاتيـ عػػػػادة مػػػػا تنتيػػػػي بحػػػػزف شػػػػديدي
النظػػر عػػف مكسػػـ الحيػػاة الػػذم تعػػيش فيػػو، فأنػػت 

امةي إذا لـ تكف لػديؾ عاامػة أرضػية بحاجة إلى عا
صػػحية، فسػػتجد أنػػؾ تصػػارع لكػػي تصػػبح مسػػيحينا 

 عاامة اهللف -ركحيان كعاطفينا كصحينا كاجتماعيناي لكف اهلل قد دبر لؾ عاامة أخرل 
كتػاب المقػدس لمعيػد يتـ التعبير عف الحاجة لممشاركة فػي المجتمػع مػف خػبلؿ ال

أننػػا لػػػـ نخمػػؽ لكػػي نعػػيش حيػػػاة  -لػػبعض أننػػا بحاجػػة إلػػػى بعضػػنا ا الجديػػدي يكضػػح
" فػي "بعضنا البعض مستقمةي ىناؾ ما ال يقؿ عف خمسة كخمسيف  شاىدا كتابيا عف

ف يعشػر ممجتمػع الركحػيي إف لعمػى األىميػة التػي كضػعيا اهلل  ، مما يدؿالعيد الجديد
ف تقكدنػػا إلػػى "نحػػب بعضػػنا بعضػػان"ي لكػػف يخمسػػالىد الكتابيػػة الخمسػػة ك اك مػػف ىػػذه الشػػ

 ناؾ العديد مف الشكاىد الكتابية األخرل:ى
 "ا ـٍ بىٍعضن كي  ي(َٓ: ٗمري)"سىاًلميكا بىٍعضي
 "" ؿى بىٍعضو ـٍ أىٍرجي كي  ي(ُْ: ُّيك) يأىٍف يىٍ ًسؿى بىٍعضي
 ""ا ـٍ بىٍعضن كي  فمرة ٓٓمرة مف  َِ( ترد ّْ: ُّيك) يأىٍف تيًحبُّكا بىٍعضي
 ""ا ـٍ بىٍعضن كي  ي(َُ: ُِرك) يكىادٍّيفى بىٍعضي
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 ""ـٍ ًلبىٍعضو اٍىًتمىامنا كىاًحدنا كي  ي(ُٔ: ُِرك) يميٍيتىمٍّيفى بىٍعضي
 ""ا نىا بىٍعضن ا بىٍعضي ـٍ أىٍيضن اًك  ي(ُّ: ُْرك) يفىبلى نيحى
 ""ا ـٍ بىٍعضن كي  ي(ٕ: ُٓرك) يًلذًلؾى اٍقبىميكا بىٍعضي
 "( "اي ـٍ بىٍعضن كي  ي(ُْ: ُٓركييٍنًذرى بىٍعضي
 " اي" )اٍنتىًظري ـٍ بىٍعضن كي  ي(ّّ: ُُككُكا بىٍعضي
 "( "ي يىا ًلبىٍعضو اءي اٍىًتمىامنا كىاًحدنا بىٍعضي  ي(ِٓ: ُِككُبىٍؿ تىٍيتىُـّ األىٍعضى
 "اي" )ا ـٍ بىٍعضن كي  ي(ُّ: ٓغؿٍخًدميكا بىٍعضي
 " امي ـٍ بىٍعضن كي  ي(ِ: ْاؼ) ي"ٍحتىًمًميفى بىٍعضي
 " كي كيكنيكا ليطىفىاءى بىٍعضي "كى  ي(ِّ: ْاؼ) يـٍ نىٍحكى بىٍعضو
  تىسى ا ًبمىزىاًميرى كى ـٍ بىٍعضن كي كًحي ةو "ميكىمًٍّميفى بىٍعضي  ي(ُٗ: ٓاؼ) ي"اًبيحى كىأىغىاًني  ري
  ا"ى ـٍ بىٍعضن كي  ي(ُّ: ّكك) ي"مسىاًمًحيفى بىٍعضي
 "ا ـٍ بىٍعضن كي كفى بىٍعضي ميعىمٍّميكفى كميٍنًذري  ي(ُٔ: ّكك) ي" ى
  ُّا"" عىز ـٍ بىٍعضن كي  ي(ُٖ: ْتسُ) يكا بىٍعضي
 " رى ـي اآلخى ديكي اٍبنيكا أىحى        ي(ُُ: ٓتسُ) ي" ى
 ""ـٍ ًلبىٍعضو ًبالز الىًت كي   ي(ُٔ :ٓيع) يًاٍعتىًرفيكا بىٍعضي
 " " ـٍ ألىٍجًؿ بىٍعضو كي مُّكا بىٍعضي  ي(ُٔ: ٓيع) يكىصى
 "بعضكـ عمى بعض،  ي(ٖ: ّبطُ) ي"ميٍشًفًقيفى
 ""ا ـٍ بىٍعضن كي  ي(ٗ: ْبطُ) يكيكنيكا ميًضيًفيفى بىٍعضي
 " ـٍ ًلبىٍعضو كي اًضًعيفى بىٍعضي ًميعنا خى  ي(ٓ: ٓبطُ) ي" كيكنيكا جى
 "  ي(ٕ:ُيكُ) ي" فىمىنىا شىًركىةه بىٍعًضنىا مىعى بىٍعضو

المسيحية ىى عف األسرةف نحف نعيش حياة غير مستقمة كمترابطةي يجب أف 
كف، نبكي معيـ، مع مسيحييف آخريف عندما يبك اكعاطفين  امرتبطيف ركحين نككف 

ا أك أختنا عريانا، كمعكز  (ََٔ)يكعندما يفرحكف، نفرح معيـ ، ، كجااعناان عندما نرل أخن
، كىذا ما يتكمـ عف بحسب ما قالو يعقكب (َُٔ)ة احتياجاتونفعؿ ما بكسعنا لتمبي
 المسيحية الحقيقيةي

                                                           
 ٘ٔ: ٕٔرو  ٓٓٙ
 ٘ٔ: ٕيع  ٔٓٙ
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 مع، كليس ف ط لخالص أفراد.جاء يسكع لتشكيؿ مجت -ِ
ف المؤمنيف اآلخريف  ، فإف السبب في عدـ مشاركة الكثير ممف دكف أدنى شؾ

، كالشركة ، كاعترافيـ بالخطايااكجبات معن ، كتناكؿ الفي العبادة، كمشاركة الحاجات
           ىك أنيـ لـ يتعممكا أبدنا تقدير الكنيسةي -الركحية كالصبلة 

 ستو يسكع يبنى كني -أ
فسيجيب: "لكى ، يسة العادم لماذا تألـ يسكع كماتإذا سألت عضك الكن

قة شخصية معوي" ىذه الردكد ، "كلكى يككف لدم عبلمف خطايام" يخمصنى
: ُٔمت)نجيؿ ي قدـ يسكع الحؽ الكامؿ في إكؿ الحقيقة تليس ياصحيحة، كلكن

"كنيسة" تعني  "ي إف كممةيـ لف تقكل عمييا، كأبكاب الجح، "سأبني كنيستي(ُٖ
ي فمعا نٌككف ىذه الكنيسةي جاء يسكع مدعكة معا لمخركج اعةمجتمع أك جم

، اا مع اهلل كمع بعضنا بعضن ا كاحدن لكى يجعمنلعالـ كالخطية ك عكنا لمخركج مف اليد
، ًليىكيكنيك  ًميعي كىاًحدنا، كىمىا أىن ؾى أىٍنتى أىيُّيىا اآلبي ًفي  كىأىنىا ًفيؾى ا "ًليىكيكفى اٍلجى ـٍ أىٍيضن ا ىي

ٍمتىًنيي"كىاًحدنا ًفينىا، ًلييٍؤًمفى اٍلعى  ـي أىن ؾى أىٍرسى الى
(َِٔ) 

ال نحتاج بعضنا  -ننا ال نحتاج إلى الكنيسة صرؼ كما لك أنقكؿ أك نإف 
ىك أف نحتقر خطة يسكعي انتقاد قطعة ص يرة مف الكنيسة العالمية  -لبعض 
تستطيع لشفاايا كتجميميا  قياـ بكؿ ما، كالةدكف الصبلة كالمحب -عؾ المحمي( )اجتما

 فعمى الذبيحة التي قدميا مف أجمياىك أف تدكس عمى أغمى ما يممكو يسكع  ك  -
 الكنيسة ىى عركس المسيح الغالية -ب

، الذم بذؿ حياتو مف المسيحنحف عركس  اتيدعى الكنيسة "عركس المسيح"ي معن 
ًلكىٍي ييٍحًضرىىىا ًلنىٍفًسًو كىًنيسىةن  ىىا ًب ىٍسًؿ اٍلمىاًء ًباٍلكىًممىًة،ًلكىٍي ييقىدٍّسىيىا، ميطىيٍّرنا ًإي ا ،أجميا

، بىٍؿ تىكي  ًببلى مىًجيدىةن، الى دىنىسى ًفييىا كىالى غىٍضفى أىٍك شىٍيءه ًمٍف ًمٍثًؿ ذًلؾى كفي ميقىد سىةن كى
ف أم عريس سي ضب جدا "عركس" يسكع عفي كف حذرا كيؼ تتحدث (َّٔ)"عىٍيبو 

، يضحككف أشياء مؤذية عف عركسو، يسخركف مف عيكبيا ع الناس يقكلكفعندما يسم
 كفألذل كال ضب عندما يشير المسيحيبا يسكعياي كيؼ يجب أف يشعر نقااصعمى 
كلكنيـ  -العركس الذل سفؾ  دمو الثميف ألجميا  -عيكب كأخطاء عركسو ب فك المعترف

 فادنا لنراىا أكثر جماالن ركحين ار يقدمكف األعذار لماذا ال نستطيع أف نسمـ كقتنا كمك 
                                                           

 ٕٔ: ٚٔيو  ٕٓٙ
 .ٕٚ-ٕٙ: ٘ف أ ٖٓٙ
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  الكنيسة ىى عائمة، سميت عمى اسـ المسيح -ج
بٍّنىا يىسيكعى اٍلمىًسيًح ال ًذم ًمٍنوي  ٍكبىتىي  لىدىل أىًبي رى يقكؿ بكلس: "ًبسىبىًب ىذىا أىٍحًني ري

مىى األىٍرضً  نحب كنعتز ،  يجب أف نتعمـ أف (َْٔ)تيسىم ى كيؿُّ عىًشيرىةو ًفي الس مىاكىاًت كىعى
 كعاامةي كيجب أف نككف حذريف كيؼ نتعامؿ مع عاامة يسكعف ابعضنا بعضن 

الكنيسة ىي جسد المسيح، كتتألؼ مف العديد مف المكاىب المعتمدة  -د
 .(٘ٓٙ)بعضيا عمى البعض

، بدالن مف تمزيؽ ع المكاىب التي كىبنا إياىا اهلليجب أف نزيد تقديرنا لتنك 
، بؿ يجب أف نقدـ التضحيات لكى جسد المسيح بعضاني يجب أال نحتقربعضنا 

 (َٔٔ)النضكجف إلىنصؿ بعضنا البعض 
كالتي بناىا يسكع  (ٚٓٙ)الكنيسة ىي الييكؿ، يسكف فييا الركح ال دس -ق

 مف المؤمنيف المدعكييف حجارة حية.
اهلل  ، لتقديـ ذبااح ركحية مقبكلة عندبيتنا ركحينا، كينكتنا مقدسنا نحف "مبنييف

، نحف يسكع كحجارة حية في القدس الركحي الذم يبنيو (َٖٔ)حي"بيسكع المسي
عمى بعضي  متشابككف كمعتمدكف بعضنا

 ، كىيىنيكته ميميكًكيٌّ ، كى كنحف "ًجٍنسه ميٍختىاره
كا  ، ًلكىٍي تيٍخًبري أيم ةه ميقىد سىةه، شىٍعبي اٍقًتنىاءو
ًة ًإلىى نيكًرًه  ـٍ ًمفى الظٍُّممى اًاًؿ ال ًذم دىعىاكي ًبفىضى

كىذا أكثر عجبا كعمقا   (َٗٔ)اٍلعىًجيًبي"
 اليمكننا فيمو اك إدراكوف
ا أف ننفصؿ عف إذف كيؼ يمكنن

في زاكية خاصة  جمسبعضنا البعض كن
ؾ بنا مع اهلل؟ ال نستطيعف يجب أف نشتر 

                                                           
 ٘ٔ-ٗٔ: ٖف أ ٗٓٙ
 ٕٚ-ٕٔ: ٕٔكو ٔ ٘ٓٙ
 ٜٕ-ٕٛ: ٔكو   ٙٓٙ
 ٙٔ: ٖكو ٔ ٚٓٙ
 ٕ: ٕبط ٔ ٛٓٙ
 .ٜ: ٕبط ٔ ٜٓٙ



281 

 

، نفكسنا  في "حجارة حية" أخرل تثمر، كأف نسفي الجزء الص ير مف ىذا المبنى
 بلن بحضكر اهلليىيكبلن ممت احتى نصبح جميعن 

 كاف ىذا المفيـك عف الكنيسة 
كاحدان مف أكثر التحكالت في حياتيي فقد تخرجت مف مدرسة الكتاب المقدس 

ا لكنيسة ص يرةي لقد جاىدت في كأصبحت بعد ثبلثة أسابيع راعين  ُّٗٗفي عاـ 
، يسة المحمية التي خصصيا اهلل لىالبداية في بعض األحياف لكي أقدر قيمة الكن

تى في مدينة صة ألنو كاف ليا نصيبيا مف المشاكؿي لكف بينما كنت أقكد سيار خا
عية مف قبؿ ، كاستمع إلى عظة إذأُٗٗكاحدة باردة، ثمجية، ليمة شتاء في عاـ 

 يبطريقة لـ يسبؽ لي رؤيتيا مف قبؿ، بدأت أرل الكنيسة الدكتكر جكف ماؾ آرثر
اف و ككالتو بعنكاف "لماذا أحب الكنيسة"كانت رس ما عٌمـ ىك، بدأت أحب كنيستي أيضن

لمكنيسةي ىنا  س فتح عيني عمى خطة اهلل العظيمةبكيت مف الفرح ألف الركح القد
 ف كأزلي بي (رااع)، نرل أف ىناؾ حب "في سر الثالكث جزء ص ير مف تعميـ جكف:

ي طىلكى يع داامنايييي يجب أف يجد ىذا الحب تعبيراني الحب الحقيقي يسعى الثالكث
ي ككعد االبف بشعبن مفدل يييلبلبف، قدـ األب تعيدا كفي إظيار حبو الكامؿ البنو

، لكي يسكنكا في عد ىك بإحضار المفدييف إلى المجد، مقدسن كممجدني كك مبررن  -
يييي كىذا الجسد الجماعي ب كاالبف منذ قبؿ أف يبدأ الزمفالمكاف الذم سكف فيو األ

( مف كؿ قبيمة كشعب كلساف ُْ :ُٓاسمو )أع شعبنا عمى -الشامؿ لممدعكييف 
 يييي، ليصبح مسكف اهللسيشكؿ ىيكبل حيا لمركح القدس -( ٕ: ُّرؤكأمة)

فاألىمية الكاممة لقصد اهلل األبػدم اصػبح 
كاضػػحا كمػػا ىػػك معمػػف فػػي سػػفر الرؤيػػاي ىنػػاؾ 

، كمػػاذا إلػػى السػماءنحصػؿ عمػى نظػػرة خاطفػة 
فعػػػػؿ ىنػػػػاؾ؟ تفتػػػػرض أف الكنيسػػػػة المنتصػػػػرة ت

مػػػاذا يشػػػ ؿ القديسػػػيف الممجػػػديف فػػػي األبديػػػة؟ 
 - يسػػػػبحكنو، كيمٌجػػػػدكف الحمػػػػؿ ىػػػػـ يسػػػػجدكف

(ي  ٓ-ّ: ِِكايضػػػػػػػػػػػا يممكػػػػػػػػػػػكف معػػػػػػػػػػػو )رؤي 
: ُٗكيصكر الجسد  كمػو  عمػى أنػو عركسػو، النقيػة كبػبل دنػس كثيابيػا كتػاف أبػيض )

ػػٍكتي الى يىكيػػكفي (ي كيسػػكنكف معػػو حيػػث "سىيىٍمسىػػحي اهللي كيػػؿ  دىٍمعىػػةو ًمػػٍف عيييػػك ٖ-ٕ ، كىاٍلمى ـٍ ًنًي
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ػػكرى األيكلىػػى قىػػٍد  ػػا بىٍعػػدي، ألىف  األيمي ػػعه ًفػػي مى ػػرىاخه كىالى كىجى ػػٍزفه كىالى صي ػػا بىٍعػػدي، كىالى يىكيػػكفي حي ًفػػي مى
ػػتٍ  (ي كىػػـ يمجػػدكف كيخػػدمكف الحمػػؿ إلػػى األبػػدي ىػػذا ىػػك مػػؿء قصػػد ْ: ُِ«ي )مىضى

 (َُٔ)"كنيسة ىي عطيتو البنويب في أف الاهلل الكامؿ كالنيااى ي ىذا ىك السب
أدركت تمؾ الميمة الثمجية انو بالنعمة قد جعمت جزءا مػف شػيء رااػع أكثػر ممػا يمكػف 

( حػب مػف اآلب إلػى االبػفف كقػد كلػد فػي عطيةأتصكرف إف عركس المسيح ىي ىدية) أف
جفػاؼ ، كب ػض النظػر عػف مػدل ا كانت الكنيسة المحمية قد تضررتأنو ميم اقنتاع قمبي

، كب ض النظر عف مدل ضعؼ مكسيقاىا، كب ض النظػر عػف مػدل عػدـ اشػباع كعظيا
 فيجب أف أحبياال انو إ، أعضاايا ، كب ض النظر عف مدل جسدانيةياشركت

 ماذا تسبب لؾ ىذا القسـ  فى جعمؾ تفكير بشكؿ مختمؼ عف الكنيسة؟
 قكة الركح ال دس حّمت عمى  المؤمنيف الذيف يمارسكف المجتمع الركحي. -ّ

 ، حػػدث ذلػػؾ عنػػدماالقػػدس الػػذم يسػػكب فػػي العيػػد الجديػػدفػػي كػػؿ مػػرة نقػػرأ عػػف الػػركح 
كبينمػػا كػػاف  كف بقمػػكب متحػػدةي فػػي يػػـك الخمسػػيف، يصػػماجتمػػع مجمكعػػة مػػف التبلميػػذ معػػان 

ػػبلىًةيييالتبلميػػذ " مىػػى الص  ًميػػعي مىعنػػا ًبػػنىٍفسو كىاًحػػدىةو،ييي ييكاًظبيػػكفى ًبػػنىٍفسو كىاًحػػدىةو عى اٍمػػتىؤلى كى  كىػػافى اٍلجى
كًح اٍلقيػديسً الٍ  ًميعي ًمفى الػرُّ تـػ سػكب الػركح القػدس عمػى مجمكعػة، كلػيس مجػرد فػردي  (ُُٔ)ييي"جى

 اكرااعنػػػ افريػػػدن  يءو لكػػػف ىنػػػاؾ شػػػ، كػػػذلؾ، نحػػػف نعمػػـػ أف الػػػركح القػػػدس يمػػػؤل األفػػػرادبػػػالطبع
 يحدث عندما يجتمع المؤمنكف الذيف ليـ فكر كاحد  في الكحدة كالمحبة كالصبلةي

" اد، حيػػػػث "اجتمعػػػػكا معنػػػػ، تحػػػػت ضػػػػ ط كبيػػػػر مػػػػف االضػػػػطياالحػػػػؽفػػػػي كقػػػػت 
كىػانيكا يىتىكىم ميػكفى "صمكا"، تىزىٍعزىعى اٍلمىكىافي ك كًح اٍلقيػديًس، كى ًميػعي ًمػفى الػرُّ ًبكىػبلىـً اهلًل  و كىاٍمػتىؤلى اٍلجى

ػػاىىرىةويي ، الػػركح القػػدس فػػي ظػػركؼ يااسػػة: فصػػؿً إذا كنػػت تريػػد المزيػػد مػػف  (ُِٔ)"ًبميجى
 ، كاخدـ الرب مع المسيحييف اآلخريفيربكاعبد ال
 مسيحي، نحف بحاجة إلى المجتمع الصعبةفي األكقات ال -أ

ما ىربت إلى ممجأ جسد  اااسة ككثيرن اليكاف لعاامتي نصيبيا مف األكقات 
ص السرطاف البننا المكلكد، المسيح لمتشجيع كاإلرشاد كالقكةي كمف خبلؿ تشخي

                                                           
 جون ماك آرثر, "ملاذا أحب الكننسة" ٓٔٙ
 .ٗ, ٔ: ٕ؛ ٗٔ: ٔع أ ٔٔٙ
 ٖٔ: ٗع أ ٕٔٙ
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، كصمنا إلى جسد المسيح كتعممت كـ ىي ثمينة ججيسي، مع أربع سنكات مف العبل
عاامة اهلل حقاي لقد مؤلنا ركح النعمة مف خبلؿ صمكاتيـ معنا كمشاركتيـ في 

دة كالخكؼ كالمرض كالحرب ، يختبركف أكقات الكحمبشريفاحتياجات أسرتناي ك
ؿ كؿ ، لقد امتؤلنا بركح السبلـ كالشفاء كال مبة كالتحرير خبلالضبلؿ، كألـ الركحية

أزمة بكاسطة عاامتنا الركحيةي ىذا الدرس ليس فقط الىكت جيدي إنيا حقيقة عممية 
 ألف ىناؾ قكة خاصة يسكبيا الركح القدس عندما تتحد الكنيسة معانيلتحديات الحياةي 

بب رغبتيـ األنانية في بس االكثير مف المسيحييف ضعفاء كحساسيف جدن 
ا أكثر شفافية مف جية أحياننا أف يككنك لماذا يصعب عمى المسيحييف  الخصكصيةف

خفاقاتيـ الركحية ، كأعباايـ؟ كيؼ يمكننا خمؽ بياة أكثر احتياجاتيـ، كأخطاايـ كا 
 أماننا لبعضنا البعض حتى نككف صادقيف؟

 ا مؤيديف بأف نككف شيكدنا لممسيحمف خالؿ الركح ال دس، نحف معن  -ب
ـٍ سىتىنىاا، "قاؿ يسكع لمتبلميذ معن  ، لًكن كي ـٍ مىٍيكي كحي اٍلقيديسي عى ؿ  الرُّ ليكفى قيك ةن مىتىى حى

تىكيكنيكفى ًلي شيييكدنا ، أحياننا ما نفكر فقط في تأييد ي أعتقد أنو عندما نقرأ ىذا(ُّٔ)"كى
ا صاي معو لكف يسكع كاف يتحدث إلى كنيستو معن أنفسنا بالقكة بشكؿ فردم لمشيادة

 سيككنكف شيكده الممتمايف بركحوي 
 متذا لى لم هخخبر الروح القدس من خالل كىيصدىت املتحليت؟

مييييً اإلاهييييم أن وػتيييييرف بييييأن لييييِع ويييييل هىِظييييت مدلُييييت حيييييصًءا مييييً الىىِظييييت السوخُيييييت 
كيد غيادز و الػاإلاُت للمظُذ. هىان احخماغاث مً اإلاإمىحن خُث ًىحد اإلاىث والاهديالٌ 

 السوح اللدض. هره لِظذ احخماغاث ًجب أن وشازن ف ها.
، دغىهيييا أًًػيييا وػتيييرف بيييأن ليييِع ويييل هىِظيييت خلُلُيييت أمُىيييت  للىخييياب اإلاليييدض هييييل

. ًجييب بالدظيياوي ، أو مفدًييت بالدظيياوي  ، مملييىءة بييالسوح اللييدضًدبهييا هللا بييىفع اللييدز
م غفيييى الاوظيييان أن ًؿليييب الخمُحيييز إلاػسفييييت ميييا هيييي الشيييسهت ألاهثيييير تيييحُت ليييه وألطيييسجه، زيييي

 
ً

 ًخخيييياز أن ًطييييبذ مشييييازو
ً

 م الفُييييدة وألاًييييام الظييييِئت! وهييييرا ًييييخم غىييييدماألاًييييا ا فييييىا وشييييُؿ
 غىدما ًدشيل اإلاظُذ فُىا. يل زمس السوح فُىا. وهرا ًخمًدش

، وييان حػلييُم أخييد اإلاخدييدزحن الطييُفُحن فييي مػظييىساث ىاث فييي الفلبييحنمىيير غييدة طييى
 
ً

ييييا للغاًييييت! وييييان حػلُمييييه ممييييال
ً

يييي الىخيييياب اإلالييييدض مدبؿ
ً

ً ا وغيييياحًص وحاف ا. بػييييؼ الحاغييييٍس

                                                           
 .ٛ: ٔاع  ٖٔٙ
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ما كاله أخد زغاجىا إلاجمىغيت ميً الىياض  االشيىي. لىىني لً أوس ى أبًد بدأوا في الخرمس و 
، "هيره هيي فسضييدىا ًيا ئخيىان"، كياٌ بيييل جىاغيؼ ائخيدي الخيدماث: "خظييًى  ججمػيىا بػيد

يت مييً هللا ئليى كلأليي. ألهىيياللىميى أغميم فييي اإلادبيت!" واهيذ ولمييت بظيُؿ ، وػبييدغىيدما  ت وكٍى
أشييييُاء جخُييييب  مالىييييا.  داةًميييياخيىن هىييييان ، طييييون، وهخييييدم مييييؼ غحرهييييا مييييً اإلاييييإمىحنوهخػييييا

 ٌظخخدم هللا لحراث الاهصغاج هره ليي هبني في اإلادبت.
، فيانهم ًخديدر اإلاظيُدُىن غيً ميىث هىِظيتهم في هثحر مً ألاخُان أحيد أهيه غىيدما

! هيييييرا ًيييييرهسوي بيييييالساهي اليييييري طيييييمػذ غىيييييه بأهيييييه الصخصييييي ى ًخديييييدزىن أهثييييير غيييييً ميييييىتهم
يييا للغاًيييت ميييً احخماغيييه 

ً
لدزحيييت أهيييه أغليييً فيييي الصيييحُفت أن ألاخيييد الليييادم  أضيييبذ مدبؿ

ٌ طييييُلُم حىيييياشة لىىِظييييخه! و  ، ظهييييس الىيييياض ضييييباح ًييييىم ألاخييييد لييييم ًيىهييييىا بييييدافؼ الفػييييى
 هىان مىر طىىاث. وان اإلابنى مػبأ. ووان هىان في الفبهت ألامامُت وػش!

ضييييف بيييدأ اللييييع الخدمييييت ميييً خييييالٌ فييييخذ غؿييياء الييييىػش ودغييييىة الفمُيييؼ لدشييييىُل 
 فى الىىِظت اإلاُخت. غىدما هرسوا فُه، هرسوا ئلى مس ة وزأوا أهفظهم!إلللاء هرسة غ

 
ي اكيب خػػاص عمػػى المػػؤمنيف لكػػي يشػػيدكا باإلنجيػػؿ عنػػدما يفعمػػكف ذلػػؾ معنػػىنػػاؾ سػػ

، مػػػػف التخطػػػػيط، كالصػػػػبلة، كالعطػػػػاء أفكػػػػر فػػػػي اجتمػػػػاع فػػػػي المكسػػػػيؾ مػػػػف خػػػػبلؿ الكثيػػػػر
كالخػػركج إلػػى المجتمعػػات الكثنيػػة حػػكؿ مػػدينتيـ لممشػػاركة باإلنجيػػؿ كخدمػػة الفقػػراءي يفعمػػكف 

ػػـ بػػالنفكسعي كشػػيرمي كاهلل يكػػافايذلػػؾ عمػػى أسػػاس أسػػبك  فػػي مجمكعػػة مػػف  اي أفكػػر أيضن
ال  الشػػػباب فػػػي المكسػػػيؾ تػػػذىب إلػػػى المستشػػػفيات باسػػـػ يسػػػكع كتػػػكفر الطعػػػاـ لمفقػػػراء الػػػذيف

 ، ىـ شيكده كينسكب الركح القدس عمى خدمتيـيتستطيع أسرىـ مساعدتيـي كمعا
ي فكػؿ انا معنػتليك ، بػؿ ىػى مسػؤ النفكس ليست عمى مسػيحي كاحػد فقػط إف مسؤكلية ربح

احػػد منػػا لديػػو مكىبػػة كشػػيادة كدعػػكةي كػػؿ منػػا لديػػو جػػزء صػػ ير فػػي الشػػيادة، كلكػػف ال أحػػد ك 
 ي(ُْٔ)منا يستطيع فعؿ كؿ شيءي البعض ي رس كالبعض يركل كلكف اهلل ىك الذل ينمى

، قمػػػت بمشػػػاركة جيراننػػػا الػػػذيف قػػػد س األكؿ مػػػف ىػػػذه الػػػدكرة الدراسػػػيةفػػػي الػػػدر 
، اسػػتمر األشػػير الماضػػيةشػػيادةي خػػبلؿ خمصػػكا ي لقػػد مػػر عػػاـ منػػذ أف كتبػػت تمػػؾ ال

انيمػا عمػى حػػد  ،يمػاي كقػػد الحظػت الجميػع مػف حػػكليـدانػي ككػيـ فػي النمػػك فػي إيمان
 سكاء نعمة ىاامة لشركتنا المحميةي

                                                           
 .ٙ: ٖكو ٔ ٗٔٙ
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عرفتيػا منػذ أربعػيف  ، كػاف لػدل كػيـ صػديقة غيػر مؤمنػة، ىيتػي،افي كقت قريب جػدن 
ىػذا الصػديؽ المسػيح  ي لـػ يعػرؼ، تعبر عف اىتماـ صادؽ بعبلقة صػحيحة مػع بػاهللاعامن 

يػاة صػعبة ، عمى الرغـ مف تعرضو قمػيبل لئلنجيػؿ عمػى مػر السػنيف كعػاش حاأبدن  اشخصين 
تػػي عػػف اىتماميػػا ، كأنػػا لرؤيتيػػاي عنػػدما سػػألت ىيلم ايػػةي لػػذلؾ ذىبػػت دانػػي، كػػيـ، بيكػػي

ككػػيـي  ، ىػػذا مػا قالتػػو: "ال أسػػتطيع أف أصػدؽ الت ييػػر الػػذم حػدث لػػدانيباألشػياء الركحيػػة
تيمػاف "كفػي كقػت الحػؽ لقد عرفتيما لمدة أربعيف عامنا كال يمكػف أف اصػدؽ الفػرؽ فػي حيا

اسػػة إنجيميػػة كاضػػحة، كقػػدنا معنػػا ، قالػػت:" أريػػد أف أخمػػصي "شػػاركت فػػي در مػػف المحادثػػة
، دانػػي ككػػيـ ، بعيػػدا عػػف شػػيادةييتػػييسػػكعي لػػك كنػػت قػػد حاكلػػت أف أشػػيد  ل إلػػىىيتػػى 

 ممسيحيىناؾ تأثير كبيري معا كنا شيكد لأشؾ في أنو كاف سيككف 
 صكرة ابنو إلىالمجتمع المسيحى ىك اسمكب اهلل فى تشكيمنا  -ٗ

، كلذا فقد تخمكا عف كؿ كنيسة يد مف المؤمنيف بكنيستيـ المحميةلقد تضرر العد
يـ ال ، لكنحيف آلخرمحميةي قرركا عدـ االلتزاـ بأم كنيسةي قد يحضركف مف 

خمكف عف المجتمع ا ال يدرككنو في ال الب ىك أنو عندما يتي كميشارككف بنشاط
 ، فإنيـ يتخمكف عف كسيمة اهلل لتقديسيـيالمسيحي
، يجب بيجة، أكثر حنانا، أشبو بالرب ، أكثركنت ستصبح أكثر بذال لمذات إذا

، كتممذة المجمكعات اعيةعميؾ التكاصؿ مع ىذه العاامة بانتظاـي مف خبلؿ العبادة الجم
ا إلى الناس الذيف خمقنا مف ، فسكؼ نت ير تدريجية، كمسؤكلية الكاحد تجاه اآلخرالص ير 
 ا؟ي كلكف أم نكع مف المجتمع الكنسي / الركحي ىك األكثر ت ييرن أجمو

 الكنائس المغيرة 
  (٘ٔٙ)المجتمعات المغيرة ىي مجتمعات مت بمة -أ

عمى سبيؿ ، (ُْرك)ي في كاف لكنيسة العيد الجديد نصيبيا مف المشاجرات
، كانت ىناؾ انقسامات في كنااس ركما بخصكص "األشياء المشككؾ المثاؿ
، بينما كاف آخركف قادريف البعض قادريف عمى أكؿ المحـ غير لـ يكف (ُٔٔ)فييا"ي

، في حيف أف متزمكف بحفظ أياـ العيد الييكديةعمى ذلؾي شعر البعض بأنيـ م
                                                           

 ٚ: ٘ٔ؛ رو  ٕٓ-ٛٔ: ٕٛ؛ ٖ٘-ٖٗ: ٔٔمت  ٘ٔٙ
 ٔ: ٗٔرو  ٙٔٙ
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، كىناؾ (ُٕٔ)أحدىما عمى اآلخرآخريف لـ يفعمكا ذلؾي كاف كبل الطرفيف يحكـ 
آيةي أصبحت العبادة كالشركة متكترةي  ُّمرات في  ّ مصطمح يستخدمو بكلس

 أصبحت األمكر غير سارة لم ايةف فماىك الحؿ؟
، ىك "قبكؿ" بعضنا البعضي كما يستخدـ ىذا المصطمح الحؿ، كما يقكؿ بكلس

، لكف عيؼ في اإليمافأف يقبمكا مف ىك ضثبلث مراتي يجب عمى األقكياء ركحيان "
مف  اجب أف يقبؿ الضعيؼ أيضن ي (ُٖٔ)ليس الخبلؼ عمى األشياء المشككؾ فيياي"

لى الكنيسة بأكمميا، قاؿ بكلس، بنفس المشكمة في  (ُٗٔ)قبمو"ي، "ألف اهلل قد يأكؿ كا 
ا قىًبمىنىا، االعتبار ا كىمىا أىف  اٍلمىًسيحى أىٍيضن ـٍ بىٍعضن كي  (َِٔ)ي"ًلمىٍجًد اهللً ، "ًلذًلؾى اٍقبىميكا بىٍعضي

ػػاكػػكف كنيسػػة يسػػكع سػػكؼ ت ، كىنػػاؾ تجربػػة كبيػػرة لمحكػػـ عمػػى امتنكعػػة جػػدن  داامن
 ىػك قبػكؿ بعضػنا الػبعضي ىػذا ال بشأف العديد مف القضػاياي كالجػكاببعضنا البعض 

و لكػػف ىػػذا أك أنمػػاط حيػػاة غيػػر كتابيػػة بكضػػكح عقااػػديعنػػي أننػػا يجػػب أف نسػػاـك مػػع 
، شعر المؤمنػكف الحقيقيػكف، الػذيف يظيػركف ثمػر الخػبلصحيث ي اكن يعني أننا نزرع ج

 ي(ُِٔ)بأنيـ مكضع ترحيب
، إنػػػػو نتيجػػػػة ال يمكػػػػف تجنبيػػػػا لضػػػػعؼ اؿ جػػػػكف كيسػػػػمي، فػػػػي عظػػػػة مشػػػػيكرةقػػػػ

مختمفػػة إلػػى حػػد مػػا فػػي األمػػكر الركحيػػةي  دـ فيمنػػا أننػػا جميعنػػا نممػػؾ آراءن اإلنسػػاف كعػػ
، ىػؿ قمبػؾ : "ىؿ قمبؾ صحيحأف نركز عميو ىك كقاؿ إف السؤاؿ الرايسي الذم يجب

 (ِِٔ)"أعطني يدؾي، فقمبىي إذا كاف األمر كذلؾمع 
، غيػر مكافػؽ بعض  لػيس مجتمػع متسػاىؿ فػى كػؿ شػيءالمجتمع المتقبٍّؿ لبعضػو الػ

 ، بؿ ىك مجتمع  متحد بالحؽ كالمحبةيكؿ شيء، ليس مكىكبا بنفس الطريؽعمى 
ا متقببلن أك اجتماعن ما ىي بعض التحديات لككنؾ ش  ؟ا متقببلن خصن

                                                           
ٙٔٚ Ibid, 14:4, 10, 13 
ٙٔٛ Ibid, 14:1. 

619 Ibid, 14:1. 
 .ٚ: ٘ٔرو  ٕٓٙ
 ٔٗ-ٖ٘: ٜمر  ٕٔٙ
 جون ويسل  , الروح الكاثولنكنة. ٕٕٙ
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 لمجتمعات المتغيرة مجتمعات بانيةا -ب
، بػدأ بشػكؿ جيػد فػي منيجنػا الدراسػى، تعمػيـ كممارسػة الكنيسػةيتـ ت طية ىذا الم

 :أركز عمى مايمىلذلؾ 
   يالكتابى ـعف طريؽ الكعظ كالتعمي -ُ
   يعف طريؽ العبادة التى تعظـ اهلل -ِ
   يعماؿ الخدمةأعف طريؽ  -ّ
 (ٖٕٙ)تكفر المساءلة. المجتمعات المغيرة  -ج

ىذا كاحد مػف أىػـ األسػباب التػي يجػب أف نشػارؾ فػي المجتمػع المسػيحيي نحػف 
مسػػػػػاءلة تبنػػػػػي كخاصػػػػػة الرعػػػػػاة كالقػػػػػادة المسػػػػػيحييفي فال -جميعػػػػػا بحاجػػػػػة لممسػػػػػاءلة 

تجعمني أكثر خكفػا مػف الخطيػةي إف معرفػة أف النػاس يعتمػدكف الشخصيةي كالمساءلة 
 يكيا منى ىك مقدس ليـكف سمككنا تقعمٌي كأنيـ يتكقع

ػػػتػػػؤدم المسػػػاءلة فػػػي بعػػػض األحيػػػاف إلػػػى المكاجيػػػةي ىػػػذ ، ىػػػك التقػػػديس اا، أيضن
حياتنػػاي نحػػف  إلػػىكينب ػػي الترحيػػب بػػوي نحػػف جميعػػا بحاجػػة إلػػى النػػاس لكػػى يتكممػػكا 
جػػػة إلػػػى الشػػػفافيةي بحاجػػػة إلػػػى فػػػتح أنفسػػػنا لآلخػػػريف كاالعتػػػراؼ بأخطاانػػػاي نحػػػف بحا

 ايمكف ركحين ، نصبح ميمفبدكف المساءلة
ي احتػػاج بطػػرس إلػػى بػػكلس (ِْٔ)احتػػاج الممػػؾ داكد صػػمكايؿ لمكاجيتػػو بالحقيقػػة

 (ِٓٔ)لكى ينتيره ألنو انحرؼ عف اإلنجيؿي
 يجب عمينا تحمؿ بعضنا البعض لممساءلة حسب الكتاب المقدسي -ُ

ا  الكتاب المقدسف داامن
 ننذر"يلقد أمرنا اهلل أف " -ِ
ي يقػكؿ بػكلس ا لبعضػنا الػبعضتقدـ ارشادن ف تحذر، كتسير عمى، ك أف تنذر ىك أ
"أف " كا ال ًذيفى ًببلى تىٍرًتيبو أىٍنًذري

 ي(ِٔٔ)
لًكٍف الى تىٍحًسبيكهي كىعىديكٍّ " ي" )كى كهي كىأىخو  (يُٓ: ّتسِ، بىٍؿ أىٍنًذري
 ف نقدـ التأديبي كالتأديب يتضمف التكبيخ كالتقكييـ كاالرشاديأيجب  -ّ

                                                           
 ٗٔ: ٘تس ٔ؛ ٙٔ: ٖكو   ٖٕٙ
 ٕٔصم ٕ ٕٗٙ
 ٔٔ: ٕ غب ٕ٘ٙ
 ٗٔ: ٘تس ٔ ٕٙٙ
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المسػاءلةي كف ىـ بعض مف أنقػى األمثمػة عمػى تػأثير نيضة القداسة األكلمؤمنك 
، بػػػػالكعظ إلػػػػى جمػػػػػاىير فتحػػػػت مسػػػػحة الػػػػركح القػػػػدس، قػػػػاـ قااػػػػدىـ، جػػػػكف كيسػػػػمي

، لمنػػاطؽ الفقيػػرة، كزكايػػا الشػػكارع)معظميػػـ( فقػػراء كميممػػكف مػػف الرجػػاؿ كالنسػػاء فػػي ا
ليػػا حصػػر  كرأكا تحػػكيبلت كت يػػرات كتجديػػدات ال، قػػكؿ فػػي جميػػع أنحػػاء إنجمتػػراكالح

إلػػى المسػػيحي لكنػػو رأل أيضػػا أف عػػددا كبيػػرا مػػف ىػػؤالء المجػػدديف يصػػبحكف تبلميػػذ  
 كف؟ أصػػػػر عمػػػػى أف يصػػػػبح المتجػػػػددالمفتػػػػاح ىػػػػك مػػػػا ممتماػػػػيف بػػػػالركحيك ناضػػػػجيف 

 ف ببعضيـ البعضيك ممتزم
، التػي ى مػا ييطمػؽ عميػو اسـػ "المجتمعػات"أصر كيسمي عمػى أف النػاس ينضػمكف إلػ"

، طيمػب مػنيـ االنضػماـ إلػى فصػؿ تػألؼ ييي باإلضافة إلػى ذلػؾبيت(اس )التعمؿ مثؿ كنا
ا كقااػدا فػي الفصػؿي كفػي كػؿ أسػبكع كػانكا يكاجيػكف التحػدم لمقػدـك  مف اثني عشر شخصن

 ي كػػافمػػع بعضػػيـ الػػبعض حػػكؿ حالػػة نفكسػػيـ إلػػى االجتمػػاع الطبقػػي لممشػػاركة بصػػراحة
، فمػػف ي حضػػكر اجتمػػاع الفصػػؿفشػػؿ النػػاس فػػ ، فػػإذاكيسػػمي شػػديد الجديػػة فػػي ىػػذا األمػػر

 ييسمح ليـ بالعكدة إال إذا جاءكا إليو كشارككه عف سبب غيابيـي
، إال فػي عػالـ اليػـك (فػي كػؿ مكػاف) صػمحتعمى الرغـ مف أف ممارسة كيسػمي قػد ال 

ىنػا أنيا كانت فعالة بالتأكيػد فػي ذلػؾ الكقػتي عػرض عمػى النػاس طريقػة اك نظػاـ  )كمػف 
 ي(ِٕٔ)صكرة المسيح  في سياؽ المجتمعات إلى لمنمكجاء اسـ "الميثكديست"( 

ـٍ اع الطبقػػػػي يكمػػػػف فػػػي طاعػػػػة أمػػػر اهللكػػػاف تصػػػػميـ االجتمػػػ ػػػػكي ، "ًاٍعتىًرفيػػػػكا بىٍعضي
، ـٍ ألىٍجػًؿ بىٍعػضو ػكي ػمُّكا بىٍعضي " فيمػا يمػي أسػامة غالبنػا مػا ًلكىػٍي تيٍشػفىٍكاي ًلبىٍعضو ًبالز الىًت، كىصى

 تطرح في تمؾ االجتماعات:
 لخطايا المعمكمة التى ارتكبتيا منذ آخر اجتماع لنا؟ماىى ا -ُ
 ما ىى التجارب التى كاجيتيا؟ -ِ
 كيؼ أنقذت منيا؟  -ّ
مػػػا الػػػذم فكػػػرت بػػػو، أك قمتػػػو، أك فعمتػػػو، كالػػػذم )لسػػػت متأكػػػدان منػػػو(  انػػػو  -ْ

 خطياةن أـ ال؟
                                                           

627 James Bryan Smith, The Good and Beautiful Community (Downers Grove: 
InterVarsity Press, 2010), 138. 
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 كلكف فكر في كيؼ يمكف تحكيؿ ىػذه األنػكاع مػف األسػامة لنػا -أسامة صعبة لم اية 
ؿ صػػادـ تقريبػػا فػػي مجمػػة إذا أخػػذنا ىػػذا االىتمػػاـ الكبيػػر فػػي بعضػػنا الػػبعضي ىنػػاؾ مػػدخ

، حيػػػث يحػػػزف أنػػػو فشػػػؿ فػػػي تنظػػػيـ المجتمعػػػات كاالجتماعػػػات الطبقيػػػة فػػػي جػػػكف كيسػػػمي
أتػػى العديػػد مػػف النفػػكس لممسػػيح، لكػػف عنػػدما عػػاد مدينػػة معينػػة حيػػث كػػاف يعػػظ فييػػاي لقػػد 

أكثػػر مػػف أم كقػػت  اكنػػت مقتنعنػػ ي كىػػذا مػػا يقكلػػو:، كانػػت الثمػػار قميمػػةبعػػد عشػػريف سػػنة
ذيف أيقظػػكا كتػػػدريبيـ فػػػي ، دكف أف يجتمػػػع سػػكية بػػػيف أكلاػػؾ الػػػلػػػكعظ كرسػػكؿمضػػى أف ا

لكػف ال مجتمعػات يييي ي كـػ مػف الػكعظ كػاف ىنػاؾفقط ىك كالدة األطفػاؿ لمقتػؿ، طرؽ اهلل
كػؿ عشػرة مػف الػذيف ي كالنتيجة ىي أف تسعة مػف تكاصؿ منتظمة، ال تأديب، ال ترتيب أك

بػػدكف محاسػػبة  (ِٖٔ)نيضػػكا  مػػرة كاحػػدة أصػػبحكا اآلف نػػااميف أسػػرع مػػف أم كقػػت مضػػىي
ينمػػكؼ أنػػؾ أنػػت كأنػػا ، تصػػبح الكنػػااس عاطفيػػة كسػػطحيةي يعتقػػد دي دينػػيس كاك مسػػاءلة

أنػا مقتنػع  :رل احتياجػات قمكبنػاي  فكتػب قػاابلن ءلة المؤمنيف اآلخريف لكى نابحاجة إلى مس
لحاجػػػػة لممجتمػػػع المسػػػػيحي كانػػػت ىػػػػي الػػػدافع كراء ابتكػػػػار جػػػكف كيسػػػػمي ييي بػػػأف ىػػػذه ا

فصػػػكؿ كدركس فػػػي نيضػػػة القداسػػػة المبكػػػرةي كال أعتقػػػد أف ىنػػػاؾ طريقػػػة أفضػػػؿ لتعمػػػيـ 
كاسػػػػتبداد كضػػػػ ياف  اإلنسػػػػافالقداسػػػػة منيػػػػا ي كشػػػػفت ىػػػػذه االجتماعػػػػات عػػػػف جسػػػػدانية 

، لبنػػاء بعضػػنا الػػبعض ننػػا لمبنيػػافبػػر الكنيسػػة عػػادة مكاالمصػػمحة الذاتيػػة الفرديػػةي نحػػف نعت
ػػا مكػػاف لمفحػص كالكشػػؼ عػػف الػذاتي كىػػذا جػػزء مػؤلـ مػػف حيػػاة اإليمػػاف فػي و كلكنيػا أيضن

، فػإف أعظػـػ مي أمػا فػي مجػػاؿ البعثػات األجنبيػةالكنيسػة التػي ال نحبيػاي لكنػو جػػزء ضػركر 
زء ، كلكػف مػع المبشػريف اآلخػريفي فيػذا جػماؿ البعثة ليست مع غيػر المخمصػيفمشاكؿ ع

 (ِٗٔ)ي(لتقديسنا)مف الخطة اإلليية 
 

 نصائح عممية لممشاركة في المجتمع
 ا لآلخريف كلعاامة كنيستؾيؿ نفسؾ متاحن عجأ -ُ
عمى المسيح كتعاممكا مع  غالية الكنيسة ذكر نفسؾ عمى الدكاـ كـ ىى -ِ

 بعضكـ البعض كعاامةي
 اتفتنظيؼ الحمام لك حتى مف خدمة الجسد، بالقياـ بنكع معيف تعيد -ّ

                                                           
ٕٙٛ Ibid, 139. 
ٕٜٙ Kinlaw, 65-66. 
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 ك لـ تشعريأياـ بيذا العمؿ حتى لكشعرت بذلؾ تعيد لمق -ْ
رجؿ ة ، فاطمب مصادقكنت رجبلن  إذااجعؿ نفسؾ حساسا باآلخريف،  -ٓ

 ة تقية أخرليأمر ة، فشاركى حياتؾ مع اأمر ذا كنت ا  كمساءلة رجؿ اهلل اآلخري ك 
 اعبدكا الرب بكؿ قمكبكـي ،بادةعندما تجتمعكف لمع -ٔ
 ا مف الحؿيناؾ مشاكؿ فى كنيستؾ المحمية، كف جزءن عندما تككف ى -ٕ

 
 الدرس النيائيميمة 

اجتمع مع زمبلاؾ في الفصؿ كاشيد عف الدركس الركحية التي تمقيتيا مف ىذه 
 الدكرة الدراسية كالطرؽ التي استخدميا اهلل ليذه الدركس في حياتؾي

 
 تعمؽ أكثر فى المكضكع  مل     

 ، ايؿ: الجيد كالجميؿي داكنرز جركؼجتمع سميث، جيمس بريافي الم
  InterVarsity Press  ،2010 
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 مً هى الىىِظت؟ -ُ
 ؟اغؿُذ اإلاىاهب السوخُت للىىِظت ألي غسع ،(13-11: 4فأ)فى  -ِ
 "؟بػػىم بػؼالػهد الفدًد غبازة " طخخدماهم مسة  -ّ
----------------ولِع لُخلظ  -------------حاء ٌظىع لِشيل أهمل الفملت: " -ْ

 ."فلـ
 .م زالر ضىز حظخخدم لىضف الىىِظتكد -ٓ
 ؟اإلاغحرة هما حػلمذ فى هرا الدزض ما هى خطاةظ اإلاجخمػاث -ٔ
 ز ما هى ألاطئلت ألا  -ٕ

 
اللداطت  ا فى احخماغاث فطٌى نهػت هثحرً  أٌظ  بػت التى ح

 حىن وطفى؟بلُادة 

 


