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المستوى 1

األول
الدرس َّ

الحياة األبديّة
بقلم :أندرو ووماك Andrew Wommack
إن إحدى اآليات المعروفة لدى المؤمنون أكثر من غيرها في الكتاب المقدَّس هي يوحنا  .16 :3يبدو ّ
ّ
أن الجميع
يعرفون هذه اآلية من ٍّ
سن مب ّكرة ،لكنّني أعتقد فعالً أنّه قد أُسيء فهمها وتطبيقها .تقول اآلية في يوحنا ‘‘ ،16 :3ألنّه
أحب اللهُ العالم حتّى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك ك ّل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبديّة’’.
هكذا
ّ
علّمنا ّ
أن يسوع أتى وماتَ من أجل خطايانا لكي ال نهلك .بقدر ما كانت هذه الفكرة
استُخ ِد َمت هذه اآلية تقليديًّا لت ُ ِ
أن هذه اآلية تقول ّ
صحيحة ،إالّ ّ
ي لمجيء يسوع إلى هذه األرض وموته من أجلنا هو لكي نحصل على
إن السبب الحقيق ّ
ً
صادف ّ
حاجزا يقف بيننا وبين نيل هذه الحياة األبديّة.
أن خطايانا كانت
الحياة األبديّة .لكن
َ
إن آمنّا بيسوع فلن نهلك ،إالّ ّ
ضا القول إنّه ّ
صحي ٌح ّ
أن معنى
أن يسوع مات فعالً من أجل خطايانا ،وصحي ٌح أي ً
إن رسالة اإلنجيل الحقيقيّة هي ّ
بكثيرّ .
اإلنجيل يتض ّمن أكثر من ذلك
ضح
أن الله يريد أن يُعطيك الحياة األبديّة .دعني أُو ِ ّ
ٍ
لكم ذلك.
ي
في الليلة التي سبقَت صلبه ،كان يسوع يُصلّي ،قال‘‘ ،وهذه هي الحياة األبديّة أن يعرفوك أنتَ اإلله الحقيق ّ
وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته’’ (يوحنا .)3 :17
تقول هذه اآلية ّ
ي الوحيد ،ومعرفة يسوع المسيح الذي أرسله .هذا
إن الحياة األبديّة هي معرفة اآلب ،اإلله الحقيق ّ
كثير من الناس ّ
إنسان يحيا إلى األبد .من
بأن الحياة األبديّة هي العَيش إلى األبد .حسنًا ،ك ّل
هو معنى الحياة األبديّة .يعتقد ٌ
ٍ
ّ
شخص ما فإنّه يتوقف عن الوجود .فالروح والنفس تعودان إلى الله ّ
لكن الجسد
المفاهيم الخاطئة أن نعتقد أنّه عندما يموت
ٌ
يتعفَّن في القبر .والحقيقة هي ّ
يستمر في الحياة في شك ٍل روحٍ .لذلك،
إنسان قد عاش على وجه هذه األرض سوف
أن ك ّل
ّ
ٍ
إن الحياة األبديّة هي العيش إلى األبد ليس الحقيقة كاملة – ّ
إن قولنا ّ
ّ
ضح هذه اآلية
شخص
إن ك ّل
يعيش إلى األبد .تو ِ ّ
ٍ
ُ
كبير ّ
ي ٍ للجميع.
بشك ٍل ٍ
أن الحياة األبديّة مع الله ال تُمنَ ُح بشك ٍل تلقائ ّ
قد يقول البعض‘‘ ،الحياة األبديّة هي العَيش إلى األبد في السماء في مقابل العيش إلى األبد في جهنّمّ .
لكن الحياة
مجرد المعرفة العقليّة.
األبديّة هي تما ًما ما قاله يسوع في يوحنا  – 3 :17معرفة الله ويسوع المسيح .إنّها أكثر من
ّ
تُست َخ َدم هذه الكلمة ‘‘يعرف’’ في الكتاب المقدّس لوصف العالقة الشخصيّة األكثر حميميّة التي يمكنك أن تُقيمها مع
شخص آخر.
ٍ
ي للخالص ليس العيش إلى األبد في السماء ،مهما كان ذلك الهدف عظي ًماّ .
ّ
ي
إن الهدف الحقيق ّ
إن الهدف الحقيق ّ
ع غفيرة ٌ من الناس الذين توسّلوا
للخالص هو حصولك على عالق ٍة حميم ٍة – عالق ٍة شخصيَّ ٍة مع الربّ اإلله .هناك جمو ٌ
لكن هدفهم لم يكن قَ ُّ
إلى الله طلبًا لغفران خطاياهمّ ،
ط إقامة عالق ٍة حميمة مع الله.
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معان روحيّ ٍة
ي للخالص نُسيء إلى اإلنجيل .عندما نق ّدِم الخالص كشيءٍ له
إنّنا بتقا َ
ٍ
عسنا عن شرح المعنى الحقيق ّ
فحسب يُفيدنا في المستقبل فقط ،أي في األبديّة ،فإنّنا ال نساعد اآلخرين على فهمه .فهناك بعض األشخاص الذين يعيشون،
حرفيًّا ،في مثل هذا الجحيم اآلن على وجه األرض .يُعاني الكثيرون من االكتئاب ويعيشون في الفقر ويُعانون من
مجرد
يوم .إنّهم يحاولون
ّ
النزاعات والرفض واألذى والزيجات الفاشلة .يحاول الناس فقط البقاء على قيد الحياة يو ًما بعد ٍ
تجنُّب المتاعب والصعوبات .فعندما نقدّم الخالص كشيءٍ له عالقةٌ بالمستقبل فحسبّ ،
فإن الكثيرين سوف يؤ ّجلون ذلك
بمجرد محاولة البقاء على قيد الحياة اليوم.
القرار ألنّهم منشغلون جدًّا
ّ
الحقيقة هي ّ
ي حتّى نتم ّكن من العيش إلى األبد في السماء
أن يسوع لم يأت فقط بهدف التأثير في مصيرنا األبد ّ
الشرير (غالطية  .)4 :1أتى
ضا لكي يُنقذنا من هذا العالم الحاضر
في النعيم بدالً من عقاب ولعنة الجحيم ،لكنّه أتى أي ً
ّ
يسوع ليمنحك اليوم عالقةً حميمةً وشخصيّةً مع الله اآلب.
لقد جاء يسوع ليُعيدك إلى عالق ٍة وثيق ٍة وشخصيَّ ٍة معه .يسوع يُحبّك ،وهو يريد أن يعرفك شخصيًّا .إنّه يريد أن
مصدر آخر.
ي
ٍ
ي شيءٍ آخر يمكنك الحصول عليه من خالل أ ّ
يهبك نوعيّة حياةٍ أعظم من أ ّ
شرح يسوع هذه الفكرة على النحو التالي في يوحنا ‘‘ :10: 10السارق (هو يتحدّث عن الشيطان) ال يأتي إالّ
سين للمؤلّف) .يرغب
ليسرق ويذبح ويُه ِلك .وأ ّما أنا فقد أتيتُ لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل’’ (العبارة ما بين قو َ
ضا.
الله في إعطائك الحياة األبديّة ،وهو يريد أن يهبك حياة ً أفضل ،وأنا أعتقد أنّك تحتاج إليها اليوم – وأنّك تريدها أي ً
ّ
ُقربك إليه .فإن كنتَ ال تعرف الربَّ  ،فإنّك يجب أن تعرفه لذلك السبب.
إن المسيح لم ي ُمت ليغفر خطاياك فحسب ،بل لي ِ ّ
مجرد غفران خطاياك وتختبر الحياة األبديّة مع اآلب.
وإن كنت قد ُو ِل ّدتَ ثانيةً ،يجب أن تطلب أكثر من
ّ

حقائق عن الحياة األبديّة
آ  -هدف اإلنجيل هو الحياة األبديّة (يوحنا .)16 :3
ب -الحياة األبديّة هي معرفة الله (يوحنا .)3 :17
ج -معرفة الله هي عالقةٌ حميمةٌ معه ( 1كورنثوس .)17-16 :6
د  -الحياة األبديّة متوفّرة اآلن ( 1يوحنا .)12 :5
ﻫ -يريد الله عالقةً شخصيّةً معك (رؤيا .)20 :3

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
يوحنا  - 16 :3ألَنَّهُ ه َك َذا أ َ َحبَّ هللاُ ْالعَالَ َم َحتَّى بَ َذ َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحي َدِ ،ل َك ْي الَ يَ ْهلِكَ ُك ُّل َم ْن يُؤْ ِمنُ بِ ِه ،بَ ْل ت َ ُكونُ لَهُ ْال َحيَاة ُ األَبَ ِديَّةُ.
ت َو َولَ َد ْ
ف آ َد ُم َح َّوا َء ْام َرأَتَهُ فَ َحبِلَ ْ
الربّ ِ».
ت قَايِينَ َ .وقَالَتِ« :ا ْقتَنَيْتُ َر ُجالً ِم ْن ِع ْن ِد َّ
تكوين َ - 1 :4و َ
ع َر َ
س ْلتَهُ.
ي َوحْ دَكَ َويَ ُ
سو َ
ع ْال َم ِسي َح الَّذِي أ َ ْر َ
ِي ْال َحيَاة ُ األَبَ ِديَّةُ :أ َ ْن يَ ْع ِرفُوكَ أ َ ْنتَ ِ
اإللهَ ْال َح ِقي ِق َّ
يوحنا َ - 3 :17وه ِذ ِه ه َ
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الحياة األبديّة
هللا أ َ ْع َ
ِي ال َّ
ِي ِفي ا ْب ِن ِهَ 21 .م ْن لَهُ اال ْبنُ فَلَهُ ْال َحيَاةُ،
ش َها َدةُ :أ َ َّن َ
طانَا َحيَاة ً أَبَ ِديَّةًَ ،وه ِذ ِه ْال َحيَاة ُ ه َ
 1يوحنا َ - 12-11 :5وه ِذ ِه ه َ
س ْ
ْس لَهُ ا ْبنُ ِ
ت لَهُ ْال َحيَاةُ.
هللا فَلَ ْي َ
َو َم ْن لَي َ
ضلُ.
َّار ُق الَ يَأ ْ ِتي ِإالَّ ِليَس ِْرقَ َويَ ْذبَ َح َويُ ْهلِكَ َ ،وأ َ َّما أَنَا فَقَ ْد أَتَيْتُ ِلت َ ُكونَ لَ ُه ْم َحيَاة ٌ َو ِليَ ُكونَ لَ ُه ْم أ َ ْف َ
يوحنا  - 10 :10اَلس ِ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ يوحنا  .16 :3ماذا كان هدف الله من إرسال يسوع إلى العالم؟
شخص ما (تكوين  .)1 :4اقرأ يوحنا
 .2يستخدم الكتاب المقدّس كلمة ‘‘يعرف’’ ليعني إقامة عالقة حميمةً شخصيّة مع
ٍ
 .3 :17ما هي الحياة األبديّة بحسب هذه اآلية؟
 .3اقرأ  1يوحنا .12-11 :5متى تبدأ الحياة األبديّة بحسب هات َين اآليتين؟
ي نوعٍ من الحياة أتى يسوع ليعطينا إيّاها؟
 .4اقرأ يوحنا  .10 :10أ ّ
صة سمات الحياة الفُضلى.
 .5اشرح بكلماتك الخا ّ
 .6هل تؤمن ّ
بأن الله أرسل ابنه يسوع إلى العالم ليموت عن خطايا العالم ،وبذلك يُعطينا نحن الذين نؤمنُ به الحياة
األبديّة؟
 .7هل من الواضح لك ّ
مجرد فترة من الوقت (أزليَّة) ،لكنّها نوعيّة وكميّة الحياة؟
أن الحياة األبديّة/السرمديّة ليست
ّ

اإلجابات
 .1اقرأ يوحنا  .16 :3ماذا كان هدف الله من إرسال يسوع إلى العالم؟
ليُخ ِلّص العالم ويُعطي جميع الذين يؤمنون بيسوع حياةً أبديّة من خالل إزالة عقاب الخطيّة.
شخص ما (تكوين  .)1 :4اقرأ يوحنا
 .2يستخدم الكتاب المقدّس كلمة ‘‘يعرف’’ ليعني إقامة عالقة حميمةً شخصيّة مع
ٍ
 .3 :17ما هي الحياة األبديّة بحسب هذه اآلية؟
الحياة األبديّة هي معرفة الله ويسوع المسيح (ليس جسديًّا ،بل بصور ٍة حميمة).
 .3اقرأ يوحنا .12-11 :5متى تبدأ الحياة األبديّة بحسب هات َين اآليتين؟
عندما نقبل االبن (يسوع المسيح) في حياتنا.
ي نوعٍ من الحياة أتى يسوع ليعطينا إيّاها؟
 .4اقرأ يوحنا  .10 :10أ ّ
الحياة الفُضلى!
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صة سمات الحياة الفُضلى.
 .5اشرح بكلماتك الخا ّ
الحياة الفُضلى هي عكس ما قال يسوع إنّ ال ِلّص أتى ليفعله.
 .6هل تؤمن ّ
بأن الله أرسل ابنه يسوع إلى العالم ليموت عن خطايا العالم ،وبذلك يُعطينا نحن الذين نؤمنُ به الحياة
األبديّة؟
نعم.
 .7هل من الواضح لك ّ
مجرد فترة من الوقت (أزليَّة) ،لكنّها نوعيّة وكميّة حياة؟
أن الحياة األبديّة/السرمديّة ليست
ّ
نعم.
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المستوى 1
الدرس الثاني

الخالص بالنعمة
بقلم دون كرو Don W. Krow
ضح الحقائق الروحيّة .تبدأ اآليات في لوقا
مرات عديدة ،وهي القصص التي كانت تو ِ ّ
استخدم يسوع األمثلة ّ
َ
لقوم واثقين بأنفسهم أنّهم أبرار ويحتقرون اآلخرين هذا المثل’’ .كان يسوع يستهدف
‘‘وقال
كالتالي،
14-9 :18
ٍ
جمهورا معيَّنًا :أولئك الذين كانوا واثقين بأنّهم أبرار واحتقروا تلقائيًّا اآلخرين ونظروا إليهم نظرة ً دونيّة .قال يسوع هذا
ً
بررين ذاتيًّا ،وهذا ما كان يسوع
المثل لهؤالء األشخاص الذين وضعوا ثقتهم في األعمال التي قاموا بها .إنّنا ندعوهم ال ُم َّ
شخص آخر قائلين‘‘ ،أنا أفضل منك’’.
يتحدّث عنه عندما قال إنّهم ينظرون نظرة ً دونيَّةً إلى ك ّل
ٍ
ي واآلخر عشّار’’ .نع ِبّر عن هذه
يقول يسوع في اآلية ‘‘ ،10إنسانان صعدا إلى الهيكل ليُصليا ،واح ٌد ّ
فريس ّ
صا متديّنًا جدًّا .والكلمة
فريسي .كان ّ
اآلية بلغ ٍة حديثة بقولنا إنّهما ذهبا إلى الكنيسة ليُصلّيا ،وكان أحدهما ّ
الفريسي شخ ً
بمعنى ما‘‘ ،ال تُن ّجسني! ال تقترب منّي
شخص متد ِيّ ٌن جدًّا إلى درجة أنّه يقول
‘‘شخص منعزلٌ’’ ،أي
تعني في الواقع
ٌ
ٌ
ً
ارا .كان الع ّ
كثيرا! أنا لستُ كاآلخرين! أنا أفضل من الجميع!’’ والشخص اآلخر الذي ذكره يسوع كان ع ّ
شارون يجبون
ش ً
ً
أشخاص ُخطاة يسرقون ويحتالون .وكانوا يجمعون الضرائب ُمست َخدمين
ُعرفون بأنّهم أشرار جدًّا،
ٌ
الضرائب ،وكانوا ي َ
كثيرا من المال في جيوبهم ويُعطون بعضه للحكومة الرومانيّة ،ولذلك لم يكن أقرانهم
شتّى الوسائل الممكنة ،ويضعون
ً
ينظرون إليهم نظرة رضا واستحسان.
الفريسي فوقف يُصلّي في نفسه هكذا :اللّه َّم أنا أشكرك أنّي لستُ مثل باقي
تستمر الق ّ
ّ
صة في اآلية ‘‘ ،11أ ّما ّ
الناس الخاطفين الظالمين ُ
الزناة وال مثل هذا العشّار’’ .أريدكم أن تالحظوا ما يلي .إلى َمن كان يو ّجهُ صالته؟ كان في
الواقع يُصلّي لنفسه مع أنّه كان يقول ‘‘اللَّ ُه َّم’’ ويستخدم الكلمات الصحيحة .لم يكن الله يقبل صالته ،وسنرى الحقًا سبب
الفريسي ،هذا الرجل المتد ِيّن‘‘ ،أنا
ذلك .الحظوا أنّه صلَّى هكذا‘‘ ،اللّه َّم أنا أشكرك أنّي لستُ مثل باقي الناس’’ .قال هذا ّ
لستُ مثل باقي الناس .أنا لستُ خاطئًا .أنا لستُ ُم ًّ
بتزا ،لستُ ظال ًما ،لستُ زانيًا ،وأنا لستُ مثل هذا الع ّ
شار الموجود هنا
والذي أتى ليصلّي’’ .إذن ،يمكنكم مالحظة أنّه كان يحتقر اآلخرين وينظر إليهم نظرة ً دونيّة ألنّه كان يعتقد بأنّه أفضل
منهم.
شر ك ّل ما أقتنيه’’ .إنّه كان يقول‘‘ ،الحظ ما
مرتَين في األسبوع وأُع ِ ّ
يقول ّ
الفريسي في اآلية ‘‘ ،12أصو ُم ّ
صوم؟ ّ
ضا كان
إن معنى هذه الكلمة في الواقع هو االمتناع تما ًما عن تناول الطعام .وهو أي ً
أفعله’’ .هل تعرف ما معنى ال َ
أتبرع لألعمال الخيريّة!
يعطي المال للكنيسة .كان أحد أولئك األشخاص الذين يقولون‘‘ ،ال تُزعجني! حياتي صالحة! أنا َّ
أُعطي المال للكنيسة!’’
ث ّم نقابل الع ّ
ع على
شار في اآلية  :13وأ ّما العشّار فوقف من بعي ٍد ال يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قر َ
صدره ً
قائل :اللَّه َّم ارحمني أنا الخاطئ’’ .الحظوا لغته الجسديّة‘‘ :فوقف من بعيدٍ’’ .إنّه حتّى لم يدخل كليًّا إلى الكنيسة.
خجالً من حياته ومن األمور التي فعلها إلى درجة أنّه وقف من بعيد ،وحتّى إنّه لم ينظر إلى األعلى ولم يرفع عينيه
كان ِ
إلى السماء بل قرع على صدره .عندما يتحدّث الكتاب المقدّس عن القرع على الصدر في العهد القديم ،كان هؤالء
ضا ،وتلك كانت إحدى ال ُ
األشخاص ي ّ
طرق للقَول‘‘ ،أنا ناد ٌم جدًّا يا الله بسبب ما فعلته!’’ إنّها كانت عالمة
ُمزقون ثيابهم أي ً

المستوى 1
التوبة ،القلب المتواضع والروح ال ُمنك ِسرة التي ال يحتقرها الله .هذا الع ّ
شار ،الرجل الخاطئ ،صرخ إلى الله وصلّى،
‘‘ارحمني يا الله ،أنا الخاطئ’’.
بر ًرا دون ذاك ألنَّ ك ّل من يرفع نفسه يت َّ ِضع و َمن يضع
ا تقول اآلية ‘‘ ،14أقول لكم إنّ هذا نزل إلى بيته ُم َّ
بار أمام الله ،أي في حال ٍة مقبول ٍة أمام الله ّ
ألن الله غفر
نفسه يرتفع’’ .ذهب جابي الضرائب إلى بيته ُمبَ َّر ًرا ،وأُع ِلن أنّه ٌّ
الفريسي ال ُمتد ِيّن؟ السبب هو
غفر الله له خطاياه؟ لماذا ذهب هو إلى بيته وحالته مقبولة أمام الله وليس ّ
له خطاياه .لماذا َ
الفريسي رفع نفسه قائالً‘‘ ،أنا أفضل من اآلخرين! أنا لستُ خاطئًا! أنا لستُ مثل بقيّة الناس’’ ،بينما عرف الع ّ
شار ّ
ّ
أن
أن ّ
حالته لم تكن مقبولةً أمام الله وأنّه لم يكن لديه ما يقدّمه إلى الله .كان رجالً خاطئًا .يقول الكتاب المقدّس ّ
ت
إن يسوع لم يأ ِ
ُخلّص األبرار بل ال ُخطاة ،وجميعنا أخطأنا وأعوزنا مجد الله .هذا الع ّ
ض َع فنا َل الغفران والمسامحة.
لي ِ
شار ات َّ َ
إنّنا نتحدّث عن الخالص بالنعمة .النعمة كلمةٌ رائعة ،وسأُعطيكم تعريفًا مقبوالً لما تعنيهّ ،
لكن النعمة تعنى أكثر
ب بها العهد الجديد ،كلمة نعمة هي  .charisالتعريف المقبول للنعمة هو التالي:
من هذا بكثير .في اللغة اليونانيّة التي ُكتِ َ
فضل الله الم ّجاني غير ال ُمست َ َح ّق نحو األشخاص الذين ال يستحقّونه .لم يستحق هذا الع ّ
ي شيءٍ من الله ،لكنّه حصل
شار أ ّ
ض َع .وهناك كلمةٌ أُخرى في اليونانيّة هي  ،charismaالتي تتألّف من كلمة charisوالالحقة
على فضل الله ألنّه توا َ
ً
صا لنعمة الله ،وهذا الع ّ
شار حصل على البِ ّر والمكانة الصحيحة
إظهارا أو
 -maفي آخر الكلمة .إنّها تعني
شكل خا ًّ
ً
المقبولة أمام الله كعطيّة.
البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع
تقول اآلية في رومية ‘‘ ، 17:5الذين ينالون فيض النعمة وعطيّة ِ ّ
المسيح’’ .يمنحنا الله مكانةً مقبولةً أمامه كعطيَّة ،وبحسب هذه اآلية ،حصل الع ّ
البر
شار على عطيّة التبرير هذه ،عطيّة ّ
تلك التي تأتي من خالل يسوع المسيح فقط .يقول الكتاب المقدّس في يوحنا ‘‘ ، 17:1ألنّ
الناموس بموسى أُعطى .أ ّما
َ
النعمةُ والحق فبيسوع المسيح صارا’’ .ال تُعطى هذه النعمة إالّ لنوعٍ واح ٍد من األشخاص – الذين يتواضعون ويعرفون
أن ليس لهم أيّة مكانة مقبولة أمام الله ،ويصرخون طلبًا لرحمة الله .هؤالء األشخاص سوف يحصلون على الرحمة
والمغفرة.

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ لوقا  .9 :18ما هو تعريف المثل؟
 .2اقرأ لوقا  .9 :18إلى َمن كان يسوع يو ِ ّجه هذا المثل؟
ُظهر األشخاص
 .3اقرأ لوقا ( 9 :18الجزء األخير من اآلية) .ي ُ
بررون ذاتيًّا موقفًا تجاه اآلخرين .ما هو هذا الموقف بحسب لوقا 9 :18؟
ال ُم َّ
آ  -يُع َجبون باآلخرين
ب -يحتقرون اآلخرين أو ينظرون إليهم نظرة ً دونيّة
ج -يُحبّون اآلخرين
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 .4اقرأ لوقا  .10 :18ذهب شخصان ليُصلّيا .باستخدام لغ ٍة حديثة لقول هذا  ،إلى أين ذهبا ليُصلّيا؟
 .5اقرأ لوقا َ .10 :18من كان هذان الشخصان؟
الفريسي؟
 .6اقرأ لوقا  .11 :18ماذا كانت صالة ّ
صوم؟
 .7اقرأ لوقا  .12 :18ماذا يعني ال َ
 .8اقرأ لوقا  .12 :18ماذا يعني إعطاء العُشور؟
 .9اقرأ لوقا  .13 :18أين كان يقف الع ّ
شار؟ لماذا؟
ض الع ّ
شار رأسه ولم ينظر إلى األعلى؟
 .10اقرأ لوقا  .13 :18لماذا خفَ َ
 .11اقرأ لوقا  .13 :18ماذا كانت صالة هذا الع ّ
شار؟
بار أمام هللا عندما ذهب إلى بيته؟
ي واح ٍد من ه َذين الرجلَين أُعلِنَ أنّه ٌّ
 .12اقرأ لوقا  .14 :18أ ُّ
أن الع ّ
 .13اقرأ لوقا  .14 :18لماذا أُعلِنَ ّ
الفريسي؟
بار وليس ّ
شار ٌّ
غفر هللا لهذا الع ّ
شار؟
 .14اقرأ لوقا  .14 :18هل َ
للتو على ركبتيك وتوسَّلتَ إلى هللا من صميم قلبك ‘‘ارحمني يا هللا ،أنا
 .15اقرأ روميّة  .13 :10إذا ركعتَ اآلن ّ
الخاطئ’’ ،هل سيُعاملك هللا بالطريقة نفسها التي عام َل بها الع ّ
شار؟

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ص ِع َدا إِلَى ْال َه ْي َك ِل
لوقا َ 9 – 12-9 :18وقَا َل ِلقَ ْو ٍم َواثِقِينَ بِأ َ ْنفُ ِس ِه ْم أَنَّ ُه ْم أَب َْر ٌ
ارَ ،ويَحْ ت َ ِق ُرونَ اآلخ َِرينَ ه َذا ْال َمثَلَ«10 :إِ ْن َ
َان َ
سان ِ
11
ع َّ
ص ِلّي فِي نَ ْف ِس ِه ه َك َذا :اَللّ ُه َّم أَنَا أ َ ْش ُك ُركَ أ َ ِنّي لَ ْستُ ِمثْ َل بَاقِي
ص ِلّيَاَ ،و ِ
ش ٌ
ي َواآلخ َُر َ
ِليُ َ
ف يُ َ
ي فَ َوقَ َ
اح ٌد فَ ِ ّري ِس ٌّ
ار .أ َ َّما ْالفَ ِ ّري ِس ُّ
12
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
َاطفِينَ الظا ِل ِمينَ ُّ
الزنَاةَِ ،والَ ِمث َل ه َذا العَ َّ
ع ِّ
ش ُر ُك َّل َما
اس الخ ِ
ار .أ َ ُ
النَّ ِ
صو ُم َم َّرتَي ِْن فِي األ ْسبُوعَِ ،وأ َ
ش ِ
لوقا َ 13 - 14-13 :18وأ َ َّما ْالعَ َّ
صد ِْر ِه قَائِالً :اللّ ُه َّم
ع ْينَ ْي ِه نَحْ َو ال َّ
س َم ِ
اء ،بَ ْل قَ َر َ
ش ُ
ع َ
ف ِم ْن بَ ِعيدٍ ،الَ يَشَا ُء أ َ ْن يَ ْرفَ َع َ
علَى َ
ار فَ َوقَ َ
ض ُع
ار َح ْم ِني ،أَنَا ْالخ ِ
ْ
ض ُعَ ،و َم ْن يَ َ
سهُ يَت َّ ِ
َاط َ
ئ14 .أَقُو ُل لَ ُك ْمِ :إ َّن ه َذا نَزَ َل ِإلَى بَ ْي ِت ِه ُمبَ َّر ًرا دُونَ َذاكَ  ،أل َ َّن ُك َّل َم ْن يَ ْرفَ ُع نَ ْف َ
سهُ يَ ْرت َ ِف ُع».
نَ ْف َ
ص.
رومية  - 13 :10أل َ َّن ُك َّل َم ْن يَ ْد ُ
عو بِاس ِْم َّ
الربّ ِ يَ ْخلُ ُ
ْس ْال َح ُّق فِينَا9 .إِ ِن ا ْعت ََر ْفنَا بِ َخ َ
 1يوحنا ْ - 9-8 :1
طايَانَا فَ ُه َو أ َ ِم ٌ
عا ِدلٌ،
ْس لَنَا خ ِ
ين َو َ
َطيَّةٌ نُ ِ
ض ُّل أ َ ْنفُ َ
سنَا َولَي َ
إن قُ ْلنَا :إِنَّهُ لَي َ
ْ
طايَانَا َويُ َ
َحتَّى يَ ْغ ِف َر لَنَا َخ َ
ط ِ ّه َرنَا ِم ْن ُك ِّل ِإث ٍم.
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اإلجابات
 .1اقرأ لوقا  .9 :18ما هو تعريف المثل؟
صةٌ تو ِ ّ
ضح الحقائق الروحيّة.
المثل في الكتاب المقدّس هو ق ّ
 .2اقرأ لوقا  .9 :18إلى َمن كان يسوع يو ِ ّجه هذا المثل؟
إلى أولئك الواثقين من أنفسهم بأنّهم أبرار ،أي أنّهم ُمبَ َّررون ذاتيًّا.
ُظهر األشخاص األبرار ذاتيًّا موقفًا تجاه اآلخرين .ما هو هذا الموقف
 .3اقرأ لوقا ( 9 :18الجزء األخير من اآلية) .ي ُ
بحسب لوقا 9 :18؟
ب -يحتقرون اآلخرين أو ينظرون إليهم نظرةً دونيّة
 .4اقرأ لوقا  .10 :18ذهب شخصان ليُصلّيا .باستخدام لغ ٍة حديثة لقول هذا  ،إلى أين ذهبا ليُصلّيا؟
إلى الكنيسة
 .5اقرأ لوقا َ .10 :18من كان هذان الشخصان؟
فريسي وعشّار/جابي الضرائب
ّ
الفريسي؟
 .6اقرأ لوقا  .11 :18ماذا كانت صالة ّ
يا هللا ،أشكرك ألنّني لستُ مثل باقي الناس (أنا لستُ خاطئ ًا) .أنا لستُ ُمحتاالً أو ظال ًما أو زانيًا ،أو حتّى مثل هذا العشّار
صوم؟
 .7اقرأ لوقا  .12 :18ماذا يعني ال َ
عدم تناول الطعام لفترة من الوقت
 .8اقرأ لوقا  .12 :18ماذا يعني إعطاء العُشور؟
إعطاء عُشر دَخل الفرد
 .9اقرأ لوقا  .13 :18أين كان يقف الع ّ
شار؟ لماذا؟
ي في الخارج
من بعيد ،ألنّه ِ
خج َل من الدخول إلى الكنيسة (الهيكل) ألنّه كان خاطئ ًا عظي ًما ،فبق َ
ض الع ّ
شار رأسه ولم ينظر إلى األعلى؟
 .10اقرأ لوقا  .13 :18لماذا خفَ َ
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 .11اقرأ لوقا  .13 :18ماذا كانت صالة هذا الع ّ
شار؟
ارحمني يا هللا – أنا خاطئ!
بره أمام هللا عندما ذهب إلى بيته؟
ي واح ٍد من ه َذين الرجلَين أُعلنَ ّ
 .12اقرأ لوقا  .14 :18أ ُّ
العشّار
أن الع ّ
 .13اقرأ لوقا  .14 :18لماذا أُعلِنَ ّ
الفريسي؟
بار وليس ّ
شار ٌّ
ألنّه ات َّ َ
الفريسي مليئ ًا بالكبرياء فلم يعتقد أنّه يحتاج إلى ُمخ ِلّص.
ض َع أمام هللا .كان ّ
غفر هللا لهذا الع ّ
شار؟
 .14اقرأ لوقا  .14 :18هل َ
نعم
للتو على ركبتيك وتوسَّلتَ إلى هللا من صميم قلبك ‘‘ارحمني يا هللا ،أنا
 .15اقرأ روميّة  .13 :10إذا ركعتَ اآلن ّ
الخاطئ’’ ،هل سيُعاملك هللا بالطريقة نفسها التي عام َل بها الع ّ
شار؟
إثم.
نعم ،سيُعاملني بالطريقة نفسها .إنّه سيغفر لي ويُط ِ ّهرني من ك ِ ّل ٍ
انظر  1يوحنا .9-8 :1
ْ
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الدرس الثالث

البر بالنعمة
ّ
بقلم دون كرو
‘‘وأ َ َّما اآلنَ فَقَ ْد َظه ََر ِب ُّر الل ِه
سوف نعالج اليوم موضوع ال ِبر بالنعمة .تقول اآليات في رومية َ ،23 – 21 :3
وسَ ،م ْ
علَى ُك ِ ّل الَّ ِذينَ يُ ْؤ ِمنُونَ .
سيحِِ ،إلَى ُك ِ ّل َو َ
سو َ
وس َواأل َ ْن ِبيَ ِ
ع ا ْل َم ِ
ان ِبيَ ُ
ش ُهودًا لَهُ ِمنَ النَّا ُم ِ
ُون النَّا ُم ِ
اءِ ،ب ُّر الل ِه ِب ِ
اإلي َم ِ
ِبد ِ
للمؤلّف).
سين
ِ
ألَنَّهُ الَ فَ ْرقَ [ال تمييز] .إِ ِذ ا ْلج َِمي ُع أ َ ْخ َطأُوا َوأَع َْو َز ُه ْم َمجْ ُد الل ِه’’ (العبارة بين قو َ
الحظوا ّ
مرة رجالً‘‘ ،ماذا
وس’’ .سألتُ ذات ّ
ُون النَّا ُم ِ
أن الكتاب المقدّس يقولَ ،
‘‘وأ َ َّما اآلنَ فَقَ ْد َظه ََر بِ ُّر الل ِه بِد ِ
أن عليك أن تفعل لكي تذهب إلى السماء؟’’ أجاب ّ
تظن ّ
ّ
صا لزوجته
بأن عليه أن يُطيع الوصايا العشر ،وأن يكون مخل ً
ويعيش حياة ً يلتزم فيها باألخالق ،باإلضافة إلى أشياء أُخرى .فقلتُ له‘‘ ،هل تعرف ما عليك أن تفعله لكي تذهب إلى
السماء وتكون في حضرة الله أو في ملكوته؟ ّ
‘‘عفوا ،ماذا قلت؟ ال
إن عليك أن تحصل على بِ ٍ ّر يساوي بِ ّر الله’’ .أجاب،
ً
بر الله .هناك رج ٌل واح ٌد كان لديه هذا البِر ،وهو يسوع المسيح’’ قلتُ له‘‘ ،هذا صحي ٌح! إنّك
بر يعادل ّ
يوجد أح ٌد لديه ٌّ
ي واح ٍد منّا أن يحفظ الناموس أو يطيع الوصايا بشك ٍل كام ٍل ،خارجيًا أو داخليًّا ،لكنّنا نحتاج إلى
على حق! لم يستطع أ ّ
بر الله لكي نكون مقبولين أمامه’’.
ِب ٍ ّر يعادل ّ
ع
سو َ
ان ِبيَ ُ
ُون النَّا ُم ِ
وهذا تما ًما ما تقوله اآليتان َ ،22 – 21
وسِ ...ب ُّر الل ِه ِب ِ
اإلي َم ِ
‘‘وأ َ َّما اآلنَ فَقَ ْد َظه ََر ِب ُّر الل ِه ِبد ِ
علَى ُك ِ ّل الَّ ِذينَ يُ ْؤ ِمنُونَ ’’ّ .
بر ‘‘باإليمان بيسوع المسيح’’ وهو
سيحِ ،إِلَى ُك ِ ّل َو َ
ا ْل َم ِ
إن نوع البِ ِ ّر الذي يقدّمه الله لك ولي هو ٌّ
وبر اللهّ .
بر الناس هو أفضل سلوكٍ للناس
إن ّ
بر الناس ُّ
البر – ُّ
إلى ك ِّل وعلى ك ِّل الذين يؤمنون .هناك نوعان من ّ
واألعمال الصالحة التي يقومون بهاّ ،
بر الله ،وهو يقدّمه
بر يعادل ّ
البر ال يجعلك مقبوالً أمام الله .إنّك تحتاج إلى ٍ ّ
لكن هذا ّ
بر الله بدون الناموس.
لك – ُّ
النص في الواقع يقول ّ
في اللغة اليونانيّة ،ال وجود ألداة التعريف ،م ّما يعني ّ
بره بدون
أن هذا
ّ
إن الله يقدّم لنا َّ
بر األعمال والمكاسب واإلنجاز لكي تكون مقبوالً أمام اللهّ .
إن جميع الديانات
الناموس.
فالبر الذي بحسب الناموس هو ُّ
ُّ
في العالم اليوم تعتقد ّ
السارة’’ ،وأخبار
بأن علينا أن نعمل ونكسب ونُنجز لكي يقبلنا الله .كلمة ‘‘إنجيل’’ تعني ‘‘األخبار
ّ
السارة هي ّ
بره الخاص وقبوله لك ّل الذين يؤمنون بما يقدّمه يسوع المسيح – موته على الصليب ألجل
اإلنجيل
أن الله يقدّم َّ
ّ
بر الله بدون الناموس ومن دون أن نفعل أو نكسب أو نُنجز شيئًا،
البر الذي يعادل الناموس .هذا هو ُّ
خطايانا حاسبًا لنا َّ
البر هو باإليمان بيسوع المسيح.
وهذا ّ
الحظوا أنّه في اآلية ّ 22
ب الله
بر الله هو باإليمان بيسوع المسيح إلى ك ِّل وعلى ك ّل الذين يؤمنون .لماذا ي َه ُ
أن َّ
ّ
بره للجميع؟ ‘‘ألنّه ال فرقَ [ال تمييز] .إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله’’ (العبارة بين قوسين
للمؤلف) .أنتَ
ِ
َّ
إن أعظم ما نحتاج إليه بسبب خطيّتنا هو القبول ،عالقةٌ صحيحةٌ
أخطأتَ  ،وأنا أخطأت وأعوزنا جميعًا مقياس الله وكمالهّ .
مع الله ومكانةٌ صحيحةٌ أمام الله ...والله وهب لنا هذا ليس بأعمال الناموس لكن باإليمان بيسوع المسيح .نحن ال نحصل

البر بالنعمة
ّ
بر الله بأعمالنا أو محاوالتنا أو مكاسبنا أو محاوالتنا لإلنجاز؛ لكنّنا نحصل عليه باإليمان ،باالعتماد واالتّكال على
على ّ
الربّ يسوع المسيح.
ي أنّه آمن بالوعد الذي أعطاه
كيف نال إبراهيم (ج ّد اليهود) الخالص؟ يقول الكتاب المقدّس إنّه آمن بالله – أ ّ
إن حقيقة ّ
ب له بِ ًّراّ .
بارا أمام الله بإيمانه لم تنطبق عليه وحده فقط .نقرأ في رومية
ب ًّ
أن إبراهيم ُح ِس َ
إياه الله – ث ّم ُح ِس َ
ّ 21-20 :3
بارا بإيمانه بيسوع المسيح .ويقول الكتاب المقدّس إنّه بسبب ما دفعه يسوع من ث َم ٍن على
سب ًّ
أن اإلنسان يُح َ
البر (المكانة الصحيحة) لك ٍّل
بمجرد أن يؤمن بالمسيح.
شخص
ٍ
سب ّ
ّ
الصليب عندما سفك دمه ألجل خطايانا ،يُح َ
كثيرا الذين ينالون
تقول اآلية في رومية ‘‘ ،17 :5ألنّه إن كانت بخطيّة الواحد قد ملكَ الموت بالواحد فباألولى ً
فيض النعمة وعطيّة البِ ّر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح’’( .الخط تحت العبارة للمؤلّف)ّ .
إن الله يهبك
تكلّف شيئًا ما ،لكن ليس للشخص الذي يتلقّاها .إذا ق َّدمتَ لي عطيّة
البر ،عطيّة المكانة الصحيحة أمامه .العطيّة ِ
عطيّة ّ
وطلبتَ منّي أن أدفع لك ثمنها فلن تكون عطيّة ،مع أنّها قد كلّفتك شيئًا ماّ .
إن الله قد وفَّر لك ولي عطيّة ،وهذه العطيّة،
والتبرئة والمكانة الصحيحة أمام الله ،متو ِفّرة باإليمان بيسوع المسيح.
البِ ّر
ِ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ تيطس  .5 :3هل البِ ّر الذي نحن في حاج ٍة إليه هو بِ ٌّر بإمكاننا أن نحقّقه بأنفسنا؟
البر نحن في حاج ٍة إليه؟
ي نوعٍ من ِ ّ
 .2اقرأ  2كورنثوس  .21 :5أ ُّ
 .3اقرأ رومية  .22 :3كيف نحصل على هذا ال ِب ّر؟
بر الناموس؟
 .4اقرأ فيلبي  .9 :3ما هو ُّ
بطل نعمة الله؟
 .5اقرأ غالطية  .21 :2كيف يمكننا أن نُ ِ
ي شك ٍل يُقبَ ُل بِ ُّر الله؟
 .6اقرأ رومية  .17 :5بأ ّ

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
الروحِ ْالقُد ُِس.
صنَا بِغُ ْس ِل ْال ِميالَ ِد الثَّانِي َوتَجْ دِي ِد ُّ
ع ِم ْلنَاهَا نَحْ نُ  ،بَ ْل بِ ُم ْقت َ َ
تيطس َ – 5 :3ال بِأ َ ْع َمال فِي بِ ّر َ
ضى َرحْ َمتِ ِه خَلَّ َ
ير نَحْ نُ بِ َّر ِ
هللا فِي ِه.
َطيَّةً ،خ ِ
فخ ِ
 2كورنثوس  – 21 :5أَنَّهُ َجعَ َل الَّذِي لَ ْم يَ ْع ِر ْ
َطيَّةً ألَجْ ِلنَاِ ،لن ِ
َص َ
رومية  – 22 :3بِ ُّر ِ
علَى ُك ِّل الَّذِينَ يُؤْ ِمنُونَ  .ألَنَّهُ الَ فَ ْرقَ .
ان بِيَ ُ
سو َ
ع ْال َم ِسيحِ ،إِلَى ُك ِّل َو َ
هللا بِ ِ
اإلي َم ِ
ان ْال َم ِسيحِْ ،ال ِب ُّر الَّذِي ِمنَ ِ
ان.
ْس ِلي ِب ِ ّري الَّذِي ِمنَ النَّا ُم ِ
هللا ِب ِ
فيلبي َ – 9 :3وأُو َج َد ِفي ِهَ ،ولَي َ
اإلي َم ِ
وس ،بَ ِل الَّذِي ِبإِي َم ِ
ب.
سب َ ٍ
غالطية  – 21:2ل ْستُ أُب ِْط ُل نِ ْع َمةَ هللاِ .ألَنَّهُ ِإ ْن َكانَ ِبالنَّا ُم ِ
وس ِب ٌّر ،فَ ْال َم ِسي ُح ِإذًا َماتَ ِبالَ َ
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المستوى 1
ع ِطيَّةَ
اح ِد قَ ْد َملَكَ ْال َم ْوتُ ِب ْال َو ِ
َطيَّ ِة ْال َو ِ
رومية  – 17 :5ألَنَّهُ ِإ ْن َكانَ ِبخ ِ
احدِ ،فَ ِباأل َ ْولَى َك ِث ً
ْض ال ِنّ ْع َم ِة َو َ
يرا الَّذِينَ يَنَالُونَ فَي َ
ع ْال َم ِسيحِ.
سيَ ْم ِل ُكونَ فِي ْال َحيَاةِ بِ ْال َو ِ
اح ِد يَ ُ
سو َ
ْالبِ ِ ّرَ ،

اإلجابات
 .1اقرأ تيطس  .5 :3هل البِ ّر الذي نحن في حاج ٍة إليه هو بِ ٌّر بإمكاننا أن نحقّقه بأنفسنا؟
كالّ
البر نحن في حاج ٍة إليه؟
ي نوعٍ من ِ ّ
 .2اقرأ  2كورنثوس  . 21:5أ ُّ
ِب ُّر هللا (باإليمان بيسوع المسيح)
 .3اقرأ رومية  .22 :3كيف نحصل على هذا البِ ّر؟
باإليمان بيسوع المسيح
بر الناموس؟
 .4اقرأ فيلبي  .9 :3ما هو ُّ
البر الذي لي – ِب ُّر األعمال التي أقوم بها أنا
هو ُّ
بطل نعمة هللا؟
 .5اقرأ غالطية  .21 :2كيف يمكننا أن نُ ِ
بطل نعمة هللا بمحاوالتنا أن نخ ِلّص أنفسنا بأعمالنا الصالحة بدالً من وضع ثقتنا في المسيح وموته ألجلنا وألجل
نُ ِ
خالصنا.
ي شك ٍل يُقبَ ُل بِ ُّر هللا؟
 .6اقرأ رومية  .17 :5بأ ّ
بشك ِ ّل عطيَّة
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الدرس الرابع

طبيعة هللا
بقلم أندرو ووماك
ّ
ضا على
إن أحد األمور األكثر أهميّة حول العالقة هو فهم الشخص الذي سترتبط بعالق ٍة معه ،وهذا ينطبق أي ً
تكون معه عالقة سليمةّ .
إن سوء فَهم طبيعة الله وصفاته هو أحد
الله .يجب أن تفهم طبيعة الله وصفاته األساسيّة لكي ّ ِ
وحواء
تعرض آدم
األسباب لعدم إقامة العديد من الناس عالقةً إيجابيّةً معه .وهذا تما ًما ما حدث في جنّة عدن عندما َّ
ّ
ي كلّه في الخطيّة .وكان عدم فهمهما
للتجربة ِمن قِبَل الحيّة .فقد دخال في تجربة وعصيا الله
ً
أخيرا وأوقعا الجنس البشر ّ
لطبيعة الله فعالّ جز ًءا من التجربة.
ُ َ
ّ
ت ا ْلبَ ِ ّريَّ ِة
يع َحيَ َوانَا ِ
صة المذكورة في تكوين  5-1 :3معروفةٌ لدى معظم الناسَ :وكَانَ ِ
إن الق ّ
ت ا ْل َحيَّة أحْ يَ َل ج َِم ِ
شج َِر
ت ا ْل َم ْرأَةُ ِل ْل َحيَّ ِةِ :م ْن ث َ َم ِر َ
اإللهُ ،فَقَالَتْ ِل ْل َم ْرأ َ ِة :أ َ َحقًّا قَا َل اللهُ الَ تَأ ْ ُكالَ ِم ْن ُك ِ ّل َ
شج َِر ا ْل َجنَّ ِة؟ فَقَالَ ِ
الر ُّ
الَّتِي ع َِملَهَا َّ
ب ِ
ت ا ْل َحيَّةُ ِل ْل َم ْرأ َ ِة:
ا ْل َجنَّ ِة نَأ ْ ُك ُلَ ،وأ َ َّما ث َ َم ُر ال َّ
ساهُ ِلئَالَّ ت َ ُموتَا .فَقَالَ ِ
شج ََر ِة الَّتِي فِي َو َ
س ِط ا ْل َجنَّ ِة فَقَا َل اللهُ :الَ تَأ ْ ُكالَ ِم ْنهُ َوالَ ت َ َم َّ
ان كَالل ِه ع َِارفَي ِْن ا ْل َخي َْر َوالش ََّّر.
لَ ْن ت َ ُموتَا! بَ ِل اللهُ عَا ِل ٌم أَنَّهُ يَ ْو َم تَأ ْ ُكالَ ِن ِم ْنهُ ت َ ْنفَتِ ُح أ َ ْعيُنُ ُك َما َوتَكُونَ ِ
هناك عبارة ٌ مخفيَّة قالها الشيطان هنا ،وهي ّ
أن الله ليس إل ًها صال ًحا حقًّا ...إنّه كان يحاول أن يخفي شيئًا ما
وحواء ...وإنّه لم يرغب في أن يُحقّقا إمكاناتهما الكاملة ...وإنّه لم يرد أن يكونا مثلهّ ...
وإن السبب الذي من
عن آدم
ّ
بمعنى آخر ،هاجم
والشر كان إلعاقتهما والتسبُّب بأذيّتهما.
أجله وض َع قانون االمتناع عن األكل من شجرة معرفة الخير
ّ
ً
الشيطان طبيعة وصفات الله ذاتها عندما افترى عليه بقوله ّ
إن الله لم يرغب في إعطاء األفضل لهما .الشيء نفسه يحدث
تجربوا ك ّل هذه األشياء المناقضة لكلمته ،فإنّكم لن تختبروا
للناس اليوم ،حيث يقول لهم الشيطان‘‘ ،إذا سرتم مع الله ولم ّ
أن خبرة الناس هي حقيقة ّ
لكن الحقيقة ال ُمحزنة هي ّ
السعادة الحقيقيّة .فالحياة ستكون ُمضجرة ...م ِيّتة’’ّ .
أن المخدّرات
تو ِلّد
والكحول والجنس
والتمرد وإشباع الشهوات الذاتيّة والنجاح في ك ّل األعمال ،وك ُّل األشياء األُخرى التي ّ
ُّ
جربوها ،لم َ
الشعور بالرضا واالكتفاء .وعندما يدركون هذه الحقيقة يكونون قد د ّمروا حياتهم وعائالتهم وص ّحتهم.
أن الله هو إلهٌ صال ٌح ،وإرادته لنا هي صالحة فحسبّ .
الحقيقة هي ّ
لكن الشيطان يستخدم اليوم التجارب
يٍ ّ
أن الله ليس إل ًها صال ًحا.
واإلغراءات نفسها التي هاجم بها آدم
وحواء في جنّة عدن ،م ّما يعني ُ
ّ
ضمنًا بشك ٍل رئيس ّ
يتكون لديهم هذا االنطباع ّ
ألن هناك حاالتٌ في الكتاب المقدّس
واألشخاص الذين لديهم فه ٌم قلي ٌل للكتاب المقدّس يمكن أن َّ
ق قاسية وصارمة .في سفر العدد  ،36-32 :15التق َ
ور ِج َم
ط رج ٌل حطبًا يوم السبتُ ،
عامل الله فيها الشعب بطر ٍ
ً
هدف من وراء هذه العقوبات ،على الرغم
بالحجارة ألنّه لم يحفظ يوم السبت .تبدو هذه معاملة قاسية ،لكن كان هناك
ٌ
إن الدراسة الدقيقة تُظ ِه ُر ّ
أن ذلك ال يكون واض ًحا لمعظم الناس عندما يقرأون الكتاب المقدّس قراءة ً عابرةّ .
من ّ
أن
ناموس العهد القديم أ ُ
عطي ل َجعل الخطيّة التي ارتكبناها تبدو خاطئةً جدًّا كما يقول بولس في رومية  .7:13كان الهدف
َ
هو ّ
أن الناس لم يكونوا يُدركون كم كانت ذنوبهم ُمميتة وأنّها كانت تُش ِ ّكل إساءة ً ض ّد الله .لقد أخطأوا بمقارنة أنفسهم
ببعضهم البعض وقياس أعمالهم بما كان اآلخرون يقومون به.
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ْ
ارتكب أحد خطيّة ولم يُقت َل في الحال ،فإنّه كان سيعتقد ّ
بأن الخطيّة ليست بهذا السوء ،فيعمل على تخفيض
إن
َ
ي إلى المقياس
ي بخصوص الخطأ والصواب .فكان على الله أن يُعيد الجنس البشر ّ
مقاييسه .لقد فق َد الناس منظورهم الحقيق ّ
الصحيح لما كانت تعنيه الحياة القويمة ،وذلك لكي ترفض البشريّة إبليس وتجاربه وتدرك ما ستكون عليه النتيجة النهائيّة
للخيارات الخاطئة .ث ّم عندما فعل الله هذا ،كان عليه أن ين ِفّذ الناموس الذي أعطاه.
ُعط الله وصايا العهد القديم بهدف أن يقول ‘‘إلى أن تطيعوا ك ّل هذه الوصايا ،ال يمكنني أن أقبلكم أو أُحبّكم’’.
لم ي ِ
قر بحقيقة
ليست هذه طبيعته .بدالً من هذا ،أعطى الوصايا لكي يصبح شعورنا بما هو صحي ٌح وخطأ أكثر ح ّدة ً ويجعلنا نُ ُّ
خلّص .كانت المشكلة طوال الوقت هي اعتقاد الناس ّ
بأن الله كان يطالبهم بالكمال قبل أن يتم ّكن من
أنّنا في حاج ٍة إلى ُم ِ
منحهم محبّته ،م ّما أدّى إلى الموقف الذي يتبنّاه الكثيرون م ّمن يعتقدون ّ
بأن محبّة الله نحوهم تتناسب مباشرة ً مع أدائهم.
إنّهم يشعرون بأنّهم لن يكونوا مقبولين لدى الله ما لم يحاولوا أن يفعلوا ك ّل شيءٍ بشك ٍل صحيحٍّ ،
لكن هذه ليست رسالة
الكتاب المقدّس.
ّ
إن ما يريده الله هو أن يصالح البشريّة معه ال أن يدينها ...أن ال يحسب لهم خطاياهم وال أن يعاقبهم عليها .هذا
ي ّ
بأن ‘‘الله محبّة’’ (1
هو قلب الله نحو شعبه في الكتاب المقدّس ،وهذا هو قلبه نحوك اليوم .عليك أن تفهم قلبه الحقيق ّ
ي شيءٍ قد يفصلك عنه .وهو قد فعل هذا من خالل يسوع ،وهو
يوحنا  .)8 :4إنّه يسعى إلى أن يمحو خطاياك وإزالة أ ّ
يعرض عليك عالقةً معه اليوم ،عالقة ليست مبنيّة على أدائك ،بل على إيمانك وقبولك ليسوع بأنّه حم َل خطاياك .بإمكانك
الحصول على عالق ٍة مع الله اليوم بصرف النظر عن مجاالت فشلك في الحياةّ .
إن ُج َّل ما يطلبه منك الله هو أن تضع
إيمانك في الربّ ِ يسوع المسيح.

أسئلة التل َم َذة
حواء؟
 .1اقرأ تكوين  .1 :3ما السؤال الذي طرحه الشيطان على ّ
حواء إلى ما قاله الله بالفعل آلدم؟
 .2اقرأ تكوين  17 :2و  .3 :3ما الكلمة أو الكلمات التي أضافتها ّ
ِّ
حواء في هذه
بث
 .3اقرأ تكوين  .6 :3عندما تم ّكن الشيطان من ّ ِ
حواء بخصوص كلمة الله ،ماذا فعلَت ّ
الشك في عقل ّ
اآلية؟
استمر الله في التواصل معهما وفي السعي إلى إقامة
وحواء الخطيّة ،هل
 .4اقرأ تكوين  .10 – 9 :3بعد أن
َّ
َ
ارتكب آدم ّ
عالق ٍة معهما؟
وحواء من الجنّة؟
 .5اقرأ تكوين  .24 – 22 :3لماذا طرد الله آدم
ّ
 .6هل يمكنك أن ترى ّ
أن هذا العمل كان عمالً يد ُّل على الرحمة ِمن قِبَل الله بدالً من أن يكون عقابًا؟
 .7اقرأ رومية  .17 :5كيف نحص ُل على فَيض نعمة الله وعطيّة ال ِب ّر؟
آ  -نشتريها
ب -نكسبها
ج -نقبلها
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ٌ
نستحق فعالً إن ارتكبنا الخطيّة؟
 .8اقرأ رومية  .23 :6ماذا
 .9ماذا يُعطينا الله بالنعمة بدالً من ذلك؟
ي أمام الله ،ما الذي نفشل في عمله؟
 .10اقرأ رومية  .3 :10إذا حاولنا أن نُظ ِهر بِ َّرنا الذات ّ
 .11اقرأ  1يوحنا  9 :1و رومية  .3 :4ماذا وع َد الله أن يفعل بك ِّل خطايانا وذنوبنا ضدَّه ْ
إن نحنُ آمنَّا فقط؟
 .12ماذا تُخبرك هذه الحقائق عن طبيعة الله؟

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
اإللهُ ،فَقَالَ ْ
ت ِل ْل َم ْرأَةِ أ َ َحقًّا قَا َل هللاُ الَ ت َأ ْ ُكالَ ِم ْن
ت ْال َحيَّةُ أَحْ يَ َل َج ِميعِ َحيَ َوانَا ِ
تكوين َ – 1 :3وكَانَ ِ
ع ِملَ َها َّ
ت ْالبَ ِ ّريَّ ِة الَّتِي َ
الربُّ ِ
ش َج ِر ْال َجنَّ ِة؟
ُك ِّل َ
ش َج َرة ُ َم ْع ِرفَ ِة ْال َخي ِْر َوال َّ
ش ِ ّر فَالَ ت َأ ْ ُك ْل ِم ْن َها ،ألَنَّكَ يَ ْو َم ت َأ ْ ُك ُل ِم ْن َها َم ْوتًا ت َ ُموتُ .
تكوين َ – 17:2وأ َ َّما َ
تكوين َ - 3 :3وأ َ َّما ث َ َم ُر ال َّ
س ِط ْال َجنَّ ِة فَقَا َل هللاُ :الَ ت َأ ْ ُكالَ ِم ْنهُ َوالَ ت َ َمسَّاهُ ِلئَالَّ ت َ ُموت َا
ش َج َرةِ الَّتِي فِي َو َ
ش ِهيَّةٌ ِللنَّ َ
ُونَ ،وأ َ َّن ال َّ
ت ْال َم ْرأَة ُ أ َ َّن ال َّ
ظ ِر .فَأ َ َخ َذ ْ
ت ِم ْن ث َ َم ِرهَا
ش َج َرة َ َ
تكوين  – 6 :3فَ َرأ َ ِ
ش َج َرة َ َج ِيّ َدة ٌ ِلأل َ ْك ِلَ ،وأَنَّ َها بَ ِه َجةٌ ِل ْلعُي ِ
تَ ،وأ َ ْع َ
ط ْ
َوأ َ َكلَ ْ
ضا َمعَ َها فَأ َ َكلَ.
ت َر ُجلَ َها أ َ ْي ً
ع ْريَ ٌ
ان
ص ْوتَكَ فِي ْال َجنَّ ِة فَ َخ ِشيتُ  ،أل َ ِنّي ُ
تكوين  - 10 – 9 :3فَنَا َدى َّ
اإللهُ آ َد َم َوقَا َل لَهُ« :أَيْنَ أ َ ْنتَ ؟ فَقَالََ :
س ِم ْعتُ َ
الربُّ ِ
فَ ْ
اختَبَأْتُ .
ش َّرَ .واآلنَ لَعَلَّهُ يَ ُم ُّد يَ َدهُ َويَأ ْ ُخذُ
ارفًا ْال َخي َْر َوال َّ
ار ك ََو ِ
تكوين َ – 24–22 :3وقَا َل َّ
اح ٍد ِمنَّا َ
اإل ْن َ
سانُ قَ ْد َ
ص َ
ع ِ
اإللهُ :ه َُو َذا ِ
الربُّ ِ
ُ
ض الَّتِي أ ِخ َذ ِم ْن َها .فَ َ
ط َر َد
ِم ْن َ
ش َج َرةِ ْال َحيَاةِ أ َ ْي ً
ضا َويَأ ْ ُك ُل َويَحْ يَا ِإلَى األَبَدِ .فَأ َ ْخ َر َجهُ َّ
اإللهُ ِم ْن َجنَّ ِة َ
عد ٍْن ِليَ ْع َم َل األ َ ْر َ
الربُّ ِ
س ِة َ
ش َج َر ِة ْال َحيَا ِة.
ق َ
سيْفٍ ُمتَقَ ِلّ ٍ
ي َجنَّ ِة َ
يمَ ،ولَ ِه َ
ب ِل ِح َرا َ
يب َ
اإل ْن َ
ِ
ط ِري ِ
ام ش َْر ِق َّ
عد ٍْن ْالك َُرو ِب َ
سانَ َ ،وأَقَ َ
ع ِطيَّةَ
اح ِد قَ ْد َملَكَ ْال َم ْوتُ ِب ْال َو ِ
َطيَّ ِة ْال َو ِ
رومية  – 17 :5ألَنَّهُ ِإ ْن َكانَ ِبخ ِ
احدِ ،فَ ِباأل َ ْولَى َكثِ ً
ْض ال ِنّ ْع َم ِة َو َ
يرا الَّذِينَ يَنَالُونَ فَي َ
ع ْال َم ِسيحِ.
سيَ ْم ِل ُكونَ فِي ْال َحيَاةِ بِ ْال َو ِ
اح ِد يَ ُ
سو َ
ْالبِ ِ ّرَ ،
ِي َم ْوتٌ َ ،وأ َ َّما ِهبَةُ ِ
ع َر ِبّنَا.
رومية  – 23 :6أل َ َّن أُجْ َرة َ ْالخ ِ
ي َحيَاة ٌ أَبَ ِديَّةٌ ِب ْال َم ِسيحِ يَ ُ
سو َ
هللا فَ ِه َ
َطيَّ ِة ه َ
رومية  – 3 :10أَنَّ ُه ْم ِإ ْذ كَانُوا يَجْ َهلُونَ بِ َّر هللاَِ ،ويَ ْ
ضعُوا ِلبِ ِ ّر هللاِ.
طلُبُونَ أ َ ْن يُثْبِتُوا بِ َّر أ َ ْنفُ ِس ِه ْم لَ ْم ي ُْخ َ
إن ا ْعت ََر ْفنَا بِ َخ َ
طايَانَا َويُ َ
عا ِدلٌَ ،حتَّى يَ ْغ ِف َر لَنَا َخ َ
طايَانَا فَ ُه َو أ َ ِم ٌ
ط ِ ّه َرنَا ِم ْن ُك ِّل إِثْ ٍم.
ين َو َ
 1يوحنا ِ – 9 :1
َاب؟ فَآ َمنَ إِب َْراهِي ُم بِا ِ
ب لَهُ بِ ًّرا.
رومية  – 3 :4ألَنَّهُ َما َذا يَقُو ُل ْال ِكت ُ
هلل فَ ُح ِس َ
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اإلجابات
حواء؟
 .1اقرأ تكوين  .1 :3ما السؤال الذي طرحه الشيطان على ّ
‘‘أحقًّا قال الله ال تأكُال من ك ِ ّل شجر الجنّة؟’’
حواء إلى ما قاله الله بالفعل آلدم؟
 .2اقرأ تكوين  17 :2و  .3 :3ما الكلمة أو الكلمات التي أضافتها ّ
ساه
إنّه ينبغي أن ال يم ّ
ِّ
حواء في هذه
بث
 .3اقرأ تكوين  .6 :3عندما تم ّكن الشيطان من ّ ِ
حواء بخصوص كلمة الله ،ماذا فعلَت ّ
الشك في عقل ّ
اآلية؟
أخذت من ثمرها وأكلت
استمر الله في التواصل معهما أو في السعي إلى
وحواء الخطيّة ،هل
ارتكب آدم
 .4اقرأ تكوين  .10 – 9 :3بعد أن
َّ
َ
ّ
إقامة عالق ٍة معهما؟
نعم
وحواء من الجنّة؟
 .5اقرأ تكوين  .24 – 22 :3لماذا طرد الله آدم
ّ
لكي ال يأكال من شجرة الحياة ويعيشا إلى األبد بحالة الخطيّة
 .6هل يمكنك أن ترى ّ
أن هذا العمل كان عمالً يد ُّل على الرحمة ِمن قِبَل الله بدالً من أن يكون عقابًا؟
نعم
 .7اقرأ رومية  .17 :5كيف نحص ُل على فَيض نعمة الله وعطيّة البِ ّر؟
ج -نقبلها
ٌ
نستحق فعالً إن ارتكبنا الخطيّة؟
 .8قرأ رومية  .23 :6ماذا
الموت
 .9اذا يُعطينا الله بالنعمة بدالً من ذلك؟
حياةٌ أبديّة بيسوع
ي ما الذي نفشل في عمله؟
ي أمام الله ،بأ ّ
 .10اقرأ رومية  .3 :10إذا حاولنا أن نُظ ِهر بِ َّرنا الذات ّ
الخضوع ليسوع ألنّه هو بِ ُّرنا
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 .11اقرأ  1يوحنا  9 :1و رومية  .3 :4ماذا وع َد الله أن يفعل بك ِّل خطايانا وذنوبنا ضدَّه ْ
إن نحنُ آمنَّا فقط؟
يمحوها وينساها ويغفرها
 .12ماذا تُخبرك هذه الحقائق عن طبيعة الله؟
حب
بأنّه رحو ٌم و ُم ٌّ
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الدرس الخامس

طبيعة هللا
بقلم أندرو ووماك
لكي يكون لدينا عالقة إيجابيّة مع الربّ  ،يجب أن نعرف طبيعته وصفاته الحقيقيّة .هل هو غاضبٌ بسبب
اعتبار ألدائنا؟ يق ّدِم لنا الكتاب المقدّس في الواقع نظرت َين
ي
ٍ
خطيّتنا ،أم هو إلهٌ رحيم يريد أن يعطينا حياته وبركاته دون أ ّ
ي شيءٍ بصورةٍ مختلفة .كانت هناك فترة ٌ من الزمن ،بحسب
مختلفت َين عن الله ،هذا ال يعني قطعًا أنّه قد تغي ََّر أو فع َل أ َّ
‘‘حسب الله خطايا الناس ضدّهم’’.
اللغة ال ُمست َخ َد َمة في الكتاب المقدّس،
َ
ي أو
يمكن تشبيه هذا الوضع بتربية األوالد .عندما يكونون
ً
صغارا ،ليس من الممكن مناقشتهم بشك ٍل عقالن ّ
يتصرفوا بشك ٍل صحيحٍ أو لماذا ينبغي أالّ يكونوا أنانيّين أو ينتزعون األلعاب
إخبارهم عن السبب الذي ألجله يجب أن
ّ
نعرفهم بالقواعد ،فإذا خالفوها ينبغي تأديبهم .يجب تنفيذ القوانين بالرغم من أنّهم ال
من إخوتهم وأخواتهم .يجب أن ِ ّ
ً
يعرفون عن الله وإبليس ،أو أنّهم يُفسحون مجاال إلبليس عندما يكونون أنانيّين .قد ال يفهم الصغار المفاهيم ،لكنّهم
كرروا عمالً ما فإنّهم سيُعاقَبون.
يستطيعون أن يفهموا أنّهم إذا ما ّ
ي
بهذا المعنى ،كان ذلك ما فعله الربّ في العهد القديم .قبل أن يولد الناس ثانيةً ،لم يكن لديهم اإلدراك الروح ّ
الذي لدينا في الميثاق الجديد ،لذلك كان على الله أن يضع القوانين وينفّذها بتطبيق العقاب ،في بعض األحيان حتّى
ّ
وألن الشيطان كان يد ّمر حياة الناس بواسطة الخطيّة ،كان يجب وضع القيود على
الموت ،ليردعهم عن ارتكاب الخطيّة.
ّ
ًّ
بأن الله ال يُحبّنا حقا بسبب خطيّتنا ،إال ّ
أن ذلك ترك االنطباع الخاطئ ّ
الخطيّة ،وكان يجب تنفيذ هذه القيود .ومع ّ
أن كلمة
تعلّم هذه األفكار .تقول اآلية في رومية ‘‘ ،13 :5فإنّه حتّى الناموس كانت الخطيّة في العالم .على أنّ الخطيّة
الله ال ِ
سب إن لم يكن ناموس’’‘‘ .حتّى الناموس’’ تعني حتّى أيّام موسى عندما أعطى الله الوصايا العشر واألحكام الدينيّة
ال تُح َ
سبّ .
إن كلمة
التي كانت تنطبق على األ ّمة اليهوديّة .حتّى ذلك الوقت ،كانت الخطيّة موجودة في العالم لكنّها لم تكن تُح َ
متجر ما لتشتري شيئًا ما وتقول‘‘ ،ضعه على
تعبير يُست َخ َدم في ال ُمحاسبة .على سبيل المثال ،تذهب إلى
سب’’ هي
ٌ
‘‘تُح َ
ٍ
سب لك عمليّة الشراء .فإذا فشل المتجر
حسابي’’ .عندما يُو َ
س َّجل ويُؤخَذ من حسابك ،وهكذا تُح َ
ضع على حسابك ،فإنّه يُ َ
فإن هذا يعني ّ
في حسبانهّ ،
س َّجل عليك.
أن ما اشتريته لم يُ َ
سب الخطيّة ض ّد الناس .هذه عبارة ٌ
تقول هذه اآلية إنّه حتّى الوقت الذي أُعطيَت فيه الوصايا العشر ،لم تُح َ
ّ
سا
وحواء ض ّد الله،
رائعة! اقرأ تكوين  3و  .4لدى معظم الناس المفهوم القائل إنّه عندما أخطأ آدم
وألن الله كان قدّو ً
ّ
واإلنسان خاطئًا ،فإنّه لم يكن بإمكان الله التعامل مع البشريّة الخاطئة .واعتقدوا ّ
بأن الله طرد اإلنسان من الجنّة لكي
يُزيله من حضرته ّ
ضا أنّه إلى أن تنقّي حياتك
النجس .ويعتقدون أي ً
ألن اإلله القدّوس ال يمكنه مطلقًا التعا ُمل مع اإلنسان ِ
مرة ً أُخرى ،ال يمكنه إقامة عالق ٍة معكّ .
لكن هذه الفكرة تناقض الرسالة التي أتى
بواسطة األعمال الصالحة ،فإن اللهّ ،
بها يسوع .تقول اآلية في رومية ّ 8 :5
إن الله بيَّن محبّته لك ألنّه وأنتَ بع ُد خاطئ ،مات المسيح ألجلك .إذن ،يعلّمنا
أن الله وهبك محبّته بينما كنتَ تعيش في الخطيّة ،وليس بعد أن قمتَ بتنقية حياتكّ .
العهد الجديد ّ
إن إحدى الحقائق

طبيعة هللا
العظيمة في اإلنجيل التي ستغ ِيّر حياتك هي أن تدرك ّ
كثيرا جدًّا إلى درجة أنّك إذا قبلتَ
أن الله يُحبّك كما أنتَ  .إنّه يُحبّك ً
محبّته ،فلن ترغب في بقائك كما أنتَ  .إنّك ستتغيَّر ،لكنّك سوف تتغيَّر نتيجةً لمحبّة الله وليس للحصول على محبّته.
في تكوين األصحاح  ،4نرى ّ
وحواء حتّى
أن الله ال يزال في شرك ٍة مع اإلنسان ،فهو ال يزال يتحدّث مع آدم
ّ
َّ
َطئا .تحدّث مع قايين وهابيل ،وعندما أتيا ليُقدّما له القرابين ،كلمهما بصو ٍ
ضا من خالل ر ّد
ت مسموعٍ .ونرى أي ً
بعد أن خ ِ
فعلهما أنّهما كانا ُمعتا َدين على سماع صوتهّ ،
وأن صوته لم يُخيفهما .عندما قتل قايين أخاه هابيل وأصبح ّأول قات ٍل على
نادم
وجه األرض ،أتى صوتُ الله المسموع من السماء‘‘ ،أين هابيل أخوك؟’’
كذب قايين على الله ويبدو أنّه كان غير ٍ
َ
أمرا
يشعر بالذنب .قد يحدث هذا األمر فقط إذا كان
وال
ٌ
شخص ما معتادًا على سماع صوت الله إلى درجة أن يعتبره ً
ُ
مفرو ً
غا منه وال يخشاه.
إن ك ّل هذا يعني ّ
ّ
ي ولم ّ
يفك هذه الشركة ،كما هي الفكرة العا ّمة .لم
أن الله لم يزل في شرك ٍة مع الجنس البشر ّ
يكن الله يحسب خطايا اإلنسان ضدّه .هل هذا يعني أنّه كان يوافق على خطاياهم ويتغاضى عنها ،أو أنّهم لم يكونوا
ُمخطئين؟ كالّ ،إنّما كان ذلك هو السبب الذي ألجله أعطى الناموس في نهاية المطاف .كان على الله أن يعطي الناموس
خلّص ّ
ضع ويقبل
ليُعيد اإلنسان إلى المقياس الصحيح .كان على الله أن يُبيِّن لإلنسان أنّه في حاج ٍة إلى ُم ِ
وأن عليه أن يت َّ ِ
ُ
ُعلّم الناس ّ
عطي لهم ليُطيعوه وبذلك
أن الناموس أ
الغفران كعطيَّة .لألسف،
تالعب الدين بهذه األمور وسيطر عليها لي ِ
َ
َ
تيأس تما ًما من خالص
ينالون غفران الله وقبوله .كالّ! كان هدف ناموس العهد القديم هو تعظيم خطيّتك إلى درجة أن
َ
اغفر لي وارحمني’’ّ .
إن طبيعة الله
نفسك وتقول‘‘ ،يا إلهي ،إذا كان هذا هو مقياسك للقداسة ،فأنا ال أستطيع تحقيقه.
ْ
الشاملة كانت وال تزال دائ ًما هي المحبّة.

أسئلة التل َم َذة
سب’’؟
 .1اقرأ رومية  .13 :5ماذا تعني كلمة ‘‘تُح َ
 .2اقرأ رومية  .7 :7ماذا كان هدف الناموس؟
 .3اقرأ غالطية  .24 :3ماذا كان هدف الناموس بحسب هذه اآلية؟
 .4اقرأ يوحنا  .11-1 :8كيف تعا َم َل يسوع مع المرأة التي أُم ِسكَت وهي في حالة زنا؟
 .5هل عكست كلمات يسوع وأفعاله طبيعة الله الحقيقيّة؟ (انظر يوحنا .)34 :3
 .6اقرأ  1يوحنا  .8 :4بحسب هذه اآلية ،ما هي طبيعة الله الحقيقيّة؟
 .7اقرأ رومية  .6 :5كيف كانت حالتنا عندما بيَّن الله محبَّته لنا؟
ي ِ وضعٍ كنّا عندما أحبّنا الله؟
 .8اقرأ رومية  .8 :5في أ ّ
 .9اقرأ رومية  .10 :5كيف كانت حالتنا عندما أحبّنا الله؟
 .10إذا سألتَ يسوع المسيح أن يغفر لك ويكون ُمخلّصك وربّك ،واضعًا ثقتك في ذبيحة يسوع كتسدي ٍد لعقاب خطيّتك،
صف بالرحمة والنعمة؟
هل سيُب ِيّن الله لك طبيعته الحقيقيّة التي تت َّ ُ
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اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
وس.
وس كَانَ ِ
س ُ
علَى أ َ َّن ْالخ ِ
ت ْالخ ِ
ب ِإ ْن لَ ْم يَ ُك ْن نَا ُم ٌ
رومية  – 13 :5فَإِنَّهُ َحتَّى النَّا ُم ِ
َطيَّةُ ِفي ْالعَالَ ِمَ .
َطيَّةَ الَ تُحْ َ
ف ال َّ
ش ْه َوة َ لَ ْو لَ ْم
وس .فَإِنَّنِي لَ ْم أَع ِْر ِ
ف ْالخ ِ
َطيَّةٌ؟ َحاشَا! بَ ْل لَ ْم أَع ِْر ِ
وس خ ِ
َطيَّةَ ِإالَّ ِبالنَّا ُم ِ
رومية  – 7 :7فَ َما َذا نَقُولُ؟ َه ِل النَّا ُم ُ
وس :الَ ت َ ْشت َ ِه.
يَقُ ِل النَّا ُم ُ
ان.
غالطية ِ – 24 :3إذًا قَ ْد َكانَ النَّا ُم ُ
وس ُم َؤ ِ ّدبَنَا ِإلَى ْال َم ِسيحِِ ،ل َك ْي نَتَبَ َّر َر ِب ِ
اإلي َم ِ
ضى ِإلَى َجبَ ِل َّ
صبْحَِ ،و َجا َء ِإلَ ْي ِه َج ِمي ُع ال َّ
ب
سو ُ
ض َر أ َ ْي ً
يوحنا  – 11-1 :8أ َ َّما يَ ُ
ضا ِإلَى ْال َه ْي َك ِل فِي ال ُّ
ش ْع ِ
ع فَ َم َ
ون2 .ث ُ َّم َح َ
الز ْيت ُ ِ
ْط 4قَالُوا لَهُ«:يَا ُمعَ ِلّ ُم ،ه ِذ ِه ْال َم ْرأَة ُ
س يُعَ ِلّ ُم ُه ْمَ 3 .وقَد ََّم ِإلَ ْي ِه ْال َكتَبَةُ َو ْالفَ ِ ّري ِسيُّونَ ْام َرأَة ً أ ُ ْم ِسك ْ
َت فِي ِزنًاَ .ولَ َّما أَقَا ُموهَا فِي ْال َوس ِ
فَ َجلَ َ
أ ُ ْم ِسك ْ
صانَا أ َ َّن ِمثْ َل ه ِذ ِه ت ُ ْر َج ُم .فَ َما َذا تَقُو ُل أ َ ْنتَ ؟ 6قَالُوا ه َذا ِليُ َج ِ ّربُوهُ،
ِي ت َْزنِي فِي َذا ِ
سى فِي النَّا ُم ِ
ت ْال ِف ْع ِلَ 5 ،و ُمو َ
وس أ َ ْو َ
َت َوه َ
ضَ 7 .ولَ َّما ا ْست َ َم ُّروا
سو ُ
ع فَا ْن َحنَى إِلَى أ َ ْسفَ ُل َو َكانَ يَ ْكت ُ ُ
ب بِإِ ْ
علَ ْي ِهَ .وأ َ َّما يَ ُ
علَى األ َ ْر ِ
صبِ ِع ِه َ
ِل َك ْي يَ ُكونَ لَ ُه ْم َما يَ ْشت َ ُكونَ بِ ِه َ
علَى
َطيَّ ٍة فَ ْليَ ْر ِم َها أ َ َّوالً بِ َح َج ٍر! 8ث ُ َّم ا ْن َحنَى أ َ ْي ً
ضا ِإلَى أ َ ْسفَ ُل َو َكانَ يَ ْكت ُ ُ
ب َوقَا َل لَ ُه ْمَ :م ْن َكانَ ِم ْن ُك ْم بِالَ خ ِ
ب َ
ص َ
يَسْأَلُونَهُ ،ا ْنت َ َ
احدًاُ ،م ْبت َ ِدئِينَ ِمنَ ال ُّ
س ِمعُوا َوكَان ْ
ي
شيُوخِ ِإلَى ِ
احدًا فَ َو ِ
ض َمائِ ُر ُه ْم تُبَ ِ ّكت ُ ُه ْم ،خ ََر ُجوا َو ِ
األ َ ْر ِ
َت َ
ضَ 9 .وأ َ َّما ُه ْم فَلَ َّما َ
اآلخ ِرينَ َ .وبَ ِق َ
ع َولَ ْم يَ ْن ُ
سو ُ
سو ُ
اام َرأَةُ ،أَيْنَ ُه ْم أُولئِكَ
ع َوحْ َدهُ َو ْال َم ْرأَة ُ َواقِفَةٌ فِي ْال َوس ِ
يَ ُ
ب يَ ُ
ظ ْر أ َ َحدًا ِس َوى ْال َم ْرأَةِ ،قَا َل لَ َها :يَ ْ
ص َ
ْط10 .فَلَ َّما ا ْنت َ َ
11
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
علي ِْك؟ أ َما َدان َِك أ َحدٌ؟ فَقَال ْ
ضا.
سوعَُ :والَ أنَا أدِينُ ِك .اذ َهبِي َوالَ ت ُ ْخ ِطئِي أ ْي ً
سيِّدُ! .فَقَا َل ل َها يَ ُ
ْال ُم ْشت َ ُكونَ َ
ت :الَ أ َح َد ،يَا َ
الرو َح.
ْس بِ َكيْل يُ ْع ِطي هللاُ ُّ
يوحنا  – 34 :3أل َ َّن الَّذِي أ َ ْر َ
سلَهُ هللاُ يَتَكَلَّ ُم بِ َكالَ ِم هللاِ .ألَنَّهُ لَي َ
هللا َم َحبَّةٌ.
 1يوحنا َ – 8 :4و َم ْن الَ ي ُِحبُّ لَ ْم يَ ْع ِر ِ
هللا ،أل َ َّن َ
ف َ
ار.
ضعَفَا َءَ ،ماتَ فِي ْال َو ْق ِ
رومية  – 6 :5أل َ َّن ْال َم ِسي َحِ ،إ ْذ ُكنَّا بَ ْع ُد ُ
ت ْال ُمعَي َِّن ألَجْ ِل ْالفُ َّج ِ
هللا بَيَّنَ َم َحبَّتَهُ لَنَا ،ألَنَّهُ َونَحْ نُ بَ ْع ُد ُخ َ
طاة ٌ َماتَ ْال َم ِسي ُح ألَجْ ِلنَا.
رومية َ – 8 :5ول ِك َّن َ
صولِحْ نَا َم َع ِ
ص بِ َحيَاتِ ِه.
هللا بِ َم ْو ِ
صالَ ُحونَ ن َْخلُ ُ
رومية  – 10 :5ألَنَّهُ إِ ْن ُكنَّا َونَحْ نُ أ َ ْع َدا ٌء قَ ْد ُ
ت ا ْبنِ ِه ،فَبِاأل َ ْولَى َكثِ ً
يرا َونَحْ نُ ُم َ

اإلجابات
سب’’؟
 .1اقرأ رومية  .13 :5ماذا تعني كلمة ‘‘تُح َ
س َّجل في حساب الشخص
تُ َ
 .2اقرأ رومية  .7 :7ماذا كان هدف الناموس؟
إظهار الخطيّة
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طبيعة هللا
 .3اقرأ غالطية  .24 :3ماذا كان هدف الناموس بحسب هذه اآلية؟
أن يُب ِيّن لإلنسان حاجته إلى ُمخ ِلّص ،يسوع المسيح
ض عليها وهي في حالة الزنا؟
 .4اقرأ يوحنا  .11-1 :8كيف تعا َم َل يسوع مع المرأة التي قبِ َ
بالرحمة والنعمة
 .5هل عكست كلمات يسوع وأفعاله طبيعة هللا الحقيقيّة؟ (انظر يوحنا .)34 :3
نعم
 .6اقرأ  1يوحنا  .8 :4بحسب هذه اآلية ،ما هي طبيعة هللا الحقيقيّة؟
المحبّة
 .7قرأ رومية  .6 :5كيف كانت حالتنا عندما بيَّن هللا محبَّته لنا؟
بال حيلة؛ عاجزين وأشرار
ي ِ وضعٍ كنّا عندما أحبّنا هللا؟
 .8اقرأ رومية  .8 :5في أ ّ
ُخطاة
 .9اقرأ رومية  .10 :5كيف كانت حالتنا عندما أحبّنا هللا؟
أعداء
 .10إذا سألتَ يسوع المسيح أن يغفر لك ويكون ُمخلّصك وربّك ،واضعًا ثقتك في ذبيحة يسوع كتسدي ٍد لعقاب خطيّتك،
صف بالرحمة والنعمة؟
هل سيُب ِيّن هللا لك طبيعته الحقيقيّة التي تت َّ ُ
نعم
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الدرس السادس

التوبة
بقلم دون كرو
يُسيء بعض الناس فهم معنى التوبة .التوبة ليست الكمال ،بل هي تغيير االتّجاه .سوف نتحدّث عن َمثَل االبن
ض ُح بشك ٍل كام ٍل معنى توبة الفرد .يقول يسوع في لوقا ،12-11 :15
صةً تو ِ ّ
الضا ّل أو االبن الضائع .يسر ُد يسوع ق ّ
‘‘وقال إنسانٌ كان له ابنان .فقال أصغرهما ألبيه أعطني القسم الذي يُصيبني من المال .فقسم لهما معيشته’’.
ي للغايةّ ،
لكن والده
أراد االبن األصغر أن يحصل على ميراثه قبل أن يموت والده ،وهذا كان ً
أمرا غير طبيع ّ
وسافر إلى
لبَّى طلبه وأعطى ابنيه ميراثهما .تقول اآلية ‘‘ ،13وبعد أيّ ٍام ليست بكثيرة جمع االبن األصغر ك ّل شيءٍ
َ
ف’’ أخذ االبن األصغر ك ّل ماله ،القسم الذي له من الميراث ،وذهب إلى بال ٍد
كور ٍة بعيد ٍة وهناك بذَّر ماله
سر ٍ
ٍ
بعيش ُم ِ
ق .تقول إحدى الترجمات‘‘ ،في حفال ٍ
ت صاخب ٍة يصرف المال على العاهرات’’.
بعيدةٍ وبذَّر ماله
ٍ
بعيش فاس ٍ
األرض ُمع َد َمة
ع شدي ٌد في تلك الكورة [أصبحت
تقول اآليتان  15 -14ما يلي‘‘ ،فل ّما أنفقَ ك َّل شيءٍ حدث جو ٌ
ُ
عا] فابتدأ يحتاج .فمضى والتصقَ بواح ٍد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى
وكان الناس يهلكون جو ً
للمؤلّف) .حصل على عم ٍل عند رج ٍل من تلك الكورة فأرسله ليرعى الخنازير .تقول
خنازير’’( .العبارات بين األقواس
ِ
اآلية ‘‘ ،16وكان يشتهي أن يمأل بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله .فلم يعطه أحد’’ .كان جائعًا جدًّا وعلى
ي شيء’’ ،لكن لم يُعطه أح ٌد شيئًا .لقد بدَّد ميراثه كلّه.
عا ،فقال‘‘ ،فقط
وشك أن يموت جو ً
ِ
أعطني طعام الخنازير – أ ّ
أجير ألبي يَفض ُل عنه الخبز وأنا أهلكُ جوعًا’’ .تقول إحدى الترجمات،
وتقول اآلية  ،17فرج َع إلى نفسه وقال كم من
ٍ
عا.
خدم والده طعا ًما أكثر من كافٍ  ،في حين كان هو يكاد يهلك جو ً
‘‘عندما عاد إلى رشدِه’’ .بعبارةٍ أُخرى ،كان لدى َ
تاب .التوبة هي تغيير الفكر ،تغيير القلب الذي يجع ُل الشخص يستدير ويذهب في اتّجا ٍه جديدٍ.
فاتَّخ َذ
ً
قرارا – َ
وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأتُ إلى السماء وقدّامك .ولستُ ُمستحقًّا بعد
يقول في اآليت َين ‘‘ ،19 – 18أقوم
ُ
مجرد عب ٍد لك يا أبي .أخطأتُ إليك وهدرتُ مالك وأخطأت إلى الله.
أن أُدعى لك ابنًا .اجعلني كأحد أجراك’’‘‘ .اجعَلني
ّ
وتغيير
وتغيير في الفكر
تغيير في الموقف
مجرد
مجرد عب ٍد لك’’ .ث ّم نهض وذهب إلى أبيه .التوبة هي أكثر من
اجعلني
ّ
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
في القلب؛ إنّها تقود الشخص إلى أن يعمل بموجب ما يؤمن به ،ليستدير ويذهب في اتّجا ٍه جديد .لقد ابتعدنا جميعًا عن
كغنم َ
ضلَلناِ ،ملنا ك ُّل واح ٍد إلى طريق ِه
الله ،أبينا ،وعن السماء ،بيتنا .يقول الكتاب المقدّس في إشعياء ‘‘ 6 :53كلُّنا
ٍ
والرب وض َع عليه إث َم جميعنا’’ّ ،
لكن الله في رحمته أخذ خطايانا ووضعها على يسوع.
ُّ
صة لرج ٍل
صة في اآليات ‘‘ .24 – 20فقام وجاء إلى أبيه’’ .في إحدى الليالي ،كنتُ أروي هذه الق ّ
تستمر الق ّ
ُّ
لم يسمع بها من قبل ،وكان يعتقد ّ
ي .لقد بذَّرتَ ك ّل ثروتي،
أن األبّ سيقول لالبن عند رجوعه،
ْ
‘‘انظر إلى ما فعلته يا بُنَ ّ
ك ّل ما جمعته في حياتيُ .ك ْن أحد عبيدي’’ .من ال ُم َر َّجح ّ
أن معظم اآلباء على وجه األرض كانوا سيكونون غاضبين جدًّا
‘‘وإِ ْذ كَانَ لَ ْم يَ َز ْل بَ ِعيدًا َرآهُ أَبُوهُ ،فَت َ َحنَّنَ [ففاض قلبه بمحبّة
وسيكون موقفهم كما سبقَ  ،لكن الحظ موقف األب في ال َمثَلَ :
ست َ ِحقًّا بَ ْع ُد أ َ ْن أ ُ ْدعَى
َض َو َوقَ َع َ
علَى ُ
ابنه] َو َرك َ
س َم ِ
اء َوقُدَّا َمكَ َ ،ولَسْتُ ُم ْ
عنُ ِق ِه َوقَبَّلَهُ .فَقَا َل لَهُ اال ْبنُ :يَا أَبِي ،أ َ ْخ َطأْتُ إِلَى ال َّ

التوبة
سوهَُ ،واجْ عَلُوا َخات َ ًما ِفي يَ ِدهَِ ،و ِح َذا ًء ِفي ِرجْ لَ ْي ِهَ ،وقَ ِ ّد ُموا ا ْلعِجْ َل
ب ِلعَ ِبي ِدهِ :أ َ ْخ ِر ُجوا ا ْل ُحلَّةَ األُولَى َوأ َ ْل ِب ُ
لَكَ ا ْبنًا .فَقَا َل األ َ ُ
س َّمنَ َو ْ
سين
ا ْل ُم َ
اذبَ ُحوهُ فَنَأ ْ ُك َل َونَ ْف َرحَ ،ألَنَّ ا ْبنِي ه َذا كَانَ َم ِيّت ًا فَعَ َ
اشَ ،وكَانَ ضَاالًّ فَ ُو ِجدَ .فَا ْبت َ َدأُوا يَ ْف َر ُحونَ ( .العبارة بين قو َ
للمؤلّف) .بدأوا يحتفلون.
ِ
مرة على رج ٍل قال‘‘ :إنّي أفهم ما يُريد يسوع أن يقوله .إذا رجعتُ إلى اآلب السماوي
سردتُ هذه الق ّ
صة ذات ّ
طالبًا الرحمة وقلت ‘يا أبي أخطأتُ إليك ،ولستُ مستحقًّا أن أكون ابنك’ فإنّه سوف يقبلني’’ّ .
ي سوف يتحنّن
إن أبانا السماو ّ
بنو ٍة كامل ٍة معهّ .
إن الله ينتظر .هل استَدَرتَ ُمبتعدًا عنه؟ لماذا ال تعو ُد اليوم
عليك ولن يجعلك أحد عبيده .إنّه سيُعيدك إلى َّ
إلى الله ،أبيك ،وإلى السماء ،بيتك؟

أسئلة التل َم َذة
عرف التوبة.
ّ ِ .1
 .2اقرأ لوقا  .5-1 :13ما الذي يجب أن يفعله الشخص كي ال يهلك؟
 .3اقرأ  2بطرس  .9 :3ما هي إرادة الله ألجل جميع الناس؟
شخص ما من الموت ويتحدّث مع أخوانه؟
ي أن يعود
ٌ
 .4اقرأ لوقا  .31-19 :16في لوقا  ،28 :16لماذا أراد الرجل الغن ّ
موضع العذاب هذا (الجحيم)؟
 .5اقرأ لوقا  .30 :16ما الذي يجب أن يفعله هؤالء األخوة ليتجنَّبوا
ِ
 .6اقرأ أعمال الرسل  .18 :26تتحدَّث هذه اآلية عن التوبة مع أنّها ال تذكر هذا بشك ٍل محدَّد .ماذا سيحدث للّذين يتوبون؟
 .7اقرأ أعمال الرسل  .20 :26في الجزء األخير من هذه اآلية هناك ثالثة أشياء ينبغي أن تفعلها األُمم .ما هي هذه
األشياء الثالثة؟
 .8اقرأ متى  .23-21 :7ماذا قال يسوع عن ممارسة هؤالء الناس بدالً من العمل بإرادة الله؟
ي لله؟
 .9ماذا يُب ِيّن لك هذا الوضع عن أهميّة التوبة الحقيقيّة في مقابل الوالء الكالم ّ
 .10اقرأ إشعياء  .7 :55ماذا يجب على األشرار أن يفعلوا؟
 .11ما الشيئان اللذان يجب على رجال اإلثم أن يفعلوهما؟
 .12ماذا سيفعل الله للشخص الذي يقوم بهذه األشياء المذكورة أعاله؟
خاطئ يتوب؟
 .13اقرأ لوقا  .7 :15ما هو ر ُّد فعل السماء تجاه
ٍ
 .14اقرأ أعمال الرسل  .19 :3إذا تبتَ وآمنتَ بالمسيح ،ما الذي سيحدث لخطاياك؟
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المستوى 1

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ط ِبيالَ ُ
ع ِن ْال َج ِلي ِل ِيّينَ الَّذِينَ َخلَ َ
اب
اض ًرا ِفي ذلِكَ ْال َو ْق ِ
ط ُ
ت قَ ْو ٌم ي ُْخ ِب ُرونَهُ َ
س َد َم ُه ْم ِب َذبَا ِئ ِح ِه ْم2 .فَأ َج َ
لوقا َ – 5-1 :13و َكانَ َح ِ
ع َوقَا َل لَ ُه ْم :أَت َ ُ
ظنُّونَ أ َ َّن ه ُؤالَ ِء ْال َج ِلي ِل ِيّينَ كَانُوا ُخ َ
طاة ً أ َ ْكث َ َر ِم ْن ُك ِّل ْال َج ِلي ِل ِيّينَ ألَنَّ ُه ْم كَابَدُوا ِمثْ َل ه َذا؟ َ 3كالَّ! أَقُو ُل لَ ُك ْم :بَ ْل
سو ُ
يَ ُ
4
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ُ
سقَ َ
ام َوقَتَلَ ُه ْم ،أتَظنُّونَ أ َّن ه ُؤالَ ِء
ط َ
إِ ْن لَ ْم تَتُوبُوا فَ َج ِميعُ ُك ْم كَذلِكَ ت َ ْه ِل ُكونَ  .أ ْو أولئِكَ الث َمانِيَةَ َ
عش ََر الذِينَ َ
علَ ْي ِه ُم الب ُْر ُج فِي ِسل َو َ
6
5
يم؟ َكالَّ! أَقُو ُل لَ ُك ْم :بَ ْل ِإ ْن لَ ْم تَتُوبُوا فَ َج ِميعُ ُك ْم كَذلِكَ ت َ ْه ِل ُكونَ َ .وقَا َل
ور َ
اس السَّا ِكنِينَ فِي أ ُ ُ
كَانُوا ُم ْذنِ ِبينَ أ َ ْكث َ َر ِم ْن َج ِميعِ النَّ ِ
ش ِل َ
7
سةٌ ِفي ك َْر ِم ِه ،فَأَت َى يَ ْ
ب ِفي َها ث َ َم ًرا َولَ ْم يَ ِجدْ .فَقَا َل ِل ْلك ََّر ِام :ه َُو َذا ثَالَ ُ
ه َذا ْال َمثَلَ«:كَان ْ
اح ٍد َ
ث ِسنِينَ
طلُ ُ
َت ِل َو ِ
ين َم ْغ ُرو َ
ش َج َرة ُ ِت ٍ
آتِي أ َ ْ
ط ْع َها! ِل َما َذا تُبَ ِ ّ
سنَةَ
ب ث َ َم ًرا فِي ه ِذ ِه ال ِت ّينَ ِة َولَ ْم أ َ ِجدِْ .ا ْق َ
س ِيّدُ ،اتْ ُر ْك َها ه ِذ ِه ال َّ
ض أ َ ْي ً
طل ُ ُ
ضا؟ 8فَأ َ َج َ
اب َوقَا َل لَهُ :يَا َ
ط ُل األ َ ْر َ
ت ث َ َم ًراَ ،وإِالَّ فَ ِفي َما بَ ْع ُد ت َ ْق َ
صنَعَ ْ
طعُ َها
أ َ ْي ً
ب َح ْولَ َها َوأ َ َ
ضاَ ،حتَّى أ َ ْنقُ َ
ض َع ِز ْبالً9 .فَإِ ْن َ
ب قَ ْو ٌم التَّبَا ُ
 2بطرس – 9-3 :الَ يَتَبَا َ
َاس ،بَ ْل
ع ْن َو ْع ِد ِه َك َما يَحْ ِس ُ
طأ ُ َّ
علَ ْينَاَ ،وه َُو الَ يَشَا ُء أ َ ْن يَ ْهلِكَ أُن ٌ
ط َؤ ،ل ِكنَّهُ يَت َأَنَّى َ
الربُّ َ
أ َ ْن يُ ْقبِ َل ْال َج ِمي ُع ِإلَى الت َّ ْوبَ ِة.
س ٌ
س األ َ ْر ُجوانَ َو ْالبَ َّز َوه َُو يَتَنَعَّ ُم ُك َّل يَ ْو ٍم ُمت ََر ِفّ ًهاَ 20 .و َكانَ ِم ْس ِك ٌ
ين ا ْس ُمهُ
ان َ
ي َو َكانَ يَ ْلبَ ُ
لوقا َ – 31-19 :16كانَ إِ ْن َ
غنِ ٌّ
21
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ِلعَازَ ُر ،الَّذِي ُ
ب
يِ ،بَ ْل كَانَ ِ
ط ِر َح ِع ْن َد بَابِ ِه َمض ُْروبًا بِالقُ ُروحَِ ،ويَ ْشت َ ِهي أ ْن يَ ْشبَ َع ِمنَ الفُت َا ِ
ت ال ِكالَ ُ
ت السَّاقِ ِط ِم ْن َمائِ َدةِ الغَنِ ّ
22
ع ْينَ ْي ِه فِي
ي أ َ ْي ً
ت َأْتِي َوت َْل َح ُ
ضا َو ُدفِنَ 23 ،فَ َرفَ َع َ
ِيمَ .و َماتَ ْالغَنِ ُّ
س قُ ُرو َحهُ .فَ َماتَ ْال ِم ْس ِكينُ َو َح َملَتْهُ ْال َمالَئِ َكةُ ِإلَى ِحض ِْن ِإب َْراه َ
24
ار َح ْمنِيَ ،وأ َ ْر ِس ْل
ِيم ِم ْن بَ ِعي ٍد َو ِلعَازَ َر فِي ِح ْ
ِيمْ ،
ال َج ِح ِيم َوه َُو فِي ْالعَ َذا ِ
بَ ،و َرأَى إِب َْراه َ
ضنِ ِه ،فَنَا َدى َوقَالَ :يَا أَبِي إِب َْراه َ
ِلعَازَ َر ِليَبُ َّل َ
ب25 .فَقَا َل إِب َْراهِي ُم :يَا ا ْبنِي ،ا ْذ ُك ْر أَنَّكَ ا ْست َْوفَيْتَ
ف إِ ْ
سانِي ،أل َ ِنّي ُمعَذَّبٌ فِي ه َذا اللَّ ِهي ِ
صبَ ِع ِه بِ َماءٍ َويُبَ ِ ّر َد ِل َ
ط َر َ
ع ِظي َمةٌ قَ ْد
َخي َْراتِكَ فِي َحيَاتِكَ َ ،وكَذلِكَ ِلعَازَ ُر ْالبَالَيَاَ .واآلنَ ه َُو يَتَعَ َّزى َوأ َ ْنتَ تَتَعَذَّ ُ
بَ 26 .وفَ ْوقَ ه َذا ُك ِلّ ِه ،بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُك ْم ه َُّوة ٌ َ
ُور ِم ْن ه ُهنَا ِإلَ ْي ُك ْم الَ يَ ْقد ُِرونَ َ ،والَ الَّذِينَ ِم ْن ُهنَاكَ يَجْ ت ُ
أُثْ ِبت ْ
َازونَ ِإلَ ْينَا27 .فَقَالَ :أَسْأَلُكَ ِإذًا ،يَا
َتَ ،حتَّى ِإ َّن الَّذِينَ ي ُِريدُونَ ْالعُب َ
ب ه َذا29 .قَا َل
أَبَتِ ،أ َ ْن ت ُ ْر ِسلَهُ إِلَى بَ ْي ِ
سةَ إِ ْخ َوةٍَ ،حتَّى يَ ْش َه َد لَ ُه ْم ِل َك ْيالَ يَأْتُوا ُه ْم أ َ ْي ً
ضعِ ْالعَ َذا ِ
ضا إِلَى َم ْو ِ
ت أَبِي28 ،أل َ َّن ِلي خ َْم َ
30
ت
اح ٌد ِمنَ األ َ ْم َوا ِ
ضى إِلَ ْي ِه ْم َو ِ
ِيم ،بَ ْل إِ َذا َم َ
لَهُ إِب َْراهِي ُمِ :ع ْن َد ُه ْم ُمو َ
سى َواأل َ ْنبِيَا ُءِ ،ليَ ْس َمعُوا ِم ْن ُه ْم .فَقَالَ :الَ ،يَا أَبِي إِب َْراه َ
ص ِ ّدقُونَ .
اح ٌد ِمنَ األ َ ْم َوا ِ
سى َواأل َ ْنبِيَ ِ
ام َو ِ
يَتُوبُونَ 31 .فَقَا َل لَهُِ :إ ْن كَانُوا الَ يَ ْس َمعُونَ ِم ْن ُمو َ
ت يُ َ
اءَ ،والَ ِإ ْن قَ َ
عيُونَ ُه ْم َك ْي يَ ْر ِجعُوا ِم ْن ُ
ش ْي َ
س ْل َ
ان ال َّ
ظلُ َما ٍ
ان إِلَى هللاَِ ،حتَّى يَنَالُوا
أعمال الرسل ِ – 18 :26لت َ ْفت َ َح ُ
ورَ ،و ِم ْن ُ
ت إِلَى نُ ٍ
ط ِ
ط ِ
غ ْف َرانَ ْال َخ َ
ان بِي ُ
َصيبًا َم َع ْال ُمقَ َّدسِينَ .
طايَا َون ِ
بِ ِ
اإلي َم ِ
ورةِ ْاليَ ُهو ِديَّ ِة ،ث ُ َّم األ ُ َم َم ،أ َ ْن يَتُوبُوا
ور َ
أعمال الرسل  – 20 :26بَ ْل أ َ ْخبَ ْرتُ أ َ َّوالً الَّذِينَ فِي ِد َم ْشقَ َ ،وفِي أ ُ ُ
يم َحتَّى َج ِميعِ ُك َ
ش ِل َ
املِينَ أ َ ْع َماالً ت َ ِل ُ
َويَ ْر ِجعُوا ِإلَى ِ
يق ِبالت َّ ْوبَ ِة.
ع ِ
هللا َ
س َم َاواتِ .بَ ِل الَّذِي يَ ْفعَ ُل إِ َرا َدة َ أَبِي الَّذِي فِي
اربُّ ! يَ ْد ُخ ُل َملَ ُكوتَ ال َّ
اربُّ  ،يَ َ
ْس ُك ُّل َم ْن يَقُو ُل ِلي :يَ َ
متّى  – 23-21 :7لَي َ
ْ
ْس ِباس ِْمكَ تَنَبَّأنَاَ ،و ِباس ِْمكَ أ َ ْخ َرجْ نَا َ
اطينَ َ ،و ِباس ِْمكَ
ال َّ
شي َ ِ
س َم َاواتَِ 22 .كثِ ُ
يرونَ َ
اربُّ  ،يَ َ
سيَقُولُونَ ِلي فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم :يَ َ
اربُّ ! أَلَي َ
23
ص ِ ّر ُح لَ ُه ْمِ :إ ِنّي لَ ْم أَع ِْر ْف ُك ْم قَ ُّ
صنَ ْعنَا قُ َّوا ٍ
اإلثْ ِم!
ط! ا ْذ َهبُوا َ
َ
يرةً؟ فَ ِحينَ ِئ ٍذ أ ُ َ
ت َك ِث َ
ع ِنّي يَا فَا ِع ِلي ِ
ير َ
ِإشعياء ِ – 7 :55ليَتْ ُر ِك ال ِ ّ
الربّ ِ فَيَ ْر َح َمهَُ ،و ِإلَى ِإل ِهنَا ألَنَّهُ يُ ْكثِ ُر ْالغُ ْف َرانَ .
َارهَُ ،و ْليَتُبْ ِإلَى َّ
ش ِ ّر ُ
اإلثْ ِم أ َ ْفك َ
ط ِريقَهَُ ،و َر ُج ُل ِ
ارا الَ يَحْ ت َا ُجونَ
لوقا  – 7 :15أقُو ُل لَ ُك ْمِ :إنَّهُ ه َك َذا يَ ُكونُ فَ َر ٌح فِي ال َّ
س َم ِ
اح ٍد يَت ُ ُ
َاط ٍئ َو ِ
اء بِخ ِ
وب أ َ ْكث َ َر ِم ْن تِ ْسعَ ٍة َوتِ ْسعِينَ بَ ًّ
ِإلَى ت َْوبَةٍ.
ْ
ار ِجعُوا ِلت ُ ْم َحى َخ َ
الربّ ِ.
أعمال الرسل  –19 :3فَتُوبُوا َو ْ
ي أ َ ْوقَاتُ ْالفَ َرجِ ِم ْن َوجْ ِه َّ
طايَا ُك ْمِ ،ل َك ْي ت َأتِ َ
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التوبة

اإلجابات
عرف التوبة.
ّ ِ .1
التزام جدي ٍد
آ  -تح َُّو ٌل إلى
ٍ
تغيير في الفكر
ب-
ٌ
تغيير في القلب ينت ُج عنه الرجوع إلى الله ،من الطرق القديمة إلى ُ
طرق الله
ج-
ٌ
تغيير في االتّجاه ،وليس الكمال
د-
ٌ
قرار يُغيِّر بشك ٍل كام ٍل ُوجهة حياة الشخص
ﻫ  -اتّخاذ ٍ
و -االبتعاد عن ال ُ
طرق القديمة وااللتزام كليًّا بالله وبطرق ِه
ز -اللجوء إلى الله من خالل يسوع المسيح
 .2اقرأ لوقا  .5-1 :13ما الذي يجب أن يفعله الشخص كي ال يهلك؟
أن يتوب
 .3اقرأ  2بطرس  .9 :3ما هي إرادة الله ألجل جميع الناس؟
أن يُق ِبل الجميع إلى التوبة
ي أن يعود
شخص ما من الموت ويتحدّث مع أخوانه؟
ٌ
 .4اقرأ لوقا  .31-19 :16في لوقا  ،28 :16لماذا أراد الرجل الغن ّ
لكي يتجنّبوا المجيء إلى موضع العذاب هذا
 .5اقرأ لوقا  .30 :16ما الذي يجب أن يفعله هؤالء األخوة ليتجنَّبوا موضع العذاب هذا (الجحيم)؟
يجب عليهم أن يتوبوا
 .6اقرأ أعمال الرسل  .18 :26تتحدَّث هذه اآلية عن التوبة مع أنّها ال تذكر هذا بشك ٍل محدَّد .ماذا سيحدث للّذين يتوبون؟
آ  -ستنفتح عيونهم
ب -ينتقلون من ال ُ
ظلمة إلى النور
ج -ينتقلون من سلطة الشيطان إلى الله
د -يحصلون على مغفرة الخطايا
ﻫ  -يحصلون على الميراث
 .7اقرأ أعمال الرسل  .20 :26في الجزء األخير من هذه اآلية هناك ثالثة أشياء ينبغي أن تفعلها األُمم .ما هي هذه
األشياء الثالثة؟
آ  -يتوبوا
ب -يرجعوا إلى الله
ج -يُبرهنوا على توبتهم بأعمالهم
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 .8اقرأ متى  .23-21 :7ماذا قال يسوع عن ممارسة هؤالء الناس بدالً من العمل بإرادة الله؟
والشر
اإلثم
ّ
ي لله؟
 .9ماذا يُب ِيّن لك هذا الوضع عن أهميّة التوبة الحقيقيّة في مقابل الوالء الكالم ّ
ي
الخالص هو من القلب وليس من الوالء الكالم ّ
 .10اقرأ إشعياء  .7 :55ماذا يجب على األشرار أن يفعلوا؟
يتركوا طرقهم
 .11ما الشيئان اللذان يجب على رجال اإلثم أن يفعلوهما؟
الرب
يتركوا أفكارهم ويرجعوا إلى
ّ
 .12ماذا سيفعل الله للشخص الذي يقوم بهذه األشياء المذكورة أعاله؟
يرحمهُ ويغفر له بوفر ٍة
خاطئ يتوب؟
 .13اقرأ لوقا  .7 :15ما هو ر ُّد فعل السماء تجاه
ٍ
ح في السماء
فر ٌ
 14.اقرأ أعمال الرسل  .19 :3إذا تبتَ وآمنتَ بالمسيح ،ما الذي سيحدث لخطاياك؟
سوف تُمحى خطاياي
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الدرس السابع

التكريس
بقلم دون كرو
ي وال يبغض أباه
لوقا  – 26-25 :14وكان جمو ٌ
ع كثيرةٌ سائرين معه فالتفتَ وقال لهم ،إن كان أح ٌد يأتي إل ّ
يقدر أن يكون لي تلميذًا.
وأ ّمهُ وامرأته وأوالده وإخوته وأخواته ،حتّى نفسه أيضًا فال
ُ
ع كثيرةٌ سائرين معه فالتفتَ وقال لهم’’ (لوقا  .)25 :14في هذا الوقت من خدمة يسوع ،كان
‘‘وكان جمو ٌ
ع كثيرة ٌ تتبع يسوع
ع كثيرة ٌ من الناس يتبعونه .المعنى في اللغة اليونانيّة هو أنّه في ذلك الوقت بدأت جمو ٌ
هناك جمو ٌ
ومستمر .ربّما كان ذلك بسبب معجزاته أو ألنّه أطعمهم ،نحن ال نعرف السبب بالضبطّ ،
عا
متكر ٍر
بشك ٍل
لكن جمو ً
ّ
ِّ
كثيرة ً كانت تتبعه .في ذلك الوقت بالذات ،التفتَ يسوع وقال متع ّمدًا شيئًا بدا أنّه جعل العديد من األشخاص يرجعون
ويرفضون أن يتبعوه.
ْ
ي [أي ،يريد أن يذهب معي ويرافقني ويرغب في أن يتبعني ،هذا هو المطلوب] وال
‘‘إن كان أح ٌد يأتي إل َّ
يُبغض أباه وأ ّمه وامرأته وأوالده وإخوته وأخواته ،حتّى نفسه أيضًا فال يقدر أن يكون لي تلميذًا’’ (لوقا ،26 :14
سين للمؤلّف) .عندما قرأتُ هذه الكلمات وف ّكرتُ فيها قلتُ  ،يا ربّ  ،ال يمكنك أن تعني ما تقوله .ماذا
الكلمات بين قو َ
تعني تلك الكلمة ‘‘يُب ِغض’’؟ إنّها تعني على األرجح أن تحبَّ بدرج ٍة أق ّل أو شيئًا من هذا القبيل .لكن عندما بدأتُ بدراسة
الكتاب المقدّس ،اكتشفتُ ّ
أن الكلمة تعني حرفيًّا ‘‘يكره’’.
استخدم يسوع أقوى كلم ٍة ممكنة ليُش ّدِد على نقط ٍة ما .قال إنّه ما لم تكره أباك وأ ّمك وأختك وأخاك وحتى
َ
ي وق ٍ
ت من
حياتك ،ال تقدر أن تكون تلميذه .أريد أن أطرح عليكم سؤاالً :ما هي العالقة األوثق التي ستكون لديك في أ ّ
األوقات على هذه األرض؟ إنّها العالقة بينك وبين أ ّمك أو أبيك أو زوجتك وأوالدك .ماذا يحدث لو انقلبَت زوجتك عليك
وطلّقتك ،أو لو تو ِفّيَت والدتك أو والدك؟ َمن سيبقى مالز ًما لك حينئذٍ؟ سيبقى لك إخوتك وأخواتك .يقول يسوع ،إنّه ما
لم تكرههم ال يمكنك أن تكون تلميذه .ما هذا الذي يقوله؟
ي ِ وق ٍ
ت من األوقات .إنّه يطلب
يتحدّث يسوع عن أوثق وأقوى العالقات التي يمكننا الحصول عليها في أ ّ
األول في حياتك .إنّه سيقارن عالقته بك بأقوى عالقاتك
التزا ًما منك ،التزا ٌم يكون هو متق ّد ًما فيه .وهو يريد أن يكون ّ
صد منه ال ُمقارنة ،فيسوع يقولّ :
‘‘إن عالقتي بك مه ّمةٌ جدًّا إلى درجة
على األرض .كلمة ‘‘يكره’’ هي مجاز لغوي يُق َ
شخص واح ٌد تحبّه أكثر من زوجتك وأوالدك وأ ّمك
أنّني أريدها أن تكون أسمى من جميع األمور األرضيّة’’ .هناك
ٌ
قربين
وأبيك أو إخوتك وأخواتك .هل تعرف َمن هو؟ إنّه ليس الله ...إنّه أنتَ  .أنتَ تُحبُّ نفسك أكثر م ّما تحبُّ أقرب ال ُم َّ
إليك.
ّ
وتتعطل؟ لماذا يقع الطالق بين األشخاص؟ ألنّهم يُحبّون أنفسهم أكثر م ّما يُحبّون
لماذا تفشل الزيجات
تتصرفين كما أريدك أن تفعلي ،لذلك سأتخلَّص منك’’.
ت ال
زوجاتهم‘‘ .أن ِ
َّ

المستوى 1
قال يسوع ّ
األول فيها – إنّها حياتك أنت األنانيّة .هذه هي التلمذة الحقيقيّة.
إن هناك عالقةً واحدة أريد أن أكون أنا ّ
إنّه ال يتحدّث عن تلمذة بال ثمن .إنّه يطلب منّا أن نتبعه .إنّه يريد أن يكون األول في حياتنا.

أسئلة التل َم َذة
الخاص بأتباع المسيح؟
علّمنا هذه الفقرة عن مستوى التكريس
 .1اقرأ لوقا  .62-57 :9ماذا ت ُ ِ
ّ
 .2اقرأ لوقا  .14-13 :8لماذا يبدو ّ
أن بعض األشخاص يرتَدُّون عن الدين المسيحي أو يتخلّون عنه؟
 .3اقرأ حزقيال  .8 :16يستخد ُم الله مثاالً توضيحيًّا عن الزواج لوصف العالقة مع شعبهُ .ملكُ َمن يُصبح الشخص في
هذه العالقة؟
 .4اقرأ  1كورنثوس َ .19 :6من يمتلكك؟
 .5اقرأ  1كورنثوس َ .20 :6من يمتلك جسدك وروحك؟
ي ض َّد الله؟
 .6اقرأ يعقوب  .4 :4هل باإلمكان ارتكاب الزنا الروح ّ
 .7ما الذي يُش ّكل زنًا روحيًّا في نظر الله؟ انظر رومية .25 :1
 .8اقرأ يوحنا  .25-23 :2ما الذي نتعلّمه عن التكريس واإليمان من هذه اآليات؟
 .9اقرأ لوقا  .30-28 :14هل حسبت كلفة إتّباع يسوع؟ هل تريد أن تتبعه؟

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
سائِ ُرونَ فِي َّ
ب
ق قَا َل لَهُ َو ِ
ضي .فَقَا َل لَهُ يَ ُ
سوعُِ :للثَّعَا ِل ِ
س ِيّدُ ،أَتْبَعُكَ أ َ ْينَ َما ت َْم ِ
احدٌ :يَا َ
لوقا َ – 62-57 :9وفِي َما ُه ْم َ
الط ِري ِ
ْ
َ
َ
أ َ ْو ِج َرةٌَ ،و ِل ُ
س ِيّدُ ،ائْ َذ ْن ِلي
ُور ال َّ
س َم ِ
اء أ َ ْوك ٌ
سهُ»َ .وقَا َل آلخ ََر :اتْبَ ْعنِي .فَقَالَ :يَا َ
ْس لَهُ أيْنَ يُ ْسنِ ُد َرأ َ
اإل ْن َ
طي ِ
َارَ ،وأ َّما ا ْبنُ ِ
ان فَلَي َ
س ِ
ضا:
سوعَُ :دعِ ْال َم ْوت َى يَ ْدفِنُونَ َم ْوت َا ُه ْمَ ،وأ َ َّما أ َ ْنتَ فَا ْذهَبْ َونَا ِد ِب َملَ ُكو ِ
ت هللاَِ .وقَا َل آخ َُر أ َ ْي ً
ي أ َ َّوالً َوأ َ ْدفِنَ أ َ ِبي .فَقَا َل لَهُ يَ ُ
أ َ ْن أ َ ْم ِ
ض َ
ث َويَ ْن ُ
ظ ُر ِإلَى
علَى ْال ِمحْ َرا ِ
ع الَّذِينَ ِفي بَ ْي ِتي .فَقَا َل لَهُ يَ ُ
س ِيّدَُ ،ول ِك ِن ائْ َذ ْن ِلي أ َ َّوالً أ َ ْن أ ُ َو ِ ّد َ
ْس أ َ َح ٌد يَ َ
ض ُع يَ َدهُ َ
أَتْبَعُكَ يَا َ
سوعُ :لَي َ
ت هللاِ.
صلُ ُح ِل َملَ ُكو ِ
ْال َو َر ِ
اء يَ ْ
صلٌ ،فَيُؤْ ِمنُونَ ِإلَى
ْس لَ ُه ْم أ َ ْ
علَى ال َّ
لوقا َ – 14-13 :8والَّذِينَ َ
ص ْخ ِر ُه ُم الَّذِينَ َمت َى َ
س ِمعُوا يَ ْقبَلُونَ ْال َك ِل َمةَ ِبفَ َرحٍَ ،وه ُؤالَ ِء لَي َ
سقَ َ
ط بَيْنَ ال َّ
ت التَّجْ ِربَ ِة يَ ْرت َ ُّدونَ .
ينَ ،وفِي َو ْق ِ
وم ْال َحيَاةِ
ش ْو ِك ُه ُم الَّذِينَ يَ ْس َمعُونَ  ،ث ُ َّم يَ ْذ َهبُونَ فَيَ ْختَنِقُونَ ِم ْن ُه ُم ِ
41والَّذِي َ
ِح ٍ
َ
َّ
ض ُجونَ ث َ َم ًرا.
َو ِغنَاهَا َولَذاتِ َهاَ ،والَ يُ ْن ِ
س ْ
ع ْو َرت َِكَ ،و َحلَ ْفتُ لَ ِكَ ،و َدخ َْلتُ
ست َْرتُ َ
طتُ َذ ْي ِلي َ
علَي ِْك َو َ
حزقيال  – 8 :16فَ َم َر ْرتُ بِ ِك َو َرأ َ ْيت ُ ِكَ ،وإِ َذا زَ َمنُ ِك زَ َمنُ ْالحُبّ ِ .فَبَ َ
ت ِلي.
ص ْر ِ
ع ْهدٍ ،يَقُو ُل ال َّ
س ِيّ ُد َّ
َمعَ ِك فِي َ
الربُّ  ،فَ ِ
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التكريس
لروحِ ْالقُد ُِس الَّذِي ِفي ُك ُم ،الَّذِي لَ ُك ْم ِمنَ هللاَِ ،وأَنَّ ُك ْم لَ ْست ُ ْم
س َد ُك ْم ه َُو َه ْي َك ٌل ِل ُّ
 1كورنثوس  – 19 :6أ ْم لَ ْست ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ أ َ َّن َج َ
أل َ ْنفُ ِس ُك ْم؟
ِي هللاِ.
سا ِد ُك ْم َو ِفي أ َ ْر َو ِ
هللا ِفي أَجْ َ
 1كورنثوس  – 20 :6ألَنَّ ُك ْم قَ ِد ا ْشت ُ ِريت ُ ْم ِبث َ َم ٍن .فَ َم ِ ّجدُوا َ
اح ُك ُم الَّ ِتي ه َ
الزنَاة ُ َو َّ
يعقوب  – 4 :4أيُّ َها ُّ
ار
الز َوانِي ،أ َ َما ت َ ْعلَ ُمونَ أ َ َّن َم َحبَّةَ ْالعَالَ ِم َ
ع َد َاوة ٌ ِهللِ؟ فَ َم ْن أ َ َرا َد أ َ ْن يَ ُكونَ ُم ِحبًّا ِل ْلعَالَ ِم ،فَقَ ْد َ
ص َ
عد ًُّوا ِهللِ.
َ
رومية  – 25 :1الَّذِينَ ا ْست َ ْب َدلُوا َح َّق ِ
اركٌ ِإلَى األَبَدِِ .آمينَ .
هللا ِب ْال َك ِذ ِ
بَ ،واتَّقَ ْوا َو َ
ق ،الَّذِي ه َُو ُمبَ َ
عبَدُوا ْال َم ْخلُوقَ دُونَ ْالخَا ِل ِ
ع
ور َ
يرونَ بِاس ِْم ِهِ ،إ ْذ َرأ َ ْوا اآليَا ِ
يم فِي ِعي ِد ْال ِف ْ
صنَ َع .ل ِك َّن يَ ُ
سو َ
صحِ ،آ َمنَ َكثِ ُ
يوحنا َ – 25-23 :2ولَ َّما َكانَ فِي أ ُ ُ
ت الَّتِي َ
ش ِل َ
ع ِل َم َما َكانَ فِي
علَى نَ ْف ِس ِه ،ألَنَّهُ َكانَ يَ ْع ِر ُ
ان ،ألَنَّهُ َ
ف ْال َج ِمي َعَ .وألَنَّهُ لَ ْم يَ ُك ْن ُمحْ ت َا ًجا أ َ ْن يَ ْش َه َد أ َ َح ٌد َ
لَ ْم يَأْت َِم ْن ُه ْم َ
اإل ْن َ
ع ِن ِ
س ِ
ان.
اإل ْن َ
ِ
س ِ
ض َع
س أ َ َّوالً َويَحْ ِس ُ
ي ب ُْر ًجا الَ يَجْ ِل ُ
ب النَّفَقَةَ ،ه َْل ِع ْن َدهُ َما يَ ْلزَ ُم ِل َك َما ِل ِه؟ ِلئَالَّ يَ َ
لوقا َ – 30-28 :14و َم ْن ِم ْن ُك ْم َوه َُو ي ُِري ُد أ َ ْن يَ ْبنِ َ
سانُ ا ْبت َ َدأ َ يَ ْبنِي َولَ ْم يَ ْقد ِْر أ َ ْن يُ َك ِ ّملَ.
ئ َج ِمي ُع النَّ ِ
اس َوالَ يَ ْقد َِر أ َ ْن يُ َك ِ ّملَ ،فَيَ ْبت َ ِد َ
اإل ْن َ
األ َ َ
اظ ِرينَ يَ ْهزَ أُونَ بِ ِه ،قَائِلِينَ  :ه َذا ِ
س َ

اإلجابات
الخاص بأتباع المسيح؟
علّمنا هذه الفقرة عن مستوى التكريس
 .1اقرأ لوقا  .62- 57:9ماذا ت ُ ِ
ّ
ق له
تسلي ٌم ُمطلَ ٌ
 .2اقرأ لوقا  .14-13 :8لماذا يبدو ّ
أن بعض األشخاص يرتَدُّون عن الدين المسيحي أو يتخلّون عنه؟
صل في كلمة الله .كما أنّ هموم الحياة وغناها وملذّاتها تُبعدهم عن الله.
ألنّهم لم يدَعوا جذورهم تتأ َّ
 .3اقرأ حزقيال  .8 :16يستخد ُم الله مثاالً توضيحيًّا عن الزواج لوصف العالقة مع شعبهُ .ملكُ َمن يُصبح الشخص في
هذه العالقة؟
ُملكُ الله
 .4اقرأ  1كورنثوس َ .19 :6من يمتلكك؟
الله
 .5اقرأ  1كورنثوس َ .20 :6من يمتلك جسدك وروحك؟
الله
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ي ض َّد الله؟
 .6اقرأ يعقوب  .4 :4هل باإلمكان ارتكاب الزنا الروح ّ
نعم
 .7ما الذي يُش ّكل زنًا روحيًّا في نظر الله؟
تحول إلى األصنام (األمور التي قد جعلتها أكثر أهميّة من الله) وابتع َد عن الله ان ُ
ظر رومية .52 :1
ٌ
قلب َّ
 .8اقرأ يوحنا  .25-23 :2ما الذي نتعلّمه عن التكريس واإليمان من هذه اآليات؟
(تكريس كاملٌ)
نتعلّم أنّ يسوع يريد قلوبنا بأكملها
ٌ
 .9اقرأ لوقا  . 30-28 :14هل حسبت كلفة إتّباع يسوع؟
هل تريد أن تتبعه؟
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الدرس الثامن

معموديّة الماء
بقلم دون كرو
ألذهب إلى السماء .أنا أُحبُّ الله ،وقد اعت َ َمدّتُ عندما كنتُ
أعتمد
سؤال‘‘ :أريد أن أعرف ما إذا كان ينبغي أن
ِ
َ
في السابعة من عمري .أبلغ اآلن ثمانية عشر عا ًماّ ،
ي
لكن شخ ً
صا ما من كنيس ٍة غير طائفيّة أخبرني بأنّه ال يمكن أل ّ
أعتمد لكي أذهب إلى السماءّ ،
ّ
لكن عائلتي
ضا إنّني يجب أن
ويعتمد في هذه
شخص أن يَخلص
السن ال ُمب ّكرة .وقال لي أي ً
ِ
ِ
ٍ
المعمدانيّة قالت ّ
إن ذلك غير صحيح .أنا أريد فقط الذهاب إلى السماء وأنا أعيش لله في ك ِّل طريق ٍة ممكنة ،لكن يجب أن
أعتم َد ثانيةً حيث أنّني ،افتراضيًّا ،في ِّ
أعرف ما إذا كان ينبغي أن
سن تسمح لي بالمعموديّة .الرجاء مساعدتي في أسرع
ِ
وق ٍ
وشكرا لك’’.
ت ممكن ،والله يُباركك
ً
الجواب :إنّنا نحصل على الخالص وغفران الخطايا م ّجانًا كعطيَّ ٍة باإليمان بيسوع المسيح .تقول اآلية في أعمال
الرسل ‘‘ :43 :10له يشه ُد جميع األنبياء أنّ ك َّل َمن يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا’’ .الخالص هو باإليمان ،أي
الثقة بيسوع واالتّكال عليه وعلى دمه المسفوك إلعطائك مكانةً صحيحةً ومقبولةً أمام الله .في أعمال الرسل -44 :10
 ،48أ ُ
عطي الروح القُدُس للمؤمنين (مؤ ّكدًا على خالصهم) قبل أن يعتمدوا.
َ
ت آُخرى ّ
على الرغم من ّ
أن هذه الفكرة صحيحة ،إالّ أنّه يبدو في أوقا ٍ
أن غفران الخطايا حدث عند المعموديّة
(أعمال الرسل  .)38 :2السبب هو ّ
تعبير عن اإليمان أو عمل اإليمان الذي ت ّم في الوقت الذي آمن به
أن المعموديّة هي
ٌ
ص .و َمن لم يؤمن يُدَن’’) .إنّها
الشخص بيسوع بالتوبة واإليمان (تقول اآلية في مرقس َ ‘‘ ،16 :16من آمن واعتم َد خلُ َ
ضمير صالحٍ (أعمال الرسل  16 :22و 1بطرس .)21 :3
ضا طريقةً للدعاء إلى الله ألجل
كانت أي ً
ٍ
سن السابعة واعت َ َم ّدتَ ّ ،
إذا كنتَ فعالً قد آمنتَ بيسوع من ك ِّل قلبك في ِّ
ي .المعموديّة
فإن الله يقبل إيمانك الطفول ّ
هجر الخطيّة
وتغيير في الفكر نت َج عنه
تغيير في القلب
لها متطلّبات .أحد هذه المتطلّبات هو التوبة .هل حدث لك
ٌ
ٌ
ُ
والرجوع إلى يسوع وغفرانه خطاياك (أعمال الرسل ) 30:17 ، 21:20 ،38 :2؟ هل مارستَ إيمانك بيسوع باعتباره
خلّصك (مرقس  ،16 :16يوحنا  ، 16 :3رومية )10-9 :10؟ إذا كان جوابك بالنفي ،ارجع إلى يسوع اآلن
ربّك و ُم ِ
وارج ْع إلى نعمته ليغفر لك ،ث ّم اخت ُ ْم ذلك القرار إلتّباعه من خالل معموديّة الماء.
وتُبْ عن خطاياك
ِ
المعموديّة هي عم ٌل يع ِبّر عن إيمان الشخص بيسوع .من دون ذلك اإليمان ،عمل المعموديّة ال يعني شيئًا.
خلّص كانوا راغبين في التعبير عن ذلك اإليمان واالعتراف بيسوع بهذه الطريقة
األشخاص الذين آمنوا بيسوع كربّ ٍ و ُم ِ
العلنيّة .واألشخاص الذين يقولون ‘‘ال’’ لوصيّة يسوع يُظ ِهرون ،إلى َح ٍ ّد ما ،إيمانًا ميِّتًا .يموت اإليمان عندما ال يرغب
الناس في التعبير عنه( .يعقوب  .)19-18 :2اإليمان لوحده يُخ َِلّصّ ،
ُخلّص ليس لوحده مطلقًا .إنّه
لكن اإليمان الذي ي ِ
يرغب في التعبير عن نفسه.
دائ ًما
ُ

المستوى 1
المعموديّة هي طريقةٌ للتعبير عن ذلك اإليمان .ليست المعموديّة هي التي تُخ ِلّص؛ يسوع هو َمن يُخ ِلّص .الماء
ال يمحو الخطايا؛ إنّما يمحوها د ُم يسوعّ .
لكن اإليمان يط ِبّق دمه عليك ،وفي بعض األحيان يُعبَّر عن ذلك اإليمان في
يعتمد فيه الشخص (أعمال الرسل  .)16 :22السؤال هو ،هل تُبتَ ؟ هل تؤمن بيسوع؟ إذا كان جوابك نعم،
الوقت الذي ِ
واعتمدْ!
انهض
لماذا تؤ ِ ّجل –
ْ
ِ

أسئلة التل َم َذة
 .1ما هو السؤال الذي يطرحه هذا الشاب؟
 .2بحسب أعمال الرسل  ،43 :10كيف ننا ُل الخالص؟
تعبير عن اإليمان الذي يحدث عادة ً وقت الخالص .كيف تع ِبّر اآلية في أعمال الرسل  38:2عن هذه
 .3المعموديّة هي
ٌ
الحقيقة؟
 .4كيف تع ِبّر اآلية في مرقس  16 :16عن هذه الحقيقة؟
 .5المعموديّة هي طريقةٌ للدعاء إلى الله .كيف تع ِبّر اآلية في أعمال الرسل  16 :22عن هذه الحقيقة؟
ضمير صالحٍ .هل تؤ ّكد اآلية في  1بطرس  21 :3هذه الحقيقة؟
 .6المعموديّة هي طريقةٌ للدعاء إلى الله ألجل
ٍ
 .7ما هو ُمتطلَّب المعموديّة بحسب اآلية في أعمال الرسل 38 :2؟
 .8ما هو ُمت َطلَّب المعموديّة بحسب اآلية في مرقس 16 :16؟
 .9هل بإمكان الرضيع أن يتوب؟
 .10هل بإمكان الرضيع أن يؤمن؟
 .11اقرأ أعمال الرسل  .48-43 :10ما الخطوة التالية بعد اإليمان بالمسيح التي يجب على المؤمن أن يتَّخذها؟

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
غ ْف َرانَ ْال َخ َ
اء أ َ َّن ُك َّل َم ْن يُؤْ ِمنُ ِب ِه يَنَا ُل ِباس ِْم ِه ُ
طايَا.
أعمال الرسل – 43 : 10لَهُ يَ ْش َه ُد َج ِمي ُع األ َ ْن ِبيَ ِ
أعمال الرسل  – 38 :2فَقَا َل لَ ُه ْم ب ْ
ان ْال َخ َ
طايَا ،فَت َ ْقبَلُوا
س :تُوبُوا َو ْليَ ْعت َِم ْد ُك ُّل َو ِ
علَى اس ِْم يَ ُ
سو َ
ُط ُر ُ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َ
ع ْال َم ِسيحِ ِلغُ ْف َر ِ
الروحِ ْالقُد ُِس.
ع ِطيَّةَ ُّ
َ
صَ ،و َم ْن لَ ْم يُؤْ ِم ْن يُ َد ْن.
مرقس َ – 16 :16م ْن آ َمنَ َوا ْعت َ َم َد َخلَ َ
أعمال الرسل َ – 16 :22واآلنَ ِل َما َذا تَت ََوانَى؟ قُ ْم َوا ْعت َِم ْد َوا ْغ ِس ْل َخ َ
الربّ ِ.
طايَاكَ َدا ِعيًا بِاس ِْم َّ
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ع ِن هللاِ،
سدِ ،بَ ْل ُ
 1بطرس  – 21 :3الَّذِي ِمثَالُهُ يُخ َِلّ ُ
س َؤا ُل َ
صا ِلحٍ َ
سخِ ْال َج َ
صنَا نَحْ نُ اآلنَ  ،أَي ِ ْال َم ْع ُمو ِديَّةُ .الَ ِإزَ الَةُ َو َ
ض ِم ٍ
ير َ
ع ْال َم ِسيحِ.
بِ ِقيَا َم ِة يَ ُ
سو َ
طايَا .فَبَ ْينَ َما ب ْ
غ ْف َرانَ ْال َخ َ
اء أ َ َّن ُك َّل َم ْن يُؤْ ِمنُ ِب ِه يَنَا ُل ِباس ِْم ِه ُ
س يَتَكَلَّ ُم
أعمال الرسل  – 48-43 :10لَهُ يَ ْش َه ُد َج ِمي ُع األ َ ْن ِبيَ ِ
ُط ُر ُ
َانُ ،ك ُّل َم ْن
ور َح َّل ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
ُس َ
بِه ِذ ِه األ ُ ُم ِ
علَى َج ِميعِ الَّذِينَ كَانُوا يَ ْس َمعُونَ ْال َك ِل َمةَ .فَا ْن َده َ
َش ْال ُمؤْ ِمنُونَ الَّذِينَ ِم ْن أ َ ْه ِل ْال ِخت ِ
َجا َء َم َع ب ْ
ضا .ألَنَّ ُه ْم كَانُوا يَ ْس َمعُونَ ُه ْم يَتَكَلَّ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَ ٍة َويُعَ ِ ّ
س َكبَ ْ
ظ ُمونَ
علَى األ ُ َم ِم أ َ ْي ً
س ،أل َ َّن َم ْو ِهبَةَ ُّ
ت َ
الروحِ ْالقُد ُِس قَ ِد ا ْن َ
ُط ُر َ
اب ب ْ
ضا؟
ُس َك َما نَحْ نُ أ َ ْي ً
س :أَت ُ َرى يَ ْست َِطي ُع أ َ َح ٌد أ َ ْن يَ ْمنَ َع ْال َما َء َحتَّى الَ يَ ْعت َِم َد ه ُؤالَ ِء الَّذِينَ قَ ِبلُوا ُّ
ُط ُر ُ
هللاِ .حينَئِ ٍذ أ َ َج َ
الرو َح ْالقُد َ
َ
َ
ْ
سأَلُوهُ أ َ ْن يَ ْم ُك َ
ٍ
َ
ث أَيَّا ًما.
ذ
ئ
ن
ي
ح
.
الر
ْم
س
ا
ب
ُوا
د
َم
ت
ع
ي
ن
أ
ر
م
َْ ِ
ِ ِ َّ بّ ِ ِ ِ َ
َوأ َ َ َ

اإلجابات
 .1ما هو السؤال الذي يطرحه هذا الشاب؟
ليذهب إلى السماء
يعتم َد
إذا كان في حاج ٍة إلى أن ِ
َ
 .2بحسب أعمال الرسل  ، 43:10كيف ننا ُل الخالص؟
م ّجانًا ،كعطيَّ ٍة باإليمان بيسوع المسيح
تعبير عن اإليمان الذي يحدث عادة ً وقت الخالص .كيف تع ِبّر اآلية في أعمال الرسل  38 :2عن هذه
 .3المعموديّة هي
ٌ
الحقيقة؟
قال بطرس‘‘ :ت ُ ْب واعت َ ِمدْ’’
 .4كيف تع ِبّر اآلية في مرقس 16 :16عن هذه الحقيقة؟
لص’’ ،م ّما يعني ضمنًا أنّ المعموديّة واإليمان يحدثان في الوقت نفسه.
قال يسوعَ ‘‘ :من آمن واعت َ َم َد ًخ َ
 .5المعموديّة هي طريقةٌ للدعاء إلى الله .كيف تع ِبّر اآلية في أعمال الرسل  16 :22عن هذه الحقيقة؟
الرب يمكن أن يكون
الرب ستُمحى خطاياه .يبدو أنّ الدُعاء باسم
شخص ما باسم
تقول هذه اآلية إنّه عندما يدعو
ٌ
ّ
ّ
مسموعًا (لوقا  ،)13 :18أو من خالل عمل المعموديّة ،كما يبدو في هذه اآلية.
ضمير صالحٍ .هل تؤ ّكد اآلية في  1بطرس  21 :3هذه الحقيقة؟
 .6المعموديّة هي طريقةٌ للدعاء إلى الله ألجل
ٍ
نعم
 .7ما هو ُمتطلَّب المعموديّة بحسب اآلية في أعمال الرسل  38:2؟
التوبة
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 .8ما هو ُمت َطلَّب المعموديّة بحسب اآلية في مرقس 16 :16؟
يجب على الشخص أن يؤمن
 .9هل بإمكان الرضيع أن يتوب؟
كالّ
 .10هل بإمكان الرضيع أن يؤمن؟
كالّ
 .11اقرأ أعمال الرسل  .48-43 :10ما الخطوة التالية بعد اإليمان بالمسيح التي يجب على المؤمن أن يتَّخذها؟
معموديّة الماء
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الدرس التاسع

األول
هويَّتي في المسيح – الجزء ّ
بقلم أندرو ووماك
تقول اآلية في  2كورنثوس ‘‘ ،17 :5إذا أن كان أح ٌد في المسيح فهو خليقةٌ جديدةٌ .األشياء العتيقةُ قد مضت.
إن عبارة ‘‘في المسيح’’ هي ُمص َ
هوذا الك ُّل صار جديدًا’’ّ .
مرة في العهد الجديد ،وتُشير دائ ًما
طلَ ٌح يُست َخ َدم أكثر من ّ 300
إلى عالق ٍة حيويّة باالتّحاد مع الله .عندما يحدث هذا ،تصب ُح مخلوقًا جديدًا.
حرجة أعتق ُد بأنّها مه ّمة وإلزاميّة لفهم هويّتك الجديدة في المسيح :لم تحدث هويّتك
يقودنا هذا األمر إلى قضيَّ ٍة ِ
شخص ما بدينًا قبل
ي ٍ في جسدك وفي مظهركَ  ،إذا كان
ٌ
الجديدة في المجال الجسد ّ
ي .وهي ال تتحدّث عن تغيير كل ّ
خالصه ،فسيبقى بدينًا بعد ذلك ،ما لم يتبع حميةً غذائيّة .كما ّ
ي
ي أو العاطف ّ
أن الهويّة الجديدة ال تتحدَّث عن الجزء العقل ّ
لديك – وهو ما يعتقد معظم الناس أنّه يُش ِ ّكل شخصيَّتهم الحقيقيّة .وإذا لم تكن ذكيًّا قبل خالصك ،فلن تصبح ذكيًّا بعده،
لكن سيبقى لديك الكثير من الذكريات واألفكار ذاتها.
وهناك جز ٌء ٌ
ثالث وهو ،بحسب هذه اآلية ومن خالل عمليّة الحذف ،ينبغي أن يكون ذلك الجزء فينا الذي يتغيَّر-
ي .يث َ ِبّت ما جاء في  1تسالونيكي  23:5هذه الحقيقة حيث يُصلّي بولس من أجل المؤمنين في تسالونيكي،
إنساننا الروح ّ
لوم عند مجيء ربّنا يسوع المسيح’’.
‘‘وإله السالم نفسه يقدّسكم بالتمام ولتُحفَظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بال ٍ
تُب ِيّن هذه اآلية ّ
ي .ونحن جميعًا
أن لدينا رو ًحا ونف ً
ي فينا ،إنساننا الخارج ّ
سا وجسدًا .الجسد واض ٌح جدًّا .إنّه الجزء ال َمرئ ُّ
ندرك ّ
ي – يدعوه الكتاب المقدّس ،الن ْفس .نحن نعرف أنّه
ي والعقل ّ
أن هناك جز ًءا آخر أبعد من الجسد – الجزء العاطف ُّ
بالرغم من ّ
قادر على لمسنا ،أي التأثير فينا بكالمه ،بطريق ٍة إيجابيّة أو سلبيّة.
صا ما قد ال يمسّنا جسديًّا ،إالّ أنّه ٌ
أن شخ ً
آخر وهو
ي والجزء النفسي وفه ٌم لهما ،لكن بحسب الكتاب المقدّس ،هناك جز ٌء ٌ
لدى معظم الناس معرفةٌ بالجزء الجسد ّ
الروح.
الروح هو الجزء فينا الذي يتغيَّر ويصبح جديدًا بعد الخالص .إنّه في الواقع الجزء الذي يُعطي الحياة .تقول
اآلية في يعقوب ‘‘ ،26 :2ألنّه كما أنّ الجسد بدون روحٍ م ِيّتٌ  ،هكذا اإليمانُ أيضًا بدون أعما ٍل م ِيّت’’ .تُب ِيّن هذه اآلية
أن الروح هو في الواقع الذي يب ُّ
ّ
ُث الحياة في أجسادنا .إنّه الجزء الذي تأتي منه حياتنا .في تكوين األصحاح  ،2عندما
وحواء ،كان جسد آدم كامالً ،ث ّم نفخ فيه الله نسمة الحياةّ .
ي كانت
خلقَ الله آدم
ّ
إن كلمة ‘‘ينفخ’’ في العهد القديم العبر ّ
س ،وترجمتها ‘‘روح’’ في مواضع أُخرى .خلقَ الله جسد آدم ونفسه ،ث ّم نف َخ فيه
الكلمة نفسها التي نستخدمها لكلمة نَفَ ْ
سا حيّة .الروح هو الجزء فينا الذي يعطي الحياة.
نسمة الحياة فأصبح نف ً
شخص ما بتسليم حياته بشك ٍل كامل ليدخل الربّ إليها ،كان الروح فيه م ِيّتًا .تقول
قب َل الخالص ،أي قب َل أن يقو ُم
ٌ
اآلية في أفسس ‘‘ ،1 :2وأنتم إذ كنتم أموات ًا بالذنوب والخطايا ،أحياكُم’’ .نحن نعل ُم أنّنا كنّا أحياء قبل أن نولد ثانيةً،
ي .الموت في الكتاب المقدّس ال يعني التوقُّف عن الوجود ،كما يعتقد بعض
لكن كلمة ‘‘أمواتًا’’ تُشير إلى الموت الروح ّ
الناس اليوم .إنّه يعني حرفيًّا ‘‘االنفصال’’ .عندما يموتُ
الكتاب
ُعلّ ُم
ُ
شخص ما جسديًّا ،فإنّه ال يتوقَّف عن الوجود .ي ِ
ٌ
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تستمران في الحياة ،لكن هناك انفصا ٌل عن الجسد
النفس والرو ُح
فورا إلى حضرة الله أو إلى جهنّم.
ّ
المقدَّس أنّه يذهب ً
ُ
الذي يموتُ ويتعفَّن.
عندما تقول اآلية في تكوين ‘‘ ،17 :2ألنّك يوم تأك ُل منها موت ًا تموت’’ ،لم تكن تعني أنّهما سيموتان جسديًّا
بل روحيًّا ،أي أنّهما سينفصالن عن الله .الروح ،الجزء الذي ينفخه الله فينا والذي يُعطينا في الواقع الحياة والدافع ،تصبح
منفصلة عن حياة الله الفائقة الطبيعة ...حياته المقدّسة والكاملة ...التي يدعوها الكتاب المقدّس ‘‘حياة  ’’eozأو ‘‘الحياة
بالمعنى ال ُمطلَق أو الوفير’’ .ث ّم بدأ اإلنسان يتراجع أخالقيًّا .كان ال يزال يقوم بوظائفه ،لكنّه يقوم بها باستقالليّة منفصالً
ي.
عن الله .هذا هو في الواقع ما يُسبِّب جميع المشاكل في حياتنا ...ك ّل إجهادنا العاطف ّ
شخص ما إلى الربّ  ،يحصل على روحٍ جديدةٍ ويول ُد ثانيةً ،وهو ال ُمص َ
طلَ ُح الذي استخدمه يسوع
عندما يأتي
ٌ
ً
ونفس وجسد ،وعندما يول ُد ثانية ،يحصل على روح
ٍ
في يوحنا  .5 :3وبالطريقة نفسها ،يولَد اإلنسان جسديًّا بروحٍ
المسيح .تقول اآلية في غالطية ‘‘ ،6 :4ث َّم بما أنّكم أبناء ،أرس َل الله روح ابنه إلى قلوبكم صار ًخا يا أبا اآلب’’َّ .
إن الله
صا ُجدُد تما ًما في
يضع حرفيًّا روحه داخلنا ،فنحن لدينا اآلن نوعيّةٌ جديدة ً من الحياة ،هويّةٌ جديدة ،وأصبحنا أشخا ً
أرواحنا.
ّ
َ
حدث في
إن ما تبقّى عليك أن تفعله في الحياة المسيحيّة هو أن تتعلّم في مجال نفسك ،أي فكرك وعقلك ،ما قد
روحك .الحقيقة هي ّ
أن َ
ي لروحك .وهي
ثلث خالصك يكون قد اكتم َل عند قبولك يسوع المسيح ربًّا لك .ويحدث
ٌ
تغيير كل ٌّ
تما ًما الروح نفسها التي ستكون لك في األبديّة .أصبح فيها اآلن المحبّة والفرح والسالم ،وهي مليئة بحضور الله .ليس
نقص أو قُ
أمرا حيويًّا في
هناك
ٌ
ٌ
صور في روحك ،لكن عليك أن تدرك ذلك ،وهذا هو السبب الذي يجعل دراسة كلمة الله ً
شخص جدي ٌد تما ًما ،لكنّك لن تتغيّر إلى أن تحصل على المعرفة .تنال الغلبة في الحياة المسيحيّة عندما
حياة المؤمن .أنت
ٌ
قادرا على دراسة كلمة الله التي هي رو ٌح وحياةٌ ،وعلى معرفة نفسك ،ورؤية ما فعله الله ،والبدء في اإليمان به.
تصبح ً

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ  2كورنثوس  .17 :5إذا كان أح ٌد في المسيح ،فهو ماذا؟
 .2اقرأ  2كورنثوس  .17 :5ماذا حدث لألشياء العتيقة؟
 .3اقرأ  2كورنثوس  .17 :5ما األشياء التي صارت جديدة؟
 .4اقرأ أفسس  .1 :2كيف كانت حالتك قبل أن تولَد ثانيةً أو تصبح حيًّا؟
 .5اقرأ أفسس  .2 :2كيف كانت حياتك وسلوكك قبل اإليمان؟
ي؟
 .6اقرأ أفسس  .5-3 :2بأ ّ
ي ِ شيءٍ الله غَن ٌّ
 .7اقرأ أفسس  .4 :2ما سبب رحمة الله الفائقة؟
 .8اقرأ أفسس  .5 :2ماذا فعل الله ألجلنا عندما كنّا ال نزال أمواتًا بالذنوب والخطايا؟
 .9اقرأ أفسس  .5 :2كيف خلَّصنا الله؟
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األول
هويَّتي في المسيح – الجزء ّ
ي ٍ من هذه األوصاف في هذه القائمة؟
 .10اقرأ  1كورنثوس  .10-9 :6هل تستطيع أن
َّ
تتعرف على أ ّ
 .11اقرأ  1كورنثوس  .11 :6هل كلمة ‘‘كان’’ في صيغة الماضي أو الحاضر أو المستقبل؟
 .12اقرأ  1كورنثوس  .11 :6عندما ولدتَ ثانيةً ،ما األشياء الثالثة التي حدثَت لك؟
 .13اقرأ  1كورنثوس  .11 :6هل هذه حالةٌ في الماضي أو الحاضر أو المستقبل؟
 .14اقرأ  1كورنثوس ‘‘ . 17:6وأ ّما َمن التصقَ بالربّ فهوـــــــ’’.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ض ْ
ار َجدِيدًا.
 2كورنثوس ِ – 17 :5إذًا ِإ ْن َكانَ أ َ َح ٌد فِي ْال َم ِسيحِ فَ ُه َو َخ ِليقَةٌ َجدِي َدةٌ :األ َ ْشيَا ُء ْالعَتِيقَةُ قَ ْد َم َ
ت ،ه َُو َذا ْال ُك ُّل قَ ْد َ
ص َ
ب َو ْال َخ َ
يس
ب َرئِ ِ
أفسس َ – 5-1 :2وأ َ ْنت ُ ْم ِإ ْذ ُك ْنت ُ ْم أ َ ْم َواتًا بِالذُّنُو ِ
س َ
س َ
ب َد ْه ِر ه َذا ْالعَالَ ِمَ ،ح َ
سلَ ْكت ُ ْم فِي َها قَ ْبالً َح َ
طايَا2 ،الَّتِي َ
س ْل َ
س ِدنَا،
ص َّر ْفنَا قَ ْبالً بَ ْينَ ُه ْم فِي َ
ش َه َوا ِ
صيَ ِة3 ،الَّذِينَ نَحْ نُ أ َ ْي ً
الروحِ الَّذِي يَ ْع َم ُل اآلنَ فِي أ َ ْبن ِ
ان ْال َه َو ِ
ُ
اءُّ ،
َاء ْال َم ْع ِ
ت َج َ
ضا َج ِميعًا ت َ َ
ط ِ
َارَ ،و ُكنَّا بِ َّ
ضا4 ،اَهللُ الَّذِي ه َُو َ
الرحْ َم ِةِ ،م ْن أَجْ ِل
املِينَ َم ِشيئ َا ِ
ب ك َْالبَاقِينَ أ َ ْي ً
ع ِ
ي فِي َّ
ض ِ
الطبِيعَ ِة أ َ ْبنَا َء ْالغَ َ
َ
ت ْال َج َ
س ِد َواأل َ ْفك ِ
غنِ ٌّ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
صونَ .
5ونَحْ نُ أ ْم َواتٌ بِال َخطايَا أحْ يَانَا َم َع ال َم ِسيحِ بِال ِنّ ْع َم ِة أ ْنت ُ ْم ُمخَل ُ
َم َحبَّتِ ِه ال َكثِ َ
يرةِ التِي أ َحبَّنَا بِ َهاَ ،
 1كورنثوس  – 11-9 :6أ ْم لَ ْست ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ أ َ َّن َّ
ان َوالَ
َضلُّوا :الَ ُزنَاة ٌ َوالَ َ
الظا ِل ِمينَ الَ يَ ِرثُونَ َملَ ُكوتَ هللاِ؟ الَ ت ِ
عبَ َدة ُ أ َ ْوث َ ٍ
ارقُونَ َوالَ َ
يرونَ َوالَ َ
َاطفُونَ يَ ِرثُونَ
شتَّا ُمونَ َوالَ خ ِ
ط َّماعُونَ َوالَ ِس ِ ّك ُ
ض ِ
فَا ِسقُونَ َوالَ َمأْبُونُونَ َوالَ ُم َ
ورَ 10 ،والَ َ
اجعُو ذُ ُك ٍ
س ِ
ع َوبِ ُروحِ ِإل ِهنَا.
الربّ ِ يَ ُ
س ْلت ُ ْم ،بَ ْل تَقَ َّد ْست ُ ْم ،بَ ْل تَبَ َّر ْرت ُ ْم بِاس ِْم َّ
سو َ
َملَ ُكوتَ هللاَِ 11 .وه َك َذا َكانَ أُن ٌ
َاس ِم ْن ُك ْم .ل ِك ِن ا ْغت َ َ
احدٌ.
الربّ ِ فَ ُه َو ُرو ٌح َو ِ
صقَ بِ َّ
 1كورنثوس َ –17 :6وأ َ َّما َم ِن ْالت َ َ

اإلجابات
 .1اقرأ  2كورنثوس  . 17:5إذا كان أح ٌد في المسيح ،فهو ماذا يكون؟
خليقةٌ جديدةٌ
 .2اقرأ  2كورنثوس  .17 :5ماذا حدث لألشياء العتيقة؟
َمضَت
 .3اقرأ  2كورنثوس  .17 :5ما األشياء التي صارت جديدة؟
ك ّل األشياء
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 .4اقرأ أفسس  .1 :2كيف كانت حالتك قبل أن تولَد ثانيةً أو تصبح حيًّا؟
كنتُ م ِيّت ًا بالذنوب والخطايا
 .5اقرأ أفسس  .2 :2كيف كانت حياتك وسلوكك قبل اإليمان؟
تبعتُ ُ
ط ُرق العالم وأ َطعتُ إبليس (رئيس هذا العالم) وعشتُ بروح العصيان
ي؟
 .6اقرأ أفسس  .5-3 :2بأ ّ
ي ِ شيءٍ الله هو غَن ٌّ
بالرحمة
 .7اقرأ أفسس  .4 :2ما سبب رحمة الله الفائقة؟
بسبب محبّته العظيمة لنا
 .8اقرأ أفسس  .5 :2ماذا فعل الله ألجلنا عندما كنّا ال نزال أمواتًا بالذنوب والخطايا؟
أحيانا مع المسيح
 .9اقرأ أفسس  .5 :2كيف خلَّصنا الله؟
بنعمته
ي ِ من هذه األوصاف في هذه القائمة؟
 .10اقرأ  1كورنثوس  .10-9 :6هل تستطيع أن
َّ
تتعرف على أ ّ
نعم
 .11اقرأ  1كورنثوس  .11 :6هل كلمة ‘‘كان’’ في صيغة الماضي أو الحاضر أو المستقبل؟
الماضي
 .12اقرأ  1كورنثوس  .11 :6عندما ولدتَ ثانيةً ،ما األشياء الثالثة التي حدثَت لك؟
وتبررتُ أمام الله
اغتسلتُ وتقدَّستُ
َّ
 .13اقرأ  1كورنثوس  .11 :6هل هذه حالةٌ في الماضي أو الحاضر أو المستقبل؟
في الحاضر
 .14اقرأ  1كورنثوس ‘‘ .17 :6وأ ّما َمن التصقَ بالربّ فهوـــــــــــ’’.
ح واح ٌد
رو ٌ
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الدرس العاشر

هويَّتي في المسيح – الجزء الثاني
بقلم أندرو ووماك
في درسنا السابق ،ناقشنا ما نعنيه بالوالدة الثانية ،أي أنّه في أرواحنا تتغيَّر قلوبنا .واستخدمنا اآلية في 2
كورنثوس  17 :5التي تقول‘‘ ،إذا كان أح ٌد في المسيح فهو خليقةٌ جديدة .األشياء العتيقة قد مضت .هوذا الك ُّل قد صار
َ
تغيير كام ٌل في أرواحنا ،والطريقة الوحيدة لمعرفة ما قد حدث
حدث
جديدًا’’ .وبدأنا نرى أنّه عندما نولد ثانيةً يكون قد
ٌ
في أرواحنا هي من خالل كلمة الله .ال يمكننا إدراك هذا التغيير من خالل األشياء الخارجيّة ،وال نستطيع إدراكه من
خالل مشاعرنا ّ
تغيير كاملٌ.
ألن ما حدث كان في مجال النفس .لكن في الجزء الذي هو روحنا ،هناك
ٌ
شخص ما يسوع في حياته.
سوف أستخد ُم بعض اآليات من الكتاب المقدّس ألُب ِيّن األشياء التي تحدث عندما يقب ُل
ٌ
ق’’ .عندما يولد
تقول اآلية في أفسس ‘‘ ،24 :4وتلبسوا اإلنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البِ ِ ّر وقداس ِة الح ّ ِ
عين من البِ ّر.
ٌ
شخص ما ثانيةً ،تصبح روحه ّ
بارة ومقدّسة حقًّا .يتحدّث الكتاب المقدّس في الواقع عن نو َ
وتصرفاتك الشخصيّة ،وعليك المحافظة على هذا النوع من البِ ِ ّر في عالقاتك مع
هناك بِ ٌّر تصنعه بسلوكك
ّ
وتتصرف بشك ٍل صحيحٍّ ،
فإن مديرك قد يطردك أو قد تطلِّقكَ زوجتك؛ لذلك عليك
اآلخرين .فإن كنتَ ال تسلكُ باستقام ٍة
َّ
يّ ،
يّ .
ألن الله قد أعطاك حرفيًّا ِب َّره.
لكن الله ال يقبلك بنا ًء على ِب ّرك الخارج ّ
المحافظة على ِب ِ ّرك الشخص ّ
تقول اآلية في  2كورنثوس ّ 21 :5
بر الله فيه .إذن،
إن الله اآلب قد جعل االبن خطيّةً ألجلنا لكي نصير نحن ّ
ي على ما فعله الله ألجلنا .نحن قبلنا حرفيًّا بِ َّر الله باإليمان بالمسيح .ولقد
ي وهو َمبن ٌّ
هناك بِ ٌّر هو أبعد من مجال بِ ّرنا الذات ّ
الحق .إنّنا ال ننمو في ذلك البِ ّر ألنّنا قد أصبحنا فعالً
ّ
أبرارا .وإلعطاء تعريفٍ بسيطٍ نقول ،إنّنا سبق
ُخلقنا في البِ ِ ّر وقداسة
ً
وحصلنا على مكان ٍة صحيح ٍة ومقبول ٍة أمام الله.
ي ِ شيءٍ آخر .وأرواحنا هي الموضع الذي حدث فيه التغيير.
الله
ٍ
راض عنّا بنا ًء على عم ِل المسيح وليس على أ ّ
ّ
الحق ونحن مخلوقات جديدة كليًّا .تقول اآلية في أفسس ‘‘ ،10 :2ألنّنا نحن عمله
لقد سبق و ُخ ِلقنا في البِ ِ ّر وقداسة
مخلوقين في المسيح يسوع ألعما ٍل صالحة’’ .نحن كاملون و ُمكتملون في أرواحنا .ليس هناك خطيّة أو قُصور .تقول
اآلية في أفسس  ...‘‘ ،13 :1إذ آمنتُم ُختمتُم بروح الموعد القُدّوس’’.
خطاياي قد ُ
مرة ،آمنتُ بالفعل ّ
غ ِف َرت تما ًما
أن
ألول ّ
قد يف ِ ّكر البعض منكم ويقول ،حسنًا ،عندما آمنتُ بالربّ ِ ّ
َ
مرة ً أُخرى .إذا كنتَ قد فعلتَ
وأنّني تط َّهرتُ  ،وكان ك ُّل شيءٍ على ما يرام .لكنّي قد أخطأتُ منذ ذلك الوقت وخَذلتُ الله ّ
لكن روحك لم تُخطئّ .
هذا ،فإنّك تكون قد فشلتَ في أعمالك وفي الجزئ َين الفكري والعاطفيّ ،
إن روحك قد ُختِ َمت بطريق ٍة
جرة ث ّم تض ُع البارافين الشمعي عليها لتجعلها ُمح َك َمة اإلغالق ولتحفظها من جميع
مشابهة للمرأة التي تضع الثمار في ّ
ُ
تخترق روحك .لديك هويّة جديدة .ولكي
الشوائب .الله ختمك ،فعندما ُولدتَ ثانيةً حصلتَ على روحٍ جديدةٍ ،والخطيّة ال
يكون لديك عالقة مع الله ،ينبغي أن تكون لك معه شركة وتعبده بنا ًء على َمن أنت ،بروحك وليس بجسدك.

المستوى 1
هذا هو في الحقيقة التغيير العظيم في الحياة المسيحيّة ،أي ّ
إن على اإلنسان أن يُغ ِيّر هويّته .عليك أن تتواصل
ي ،وليس على ما يجو ُل في فكرك ،لكن من خالل ما أنتَ عليه في
مع الله ،ليس بنا ًء على ما تفعله في المجال الجسد ّ
ُ
مرة ً تلو األخرى .أنتَ ُخلِقتَ في البِ ِ ّر والقداسة
الروح على أساس ما فعله ألجلك .هذا عم ٌل ُمن َجز ،إنّه شي ٌء ال يتغيَّر ّ
ّ
والحق .عليك أن ت َثبُتَ في هذه
الحقيقيّة .هذا هو جزء الروح فيك ،ولكي يكون لك شركة مع الله ،يجب أن تعبده بالروح
الهويّة التي هي َمن أنتَ عليه في المسيح

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ  1كورنثوس  .17 :6الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها أن نعرف ّ
تغييرا كامالً حدث في أرواحنا هي بواسطة
أن
ً
َ
حدث؟
كلمة الله .ماذا تقول هذه اآلية أنّه
 .2اقرأ أفسس  .17:3أين يسكن المسيح اآلن؟
ُ
يحدث هذا؟
 .3اقرأ أفسس  .17:3كيف
 .4اقرأ  1يوحنا َ 12 :5من ينبغي أن نمتلك لنحصل على الخالص؟
السر المكتوم منذ الدهور واألجيال لكنّه اآلن قد أ ُ ْ
ظ ِه َر؟
 .5اقرأ كولوسي  .27-26 :1ما هو
ّ
ّ
الحق؟
البر وقداسة
 .6اقرأ أفسس  .24-23 :4ما الذي ُخلِقَ في ِ ّ
 .7اقرأ  2كورنثوس  .21 :5بِ ُّر َم ْن نملك؟
 .8اقرأ أفسس  .4 :1ما هي مكانة المؤمن أمام الله؟
 .9اقرأ أفسس  .6 :1كيف قُبِلنا؟

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
احدٌ.
الربّ ِ فَ ُه َو ُرو ٌح َو ِ
صقَ ِب َّ
 1كورنثوس َ – 17 :6وأ َ َّما َم ِن ْالت َ َ
ان فِي قُلُو ِب ُك ْم.
أفسس ِ –17 :3ليَ ِح َّل ْال َم ِسي ُح ِب ِ
اإلي َم ِ
س ْ
ْس لَهُ ا ْبنُ ِ
ت لَهُ ْال َحيَاةُ.
هللا فَلَ ْي َ
 1يوحنا َ – 12 :5م ْن لَهُ اال ْبنُ فَلَهُ ْال َحيَاةَُ ،و َم ْن لَي َ
ُور َو ُم ْنذُ األَجْ يَا ِل ،ل ِكنَّهُ اآلنَ قَ ْد أ ُ ْ
ظ ِه َر ِل ِق ّدِي ِسي ِه ،الَّذِينَ أ َ َرا َد هللاُ أ َ ْن يُعَ ِ ّرفَ ُه ْم
كولوسي  – 27-26 :1ال ِ ّ
س ِ ّر ْال َم ْكت ُ ِ
وم ُم ْنذُ ال ُّده ِ
ُ
ْ
ْ
َّ
س ِ ّر فِي األ َم ِم ،الذِي ه َُو ال َم ِسي ُح فِي ُك ْم َر َجا ُء ال َمجْ دِ.
َما ه َُو ِغنَى َمجْ ِد ه َذا ال ِ ّ
ب ِ
ق.
أفسس َ – 24-23 :4وتَت َ َج َّددُوا بِ ُروحِ ِذ ْهنِ ُك ْمَ ،وت َْلبَ ُ
س ِ
هللا فِي ْالبِ ِ ّر َوقَ َدا َ
سانَ ْال َجدِي َد ْال َم ْخلُوقَ بِ َح َ
اإل ْن َ
سوا ِ
س ِة ْال َح ّ ِ
ير نَحْ نُ بِ َّر ِ
هللا فِي ِه.
َطيَّةً ،خ ِ
فخ ِ
 2كورنثوس  – 21 :5ألَنَّهُ َجعَ َل الَّذِي لَ ْم يَ ْع ِر ْ
َطيَّةً ألَجْ ِلنَاِ ،لن ِ
َص َ
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هويَّتي في المسيح – الجزء الثاني
أفسس َ – 4 :1ك َما ْ
يس ْالعَالَ ِمِ ،لنَ ُكونَ ِق ّدِيسِينَ َو ِبالَ لَ ْو ٍم قُدَّا َمهُ ِفي ْال َم َحبَّ ِة،
َارنَا ِفي ِه قَ ْب َل ت َأ ْ ِس ِ
اخت َ
ب.
علَ ْينَا فِي ْال َمحْ بُو ِ
أفسس ِ – 6 :1ل َمدْحِ َمجْ ِد نِ ْع َمتِ ِه الَّتِي أ َ ْنعَ َم ِب َها َ

اإلجابات
 .1اقرأ  1كورنثوس  .17 :6الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها أن نعرف ّ
تغييرا كامالً حدث في أرواحنا هي بواسطة
أن
ً
َ
حدث؟
كلمة الله .ماذا تقول هذه اآلية أنّه
ان َ
الرب
ض َّمت أرواحنا إلى
ّ
 .2اقرأ أفسس  .17 :3أين يسكن المسيح اآلن؟
في قلوبنا
ُ
يحدث هذا؟
 .3اقرأ أفسس  .17 :3كيف
باإليمان
 .4اقرأ  1يوحنا َ .12 :5من ينبغي أن نمتلك لنحصل على الخالص؟
االبن (يسوع المسيح)
السر المكتوم منذ الدهور واألجيال لكنّه اآلن قد أ ُ ْ
ظ ِه َر؟
 .5اقرأ كولوسي  .27-26 :1ما هو
ّ
المسيح فينا رجاء المجد
ّ
الحق؟
البر وقداسة
 .6اقرأ أفسس  .24-23 :4ما الذي ُخلِقَ في ِ ّ
إنساننا الجديد (أرواحنا المولودة ثانيةً)
 .7اقرأ  2كورنثوس  .21 :5بِ ُّر َم ْن نملك؟
بِ ُّر الله في المسيح
 .8اقرأ أفسس  .4 :1ما هي مكانة المؤمن أمام الله؟
ّيس بال لوم
قد ٌ
 .9اقرأ أفسس  .6 :1كيف قُبِلنا؟
في الحبيب (يسوع المسيح)
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المستوى 1

الدرس الحادي عشر

ُ
المؤمن الخطيَّة؟
يرتكب
ما الذي يحدث عندما
ُ
بقلم دون كرو
ُ
يحدث عندما يرتكب المؤمن الخطيّة؟’’ يقول الكتاب المقدّس في  1يوحنا
نريد أن نتناول اليوم موضوع ‘‘ماذا
أميو وعاد ٌل حتّى يغفر
‘‘ ،9-8 :1إن قلنا إنّه ليس لنا خطيّة نُض ُّل أنفسنا وليس الحقُّ فينا .إن اعترفنا بخطايانا فهو
ٌ
إثم’’ .إنّنا كمؤمنين سوف نُخطئ في نهاية المطاف وسوف نرتكب الخطيّة .وما يجعلنا
لنا خطايانا ُوط ّهرنا من ك ِ ّل ٍ
تحولنا إلى المسيح هو أنّه أصبح لدينا اآلن طبيعة جديدة .إنّنا نحزن ألنّنا ارتكبنا الخطيّة .إنّنا
مختلفين ع ّما كنّا عليه قبل ّ
نرتكب الخطيّة؟ هل نحتاج إلى الخالص
بارة .لكن ما الذي يحدث عندما
ال نريد أن
ُ
نرتكب الخطيّة بل نريد أن نعيش حياة ً ّ
َ
وبمعنى ما ،نكون أسوأ من أهل العالم.
مرة ً ثانية؟ هل هذا ما يُعلّمه الكتاب المقدّس؟ في هذه الحالة ،ال يكون لدينا أمان،
َّ
ً
َّ
ّ
على األق ّل ،العالم ال يتعذب نتيجة الشعور بالندم على الخطيّة .كمؤمنين ،يجب أال تكون الخطيّة مركز االهتمام في حياتنا.
تقول اآلية في عبرانيّين  2 :10إنّه من خالل ذبيحة يسوع ينبغي أالّ ينصبُّ تفكير المؤمن على الخطايا .بعبارةٍ أُخرى،
يجب أالّ تكون الخطيّة مركز حياتنا .يجب أن يكون الله مركز حياتنا.
ْس لَدَى الل ِه’’ .لو كان
تقول اآلية في رومية ‘‘ 2 :4أَنَّهُ ِإ ْن كَانَ ِإب َْرا ِهي ُم قَ ْد تَبَ َّر َر ِباأل َ ْع َما ِل فَلَهُ فَ ْخ ٌرَ ،ول ِك ْن لَي َ
خالصنا مبنيًّا على استحقاقنا ،أي األشياء التي نفعلها ،لكان بمقدورنا أن نتفاخر وأن نقول‘‘ ،يا ربّ  ،أنا فعالً أُق ّدِر ما
فعلته على الصليب ،لكن تذ َّكر األشياء التي فعلتها أنا’’ .إذن ،طوال فترة األبديّة سنربت على ظهر يسوع وسنربتُ على
ظهورنا بسبب األشياء التي فعلناها .كالّ ،لقد ص َّمم الله الخالص بطريق ٍة ال يوجد فيها مجا ٌل لالفتخار أو المجد ِمن قِبَل
إن عطيّة الحياة األبديّة هي فعالً
اإلنسان .المج ُد واالفتخار الوحيدان سيكونان بالربّ يسوع المسيح (رومية ّ .)27 :3
عطيّة وال يمكن كسبها (رومية .)23 :6
تبرر بأعماله الشخصيّة ،لكان لديه سببٌ للفخر ،لكن هذا لم
تقول اآلية في رومية  2 :4إنّه إن كان إبراهيم قد ّ
ي؟ بأعماله الشخصيّة؟ باألعمال التي يقوم بها؟
يحدث .كيف يخلُص اإلنسان كما يقول الكتاب المقدّس؟ بأدائه الشخص ّ
بار؟ هل كان ذلك بواسطة األشياء التي عملها أو لم يعملها ،أو أنّه فقط آمن بالله
بارا أو أُعلِنَ أنّه ٌّ
ب إبراهيم ًّ
كيف ُح ِس َ
ب له ِب ًّرا’’.
ووضع ثقته فيه واتّكل عليه باإليمان؟ يقو ُل
ُ
الكتاب المقدَّس في رومية  ،3 :4فآمن إبراهيم بالله ف ُح ِس َ
ما الذي يُبقيني في مكانتي ويحفظني من الهالك على الرغم من أنّه توجد أوقاتٌ أفش ُل فيها وأُخطئ؟ إنّه يسوع
بارا أمام الله).
س ُ
الذي حم َل ك َّل خطاياي على الصليب ،ومن خالل اإليمان به (ليس بأعمالي الخا ّ
ب ًّ
صة)َّ ،
أتبرر (أُح َ
تقول اآلية في رومية ’’ ،6 :4لامعأ نودب اًّرِب هللا هل ُبِسحي يذلا ناسنإلا بيوطت يف ا ً
ضيأ دواد لوقي امك‘‘.
ب الله البِ ّر ،أي المكانة الصحيحة المقبولة،
يقول داود في العهد القديم إنّه سيكون هناك يو ٌم من خالل عه ٍد جدي ٍد سيح ِس ُ
بدون أن يعمل اإلنسان للحصول عليه .ث ّم يقول في اآلية ‘‘ ،7طوبى للّذين ُ
ستِ َرت خطاياهم’’ .هذا هو
غ ِف َرت آثامهم و ُ
الرب خطيّة’’ .إنّه ال يقول إنّه قد ال يقوم بهذا ،أو أحيانًا يقوم به وأحيانًا
العامل الحاسم‘‘ :طوبى للرجل الذي ال يحسب له
ّ
ً
َّ
إن اآلية تعني ّ
ال يقوم به .في اللغة اليونانيّة ،يُدعى هذا النفي المؤكدّ .
أن الله لن يحسب لنا خطيّتنا مطلقا .هذه هي أخبار

يرتكب المؤمنُ الخطيَّة؟
ما الذي يحدث عندما
ُ
السارة .تقول اآلية في عبرانيّين ‘‘ ،16 :10أجعل نواميسي في قلوبهم [على قلوبهم] وأكتبها في أذهانهم
الميثاق الجديد
ّ
[على أذهانهم]’’( .العبارات بين األقواس للمؤلّف) .وجز ٌء من هذا الميثاق هو ّ
أن الله يقول ما يلي في اآلية ‘‘ ،7ولن
أذكُر خطاياهم وتعدّياتهم في ما بعد’’.
ما الذي يُث ِبّتك في مكانتك ،في البِ ِ ّر والمكانة الصحيحة المقبولة ،حتّى عندما تُخطئ وال يكون لديك وقتٌ
لالعتراف بخطيّتك؟ إنّه إيمانك بيسوع المسيحّ .
ُخلّص الناس من خطاياهم( .متى )21 :1
إن اسمه يسوع ،وهو ي ِ

أسئلة التل َم َذة
أبرارا) الناس ــــــــــــــــــــــــــ.
ُبر ُر الله (يجعلهم
 .1اقرأ رومية  . 5 :4ي ِ ّ
ً
 .2اقرأ رومية  .3-2 :4وضع الله شيئًا في حساب إبراهيم (عندما آمنَ ) لم يكن يملكه من قبل .ماذا كان ذلك الشيء؟
 .3اقرأ رومية  .24-22 :4إذا آمنّا كما آ َمن إبراهيم ،ماذا سيض ُع الله في حسابنا؟
شخص ما:
 .4اقرأ رومية  .6 :4يضع الله البِ َّر (أو المكانة الصحيحة المقبولة) في حساب
ٍ
ب أعماله
آ  -بحس ِ
ب -بدون أخذ أعماله في االعتبار
ب مقدار لطفه وظرفه
ج -بحس ِ
 .5اقرأ عبرانيّين  .14 :10إلى متى سيظ ُّل المؤمنون ُم َك َّملين أمام الله؟
 .6اقرأ رومية  .17 :5يت ُّم قبول ال ِب ّر:
آ  -بكسبه
ب -كعطيَّة
ج -بالعمل للحصول عليه
ضمنًا كلمة ‘‘عطيَّة’’؟
 .7ماذا؟ تعني ُ
ي ،عليك أن ُ
تثق به ليأخذك ك ّل الطريق إلى:
 .8لكي تثق بيسوع ليكون مخلّصك الشخص ّ
آ  -الكنيسة
ب -السماء
ج -روسيا

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ضا ِفي
ب لَهُ ِب ًّراَ 6 .ك َما يَقُو ُل َد ُاو ُد أ َ ْي ً
س ُ
رومية َ – 6-5 :4وأ َ َّما الَّذِي الَ يَ ْع َملَُ ،ول ِك ْن يُؤْ ِمنُ ِبالَّذِي يُبَ ِ ّر ُر ْالفَ ِ
اج َر ،فَإِي َمانُهُ يُحْ َ
ُون أ َ ْع َمال.
ان الَّذِي يَحْ ِس ُ
ت َْط ِوي ِ
اإل ْن َ
ب ِ
ب لَهُ اللهُ بِ ًّرا بِد ِ
س ِ
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المستوى 1
َاب؟ «فَآ َمنَ
ْس لَ َدى الل ِه3 .ألَنَّهُ َما َذا يَقُو ُل ْال ِكت ُ
رومية  – 3-2 :4ألَنَّهُ ِإ ْن َكانَ ِإب َْراهِي ُم قَ ْد تَبَ َّر َر ِباأل َ ْع َما ِل فَلَهُ فَ ْخ ٌرَ ،ول ِك ْن لَي َ
ب لَهُ بِ ًّرا.
إِب َْراهِي ُم بِالل ِه فَ ُح ِس َ
ب لَهُ24 ،بَ ْل ِم ْن أَجْ ِلنَا نَحْ نُ
ب لَهُ بِ ًّرا»َ 23 .ول ِك ْن لَ ْم يُ ْكتَبْ ِم ْن أَجْ ِل ِه َوحْ َدهُ أَنَّهُ ُح ِس َ
رومية ِ – 24-22 :4لذلِكَ أَيْضاًُ :ح ِس َ
ع َربَّنَا ِمنَ األ َ ْم َواتِ.
أ َ ْي ً
س ُ
ام يَ ُ
سو َ
سيُحْ َ
ضا ،الَّذِينَ َ
ب لَنَا ،الَّذِينَ نُؤْ ِمنُ بِ َم ْن أَقَ َ
اح ٍد قَ ْد أ َ ْك َم َل ِإلَى األَبَ ِد ْال ُمقَ َّدسِينَ .
ان َو ِ
عبرانيّين  – 14 :10ألَنَّهُ بِقُ ْربَ ٍ
ع ِطيَّةَ
اح ِد قَ ْد َملَكَ ْال َم ْوتُ بِ ْال َو ِ
َطيَّ ِة ْال َو ِ
رومية  – 17 :5ألَنَّهُ ِإ ْن َكانَ بِخ ِ
احدِ ،فَبِاأل َ ْولَى َكثِ ً
ْض ال ِنّ ْع َم ِة َو َ
يرا الَّذِينَ يَنَالُونَ فَي َ
ع ْال َم ِسيحِ.
سيَ ْم ِل ُكونَ ِفي ْال َحيَا ِة ِب ْال َو ِ
اح ِد يَ ُ
سو َ
ْال ِب ِ ّرَ ،

اإلجابات
أبرارا) الناس ــــــــــــــــ.
ُبر ُر الله (يجعلهم
 .1اقرأ رومية  .4 :5ي ِ ّ
ً
األشرار
 .2اقرأ رومية  .3-2 :4وضع الله شيئًا في حساب إبراهيم (عندما آمنَ ) لم يكن يملكه من قبل .ماذا كان ذلك الشيء؟
ال ِب ّر أو المكانة الصحيحة المقبولة أمام الله
 .3اقرأ رومية  .24-22 :4إذا آمنّا كما آ َمن إبراهيم ،ماذا سيض ُع الله في حسابنا؟
ال ِب ُّر أو المكانة الصحيحة المقبولة أمام الله
شخص ما:
 .4اقرأ رومية  .6 :4يضع الله ال ِب َّر (أو المكانة الصحيحة المقبولة) في حساب
ٍ
ب – بدون أخذ أعماله في االعتبار
 .5اقرأ عبرانيّين  .14 :10إلى أيّة مدَّة أكم َل الله المؤمنين؟ (إلى متى سيظ ُّل المؤمنون ُم َك َّملون أمام الله؟)
إلى األبد
 .6اقرأ رومية  .17 :5يت ُّم قبول البِ ّر:
كعطيَّ ٍة
ضمنًا كلمة ‘‘عطيَّة’’؟
 .7ماذا؟ تعني ُ
ي م ّجانًا بدون أيّة تكلفة للشخص الذي يحصل عليها
تعني شيئ ًا أُعط َ
ي ،عليك أن ُ
تثق به ليأخذك ك ّل الطريق إلى:
 .8لكي تثق بيسوع ليكون مخلّصك الشخص ّ
السماء
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المستوى 1

الدرس الثاني عشر

قوة كلمة هللا
َّ
بقلم أندرو ووماك
قوتها ،صفاتها ،واإليمان بها .كان هناك
مرقس األصحاح  4هو أصحا ٌح رائع يتحدَّث عن نزاهة كلمة الله – ّ
ما ال يق ُّل عن عشرة أمثلة علّمها يسوع خالل ذلك اليوم الواحد .عليك أن تقارن مرقس األصحاح  4مع متى األصحاح
 13و لوقا األصحاح  8لكي تجد األمثلة العشرة .كان هناك عد ٌد من األمثلة ،أحدها كان عن الزارع وهو ينثر البذور.
بذارا على األرض’’ .تذ ّكروا أنّه يقول في اآلية 14
تقول اآلية في مرقس ‘‘ ،26 :4هكذا ملكوت الله كأنّ إنسانًا يُلقي ً
ضح حقيقةً
إن البذرة هي كلمة اللهّ .
ّ
عا ،لكنّه يستخدم شيئًا طبيعيًّا ليو ِ ّ
إن الله في الواقع ال يُعلّمك هنا كيف تصبح مزار ً
روحيّة .تقول اآلية ‘‘ ،27وينام ويقوم ليالً
نهارا والبذار يطل ُع وينمو وهو ال يعل ُم كيف’’ .هذه آيةٌ مه ّمة في رأيي .إنّها
ً
تقول ّ
إن الرجل ال يعلم فعالً كيف .إنّه ال يعلم كيف كان يحدث ذلك.
يقول بعض الناس‘‘ ،أنا فقط ال أفهم ما تتحدّث عنه .كيف يمكن لقراءة كلمة الله أن تُغ ِيّرني حقًّا وتجعل حياة
الله تدخل حيَّةً في داخلي؟’’ أنا ال أفهم كليًّا هذه الحقيقة ،لكنّني أعرف ّ
أن ذلك يحدث فعالً .ال أفهم كيف يمكنك أن تضع
بذرة ً صغيرة ً للغاية في األرض ث ّم تظهر سنبلة القمح كاملةً والقمح مآلن في السنبل يعطي مئة ضعفٍ  .ال أح َد يفهم هذا
تما ًما ،لكنّه يحدث عمليًّا ،وأنا أقول لك إنّه يحدث في الواقعّ .
إن قراءة كلمة الله والسماح لها بالتغلغل في داخلك تغيِّر
موقفك وخبرتك وإدراكك.
ضن البذرة وتُن ّميها وتُط ِل ُق تلك الحياة.
صنِعَت األرض لتح ُ
بثمر’’ُ .
تقول اآلية ‘‘ ،28ألنّ األرض من ذاتها تأتي ٍ
ضع في قلبكّ .
مجرد أخذ الكتاب المقدّس وحمله قريبًا
إن
ّ
صنِ َع قلبك لكلمة الله –حقًّا ُ
ُ
صنِ َع هكذاُ .خ ِلقَت كلمة الله لكي تو َ
القوة في حياتك .عليك أن تأخذ
منك ووضعه على طاولة القهوة أو حمله معك ،ليس فيه أيّة فائدةٍ أو فضيلة .إنّها ال تُط ِلق ّ
كلمة الله وأن تجعلها بذرة ً ث ّم تزرعها في قلبك .عندما تفع ُل ذلكّ ،
ثمرا من ذاته.إنّه سيغ ِيّر تلقائيًّا
ُعطي ً
فإن قلبك ُم َ
ص َّم ٌم لي َ
سنبُالً ث ّم قم ًحا مآلن في السنبل’’ .يعني هذا ضمنًا ّ
أن هناك
سير األمور في حياتك .وتتابع اآلية‘‘ ،أوالً نبات ًا ث ّم ُ
طريقة َ
مراحل أو خطواتٌ
ي الناس في ك ِّل األوقات يُعربون عن أنّهم يؤمنون بالله ألجل شيءٍ ج ِيّ ٍد حقًّا،
ّ
للنمو والنضوج .يأتي إل َّ
صا ما إلى الربّ ،
ي شيءٍ على اإلطالق ،إذا لم يقودوا قَط شخ ً
شيءٍ ُمقدَّس يمكنني أن أوافق عليه .لكن إذا كانوا لم يفعلوا أ ّ
فإنّي أضمنُ لكم أنّه لن تكون لديهم خدمة تلفاز أو مذياع روحيّة خالل األسابيع القليلة القادمة.
ضح ذلك .أوالً،
عليك أن تفعل األشياء في خطوات .هناك مراحل للحصول على أشياء من الله ،وهذا المثل يو ِ ّ
عليك أن تبدأ ،ث ّم يأتي الرجاء ث ّم اإليمان ،ث ّم تظهر النتائج .هناك دائ ًما خطواتٌ نحو النصر .ال يستطيع أح ٌد أن ينطلق
من سرعة صفر إلى ألف مي ٍل في الساعة فجأةً .على الرغم من ّ
أن هذه الفكرة قد تكون رغبةً مقدّسة ،إال أنّها لن تُطبَّق
عمليًّا بهذه الطريقة .تُب ِيّن هذه الفقرة ّ
النمو في
غرس في حياتك ث ّم يأتي
ّ
أن ملكوت الله يُشبه بذرةً .يجب على الكلمة أن ت ُ َ
المنجل ألنّ
مراحل :أوالً السنبلة ث ّم القشرة ث ّم القمح في السنبل .تقول اآلية التالية‘‘ ،وأ ّما متى أدركَ الثمر فللوقت يُرسل ِ
الحصاد قد حضر’’ .هناك مراحل ،لكن في نهاية المطاف سيأتي وقت الثمر والنضج.

المستوى 1
هذه النقطة مذكورة ٌ في اآلية ‘‘ ،35وقال لهم في ذلك اليوم ل ّما كان المساء .لنجت َ ْز إلى العبر’’ .كان يسوع
ُعلّمهم
قوة كلمة الله وكيف أنّها مثل البذرة ،وكيف أنّها ستُط ِلق حياة الله في حياتنا .كان يسوع ي ِ
طوال النهار يعلّمهم عن ّ
هذه األمور في عشرة أمثلة على األقل ،ولهذا هو يمتحنهم هنا .يقول لهم‘‘ ،حسنًا ،ها هي كلمةٌ من عند الربّ – دعونا
نذهب إلى الجانب اآلخر من البحيرة’’ .لم يقُل‘‘ ،دعونا نركب القارب ونذهب نصف الطريق عبر البحيرة ث ّم نغرق’’،
صة ّ
إن عاصفةً قويّةً قد وقعت وامتأل القارب بالماء .عليك
ركب
لكنّه قال‘‘ ،لنجت َْز إلى العبر’’ ث ّم
ونام .تقول الق ّ
َ
َ
القارب َ
أن تتذ ّكر ّ
مكان جاف ولم
نوم تحت سطحها حيث كان يسوع في
مزودة ً بقُمرةٍ للراحة وأ ِس َّرة ٍ
أن هذا القارب لم يكن سفينةً َّ
ٍ
يعرف ما كان يحدث .كان قاربًا مفتو ًحا وكان يسوع نائ ًما يتدفَّق الماء من حولهّ .
إن السبب الذي يجعل هذه الحادثة مه ّمة
هو ّ
أن يسوع كان يعرف ما كان يحدث ،ومع ذلك كان يحاول أن ينام .انزع َج التالميذ وأتوا إليه وقالوا‘‘ :يا مع ِلّم ،أما
وافر ْ
ْ
ْ
غ القارب من الماء! ج ّدِف ،افعَل شيئًا! إنّك ال
‘‘افعل شيئًا ما!
يه ّمك أنّنا نهلك؟’’ .أي أنّهم كانوا يقولون،
امسك ً
دلوا ِ
صتك من العمل!’’
تقوم بح ّ
مرات كثيرة ويقولون‘‘ ،يا الله ،لماذا لم تفعل شيئًا؟’’ ّ
لكن الله قد فع َل شيئًا.
يفع ُل الناس الشيء نفسه مع الله اليوم ّ
لقد قدَّم لنا ك َّل ما نحتاجه من خالل كفّارة الربّ يسوع .إنّه قدّم لنا كلمته وأعطانا جميع هذه البذور .إنّها مسؤوليّتنا أن
نزرعها في قلوبنا .وهو أعطانا الكتاب المقدّس ،و ُمه ّمتنا هي أن نأخذ البذرة ونضعها في قلوبنا ونتأ ّملها إلى أن تُطلق
الحياةّ .
وانتهر الريح واألمواج فصار
نهض يسوع
لكن التالميذ أرادوا إيقاظ يسوع قائلين له‘‘ ،لماذا ال تفع ُل شيئًا ما؟’’
َ
َ
آسف،
هدو ٌء عظي ٌم .ث ّم استدار وقال للتالميذ‘‘ ،ما بالكم خائفين هكذا .كيف ال إيمان لكم’’ .لم يقُ ْل‘‘ ،حسنًا أيّها الرجال ،أنا
ٌ
كان يجب أن أفع َل شيئًا ما’’ .كالّ ،كان دوره أن يُعلّمهم كلمة الله ويُعطيهم وعودًا ،وكان دورهم أن يأخذوا الكلمة ويؤمنوا
بالوعود .لقد قدَّم الله ك ّل شيءٍ من خالل مجيء يسوع إلى هذه األرض .إنّه أعطاك ك ّل ما تحتاجه لتنجح في ك ِّل مجاالت
حياتك على شك ٍل بذر ٍة في كلمة الله .وك ّل ما عليك فعله هو أن تأخذ بذور كلمة الله وتزرعها في حياتك من خالل قراءتها
ف
والتأ ُّمل والتفكير فيها ،وتسمح لها بأن تم ّد جذورها في داخلك .عندما تفعل هذا ،سيكون بمقدورك أن تقف وتوقِ َ
العواصف في حياتك.
أنا أعتق ُد ّ
بأن أفضل ما كان الله يريده للتالميذ هو أن يأخذوا التعليم الذي أعطاهم إيّاه يسوع في ذلك اليوم
ويقولون‘‘ ،لنَجْ ت َز إلى العبر’’ .كان باستطاعتهم أن يقولوا‘‘ ،بحسب ك ّل ما علّمنا إيّاه اليوم ،هذا هو َوعدٌ .هذا هو خالق
الكون الذي قال لنذهب إلى الجانب اآلخر من البحيرة ،ولم يقُل دعونا نذهب إلى منتصف الطريق ونغرق’’ .كان بإمكانهم
أن يأخذوا ذلك الكالم ويمزجوه باإليمان وينتهروا الريح واألمواج .هذا تما ًما ما قاله يسوع‘‘ ،يا قليلي اإليمان ،لماذا
شككتُم؟’’ أتعرفون ما يجب عمله؟ علينا أن نؤمن بكلمة الله ونعمل بموجبها.

أسئلة التل َم َذة
ُ
سيحدث لها؟
 .1اقرأ متى  .19 :13إذا لم نزرع كلمة الله في قلوبنا ،ما الذي
 .2اقرأ يشوع  .8 :1متى يجب أن نلهج بكلمة الله؟
 .3اقرأ يوحنا  .63 :6بحسب هذه اآلية ،كلمة الله هي ــــــــــــــــــــ .
ي فقط ،بل ــــــــــــــــــــــــ .
 .4اقرأ متى  .4 :4يجب على اإلنسان أالّ يحيا بالطعام الجسد ّ
ش ِبّه كلمة الله؟
ي ِ سالحٍ ت ُ َ
 .5اقرأ أفسس  .17 :6بأ ّ
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قوة كلمة هللا
َّ
بعدوه؟
الضرر
ُلحقَ
 .6هل يمكن للسيف أن ي ِ
ّ
َ
 .7اقرأ رومية  .6 :8عندما نعطي كلمة الله المكانة الصحيحة في قلوبنا ،نحصل على ـــــــــــــــــــــــ .
 .8اقرأ  2كورنثوس ّ .18 :3
إن ما نُر ِ ّكز عليه اهتمامنا سنمتلئ منه .على ماذا ينبغي أن يكون تركيزنا؟

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ير َويَ ْخ َ
ت َوالَ يَ ْف َه ُم ،فَيَأْتِي ال ِ ّ
ع
ع فِي قَ ْلبِ ِه .ه َذا ه َُو ْال َم ْز ُرو ُ
متى ُ – 19 :13ك ُّل َم ْن يَ ْس َم ُع َك ِل َمةَ ْال َملَ ُكو ِ
ف َما قَ ْد ُز ِر َ
ش ِ ّر ُ
ط ُ
علَى َّ
ق.
َ
الط ِري ِ
ارا َولَ ْيالًِ ،ل َك ْي تَت َ َحفَّ َ
يشوع  – 8 :1الَ يَب َْرحْ ِس ْف ُر ه ِذ ِه ال َّ
ب ُك ِّل َما ه َُو َم ْكتُوبٌ
ش ِريعَ ِة ِم ْن فَ ِمكَ  ،بَ ْل ت َْل َه ُج ِفي ِه نَ َه ً
س َ
ظ ِل ْلعَ َم ِل َح َ
ص ِل ُح َ
ط ِريقَكَ َو ِحينَئِ ٍذ ت ُ ْف ِل ُح.
فِي ِه .ألَنَّكَ ِحينَئِ ٍذ ت ُ ْ
ش ْيئًا .ا َ ْل َكالَ ُم الَّذِي أُك َِلّ ُم ُك ْم بِ ِه ه َُو ُرو ٌح َو َحيَاةٌ.
س ُد فَالَ يُ ِفي ُد َ
يوحنا ُّ – 63 :6
الرو ُح ه َُو الَّذِي يُحْ يِي .أ َ َّما ْال َج َ
سانُ  ،بَ ْل بِ ُك ِّل َك ِل َم ٍة ت َْخ ُر ُج ِم ْن فَ ِم الل ِه.
متى  – 4 :4فَأ َ َج َ
اإل ْن َ
ْس بِ ْال ُخب ِْز َوحْ َدهُ يَحْ يَا ِ
اب َوقَالََ «:م ْكتُوبٌ  :لَي َ
الروحِ الَّذِي ه َُو َك ِل َمةُ الل ِه.
ْف ُّ
أفسس َ – 17 :6و ُخذُوا ُخو َذة َ ْال َخالَ ِ
صَ ،و َ
سي َ
سالَ ٌم.
ام ُّ
الروحِ ه َُو َحيَاة ٌ َو َ
ام ْال َج َ
س ِد ه َُو َم ْوتٌ َ ،ول ِك َّن ا ْهتِ َم َ
رومية  – 6 :8أل َ َّن ا ْهتِ َم َ
الربّ ِ بِ َوجْ ٍه َم ْك ُ
ع ْينِ َها،
 2كورنثوس َ – 18 :3ونَحْ نُ َج ِميعًا ن ِ
شوفٍ َ ،ك َما في ِم ْرآةٍ ،نَتَغَي َُّر ِإلَى ِت ْلكَ ال ُّ
َاظ ِرينَ َمجْ َد َّ
ورةِ َ
ص َ
الروحِ.
الربّ ِ ُّ
ِم ْن َمجْ ٍد ِإلَى َمجْ دٍَ ،ك َما ِمنَ َّ

اإلجابات
ُ
سيحدث لها؟
 .1اقرأ متى  .19 :13إذا لم نزرع كلمة الله في قلوبنا ،ما الذي
الشرير لكي ال تُثمر في حياتنا
سينتزعها
ّ
 .2اقرأ يشوع  .8 :1متى يجب أن نلهج بكلمة الله؟
نهارا وليالً
ً
 .3اقرأ يوحنا  .63 :6بحسب هذه اآلية ،كلمة الله هي ــــــــــــــــــــ .
ح وحياة
رو ٌ
ي فقط ،بل ــــــــــــــــــــــــ .
 .4اقرأ متى  .4 :4يجب على اإلنسان أالّ يحيا بالطعام الجسد ّ
فم الله
بك ِ ّل كلم ٍة تخر ُ
ج ِمن ِ
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المستوى 1
ش ِبّه كلمة الله؟
ي ِ سالحٍ ت ُ َ
 .5اقرأ أفسس  .17 :6بأ ّ
بالسيف
بعدوه؟
الضرر
ُلحقَ
 .6هل يمكن للسيف أن ي ِ
ّ
َ
نعم
 .7اقرأ رومية  .6 :8عندما نعطي كلمة الله المكانة الصحيحة في قلوبنا ،نحصل على ـــــــــــــــــــــــ .
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ِّ
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الدرس الثالث عشر

عدم إلقاء اللّوم على هللا
بقلم أندرو ووماك
أن الناس يصدّقون تلقائيًّا ّ
أو ّد أن أشارككم اليوم بأحد أكثر األمور أهميّة التي عملها الله في حياتي .يبدو ّ
أن ك ّل
إن السبب في هذا االعتقاد هو ّ
ما يحدث لهم هو من الله وأنّه يسيطر على ك ِّل شيءٍ ّ .
أن إحدى صفات الله هي أنّه كلّي

القدرة ويملك أعظم سلطة ،ومن ث َّم هم يفترضون أنّه يسيطر على ك ِّل ما يجري في حياتهم .حتّى ّ
إن غير المؤمنين يؤمنون
صلَة في حياتهم .لكنّني أعتقد ّ
أن ما
يروجون لهذه العقيدة ،وقد أصبحت ُمتأ ّ
بهذه الفكرة .هناك الكثير من المؤمنين الذين ّ ِ
مناقض لها ،ومن المه ّم جدًّا أن تتعلَّم هذا الدرس ,تقول اآليات في يعقوب ‘‘ ،16-13 :1الَ يَقُ ْل
ُعلّمه الكتاب المقدّس
ي ِ
ٌ
ب ِم ْن ِقبَ ِل الل ِه» ،ألَنَّ اللهَ َ
ب
ب أ َ َحدًاَ .ول ِكنَّ ُك َّل َو ِ
أ َ َح ٌد ِإ َذا ُج ِ ّر َ
اح ٍد يُج ََّر ُ
ورَ ،و ُه َو الَ يُج ِ َّر ُ
بِ « :إ ِنّي أُج ََّر ُ
غي ُْر ُمج ََّر ٍ
ب ِبالش ُُّر ِ
شه َْوةُ إِ َذا َحبِلَتْ ت َ ِل ُد َخ ِطيَّةًَ ،وا ْل َخ ِطيَّةُ إِ َذا َك َملَتْ ت ُ ْنتِ ُج َم ْوت ًا .الَ ت َ ِضلُّوا يَا إِ ْخ َوتِي
ع ِم ْن َ
ب َوا ْن َخ َد َ
شه َْوتِ ِه .ث ُ َّم ال َّ
إِ َذا ا ْن َج َذ َ
ير َوالَ ِظ ُّل
ي ِم ْن فَ ْوقُ ،نَ ِازلَةٌ ِم ْن ِع ْن ِد أَبِي األ َ ْن َو ِار ،الَّذِي لَي َ
ْس ِع ْن َدهُ ت َ ْغيِ ٌ
األ َ ِحبَّا َءُ .ك ُّل ع َِطيَّ ٍة صَا ِل َح ٍة َو ُك ُّل َم ْو ِهبَ ٍة تَا َّم ٍة ِه َ
ان’’.
د ََو َر ٍ

كبير ّ
ق
تو ِ ّ
أن الله هو مصدر األشياء الصالحة .قال يسوع في يوحنا ‘‘ ،10 :10السار ُ
ض ُح هذه اآليات إلى َح ٍ ّد ٍ
ال يأتي إالّ ليقت َل ويذب َح ويُه ِلك .وأ ّما أنا فقد أتيتُ لتكون لهم حياةٌ وليكون لهم أفضل’’ .إذا كان الشيء صال ًحا ،فهو من
الله؛ وإذا كان سيّئًا ،فهو من إبليس .هذه عقيدة ٌ الهوتيَّةٌ بسيطة .والسبب الذي يجعلها مه ّمةٌ وحاسمة هو ّ
أن اآلية في يعقوب
فيهرب منكم’’ .تقول اآلية إنّه علينا أن نخضع أو نترك السيطرة لله ونقاوم
 7 :4تقول‘‘ ،فاخضعوا لله .قاوموا إبليس
َ
إبليسّ ,
إن كلمة ‘‘نقاوم’’ تعني أن نحاربه بفعّاليّة.
إذا آمنَ الناس ّ
بأن ك ّل ما يحدث في الحياة هو كليًّا من الله – على سبيل المثال ،المرض ،الفشل في العمل ،فقدان
فإن آمنوا حقًّا ّ
يٍّ .
متمردون ،الطالق – ّ
بأن الله هو مصدر حال ٍة ما وأنّه
وظيف ٍة ما ،أوالد
ّ
فإن هذا يضعهم في موقفٍ سلب ّ
فإن اآلية في يعقوب  7 :4تقول ّ
يستخدمها لمعاقبتهم أو لتغييرهم ،فإنّهم سيكونون يحاربونه إذا هم قاوموه .ومع ذلك ّ
إن
إن هذا يُب ِيّن ّ
علينا مقاومة إبليس فيهرب منّا .عليك أن تخضع للهّ .
أن بعض األشياء هي من الله وبعضها من إبليس .هناك
شر في العالم ،وليس ك ّل ما يحدث في حياتك هو من الله .إذا كنتَ ال تفهم هذا األمر ،فستنتهي بالخضوع إلبليس،
قوة ُ ٍ ّ
ّ
وفي واقع األمر ،تعزيز قدرة الشيطان.
كثير من األحيان .وأنا في الواقع حضرتُ
أو ُّد أن
َّ
أتطرقَ إلى فقرةٍ من رسالة رومية ألنّه يُسا ُء استخدامها في ٍ
ي شيءٍ عن الله وال يذهبون إلى الكنيسة ،وبالكاد يعرفون بعض اآليات من الكتاب
جنازات حيث لم يكن الناس يعرفون أ ّ
المقدّس ،لكنّهم يعرفون هذه اآلية .تقول اآلية في رومية ‘‘ ،28 :8ونحن نعل ُم أنّ ك ّل األشياء تعمل معًا للخير للّذين
ُ
يحدث في حياتك ّ
دعوون حسب قصده’’ .لقد ت ّم تفسير هذه اآلية لتقول ّ
فإن الله يفعله ويعمل
إن ما
يُحبّون الله الذين هم َم ّ
ي ٍ وفتاة كانوا يمزجون الكحول والمخدّرات ث ّم قادا
على أن يكون للخير بطريق ٍة ما .كنتُ في الواقع أحضر جنازة صب ّ
ق ز ِلقة فتزحلقت السيّارة عند المنعطف واصطد َمت بعمود الكهرباء فقُت َل كالهما.
سيّارتهما بسرع ٍة ٍ
كبير جدًّا على طري ٍ
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القس هذه اآلية‘‘ ،ونحنُ نعلم أنّ ك ّل األشياء تعم ُل معًا للخير’’ ،وقال ،ال ب َّد من ّ
أن الله لديه قص ٌد من
اقتبس
ُّ
َ
ّ
َ
ّ
وبمعنى ما ،ال تستطيع حتى أن تقول إن إبليس هو َمن فعل هذا .كان
وراء هذا الحادث .الله لم يقتل هذين المراهقين،
ً
ّ
الذنب يق ُع على المراهقَين .أنا متأ ّك ٌد من ّ
ليتمردا على المعايير األخالقيّة التي علمهما إيّاها والداهما
أن إبليس أغراهما
ّ
اصطدم بعمود
وآخرون لكن في نهاية المطاف ،كان االختيار لهما .إنّهما َمن استخدم الكحول والمخدّرات؛ وهما َمن
َ
أمرا طبيعيًّا ،ولم يكن الله مصدره.
الكهرباء .كان ذلك الحادث ً
ماذا يعني عندما تقول اآلية‘‘ ،ونحنُ نعل ُم أنّ ك ّل األشياء تعم ُل معًا للخير’’؟ ّأوالً ،إنّها ال تقول إنّنا نعرف ّ
أن
أن ك ّل األشياء تعمل معًا للخير لكنّها تض ُع شرو ً
ك ّل األشياء تأتي من الله وتعمل معًا للخير .إنّها تعني ّ
طا ومؤ ّهالت عليها:
‘‘للّذين يُحبّون الله’’ .هذه اآلية ال تنطبق على الشخص الذي ال يُحبُّ الله .هذا المعنى واض ٌح جدًّا إلى درجة أنّه ال يحتاج
َغرب كيف يطبّقه الناس على حاال ٍ
ت مثل حالة هذين المراهقَين اللّ َذين كانا يتعاطيان الكحول
إلى
ٍ
تفسير ،لكن من ال ُمست َ
إن اآلية تقول ّ
عصيان كاملة تجاه الله ومبادئهّ .
إن ك ّل األشياء تعم ُل معًا للخير فقط للّذين
والمخدّرات وكانا في حالة
ٍ
حسب قصده.
دعوون
َ
يُحبّون الله والذين هم َم ّ
ظه َر ابنُ الله لكي ينقُض أعمال إبليس’’ .أظهر الله نفسه لي ِ ّ
ُحطم
تقول اآلية في  1يوحنا ‘‘ ،8 :3ألجل هذا أ ُ ِ
دعوون حسب قصده؛ أي الذين يسيرون
أعمال إبليس .ذلك هو هدفه ،وسيؤدّي إلى الخير فقط للّذين يُحبّونه والذين هم َم ّ
في هذه الدعوة؛ والذين يقاومون إبليس ويعملون على تحطيم أعمالهّ .
إن الذين يقاومون إبليس ويعيشون لله يمكنهم أن
بغض النظر ع ّما يفعله إبليس في حياتهمّ ،
ُحول ما يفعله إبليس ويستخدمه
يقولوا ما تقوله هذه اآلية،
ِّ
ألن الله ٌ
قادر على أن ي ّ
للخير.
عدو يأتي ليقت َل ويسرق وي ّ
ينبغي أن نبدأ في إدراك ّ
ُحطمّ ،
لكن
أن الله ال يُسيطر على ك ِّل شيءٍ في حياتنا .هناك ٌّ
يسوع أتى ليُعطينا الحياة .علينا أن نختار الحياة ونعرف بكامل إرادتنا ّ
أن الله ليس مسؤوالً عن ك ِّل ما يحدث في حياتنا.
والتشوهات
لو كان الله كائنًا بشريًّا ماديًّا قد فعل األمور التي يُت َّ َهم بها ،مثل التسبُّب بإصابة الناس بالسرطان
ُّ
وترغب في القبض عليه ووضعه في
والكآبة والحزن واألسى ،فأنا أضمنُ بأنّه ال توجد حكومةٌ على هذه األرض إال
ُ
السجن ،أو تحاول وض َع َح ٍ ّد لما يقوم به .ومع ذلك ،نحن نعتق ُد ّ
شخص قابلنا أو تخيَّلناه
ي
ٍ
بأن الله ،وهو أرح ُم بكثير من أ ّ
ُنزل الضربات بالناس ويقوم بهذه األعمال .هناك بعض األمور التي هي هجماتٌ من الشيطان،
في حياتنا،
َّ
يتجول وي ِ
ٌ
تكتب شركات التأمين في وثائق التأمين ‘‘أعما ٌل
ي ،وليست ك ّل الكوارث من تصميم الله.
وبعضها
ُ
أحداث ذات منش ٍأ طبيع ّ
من الله ،مثل الزالزل واألوبئة’’ .كالّ ،ليس الله مصدر جميع هذه األشياء.

أسئلة التل َم َذة
بالشر؟
ُجرب الله الناس
ّ
 .1اقرأ يعقوب  .13 :1هل ي ِ ّ
 .2اقرأ يعقوب  .17 :1من أين تأتي العطايا الصالحة؟
 .3اقرأ يوحنا َ .10: 10من هو اللّص؟
 .4اقرأ يوحنا  .10: 10ما هي أهدافه؟
 .5اقرأ يوحنا  .10: 10ما سبب مجيء يسوع؟
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 .6اقرأ يعقوب  .7 :4ما نتيجة خضوعك لله ومقاومتك إبليس؟
 .7اقرأ رومية  .28 :8هل تقول اآلية في رومية ّ 28 :8
إن ك ّل األشياء هي ِمنَ الله؟
 .8اقرأ أعمال الرسل  .38 :10هل األمراض هي من الله؟
 .9اقرأ  1يوحنا  .8 :3ماذا كان سبب ظهور ابن الله؟

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ب ِبال ُّ
ب ِم ْن قِبَ ِل الل ِه ،أل َ َّن اللهَ َ
ب أ َ َحدًا.
ورَ ،وه َُو الَ يُ َج ِ ّر ُ
بِ :إ ِنّي أ ُ َج َّر ُ
غي ُْر ُم َج َّر ٍ
يعقوب  –13 :1الَ يَقُ ْل أ َ َح ٌد ِإ َذا ُج ِ ّر َ
ش ُر ِ
ير َوالَ
ْس ِع ْن َدهُ ت َ ْغ ِي ٌ
يعقوب ُ –17 :1ك ُّل َ
ع ِطيَّ ٍة َ
ِي ِم ْن فَ ْو ُق ،ن ِ
َازلَةٌ ِم ْن ِع ْن ِد أ َ ِبي األ َ ْن َو ِار ،الَّذِي لَي َ
صا ِل َح ٍة َو ُك ُّل َم ْو ِهبَ ٍة ت َا َّم ٍة ه َ
ان.
ِظ ُّل َد َو َر ٍ
ضلُ.
َّار ُق الَ يَأْتِي إِالَّ ِليَس ِْرقَ َويَ ْذبَ َح َويُ ْهلِكَ َ ،وأ َ َّما أَنَا فَقَ ْد أَتَيْتُ ِلت َ ُكونَ لَ ُه ْم َحيَاة ٌ َو ِليَ ُكونَ لَ ُه ْم أ َ ْف َ
يوحنا  –10: 10اَلس ِ
يعقوب  – 7 :4فَ ْ
ب ِم ْن ُك ْم.
اخ َ
يس فَيَ ْه ُر َ
ضعُوا ِلل ِه .قَا ِو ُموا إِ ْب ِل َ
ص ِدهِ.
اء ت َ ْع َم ُل َمعًا ِل ْل َخي ِْر ِللَّذِينَ ي ُِحبُّونَ اللهَ ،الَّذِينَ ُه ْم َم ْد ُ
رومية َ – 28 :8ونَحْ نُ نَ ْعلَ ُم أ َ َّن ُك َّل األ َ ْشيَ ِ
ب قَ ْ
س َ
ع ُّوونَ َح َ
صنَ ُع َخي ًْرا َويَ ْش ِفي
سو ُ
الروحِ ْالقُد ُِس َو ْالقُ َّوةِ ،الَّذِي َجا َل يَ ْ
أعمال الرسل  – 38 :10يَ ُ
س َحهُ اللهُ بِ ُّ
ع الَّذِي ِمنَ النَّ ِ
ْف َم َ
اص َرةِ َكي َ
يس ،أل َ َّن اللهَ َكانَ َمعَهُ.
علَ ْي ِه ْم ِإ ْب ِل ُ
س ِلّ ِط َ
َج ِمي َع ْال ُمت َ َ
ئ .ألَجْ ِل ه َذا أ ُ ْ
ض أ َ ْع َما َل
 1يوحنا َ – 8 :3م ْن يَ ْفعَ ُل ْالخ ِ
يس ِمنَ ْالبَد ِْء ي ُْخ ِط ُ
ظ ِه َر ا ْبنُ الل ِه ِل َك ْي يَ ْنقُ َ
يس ،أل َ َّن ِإ ْب ِل َ
َطيَّةَ فَ ُه َو ِم ْن ِإ ْب ِل َ
يس.
ِإ ْب ِل َ

اإلجابات
بالشر؟
ُجرب الله الناس
ّ
 .1اقرأ يعقوب  .13 :1هل ي ِ ّ
كالّ
 .2اقرأ يعقوب  .17 :1من أين تأتي العطايا الصالحة؟
ِمن أبي األنوار
 .3اقرأ يوحنا َ .10: 10من هو اللّص؟
إبليس
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 .4اقرأ يوحنا  .10: 10ما هي أهدافه؟
ليسرق ويقتل ويُح ِ ّ
طم
 .5اقرأ يوحنا  .10: 10ما سبب مجيء يسوع؟
ليعطينا حياةً أفضل
 .6اقرأ يعقوب  .7 :4ما نتيجة خضوعك لله ومقاومتك إبليس؟
سيهرب إبليس منك
ُ
 .7اقرأ رومية  .28 :8هل تقول اآلية في رومية ّ 28 :8
إن ك ّل األشياء هي ِمنَ الله؟
كالّ
 .8اقرأ أعمال الرسل  . 38:10هل األمراض هي من الله؟
كالّ
 .9اقرأ  1يوحنا  .8 :3ماذا كان سبب ظهور ابن الله؟
ض أعما َل إبليس
لينقُ َ
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الدرس الرابع عشر

قوة ُ الحياة ال ُممتلئ ِة بالروح
َّ
بقلم دون كرو
ف اآليتان في مرقس  16-15 :16بالمأموريّة العُظمى .قال يسوع لتالميذهْ :
‘‘اذ َهبُوا ِإلَى ا ْلعَالَ ِم أَجْ َم َع
عر ُ
تُ َ
صَ ،و َم ْن لَ ْم يُ ْؤ ِم ْن يُد َْن’’ .في أعمال الرسل األصحاح  8واآليتان
اإل ْن ِجي ِل ِل ْل َخ ِليقَ ِة ُك ِلّهَاَ .م ْن آ َمنَ َوا ْعت َ َم َد َخلَ َ
َواك ِْر ُزوا ِب ِ
‘‘فانحدر فيلبُّس إلى مدين ٍة من السامرة
 5و  ،12نرى كيف تحقَّقت هذه المأموريّة من خالل كرازة فيلبس في السامرة،
َ
سيحِ،
سو َ
س َو ُه َو يُبَ ِ ّ
ص ِة بِ َملَكُو ِ
وكان يكرز لهم بالمسيحَ ...ول ِك ْن لَ َّما َ
ور ا ْل ُم ْخت َ َّ
ت الل ِه َوبِا ْ
ع ا ْل َم ِ
س ِم يَ ُ
ص َّدقُوا فِيلُبُّ َ
ش ُر بِاأل ُ ُم ِ
سا ًء’’.
ا ْعت َ َمدُوا ِرجَاالً َونِ َ
السؤا ُل المطرو ُح هو ،هل أصبح هؤالء الناس من السامرة مؤمنين بحسب مرقس 15 :16؟ نعم ،لقد أصبحوا
ً
انحدر فيلبُّس إلى مدينة السامرة وب َّ
رجال ونسا ًء.
شر بيسوع المسيح ،ومن خالل إيمانهم بالمسيح اعتمدوا
مؤمنين.
َ
ُ
بموجب المأموريّة العُظمى يمكن أن نقول ّ
إن هؤالء األشخاص نالوا الخالص ،لكن هل قبلوا معموديّة الروح القدُس؟
يتحدّث الكتاب المقدّس عن يوحنا وهو يع ِ ّمد بالماءّ ،
لكن يسوع فقط يقدر أن يُع ِ ّمد بالروح القُدُس .بحسب الكتاب
المقدّس ،كان الناس يؤمنون فيَخلصون ويعتمدون بالماء ،لكنّهم لم يقبلوا مطلقًا معموديّة الروح القدس .تقول اآليات في
س
ور َ
س ِ
ام َرةَ قَ ْد قَ ِبلَتْ َك ِل َمةَ الل ِه ،أ َ ْر َ
‘‘ولَ َّما َ
ش ِلي َم أَنَّ ال َّ
الر ُ
أعمال الرسل َ ،17-14 :8
سلُوا ِإلَي ِْه ْم بُ ْط ُر َ
س ِم َع ُّ
س ُل الَّ ِذينَ ِفي أ ُ ُ
علَى أ َ َح ٍد ِم ْن ُه ْمَ ،
غي َْر أَنَّ ُه ْم كَانُوا
ُس ،ألَنَّهُ لَ ْم يَك ُْن قَ ْد َح َّل بَ ْع ُد َ
َويُو َحنَّا ،اللَّ َذي ِْن لَ َّما نَ َزالَ َ
الرو َح ا ْلقُد َ
صلَّيَا ألَجْ ِل ِه ْم ِل َك ْي يَ ْقبَلُوا ُّ
سوعَِ .حينَئِ ٍذ َو َ
ُس’’.
ِي َ
ُم ْعت َ ِم ِدينَ بِا ْ
ب يَ ُ
الرو َح ا ْلقُد َ
علَي ِْه ْم فَقَبِلُوا ُّ
س ِم َّ
الر ّ ِ
ضعَا األَيَاد َ
لمجرد ّ
صا ما آ َمن واعتم َد ونال الخالص ،ال يعني أنّه قب َل معموديّة
يمكننا أن نرى من الكتاب المقدّس أنّه
ّ
أن شخ ً
الروح القُدس .لقد ح َّل الروح القُدس في حياة التالميذ – نرى في يوحنا ّ 22 :20
أن الروح القُدس أحيا التالميذ ثانيةً –
ٌ
فرق بين عمل الروح القدس في إحياء الشخص
قوة ً من الله .هناك
لكنّهم في يوم الخمسين اعتمدوا بالروح القدس ونالوا َّ
انغماس في الروح القدس يح ُّل على األفراد
عند الخالص وبين معموديّة الروح القدس عندما يح ُّل على الفرد .وهناك
ٌ
بالقوة .حتّى لو كان الشخص قد نال الخالصّ ،
فإن هذا ال يعني أنّه اعتم َد بالروح القُدُس.
ويمدّهم ّ
تقول اآليتان في أعمال الرسل ‘‘ ،2-1 :19فَ َحد َ
س بَ ْع َد َما اجْ ت َ َ
از فِي
وس ،أَنَّ بُولُ َ
ُور ْنث ُ َ
َث فِي َما كَانَ أَبُلُّ ُ
وس فِي ك ِ
س ِم ْعنَا أَنَّهُ
النَّ َو ِ
ُس لَ َّما آ َم ْنت ُ ْم؟ قَالُوا لَهَُ :والَ َ
احي ا ْلعَا ِليَ ِة جَا َء ِإلَى أَفَ ُ
الرو َح ا ْلقُد َ
س َ
س .فَ ِإ ْذ َو َج َد تَالَ ِمي َذ قَا َل لَ ُه ْمَ :ه ْل قَ ِب ْلت ُ ُم ُّ
ي شيءٍ عن الروح القدس’’.
ُس’’ .قال بولس‘‘ :هل قبلتُم الروح القدس ل ّما آمنتم؟’’ قالوا‘‘ :ال
الرو ُ
ُ
يُو َج ُد ُّ
ح ا ْلقُد ُ
نعرف أ ّ

قال بولس‘‘ :إذا كنتم لم تعتمدوا بالروح القدس عندما آمنتم فبماذا اعت َمدّتم؟’’ قالوا‘‘ :اعتمدنا بمعموديّة يوحنا’’ .أنا أعتقد
ً
ّ
كمال ّ
بأن بولس أوضح على نح ٍو أكثر
أن يسوع هو المسيح ،ث ّم أعلنَ هؤالء المؤمنون ارتباطهم بيسوع من خالل
ت
معموديّة الماء .تقول اآليتان  6و ‘‘ ،7ول ّما وضع بولس يديه عليهم ح ّل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلّمون بلغا ٍ
ويتنبّأون .وكان جميع الرجال نحو اثني عشر’’.

المستوى 1
أن هؤالء األشخاص كانوا تالمي ًذا آمنوا بالمسيّا ال ُمنت َ َ
على الرغم من ّ
ظر ،إالّ أنّهم لم يعتمدوا بالروح القدس.
يمكن للشخص أن يولد ثانيةً ويعتمد بالماء بدون أن يعتمد بالروح القدسّ .
إن معموديّة الروح القدس هي خبرة ٌ منفصلة
التحول إلى اإليمان بالمسيح.
ومتميِّزة ٌ عن
ُّ
صا ما بالماء ،إالّ أنّني ال أستطيع أن أُع ِ ّمده بالروح القدس؛ يسوع فقط يستطيع
ومع أنّني أستطيع أن أُع ِ ّم َد شخ ً
أن يفعل ذلك .إذا لم تكن قد سألت يسوع أن يُع ِ ّمدك بالروح القدس ،لماذا ال تسأله اآلن؟ تقول اآلية في لوقا ،13 :11
السماء يُعطي الروح القُدُس
اآلب الذي من
أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطايا جيّدة ،فكم بالحَري
‘‘فإن كنتم وأنتم
ِ
َ
ٌ
للّذين يسألونه’’ .لماذا ال تسأله اليوم؟

أسئلة التل َم َذة
صفوا في أعمال 12 :8
 .1اقرأ مرقس  .16 :16واآلن اقرأ أعمال الرسل  5 :8و  .12هل أصبح األشخاص الذين ُو ِ
مؤمنين؟
 .2اقرأ أعمال الرسل  .16-14 :8هل قبِ َل هؤالء معموديّة الروح القدس؟
 .3اقرأ أعمال الرسل  .5-1 :19هل هؤالء األشخاص مؤمنون؟
 .4اقرأ أعمال الرسل  .7-6 :19هل كانوا قد قبلوا معموديّة الروح القدس؟
 .5اقرأ لوقا  .13 :11ماذا تقول اآلية في لوقا َّ 13 :11
أن علينا أن نفعل لنقبل الروح القدس؟
أشخاص باأللسنة ،فماذا يفعلون؟
 .6اقرأ  1كورنثوس  .2 :14عندما يتكلَّ ُم
ٌ
أشخاص باأللسنة ،فماذا يفعلون؟
 .7اقرأ  1كورنثوس  .14 :14عندما يتكلّ ُم
ٌ
أشخاص باأللسنة ،فماذا يفعلون؟
 .8اقرأ  1كورنثوس  .17-16 :14عندما يتكلّ ُم
ٌ
شخص باأللسنة ،هل هو الذي يتكلَّم أم الروح القدس هو الذي يتكلّم فيه؟
 .9اقرأ أعمال الرسل  .4 :2عندما يتكلّم
ٌ
.10اقرأ أعمال الرسل َ .4 :2م ْن الذي يجعل الشخص ين ُ
طق باأللسنة؟

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
صَ ،و َم ْن لَ ْم يُؤْ ِم ْن يُ َد ْن.
مرقس َ – 16 :16م ْن آ َمنَ َوا ْعت َ َم َد َخلَ َ
َّام َرةِ َو َكانَ يَ ْك ِر ُز لَ ُه ْم بِ ْال َم ِسيحِ.
ُّس إِلَى َمدِينَ ٍة ِمنَ الس ِ
أعمال الرسل  – 5 :8فَا ْن َح َد َر فِيلُب ُ
ُّس َوه َُو يُبَ ِ ّ
ت ِ
ع ْال َم ِسيحِ ،ا ْعت َ َمدُوا
ص ِة ِب َملَ ُكو ِ
هللا َو ِباس ِْم يَ ُ
ور ْال ُم ْخت َ َّ
سو َ
أعمال الرسل َ – 12 :8ول ِك ْن لَ َّما َ
ش ُر ِباأل ُ ُم ِ
ص َّدقُوا ِفيلُب َ
سا ًء.
ِر َجاالً َونِ َ
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قوة ُ الحياة ال ُممتلئةُ بالروح
َّ
سلُوا ِإلَ ْي ِه ْم ب ْ
َّام َرة َ قَ ْد قَ ِبلَ ْ
س
ور َ
يم أ َ َّن الس ِ
الر ُ
س ِم َع ُّ
س ُل الَّذِينَ ِفي أ ُ ُ
ت َك ِل َمةَ هللاِ ،أ َ ْر َ
أعمال الرسل َ – 16-14 :8ولَ َّما َ
ُط ُر َ
ش ِل َ
علَى أ َ َح ٍد ِم ْن ُه ْمَ ،
غي َْر أَنَّ ُه ْم كَانُوا
صلَّيَا ألَجْ ِل ِه ْم ِل َك ْي يَ ْقبَلُوا ُّ
ُس ،ألَنَّهُ لَ ْم يَ ُك ْن قَ ْد َح َّل بَ ْع ُد َ
َويُو َحنَّا ،اللَّ َذي ِْن لَ َّما نَزَ الَ َ
الرو َح ْالقُد َ
ع.
الربّ ِ يَ ُ
ُم ْعت َِمدِينَ بِاس ِْم َّ
سو َ
أعمال الرسل  – 5-1 :19فَ َح َد َ
احي ْالعَا ِليَ ِة َجا َء إِلَى
س بَ ْع َد َما اجْ ت َازَ فِي النَّ َو ِ
ث فِي َما َكانَ أَبُلُّ ُ
وس فِي ُك ِ
وس ،أ َ َّن بُولُ َ
ور ْنث ُ َ
ُس3 .فَقَا َل
أَفَ ُ
س ِم ْعنَا أَنَّهُ يُو َج ُد ُّ
س .فَإِ ْذ َو َج َد تَالَ ِمي َذ 2قَا َل لَ ُه ْم«:ه َْل قَبِ ْلت ُ ُم ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
ُس لَ َّما آ َم ْنت ُ ْم؟ قَالُوا لَهَُ :والَ َ
الرو َح ْالقُد َ
س َ
ع َّم َد ِب َم ْع ُمو ِديَّ ِة الت َّ ْوبَ ِة ،قَائِالً ِلل َّ
ب أ َ ْن يُؤْ ِمنُوا ِبالَّذِي
ش ْع ِ
لَ ُه ْم :فَ ِب َما َذا ا ْعت َ َم ْدت ُ ْم؟ فَقَالُواِ :ب َم ْع ُمو ِديَّ ِة يُو َحنَّا4 .فَقَا َل بُولُ ُ
سِ :إ َّن يُو َحنَّا َ
ع.
ي ِب ْال َم ِسيحِ يَ ُ
الربّ ِ يَ ُ
س ِمعُوا ا ْعت َ َمدُوا ِباس ِْم َّ
سو َ
سو َ
ع5 .فَلَ َّما َ
يَأ ْ ِتي بَ ْع َدهُ ،أ َ ْ
علَ ْي ِه ْم ،فَ َ
ط ِفقُوا يَتَكَلَّ ُمونَ ِبلُغَا ٍ
ت َويَتَنَبَّأُونَ .
علَ ْي ِه ْم َح َّل ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
ض َع بُولُ ُ
أعمال الرسل َ – 7-6 :19ولَ َّما َو َ
ُس َ
س يَ َد ْي ِه َ
عش ََر.
َ 7و َكانَ َج ِمي ُع ِ ّ
الر َجا ِل نَحْ َو اثْنَ ْي َ
ار ت َ ْع ِرفُونَ أ َ ْن ت ُ ْع ُ
ع َ
اء ،يُ ْع ِطي
اآلب الَّذِي ِمنَ ال َّ
س َم ِ
ُ
لوقا  – 13 :11فَإِ ْن ُك ْنت ُ ْم َوأ َ ْنت ُ ْم أ َ ْش َر ٌ
طوا أ َ ْوالَ َد ُك ْم َ
طايَا َج ِيّ َدةً ،فَ َك ْم ِب ْال َح ِر ّ
يِ
ُس ِللَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ.
ُّ
الرو َح ْالقُد َ
الروحِ يَتَكَلَّ ُم ِبأَس َْر ٍار.
ْس أ َ َح ٌد يَ ْس َم ُعَ ،ول ِكنَّهُ ِب ُّ
 1كورنثوس  – 2 :14أ َ َّن َم ْن يَتَكَلَّ ُم ِب ِل َ
س ٍ
هللا ،أل َ ْن لَي َ
ان الَ يُك َِلّ ُم النَّ َ
اس بَ ِل َ
ص ِلّيَ ،وأ َ َّما ِذ ْهنِي فَ ُه َو بِالَ ث َ َم ٍر.
ان ،فَ ُر ِ
ص ِلّي بِ ِل َ
وحي ت ُ َ
 1كورنثوس  – 14 :14ألَنَّهُ ِإ ْن ُك ْنتُ أ ُ َ
س ٍ
ش ْك ِركَ ؟ ألَنَّهُ الَ
ْف يَقُو ُل ِآمينَ ِع ْن َد ُ
ار ْكتَ بِ ُّ
 1كورنثوس َ – 17-16 :14وإِالَّ فَإِ ْن بَ َ
يَِ ،كي َ
الروحِ ،فَالَّذِي يُ ْش ِغ ُل َم َكانَ ْالعَا ِ ّم ّ
سنًاَ ،ول ِك َّن اآلخ ََر الَ يُ ْبنَى.
يَ ْع ِر ُ
ف َما َذا تَقُولُ! 17فَإِنَّكَ أ َ ْنتَ ت َ ْش ُك ُر َح َ
الروحِ ْالقُد ُِسَ ،وا ْبت َ َدأُوا يَتَكَلَّ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَ ٍة أ ُ ْخ َرى َك َما أ َ ْع َ
الرو ُح أ َ ْن يَ ْن ِطقُوا.
طا ُه ُم ُّ
أعمال الرسل َ – 4 :2و ْامتَأل َ ْال َج ِمي ُع ِمنَ ُّ

اإلجابات
صفوا في أعمال 12:8
 .1اقرأ مرقس  .16 :16واآلن اقرأ أعمال الرسل  5 :8و  .12هل أصبح األشخاص الذين ُو ِ
مؤمنين؟
نعم
 .2اقرأ أعمال الرسل  .16-14 :8هل قبِ َل هؤالء معموديّة الروح القدس؟
كالّ
 .3اقرأ أعمال الرسل  .5-1 :19هل هؤالء األشخاص مؤمنون؟
نعم
 .4اقرأ أعمال الرسل  .7-6 :19هل قبلوا معموديّة الروح القدس؟
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المستوى 1
كالّ
مالحظة :يُب ِيّن هذا ّ
أن هذا االختبار متم ِيّ ٌز عن الخالص.
 .5اقرأ لوقا  .13 :11ماذا تقول اآلية في لوقا َّ 13 :11
أن علينا أن نفعل لنقبل الروح القدس؟
أن نسأل
أشخاص باأللسنة ،فماذا يفعلون؟
 .6اقرأ  1كورنثوس  .2 :14عندما يتكلَّ ُم
ٌ
بأسرار
يتحدَّثون إلى الله ويتكلّمون
ٍ
أشخاص باأللسنة ،فماذا يفعلون؟
 .7اقرأ  1كورنثوس  .14 :14عندما يتكلّ ُم
ٌ
تبته ُل روحهم إلى الله
أشخاص باأللسنة ،فماذا يفعلون؟
 .8اقرأ  1كورنثوس  .17-16 :14عندما يتكلّ ُم
ٌ
يُباركون الله بأرواحهم ويقدّمون له الشكر (يحمدون الله)
شخص باأللسنة ،هل هو الذي يتكلَّم أم الروح القدس هو الذي يتكلّم فيه؟
 .9اقرأ أعمال الرسل  .4 :2عندما يتكلّم
ٌ
الشخص نفسه يتكلَّم
 .10اقرأ أعمال الرسل َ .4 :2م ْن الذي يجعل الشخص ين ُ
طق (باأللسنة)؟
الروح القُدُس
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المستوى 1

الدرس الخامس عشر

كيفيَّة قبول الروح القُدُس
بقلم دون كرو
سوف نتحدَّث اليوم عن كيفيّة قبول الروح القُدُس .تقول اآلية في أعمال الرسل ‘‘ ،1 :10وكان في قيصريَّة
رج ٌل اسمه كرنيليوس قائد مئة من الكتيبة التي تُدعى اإليطاليَّة’’ .كانت هذه رتبة عسكريّة ،ربّما نقيبٌ يرأس كتيبةً.
ب ويُصلّي إلى الله في ك ِ ّل حين’’ .كان
ي
ُ
وخائف الله مع جميع بيته يصن ُع حسناتً كثيرةً للشع ِ
وتقول اآلية ‘‘ ،2وهو تق ٌّ
ٌ
بارا يفعل ما هو صال ٌح ويخاف الله وتتّصف حياته بالصالة ،لكن لم يكن لديه عالقة شخصيَّة مع الله من خالل يسوع
ًّ
المسيح.
عصرا)،
َار (حوالي الساعة الثالثة
سا َ
ع ِة التَّا ِ
تقول اآليات ‘‘ ،6-3فَ َرأَى َظا ِه ًرا فِي ُر ْؤيَا نَحْ َو ال َّ
ً
سعَ ِة ِمنَ النَّه ِ
صلَ َوات ُكَ
وس! .فَلَ َّما َ
ش َخ َ
س ِيّدُ؟ فَقَا َل لَهَُ :
َمالَكًا ِمنَ الل ِه د ِ
ف ،قَالََ :ما َذا يَا َ
ص إِلَ ْي ِه َو َد َخلَهُ ا ْل َخ ْو ُ
َاخالً إِلَ ْي ِه َوقَائِالً لَهُ :يَا ك َْرنِي ِليُ ُ
س .إِنَّهُ نَ ِاز ٌل ِع ْن َد
ص َدقَات ُكَ [عطاؤك] َ
َو َ
س ْل إِلَى يَافَا ِرجَاالً َوا ْ
ستَدْعِ ِ
َارا أ َ َما َم الل ِهَ .واآلنَ أ َ ْر ِ
س ْمعَانَ ا ْل ُملَقَّ َ
ب بُ ْط ُر َ
ص ِعدَتْ ت َ ْذك ً
ّ
َ
َ
للمؤلف).
سين
ِ
ِ
س ْمعَانَ َر ُجل َدبَّاغٍ بَ ْيتُهُ ِع ْن َد ا ْلبَحْ ِرُ .ه َو يَقُو ُل لَكَ َماذا يَ ْنبَ ِغي أ ْن ت َ ْفعَلَ’’ (الكلمات بين قَو َ
على الرغم من ّ
بارا حسب األعمال الصالحة التي كان يفعلها ،وكانت حياته
أن هذا الرجل كان يخاف الله ،وكان ًّ
تتَّصف بالصالة أمام الله ،إالّ ّ
أن مال ًكا أُر ِس َل إليه وقال له أن يستدعي سمعان بطرس الذي سيقول له ما ينبغي أن يفعل.
ونقرأ في أعمال الرسل  43 :10بالضبط ما ُ
ب من بطرس أن يقول له‘‘ :له يشه ُد جميع األنبياء أنّ ك َّل َم ْن يؤمن
ط ِل َ
أمرا رائعًا؟ هذا
سين للمؤلّف) .أليس هذا ً
به ينال باسمه [باسم الربّ يسوع المسيح] غفران الخطايا’’ (العبارة بين قو َ
الرجل الذي كانت جميع هذه األعمال تشهد له ،لم يكن لديه عالقة شخصيّة مع الله من خالل يسوع المسيح .قال الله:
‘‘األشياء التي تفعلها عظيمة ،إنّها رائعة وستكون ذكراها أمامي ،لكنّني سأقول لك ما سأفعله .لقد أرسلتُ مال ًكا ليقول لك
أن تستدعي رجالً اسمه بطرس وهو يُخبرك بما ينبغي أن تفعله’’ .وفي أعمال الرسل  34 :10عندما ذهب بطرس إلى
سين للمؤلّف).
بيت كرنيليوس ،قال‘‘ :ك ُّل َم ْن يؤمن به [بالربّ يسوع المسيح] ينال باسمه غفران الخطايا’’ (العبارة بين قو َ
َ
حدث هنا‘‘ .فبينما بطرس يتكلَّم بهذه األمور ح َّل الروح القُدُس على جميع الذين كان
لننظر اآلن إلى ما
ْ
يسمعون الكلمة’’ (أعمال الرسل  .)44 :10كان كرنيليوس يتقبّل بينما كان يسمع عن اإليمان بالمسيح ،فوض َع إيمانه
بالمسيح لمغفرة الخطايا .وحالما فعل هذا ،ح َّل الروح القدس عليه وعلى جميع الذين كانوا في بيته .تقول اآلية ،45
‘‘فاندهش المؤمنونَ الذين من أه ِل الختان ك ّل من جا َء مع بطرس ألنّ موهبة الروح القُدُس قد انس َكبَت على األُمم
َ
ّ
ّ
ُعظمون الله’’ (أية .)46
أيضًا’’ .كيف عرفوا ذلك؟ ‘‘ألنّه كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسن ٍة وي ِ
تظهر عطيّة الروح القُدُس وتق ّدِم الدليل
شخص ما في العهد الجديد،
مرةٍ يح ُّل فيها الروح القُدُس على
ٍ
في ك ِّل َّ
ُ
على أنّهم قبلوا ِمل َء الروح .في العهد الجديد ،كان هؤالء األشخاص عادة ً يتكلّمون بألسن ٍة أو يتنبّأون.

المستوى 1
ركعتُ ذات مساءٍ في حق ٍل في مدينة داالس في والية تكساس وقلتُ ‘‘ :يا الله ،أنا ال أعرف عن ك ِّل هذا التكلُّم
بألسنة ومعموديّة الروح القُدس التي يتحدّث عنها الناس ،لكن إن كانت هناك طريقةٌ أستطيع من خاللها أن أُس ِبّحك ،طريقةٌ
تم ِ ّكنني من أن أُم ِ ّجدكَ  ،طريقةٌ أستطيع بها التحد َ
ُّث بغير لغتي اإلنكليزيّة ،فأنا أُريدها .بدأتُ بالسجود وعبادة الله ،وبينما
أنا أفعل هذا ،أعطاني الروح القُدُس لغةً ،ن ْ
َطقًا لم أعرفه أو أتعلّمه ِمن قَبْل .يقول الكتاب المقدّس في أعمال الرسل ،4 :2
الروحِ ْالقُد ُِسَ ،وا ْبت َ َدأُوا يَتَكَلَّ ُمونَ ِبأ َ ْل ِسنَ ٍة أ ُ ْخ َرى َك َما أ َ ْع َ
الرو ُح أ َ ْن يَ ْن ِطقُوا’’َ .م ْن تكلَّم؟ هُم الذين
طا ُه ُم ُّ
‘‘و ْامتَأل َ ْال َج ِمي ُع ِمنَ ُّ
َ
َّ
ُ
ْ
تكلمواَ .من أعطاهُم أن ينطقوا؟ الروح القدُس.
ْ
أشرار تعرفون أن تُعطوا أوالدكم عطايا جيّدة ،فكم بالحَري اآلب
‘‘فإن كُنتُم وأنتُم
تقول اآلية في لوقا ،13 :11
ٌ
الذي من السماء يُعطي الروح القُدُس للَّذين يسألونه’’ .ك ُّل ما عليك أن تفعله اآلن هو أن تسأل ،وتؤمن بأنّك ستحصل
كرس نفسك لله وابدأ بعبادة الربّ وهو سيُعطيك نُطقًا لتعبدهُ وتم ّجده بلغ ٍة لم تتعلّمها قَط.
عليهّ ِ ،

أسئلة التل َم َذة
 .1اذ ُك ْر بعض المصطلحات التي يستخدمها الكتاب المقدّس حول الخالص.
ف هذه اآلية خبرة المعموديّة بالروح القُدُس؟
تص ُ
 .2اقرأ أعمال الرسل  .15 :11كيف ِ
سل يسوع الروح القُدُس (يوحنا  ،)22 :20لكن بعد بضعة أيّام اعتمدوا فعليًّا بالروح القُدُس (أعمال الرسل :2
 .3قَبِ َل ُر ُ
 .)4-1اقرأ هذه الحقائق وقارن بينها (يوحنا  22 :20وأعمال الرسل .)4-1 :2
 .4اقرأ أعمال الرسل  .8 :1ما هو هدف المعموديّة بالروح القُدس؟
 .5اقرأ أعمال الرسل  39-38 :2و  1كورنثوس  .7 :1هل المعموديّة بالروح القُدُس لنا اليوم؟
 .6اقرأ لوقا  .13 :11إذا كنتَ لم تقبل المعموديّة بالروح القدس ،ماذا ينبغي أن تفعل اآلن؟
 .7اقرأ أعمال الرسل  .4 :2هل ستطلب من الله وتقب َل منه وتعبده بلغة الصالة التي يُعطيك إيّاها؟

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ع َوقَا َل لَهُْ :ال َح َّق ْال َح َّق أَقُو ُل لَكَ ِ :إ ْن َكانَ أ َ َح ٌد الَ يُولَ ُد ِم ْن فَ ْو ُق الَ يَ ْقد ُِر أ َ ْن يَ َرى َملَ ُكوتَ هللاِ.
سو ُ
اب يَ ُ
يوحنا  – 3 :3أ َ َج َ
ْ
ار ِجعُوا ِلت ُ ْم َحى َخ َ
الربّ ِ.
أعمال الرسل  – 19 :3فَتُوبُوا َو ْ
ي أ َ ْوقَاتُ ْالفَ َرجِ ِم ْن َوجْ ِه َّ
طايَا ُك ْمِ ،ل َك ْي ت َأتِ َ
صَ ،و َم ْن لَ ْم يُؤْ ِم ْن يُ َد ْن.
مرقس َ – 16 :16م ْن آ َمنَ َوا ْعت َ َم َد َخلَ َ
ام ًحا لَ ُك ْم ِب َج ِميعِ ْال َخ َ
كولوسي َ – 13 :2و ِإ ْذ ُك ْنت ُ ْم أ َ ْم َواتًا ِفي ْال َخ َ
طايَا َو َ
طايَا.
س ِ
غل َ ِ
س ِد ُك ْم ،أَحْ يَا ُك ْم َمعَهُُ ،م َ
ف َج َ
الروحِِ ،إ ْن َكانَ ُرو ُح ِ
ْس لَهُ ُرو ُح
س ِد بَ ْل فِي ُّ
هللا َ
رومية َ – 9 :8وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَلَ ْست ُ ْم فِي ْال َج َ
سا ِكنًا فِي ُك ْمَ .ول ِك ْن ِإ ْن َكانَ أ َ َح ٌد لَي َ
ْس لَهُ.
ْال َم ِسيحِ ،فَذلِكَ لَي َ
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كيفيَّة قبول الروح القُدُس
ار ِإلَى َحيَاةٍ أَبَ ِديَّةٍ.
ع َذا ٍ
ي ٍ َواألَب َْر ُ
ضي ه ُؤالَ ِء ِإلَى َ
متى  – 46 :25فَيَ ْم ِ
ب أَبَ ِد ّ
ضا فِي ْالبُ َدا َءةِ.
علَ ْينَا أ َ ْي ً
أعمال الرسل  – 15 :11فَلَ َّما ا ْبت َ َدأْتُ أَتَكَلَّ ُمَ ،ح َّل ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
علَ ْي ِه ْم َك َما َ
ُس َ
ُس.
يوحنا َ – 22 :20ولَ َّما قَا َل ه َذا نَفَ َخ َوقَا َل لَ ُه ُم :ا ْقبَلُوا ُّ
الرو َح ْالقُد َ
ص ْوتٌ َك َما
ار بَ ْغتَةً ِمنَ ال َّ
س َم ِ
ض َر يَ ْو ُم ْالخ َْمسِينَ َكانَ ْال َج ِمي ُع َمعًا بِنَ ْف ٍس َو ِ
أعمال الرسل َ – 4-1 :2ولَ َّما َح َ
اء َ
2و َ
ص َ
اح َدةٍَ ،
3و َ
ت َحي ُ
َار َوا ْستَقَ َّر ْ
ظ َه َر ْ
علَى
اصفَ ٍة َو َمأل َ ُك َّل ْالبَ ْي ِ
ِم ْن ُهبُو ِ
ت َ
ب ِريحٍ َ
ع ِ
ت لَ ُه ْم أ َ ْل ِسنَةٌ ُم ْنقَ ِس َمةٌ كَأَنَّ َها ِم ْن ن ٍ
ْث كَانُوا َجا ِلسِينَ َ ،
ُ
ُ
الروحِ ْالقُد ُِسَ ،وا ْبت َ َدأوا يَتَكَلَّ ُمونَ ِبأ َ ْل ِسنَ ٍة أ ْخ َرى َك َما أ َ ْع َ
الرو ُح أ َ ْن يَ ْن ِطقُوا.
ُك ِّل َو ِ
طا ُه ُم ُّ
4و ْامتَأل َ ْال َج ِمي ُع ِمنَ ُّ
اح ٍد ِم ْن ُه ْمَ .
علَ ْي ُك ْمَ ،وت َ ُكونُونَ ِلي ُ
يم َوفِي ُك ِّل ْاليَ ُهو ِديَّ ِة
ور َ
ستَنَالُونَ قُ َّوة ً َمت َى َح َّل ُّ
ش ُهودًا فِي أ ُ ُ
الرو ُح ْالقُد ُ
ُس َ
أعمال الرسل  – 8 :1ل ِكنَّ ُك ْم َ
ش ِل َ
ض.
َوالس ِ
صى األ َ ْر ِ
َّام َرةِ َو ِإلَى أ َ ْق َ
أعمال الرسل  – 39-38 :2فَقَا َل لَ ُه ْم ب ْ
ان ْال َخ َ
طايَا،
س «:تُوبُوا َو ْليَ ْعت َِم ْد ُك ُّل َو ِ
علَى اس ِْم يَ ُ
سو َ
ُط ُر ُ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َ
ع ْال َم ِسيحِ ِلغُ ْف َر ِ
الربُّ ِإل ُهنَا.
علَى بُ ْعدٍُ ،ك ِّل َم ْن يَ ْد ُ
ع ِطيَّةَ ُّ
عوهُ َّ
الروحِ ْالقُد ُِس39 .أل َ َّن ْال َم ْو ِع َد ه َُو لَ ُك ْم َوأل َ ْوالَ ِد ُك ْم َو ِل ُك ِّل الَّذِينَ َ
فَت َ ْقبَلُوا َ
ع ْال َم ِسيحِ.
صينَ فِي َم ْو ِهبَ ٍة َماَ ،وأ َ ْنت ُ ْم ُمت ََو ِقّعُونَ ا ْستِ ْعالَنَ َر ِبّنَا يَ ُ
سو َ
 1كورنثوس َ – 7 :1حتَّى ِإنَّ ُك ْم لَ ْست ُ ْم نَاقِ ِ
ار ت َ ْع ِرفُونَ أ َ ْن ت ُ ْع ُ
ع َ
اء ،يُ ْع ِطي
اآلب الَّذِي ِمنَ ال َّ
س َم ِ
ُ
لوقا  –13 :11فَإِ ْن ُك ْنت ُ ْم َوأ َ ْنت ُ ْم أ َ ْش َر ٌ
طوا أ َ ْوالَ َد ُك ْم َ
طايَا َج ِيّ َدةً ،فَ َك ْم بِ ْال َح ِر ّ
يِ
ُس ِللَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ؟
ُّ
الرو َح ْالقُد َ
الروحِ ْالقُد ُِسَ ،وا ْبت َ َدأُوا يَتَكَلَّ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَ ٍة أ ُ ْخ َرى َك َما أ َ ْع َ
الرو ُح أ َ ْن يَ ْن ِطقُوا.
طا ُه ُم ُّ
أعمال الرسل َ – 4 :2و ْامتَأل َ ْال َج ِمي ُع ِمنَ ُّ

اإلجابات
 .1اذ ُك ْر بعض المصطلحات التي يستخدمها الكتاب المقدّس عن الخالص.
التحول (أعمال  ،)19 :3اإليمان والمعموديّة (مرقس ُ ،)16 :16
غ ِف َرت خطاياي
أن أول َد ثانيةً (يوحنا ،)3 :3
ُّ
(كولوسي  ،)13 :2قبولي لروح المسيح (رومية  ،)9 :8الحياة األبديّة (متى .)46 :25
ف هذه اآلية خبرة المعموديّة بالروح القُدُس؟
تص ُ
 .2اقرأ أعمال الرسل  .15 :11كيف ِ
شخص ما
كأنّ الروح يح ُّل على
ٍ
سل يسوع الروح القُدُس (يوحنا  ،)22 :20لكن بعد بضعة أيّام اعتمدوا فعليًّا بالروح القُدُس (أعمال الرسل
 .3قَبِ َل ُر ُ
 .)4-1 :2اقرأ هذه الحقائق وقارن بينها (يوحنا  22 :20وأعمال الرسل .)4-1 :2
في يوحنا  ،22 :20ق ِب َل التالميذ الروح القُدُس .في أعمال الرسل  ،4-1 :2هؤالء التالميذ أنفسهم امتألوا عندئ ٍذ بالروح
ي)
القدس (وهذا
ٌ
ي وخارج ّ
انغمار داخل ٌّ
 .4اقرأ أعمال الرسل  .8 :1ما هو هدف المعموديّة بالروح القُدس؟
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القو ِة للخدمة (أو للشهادة)
للحصول على ّ
 .5اقرأ أعمال الرسل  39-38 :2و  1كورنثوس  .7 :1هل المعموديّة بالروح القُدُس لنا اليوم؟
مواهب الروح القُدُس ستتوقَّف عند مجيء المسيح الثاني ،لكن ليس قبل ذلك
نعم،
ُ
 .6اقرأ لوقا  .13 :11إذا كنتَ لم تقبل المعموديّة بالروح القدس ،ماذا ينبغي أن تفعل اآلن؟
اطلُبها
 .7اقرأ أعمال الرسل  .4 :2هل ستطلب من الله وتقب َل منه وتعبده بلغة الصالة التي يُعطيك إيّاها؟
نعم ،سأتكلّم ،لكنّ الروح القُدُس هو الذي سوف يُعطيني النُطق (اللغة)
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الدرس السادس عشر

فوائد التكلُّم بأل ِسنَة
بقلم أندرو ووماك
للمرة األولىّ ،
أن جميع األشخاص الذين كانوا
كان أح َد األشياء التي حدثت عند حلول معموديّة الروح القُدُس ّ
موجودين تكلّموا بألسنة .تقول اآليةُ في أعمال الرسل  4 :2إنّه في يوم الخمسين ،امتألوا من الروح القدس وتكلّموا بألسن ٍة
ظهور لحضور الله عندما
مستمر في سفر أعمال الرسل كلّه ،كان هناك
أُخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا .وبشك ٍل
ٍّ
ٌ
قبِل الناس الروح القُدُس.
يخص الروح القُدُس ،لكنّه واح ٌد من المظاهر
بطبيعة الحال ،هناك ما هو أكثر بكثير من التكلُّم بألسنة في ما
ّ
بلسان فليُصلّي لكي يُتَرجَم .ألنّه إن كنتُ أُصلّي
المه ّمة .تقول اآليتان في  1كورنثوس ‘‘ ،14-13 :14لذلك َمن يتكلّم
ٍ
ثمر’’ .عندما تصلّي باأللسنةّ ،
فإن روحك هي التي تصلّي .وعندما تتكلّم بألسنة،
بلسان فروحي تصلّي وأ ّما ذهني فهو بال ٍ
ٍ
َّ
ثمرا.
َرجم ،لكي يصبح فهمك لما تتكلم به ُم ً
صلّي لكي تُت ِ
أستطيع أن أعطي شهادتي الشخصيّة بأنّني عندما قبلتُ معموديّة الروح القُدُس وبدأتُ أتكلّم بألسنة ،تغيّرت
كبير .أنا أؤمن بأنّي عندما ُو ِلدتُ ثانيةً ،أتى المسيح ليسكن داخلي وأودع ك ّل شيءٍ هناك ،لكن عندما ح ّل
حياتي بشك ٍل ٍ
ي الروح القُدُس ،بدأ يتجلَّى لي ولبقيّة الناس .حدث شيئان .في السنة األولى التي صلّيتُ فيها بألسنة ،قال لي عقلي ّ
إن
عل َّ
جنونّ ،
ٌ
هدر للوقت .تطلّبت الصالة باأللسنة إيمانًا منّي ،وهو السبب الذي ألجله تقول اآلية في
هذا
وإن ك ّل ما أفعله هو ٌ
يهوذا ّ 20
إن علينا أن نبني أنفسنا على إيماننا األقدس .وهذا ما يُخرجك خارج نطاق التفكير والمنطق الطبيعيَّين ويضعك
في مجال اإليمان الذي هو عالم ما فوق الطبيعة.
صا لم أُف ِ ّكر فيهم لسنوات .كنتُ أبدأ
والشيء اآلخر الذي اختبرته هو أنّني عندما صلَّيتُ بألسنة ،كنتُ أتذ ّك ُر أشخا ً
يوم أو اثنين ،كانوا يتّصلون بي وأكتشف ّ
أن شيئًا هو بمثابة ُمعجزة قد حدث .حدثت هذه
بالصالة من أجلهم ،وخالل ٍ
ت عديدة حتّى إنّني بدأتُ
مرا ٍ
أخيرا برؤية االرتباط بينها ،وأدركتُ أنّني عندما كنتُ أُصلّي بألسنة ،كنت أصلّي
األشياء ّ
ً
ّ
بحكم ٍة كانت تتجاوز مقدرتي العقليّةّ .
إن روحي التي كانت تعرف ك ّل شيءٍ ولديها فكر المسيح هي التي كانت تصلي
ق لم أكن أقدر أن أفعلها بقدرتي الطبيعيَّة على الفهم كإنسان.
ألجل الناس بطر ٍ
في أحد األيّام ،كنتُ أصلّي بألسنة – كما قلتُ  ،كان التكلُّم باأللسنة يتطلَّب إيمانًا منّي – وكنتُ أصارع بعض
ي
بكالم
األفكار مثل ،كان بإمكانك أن تتحدَّث باللغة اإلنكليزيّة وتكون ذا فائدة بدالً من التكلُّم
ٍ
ٍ
غامض ال معنى له .كان عل ّ
التعامل مع هذه األفكار والتخلُّص منها ،فتابعتُ الصالةَّ .
دق باب منزلي رج ٌل لم أره منذ أربع سنوات .دخل من دون أن
يلقي التحيّة وجلس وبدأ يبكي ويفتح قلبه لي ألنّه كان يعاني من مشاكل كثيرة .جلستُ هناك وأنا أف ّكر وأقول في نفسي
إنّه كان ينبغي أن تكون الصالة باللغة اإلنكليزيّةّ .
لكن الفكرة التالية التي راودتني كانت ،كيف كان لي أن أعرف أن أصلّي
ألجله
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أخيرا ،لم َع في ذهني فجأة ً أنّني كنتُ أُصلّي وكان الله يعمل على إعدادي.
في حين أنّني لم أره منذ أربع سنوات؟
ً
ٌ
إعالن وقلتُ له‘‘ ،أستطيع
كنتُ أصلّي وأتشفَّع له بطريق ٍة لم أقدر على القيام بها لو كنتُ أُصلّي بفهمي الخاص .فجأةً ،أتاني
صته له وأعطيته الجواب.
أن أقول لك ما مشكلتك’’ .أنهيتُ ق ّ
عليك أن تدرك ّ
َ
حدث عندما كنتُ في كنيس ٍة طائفيّة .وهو لم يعرف ما قد حدث معي ،وأنا لم أكن
أن هذا ما
إظهارا لقدرة الله ،وهو استخدمها بطريقة خارق ٍة للطبيعة .هذا هو ما
ضا .وهذا الوضع أخافنا معًا .لكنّه كان
متأ ّكدًا أي ً
ً
تعنيه :عندما تصلّي باألل ِسنةّ ،
وتعرف تما ًما ما تفعله.
فإن روحك هي التي تصلّي .روحك ولدت ثانيةً ولديها فكر المسيح
ُ
ي حدو ٍد في روحكْ .
ّ
قوة وإعالن
إن فيها ِمسحةً من عند الله ولهذا
ُ
إن استطعتَ أن تسير في ّ
تعرف ك ّل شيءٍ  ،وال يوجد أ ّ
روحك ،فإنّها ستغيّر حياتك الجسديّةّ .
الطرق للقيام بذلك ،على الرغم من أنّها ليست الطريقة الوحيدة ،هي فقط
إن إحدى
ُ
إن فعلتَ هذا فإنّك تكون بصدد بناء نفسك في إيمانك األقدسّ ،
وآم ْن أنّك ّ
وإن روحك تصلّي
أدر ْك ِ
أن تبدأ بالتكلُّم باأللسنةِ .
بحكمة الله المخفيّة ،وعندئ ٍذ يأتي اإلعالن من الله .ث ّم بحسب  1كورنثوس  ،13 :14ص ِّل لكي تستطيع ترجمة ما تقول.
أن عليك التوقُّف عن التكلُّم بألسنة والصالة باإلنكليزيّة لكي تُت َر َجم ،إنّه يعني فقط ّ
هذا ال يعني ّ
مثمرا.
أن فهمك أصبح
ً
َرجم إلى اإلنكليزيّة .عندما أُصلّي
إذا ألقيتَ كلمة باأللسنة في خدمة العبادة في الكنيسة ،يجب أن تتوقّف وتُت ِ
فإن ما أفعله هو الصالة باأللسنة والثقة ّ
وحديّ ،
بأن الله سوف يُعطيني إعالنًا ما .في بعض األحيان ،موقفي فقط هو الذي
ع قبل
يمر أسبو ٌ
ي كلمة محدّدة ،لكنّني أرى فجأة ً األشياء بوضوحٍ وأحصل على
منظور مختلف .قد ّ
ٍ
يتغيَّر .قد ال يكون لد َّ
إعالن كام ٍل ،لكنّني أعتقد ّ
بأن الوقت الذي قضيته في الصالة باأللسنة ،واإليمان بأنّني أُترجم ،هو جز ٌء
أن أحصل على
ٍ
من هذه العمليّة.
ب عديدة ،بالتأكيد أكثر من إثبات أنّك قد قبِلتَ الروح القُدُس .يجب أن يكون جز ًءا من
التكلّ ُم باأللسنة مه ٌّم ألسبا ٍ
الحياة اليوميّة .هو وسيلة التواصل مباشرة ً من قلبك إلى اآلب وتجاوز عقلك بشكوكه ومخاوفه .إنّه يبنيك في إيمانك
األقدس ويُطلق حكمة الله المخفيّة .أنا أصلّي أن تكونوا قادرين على اختبار ذلك وأن تطلقوا إيمانكم وتحصلوا على
االستفادة الكاملة من التكلُّم باأللسنة.

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ يهوذا  . 20 :1أيّة فائدة عظيمة تحص ُل عليها بالصالة بالروح القُدس؟
صا امتأل من الروح القُدس؟
 .2اقرأ أعمال الرسل  .4 :2كم شخ ً
 .3اقرأ أعمال الرسل  .4 :2ماذا فعل هؤالء األشخاص نتيجة امتالئهم بالروح القدس؟
بلسان ال تعرفه؟
ي جزءٍ منك يُصلّي عندما تصلّي أنتَ
ٍ
 .4اقرأ  1كورنثوس  .14 :14أ ُّ
شخص ما بلغ ٍة ال يعرفها ،فإلى َم ْن يتو َّجه بكالمه؟
 .5اقرأ  1كورنثوس  .2 :14عندما يتكلَّم
ٌ
شخص ما بلغ ٍة ال يعرفها ،هل يفهم اآلخرون ما يقوله؟
 .6اقرأ  1كورنثوس  .2 :14عندما يصلّي
ٌ
 .7اقرأ  1كورنثوس  .2 :14عندما تصلّي بلغ ٍة ال تعرفها ،بماذا تتكلّم روحك؟
سن ،ماذا تفعل؟
 .8اقرأ كورنثوس  .4 :14عندما تُصلّي باألل ُ
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سن ،ماذا تفعل؟
 .9اقرأ  1كورنثوس  .16 :14عندما تُصلّي باألل ُ

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
الروحِ ْالقُد ُِس.
صلِّينَ فِي ُّ
س ُك ْم َ
يهوذا َ – 20 :1وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم أَيُّ َها األ َ ِحبَّا ُء فَا ْبنُوا أ َ ْنفُ َ
علَى إِي َمانِ ُك ُم األ َ ْق َد ِسُ ،م َ
الروحِ ْالقُد ُِسَ ،وا ْبت َ َدأُوا يَتَكَلَّ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَ ٍة أ ُ ْخ َرى َك َما أ َ ْع َ
الرو ُح أ َ ْن يَ ْن ِطقُوا.
طا ُه ُم ُّ
أعمال الرسل َ – 4 :2و ْامتَأل َ ْال َج ِمي ُع ِمنَ ُّ
ص ِلّيَ ،وأ َ َّما ِذ ْه ِني فَ ُه َو ِبالَ ث َ َم ٍر.
ان ،فَ ُر ِ
ص ِلّي بِ ِل َ
وحي ت ُ َ
 1كورنثوس  – 14 :14ألَنَّهُ إِ ْن ُك ْنتُ أ ُ َ
س ٍ
الروحِ يَتَكَلَّ ُم ِبأَس َْر ٍار.
ْس أ َ َح ٌد يَ ْس َم ُعَ ،ول ِكنَّهُ ِب ُّ
 1كورنثوس  – 2 :14أل َ َّن َم ْن يَتَكَلَّ ُم ِب ِل َ
س ٍ
هللا ،أل َ ْن لَي َ
ان الَ يُك َِلّ ُم النَّ َ
اس بَ ِل َ
سةَ.
سهَُ ،وأ َ َّما َم ْن يَتَنَبَّأ ُ فَيَ ْبنِي ْال َكنِي َ
ان يَ ْبنِي نَ ْف َ
 1كورنثوس َ – 4 :14م ْن يَتَكَلَّ ُم بِ ِل َ
س ٍ
ْف يَقُو ُل ِآمينَ ِع ْن َد ُ
ف
ار ْكتَ بِ ُّ
ش ْك ِركَ ؟ ألَنَّهُ الَ يَ ْع ِر ُ
 1كورنثوس َ – 16 :14وإِالَّ فَإِ ْن بَ َ
يَِ ،كي َ
الروحِ ،فَالَّذِي يُ ْش ِغ ُل َم َكانَ ْالعَا ِ ّم ّ
َما َذا تَقُولُ!

اإلجابات
 .1اقرأ يهوذا  . 20 :1أيّة فائدة عظيمة تحص ُل عليها بالصالة بالروح القُدس؟
عندما أُصلّي بالروح القُدُس أبني نفسي
صا امتأل من الروح القُدس؟
 .2اقرأ أعمال الرسل  .4 :2كم شخ ً
جميعهم
 .3اقرأ أعمال الرسل  .4 :2ماذا فعل هؤالء األشخاص نتيجة امتالئهم بالروح القدس؟
تكلّموا باأللسنة
بلسان ال تعرفه؟
ي جزءٍ منك يُصلّي عندما تصلّي أنتَ
ٍ
 .4اقرأ  1كورنثوس  .14 :14أ ُّ
روحي تُصلّي
شخص ما بلغ ٍة ال يعرفها ،فإلى َم ْن يتو َّجه بكالمه؟
 .5اقرأ  1كورنثوس  .2 :14عندما يتكلَّم
ٌ
إلى الله
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شخص ما بلغ ٍة ال يعرفها ،هل يفهم اآلخرون ما يقوله؟
 .6اقرأ  1كورنثوس  .2 :14عندما يصلّي
ٌ
كالّ
 .7اقرأ  1كورنثوس  .2 :14عندما تصلّي بلغ ٍة ال تعرفها ،بماذا تتكلّم روحك؟
سريَّة (إحدى الترجمات اإلنكليزيّة) ،عالقةٌ حميمةٌ بيني وبين الله (ترجمة ‘‘الرسالة’’ باللغة اإلنكليزيّة)
أسرار،
أمور ّ
ٌ
سن ،ماذا تفعل؟
 .8اقرأ كورنثوس  .4 :14عندما تُصلّي باألل ُ
أبني نفسي
سن ،ماذا تفعل؟
 .9اقرأ  1كورنثوس  .16 :14عندما تُصلّي باألل ُ
أُبارك الله وأُق ّدِم له الشكر

64

الكرازة من خالل التَل َم َذة

المستوى
2
 16درسا

بقلم :أندرو ووماك و دون دبليو كرو
& Andrew Wommack
Don W. Krow

حقوق النشر محفوظة ألندرو ووماك Andrew Wommack
نمنح اإلذن بتصوير الدروس ألغراض التلمذة
بشرط التوزيع المجّاني
ISBN: 978-1-912351-01-5
(الجزء األول من ثالثة)
Andrew Wommack Ministries
P.O. Box 3333
Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

الكرازة من خالل التَل َم َذة

المستوى 2
 16درسا
جدول المحتويات

مصدر جميع األحزان 1..............................................
 1التركيز على الذات هو
ُ
 2كيفيّة التأ ُّمل في كلمة الله 5.....................................................................
 3تجديد الفكر 8 ..................................................................................
 4أهميّة كنيسة المسيح 12 .......................................................................
 5اإلنقاذ 17 ......................................................................................
 6سلطان المؤمن 21.............................................................................
 7الشفاء من خالل الكفارة 26...................................................................
 8عوائق الشفاء 30...............................................................................
 9مسامحة اآلخرين 35..........................................................................
 10الزواج – الجزء األول 40..................................................................
 11الزواج – الجزء الثاني 44..................................................................
 12نوعيَّة محبّة الله – الجزء األول 50........................................................
 13نوعيّة محبّة الله – الجزء الثاني 54........................................................
 14األمور الماليّة – الجزء األول 58...........................................................
 15األمور الماليّة – الجزء الثاني 62..........................................................
 16ما العمل عندما يبدو ّ
أن صلواتك غير ُمستجابَة 65........................................

المستوى الثاني

الدرس األول

مصدر جميع األحزان
التركيز على الذات هو
ُ
تأليف آندرو ووماك
التركيز على الذات هو مصدر الكثير م َما نختبره .هناك آيةٌ في سفر األمثال  13يجب أن تقرأها في كتابك،
يصير بالكبرياء ومع المتشاورين حكمةً’’.
ألنك إذا لم تقرأها بنفسك ،فإنّك لن تصدّقها .تقول اآلية ‘‘ :10الخصا ُم إن ّما
ُ
يعترض الكثيرون على هذه اآلية ويقولون‘‘ :انتظر لحظة! ال يمكن أن يكون الكبرياء وحده سبب النزاع أو الخالف.
يقول سفر األمثال  14 :17الجدال بداية الخصام ،فالخصام سببه أكثر من مجرد الكبرياء وحده‘‘ .السبب هو ما فعله
إن شخصيَّتي هي هكذا’’ّ .
لي فالن’’ .يقول اآلخرون‘‘ :إنّك ال تفهم األمرّ ،
يصير
كل! يقول الكتاب ‘‘الخصا ُم إنّما
ُ
بالكبرياء’’ الكبرياء ليس أحد األسباب الرئيسة للخصام ،إنّه السبب الوحيد .ويعترض آخرون بقولهم‘‘ :عندي مشاكل
ي نظرة ٌ دونيَّة لذاتي فال يمكن اتّهامي بالكبرياء’’.
كثيرة لكن ليس الكبرياء أحدها .لد َّ
علينا أن نُعيد تفسير معنى الكبرياء .إنّه ليس التفكير بأنّك أفضل من
شخص آخر ،لكنّه بك ِّل بساط ٍة رؤية نفسك
ٍ
َم ْركزَ ك ّل شيء .التركيز على الذات هو ً
فعل أص ُل ك ّل كبرياء .في سفر العدد  ،2 :12هاجم هرون ومريم أخاهما موسى
ُكمل
ق آخر وقاال‘‘ :هل كلّم الربُّ موسى وح َده؟ ألَم يُكلّمنا نحن أي ً
ضا؟’’ ث ّم ي ِ
وانتقداه بسبب زواجه من امرأةٍ من عر ٍ
الكتاب كأنه بين قوسين في اآلية ّ 3
أن موسى كان حلي ًما جدًّا أكثر من جميع الناس الذين على وجه األرض .بدال من أن
يجرحه ما قااله ،بدأ يصلي ويتشفَّع ألجلهما.
توقف ً
عندما يقو ُل الكتاب ّ
قليل وف ِ ّكر
إن موسى كان حلي ًما جدًّا ،أكثر حل ًما من جميع الناس على وجه األرض،
ْ
في هذا .ال نعلم كم كان عدد الناس على األرض ،لكن بالتأكيد كانوا يُعَدّون بالماليين ،وكان موسى حلي ًما جدًّا ،أكثر ُحل ًما
ُّ
يظن معظم الناس أنّه إن
من جميع هؤالء الناس .وم ّما يجعل هذا التصريح عجيبًا جدًّا هو أن موسى كان َمن كتب هذا.
كنت ً
ئ ع ّما هو الغرور في الواقع .الكبرياء ال يكمن فقط في
فعل متواضعًا أو وديعًا ،فلن تعرف ذلك .هذا انطبا ٌ
ع خاط ٌ
اعتقادك بأنك أفضل من الجميع ،بل هو التركيز على الذات .هو بمثابة قطعة خشب ،والغرور على أحد جوانبها،
والنظرة الدونيّة للذات على الجانب اآلخر .هاتان الصفتان هما عبارتان معاكستان للشيء نفسه ،وهما على نفس الخشبة،
شخص آخر أو أسوأ من الجميع ،إذ إنّك تر ِ ّكز كليًّا
ٍ
وهي التركيز على الذات .ال يه ُّم إذا كنتَ تعتق ُد بأنّك أفضل من أ ّ
يِ
على الذات .أنتَ تنظر إلى ك ِّل شيءٍ من خالل وجهة النظر هذه .فالشخص الخجول المتر ّدِد  ،هو
شخص متكبِّ ٌر جدًّا
ٌ
تركيزه ينصبُّ على ذاته ،إذ ال يف ِ ّكر ّإل في نفسه.
أن التركيز على الذات هو ً
إن النقطة التي أريد التشديد عليها هي ّ
َّ
فعل أصل ك ّل كبرياء ،وإذا ربطنا هذه الفكرة
يصير بالكبرياء’’ بهذا المعنى ،ما يقوله هو أن تركيزنا على ذواتنا هو الذي يُغضبنا
بأمثال ‘‘ 10 :13الخصام إنّما
ُ
وليس ما يفعله الناس بنا .تركيزنا على الذات هو الذي يجعلنا نتجاوب مع ما يفعله الناس .لن تستطيع أن تو ِقف الناس
عن إزعاجك على اإلطالق ،إن هذا لن يحدث مطلقا .ليس اإليمان هو السيطرة على الناس اآلخرين ،بل هو لمساعدتك
على أن تتعامل مع نفسك ومع ما في داخلك .فال يهم ما يفعله الناس بك.

المستوى 2
اغفر لهم ألنّهم
صلب يسوع ،استطاع أن يلتفت إلى الناس نفسهم الذين كانوا يصلبونه ويقول‘‘ :يا أبتاه،
عندما ُ
ْ
ال يعلمون ماذا يفعلون’’ .لم يُسيطر على أولئك الناس لكنّه سيطر على نفسه .التركيز على الذات هو الذي يُغضبنا .لم
ت يسوع إلى هنا ألجل نفسه ،لكن هكذا أحبَّ العالم حتى أتى إلى هنا ألجلنا .كان يفكر في أ ّم ِه وهو معلَّ ٌق على الصليب،
يأ ِ
تعرض إليه
فطلب من أحد تالميذه أن يعتني بها .استطاع يسوع أن يغفر ويعمل بمحبّة وسط األلم الشديد والظلم وك ّل ما َّ
َ
ألنه لم يكن مر ِ ّك ًزا على نفسه.
تركيزك على الذات هو الذي يغضبك ،ومع ذلك يقول الكتاب إنك يجب أن تكون م ِيّتًا لنفسك .لو كانت هناك
جثةٌ أمامي وأهنتها ورفستها وبصقت عليها أو أهملتها ،فلن تتجاوب .إنك تتجاوب مع ما حولك ليس بسبب تلك األمور
قادرا على إزالة ك ّل العوائق واألمور
الخارجية بل بسبب ما في داخلك .لن تكون قويًّا في اإليمان إلى درج ٍة تجعلك
ً
المزعجة ،لكنك تستطيع أن تتعامل مع نفسك .تستطيع أن تجعل يسوع ربًّا على حياتك وأن تُحبه هو وملكوته والناس
اآلخرين أكثر م ّما تحب نفسك .ستجد عندئذ ،إن فعلت هذا وتعاملتَ مع نفسكّ ،
أن الخالف والنزاع سينتهيان.
إن معرفة ّ
ّ
ألغراض أنانيّة هو مفتا ٌح عظيم لتطبيق ك ّل هذه األمور التي فعلها الله في
أن الله لم يُعطك ملكوته
ٍ
س ّد ك ّل احتياجاتك .عليك أن تتعلم أنك ستكتشف المعنى الحقيقي للحياة بنُكران
حياتك .إنه لم يفعل تلك األمور فقط لكي ت ُ َ
ذاتك وخسارة حياتك .عندما تحبُّ اآلخرين وتحبُّ الله أكثر من نفسك ،تبدأ بنزع فتيل الغضب واألذى وك ّل هذه األمور
التي في داخلك.
إنّي أدعو الله كي يأخذ هذه األمور التي كتبتها ويستخدمها ليفتح قلبك لكي تدرك أن تركيزك على نفسك هو
الذي يُحزنكً .
شخص أو شيءٍ آخر ،عليك أن تقبل واقع كونك المسؤول عن ذلك الحزن
بدل من أن تضع اللوم على
ٍ
وتواجه تركيزك على ذاتك وتتواضع أمام الله وتدعوه إلى أن يدخل حياتك ويُسيطر عليها .هذا هو طريقك للسير
بانتصار.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
سأَلَ ُه ْم :بِ َما َذا ُك ْنت ُ ْم تَتَكَالَ ُمونَ فِي َما بَ ْينَ ُك ْم فِي َّ
ق؟
ومَ .وإِ ْذ َكانَ فِي ْالبَ ْي ِ
ت َ
الط ِري ِ
مرقس َ – 35-33 :9و َجا َء إِلَى َك ْف ِرنَا ُح َ
س َكتُوا ،ألَنَّ ُه ْم ت َ َحا ُّجوا فِي َّ
ض فِي َم ْن ه َُو أ َ ْع َ
عش ََر َوقَا َل لَ ُه ْم :إِ َذا
ق بَ ْع ُ
ض ُه ْم َم َع بَ ْع ٍ
س َونَا َدى االثْنَ ْي َ
34فَ َ
ظ ُم35 .فَ َجلَ َ
الط ِري ِ
آخ َر ْال ُك ِّل َوخَا ِد ًما ِل ْل ُك ِّل.
أ َ َرا َد أ َ َح ٌد أ َ ْن يَ ُكونَ أ َ َّوالً فَيَ ُكونُ ِ
ضا ُمشَا َج َرة ٌ َم ْن ِم ْن ُه ْم يُ َ
لوقا  – 27-24 :22كَان ْ
سودُونَ ُه ْم،
َت بَ ْينَ ُه ْم أ َ ْي ً
ظ ُّن أَنَّهُ يَ ُكونُ أ َ ْكبَ َر25 .فَقَا َل لَ ُه ْمُ «:ملُوكُ األ ُ َم ِم يَ ُ
س ِلّ ُ
صغ َِرَ ،و ْال ُمتَقَ ِ ّد ُم ك َْالخَاد ِِم27 .أل َ ْن
ع ْونَ ُمحْ ِسنِينَ .
ير فِي ُك ْم ِليَ ُك ْن كَاأل َ ْ
ْس ه َك َذا ،بَ ِل ْال َك ِب ُ
علَ ْي ِه ْم يُ ْد َ
طونَ َ
َو ْال ُمت َ َ
26وأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَلَي َ
َ
ئ؟ َول ِك ِنّي أَنَا بَ ْينَ ُك ْم كَالَّذِي يَ ْخ ُد ُم.
ْس الَّذِي يَت َّ ِك ُ
َم ْن ه َُو أ َ ْكبَ ُر :أَلَّذِي يَت َّ ِك ُ
ئ أ َ ِم الَّذِي يَ ْخ ُد ُم؟ أَلَي َ
اءَ ،و َم َع ْال ُمتَشَا ِو ِرينَ ِح ْك َمةٌ.
ير ِب ْال ِكب ِْريَ ِ
ص ُ
صا ُم ِإنَّ َما يَ ِ
أمثال  – 10 :13ا َ ْل ِخ َ
ان،
غالطية َ – 20 :2م َع ْال َم ِسيحِ ُ
ي .فَ َما أَحْ يَاهُ اآلنَ فِي ْال َج َ
سدِ ،فَإِنَّ َما أَحْ يَاهُ فِي ِ
اإلي َم ِ
ص ِلبْتُ  ،فَأَحْ يَا الَ أَنَا ،بَ ِل ْال َم ِسي ُح يَحْ يَا فِ َّ
سهُ ألَجْ ِلي.
ان اب ِْن هللاِ ،الَّذِي أ َ َحبَّنِي َوأ َ ْسلَ َم نَ ْف َ
ِإي َم ِ
وس َواأل َ ْنبِيَا ُء.
اس بِ ُك ُم ا ْفعَلُوا ه َك َذا أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْي ً
ضا بِ ِه ْم ،أل َ َّن ه َذا ه َُو النَّا ُم ُ
متى  – 12 :7فَ ُك ُّل َما ت ُ ِريدُونَ أ َ ْن يَ ْفعَ َل النَّ ُ
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مصدر جميع األحزان
التركيز على الذات هو
ُ
ش ْك ِركَ ؟ ألَنَّهُ الَ
ْف يَقُو ُل ِآمينَ ِع ْن َد ُ
ار ْكتَ ِب ُّ
 1كورنثوس َ – 16 :14و ِإالَّ فَإِ ْن بَ َ
يَِ ،كي َ
الروحِ ،فَالَّذِي يُ ْش ِغ ُل َم َكانَ ْالعَا ِ ّم ّ
ف َما َذا تَقُولُ!
يَ ْع ِر ُ

أسئلة التل َم َذة
ي ِ شيءٍ كان التالميذ يتجادلون في الطريق المؤدية إلى كفرناحوم؟
 .1اقرأ مرقس  .34-33 :9حول أ ّ
 .2هل يعكس هذا األنانيّة في ك ِّل واح ٍد منّا؟
 .3اقرأ مرقس  .35 :9حسب هذا النص ،إن أراد أح ٌد أن يكون ً
أول ،ما الذي يجب أن يصبح؟
 .4فسر تعليم يسوع في لوقا  27-24 :22بالتفصيل.
 .5اقرأ أمثال  .10 :13ما هو الشيء الوحيد الذي يُس ِبّب الخصام؟
 .6اقرأ غالطية  .20 :2كيف يجب أن نعيش حياتنا؟
 .7اقرأ متى  .12 :7ما هو الدواء المضا ّد لألنانيَّة؟

اإلجابات
ي شيءٍ كان التالميذ يتجادلون في الطريق المؤدية إلى كفرناحوم؟
 .1اقرأ مرقس  .34-33 :9حول أ ّ
كانوا يتجادلون عمن هو أعظمهم.
 .2هل يعكس هذا األنانية في ك ِّل واح ٍد منَّا؟
نعم
 .3اقرأ مرقس  .35 :9حسب هذا النص ،إن أراد أح ٌد أن يكون ً
أول ،ما الذي يجب أن يصبح؟
خادم الجميع
اشرحْ تعليم يسوع في لوقا  27-24 :22بالتفصيل.
َ .4
علَى
سيَّ ُدونَ َ
سوعُ :إنَّ ُملُوكَ األ ُ َم ِم يَت َ َ
ثار بَينَ ُه ْم ِجدا ٌل حَو َل أيُّ ُه ْم يُعتَبَ ُر األع َظ َم 52 .فَقا َل لَ ُه ْم يَ ُ
الترجمة ال ُمبَسَّطة هي  :كَما َ
62
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
سنينَ ›! أ ّما أنت ُ ْم فال يَنبَ ِغي ْ
أن تَكُونوا َكذ ِلكَ  ،بَ ْل ِليَك ُِن األعظ ُم فِي ُك ُم األصغ َرَ ،وليَك ُِن
ُ
شعُوبِ ِه ْمَ ،و َم َع َذ ِلكَ يُدعَونَ ‹ ُمحْ ِ
72
َ
س إلَى المائِ َد ِة؟ َ
ير أ ِنّي بَينَ ُك ْم
غ َ
س إلَى المائِ َد ِة أ ْم َم ْن يَخ ِد ُم؟ ألَ َ
يس َم ْن يَج ِل ُ
القائِ ُد بَينَ ُك ْم خادِماً .ف َم ْن أع َظ ُمَ :م ْن يَج ِل ُ
َك َم ْن يَخ ِد ُم.
 .5اقرأ أمثال  .10 :13ما هو الشيء الوحيد الذي يس ِبّب الخصام؟
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المستوى 2
الكبرياء
 .6اقرأ غالطية  .20 :2كيف يجب أن نعيش حياتنا؟
القوة أو الضعف فينا.
بإيمان المسيح (أو اإليمان بالمسيح) ،وليس بالتركيز على نقاط َّ
 .7اقرأ متى  .12 :7ما هو الدواء المضا ّد لألنانيَّة؟
أن نر ِ ّكز على الله وعلى اآلخرين .أن نعام َل اآلخرين مثلما نريد أن يعاملونا.
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الدرس الثاني

كيفيَّة التأ ُّمل في كلمة هللا
بقلم دون كرو
‘‘يستغرق في التفكير ،يف ِ ّكر مليًّا ،ي ِ ّ
ُخط ُ
ّ
ُ
ي
إن كلمة ‘‘يتأ ّمل’’ تعني
ط في العقل ،يهدف ،يقصد’’ .والمعنى الضمن ّ
ضا بكلمة يتخيَّل.
للكلمة اليونانيّة هو ‘‘تدوير شيءٍ ما في الذهن’’ ،وتُت َر َجم أي ً
ضا بتجديد الفكر
هناك سببان للتفكير مليًّا في الكتاب المقدّس‘‘ :التفكير في المعرفة الصحيحة التي يُشار إليها أي ً
واالتّصال بالله من خالل كلمته’’ وذلك من خالل الصالة والتسبيح والتأ ُّمل ،أي التفكير في الله والتأ ُّمل فيه.
يمكن أن نقوم بالتأ ُّمل من خالل دراسة مواضيع – اختيار موضوعٍ ما للتأ ُّمل فيه .على سبيل المثال :المعموديّة.
قاموس ج ِيّد .حاول أن تجد جذر الكلمة التي اشتقَّت منها .ان ُ
ظ ْر وتأ َّمل في
عرف الكلمة من قاموس يوناني أو عبري أو
ٍ
ِّ
سياق اآليات التي ستقودك إلى دراسة مواضيع أُخرى مرتبطة بها ،مثل المغفرة (أعمال الرسل  ،)38 :2التوبة (أعمال
الرسل  ،)38 :2اإليمان (مرقس  ،)16 :16الضمير ( 1بطرس  ،)21 :3دعوة الربّ (أعمال الرسل  )16 :22إلخ...
ق في أسئل ٍة لديك أو أسئل ٍة يُثيرها الكتاب المقدّس ،مثل :هل هناك مؤهّالتٌ ينبغي تحقيقها قبل
عليك أن تف ِ ّكر بعم ٍ
يٍ؟
المعموديّة؟ ما
ُ
ٍ
هدف المعموديّة؟ متى ت ّمت ممارستها؟ في أ ّ
يِ
إطار زمن ّ
يمكن أن نقوم بالتأ ُّمل من خالل دراسة تفسيريّة؛ أي دراسة ك ّل آية من أحد أسفار الكتاب المقدّس .العامل
سفر ما لم ّدةٍ طويل ٍة حتى تصبح محتوياته (آياته وفصوله) معروفةٌ ج ِيّدًا لديك.
ي هو التفكير والتأ ُّمل في ٍ
الرئيس ّ
كما يمكن أن نقوم بالتأ ُّمل من خالل دراسة كلما ٍ
ت معيّنة .ماذا تعني بعض الكلمات؟ ماذا يعني أن نؤمن؟ ما
ُبرر؟ إلخ...
الذي تعنيه كلمة ‘‘ربّ ’’؟ ماذا تعني كلمة ‘‘يسوع’’؟ ماذا تعني كلمة ‘‘المسيح’’؟ وماذا تعني كلمة ي ِ ّ
ويمكنك أن تتأ ّمل من خالل فقرات في الكتاب المقدّس .الفقرة هي وحدة ٌ من األفكار المكتوبة ،وهي عادة ً تحتوي
فقرة جديدةً.
على عدّة جم ٍل .عندما يُغيِّر كاتبٌ ما موضوع التركيز في كتاباته ،فهو يبدأ عادة ً َ
ْ
ُطرح هذا السؤال؟ وكيف
عندما تتأ ّم ُل في الكتاب المقدّس،
الحظ عالمات الترقيم ،مثل إشارة االستفهام .لماذا ي َ
يرتبط بالسياق ،إلخ؟
ّ
ي ليس مجرد النظر إلى الكلمات ،بل هو النظر إلى الله الكامن وراء الكلمة.
إن التأ ُّمل الكتاب ّ

المستوى 2

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
اربُّ َ ،وأ َ ْنت ُ ْم الَ ت َ ْفعَلُونَ َما أَقُولُهُ؟
لوقا َ – 46 :6و ِل َما َذا ت َ ْد ُ
اربُّ  ،يَ َ
عونَ ِني :يَ َ
ش ْعبَهُ ِم ْن َخ َ
طايَا ُه ْم.
ص َ
ست َ ِل ُد ا ْبنًا َوت َ ْد ُ
عو ا ْس َمهُ يَ ُ
ع .ألَنَّهُ يُخ َِلّ ُ
سو َ
متى  – 21 :1فَ َ
ور ِه ْم َو َجا ُءوا بِ ِه ِإلَى بِيالَ ُ
علَ ْي ِه قَائِلِينَ ِ :إنَّنَا َو َج ْدنَا ه َذا يُ ْف ِس ُد األ ُ َّمةَ،
2وا ْبت َ َدأُوا يَ ْشت َ ُكونَ َ
ام ُك ُّل ُج ْم ُه ِ
ط َ
سَ .
لوقا  – 2-1 :23فَقَ َ
َويَ ْمنَ ُع أ َ ْن ت ُ ْع َ
ص َر ،قَائِالًِ :إنَّهُ ه َُو َم ِسي ٌح َم ِلكٌ .
طى ِج ْزيَةٌ ِلقَ ْي َ

أسئلة التل َم َذة
 .1ماذا تعني كلمة ‘‘يتأ َّمل’’؟
 .2ما هما سببا التأ ُّمل الكتابي؟
 .3ما هي دراسة المواضيع؟
 .4ما هي الدراسة التفسيريَّة للكتاب المقدّس؟
 .5اقرأ لوقا  .46 :6ما معنى كلمة ‘‘ربّ ’’ في اعتقادك؟
 .6اقرأ متى  .21 :1ما معنى كلمة ‘‘يسوع’’ في اعتقادك؟
 .7اقرأ لوقا  .2-1 :23ما معنى كلمة المسيح في اعتقادك؟
 .8ما تعريف ‘‘الفقرة’’؟
ي ليس مجرد النظر إلى الكلمات ،لكن
 .9التأ ُّمل الكتاب ّ
إلى ــــــــــــــــــــــــــ.

اإلجابات
 .1ماذا تعني كلمة ‘‘يتأ َّمل’’؟
يقرر شيئ ًا ما في تفكيره
يستغر ُ
ق في التفكيرّ ِ ،
 .2ما هما سببا التأ ُّمل الكتابي؟
صل مع الله بواسطة كلمته (بالتفكير والتأ ُّمل العميق فيه)
للتأ ُّمل في المعرفة الصحيحة (لتجديد الفكر) ،والتوا ُ
 .3ما هي دراسة المواضيع؟
6

كيفيّة التأ ُّمل في كلمة الله
اختيار موضوعٍ من الكتاب المقدَّس لدراسته والتفكير فيه
 .4ما هي الدراسة التفسيريَّة للكتاب المقدّس؟
سفر في الكتاب المقدَّس
دراسة ك ّل آية من آيا ِ
ت ٍ
 .5اقرأ لوقا  .46 :6ما معنى كلمة ‘‘ربّ ’’ في اعتقادك؟
شخص نُطيعه (مثل المدير)
ٌ
 .6اقرأ متى  .21 :1ما معنى كلمة ‘‘يسوع’’ في اعتقادك؟
ُمخ ِلّص يُخ ِلّص اآلخرين من خطاياهم
 .7اقرأ لوقا  .2-1 :23ما معنى كلمة المسيح في اعتقادك؟
ح ليكون ملكًا
شخص ممسو ٌ
ٌ
 .8ما تعريف ‘‘الفقرة’’؟
وحدة من األفكار المكتوبة
ي ليس مجرد النظر إلى الكلمات ،لكنّه ﻟ ــــــــــــــــــــــــــ.
 .9التأ ُّمل الكتاب ّ
لالتّصال بالله من خالل كلمته.
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الدرس الثالث

تجدي ُد الفكر
بقلم دون كرو
يرا أَيُّهَا
فقرت َين .األولى هي من فيلبي  8 :4التي تقولِ ،
‘‘أخ ً
نريد اليوم أن نتحدَّث عن تجديد الفكرَ .أو ُّد أن أقرأ َ
سنٌ ِ ،إ ْن كَانَتْ
اإل ْخ َوةُ ُك ُّل َما ُه َو َحقٌُّ ،ك ُّل َما ُه َو َج ِليلٌُ ،ك ُّل َما ُه َو عَا ِدلٌُ ،ك ُّل َما ُه َو َطا ِه ٌرُ ،ك ُّل َما ُه َو ُم ِ
س ٌّرُ ،ك ُّل َما ِصيتُهُ َح َ
ِ
ٌ
ْ
َ
ّ
َ
فَ ِضيلة َوإِ ْن كَانَ َم ْدحٌ ،ف ِفي ه ِذ ِه افت َ ِك ُروا’’ .يُخبرنا الرسول بولس بوضوح ّ
أن هناك أشيا ًء ينبغي أن نف ِكر فيها .بعبارة
أُخرى ،بإمكاننا أن نختار أفكارنا .أنا أعرف ّ
أفكارا تُناقض أحيانا كلمة الله بحسب رومية األصحاح 7
أن لدينا جميعًا
ً
لكن الكتاب المقدَّس يطلب منّا في فيلبي أالّ
واآليتين  22و  .23يعم ُل ناموس الخطيّة الذي يُحاربنا على مهاجمة أذهانناّ .
الكتاب المقدَّس
نجلس خامدين ونسمح ألفكارنا بأن تعشعش في عقولنا ،بل أن نتم َّكن من اختيار ما نف ِ ّكر فيه .ويخبرنا
ُ
ضا أنّه كما يف ِ ّكر اإلنسان في نفسه هكذا هو (أمثال  .)7 :23إذن ،من المه ِ ّم حقًّا ما نف ِ ّكر فيه.
أي ً
اإلخوة برأف ِة الله أن تق ّدِموا أجسا َدكُم
يقول الكتاب المقدّس في رسالة رومية ،2-1 :12
ُ
‘‘فأطلب إليكُم أيُّها ِ
ذبيحةً حيَّة ُمقَدَّسة َمرضيَّة عند الله عبادَتكُم العقليَّة .وال تُشاكلوا هذا الدهر بل تغيَّروا عن شكلكُم بتجديد أذهانكم
الكتاب ال ُمقدَّس إنّه يمكن أن نتغيَّر بتجديد أذهاننا .هل
لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضيَّة الكاملة’’ .يقول
ُ
تعرف أنّه عندما انطلقَت مركبة الفضاء أبولو إلى الفضاء ،كان عليهم أن يُص ِ ّححوا االتّجاه ك ّل عشر دقائق؟ انطلقَت
المركبة إلى القمر بشك ٍل
متعرج .وعندما هبطت في نهاية المطاف ،كان لديهم منطقة هبوطٍ ُمحدَّدة ﺑـ  500ميل ،وهم
ِّ
ونكرس أنفسنا
بالكاد هبطوا داخل تلك المنطقة ببضعة أقدام .ومع ذلك فقد كانت تلك الرحلة ناجحة .علينا أن نح ّدِد مسارنا
ِّ
سا كامالً للربّ ِ يسوع المسيح بأن نكون ذبيحةً حيَّةّ .
ترغب أحيانا في الزحف خارج
إن مشكلة الذبيحة الحيّة هي أنّها
ُ
تكري ً
المذبح ،ولذلك علينا تصحيح اتّجاه أفكارنا .ينبغي أن يكون لدينا قلبٌ يقول‘‘ ،يا الله ،إنّي أُريدكَ وأري ُد طريقك’’.
سا تا ًّما فحسب ،بل أن نأخذ الخطوة التالية ،التي هي جز ٌء من اختبار الحياة
لسنا ُملزَ مين بتكريس أنفسنا تكري ً
ّ
نرغب في الحصول على نتائج العالم.
المسيحيَّة ال ُمنت َصرة ،ونتغيَّر بتجديد أذهاننا .يجب أال نف ّكر مثل العالم إن كنّا ال
ُ
وكما نقرأ في فيلبي  ،8 :4بإمكاننا أن نختار ما نف ّكر فيه .علينا أن نف ّك ُر في ك ِّل ما هو جليلٌ ،ك ّل ما هو عادلٌ ،وك ّل ما
صيته حسنّ .
إن ما كانوا يفعلونه في العهد القديم هو أن يأخذوا كلمة الله ويضعونها على عضادة الباب وعلى ثيابهم.
وكانت دائ ًما أمامهم باستمرار .كما ّ
ضا
نهارا لكي يعملوا بما تقوله .وكان عليهم أي ً
أن الله أوصاهم أن يتحدّثوا عنها ليالً ً
أن يُخبروا أوالدهم بهذه األمور .من المه ِ ّم جدًّا ما نف ِ ّكر فيه .ومن المه ّم جدًّا إبقاء كلمة الله أمامنا طوال الوقت لكي ننال
حياة الغلبةّ .
إن نقيض التفكير بما هو جلي ٌل وعاد ٌل وصيته حسن ،هو عدم التفكير بأمور الله والروح .تقول اآلية في
الروحِ ُه َو َحيَاةٌ
س ِد ُه َو َم ْوتٌ ’’َّ .
رومية ‘‘ ،6 :8ألَنَّ ا ْه ِت َما َم ا ْل َج َ
لكن الجزء الثاني من تلك اآلية يقولَ ،
‘‘ول ِكنَّ ا ْه ِت َما َم ُّ
سالَ ٌم’’ّ .
إن التفكير في أمور روح الله هو حياة ٌ وسالم .لكن إن بدأنا في التفكير في الزنا وأمور
َو َ
ُ
سيحدث في حياتنا؟ كما يف ِ ّكر اإلنسان في قلبه هكذا هو .إنّنا
العالم والمال والحسد ،وما إلى ذلك ،هل تعرف ما
سنبدأ بالعمل بموجب هذه األشياء .سنبدأ في تطبيق هذه األمور في حياتنا ،وهذا ما سيُد ِ ّمر حياتنا .الرجاء االنتباهّ ،
إن

تجديد الفكر
الحرب الروحيّة الحقيقيّة بالنسبة إلى المؤمن ليست في الواقع مقاومة إبليس أو انتهاره طوال الوقت ،على الرغم من ّ
أن
هناك أوقاتً ينبغي أن نقوم فيها بهذاّ .
لكن الحرب الروحيّة لها عالقة بما نف ِ ّكر ونتأ َّم ُل فيه.
يقول الكتاب المقدّس في إشعياء ّ 3 :26
إن الله سيحفظ سال ًما الشخص الذي يُث ِبّتُ فكرهُ على الله .هناك أوقاتٌ
أثناء النهار علينا فيها كلّنا تصحيح اتّجاهنا ،تما ًما كما يقول الكتاب المقدّس في رومية  .12علينا أن نقول‘‘ ،يا الله ،هذه
ي أن أستدير وأُج ّدِد ذهني وأبدأ في التفكير في ما هو جلي ٌل وعاد ٌل وصيته َحسن’’.
ٌ
أفكار خاطئة .عل َّ
ألمر ما ،وإذا وجدتَ نفسك تف ِ ّكر في أشياء ينبغي أالّ تف ِ ّكر فيها ،عليك أن تتوقَّف في الحال.
إذا كنتَ مستعبدًا
ٍ
سيهرب منّا .هناك أوقاتٌ في حياتي سمحتُ
العدو،
الكتاب المقدَّس إنّنا إن اقتربنا من الله فسيقترب منّا .وإذا قاومنا
يقول
ُ
ُ
ّ
فيها لألمور بأن تتدهور وللكآبة بأن تزداد .في أوقا ٍ
ت كهذه ،من الصعب التقاط الكتاب المقدّس والجلوس وقراءة فقرة
قوتي’’ .هل تعلم ّ
أن غلبتك هي بهذه السهولة؟
والقول‘‘ ،يا الله ،هذا هو ما تقوله عنّي .هذا هو ما تقوله ع َّمن أكون .أنتَ ّ
للعدو أن يفعله بي اآلن .سوف أجلس وأفتح كتابي المقدّس ،ولن أكتفي فقط بقراءة
عليك أن تقول‘‘ ،أنا سأُقاوم ما أسمح
ِّ
بعض الكلمات في هذه الصفحات ،بل إنّني سأكون على اتّصا ٍل بالله من خالل هذه الكلمات .وسوف أُص ِ ّمم على أن أُر ِ ّكز
إن خطاياي مغفورةٌ ،وأنتَ تقول إنّني تط َّهرت .وأنت تقول ّ
تفكيري عليه .ويا ربّ  ،هذا هو ما تقوله عنّي .أنتَ تقول ّ
إن
ال شيء يفصلني عن محبّتك’’ .عندما تجلس هكذا وتف ّكر في ك ِّل األشياء الصالحة الجيّدة التي صنعها الله ألجلك ،فإنّك
ستنسى في لحظا ٍ
ت قليلة فقط ك ّل ما يتعلَّق بتلك األمور األُخرى.
مرة‘‘ ،إنّني أحثّكم فقط على عدم التفكير باألفيال الورديّة
دعني أستخدم مثاالً توضيحيًّا .سمعتُ رجالً يقول ذات ّ
لمدّة عشر دقائق’’ .هل تعرفون ما حدث؟ ّ
إن ك ّل ما فعلناه خالل العشر دقائق التالية كان التفكير باألفيال الورديّة .ث ّم سأل،
آخر ،إنّها الذراع
ي ذراعٍ يرفعها تمثال الحريّة إلى األعلى؟’’ فقال ُ
‘‘ما لون تمثال الحريّة؟’’ قال أحدنا ،أخضر .فقال‘‘ :أ ُّ
اليُمنى .ث ّم سأل‘‘ ،ماذا يوجد في يد تمثال الحريّة؟’’ فقال أحدهم ،إنّها شعلة .ث ّم قال الرجل‘‘ :ماذا حدث ألفكاركم حول
ترون المبدأّ ،
‘‘اطر ْد عنكَ هذه األفكار’’ ألنّك تعرف أنّك
إن األمر ال يتعلَّق بقولنا،
ُ
األفيال الورديّة؟’’ لقد اختفت .هل َ
ستف ِ ّكر فيها .يُخبرنا الكتاب المقدّس في الواقعّ ،
أن علينا استبدال هذه األفكار بأفكار الله ،وعندما نرى التجارب تهاجمنا
بأمور يجب أالّ نف ّكر فيها ،علينا أن نتذ ّكر على الفَور هويّتنا الجديدة .علينا أن نأتي إلى الربّ ونتواصل
ونبدأ في التفكير
ٍ
معه ،ليس فقط من خالل كلما ٍ
ت على صفحات الكتاب المقدّس ،لكن مع الله من خالل هذه الكلمات .ويقول لنا الكتاب
المقدّس في رومية  ،6 :8إنّنا عندما نفعل هذا ،سنرى التغيير في الحياة والسالم اللَّ َذين يهبهما الله لنا بينما تبقى أفكارنا
والتحرر اللَّ َذين اشتراهما
مر َّكزة ً عليه وعلى أمور الروح .ف ّكروا في هذه األشياء يا إخوتي ،وسيروا هذا اليوم بالحريّة
ُّ
المسيح لكم.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
رومية  – 2-1 :12فَأ َ ْ
اإل ْخ َوة ُ ِب َرأْفَ ِة ِ
ضيَّةً ِع ْن َد هللاِِ ،عبَا َدت َ ُك ُم
طل ُ ُ
سةً َم ْر ِ
سا َد ُك ْم َذ ِبي َحةً َحيَّةً ُمقَ َّد َ
هللا أ َ ْن تُقَ ِ ّد ُموا أَجْ َ
ب ِإلَ ْي ُك ْم أَيُّ َها ِ
ضيَّةُ
ع ْن َ
ِي إِ َرا َدة ُ هللاِ :ال َّ
2والَ تُشَا ِكلُوا ه َذا ال َّد ْه َر ،بَ ْل تَغَي َُّروا َ
صا ِل َحةُ ْال َم ْر ِ
ْالعَ ْق ِليَّةََ .
ش ْك ِل ُك ْم بِتَجْ دِي ِد أ َ ْذهَانِ ُك ْمِ ،لت َْختَبِ ُروا َما ه َ
َاملَةُ.
ْالك ِ
ب ُك َّل يَ ْو ٍم:
سالُونِي ِكي ،فَقَبِلُوا ْال َك ِل َمةَ بِ ُك ِّل نَشَاطٍ فَ ِ
صينَ ْال ُكت ُ َ
اح ِ
ف ِمنَ الَّذِينَ فِي ت َ َ
أعمال الرسل َ –11 :17و َكانَ ه ُؤالَ ِء أ َ ْش َر َ
ور ه َك َذا.
ه َْل ه ِذ ِه األ ُ ُم ُ
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ام
الروحِ فَ ِب َما ِل ُّ
ب ُّ
س َ
س َ
س ِد يَ ْهت َ ُّمونَ َ ،ول ِك َّن الَّذِينَ َح َ
س ِد فَ ِب َما ِل ْل َج َ
ب ْال َج َ
رومية  – 6-5 :8فَإِ َّن الَّذِينَ ُه ْم َح َ
لروحِ6 .أل َ َّن ا ْه ِت َم َ
سالَ ٌم.
ام ُّ
الروحِ ه َُو َحيَاة ٌ َو َ
ْال َج َ
س ِد ه َُو َم ْوتٌ َ ،ول ِك َّن ا ْهتِ َم َ
الرأْي ِ ْال ُم َم َّك ِن تَحْ فَ ُ
الربّ ِ ِإلَى األَبَدِ ،أل َ َّن ِفي
علَى َّ
إشعياء  – 4-3 :26ذُو َّ
علَيْكَ ُمت ََو ِ ّكلٌ4 .ت ََو َّكلُوا َ
سا ِل ًما ،ألَنَّهُ َ
سا ِل ًما َ
ظهُ َ
ُور.
يَاهَ َّ
الربّ ِ َ
ص ْخ َر ال ُّده ِ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ رومية  .1 :12ما الذي يجب علينا أن نفعله بأجسادنا؟
 .2اقرأ رومية  .2 :12تقول لنا هذه اآلية إنّنا يجب أن نكون مختلفين عن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ي شيءٍ يجب أن نجعل تفكيرنا يتماشى؟
 .3اقرأ أعمال الرسل  .11 :17مع أ ّ
 .4اقرأ رومية  .6-5 :8اهتما ُم الروح يعني ــــــــــــــــــــــ .
 .5اقرأ رومية  .2-1 :12ما الشيئان اللّذان ينبغي أن نفعلهما ،بحسب هاتين اآليتين؟
 .6اقرأ إشعياء  .3 :26كيف نبقى في حالة السالم الكامل؟
 .7اقرأ إشعياء  .4-3 :26ما هي بعض الطرق التي نستطيع بواسطتها تركيز أذهاننا على الربّ ؟

اإلجابات
 .1اقرأ رومية  .1 :12ما الذي يجب علينا أن نفعله بأجسادنا؟
نق ّدِمها إلى الله
 .2اقرأ رومية  .2 :12تقول لنا هذه اآلية إنّنا يجب أن نكون مختلفين عن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
العالم ،غير المؤمنين
ي شيءٍ يجب أن نجعل تفكيرنا يتماشى؟
 .3اقرأ أعمال الرسل  .11 :17مع أ ّ
مع الكتاب المقدّس ،كلمة الله
 .4اقرأ رومية  .6-5 :8اهتما ُم الروح يعني ــــــــــــــــــــــ .
الحياة والسالم
 .5اقرأ رومية  .2-1 :12ما الشيئان اللّذان ينبغي أن نفعلهما ،بحسب هاتين اآليتين؟
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تجديد الفكر
نق ّد ُم أنفسنا إلى الله كذبيح ٍة مقدَّسة ونبدأ بتجديد أذهاننا
 .6اقرأ إشعياء  .3 :26كيف نبقى في حالة السالم الكامل؟
الرب
بأن نر ِ ّكز أذهاننا على
ّ
 .7اقرأ إشعياء  .4-3 :26ما هي بعض الطرق التي نستطيع بواسطتها تركيز أذهاننا على الربّ ؟
بالصالة وتقديم الحمد ،والتأ ُّمل بكلمة الله ،وتقديم الشكر ،إلخ...
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الدرس الرابع
أهميَّة كنيسة المسيح
بقلم دون كرو
نتحدّث اليوم عن أهميّة كنيسة المسيح .أو ُّد أن أقرأ آيةً من رسالة العبرانيّين  .25 :10إنّها تقولَ ‘‘ ،
غي َْر ت َ ِار ِكينَ
عنَا َك َما ِلقَ ْو ٍم عَا َدةٌ ،بَ ْل َوا ِع ِظينَ بَ ْع ُ
نتطر ُق إلى أهميّة
ب ’’ .بينما
ضنَا بَ ْعضًاَ ،و ِباأل َ ْكث َ ِر َ
اجْ ِت َما َ
َّ
علَى قَد ِْر َما ت َ َر ْونَ ا ْليَ ْو َم يَ ْق ُر ُ
كنيسة المسيح ،سؤالي هو‘‘ ،ما هي الكنيسة؟’’
دربنا
أخذتُ برنامج الكرازة من خالل التلمذة إلى كنيس ٍة محليّة في مدينة كولورادو سبرينغ في والية كولورادوَّ .
صا على استعماله واستخدمناه في المجتمع .بعد ستّة أسابيع من العمل مع هذه الكنيسة المحليّة ،أسَّسنا عشرين درس
أشخا ً
أشهرّ .
لكن راعي
ب مقدّس خارج تلك الرعيّة المحليَّة .وعملنا مع هؤالء األشخاص في دروس الكتاب المقدّس لعدّة
كتا ٍ
ٍ
أن الكتاب المقدَّس يقول ّ
تعرف ّ
يوم إلى الكنيسة الذين
يوم عندما قال‘‘ :أنتَ
إن الربَّ كان يض ُّم ك ّل ٍ
الكنيسة أربكني ذات ٍ
ُ
يخلصون .لماذا ال نرى هؤالء األشخاص من دروس الكتاب المقدّس يأتون إلى الكنيسة؟’’
عندما كنّا نخد ُم في المجتمع ،كان الناس ينالون الخالص ويت ّم تلمذتهم ورعايتهم روحيًّا .لكن ما عناه راعي
الكنيسة في الواقع كان‘‘ ،لماذا ال يأتون لالجتماع معًا صباح يوم األحد في هذا المبنى؟’’ لم يكن مفهومي عن الكنيسة
ضاّ .
إن ما قاله راعي الكنيسة في الواقع أزعجني ،ولم أعرف ما ينبغي أن أفعل .ف ّكرتُ  ،هل برنامج الكرازة
صحي ًحا أي ً
بأشخاص كثيرين ،لكن ما أربكني
من خالل التلمذة ناج ٌح حقًّا؟ وهل نحن نؤ ِث ّر في حياة الناس؟ كنتُ أعل ُم أنّنا على اتّصا ٍل
ٍ
هو سبب عدم مجيئهم إلى خدمة صباح يوم األحد.
إن ما أ ُ ّ
قررتُ أن أقوم بدراسة كلمة ‘‘كنيسة’’ّ .
غطيه في هذا الدرس هو ما اكتشفته .في رومية 1 ،3 :16
َّ
كورنثوس  ،19 :16كولوسي  ،15 :4فيلمون  ،2أعمال الرسل  ،42 :5وأعمال الرسل  ،20 :20يتحدّث الكتاب
ع
أعرف أنّه توجد أنوا ٌ
ي ٍ عن كنيسة العهد الجديد األولى التي كانت تجتمع في بيت أحد األشخاص .أنا
ُ
المقدّس بشك ٍل رئيس ّ
كثيرة ٌ من الكنائس .هناك كنائس بيتيّة ،وكنائس برعيَّ ٍة صغيرةٍ أو كبيرة ،وكنائس ضخمة كبيرة جدًّا .الشيء الوحيد الذي
لفتَ انتباهي في الكتاب المقدّس هو ّ
أن كنيسة العهد الجديد ،بدا أنّها كانت تجتمع معًا في مجموعا ٍ
ت صغيرةٍ من الرعيّة
في بيوت األشخاص.
يقول القاموس التفسيري لكلمات الكتاب المقدّس ،تأليف لورانس او .ريتشارد (صفحة ‘‘ ،)164يمكن أن نعذر
ق متع ّدِدة .إنّها تعني بنا ٌء
شخص
ي
ٍ
ٌ
حائر بعض الشيء بخصوص معنى كلمة ‘‘كنيسة’’؛ نحن نستخدم هذه الكلمة بطر ٍ
أ ّ
َّ
ً
ٌ
إيمان ُمنَظم (الكنيسة المصلحة في أمريكا) [أو الكنيسة المعمدانيّة]،
خاص (مثال ،الكنيسة في الشارع الرابع) ،أو طائفة أو
ّ
وحتّى اجتماع يوم األحد (مثالً ،هل ذهبتَ إلى الكنيسة اليوم)ّ .
خاص’’.
إن أيًّا من هذه االستخدامات ليس كتابيًّا بشك ٍل
ّ
فابتدأتُ أف ّكر ،ماذا يعني هذا في الواقع؟ ماذا تعني كلمة ‘‘كنيسة’’ حقًّا؟ سوف أقتبس المزيد‘‘ .بما ّ
كثيرا من األشخاص
أن ً
مشتركة في العبادةّ ،
يعتقدون ّ
فإن عبارة ‘‘الكنيسة’’ قد تكون
أن الكنيسة هي مبنى للخدمات الدينيّة بدالً من أن تكون رعيّة
ِ
ضلّلَة’’ّ .
أشخاص معًا بهدف العبادة أو الصالة أو
إن الكلمة اليونانيّة لكلمة كنيسة هي  ekklesiaوتعني حرفيًّا اجتماع
ُم ِ
ٍ

أهميّة كنيسة المسيح
مجرد االستماع إلى صوت الله .سوف أقرأ بعض األشياء األُخرى هنا Ecclesia‘‘ .في العهد
التسبيح ،أو
ّ
ي عد ٍد من المؤمنين .كما يمكن استخدامها في ما يتعلَّق بالجماعات الصغيرة التي كانت تجتمع
الجديد يمكن أن تشمل أ ّ
في البيوت (رومية  .)5 :16وتشمل جميع المؤمنين في مدين ٍة كبيرةٍ (أعمال الرسل  ،)22 :11أو منطقة جغرافيّة كبيرة،
مثل آسيا أو غالطية’’ .ويتابع هذا التفسيرّ ،
ي كان في أحد البيوت .وعندما كانت هذه الرعيّة
‘‘إن اجتماع الكنيسة النمو َذج ّ
ٌ
ٌ
إعالن ،له ترجمة’ ( 1كورنثوس  .)26 :14كان األفراد
لسان ،له
مزمور ،له تعلي ٌم ،له
تجتمع ‘فك ُّل واح ٍد منكم له
ٌ
يشاركون بالكالم وكان اآلخرون ‘‘يحكمون بدقّة’’ على ما يُقال ( 1كورنثوس  ...)29 :14هذه المشاركة بقيت عامالً
أساسيًّا في وجود الكنيسة كجماعة إيمان ...كان من المتوقَّع من ك ّل شخص أن يشارك ويخدم اآلخرين بموهبته الروحيّة’’.
أشخاص معًا بهدف النظر إلى
ع
تقول اآلية في عبرانيّين  ، 25:10غير تاركين اجتماعنا’’ .الكنيسة هي اجتما ُ
ٍ
ي لكنيسة العهد
يسوع ،مسبّحين الرب ،ليحصلوا على إرشا ٍد من الربّ وليعملوا بموجب ذلك اإلرشاد .كان الهدف الرئيس ّ
ي .كانوا يجتمعون لبناء بعضهم البعض في اإليمان.
الجديد األولى هو البناء الروح ّ
مكان يشاركون إيمانهم بيسوع المسيح ،وبينما
كانت الكنيسة األولى كنيسةً تبشيريّة .كان الناس ُمنتشرين في ك ّل
ٍ
كانوا يفعلون هذا ،كان الربُّ يض ُّم المؤمنين إلى الكنيسة – ليس إلى المبنى – كان يض ُّم المزيد إلى شعب الله عندما كانوا
ضا،
ضا ،ولممارسة مواهبهم الروحيّة ،ولخدمة بعضهم بع ً
يتوبون ويؤمنون .ث ّم كانوا يجتمعون معًا لتشجيع بعضهم بع ً
ضا عن طريق تناول وجبة طعام سويّةً .وعندما كانوا يجتمعون ،كانوا
وليكون لديهم وقتٌ في الشركة مع بعضهم بع ً
ضا .ث ّم كانوا يخرجون ويكرزون بكلمة الله ،وهكذا كانت هذه الدورة الكاملة
يمارسون مواهبهم الروحيّة لبناء بعضهم بع ً
ً
صغيرا
تبدأ ثانيةً .لقد آمنوا بالربّ يسوع المسيح وكانوا يجتمعون معًا .كان من الممكن أن يكونوا مجموعة كبيرة ً أو عددًا
ً
من الناس الذين كانوا يجتمعون في البيوت .في الواقع ،لم يكن ذلك األمر مه ًّما طالما أنّهم كانوا يجتمعون سويّةً باسم
ضا حيث كانت النتيجة
ضا وألخذ الشركة مع بعضهم بع ً
الربّ ِ بهدف ممارسة مواهبهم الروحيَّة ولتشجيع بعضهم بع ً
النهائيّة التعليم أو بناء بعضهم البعض.
اكتشفتُ َّ
أن ما كنّا نقوم به في برنامج الكرازة من خالل التلمذة بواسطة الكنيسة المحليّة التي ذكرتها سابقًا،
عندما كنّا نجتمع في عشرين مجموع ٍة مختلفة لدرس الكتاب المقدّس في أنحاء المدينة ،هو أنّنا كنّا نجتمع في عشرين
مرة في األسبوع ألنّنا كنّا نجتمع
كنيس ٍة مختلفة .لم تكن كنيسة كما نعرفها اليوم ،لكنّنا كنّا نجتمع ک ‘‘كنيسة’’ عشرين ّ
معًا باسم الربّ ِ يسوع لتشجيع بعضنا البعض وللنظر إلى الربّ ِ يسوع ولنتعلَّم من كلمة الله ولنمارس مواهبنا الروحيّة.
مهما كانت الكنيسة التي تذهب إليها – سوا ٌء أكانت طائفيّة أو غير طائفيّة ،أو إذا كنتم تجتمعون في كنيس ٍة
فإن الكتاب المقدّس يقول لنا إنّه عندما نرى اليوم يقرب والخطيّة تكثرّ ،
ضخم ٍة أو في مجموع ٍة بيتيّة صغيرة – ّ
فإن نعمة
الله ستزداد أكثرّ .
إن النعمة سوف تزداد داخل هذه االجتماعات لشعب الله .في الكنيسة حيث لك ِّل
دور في خدمة
مؤمن ٌ
ٍ
ضا ونحن نمارس موهبتنا الروحيّة مع
ضا وتشجيع بعضنا بع ً
ضا ووعظ بعضنا بع ً
يسوع المسيح ،يمكننا خدمة بعضنا بع ً
بعضنا البعض.
سوف نستفي ُد جميعًا من خالل اجتماعنا مع مجموع ٍة من المؤمنين بهذه الطريقة .حتى ولو ّ
أن اثنين أو ثالثة
فقط يجتمعون باسم الربّ ِ يسوع ،علينا أن نجتمع معًا بشك ٍل ُمنت َ َ
ظم .من الج ِيّد أن نجتمع معًا الستخدام مواهبنا الروحيّة،
ولن ِع َ
ضا ،وللنظر معًا إلى يسوع ،والصالة من أجل بعضنا البعض .هناك الكثير الذي
ظ بعضنا بع ً
ضا ،ونش ِ ّجع بعضنا بع ً
يمكن أن نقوله عن الكنيسة .يمكننا أن نتحدّث عن الشيوخ واألساقفة والقساوسة وهيئة الكنيسة الحاكمةّ ،
لكن هذا ليس
هدف هذا التعليمّ .
إن هدفه هو أن نعرف هدف الكنيسة وأن نعرف أنّه ال ضرورة لكي نبقى منعزلين كرج ٍل وحي ٍد على
جزيرةٍ بمفرده .ال يمكننا أن نحيا بهذه الطريقة .عندما ننال الخالص ،يضعنا الله في جسد المسيح – جماعة المؤمنين
ضا وخدمة
حول العالم .إنّنا في حاج ٍة إلى بعضنا البعض وفي حاج ٍة إلى أن نجتمع معًا ككنيسة الله لتشجيع بعضنا بع ً
ضا بالمواهب الروحيّة التي أعطانا إيّاها الله .أنا أُش ّجعكم ،اجتمعوا اليوم معًا مع شعب الله.
بعضنا بع ً
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اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
عبرانيّين َ – 25 :10
علَى قَد ِْر َما ت ََر ْونَ ْاليَ ْو َم
ضنَا بَ ْع ً
عا َدةٌ ،بَ ْل َوا ِع ِظينَ بَ ْع ُ
ضاَ ،و ِباأل َ ْكث َ ِر َ
عنَا َك َما ِلقَ ْو ٍم َ
غي َْر ت َِاركِينَ اجْ ِت َما َ
ب.
يَ ْق ُر ُ
ت ُمعَ ِلّ ِمينَ َو ُمبَ ِ ّ
ع ْال َم ِسيحِ.
أعمال الرسل َ – 42 :5وكَانُوا الَ يَزَ الُونَ ُك َّل يَ ْو ٍم فِي ْال َه ْي َك ِل َوفِي ْالبُيُو ِ
ش ِرينَ بِيَ ُ
سو َ
س ِلَ ،وال َّ
صلَ َواتِ.
أعمال الرسل َ – 42 :2وكَانُوا ي ِ
الر ُ
ش ِر َك ِةَ ،و َكس ِْر ْال ُخب ِْزَ ،وال َّ
علَى ت َ ْع ِل ِيم ُّ
ُواظبُونَ َ
54واأل َ ْمالَكُ َو ْال ُم ْقتَنَيَاتُ كَانُوا
ش ْيءٍ ُم ْشت ََر ًكا.
أعمال الرسل َ – 45-44 :2و َج ِمي ُع الَّذِينَ آ َمنُوا كَانُوا َمعًاَ ،و َكانَ ِع ْن َد ُه ْم ُك ُّل َ
َ
اح ٍد احْ ِتيَا ٌج.
يَ ِبيعُونَ َها َويَ ْق ِس ُمونَ َها بَيْنَ ْال َج ِميعَِ ،ك َما يَ ُكونُ ِل ُك ِّل َو ِ
ِب
س ِة :أ َ َّوالً ُر ُ
ض َع هللاُ أُنَا ً
 1كورنثوس  – 28 :12فَ َو َ
سالً ،ثَانِيًا أ َ ْن ِبيَا َء ،ثَا ِلثًا ُمعَ ِلّ ِمينَ  ،ث ُ َّم قُ َّواتٍَ ،وبَ ْع َد ذلِكَ َم َواه َ
سا فِي ْال َكنِي َ
ع أ َ ْل ِسنَةٍ.
يرَ ،وأ َ ْن َوا َ
ِشفَاءٍ  ،أَع َْوانًا ،ت َ َدا ِب َ
س ٌ
ان ،لَهُ ِإ ْعالَ ٌن،
اإل ْخ َوةُ؟ َمت َى اجْ ت َ َم ْعت ُ ْم فَ ُك ُّل َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم لَهُ َم ْز ُم ٌ
ور ،لَهُ ت َ ْع ِلي ٌم ،لَهُ ِل َ
 1كورنثوس  – 26 :14فَ َما ه َُو ِإذًا أَيُّ َها ِ
ان.
لَهُ ت َْر َج َمةٌ .فَ ْليَ ُك ْن ُك ُّل َ
ش ْيءٍ ِل ْلبُ ْنيَ ِ
أعمال الرسل َ – 1 :6وفِي تِ ْلكَ األَي َِّام ِإ ْذ تَكَاث َ َر التَّالَ ِميذَُ ،ح َد َ
علَى ْال ِعب َْرانِ ِيّينَ أ َ َّن أ َ َر ِاملَ ُه ْم ُك َّن يُ ْغفَ ُل
ث ت َ َذ ُّم ٌر ِمنَ ْاليُونَانِ ِيّينَ َ
ع ْن ُه َّن ِفي ْال ِخ ْد َم ِة ْاليَ ْو ِميَّ ِة.
َ
يعقوب  – 27 :1اَل ِ ّديَانَةُ َّ
ضيقَتِ ِه ْمَ ،و ِح ْف ُ
الطاه َِرة ُ النَّ ِقيَّةُ ِع ْن َد ِ
سهُ
هللا اآل ِ
ِي ه ِذهِ :ا ْفتِقَا ُد ْاليَت َا َمى َواأل َ َر ِام ِل فِي ِ
ان نَ ْف َ
اإل ْن َ
ظ ِ
س ِ
به َ
بِالَ َدن ٍَس ِمنَ ْالعَالَ ِم.
احدٍَ 01 ،م ْش ُهودًا لَ َها فِي
1تيموثاوس ِ – 11-9 :5لت ُ ْكتَتَبْ أ َ ْر َملَةٌِ ،إ ْن لَ ْم يَ ُك ْن ُ
سنَةًْ ،ام َرأَة َ َر ُجل َو ِ
ع ْم ُرهَا أَقَ َّل ِم ْن ِستِّينَ َ
ضايِقِينَ  ،اتَّبَعَ ْ
سل َ ْ
ت ْالغُ َربَا َءَ ،
ع َمل
ع َد ِ
ضافَ ِ
صا ِل َحةٍ ،إِ ْن ت َ ُك ْن قَ ْد َربَّ ِ
غ َّ
ت ْال ُمت َ َ
ت األ َ ْوالَ َد ،أ َ َ
ت ُك َّل َ
سا َ
ت أ َ ْر ُج َل ْال ِق ّدِيسِينَ َ ،
أ َ ْع َمال َ
علَى ْال َم ِسيحِ ،ي ُِر ْدنَ أ َ ْن يَت َزَ َّوجْ نَ .
ارفُ ْ
صا ِلحٍ11 .أ َ َّما األ َ َر ِام ُل ْال َح َدثَاتُ فَ ْ
ض ُه َّن ،ألَنَّ ُه َّن َمت َى بَ ِط ْرنَ َ
َ
اإل ْن ِجي ِل يَ ِعي ُ
شونَ .
 1كورنثوس  – 14 :9ه َك َذا أ َ ْي ً
ضا أ َ َم َر َّ
اإل ْن ِجي ِلِ ،منَ ِ
الربُّ  :أ َ َّن الَّذِينَ يُنَادُونَ بِ ِ
متى  – 40-35 : 25أل َ ِنّي ُج ْعتُ فَأ َ ْ
س ْوت ُ ُمو ِني.
سقَ ْيت ُ ُمو ِنيُ .ك ْنتُ غ َِريبًا فَ َآو ْيت ُ ُمو ِنيُ 36 .
طعَ ْمت ُ ُمو ِنيَ .
ع ِط ْشتُ فَ َ
ع ْريَانًا فَ َك َ
ع ْ
اربُّ َ ،مت َى َرأ َ ْينَاكَ َجائِعًا فَأ َ ْ
طشَانًا
َم ِري ً
ضا فَ ُز ْرت ُ ُمونِيَ .محْ بُو ً
ي 37 .فَي ُِجيبُهُ األَب َْر ُ
طعَ ْمنَاكَ  ،أ َ ْو َ
ار ِحينَئِ ٍذ قَائِلِينَ  :يَ َ
سا فَأَت َ ْيت ُ ْم إِلَ َّ
40
39
38
َ
َ
َ
َ
َ
يب
س ْونَاكَ ؟ َو َمت َى َرأ ْينَاكَ َم ِري ً
سقَ ْينَاكَ ؟ َو َمت َى َرأ ْينَاكَ غ َِريبًا فَ َآو ْينَاكَ  ،أ ْو ُ
سا فَأت َ ْينَا إِلَيْكَ ؟ فَي ُِج ُ
ضا أ ْو َمحْ بُو ً
ع ْريَانًا فَ َك َ
فَ َ
صا ِغ ِر ،فَ ِبي فَعَ ْلت ُ ْم.
ْال َم ِلكُ َويَ ُ
قول لَ ُه ْمْ :ال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْمِ :ب َما أَنَّ ُك ْم فَعَ ْلت ُ ُموهُ ِبأ َ َح ِد ِإ ْخ َوتِي ه ُؤالَ ِء األ َ َ
ش ْيئًا ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه
اح َدةٌَ ،ولَ ْم يَ ُك ْن أ َ َح ٌد يَقُو ُل إِ َّن َ
س َو ِ
ور الَّذِينَ آ َمنُوا قَ ْلبٌ َو ِ
اح ٌد َونَ ْف ٌ
أعمال الرسل َ – 35-32 :4و َكانَ ِل ُج ْم ُه ِ
س ُل ي َُؤ ُّدونَ ال َّ
ع ِظي َمةٌ كَان ْ
َت
لَهُ ،بَ ْل َكانَ ِع ْن َد ُه ْم ُك ُّل َ
الربّ ِ يَ ُ
الر ُ
ش َها َدة َ ِب ِقيَا َم ِة َّ
ع ِظي َم ٍة َكانَ ُّ
سو َ
عَ ،ونِ ْع َمةٌ َ
ش ْيءٍ ُم ْشت ََر ًكاَ 33 .و ِبقُ َّوةٍ َ
اب ُحقُول أ َ ْو بُيُو ٍ
ان
علَى َج ِمي ِع ِه ْمِ 34 ،إ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن ِفي ِه ْم أ َ َح ٌد ُمحْ ت َا ًجا ،أل َ َّن ُك َّل الَّذِينَ كَانُوا أ َ ْ
َ
ص َح َ
ت كَانُوا يَ ِبيعُونَ َهاَ ،ويَأْتُونَ ِبأَثْ َم ِ
35
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
على ك ِّل أ َح ٍد َك َما يَكونُ لهُ احْ تِيَا ٌج.
س ِل ،فَ َكانَ يُوز ُ
الر ُ
ضعُونَ َها ِعن َد أ ْر ُج ِل ُّ
ْال َمبِيعَاتَِ ،ويَ َ
ع َ
اص ُركَ ِم ْس َ
ارا.
ورا ِ
أمثال  – 10-9 :3أ َ ْك ِر ِم َّ
ط ً
يض َمعَ ِ
ت غَلَّتِكَ 10 ،فَت َْمت َ ِل َ
ئ خَزَ ا ِئنُكَ ِش ْبعًاَ ،وت َ ِف َ
الربَّ ِم ْن َمالِكَ َو ِم ْن ُك ِّل بَا ُك َ
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أهميّة كنيسة المسيح

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
 .1اقرأ عبرانيّين  .25 :01ما الذي علينا عدم تركه؟
 .2اقرأ أعمال الرسل  .42 :5في الهيكل وفي ك ِّل بي ٍ
ت كان يت ُّم ــــــــــــــــــ عن يسوع و ــــــــــــــــــ به يوميًّا.
 .3اقرأ أعمال الرسل  .42 :2ما األشياء األربعة التي واظبَت الكنيسة األولى على القيام بها؟
 .4اقرأ أعمال الرسل  .45-44 :2واظبَت الكنيسة على تقديم المال لبناء موقفٍ لسيّارات الكنيسة .صح أم خطأ
اذكر ثمانية أنواعٍ مختلف ٍة من المواهب التي وضعها الله في كنيسته؟
 .5اقرأ  1كورنثوس .28 :12
ْ
 .6اقرأ  1كورنثوس  .26 :14عندما كان شعب الله يجتمع معًا ككنيسة ،كانت هناك حريّةٌ للتعبير عن المواهب .اذ ُك ْر
خمسة أشياء كانت تحدث عندما كانوا يجتمعون.
ي مع ــــــــــــــــــــــ .
 .7اقرأ أعمال الرسل  .1 :6كانت كنيسة العهد الجديد األولى تتشارك الطعام اليوم ّ
 .8اقرأ يعقوب  .27 :1النوع الوحيد من الديانة التي يهت ُّم بها الله هي الديانة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 .9اقرأ  1تيموثاوس  .11-9 :5أيّة معايير كان ينبغي لألرامل المدعومين من كنيسة العهد الجديد األولى أن يُح ِقّقوها؟
ضا ـــــــــــــــ .
 .10اقرأ  1كورنثوس  .14 :9باإلضافة إلى دعم الكنيسة لألرامل واليتامى والفقراء ،كانت تدع ُم أي ً
 .11اقرأ متى  .40-35 :25لماذا يعتقد الناس ّ
بأن إعطاء المال في طبق العطاء هو الطريقة الوحيدة للعطاء المقدَّم لله؟
 .12اقرأ أعمال الرسل  35-32 :4و أمثال  .10-9 :3ماذا كان يفعل شيوخ وقساوسة الكنيسة األولى باألموال؟

اإلجابات
 .1اقرأ عبرانيّين  .25 :10ما الذي علينا عدم تركه؟
اجتماعنا معُا كمؤمنين
 .2اقرأ أعمال الرسل  .42 :5في الهيكل وفي ك ِّل بي ٍ
ت كان يت ُّم ــــــــــــــــــ عن يسوع و ــــــــــــــــــ به يوميًّا.
التعليم والتبشير
 .3اقرأ أعمال الرسل  .42 :2ما األشياء األربعة التي واظبَت الكنيسة األولى على القيام بها؟
سل ،والشركة ،وكسر الخبز (المشاركة في تناول الطعام واالشتراك في العشاء الربّاني) والصالة
الر ُ
وا َظبوا على تعليم ُ
 .4اقرأ أعمال الرسل  .45-44 :2واظبَت الكنيسة على تقديم المال لبناء موقفٍ لسيَارات الكنيسة .صح أم خطأ
خطأ
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اذكر ثمانية أنواعٍ مختلف ٍة من المواهب التي وضعها الله في كنيسته؟
 .5اقرأ  1كورنثوس .28 :12
ْ
سل واألنبياء والمع ِلّمون وصانعو ال ُمعجزات والذين لديهم مواهب شفاء وال ُمعينون المساعدون والذين لديهم
الر ُ
ُ
َّ
مواهب إداريّة والذين يتكلمون بألسن ٍة غير معروفة
 .6اقرأ  1كورنثوس  .26 :14عندما كان شعب الله يجتمع معًا ككنيسة ،كانت هناك حريّةٌ للتعبير عن المواهب .اذ ُك ْر
خمسة أشياء كان تحدث عندما كانوا يجتمعون.
بإعالن ِمن عند الله ،وأخر يتكلَّم بألسنة ،وآخر يُترجم
كان لدى أحدهم ترنيمةً ،ولدى آخر تعليم ،وكان آخر يُخبرهم
ٍ
األلسنة
ي مع ــــــــــــــــــــــ .
 .7اقرأ أعمال الرسل  .1 :6كانت كنيسة العهد الجديد األولى تتشارك الطعام اليوم ّ
األرامل
 .8اقرأ يعقوب  .27 :1النوع الوحيد من الديانة التي يهت ُّم بها الله هي الديانة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
التي تهت ُّم باألرامل واليتامى في ضيقتهم
 .9اقرأ تيموثاوس  .11-9 :5أيّة معايير كان ينبغي لألرامل المدعومين من كنيسة العهد الجديد األولى أن يُح ِقّقوها؟
‘‘األرملة التي كانت توضَع على قائمة ال َمدع ُّومين يجب أن تكون امرأةً في الستّين من عمرها على األقلّ ،وكانت
ُمخلصة لزوجها .ويجب أن تكون محت َ َرمة من الجميع بسبب األعمال الصالحة التي فعلتها .هل أحسنَت تربية
بتواضع؟ هل ساعدت الذين كان في ضائقة؟ هل
أوالدها؟ هل كانت لطيفةً مع الغرباء؟ هل خد َمت مسيحيّين آخرين
ٍ
كانت دائ ًما مستع ّدةً للقيام بأعما ٍل حسنة؟ يجب أالّ تكون األرامل الشابّات على القائمة ( 1تيموثاوس 11-9 :5
ترجمة حديثة).
ضا ـــــــــــــــ
 .10اقرأ  1كورنثوس  .14 :9باإلضافة إلى دعم الكنيسة لألرامل واليتامى والفقراء ،كانت تدع ُم أي ً
الذين يخدمون كلمة الله
 .11اقرأ متى  .40-35 :25لماذا يعتقد الناس ّ
بأن إعطاء المال في طبق العطاء هو الطريقة الوحيدة للعطاء المقدَّم لله.
ألنَّ هذا هو ما تعلَّموه
 .12اقرأ أعمال الرسل  35-32 :4و أمثال  .10-9 :3ماذا كان يفعل شيوخ وقساوسة الكنيسة األولى باألموال؟
الرب بعطائهم
أع َطوا الذين هم في حاج ٍة واكرموا
َّ
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الدرس الخامس

اإلنقاذ
بقلم دون كرو
سوف نتحدّث اليوم عن موضوع دراسة الشياطين .أمضى يسوع خدمته على األرض وهو يطرد الشياطين
ويشفي المرضى ويُقيم األموات ويقوم بمعجزا ٍ
الشريرة من الناس .يقول
ت أُخرى .قضى ربع خدمته وهو يطرد األرواح
ّ
والقوة الذي
ُس
الكتاب المقدّس في أعمال الرسل ‘‘ ،38 :10يسوع الذي من الناصرة كيف مس َحهُ الله بالروحِ القُد ِ
َّ
س ِلّط عليهم إبليس ألنّ الله كان معهُ’’ .وتقول اآليةُ في  1يوحنا ‘‘ ،8 :3ألجل هذا
خيرا ويشفي جميع ال ُمت َ
جا َل يصن ُع ً
ي نظرة ٌ مختلفةٌ إلى الشياطين – كنتُ أعتق ُد ّ
بأن الشياطين واألرواح
ظه َر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس’’ .كان لد َّ
أُ ِ
الشريرة واألرواح النجسة ،مهما أر ّدتُم أن تدعوهم – لم تكن تظهر إالّ في الهند أو دول العالم الثالث حيث الناس ال
ّ
ي بل يعبدون األصنام .لكنّني كنتُ ُمخطئاً.
ي الحقيق ّ
يعبدون اإلله الح ّ
اختبار حصل معي قبل بضع سنوا ٍ
ت في كنيس ٍة في مدينة داالس في والية تكساس .كان
َأو ُّد أن أُخبركم عن
ٍ
جميع الناس يرنّمون عندما سقطت هذه الفتاة فجأة ً على األرض .بدا وكأنّها كانت تُعاني من الصرع .وصدف وجود
فطلب أن
ب هناك اسمه الدكتور رايس .كان لبعض األشخاص الحاضرين بيت يقع على مساف ٍة قصيرةٍ من الكنيسة،
طبي ٍ
َ
يأخذوها إلى هناك لكي يفحصها .عندما أخذناها إلى البيت ،كانت هذه الفتاة مثل َّ
سعت َين،
قط ٍة متو ّحشة .كانت عيناها متو ِ ّ
ي يتحد ُ
َّث من خالل هذه الفتاة المراهقة الصغيرة الحجم ،التي كانت تزن أق ّل من خمسة وأربعين
وكان هناك صوتٌ ذكر ٌّ
كيلوغرا ًما .فجأة ً بدأ هذا الشيء يهاجمني لفظيًّا ويقول كلمات مثل‘‘ ،أنت ذاهبٌ إلى جهنّم’’ .قلتُ ‘‘ ،كالّ ،لستُ ذاهبًا’’ كنتُ
ي شيءٍ شبي ٍه بهذا من قبل مطلقًا .قال الصوت‘‘ ،نعم ،أنتَ ذاهبٌ إلى جهنّم’’ ،فقلتُ ‘‘ ،كالّ،
خائفًا ألنّني لم أكن قد رأيتُ أ ّ
ّ
ي ،ولم أعرف ما ينبغي عمله أو كيفيّة التعا ُمل مع هذا
لستُ ذاهبًا .لستُ ذاهبًا إلى جهنَّم’’ .بدا
وكأن لديه ّ
قوة أو سلطة عل َّ
الشيء الذي في داخل الفتاة.
المقربين خائفًا جدًّا إلى درجة أنّه غادر على الفَور .وهكذا بقيتُ وحدي .ف ّكرتُ  ،ما الذي
كان أحد أصدقائي
َّ
قوة خارقة غير طبيعيّة ،وبدأت تتكلّم لغةً تشبه األلمانيّة التي لم تتعلّمها على اإلطالق
أستطي ُع أن أفعله؟ كان لدى الفتاة ّ
– جميع أنواع مظاهر الشيطان خرجت منها .كانت الشياطين تسكنها ،ومع أنّني لم أكن أعرف ما ينبغي أن أفعله ،إالّ
أنّني كنتُ دائ ًما أؤمن ّ
األمر شبيها بالوضع عندما كنتَ طفالً تشاهد أفالم
بأن للكتاب المقدَّس القدرة والسلطان .كان
ُ
اص الدماء
ُخر ُج هذا األخير صليبًا فيبدأ م ّ
دراكيوال المرعبة المخيفة .يتقدَّم م ّ
ص ُ
صاص الدماء نحو الشخص ،وفجأة ً ي ِ
ت غريبةٍ .هذه كانت نظرتي إلى الكتاب المقدَّس .كنتُ أعل ُم ّ
بإصدار أصوا ٍ
القوة ،لكنّني لم أعرف كيف أستخرج
أن لديه ّ
القوة من الكتاب المقدّسّ .
لكن نعمة الله ساعدتني ألنّني لم يسبق لي أن اختبرتُ وضعًا كهذا ِمن قَبل على اإلطالق .فتحتُ
ّ
ْ
‘‘وإِذ ُو ِج َد
كتابي المقدّس في العهد الجديد،
وصدف أن فتحتُ رسالة فيلبي .بدأتُ أقرأ من األصحاح  2األيات َ ،11-8
َ
9
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
ضاَ ،وأ ْع َ
انَ ،و َ
طاهُ ا ْس ًما فَ ْوقَ ُك ِّل اس ٍْم
بِ .لذلِكَ َرفعَهُ اللهُ أ ْي ً
ع َحتَّى ال َم ْوتَ َم ْوتَ ال َّ
فِي ا ْل َه ْيئ َ ِة َك ِإ ْن َ
سهُ َوأطا َ
ص ِلي ِ
ض َع نَ ْف َ
س ٍ
اء َو َم ْن َ
ع
سو َ
سو َ
س َم ِ
ِ 01ل َك ْي تَجْ ث ُ َو ِبا ْ
ف ُك ُّل ِل َ
ع ُك ُّل ُر ْكبَ ٍة ِم َّم ْن فِي ال َّ
س ِم يَ ُ
ان أَنَّ يَ ُ
ض َو َم ْن تَحْ تَ األ َ ْر ِ
علَى األ َ ْر ِ
ضَ 11 ،ويَ ْعت َ ِر َ
س ٍ
ب’’.
ا ْل َم ِ
سي َح ُه َو َر ٌّ
ب ِل َمجْ ِد الل ِه اآل ِ

المستوى 2
قال الشيطان‘‘ :ال تَقُ ْل هذا ،ال أ ُ ُ
طيق هذه الكلمات! ال تقُ ْل هذا!’’ فف ّكرتُ  ،يا له من ر ِ ّد فع ٍل! ولذلك قلتُ ‘‘ ،حسنًا
األرض و َم ْن تحتَ األرض’’ .فصرخت الفتاة‘‘ ،ال تقُ ْل هذا!
ستجثو باسم يسوع ك ّل ركب ٍة – م َّمن في السماء و َم ْن على
ِ
أطيق هذه الكلمات! ال تقُ ْل هذا ،ال تقُل هذا!’’ .فف َّكرت ّ
ُ
أن الشيطان قد ُج َّن جنونه داخل تلك الفتاة ،وك ُّل ما كنتُ أفعله
ال
9
ْ
انَ ،و َ
بِ .لذ ِلكَ
سهُ َوأ َ َطا َ
ع َحتَّى ا ْل َم ْوتَ َم ْوتَ ال َّ
ض َع نَ ْف َ
‘‘و ِإذ ُو ِج َد فِي ا ْل َه ْيئ َ ِة َك ِإ ْن َ
هو قراءة كلمة الله .فقرأتها ثانيةًَ ،
ص ِلي ِ
س ٍ
01
ض َو َم ْن
اء َو َم ْن َ
سو َ
س َم ِ
س ًما فَ ْوقَ ُك ِ ّل ا ْ
َرفَّعَهُ اللهُ أ َ ْيضًاَ ،وأ َ ْع َطاهُ ا ْ
س ٍم ِل َك ْي تَجْ ث ُ َو ِبا ْ
ع ُك ُّل ُر ْكبَ ٍة ِم َّم ْن ِفي ال َّ
س ِم يَ ُ
علَى األ َ ْر ِ
صدر عنه ر ُّد الفعل نفسه،
ومرة ً أُخرى
سو َ
ع ا ْل َم ِ
ف ُك ُّل ِل َ
ب’’َّ .
ان أَنَّ يَ ُ
تَحْ تَ األ َ ْر ِ
ضَ 11 ،ويَ ْعت َ ِر َ
سي َح ُه َو َر ٌّ
ب ِل َمجْ ِد الل ِه اآل ِ
َ
س ٍ
‘‘ال تقُ ْل هذا! ال أطيق هذه الكلمات’’ .ث ّم أمسك الشيطان أُذنَي الفتاة وقالت‘‘ ،ال تقُل هذا! ال أطيق هذه الكلمات! ال تقُل
هذا!’’ رمى الشيطان الفتاة على األرض أمامي وبدأت تجثو باسم يسوع .فقلتُ ‘‘ ،باسم يسوع ستجثو ك ّل ركب ٍة م َّمن في
األرض’’.
السماء و َم ْن على األرض و َم ْن تحت
ِ
ي .ظننتُ أنّه سوف يجلدني ويضربني ويرميني خار ًجا – لم أكن
قبل لحظاتٍ ،كان للشيطان سلطان ّ
وقوة عل َّ
أعرف! ك ُّل ما كنتُ أعرفه ّ
قوة ،ففتحته وبدأتُ أقرأ .يقول الكتاب المقدّس في رسالة أفسس ،17 :6
أن للكتاب المقدّس ّ
العدو .إنّه سيف
ي مثل السيف الذي يجرح ويؤذي
ّ
‘‘خذوا ...سيف الروحِ الذي هو كلمة الله’’ .هناك سال ٌح هجوم ٌّ
ُ
َ
جرب إبليس يسوع؟ أتى إليه إبليس وقال‘‘ :سأعطيك جميع ممالك العالم
الروح ،كلمة الله .هل تذكرون ما
حدث عندما ّ
ْ
إلهكَ تس ُجد وإيّاهُ وحدهُ تعبُدْ’’( .متى 10 :4
‘‘اذهب يا شيطان ألنّه
خررتَ وسج َّدتَ لي’’ .قال يسوع:
ْ
ٌ
مكتوب َ
للر ّ ِ
إن َ
ب ِ
اقتبس من كلمة الله .استخ َد َم يسوع
مكتوب’’ ،ث ّم
‘‘مكتوب يا شيطان...
جربَّه إبليس
مرة ً أُخرى ،فقال يسوع:
وجربهُ َّ
ّ
ث ّم ّ
ٌ
ٌ
َ
سيف الروح ،ويقول الكتاب المقدّس ّ
إن إبليس تركه إلى حين.
ّ
العدو هو سيف الروح ،الذي هو كلمة الله‘‘ .هل تعلمون ما الذي تعلّمته من
إن السالح الوحيد الذي لدينا لنهزم
ّ
أشعر بالجوع وأنّني يجب أن أذهب ألبحث عن
أرغب فيها في دراسة الكلمة ،أف ّكر كم
مرة
ُ
ذلك ،لقد تعلَّمتُ هذا :في ك ِّل َّ
ُ
شيءٍ آكله ،أو أف ِ ّك ُر في ك ِّل األشياء التي لم أفعلها ذلك اليوم .أنا أعرف ّ
صف التلمذة سيكون لديهم ك ّل
أن األشخاص في
ِّ
أخيرا وجدّتُ الح ّل .هناك شي ٌء ما في الكتاب المقدَّس يريدنا الله أن
أنواع األعذار لعدم تم ُّكنهم من المجيء إلى الصف..
ً
نعرفهَّ ،
صف التلمذّة ،يكون هناك
مرةٍ تأتي لدراسة كلمة الله أو لحضور
ِّ
لكن إبليس ال يريدنا أن نعرفه .إذن ،في ك ِّل ّ
العدو أن تعرفه – إنّه ال يريدك أن تعرف اإلله من خالل هذه الكلمات.
شي ٌء في كلمة الله ال يريدك
ُّ
هناك مملكة ال ُ
ظلمة وهناك مملكة ابن الله الحبيب .تقول اآلية في كولوسي  ،13 :1الذي أنقذنا من سلطان
شخص ما فيه السلطة
الظلمة ونقلنا إلى ملكون ابن محبّته’’ .في أيّة مملك ٍة أنتَ اآلن؟ المملكة هي المكان الذي يملك
ٌ
وال ُحكم .يسوع المسيح ملك .هل أعطيته حياتك؟ هل أنت تتبعهُ اليوم ،أو هل تسمح ألشياء أُخرى أن يكون لها األولويّة
يارب وأنتم ال تفعلون ما أقوله؟’’ إنّه يريد أن يكون
يارب
في حياتك؟ قال يسوع في لوقا ‘‘ ،46 :6ولماذا تدعونني
ّ
ّ
ظالم تحاول أن تمنعهُ من أن يكون متق ِ ّد ًما يسود على حياتك .والسبب هو ّ
العدو
أن
واألول في حياتك .هناك مملكة
متق ِ ّد ًما
ٍ
َّ
ّ
عدواّ .
ف ّ
إن اسمه الشيطان ،ولديه قوى
يريد أن يحت ّل مكان السيادة ذاك .تعا َل إلى يسوع اليوم بك ّل قلبك
واعر ْ
أن هناك ًّ
ِ
لكن الكتاب المقدّس يُخبرنا ّ
شيطانيّةّ ،
ٌ
سلطان عليه.
أن لدينا
أخرجوا شياطين .م ّجانًا أخذتم
قال يسوع في متى ‘‘ ،8 :10اشفوا مرضى .ط ِ ّهروا بُر ً
صا .أقيموا الموتىِ .
للعدو أن يُبعدكم
م ّجانًا أعطوا’’ .اكرزوا بإنجيل الملكوت ،وبينما تفعلون هذا سيكون لكم سلطةٌ على العدو .ال تسمحوا
ِّ
ع ّما يريده الله لحياتكم في ما بعد .اجعلوا يسوع ربًّا واألول في حياتكم .لن تندموا مطلقًا.
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اإلنقاذ

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
علَى ُ
س ْ
ظ ْل َم ِة ه َذا ال َّد ْه ِر،
اءَ ،م َع ال َّ
س ِ
ت َم َع َد ٍم َولَحْ ٍم ،بَ ْل َم َع ُّ
ينَ ،م َع ُوالَ ِة ْالعَالَ ِم َ
ار َ
الر َؤ َ
عتَنَا لَ ْي َ
أفسس  – 12 :6فَإِ َّن ُم َ
ص َ
سالَ ِط ِ
َم َع أَجْ نَا ِد ال َّ
س َما ِويَّاتِ.
وحيَّ ِة فِي ال َّ
الر ِ
ش ِ ّر ُّ
مرقس َ – 17 :16وه ِذ ِه اآليَاتُ تَتْبَ ُع ْال ُمؤْ ِمنِينَ  :ي ُْخ ِر ُجونَ ال َّ
اطينَ بِاس ِْميَ ،ويَتَكَلَّ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَ ٍة َجدِي َدةٍ.
شي َ ِ
يعقوب  – 7 :4فَ ْ
ب ِم ْن ُك ْم.
اخ َ
يس فَيَ ْه ُر َ
ضعُوا ِهللِ .قَا ِو ُموا ِإ ْب ِل َ
َار ،يَ ْ
ض َم ِح ُّل.
ظ َه ُر قَ ِليالً ث ُ َّم يَ ْ
ِي َحيَات ُ ُك ْم؟ ِإنَّ َها بُخ ٌ
يعقوب  – 14 :1أ ْنت ُ ُم الَّذِينَ الَ ت َ ْع ِرفُونَ أ َ ْم َر ْالغَدِ! ألَنَّهُ َما ه َ
َطيَّ ِة ،بَ ْل قَ ِ ّد ُموا َذ َواتِ ُك ْم ِ
ت بِ ّر ِهللِ.
هلل كَأَحْ يَاءٍ ِمنَ األ َ ْم َوا ِ
ضا َء ُك ْم آالَ ِ
ضا َء ُك ْم آالَ ِ
ت إِثْ ٍم ِل ْلخ ِ
ت َوأ َ ْع َ
رومية َ – 13 :6والَ تُقَ ِ ّد ُموا أ َ ْع َ
س ِد ألَجْ ِل ال َّ
ش َه َواتِ.
ع ْال َم ِسي َحَ ،والَ ت َ ْ
الربَّ يَ ُ
رومية  – 14 :13بَ ِل ْالبَ ُ
سوا َّ
سو َ
صنَعُوا ت َ ْدبِ ً
يرا ِل ْل َج َ
ش ْي َ
اربُّ َ ،حتَّى ال َّ
ض ُع لَنَا ِباس ِْمكَ ! 18 .فَقَا َل لَ ُه ْمَ :رأَيْتُ ال َّ
طانَ
لوقا  – 19-17 :10فَ َر َج َع ال َّ
شيَ ِ
اطينُ ت َْخ َ
س ْبعُونَ ِبفَ َرحٍ قَا ِئلِينَ  :يَ َ
ساقِ ً
س ْل َ
ش ْي ٌء.
ض ُّر ُك ْم َ
سوا ْال َحيَّا ِ
ق ِمنَ ال َّ
ب َو ُك َّل قُ َّوةِ ْالعَد ّ ُِوَ ،والَ يَ ُ
س َم ِ
اء19 .هَا أَنَا أُع ِ
طانًا ِلتَدُو ُ
ْطي ُك ْم ُ
ار َ
َ
ت َو ْالعَقَ ِ
طا ِمثْ َل ْالبَ ْر ِ

أسئلة التل َم َذة
ي مع الشياطين؟
تص ْ
 .1اقرأ أفسس  .12 :6كيف ِ
ف هذه اآلية صراعنا الروح ّ
علّم هذه اآلية عن سلطة المؤمن؟
 .2اقرأ مرقس  .17 :16ما ت ُ ِ
 .3اقرأ يعقوب  .7 :4ماذا يجب على الشخص الذي يسعى إلى إنقاذ نفسه من الشياطين أن يفعل؟
ب فيه؟
ير إلى شيءٍ مرغو ٍ
 .4اقرأ يعقوب  .14 :1كيف يخدعنا الشيطان بتحويل شيءٍ ّ
شر ٍ
 .5اقرأ رومية  .13 :6إذا مأل
شخص ما حياته باألشياء التي للمسيح ،ستشعر الشياطين بعدم الراحة وتغادر .ماذا تطلب
ٌ
منّا هذه اآلية أن نفعل؟
سير في ُ
 .6اقرأ رومية  .14 :13تتغذّى الشياطين على أعمال الجسد ،إذن دعها
طرق الله
تتضو ُر جو ً
َّ
عا من خالل ال َ
بالمحبّة والقداسة .علينا أالّ نصنع ــــــــــــــــــــــ للجسد.
يطلب منّا يسوع مطلقًا أن نصلّي إليه لطرد الشياطين .لقد أعطانا سلطانًا لنفعل ذلك .تخبرنا
 .7اقرأ لوقا  .19-17 :10ال
ُ
هذه اآلية ّ
قوة وسلطانًا على ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
أن لدينا ًّ

اإلجابات
ي مع الشياطين؟
تص ْ
 .1اقرأ أفسس  .12 :6كيف ِ
ف هذه اآلية صراعنا الروح ّ
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المستوى 2
إنّه يوصَف كمصارعة
علّم هذه اآلية عن سلطة المؤمن؟
 .2اقرأ مرقس  .17 :16ما ت ُ ِ
لدينا سلطانٌ باسم يسوع لطرد الشياطين
 .3اقرأ يعقوب  .7 :4ماذا يجب على الشخص الذي يسعى إلى إنقاذ نفسه من الشياطين أن يفعل؟
ع لله ومقاومة إبليس
الخضو ُ
ب فيه؟
ير إلى شيءٍ مرغو ٍ
 .4اقرأ يعقوب  .14 :1كيف يخدعنا الشيطان بتحويل شيءٍ ّ
شر ٍ
شر ٍير يبدو مرغوبًا فيه)
إنّه يعمل بواسطة شهواتنا (لجعل شيءٍ ّ
شخص ما حياته باألشياء التي للمسيح ،ستشعر الشياطين بعدم الراحة وتغادر .ماذا تطلب
 .5اقرأ رومية  .13 :6إذا مأل
ٌ
منّا هذه اآلية أن نفعل؟
ال نستسل ْم للخطيّة بل نس ِلّم حياتنا إلى الله ونق ّدِم أعضاءنا (أعضاء جسدنا) كأدوات ِب ٍ ّر لله
سير في ُ
 .6اقرأ رومية  .14 :13تتغ ّذى الشياطين على أعمال الجسد ،إذن دعها
طرق الله
تتضور جو ً
َّ
عا من خالل ال َ
بالمحبّة والقداسة .علينا أالّ نصنع ــــــــــــــــــــــ للجسد.
تدبيرا
ً
 .7اقرأ لوقا  .19-17 :10ال
يطلب منّا يسوع مطلقًا أن نصلّي إليه لطرد الشياطين .لقد أعطانا السلطان لنفعل ذلك.
ُ
تخبرنا هذه اآلية ّ
قوة وسلطانًا على ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
أن لدينا ًّ
العدو
قوة
ّ
ك ِ ّل ّ
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ُ
بقلم أندرو ووماك
نتطرق ليس إلى السلطان الذي لدينا فحسب،
أعطانا الله سلطانًا كمؤمنين .ولكي نعالج هذا الموضوع علينا أن
ّ
قوة ُمبالَ ٌغ فيها .وانقا َد المسيحيّون في االعتقاد بأنّنا
بل لسلطان الشيطان أي ً
ضا .لقد أ ُ ِ
ي اهتما ًما ال يستحقّه ونُ ِسبَت إليه ّ
عط َ
قوةً ،وبأنّنا ال نكاد نكون قادرين على التعامل معه .لكن ليس هذا ما يعلّمه الكتاب المقدّس على
نحارب كائنًا يفوقنا َّ
ولحم بل مع الرؤساء مع السالطين
اإلطالق .يقول الكتاب المقدّس في أفسس ‘‘ ،12 :6فإنّ مصارعتنا ليست مع د ٍَم
ٍ
الشر الروحيّة في السماويّات’’ .إذن ،الشيطان هو أحد العوامل وهو
وع ُوالة العالم على ظلمة هذا الدهر ،مع أجناد
ّ
ي من الرؤساء والسالطين الذين نتعامل معهم ،لكن اآلية التي تسبق هذه اآلية تقول ّ
موجودٌ .كما ّ
إن
أن لديه تسلس ٌل هرم ٌّ
علينا أن نَثبُتَ ض َّد مكايد إبليسّ .
قوة ٌ فقط تم ّكنه من
القوة الوحيدة التي يملكها الشيطان ضدّنا هي الخداع .ليس لديه ّ
إن ّ
التغلُّب علينا.
وحواء ،لم يستخدم الشيطان بعض قواه العظمى.
في تكوين األصحاح  ،3نرى أنّه خالل التجربة األولى ض ّد آدم ّ
ضخم أو في في ٍل ،ويض َع قدمه على رأس آدم ُمه ِ ّددًا كليهما قائالً،
حيوان
على سبيل المثال ،بدالً من أن يسكنَ في
ٍ
ٍ
ومكراّ .
إن السبب الذي جاء
عا من مخلوقات الله ،أو األكثر ُخبثًا
‘‘اخدُماني وإالّ’’ ،سكنَ في حيَّة ،المخلوق األكثر خدا ً
ً
ي شيءٍ  .ك ُّل ما كان
القوة إلرغام آدم ّ
من أجله الشيطان من خالل الحيّة هو ألنّه لم يكن لديه في الواقع ّ
وحواء على عمل أ ّ
باستطاعته أن يفعله كان الخداع .لقد هاجم طبيعة الله وصفاته وبدأ بانتقاده قائالً‘‘ ،الله ال يُحبّكما في الواقع – إنّه يحجب
وحواء ويغريهما بارتكاب الخطيّة ض ّد الله .كانا هما َمن يملكان
ُجرب آدم
أشياء عنكما’’.
استخدم الشيطان الخداع لي ّ
ّ
َ
السلطان كلّه ،والسبب الذي من أجله قام الشيطان بهذا العمل وبهذه الطريقة هو ألنّه لم تكون لديه القدرة على مواجهة
الله.
هناك المزيد ألقوله لكن الوقتَ ال يُسعفني ،لكن إحدى النقاط الرئيسة التي أو ُّد أن تالحظونها لها عالقة بسلطان
عدو ُمنهزمّ .
المؤمن ،عليك أن تدرك ّ
قوته الوحيدة ضدّك هي أن
قوةٍ
إن ّ
وسلطان عليك .إنّه ٌّ
أن الشيطان ال يملك أيّة َّ
ٍ
ّ
تتحطم اآلن ،يمكنك أن تقولّ :
ي هذه الطلقات’’،
يهاجمك بالكذب والخداع .إذا كانت حياتك
‘‘إن الشيطان هو الذي يو ِ ّجه إل َّ
تر َّد على أكاذيبه وخداعه .لو لم تستسلم للشيطان ،لما كان سيمتلك
ُزوده بالذخيرة .يجب عليك أنتَ أن ُ
لكنّك أنتَ َمن ي ّ ِ
ب.
سدِ ،لَ ْ
القوة ليغزو حياتك .تقول اآليات في  2كورنثوس ‘‘ ،5-3 :10أَنَّنَا َوإِ ْن كنَّا نَ ْ
ب ا ْل َج َ
سنَا َح َ
سلُكُ فِي ا ْل َج َ
س َ
َار ُ
َّ
س ِد نُح ِ
ُ
ً
ونَ .هاد ِِمينَ ُ
ع ْل ٍو يَ ْرت َ ِف ُع ِض َّد َم ْع ِرفَ ِة الل ِه،
س ِديَّة ،بَ ْل قَاد َِرةٌ ِبالل ِه َ
ظنُونًا َو ُك َّل ُ
ِإ ْذ أ َ ْ
علَى َهد ِْم ُح ُ
ستْ َج َ
َاربَتِنَا لَ ْي َ
س ِلحَة ُمح َ
ص ٍ
سيحِ’’ .تتحدَّث هذه اآليات عن أسلحة معركتك ،وك ُّل سالحٍ يُذكَر يُشير إلى عقلك
س ِرينَ ُك َّل ِفك ٍْر ِإلَى َطا َ
َو ُم ْ
ع ِة ا ْل َم ِ
ستَأ ْ ِ
ي شيءٍ ضدّك إالّ من خالل الخداع.
ي ّ
قوة ليفعل أ ّ
ويتعامل مع أفكارك .ليس للشيطان أ ّ
البدء ،كان الله ،طبعًا ،يملك ك ّل السلطان .ولذلك ك ِّل
َأو ُّد أن أُل ِ ّخص بسرعة بعض األشياء .في
وقوةٍ
ِ
سلطان َّ
ٍ
بتفويض منه .عندما خلق السماء واألرض،
قوته من ذاته .وك ُّل شيءٍ آخر يكون
ٍ
ينبثقان من الله ألنّه الوحيد الذي يستم ُّد ّ
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وحواء في تكوين  ،26 :1قال‘‘ :فيتسلَّطون ...على ُك ِ ّل األرض’’.
آدم
ّ
كان لديه ك ّل ّ
قوة و سلطان .ث ّم عندما خلق الله َ
للرب .أ ّما األرض فأعطاها لبني آد َم’’.
ض ْع هذه اآلية مع اآلية في مزمور  16 :115التي تقول‘‘ ،السمواتُ سمواتٌ
َ
ِّ
كان الله يملك ك ّل شيءٍ ألنّه هو الخالق ،لكنّه أعطى السلطان على األرض لكائنا ٍ
ت بشريّة .لم يكن لدى الشيطان على
ّ
والقوة ليملك على األرض .لقد حصل عليهما من خالل خداعه اإلنسان ليرتكب الخطيّة .فقد أعطى الله
الحق
اإلطالق
ّ
وقوته اللَّ َذين أعطاه إيّاهما الله إلى
ي ،وعندما سقط اإلنسان في الخطيّة ،سلَّ َم سلطانه ّ
تلك ّ
القوة والسلطان للجنس البشر ّ
إبليسّ .
قوة لقمعِ اإلنسان أو للسيطرة على هذه األرض.
إن الله لم ي ِ
ُعط الشيطان قَط أيّة ّ
رئيس هذا العالم ،لكن ليس ّ
يقو ُل الكتاب المقدَّس َّ
ألن الله جعله رئيس هذا العالم .لم يضع الله
إن الشيطان هو
ُ
ي .لقد أعطى الله اإلنسان ال ُملك والسلطان على األرض.
على اإلطالق الشيطان في
ٍ
مركز يسود فيه على الجنس البشر ّ
ق المشاكل التي يفتعلها ،هو ّ
ألن الناس
السبب الوحيد الذي جعل الشيطان ً
قادرا على قمع اإلنسان والسيطرة عليه وعلى خل ِ
َّب بمشكل ٍة حقيقيّ ٍة لله ألنّه رو ٌح وألنّه أعطى السلطان على هذه األرض
أعطوه سلطانهم ال ُمعطى لهم من الله .وهذا ما تسب َ
للكائنات البشريّةّ .
وقوة ليحكموا األرض
أن األشخاص الذين لديهم أجسا ٌد ماديّة هم الوحيدون الذين لديهم سلطان ّ
ّ
نسلمه سلطاننا .ولهذا السبب هو يُحبُّ أن يسكنَ في
ويمارسوا سلطتهم عليها .ليس على الشيطان إالّ أن يأتي إلينا ويجعلنا ِ
جس ٍد ما .في الكتاب المقدّس ،ينبغي أن يكون هناك جس ٌد ما لتمتلكه الشياطينّ ،
ألن الشيطان ال يقدر أن يفعل شيئًا ما لم
إنسان مادّي ليعمل من خاللهّ .
ألن الله هو رو ٌح وقد أعطى السلطان لكائنا ٍ
بمعنى
ت بشريّة ماديّة ،فهو اآلن،
يستخدم جسد
ٍ
ً
ماُ ،مقيَّد اليدين .ليس السبب هو ّ
القوة والسلطان ،لكن السبب هو أمانته ونزاهته .لقد أعطى السلطة لكائنا ٍ
ت
أن الله ال يملك ّ
بشريَّةٍ ،ولكي يكون صادقًا في كلمته ،فإنّه ال يستطيع أن يسترجع هذا السلطان ويقول‘‘ :،لم أرد أن تجري األمور على
هذا النحو؛ انتهى الوقت ،فلنتوقَّف ،سأبدأ من جديد’’ .كالّّ ،
ألزم نفسه بكلمته .على َم ِ ّر التاريخ ،كان يبحث عن
ألن الله َ
شخص ما يقدر أن يُعلِنَ نفسه من خالله ،لكن المشكلة كانت ّ
أن جميع الناس كانوا فاسدين وسلَّموا أنفسهم إلى الشيطان.
ٍ
إذن ،ماذا كان باستطاعته أن يفعل؟
أخبار رائعة عندما نفهمها ّ
ألن إبليس اآلن
أخيرا هو أنّه أتى إلى العالم بنفسه وأصبح إنسانًا .هذه
ما فعله الله
ٌ
ً
قوة اإلنسان ولم يستطع الله أن يتد ّخل مباشرة ً ليح َّل جميع هذه المشاكل ّ
ألن
أصبح في ورط ٍة كبيرةٍ .فقد كان يستخدم ّ
سلطانه ال ُمعطى له من الله بكامل إرادته وبطريق ٍة مشروعةٍ .كان الشيطان ُمخطئًا في ما فعله،
اإلنسان كان ِ
يسلّم الشيطان ُ
ّ
والقوة التي كانت له ليعطيها .لكن اآلن ،أتى الله ليس كروحٍ فحسب ،لكن في شك ِل جس ٍد
لكن اإلنسان أعطاه السلطان
ّ
يِءٍ ّ
ٌ
سلطان في السماء فحسب ،بل عندما أصبح إنسانًا أعطى
ألن الله لم يكن له
بشر ّ
يٍ .وهذا ما وض َع إبليس في وضعٍ س ّ
َ
َ
َ
اآلب لَهُ َحيَاةٌ فِي َذاتِ ِه ،كَذ ِلكَ أ ْع َطى اال ْبنَ
السلطان ليسوع على األرض .قال يسوع في يوحنا ‘‘ ،27-26 :5ألنَّهُ َك َما أنَّ
َ
ي.
اإل ْن َ
أ َ ْيضًا أ َ ْن تَكُونَ لَهُ َحيَاةٌ فِي َذاتِ ِهَ 72 ،وأ َ ْع َطاهُ ُ
ان’’ .كان ي ُ
ُشير إلى جسده البشر ّ
س ْل َطانًا أ َ ْن يَ ِدينَ أ َ ْيضًا ،ألَنَّهُ ا ْبنُ ِ
س ِ
جربه إبليسّ ،
خسر
لكن يسوع لم يستسلم له على اإلطالق.
أتى يسوع
ومارس سلطانه الذي أ ُ ِ
ي له من اللهَّ .
َ
َ
عط َ
وقام ثانيةً وقال في متى ،18 :28
ذهب إلى الجحيم،
الشيطان ك ّل معرك ٍة معه .ث ّم حمل يسوع خطايانا ومات ألجلها.
َ
َ
سلطان في السماء وعلى األرض’’ .لقد استعاد السلطان الذي كان الله قد أعطاه لإلنسانّ ،
لكن اإلنسان
ي ك ّل
ٍ
‘‘ ُدفِ َع إل َّ
سلطان في السماء وعلى األرض .وفي اآلية التالية قال‘‘ :اآلن
سد ،ك ّل
أساء استخدمه ،ولدى يسوع اآلن ،كونه الله ال ُمت َج ِ ّ
ٍ
سلطان في السماء وعلى األرض ،وأنا أتقاسمه
ي اآلن ك ّل
ٍ
اذهبوا ،افعلوا هذه األشياء’’ .كان في الواقع يقول‘‘ :لد َّ
ٌ
ٌ
سلطان ُمشت ََرك بيننا
فرق فري ٌد من نوعه في السلطان الذي أعاده الله لنا كمؤمنين .إنّه
المرة ،هناك
معكم’’ .لكن في هذه ّ
عطي لنا فقط كما أ ُ
ُ
وحواء .كان بمقدورهما أن يتخلّيا عن السلطان
آلدم ّ
عطي َ
َ
وبين الربّ يسوع المسيح .إنّه لم يعُد سلطانًا أ ِ َ
سين ،لكنّنا نتقاس ُم اليوم سلطاننا مع يسوع المسيحّ .
إن الوضع يشبه
ويسمحا إلبليس بأن يقمعهما فيصبحان جوهريًّا يائ َ
ي ٍ ُمشت َرك يتطلَّب توقيع االثنين لصرف شيكٍ ما .نحن نتقاسم سلطاننا مع الربّ يسوع ،ويتقاسم هو
وجود حسا ٍ
ب مصرف ّ
سلطانه مع الكنيسة.
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ُ
على الرغم من أنّنا قد نفشل ،إالّ ّ
مرة ً أُخرى .الشيطان
أن الله لن ي ِ
ُسلّم هذا السلطان على اإلطالق إلى إبليس َّ
ٌ
عا.
تسلّمه له طو ً
ي شيءٍ في حياتك ،في ما عدا ما يخدعك لتقوم به وما أنت ِ
عاجز تما ًما .وليس لديه القدرة على أن يفعل أ َّ
قد تُعطيه سلطانًا في حياتك ،وقد تُعاني نتيجة ذلكَّ ،
يٍ
لكن السلطان الذي أعطاه الله لإلنسان لن ينتقل مطلقًا على نح ٍو أُحاد ّ
إلبليس .إنّنا نتقاسمه اآلن مع الربّ يسوع ،وهو سيبقى أمينًا مهما كانت الظروف .يجب أن تدرك أنّك أنتَ َمن لديه
إبليس يحاربك باألفكارّ ،
القوة بحيث تستطيع أن تأسر بها هذه األفكار .يمكنك معرفة
والقوة.
السلطان
ُ
لكن أسلحتك هي ِمنَ ّ
ّ
أنّه من الخطأ أن يقمعك إبليس جسديًّا وتكتشف ما يقوله الكتاب المقدّس عن الشفاء .تقول اآلية في يوحنا ،23 :8
القوة والسلطان .الله أعطاك إيّاهما ،والشيء الوحيد الذي يمنعك من
حرركم’’ .أنت تملك ّ
‘‘وتعرفون الحقَّ ،والحقُّ يُ ِ ّ
استخدامهما هو أنّك لم تستأ ِسر أفكارك إلى طاعة المسيح حتّى اآلن .لم تستخدم هذه األسلحة الروحيّة لتجديد ذهنك
والقوة.
وإدراك ما تملكه .إنّه ِلمنَ ال ُمش ِ ّجعِ أن تكتشف أنّك أنتَ َمن لديه السلطان
ّ
تفهم هذه الحقائق وتتأ ّملها وسيُعطيك الله اإلعالن بأنّك أنت َمن يرتع ُد الشيطان أمامه .يجب أالّ
إنّي أُصلّي أن َ
سيهرب منك (يعقوب .)7 :4
القوة والسلطان .إن قاومتَ إبليس،
ُ
ترتع َد أمام الشيطان ألنّك أنتَ َمن لديه ّ

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
اإللهُ ،فَقَالَ ْ
ت ِل ْل َم ْرأَةِ :أ َ َحقًّا قَا َل هللاُ الَ ت َأ ْ ُكالَ ِم ْن
ت ْال َحيَّةُ أَحْ يَ َل َج ِميعِ َحيَ َوانَا ِ
تكوين َ –1 :3وكَانَ ِ
ع ِملَ َها َّ
ت ْالبَ ِ ّريَّ ِة الَّتِي َ
الربُّ ِ
ش َج ِر ْال َجنَّ ِة؟
ُك ِّل َ
سلَّ ُ
علَى َ
علَى
ورتِنَا َك َ
طي ِْر ال َّ
س َم ِ
علَى ُ
اء َو َ
س َم ِك ْالبَحْ ِر َو َ
طونَ َ
سانَ َ
علَى َ
شبَ ِهنَا ،فَيَت َ َ
اإل ْن َ
ص َ
تكوين َ – 26 :1وقَا َل هللاُ« :نَ ْع َم ُل ِ
ض».
علَى َج ِميعِ ال َّدبَّابَا ِ
علَى األ َ ْر ِ
علَى ُك ِّل األ َ ْر ِ
ْالبَ َهائِ ِمَ ،و َ
ت الَّتِي تَدِبُّ َ
ضَ ،و َ
سلَّ ُ
علَى
س َم ِك ْالبَحْ ِر َو َ
طوا َ
ضَ ،وأ َ ْخ ِ
علَى َ
ضعُوهَاَ ،وت َ َ
ار َك ُه ُم هللاُ َوقَا َل لَ ُه ْم :أَثْ ِم ُروا َوا ْكث ُ ُروا َو ْامألُوا األ َ ْر َ
تكوين َ – 28 :1وبَ َ
َ
ض.
طي ِْر ال َّ
س َم ِ
علَى األ َ ْر ِ
اء َو َ
ان يَدِبُّ َ
علَى ُك ِّل َحيَ َو ٍ
ع ِن ْال َمالَ ِئ َك ِةَ ،و ِب َمجْ ٍد َوبَ َهاءٍ تُك َِلّلُهُ.
صهُ قَ ِليالً َ
اإل ْن َ
سانُ َحتَّى ت َذ ُك َرهُ؟ َوا ْبنُ آ َد َم َحتَّى ت َ ْفت َ ِق َدهُ؟ َ 5وت َ ْنقُ َ
مزمور  – 8-4 :8فَ َم ْن ه َُو ِ
س ِلّ ُ
ضاَ 8 ،و ُ
علَى أ َ ْع َما ِل يَ َديْكَ َ .جعَ ْلتَ ُك َّل َ
س َمكَ
ُور ال َّ
ش ْيءٍ تَحْ تَ قَ َد َم ْي ِهْ 7 :الغَن ََم َو ْالبَقَ َر َج ِميعًاَ ،وبَ َهائِ َم ْالبَ ِ ّر أ َ ْي ً
س َم ِ
طهُ َ
اءَ ،و َ
6ت ُ َ
طي َ
سبُ ِل ْال ِميَاهِ.
ْالبَحْ ِر السَّالِكَ فِي ُ
 2كورنثوس  – 4 :4الَّذِينَ فِي ِه ْم إِلهُ ه َذا ال َّد ْه ِر قَ ْد أ َ ْع َمى أ َ ْذهَانَ َ
َارة ُ إِ ْن ِجي ِل َمجْ ِد ْال َم ِسيحِ،
غي ِْر ْال ُمؤْ ِمنِينَ ِ ،لئَالَّ ت ُ ِ
ضي َء لَ ُه ْم إِن َ
ورة ُ هللاِ.
الَّذِي ه َُو ُ
ص َ
ْطيكَ ه ِذ ِه
متى  – 9-8 :4ث ُ َّم أ َ َخ َذهُ أ َ ْي ً
9وقَا َل لَهُ« :أُع ِ
ضا إِ ْب ِل ُ
يس إِلَى َجبَل َ
عال ِجدًّاَ ،وأ َ َراهُ َج ِمي َع َم َما ِل ِك ْالعَالَ ِم َو َمجْ َدهَاَ ،
س َج ْدتَ ِلي».
َج ِميعَ َها إِ ْن خ ََر ْرتَ َو َ
س ْل َ
ض91 ،فَا ْذ َهبُوا َوت َْل ِمذُوا َج ِمي َع
سو ُ
ان فِي ال َّ
س َم ِ
ي ُك ُّل ُ
متى  – 19-18 :28فَتَقَد ََّم يَ ُ
علَى األ َ ْر ِ
اء َو َ
ط ٍ
ع َوكَلَّ َم ُه ْم قَائِالًُ «:دفِ َع إِلَ َّ
ْ
الروحِ القُد ُِس.
ع ِ ّمدُو ُه ْم بِاس ِْم اآلب َواالب ِْن َو ُّ
األ ُ َم ِم َو َ
ع َ
ع َم ِل ِش َّدةِ قُ َّوتِ ِه.
ب َ
ِي َ
س َ
ظ َمةُ قُد َْرتِ ِه ْالفَائِقَةُ نَحْ َونَا نَحْ نُ ْال ُمؤْ ِمنِينَ َ ،ح َ
أفسس َ – 19 :1و َما ه َ
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المستوى 2

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ تكوين  .1 :3الشيطان موجودٌّ ،
قوته الحقيقيّة تك ُمن في قدرته على خداعنا .ما الذي حاولَت الحيّة (إبليس)
لكن ّ
حواء تش ِ ّكك فيه؟
أن تجعل ّ
تظن ّ
ُّ
استخدم الخداع؟
أن الشيطان
 .2اقرأ تكوين  .1 :3لماذا
َ
 .3اقرأ اقرأ تكوين َ .28 ،26 :1من أعطى اإلنسان سلطانه؟
 .4اقرأ اقرأ مزمور  .8-4 :8كيف خلقَ الله اإلنسان؟
شير هذه اآلية إلى ّ
َ
حدث .ما هو؟
أن شيئًا ما قد
 .5اقرأ  2كورنثوس  .4 :4ت ُ ُ
 .6اقرأ متى  .9-8 :4هل تدعم هاتان اآليتان هذه النقطة؟
 .7اقرأ متى  .18 :28بعد موت يسوع وقيامتهَ ،من لديه اآلن السلطان في السماء وعلى األرض؟
 .8اقرأ متى  .19-18 :28بحسب هذه اآليةَ ،م ْن ت َّم تفويضه بالسطان؟
قوة الله الفائقة القدرة؟
 .9اقرأ أفسس  .19 :1نحو َم ْن هي ُم َو َّج َهةّ ،

اإلجابات
 .1اقرأ تكوين  .1 :3الشيطان موجودٌّ ،
قوته الحقيقيّة تك ُمن في قدرته على خداعنا .ما الذي حاولَت الحيّة (إبليس)
لكن ّ
حواء تش ِ ّكك فيه؟
أن تجعل ّ
بكلمة الله (أحقًّا قال الله؟)
تظن ّ
ُّ
استخدم الخداع؟
أن الشيطان
 .2اقرأ تكوين  .1 :3لماذا
َ
بالقوة .لم يكن عليه سوى أن يخدعهما ليُسلّما له سلطانهما.
ألنّه لم يتمكَّن من إرغامهما على العصيان
ّ
 .3اقرأ اقرأ تكوين َ .28 ،26 :1من أعطى اإلنسان سلطانه؟
الله
 .4اقرأ اقرأ مزمور  .8-4 :8كيف خلقَ الله اإلنسان؟
َي الله)
ٍ
بسلطان على أعمال يديه (يد ّ
شير هذه اآلية إلى ّ
َ
أن شيئًا ما قد
حدث .ما هو؟
 .5اقرأ  2كورنثوس  .4 :4ت ُ ُ
إنّ الشيطان أخذ سلطان اإلنسان وأصبح رئيس هذا العالم (هذا النظام أو الدهر)
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سلطان المؤمن
ُ
 .6اقرأ متى  .9-8 :4هل تدعم هات َان اآليتان هذه النقطة؟
نعم
 .7اقرأ متى  .18 :28بعد موت يسوع وقيامتهَ ،من لديه اآلن السلطان في السماء وعلى األرض؟
يسوع
 .8اقرأ متى  .19-18 :28بحسب هذه اآليةَ ،م ْن ت َّم تفويضه بالسلطان؟
المؤمن
قوة الله الفائقة القدرة؟
 .9اقرأ أفسس  .19 :1نحو َم ْن هي ُم َو َّج َهةّ ،
نؤمن
نحونا نحن الذين ِ
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المستوى 2

الدرس السابع

الشفا ُء ِمن خالل الكفَّارة
بقلم أندرو ووماك
يعلّ ُم في بي ٍ
مزدحم بالناس ،إلى درجة أنّه ت َّم
ت
يسوع قد اشترى الشفاء لنا .في مرقس  2و لوقا  ،5كان يسوع ِ
ٍ
إنزال رج ٍل مفلو ٌج من خالل السقف بواسطة أصدقائه ،وقد شفاه يسوع بمعجزة .وفي متى  ،16-14 :8بعد أن كان
س
سو ُ
ع إِلَى بَ ْي ِ
‘‘ولَ َّما جَا َء يَ ُ
يسوع يشفي الناس ،يقول الكتاب المقدَّس َ
ت بُ ْط ُر َ
سَ ،رأَى َح َماتَهُ َم ْط ُروحَةً َو َمحْ ُمو َمةً15 ،فَلَ َم َ
َ
َ
َ
َ
سا ُء ق َّد ُموا إِلَ ْي ِه َمجَانِينَ َكثِ ِيرينَ  ،فأ ْخ َر َج األ ْر َوا َح بِ َك ِل َم ٍةَ ،وج َِمي َع
َار ا ْل َم َ
يَ َد َها فَت َ َر َكتْهَا ا ْل ُح َّمى ،فَقَا َمتْ َو َخ َد َمتْ ُه ْمَ 16 .ولَ َّما ص َ
17
ي القائل :هو أخ َذ أسقامنا وحم َل
ا ْل َم ْرضَى َ
شفَا ُه ْم’’ .ث ّم تعطينا اآلية سبب ما حدث‘‘ ،لكي يت ّم ما قي َل بإشعياء النب ّ
شير هذه اآلية إلى إشعياء  ،5-3 :53وتقتبس من هذه
أمراضنا’’ .في هذه الحالة ،كان يسوع يشفي أشخا ً
صا كثيرين ،وت ُ ُ
ع ْنهُ
ست َّ ٍر َ
نبوة عن
الرب يسوع المسيح]َ ،ر ُج ُل أ َ ْوجَاعٍ َو ُم ْختَبِ ُر ا ْلح ََز ِنَ ،و َك ُم َ
اآلياتُ ‘‘ :محْ تَقَ ٌر َو َم ْخذُو ٌل ِمنَ النَّ ِ
ّ
اس [هذه ّ
س ْبنَاهُ ُمصَابًا َم ْ
ض ُروبًا ِمنَ الل ِه َو َم ْذلُوالً.
ُو ُجو ُهنَاُ ،محْ تَقَ ٌر فَلَ ْم نَ ْعت َ َّد بِ ِه4 .ل ِكنَّ أَحْ َزانَنَا َح َملَهَاَ ،وأ َ ْوجَا َ
عنَا ت َ َح َّملَهَاَ .ونَحْ نُ َح ِ
سين
سالَ ِمنَا َ
علَ ْي ِهَ ،و ِب ُحبُ ِر ِه ُ
5و ُه َو َمجْ ُرو ٌ
س ُحو ٌ
اصينَاَ ،م ْ
ق ألَجْ ِل آث َ ِ
ِيب َ
َ
امنَا .تَأْد ُ
ح ألَجْ ِل َمعَ ِ
ش ِفينَا’’ (الكلمات بين قو َ
للمؤلّف).
ِ
ي’’.
هذه فقراتٌ قويّة في الكتاب المقدّس .ينظر إليها بعض الناس ويقولون‘‘ ،رويدك؛ هذه تتحدَّث بالمعنى الروح ّ
معنى روحيًّا – تستخدمها
ي للجسد .كانت تأخذ فقرة ً مثل هذه وتُعطيها
الكنيسة التي نشأتُ فيها لم تؤمن بالشفاء الجسد ّ
ً
نكرس حياتنا للربّ فهو يشفينا .ولكن إذا وضعنا هذه اآليات مع الفقرات التي بدأنا
لتقول إنّنا مجروحون عاطفيًّا ،وعندما ّ
ق أُخرىّ ،
بها ،فإنّها تُنهي إلى األبد ذلك التطبيق لهذه اآليات .صحي ٌح ّ
لكن هذه اآليات
أن يسوع سوف يشفينا عاطفيًّا وبطر ٍ
ألن اآلية في متى  17 :8تقول ّ
تتحدّث عن شفاء الجسد .يمكننا رؤية ذلك ّ
ق
إن هذه الحاالت من الشفاء حدثت كتحقي ٍ
للتو‘‘ ،وبحبره شُفينا’’ .إنّها تقول ّ
للنبوة بأنّه تح َّمل أوجاعنا
إن ذلك كان تحقيقًا ّ
للنبوة التي تنبّأ بها إشعياء والتي قرأناها ّ
ّ
وحم َل أمراضناّ .
وأضرار وآالم جسديّة .شفى يسوع الناس جسديًّا ليُح ِقّق ما يقوله
أمراض
إن هذه الكلمات تتحدّث عن
ٍ
ٍ
الكتاب المقدَّس بأنّنا ُ
شفينا بجروحه.
يتاب ُع الكتاب المقدّس ويقول في  1بطرس ‘‘ ،24 :2الذي حم َل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي
نموتَ عن الخطايا فنحيا للبِ ِ ّر .الذي بجلدته شُفيتُم’’ .هذه اآلية هي في صيغة الماضي .أتى يسوع ،وجز ٌء م ّما أتى ليفعله
ضا ليغفر خطايانا .هذا العمل ُمه ٌّم ،ومغفرة الخطايا هي بمثابة المدخل
كان شفاء أجسادنا .أنا ال أ ُ ِقلّ ُل من حقيقة أنّه أتى أي ً
ضا لشفاء أجسادنا .في اللغة اليونانيّة ،الكلمة المست َع َملة ﻟ
لك ِّل شيءٍ آخر ،لكنّه لم يأ ِ
ت فقط ليغفر خطايانا .لقد أتى أي ً
‘‘الخالص’’ في العهد الجديد هي ‘‘ ،’’sozoوهي كلمة شاملة تنطبق على أشياء كثيرة مختلفة .لكن إذا بحثنا عنها ،نرى
ضا إلى ‘‘ ُ
ع شيو َخ الكنيس ِة فيُصلّوا
في’’ .تقول اآلية في يعقوب ،15-14 :5
‘‘أمريض أح ٌد بينكُم فليَد ُ
ٌ
أنّها تُت َر َجم أي ً
ش َ
الرب وصالة اإليمان تشفي المريض’’ .كلمة ‘‘تشفي’’ هنا هي الكلمة اليونانيّة ‘‘،’’sozo
ت باسم
عليه ويدهنوهُ بزي ٍ
ّ
وهي تتحدّث عن المريض الذي ُ
المرات في العهد
رج َمت مغفرة الخطايا مئات ّ
في بجسده .هذه الكلمة نفسها التي ت ُ ِ
ش َ
ضا ‘ ُ
ي’.
رج َمت أي ً
الجديد ،ت ُ ِ
ش ِف َ

الشفا ُء ِمن خالل الكفَّارة
عندما أرسل يسوع تالميذه في متى  ،10كانت الوصيّة التي أعطاهم إيّاها هي أن يشفوا المرضى ويُط ّهروا
ُخرجوا الشياطين ويَكرزوا باإلنجيل .وفي اللحظة نفسها التي طلب فيها منهم أن يكرزوا
البُرص ويُقيموا الموتى وي ِ
ُخرجوا الشياطينّ .
إن الشفاء هو جز ٌء مه ٌّم م ّما أتى يسوع
باإلنجيل ،أوصاهم أن يشفوا المرضى ويُط ّهروا البُرص وي ِ
إلنجازه في حياتك ،بقدر أهميَّة مغفرة الخطايا.
بالطريقة نفسها التي ال يمكن أن تف ِ ّكر فيها مطلقًا في ّ
أن الربّ يريدك أن ترتكب خطيّة ليعلّمك أنّك يمكن أن تتعلّم
شيئًا من خالل خطيّتك ،فإنّه ال يريدك مطلقًا أن تعيش في المرضّ .
إن الله ليس مصدر المرض في حياتك .في بعض
األحيان ،يقول الناس أشياء مثل‘‘ ،حسنًاّ ،
إن هذا المرض هو بركةٌ من عند الله ألنّه جعلني ألتفتُ إليه’’ .صحي ٌح أنّه في
ّ
األزمات يأتي الناس إلى الله ،لكنّه ال يُرسل المرض ليُعلمهم .إنّه ال يفعل ذلك ،كما أنّه ال يضع الخطيّة في حياتك .هل
بمرض ما ،هل يمكنك أن
ي
صبتَ
ٍ
ٍ
الزنا أو المثليّة الجنسيَّة وأ ُ ِ
درس إذا انطلقتَ تعيش في الخطيَّة؟ إذا عشتَ حياة ِ
تتعلّم أ ّ
أن نم َ
ط حياتك كان خاطئًا؟ بالطبع تستطيع ذلكّ ،
تتعلّم ّ
لكن الله لم يجعلك تعيش هذا النمط من الحياة .يمكنك أن تضرب
رأسك بالحائط وتتعلَّم ّ
ضا أن تتعلّم ذلك دون أن تضرب رأسك بالحائط .ليس عليك
أن عليك أالّ تفعل هذا ،لكن بإمكانك أي ً
أن تتعلَّم ك ّل شيءٍ من خالل الظروف الصعبةّ .
سا ما.
إن الله ال يضع المرض في حياتك ليجعلك متواضعًا وليُعلّمك در ً
مات يسوع ليغفر خطاياك وليشفيك من أمراضك .حمل خطاياك في جسده وبجروحه ُ
شفيتَ .
ّ
إن شفاء الله فوق الطبيعة متو ِفّ ٌر لنا جميعًا ،هو جز ٌء من الكفّارة التي مات يسوع ليجلبها .إذا كنتَ ال تحصل
على الشفاء ،فليس السبب ّ
أن الله منزع ٌج منك .وليس من الضرورة أن تُشفى لكي تُحبّ الله .يمكنك أن تُحبّ الله من ك ّل
قلبك وال تؤمن بالشفاء ،ومع ذلك تذهب إلى السماء .وفي الحقيقة ،قد تذهب إلى السماء بطريق ٍة أسرع ألنّك ال تعرف
أتعرف شيئًا – ّ
إن الشفاء متو ِفّ ٌر لك .مات يسوع ليجلبه لك .يريدك الله أن تكون بحا ٍل جيّدة.
كيف تعيش بص ّح ٍة جيّدة .لكن
ُ

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
شفَا ُه ْم،
ضى َ
يرينَ  ،فَأ َ ْخ َر َج األ َ ْر َوا َح بِ َك ِل َمةٍَ ،و َج ِمي َع ْال َم ْر َ
ار ْال َم َ
متى َ – 17-16 :8ولَ َّما َ
ص َ
سا ُء قَ َّد ُموا إِلَ ْي ِه َم َجانِينَ َكثِ ِ
ضنَا».
ِ 17ل َك ْي يَتِ َّم َما قِي َل بِإِ َ
ي ِ ْالقَائِ ِل«:ه َُو أ َ َخ َذ أ َ ْسقَا َمنَا َو َح َم َل أ َ ْم َرا َ
ش ْعيَا َء النَّبِ ّ
ع ْنهُ ُو ُجو ُهنَاُ ،محْ تَقَ ٌر فَلَ ْم نَ ْعت َ َّد
إشعياء ُ – 5-3 :53محْ تَقَ ٌر َو َم ْخذُو ٌل ِمنَ النَّ ِ
ست َّ ٍر َ
اسَ ،ر ُج ُل أ َ ْو َجاعٍ َو ُم ْختَبِ ُر ْال َحزَ ِنَ ،و َك ُم َ
صابًا َمض ُْروبًا ِمنَ ِ
اصينَا،
بِ ِه4 .ل ِك َّن أَحْ زَ انَنَا َح َملَ َهاَ ،وأ َ ْو َجا َ
هللا َو َم ْذلُوالًَ 5 .وه َُو َمجْ ُرو ٌح ألَجْ ِل َمعَ ِ
عنَا ت َ َح َّملَ َهاَ .ونَحْ نُ َح ِس ْبنَاهُ ُم َ
َم ْس ُح ٌ
علَ ْي ِهَ ،وبِ ُحب ُِر ِه ُ
ش ِفينَا.
امنَا .ت َأْد ُ
وق ألَجْ ِل آث َ ِ
سالَ ِمنَا َ
ِيب َ
 1بطرس  – 24 :2الذي حم َل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموتَ عن الخطايا فنحيا للبِ ِ ّر .الذي بجلدته
ُ
شفيتُم.
صالَة ُ
ع ُ
علَ ْي ِه َويَ ْد َهنُوهُ بِزَ ْي ٍ
يض أ َ َح ٌد بَ ْينَ ُك ْم؟ فَ ْليَ ْد ُ
يعقوب  – 15-14 :5أ َ َم ِر ٌ
ت بِاس ِْم َّ
صلُّوا َ
شيُو َخ ْال َكنِي َ
س ِة فَيُ َ
الربّ َِ 15 ،و َ
َطيَّةً ت ُ ْغفَ ُر لَهْ.
الربُّ يُ ِقي ُمهَُ ،و ِإ ْن َكانَ قَ ْد فَعَ َل خ ِ
يضَ ،و َّ
ان ت َ ْش ِفي ْال َم ِر َ
ِ
اإلي َم ِ
ضىَ .
صا.
ب َملَ ُكوتُ ٱل َّ
ط ِ ّه ُروا ب ُْر ً
س َم َاواتِ 8 .اِ ْشفُوا َم ْر َ
متى َ – 8-7 :10وفِي َما أ َ ْنت ُ ْم َذا ِهبُونَ ٱ ْك ِر ُزوا قَائِلِينَ ِ :إنَّهُ قَ ِد ٱ ْقت ََر َ
اطينَ َ .م َّجانًا أ َ َخ ْذت ُ ْمَ ،م َّجانًا أ َ ْع ُ
طوا.
أَقِي ُموا َم ْوت َى .أ َ ْخ ِر ُجوا َ
شي َ ِ
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ص،
ٱل ْن ِجي ِل ِل ْل َخ ِليقَ ِة ُك ِلّ َهاَ 16 .م ْن آ َمنَ َوٱ ْعت َ َم َد َخلَ َ
مرقس َ – 18-15 :16وقَا َل لَ ُه ُم :ٱ ْذ َهبُوا ِإلَى ْٱلعَالَ ِم أَجْ َم َع َوٱ ْك ِر ُزوا ِب ْ ِ
َو َم ْن لَ ْم يُؤْ ِم ْن يُ َد ْنَ 17 .و َه ِذ ِه ْٱليَاتُ تَتْبَ ُع ْٱل ُمؤْ ِمنِينَ  :ي ُْخ ِر ُجونَ ٱل َّ
اطينَ بِٱس ِْميَ ،ويَتَكَلَّ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَ ٍة َجدِي َدةٍ18 .يَحْ ِملُونَ َحيَّاتٍ،
شيَ ِ
ضى فَيَب َْرأُونَ .
َوإِ ْن ش َِربُوا َ
ش ْيئًا ُم ِميتًا َل يَ ُ
علَى ْٱل َم ْر َ
ض ُّر ُه ْمَ ،ويَ َ
ضعُونَ أ َ ْي ِديَ ُه ْم َ

أسئلة التل َم َذة
صا شفى يسوع؟
 .1اقرأ متى  .17-16 :8كم شخ ً
ي نوعٍ من الشفاء تتحدّث عنه هذه اآليات؟
 .2اقرأ إشعياء  .5-3 :53أ ّ
 .3اقرأ متى  .17 :8ماذا حدث ألمراضنا وأسقامنا؟
 .4اقرأ  1بطرس  .24 :2ما الشيئان اللذان فعلهما يسوع ألجلنا بحسب هذه اآلية؟
 .5اقرأ يعقوب ّ .15-14 :5
إن كلمة ‘‘تشفي’’ في آية  15هي الكلمة اليونانيّة ‘‘ ’’sozoالتي تُت َر َجم إلى ‘‘يُن ِقذ ،يحمي،
ً
يشفي ،يحفظ ،يجعل الشيء
ُشير إليها الكتاب المقدَّس ک ‘‘خالص’’ .بحسب هذه اآليات
كامل’’ .إنّها الكلمة نفسها التي ي ُ
والتعريف اليوناني للخالص ،ماذا يتض َّمن الخالص؟
 .6اقرأ متى  .7 :10عندما أرس َل يسوع تالميذه ،ماذا أوصاهم أن يقولوا؟
 .7اقرأ متى  .8 :10ماذا قال لهم يسوع أن يعملوا؟
 .8اقرأ مرقس .15 : 16ماذا قال يسوع لتالميذه أن يفعلوا؟
 .9اقرأ مرقس  .16 :16ماذا سيفعل الذين سيستجيبون لإلنجيل؟
 .10اقرأ مرقس  .17 :16ما اآليات التي ستتبع المؤمن؟
 .11اقرأ مرقس  .18 :16ما اآليات األُخرى التي تتبع المؤمنين؟

اإلجابات
صا شفى يسوع؟
 .1اقرأ متى  .17-16 :8كم شخ ً
جميع الذين أتوا إليه
ي نوعٍ من الشفاء تتحدّث عنه هذه اآليات؟
 .2اقرأ إشعياء  .5-3 :53أ ّ
الجسدي)
جميع أنواع الشفاء (بما في ذلك الشفاء
ّ
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الشفا ُء ِمن خالل الكفَّارة
 .3اقرأ متى  .17 :8ماذا حدث ألمراضنا وأسقامنا؟
حملها يسوع
 .4اقرأ  1بطرس  .24 :2ما الشيئان اللذان فعلهما يسوع ألجلنا بحسب هذه اآلية؟
حم َل خطايانا في جسده و ُج ِل َد ألج ِل شفائنا
 .5اقرأ يعقوب ّ .15-14 :5
إن كلمة ‘‘تشفي’’ في آية  15هي الكلمة اليونانيّة ‘‘ ’’sozoالتي تُت َر َجم إلى ‘‘يُن ِقذ ،يحمي،
ً
ُشير إليها الكتاب المقدَّس ک ‘‘خالص’’ .بحسب هذه اآليات
يشفي ،يحفظ ،يجعل الشيء
كامل’’ .إنّها الكلمة نفسها التي ي ُ
والتعريف اليوناني للخالص ،ماذا يتض َّمن الخالص؟
الشفاء
 .6اقرأ متى  .7 :10عندما أرس َل يسوع تالميذه ،ماذا أوصاهم أن يقولوا؟
اقترب ملكوتُ الله
َ
 .7اقرأ متى  .8 :10ماذا قال لهم يسوع أن يعملوا؟
خرجوا الشياطين
يشفوا المرضى ،يُقيموا الموتى ،ويُ ِ
 .8اقرأ مرقس  .15 :16ماذا قال يسوع لتالميذه أن يفعلوا؟
يذهبوا إلى العالم أجمع ويكرزوا باإلنجيل للخليقة كلّها
 .9اقرأ مرقس  .16 :16ماذا سيفعل الذين سيستجيبون لإلنجيل؟
يؤمنوا ويعتمدوا
 .10اقرأ مرقس  .17 :16ما اآليات التي ستتبع المؤمن؟
يُخرجون الشياطين ويتكلّمون باأللسنة
 .11اقرأ مرقس  .18 :16ما اآليات األُخرى التي تتبع المؤمنين؟
يضعون أيديهم على المرضى ويرونهم يبرأون
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الدرس الثامن

عوائق الشفاء
بقلم أندرو ووماك
أن إرادة الله هي أن يشفيّ ،
في الدرس السابق ،تحدَّثتُ عن حقيقة ّ
وأن الشفاء هو جز ٌء من الكفّارة .ويمكن القول
أكثر من هذا بكثير ،ألنّه حتى ولو قبلتَ هذه الحقيقة ورأيتها مذكورة في الكتاب المقدّس ،إالّ أنّها ستُثير أسئلةً عديدة ً مثل،
مريض؟’’ هناك أسبابٌ كثيرة ،وأنا إنّما أتناول األشياء التي أعرفها
‘‘إذا كانت إرادة الله أن يشفينا ،لماذا ال يُشفى ك ّل
ٍ
ُ
درجها هنا ،لكن إن كانت إرادة الله أن يشفي،
بطريق ٍة سطحيّة .هناك الكثير من المعلومات التي ال أستطيع بك ِّل بساط ٍة أن أ ِ
فأنا أريد استعراض بعض األسباب التي بسببها ال يُشفى الناس .أحد األسباب هو الجهل .إنّك ال تستطيع أن تعمل شيئًا ال
صة كان هذا بالتأكيد صحي ًحا.
تعرفه أو تفهمه ،وفي حياتي الخا ّ
بأن إرادة الله سوف تتحقَّق تلقائيًّاّ ،
تربَّيتُ على اإليمان ّ
قرار في هذا الشأن .لذلك،
قوةٍ أو
وأن ليس لي
ٌ
سلطان أو ّ
ٍ
ي شخصان أو ثالثة في
حدثت أشيا ٌء عديدة ٌ بسبب جهلي .توفّي والدي عندما كنت في الثانية عشرة من عمري ،كما توف ّ
حضوري قبل بلوغي ّ
أر الشفاء يتحقّق،
سن الحادية والعشرين .كنتُ أصلّي ألجل ك ّل واح ٍد منهم كي يُشفى ،لكنّني لم َ
ليس ّ
بر ًرا.
ألن ذلك لم يكن إرادة الله ،لكن بسبب الجهل من ناحيتي .الجهل هو السبب وراء حدوث األشياء ،لكنّه ليس ُم ِ ّ
شخص ما‘‘ ،حسنًا ،أنا لم أُدرك أنّني إذا سقطتُ من بناءٍ من عشرة طوابق ّ
ّ
فإن
إن الوض َع يشبه قانون الجاذبيّة :قد يقول
ٌ
تأثيرا كامالً ويعمل ضدّك .يجهل الناس بعض قوانين
ذلك سيقتلني’’ .ليس عليك أن تعرف ذلك لكي يؤثّر فيك هذا القانون
ً
الله .إنّهم ال يعرفون كيف يعمل نظامه للشفاء ،لذلك يقت ُل ال َجهل العديد من الناس.
الشي ُء اآلخر الذي يقف عائقًا أمام قبول الشفاء هو الخطيّة .وهذا القول يُزعج في الواقع الناس ألنّهم يفسّرون
ما تقوله على ّ
مرض هو نتيجة خطيَّ ٍة ما ارتكبناها نحن ،وهذا ليس صحي ًحا .أنا ال أقول هذا .في يوحنا  ،9هناك
أن ك ّل
ٍ
حالة حيث كان يسوع خار ًجا من الهيكل ،فأشار تالميذه إلى رج ٍل هناك ُو ِلد أعمى .قال تالميذه في اآلية ‘‘ ،2يا مع ِلّم،
َمن أخطأَ ،هذا أم أبواهُ حتّى ُو ِل َد أعمى؟’’ بعبارةٍ أُخرى ،كانوا يحاولون ربط مرضه مباشرة ً بالخطيّة ،وسألوا ع ّما إذا
كانت ّ
خطيته أو خطيّة والديه هي التي سبَّبَت إصابته بهذا المرض .كان جواب يسوع ّ
أن ال أحد منهم ارتكب الخطيّة.
أن الوال َدين أو االبن لم يُخطئوا مطلقًا ،بل ّ
ليس معنى هذا ّ
إن خطيّتهم لم تكن هي السبب المباشر في عماه .من الخطأ
ضا أن نقول ّ
القول ّ
إن الخطيّة ليست أحد العوامل.
إن ك ّل األمراض مرتبطة بالخطيّة ،لكن من الخطأ أي ً
في يوحنا  ،5هناك حالةٌ حيث كان يسوع عند بركة بيت حسدا وشفى رجالً بطريق ٍة فوق الطبيعة .كان هناك
ي .يُب ِيّن هذا األصحاح الحقًا ّ
غفير في ذلك المكانّ ،
أن الرجل الذي ُ
صا واحدًا فقط ُ
شفي لم يعرف َمن
جمهور
ٌ
ٌ
لكن شخ ً
ش ِف َ
وامش؟’’ تتابع اآليتان ‘‘ ،14-13أ ّما الذي
احم ْل سريرك
شفاه .فسأله اليهود في آية َ ‘‘ ،12من هو اإلنسان الذي قال لك ِ
ِ
ي فلم يكن يعلم َمن هو .ألنّ يسوع اعتزلَ .إذا كان في الموضع جم ٌع .بعد ذلك وجدهُ يسوع في الهيكل .وقاله له ها
شُف َ
أشر’’ .قال يسوع هنا ّ
إن الخطيّة سوف تتسبَّب بإصابته بشيءٍ أسوأ من
أنتَ قد بُ ِرئتَ  .فال تُخطئ أيضًا لئالّ يكون لك ُّ
الشلل .لقد رب َ
شخص ما ّ
ضا في يوحنا ّ 9
أن الرجل ُو ِلد أعمى.
إن السبب لم يكن خطيّة
ط نتيجة المرض بالخطيّة .وقال أي ً
ٍ

عوائق الشفاء
ُ
يٍ ،لكن هناك أوقاتً عندما يكون المرض أو المشاكل نتيجةً مباشرة للخطيّة.
تحدث بعض األشياء بشك ٍل طبيع ّ
حتى في هذه الحاالت ،ال يعني ذلك ّ
أن الله هو َمن يتسبَّب لنا بهذه األشياء .لنأخذ على سبيل المثال ،الشخص الذي يعيش
نمط حياةٍ مثليّة جنسيًّا ،الذي هو شذوذٌ عن الطبيعة .فجسد اإلنسان لم يُخلَق ليعيش على هذا النحو .واألمراض المنقولة
المتمردة ألنّها لم تُخلَق لتعيش هكذا .على
جنسيًّا تأتي من نمط الحياة ذاك .الله ليس مصدر هذه األمراض – إنّها الطبيعة
ّ
سبيل المثال ،إذا تناولتَ الطعام الخطأ خارج البيت ،فسيكون هناك ر ُّد فع ٍل من جسدكّ ،
لكن الله ليس َمن يفعل هذا بك.
قوانين طبيعيّة أو عوامل طبيعيّة هنا .إذن ،من الصواب أن نقول ّ
ٌ
إن الخطيّة هي أحد أسباب عدم شفاء الناس.
هناك
إذا كانت هناك خطيَّةٌ تعرفها في حياتك وأنت تؤمن بالله من أجل الشفاء ،يجب أن تتوقّف عن ارتكاب الخطيّة
ألنّك تعطي الشيطان من خاللها فرصةً مباشرة للدخول وإعاقتك من قبول ما يفعله الله في حياتك .تقول اآلية في رومية
‘‘ ،16 :6ألستم تعلمون أنّ الذي تقدّمون ذواتكم له عبيدًا للطاعة .أنتم عبي ٌد للّذي تُطيعونهُ ،إ ّما للخطيّة للموت ،أو
إن اآلية ال تقول ّ
للطاعة لل ِب ّر’’ّ .
وتذهب إلى جهنّم ،لكنّها تعني أنّك،
إن الشيطان يصبح سيّدًا بمعنى أنّك تخسر خالصك
ُ
سوا ٌء كنتَ مؤمنًا أم لم تكن – إذا كنتَ تعيش في الخطيّة – فإنّك تُف ِسح الطريق أمام الشيطان للدخول إلى حياتك .تقول
إن السارق ال يأتي إالّ بهدف السرقة والقتل والتدميرّ .
اآلية في يوحنا ّ 10 :10
لكن يسوع أتى ليُعطيك الحياة .إذن ،هناك
ضا .فإذا كنتَ  ،من خالل
يسوع وهو يحاول أن يجلب لك الحياة والص ّحة ،وهناك الشيطان وهو يحاول أن يجعلك مري ً
الخطيّة ،تسلّ ُم نفسك له ،فأنت تعمل على تقويته وتُتيح له الفرصة ليعمل في حياتك .بإمكانك أن تصلّي وتطلب الشفاء من
الله قدر ما تريدّ ،
لكن أعمالك تسمح إلبليس بأن يدخل ويجلب المرض .فإذا كنت تعيش في الخطيّة ،عليك أن تتوقَّف.
يجب أن أُضيف ّ
منحصرا جدًّا في نفسك إلى درجة أنّك تقول‘‘ ،أنا دائ ًما أق ُّل م ّما يجب أن
أن تفكيرك قد يصبح
ً
ُّ
تستحق الشفاء ،وذلك بالرغم من أنّك تؤمن ّ
أكون’’ ،وتصل إلى مرحل ٍة حيث تعتقد ّ
بأن الله
بأن الله لن يشفيك ألنّك ال
ضا .ما من أح ٍد منّا قَط سيحصل على الشفاء ألنّنا نستحقّه .وال يوجد أح ٌد مؤ َّه ٌل
قادر على الشفاء .وهذا بالتأكيد خطأ أي ً
ٌ
ّ
ّ
ي على ما فعله يسوع
للعمل مع الله لغاية اآلن ،لذلك يجب عليك أال تربط عمل الله في حياتك بأدائك أو بقداستك .إنه َمبن ٌّ
وتسلّم نفسك إلى الشيطان دون أن يُعيقك هو .سوف
ألجلك وعلى إيمانك به .في الوقت نفسه ،ال يمكنك أن تتجاهل أعمالك
ِ
ترى ّ
ي شيءٍ يُف ِسح المجال أمام الشيطان
أن الشفاء يكون أسهل وأفضل
ٍ
بكثير في حياتك إذا تُبتَ وتوقَّفتَ عن عمل أ ّ
للدخول إلى حياتك.
كثيرا ،وهو السلبيّة وعدم إيمان اآلخرين الذي يمكن
هناك عام ٌل آخر يرتبط بالشفاء وال يف ِ ّكر فيه بعض الناس
ً
أن يؤ ِث ّر فيك .نجد أحد األمثلة الكالسيكيّة حول هذه الفكرة في مرقس  6حيث كان يسوع في بلدته ولم يحترمه الناس ألنّهم
صغير .كانوا يعرفون والده ووالته وإخوته وأخواته ولم يقدّموا له فروض االحترام كما فعل البعض .لقد
تذ ّكروه كطف ٍل
ٍ
ي ِبالَ ك ََرا َم ٍة ِإالَّ فِي َو َطنِ ِه َوبَ ْينَ أ َ ْق ِربَائِ ِه
هاجموه وانتقدوه .تقول اآليات في مرقس ‘‘ ،6-4 :6فَقَا َل لَ ُه ْم يَ ُ
سوعُ«:لَي َ
ْس نَ ِب ٌّ
اح َدةًَ ،
غي َْر أَنَّهُ َو َ
ب ِم ْن
ض َع يَ َد ْي ِه َ
علَى َم ْرضَى قَ ِلي ِلينَ فَ َ
َو ِفي بَ ْي ِت ِه»َ 5 .ولَ ْم يَ ْقد ِْر أ َ ْن يَ ْ
صنَ َع ُهنَاكَ َوالَ قُ َّوةً َو ِ
6وتَعَ َّج َ
شفَا ُه ْمَ .
َار يَ ُ
إن اآليات ال تقول ّ
وف ا ْلقُ َرى ا ْل ُم ِحي َطةَ يُعَ ِلّ ُم’’ّ .
إن يسوع لم يرغب في القيام بأعما ٍل عظيمةٍ ،بل
َ
ط ُ
عد َِم إِي َمانِ ِه ْمَ .وص َ
نقص .ومن المؤ ّكد
إنّه لم يقدر أن يفعل ذلك .ها هو يسوع ،ابن الله الذي أتى إلى العالم
ي ٍ
ٍ
كإنسان ولم يكن في إيمانه أ ّ
يخص ما يقدر أن يفعله ألجل اآلخرين
ي مجا ٍل لدخول الخطيّة إلى حياته .ومع ذلك كان محدودًا في ما
ّ
أنّه لم يكن هناك أ ّ
قوات
ض ْع هذه الفكرة جنبًا إلى جنب مع ما جاء في متى  58 :13التي تقول‘‘ ،ولم يصنع هناك ّ
بسبب عدم إيمانهم .لن َ
كثيرة لعدم إيمانهم’’ ،فنرى ّ
أن يسوع الذي لم يكن يحدّه شي ٌء ،والذي هو بدون خطيّة في حياته تُف ِس ُح مجاالً لدخول
الشيطان ،كان محدودًا بما يقدر أن يفعله بسبب الناس الذين كانوا من حوله.
من ال ُمه ِ ّم حقًّا أن نفهم هذه الفكرةّ :
إن إرادة الله هي أن يشفي ك ّل
مريض في ك ِّل األوقات .إذا آ َمنتَ بهذا ،فقد
ٍ
خر َج منه جميع المرضى ألنّك تؤمن ّ
بأن إرادة الله لهم هي الشفاء .إنّها إرادة
ُ
ترتكب خطأ الذهاب إلى مشفى وتحاول أن ت ُ ِ
الله أن يشفوا ،لكنّه لن يعمل ض ّد إرادتهمّ .
ي حقّهم في عدم الشفاء .وقد
إن الله يحمي حقّهم في أن يكونوا مرضى ،أ ّ
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شخص آخر إذا كانوا يعانون ،لكن ال أحد يقدر أن يجعلهم يطلبون الشفاء .ال أح َد يستطيع إرغامهم على
يساعدهم إيمان
ٍ
شخص آخر إذا كان إيمانهم ضعيفًا ،لكن
شخص آخر .قد يساعدهم إيمان
إيمان
أن يشفوا – وال يمكنهم أن يشفوا بسبب
ٍ
ٍ
ِ
ال أحد يقدر أن يؤمن نيابةً عنهم .بإمكانك أن تدفع السيّارة إذا كان ناقل السرعة في وضعيّة ‘‘( ’’Nالال تعشيق) ،لكنّك ال
شخص ما أالّ يُشفى ،فال
قرر
ٌ
تستطيع أن تدفعها إذا كان ناقل السرعة في وضعيّة الوقوف أو الرجوع إلى الخلف .إذا ّ
تقدر أن تُغ ِيّر هذا القرار .بسبب هذه الحقيقة ،ال يمكنك إفراغ مشفى من المرضى أو الذهاب إلى خدم ٍة كنسيّة ورؤية
جميع المرضى يشفون بدون تعاونهم .هناك الكثير م ّما يمكن قوله عن هذا الوضع .عندما كان يسوع يشفي الناس ،حتى
صا ما ويقول له ‘‘ال تبكي’’ .كان يقول إلحدى األ ُ ّمهات ال تبكي ث ّم يُقيم ابنها من الموت.
إقامة الموتى ،كان يواجه شخ ً
ُ
مكان ما .يجب أن يكون لدينا نحن إيمان ،وهناك أشيا ٌء أخرى كثيرة وكثيرة ٌ لها
شخص آخر في
ينبغي استخدام إيمان
ٍ
ٍ
عالقة بالشفاء .لقد ناقشتُ بعضها هنا وأرجو أن تساعدك ،لكن أحد األمور الرئيسة التي يجب أن تتذ ّكرها من ك ّل ما سبق
أمينّ .
هو ّ
ٌ
إن إرادته لك هي أن تُشفى ،لكن عليك أن تتعلّم كيف تتعاون معه .ال يمكنه هو أن يشفي بدالً منك .عليه
أن الله
هو أن يعم َل من خاللكّ .
إن الشفاء سيأتي من داخلك.
لقوة الله أن تتدفّق من خاللك ،وأن تسير
أدعو الله أن تساعدك هذه األفكار على البدء بتسليم نفسك ،وبالسماح ّ
في شفائه الخارق للطبيعة.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ضنَا.
متى ِ – 17 :8ل َك ْي يَتِ َّم َما قِي َل بِإِ َ
ي ِ ْالقَائِ ِل :ه َُو أ َ َخ َذ أ َ ْسقَا َمنَا َو َح َم َل أ َ ْم َرا َ
ش ْعيَا َء النَّبِ ّ
هوشع  – 6 :4قَ ْد َهلَكَ َ
ع َد ِم ْال َم ْع ِرفَ ِة .ألَنَّكَ أ َ ْنتَ َرفَضْتَ ْال َم ْع ِرفَةَ أ َ ْرفُضُكَ أَنَا َحتَّى الَ ت َ ْك َهنَ ِليَ .وألَنَّكَ نَسِيتَ
ش ْعبِي ِم ْن َ
ضا بَنِيكَ .
سى أَنَا أ َ ْي ً
ش َِريعَةَ إِل ِهكَ أ َ ْن َ
سأَلَهُ تَالَ ِميذُهُ قَائِلِينَ  :يَا ُمعَ ِلّ ُمَ ،م ْن أ َ ْخ َ
يوحنا َ – 3-1 :9وفِي َما ه َُو ُمجْ ت ٌ
طأَ :ه َذا أ َ ْم أَبَ َواهُ
سانًا أ َ ْع َمى ُم ْنذُ ِوالَ َدتِ ِه2 ،فَ َ
َاز َرأَى إِ ْن َ
سوعُ :الَ ه َذا أ َ ْخ َ
طأ َ َوالَأَبَ َواهُ ،ل ِك ْن ِلت َْظ َه َر أ َ ْع َما ُل ِ
هللا فِي ِه.
اب يَ ُ
َحتَّى ُو ِل َد أ َ ْع َمى؟3 .أ َ َج َ
ضاِ ،لئَالَّ يَ ُكونَ لَكَ أَش َُّر.
سو ُ
ع فِي ْال َه ْي َك ِل َوقَا َل لَهُ :هَا أ َ ْنتَ قَ ْد بَ ِرئْتَ  ،فَالَ ت ُ ْخ ِط ْئ أ َ ْي ً
يوحنا  – 14 :5بَ ْع َد ذلِكَ َو َج َدهُ يَ ُ
َطيَّ ِة ْال َم ْوتُ َ ،وه َك َذا اجْ ت َازَ ْال َم ْوتُ
اح ٍد َد َخلَ ِ
َطيَّةُ ِإلَى ْالعَالَ ِمَ ،و ِب ْالخ ِ
ت ْالخ ِ
ان َو ِ
رومية ِ – 14-12 :5م ْن أَجْ ِل ذلِكَ كَأَنَّ َما ِبإِ ْن َ
س ٍ
اس ،إِ ْذ أ َ ْخ َ
ب إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن
وس كَانَ ِ
س ُ
علَى أ َ َّن ْالخ ِ
ت ْالخ ِ
إِلَى َج ِميعِ النَّ ِ
طأ َ ْال َج ِمي ُع13 .فَإِنَّهُ َحتَّى النَّا ُم ِ
َطيَّةُ فِي ْالعَالَ ِمَ .
َطيَّةَ الَ تُحْ َ
علَى ِش ْب ِه تَعَ ّدِي آ َد َم ،الَّذِي ه َُو ِمثَا ُل اآلتِي.
نَا ُم ٌ
علَى الَّذِينَ لَ ْم ي ُْخ ِطئُوا َ
سىَ ،وذلِكَ َ
وس14 .ل ِك ْن قَ ْد َملَكَ ْال َم ْوتُ ِم ْن آ َد َم إِلَى ُمو َ
صنَ ُع َخي ًْرا َويَ ْش ِفي
سو ُ
الروحِ ْالقُد ُِس َو ْالقُ َّوةِ ،الَّذِي َجا َل يَ ْ
أعمال الرسل  – 38 :10يَ ُ
س َحهُ هللاُ بِ ُّ
ع الَّذِي ِمنَ النَّ ِ
ْف َم َ
اص َرةِ َكي َ
َ
هللا َكانَ َمعَهُ.
علَ ْي ِه ْم إِ ْب ِل ُ
س ِلّ ِط َ
َج ِمي َع ْال ُمت َ َ
يس ،أل َّن َ
صن َْع ُهنَاكَ قُ َّوا ٍ
يرة ً ِلعَ َد ِم إِي َمانِ ِه ْم.
متى َ – 58 :13ولَ ْم يَ ْ
ت َكثِ َ
َطيَّةً ت ُ ْغفَ ُر لَهْ.
الربُّ يُ ِقي ُمهَُ ،وإِ ْن َكانَ قَ ْد فَعَ َل خ ِ
يضَ ،و َّ
ان ت َ ْش ِفي ْال َم ِر َ
يعقوب َ – 15 :5و َ
صالَة ُ ِ
اإلي َم ِ
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أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ متى  .17 :8ماذا فعل يسوع ليعطينا الشفاء؟
 .2اقرأ هوشع  .6 :4ال يشفى بعض الناس:
آ  -بسبب ال َجهل (عدم المعرفة)
ب -ألنّهم ال يذهبون إلى الكنيسة
جّ -
ألن حياتهم ليست صالحة بدرج ٍة كافية
 .3اقرأ يوحنا  .3-1 :9ماذا َّ
ظن التالميذ سبب حرمان هذا الشخص من البصر؟
هل كان تفكيرهم صائبًا؟
 .4اقرأ يوحنا  .14 :5الخطيّة تفتح الباب للمرض ،لكن ليس دائ ًما .باإلضافة إلى المرض ،كيف تؤ ِث ّر الخطيّة في
الشخص؟
 .5اقرأ رومية  .14-12 :5إذا لم تكن الخطيّة هي دائ ًما سبب المرض ،ماذا يمكن أن يكون السبب ال ُمحت َ َم ُل اآلخر؟
 .6اقرأ أعمال  .38 :10بحسب أعمال الرسل  ،38 :10ما الذي يمكن أن يتسبَّب بالمرض؟
 .7اقرأ متى  .58 :13ما الذي يمكن أن يُعيق الشفاء؟
 .8اقرأ يعقوب  .15 :5ما الذي يشفي المرضى؟

اإلجابات
 .1اقرأ متى  .17 :8ماذا فعل يسوع ليعطينا الشفاء؟
أخ َذ أسقامنا وحمل أمراضنا
 .2اقرأ هوشع  .6 :4ال يشفى بعض الناس:
آ  -الجَهل (عدم المعرفة)
 .3اقرأ يوحنا  .3-1 :9ماذا َّ
ظن التالميذ سبب حرمان هذا الشخص من البصر؟
الخطيَّة
هل كان تفكيرهم صائبًا؟
كالّ
 .4اقرأ يوحنا  .14 :5الخطيّة تفتح الباب للمرض ،لكن ليس دائ ًما .باإلضافة إلى المرض ،كيف تؤ ِث ّر الخطيّة في
الشخص؟
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أشياء كثيرة أسوأ من المرض ،حتى الموت (رومية )23 :6
 .5اقرأ رومية  .14-12 :5إذا لم تكن الخطيّة هي دائ ًما سبب المرض ،ماذا يمكن أن يكون السبب ال ُمحت َ َمل اآلخر؟
البشري
سقوط اإلنسان في الخطيّة (تكوين  .)3أدخ َل آدم ،من خالل تعدّيه ،الخطيّة والمرض إلى الجنس
ّ
 .6اقرأ أعمال  .38 :10بحسب أعمال الرسل  ،38 :10ما الذي يمكن أن يتسبَّب بالمرض؟
تسلَّط إبليس عليهم
.7اقرأ متى  .58 :13ما الذي يمكن أن يُعيق الشفاء؟
عد ُم اإليمان
 .8قرأ يعقوب  .15 :5ما الذي يشفي المرضى؟
الصالة النابعة من اإليمان
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الدرس التاسع

ُمسا َمحة اآلخرين
بقلم دون كرو

ي
تقو ُل اآليتان في متى ِ ،22- 21:18
بَ ،ك ْم َم َّرةً يُ ْخ ِط ُ
ار ُّ
س َوقَالَ :يَ َ
‘‘حينَئِ ٍذ تَقَ َّد َم ِإلَ ْي ِه [إلى يسوع] بُ ْط ُر ُ
ئ ِإلَ َّ
س ْب َع َم َّراتٍ’’
س ْب ِعينَ َم َّرةً َ
سب ِْع َم َّراتٍ ،بَ ْل ِإلَى َ
سوعُ :الَ أَقُو ُل لَكَ ِإلَى َ
أ َ ِخي َوأَنَا أ َ ْغ ِف ُر لَهُ؟ َه ْل ِإلَى َ
سب ِْع َم َّراتٍ؟ قَا َل لَهُ يَ ُ
للمؤلّف) .اعتق ُد َّ
لشخص آخر
مرة ينبغي أن يغفر
سين
ِ
ٍ
أن بطرس اعتق َد أنّه كان كري ًما جدًّا عندما سأل كم ّ
(العبارة بين قَو َ
مرا ٍ
مرة سب َع
مرات بل إلى سبعين َّ
ت في اليوم’’ .قال يسوع‘‘ ،يا بطرس ،ليس إلى سبع ّ
كان قد أخطأ إليه ‘‘هل إلى سبع ّ
مرة .ما قاله يسوع هو عد ٌد مستحي ٌل
مرة ،لكن هذا ال يعني أنّه يتو َّجب عليك أالّ تغفر بعد ّ 490
مراتٍ’’ هذا يعني ّ 490
ّ
لشخص ما في اليوم الواحد .كان يقول ّ
تو َّجهُ
مستمرة ،إنّها ينبغي أن
إن المسامحة يجب أن تكون
ٍ
ّ
من اإلساءات التي قد َ
تدوم وتدوم .يجب أن تكون المسامحة موقف المسيحي الحقيقي .قال يسوع في لوقا ‘‘ 34 :23يا أبتاهُ اغ ِف ْر لهم ألنَّهم
ضا قال استيفانوس الشهيد في أعمال الرسل ‘‘ ،60 :7ال ت ُ ِق ْم ل ُهم هذه الخطيّة’’ .لن يقبل
ال يعلمونَ ماذا يفعلون’’ .وأي ً
جميع الناس ال ُمسامحة من المؤمنّ ،
لكن موقف قلب المؤمن ينبغي أن يكون دائ ًما تقديمها.
يسرد يسوع مثاالً عن المسامحة عندما يتابع في اآلية  23من متى ِ ‘‘ ،18لذ ِلكَ يُ ْ
سانًا
اوا ِ
ت ِإ ْن َ
ش ِبهُ َملَكُوتُ ال َّ
س َم َ
ف َو ْزنَ ٍة [تقول
ب َ
سبَ ِة قُ ِ ّد َم إِلَ ْي ِه َو ِ
َم ِلكًا أ َ َرا َد أ َ ْن يُحَا ِ
اح ٌد َم ْديُونٌ بِعَش َْر ِة آالَ ِ
عبِي َدهُ [ليدفعوا له ديونهم] ،فَلَ َّما ا ْبتَدَأ َ فِي ا ْل ُمحَا َ
س َ
إحدى الترجمات ّ
ام َرأَتُهُ
سيِّ ُدهُ أ َ ْن يُبَا َ
إن هذا المبلغ يعادل عشرة ماليين دوالر]َ .وإِ ْذ لَ ْم يَك ُْن لَهُ َما يُوفِي أ َ َم َر َ
ع ُه َو َو ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
سين
سيِّدُ ،ت َ َم َّه ْل َ
س َج َد لَهُ قائِالً :يَا َ
َوأ َ ْوالَ ُدهُ َو ُك ُّل َما لَهَُ ،ويُوفي ال َّد ْينُ  .ف َخ َّر ا ْلعَ ْب ُد َو َ
ي فأوفِيَكَ ا ْلج َِمي َع’’ (العبارات بين قو َ
علَ َّ
للمؤلّف) .الوضع الراهن هو التالي :هناك رج ٌل َم ٌ
دين لسيّده بعشرة ماليين دوالر .وال توجد أيّة طريقة يُس ّدِد بها ال َدين
ِ
ضا .في تلك األيام ،لم يكن باإلمكان إعالن حالة اإلفالس كما يمكنك
– هو يعرف أنّه ال يستطيع ،والسيّد يعرف ذلك أي ً
أن تفعل في الواليات المتّحدة – ّ
س ُل
إن السيّد سيبيعك ويبيع زوجتك وأوالدك وك ّل ما تملك ،وستذهب إلى العبوديّة .وقد تُر َ
ضا إلى السجن إلى أن تس ّدِد كامل المبلغ ،وإن لم يت ّم تسديده ،تبقى في السجن مدى الحياة .هذا الرجل فعل الشيء الوحيد
أي ً
س ُل إليك.
الذي كان يعرف أن يفعله :رك َع على ركبتيه وتوسَّل طالبًا الرحمة‘‘ ،يا سيّدُ ،كن
صبورا معي .أرجوك ،أتو َّ
ً
ي’’ .الحظوا ما حدث في اآلية  .27إنّها تقول ّ
إن السيّد تحنَّنَ عليه وترك له ال َدين.
سأدفع لك ك ّل شيءٍ  ،فقط اصبِ ْر عل َّ
ين ال نستطيع تسديده .يقول الكتاب المقدّس ّ
نحنُ لدينا َد ٌ
إن أُجرة الخطيّة هي موتٌ (رومية  – )23 :6االنفصال
عن الله إلى األبد – وك ّل الفضّة والذهب في العالم ال يمكنهما أن يفدياننا .ث َّم تحنَّنَ علينا الله ،وبنعمته أرسل ابنه يسوع
المسيح إلى العالم ليُس ّدِد ال َدين الذي لم نستطع نحن تسديده .نظر إلينا الله بتحنُّ ٍن وبرحم ٍة وقال‘‘ :أنا أتركُ لكم ذلك ال َدين’’.
للتو عشرة ماليين دوالر ،مديونًا له بمبلغٍ يناهز العشرين
كان واح ٌد من العبيد من رفاق هذا الرجل الذي تُركَ له ّ
للتو .ولذلك ّ
دوالرا ال أهميّة
فإن عشرين
دوالرا .وجد الرجل هذا العبد وقال‘‘ :لقد أُعفيتُ من دفعِ عشرة ماليين
ً
ً
دوالر ّ
ٍ
ُ
ّ
للتو’’.
دوالرا .ال بأس ،ألنه قد ت ِركَ لي عشرة ماليين
حرا مثلي .سأترك لك العشرين
لها عندي .أريدك أن تكون ًّ
ً
دوالر ّ
ٍ
َ
‘‘ولَ َّما َخ َر َج ذ ِلكَ ا ْلعَ ْب ُد
هذا ما كان ينبغي أن يحدث ،لكنّه لم يحدث .دعنا نقرأ ما قد
حدث فعالً في اآليات َ .31 – 28

المستوى 2
علَ ْيكَ  .فَ َخ َّر ا ْلعَ ْب ُد َر ِفيقُهُ
س َكهُ َوأ َ َخ َذ ِبعُنُ ِق ِه قَا ِئالً :أ َ ْو ِفني َما ِلي َ
َو َج َد َو ِ
احدًا ِمنَ ا ْلعَ ِبي ِد ُرفَقَا ِئ ِه ،كَانَ َم ْديُونًا لَهُ ِب ِمئ َ ِة دِينَ ٍار ،فَأ َ ْم َ
ي ال َّد ْينَ  .فَلَ َّما َرأَى
ب إِلَ ْي ِه قَائِالً :ت َ َم َّه ْل َ
َ
علَى قَ َد َم ْي ِه َو َطلَ َ
ي فَأُوفِيَكَ ا ْلج َِمي َع .فَلَ ْم يُ ِر ْد بَ ْل َمضَى َوأ َ ْلقَاهُ فِي سِجْ ٍن َحتَّى يُوفِ َ
علَ َّ
َ
َ
َ
َ
صوا َ
سيِّ ِد ِه ْم ُك َّل َما ج ََرى’’ .لقد ألقى بذلك الرجل في السجن من أجل
ا ْلعَبِي ُد ُرفقا ُؤهُ َما كَانَ  ،ح َِزنُوا ِجدًّاَ .وأت َ ْوا َوق ُّ
علَى َ
دوالرا بعد أن ت ُ ِركَ له عشرة ماليين دوالر! هل يمكنكم أن تتخيَّلوا ذلك؟
عشرين
ً
يرُ ،ك ُّل ذ ِلكَ ال َّدي ِْن ت َ َر ْكتُهُ لَكَ ألَنَّكَ َطلَبْتَ
س ِيّ ُدهُ َوقَا َل لَهُ :أَيُّهَا ا ْلعَ ْب ُد ال ِ ّ
تقول اآليات ‘‘ ،34-32فَ َدعَاهُ ِحينَئِ ٍذ َ
ش ِ ّر ُ
ي .أَفَ َما كَانَ يَ ْنبَ ِغي أَنَّكَ أ َ ْنتَ أ َ ْيضًا ت َ ْر َح ُم ا ْلعَ ْب َد َر ِفيقَكَ َك َما َر ِح ْمت ُكَ أَنَا؟َ .و َ
ي
ب َ
س ِيّ ُدهُ َو َ
غ ِض َ
سلَّ َمهُ ِإلَى ا ْل ُمعَ ِذّ ِبينَ َحتَّى يُو ِف َ
ِإلَ َّ
ُ
ي بهذا الرجل إذن في السجن بسبب الطريقة التي عامل بها أحد العبيد من رفاقه ،وبهذا تنازل
ُك َّل َما كَانَ لَهُ َ
علَ ْي ِه’’ .أل ِق َ
اح ٍد أل َ ِخي ِه
ي يَ ْفعَ ُل بِ ُك ْم إِ ْن لَ ْم تَتْ ُركُوا ِم ْن قُلُوبِ ُك ْم ُك ُّل َو ِ
عن مسامحته األصليَّة .قال يسوع في اآلية ‘‘ :35فَه َك َذا أَبِي ال َّ
س َما ِو ُّ
َّزالَتِ ِه’’ .أليس من الحماقة أنّه بعد أن ُ
غ ِف َرت جميع خطاياك – التي عقوبتها الموت واالنفصال عن الله إلى األبد – أن
ع إلى الله ونقول،
ترفض مسامحة غيرك؟ نحن
‘‘اغفر لي وار َحمني من خالل يسوع المسيح’’ ،ونحصل على
نتضر ُ
ْ
َّ
صغير نعتقد أنّه كبير – بعد أن حصلنا على غفران جميع
صا ما على شيءٍ
الغفران ،ث ّم نستدير ونرفض أن نسامح شخ ً
ٍ
األشياء التي فعلناها .يقول الله ّ
ير.
إن هذا عم ٌل ّ
شر ٌ
كنتُ راعيًا لكنيس ٍة منذ فترة ،وكانت هناك في الرعيّة شابّة كانت قادرة على رؤية ما سيحدث في المستقبل .أتت
ي في أحد األيّام وقالت‘‘ :هل هو الروح القُدُس الذي يُخبرني بأشياء ستحدث ويُريني أشيا ًء في المستقبل؟ أنا أعرف
إل َّ
ّ
وأمورا كهذه’’ .قلتُ لها‘‘ ،لن يُعجبك جوابي ،لكنّني ال أعتقد
شخص ما،
ستتحطم سيارة
شخص ما ومتى
متى سيموت
ٌ
ٍ
ً
ّ
وأخيرا
بأن ذلك هو الروح القدُس .أعتقد أنّه روح ِعرافة ،الروح ذاته الذي تبع الرسول بولس في أعمال الرسل .16
ً
انتهره بولس وأمره بأن يخرج من الفتاة ففق َدت قدرتها على التنبّؤ’’ .تابعتُ قولي لها إنّني لستُ الله ،وقلتُ ‘‘:أريدك أن
ويزودني بمعلوما ٍ
ت حتى قبل أن أنال الخالص؟
تذهبي إلى يسوع وتسأليه‘ ،يا ربّ  ،ما الشيء الذي يُخبرني بهذه األشياء
ِّ
ي ذات يوم وقالت‘‘ :تحدَّثتُ مع الربّ بخصوص هذا ،وأعتقد
هل هو روحك القدّوس ،أم هو شي ٌء آخر؟’ ’’ ِ
رجعَت إل ّ
ٌ
حسن – أنا لستُ الراعي العظيم’’.
ي هذه الموهبة’’ .فقلتُ ‘‘ :مهما يقوله الربّ هو
بأنّه ال بأس في أن تكون لد ّ
حدث ذلك في أوائل سنة  ،1986وهل تعلمون ما حدث في سنة 1986؟ كانت هناك مركبةٌ فضائيّة اسمها
المدرسة
‘‘شالنجر’’ ،وصع َد إليها ثمانية أشخاص .كان أحدهم امرأةُ ،م َد ِ ّرسة .وبينما كانت تلك الشابّة تشاهد التلفاز ،رأت
ِّ
وسمعَتها تقول‘‘ :غدًا سأصع ُد إلى الفضاء في شالنجر’’ ،وكانت تتحدّث عن هذا األمر .تحد َ
َّث رو ٌح إلى الشابّة فقالت،
انفجرت بينما كان العالم كلّه
‘‘إنّها ستموت ،إنّها ستموت’’ .وفي اليوم التالي عندما انطلقت المركبة شالنجر إلى الفضاء،
َ
ي الشابّة وقالت‘‘ ،أيّها األخ دون ،اعتقد ّ
ي ويُعطيني
أن َمن يتحدّث إل َّ
يشاهدها وهلك جميع أعضاء طاقَم المركبة .أتت إل َّ
المعلومات قد ال يكون الروح القُدُس .أرجو أن تصلّي ألجلي’’.
س ،رو ُح
النج ُ
بعد خدمة الكنيسة في تلك الليلة ،وبعد أن غادر الجميع ،أمسكتها بيدها وقلتُ ‘‘ :أيّها الروح ِ
مرة فلم يقدروا.
نج ً
سا من شابّ ٍ ذات ّ
ال ِعرافةُ ،
ُخرجوا رو ًحا ِ
ي شيءٍ  .حاول تالميذ يسوع أن ي ِ
اخرجْ منها’’ .لم يحدث أ ّ
قال يسوع‘‘ :ق ّدِموه لي’’ .فقلتُ لها‘‘ ،ياربّ  ،لقد اعتقدّتُ بأنّني كنتُ أعرف ما يجري هنا ،لكنّني أق ّدِم إليك هذه الشابّة.
ِأرنا ما يحدث’’ .كانت زوجتي تصلّي معنا وأعطاها الله كالم المعرفة .قالتّ ،
‘‘إن لهذا عالقة بوالدتها’’ .فقلتُ للشابّة،
تفوهتُ بها بهذه العبارة ،صر َخ صوتٌ من خارجها‘‘ ،كالّ ،لقد تخلَّت
‘‘هل يمكنك أن تغفري لوالدتك؟’’ في اللحظة التي َّ
وحررتها وسم َحت
مرة ً أُخرى إذا كانت تغفر لوالدتها .فسامحتها
عنّي’’ .فقلتُ ‘‘ ،أُق ِيّدك أيّها الروح
َّ
النجس’’ وسألتُ الشابّة ّ
ُ
وتحر َرت.
تتحرر باتّخاذ قرار المسامحة ،ومن ث ّ َّم نالت الخالص
عت أن
َّ
َّ
عونه .لقد استطا َ
لها بالذهاب بنعمة الله و َ
كما قال يسوع في المثل في متى  ،18أنا أقول إنّه إن لم نغفر من القلب بعد أن ُ
غ ِف َر لنا َدين عظي ٌم كهذا ِمن قِبَل
ٌ
حصون شيطانيّة،
عا عديدة –
أبينا السماوي ،فإنّنا سوف نُسلَّ ُم إلى أيدي ال ُمعَذَّبينَ .من هم المعَذَّبون؟ يمكن أن يكونوا أنوا ً
مرض ،اكتئابٌ  ،وأشياء أُخرى كثيرة .أصل المشكلة هو عدم المسامحة .عندما ال نسامح بعدما يكون قد ُ
غ ِفر لنا،
قم ٌع،
ٌ
36

ُمسا َمحة اآلخرين
قدم في حياتنا .يقول الكتاب المقدّس ّ
إن علينا اتّخاذ القرار لنغفر .يقول يسوع في الصالة الربّانيّة
نُف ِس ُح إلبليس َموطئ ٍ
(متى  )11-9 :6أن نغ ِفر كما ُ
غ ِف َر لنا.
تقول اآليتان في مرقس  26-25 :11إنّنا عندما نصلّي وكان لنا على أح ٍد شيءّ ،
فإن علينا أن نسامح .ماذا يعني
هذا؟ كم من الوقت يجب أن يبقى عدم الغفران في قلوبنا؟ بقدر ما نحتاج من الوقت لنذهب إلى الربّ ونُصلّي .وإذا كان
ي مسامحتهم وأن نقول‘‘ ،يا الله ،أنا أسامحهم
لدينا
ٌ
مقدار ضئي ٌل جدًّا من عدم المغفرة تجاه أحد ،علينا تحريرهم ،أ ّ
عظيم’’.
ين
وأ ُ ِ ّ
ٍ
حررهم .أنا أتَّخذُ هذا القرار ألنّك سامحتني ب َد ٍ
قرارا
شخص يقرأ هذا الدرس ولديه روح عدم التسا ُمح في حياته ،أن يتّخذ
‘‘يا ربّ  ،إنّي أُصلّي من أجل ك ّل
ٍ
ً
أتضرع إليك يا ربّ أن يسامحه وأن يُشفى
ُحرر ذلك الشخص ويغفر له ،سوا ٌء أكان حيًّا أم ميّتًا .إنّي
َّ
في هذه اللحظة لي ِ ّ
ذلك األذى بقدرتك ونعمتك اليوم .أقدّم لك الشكر باسم يسوع .آمين’’.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
متى ِ – 27-21 :18حينَئِ ٍذ تَقَد ََّم إِلَ ْي ِه ب ْ
سبْعِ َم َّراتٍ؟
اربُّ َ ،ك ْم َم َّرة ً ي ُْخ ِط ُ
ُط ُر ُ
ي أ َ ِخي َوأَنَا أ َ ْغ ِف ُر لَهُ؟ ه َْل إِلَى َ
س َوقَالَ :يَ َ
ئ إِلَ َّ
سانًا َم ِل ًكا
س َم َاوا ِ
س ْب َع َم َّراتٍِ 23 .لذلِكَ يُ ْشبِهُ َملَ ُكوتُ ال َّ
22قَا َل لَهُ يَ ُ
س ْبعِينَ َم َّرة ً َ
سبْعِ َم َّراتٍ ،بَ ْل إِلَى َ
سوعُ :الَ أَقُو ُل لَكَ إِلَى َ
ت إِ ْن َ
اح ٌد َم ْدي ٌ
ف َو ْزنَةٍَ 25 .و ِإ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ َما يُوفِي أ َ َم َر
ُون بِعَ ْش َرةِ آالَ ِ
سبَ ِة قُ ّد َِم ِإلَ ْي ِه َو ِ
ب َ
أ َ َرا َد أ َ ْن يُ َحا ِس َ
عبِي َدهُ24 .فَلَ َّما ا ْبت َ َدأ َ فِي ْال ُم َحا َ
ي فَأُوفِيَكَ
س ِيّ ُدهُ أ َ ْن يُبَا َ
س ِيّدُ ،ت َ َم َّه ْل َ
َ
س َج َد لَهُ قَائِالً :يَا َ
ع ه َُو َو ْام َرأَتُهُ َوأ َ ْوالَ ُدهُ َو ُك ُّل َما لَهَُ ،ويُوفَي ال َّد ْينُ 26 .فَخ ََّر ْالعَ ْب ُد َو َ
علَ َّ
27
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
سيِّ ُد ذلِكَ العَ ْب ِد َوأطلقهَُ ،وت ََركَ لهُ ال َّديْنَ .
ْال َج ِمي َع .فت َحننَ َ
س َكهُ َوأ َ َخ َذ ِبعُنُ ِق ِه
متى َ – 35-28 :18ولَ َّما خ ََر َج ذلِكَ ْالعَ ْب ُد َو َج َد َو ِ
َار ،فَأ َ ْم َ
احدًا ِمنَ ْالعَ ِبي ِد ُرفَقَا ِئ ِهَ ،كانَ َم ْديُونًا لَهُ ِب ِمئ َ ِة دِين ٍ
علَى قَ َد َم ْي ِه َو َ
ضى
ي فَأُوفِيَكَ ْال َج ِمي َع30 .فَلَ ْم ي ُِر ْد بَ ْل َم َ
ب إِلَ ْي ِه قَائِالً :ت َ َم َّه ْل َ
علَيْكَ 29 .فَخ ََّر ْالعَ ْب ُد َرفِيقُهُ َ
قَائِالً :أ َ ْوفِني َما ِلي َ
طل َ َ
علَ َّ
سيِّ ِد ِه ْم ُك َّل َما َج َرى.
ي ال َّديْنَ 31 .فَلَ َّما َرأَى ْالعَبِي ُد ُرفَقَا ُؤهُ َما َكانَ َ ،ح ِزنُوا ِجدًّاَ .وأَت َْوا َوقَ ُّ
صوا َ
علَى َ
َوأ َ ْلقَاهُ فِي سِجْ ٍن َحتَّى يُوفِ َ
يرُ ،ك ُّل ذلِكَ ال َّدي ِْن ت ََر ْكتُهُ لَكَ ألَنَّكَ َ
سيِّ ُدهُ َوقَا َل لَهُ :أَيُّ َها ْالعَ ْب ُد ال ِ ّ
ضا
ي33 .أَفَ َما َكانَ يَ ْنبَ ِغي أَنَّكَ أ َ ْنتَ أ َ ْي ً
ش ِ ّر ُ
32فَ َد َ
عاهُ ِحينَئِ ٍذ َ
طلَبْتَ ِإلَ َّ
علَ ْي ِه35 .فَه َك َذا أ َ ِبي
ي ُك َّل َما َكانَ لَهُ َ
َض َ
ت َْر َح ُم ْالعَ ْب َد َر ِفيقَكَ َك َما َر ِح ْمتُكَ أَنَا؟َ 34 .وغ ِ
س ِيّ ُدهُ َو َ
ب َ
سلَّ َمهُ ِإلَى ْال ُمعَ ِذّ ِبينَ َحتَّى يُو ِف َ
اح ٍد أل َ ِخي ِه َّزالَتِ ِه.
ال َّ
ي يَ ْفعَ ُل بِ ُك ْم إِ ْن لَ ْم تَتْ ُر ُكوا ِم ْن قُلُوبِ ُك ْم ُك ُّل َو ِ
س َما ِو ُّ

أسئلة التل َم َذة
مرة ً عرض بطرس أن يغ ِفر؟
 .1اقرأ متى  .21 :18كم ّ
مرة ً قال يسوع ّ
إن علينا أن نغفر؟
 .2اقرأ متى  .22 :18كم ّ
 .3اقرأ متى  .24-23 :18ما المبلغ الذي كان هذا العبد مديونًا به لسيّده؟
 .4اقرأ متى  .25 :18بما ّ
أن هذا العبد لم يكن يستطيع أن يُعلِنَ إفالسه ،ما الذي كان سيحدث (له)؟
 .5اقرأ متى  .26 :18ما الذي طلبه العبد؟ هل كان بإمكانه أن يدفع دينه؟
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 .6اقرأ متى  .27 :18ما كان موقف السيّد تجاه عبده؟
ما كان موقف الله نحونا ونحو َديننا (الخطيّة)؟
 .7اقرأ متى  .28 :18كان لدى العبد الذي ُ
ٌ
رفيق عبدٌ ،كم كان المبل ُغ الذي كان مديونًا له به؟
غ ِف َر له
 .8اقرأ متى  .28 :18ماذا كان موقف العبد نحو رفيقه العبد؟
 .9اقرأ متى  .30-29 :18ماذا فع َل هذا العبد لرفيقه العبد؟
وصف السيّد العبد الذي لم يُسامح؟
 .10اقرأ متى  .33-31 :18كيف
َ
 .11اقرأ متى  .33 :18ماذا قال السيّد لعبده أنّه كان يجب أن يفعل؟
َ
تأثير ذلك في مشاعره؟
حدث ،ما كان
اكتشف السيّد ما قد
 .12اقرأ متى  .34 :18عندما
ُ
َ
 .13اقرأ متى  .34 :18هل تخلَّى هذا العبد الذي لم يغفر بأفعاله (أو قراره) عن الغفران الذي قُ ّدِم له أصالً؟
 .14اقرأ متى  .35 :18ما هي الفكرة الرئيسة في هذا المثل؟

اإلجابات
مرة عرض بطرس أن يغ ِفر؟
 .1اقرأ متى  .21 :18كم ّ
ت
مرا ٍ
سب ُع ّ
مرة قال يسوع ّ
إن علينا أن نغفر؟
 .2اقرأ متى  .22 :18كم ّ
مرة (أو بال نهاية أو باستمرار)
أربعمائة وتسعون ّ
 .3اقرأ متى  .24-23 :18ما المبلغ الذي كان هذا العبد مديونًا به لسيّده؟
عشر آالف وزنة أو عشرة ماليين دوالر (وهو مبل ٌغ ربّما ال يمكن تسديده مطلقًا)
 .4اقرأ متى  .25 :18بما ّ
أن هذا العبد لم يكن يستطيع أن يُعلِنَ إفالسه ،ما الذي كان سيحدث (له)؟
كانت زوجته وأوالده وك ُّل ما يملك سيُباعون بالمزاد في سوق العبيد ليدفع دينه
 .5اقرأ متى  .26 :18ما الذي طلبه العبد؟
أن يصبر عليه السيّد وهو سيدفع له ك ّل شيءٍ
هل كان بإمكانه أن يدفع دينه؟
على األرجح ،ال
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ُمسا َمحة اآلخرين
 .6اقرأ متى  .27 :18ما كان موقف السيّد تجاه عبده؟
وغفر له
تحنَّنَ عليه
َ
ما كان موقف الله نحونا ونحو َديننا (الخطيّة)؟
الرحمة والمغفرة
 .7اقرأ متى  .28 :18كان لدى العبد الذي ُ
ٌ
رفيق عبدٌ ،كم كان المبل ُغ الذي كان مديونًا له به؟
غ ِف َر له
مئة دينار (راتب يوم)
 .8اقرأ متى  .28 :18ماذا كان موقف العبد نحو رفيقه العبد؟
عدم الصبر والعنف وعدم المغفرة
 .9اقرأ متى  .30-29 :18ماذا فع َل هذا العبد لرفيقه العبد؟
ألقى به في السجن إلى أن يستطيع تسديد دَينه
 .10اقرأ متى  .33-31 :18بماذا دعا السيّد العبد الذي لم يُسامح؟
الشرير
أيُّها العب ُد
ّ
 .11اقرأ متى  .33 :18ماذا قال السيّد لعبده أنّه كان يجب أن يفعل؟
كان يجب عليه أن يتحنَّن على رفيقه العبد كما تحنَّن عليه سيّده .كان ينبغي أن يُط ِلقه ويغفر له.
َ
تأثير ذلك في مشاعره؟
حدث ،ما كان
اكتشف السيّد ما قد
 .12اقرأ متى  .34 :18عندما
ُ
َ
ب
غض َ
لقد ِ
 .13اقرأ متى  .24 :18هل تخلَّى هذا العبد الذي لم يغفر بأفعاله (أو قراره) عن الغفران الذي قُ ّدِم له أصالً؟
نعم
 .14اقرأ متى  .35 :18ما هي الفكرة الرئيسة في هذا المثل؟
يطلب الرحمة’’.
شخص
‘‘هذا تما ًما ما سيفعله أبي في السموات بك ِ ّل واح ٍد منكم أنتم الذي ال تغفرون دون
ٍ
ٍ
ُ
ألي ِ
شروط ّ
(متى  35 :18من ترجمة الرسالة).
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الدرس العاشر

األول
الزواج – الجزء ّ
بقلم دون كرو
سنتحد ُ
َّث اليوم عن الزواج .أوالًَ ،أو ُّد أن أعطيكم بعض اإلحصائيّات 75 :في المائة من العائالت ستحتاج إلى
نوعٍ من المشورة .وزوا ٌج واح ٌد من زواجين سينتهي بالطالق .كما ّ
أن في  50في المائة من الزيجات ،سيخون أحد
الزو َجين اآلخر خالل السنوات الخمس األولى .حتى في المجال المسيحي ،يُقا ُل ّ
الرعاة سيُقيمون
إن  30في المائة من ُ
عالقةً غير مالئمة مع
شخص في كنائسهم .يبدو لي بك ِّل وضوحٍ أنّنا لم نفهم مبادئ الكتاب المقدّس إذا كانت هذه
ٍ
نتطرق إلى موضوع الزواج ونرى بعض األشياء التي يقولها الله عنه – كيف يمكن
اإلحصائيّات قريبة من الواقع .سوف
ّ
أن تعمل على تقوية عالقتك الزوجيّة.
الرب اإلله ليس جيّدًا أن يكون
الزواج هو فكرة الله .وهو الذي ص َّممه .تقول اآلية في تكوين ‘‘ ،18 :2وقال
ُّ
آدم وحده .فأصن ُع له ُمعينًا نظيره’’ .كما وتقول اآلية في تكوين ‘‘ ،31 :1ورأى الله ك ّل ما عمله فإذا هو حسنٌ جدًّا.
سا’’ .يجب أن نتذ ّكر ّ
وكون شركةً مع آدم .كانت
وكان مسا ٌء وكان صباح يو ًما ساد ً
أن هذه كانت خليقةً كاملة .أتى الله َّ
حر النهار ويكون في شرك ٍة مع آدم .نعتقد في بعض األحيان
عالقته معه عالقةً رائعة .وكان يأتي ك َّل مساءٍ عندما ينتهي ُّ
ي ِ شيءٍ آخرّ ،
لكن هذا ليس صحي ًحا .قال الله في
أنّه إذا كان لدينا عالقةٌ كاملة مع الله فإنّنا لن نحتاج في الواقع إلى أ ّ
األول الذي قال عنه الله إنّه ‘‘ليس جيّدًا’’
تكوين  31 :1بخصوص الخليقة التي صنعها‘‘ :فإذا هو ح َ
سنٌ جدًّا’’ .الشيء ّ
موجو ٌد في تكوين ‘‘ ،18 :2ليس جيّدًا أن يكون آدم وحده’’ .إذن ،كان الزواج فكرة الله ليس َّد الحاجة التي كانت لدى
اإلنسان ،ليُعطيه ُمعينًا نظيره ليتعامل مع مشكلة ال ِوحدة التي قد يشعر بها في حياته .كان هدف الزواج ،إذا تبعنا دليل
اإلرشادات ووضعنا فيه ما يُريده الله ،هو إسعاد اإلنسان وليس شقاؤه.
للمرة األولى فعليًّا عن الزواج .تقول اآلية‘‘ ،لذلك يترك الرج ُل أباه
في تكوين  ،24 :2يتحدّث الكتاب المقدّس ّ
ُ
وأ ّمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدًا واحدًا’’ .الزواج هو ترك جميع العالقات األخرى إلعادة تركيز حياتك على
شخص آخر ،والله هو الذي ص َّم َم هذا بهذه الطريقة .إنّها مثل عالقة وحدةٍ ثالثيّة .في العالقة الزوجيّة ،عندما دعا الله
ٍ
وحواء كوحدة ،في وحدة
حواء وحدها على اتّصا ٍل بالله .كان الوضع حينئذٍ ،آدم
آدم
ّ
وحواء معًا ،لم يكن آدم وحده أو ّ
ّ
هدفٍ متّصالن بالله .يقول الكتاب المقدّس في  1بطرس ‘‘ ،7 :3كذلك أيّها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع
اإلناء النسائي ...لكي ال تُعاقَ صلواتكم’’ .وتقول اآليتان في تكوين  ،2-1 :5وهما آيتان في الكتاب المقدّس رائعتان حقًا:
س َمهُ آ َد َم يَ ْو َم
سانَ َ .
علَى َ
ار َكهُ َو َدعَا ا ْ
اإل ْن َ
‘‘ه َذا ِكت َ ُ
شبَ ِه الل ِه ع َِملَهَُ .ذك ًَرا َوأ ُ ْنثَى َخلَقَهَُ ،وبَ َ
اب َم َوا ِلي ِد آ َد َم ،يَ ْو َم َخلَقَ اللهُ ِ
ْ
حواءّ ،
الحظ ّ
وحواء معًا ،كوحدةٍ واحدة ،باسم آدم .إذن ،في العالقة
ُخلِقَ ’’.
لكن الله دعا آدم ّ
أن آدم أطلقَ على زوجته اسم ّ
الزوجيّة ،ال نقول في ما بعد الله وأنا ،أو الله وتلك المرأة – بل أنا وزوجتي في وحدة ،نحن ورثة بحسب نعمة الحياة،
دُعينا لنخدم الله بهدفٍ ولنعيش في وحدةٍ واتّحادٍ.

األول
الزواج – الجزء ّ
للتوّ ،
إن الرجل سيترك أباه وأ ّمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدًا
تقو ُل اآلية في تكوين  24 :2التي قرأناها ّ
واحدًاّ .
هدف واحدٌ .إذا كنتَ تعاني من مشكل ٍة
إن كلمة ‘‘يلتصق’’ تعني يتمسّك أو يلتزم ،ويُصبحان واحدًا ويكون لهما
ٌ
تتصرف بها مع
في عالقتك الزوجيّة اليوم ،دعني أطرح عليك بعض األسئلة :هل األمور التي تفعلها والطريقة التي
ّ
َّب بفجوةٍ وانفصال؟ ّ
إن
زوجتك ،واألشياء التي تقولها لها ،هل يجعلكما ك ُّل هذا تتَّحدان أكثر
كشخص واحدٍ؟ أو أنّه يتسب ُ
ٍ
وصيّة الكتاب المقدّس للزواج هي االلتصاق والتمسُّك .إذن ،هل األشياء التي تفعلها تبني عالقتك أو تد ّمرها؟ يجب أن
تراج َع بعض هذه األشياء.
يعتق ُد الناس ّ
عد
مجرد
أن الحبَّ هو
ي‘‘ :لقد كنتُ أُحبُّك ،لكنّني ال أشعر اآلن بهذا الحبّ – أنا لم أ ُ
ّ
ٍ
شعور عاطف ّ
ً
وتكرس حياتك لزوجتك،
وفعل
لتتزوج
قاض
ي.
ُ
قس أو ٍ
ِّ
تذهب إلى ٍ ّ
َّ
أُحبّك’’ لنفترض أنّك من عائل ٍة تعاني من خَل ٍل وظيف ّ
تر الحبَّ أبدًا
أنت ترغب في أن ينجح زواجك حتّى ِ ّ
يٍ ،لم َ
يفرقكما الموت .لكن بسبب عائلتك التي تعاني من خل ٍل وظيف ّ
تر قَط مظاهر الحبّ ال ُمتبا َدل بين وال َديك .أ ّما زوجتك ،فقد نشأت في عائل ٍة كانت
تر
ً
تعبيرا عن الحبّ في عائلتك ،ولم َ
ولم َ
تعبِّر عن الكثير من العاطفة ،لكنّك أنتَ ال تعرف كيف تعبِّر عنها .على الرغم من أنّك تريد أن تحبّ هذا الشخص الذي
تر مطلقًا كيف يُعَبَّر عن الحبّ  ،فإنّك على األرجح سوف تفشل .من
ي ولم َ
أنتَ ُملت َزم معه ،لكنّك تعاني من خل ٍل وظيف ّ
ُ
تطلب في غضون بضع سنوا ٍ
أخبار
ي
المحتمل أن
ت المشورة وتقول‘‘ ،إنّنا ال نقدر أن نتعايش .أنا لم أ ُ
ٌ
َ
عد أحبّها’’ .لكن لد ّ
سارة ٌ لك اليوم :إذا كنتَ تواجه مشاكل في زواجك ،فهناك شي ٌء يمكنه أن يُص ّححها.
ّ
عندما تشتري ثالّجةً ويُصيبها عط ٌل ما ،تعرف أنت أن تستعين بدليل إرشادات التشغيل .سيُخبرك الدليل عن
العُطل أو يمكنك أن تأخذ الثالّجة إلى التصليح .هناك دلي ٌل لمساعدة زواجك وإصالحه إنّه يُدعى كلمة الله ،ويقول الكتاب
المقدّس في تيطس ّ 4 :2
ي هي شي ٌء يمكن تعلُّمه .إذا كنتَ تنتمي إلى أُسرةٍ تعاني من
إن المحبّة شي ٌء يتعلّمه الفرد ،أ ّ
ي ّ
سارة .تقول اآلية في  1يوحنا
أن زواجك ينهار – هناك
ي وال
أخبار ّ
ٌ
ُ
تعرف حقًّا كيف تُحبُّ زوجتك – أ ّ
خل ٍل وظيف ّ
‘‘ ،3 :5فإنّ هذه هي محبّة الله أن نحفظ وصاياه ،ووصاياه ليست ثقيلةً’’ .من خالل وصايا يسوع المسيح الذي يُرينا
كيف نُحبّ وكيف نُعبِّر عن اللطف والكرم ،وكيف نسعى إلى خير ومصلحة الشخص اآلخر في في العالقة الزوجيّة،
يستطيع الله أن يُغيِّر ذلك الوضع بالنسبة إليك.
مجرد مقدّمة لموضوع الزواج .ليُباركك الله اليوم وأنتَ تتاب ُع دراستك .أنا أومنُ ّ
بأن الله يريد أن يمنحك
هذه
ّ
معرفةً وحكمةً أكثر بينما أنت تتأ ّمل هذا الموضوع.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
س ُّر
احدًا»23 .ه َذا ال ِ ّ
سدًا َو ِ
أفسس ِ –32-31 :5م ْن أَجْ ِل ه َذا يَتْ ُركُ َّ
َص ُق بِ ْ
الر ُج ُل أَبَاهُ َوأ ُ َّمهُ َويَ ْلت ِ
َان َج َ
ام َرأَتِ ِهَ ،ويَ ُكونُ االثْن ِ
س ِة.
َ
ع ِظي ٌمَ ،ول ِكنَّنِي أَنَا أَقُو ُل ِم ْن نَحْ ِو ْال َم ِسيحِ َو ْال َكنِي َ
الزنَاة ُ َو َّ
يعقوب  – 5-4 :4أَيُّ َها ُّ
ار
الز َوانِي ،أ َ َما ت َ ْعلَ ُمونَ أ َ َّن َم َحبَّةَ ْالعَالَ ِم َ
ع َد َاوة ٌ ِهللِ؟ فَ َم ْن أ َ َرا َد أ َ ْن يَ ُكونَ ُم ِحبًّا ِل ْلعَالَ ِم ،فَقَ ْد َ
ص َ
عد ًُّوا ِهللِ5 .أ َ ْم ت َ ُ
الرو ُح الَّذِي َح َّل فِينَا يَ ْشت ُ
سدِ؟
َاب يَقُو ُل بَ ِ
اطالًُّ :
َ
ظنُّونَ أ َ َّن ْال ِكت َ
َاق ِإلَى ْال َح َ
ب ْال ِف ْ
فُ ،م ْع ِطينَ ِإيَّاه َُّن ك ََرا َمةً،
ي ِ كَاأل َ ْ
اإلن ِ
ضعَ ِ
 1بطرس  – 7 :3كَذ ِل ُك ْم أَيُّ َها ِ ّ
س ِ
َاء ال ِنّ َ
سا ِكنِينَ بِ َح َ
الر َجالُُ ،كونُوا َ
طنَ ِة َم َع ِ
سائِ ّ
صلَ َوات ُ ُك ْم.
ك َْال َو ِارثَا ِ
ت أ َ ْي ً
ضا َمعَ ُك ْم نِ ْع َمةَ ْال َحيَاةِِ ،ل َك ْي الَ تُعَاقَ َ
ير ،ألَنَّ ُك ْم بِدُونِي الَ ت َ ْقد ُِرونَ أ َ ْن ت َ ْفعَلُوا
ي َوأَنَا فِي ِه ه َذا يَأْتِي بِث َ َم ٍر َكثِ ٍ
يوحنا  – 5 :15أنَا ْالك َْر َمةُ َوأ َ ْنت ُ ُم األ َ ْغ َ
صانُ  .الَّذِي يَثْبُتُ فِ َّ
ش ْيئًا.
َ
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ت أ َ ْن يَ ُك َّن ُم ِحبَّا ٍ
ت ِل ِر َجا ِل ِه َّن َويُحْ ِببْنَ أ َ ْوالَ َده َُّن.
صحْ نَ ْال َح َدثَا ِ
تيطس ِ – 4 :2ل َك ْي يَ ْن َ
ِي َم َحبَّةُ هللاِ :أ َ ْن نَحْ فَ َ
س ْ
ت ث َ ِقيلَةً.
صايَاهُ لَ ْي َ
صايَاهَُ .و َو َ
ظ َو َ
 1يوحنا  – 3 :5فَإِ َّن ه ِذ ِه ه َ
وس َواأل َ ْنبِيَا ُء.
اس بِ ُك ُم ا ْفعَلُوا ه َك َذا أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْي ً
ضا بِ ِه ْم ،أل َ َّن ه َذا ه َُو النَّا ُم ُ
متى  – 12 :7فَ ُك ُّل َما ت ُ ِريدُونَ أ َ ْن يَ ْفعَ َل النَّ ُ
 1كورنثوس ْ – 4 :13ال َم َحبَّةُ تَت َأَنَّى َوت َْرفُ ُقْ .ال َم َحبَّةُ الَ تَحْ ِسدُْ .ال َم َحبَّةُ الَ تَتَفَاخ َُرَ ،والَ ت َ ْنت َ ِفخُ.

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ أفسس ّ .32-31 :5
إن اآلية في أفسس  31 :5هي
ٌ
اقتباس من تكوين  .24 :2بقراءة أفسس  ،32 :5عن أ ّ
يِ
شيءٍ تعتق ُد بأن الله يتحدّث في الواقع؟
 .2اقرأ يعقوب  .5-4 :4ماذا تعلّمنا هذه اآليات؟
 .3اقرأ  1بطرس  .7 :3لماذا ينبغي أن تسير في الوحدة والمحبّة تجاه زوجتك أو زوجك؟
 .4اقرأ يوحنا  .5 :15هل بإمكان زواجك أن ينجح بدون أن يكون المسيح ربًّا على حياتك؟
 .5اقرأ تيطس  .4 :2الحبُّ ليس عاطفة فحسب .بحسب الكتاب المقدّس ،يمكن للحبّ ِ أن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 .6اقرأ  1يوحنا  .3 :5عندما نحفظ وصايا الله ،فإنّنا نسير في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
فإن السبب هو ّ
 .7اقرأ متى  .12 :7إذا كنّا نواجه المشاكل في زواجناّ ،
أن أح َدنا ال يسير في ـــــــــــــــــــــ .
 .8اقرأ  1كورنثوس  .4 :13المحبّة هي:
ي
آ -
ٌ
شعور عاطف ّ
شعور دافئ
ب-
ٌ
تر ِفّقَة
جُ -م َ

اإلجابات
 .1اقرأ أفسس ّ .32-31 :5
إن اآلية في أفسس  31 :5هي
ٌ
اقتباس من تكوين  .24 :2بقراءة أفسس  ،32 :5عن أ ّ
يِ
شيءٍ تعتق ُد بأن الله يتحدّث في الواقع؟
عن العالقة بين المسيح وكنيسته (الشبيهة بالزواج)
 .2اقرأ يعقوب  .5-4 :4ماذا تعلّمنا هذه اآليات؟
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األول
الزواج – الجزء ّ
غيور علينا ويريدنا أن نكون ُمخلصين له و ُملتزمين به
الله
ٌ
 .3اقرأ  1بطرس  .7 :3لماذا ينبغي أن تسير في الوحدة والمحبّة تجاه زوجتك أو زوجك؟
ق صلواتي
لكي ال تُعا ُ
 .4اقرأ يوحنا  .5 :15هل بإمكان زواجك أن ينجح بدون أن يكون المسيح ربًّا على حياتك؟
كالّ
 .5اقرأ تيطس  .4 :2الحبُّ ليس عاطفة فحسب .بحسب الكتاب المقدّس ،الحبُّ يمكن ــــــــــــــــــــــــ.
تعلُّمهُ
 .6اقرأ  1يوحنا  .3 :5عندما نحفظ وصايا الله ،فإنّنا نسير في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
المحبّة
فإن السبب هو ّ
 .7اقرأ متى  .12 :7إذا كنّا نواجه المشاكل في زواجناّ ،
أن أحدنا ال يسير في ـــــــــــــــــــــ .
المحبّة
 .8اقرأ  1كورنثوس  .4 :13المحبّة هي:
تر ِفّقَة
جُ -م َ
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الدرس الحادي عشر

الزواج – الجزء الثاني
بقلم دون كرو
مرة ً أُخرى إلى موضوع الزواج ،والسؤال هو ،ما هو الزواج؟ هل ف ّكرتَ يو ًما بهذا السؤال؟
سوف
نتطرق اليوم َّ
َّ
ٌ
تالصق وعمليّة اتّحادٍ .تقول اآلية في تكوين ،24 :2
بحسب الكتاب المقدّس ،الله هو الذي ص َّمم الزواج .الزوا ُج هو
ويكونان جسدًا واحدًا’’ .هل تعرف ّ
ق وأكثر
ق بامرأته
‘‘لذلك يترك الرج ُل أباهُ وأ ُ ّمهُ ويلتص ُ
أن الزواج هو أكثر من التصا ٍ
ِ
شخص
من ا ِت ّحاد؟ على سبيل المثال ،تقول اآليتان في  1كورنثوس  16-15 :6إنّني إن ذهبتَ والتصقتَ بزانية ،وأنا
ٌ
ٌ
مؤمن ،أصبحتَ جسدًا واحدًا معها .ث َّم ف ِ ّكر في ما جاء في تكوين  24 :2عن الزواج .االلتصاق بزانية ال يجعلني تلقائيًّا
ُم َ
متزو ًجا من الزانية ألنّني اتّصلتُ بها جنسيًّا .إذن ،ما هو الزواج؟ إذا كان الزواج اتّحادًا،
طلَّقًا من زوجتي أو يجعلني
ِّ
صلتَ
إذا كان التصاقًا ،إذا أصبح االثنان جسدًا واحدًا ،فما هو الفرق بين ذلك وبين االتّصال بزانية؟ من الواضح أنّك إن ات َّ َ
جنسيًّا بزانية ستصبح جسدًا واحدًا معها.
صين بميثاقّ .
يقول الكتاب المقدّس ّ
إن كلمة
إن الزواج هو اتّحا ٌد والتصاق ،لكنّه أكثر من ذلك .إنّه اتّحا ُد شخ َ
لشخص ما ،حتى إنّه التزا ٌم
صين معًا .إنّه االلتزام األخير
ٍ
‘‘ميثاق’’ بالعبريّة هي  ،berithوتتض ّمن فكرة التصاق شخ َ
شريرة كهذه ،لن يكون هناك التزا ٌم من ناحيتي تجاهها.
يفرق بينهما الموت .فإذا ذهبتَ إلى زانية وارتكبت خطيّة ّ
إلى أن ِ ّ
ُ
ً
إن جوهر الزواج هو أوال هجر ك ّل األشياء األخرى .يقول الكتاب المقدّس ّ
ّ
إن عليك أن تترك أباك وأ ّمك وتلتصق
ّ
ت لي’’ .إنّه التخلي عن اآلخرين جميعًا ألجل هذا الشخص – أن تلتزم به .من
بزوجتك .وتقول آية في حزقيال ‘‘فصر ِ
متزوجّ ،
فإن ذلك ينتهك مبدأ الزواج ،أي الوحدة
الواضح أنّك إذا ذهبتَ إلى
ي ،وأنتَ
ٍ
ِّ
شخص آخر ،على نح ٍو ال أخالق ّ
واالتّحاد اللذان يحدثان من خالل الميثاق أو االلتزام .يدعو حزقيال  8 :16هذا الميثاق بعه ِد الزواج .وفي أفسس
األصحاج  ،5نتعلَّم أنّه يجب على الزوج ،في إطار الزواج ،أن يُحبَّ زوجته كما أحبّ المسيح الكنيسة ،إذن ،الزواج هو
ميثاق محبّة .والسبب في كونه ميثاق محبّة هو ّ
أن المحبّة هي المبدأ السائد في الزواج .قبل ك ِّل شيءٍ آخر ،يجب أن تكون
المحبّة المبدأ السائد في الزواج.
الزواج هو ميثاق وح َدةٍ واتّحاد .تقول اآلية في  1بطرس  7 :3إنّني ّ
عط كرامةً لزوجتي وأُقدّرها كاإلناء
إن لم أ ُ ِ
األضعف ،وأُدركُ أنّنا معًا وارثا نعمة الحياةّ ،
فإن صلواتنا سوف تُعاق .ف ّكروا في هذا – سوف ت ُ ُ
عاق حياتنا الروحيّة إذا
لم ن ِعش بالوحدة والتآلف اللّ َذين َّ
خططهما الله للعالقة الزوجيّة .تتحدّث اآليتان في أمثال  17-16 :2عن امرأةٍ مشاكسة
خطير للغاية.
أمر
ٌ
تخلَّت عن ميثاق زواجها ،رفيق صباها ،وتُس ّمى تلك العالقة الزوجيّة بالعهد الذي قطعته مع إلَهها .هذا ٌ
ٌ
ٌ
ميثاق نقطعه أمام الله .مهما كنتُ أحبُّ أن أخدم الناس ،إالّ ّ
أن األولويّة هي
ضا
ميثاق نقطعه مع
إنّه
شخص ما ،لكنّه أي ً
ٍ
شخص آخر ،وكما قلتُ سابقًا ،المبدأ الذي يسود
لله ،وهي التركيز على زواجي .الزواج في الواقع هو تركيز حياتي على
ٍ
هو المحبّة.

الزواج – الجزء الثاني
ضا بهّ ،
ألن هذا هو الناموس
تقول اآلية في متى  12 :7إنّك كما تريد أن يفعل بك
شخص ما ،افعل أنت أي ً
ٌ
واألنبياء .هذا هو تما ًما المبدأ الذي يجب أن يسيطر في الزواجّ .
إن هذا القَول ليس شيئًا أنانيًّا وليس شيئًا لنفسك ،وال
يتعلّق بما يستطيع ذلك الشخص أن يعطيك .يقول الكتاب المقدّس في  1كورنثوس ّ 4 :13
إن المحبّة متر ِفّقة .هذا يعني
تطلب راحة اآلخر وخيره ،وأن تكون كري ًما ومتر ِفّقًا ،وأن تطلب دائ ًما األفضل لآلخرّ .
ص ِ ّمم
أنّها
ُ
إن السبب الذي ألجله ُ
الزواج بهذه الطريقة هو ألنّه مثال ،نمو َذج لما ينبغي أن تكون عليه العالقة الحقيقيّة مع الله .وهو أعطانا أمثلة في المجال
الطبيعي .لقد أرانا كيف يكون زواجنا صال ًحا وعظي ًما ألنّه يريدنا أن نكون نمو َذ ًجا لما ستكون عليه العالقة األبديّة
ُفرق الموت ما بين الشخصين؛ إنّه شي ٌء مؤقّت .يقول الكتاب المقدّس إنّه في القيامة
الحقيقيّة معه .الزواج يدوم إلى أن ي ِ ّ
يتزوجونّ .
إن الله يريدنا أن نفهم ما هو الزواج الجيّد – مبادئ المحبّة – مبادئ العطاء غير األناني
ُزوجون وال
ّ
ال ي ّ ِ
لآلخرّ .
إن ما يقوله الله هو‘‘ ،ما أريدكم أن تفهموه حقًّا هو أنّني دعوتكم إلى الدخول في عالق ٍة زوجيّ ٍة معي – ليست
عالقةٌ مؤقّتة ،وليست عالقة تدوم بضع سنوا ٍ
ت ث ّم تنتهي ،لكن عالقة أبديّة حيث ستتجلّى ك ّل محبّتي لكم إلى األبد’’.
مجرد عالقة شراكة .يقول الكتاب
اسمحوا لي أن أق ّدِم لكم بعض مبادئ الزواج .الزواج هو انضما ٌم وليس
ّ
إن الزواج هو معرفة اآلخر ،ويقول في  1بطرس ّ 7 :3
المقدّس في تكوين األصحاح ّ 4
إن الزو َجين وارثان معًا لنعمة
الحياة .الزواج ميثاق ،م ّما يعني أنّه يربط أو ي ُِلزم؛ هناك التزا ٌم في الزواج .لم تدخل الخطيّة إلى الكنيسة األولى؛ إنّما
صة بالزواج ،ث ّم نقوم نحن بتطبيق
دخلت إلى الزواج األول ،إذن ،علينا أن نحصل على الدليل ،على اإلرشادات الخا ّ
ضا‘‘ ،ما هي المحبّة؟’’ ّ
إن تعريف المحبّة ،بمعنى من المعاني ،هو عدم األنانيّة .تقول
مبادئ المحبّة في حياتنا .ونسأ ُل أي ً
ضللنا وملنا ك ُّل واح ٍد إلى طريقه ،لكن في الزواج ،نحن نر ّك ُز على الشخص اآلخر
اآلية في إشعياء  6 :53إنّنا
ٍ
كغنم َ
ونسعى إلى خيره ومنفعته.
يقول الكتاب المقدّس في أفسس ّ
إن محبّة زوجتك هي مثل محبّة جسدك .يجب علينا نحن األزواج تكريم الزوجة
التي أعطانا إيّاها الله واالعتناء بها ،م ّما يعني تقديرهاّ .
وتر ِبّت على
إن محبّة جسدك ال تعني أن تجلس وتُمسك يديك َ
نفسك وتقول‘‘ ،آه ،أنا أحبّك’’ .إنّها ال تعني ذلك على اإلطالقّ .
إن محبّة نفسك تعني حماية نفسك وتغذية نفسك ومعاملة
ضعفهن علنًا أو نستهزئ ّ
ّ
بهن أو
أمرا ُمسلّ ًما به ،وأالّ نعرض إحدى نقاط
نفسك معاملةً جيّدة .ينبغي أالّ نعتبر زوجاتنا ً
لحق الضرر ّ
بهن .يجب أن يُحبّ الشخص زوجته كما يُحبّ نفسه.
نفعل أشياء ت ُ ِ
ارفَ ْع قلبك إلى الله بالصالة واشكره قبل ك ّل شيءٍ ألنّه يُحبّك .ث ّم اشكره ألجل شريكة حياتك التي أعطاك إيّاها.
قد يكون ذلك جز ًءا من المشكلة .ربّما أنّك لم تق ّدِر زوجتك ،وربّما تكون قد حططتَ من قدرها ،والكتاب المقدّس يقول
ي وهو خطيّة .يقول األصحاح  5في أفسس ّ
ّ
إن يسوع ط َّهر الكنيسة بغسل الماء بكلمته،
ي ،عم ٌل أنان ٌّ
إن ذلك ،بشك ٍل أساس ّ
وبكلماته تكلَّم حسنًا مع الكنيسة .عندما تو ِ ّجه كال ًما حسنًا إلى شريكة حياتكّ ،
فإن سلوكها سيكون بحسب الكالم الذي
ُ
تسحق زواجك وال تح ِقّق الوحدة بل االنفصال
ت بدينة’’ ،فإنّك
ت قبيحة ،أن ِ
ت غير صالحة ،أن ِ
و ّجهته لها .إذا قلتَ لها‘‘ ،أن ِ
واالنعزال .لكن إذا وجَّهتَ إليها كلمات لطيفة مثل‘‘ ،يا حبيبتي ،أنا أق ّدِر األشياء التي تقومين بها .أنا أق ّدِرك .أنا أُحبّك’’،
وتدعم هذه األقوال باألفعالّ ،
تصرف شريكة حياتك سيرقى إلى مستوى تلك الكلمات.
فإن
ُّ
أال تستطيع أن ترى اليوم ّ
تفوهتَ بها؟ هل بخستَ
أن ً
كثيرا من المشاكل في عالقتك الزوجيّة سببها الكلمات التي َّ
شعورا؛ إنّه يسعى إلى
ت جميل ٍة اليوم .الحبُّ ليس
قدرها بالنقد بدالً من رفعه بالمديح؟ إنّي أحثّكَ على التحدُّث إليها بكلما ِ
ً
خير ومنفعة الشخص اآلخر بصرف النظر ع ّما تشعر به .ابدأ اليوم بالقيام بأعما ٍل تد ُّل على اللطف والرفق ،مثل طالء
ِ
ُ
عدّة طبقا ٍ
ت من الورنيش على قطع ٍة خشبيّة ،هكذا تبنى المحبّة – بأفعال لطفٍ صغيرة .ابدأ باحترام زوجتك وإكرامها
وتقديرها والتحدّث إليها بكلمات المحبّة ،وسترى الفارق .ليُباركك الله بينما تقوم بتطبيق هذه المبادئ.
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اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
الربّ ِ.
أمثال َ – 22 :18م ْن يَ ِج ُد زَ ْو َجةً يَ ِج ُد َخي ًْرا َويَنَا ُل ِر ً
ضى ِمنَ َّ
غي َْر ن َِج ٍسَ .وأ َ َّما ْالعَاه ُِرونَ َو ُّ
عبرانيّين ِ – 4 :13ليَ ُك ِن ِ ّ
ض َج ُع َ
سيَدِينُ ُه ُم هللاُ.
احدٍَ ،و ْال َم ْ
الز َوا ُج ُمك ََّر ًما ِع ْن َد ُك ِّل َو ِ
الزنَاة ُ فَ َ
اطلِكَ الَّتِي أ َ ْع َ
طاكَ ِإيَّاهَا تَحْ تَ ال َّ
ع ْي ً
اطلِكَ ،
ش ْم ِسُ ،ك َّل أَي َِّام بَ ِ
شا َم َع ْال َم ْرأَةِ الَّتِي أَحْ بَ ْبت َ َها ُك َّل أَي َِّام َحيَاةِ بَ ِ
جامعة  – 9 :9أ َ ْلتَذَّ َ
َصيبُكَ فِي ْال َحيَاةِ َوفِي تَعَ ِبكَ الَّذِي تَتْعَبُهُ تَحْ تَ ال َّ
ش ْم ِس.
أل َ َّن ذلِكَ ن ِ
ق.
 1يوحنا  – 18 :3يَا أ َ ْوالَدِي ،الَ نُ ِحبَّ بِ ْال َكالَ ِم َوالَ بِ ِ
اللّ َ
س ِ
ان ،بَ ْل بِ ْالعَ َم ِل َو ْال َح ّ ِ
سهُ.
أفسس  – 28 :5كَذلِكَ يَ ِج ُ
علَى ِ ّ
ب َ
سا ِد ِه ْمَ .م ْن ي ُِحبُّ ْام َرأَتَهُ ي ُِحبُّ نَ ْف َ
سا َء ُه ْم كَأَجْ َ
الر َجا ِل أ َ ْن ي ُِحبُّوا نِ َ
اإل ْخ َوةِ.
سهُ ألَجْ ِلنَا ،فَنَحْ نُ يَ ْنبَ ِغي لَنَا أ َ ْن نَ َ
ع َر ْفنَا ْال َم َحبَّةَ :أ َ َّن َذاكَ َو َ
 1يوحنا  – 16 :3بِه َذا قَ ْد َ
ض َع نُفُو َ
ض َع نَ ْف َ
سنَا ألَجْ ِل ِ
س َها،
سا َء ُك ْم َك َما أ َ َحبَّ ْال َم ِسي ُح أ َ ْي ً
أفسس  – 26-25 :5أيُّ َها ِ ّ
سةَ َوأ َ ْسلَ َم نَ ْف َ
ضا ْال َك ِني َ
الر َجالُ ،أ َ ِحبُّوا ِن َ
سهُ ألَجْ ِل َهاِ 26 ،ل َك ْي يُقَ ِ ّد َ
ُم َ
اء بِ ْال َك ِل َم ِة.
ط ِ ّه ًرا إِيَّاهَا بِغَ ْس ِل ْال َم ِ
اض َرة ً َوالَ ُم ْست َ ْقبَلَةً،
ور َح ِ
رومية  – 39-38 :8فَإِ ِنّي ُمتَيَ ِقّ ٌن أَنَّهُ الَ َم ْوتَ َوالَ َحيَاة ََ ،والَ َمالَئِ َكةَ َوالَ ُر َؤ َ
سا َء َوالَ قُ َّواتَِ ،والَ أ ُ ُم َ
ع ْن َم َحبَّ ِة ِ
ع َربِّنَا.
ع ْل َو َوالَ ُ
َ 39والَ ُ
هللا الَّتِي فِي ْال َم ِسيحِ يَ ُ
سو َ
صلَنَا َ
ع ْمقَ َ ،والَ َخ ِليقَةَ أ ُ ْخ َرى ،ت َ ْقد ُِر أ َ ْن ت َ ْف ِ
 1يوحنا  – 19 :4نَحْ نُ نُ ِحبُّهُ ألَنَّهُ ه َُو أ َ َحبَّنَا أ َ َّوالً.
ِي َم َحبَّةُ هللاِ :أ َ ْن نَحْ فَ َ
س ْ
ت ث َ ِقيلَةً.
صايَاهُ لَ ْي َ
صايَاهَُ .و َو َ
ظ َو َ
 1يوحنا  – 3 :5فَإِ َّن ه ِذ ِه ه َ
س ِم ْعت ُ ْم ِمنَ ْالبَد ِْء أ َ ْن ت َ ْسلُ ُكوا فِي َها.
س ِ
ِي ْال َو ِ
صيَّةَُ :ك َما َ
ِي ْال َم َحبَّةُ :أ َ ْن نَ ْسلُكَ ِب َح َ
ب َو َ
صايَاهُ .ه ِذ ِه ه َ
 2يوحنا َ – 6وه ِذ ِه ه َ
يوحنا  – 15 :14إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُ ِحبُّونَنِي فَاحْ فَ ُ
اي.
ظوا َو َ
صايَ َ
طو ُل أَنَاةٍ لُ ْ
سالَ ٌمُ ،
صالَ ٌح ،إِي َم ٌ
ض َّد أ َ ْمثَا ِل
غالطية َ – 23-22 :5وأ َ َّما ث َ َم ُر ُّ
ط ٌ
عةٌ تَعَفُّ ٌ
ان َ 23و َدا َ
فِ .
الروحِ فَ ُه َوَ :م َحبَّةٌ فَ َر ٌح َ
ف َ
وس.
ْس نَا ُم ٌ
ه ِذ ِه لَي َ
س ُّر
احدًا32 .ه َذا ال ِ ّ
سدًا َو ِ
أفسس ِ – 32-31 :5م ْن أَجْ ِل ه َذا يَتْ ُركُ َّ
َص ُق بِ ْ
الر ُج ُل أَبَاهُ َوأ ُ َّمهُ َويَ ْلت ِ
َان َج َ
ام َرأَتِ ِهَ ،ويَ ُكونُ االثْن ِ
س ِة.
َ
ع ِظي ٌمَ ،ول ِكنَّنِي أَنَا أَقُو ُل ِم ْن نَحْ ِو ْال َم ِسيحِ َو ْال َكنِي َ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ أمثال  .22 :18الزواج هو:
آ  -شي ٌء ج ِيّ ٌد
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خيف
بُ -م ٌ
الربّ
ي لدى َ
جَ -مرض ٌّ
 .2اقرأ عبرانيّين  .4 :13الجنس في الزواج (أو مضجع الزواج) هو:
آ  -خطيَّة
وشرير
قذر
ّ
ب -عم ٌل ٌ
ج -غير َدنِس
 .3اقرأ جامعة  .9 :9الزواج الصالح هو عطيَّةٌ ومكافأة لك من الربّ ِ في هذه الحياة .صح أم خطأ
صة باألحداث التي
 .4اقرأ  1يوحنا ‘‘ .18 :3أ ّكد القاضي فيليب كيليام على أنّه من اﻟ  28,000دعوى قضائيّة الخا ّ
ب عرفه لجنوح األحداث’’( .من كتاب ‘‘معًا إلى
أصدر بها حك ًما ،كان عدم وجود المحبّة بين األب واألم أكبر سب ٍ
األبد’’ ،صفحة  .)152كيف ينبغي أن نُظ ِهر المحبّة؟
 .5اقرأ أفسس  .28 :5يجب أالّ أُهمل زوجتي بقدر ما يجب أالّ أُهمل جسدي .صح أم خطأ
 .6اقرأ  1يوحنا ّ .16 :3
دعم يسوع كلماته ببذ ِل حياته ألجلنا.
إن كلمة ‘‘أُحبّك’’ هي كلمةٌ جميلة إذا ما دعمتها باألفعالَ .
ونحن ينبغي أن نبذل حياتنا ألجل زواجنا بك ِّل ال ُ
طرق العمليّة الممكنة .صح أم خطأ
شخص آخر محبّته لك من خاللها.
اذكر بعض الطرق العمليّة التي تو ُّد أن يُظهر
ٌ
ْ
تتصرف زوجتي بحسب الكلمات التي أو ّجهها لها .إنّي أُن ّمي إمكاناتها بقدر الكلمات
 .7اقرأ أفسس  .26-25 :5سوف
َّ
اللطيفة التي أستخدمها في كالمي معها .صح أم خطأ
شخص في حديثه
نشعر بالمحبّة والتودُّد نتيجة الكلمات التي يستخدمها
 .8قرأ رومية  -39-38 :8و  1يوحنا .19 :4
ٌ
ُ
معنا والتي يُتبعها باألفعال .أحبّنا الله وتودَّد إلينا من خالل توجيه كلما ٍ
ت حميم ٍة من رسائل محبّته ال ُم َد ّونة في الكتاب
المقدّس .صح أم خطأ
 .9اقرأ  1يوحنا  3 :5و  2يوحنا  .6إن الطرق العمليّة للمحبّة يُعَبَّر عنها وهي معروفة في وصايا يسوع .نستطيع أن
نتعلّم مبادئ المحبّة هذه من كلمة الله .صح أم خطأ
مو َّج َهةٌ إلى إرادة
 .10اقرأ يوحنا  .15 :14المحبّة ليست مرتبطةٌ بمشاعرك بل بإرادتك .ك ُّل وصيَّ ٍة في الكتاب المقدّس َ
اإلنسان وليس مطلقًا إلى مشاعره .الله ال يُخبرك كيف ينبغي أن تشعر ،لكنّه بدالً من ذلك يُخبرك كيف تعمل .صح
أم خطأ
ي بواسطة الروح
 .11اقرأ غالطية  .23-22 :5المحبّة ليست ً
أمرا طبيعيًّا .يجب أن تَتَعَلَّمها وأن تولَد في الجنس البشر ّ
القدُس .المحبّة هي ثمر:
آ  -تفكير اإلنسان
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ب -طبيعة اإلنسان
ج -روح الله
ي شيء؟
مقياس
 .12اقرأ أفسس  .32-31 :5الزواج الجيّد هو نمو َذ ٌج على
ٍ
ٍ
صغير ،أل ّ

اإلجابات
 .1اقرأ أمثال  .22 :18الزواج هو:
آ  -شي ٌء ج ِيّ ٌد
ب
الر ّ
ي لدى َ
جَ -مرض ٌّ
 .2اقرأ عبرانيّين  .4 :13الجنس في الزواج (أو مضجع الزواج) هو:
ج -غير َد ِنس
 .3اقرأ جامعة  .9 :9الزواج الصالح هو عطيَّةٌ ومكافأة لك من الربّ ِ في هذه الحياة .صح أم خطأ
صح
صة باألحداث التي
 .4اقرأ  1يوحنا ‘‘ .18 :3أ ّكد القاضي فيليب كيليام على أنّه من اﻟ  28,000دعوى قضائيّة الخا ّ
ب عرفه لجنوح األحداث’’( .من كتاب معًا إلى األبد،
أصدر بها حك ًما ،كان عدم وجود المحبّة بين األب واألم أكبر سب ٍ
صفحة  .)152كيف ينبغي أن نُظ ِهر المحبّة؟
باألعمال والرعاية الحقيقيّة
 .5اقرأ أفسس  .28 :5يجب أالّ أُهمل زوجتي بقدر ما يجب أالّ أُهمل جسدي :صح أم خطأ
صح
 .6اقرأ  1يوحنا ّ .16 :3
دعم يسوع كلماته ببذ ِل حياته ألجلنا.
إن كلمة ‘‘أُحبّك’’ هي كلمةٌ جميلة إذا ما دعمتها باألفعالَ .
ونحن ينبغي أن نبذل حياتنا بك ِّل ال ُ
طرق العمليّة الممكنة .صح أم خطأ
صح
شخص آخر محبّته لك من خاللها.
اذكر بعض الطرق العمليّة التي تو ُّد أن يُظهر
ٌ
ْ
تتصرف زوجتي بحسب الكلمات التي أو ّجهها لها .إنّي أُن ّمي إمكاناتها بقدر؟؟ الكلمات
 .7اقرأ أفسس  .26-25 :5سوف
َّ
التي أستخدمها في كالمي معها .صح أم خطأ
صح .الكلمة اليونانيّة ال ُمستَخدَمة في أفسس  26 :5هي  rhemaوتعني ‘‘الكلمات المنطوقة’’
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شخص في حديثه
نشعر بالمحبّة والتودُّد نتيجة الكلمات التي يستخدمها
 .8اقرأ رومية  -39-38 :8و  1يوحنا .19 :4
ٌ
ُ
معنا والتي يُتبعها باألفعال .أحبّنا الله وتودَّد إلينا من خالل توجيه كلما ٍ
ت حميم ٍة من رسائل محبّته ال ُم َد ّونة في الكتاب
المقدّس.
صح .كلمة الله مآلنة بكلمات المحبّة لنا
 .9اقرأ  1يوحنا  3 :5و  2يوحنا  .6 :1إن الطرق العمليّة للمحبّة يُعَبَّر عنها وهي معروفة في وصايا يسوع .نستطيع
أن نتعلّم مبادئ المحبّة هذه من كلمة الله .صح أم خطأ
صح
مو َّج َهةٌ إلى إرادة
 .10اقرأ يوحنا  .15 :14المحبّة ليست مرتبطةٌ بمشاعرك بل بإرادتك .ك ُّل وصيَّ ٍة في الكتاب المقدّس َ
اإلنسان وليس مطلقًا إلى مشاعره .الله ال يُخبرك كيف ينبغي أن تشعر ،لكنّه بدالً من ذلك يُخبرك كيف تعمل .صح
أم خطأ
صح
ي بواسطة الروح
 .11اقرأ غالطية  .23-22 :5المحبّة ليست ً
أمرا طبيعيًّا .يجب أن تت َعلَّمها وأن تولَد في الجنس البشر ّ
القدُس .المحبّة هي ثمر:
ج -روح الله
ي شيء؟
مقياس
 .12اقرأ أفسس  .32-31 :5الزواج الجيّد هو نمو َذ ٌج على
ٍ
ٍ
صغير ،أل ّ
المسيح وكنيسته
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الدرس الثاني عشر

األول
نوعيّة محبّة هللا – الجزء ّ
بقلم دون كرو
تقول اآلية في  1كورنثوس ‘‘ ،13 :13أ ّما اآلن فيثبتُ اإليمانُ والرجاء والمحبّة ،هذه الثالثة ولكن أعظم ُهنَّ
المحبَّة’’ .ث ّم تقول اآلية في  1كورنثوس ‘‘ ،1 :14اتبعوا المحبَّةَ ولكن جدُّوا للمواهب الروحيّة وباألولى أن تتنبَّأوا’’.
يقول الكتاب المقدّس ّ
إن علينا أن نسعى إلى المحبّة ونطلبها ،وأن نجعلها أسمى هدفٍ لنا .تقول بعض الترجمات أن
نجعلها سعينا األعظم .إنّها الشيء الوحيد الذي سنأخذه من هذه الحياة إلى األبديّة .إنّنا لن نأخذ عرباتنا أو بيوتنا أو أموالنا،
لكنّنا سنأخذ المحبّة التي منحنا إيّاها يسوع المسيح بالروح القُدُس .المحبّة هي الشي ُء الوحيد الذي لديه قيمةٌ
وجوهر
ٌ
أبديَّان.
ماذا تعني المحبّة حقًّا؟ أنا أقول‘‘ ،أُحبُّ زوجتي ،أُحبُّ ال ُمثلَّجات ،أُحبُّ كعكة التفّاح’’ .هناك كلمةٌ واحدة ٌ في
ّ
القط ،هل سيكون َو ْق ُع ذلك إيجابيًّا على
اللغة اإلنكليزيّة لوصف المحبّة ،فعندما أقول أنا أُحبُّ زوجتي ث َّم أقو ُل أنا أحبُّ
ُّ
ويظن
زوجتي؟ كالّ ،مطلقًا .هل ترى ما أقوله؟ عندما تستعمل كلمة حبّ يعتقد بعض األشخاص أنّها تعني الجنس،
شعورا دافئًا قويًّا – لدى الناس تعريفات متعدّدة للحبّ  .توجد في اللغة اليونانيّة أربعة كلما ٍ
ت رئيسيّة.
البعض أنّها تعني
ً
ي .عيَّن الله
ي أو حبٌّ جنس ّ
األولى هي ‘‘ ،’’erosالتي ال تُست َخ َدم في الواقع في الكتاب المقدّس ،ومعناها انجذابٌ جنس ٌّ
ذلك النوع من الحبّ عندما قال ّ
إن الرجل يتركُ أباه وأ ّمه ويلتصق بامرأته ويُصبحان جسدًا واحدًا .سفر نشيد األنشاد
ُ
فإن الله يقول ّ
ي الذي حدَّده الله بالعالقة الزوجيّة .أ ّما أنواع الحبّ األخرى ّ
إن
في الكتاب المقدّس هو عن الحبّ الجنس ّ
اإلنسان ُح ٌّر في استخدامهاَّ ،
لكن  erosمحدَّدة بالعالقة الزوجيّة.
ي أو المودّة في العالقة العائليّة .ث ّم هناك
هناك نو ٌ
ع آخر من الحبّ يُدعى ‘‘ ،’’storgeوهو الرباط الطبيع ّ
مرة تقريبًا في العهد الجديد ،وهي
‘‘ ،’’phileoوهي كلمة مشتقّة من الجذر  .philiaاستُخ ِد َمت هذه الكلمة اثنين وسبعين ّ
شعورا دافئًا من المودّة يظهر ويختفي حسب شدّته .معظم الناس الذين يتحدّثون عن الحبّ يعتقدون ّ
أن هذه هي
تعني
ً
المحبّة حقًّا ،لذلك يقولون‘‘ :أنا وقعتُ في الحبّ  ،وأنا لم أعد أحبُّ فالن’’ .إذا كان زواجك مبنيًّا على هذا النوع من الحبّ ،
ي وأُوقاتٌ أُخرى بالحبّ ِ الضعيف .بإمكانك أن تقع في الحبّ وأن تتوقَّف عن
فستكون هناك أوقاتٌ تشعر فيها بالحبّ ِ القو ّ
الحبّ بنا ًء على ذلك.
يقول الكتاب المقدّس ّ
ضا بنوعيَّة محبّة الله التي هي ‘‘ .’’agapeما هي محبّة
إن علينا أن نُحبَّ بعضنا بع ً
agape؟ ّ
إن لها أوجهٌ عديدة ،ويعطينا األصحاح  13في كورنثوس األولى التعريف الكامل لما تتض ّمنه المحبّة .تقول
اآلية في  1يوحنا ‘‘ ،3 :5فإنَّ هذه هي محبّة الله أن نحفظ وصاياه’’ .تُرينا وصايا يسوع تعبيرات عن المحبّة ،لكن إذا
ي تلخيص المحبّة فإنّني أستخدم متى ‘‘ ،12 :7فك ُّل ما تريدون أن يفعل الناس بكم ،افعلوا هكذا أنتم أيضًا بهم
كان عل َّ
ألنّ هذا هو الناموس واألنبياء’’ّ .
إن هذا ال يعني جميع الناس الذين في الكنيسة الذين ال يُحبّونني أو يهت ّمون بأمري ،أو
هذا وذاك.

األول
نوعيّة محبّة هللا – الجزء ّ
كالّ ،الكتاب المقدّس يقول ّ
شخص ما بكم ،افعلوا هكذا أنتم به ّأوالً .هذه هي المحبّة.
إن ك ّل ما تريدون أن يفعل
ٌ
إنّها ض ّد ما يريده جسدنا وض ّد ميلنا الطبيعي إلى السعي إلى خير ومنفعة اآلخرين قبل أنفسناّ .
إن هذه المحبّة تحتاج إلى
إن باإلمكان إظهار هذه المحبّة بدون الله .يقول الكتاب المقدّس ّ
الله .ال تظن أنّني أقول ّ
إن ثمر الروح هو محبّة ،والله
القوة ،حتى رغ ًما عن
محبّة .إنّه مصدر المحبّة ،وهو الذي سيُبيِّن لنا كيف نُحبّ من خالل وصاياه .إنّه هو الذي سيهبنا ّ
أجسادنا ،لنتّخذ القرارات والخيارات الصحيحة ونعمل بحسب المبادئ الصحيحة.
ّ
متنزه وقلتُ في نفسي‘‘ :يا الله ،أريد حقًّا
في أحد األيّام ،أردت أن أذهب وأصلّي كالمعتاد بعد العمل .كنتُ في
سين على األُرجوحة .كانت هناك أُرجوحةٌ فارغة فذهبتُ
أن
أخدم شخ ً
صا ما’’ .كان يو ًما دافئًا ،ورأيتُ صبيًّا وفتاة ً جال َ
َ
َّ
وجلستُ عليها .التفَ ُّ
ت إلى الفتاة الصغيرة وقلتُ ‘‘ :إنّه يو ٌم جميلٌ ،أليس كذلك؟’’ قالت‘‘ ،أنا ال أتكلم اإلنكليزيّة’’ .فسألتها،
‘‘من أينَ أنتِ؟’’ قالت إنّها من رومانيا .كنت أعلم ّ
ي،
أن هناك رومانيّين في تلك المنطقة ،ورأيت هؤالء الناس ينظرون إل َّ
ربّما كانوا يتساءلون لماذا أتحدّث مع أوالدهم .ذهبتُ إليهم وقلتُ ‘‘ ،أريد مساعدتكم’’ .فقالوا‘‘ ،تري ُد مساعدتنا؟ لماذا تريد
ّ
‘‘ألن الله يريد أن يساعدكم’’ .كنتُ أتأ ّمل في مبادئ المحبّة في  1يوحنا 18 :3
أن تساعدنا؟ إنّك حتى ال تعرفنا!’’ قلتُ ،
باللسان بل بالعم ِل والحقّ’’ .ينبغي أالّ نُحبَّ بكلمات الفم فقط بل بأعمالنا
بالكالم وال
حب
التي تقول‘‘ ،يا أوالدي ،ال نُ ُّ
ِ
ِ
ضا .على الرغم من أنّني ال أحمل عادة ً نقودًا معي ،إالّ أنّني في ذلك اليوم كان معي قلي ٌل من النقود في جيبي .فأخرجتُ
أي ً
بعض النقود وقلتُ ‘‘ :هذه النقود لكم’’ وأعطيتهم إيّاها .وبما أنّني كنتُ صائ ًما في ذلك اليوم ،كان معي القليل من الطعام،
ب الله موعدًا إلهيًّا لكي نجتمع
فقلت لهم‘‘ ،وإليكم بعض الطعام لعائلتكم’’ .تأثّروا جدًّا وقالواَ ‘‘ ،من أنتَ ؟’’ فقلتُ لهم‘‘ ،رت َّ َ
معًا اليوم ،وأنا سأراكم ثانيةً’’.
لحم من جهاز التجميد
ذهبتُ إلى البيت وأخبرتُ زوجتي عن هذه المقابلة مع هؤالء الرومانيّين .أخرجتُ قطعة ٍ
ّ
المتنزه أنا وزوجتي .كان الرومانيّون
وطبختها .وفي اليوم التالي ،اشتريتُ صندوقًا مليئًا باألطباق ال ُمست َع َملة ورجعنا إلى
هناك مع أوالدهم ،فقلتُ  ،جلبتُ لكم بعض الهدايا .إنّها ثقيلةٌ ،ولذا سأركب سيّارتي ،وإذا أريتموني أين تسكنون ،فسآخذ
نوم واحدة صغيرة ،أخرجتُ األطباق وآنية المائدة من
الهدايا إلى منزلكم’’ .عندما وصلنا إلى شقّتهم المؤلّفة من غرفة ٍ
الصندوق – كانت كلّها متطابقة – وبدأتُ بإعطائهم هذه األشياء ،ك ُّل شيءٍ منها بدوره .بينما كنت أعطيهم هذه األشياء،
بدأت الدموع تنهمر على وجوههم ،وقالت السيّدة‘‘ ،سأبدأ بالبكاء ،سأبدأ بالبكاء’’ .فقلتُ ‘‘عندنا مجموعة درس الكتاب
المقدّس يوم االثنين مسا ًء في منزلنا ،وأُحبُّ أن أدعوكم إلى الحضور’’ .قالوا‘‘ ،نحن نريد أن نأتي’’ لكنّني قلتُ ‘‘ ،أنا ال
أريدكم أن تأتوا ألنّني قدّمت لكم هذه الهدايا’’ .فقالوا‘‘ ،كالّ ،نريد أن نأتي ونقابل أصدقاءكم’’.
وبما أنّه لم يكن لديهم وسيلة مواصالت ،أحضرتهم معي إلى منزلي ،وبعد فترةٍ قصيرةٍ ،بدأ الله بالعمل في
حياتهم .لم يكونوا يُجيدون الكالم باللغة اإلنكليزيّة ،لكنّه لمسهم عندما صلّينا ألجلهم .بدأت محبّة الله تتجلّى لهم .وبعد فترةٍ
آخرين؟’’
آخرين ،فقلتُ للزو َجين ّ
األولَين‘‘ ،هل لكم بمساعدتي ألقابل زوجين رومانيَّين َ
قصيرةٍ قابلنا زوجين رومانيَّين َ
وافقا وتلقَّيت اتّصاالً هاتفيًّا منهما في أحد األيام‘‘ ،يا سيّد دون ،لقد سمعنا عنك .نحن نشعر بالوحدة الشديدة ّ
ألن ال أصدقاء
ي الرومانيَّين وذهبنا لمقابلتهما .أخذتُ معي هدايا وطعا ًما وأغراض أُخرى.
لدينا
ُ
ونرغب في مقابلتك’’ .فأخذتُ صديقَ َّ
األولَين‘‘ ،ينبغي أن تذهبا
عندما قمتُ بذلك وبدأت أزورهم ،سار ك ّل شيءٍ بشك ٍل ج ِيّ ٍد إلى أن قال أحد الزو َجين الرومانيّين ّ
أمر رائ ٌع!’’ فقاال‘‘ ،انتظرا لحظةً! نحن أتينا من دول ٍة شيوعيّة
إلى درس الكتاب المقدّس .إنّهم يتحدّثون عن يسوع وهو ٌ
وال نعرف ما إذا كان هناك وجو ٌد لله .نحن ال نريد الكالم في مواضيعٍ كهذه عن يسوع’’.
عطل نهاية األسبوع ألشتري لهما الثياب
فقلتُ ‘‘ ،اسمحوا لي بأن أكون صديقًا لكما’’ ،وبدأت باصطحابهما خالل ُ
والمعاطف واألشياء التي كانوا يحتاجونها .شعرا باإلحراج والتردُّد‘‘ .أال تحتاجان إلى معاطف؟’’ ‘‘نعم أنا أحتاج،
المعطف’’ .بدأتُ أُحبّهما بالعمل ،لكنّهما لم يأتيا إلى درس الكتاب المقدّس إلى أن
لكن‘‘ ’’...إذن ،دعني أشتري لك هذا ِ
قلتُ لهما‘‘ ،ربّما سيكون هناك بعض األميركيّين الذين سيساعدونكما على الحصول على عمل’’ .فذهبا إلى درس اإلنجيل
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المستوى 2
على الفور .في درس الكتاب المقدّس في تلك الليلة ،قلتُ شيئًا سخيفًا للربّ ‘‘ ،يا ربّ  ،سوف تمنحني الليلة موهبةً حقيقيّة
للتكلُّم باأللسنة ألنّنا حتى ال نستطيع أن نتواصل مع بعضنا جيّدًا’’ .كان هناك بعض األميركيّين في درس الكتاب المقدّس
تلك الليلة وأعطوا شهاداتهم الشخصيّة .عندما بدأتُ بالكالم ،أشرق وجه السيدة من الزوج الروماني الثاني ،،وعرفتُ ّ
أن
جو
شيئًا ما بدأ يحدث .بعد الدرس قلتُ ‘‘ ،اسمحوا لي بالصالة من أجلكما’’ ،وبينما نحن نصلّي لمس الله حياتهما ومأل ّ
ي شيءٍ م ّما كانوا يقولونه،
الغرفة كلّه بمحبّته .ث ّم قالت السيّدة،
ُ
‘‘أتعرف شيئًا ،عندما كان األميركيّون يتكلّمون ،لم أفهم أ ّ
لكن عندما وقفتَ أنتَ وبدأتَ تتحدّث عن يسوع ومحبّته لنا وما فعله ليكون لنا عالقة معه ،فهمتُ ك ّل كلم ٍة قُلتها! فهمتها
فه ًما كامالً! ال بُ َّد أنه الله! ال ب َّد أنّه الله!’’ نتيجةً لذلك ،تغيّرت حياتنا جميعًا وليس فقط حياة الرومانيين.
بدأ منزلي يمتلئ ك ّل ليلة اثنين باألشخاص من دو ٍل متعدّدة – رومانيّون ،بلغار ،وأشخاص من روسيا .كان الله
أشخاص من أفريقيا .ومع أنّنا بالكاد كنّا نتحدّث مع بعضنا
يُغيّر حياتهم ،وهم كانوا يعرفون أنّنا نُحبّهم .حتى أنّه كان معنا
ٌ
ضا أنّني كنتُ
البعض ،إالّ أنّهم كانوا يعرفون شيئًا واحدًا :عندما كنّا نصلّي ،كان الله يُعلن عن نفسه لهم .وكانوا يعلمون أي ً
أشخاص كثيرين آخرين .حدث ك ُّل هذا ألنّني رأيت
ي شيءٍ ألجلهم وأنّني كنتُ أحبّهم .غيَّر الله حياتهم وحياة
ٍ
سأفع ُل أ ّ
بألوان مختلف ٍة وجنسيّا ٍ
دافئ بالمودّة،
شعور
ي
في أحد األيّام في المنتزه بعض األشخاص
ٍ
ٍ
ت مختلفة .لم يكن يُراودني أ ّ
ٍ
ضا به .كنتُ أسعى إلى
لكنّني كنت أعرف أن المحبّة كانت التالي :ك ُّل ما تريد أن يفعل
شخص بك ،افعل أنت هكذا أي ً
ٌ
بغض النظر ع ّما كنت أشعر به ،وهل تعرفون ما حدث؟ لقد قدَّروا هذا العمل إلى درجة أنّهم بدأوا
خيرهم ومنفعتهم،
ِّ
يشعرون بمحبّة  philiaنحوي ،المحبّة التي ترافقها المشاعر ،وبدأوا يقولون لي‘‘ ،إنّنا نحبّك’’ ويُعانقونني ويقبّلونني.
ي أنّني بدأت أبادلهم الشعور نفسه .إذا أردتَ أن تشعر بمحبّ ٍة نابع ٍة من القلب في حياتك ،مارس محبّة
كان تأثير ذلك ف َّ
سيولّد المحبّة التي ترافقها المشاعر.
 .agapeأسعى إلى خير ومنفعة اآلخرين بصرف النظر ع ّما تشعر به ،وهذا
ِ

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ِي َم َحبَّةُ هللاِ :أ َ ْن نَحْ فَ َ
س ْ
ت ث َ ِقيلَةً.
صايَاهُ لَ ْي َ
صايَاهَُ .و َو َ
ظ َو َ
 1يوحنا  – 3 :5فَإِ َّن ه ِذ ِه ه َ
َت َو ِ ُ
عة ٌ
رومية  – 10-9 :13أل َ َّن الَ ت َْز ِن ،الَ ت َ ْقت ُ ْل ،الَ تَس ِْر ْق ،الَ ت َ ْش َه ْد بِ ُّ
ور ،الَ ت َ ْشت َ ِهَ ،وإِ ْن كَان ْ
ِي َمجْ ُمو َ
الز ِ
صيَّةً أ ْخ َرى ،ه َ
وس.
فِي ه ِذ ِه ْال َك ِل َم ِة :أ َ ْن ت ُ ِحبَّ قَ ِريبَكَ َكنَ ْفسِكَ 10 .ا َ ْل َم َحبَّةُ الَ ت َ ْ
ِي ت َ ْك ِمي ُل النَّا ُم ِ
صنَ ُع ش ًَّرا ِل ْلقَ ِري ِ
ب ،فَ ْال َم َحبَّةُ ه َ
رومية  – 21-19 :12الَ ت َ ْنت َ ِق ُموا أل َ ْنفُ ِس ُك ْم أَيُّ َها األ َ ِحبَّا ُء ،بَ ْل أ َ ْع ُ
ازي يَقُو ُل
ض ِ
طوا َمكَانًا ِل ْلغَ َ
ي النَّ ْق َمةُ أَنَا أ ُ َج ِ
ب ،ألَنَّهُ َم ْكتُوبٌ ِ :ل َ
عد ُُّوكَ فَأ َ ْ
علَى َرأْ ِس ِه21 .الَ يَ ْغ ِلبَنَّكَ ال َّ
ش ُّر بَ ِل
َّ
الربُّ 20 .فَإِ ْن َجا َ
َار َ
ط ِع ْمهَُ .وإِ ْن َ
ع َ
ش فَا ْس ِق ِه .ألَنَّكَ إِ ْن فَعَ ْلتَ ه َذا تَجْ َم ْع َج ْم َر ن ٍ
ع ِط َ
ْ
ب ال َّ
ش َّر بِال َخي ِْر.
ا ْغ ِل ِ
ت أ َ ْن يَ ُك َّن ُم ِحبَّا ٍ
ت ِل ِر َجا ِل ِه َّن َويُحْ بِبْنَ أ َ ْوالَ َده َُّن.
صحْ نَ ْال َح َدثَا ِ
تيطس ِ – 4 :2ل َك ْي يَ ْن َ
سهُ .إِ ْن َكانَ أ َ َح ٌد يَ ُ
ير
 1كورنثوس  – 8-4 :13الَ يَ ْخ َد َ
ص ْر َجا ِهالً ِل َك ْي يَ ِ
ظ ُّن أَنَّهُ َح ِكي ٌم بَ ْينَ ُك ْم فِي ه َذا ال َّد ْه ِر ،فَ ْليَ ِ
ع َّن أ َ َح ٌد نَ ْف َ
ص َ
َح ِكي ًما.
ق.
 1يوحنا  –18 :3يَا أ َ ْوالَدِي ،الَ نُ ِحبَّ بِ ْال َكالَ ِم َوالَ بِ ِ
اللّ َ
س ِ
ان ،بَ ْل بِ ْالعَ َم ِل َو ْال َح ّ ِ
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األول
نوعيّة محبّة هللا – الجزء ّ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ  1يوحنا  .3 :5تظهر محبّة الله من خالل ـــــــــــــــــــ .
 .2اقرأ رومية  .10-9 :13اشرح كيف تُظ ِهر الوصايا المحبّة في هاتين اآليتين؟
 .3اقرأ رومية  .21-19 :12كيف يمكننا أن نحبَّ أعداءنا حتى عندما ال نريد ذلك؟
 .4اقرأ تيطس  .4 :2ماذا تُب ِيّن لنا هذه اآلية عن المحبّة؟
أعط وصفًا تفصيليًّا لمبادئ المحبّة.
 .5اقرأ  1كورنثوس ِ .8-4 :13
 .6اقرأ  1يوحنا  .18 :13كيف يجب أن نمارس المحبّة؟

اإلجابات
 .1اقرأ  1يوحنا  .3 :5تظهر محبّة الله من خالل ـــــــــــــــــــ .
وصاياه
 .2قرأ رومية  .10-9 :13اشرح كيف تُظ ِهر الوصايا المحبّة في هات َين اآليتين؟
ظه ُر ك َّل وصيّ ٍة المحبّة من خالل إظهار كيف ينبغي أن نتجاوب مع قريبنا
المحبّة ال تجرح القريب .ت ُ ِ
 .3اقرأ رومية  .21-19 :12كيف يمكننا أن نُحبّ أعداءنا حتى عندما ال نريد ذلك؟
عدونا جائعًا ،يمكننا إطعامه؛ وإذا كان عطشانًا ،يمكننا إعطاءه شيئ ًا ليشرب؛ يمكننا أن نسعى إلى خير ومنفعة
إذا كان ّ
بغض النظر عن مشاعرنا.
اآلخرين
ِّ
 .4اقرأ تيطس  .4 :2ماذا تُب ِيّن لنا هذه الفقرة عن المحبّة؟
مجرد شعور
يمكن تعلُّم المحبّة .إنّها ليست
ّ
أعط وصفًا تفصيليًّا لمبادئ المحبّة.
 .5اقرأ  1كورنثوس ِ .8-4 :13
ترفّقة وصبورة ال تغار وال تفتخر أو تتكبَّر أو تتكلّم بخشونة .المحبّة ليست أنانيّة أو تغضب بسرعة .إنّها ال
المحبّة ُم َ
بالشر .هي دائ ًما داعمة و ُمخلصة تتر ّجى
ق لكن ليس
تحفظ سجالًّ باألخطاء التي يرتكبها اآلخرون .المحبّة تفرح بالح ّ
ّ
وتثق .ال تفشل المحبّة على اإلطالق.
 .6اقرأ  1يوحنا  .18 :13كيف يجب أن نمارس المحبّة؟
حب بالكالم فقط بل بأفعالنا أيضًا
بأالَّ نُ َّ
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بقلم دون كرو
تعبير عن المحبّة ظ َه َر يو ًما على وجه األرض ،ولكن بحسب ما هو ُم َد َّون في الكتاب
يسوع المسيح هو أعظم
ٍ
أمرا ُمح ِيّ ًرا؟ ّ
تعبير عن المحبّة لم يقُل ُمطلقًا ‘‘أنا أُحبّك’’ .هل
إن أعظم
المقدّس ،لم يقُل قَط عبارة ‘‘أنا أُحبّك’’ .أليس هذا ً
ٍ
تعرف السبب؟ ّ
مجرد كلمات؛ إنّها عمل .لنفترض أنّني قلتُ لزوجتي ‘‘أُحبّك’’ ث ّم خرجت وارتكبتُ
ألن المحبّة أكثر من
ّ
فعل الزنا ضدّها .هل ستصدّق كالمي أم ستص ّدِق أفعالي؟ إنّها سوف تصدّقني بنا ًء على ما أفعلهّ ،
ألن  95في المائة من
المحبّة ليس كال ًما لفظيًّا .إنّها ليست في األشياء التي تقولها؛ بل في ما تفعله.
ق’’ .المحبّة كلمة عمل .في
نقرأ في  1يوحنا ‘‘ ،18 :3يا أوالدي ،ال نُ ُّ
حب بالكالم وال باللّسان بل بالعم ِل والح ّ ِ
سقَيتُموني.
متى ،36-35 :25
يصف المسيح المحبّة باألعمال التي تح ِفّزها ،قائالً‘‘ :ألنّي جعتُ فأطعَمتمونيِ .
عطشتُ ف َ
ُ
ّ
ي
عريانًا فك َ
سوتُموني .مريضًا فزرتموني’’ .ث ّم يقول في آية ‘‘ ،40بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤالء األصا ِغر ،ف َّ
فعَلتُم’’ .أترونَ كيف ّ
بظالم حتّى
ليس
ٍ
أن المحبّة هي عملٌ؛ إنّها شي ٌء تفعله .تقول اآلية في عبرانيّين ‘‘ ،10 :6ألنَّ الله َ
سئِ َل
ينسى عملَكم وتعب المحبّ ِة التي أظهرتُموها نحو اسم ِه إذ قد َخدَمتُم القدّيسين وتَخدُمونَهم’’ .وفي متى  22عندما ُ
يسوع ع ّما هي الوصيّة العُظمى ،قال إنّها محبّة الله ومحبّة القريب .هاتان الوصيّتان هما في الحقيقة وصيَّةٌ واحدة ،إذا
ما فُ ِه َمت بشك ٍل صحيحٍ .عندما تُظ ِهرون المحبّة إلخوتي األصاغر هؤالء ،يقول يسوع إنّكم في الواقع تُظ ِهرونها لي.
يُعلّمنا الكتاب المقدّس ّ
ق عمليّة من خالل محبّة اآلخرين.
أن لدينا فرصةٌ رائعة لنُحبّ يسوع المسيح بطر ٍ
في الدرس السابق ،تحدّثتُ عن الرومانيّين الذين قابلتهم في المنتزه .تغي ََّرت حياتهم ألنّني سعَيتُ إلى خيرهم
بلون وجنسيّة مختلفَين ،لكنّني كنت أعرف ّ
بغض النظر ع ّما كنتُ
أشعر به .كانوا
ومنفعتهم
أن محبّة الله تُع ِبّ ُر عن نفسها
ِّ
ُ
ٍ
عندما نأخذ البادرة ونسعى إلى خير ومنفعة اآلخرين كما فعل يسوع .إنّه لم يكن راغبًا في الذهاب إلى الصليب .قال:
بغض
‘‘يا أبتاه ،إن كانت هناك أيّة طريقة أُخرى ،فلت ُكن ،لكن ال إرادتي بل إرادتك’’ .لقد سعى يسوع إلى خيرنا ومنفعتنا
ِّ
النظر ع ّما كان عليه شعوره.
في أحد األيّام ،اتّصل بي الرومانيّون وكانوا يذرفون الدموع .كان قد مضى على وجودهم في الواليات
المتّحدة سبع سنوا ٍ
أخيرا الحكم الصادر
ت ونصف .كانوا يعيشون في والية كانساس ويعملون هناك .قالوا‘‘ ،استلمنا
ً
ي .لقد أعطونا مهلة ثالثين يو ًما لالستئناف ،ث ّم سيُر ِ ّحلوننا’’ .هناك عادة فرصة من اثنين
بخصوص أوراق لجوئنا السياس ّ
يٍ ّ
إن
ذهب الرومانيّون لمقابلة
ي ٍ في هذا البلد.
ٍ
َ
محام قال لهم بشك ٍل أساس ّ
إلى خمسة في المائة للحصول على لجوءٍ سياس ّ
أن إعادتهم إلى بلدهم ستكون ُ
ال فرصة لديهم .قلتُ لهم إنّنا سنُصلّي ونحاول مساعدتهم .كيف ،ال أعرف .ف ّكرتُ في ّ
ظل ًما
صةً ّ
وأن أوالدهم اآلن يستطيعون بالكاد التحدُّث باللغة الرومانيّة.
كبيرا – خا ّ
ً
اتّصل بي أحد أصدقائي بعضو مجلس الشيوخ عن والية كولورادو الذي قال أن نتّصل بعضو مجلس الشيوخ
أخبار عظيمة ّ
سام براون باك في والية كانساس حيث ّ
ي صديقة
أن الرومانيّين يقيمون اآلن في كانساس .تلك كانت
ٌ
ألن لد َّ
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أشخاص في واشنطن
تُدعى تيم كانت تعمل لعضو مجلس الشيوخ سام براون باك .اتّصلتُ ﺑ كيم فطلبَت من أربعة
ٍ
ودعم أعضاء المجتمع في مدينة سابليت في كانساس الرومانيّين وقدّموا عريضةً عليها
العاصمة العمل على هذه القضيّة.
َ
تواقيع تقول إنّهم يُريدون الرومانيّين هناك‘‘ .إنّهم
أشخاص صالحون ويدفعون الضرائب ويعملون ب َج ّدٍ .نريدهم أن يبقوا
ٌ
هنا’’ .وكانت هناك تغطية كاملة لما حدث في مقالة في الصحيفة .لقد كانت معجزة ،وألنّه كان هناك مسؤولون رفيعو
س ّ
المستوى في حكومتنا قد فهموا ما كان يجري ،تلقّى الرومانيّون رسالةً تقول ّ
وإن باستطاعتهم البقاء
إن القرار قد ُ
ع ِك َ
في الواليات المتّحدة.
ذهبتُ إلى سابليت في كانساسّ ،
لكن أصدقائي لم يعرفوا أنّني كنتُ قاد ًما ،وعندما وصلتُ إلى هناك ،كانوا
يتّصلون هاتفيًّا بعضو مجلس الشيوخ براون باك ويشكرونه على مساعدتهم في الحصول على اللجوء السياسي .لم يستطع
عضو مجلس الشيوخ أن يأتي شخصيًّا ألنّه كان اليوم األخير لجلسة االستماع في محاكمة الرئيس كلينتونّ ،
لكن طاقَم
م َح َّ
ي ،ركضوا نحوي وعانقوني ،وكانت
طت َي  ABCو  NBCكانوا هناك مع آالت التصوير .حالما أنهوا االتّصال الهاتف ّ
صة كاملة ،كيف
آالت التصوير تلتقط صورتي معهم .قالوا ليَ ‘‘ ،من أنتَ  ،وكيف تعرف ك ّل هؤالء الناس؟’’ أخبرتهم الق ّ
قابلتهم وكيف سعيتُ إلى تأمين مستلزمات الراحة لهم بسبب الله وما قاله يسوع في متى .12 :7
ث ّم ذهبنا إلى قاعة األلعاب الرياضيّة حيث كانت هناك بالونات في ك ِّل
مكان حمراء وبيضاء وزرقاء ،وكان
ٍ
أغان وطنيّة .عندما دخل أصدقائي ،بدأ الجميع بالصراخ وكانوا يبكون .قال محافظ المدينة‘‘ ،اليوم 12
الناس يُنشدون
ٍ
شباط/فبراير سيكون يوم عائلة جوكان ،إكرا ًما لهؤالء الرومانيّين’’ .ث ّم أخذوا العلم األمريكي الذي طار به عضو مجلس
تنص على أنّهم يستطيعون قانونيًّا البقاء
الشيوخ فوق العاصمة واشنطن على شرفهم وقدّمه لهم .بعد ذلك ،قدّم لهم أوراقًا
ُّ
ٌ
كائن واح ٌد لم نشكره
ي طوال مدّة حياتهم .قدّموا جميعهم شهادات ث ّم طلبوا منّي أن أُصلّي .قلتُ ‘‘ ،هناك
– بشك ٍل أساس ّ
ت ونصف ،كنتُ
بما فيه الكفاية بعد ،وهو الله سبحانه تعالى .في منتز ٍه في كولورادو سبرينغز ،كولورادو ،قبل سبع سنوا ٍ
شخص ما في ذلك اليوم .وقادني الله إلى هؤالء الرومانيّين’’ .ث َّم
أُصلّي إلى الله وأُقو ُل له إنّني أريد أن أنق َل محبّته إلى
ٍ
صة وقلتُ ّ ،
‘‘إن الله يريد أن يساعدكم – أهالً وسهالً بكم في الواليات المتّحدة’’.
كررتُ الق ّ
َّ
كانت الطريقة التي جرت فيها ك ّل هذه األحداث بمثابة معجزة .كنتُ أعرف األشخاص المناسبين في األمكنة
الصحيحة وفي األوقات المالئمة .كانت صديقتي كيم قد رتّبَت مجيء عضو مجلس الشيوخ براون باك ليقابلني في
‘‘خدمات أندرو ووماك’’ قبل سنة من حدوث هذه األحداث .وقالت‘‘ ،ما عليك إالّ أن تقابل دون كرو’’ .ال أعرف لماذا
شعرتُ بعدم االرتياح .لم أكن أعرف أبدًا ما كان الله يُعدّه لمساعدة عائل ٍة كان قد أعلنَ نفسه ومحبّته لها ،بسبب وصيّة
ضا به .إنّها لمعجزة لن ينسوها ،وسيُخبرونك اليوم ّ
يسوع ّ
أن ‘‘الك ّل
بأن ما تُريد أن يفعله
شخص ما بك ،افعله أنتَ أي ً
ٌ
بسبب عمل الله’’ .قالت السيّدة الرومانيّة آنكا‘‘ ،لقد ّ
اهتز إيمانيّ ،
ٌ
أمين ،وهو سمح لنا بالبقاء في الواليات المتّحدة
لكن الله
األميركيّة.
ع غفيرة ٌ تصر ُخ طالبةً المحبّة اآلن .والطريقة الوحيدة التي تم ّكنهم من الحصول عليها هي عندما
توجد جمو ٌ
ب خير اآلخرين – مثلما طلب يسوع
نقرر أنا وأنتم أن نفهم مبادئ المحبّة من كلمة الله .المحبَّةٌ ُمتر ِفّقةٌ ،والمحبّة تتطلَّ ُ
ِّ
ذهب إلى الصليب .ليُبارككم الله وأنتم تف ّكرون أكثر بهذه المبادئ بخصوص ما يعنيه حقًّا أن نُحبّ بمحبّة
خيرنا عندما
َ
الله.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
وس َواأل َ ْنبِيَا ُء.
اس بِ ُك ُم ا ْفعَلُوا ه َك َذا أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْي ً
ضا بِ ِه ْم ،أل َ َّن ه َذا ه َُو النَّا ُم ُ
متى  – 12 :7فَ ُك ُّل َما ت ُ ِريدُونَ أ َ ْن يَ ْفعَ َل النَّ ُ
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ِي َم َحبَّةُ هللاِ :أ َ ْن نَحْ فَ َ
س ْ
ت ث َ ِقيلَةً.
صايَاهُ لَ ْي َ
صايَاهَُ .و َو َ
ظ َو َ
 1يوحنا  – 3 :5فَإِ َّن ه ِذ ِه ه َ
ق.
 1يوحنا  – 18 :3يَا أ َ ْوالَدِي ،الَ نُ ِحبَّ ِب ْال َكالَ ِم َوالَ ِب ِ
اللّ َ
س ِ
ان ،بَ ْل ِب ْالعَ َم ِل َو ْال َح ّ ِ
ار7 .فَإِنَّهُ بِ ْال َج ْه ِد يَ ُموتُ أ َ َح ٌد ألَجْ ِل
ضعَفَا َءَ ،ماتَ فِي ْال َو ْق ِ
رومية  – 8-6 :5أل َ َّن ْال َم ِسي َح ،إِ ْذ ُكنَّا بَ ْع ُد ُ
ت ْال ُمعَي َِّن ألَجْ ِل ْالفُ َّج ِ
هللا بَيَّنَ َم َحبَّتَهُ لَنَا ،ألَنَّهُ َونَحْ نُ بَ ْع ُد ُخ َ
طاة ٌ َماتَ ْال َم ِسي ُح ألَجْ ِلنَا.
س ُر أ َ َح ٌد أ َ ْي ً
صا ِلحِ يَجْ ُ
ارُ .ربَّ َما ألَجْ ِل ال َّ
بَ ّ
ضا أ َ ْن يَ ُموتَ َ .
8ول ِك َّن َ
طو ُل أَنَاةٍ لُ ْ
سالَ ٌمُ ،
صالَ ٌحِ ،إي َم ٌ
ان.
غالطية َ – 22 :5وأ َ َّما ث َ َم ُر ُّ
ط ٌ
الروحِ فَ ُه َوَ :م َحبَّةٌ فَ َر ٌح َ
ف َ
ف هللاَ ،أل َ َّن هللاَ َم َحبَّةٌ.
 1يوحنا َ – 8 :4و َم ْن الَ ي ُِحبُّ لَ ْم يَ ْع ِر ِ
ب َما ِلنَ ْف ِس َهاَ ،والَ تَحْ تَدَُّ ،والَ ت َ ُ
ظ ُّن الس َُّؤ.
 1كورنثوس َ – 5 :13والَ تُقَ ِبّ ُحَ ،والَ ت َْطلُ ُ
 1كورنثوس ْ – 8 :13ال َم َحبَّةُ الَ ت َ ْسقُ ُ
سيُ ْب َ
ست ُ ْب َ
طلُ.
ست َ ْنت َ ِهيَ ،و ْال ِع ْل ُم فَ َ
طلَُ ،واأل َ ْل ِسنَةُ فَ َ
ط أَبَدًاَ .وأ َ َّما النُّب َُّواتُ فَ َ
ب.
ضةُ ت ُ َه ِيّ ُج ُخ ُ
صو َماتٍَ ،و ْال َم َحبَّةُ ت َ ْست ُ ُر ُك َّل الذُّنُو ِ
أمثال  – 12 :10ا َ ْلبُ ْغ َ

أسئلة التل َم َذة
صة ،قُ ْل لنا ما هي القاعدة الذهبيّة.
 .1اقرأ متى  .12 :7باستخدام كلماتك الخا ّ
 .2اقرأ متى  .12 :7في محاولة الناس اكتشاف المحبّة ،يحاول الكثير منهم العثور على الشخص المناسب .هل ينبغي
أن تحاول إيجاد الشخص المناسب أو أن تصبح أنت الشخص المناسب؟
شعور أم هي شي ٌء تفعله؟
 .3اقرأ  1يوحنا  .3 :5هل المحبّة هي
ٌ
 .4اقرأ  1يوحنا  .18 :3إذا قلتَ لزوجتك أو زوجك‘‘ ،أنا أحبّك’’ لكنّك ذهبت وارتكبت فعل الزنا ،هل ستص ّدِق/يُص ّدِق
كلماتك أو أفعالك؟
 .5اقرأ رومية  .8-6 :5هل تعتقد ّ
أن يسوع أراد أن يموت؟
 .6اقرأ غالطية  .22 :5هل نستطيع أن نُحبَّ حقًّا بدون أن يكون الله هو مركز حياتنا؟
 .7اقرأ  1يوحنا ّ .8 :4
إن سبب حاجتنا إلى الله ليساعدنا على أن نُحبّ اآلخرين بصدق ،هو ألنّه الوحيد الذي هو
ــــــــــــــــ .
 .8اقرأ  1كورنثوس  .5 :13اخت َْر من هذه الكلمات التالية وصفًا لما هو ليس محبّةَّ :
فظة ،أنانيَّة غير ُمتسامحة.
 .9اقرأ  1كورنثوس  .8 :13ما الشيء الوحيد الذي ستأخذه من هذه الحياة إلى الحياة التالية ،أو إلى ما بعد القبر؟
المرات التي ارتكب أحدهم
 .10اقرأ أمثال  .12 :10تقول اآلية في  1كورنثوس ‘‘ ،5 :13المحبّة ال تحفظ سجالًّ لعدد ّ
الخطأ ضدّها’’ (ترجمة جديدة) .كم من الخطايا تستر المحبّة؟
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اإلجابات
صة ،قُ ْل لنا ما هي القاعدة الذهبيّة.
 .1اقرأ متى  .12 :7باستخدام كلماتك الخا ّ
أن أفعل باآلخرين ما أريدهم أن يفعلوا هم أيضًا بي.
 .2اقرأ متى  .12 :7في محاولة الناس اكتشاف المحبّة ،يحاول الكثير منهم العثور على الشخص المناسب .هل ينبغي
أن تحاول إيجاد الشخص المناسب أو أن تصبح أنت الشخص المناسب؟
أن أصبح أنا الشخص المناسب.
شعور أم هي شي ٌء تفعله؟
 .3اقرأ  1يوحنا  .3 :5هل المحبّة هي
ٌ
إنّها شي ٌء نفعله بالسير بحسب مبادئ الله (وصاياه)
 .4اقرأ  1يوحنا  .18 :3إذا قلتَ لزوجتك أو زوجك‘‘ ،أنا أحبّك’’ لكنّك ذهبت وارتكبت فعل الزنا ،هل ستص ّدِق/يُص ّدِق
كلماتك أو أفعالك؟
مرتفع أكثر من الكلمات
ت
أفعالك .األعمال تتكلّم بصو ٍ
ٍ
 .5اقرأ رومية  .8-6 :5هل تعتقد ّ
أن يسوع أراد أن يموت؟
بغض النظر ع ّما نشعر به
كالّ ،لكنّه طلب منفعتنا وخيرنا
ِّ
 .6اقرأ غالطية  .22 :5هل نستطيع أن نُحبَّ حقًّا بدون أن يكون الله هو مركز حياتنا؟
كالّ
ّ
.8إن سبب حاجتنا إلى الله ليساعدنا على أن نُحبّ اآلخرين بصدق ،هو ألنّه الوحيد الذي هو
 .7اقرأ  1يوحنا :4
ــــــــــــــــــ .
محبَّة
 .8اقرأ  1كورنثوس  .5 :13اخت َْر من هذه الكلمات التالية وصفًا لما هو ليس محبّةَّ :
فظة ،أنانيَّة غير ُمتسامحة.
جميع هذه الكلمات (ف ّ
تصف ما هو ليس محبّة
ظة ،أنانية ،غير متسامحة) ِ
 .9اقرأ  1كورنثوس  .8 :13ما الشيء الوحيد الذي ستأخذه من هذه الحياة إلى الحياة التالية ،أو إلى ما بعد القبر؟
المحبّة .إنّها ستدو ُم إلى اآلبد
المرات التي ارتكب أحدهم
 .10اقرأ أمثال  .12 :10تقول اآلية في  1كورنثوس ‘‘ ،5 :31المحبّة ال تحفظ سجالًّ لعدد ّ
الخطأ ضدّها’’ (ترجمة جديدة) .كم من الخطايا تستر المحبّة؟
جميع الخطايا
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الدرس الرابع عشر

األول
ُ
األمور الماليَّة – الجزء ّ
بقلم أندرو ووماك
يُريدك يسوع أن تزدهر ماليًّا .هذا شي ٌء مه ٌّم بالنسبة إلى الجميع .الحياة تتطلَّب المال .كما ّ
أن تلبية االحتياجات
ي لكنّني ال أهت ُّم
ومباركة اآلخرين يتطلّب المال .لم يتركنا الله وحيدين في هذا المجال ويقول‘‘ ،أنا مهت ٌّم بجانبكم الروح ّ
إن الله يُحبّكم بك ِّل ال ُ
بجانبكم المالي ...أنتم لوحدكم’’ .كالّّ ،
ط ُرق – الروح والنفس والجسد – وهو قد قام بتزويدنا بما
يّ ،
نحتاجه .يُدرك بعض الناس ّ
ي قد ات َّ َخ َذ موقفًا ض َّد
ي ضرور ّ
أن مستو ً
لكن الدين بشك ٍل أساس ّ
ى ما من االزدهار المال ّ
ِوفرة المال.
ضا ّ
ّ
أن الموارد الماليّة هي بركة .يقول
ق مختلفة ،لكنّها تو ِ ّ
ض ُح تما ًما أي ً
إن تعاليم كلمة الله هي ض َّد الطمع بطر ٍ
الحبيب في ك ِ ّل شيءٍ  ،أرو ُم أن تكون ناج ًحا وصحي ًحا كما أنّ نفسك ناجحةٌ’’ .يا
الرسول يوحنا في  3يوحنا ‘‘ ،2أيّها
ُ
لها من جمل ٍة قويّة .يقول يوحنا ‘‘في ك ِّل شيءٍ ’’ّ .
إن هذه العبارة تتحدّث عن الشفاء والمشاعر والعالقات واألمور الماليّة.
الربُّ يُريدك أن تنجح وتكون بص ّح ٍة جيّدة في ك ِّل شيءٍ  .يريدك أن تنجح بالروح والنفس والجسد .هذه إرادته لك.
فقيرا ،أي ّ
يقول العديد من األشخاص المتد ِيّنين في الواقع ّ
فقيرا هو أحد مظاهر
إن كونك ً
إن الله يُريدك أن تكون ً
قرا ،كنتَ أكثر تقوى .لقد نشأت في هذا النوع من التفكير ،أي َّ
أن الواعظين يجب أالّ يكون
التقوى ،وكلّما كنتَ أكثر فَ ً
لديهم الكثير من المالّ ،
قادرا على االكتفاء بالقليل ،وهذا بالتأكيد ال يمكن إثباته من الكتاب
وأن المؤمن يجب أن يكون ً
أن الملوك طلبوا منه مغادرة أراضيهم ّ
المقدّس .كان إبراهيم أغنى رج ٍل في زمانه ،إلى درجة ّ
ألن ممتلكاته كانت تؤ ِث ّر
في ثروة بلدانهم .والشيء نفسه ينطبق على اسحق ويعقوب .كان يوسف رجالً ناج ًحا من الناحية الماليّة ،وكانت له وفرة
عظيمة من المال .وأعطى داود الربّ من خزينته الشخصيّة أكثر من  5,2مليار دوالر من الذهب والفضّة لبناء الهيكل.
وكان سليمان ابن داود أغنى رج ٍل عاش على وجه األرض .عندما ننظر إلى هذه الحقائق في الكتاب المقدّس ،نرى ّ
أن
األشخاص الذين خدموا الربّ حقًّا كانوا ُمباركين ماليًّا.
أشخاص عانوا ولم يكن لديهم المال .يقول بولس في فيلبي  13 :4إنّه يستطيع ك ّل شيءٍ في
وهناك أمثلةٌ عن
ٍ
َفضل .كانت هناك أوقاتٌ
المسيح ،وإنّه تعلَّم أن يكون ُمكتفيًّا في أيّة حالة وجد نفسه فيها .قال إنّه عرف أن ينقص وأن يست ِ
فقرا ،كنتَ
عانى فيها خدّام الله من الفقر والصعوبات ،لكنّك لن تجد في الكتاب المقدّس ن ًّ
صا يقول إنّك كلّما كنتَ أكثر ً
أكثر تقوى .هذا ليس صحي ًحا ،ويمكنك الخروج إلى الشوارع ورؤية بُطالن هذه الفكرة .إذن ،نعم توجد حقيقةٌ هنا وهي
ّ
أن الطمع هو خطيّة .تقول اآلية في  1تيموثاوس ‘‘ ،10 :6ألنّ محبّة المال أص ٌل لك ِ ّل الشرور’’ .يأخذ بعض الناس هذه
إن المال أصل ك ّل الشرورّ ،
اآلية ويقولون ّ
أشخاص يُحبّون
لكن اآلية تقول ‘‘محبّةُ المال أص ٌل لك ِ ّل الشرور’’ .هناك
ٌ
سا؛ والبعض اآلخر لديهم ثروة كبيرة وال يُحبّون المال؛ إنّهم يستخدمونه فقط.
المال وال يملكون فل ً
ي .كان الربُّ يتحدّث إلى اإلسرائيليّين الذين
ي لالزدهار المال ّ
تُب ِيّن لنا اآلية في سفر التثنية  18 :8الهدف الحقيق ّ
كانوا على وشك الدخول إلى أرض الميعاد ،وكانوا سيحصلون على ال ِغنى واالزدهار بطريق ٍة لم يعهدوها من قبل .قال

األول
ُ
األمور الماليَّة – الجزء ّ
قوةً الصطناعِ الثرو ِة لكي يَفي بعهده الذي أقس َم آلبائك كما في مثل هذا
اذكر
َّ
لهم‘‘ ،بل ْ
الرب إلهكَ أنّه هو الذي يُعطيك ّ
صة ،بل لتأسيس عهد
اليوم’’ .بحسب هذه اآلية ،ليس هدف االزدهار الحصول على وفرة األشياء ألغراضك األنانيَّة الخا ّ
الله هنا على األرض .بعبارةٍ أُخرى ،سيباركك الله لكي تكون أنتَ بدورك بركة .في تكوين  ،2 :12قال الربُّ إلبراهيم،
ظم اسمكَ  .وتكون بركةً’’ .قبل أن تكون بركةً
ع ِّ
لشخص ما آخر ،عليك أن تتبارك أنتَ .
‘‘وأُباركك وأ ُ َ
ٍ
أنتَ تحتاج إلى أشياء محدّدة ،ولديك احتياجاتٌ محدّدة يُريد الله أن يسدّهاّ ،
يٍ.
لكن األمر هو أكثر من طل ٍ
ب أنان ّ
ّ
ُمرر ماله من خاللك ،وبذلك تستطيع أن تكون بركةً .تقول اآلية في
إن الله يريدك أن تنجح وتزدهر أُمورك لكي ي ِ ّ
حين في ك ِ ّل شيءٍ تزدادون في ك ِ ّل
 2كورنثوس ‘‘ ،8 :9والله ٌ
قادر أن يزيدكم ك ّل نعم ٍة لكي تكونوا ولكم ك ّل اكتفاءٍ ك ّل ٍ
عم ٍل صالحٍ‘‘ .تُخبرنا هذه اآلية لماذا سيجعلك الله ناج ًحا – لكي تزدا َد في ك ِّل عم ٍل صالحٍّ .
إن هذا شبيهٌ بتعريف الكتاب
المقدّس لالزدهار .ما هو االزدهار؟ هل هو الحصول على بي ٍ
ت جمي ٍل ،سيّارةٍ جميلة ،مالبس جيّدة وطعا ٌم على المائدة؟
قادر
بحسب هذه اآلية ،إنّه الحصول على ما هو كافٍ لتلبية احتياجاتك كلّها ،والقيام بكثر ٍة بك ِّل عم ٍل صالحٍ .إذا كنتَ غير ٍ
قادر على أن تكون بركةً
ٍ
على العطاء لألشياء التي لمس الله قلبك بشأنها ،وإذا كنتَ غير ٍ
لشخص ما ،إذن أنت غير ناجحٍ
ماليًّا بحسب ما يقوله الكتاب المقدّس .يقول الله إنّه سيباركك إلى درجة س ِ ّد جميع احتياجاتك ،وستزداد في ك ِّل عم ٍل
صالحٍ.
ي بحسب الكتاب المقدّس تلبية جميع احتياجاتك ،بل أن تكون بركةً لآلخرينّ .
إن
ليس
ُ
االزدهار أو النجاح الحقيق ّ
شخص ما‘‘ ،أنا أؤمن بالله للحصول على المزيد’’ ،فقد يعتقد
ي .إذا قال
ٌ
الشخص الذي ال يف ّكر إالّ بنفسه هو في الواقع أنان ٌّ
يّ ،
تطلب من الله المزيد من المال لتشتري بيتًا أكبر أو سيّارة ً أجمل،
لكن األمر يعتمد على الدافع .إذا كنتَ
ُ
البعض أنّه أنان ّ
فهذا ليس الموقف الصحيح بحسب الكتاب المقدّس .لكن إذا كنتَ تؤمن بالله للحصول على المزيد لهدفٍ يتجاوز تلبية
احتياجاتك ألنّك ترغب في أن تكون بركةً لآلخرين ،فهذا هو الموقف الذي يريدك الله أن تُظ ِهره .إنّه يريدك أن تنجح
ي.
ماليًّا ،وإرادته لك هي االزدهار المال ّ
وبرهّ ،
فإن ك ّل
يتحدّث األصحاح  6في متى عن األشياء التي نحتاجها ،ث ّم يقول إنّنا إن طلبنا ّأوالً ملكوت الله ِ ّ
هذه األشياء ستُزا ُد لنا .عندما تضع الله أوالً في حياتك ،فإنّه سوف يُعطيك جميع هذه األشياء األُخرىّ .
إن جميع احتياجاتك
سوف تُلَبَّى ،وستكون بركةً لآلخرين .الله يريدك فعالً أن تنجح ماليًّاَّ ،
لكن هذا يعتمد في الواقع على دافعك وما تقوم به
في هذا المجال.
أسأ ُل الله أن يكون هذا الدرس تح ِ ّديًا لك وأنّك ستبدأ اليوم بالثقة بالله ليُعطيك األفضل ،الذي هو النجاح
واالزدهار.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ان َو ْال َكالَ ِم َو ْال ِع ْل ِم َو ُك ِّل اجْ تِ َها ٍد َو َم َحبَّتِ ُك ْم لَنَا ،لَ ْيت َ ُك ْم
 2كورنثوس  – 8-7 :8ل ِك ْن َك َما ت َْز َدادُونَ فِي ُك ِّل َ
ش ْيءٍ  :فِي ِ
اإلي َم ِ
ضا.
ص َم َحبَّ ِت ُك ْم أ َ ْي ً
ت َْز َدادُونَ ِفي ه ِذ ِه ال ِنّ ْع َم ِة أ َ ْي ً
ضا8 .لَ ْستُ أَقُو ُل َ
علَى َ
س ِبي ِل األ َ ْم ِر ،بَ ْل ِباجْ ِت َها ِد آخ َِرينَ ُ ،م ْخت َ ِب ًرا ِإ ْخالَ َ
ض ٌ
س َاواةِِ .ل َك ْي ت َ ُكونَ فِي
س ِ
ْس ِل َك ْي يَ ُكونَ ِلآلخ َِرينَ َرا َحةٌ َولَ ُك ْم ِ
ب ْال ُم َ
يق41 ،بَ ْل ِب َح َ
 2كورنثوس  – 14-13 :8فَإِنَّهُ لَي َ
س َاواةُ.
ه َذا ْال َو ْق ِ
ضالَت ُ ُه ْم ِإلع َْو ِاز ُك ْمَ ،حتَّى تَحْ ُ
ير فُ َ
ت فُ َ
ضالَت ُ ُك ْم ِإلع َْو ِاز ِه ْمَ ،ك ْي ت ِ
ص َل ْال ُم َ
َص َ
ي َم ْن لَهُ احْ تِيَا ٌج.
ي ِ يَتْعَ ُ
ع ِ
امالً ال َّ
ب َ
ق الس ِ
َّار ُق فِي َما بَ ْعدُ ،بَ ْل ِب ْال َح ِر ّ
أفسس  – 28 :4الَ يَس ِْر ِ
صا ِل َح ِبيَ َد ْي ِهِ ،ليَ ُكونَ لَهُ أ َ ْن يُ ْع ِط َ
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تكوين َ – 2 :13و َكانَ أَب َْرا ُم َ
ب.
غ ِنيًّا ِجدًّا ِفي ْال َم َوا ِشي َو ْال ِف َّ
ض ِة َوالذَّ َه ِ
ع ِّ
ظ َم ا ْس َمكَ َ ،وت َ ُكونَ بَ َر َكةً.
ار َككَ َوأ ُ َ
تكوين  – 2 :12فَأَجْ عَلَكَ أ ُ َّمةً َ
ع ِظي َمةً َوأُبَ ِ
علَى َ
غي ِْر يَ ِقينِيَّ ِة
 1تيموثاوس  – 18-17 :6أ ُ ْو ِ
اض ِر أ َ ْن الَ يَ ْست َ ْكبِ ُرواَ ،والَ ي ُْلقُوا َر َجا َء ُه ْم َ
ص األ َ ْغنِيَا َء فِي ال َّد ْه ِر ْال َح ِ
علَى ِ
صالَ ًحاَ ،وأ َ ْن يَ ُكونُوا أ َ ْغنِيَا َء فِي أ َ ْع َمال
ي ِ الَّذِي يَ ْمنَ ُحنَا ُك َّل َ
ش ْيءٍ ِب ِغنًى ِللت َّ َمتُّعَِ 18 .وأ َ ْن يَ ْ
ْال ِغنَى ،بَ ْل َ
صنَعُوا َ
هللا ْال َح ّ
صا ِل َحةٍَ ،وأ َ ْن يَ ُكونُوا أَس ِْخيَا َء ِفي ْالعَ َ
اءُ ،ك َر َما َء ِفي الت َّ ْو ِزيعِ.
ط ِ
َ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ  2كورنثوس  .8-7 :8عندما تعطي الذين هم بحاجة ،فهذه إحدى الطرق التي تد ُّل على ماذا؟
ضا لنعطي اآلخرين ،ما الذي يريد الله أن يحصل؟
 .2اقرأ  2كورنثوس  .41-31 :8عندما ننض ُّم إلى بعضنا بع ً
 .3اقرأ  2كورنثوس  .41-31 :8كيف ستُلبَّى حاجة ك ّل شخص؟
 .4اقرأ أفسس  .82 :4السارق يجب أالّ يسرق في ما بعد ،بل بالحري يبدأ بالعمل لس ِ ّد تكاليف معيشته .ماذا تقول اآلية
في أفسس ّ 82 :4
ضا؟
أن عليه أن يفعل أي ً
يثق بإبراهيم بخصوص الثروة التي أعطاه إيّاهاّ ،
 .5اقرأ تكوين  2 :31و  .2 :21كان الله ُ
ألن إبراهيم لم يكن يف ّكر في
ضا بل يف ِ ّكر في أن يكون ـــــــــــــــــــــ لآلخرين.
نفسه أي ً
 .6اقرأ  1تيموثاوس  .81-71 :6ما األشياء الثالثة التي يجب على األغنياء أن يفعلوها بأموالهم؟
 .7هل يقدر الله أن يثق بك بخصوص األمور الماليّة؟

اإلجابات
 .1اقرأ  2كورنثوس  .8-7 :8عندما تعطي الذين هم بحاجة ،فهذه إحدى الطرق التي تد ُّل على ماذا؟
على أنّ محبّتي حقيقيّة
ضا لنعطي اآلخرين ،ما الذي يريد الله أن يحصل؟
 .2اقرأ  2كورنثوس  .14-13 :8عندما ننض ُّم إلى بعضنا بع ً
المساواة ،ك ُّل واح ٍد يعطي ما يقدر عليه
 .3اقرأ  2كورنثوس  .14-13 :8كيف ستُلبَّى حاجة ك ّل شخص؟
بعطائك قدر ما تستطيع ومتى تقدر أن تعطي

60

األول
ُ
األمور الماليَّة – الجزء ّ
 .4اقرأ أفسس  .28 :4السارق يجب أالّ يسرق في ما بعد ،بل بالحري يبدأ بالعمل لس ِ ّد تكاليف معيشته .ماذا تقول اآلية
في أفسس ّ 28 :4
ضا؟
أن عليه أن يفعل أي ً
أن يعطي الفقراء المحتاجين
يثق بإبراهيم بخصوص الثروة التي أعطاه إيّاهاّ ،
 .5اقرأ تكوين  2 :13و  .2 :12كان الله ُ
ألن إبراهيم لم يكن يف ّكر في
ضا بل يف ِ ّكر في أن يكون ـــــــــــــــــــــ لآلخرين.
نفسه أي ً
بركة
 .6اقرأ  1تيموثاوس  .18-17 :6ما األشياء الثالثة التي يجب على األغنياء أن يفعلوها بأموالهم؟
أن يفعلوا الصالح ويعطوا بسخاءٍ للّذين هم بحاجة ،ويعطوا اآلخرين م ّما أعطاهم الله
 .7هل يقدر الله أن يثق بك بخصوص األمور الماليّة؟
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األمور الماليَّة – الجزء الثاني
ُ
بقلم أندرو ووماك
في الدرس السابق ،أوضحتُ لكم ّ
أن إرادة الله لنا هي أن ننجح ماليًّا .هناك عوامل رئيسيّة لكيفيّة حصول ذلك.
ً
مهزوزا فائضًا يُعطون في أحضانكم .ألنّه بنفس الكيل الذي
تقول اآلية في لوقا ‘‘ ،38 :6أعطوا تُع َطوا .كيالً ج ِيّدًا ُملبّدًا
ي بدون التحدّث
به تكيلون يُكا ُل لكم’’ .هناك مبادئ كثيرة مرتبطة بهذا التعليم ،لكن ال يمكن التحدُّث عن االزدهار المال ّ
عن العطاء.
ناس كثيرون‘‘ ،حسنًاّ ،
إن الله يريد ازدهاري ماليًّا ،لكنّني لست
ي ،يقول أ ُ ٌ
عندما تتحدّث عن االزدهار المال ّ
َّ
سين معها في
مضط ٍ ّرا للعطاء’’ .نستطيع أن نرى في الكتاب المقدّس كيف تحدّث يسوع عن األرملة التي ألقت آخر فِل َ
الخزانة .كان يراقب األغنياء وهم يضعون مبالغ كبيرة ً من المال ،لكنّه دعا تالميذه معًا وقال ّ
إن هذه المرأة أعطت أكثر
منهم جميعًا .قال هذا ألنّهم أعطوا من فضلتهم ،لكنّها أعطت من فَقرها وإعوازهاّ .
إن الله ال يُقيِّم حجم عطائك بقيمته
غير صحيحٍ.
النقديّة بل بالنسبة المئويّة لما كان لديك لتعطيه .عندما يقول
ٌ
ي شيءٍ ألعطيه’’ ،فهذا ُ
يأ ّ
شخص‘‘ ،ليس لد ّ
ي شيءٍ  ،يمكنك أن تأخذ قطعة مالبس وتعطيها .لك ِّل واح ٍد شي ٌء يمكنه أن يق ّدِمه ،فدعك من مقولة أنّه
إن لم يكن لديك أ ّ
إن الوقت الذي يبدو فيه ّ
ي لتعطيه .وفي الواقعّ ،
ي شيءٍ  ،هو الوقت الذي يمكن أن تكون
أن لديك القليل من أ ّ
ليس لديك ش ٌ
ت آخر .الشخص الذي يملك عشرة دوالرات ويعطي خمسةً منها ،يكون قد قدّم عطيَّةً
ي ِ وق ٍ
فيه نسبة عطائك أكبر من أ ّ
ب الله األمور لكي يستطيع
أكبر بكثير من
ٍ
شخص يعطي مليون دوالر ويبقى لديه مليارات ومليارات الدوالرات .لقد رت ّ َ
شخص أن يعطي.
ك ُّل
ٍ
طلب منّا الله أن نعطي؟ هناك عدّة عوامل مرتبطة بهذا السؤال ،لكن أحد األهداف الرئيسيّة هو ّ
أن الله
لماذا
َ
ب من جوانب حياتك .إذا لم يكن الله موجودًا ،وإذا كانت كلمته غير صحيحة عندما قال،
يريدك أن تثق به في ك ِّل جان ٍ
ً
‘‘أعطوا تُع َطوا’’ّ ،
أسخف عم ٍل يمكن أن تقوم به على اإلطالق .وبدال من التقدُّم نحو تحقيق
قسم م ّما تملك هو
فإن إعطاء ٍ
ُ
هدف تلبية جميع احتياجاتك ،فأنت في الواقع تبتعد عن هذا الهدف لو لم يَ ِعد الله أن يُبارككّ .
إن القدرة على العطاء
طلب منك أن تعطي.
بالطريقة التي يقولها الله تتطلّب إيمانًا ،ولهذا السبب
َ
أخيرا بما يلي :يقول يسوع ّ
إن لم تكونوا أُمناء بمال
غش سيّده وانتهى المث ُل
في لوقا  ،16يوجد مث ٌل عن وكي ٍل َّ
ً
ي؟ وإذا كنتَ ال تثِق بالله من أجل األمور الصغيرة ،بخصوص المال،
الظلم (أي النقود) ،ف َمن يأتمنكم على الغنى الحقيق ّ
كيف ستثق به ألجل األمور األكثر أهميّة ،كالقيم الروحيّة؟ ّ
إن آياتً مثل هذه تجعل المال من أق ّل مستويات الوكالة :إن
ي؟ كيف تقدر أن تؤمن ّ
بأن يسوع
لم تكن تثق بالله بخصوص أُمورك الماليّة ،كيف يمكنك أن تثق به بشأن مصيرك األبد ّ
ضع ثقتنا بالله
قد غفر لك خطاياك وأنّك ذاهبٌ إلى قضاء األبديّة في السماء؟ بالمقارنة ،األمور الروحيّة التي يُفت ََرض أن ن َ
ق نحو الثقة بالله .تقول اآلية في أمثل 24 :11
ي ،لكنّه نقطة انطال ٍ
ألجلها ،هي أكثر أهميّة من المال .المال شي ٌء ثانو ّ

األمور الماليَّة – الجزء الثاني
ُ
ّ
إن هناك َمن يعطي أكثر م ّما يبدو ضروريًّا ومع ذلك يزدهر ماليًّا ،وهناك َمن يميل إلى تكديس ما لديه فال يؤدّي ذلك
ي.
سوى إلى فقره الداخل ّ
إذا طلبتَ ملكوت الله وبِ ِ ّره ّأوالً ،فسيزيد هذه األشياء لك .وإذا أردتَ من الله أن يساعدك في أمورك الماليّة،
إيمان بأن تثق به ألجل
وكنتَ تصلّي ألجل الحصول على مساعدته – لكنّك ال تطلب ّأوالً ملكوت الله ،وال تتَّخذُ خطوة
ٍ
أُمورك الماليّة وعطائك – فإنّك في الواقع ال تثق به.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
يوحنا  – 16:3ألَنَّهُ ه َك َذا أ َ َحبَّ هللاُ ْالعَالَ َم َحتَّى بَ َذ َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحي َدِ ،ل َك ْي الَ يَ ْهلِكَ ُك ُّل َم ْن يُؤْ ِمنُ بِ ِه ،بَ ْل ت َ ُكونُ لَهُ ْال َحيَاة ُ األَبَ ِديَّةُ.
 1كورنثوس َ – 3 :13وإِ ْن أ َ ْ
ش ْيئًا.
ْس ِلي َم َحبَّةٌ ،فَالَ أ َ ْنت َ ِف ُع َ
سلَّ ْمتُ َج َ
طعَ ْمتُ ُك َّل أ َ ْم َوا ِليَ ،وإِ ْن َ
سدِي َحتَّى أَحْ ت َِرقَ َ ،ول ِك ْن لَي َ
سالَ ٍم ،ا ْست َ ْدفِئ َا
ع ْريَانَي ِْن َو ُم ْعت َازَ ي ِْن ِل ْلقُو ِ
يعقوب ِ – 16-15 :2إ ْن َكانَ أ َ ٌخ َوأ ُ ْختٌ ُ
يِ61 ،فَقَا َل لَ ُه َما أ َ َح ُد ُك ُمْ :ام ِ
ضيَا ِب َ
ت ْاليَ ْو ِم ّ
َوا ْشبَعَا َول ِك ْن لَ ْم ت ُ ْع ُ
سدِ ،فَ َما ْال َم ْنفَعَةُ؟
طو ُه َما َحا َجا ِ
ت ْال َج َ
ضا يُ ْع ُ
لوقا  – 38 :6أ َ ْع ُ
طوا ت ُ ْع َ
ط ْواَ ،ك ْيالً َج ِيّدًا ُملَبَّدًا َم ْه ُز ً
ضا ِن ُك ْم .ألَنَّهُ ِبنَ ْف ِس ْال َك ْي ِل الَّذِي ِب ِه ت َ ِكيلُونَ
وزا فَا ِئ ً
طونَ ِفي أَحْ َ
يُكَا ُل لَ ُك ْم.
غ ْف َرانُ ْال َخ َ
أفسس  – 7 :1الَّذِي ِفي ِه لَنَا ْال ِف َدا ُء ِب َد ِم ِهُ ،
ب ِغنَى ِن ْع َم ِت ِه.
س َ
طايَاَ ،ح َ
ازي ِه.
ض َّ
ير يُ ْق ِر ُ
الربَّ َ ،و َ
أمثال َ – 17 :19م ْن يَ ْر َح ُم ْالفَ ِق َ
ع ْن َم ْع ُروفِ ِه يُ َج ِ
ظهُ َويُحْ يِي ِه .يَ ْغت َ ِب ُ
2الربُّ يَحْ فَ ُ
طوبَى ِللَّذِي يَ ْن ُ
مزمور ُ – 3-1 :41
ين .فِي يَ ْو ِم ال َّ
ط فِي
الربُّ .
َّ
ش ِ ّر يُنَ ِ ّجي ِه َّ
ظ ُر ِإلَى ْال ِم ْس ِك ِ
ض ِه.
س ِلّ ُمهُ ِإلَى َم َر ِام أ َ ْع َدائِ ِه.
فَ .م َّه ْدتَ َم ْ
اش ال ُّ
3الربُّ يَ ْع ُ
ض ْع ِ
َّ
علَى فِ َر ِ
األ َ ْر ِ
ض ُدهُ َوه َُو َ
ض َجعَهُ ُكلَّهُ فِي َم َر ِ
ضَ ،والَ يُ َ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ يوحنا  .16 :3ماذا كان دافع الله ألن يعطي؟
 .2اقرأ  1كورنثوس  .3 :13ماذا يجب أن يكون دافع عطائنا؟
 .3اقرأ يعقوب  .16-15 :2اشرح معنى هات َين اآليتين.
 .4اقرأ لوقا  .38 :6ماذا تقول لك هذه اآلية؟
 .5اقرأ أفسس  .7 :1هل أعطى الله من غناه أو بحسب غناه؟ اشرح الفرق.
 .6اقرأ أمثال  .17 :19عندما تعطي الفقراء ،ما الذي تفعله في الواقع؟
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هل سيُعطيك الله في المقابل؟
اذكر خمسة أشياء يفعلها الله للّذين يعطون الفقراء.
 .7اقرأ مزمور .3-1 :41
ْ

اإلجابات
 .1اقرأ يوحنا  .16 :3ماذا كان دافع الله ألن يعطي؟
محبّتهُ
 .2اقرأ  1كورنثوس  .3 :13ماذا يجب أن يكون دافع عطائنا؟
بغض النظر ع ّما نشعر به (متى )12 :7
المحبّة ،أي طلب خير ومنفعة اآلخرين
ِّ
 .3اقرأ يعقوب  .16-15 :2اشرح معنى هات َين اآليتين.
األمر بما نقوله بل بما نفعله
خمس وتسعون في المائة من المحبّة هي غير لفظيّة .ال يتعلَّق
ٌ
ُ
 .4اقرأ لوقا  .38 :6ماذا تقول لك هذه اآلية؟
صغيرا) ،سوف يُستَخدَم لقياس ما سيُعطى لك في ال ُمقابل
كبيرا أم
أي
ٍ
ً
مقياس تستخدمه للعطاء (سوا ٌء أكان ً
إنّ ّ
 .5اقرأ أفسس  .7 :1هل أعطى الله من غناه أو بحسب غناه؟ اشرح الفرق.
بحسب غناه .أعطى ك ّل شيءٍ لفدائنا ،أعطى ابنه الوحيد
 .6اقرأ أمثال  .17 :19عندما تعطي الفقراء ،ما الذي أنت تفعله في الواقع؟
ب
قر ُ
الر َّ
ض َ
أُ ِ
هل سيُعطيك الله في المقابل؟
نعم
اذكر خمسة أشياء يفعلها الله للّذين يعطون الفقراء.
 .7اقرأ مزمور .3-1 :41
ْ
ي .يُن ّجيهم من أعدائهم .يشفيهم ويُداويهم ليشفوا
يُن ّجيهم
ّ
الرب في يوم الضيق .يحفظهم ويمنحهم االزدهار المال ّ

64

المستوى 2

الدرس السادس عشر

ما الع َمل عندما يبدو ّ
أن صلواتك غير ُمستَجابة
بقلم أندرو ووماك

أن صلواتك غير ُمست َجابة ،كما أو ُّد التشديد على حقيقة ّ
أو ُّد أن أتحدّث ع ّما ينبغي أن تعمل عندما يبدو لك ّ
أن
صلواتك ‘‘تبدو’’ غير ُمست َجابَة .الحقيقة هي ّ
أن الله يستجيب دائ ًما أليّة صال ٍة نُصلّيها بحسب كلمته وباإليمان .تقول اآليتان
في  1يوحنا ‘‘ 15-14 :5وهذه هي الثقة التي لنا عنده أنّه إن طلبنا شيئ ًا حسب مشيئته يسمع لنا .وإن ُكنّا نعلم أنّه
مهما طلبنا يسم ُع لنا نعل ُم أنّ لنا الطلبات التي طلبناها منهُ’’ .هذه ثقةٌ عظيمةٌ .الله يستجيب الصالة دائ ًما ،لكن ال يبدو
تجدوا .اقرعوا يُفتَح لكُم .ألنّ ك َّل َمن يسأل
دائ ًما أنّها ُمست َجابة .تقول اآليتان في متى ‘‘ ،8-7 :7اسألوا تُعطوا .اُطلُبوا ِ
يقرع يُفتَح له’’ .تقول هاتان اآليتان ّ
إن الله يستجيب الصالة .ومع ذلك ،ك ّل واح ٍد منّا يمكن
يجد .و َمن َ
يأ ُخذ .و َمن يطلُب ِ
أن يتذ َّكر أنّه طلب في وق ٍ
ت ما في حياته شيئًا كان يعتقد أنّه صحي ٌح ومناسبٌ  ،شي ٌء ج ِيّ ٌد وليس شيئًا أنانيًّا أو يُخالف إرادة
ير استجابةً لطلبه.
الله ،ومع ذلك لم َ
تقو ُل كلمة الله أن نطلب وإنّنا سنأخذّ .
لكن اختبارنا يقول إنّنا سألنا ولم يُ َجبْ سؤلنا .أيّهما صحي ٌح؟ قد يُدهشك
لكن الحقيقة هي ّ
الجوابّ ،
‘‘انتظر قليالً ،تقول كلمة الله إنّه سوف يستجيب ،لكنّني
أن كليهما صحيح .يف ِ ّكر معظم الناس،
ْ
والحق ينبغي أن
ح والذين يسجدونَ له فبالروح
أر هذه االستجابة’’ .تقول اآلية في يوحنا ‘‘ ،24 :4الله رو ٌ
لم َ
ِّ
ي لكي يستجيب لصلواتناّ ،
لكن دورنا هو إظهار إيماننا .اإليمان هو الذي ينقل
يسجدوا’’ .الله يعم ُل في المجال الروح ّ
ي ٍ اآلية في عبرانيّين ‘‘ ،1 :11وأ ّما اإليمان فهو
ي إلى العالم المادّي .وهذا ما تقوله بشك ٍل أساس ّ
األشياء من العالم الروح ّ
مور ال تُرى’’ .ال تقول اآلية ّ
إن اإليمان هو الدليل على أشياءٍ غير موجودةٍ .إنّها موجودة،
الثقة بما يُرجى واإليقان بأ ُ ٍ
ي
ي .يمت ُّد اإليمان إلى المجال الروح ّ
لكنّها ليست في المجال المنظور المادّي ،بل هي في المجال غير ال َمرئي الروح ّ
ويجلب هذه األشياء إلى العالم المادّي.
يُشبه هذا الوضع إشارة المذياع .المذياع والتلفاز يبُثّان باستمرار .يمكن أن تكون في غرف ٍة وال ترى اإلشارات
أو تسمعها ،لكن هذا ال يعني أنّها غير موجودة .عليك أن تفتح المذياع وتضبطه على التواتر الذي تريد االستماع إليه .ث ّم
ينق ُل المذياع هذه اإلشارات من المجال الذي ال تقدر أن تدركه ويُعيد بثّها في مجا ٍل تستطيع فيه أن تسمعها .يستجيب الله
ي ،وباإليمان ،عليك أن تبلغها وتجلبها إلى العالم المادّيّ .
إن
لصلواتنا بطريق ٍة مشابهة :إنّه يعطي أشياء في المجال الروح ّ
يتحرك الله ويستجيب الصالة لكنّك قد ال ترى قَط
مواز لبعضهما البعض.
يتحركان بشك ٍل
ي
ّ
ّ
ٍ
العالم المادّي والروح ّ
االستجابة تظهر في العالم المادّي ما لم تسمح إليمانك ّ
ي غير المنظور والعالم المادّي
بأن ي ُ
س ّد الفجوة بين العالم الروح ّ
الذي نعيش فيه.
صة لضيق
لى سبيل المثال ،كان دانيال رجل الله يُصلّي ويطلب من الله أن يُعطيه إعالنًا .سوف أُل ِ ّخص الق ّ
الوقت .أرسل الربُّ المالك جبرائيل ليظهر أمام دانيال ويستجيب لصالته .تقول اآليتان في دانيال ،23-22 :9
تضرعاتك خرج األمر وأنا جئتُ ألُخبرك
‘‘وفَ َّه َمني وتكلّ َم معي وقال يا دانيال إنّي خرجتُ اآلن ألُع ِلّمك الفهم .في ابتداء
ّ

المستوى 2
محبوب .فتأ ّمل الكالم وافهم الرؤيا’’ .إليكم النقطة الرئيسيّة :قال جبرائيل إنّه في بداية صالة دانيال أتت وصيّة
ألنّك أنت
ٌ
الله إليه ليستجيب الصالة .إذا قرأتَ كم دامت فترة وصول االستجابة ،فإنّها كانت ثالث دقائق تقريبًا ،فترة ثالث دقائق
ضت بين وصيّة الله والظهور المادّي لالستجابة.
انق َ
أمر ما هو مشيئتهّ ،
نحن نقوم بالكثير من االفتراضات بأنّه إن كان الله هو الله ّ
فإن هذا األمر سيحدث
وإن كان ٌ
بسرع ٍة وسهولةَّ ،
لكن هذا ليس صحي ًحا .في هذه الحالة ،أعطى الله األمر ،واستغرق جبرائيل ثالث دقائق تقريبًا ليقطع
تلك المسافة .إنّني ال أملك جميع أسباب ما حدثّ ،
أمرا أساسيًّا في الواقع .النقطة التي أحاول عرضها هي
لكن هذا ليس ً
أنّه من الوقت الذي أعطى فيه الله األمر ،كانت هناك فترة ثالث دقائق تقريبًا قبل ظهور االستجابة .فإذا كانت هذه أطول
فإن بإمكان معظمنا أن ينتظرواّ ،
بأن صالتنا سوف تُست َجابّ ،
ب علينا أن نؤمن ّ
لكن الوضع ليس دائ ًما هكذا.
فترةٍ يتو ّج ُ
في دانيال  ،10نج ُد ّ
المرة ،استغرق األمر ثالثة أسابيع ليصل
أن الرجل نفسه يصلّي صالة ً أُخرى ،وهذه
ّ
استجاب الله إحدى صلوات دانيال في ثالث دقائق والصالة التالية في
كثير من الناس هذا ويقولون‘‘ ،لماذا
الجواب .يقرأ ٌ
َ
المحبوب اف َه ْم الكالم الذي أُكلّمكَ
ثالثة أسابيع؟’’ تقول اآليتان في دانيال ‘‘ ،12-11 :10وقال لي يا دانيال ،أيّها الرج ُل
ُ
به وقُم على مقامك ألنّي اآلن قد أرسلتُ إليك .ول ّما تكلَّ َم معي بهذا الكالم قمتُ مرتعدًا .فقال لي ال ت َ َخف يا دانيال ألنهّ
س ِم َع كالمك وأنا أتيتُ ألجل كالمك’’ .تُبيِّن هذه
األول الذي فيه جعلتُ قلبكَ للفهم وإلذالل نفسك قدّام إلهكُ ،
من اليوم ّ
األول من صالة دانيال .استغرقَ ظهور استجابة الصالة ثالثة أسابيعّ ،
اآليات ّ
لكن
أن الله أمر حامل الرسالة من اليوم ّ
ٌ
سا واليوم وإلى األبد (عبرانيّين .)8 :13
الله
هو أم ً
هو َ
أمين .يقول الكتاب المقدّس إنّهُ َ
إذا وضعنا األصحاح  9و األصحاح  10معًا ،فأنا أعتق ُد ّ
بأن الله استجاب الصالت َين في الحال .استغرقَت إحداها
ثالث دقائق واستغرقت األُخرى ثالثة أسابيعّ ،
لكن الله لم يكن العامل ال ُمتغ ِيّر .النقطة الرئيسة هي :الله يستجيب الصالة.
إنّه يعمل ويستجيب ،لكن هناك متغيّرا ٍ
ت كثيرة يمكن أن تحدث بين الوقت الذي يستجيب فيه لصلواتنا والوقت الذي نرى
ي ويجلب الجواب إلى العالم المادّي.
نحن فيه ظهور استجابة صلواتنا .يجب أن تؤمن؛ يجب أن يبلغ اإليمان العالم الروح ّ
المكونات الحاسمة.
إذن ،اإليمان هو أحد
ِّ
وقف مقابلي
ضا أن نقرأ في آية  13من األصحاح  10في سفر دانيال ما يلي‘‘ ،ورئيس مملكة فارس
يمكننا أي ً
َ
ُ
األولين جاء إلعانتي وأنا أبقِيتُ هناك عند ملوك فارس’’ .ال
واحدًا وعشرين يو ًما وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء ّ
يٍ .فالشيطان هو ُمتغ ِيّ ٌر آخر في هذه العمليّة .في بعض األحيان،
تتحدّث هذه اآلية عن
ٍ
ي ٍ بل عن عائ ٍ
شخص عاد ّ
ق شيطان ّ
يستجيب الله لصلواتناّ ،
أشخاص آخرين .على سبيل المثال ،إذا كنتَ ُ
تثق بالله من أجل
لكن الشيطان يُعيقها من خالل
ٍ
األمور الماليّةّ ،
فإن الله لن يُعطيك المال شخصيًّا .وهو لن يُز ِيّف عملة الواليات المتّحدة أو عملةً أُخرى في هذا العالم.
إنّه لن يصنع المال ويرميه كالمطر من المساء ويضعه في جيبك .تقول اآلية في لوقا ‘‘ ،38 :6أعطوا تُعطوا .كيالً جيِّدًا
مهزوزا فائضًا يعطون في أحضانكم’’ .سيعم ُل الله ويستجيب صلواتكّ ،
ً
لكن هذه االستجابة ستأتي بواسطة
ُملَبَّدًا
أشخاص.
مور تزعجهمّ ،
فإن الشيطان يمكن
بعض األشخاص ُمقَيَّدون بالطمع ،فإذا كانوا غاضبين منك ،أو إذا كنتَ تقوم بأ ُ ٍ
صا من أجل األمور الماليّة ،عليك أن تدرك ّ
أن األشخاص
أن يُعيق استجابة صالتك من خاللهم .عندما تصلّي ،خصو ً
اآلخرين قد يكونون جز ًءا من معجزتك الماليّة وقد يكون عليك أن تُصلّي من أجلهم.
ٌ
اللهُ
أمين ،وهو لم يفشل قَط في استجابة أيّة صالةٍ قائمة على كلمة الله وت َّمت باإليمان .إنّه دائم العطاء ،لكنّك
قد ال ترى ظهور االستجابة اعتمادًا على متغ ِيّرا ٍ
ت أُخرى .أدعو الله أن يساعدك هذا الدرس على بناء إيمانك ويجعلك
تعرف ّ
أن الله يستجيب دائ ًما صلواتك.
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ما الع َمل عندما يبدو ّ
أن صلواتك غير ُمست َجابة

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
عوا يُ ْفتَحْ لَ ُك ْم8 .أل َ َّن ُك َّل َم ْن يَسْأ َ ُل يَأ ْ ُخذَُ ،و َم ْن يَ ْ
ط ْوا .ا ُ ْ
متى  – 8-7 :7اِسْأَلُوا ت ُ ْع َ
ع
ب يَ ِجدَُ ،و َم ْن يَ ْق َر ُ
طلُبُوا ت َِجدُوا .اِ ْق َر ُ
طلُ ُ
يُ ْفت َ ُح لَهُ.
ار ْ
وب.
ض ْال َم ْكت ُ ُ
ت إِلَ ْي ِه ْم َك ِل َمةُ هللاَِ ،والَ ي ُْم ِكنُ أ َ ْن يُ ْنقَ َ
يوحنا  – 35 : 10إِ ْن قَا َل آ ِل َهةٌ ألُولئِكَ الَّذِينَ َ
ص َ
س ْ
ضائِ ُك ْم؟ 2ت َ ْشت َ ُهونَ
يعقوب ِ – 3-1 :4م ْن أَيْنَ ْال ُح ُر ُ
وب َو ْال ُخ ُ
اربَ ِة فِي أ َ ْع َ
صو َماتُ بَ ْينَ ُك ْم؟ أَلَ ْي َ
ت ِم ْن ُهنَاِ :م ْن لَذَّاتِ ُك ُم ْال ُم َح ِ
اربُونَ َولَ ْست ُ ْم ت َْمت َ ِل ُكونَ  ،ألَنَّ ُك ْم الَ ت َْطلُبُونَ .
َولَ ْست ُ ْم ت َْمت َ ِل ُكونَ  .ت َ ْقتُلُونَ َوتَحْ ِسدُونَ َولَ ْست ُ ْم ت َ ْقد ُِرونَ أ َ ْن تَنَالُوا .تُخ ِ
َاص ُمونَ َوت ُ َح ِ
3ت َْطلُبُونَ َولَ ْست ُ ْم ت َأ ْ ُخذُونَ  ،ألَنَّ ُك ْم ت َْطلُبُونَ َر ِديًّا ِل َك ْي ت ُ ْن ِفقُوا فِي لَذَّاتِ ُك ْم.
ب ْال ِف ْ
فُ ،م ْع ِطينَ إِيَّاه َُّن ك ََرا َمةً،
ي ِ كَاأل َ ْ
اإلن ِ
ضعَ ِ
 1بطرس  – 7 :3كَذ ِل ُك ْم أَيُّ َها ِ ّ
س ِ
َاء ال ِنّ َ
سا ِكنِينَ بِ َح َ
الر َجالُُ ،كونُوا َ
طنَ ِة َم َع ِ
سائِ ّ
صلَ َوات ُ ُك ْم.
ك َْال َو ِارثَا ِ
ت أ َ ْي ً
ضا َمعَ ُك ْم نِ ْع َمةَ ْال َحيَاةِِ ،ل َك ْي الَ تُعَاقَ َ
ِي ال ِث ّقَةُ الَّتِي لَنَا ِع ْن َدهُ :أَنَّهُ إِ ْن َ
51وإِ ْن ُكنَّا نَ ْعلَ ُم أَنَّهُ َم ْه َما
ب َم ِشيئَتِ ِه يَ ْس َم ُع لَنَا.
طلَ ْبنَا َ
س َ
ش ْيئًا َح َ
َ
 1يوحنا َ – 15-14 :5وه ِذ ِه ه َ
طلَ ْبنَا يَ ْس َم ُع لَنَا ،نَ ْعلَ ُم أ َ َّن لَنَا ِ ّ
َّ
ت التِي َ
َ
طلَ ْبنَاهَا ِم ْنهُ.
الط ِلبَا ِ
آمنُوا أ َ ْن تَنَالُوهُ ،فَيَ ُكونَ لَ ُك ْم.
صلُّونَ  ،فَ ِ
مرقس ِ – 24 :11لذلِكَ أَقُو ُل لَ ُك ْمُ :ك ُّل َما ت َْطلُبُونَهُ ِحينَ َما ت ُ َ

أسئلة التل َم َذة
. 1اقرأ متى  .8-7 :7ما الذي يمكن أن نتوقّعه من الله إذا نحن سألناه؟
 .2اقرأ متى  .8-7 :7إذا طلبنا من الله شيئًا ،فماذا نتوقَّع؟
 .3اقرأ متى  .8-7 :7ماذا نتوقَّع أن يحدث إذا نحنُ قرعنا الباب؟
ع َد به في كلمته؟
 .4اقرأ يوحنا  .35 :10هل يُعطي الله شيئًا أق َّل م ّما و َ
 .5اقرأ يعقوب  .3-1 :4لماذا ت َّم إعاقة هؤالء األشخاص من الحصول على ما طلبوه من الله؟
تأثير ذلك في صلواتك؟
 .6اقرأ  1بطرس  .7 :3إذا كنتَ تُسيء معاملة زوجتك ،ماذا سيكون
ُ
ي في استجابة صلواتك؟
 .7اقرأ  1يوحنا  .15-14 :5ما هو العامل الرئيس ّ
 .8اقرأ مرقس  .24 :11عندما تصلّي ،ما الذي يجب أن تفعله؟

اإلجابات
 .1اقرأ متى  .8-7 :7ما الذي يمكن أن نتوقّعه من الله إذا نحن سألناه؟
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المستوى 2
نتوقَّع أن نُعطى ما سألناه
 .2اقرأ متى  .8-7 :7إذا طلبنا من الله شيئًا ،فماذا نتوقَّع؟
نتوقَّع أن نجد ما طلبناه
 .3اقرأ متى  .8-7 :7ماذا نتوقَّع أن يحدث إذا نحنُ قرعنا الباب؟
أن يُفتَح لنا
ع َد به في كلمته؟
 .4اقرأ يوحنا  .35 :10هل يُعطي الله شيئًا أق َّل م ّما و َ
كالّ
 .5اقرأ يعقوب  .3-1 :4لماذا ت َّم إعاقة هؤالء األشخاص من الحصول على ما طلبوه من الله؟
كانت دوافعهم وقلوبهم خاطئة .كان ك ُّل شيءٍ مرك ًَّزا عليهم وألجلهم .كانت األنانيّة ال َمحضَة هي دافعهم
تأثير ذلك في صلواتك؟
 .6اقرأ  1بطرس  .7 :3إذا كنتَ تُسيء معاملة زوجتك ،ماذا سيكون
ُ
ق صلواتك
ستُعا ُ
ي في استجابة صلواتك؟
 .7اقرأ  1يوحنا  .15-14 :5ما هو العامل الرئيس ّ
الطلب بحسب إرادة الله
 .8اقرأ مرقس  .24 :11عندما تصلّي ،ما الذي يجب أن تفعله؟
أن تؤمن بأنّك ستنال ما طلبتَ وستحصل عليه
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االمستوى 3

االدرس األول

التدفّق اإللهي
أندرو ووماك
بإمكانك أن تسمح لله أن يتدفق من خاللك لكي تخدم الناس اآلخرين .فلديك قوة الله ومسحته فيك ،لكن كيف
توصلهما إلى الناس اآلخرين؟ هناك عد ٌد من آيات الكتاب المقدس يمكننا أن نبدأ منها .في فليمون  ،6يصلي بولس ‘‘ ِل َك ْي
سوعَ’’ّ .
إن الخطوة األولى للحصول على
تَكُونَ ش َِركَةُ إِي َمانِكَ فَعَّالَةً فِي َم ْع ِرفَ ِة ُك ِ ّل ال َّ
صالَحِ الَّذِي فِي ُك ْم ألَجْ ِل ا ْل َم ِ
سيحِ يَ ُ
قوة الله من خاللك ووصولها إلى الناس اآلخرين هي إقرارك باألمور الصالحة الموجودة فيك .ال تستطيع أن تعطي
تدفُّق ّ
اآلخرين ما لست تملك ،لكن عندما تعلم ما لديك في داخلك ،تبدأ األمور بالحدوث تلقائيًّا .ستبدأ بمشاركة حماسك مع
اآلخرين وتعطيهم شهادات حول ما فعل الله بحياتك ،ثم تلقائيًا يتلقى بعض الناس المساعدة.
ب بَ ْع ُ
ب
ي ِمنَ الل ِهَ ،و ُك ُّل َم ْن يُ ِح ُّ
يقول الكتاب في  1يوحنا ‘‘ :8-7 :4أَيُّهَا األ َ ِحبَّا ُءِ ،لنُ ِح َّ
ضنَا بَ ْعضًا ،ألَنَّ ا ْل َم َحبَّةَ ِه َ
ف اللهَ ... 8 .ألَنَّ اللهَ َم َحبَّةٌ’’ .كلما شعرتَ ّ
بأن المحبَّة تخرج منك نحو شخص آخر ،هذا هو الله
فَقَ ْد ُو ِل َد ِمنَ الل ِه َويَ ْع ِر ُ
يتدفق منك تجاههم .هناك في الواقع أربع كلمات للمحبّة في اللغة اليونانيّة ،والنوع األسمى من المحبة ،أي «»agape
شخص ما ،أو اشتهائه ،وبين
باليونانية ،هو النوع فوق الطبيعي من محبة الله .عليك أن تدرك الفرق بين االنجذاب إلى
ٍ
هذا النوع السامي فوق الطبيعي من محبة الله .كلما ميَّزت محبّة الله تتدفق منك تجاه شخص آخر ،فإنّك تتعلَّم أن ال تكون
خدمتك لمصلحتك الشخصيّة .بإمكانك أن تتأ ّكد من ص ّحة هذا القول بالنظر إلى  1كورنثوس  ،8-4 :13التي تعطينا
ب َما ِلنَ ْف ِس َهاَ ،والَ تَحْ تَدُّ ،إلخ .عليك أن
أوصاف هذا النوع من المحبة – محبة الله .إنّها ال تحسد وليست أنانية َوالَ ت َْطلُ ُ
تحلّل ما تسميه ‘‘محبة’’ وتتأ ّكد من أنها َ
صا آخر بسبب
ِ
فعل محبّة الله وليست ‘‘حبًّا’’ أنانيًّا يخدم الذات ،حيث تحبُّ شخ ً
ما يستطيع أن يفعل ألجلك .عندما تنمو في هذا وتبدأ بتمييز نوع محبة الله ً
فعل ،أي عندما تشعر بأنها تتدفّق من خاللك
شخص آخر ،هذا هو الله يتحرك .عندما تميّز محبة الله تتدفق خاللك لصالح شخص آخر ،كل ما عليك أن تفعله
ألجل
ٍ
هو أن تُتبِع هذا التدفق بكلمة تشجيعٍ أو عم ٍل ما – افعل شيئًا ما.
شخص ما ،وكنتُ
أشعر بهذا النوع من محبة الله ورأفته له .لم يكن هناك
كنتُ أحيانًا أصلَي ثم يخطر على بالي
ٌ
ُ
سبب لهذا الحدث بل كان شيئا خارقا .لقد تعلمت أن أتصل بذلك الشخص بالهاتف أو أكتب له رسالة أو أتصل به بطريق ٍة
مرةٍ تقريبًا كان الشخص يُجيب‘‘ ،كان هذا هو الله الذي يكلّمني من خاللك وقد لمس حياتي بسبب هذا’’.
أخرى .وفي ك ِّل َّ
هل تعرف كيف حدث هذا؟ لقد حدث ألنني شعرت بهذه المحبة والرأفة اإللهية تتدفق مني تجاه ذلك الشخص .اآلن عندما
صا آخرين ،فهو الذي يحبّهم من خاللي .هذه هي
أشعر بها ،أدرك أنها ليس أنا بل الله .الله محبة وعندما أحبُّ أشخا ً
شفَى َم ْرضَا ُه ْم’’.
يرا فَت َ َحنَّنَ َ
علَي ِْه ْم َو َ
سو ُ
طريقة خدمة يسوع .تقول اآلية في متى ‘‘ 14 :14فَلَ َّما َخ َر َج يَ ُ
ع أ َ ْبص ََر ج َْمعًا َك ِث ً
كانت طريقة تدفق قوة الله من خالل يسوع هي من خالل الرأفة والمحبّة اللّتين شعر بهما تجاه الناس الذين خدمهم .في
سا ،حسب الناموس
نج ً
متى  ،3-2 :8كان رجل مصاب بالبرص ،وكان نج ً
سا ال يمكن ألح ٍد أن يلمسه وإالّ صار هو نفسه ِ
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سهُ قَا ِئالً:
سو ُ
اليهودي ،رفع صوته ونادى يسوع من بعيد‘‘ :يَا َ
ع يَ َدهُ َولَ َم َ
س ِيّدُِ ،إ ْن أ َ َردْتَ ت َ ْقد ِْر أ َ ْن ت ُ َط ِ ّه َر ِني .فَ َم َّد يَ ُ
صهُ’’َ .ح َّركته الرأفة تجاه الرجل المصاب بالبرص ولمسه .عندما تدرس الكتاب المقدس،
أ ُ ِريدُ ،فَا ْط ُه ْر! فَل ْل َو ْق ِ
ت َط ُه َر بَ ْر ُ
ستجد هذه الرأفة وهذه المحبة اإللهيّة في أماكن كثيرة .إنها ليست عاطفة فحسب ،أنّها رأفة تتدفق من خاللنا إلى اآلخرين.
عندما كان يسوع ُمعلّقًا على الصليب ،أحبَّ الناس الذين من حوله إلى درجة أنّه قال ‘‘يَا أَبَتَاهُ ،ا ْغ ِف ْر لَ ُه ْم ،ألَنَّ ُه ْم
الَ يَ ْعلَ ُمونَ َما َذا يَ ْفعَلُونَ ’’ .كانوا هم األشخاص نفسهم الذين صلبوهّ ،إل أنّه ترأف بهم وطلب من الله أن يغفر لهم .نحن
نعلم أنّه لم ْ
تكن لديه عواطف إيجابيّة تجاههم – ّ
ي أو عاطفة ،لقد
مجرد
إن ما كان يشعر به نحوهم لم يكن
ّ
ٌ
إحساس وجدان ٌّ
شعر بها وأطلقها تجاه اآلخرينّ .
إن ك َّل َمن ُو ِلد ثانية منكم يسكن الله فيه .حسب اآلية التي بدأنا
خيارا .ورغم ذلك،
كان
ً
َ
بها 1 ،يوحنا  ،8 :4الله محبة وهو يريد أن يتدفق من خاللك للوصول إلى اآلخرين .ولكي يحقّق هذا ،سوف يطلق هذه
الرأفة .سوف تشعر بها وهي تتدفق منك تجاه اآلخرين ،وعندما تشعر بذلك ،عليك أن تتجاوب.
خاص .وليس من الضروري أن تتنبأ ‘‘هذا ما يقوله الرب’’ .أحيانًا ،إذا
لستَ ُملزَ ًما أن تقوم دائ ًما بعمل شيءٍ
ّ
شعرت بالرأفة تجاه شخص ،اذهب إليه وعانقه ْ
وقل له‘‘ :الله يحبك وأنا أحبك’’ .هذا ما حدث معي ذات مرة عندما تلقّيت
هذه المحبة في حال ٍة كانت الكنيسة ستُنهي خدمتي .قال بعض األشخاص كال ًما كاذبًا عنّي ،وحتى ّ
صا هدَّد بأن
أن شخ ًّ
يقتلني .شعرت باليأس إلى درجة أنّني قلت‘‘ :ما الفائدة يا الله؟ ال أحد يقدّر ما أحاول عمله’’ .كنت أحارب إبليس في هذا
ٌ
صديق من والي ٍة أخرى .تكلم معي بضع دقائق ثم سألته‘‘ :لماذا اتصلت بي؟’’ قال‘‘ :أردتُ فقط أن
األمر ،واتّصل بي
أتّصل لكي أخبرك أنّني أحبّك .كنت أصلي وشعرت نحوك بمحبة الله .أنا أقدّرك’’ .هذا ك ُّل ما قاله .لم يعرف شيئا عن
لكن الله استخدم هذا االتصال .عرفتُ ّ
أمر بهَّ ،
أن الله هو الذي كان يُحبني من خالل ذلك الشخص،
الوضع الذي كنت ُّ
أستمر في الخدمة ،وقد غيّر هذا حياتي.
وجعلني
ُّ
ليس من الضروري أن يكون كالمك عميقًا أو عظي ًما .الله محبة ،وعندما تميّز تلك المحبة تتدفق من خاللك،
ْ
وافعل شيئًا ما أو قُ ْل شيئا
فهذا هو التدفُّق اإللهي ،حياة الله اإللهية .عندما تشعر بها ،عليك أن تتابع هذا الشعور .اذهبْ
تحركك الرأفة وتخدم الذين
لشخص ما .سيضع الله الكلمات في فمك .سوف يستخدمك
أو ُك ْن بركة
ٍ
ويحرر الناس عندما ِ ّ
ِّ
من حولك.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ع.
صالَحِ الَّذِي ِفي ُك ْم ألَجْ ِل ْال َم ِسيحِ يَ ُ
فليمون ِ 6ل َك ْي ت َ ُكونَ ش َِر َكةُ ِإي َمانِكَ فَعَّالَةً ِفي َم ْع ِرفَ ِة ُك ِّل ال َّ
سو َ
ِي ِمنَ هللاَِ ،و ُك ُّل َم ْن ي ُِحبُّ فَقَ ْد ُو ِل َد ِمنَ ِ
هللا.
ضنَا بَ ْع ً
 1يوحنا  8-7 :4أَيُّ َها األ َ ِحبَّا ُءِ ،لنُ ِحبَّ بَ ْع ُ
هللا َويَ ْع ِر ُ
ف َ
ضا ،أل َ َّن ْال َم َحبَّةَ ه َ
هللا َم َحبَّةٌ.
َو َم ْن الَ ي ُِحبُّ لَ ْم يَ ْع ِر ِ
هللا ،أل َ َّن َ
ف َ
ب َما
 1كورنثوس ْ 8-4 :13ال َم َحبَّةُ تَت َأَنَّى َوت َْرفُ ُقْ .ال َم َحبَّةُ الَ تَحْ ِسدُْ .ال َم َحبَّةُ الَ تَتَفَاخ َُرَ ،والَ ت َ ْنت َ ِفخَُ ،والَ تُقَ ِبّ ُحَ ،والَ ت َْطلُ ُ
ِلنَ ْف ِس َهاَ ،والَ تَحْ تَدَُّ ،والَ ت َ ُ
ص ّد ُ
ش ْيءٍ َ ،وت َْر ُجو ُك َّل
ِق ُك َّل َ
قَ ،وتَحْ ت َِم ُل ُك َّل َ
ش ْيءٍ َ ،وت ُ َ
ظ ُّن الس َُّؤَ ،والَ ت َ ْف َر ُح ِب ِ
اإلثْ ِم بَ ْل ت َ ْف َر ُح ِب ْال َح ّ ِ
ش ْيءٍ  .ا َ ْل َم َحبَّةُ الَ ت َ ْسقُ ُ
سيُ ْب َ
ست ُ ْب َ
طلُ.
َ
علَى ُك ِّل َ
ش ْيءٍ َ ،وت َ ْ
صبِ ُر َ
ست َ ْنت َ ِهيَ ،و ْال ِع ْل ُم فَ َ
طلَُ ،واأل َ ْل ِسنَةُ فَ َ
ط أَبَدًاَ .وأ َ َّما النُّب َُّواتُ فَ َ
ضا ُه ْم.
علَ ْي ِه ْم َو َ
سو ُ
متى  14 :14فَلَ َّما خ ََر َج يَ ُ
ص َر َج ْمعًا َكثِ ً
شفَى َم ْر َ
يرا فَت َ َحنَّنَ َ
ع أ َ ْب َ
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ع ْ
اربُّ َ ،مت َى َرأ َ ْينَاكَ َجا ِئعًا فَأ َ ْ
سقَ ْينَاكَ ؟ َو َمت َى َرأ َ ْينَاكَ
متى  40-37 :25فَي ُِجيبُهُ األَب َْر ُ
طعَ ْمنَاكَ  ،أ َ ْو َ
طشَانًا فَ َ
ار ِحينَ ِئ ٍذ قَا ِئلِينَ  :يَ َ
قول لَ ُه ْمْ :ال َح َّق أَقُو ُل
س ْونَاكَ ؟ َو َمت َى َرأ َ ْينَاكَ َم ِري ً
غ َِريبًا فَ َآو ْينَاكَ  ،أ َ ْو ُ
سا فَأَت َ ْينَا إِلَيْكَ ؟ فَي ُِج ُ
ضا أ َ ْو َمحْ بُو ً
ع ْريَانًا فَ َك َ
يب ْال َم ِلكُ َويَ ُ
صا ِغ ِر ،فَبِي فَعَ ْلت ُ ْم.
لَ ُك ْم :بِ َما أَنَّ ُك ْم فَعَ ْلت ُ ُموهُ بِأ َ َح ِد إِ ْخ َوتِي ه ُؤالَ ِء األ َ َ
ب ْال َم َحبَّ ِة الَّتِي أ َ ْ
ْس بِ َ
ظ َه ْرت ُ ُموهَا نَحْ َو اس ِْم ِه ،إِ ْذ قَ ْد َخ َد ْمت ُ ُم ْال ِق ّدِيسِينَ
سى َ
ع َملَ ُك ْم َوتَعَ َ
ظا ِل ٍم َحتَّى يَ ْن َ
عبرانيين  10 :6أل َ َّن هللاَ لَي َ
َوت َْخ ِد ُمونَ ُه ْم.

أسئلة التل َم َذة
ق ما وضعه الله فينا لآلخرين.
مالحظة :في هذا الدرس ،سوف ندقق في كيفية السماح بتدف ِ
 .1اقرأ فليمون  .6ما هي الخطوة األولى في السماح بتدفق الله منا؟
 .2اقرأ  1يوحنا  .8-7 :4ما هو المصدر الحقيقي للوصول إلى اآلخرين بمحبة؟
 .3يقول أندرو « ،كلما تشعر بأن المحبة تخرج منك نحو شخص آخر ،هذا هو الله يتدفق منك ».ما هي العبارة في 1
يوحنا  7 :4التي تُثبتُ هذه الحقيقة؟
 .4اقرأ  1كورنثوس  .8-4 :13اذكر بعض صفات محبة الله.
 .5اقرأ متى  .14 :14ما الذي شعر به يسوع عندما كان يخدم اآلخرين؟
 .6اقرأ متى  .40-37 :25عندما نبادر إلى إظهار المحبة والرأفة نحو اآلخرين ،من هو حقًّا الذي نحبه ونعتني به؟

اإلجابات
 .1اقرأ فليمون  .6ما هي الخطوة األولى في السماح بتدفق الله منا؟
اإلقرار بك ِ ّل شيءٍ صالحٍ وضعه فينا في المسيح يسوع.
 .2اقرأ  1يوحنا  .8-7 :4ما هو المصدر الحقيقي للوصول إلى اآلخرين بمحبّة؟
الله ،ألن الله محبة ( 1يوحنا )8 :4
 .3يقول أندرو « ،كلما تشعر المحبة تخرج منك نحو شخص آخر ،هذا هو الله يتدفق منك ».ما هي العبارة في 1
يوحنا  7 :4التي تبرهن هذه الحقيقة؟
‘‘المحبة هي من الله’’ (أي هو المصدر)
 .4اقرأ  1كورنثوس  .8-4 :13اذكر بعض صفات محبة الله.
المحبة بطيئة للغضب وتصبر .هذا في صيغة الحاضر ،بمعنى أن المحبة تتعامل بهذه الطريقة باستمرار .المحبة
مترفقة وتظهر في أعمال مترفقة .هذا أيضا بصيغة الحاضر ،بمعنى أن المحبة تتعامل بهذه الطريقة باستمرار.
هي ال تحسد وال تغار من نصيب اآلخرين أو نجاحهم .هي ال تتفاخر بنفسها .هي ليست متكبرة وال تنتفخ .هي ال
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تتصرف بطريقة غير الئقة أو غير صالحة .ليست وقحة وال تطلب ما لنفسها .ليست مركزة على ذاتها .هي ال
تحت ّد وال تغضب بسرعة أو بسهولة .هل ال تظن السوء وال تأخذ أسوأ المواقف تجاه اآلخرين .هي ال تحتفظ
بسجل إساءات اآلخرين .هي ال تفرح باإلثم أو الظلم .المحبة تفرح بالحق .هي تحتمل كل شيء .هي دائما
مش ِ ّجعة وداعمة لآلخرين .هي ال تيأس بل تصدق كل شيء .هي واثقة دائ ًما وال تفشل أبدًا .هل تصبر على كل
شيء حتى النهاية وتدوم إلى األبد.
 .5اقرأ متى  .14 :14ما الذي شعر به يسوع عندما كان يخدم اآلخرين ؟
تحنَّن عليهم .ومعنى التحنُّن في القاموس هو :الشعور بالرأفة والشفقة والرحمة.
 .6اقرأ متى  .40-37 :25عندما نبادر إلى إظهار المحبة والرأفة ،بالواقع نحو اآلخرين ،من هو في الواقع الذي
نحبه ونعتني به؟
يسوع نفسه
راجع عبرانيين 10 :6
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استخدام المواهب في الخدمة
أندرو ووماك
كيف يمكنك أن تأخذ محبة الله التي قبلتها وتشاركها مع اآلخرين؟ أي كيف يمكنك أن تكون خاد ًما فعّ ً
ال
لآلخرين؟ تقول اآلية في  1بطرس ِ ‘‘ 11 :4إ ْن كَانَ يَت َ َكلَّ ُم أ َ َح ٌد فَكَأ َ ْق َوا ِل الل ِه’’ .تشير عبارة ‘‘أقوال الله’’ إلى العهد القديم،
ي هذا ‘‘األقوال’’ ،فعندما يقول الكتاب المقدس ‘‘تكلّم
عندما وضعوا كلمة الله في تابوت العهد في قدس األقداسُ .
س ِ ّم َ
َ
َ
َ
ُ
كأقوال الله’’ المعنى هو :تكلم كأنك فم الله يتكلم ،كأنك تتكلم من الله .تستمر اآلية َ « :وإِ ْن كَانَ يَ ْخ ِد ُم أ َح ٌد فكَأنَّهُ ِم ْن ق َّو ٍة
آمينَ  ».يعني هذا
يَ ْمنَ ُحهَا اللهُِ ،ل َك ْي يَت َ َم َّج َد اللهُ فِي ُك ِ ّل َ
سو َ
س ْل َطانُ ِإلَى أَبَ ِد اآل ِب ِدينَ ِ .
ع ا ْل َم ِ
سيحِ ،الَّذِي لَهُ ا ْل َمجْ ُد َوال ُّ
ش ْيءٍ ِبيَ ُ
أنه عليك أن تخدم اآلخرين ليس من قدرات نفسك بل من القدرات التي يعطيك الله إياها.
شخص ويشارك األمور من قدراتنا
من األمور العظيمة في حياة المؤمن أنه ليس فقط أنا أو أنت الذي يتكلم مع
ٍ
نحن ،بل الله نفسه يأتي ويحيا في داخلنا .يبدأ هو بالتكلم من خاللنا والتدفق من خاللنا .بإمكاننا أن نكون حرفيًّا ،من امتلكه
الله ويتدفق خاللنا روح الله .عندما نبدأ بالمشاركة مع اآلخرين ،يجب أن نتذكر أن هذه تسمى مواهب الروح وهذا هدفها.
يعطي الله لكل شخص في جسد المسيح مواهب معيّنة .في  1كورنثوس  12يقول الكتاب المقدس إن الله أعطى كل واحد
ع ِخد ٍَم
احدٌَ .وأ َ ْن َوا ُ
منّا مواهب مختلفة بحسب مشيئته .تقول اآليات ‘‘ :6-4فَأ َ ْن َوا ُ
الرو َح َو ِ
ع َم َوا ِه َ
ب َم ْو ُجو َدةٌَ ،ول ِكنَّ ُّ
احدٌ ،الَّذِي يَ ْع َم ُل ا ْل ُك َّل فِي ا ْل ُك ِ ّل’’ .هذا يعني أن الله يعمل
احدٌَ .وأ َ ْن َوا ُ
ع أ َ ْع َمال َم ْو ُجو َدةٌَ ،ول ِكنَّ اللهَ َو ِ
ب َو ِ
الر َّ
َم ْو ُجو َدةٌَ ،ول ِكنَّ َّ
الروحِ ِل ْل َم ْنفَعَ ِة’’ .أي منفعة الجميع.
‘‘ول ِكنَّهُ ِل ُك ِ ّل َو ِ
كل هذه األشياء في ك ِّل واح ٍد منّا ،كما تقول اآلية َ :7
َار ُّ
اح ٍد يُ ْع َطى إِ ْظه ُ
تقول هذه اآليات إن الله قد وضع قدرات فوق الطبيعة داخل ك ّل واح ٍد منّا .إنّك قد ال تشعر بذلك وقد ال تدرك
ذلكَّ ،
لكن هذا وع ٌد من كلمة الله .إذا كنتَ قد وصلتَ إلى هذه المرحلة في سلسلة الكرازة من خالل التلمذة وجعلت يسوع
قوة الروح القُدُس تعمل في
ربّك وتعلمت كيف تتقبّل من الله وتطبق ذلك على حياتك ،فإنني أستطيع أن َ
أؤ ِ ّكد لك أن ّ
شخص آخر .وليس عليك
داخلك .لديك في داخلك معجزات لآلخرين .قد وضع الله معجزة بشكل بذرة في داخلك ألجل
ٍ
إال أن تطلقها وتنقلها إلى حياته .يقول الكتاب المقدس ّ
يستثن أحدًا .تم ذكر تسع
إن هذا ما أعطاه الروح لكل واحد منا .لم
ِ
قوات ومواهب
مواهب مختلفة من مواهب الروح في  1كورنثوس  12مثل كالم حكمة وكالم علم وتمييز األرواح وعمل ّ
الشفاء ،إلخ .وهناك مواهب أخرى مذكورة في رومية  .12عليك أن تدرسها بنفسك وتدرك أن الروح القدس قد وضع
قادرا على خدمة اآلخرين .لن يستطيع كل واحد أن يخدم كما
في ك ِّل واح ٍد منكم مسحة خاصة ،أي مقدرة خاصة ليجعلك ً
أخدم أنا ،مثال .قد ال تملك موهبة التعليم ،لكن بإمكان كل شخص في جسد المسيح أن يعلّم من خالل مشاركة إيمانه مع
صيصا للكرازة والرعاية في الكنائس .هناك
صا للتعليم وأشخاص مدعوون خ ّ
شخص آخر .هناك أشخاص مدعوون خ ّ
صي ً
موهبة أخرى مذكورة في رومية  12هي موهبة الضيافة .لدى كثيرون منكم مقدرة أو موهبة دون أن تدركوها ،لكنكم
لشخص آخر .عندما تدخل غرفة ما ،قد تكون أنت شخصا يشعر من هم األشخاص الذين ال
ترغبون في أن تكونوا بركة
ٍ
يشعرون بالراحة فتتعاطف معهم وتعرف ما يعانونه وترغب بإراحتهم وخدمتهم .هل تعلم ّ
أن هذه هي هبة فوق الطبيعة
من الله؟

االدرس الثاني

استخدام المواهب في الخدمة

يقول رومية ّ 12
إن بعض األشخاص مدعوون لموهبة العطاء ،أي المقدرة على كسب األموال والعطاء لدعم
اإلنجيل .هذه موهبتهم ودعوتهم ،وقد يكون البعض منكم َمدعوين لهذا الشيء ذاته .لدى بعضكم موهبة تشجيع اآلخرين
أو موهبة التدبير أو اإلدارة .هناك أشياء كثيرة يجب عملها ،ليس فقط في إطار الكنيسة ،بل في التعامل اليومي مع الناس.
لدى بعضكم مقدرة تشجيع اليائسين ،وهذا الشيء ال أستطيع أنا أن أعمله بمجرد تعليم الكلمة ،إال ّ
أن لديك قدرة فائقة
شخص ومعانقته ومباركته وتقويته .والنقطة التي أريد التشديد عليها هي :ال يجب أن ترى هذا
الطبيعة على الذهب إلى
ٍ
كمجرد شيءٍ طبيعي وأن تقول :هذا هو نوع شخصيتي .ربما تكون قد صنَّفت نفسك كأحد هذه األنواع من األشخاص،
لكن هل تعلم أن هذه المقدرة فوق الطبيعة وضعها الله في داخلك وهذه المقدرة أعطتك المواهب والقدرات ووجهة النظر
التي تجذبك إلى أمور معيّنة.
عندما تخدم الناس اآلخرين ،يقول الكتاب المقدس إن عليك أن تخدمهم م ّما وضعه الله في داخلك .يجب أن نكون
كلنا خدّا ًما ،إ ّما كمتفرغين في الخدمة أو في وظائفنا ،أو أينما كنّا .إن خدمتَ جيرانك أو الناس في المتجر ،عليك أن تفعل
هذا من المقدرة التي يعطيها الله وليس من مقدرتك الطبيعية الخاصة بك .إنّي أشجعك على أن تسأل الله وتكتشف
التفرغ في الخدمة .اعلَموا
مدعوا لموهب ٍة ال تتطلب
المواهب التي وضعها الله في داخلك وأن ال تزدريها إذا كنت لست
ُّ
ًّ
ّ
أن الروح القدس قد وضع في داخل كل واح ٍد منكم مقدرة فائقة الطبيعة ،واخدموا اآلخرين من خالل المواهب التي
وضعها الله فيكم.
َف من أن تتمرن.
سوف تتطلب هذه العملية الوقت والتمرين .لن تبلغ مستوى الكمال في ّ
المرة األولى ،فال تخ ْ
إذا أخطأت ،لن يسقط الله من عرشه ،وسيرى الناس إخالص قلبك .محبتك لهم هي التي ستخدمهم حتى لو لم تعمل شيئا
وأدرك ّ
ْ
أن الله قد منحك الموهبة ،وابدأ بمشاركة المقدرة الفائقة الطبيعة التي أعطاك
بشك ٍل كامل .ابدأ بخدمة اآلخرين
الله إياها مع اآلخرين.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
 1بطرس  – 11 :4إِ ْن َكانَ يَتَكَلَّ ُم أ َ َح ٌد فَكَأ َ ْق َوا ِل هللاَِ .وإِ ْن َكانَ يَ ْخ ِد ُم أ َ َح ٌد فَكَأَنَّهُ ِم ْن قُ َّوةٍ يَ ْمنَ ُح َها هللاُِ ،ل َك ْي يَت َ َم َّج َد هللاُ فِي ُك ِّل
ع ْال َم ِسيحِ ،الَّذِي لَهُ ْال َمجْ ُد َوالس ُّْل َ
طانُ ِإلَى أَبَ ِد اآلبِدِينَ ِ .آمينَ .
َ
ش ْيءٍ بِيَ ُ
سو َ
احدٌ.
 1كورنثوس  – 4 :12فَأ َ ْن َوا ُ
الرو َح َو ِ
ِب َم ْو ُجو َدةٌَ ،ول ِك َّن ُّ
ع َم َواه َ
اح ٍد يُ ْع َ
طى
 1كورنثوس َ – 10-6 :12وأ َ ْن َوا ُ
ع أ َ ْع َمال َم ْو ُجو َدةٌَ ،ول ِك َّن هللاَ َو ِ
احدٌ ،الَّذِي يَ ْع َم ُل ْال ُك َّل فِي ْال ُك ِّلَ 7 .ول ِكنَّهُ ِل ُك ِّل َو ِ
إِ ْ
اح ٍد يُ ْع َ
احدَِ 9 ،وآلخ ََر إِي َم ٌ
ان
الروحِ ْال َو ِ
الروحِ ِل ْل َم ْنفَعَ ِة8 .فَإِنَّهُ ِل َو ِ
ب ُّ
طى بِ ُّ
ار ُّ
ظ َه ُ
س ِ
الروحِ َكالَ ُم ِح ْك َمةٍَ ،وآلخ ََر َكالَ ُم ِع ْل ٍم بِ َح َ
ع َم ُل قُ َّواتٍَ ،وآلخ ََر نُب َُّوةٌَ ،وآلخ ََر ت َْم ِي ُ
يز األ َ ْر َواحَِ ،وآلخ ََر
احدَِ ،وآلخ ََر َم َواه ُ
الروحِ ْال َو ِ
الروحِ ْال َو ِ
ِب ِشفَاءٍ ِب ُّ
ِب ُّ
احدَِ 10 .وآلخ ََر َ
ع أ َ ْل ِسنَةٍَ ،وآلخ ََر ت َْر َج َمةُ أ َ ْل ِسنَةٍ.
أ َ ْن َوا ُ
ب ال ِنّ ْع َم ِة ْال ُم ْع َ
ان7 ،أ َ ْم ِخ ْد َمةٌ فَ ِفي ْال ِخ ْد َم ِة،
رومية َ – 8-6 :12ول ِك ْن لَنَا َم َواه ُ
س ِ
ِب ُم ْخت َ ِلفَةٌ ِب َح َ
طاةِ لَنَا :أَنُب َُّوة ٌ فَ ِبال ِنّ ْسبَ ِة ِإلَى ِ
اإلي َم ِ
أ َ ِم ْال ُمعَ ِلّ ُم فَ ِفي الت َّ ْع ِل ِيم8 ،أ َ ِم ْال َوا ِع ُ
ور.
الر ِ
ظ فَ ِفي ْال َوع ِ
اح ُم فَ ِب ُ
سخَاءٍ ْ ،ال ُم َد ِبّ ُر فَ ِباجْ ِت َهادٍَّ ،
ْظْ ،ال ُم ْع ِطي فَ ِب َ
س ُر ٍ
ض ْرهُ َمعَكَ ألَنَّهُ نَافِ ٌع ِلي ِل ْل ِخ ْد َم ِة.
س َوأَحْ ِ
 2تيموثاوس  – 11 :4لُوقَا َوحْ َدهُ َم ِعيُ .خ ْذ َم ْرقُ َ
أعمال الرسل َ – 1 :13و َكانَ فِي أ َ ْن َ
عى نِي َج َر،
س ِة ُهنَاكَ أ َ ْنبِيَا ُء َو ُمعَ ِلّ ُمونَ  :بَ ْرنَابَاَ ،و ِس ْمعَانُ الَّذِي يُ ْد َ
طا ِكيَةَ فِي ْال َكنِي َ
َاولُ.
يس ُّ
يَ ،و َمنَا ِينُ الَّذِي ت ََربَّى َم َع ه ُ
ُس َرئِ ِ
َولُو ِكي ُ
الربْعَِ ،وش ُ
ِيرود َ
ُوس ْالقَي َْر َوانِ ُّ
6
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اإل ْخ َوةُِ ،إ ْن
وس َواأل َ ْن ِبيَ ِ
سا ُء ْال َمجْ َمعِ قَا ِئلِينَ  :أَيُّ َها ِ ّ
أعمال الرسل َ – 15 :13وبَ ْع َد ِق َرا َء ِة النَّا ُم ِ
س َل ِإلَ ْي ِه ْم ُر َؤ َ
اء ،أ َ ْر َ
الر َجا ُل ِ
َت ِع ْن َد ُك ْم َك ِل َمةُ َوعْظٍ ِلل َّ
كَان ْ
ب فَقُولُوا.
ش ْع ِ
ير.
األمثال  – 9 :22اَل َّ
صا ِل ُح ْالعَي ِْن ه َُو يُبَ َ
اركُ  ،ألَنَّهُ يُ ْع ِطي ِم ْن ُخب ِْز ِه ِل ْلفَ ِق ِ
سةَ ِ
هللا الَّتِي
الر ِعيَّ ِة الَّتِي أَقَا َم ُك ُم ُّ
أعمال  – 28 :20اِحْ ت َِر ُزوا اِذًا أل َ ْنفُ ِس ُك ْم َو ِل َج ِميعِ َّ
الرو ُح ْالقُد ُ
ساقِفَةًِ ،لت َْر َ
ع ْوا َكنِي َ
ُس فِي َها أ َ َ
ا ْقتَنَاهَا ِب َد ِم ِه.
متى ُ – 7 :5
اء ،ألَنَّ ُه ْم ي ُْر َح ُمونَ .
لر َح َم ِ
طوبَى ِل ُّ
طى ِإ ْ
اح ٍد يُ ْع َ
الروحِ ِل ْل َم ْنفَعَ ِة.
 1كورنثوس َ – 7 :12ول ِكنَّهُ ِل ُك ِّل َو ِ
ار ُّ
ظ َه ُ

أسئلة التل َم َذة
القوة لنخدم؟
 .1اقرأ  1بطرس ِ .11 :4من أيّة مقدرة يجب أن نستم َّد ّ
 .2اقرأ  1كورنثوس  .4 :12هناك أنواع من المواهب الروحية المختلفة ،لكن َمن هو مصدرها جميعا؟
 .3اقرأ  1كورنثوس  6 :12واختر القول الصحيح:
آ  -يعمل الله بطريقة واحدة معيّنة فقط
ب -هناك طرق مختلفة يعمل بها الله من خالل األشخاص
ج -ال يعمل الله إال من خالل الكارز
 .4اقرأ  1كورنثوس  .7 :12حضور الروح القدس والمواهب الروحية أعطيت لصالح الجميع .صح أم خطأ
لبعض
وأعط تعريفًا
 .5اقرأ  1كورنثوس  .10-8 :12اكتب قائمة بالمواهب الروحيّة التي يعطيها الله لألشخاص
ِ
ٍ
منها.
أعط تعريفًا للمواهب المذكورة هنا التي يعطيها الله هنا لألشخاص.
 .6اقرأ رومية ِ .8-6 :12
 .7هل الحظت أيًّا من هذه المواهب تعمل من خاللك؟ إن كانت إجابتك ‘‘نعم’’ ،ما هي هذه المواهب؟
 .8اقرأ  1كورنثوس َ .7 :12من الذي يجب أن ينتفع من هذه المواهب؟

اإلجابات
القوة لنخدُم؟
 .1اقرأ  1بطرس ِ .11 :4من أيّة مقدرة يجب أن نستم ّد ّ
مقدرة الله
 .2اقرأ  1كورنثوس  .4 :12هناك أنواع من المواهب الروحية المختلفة ،لكن َمن هو مصدرها جميعا؟
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الله  /الروح القدس
 .3اقرأ  1كورنثوس  6 :12واختر القول الصحيح:
ب هناك طرق مختلفة يعمل الله بها من خالل األشخاص

 .4اقرأ  1كورنثوس  .7 :12حضور الروح القدس والمواهب الروحية أعطيت لصالح الجميع .صح أم خطأ
صح
وأعط تعريفًا للبعض منها.
 .5اقرأ  1كورنثوس  .8 :12اكتب قائمة بالمواهب الروحية التي يعطيها الله لألشخاص
ِ
كالم الحكمة = الرؤية فوق الطبيعة من الله حول فكره وهدفه – راجع أعمال 25-21 :27
كالم العلم = الرؤية فوق الطبيعة من الله حول أية حقيقة أو حدث – راجع أعمال 12-11 :9
موهبة اإليمان = المقدرة فوق الطبيعة لإليمان بالله بدون شك أو منطق – راجع  1كورنثوس 2 :13
مواهب الشفاء = المقدرة فوق الطبيعة لشفاء األمراض بدون مساعدة بشرية أو دواء – راجع مرقس 18 :16
عمل قوات = التدخل فوق الطبيعي الذي ينتج معجزات تعارض القوانين الطبيعية – راجع عبرانيين 4-3 :2
النبوة = القول فوق الطبيعي موحى به من الله ينطقه المتكلم بلغة معروفة – راجع أعمال  28-27 :11و1
ّ
كورنثوس 3 :14
تمييز األرواح = رؤية فوق الطبيعة من الله بوجود األرواح أو نشاطاتها – راجع أعمال 18-16 :16
أنواع ألسنة = قول فوق الطبيعي موحى به من الله في لغة غير معروفة للمتكلم – راجع أعمال 11-4 :2
ترجمة ألسنة = قول فوق الطبيعي موحى به من الله الذي يفسر لغة غير معروفة – راجع  1كورنثوس :14
14-13
أعط تعريفا للمواهب التي يعطيها الله لألشخاص هنا.
 .6اقرأ رومية ِ .8-6 :12
النبوة = القول فوق الطبيعي موحى به من الله ينطقه المتكلم بلغة معروفة للمتكلم
ّ
الخدمة = خدمة اآلخرين ،الخدمة العملية – راجع  2تيموثاوس 11 :4
التعليم = التفسير ،الشرح ،نقل المعلومات – راجع أعمال 1 :13
الوعظ = الحث أو النصيحة أو التشجيع أو التوسل أو التوبيخ أو التعزية أو اإلنذار – راجع أعمال 15 :13
العطاء = مشاركة العطايا بسخاء لله ولآلخرين – راجع أمثال 9 :22
التدبير = القيادة – راجع أعمال 28 :20
الرحمة = الرأفة المعطاة للمسيء أو الضحية – راجع متى 7 :5
 .7هل الحظت أيًّا من هذه المواهب تعمل من خاللك؟ إن كانت إجابتك ‘‘نعم’’ ،ما هي هذه المواهب؟
 .8اقرأ  1كورنثوس  .7 :12من يجب أن ينتفع من هذه المواهب؟
الجميع .باستخدامك المواهب لمساعدة اآلخرين ،إنك تسمح لله أن يعمل خاللك.

آيات إضافية من الكتاب المقدس لهذا الدرس
الر َجا ُل أ َ ْن ت ُ ْذ ِعنُوا
س فِي َوس ِ
ْط ِه ْم َوقَا َل َ «:كانَ يَ ْنبَ ِغي أَيُّ َها ِ ّ
ص ْو ٌم َكثِ ٌ
ف بُولُ ُ
ص َل َ
أعمال  25-21 :27فَلَ َّما َح َ
يرِ ،حينَئِ ٍذ َوقَ َ
اح َدةٍ
ارة ُ نَ ْف ٍس َو ِ
ِليَ ،والَ ت ُ ْق ِلعُوا ِم ْن ِك ِريتَ  ،فَت َ ْسلَ ُموا ِم ْن ه َذا الض ََّر ِر َو ْال َخ َ
س ُّروا ،ألَنَّهُ الَ ت َ ُكونُ َخ َ
ار ِةَ 22 .واآلنَ أ ُ ْنذ ُِر ُك ْم أ َ ْن ت ُ َ
س َ
س َ
س .يَ ْنبَ ِغي لَكَ أ َ ْن
ِم ْن ُك ْم ،إِالَّ ال َّ
اإلل ِه الَّذِي أَنَا لَهُ َوالَّذِي أ َ ْعبُ ُدهُ24 ،قَائِالً :الَ تَخ ْ
َف يَا بُولُ ُ
ف بِي ه ِذ ِه اللَّ ْيلَةَ َمالَكُ ِ
س ِفينَةَ23 .ألَنَّهُ َوقَ َ
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استخدام المواهب في الخدمة								

االدرس الثاني

ومنُ ِبا ِ
هلل أَنَّهُ يَ ُكونُ ه َك َذا
الر َجالُ ،أل َ ِنّي أ ُ ِ
سا ِف ِرينَ َمعَكَ ِ 25 .لذلِكَ ُ
س ُّروا أَيُّ َها ِ ّ
ص َرَ .وه َُو َذا قَ ْد َو َهبَكَ هللاُ َج ِمي َع ْال ُم َ
ام قَ ْي َ
ت َ ِق َ
ف أ َ َم َ
َك َما قِي َل ِلي.
ق الَّذِي يُقَا ُل لَهُ ْال ُم ْست َ ِقي ُمَ ،و ْ
ت يَ ُهو َذا َر ُجالً َ
الربُّ ‘‘ :قُ ْم َوا ْذهَبْ ِإلَى ُّ
سو ِسيًّا
اطلُبْ ِفي بَ ْي ِ
ط ْر ُ
أعمال  12-11 :9فَقَا َل لَهُ َّ
الزقَا ِ
ْص َر’’.
ص ِلّيَ 12 ،وقَ ْد َرأَى فِي ُرؤْ يَا َر ُجالً ا ْس ُمهُ َحنَانِيَّا َد ِ
اضعًا يَ َدهُ َ
علَ ْي ِه ِل َك ْي يُب ِ
اخالً َو َو ِ
ا ْس ُمهُ ش ُ
َاو ُل  .ألَنَّهُ ه َُو َذا يُ َ
 1كورنثوس َ 2 :13و ِإ ْن كَان ْ
ان َحتَّى أ َ ْنقُ َل ْال ِجبَالَ،
َت ِلي نُب َُّوةٌَ ،وأ َ ْعلَ ُم َج ِمي َع األَس َْر ِار َو ُك َّل ِع ْل ٍمَ ،و ِإ ْن َكانَ ِلي ُك ُّل ِ
اإلي َم ِ
ش ْيئًا.
ْس ِلي َم َحبَّةٌ ،فَلَ ْستُ َ
َول ِك ْن لَي َ
ضى فَيَب َْرأُونَ .
مرقس  18 :16يَحْ ِملُونَ َحيَّاتٍَ ،و ِإ ْن ش َِربُوا َ
ش ْيئًا ُم ِميتًا الَ يَ ُ
علَى ْال َم ْر َ
ض ُّر ُه ْمَ ،ويَ َ
ضعُونَ أ َ ْي ِديَ ُه ْم َ
س ِمعُوا،
ارهُ؟ قَ ِد ا ْبت َ َدأ َ َّ
ْف نَ ْن ُجو نَحْ نُ ِإ ْن أ َ ْه َم ْلنَا َخالَ ً
صا ه َذا ِم ْق َد ُ
الربُّ ِبالتَّكَلُّ ِم ِب ِه ،ث ُ َّم تَثَبَّتَ لَنَا ِمنَ الَّذِينَ َ
عبرانيين  4-3 :2فَ َكي َ
ب َوقُ َّوا ٍ
 4شَا ِهدًا هللاُ َمعَ ُه ْم بِآيَا ٍ
ب إِ َرا َدتِ ِه.
ب ُّ
ع ٍة َو َم َوا ِه ِ
ت ُمتَن ّ َِو َ
ت َو َ
س َ
ع َجائِ َ
الروحِ ْالقُد ُِسَ ،ح َ
28
يم ِإلَى أ َ ْن َ
َار
ور َ
ام َو ِ
أعمال َ 28-27 :11وفِي تِ ْلكَ األَي َِّام ا ْن َح َد َر أ َ ْن ِبيَا ُء ِم ْن أ ُ ُ
اح ٌد ِم ْن ُه ُم ا ْس ُمهُ أَغَاب ُ
ُوسَ ،وأَش َ
طا ِكيَةََ .وقَ َ
ش ِل َ
ص َر.
ار أ َ ْي ً
الروحِ أ َ َّن ُجو ً
بِ ُّ
ير َ
ع ِظي ًما َكانَ َ
عا َ
عتِيدًا أ َ ْن يَ ِ
ُوس قَ ْي َ
علَى َج ِميعِ ْال َم ْس ُكونَ ِة ،الَّذِي َ
ص َ
ص َ
ضا فِي أَي َِّام ُكلُو ِدي َ

ان َو َوعْظٍ َوت َ ْس ِليَةٍ.
اس ِببُ ْنيَ ٍ
 1كورنثوس َ 3 :14وأ َ َّما َم ْن يَتَنَبَّأُ ،فَيُك َِلّ ُم النَّ َ
اريَةً ِب َها ُرو ُح ِع َرافَ ٍة ا ْست َ ْقبَلَتْنَاَ .وكَان ْ
أعمال َ 18-16 :16و َح َد َ
ب َم َوا ِليَ َها
َت ت ُ ْك ِس ُ
ث بَ ْينَ َما ُكنَّا َذا ِه ِبينَ ِإلَى ال َّ
صالَةِ ،أ َ َّن َج ِ
ص َرخ ْ
يرا ِب ِع َرافَ ِت َها 17.ه ِذ ِه اتَّبَعَ ْ
ع ِبي ُد ِ
يِ ،الَّذِينَ يُنَادُونَ لَ ُك ْم
سبًا َك ِث ً
َت قَا ِئلَةً‘‘ :ه ُؤالَ ِء النَّ ُ
اس ُه ْم َ
َم ْك َ
س َو ِإيَّانَا َو َ
ت بُولُ َ
هللا ْالعَ ِل ّ
سو َ ْ
بِ َ
ص’’َ 18 .وكَان ْ
الروحِ َوقَا َل  ‘‘:أَنَا آ ُم ُركَ بِاس ِْم يَ ُ
س َو ْالتَفَتَ إِلَى ُّ
ق ْال َخالَ ِ
ض ِج َر بُولُ ُ
يرةً .فَ َ
َت ت َ ْفعَ ُل ه َذا أَيَّا ًما َكثِ َ
ط ِري ِ
ع ال َم ِسيحِ
ع ِة.
أ َ ْن ت َْخ ُر َج ِم ْن َها!’’ .فَخ ََر َج فِي تِ ْلكَ السَّا َ
الروحِ ْالقُد ُِسَ ،وا ْبت َ َدأُوا يَتَكَلَّ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَ ٍة أ ُ ْخ َرى َك َما أ َ ْع َ
الرو ُح أ َ ْن يَ ْن ِطقُواَ 5 .و َكانَ
طا ُه ُم ُّ
أعمال َ 11-4 :2و ْامتَأل َ ْال َج ِمي ُع ِمنَ ُّ
ور َوت َ َحي َُّروا ،أل َ َّن
ور َ
يَ ُهو ٌد ِر َجا ٌل أَتْ ِقيَا ُء ِم ْن ُك ِّل أ ُ َّم ٍة تَحْ تَ ال َّ
س َم ِ
ار ه َذا ال َّ
سا ِكنِينَ فِي أ ُ ُ
ص ْوتُ  ،اجْ ت َ َم َع ْال ُج ْم ُه ُ
اء َ
يم 6 .فَلَ َّما َ
ص َ
ش ِل َ
ْس َج ِمي ُع ه ُؤالَ ِء ْال ُمتَك َِلّ ِمينَ
اح ٍد َكانَ يَ ْس َمعُ ُه ْم يَتَكَلَّ ُمونَ ِبلُغَتِ ِه 7 .فَبُ ِهتَ ْال َج ِمي ُع َوتَعَ َّجبُوا قَائِلِينَ بَ ْع ُ
ُك َّل َو ِ
ض ُه ْم ِلبَ ْع ٍ
ض‘‘ :أَت ُ َرى لَي َ
9
8
اح ٍد ِمنَّا لُغَتَهُ الَّ ِتي ُو ِل َد ِفي َها؟ فَ ْر ِتيُّونَ َو َما ِديُّونَ َو ِعيالَ ِميُّونَ َ ،والسَّا ِكنُونَ َما بَيْنَ النَّ ْه َري ِْن،
ْف نَ ْس َم ُع نَحْ نُ ُك ُّل َو ِ
َج ِلي ِل ِيّينَ ؟ فَ َكي َ
الرو َمانِيُّونَ
ص َرَ ،ون ََو ِ
يجيَّةَ َوبَ ْم ِفي ِليَّةَ َو ِم ْ
انَ ،و ُّ
س َوأ َ ِسيَّا َ 10وفَ ِر ِ
َو ْاليَ ُهو ِديَّةَ َو َكبَّدُو ِكيَّةَ َوبُ ْنت ُ َ
ي ِليبِيَّةَ الَّتِي نَحْ َو ْالقَي َْر َو ِ
اح َ
ع َربٌ  ،نَ ْس َمعُ ُه ْم يَتَكَلَّ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَتِنَا بِعَ َ
ظائِ ِم هللاِ!’’.
ْال ُم ْست َْو ِطنُونَ يَ ُهو ٌد َو ُد َخالَ ُءِ 11 ،ك ِريتِيُّونَ َو َ
ص ِلّيَ ،وأ َ َّما
ان ،فَ ُر ِ
 1كورنثوس ِ 14-13 :14لذلِكَ َم ْن يَتَكَلَّ ُم بِ ِل َ
ص ِلّي بِ ِل َ
ان فَ ْليُ َ
وحي ت ُ َ
ص ِّل ِل َك ْي يُت َْر ِج َم14 .ألَنَّهُ إِ ْن ُك ْنتُ أ ُ َ
س ٍ
س ٍ
ِذ ْهنِي فَ ُه َو بِالَ ث َ َم ٍر.
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المستوى 3

الدرس الثالث

المعجزات تم ِ ّجد هللا
بقلم أندرو ووماك
لقد تكلمنا حول السير بقوة الله وخدمة اآلخرين خالل المواهب التي يعطيها الله لنا .أريد أن أشارك بعض
األمور التي تبيّن ّ
أن هذا يم ّجد الله فعال وأنه متوقع منا أن نستخدم قدرته فوق الطبيعة .هناك عدد كبير من اآليات التي
تتكلم عن هذا األمر وال أستطيع أن أتطرق إال إلى آيات قليلة منها .في متى  9شفى يسوع رجال مشلوال وسوف أعالج
ع تَعَ َّجبُوا َو َم َّجدُوا اللهَ
هذا بتفصيل أكثر في الرواية الموازية في مرقس  .2تقول اآلية في متى ‘‘ :8 :9فَلَ َّما َرأَى ا ْل ُج ُمو ُ
س ْل َطانًا ِمثْ َل ه َذا’’ .هل تعلم أن مواهب الروح – المعجزات – تمجد الله وهذا هو السبب الذي ألجله
اس ُ
الَّذِي أ َ ْع َطى النَّ َ
أعطانا هذه القدرة العجائبيَّة؟
ي للشك والتساؤل‘‘ :كيف أعل ُم ّ
أن ما تقوله هو
عندما تبدأ بمشاركة اإلنجيل مع اآلخرين ،يكون لديهم مي ٌل طبيع ٌّ
الحقيقة؟’’ سمعتُ ذات مرة المب ّ
شر المشهور ت .ل .أسبورن ،الذي قاد للرب مئات اآلالف ،وكان يروي اختباره عندما
ً
مرسل جديدًا خارج بلده للتبشير .حاول أن يب ِ ّ
أخيرا ،كان يتكلم مع رجل وقال:
شر الناس ،لكنهم لم يصدّقوا ما قاله.
كان
ً
ّ
ب أسود آخر؟’’ ثم تساءل ت.
‘‘لكن الكتاب المقدس يقول ’’...فقال الرجل‘‘ :ما الذي يجعل كتابك األسود مختلفًا عن كتا ٍ
ل .أسبورن‘‘ :كيف يعلم هؤالء الناس أن الكتاب المقدس هو ٌّ
حق؟ إنّي أؤمن ّ
بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله ،لكن كيف
أقنعهم؟’’
غادر البلد مغلوبًا و ُمثبَط العزيمة ورجع إلى موطنه وبدأ يطلب الحكمة من الله حول هذا األمر .قال له الربّ
إن عليه أن يستخدم قدراته فوق الطبيعةّ .
إن هدف اآليات والعجائب هو إثبات صحة كلمة الله ،وهو ما سيُغ ِيّر حياة الناس.
يقول الكتاب المقدس في  1بطرس َ ‘‘ :23 :1م ْولُو ِدينَ ثَا ِنيَةً ،الَ ِم ْن َز ْرعٍ يَ ْفنَى ،بَ ْل ِم َّما الَ يَ ْفنَىِ ،ب َك ِل َم ِة الل ِه ا ْل َحيَّ ِة ا ْلبَا ِقيَ ِة
إِلَى األَبَدِ’’ .كلمة الله هي التي تغي ُّر حياة الناس ،لكن كيف تجعلهم يصدّقون ّ
أن الله هو فعال الذي يتكلم؟ هذا هو هدف
لشخص ما أن يُشفى ،نُظهر هذا بالتكلم لهم باسم يسوع .عندما تنفتح عيونهم
المعجزات! عندما نكرز ونقول إنها إرادة الله
ٍ
الفاقدة البصر وآذانهم الفاقدة السمع ،فإن هذا يبرهن على ّ
أن العمل هو عمل الله .المعجزات نفسها لن تغيّر الناس ،لكنها
تجعلهم يصدّقون ّ
أن الكالم الذي تقوله هو كلمة الله.
هناك مث ٌل في الكتاب المقدس على هذا في مرقس  ،9-1 :2حيث نجد تفاصيل إضافية حول المشلول الذي ُ
في:
ش َ
س ُع َوالَ َما ح َْو َل
س ِم َع أَنَّهُ فِي بَ ْيتٍَ 2 .و ِل ْل َو ْق ِ
يرونَ َحتَّى لَ ْم يَعُ ْد يَ َ
‘‘ث ُ َّم َد َخ َل (يسوع) َك ْف َرنَا ُحو َم أ َ ْيضًا بَ ْع َد أَيَّ ٍام ،فَ ُ
ت اجْ ت َ َم َع َكثِ ُ
اطبُ ُه ْم بِا ْل َك ِل َم ِةَ 3 .وجَا ُءوا إِلَ ْي ِه ُمقَ ّد ِِمينَ َم ْفلُو ًجا يَحْ ِملُهُ أ َ ْربَعَةٌَ 4 .وإِ ْذ لَ ْم يَ ْقد ُِروا أ َ ْن يَ ْقت َ ِربُوا إِلَ ْي ِه ِم ْن أَجْ ِل
ب .فَكَانَ يُ َخ ِ
ا ْلبَا ِ
5
ف َحي ُ
ج ُم ْ
ض َط ِجعًا َ
ع
ا ْلج َْم ِعَ ،ك َ
سو ُ
ير الَّذِي كَانَ ا ْل َم ْفلُو ُ
ْث كَانَ َ .وبَ ْع َد َما نَقَبُوهُ َدلَّ ُوا ال َّ
شفُوا ال َّ
علَ ْي ِه .فَلَ َّما َرأَى يَ ُ
س ْق َ
س ِر َ
7
6
سينَ يُفَ ِ ّك ُرونَ ِفي قُلُو ِب ِه ْمِ ‘‘ :ل َما َذا
ورةٌ لَكَ َخ َطايَاكَ »َ .وكَانَ قَ ْو ٌم ِمنَ ا ْل َكتَبَ ِة ُهنَاكَ جَا ِل ِ
يَ ،م ْغفُ َ
ِإي َمانَ ُه ْم ،قَا َل ِل ْل َم ْفلُوجِ« :يَا بُنَ َّ
وح ِه أَنَّ ُه ْم يُفَ ِ ّك ُرونَ ه َك َذا فِي
ت َ
سو ُ
ِيف؟ َم ْن يَ ْقد ُِر أ َ ْن يَ ْغ ِف َر َخ َطايَا إِالَّ اللهُ َوحْ َدهُ؟’’ 8فَ ِل ْل َو ْق ِ
ع بِ ُر ِ
شعَ َر يَ ُ
يَت َ َكلَّ ُم ه َذا ه َك َذا بِتَجَاد َ
ورةٌ لَكَ َخ َطايَاكَ  ،أ َ ْم أ َ ْن يُقَالَ:
أ َ ْنفُ ِ
س ِه ْم ،فَقَا َل لَ ُه ْم ِ ‘‘:ل َما َذا تُفَ ِ ّك ُرونَ بِه َذا فِي قُلُوبِ ُك ْم؟ 9أَيُّه َما أ َ ْي َ
س ُر ،أ َ ْن يُقَا َل ِل ْل َم ْفلُوجَِ :م ْغفُ َ
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ـش؟’’ (الكلمة بين قوسين للمؤلف) .الحقيقة هي أن كال هذين األمرين مستحيالن تقنيا .من
قُ ْم َواحْ ِم ْل َ
يركَ َو ْ
امـ ِ
س ِر َ
المستحيل لرجل أن يغفر الخطايا ومن المستحيل لرجل أن يشفي شخصا آخر من الشلل .فإذا كان الله قادرا أن يفعل
أحدهما ،فإنه يستطيع بكل التأكيد أن يفعل اآلخر.
ض أ َ ْن يَ ْغ ِف َر ا ْل َخ َطايَا .قَا َل
س ْل َطانًا َ
اإل ْن َ
ان ُ
علَى األ َ ْر ِ
قال يسوع في اآليات َ :12-10
«ول ِك ْن ِل َك ْي ت َ ْعلَ ُموا أَنَّ الب ِْن ِ
س ِ
12
يركَ َو ْ
ير َو َخ َر َج قُدَّا َم ا ْل ُك ِ ّلَ ،حتَّى بُ ِهتَ
اذ َه ْب ِإلَى بَ ْيتِكَ !’’ .فَقَا َم ِل ْل َو ْق ِ
ِل ْل َم ْفلُوجِ‘‘11 :لَكَ أَقُو ُل :قُ ْم َواحْ ِم ْل َ
ت َو َح َم َل ال َّ
س ِر َ
س ِر َ
ا ْلج َِمي ُع َو َم َّجدُوا اللهَ قَا ِئ ِلينَ َ ‘‘:ما َرأ َ ْينَا ِمثْ َل ه َذا قَ ُّ
‘‘ول ِك ْن ِل َك ْي ت َ ْعلَ ُموا
ط!’’ .جعل يسوع األمر واضحا جليا عندما قال َ
قادرا على
س ْل َطانًا َ
اإل ْن َ
ان ُ
علَى األ َ ْر ِ
ض أ َ ْن يَ ْغ ِف َر ا ْل َخ َطايَا .قَا َل ِل ْل َم ْفلُوجِ’’ شفاه يسوع حتى يعلم الناس أنه إذ كان ً
أَنَّ الب ِْن ِ
س ِ
أن يفعل أمورا ملموسة كانوا يرونها تحدث أمامهم حسب كلمته ،فهو أيضا قادر على أمور روحية مثل غفران الخطايا.
استخدم يسوع المعجزات للبرهان على صحة كلمته.
َارتْ
يقول الكتاب المقدس الشيء نفسه في عبرانيين ‘‘ 3-2 :2أَنَّهُ ِإ ْن كَانَ ِ
ت ا ْل َك ِل َمةُ الَّتِي ت َ َكلَّ َم ِبهَا َمالَئِكَةٌ قَ ْد ص َ
ثَابِتَةًَ ،و ُك ُّل تَعَ ٍ ّد َو َم ْع ِصيَ ٍة نَا َل ُمج َ
ب بِالت َّ َكلُّ ِم بِ ِه،
ْف نَ ْن ُجو نَحْ نُ إِ ْن أ َ ْه َم ْلنَا َخالَ ً
َازاةً عَا ِدلَةً3 ،فَ َكي َ
الر ُّ
َارهُ؟ قَ ِد ا ْبتَدَأ َ َّ
صا ه َذا ِم ْقد ُ
س ِمعُوا’’ ،تقول اآلية أن الله صدّق على هذه الكلمة بقوة الروح القدس .ولنفه ْم هذه الحقيقة نقرأ في
ث ُ َّم تَثَبَّتَ لَنَا ِمنَ الَّ ِذينَ َ
آمينَ ’’ .إن
ب يَ ْع َم ُل َمعَ ُه ْم َويُثَبِّتُ ا ْل َكالَ َم بِاآليَا ِ
ت التَّابِعَ ِةِ .
الر ُّ
مرقس َ 20 :16
َانَ ،و َّ
‘‘وأ َ َّما ُه ْم فَ َخ َر ُجوا َوك ََر ُزوا فِي ُك ِ ّل َمك ٍ
وقوته في خدمة اآلخرين .إنه يستخدم
النقطة التي أريد التشديد عليها هي أن الله يريد أن نستخدم قدرته فوق الطبيعة ّ
المعجزات التي ت َحدث من خالل مواهب الروح القدس ليؤ ِ ّكد للناس أنّه فعال هو الذي يكلمهم .في النهاية ،يريد الله تحرير
الناس في قلوبهم ،إال ّ
أن الطريقة إلى قلب اإلنسان تكون أحيانا من خالل جسده وعواطفه .إن استطعتَ التعامل مع هذه
ويكرس حرفيا كيانه الكامل له.
النواحي وتحرير اإلنسان ،حينئذ يصبح منفتحا ويسمح للرب بأن يلمس بقية حياته،
ِّ
‘‘وأَنَا لَ َّما أَتَيْتُ ِإلَ ْي ُك ْم
في  1كورنثوس  5-1 :2كان بولس يكتب لكنيسة كورنثوس ويقول لهم كيف أتى إليهمَ .
ع
س ُم ّ ِو ا ْل َكالَ ِم أ َ ِو ا ْل ِح ْك َم ِة ُمنَا ِديًا لَ ُك ْم ِب َ
ف َ
سو َ
ْس ِب ُ
ش ْيئ ًا بَ ْينَ ُك ْم إالَّ يَ ُ
شهَا َد ِة الل ِه 2 ،أل َ ِنّي لَ ْم أَع ِْز ْم أ َ ْن أَع ِْر َ
اإل ْخ َوةُ ،أَتَيْتُ لَي َ
أَيُّهَا ِ
ير ٍةَ 4 .و َكالَ ِمي َو ِك َر َ
صلُوبًاَ 3 .وأَنَا ُك ْنتُ ِع ْن َد ُك ْم فِي َ
ازتِي لَ ْم يَكُونَا بِ َكالَ ِم ا ْل ِح ْك َم ِة
سي َح َوإِيَّاهُ َم ْ
ا ْل َم ِ
فَ ،و َخ ْو ٍ
ض ْع ٍ
فَ ،و ِر ْع َد ٍة َكثِ َ
اس بَ ْل بِقُ َّو ِة الل ِه’’ .جعل بولس األمر
اإل ْن َ
الروحِ َوا ْلقُ َّو ِةِ 5 ،ل َك ْي الَ يَكُونَ إِي َمانُ ُك ْم بِ ِح ْك َم ِة النَّ ِ
ان ُّ
ِ
سانِيَّ ِة ا ْل ُم ْقنِ ِع ،بَ ْل بِبُ ْر َه ِ
ت باستخدام الكالم والتشديد عليه فقط بل ببرهان الروح والقوة حتى يكون إيمانهم مستندُا
واض ًحا جدًّا عندما قال إنّه لم يأ ِ
قوة الله ال إلى حكمة اإلنسان.
إلى ّ
ٌ
تره قبال ولماذا ال يَقبله الجميعَّ .
لكن اإليمان
لإليمان المسيحي
منطق رائع .بعدما ترى الحق ،تتساءل كيف لم َ
قوته تما ًما بالطريقة نفسها
المسيحي ليس منطقًا فحسب .إنه
ٌ
ي اليوم ويريد أن يُظهر َّ
ي مع الله الحقيقي .وهو ح ُّ
اختبار حقيق ٌّ
سا َوا ْليَ ْو َم َوإِلَى األَبَدِ’’ .أتى يسوع
سو ُ
ع ا ْل َم ِ
التي استخدمها في كلمته .تقول اآلية في عبرانيين ‘‘ 8 :13يَ ُ
سي ُح ُه َو ُه َو أ َ ْم ً
اص َر ِة
سو ُ
وكان إنسانا بيننا مقبوال عند الله بآيات وعجائب ومعجزات .تقول اآلية في أعمال ‘‘ :38 :10يَ ُ
ع الَّذِي ِمنَ النَّ ِ
يس ،ألَنَّ اللهَ كَانَ
صنَ ُع َخي ًْرا َويَ ْ
س ِلّ ِط َ
ُس َوا ْلقُ َّو ِة ،الَّذِي جَا َل يَ ْ
ش ِفي ج َِمي َع ا ْل ُمت َ َ
ْف َم َ
الروحِ ا ْلقُد ِ
َكي َ
س َحهُ اللهُ ِب ُّ
علَي ِْه ْم ِإ ْب ِل ُ
ورنَّ ْ
ت تلك المعجزات مثل جرس ليجلب الناس إلى رسالته فم َّجدوا الله .هناك آياتٌ كثيرة
َمعَهُ’’ .أثبَت َت المعجزات كلمتهَ ،
إن تلك المعجزات م َّجدت الله ،وإنه ْ
تقول ّ
قوة الروح القدس للخدمة ولتغيير حياة الناس،
إن كان على يسوع أن يستخدم ّ
فكيف نعتقد أننا نقدر أن نعمل أفضل منه؟ إن كان يسوع قد اعتمد على المعجزات ليجلب الناس إليه لكي يقبلوا رسالته،
بقوة الله فوق الطبيعة؟ الحقيقة هي ّ
فكيف يمكننا أن ّ
أن المعجزات تم ّجد
نظن أننا نستطيع إقناع العالم اليوم بدون أن نعمل ّ
الله .هي مثل الجرس الذي يجلب الناس .إنّها بمثابة رنين الجرس الذي يُعلن وقت العشاء .الطعام هو الذي يُشبعكّ ،
لكن
أناس كثيرون لن يأكلوا الوجبة .بدون قوة الله العجائبيّة ،هناك
الجرس هو الذي يجذب انتباهك .بدون الجرس ،هناك
ٌ
أناس كثيرون لن يفهموا أن الله حقيقي وقادر على تغيير قلوبهم وغفران خطاياهم.
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إنّي أحثّكم على أن تدركوا أن الله يريد أن يتدفق من خالل ك ِّل واح ٍد منّا وأن يعمل تلك المعجزات من خاللنا
َّ
‘‘لكن هذا يُخيفني .ماذا سيحْ دث إذا صلَّيتُ ألجل شخص ومن ث َ َّم ال يُشفى؟ كيف أعلم
في حياة اآلخرين .قد يقول بعضكم:
َحر َر
أن الشفاء سيتم؟’’ عليك أن تدرك أن فاعل المعجزات ليس أنت بل الله .أنتَ لستَ المسؤول إذا حدثت المعجزة وت َّ
الشخص ،وال تتح َّمل اللَّوم إذا لم تحدث المعجزة .عليك فقط أن تصلّي ،والله هو الذي يقوم بالشفاء ،وهو الذي يتدفق من
خاللك .يريد الله أن يستخدمك بطرق معجزية .عليك دراسة كلمة الله فترى كيف حدثت المعجزات للناس اآلخرين في
لقوة الله المعجزيّة فوق الطبيعة أن تتدفّق من خاللك اليوم.
الماضي ثم تطبيق هذه األشياء على حياتك والسماح َ

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ض أ َ ْن يَ ْغ ِف َر ْال َخ َ
س ْل َ
طايَا» .قَا َل ِل ْل َم ْفلُوجِ11 :لَكَ
ان ُ
علَى األ َ ْر ِ
طانًا َ
اإل ْن َ
مرقس َ – 12-10 :2ول ِك ْن ِل َك ْي ت َ ْعلَ ُموا أ َ َّن الب ِْن ِ
س ِ
12
هللا
ام ِل ْل َو ْق ِ
أَقُولُ :قُ ْم َواحْ ِم ْل َ
ت َو َح َم َل الس َِّر َ
س ِر َ
َّام ْال ُك ِّلَ ،حتَّى بُ ِهتَ ْال َج ِمي ُع َو َم َّجدُوا َ
ير َوخ ََر َج قُد َ
يركَ َوا ْذهَبْ ِإلَى بَ ْيتِكَ  .فَقَ َ
قَائِلِينَ َ :ما َرأ َ ْينَا ِمثْ َل ه َذا قَ ُّ
ط.
ص،
اإل ْن ِجي ِل ِل ْل َخ ِليقَ ِة ُك ِلّ َهاَ 16 .م ْن آ َمنَ َوا ْعت َ َم َد َخلَ َ
مرقس َ – 18-15 :16وقَا َل لَ ُه ُم :ا ْذ َهبُوا ِإلَى ْالعَالَ ِم أَجْ َم َع َوا ْك ِر ُزوا ِب ِ
َو َم ْن لَ ْم يُؤْ ِم ْن يُ َد ْنَ 17 .وه ِذ ِه اآليَاتُ تَتْبَ ُع ْال ُمؤْ ِمنِينَ  :ي ُْخ ِر ُجونَ ال َّ
اطينَ بِاس ِْميَ ،ويَتَكَلَّ ُمونَ بِأ َ ْل ِسنَ ٍة َجدِي َدةٍ18 .يَحْ ِملُونَ َحيَّاتٍ،
شيَ ِ
ضى فَيَب َْرأُونَ .
َوإِ ْن ش َِربُوا َ
ش ْيئًا ُم ِميتًا الَ يَ ُ
علَى ْال َم ْر َ
ض ُّر ُه ْمَ ،ويَ َ
ضعُونَ أ َ ْي ِديَ ُه ْم َ
صغُونَ بِنَ ْف ٍس
6و َكانَ ْال ُج ُمو ُ
ُّس إِلَى َمدِينَ ٍة ِمنَ الس ِ
ع يُ ْ
أعمال الرسل  – 8-5 :8فَا ْن َح َد َر فِيلُب ُ
َّام َرةِ َو َكانَ يَ ْك ِر ُز لَ ُه ْم بِ ْال َم ِسيحَِ .
ُّس ِع ْن َد ا ْستِ َما ِع ِه ْم َونَ َ
سةٌ كَان ْ
َت
ظ ِر ِه ُم اآليَا ِ
َو ِ
اح َدةٍ ِإلَى َما يَقُولُهُ فِيلُب ُ
يرينَ ِمنَ الَّذِينَ بِ ِه ْم أ َ ْر َوا ٌح ن َِج َ
ت الَّتِي َ
صنَعَ َها7 ،أل َ َّن َكثِ ِ
وجينَ َو ْالعُ ْرجِ ُ
ص ْو ٍ
ع ِظي ٌم فِي تِ ْلكَ ْال َمدِينَ ِة.
ع ِظ ٍيمَ .و َكثِ ُ
يرونَ ِمنَ ْال َم ْفلُ ِ
شفُوا8 .فَ َكانَ فَ َر ٌح َ
ت َ
ار َخةً ِب َ
ت َْخ ُر ُج َ
ص ِ
ُّس َوه َُو يُبَ ِ ّ
ت ِ
ع ْال َم ِسيحِ ،ا ْعت َ َمدُوا
ص ِة بِ َملَ ُكو ِ
هللا َوبِاس ِْم يَ ُ
ور ْال ُم ْخت َ َّ
سو َ
أعمال الرسل َ – 12 :8ول ِك ْن لَ َّما َ
ش ُر بِاأل ُ ُم ِ
ص َّدقُوا فِيلُب َ
سا ًء.
ِر َجاالً َونِ َ
ُّس َوه َُو يُبَ ِ ّ
ت ِ
ع ْال َم ِسيحِ ،ا ْعت َ َمدُوا
ص ِة بِ َملَ ُكو ِ
هللا َوبِاس ِْم يَ ُ
ور ْال ُم ْخت َ َّ
سو َ
أعمال الرسل َ – 12 :3ول ِك ْن لَ َّما َ
ش ُر بِاأل ُ ُم ِ
ص َّدقُوا فِيلُب َ
سا ًء.
ِر َجاالً َونِ َ
أعمال الرسل  – 16 :3فَلَ َّما َرأَى ب ْ
اب ال َّ
اإلس َْرائِي ِليُّونَ َ ،ما بَالُ ُك ْم تَتَعَ َّجبُونَ ِم ْن ه َذا؟
ب«:أَيُّ َها ِ ّ
ُط ُر ُ
ش ْع َ
س ذلِكَ أ َ َج َ
الر َجا ُل ِ
صونَ ِإلَ ْينَا ،كَأَنَّنَا ِبقُ َّو ِتنَا أ َ ْو ت َ ْق َوانَا قَ ْد َجعَ ْلنَا ه َذا يَ ْم ِشي؟
َو ِل َما َذا ت َ ْش َخ ُ
ع ْال َم ِسيحِ.
صينَ فِي َم ْو ِهبَ ٍة َماَ ،وأ َ ْنت ُ ْم ُمت ََو ِقّعُونَ ا ْستِ ْعالَنَ َر ِبّنَا يَ ُ
سو َ
 1كورنثوس َ – 7 :1حتَّى ِإنَّ ُك ْم لَ ْست ُ ْم نَاقِ ِ

أسئلة التل َم َذة
 .1ما هي المعجزة؟
 .2اقرأ مرقس  .12-10 :2أظهرت معجزات يسوع َّ
أن لديه القدرة على فعل ماذا؟
 .3اقرأ مرقس  .18-15 :16كمؤمنين ،ما الذي يجب أن نعمله؟
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المعجزات تم ِ ّجد هللا
 .4اقرأ أعمال الرسل  8-5 :8و  .12ماذا رأى الناس وكيف تجاوبوا؟
 .5اقرأ أعمال الرسل  .12 :3ماذا قال الرسول بطرس عن القيام بمعجزات بسبب قداسته؟
 .6اقرأ أعمال الرسل  .16 :3كيف ت َحدُث المعجزات؟
 .7هل هناك معجزات في العهد الجديد لم يقُم بها الرسل؟
 .8اقرأ  1كورنثوس  .7 :1متى ستنتهي موهبة المعجزات؟

اإلجابات
 .1ما هي المعجزة؟
للقوة اإللهية .هي أيضا تدخل قوة الله فوق الطبيعة بالقانون
هي حدث فوق الطبيعة أو غير
عادي يعتبر إظهارا ّ
ّ
الطبيعي.
 .2اقرأ مرقس  .12-10 :2أظهرت معجزات يسوع أنه لديه القوة ليعمل ماذا؟
ليغفر الخطايا
 .3اقرأ مرقس  .18-15 :16كمؤمنين ،ما الذي يجب أن نعمله؟
نكرز باإلنجيل ،ونع ّمد الذين يؤمنون ونطرد الشياطين ونتكلم باأللسنة ونشفي المرضى
 .4اقرأ أعمال الرسل  8-5 :8و .12ماذا رأى الناس وكيف تجاوبوا؟
رأوا المعجزات (اآلية  )7وآمنوا بيسوع واعتمدوا (اآلية )12
 .5اقرأ أعمال الرسل  .12 :3ماذا قال الرسول بطرس عن القيام بمعجزات بسبب قداسته؟
لم تكن قداسته أو قوته الخاصة هي التي شفت الرجل ،بل شفاه الله
 .6اقرأ أعمال الرسل  16 :3كيف تحدُث المعجزات؟
من خالل اسم يسوع واإليمان به
 .7هل هناك معجزات في العهد الجديد

لم يقُم بها الرسل؟

نعم .أحد أتباع المسيح غير مسمى (مرقس  )39-38 :9فيلبس (أعمال  ،)7-5 :8حنانيا (أعمال )18-10 :9
 .8اقرأ  1كورنثوس  .7 :1متى ستنتهي موهبة المعجزات؟
عند مجيء الرب يسوع ،أي عند رجوعه

آيات إضافية من الكتاب المقدس لهذا الدرس
ْس
احدًا ي ُْخ ِر ُج َ
شي َ ِ
مرقس  39-38 :9فَأ َ َجابَهُ يُو َحنَّا قِائِالً«:يَا ُمعَ ِلّ ُمَ ،رأ َ ْينَا َو ِ
ْس يَتْبَعُنَا ،فَ َمنَ ْعنَاهُ ألَنَّهُ لَي َ
اطينَ بِاس ِْمكَ َوه َُو لَي َ
ي ش ًَّرا.
ْس أ َ َح ٌد يَ ْ
يَتْبَعُنَا» 39 .فَقَا َل يَ ُ
س ِريعًا أ َ ْن يَقُو َل َ
صنَ ُع قُ َّوة ً بِاس ِْمي َويَ ْست َِطي ُع َ
سوعُ«:الَ ت َْمنَعُوهُ ،ألَنَّهُ لَي َ
علَ َّ
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المعجزات تم ِ ّجد هللا

اربُّ ».
أعمال الرسل َ 18-10 :9و َكانَ ِفي ِد َم ْشقَ ِت ْل ِميذٌ ا ْس ُمهُ َحنَا ِنيَّا ،فَقَا َل لَهُ َّ
الربُّ ِفي ُرؤْ يَا«:يَا َحنَا ِنيَّا!» .فَقَالَ«:هأَنَ َذا يَ َ
ق الَّذِي يُقَا ُل لَهُ ْال ُم ْست َ ِقي ُمَ ،و ْ
ت يَ ُهو َذا َر ُجالً َ
الربُّ «:قُ ْم َوا ْذهَبْ إِلَى ُّ
َاو ُل  .ألَنَّهُ
اطلُبْ فِي بَ ْي ِ
ط ْر ُ
 11فَقَا َل لَهُ َّ
سو ِسيًّا ا ْس ُمهُ ش ُ
الزقَا ِ
اربُّ ،
ص ِلّيَ 12 ،وقَ ْد َرأَى فِي ُرؤْ يَا َر ُجالً ا ْس ُمهُ َحنَانِيَّا َد ِ
اضعًا يَ َدهُ َ
ْص َر» 13 .فَأ َ َج َ
علَ ْي ِه ِل َك ْي يُب ِ
اخالً َو َو ِ
ه َُو َذا يُ َ
اب َحنَانِيَّا«:يَ َ
14
ُ
ْ
سل َ
الر ُج ِلَ ،ك ْم ِمنَ ال ُّ
ط ٌ
يم.
اء
ور َ
س ِ
َوه ُهنَا لَهُ ُ
ع ْن ه َذا َّ
ور فَعَ َل بِ ِق ّدِيسِيكَ فِي أ ُ
يرينَ َ
قَ ْد َ
ان ِم ْن قِبَ ِل ُر َؤ َ
ش ُر ِ
س ِم ْعتُ ِم ْن َكثِ ِ
ش ِل َ
15
ام أ ُ َم ٍم
ْال َك َهنَ ِة أ َ ْن يُوثِقَ َج ِمي َع الَّذِينَ يَ ْدعُونَ ِباس ِْمكَ » .فَقَا َل لَهُ َّ
الربُّ « :ا ْذهَبْ ! أل َ َّن ه َذا ِلي ِإنَا ٌء ُم ْخت ٌ
َار ِليَحْ ِم َل اس ِْمي أ َ َم َ
علَ ْي ِه
ضى َحنَانِيَّا َو َد َخ َل ْالبَيْتَ َو َو َ
سأ ُ ِري ِه َك ْم يَ ْنبَ ِغي أ َ ْن يَت َأَلَّ َم ِم ْن أَجْ ِل اس ِْمي» 17 .فَ َم َ
ض َع َ
َو ُملُوكٍ َوبَنِي إِس َْرائِيلَ 16 .أل َ ِنّي َ
ظ َه َر لَكَ فِي َّ
ع الَّذِي َ
سو ُ
ئ ِمنَ
الربُّ يَ ُ
سلَنِي َّ
ق الَّذِي ِجئْتَ فِي ِهِ ،ل َك ْي تُب ِ
ْص َر َوت َْمت َ ِل َ
َاولُ ،قَ ْد أ َ ْر َ
يَ َد ْي ِه َوقَالَ« :أَيُّ َها األ َ ُخ ش ُ
الط ِري ِ
ش ْي ٌء كَأَنَّهُ قُ ُ
ام َوا ْعت َ َم َد.
ع ْينَ ْي ِه َ
الروحِ ْالقُد ُِس» 18 .فَ ِل ْل َو ْق ِ
ُّ
ش ٌ
ت َوقَ َع ِم ْن َ
ور ،فَأ َ ْب َ
ص َر فِي ْال َحا ِلَ ،وقَ َ
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قوة ُ العالقات التقيَّة
َّ
بقلم دون كرو
اليوم سنتكلم عن قوة العالقات التقيَّة .عند التفكير في هذا الموضوع ،نرى ّ
أن الكتاب المقدَّس كلّه يتكلم عن ذلك.
المدعوين .عندما تنظر إلى كلمة الله ،ترى
مثال ،الكلمة اليونانية ﻟ ‘‘كنيسة’’ هي  ekklesiaوتعني مجموعة من الناس
ّ
ّ
أن الكنيسة ،أو شعب الله ،يتشجعون عندما يجتمعون معا ،إنهم ينالون التشجيع عندما يصلّون معًا ويش ّجعون بعضهم
ضا أن تف ّكروا بكلمة
قوة العالقات ال ُمتَّصفة بالتقوى عندما يسيرون معًا .أريدكم أي ً
بع ً
ضا يوميًّا .يتم تشجيعهم من قِبَل ّ
صا
‘‘شيخ’’ بمعنى أحد شيوخ الكنيسة .تُست َخ َدم هذه الكلمة
صا أكبر سنًّا ،شخ ًّ
ف شخ ً
ً
َص ُ
كثيرا في الكتاب المقدس ،وهي ت ِ
شخص
ي مشكلة في زواجي ،لَذهبتُ إلى
ٍ
ناض ًجا قد سار بموجب حياة المسيح وكان ناج ًحا في عائلته وزواجه .إن كانت لد ّ
اكتسب الحكمة عبر السنين.
ي ٍ قد
َ
تق ّ
دان وعينان وأذنان وأجزاء أخرى .نحن
يجب أن ندرك أن الكتاب المقدس يُش ِبّه جسد المسيح بجس ٍد ما ّد ّ
ي .له يَ ِ
ضا .وكجزءٍ من يعضنا البعض ،نستم ُّد القوة من بعضنا البعض .ك ُّل رباطٍ وكل جزءٍ من الجسد له
كلنا أجزاء بعضنا بع ً
مواهبه الخاصة ومهاراته الخاصة وطريقته الخاصة إلعطاء القوة والمعرفة.
ض ِب َّ
صلُّوا بَ ْع ُ
يقول الكتاب في يعقوب ِ ‘‘ 16 :5ا ْعت َ ِرفُوا بَ ْع ُ
ضِ ،ل َك ْي ت ُ ْ
شفَ ْوا.
الزالَتَِ ،و َ
ض ُك ْم ألَجْ ِل بَ ْع ٍ
ض ُك ْم ِلبَ ْع ٍ
يرا فِي فِ ْع ِلهَا’’ .هذا مث ٌل واحد في الكتاب المقدس حول قوة العالقات المتصفة بالتقوى .أتعرفون أن
َط ِلبَةُ ا ْلبَ ِ ّ
ار ت َ ْقتَد ُِر َكثِ ً
هناك شيئًا ناقصا في جسد المسيح .أظن ألننا ر ّكزنا على كهنوت كل مؤمن ،حيث نذهب إلى الله مباشرة وليس إلى
بعضنا البعض ،فقد خسرنا بعض األمور .يتكلم الكتاب المقدس حول االعتراف بزالتنا بعضنا مع بعض .عندي صديق
اسمه الدكتور لورين لويس وهو رجل كبير بالسن ومحترم وقضينا وقتا طويال مع بعضنا البعض .هو عالم في اللغة
اليونانية ويقرأ الكتاب المقدس باللغة اليونانية بدون ترجمة .عندما أتحيّر حول موضوع ما في الكتاب المقدس ،أذهب إليه
صيَغ األفعال اليونانية وهو يساعدني كثيرا في دراساتي للكتاب المقدس.
وأسأله عن معنى النص اليوناني .كما أسأله حول ِ
قضيت ساعات كثيرة مع هذا الرجل .هو رجل حكيم وتقي وزواجه ناجح وعائلته ناجحة .أحيانا يجب علينا كلنا أن
نعترف بزالتنا .أعلم أن الكتاب المقدس يقول إن نعترف بخطايانا لله وال أقول إنه عليك أن تعترف بخطاياك لشخص ما
كأنه يستطيع أن يغفرها لك ،ألننا علينا أن نذهب إلى الله مباشرة .لكن نحتاج إلى المساءلة في حياتنا.
ّ
القوة التي نحتاج إليها للمساءلة وإلى أن يش ّجعنا شخص ما لنطلب وجه
إن قوة العالقات المتَّصفة بالتقوى هي ّ
نحرض بعضنا بعضا يوميًّاّ ،
وأل نترك اجتماعنا مع بعضنا البعض
الله .في سفر عبرانيين ،يقول لنا الكتاب المقدس أن ّ
ضا لكيال تقسو قلوبنا بغرور الخطيّة .ك ُّل هذه الوصايا تتكلّم عن أهميّة
ضا وأن نعظ بعضنا بع ً
وأن نش ّجع بعضنا بع ً
مرارا من العالقات غير الصالحة ومن كيفية
العالقات ال ُمتَّصفة بالتقوى .ومن الناحية السلبيّة ،يحذّرنا الكتاب المقدس
ً
أمور ال يجب أن نكون فيها ،وذلك
التأثير السلبي لتلك العالقات في أذهاننا وتفكيرنا .قبل أن ندرك ما يحدث ،ننقاد إلى
ٍ

قوة ُ العالقات التقيَّة
َّ
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ألننا لم نحفظ أنفسنا ولم نطلب مشورة أشخاص أتقياء (أمثال  ،20 :13 ،14 :11و 1كورنثوس  .)33 :15يقول الكتاب
اإلثْ ِم؟’’ ( 2كورنثوس )14 :6
المقدس ‘‘أَيَّةُ ِخ ْل َط ٍة ِل ْلبِ ِ ّر َو ِ
عندما تسير في حياة اإليمان ،أشجعك على تنمية عالقا ٍ
ت مع أشخاص أتقياء والهرب من األشخاص الذين
سِنَ أنفسنا (أمثال ) 17:27
يؤثرون فيك سلبًا .من المهم جدًّا وجود مؤمنين أتقياء في حياتنا نستطيع من خاللهم أن نح ّ
ونكون مسؤولين أمامهم .ليبارككم الله وأنتم تواظبون على التأمل والتفكير في تلك األمور.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
الر ِديَّةَ ت ُ ْف ِس ُد األ َ ْخالَقَ ْال َج ِيّ َدة َ.
َضلُّوا :فَإِ َّن ْال ُمعَاش ََرا ِ
ت َّ
 1كورنثوس  – 33 :15الَ ت ِ
يرة ً
اح ِد ِإ َذا كَان ْ
ض ِ
س ِد ْال َو ِ
س َد ه َُو َو ِ
يرةٌَ ،و ُك ُّل أ َ ْع َ
اح ٌد َولَهُ أ َ ْع َ
اء ْال َج َ
 1كوؤنثوس  – 12 :12ألَنَّهُ َك َما أ َ َّن ْال َج َ
َت َكثِ َ
ضا ٌء َكثِ َ
ضا.
احدٌ ،كَذلِكَ ْال َم ِسي ُح أ َ ْي ً
س ٌد َو ِ
ِي َج َ
ه َ
عبرانيين َ – 25-24 :10و ْلنُالَ ِح ْ
سنَ ِةَ 5 ،
عنَا َك َما
ضنَا بَ ْع ً
ظ بَ ْع ُ
ضا ِللتَّحْ ِر ِ
يض َ
غي َْر ت َِاركِينَ اجْ تِ َما َ
علَى ْال َم َحبَّ ِة َواأل َ ْع َما ِل ْال َح َ
ب.
ضنَا بَ ْع ً
عا َدةٌ ،بَ ْل َوا ِع ِظينَ بَ ْع ُ
علَى قَد ِْر َما ت ََر ْونَ ْاليَ ْو َم يَ ْق ُر ُ
ضاَ ،وبِاأل َ ْكث َ ِر َ
ِلقَ ْو ٍم َ
أمثال  – 23-22 :5ال ِ ّ
بَ ،وبِفَ ْر ِط ُح ْم ِق ِه يَت َ َه َّو ُر.
ير ت َأ ْ ُخذُهُ آثَا ُمهُ َوبِ ِحبَا ِل خ ِ
ش ِ ّر ُ
ع َد ِم األ َ َد ِ
سكُ  .إِنَّهُ يَ ُموتُ ِم ْن َ
َطيَّتِ ِه ي ُْم َ
ش َه َواتُ ال َّ
 2تيموثاوس  – 22 :2أ َ َّما ال َّ
الربَّ
اإلي َمانَ َو ْال َم َحبَّةَ َوال َّ
سالَ َم َم َع الَّذِينَ يَ ْدعُونَ َّ
شبَا ِبيَّةُ فَا ْه ُربْ ِم ْن َهاَ ،واتْبَعِ ْال ِب َّر َو ِ
يٍ.
ِم ْن قَ ْل ٍ
ب نَ ِق ّ
عبرانيين  – 7 :13ا ُ ْذ ُك ُروا ُم ْر ِشدِي ُك ُم الَّذِينَ كَلَّ ُمو ُك ْم ِب َك ِل َم ِة هللاِ .ا ْن ُ
ير ِت ِه ْم فَت َ َمثَّلُوا ِبإِي َما ِن ِه ْم.
ظ ُروا ِإلَى ِن َهايَ ِة ِس َ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ  1كورنثوس  .33 :15ماذا تُعل ُمنا هذه اآلية عن العالقات؟
 .2اقرأ  1كورنثوس  .12 :12ماذا تعلن لنا هذه اآلية عن حياة اإليمان؟
 .3اقرأ عبرانيين  24 :10ماذا نستطيع أن نتعلم من هذه اآلية عن العالقات المتصفة بالتقوى؟
 .4اقرأ عبرانيين  .25 :10ماذا نستطيع أن نتعلم من هذه اآلية عن العالقات؟
 .5اقرأ أمثال  .23-22 :5لماذا علينا أن نحمي قلوبنا من العالقات غير الصالحة؟
البر واإليمان والمحبة والسالم؟
 .6اقرأ  2تيموثاوس  .22 :2مع َمن يجب علينا أن نتبع ّ
 .7اقرأ عبرانيين  .7 :13من هو الذي يجب أن نتذكره ونقتدي به في حياتنا؟
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قوة ُ العالقات التقيَّة
َّ

اإلجابات
 .1اقرأ  1كورنثوس  .33 :15ماذا تُعل ُمنا هذه اآلية عن العالقات؟
س ُد األ َ ْخالَقَ ا ْل َج ِيّ َدةَ
ا ْل ُمعَاش ََرا ِ
الر ِديَّةَ ت ُ ْف ِ
ت َّ
 .2اقرأ  1كورنثوس  .12 :12ماذا تعلن لنا هذه اآلية عن حياة اإليمان؟
تماما مثل الجسد المادي ،نحتاج كلنا إلى أعضاء جسد المسيح اآلخرين.
 .3اقرأ عبرانيين  24 :10ماذا نستطيع أن نتعلم من هذه اآلية عن العالقات المتصفة بالتقوى؟
الذين لديهم عالقات متصفة بالتقوى يحثون اآلخرين على المحبة واألعمال الصالحة.
 .4اقرأ عبرانيين  .25 :10ماذا نستطيع أن نتعلم من هذه اآلية عن العالقات؟
علينا أن نجتمع معا وتكون لنا شركة معا ونشجع بعضنا بعضا
 .5اقرأ أمثال  .23-22 :5لماذا علينا أن نحمي قلوبنا من العالقات غير الصالحة؟
لئال تضللنا الحماقة (اآلية )23
البر واإليمان والمحبة والسالم؟
 .6اقرأ  2تيموثاوس َ .22 :2مع َمن يجب علينا أن نتبع ّ
يٍ.
َم َع الَّ ِذينَ يَ ْد ُ
الر َّ
ب ِم ْن قَ ْل ٍ
عونَ َّ
ب نَ ِق ّ
 .7اقرأ عبرانيين  .7 :13من هو الذي يجب أن نتذكره ونقتدي به في حياتنا؟
شدِي ُك ُم الَّ ِذينَ َكلَّ ُمو ُك ْم ِب َك ِل َم ِة الل ِه.
ُم ْر ِ
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بقلم دون كرو
في متى  ،33-16 :10أراد يسوع أن يُ ِع َّد تالميذه للمعارضة؛ لقد أرادهم أن يعرفوا ّ
أن المعارضة قادمة .ك ّل
الذين يريدون العيش بالتقوى وحياة يكون المسيح محورها ،سوف يُعانون من االضطهاد ( 2تيموثاوس ّ .)12 :3
إن
يحركه ،لكن االضطهاد جز ٌء من الصمود ألجل البِ ّر .يقول
االضطهاد ليس شيئًا يمكن انتهاره ،فقد يكون
العدو هو الذي ّ
ُّ
إن الذين يعيشون بالتقوى بالمسيح ي ّ
الكتاب المقدّس ّ
كغنم ِوس َط
ُضط َهدون .يُج ِ ّهز يسوع تالميذه بقوله‘‘ ،ها أنا أُرسلكم
ٍ
ُ
ُ
ي أيّها الرجال ،أريدكم أن تفهموا هذا الشيء ،أنا سأرسلكم
ذئا ٍ
ب’’ (متى  .)16 :10كلمة ‘‘ها أنا’’ كأنّها تقول‘‘ ،أصغوا إل َّ
كغنم ِوس َ
ط الذئاب’’ .األغنام هي من أكثر الحيوانات التي أعرفها وداعةً ومسالمة واعتمادًا على اآلخرين .األغنام ليس
ٍ
ًّ
لديها أنياب وليس لديها سمو ٌم كاألفعى – ليس لديها أيّة خطوط دفاعٍ على اإلطالق .دفاعها الوحيد الذي لديها حقا هو
الراعي.
كغنم ِوس َ
إن مسؤوليّة الراعي هي إبعا ُد الذئاب عن قطيع الغنمّ ،
ّ
ط
لكن يسوع يقول عكس ذلك‘‘ :ها أنا أُرسل ُكم
ٍ
مجموع ٍة من الذئاب’’ .أال يدعو هذا إلى ال َحيرة؟ ّ
إن السبب في قوله هذا هو أنّه يُعدّهم لمواجهة المعارضة .تقول اآلية
السالطين مع وال ِة العالم على ُ
ظلم ِة هذا
الرؤساء م َع
ولحم ،بل مع
في أفسس ‘‘ ،12 :6فإنّ مصارعتنا ليست مع د ٍَم
ِ
ٍ
ِ
الشر الروحيَّة في السماويّات’’ .سوف تكون هناك مناهضةّ .
إن جز ًءا من حياة المؤمن هو مناهضة،
الدهر ،مع أجناد
ِّ
ع يريدكم أن تعرفوا هذه الحقيقة .إنّه يريد أن يُ ِعدّكم لها بقوله‘‘ ،فكونوا حكماء كالحيّات’’ (متى ّ .)16 :10
إن كلمة
ويسو ُ
‘‘حكماء’’ تعني أنّه في ك ِّل حالةٍ ،لن تكون في حاج ٍة إلى إثارة المتاعب دون داعٍ ،بل ستكون لديك حكمةٌ ترافقك .كونوا
حكماء كالحيّات وبسطاء كالحمام.
فالعدو سوف يستخدم الناس .تقول اآلية في أفسس ّ 2 :2
إن هناك
ث ّم يقول يسوع‘‘ :ولكن اح َذروا من الناس’’،
ُّ
أبناء المعصيَة’’ ،سوف يستخدم الشيطان الناس ليُقاوموننا ،ليُقاوموا
‘‘رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعم ُل اآلن في
ِ
مقاصد يسوع المسيح ،وليُقاوموا كلمة الله‘‘ .ولكن احذروا من الناس .ألنّهم سوف يسلّمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم
ت ض ُِربتُ
مرا ٍ
مرا ٍ
يجلدونكم’’ (متى  .)17 :10قال بولسِ :
ت ق ِبلتُ أربعين جلدةً إالّ واحدةً .ثالث ّ
‘‘منَ اليهود خمس ّ
ي’’ ( 2كورنثوس  .)24-23 :11قال يسوع إنّكم سوف تُساقونَ أمام ُوالة – حتى الحكومة في بعض األحيان
بالعص ّ
سوف تُست َخ َدم لمقاومة مقاصد يسوع المسيح .سوف تُساقون أمام والةٍ وملوكٍ ألجل يسوع ،شهادة لهم أو عليهم.
درس دورة ً في الكرازة ،وكنتُ أُب ِيّن للطالّب كيف يمكنهم استخدام رسالة كرازة وشهادة شخصيّة للتحدُّث
كنتُ أ ُ ِ ّ
مع األشخاص الضالّين .كتبتُ بنفسي رسالةً وأرسلتها إلى خمسين ،إلى مائة شخص .بعد ذلك بيومين ،اتّصلَت بي سيّدة
من بلدتنا اسمها ماري آن .قالت‘‘ ،لن تفلت من العقاب .ال يمكنك أن تُخبرني عن يسوع المسيح ،لن تفلت من العقاب.
من أين حصلت على اسمي؟’’ قلتُ ‘‘ ،حصلتُ عليه من دليل الهاتف’’ .فقالت‘‘ ،أنتَ كاذب! اسمي وعنواني ليسا في دليل
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الهاتف’’ .قلتُ ‘‘ ،لقد حصلتُ عليهما من دليل الهاتف’’ .قالت‘‘ ،غدًا سيتّصل بك رجال الشرطة’’ .قلتُ في نفسي ،هل
ٌ
صادق حقًّا؟ اتّص َل بي رجال الشرطة في اليوم التالي وأمضوا ساعت َين تقريبًا وهم يحاولون استجوابي.
الكتاب المقدّس
هل أدركتم ما أقوله؟ في حين ّ
أهدر رجال الشرطة ساعت َين من وقتهم.
أن هناك مجرمون يجوبون الشوارع،
َ
ٌ
لماذا؟ ألجل يسوع المسيح ،ألجل اإلنجيل .هل كلمة الله صادقة حقًّا؟ إذا ثبَ َّ
ت في كلمة الله وكنتَ جريئًا في الشهادة،
للشر وقوى
جريئًا في المناداة بيسوع ،وكنتَ جريئًا في العيش حياة ال ِب ِ ّر أمام الناس ،فسيكون هناك مقاومة .توجد قوى
ّ
للخير .أراد يسوع أن يكون تالميذه مستعدّين.
قال يسوع في متى ‘‘ ،19 :10فمتى أسلموكُم فال تهت ّموا [ال تقلقوا] كيف أو بما تتكلّمون .ألنّكم تُع َطون في
للمؤلّف) .بواسطة عم ِل روح الله ،سيكون لديك حكمةٌ مثل استيفانوس
سين
ِ
تلك الساعة ما تتكلّمون به’’ (العبارة بين قو َ
في القديم عندما لم يستطع الناس أن يتعاملوا مع الحكمة التي تكلّم بها .يقو ُل يسوع في اآليت َين ‘‘ ،23-22وتكونون
ُمبغَضين من الجميع من أجل اسمي .ولكن الذي يصبر إلى ال ُمنتهى فهذا يَخلص .ومتى طردوكم في هذه المدين ِة فاهربوا
إلى األُخرى’’ .المقاومة ض َّد البِ ِ ّر ،المقاومة ض َّد مقاصد يسوع المسيح ،هما حقيقة في الواقع إذا كنتَ عامالً بكلمة الله
مجرد ُمستمع.
وليس
ّ
ّ
السن جالسة على األرجوحة .ف َّكرتُ في نفسي ،إنّها
كنتَ في أحد األيّام في منتزه ورأيتُ سيّدة متقدّمة في
ُ
ُمسالمة ،ال يمكن أن تُؤذيني! سألتها إذا كان بإمكاني الجلوس معها على األرجوحة ،وجلستُ وبدأتُ حديثًا معها .عرفتُ
ّ
أن اسمها هو جين ،فقلتُ ‘‘ ،بالمناسبة يا جين ،ما هو عملك؟’’ قالت‘‘ ،أنا امرأة ٌ ُمسنَّة لم أعد أعمل بعد اآلن .أنا متقاعدة’’.
َّ
منظمة خارج الكنيسة’’ .فجأة ً تغيَّرت
ث ّم قالت‘‘ ،وبالمناسبة ،ماذا تعمل أنتَ ؟’’ قلتُ ‘‘ ،أعم ُل في خدم ٍة خارج الكنيسة،
ّ
مالمح وجهها .قالت‘‘ ،ال تتحدَّث معي عن الله ،ال تحدّثني عن يسوع!’’ قلتُ ‘‘ ،ولو يا جين ،ينبغي أال تتحدّثي هكذا’’.
فقالت‘‘ ،لو كان يسوع المسيح أمامي لبصقتُ على وجهه!’’ قلتُ ‘‘ ،يا جين ،ينبغي أالّ تقولي أشياء كهذه! ال ب َّد من ّ
أن
صا كثيرين في الكنائس قد آذوك ،ال تتحدّثي على هذا النحو .جين ،يجب أالّ تتكلّمي هكذا .دعيني أُخبرك عن
أشخا ً
عائلتي’’ .قالت‘‘ ،كالّ ،قلتُ لك إنّك ال تستطيع التكلُّم معي .سوف تُخبرني عن يسوع المسيح وما عمله الله في عائلتك،
أرجوك .يجب أن أُخبرك عن يسوع .قالت‘‘ ،كالّ ،قلتُ لك أن
ولن أسمح لك بهذا .ال يمكنك أن تتكلّم’’ .قلت‘‘ ،جين،
ِ
تخرس!’’.
َ
ضت ُمبتعدة.
كان معها كلبٌ صغير وحول رقبته سلسلة ،فس َحبَت الكلب الصغير إلى أن قب َع وهو ي ِ
ُزمج ُر ،ث ّم م َ
ها هي امرأة ٌ فق َدت السيطرة على نفسها َّ
العدو يسيطر عليها .قلتُ
ألن رو ًحا ظهرت في داخلها ،رو ُح العصيان .كان
ُّ
لنفسي ،لستُ معتادًا على أن يصرخ الناس في وجهي .لستُ معتادًا على أن يُثيرني الناس ويُضايقوني .لكنّي لم أشعر
نحوها سوى بالع ُ
سيطرا تما ًما على
طف ،ال شيء غير المحبّة لجين .لم تستطع السيطرة على نفسها ،لكنّني كنتُ أنا ُم
ً
نفسي .ذهبتُ إلى البيت وقلتُ ‘‘ ،يا ربّ  ،أتعرف شيئًا؟ ّ
إن تم ّكني من ضبط نفسي هو أعظم معجزة .عندما كان يُضايقني
أحدٌ ،لم أكن أشعر نحوه سوى بالمحبّة والرأفة.
سوف نواجه االضطهاد والمقاومة عندما ننادي باسم يسوع .رو ُح الله نفسه الذي يُعطي الشجاعة للكرازة بيسوع
والقوة في جميع الظروف واألحوال.
حتّى عندما نُرفَض ألجله ،ذلك الروح نفسه هو الذي سيمنحنا التعزية
ّ

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ض َ
 2تيموثاوس َ – 12 :3و َج ِمي ُع الَّذِينَ ي ُِريدُونَ أ َ ْن يَ ِعي ُ
ط َهدُونَ .
ع يُ ْ
شوا ِبالت َّ ْق َوى فِي ْال َم ِسيحِ يَ ُ
سو َ
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ت
علَى األ َ َما ِك ِن ْال ُمحْ ِج َر ِة :الَّذِينَ ِحينَ َما يَ ْس َمعُونَ ْال َك ِل َمةَ يَ ْقبَلُونَ َها ِل ْل َو ْق ِ
مرقس َ – 17-16 :4وه ُؤالَ ِء كَذلِكَ ُه ُم الَّذِينَ ُز ِر ُ
عوا َ
ض ٌ
ين .فَبَ ْع َد ذلِكَ إِ َذا َح َد َ
ت
ْط َها ٌد ِم ْن أَجْ ِل ْال َك ِل َم ِة ،فَ ِل ْل َو ْق ِ
يق أ َ ِو اض ِ
ْس لَ ُه ْم أ َ ْ
ث ِ
ص ٌل فِي َذ َواتِ ِه ْم ،بَ ْل ُه ْم إِلَى ِح ٍ
بِفَ َرحٍَ 17 ،ول ِك ْن لَي َ
يَ ْعث ُ ُرونَ .
اضيًا بِقَتْ ِل ِهَ .و َح َد َ
يم،
ور َ
ث فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم اض ِ
س ِة الَّ ِتي فِي أ ُ ُ
ع ِظي ٌم َ
ْط َها ٌد َ
َاو ُل َر ِ
علَى ْال َكنِي َ
أعمال الرسل َ – 1 :8و َكانَ ش ُ
ش ِل َ
سلَ.
فَت َ َ
شتَّتَ ْال َج ِمي ُع فِي ُك َو ِر ْاليَ ُهو ِديَّ ِة َوالس ِ
الر ُ
ع َدا ُّ
َّام َرةَِ ،ما َ
شتَّتُوا َجالُوا ُمبَ ِ ّ
ش ِرينَ بِ ْال َك ِل َم ِة.
أعمال الرسل  – 4 :8فَالَّذِينَ ت َ َ
طوبَى ِل ْل َم ْ
متى ُ – 12-10 :5
س َم َاواتُِ 11 .
عي َُّرو ُك ْم َو َ
ط َردُو ُك ْم
ط ُرودِينَ ِم ْن أَجْ ِل ْال ِب ِ ّر ،أل َ َّن لَ ُه ْم َملَ ُكوتَ ال َّ
طوبَى لَ ُك ْم ِإ َذا َ
س َم َاواتِ ،فَإِنَّ ُه ْم ه َك َذا َ
ط َردُوا
ع ِظي ٌم فِي ال َّ
َوقَالُوا َ
يرةٍِ ،م ْن أَجْ ِلي ،كَا ِذبِينَ 12 .اِ ْف َر ُحوا َوت َ َهلَّلُوا ،أل َ َّن أَجْ َر ُك ْم َ
علَ ْي ُك ْم ُك َّل َك ِل َم ٍة ِش ِ ّر َ
األ َ ْنبِيَا َء الَّذِينَ قَ ْبلَ ُك ْم.
ض َ
سقَ َ
ط ِه ُدنِي؟ 5فَقَالََ :م ْن أ َ ْنتَيَا
َاولُ! ِل َما َذا ت َ ْ
علَى األ َ ْر ِ
ط َ
ض َو َ
أعمال الرسل  – 5-4 :9فَ َ
َاولُ ،ش ُ
ص ْوتًا قَائِالً لَهُ :ش ُ
س ِم َع َ
َ
َ
ض َ
س.
سو ُ
ع الَّذِي أ ْنتَ ت َ ْ
س َمن ِ
الربُّ  :أَنَا يَ ُ
س ِيّدُ؟ فَقَا َل َّ
صعْبٌ َ
َ
ط ِه ُدهَُ .
َاخ َ
علَيْكَ أ ْن ت َْرفُ َ
َاو ُل فَ َكانَ لَ ْم يَزَ ْل يَ ْنفُ ُ
يس ْال َك َهنَ ِة.
علَى تَالَ ِمي ِذ َّ
الربّ ِ ،فَتَقَد ََّم إِلَى َرئِ ِ
ث ت َ َه ُّددًا َوقَتْالً َ
أعمال الرسل  – 1 :9أ َ َّما ش ُ
ض َ
غالطية َ – 12 :6ج ِمي ُع الَّذِينَ ي ُِريدُونَ أ َ ْن يَ ْع َملُوا َم ْن َ
ط َهدُوا
سدِ ،ه ُؤالَ ِء ي ُْل ِز ُمونَ ُك ْم أ َ ْن ت َْختَتِنُواِ ،لئَالَّ يُ ْ
سنًا فِي ْال َج َ
ظ ًرا َح َ
ب ْال َم ِسيح فَقَ ْ
ط.
ص ِلي ِ
ألَجْ ِل َ
ِ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ  2تيموثاوس  .12 :3ما الذي سيواجهه أولئك الذين يعيشون بالتقوى؟
 .2كيف تُعَ ِ ّرف االضطهاد؟
ب يأتي الضيق واالضطهاد؟
ي ِ سب ٍ
 .3اقرأ مرقس  .17-16 :4أل ّ
ي شيءٍ أدّى االضطهاد في أورشليم؟
 .4اقرأ أعمال الرسل  1 :8و  .4إلى أ ّ
 .5اقرأ متى  .12-10 :5تح ُّل البركة على الذين يُض َ
ط َهدون من أجل ـــــــــــــــــــــ .
 .6اقرأ متى  .12 :5عندما ي َّ
ُضط َه ُد المؤمنون من أجل البِ ّر ،ما الذي يمكنهم أن يتوقّعوه في المستقبل؟
َّ
يضط ِهد؟
 .7اقرأ أعمال الرسل َ .5-4 :9م ْن كان بولس
 .8اقرأ أعمال الرسل  .1 :9في الحقيقةَ ،م ْن كان بولس يضط ِهد؟
المتهودون في رسالة غالطية أن يُضيفوا حفظ الشرائع الدينيّة إلى اإلنجيل .ما الذي
 .9اقرأ غالطية  .12 :6حاول
ِّ
تجنّبوه بعملهم هذا؟
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اإلجابات
 .1اقرأ  2تيموثاوس  .12 :3ما الذي سيواجهه أولئك الذين يعيشون بالتقوى؟
االضطهاد
 .2كيف تُعَ ِ ّرف االضطهاد؟
ال ُمضايقة ،التسبُّب في ال ُمعاناة بسبب اإليمان
ب يأتي الضيق واالضطهاد؟
ي ِ سب ٍ
 .3اقرأ مرقس  .17-16 :4أل ّ
ألجل كلمة الله ،أي لينتزعا الكلمة
ي شيءٍ أدّى االضطهاد في أورشليم؟
 .4اقرأ أعمال الرسل  1 :8و  .4إلى أ ّ
مكان للكرازة بالكلمة
انتشار الناس في ك ِ ّل
ٍ
 .5اقرأ متى  .12-10 :5تح ُّل البركة على الذين يُض َ
ط َهدون من أجل ـــــــــــــــــــــ .
ال ِب ّر
 .6اقرأ متى  .12 :5عندما ي َّ
ُضط َه ُد المؤمنون من أجل ال ِب ّر ،ما الذي يمكنهم أن يتوقّعوه في المستقبل؟
مكافأةُ عظيمةٌ في السماء
َّ
يضط ِهد؟
 .7اقرأ أعمال الرسل َ .5-4 :9م ْن كان بولس
يسوع
 .8اقرأ أعمال الرسل َ .1 :9م ْن كان بولس في الحقيقة يضط ِهد؟
ب (المؤمنون بالمسيح)
الر ّ
تالميذ َ
المتهودون في رسالة غالطية أن يُضيفوا ِحفظ الناموس الديني إلى اإلنجيل .ما الذي
 .9اقرأ غالطية  .12 :6حاول
ِّ
تجنّبوه بعملهم هذا؟
أي أنّهم تجنّبوا االضطهاد الذي نت َج عن الكرازة بأنّ الخالص هو بالنعمة
معاناة االضطهاد ألجل صليب المسيحّ .
باإليمان بالمسيح فقط.
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ال َم ِلك وملكوتهُ
بقلم دون كرو

إن ما جع َل إسرائيل متم ِيّزة ً عن جميع األُمم األُخرى في العهد القديم هو أنّها كانت دولةً ثيوقراطيّة .،أي ّ
ّ
أن الله
كان يحكمها مباشرة ً (إشعياء  .)15 :43في وق ٍ
الشعب أن يكون مثل األُمم األُخرى،
ق من تاريخ بني إسرائيل ،أراد
ُ
ت الح ٍ
ي (صموئيل األول  .)19-5 :8فأعطاهم الله ُ
طلبتهم واختار لهم مل ًكا يُدعى شاول (صموئيل
أي أن يحكمها ملكٌ أرض ٌّ
حسب قلبه (أعمال الرسل :13
األول  .)25- 24:10وبعد ذلك ،وبسبب عصيان شاول ،أقام الله داود ليكون مل ًكا
َ
 22 -21و ملوك األول .)3 :15
ض بالملك أن يكون ال ُم َم ِث ّل المنظور لإلله غير المنظور (تثنية  .)20-14 :17وعندما كان الملك يتبع
كان يُفت ََر ُ
يزدهر هو ومملكته .وعندما كان يُخ ِف ُق في إتّباع الربّ  ،كان ي ُ
ُساق هو ومملكته إلى السبي ِ والدمار (صموئيل
الربّ  ،كان
ُ
األول .)23-22 :15
يختار مل ًكا ،كان يُرسل نبيًّا ليمسح ذلك الملك بالزيت .كان ذلك يرمز إلى الروح القُدُس الذي
عندما كان الله
ُ
ليحكم
يح ُّل على ذلك الملك ليمنحه السلطة ويمسحه بالزيت ليح ُكم .في ذلك الوقت ،كان الروح القُدُس يح ُّل عليه ويُنير قلبه
َ
بال ِب ِ ّر ّ
ألن الله كان معه (صموئيل األول  .)9 ،7-6 ،1 :10هذا المس ُح بالزيت ليح ُكم (أو ليكون مل ًكا) هو الفكرة التي
انبثق منها المسيّاّ .
رج َمت إلى Christos
إن كلمة ‘‘ممسو ٌح بالزيت’’ في اللغة العبريّة هي ( mashiacمسيَّا) وت ُ ِ
ً
ّ
وبأن إله السموات سيُقيم مملكة لن تنقَ ِرض
(المسيح) في اللغة اليونانيّة .تنبّأ أنبياء العهد القديم بمجيء المسيَّا (الممسوح)،
على اإلطالق (دانيال  .)14 :7 ،44 :2في الكتاب المقدّس ،إذا ما الحظتَ ذلك ،لم يشرح يسوع لليهود قَط ما كان يعنيه
عند حديثه عن الملكوت .كان الملكوت أحد مفاهيم العهد القديم ،وكان اليهود يبحثون عنه بالفعل (إشعياء :11 ،7-6 :9
6-1؛ دانيال  18 ،14-13 :7 ،44 :2و .)27
ي ٍ للملكوت .كان الملكوت الرسالة التي نادى بها يسوع،
من المستحيل أن نفهم رسالة يسوع دون ٍ
فهم أساس ّ
وكانت الوحيدة التي أوصى تالميذه بالكرازة بها (مرقس  ،15-14 :1لوقا  ،2-1 :9أعمال الرسل  ،31-23 :28لوقا
ضا على أنّها ‘‘الخالص’’ أو عرض ‘‘الحياة األبديّة’’ (عبرانيّين
شير إلى هذه الرسالة أي ً
 ،16 :16متى  .)14 :24وأ ُ َ
قارن مع  ،23 :19أعمال الرسل  28 ،24-23 :28و  .)31-30تتض َّمن عبارة ‘‘ملكوت الله’’
 ،3 :2متى ِ ،16 :19
فكرة مجموع ٍة من الناس يحكمها ويسودها الله .وللدخول إلى ملكوت الله ،يجب تحقيق بعض الشروط .كان تغيير القلب
ي أنّه كان
أحد هذه المتطلَّبات .وتغيير القلب هذا ،هو ما يدعوه الكتاب المقدّس التوبة .كان
ً
تغييرا في القلب تجاه الله ،أ ّ
هجر الشيطان والخطيّة و ُ
دم
طرقها والرجوع إلى الله .وعندما يرجع اإلنسان إلى الله ،يمنحهُ الله (كعطيّة من خالل ِ
السارة بأنّها ‘‘إنجيل النعمة’’ أو
ُشار إلى هذه األخبار
ّ
يسوع المسفوك) غفران الخطايا والحياة األبديّة (رومية  .)23 :6ي ُ
صف ملكوت الله بالنعمة (متى  ،)16-1 :20وقد جاء بهدوءٍ
الكرازة ‘‘بملكوت الله’’ (أعمال الرسل  .)25-24 :20يت َّ ُ
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وسريّة من خالل خدمة يسوع (متى  .)33 :13وفي أحد األيّام في المستقبل ،سوف يكتمل وجوده بطريق ٍة مجيدةٍ
ومنظورة (متى .)43-36 :13

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ب آخ ََرَ ،وت َ ْس َح ُق
ض أَبَدًاَ ،و َم ِل ُك َها الَ يُتْ َركُ ِل َ
س َم َاوا ِ
وك ،يُ ِقي ُم ِإلهُ ال َّ
دانيال َ – 44 :2وفِي أَي َِّام ه ُؤالَ ِء ْال ُملُ ِ
ش ْع ٍ
ت َم ْملَ َكةً لَ ْن ت َ ْنقَ ِر َ
ِي ت َثْبُتُ ِإلَى األَبَدِ.
َوت ُ ْف ِني ُك َّل ه ِذ ِه ْال َم َما ِل ِكَ ،وه َ
متى ِ – 17 :4م ْن ذلِكَ َّ
س َم َاواتِ.
سو ُ
ب َملَ ُكوتُ ال َّ
ان ا ْبت َ َدأ َ يَ ُ
ع يَ ْك ِر ُز َويَقُولُ :تُوبُوا ألَنَّهُ قَ ِد ا ْقت ََر َ
الز َم ِ
ع يَ ُ
سو ُ
ض ْعفٍ
وف ُك َّل ْال َج ِلي ِل يُعَ ِلّ ُم فِي َم َج ِ
متى َ – 23 :4و َكانَ يَ ُ
َارةِ ْال َملَ ُكوتَِ ،ويَ ْش ِفي ُك َّل َم َر ٍ
ط ُ
ض َو ُك َّل َ
ام ِع ِه ْمَ ،ويَ ْك ِر ُز بِبِش َ
فِي ال َّ
ش ْعب.
هللا َ 15ويَقُولُ :قَ ْد َك َم َل َّ
الز َمانُ
ت ِ
سو ُ
َارةِ َملَ ُكو ِ
مرقس َ – 15-14 :1وبَ ْع َد َما أ ُ ْس ِل َم يُو َحنَّا َجا َء يَ ُ
ع ِإلَى ْال َج ِلي ِل يَ ْك ِر ُز بِبِش َ
اإل ْن ِجي ِل.
َوا ْقت ََر َ
ب َملَ ُكوتُ هللاِ ،فَتُوبُوا َو ِآمنُوا ِب ِ
لوقا  – 43 :4فَقَا َل لَ ُه ْمِ :إنَّهُ يَ ْنبَ ِغي ِلي أ َ ْن أُبَ ِ ّ
ت هللاِ ،أل َ ِنّي ِله َذا قَ ْد أ ُ ْر ِس ْلتُ .
ضا بِ َملَ ُكو ِ
ش َر ْال ُمدُنَ األُخ ََر أ َ ْي ً
يوحنا  – 25 :4قَالَ ْ
ش ْيءٍ .
ت لَهُ ْال َم ْرأَةُ :أَنَا أ َ ْعلَ ُم أ َ َّن َم ِسيَّا ،الَّذِي يُقَا ُل لَهُ ْال َم ِسي ُح ،يَأْتِي .فَ َمت َى َجا َء َذاكَ ي ُْخبِ ُرنَا بِ ُك ِّل َ
س ْل َ
عش ََرَ ،وأ َ ْع َ
علَى َج ِميعِ ال َّ
سلَ ُه ْم
ين َو ِشفَ ِ
شيَ ِ
طا ُه ْم قُ َّوة ً َو ُ
اء أ َ ْم َر ٍ
طانًا َ
عا تَالَ ِمي َذهُ االثْنَ ْي َ
لوقا َ – 2-1 :9و َد َ
اضَ 2 ،وأ َ ْر َ
اط ِ
ْ
ت ِ
ضى.
ِليَ ْك ِر ُزوا بِ َملَ ُكو ِ
هللا َويَ ْشفُوا ال َم ْر َ
س ْبعِينَ آخ َِرينَ أ َ ْي ً
عيَّنَ َّ
لوقا َ – 2-1 :10وبَ ْع َد ذلِكَ َ
ام َوجْ ِه ِه إِلَى ُك ِّل َمدِينَ ٍة َو َم ْو ِ
ضاَ ،وأ َ ْر َ
الربُّ َ
سلَ ُه ُم اثْنَي ِْن اثْنَي ِْن أ َ َم َ
ضعٍ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
صا ِد أ َ ْن ي ُْر ِس َل فَعَلَةً
ُ
ُ
َحي ُ
صا َد َكثِ ٌ
يرَ ،ول ِك َّن الفَعَلَةَ قَ ِليلونَ  .فَاطلبُوا ِم ْن َربّ ِ ال َح َ
ي2 .فَقَا َل لَ ُه ْم :إِ َّن ال َح َ
ْث َكانَ ه َُو ُم ْز ِمعًا أ َ ْن يَأتِ َ
صا ِدهِ.
ِإلَى َح َ
ب
لوقا َ – 9-8 :10وأَيَّةَ َمدِينَ ٍة َدخ َْلت ُ ُموهَا َوقَبِلُو ُك ْم ،فَ ُكلُوا ِم َّما يُقَ َّد ُم لَ ُك ْمَ 9 ،وا ْشفُوا ْال َم ْر َ
ضى الَّذِينَ فِي َهاَ ،وقُولُوا لَ ُه ْم :قَ ِد ا ْقت ََر َ
ِم ْن ُك ْم َملَ ُكوتُ هللاِ.
علَ ْي ِه قَائِلِينَ ِ :إنَّنَا َو َج ْدنَا ه َذا يُ ْف ِس ُد األ ُ َّمةََ ،ويَ ْمنَ ُع أ َ ْن ت ُ ْع َ
ص َر ،قَائِالًِ :إنَّهُ ه َُو
لوقا َ – 2 :23وا ْبت َ َدأُوا يَ ْشت َ ُكونَ َ
طى ِج ْزيَةٌ ِلقَ ْي َ
َم ِسي ٌح َم ِلكٌ .
سوعُ.
ص َر قَائِلِينَ ِ :إنَّهُ يُو َج ُد َم ِلكٌ آخ َُر :يَ ُ
أعمال الرسل َ – 7 :17وقَ ْد قَبِلَ ُه ْم يَا ُ
سونُ َ .وه ُؤالَ ِء ُكلُّ ُه ْم يَ ْع َملُونَ ِ
ض َّد أَحْ ك َِام قَ ْي َ
ت هللاِ.
َص بِ َملَ ُكو ِ
أعمال الرسل  – 10-8 :19ث ُ َّم َد َخ َل ْال َمجْ َم َعَ ،و َكانَ يُ َجاه ُِر ُم َّدة َ ثَالَث َ ِة أ َ ْش ُه ٍر ُم َحا ًّجا َو ُم ْقنِعًا فِي َما يَ ْخت ُّ
َ 9ولَ َّما َكانَ قَ ْو ٌم يَتَقَس َّْونَ َوالَ يَ ْقنَعُونَ  ،شَاتِ ِمينَ َّ
ع ْن ُه ْم َوأ َ ْف َرزَ التَّالَ ِمي َذُ ،م َحا ًّجا ُك َّل يَ ْو ٍم فِي
ور ،ا ْعت َزَ َل َ
ام ْال ُج ْم ُه ِ
الط ِريقَ أ َ َم َ
ع َج ِمي ُع السَّا ِكنِينَ ِفي أ َ ِسيَّاِ ،م ْن يَ ُهو ٍد
الربّ ِ يَ ُ
س ِم َع َك ِل َمةَ َّ
سو َ
يرانُّ ُ
س ِة ِإ ْن َ
َمد َْر َ
سنَتَي ِْنَ ،حتَّى َ
سَ 10 .و َكانَ ذلِكَ ُم َّدة َ َ
ان ا ْس ُمهُ ِت َ
س ٍ
َويُونَانِ ِيّينَ .
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يرونَ ِإلَى ْال َم ْن ِز ِل ،فَ َ
ت هللاِ،
طفِقَ يَ ْش َر ُح لَ ُه ْم شَا ِهدًا ِب َملَ ُكو ِ
أعمال الرسل  – 31-23 : 28فَعَيَّنُوا لَهُ يَ ْو ًما ،فَ َجا َء ِإلَ ْي ِه َك ِث ُ
ض ُه ْم لَ ْم
ض ُه ْم بِ َما قِيلََ ،وبَ ْع ُ
اء24 .فَا ْقتَنَ َع بَ ْع ُ
س ِ
سى َواأل َ ْنبِيَ ِ
اء بِأ َ ْم ِر يَ ُ
عِ ،منَ ال َّ
سو َ
َو ُم ْقنِعًا إِيَّا ُه ْم ِم ْن نَا ُم ِ
صبَاحِ إِلَى ْال َم َ
وس ُمو َ
ص َرفُوا َو ُه ْم َ
ُس آبَا َءنَا
غي ُْر ُمت َّ ِفقِينَ بَ ْع ُ
س َك ِل َمةً َو ِ
ض ُه ْم َم َع بَ ْع ٍ
سنًا كَلَّ َم ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
ض ،لَ َّما قَا َل بُولُ ُ
اح َدةً«:إِنَّهُ َح َ
يُؤْ ِمنُوا25 .فَا ْن َ
ست َ ْن ُ
ظ ُرونَ نَ َ
ي ِ 26قَائِالً :ا ْذهَبْ ِإلَى ه َذا ال َّ
ْص ُرونَ 27 .أل َ َّن
بِإِ َ
ش ْع ِ
ظ ًرا َوالَ تُب ِ
س ْمعًا َوالَ ت َ ْف َه ُمونَ َ ،و َ
ست َ ْس َمعُونَ َ
ب َوقُ ْلَ :
ش ْعيَا َء النَّبِ ّ
غلُ َ
ب ه َذا ال َّ
ب قَ ْد َ
ْص ُروا ِبأ َ ْعيُ ِن ِه ْم َويَ ْس َمعُوا ِبآ َذا ِن ِه ْم َويَ ْف َه ُموا
س ِمعُوا ث َ ِقيالًَ ،وأ َ ْعيُنُ ُه ْم أ َ ْغ َم ُ
ش ْع ِ
قَ ْل َ
ضوهَاِ .لئَالَّ يُب ِ
ظَ ،و ِبآ َذا ِن ِه ْم َ
ص ِ
سيَ ْس َمعُونَ !»َ 29 .ولَ َّما قَا َل ه َذا
هللا قَ ْد أ ُ ْر ِس َل إِلَى األ ُ َم ِمَ ،و ُه ْم َ
بِقُلُوبِ ِه ْم َويَ ْر ِجعُوا ،فَأ َ ْش ِفيَ ُه ْم28 .فَ ْليَ ُك ْن َم ْعلُو ًما ِع ْن َد ُك ْم أ َ َّن َخالَ َ
30
َين فِي بَ ْي ٍ
ت ا ْست َأ ْ َج َرهُ ِلنَ ْف ِس ِهَ .و َكانَ يَ ْقبَ ُل َج ِمي َع الَّذِينَ
سنَتَي ِْن ك ِ
ام بُولُ ُ
َم َ
س َ
ضى ْاليَ ُهو ُد َولَ ُه ْم ُمبَا َحثَةٌ َكثِ َ
َاملَت ِ
يرة ٌ فِي َما بَ ْينَ ُه ْمَ .وأَقَ َ
31
ْ
ع ال َم ِسيحِ بِ ُك ِّل ُم َجاه ََرةٍ ،بِالَ َمانِعٍ.
َار ًزا بِ َملَ ُكو ِ
الربّ ِ يَ ُ
ت هللاَِ ،و ُمعَ ِلّ ًما بِأ َ ْم ِر َّ
سو َ
يَ ْد ُخلُونَ ِإلَ ْي ِه ،ك ِ
ش َها َدة ً ِل َج ِميعِ األ ُ َم ِم .ث ُ َّم يَأْتِي ْال ُم ْنت َ َهى.
ت ه ِذ ِه فِي ُك ِّل ْال َم ْس ُكونَ ِة َ
َارةِ ْال َملَ ُكو ِ
متى َ – 14 :24ويُ ْك َر ُز بِبِش َ
س ْعيِي َو ْال ِخ ْد َمةَ الَّتِي
ب ِل َ
أعمال الرسل َ – 25-24 :20ول ِكنَّنِي لَ ْستُ أَحْ ت َ ِس ُ
ش ْيءٍ َ ،والَ نَ ْف ِسي ث َ ِمينَةٌ ِع ْندِيَ ،حتَّى أُت َ ِ ّم َم بِفَ َرحٍ َ
ضا ،أ َ ْنت ُ ْم َج ِميعًا الَّذِينَ َم َر ْرتُ
َارةِ نِ ْع َم ِة هللاَِ 25 .واآلنَ هَا أَنَا أ َ ْعلَ ُم أَنَّ ُك ْم الَ ت ََر ْونَ َوجْ ِهي أ َ ْي ً
الربّ ِ يَ ُ
أ َ َخ ْذت ُ َها ِمنَ َّ
سو َ
ع ،أل َ ْش َه َد بِبِش َ
ت هللاِ.
َار ًزا ِب َملَ ُكو ِ
بَ ْينَ ُك ْم ك ِ
ت يُبَ َّ
سهُ ِإلَ ْي ِه.
ش ُر بِ َملَ ُكو ِ
وس َواأل َ ْنبِيَا ُء ِإلَى يُو َحنَّاَ .و ِم ْن ذلِكَ ْال َو ْق ِ
َص ُ
ت هللاَِ ،و ُك ُّل َو ِ
لوقا َ – 16 :16كانَ النَّا ُم ُ
اح ٍد يَ ْغت ِ
ب نَ ْف َ
ض.
متى ِ – 10 :6ليَأ ْ ِ
ت َملَ ُكوتُكَ ِ .لت َ ُك ْن َم ِشيئَتُكَ َك َما فِي ال َّ
س َم ِ
علَى األ َ ْر ِ
اء كَذلِكَ َ
ان ُّ
س ْل َ
ت اب ِْن َم َحبَّتِ ِه14 ،الَّذِي لَنَا فِي ِه ْال ِف َدا ُء ،بِ َد ِم ِه ُ
غ ْف َرانُ
الظ ْل َم ِةَ ،ونَقَلَنَا إِلَى َملَ ُكو ِ
كولوسي  – 14-13 :1الَّذِي أ َ ْنقَ َذنَا ِم ْن ُ
ط ِ
ْال َخ َ
طايَا.
اء َواأل َ ْم َواتِ.
علَى األَحْ يَ ِ
اشِ ،ل َك ْي يَ ُ
سو َد َ
ام َو َ
ع َ
رومية  – 9-14ألَنَّهُ ِله َذا َماتَ ْال َم ِسي ُح َوقَ َ
متى ِ – 17 :4م ْن ذلِكَ َّ
س َم َاواتِ.
سو ُ
ب َملَ ُكوتُ ال َّ
ان ا ْبت َ َدأ َ يَ ُ
ع يَ ْك ِر ُز َويَقُولُ :تُوبُوا ألَنَّهُ قَ ِد ا ْقت ََر َ
الز َم ِ
عيُونَ ُه ْم َك ْي يَ ْر ِجعُوا ِم ْن ُ
ش ْي َ
س ْل َ
ان ال َّ
ظلُ َما ٍ
ان ِإلَى هللاَِ ،حتَّى يَنَالُوا
أعمال الرسل ِ – 18 :26لت َ ْفت َ َح ُ
ورَ ،و ِم ْن ُ
ت ِإلَى نُ ٍ
ط ِ
ط ِ
غ ْف َرانَ ْال َخ َ
ان ِبي ُ
َصيبًا َم َع ْال ُمقَ َّدسِينَ .
طايَا َون ِ
ِب ِ
اإلي َم ِ
ْطي ُك ْم
اخ ِل ُك ْمَ ،وأ َ ْن ِز ُ
ب ْال َح َج ِر ِم ْن لَحْ ِم ُك ْم َوأُع ِ
ْطي ُك ْم قَ ْلبًا َجدِيدًاَ ،وأَجْ عَ ُل ُرو ًحا َجدِي َدة ً فِي َد ِ
حزقيال َ – 27-26 :36وأُع ِ
ع قَ ْل َ
ضيَ ،وتَحْ فَ ُ
َامي َوت َ ْع َملُونَ بِ َها.
ظونَ أَحْ ك ِ
وحي فِي َد ِ
ب لَحْ ٍمَ 27.وأَجْ عَ ُل ُر ِ
قَ ْل َ
اخ ِل ُك ْمَ ،وأَجْ عَلُ ُك ْم ت َ ْسلُ ُكونَ فِي فَ َرائِ ِ
ضا فِي ْالبُ َدا َءةِ61 .فَت َ َذ َّك ْرتُ َكالَ َم
علَ ْينَا أ َ ْي ً
أعمال الرسل  –18-15 :11فَلَ َّما ا ْبت َ َدأْتُ أَتَكَلَّ ُمَ ،ح َّل ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
علَ ْي ِه ْم َك َما َ
ُس َ
الروحِ ْالقُد ُِس17 .فَإِ ْن َكانَ هللاُ قَ ْد أ َ ْع َ
ضا
طا ُه ُم ْال َم ْو ِهبَةَ َك َما لَنَا أ َ ْي ً
ستُعَ َّمدُونَ بِ ُّ
َّ
ْف قَالَ :إِ َّن يُو َحنَّا َ
ع َّم َد بِ َماءٍ َوأ َ َّما أ َ ْنت ُ ْم فَ َ
الربّ ِ َكي َ
18
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
س َكتُواَ ،وكَانُوا يُ َم ِ ّجدُونَ هللاَ قَائِلِينَ :
بِال َّ
الربّ ِ يَ ُ
س ِويَّ ِة ُمؤْ ِمنِينَ بِ َّ
سو َ
س ِمعُوا ذلِكَ َ
ع ال َم ِسيحِ ،فَ َم ْن أنَا؟ أقَاد ٌِر أ ْن أ ْمنَ َع هللاَ؟ .فَل َّما َ
ُ
ْ
َ
َ
ِإذًا أ ْع َ
ضا الت َّ ْوبَةَ ِلل َحيَاةِ.
طى هللاُ األ َم َم أ ْي ً
لوقا َ – 14-13 :18وأ َ َّما ْالعَ َّ
صد ِْر ِه قَائِالً :اللّ ُه َّم
ع ْينَ ْي ِه نَحْ َو ال َّ
س َم ِ
اء ،بَ ْل قَ َر َ
ش ُ
ع َ
ف ِم ْن بَ ِعيدٍ ،الَ يَشَا ُء أ َ ْن يَ ْرفَ َع َ
علَى َ
ار فَ َوقَ َ
سه ُ
ار َح ْمنِي ،أَنَا ْالخ ِ
ْ
ض ُعَ ،و َم ْن يَ َ
سهُ يَت َّ ِ
َاط َ
ض ُع نَ ْف َ
ئ14 .أَقُو ُل لَ ُك ْمِ :إ َّن ه َذا نَزَ َل ِإلَى بَ ْيتِ ِه ُمبَ َّر ًرا دُونَ َذاكَ  ،أل َ َّن ُك َّل َم ْن يَ ْرفَ ُع نَ ْف َ
يَ ْرت َ ِف ُع.
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أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ دانيال  .44 :2تنبَّأ أنبياء العهد القديم بمجيء المسيّا (أو الممسوح) في المستقبل ،وسيُقيم إلهُ السموات ملكوتً :
آ  -سيدوم  1000سنة
ب -لن ينقرض أبدًا
ج -سيكون مؤقّتًا
 .2اقرأ متى  . 23،17 :4ماذا كانت رسالة يسوع؟
 .3اقرأ مرقس  .15-14 :1كرزَ يسوع بملكوت ـــــــــــــــــــ .
 .4اقرأ لوقا  .43 :4أُر ِس َل الله يسوع لكي ــــــــــــــــــــــــــــ .
 .5اقرأ يوحنا  .25 :4في الكتاب المقدّس ،لم يشرح يسوع مطلقًا لليهود ما عناه عندما كان يتحدّث عن الملكوت .كان
الملكوت أحد مفاهيم العهد القديم الذي كانوا
آ  -يعرفون القليل عنه
ب -يعتقدون بأنّه لن يأتي مطلقًا
ج -يبحثون عنه
 .6اقرأ لوقا  .2-1 :9ما األشياء الثالثة التي فعلها االثنا عشر؟
 .7اقرأ لوقا  .9-8 ،2-1 :10ما الرسالة التي طلب يسوع من السبعين أن يكرزوا بها؟
 .8اقرأ لوقا  .2 :23بحسب تعريف اليهود أنفسهمّ ،
فإن كلمة ‘‘المسيح’’ تعني الشخص الذي ـــــــــــــــــــــــــــــ .
بأن الرسول بولس علَّم ّ
 .9اقرأ أعمال الرسل  .7 :17قال اليهود ناقضين القانون الروماني ّ
أن هناك ـــــــــــــ آخر
ــــــــــــــــ .
 .10اقرأ أعمال الرسل  .10-8 :19تحدّث بولس بجرأةٍ في أفسس ُمحا ًّجا و ُمقنعًا اآلخرين بشأن ــــــــــــــــــــــ .
 .11اقرأ أعمال الرسل  .31-23 :28ماذا كان موضوع كرازة الرسول بولس؟
ُكرز بها في العالم كلّه؟
 .12اقرأ متى  .14 :24ما الرسالة التي يجب أن ي َ
 .13اقرأ أعمال الرسل  .25-24 :20في بعض األحيان ،يُشار إلى إنجيل الملكوت على أنّه إنجيل
ـــــــــــــــــــــــــــ .
ي ِ للملكوت .كان الملكوت الرسالة التي نادى
 .14اقرأ لوقا  .16 :16من المستحيل فَهم رسالة يسوع دون فهم أساس ّ
بها يسوع ،وهي الوحيدة التي أوصى تالميذه:
آ  -بالكرازة بها
ب -بتجاهلها
ج -بالتأ ُمل فيها
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ي ،ملكوت الله هو ُحك ُم الله .كيف تع ِبّر هذه اآلية عن ذلك؟
 .15اقرأ متى  .10 :6بشك ٍل أساس ّ
 .16اقرأ كولوسي  14-13 :1و رومية  .9 :14ضمن عبارة ‘‘ملكوت الله’’ ،توجد فكرة ُ مجموعة من األشخاص
الذين
آ  -سيطلبون من يسوع أن يدخل إلى قلوبهم
كم الشيطان)
ب  -سيقبلون حكم الله (ويرفضون ُح َ
ج  -سينض ّمون إلى الكنيسة

ويحصلون على غفرانه.

 .17اقرأ متى  .17 :4يتطلَّب الدخول إلى ملكوت الله تغيير القلب .تغيير القلب هذا هو ما يدعوه الكتاب المقدّس:
آ  -الكفّارة
ب  -أعمال الناموس
ج  -التوبة
 .18اقرأ أعمال الرسل  .18 :26هل انتقلتَ من:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى النور ،ومن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشيطان إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حتى تنال غفران الخطايا؟
عطيتَ قلبًا جديدًا ورو ًحا جديدة يجعالنك تسير
 .19اقرأ حزقيال  27-26 :36و أعمال الرسل  .18-15 :11هل أ ُ ِ
في طرق الله؟
 .20اقرأ لوقا  .14-13 :18هل طلبتَ من الله غفران خطاياك؟

اإلجابات
 .1اقرأ دانيال  .44 :2تنبَّأ أنبياء العهد القديم بمجيء المسيّا (أو الممسوح) في المستقبل ،وسيُقيم إلهُ السموات
ملكوتً :
ب -لن ينقرض أبدًا
 .2اقرأ متى  .23 ،17 :4ماذا كانت رسالة يسوع؟
اقترب ملكوت السموات
توبوا ،ألنّه قد
َ
 .3اقرأ مرقس  .15-14 :1كرزَ يسوع بملكوت ـــــــــــــــــــ .
ملكوت الله
 .4اقرأ لوقا  .43 :4أرسل الله يسوع لكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .
شر بملكوت الله
يُب ِ ّ
 .5اقرأ يوحنا  .25 :4في الكتاب المقدّس ،لم يشرح يسوع مطلقًا لليهود ما عناه عندما كان يتحدّث عن الملكوت .كان
الملكوت أحد مفاهيم العهد القديم الذي كانوا
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ج -يبحثون عنه
 .6اقرأ لوقا  .2-1 :9ما األشياء الثالثة التي فعلها االثنا عشر؟
أخرجوا الشياطين ،شَفوا المرضى ،وبشّروا بملكوت الله
 .7اقرأ لوقا  .9-8 ،2-1 :10ما الرسالة التي طلب يسوع من التالميذ أن يكرزوا بها؟
ملكوت الله
 .8اقرأ لوقا  .2 :23بحسب تعريف اليهود أنفسهمّ ،
فإن كلمة ‘‘المسيح’’ تعني الشخص الذي ـــــــــــــــــــــــــــــ .
هو ملك
بأن الرسول بولس علَّم ّ
 .9اقرأ أعمال الرسل  .7 :17قال اليهود ناقضين( ،خالفًا للقانون )..القانون الروماني ّ
أن
هناك ـــــــــــــ آخر ــــــــــــــــ .
ملكًا  /يسوع
 .10اقرأ أعمال الرسل  .10-8 :19تحدّث بولس بجرأةٍ في أفسس ُمحا ًّجا و ُمقنعًا اآلخرين بشأن ــــــــــــــــــــــ .
ملكوت الله
 .11اقرأ أعمال الرسل  .31-23 :28ماذا كان موضوع كرازة الرسول بولس؟
بالرب يسوع المسيح
ملكوت الله ،و ُمع ِلّ ًما األمور المتع ِلّقة
ِّ
ُكرز بها في العالم كلّه؟
 .12اقرأ متى  .14 :24ما الرسالة التي يجب أن ي َ
إنجيل الملكوت
 .13اقرأ أعمال الرسل  .25-24 :20في بعض األحيان ،يُشار إلى إنجيل الملكوت على أنّه إنجيل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نعمة الله
ي ٍ للملكوت .كان الملكوت الرسالة التي نادى
 .14اقرأ لوقا  .16 :16من المستحيل فَهم رسالة يسوع دون فهم أساس ّ
بها يسوع ،وهي الوحيدة التي أوصى تالميذه:
آ  -بالكرازة بها
ي ،ملكوت الله هو ُحك ُم الله .كيف تع ِبّر هذه اآلية عن ذلك؟
 .15اقرأ متى  .10 :6بشك ٍل أساس ّ
بأن تكون مشيئة الله على األرض كما هي مشيئته في السماء
 .16اقرأ كولوسي  14-13 :1و رومية  .9 :14ضمن عبارة ‘‘ملكوت الله’’ ،توجد فكرة ُ مجموعة من األشخاص
الذين
ب  -سيقبلون حكم الله (ويرفضون ُحك َم الشيطان) ويحصلون على غفرانه.
 .17اقرأ متى  .17 :4يتطلَّب الدخول إلى ملكوت الله تغيير القلب .تغيير القلب هذا هو ما يدعوه الكتاب المقدّس:
ج -التوبة
 .18اقرأ أعمال الرسل  .18 :26هل انتقلتَ من:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلى النور ،ومن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشيطان إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حتى تنال غفران الخطايا؟
الظلمة  /سلطان  /الله
عطيتَ قلبًا جديدًا ورو ًحا جديدة يجعالنك تسير
 .19اقرأ حزقيال  27-26 :36و أعمال الرسل  .18-15 :11هل أ ُ ِ
في طرق الله؟
 .20اقرأ لوقا  .14-13 :18هل طلبتَ من الله غفران خطاياك؟
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خلّص
موضوع اإليمان الذي يُ ِ
بقلم دون كرو
القس فجأة ً بقول هذه الكلمات‘‘ :هل تأخذ هذه
س ،بدأ
لنفترض أنّه في يوم زفاف رج ٍل ما وهو
ُّ
واقف أمام ال ِق ّ
ٌ
ِّ
اعتبارا من هذا اليوم فصاعدًا لتُزيل الغُبار
ولتنظف بيتك وتغس َل أطباقك؟ هل تأخذها
المرأة لتكون طبّاخةً شخصيَّةً لك
ً
صا
عن األرض وعن مفروشات البيت ما دمتما على قيد الحياة؟’’ فجأة ً تقول العروس‘‘ :توقَّف! إذا أردتني أن أكون شخ ً
بمجرد هذه األمور لك ،يمكنك توظيف خادمة .أُريدك أن تُحبّني وتتَّخذني زوجةً لما أنا عليه .إذا اتَّخذتني زوجة
ليقوم
ّ
ُ
ُ
كما أنا ،سوف أقوم بجميع هذه األشياء لك ،لكن أريدك أن تتَّخذني أنا! ك ُّل ما أنا عليه! ال أريدك أن تأخذ فقط الفوائد التي
أق ّدِمها وليس أنا كشخص’’.
المعلّمين لم يُالحظوا قَط ّ
قال أي .دبليو توزر  A. W. Tozerما يلي‘‘ :يبدو اآلن غريبًا ّ
أن الموضوع
أن بعض
ِ
ُخلّص ليس سوى المسيح نفسه ،ليس ‘‘قدرته على أن يُخلّصنا’’ أو ‘‘ربوبيّته’’ ،لكن المسيح
ي الوحيد لإليمان الذي ي ِ
الحقيق ّ
نفسه .لن ي َهب الله الخالص للشخص الذي يؤمن بإحدى وظائف المسيح ،كما ّ
أن إحدى هذه الوظائف لم تُقَدَّم على
المخلّص .إنّها جميعها ُمجسَّدة ٌ في
اإلطالق كموضوع اإليمان .كما ال يحثّنا على أن نؤمن بالكفارة أو الصليب أو كهنوت
ِ
شخص المسيح ،لكنّها غير منفصل ٍة مطلقًا عن بعضها البعض ،وال يمكن عزل واحدةٍ عن البقيّة .ومن غير ال ُمحت َ َمل أن
يُس َمح لنا بقبول إحدى وظائف المسيح ورفض وظيف ٍة أُخرىّ .
كرر
إن فكرة السماح لنا بهذا الشيء هي هرطقة حديثة ،وأ ُ ِ ّ
القول إنّها مثل ك ّل هرطقة أُخرى لها عواقبها السيِّئة بين المسيحيّين’’( .جذور األبرار ،الصفحات .)86 – 84
ي لماذا نُش ّدِد على جزءٍ من المسيح (فوائده) أو على وظيف ٍة من وظائف المسيح وليس
هل استوعبتم الفكرة؟ أ ّ
على المسيح نفسه؟ ّ
إن هذا يشبه قبول زوجة في الزواج كطاهية شخصيّة لك وليس لشخصها.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
س ْل َ
يوحنا َ – 12 :1وأ َ َّما ُك ُّل الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأ َ ْع َ
يروا أ َ ْوالَ َد هللاِ ،أَي ِ ْال ُمؤْ ِمنُونَ بِاس ِْم ِه.
طا ُه ْم ُ
ص ُ
طانًا أ َ ْن يَ ِ
ص أ َ ْنتَ َوأ َ ْه ُل بَ ْيتِكَ .
الربّ ِ يَ ُ
أعمال الرسل  – 31 :16فَقَاالَِ :آم ْن بِ َّ
سو َ
ع ْال َم ِسيحِ فَت َْخلُ َ
اربُّ َ ،وأ َ ْنت ُ ْم الَ ت َ ْفعَلُونَ َما أَقُولُهُ؟
لوقا َ – 46 :6و ِل َما َذا ت َ ْد ُ
اربُّ  ،يَ َ
عونَنِي :يَ َ
ش ْعبَهُ ِم ْن َخ َ
طايَا ُه ْم.
ص َ
ست َ ِل ُد ا ْبنًا َوت َ ْد ُ
عو ا ْس َمهُ يَ ُ
ع .ألَنَّهُ يُخ َِلّ ُ
سو َ
متى  – 21 :1فَ َ
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علَ ْي ِه قَا ِئلِينَ ِ :إنَّنَا َو َج ْدنَا ه َذا يُ ْف ِس ُد األ ُ َّمةََ ،ويَ ْمنَ ُع أ َ ْن ت ُ ْع َ
ص َر ،قَا ِئالًِ :إنَّهُ ه َُو
لوقا َ – 2 :23وا ْبت َ َدأُوا يَ ْشت َ ُكونَ َ
طى ِج ْزيَةٌ ِلقَ ْي َ
َم ِسي ٌح َم ِلكٌ .
رومية  – 16 :1أل َ ِنّي لَ ْستُ أ َ ْست َِحي ِبإِ ْن ِجي ِل ْال َم ِسيحِ ،ألَنَّهُ قُ َّوة ُ ِ
يِ.
هللا ِل ْل َخالَ ِ
ص ِل ُك ِّل َم ْن يُؤْ ِمنُ ِ :ل ْليَ ُهو ِد ّ
ي ِ أ َ َّوالً ث ُ َّم ِل ْليُونَا ِن ّ
ب
ع ْال َم ِسيحِْ ،ال َم ْد ُ
ع ُّو َر ُ
ع ْب ٌد ِليَ ُ
سو َ
ع َد ِب ِه ِبأ َ ْن ِبيَائِ ِه فِي ْال ُكت ُ ِ
رومية  – 3-1 :1بُولُ ُ
سَ ،
سبَقَ فَ َو َ
سوالًْ ،ال ُم ْف َر ُز ِإل ْن ِجي ِل هللاِ2 ،الَّذِي َ
سدِ.
س ِةَ 3 ،
ْال ُمقَ َّد َ
ار ِم ْن نَ ْس ِل َد ُاو َد ِم ْن ِج َه ِة ْال َج َ
ع ِن ا ْب ِن ِه .الَّذِي َ
ص َ
ير.
سدِي َويَ ْش َر ُ
يوحنا َ – 54 :6م ْن يَأ ْ ُك ُل َج َ
ب َد ِمي فَلَهُ َحيَاة ٌ أَبَ ِديَّةٌَ ،وأَنَا أُقِي ُمهُ فِي ْاليَ ْو ِم األ َ ِخ ِ
غالطية  – 27 :3أل َ َّن ُكلَّ ُك ُم الَّذِينَ ا ْعت َ َم ْدت ُ ْم بِ ْال َم ِسيحِ قَ ْد لَبِ ْست ُ ُم ْال َم ِسي َح.
ض َ
س.
سو ُ
ع الَّذِي أ َ ْنتَ ت َ ْ
س َمن ِ
الربُّ  :أَنَا يَ ُ
س ِيّدُ؟» فَقَا َل َّ
صعْبٌ َ
أعمال الرسل  – 6-5 :9فَقَالََ :م ْن أ َ ْنتَيَا َ
ط ِه ُدهَُ .
َاخ َ
علَيْكَ أ َ ْن ت َْرفُ َ
الربُّ  :قُ ْم َوا ْد ُخ ِل ْال َمدِينَةَ فَيُقَا َل لَكَ َما َذا يَ ْنبَ ِغي أ َ ْن ت َ ْفعَلَ.
اربُّ َ ،ما َذا ت ُ ِري ُد أ َ ْن أ َ ْفعَلَ؟فَقَا َل لَهُ َّ
6فَقَا َ َل َوه َُو ُم ْرت َ ِع ٌد َو ُمت َ َح ِيّ ٌر :يَ َ
ت
يم ِمنَ األ َ ْم َوا ِ
رومية  – 4 :7إِذًا يَا إِ ْخ َوتِي أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْي ً
َص ُ
ضا قَ ْد ُمت ُّ ْم ِللنَّا ُم ِ
س ِد ْال َم ِسيحِِ ،ل َك ْي ت ِ
وس بِ َج َ
يروا آلخ ََرِ ،للَّذِي قَ ْد أُقِ َ
ِلنُثْ ِم َر ِهللِ.

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ يوحنا  .12 :1ك ّل الذين قبلوا:
آ  -الربّ يسوع المسيح
كمخلّص
ب -يسوع
ِ
ج -يسوع كربّ ٍ
ككاهن ،أعطاهم سلطانًا أن يصيروا أوالد الله.
د  -يسوع
ٍ
نأتمن أنفسنا)؟
 .2اقرأ أعمال  .31 :16ب َمن يجب أن نؤمن (أي نثِقِ ،
ضمنًا كلمة ‘‘ربّ ’’؟
 .3اقرأ لوقا  .46 :6ما الذي تعنيه ُ
ضمنًا كلمة ‘‘يسوع’’؟
 .4اقرأ متى  .21 :1ما الذي تعنيه ُ
ضمنًا كلمة ‘‘المسيح’’؟
 .5اقرأ لوقا  .2 :23ما الذي تعنيه ُ
السارة هو ـــــــــــــــــــــــــ .
 .6اقرأ رومية  .16 :1بحسب هذه اآلية ،اإلنجيل أو األخبار
ّ
ي ﺑ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 .7اقرأ رومية  .3-1 :1يتر ّكز إنجيل الله حول ،أو هو َمعن ٌّ
جزءٍ من ابنه أو ابنه كلّه؟
 .8اقرأ يوحنا  .54 :6عندما تأك ُل شيئًا ،على ماذا يد ُّل هذا العمل؟
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ي جزءٍ من المسيح يلبس؟ ـــــــــــــــــــــــ .
 .9اقرأ غالطية  .27 :3عندما يعتم ُد
ٌ
شخص ما بالمسيح ،أ ّ
تحو َل شاول إلى المسيح ،ما السؤاالن اللذان طرحهما على يسوع؟
 .10اقرأ أعمال الرسل  .6-5 :9عندما َّ
 .11اقرأ رومية  .4 :7ب َمن يجب أن نقترن؟
ي ِ جزءٍ منه نقترن؟
بأ ّ
باقتران ج ِيّد بالمسيح؟
 .12هل تتمتَّع
ٍ
هل تتحدَّث وتتواصل معه وتُحبّه وتعبده؟

اإلجابات
 .1اقرأ يوحنا  .12 :1ك ّل الذين قبلوا:
الرب يسوع المسيح ،أعطاهم سلطانًا أن يصيروا أوالد الله
آ-
ّ
 .2اقرأ أعمال  .31 :16بمن يجب أن نؤمن (أي ن ِثق ،نأتمن أنفسنا [نأتمنه على])؟
الرب يسوع المسيح
ّ
ضمنًا كلمة ‘‘ربّ ’’؟
 .3اقرأ لوقا  .46 :6ما الذي تعنيه ُ
الس ِيّد ،الحاكم ،الرئيس ،الذي يحقُّ له أن يُسيطر على حياتنا .وتعني هذه الكلمة ضمنًا األُلوهيَّة
ضمنًا كلمة ‘‘يسوع’’؟
 .4اقرأ متى  .21 :1ما الذي تعنيه ُ
يسوع ك ُمخ ِلّص
ضمنًا كلمة ‘‘المسيح’’؟
 .5اقرأ لوقا  .2 :23ما الذي تعنيه ُ
يسوع كملكنا ومسيحنا
السارة هما ـــــــــــــــــــــــــ .
 .6اقرأ رومية  .16 :1بحسب هذه اآلية ،اإلنجيل أو األخبار
ّ
المسيح نفسه ،م ّما يشمل ك ّل فوائده
ي ﺑ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 .7اقرأ رومية  .3-1 :1يتر ّكز إنجيل الله حول ،أو هو َمعن ٌّ
ابن الله ،يسوع المسيح ربّنا
جزءٍ من ابنه أو بابنه كلّه؟
ابنه كلّه
 .8اقرأ يوحنا  .54 :6عندما تأك ُل شيئًا ،على ماذا يد ُّل هذا العمل؟
وقوتك
يد ُّل على أنّك تتناوله كلّه.
بمعنى آخر ،إنّ ما تأكله يصبح حياتك ّ
ً
ي جزءٍ من المسيح يلبس ـــــــــــــــــــــــ .
 .9اقرأ غالطية  .27 :3عندما يعتم ُد
ٌ
شخص ما بالمسيح ،أ ّ
المسيح كلّه
تحو َل شاول إلى المسيح ،ما السؤاالن اللذان طرحهما على يسوع؟
 .10اقرأ أعمال الرسل  .6-5 :9عندما َّ
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َمن أنتَ وماذا تريد منّي أن أفعل؟
 .11اقرأ رومية  .4 :7ب َمن يجب أن نقترن؟
بالرب يسوع المسيح
ّ
بأي ِ جزءٍ منه نقترن؟
ّ
نقترنُ به كلّه
باقتران ج ِيّد بالمسيح؟ هل تتحدَّث وتتواصل معه وتُحبّه وتعبده؟
 .12هل تتمتَّع
ٍ
هل تتحدَّث وتتواصل معه وتُحبّه وتعبده؟
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االستخدام الصحيح لناموس هللا
بقلم دون كرو
في أحد األيام ،كنت أنا وجوي نتحدّث إلى بيل وستيف عند البحيرة .وقد ُ
ط ِرح السؤال التالي‘‘ :كيف يمكن أن
يكون األشخاص الذين لم يسمعوا مطلقًا عن الله أو عن يسوع المسيح مسؤولين أمام الله؟’’ قلتُ ‘‘ ،يا بيل ،لنفترض أنّك
ذهبتَ لزيارة ستيف في منزله ،لكنّه لم يكن موجودًا وكانت زوجته هناك .فإذا أقمتَ عالقة زنا معها ،هل ستشعر بالذنب
النتهاكك حرمة زوجة صديقك؟ وحتى لو أنّك لم تسمع على اإلطالق بالوصايا العشر أو لم تقرأ حتّى الكتاب المقدّس؟
سب على فعلته؟
فمن أين يأتي ذلك الشعور وبأنّه سيُحا َ
إنسان ،من خالل الناموس والضمير ،القدرة على تمييز األعمال الصحيحة والشعور بالذنب
أعطى الله ك ّل
ٍ
نتيجة األعمال الخاطئة .الناموس والضمير هما الوظيفتان اللتان تحاكمان اإلنسان ذاتيًّا ،وهما إ ّما يعمالن على توجيه
يخص سلوكنا (رومية .)15-14 :2
االتّهام لنا أو الحكم بالبراءة في ما
ّ
المخلّص .فتحتُ الكتاب المقدّس سفر
ير أيّة حاجة إلى
كان بيل قد قال لي إنّه
ِ
ٌ
شخص صال ٌح للغاية ،ولذلك لم َ
األول في حياتك ،وهل كنتَ دائ ًما تحبّه أكثر
الخروج  20وبدأت أقرأ ﻟ بيل الوصايا العشر‘‘ .بيل ،هل كان الله وال يزال ّ
ي شيءٍ آخر في العالم؟ إذا كان جوابك نفيًا ،فأنتَ قد خالفتَ الوصيّة األولى’’ (خروج ‘‘ .)3 :20هل سبق لك أن
من أ ّ
بجَّلتَ أحدًا أكثر من الله؟ إذا كنتَ قد فعلت ذلك ،فإنّك تكون قد خالفت الوصيّة الثانية’’ (خروج ‘‘ .)4 :20هل استخدمتَ
صص
اسم يسوع المسيح باطالً أو بصورةٍ سيّئة؟ إنّك تكون قد خالفتَ الوصيّة الثالثة’’ (خروج  .)7 :20هل كنت تخ ِ ّ
كرم أباك
دائ ًما يو ًما ِ ّ
تكرم الله فيه وتعبده؟ إنّك تكون قد خالفتَ الوصيّة الرابعة’’( .خروج ‘‘ .)8 :20هل كنت دائ ًما ت ُ ِ
شخص ما؟ أنت
وأ ّمك في شبابك؟ أنت قد خالفتَ الوصيّة الخامسة’’ (خروج ‘‘ .)12 :20هل غضبتَ غضبًا شديدًا من
ٍ
قد خالفتَ الوصيّة السادسة’’ (قارن خروج  13 :20مع متى ‘‘ .)22-21 :5هل سبق لك وأن نظرتَ إلى امرأةٍ لتشتهيها؟
إنّك تكون قد خالفتَ الوصيّة السابعة’’ (قارن خروج  14 :20مع متى ‘‘ .)28-27 :5هل أخذتَ يو ًما شيئًا يملكه غيرك؟
لقد خالفتَ الوصيّة الثامنة’’ (خروج ‘‘ .)15 :20هل كنت دائ ًما صادقًا في كالمك؟ إذا كان جوابك نفيًّا ،فإنّك تكون قد
ي وق ٍ
شخص
ت مضى في امتالك ما يملكه
ٌ
خالفتَ الوصيّة التاسعة’’ (خروج ‘‘ .)16 :20هل كانت لديك الرغبة في أ ّ
ُخلّص ال ُخطاة؟’’
آخر؟ إنّك قد خالفتَ الوصيّة العاشرة (خروج ‘‘ .)17 :20هل فهمتَ اآلن لماذا قال يسوع إنّه أتى لي ِ
(مرقس .)17-16 :2
ّ
إن المشكلة الكامنة في اعتقادنا بأنّنا صالحون بدرج ٍة كافية ،أو أنّنا نحاول أو نكون صالحين بدرج ٍة كافية تؤ ّهلنا
للذهاب إلى السماء ،هي حقيقة أنّنا جميعًا قد خالفنا الوصايا العشر .تقول اآلية في يعقوب ّ 10 :2
إن َمن حفظ ك ّل الناموس
بارا ،بل ليكشف
لكنّه عثر في واحد ٍة فقط صار مذنبًا ل ُمخالفته الناموس .لم يكن هدف الناموس على اإلطالق أن يجعلك ًّ
فقط خطيّتك (رومية .)20-19 :3
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مخلّص! ّ
قادر على إنقاذك من عقاب الخطيّة.
‘‘مخلّص’’ تتض ّمن فكرة
إن كلمة
ِ
نحن جميعًا نحتاج إلى ِ
ٍ
شخص ٍ
يخلّص الهالكين لتكون لهم حياة أبديّة (متى .)21 :1
يسوع ِ
لكي نكون صالحين بدرج ٍة كافية للذهاب إلى السماء ،يجب أن يكون لدينا بِ ٌّر يعادل بِ َّر الله ( 2كورنثوس
السارة هي ّ
أن يسوع لن يغفر خطاياك فحسب ،بل إنّه يقدّم لك – م ّجانًا – بِ َّره الخاص كعطيّة
 .)21 :5أخبار اإلنجيل
ّ
كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطيّة
(رومية ‘‘ 17 :5ألنّه إن كان بخطيّ ٍة الواح ُد قد ملكَ الموتَ بالواحد فباألولى
ً
ال ِب ِ ّر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح’’).

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ارينَ َو ْال ُخ َ
مرقس َ – 17-16 :2وأ َ َّما ْال َكتَبَةُ َو ْالفَ ِ ّري ِسيُّونَ فَلَ َّما َرأ َ ْوهُ يَأ ْ ُك ُل َم َع ْالعَ َّ
ب
طاةِ ،قَالُوا ِلتَالَ ِمي ِذهَِ :ما بَالُهُ يَأ ْ ُك ُل َويَ ْش َر ُ
ش ِ
ارينَ َو ْال ُخ َ
ص َّحا ُء ِإلَى َ
َم َع ْالعَ َّ
ارا بَ ْل
سو ُ
ضى .لَ ْم آ ِ
ت أل َ ْد ُ
س ِم َع يَ ُ
ط ِبي ٍ
ع َو أَب َْر ً
ب بَ ِل ْال َم ْر َ
ع قَا َل لَ ُه ْم :الَ يَحْ ت َا ُج األ َ ِ
طاةِ؟ 17فَلَ َّما َ
ش ِ
ُخ َ
طاة ً ِإلَى الت َّ ْوبَ ِة.
سانُ ُ ،ك ُّل َم ْن يَ ِدينُ  .ألَنَّكَ فِي َما ت َ ِدينُ َ
علَى نَ ْفسِكَ  .ألَنَّكَ أ َ ْنتَ الَّذِي
رومية ِ – 1 :2لذلِكَ أ َ ْنتَ ِبالَ ُ
غي َْركَ تَحْ ُك ُم َ
اإل ْن َ
ع ْذ ٍر أَيُّ َها ِ
ور بِعَ ْينِ َها.
ت َ ِدينُ ت َ ْفعَ ُل تِ ْلكَ األ ُ ُم َ
يعقوب  – 10 :2أل َ َّن َم ْن َح ِف َ
ار ُمجْ ِر ًما فِي ْال ُك ِّل.
عث َ َر فِي َو ِ
ظ ُك َّل النَّا ُم ِ
وسَ ،و ِإنَّ َما َ
اح َدةٍ ،فَقَ ْد َ
ص َ
ْ
وس ُه ْم تَحْ تَ لَ ْعنَةٍ ،ألَنَّهُ َم ْكتُوبٌ َ :م ْلعُ ٌ
غالطية  – 10 :3أل َ َّن َج ِمي َع الَّذِينَ ُه ْم ِم ْن أ َ ْع َما ِل النَّا ُم ِ
ون ُك ُّل َم ْن الَ يَثبُتُ فِي َج ِميعِ
وس ِليَ ْع َم َل ِب ِه.
ب النَّا ُم ِ
َما ه َُو َم ْكتُوبٌ ِفي ِكت َا ِ
ع ْال َم ِسيحِ،
ع ْال َم ِسيحِ ،آ َمنَّا نَحْ نُ أ َ ْي ً
ضا ِبيَ ُ
ان يَ ُ
سو َ
سو َ
سانَ الَ يَتَبَ َّر ُر ِبأ َ ْع َما ِل النَّا ُم ِ
اإل ْن َ
غالطية ِ – 16 :2إ ْذ نَ ْعلَ ُم أ َ َّن ِ
وس ،بَ ْل ِبإِي َم ِ
س ٌد َما.
ان يَ ُ
سو َ
وس .ألَنَّهُ ِبأ َ ْع َما ِل النَّا ُم ِ
ع الَ ِبأ َ ْع َما ِل النَّا ُم ِ
وس الَ يَتَبَ َّر ُر َج َ
ِلنَتَبَ َّر َر ِبإِي َم ِ
وس بَ ْل تَحْ تَ ال ِنّ ْع َم ِة.
رومية  – 14 :6فَإِ َّن ْالخ ِ
َطيَّةَ لَ ْن ت َ ُ
سو َد ُك ْم ،ألَنَّ ُك ْم لَ ْست ُ ْم تَحْ تَ النَّا ُم ِ
ار
بَ ،واأل َ ُ
س الَّتِي ت ُ ْخ ِط ُ
ب الَ يَحْ ِم ُل ِم ْن ِإثْ ِم االب ِْن .بِ ُّر ْالبَ ِ ّ
ِي ت َ ُموتُ  .اَال ْبنُ الَ يَحْ ِم ُل ِم ْن ِإثْ ِم األ َ ِ
حزقيال  – 20 :18اَلنَّ ْف ُ
ئه َ
علَ ْي ِه يَ ُكونُ َ ،وش َُّر ال ِ ّ
علَ ْي ِه يَ ُكونُ .
ير َ
َ
ش ِ ّر ِ
ُون أ َ ْع َمالُ 7 :
طوبَى ِللَّذِينَ ُ
غ ِف َر ْ
ت
رومية َ – 8-6 :4ك َما يَقُو ُل َد ُاو ُد أ َ ْي ً
ان الَّذِي يَحْ ِس ُ
ضا فِي ت َْط ِوي ِ
اإل ْن َ
ب ِ
ب لَهُ هللاُ بِ ًّرا بِد ِ
س ِ
طايَا ُه ْمُ 8 .
ت َخ َ
ستِ َر ْ
َطيَّةً.
لر ُج ِل الَّذِي الَ يَحْ ِس ُ
الربُّ خ ِ
آثَا ُم ُه ْم َو ُ
ب لَهُ َّ
طوبَى ِل َّ
سالَ ٌم َم َع ِ
ع ْال َم ِسيحِ.
هللا بِ َر ِبّنَا يَ ُ
سو َ
ان لَنَا َ
رومية  – 1 :5فَإِ ْذ قَ ْد تَبَ َّر ْرنَا بِ ِ
اإلي َم ِ
ب.
يرا َونَحْ نُ ُمتَبَ ِ ّر ُرونَ اآلنَ بِ َد ِم ِه ن َْخلُ ُ
رومية  – 9 :5فَبِاأل َ ْولَى َكثِ ً
ض ِ
ص بِ ِه ِمنَ ْالغَ َ
ِيْ :ال َم ِسي ُح ِل ْلبِ ِ ّر ِل ُك ِّل َم ْن يُؤْ ِمنُ .
رومية  – 4 :10أل َ َّن غَايَةَ النَّا ُم ِ
وس ه َ
ار لَنَا ِح ْك َمةً ِمنَ ِ
سةً َو ِف َدا ًء.
 1كورنثوس َ – 30 :1و ِم ْنهُ أ َ ْنت ُ ْم ِب ْال َم ِسيحِ يَ ُ
سو َ
هللا َو ِب ًّرا َوقَ َدا َ
ع ،الَّذِي َ
ص َ
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ان ْال َم ِسيحِْ ،ال ِب ُّر الَّذِي ِمنَ ِ
ان.
ْس ِلي ِب ِ ّري الَّذِي ِمنَ النَّا ُم ِ
هللا ِب ِ
فيلبي َ – 9 :3وأُو َج َد ِفي ِهَ ،ولَي َ
اإلي َم ِ
وس ،بَ ِل الَّذِي ِبإِي َم ِ
ضا ِب ْال َم ِسيحِ.
 1كورنثوس ُ – 1 :11كونُوا ُمت َ َم ِث ّلِينَ ِبي َك َما أَنَا أ َ ْي ً
َطيَّ ِة،
س ِد ْالخ ِ
رومية  – 3 :8ألَنَّهُ َما َكانَ النَّا ُم ُ
ع ِ
ع ْنهُ ،فِي َما َكانَ َ
اج ًزا َ
وس َ
س َل ا ْبنَهُ فِي ِش ْب ِه َج َ
سدِ ،فَاهللُ إِ ْذ أ َ ْر َ
ض ِعيفًا بِ ْال َج َ
سدِ.
َطيَّ ِة ،دَانَ ْالخ ِ
َوألَجْ ِل ْالخ ِ
َطيَّةَ فِي ْال َج َ

أسئلة التل َم َذة
ليخلّص؟
 .1اقرأ مرقس  .17-16 :2ل َمن جاء يسوع ِ
 .2اقرأ رومية  .1 :2عندما ندين اآلخرين ،ماذا نفعل بأنفسنا؟
لماذا؟
 .3اقرأ يعقوب  .10 :2إذا حفظنا ناموس الله ولكن عثرنا في أشياء القليلة ،بماذا نكون مذنبين؟
 .4اقرأ غالطية  .10 :3إذا كنّا
أبرارا بحفظ ناموس الله ،ما مقدار ما يجب أن نحفظ منه؟
ً
وكم من الوقت يجب علينا أن نحفظ هذه الوصايا؟
هل ترى لماذا ال يمكننا أن نخلص من خالل محاولة أن نكون صالحين بدرج ٍة كافيه؟
 .5اقرأ غالطية  .16 :2التبرير هو عطيّة البِر الذي يقدّمه لنا الله ،والذي يعطي الشخص مكانةً صحيحةً أمام الله،
مرة واحدة ً وإلى األبد بواسطة
وعالقةً مناسبةً معه .تبرير ال ُخطاة يت ُّم من خالل اإليمان بيسوع المسيح ،وقد تحقَّق َّ
يتبرر اإلنسان؟
موت وقيامة المسيح ( 1كورنثوس  4-3 :15و رومية  .)25 :4بماذا ال َّ
كيف ينال الشخص الخالص؟
يتبررون بالناموس؟
كم عدد األشخاص الذين سوف َّ
 .6اقرأ رومية  .14 :6أنت كمؤمن:
آ  -تحت الناموس
ب -تحت النعمة
 .7اقرأ حزقيال  .20 :18إذا كنتَ تحت الناموس ،ماذا سيكون عقاب خطاياك؟
 .8اقرأ رومية  .8-6 :4وأنت تحت النعمة ،ما األشياء الثالثة التي يفعلها الله بخطاياك؟
 .9اقرأ رومية  .1 :5بما أنّنا ُمبَ َّررون اآلن ،أيّة فائدة نحصل عليها؟
ي شيءٍ نلنا الخالص؟
 .10اقرأ رومية  .9 :5حيث أنّنا نلنا الخالص ِ
بدم يسوع ،من أ ّ
 .11اقرأ رومية  .4 :10أكم َل يسوع الناموس كوسيل ٍة للحصول على ــــــــــــــــــــــــــــــ أمام الله.
 .12اقرأ  1كورنثوس  .30 :1عيَّن الله يسوع المسيح ليكون لنا ــــــــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
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 .13اقرأ فيلبي  .9 :3عندما تكون تحت ناموس موسى ،فأنت تحاول الحصول على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
قوانين
 .14اقرأ  1كورنثوس  .1 :11إنّنا كمؤمنين ،نعيش بموجب ناموس المسيح .وناموس المسيح ليس مجموعة
ٍ
شخص .هذا الشخص هو ــــــــــــــــــــــــــ .
نُطيعها ،إنّها حياة ٌ نعيشها تجاوبًا مع
ٍ
يخلّصنا على اإلطالق ،ليس ّ
ألن الناموس غير مالئم ،بل لضعفٍ في ــــ
 .15اقرأ رومية  .3 :8ال يمكن للناموس أن ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ لن نتم َّكن من أن نحفظه.

اإلجابات
ليخلّص؟
 .1اقرأ مرقس َ .17-16 :2من جاء يسوع ِ
ال ُخطاة
 .2اقرأ رومية  .1 :2عندما ندين اآلخرين ،ماذا نفعل بأنفسنا؟
نُدين أنفسنا ،أي نُصدِر ُحك ًما ض ّد أنفسنا
لماذا؟
ألنّه مع أنّنا ندين اآلخرين ،إالّ أنّنا نفعل األشياء ذاتها التي يفعلونها
 .3اقرأ يعقوب  .10 :2إذا حفظنا ناموس الله ولكن عثرنا في أشياء القليلة ،بماذا نكون مذنبين؟
ُمذنبين بالك ّل
 .4اقرأ غالطية  .10 :3إذا كنّا
أبرارا بحفظ ناموس الله ،ما مقدار ما يجب أن نحفظ منه؟
ً
كلّه
وكم من الوقت يجب علينا أن نحفظ هذه الوصايا؟
طوال الوقت (بدون عثر ٍة واحد ٍة)
هل ترى لماذا ال يمكننا أن نخلص من خالل محاولة أن نكون صالحين بدرج ٍة كافيه؟
نعم
 .5اقرأ غالطية  .16 :2التبرير هو عطيّة ال ِبر الذي يقدّمه لنا الله ،والذي يعطي الشخص مكانةً صحيحةً أمام الله،
مرة واحدة ً وإلى األبد بواسطة
وعالقةً مناسبةً معه .تبرير ال ُخطاة يت ُّم من خالل اإليمان بيسوع المسيح ،وقد تحقَّق َّ
يتبرر اإلنسان؟
موت وقيامة المسيح ( 1كورنثوس  4-3 :15و رومية  .)25 :4بماذا ال َّ
بأعماله ،أي بأعمال الناموس
كيف ينال الشخص الخالص؟
باإليمان بيسوع المسيح
يتبررون بالناموس؟
كم عدد األشخاص الذين سوف َّ
وال شخص
 .6اقرأ اقرأ رومية  .14 :6أنت كمؤمن:
ب -تحت النعمة
 .7اقرأ حزقيال  .20 :18إذا كنتَ تحت الناموس ،ماذا سيكون عقاب خطاياك؟
36
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الموت
 .8اقرأ رومية  .8-6 :4وأنت تحت النعمة ،ما األشياء الثالثة التي يفعلها الله بخطاياك؟
يغفرها ،يُغ ّ
طيها ،وال يحسبها لنا
 .9اقرأ رومية  .1 :5بما أنّنا ُمبَ َّررون اآلن ،أيّة فائدة نحصل عليها؟
السالم مع الله (ليس غاضبًا منّا)
ي شيءٍ نلنا الخالص؟
 .10اقرأ رومية  .9 :5حيث أنّنا نلنا الخالص ِ
بدم يسوع ،من أ ّ
الغضب (دينونة الخطايا)
 .11اقرأ رومية  .4 :10أكم َل يسوع الناموس كوسيل ٍة للحصول على ــــــــــــــــــــــــــــــ أمام الله.
البِ ّر
 .12اقرأ  1كورنثوس  .30 :1عيَّنَ الله يسوع المسيح ليكون لنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
وبرا وقداسةً وفداء
حكمةً ًّ
 .13اقرأ فيلبي  .9 :3عندما تكون تحت ناموس موسى ،فأنت تحاول الحصول على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
ال ِب ّر
قوانين
 .14اقرأ  1كورنثوس  .1 :11إنّنا كمؤمنين ،نعيش بموجب ناموس المسيح .وناموس المسيح ليس مجموعة
ٍ
شخص .هذا الشخص هو ــــــــــــــــــــــــــ .
نطيعها ،إنّها حياة ٌ نعيشها تجاوبًا مع
ٍ
المسيح
يخلّصنا على اإلطالق ،ليس ّ
ألن الناموس غير مالئم ،بل لضعفٍ في ــــ
 .15اقرأ رومية  .3 :8ال يمكن للناموس أن ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ لن نتم َّكن من أن نحفظه.
أجسادنا
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تحت الناموس بل تحت النعمةَ
ليس
َ
بقلم دون كرو
َح ِلمتُ بامرأةٍ كانت تُعاقَب دائ ًما بسبب جميع األخطاء (خطاياها) التي ارتكبتها .وكان هناك رج ٌل يتبعها أينما
ذهبت ،وكلّما ارتكبت خطأً ،كان ُّ
تفوهَت بأيّة كلم ٍة سيّئة أو ارتكبت
يهز رأسه
باشمئزاز ويخلع حزامه ويضربها .فإذا َّ
ٍ
استمرت في القيام بأعما ٍل
وتتصرف بشك ٍل حسن ،لكنّها
خطأ ً ما ،كان يعاقبها .كانت تعرج في سيرها وتحاول أن تبتسم
ّ
َّ
سا
توقعها في المشاكل .لم تكن أعماالً كبيرة ،بل أشياء صغيرة كان الرجل يضربها كلّما رآها تقوم بها .بدا الوض ُع ميئو ً
منه ألنّها لم تستطع التوقُّف عن القيام بأعما ٍل توقِعها في المشاكل .أتذ َّكر أنّني كنتُ أشعر باألسف نحوها .أردت مساعدتها
على االبتعاد عن ذلك الرجل اللئيم الذي كان دائ ًما يضربها .ث ّم استيقَ ْ
ظت.
بدأتُ أف ِ ّكر بنعمة الله ،فض ُل الله وقدرته اللّ َذين ال نستحقّهما وال يمكننا كسبهما .عندما يكون القلب راس ًخا في
النعمة ،فإنّنا ال نحاول بعد ذلك الحصول على قبول الله من خالل أدائنا أو محاولتنا حف َ
بقوتنا وقدرتنا .فنحن
ظ ناموسه َّ
ب الضربات التي تلقَّيناها نتيجة مخالفتنا ناموس الله .فلقد أنقذنا يسوع.
نستطيع
ً
أخيرا تجنُّ َ
شخص
شخص ما .عندما تريد نَيل فضل
ف ّكروا بكلمة ‘‘فضل’’ .إنّها تعني الحصول على موافقة ودعم وبركة
ٍ
ٍ
ما ،ماذا تفعل؟ إنّك تحاول أن تفعل وتقول ك ّل ما يُرضيه ،وال شيء م ّما يُثير استياءه .إنّه القيام باألعمال الصحيحة طوال
الوقت .هل يمكن تحقيق ذلك في الواقع؟ إنّه مثل تحدّي الجاذبيّة ،يمكنك أن تفعل ذلك لبعض الوقت ،لكنّك سوف تفشل
في النهاية ألنّها أقوى منك.
أنا تف َّهمتُ المرأة في حلمي وشعرتُ معها .لقد شعرتُ مثلها عندما كنت أحاول أن أقوم بك ِّل ما هو صحي ٌح
ومناسب ،لكنّني عثرتُ في أحد التفاصيل الصغيرة وف ِشلت .ف َّكرتُ  ،لو أنّني فقط أستطيع قضاء يومي بدون ارتكاب
األخطاء ،لكنتُ سأح ِقّق شيئًا ما .لكنّي لم أستطع ّ
ُظهر نقائصي
ي كانت دائ ًما تجعلني
َّ
أتصرف بشك ٍل ي ُ
ألن أو ُجه القصور لد َّ
أو عيوبي .وف ّكرت في أنّني لم أُخيِّب ّ
ي فحسب ،بل إنّني كنت سأُدين نفسي وأُعاقبها .كنتُ منهز ًما
ظن أبي السماو ّ
يف ّ
ذاتيًّا ألنّني كنتُ أُر ِ ّكز على قدراتي وعجزي .وألنّني لم أتم ّكن من االرتقاء بما يؤ ّهِلني ألكون جيِّدًا بما يكفي للحصول
شخص يُنقذني.
على العالمة الالزمة ،كنتُ في حاج ٍة إلى
ٍ
أرسل الله برحمته مساعدة ً لنا؛ اسم ذلك الشخص هو يسوع .أرسله الله ليُخلّصنا من أنفسنا ومن محاوالتنا
العاجزة لتحقيق متطلّبات الناموس .حمل يسوع عقاب الناموس الذي لم نستطع نحن أن نحفظه ،وذلك لكي ال نموت بل
أبرارا ومقدّسين أمام الله اآلب ولنح ِقّق ك ّل متطلّبات
نتحرر وننال الحياة األبديّة معه .لقد أعطانا يسوع عطيّة البِ ِ ّر لنكون
َّ
ً
الناموس .لدينا سال ٌم مع الله من خالل ما فعله ألجلنا في موته ودفنه وقيامته .لدينا فض ٌل من الله لم نكسبه وال نستحقُّه.
هذه هي النعمة.
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عندما تؤمن بذلكّ ،
فإن قلبك يجب أن يكون متأ ِ ّكدًا بدون أدنى ٍّ
شك ،عال ًما أنّه فعل هذا ألنّه يحبّك .ليكن قلبك
شك من أنّه أعطاك ك ّل شيءٍ تحتاجه لتعيش حياة ً
ي أنّك متي ِقّ ٌن بدون تساؤ ٍل أو ٍّ
سلي ًما وآمنًا وثابتًا وراس ًخا في نعمته؛ أ ّ
وفيرة ً في يسوع ومن خالل يسوع.
وإذا واصلنا النظر إلى أو ُجه قصورنا وأخطائنا وخطايانا والتركيز عليها بدالً من تركيزنا على يسوع رئيس
ي شيءٍ من الله .إنّنا نؤمن
إيماننا و ُمك ِ ّمله ،سيمأل الحزن قلوبنا ونكون عاجزين عن اإليمان بأنّنا نستطيع الحصول على أ ّ
بره ونعمته .ولهذا يجب أن تكون قلوبنا بأكملها له .عندئ ٍذ نشعر باالكتفاء والراحة.
بالقلب وننال َّ
‘‘فوق ك ّل تحفُّظ ،احفظ قلبك ألنّه يؤثّر في ك ِّل ما تفعله’’ (أمثال  23 :4في ترجمة حديثة).

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
اح ٍد قَ ْد أ َ ْك َم َل ِإلَى األَبَ ِد ْال ُمقَ َّدسِينَ .
ان َو ِ
عبرانيّين  – 14 :10ألَنَّهُ بِقُ ْربَ ٍ
ع ِطيَّةَ
اح ِد قَ ْد َملَكَ ْال َم ْوتُ بِ ْال َو ِ
َطيَّ ِة ْال َو ِ
رومية  – 17 :5ألَنَّهُ إِ ْن َكانَ بِخ ِ
احدِ ،فَبِاأل َ ْولَى َكثِ ً
ْض ال ِنّ ْع َم ِة َو َ
يرا الَّذِينَ يَنَالُونَ فَي َ
ع ْال َم ِسيحِ.
سيَ ْم ِل ُكونَ فِي ْال َحيَاةِ بِ ْال َو ِ
اح ِد يَ ُ
سو َ
ْالبِ ِ ّرَ ،
الرأْي ِ ْال ُم َم َّك ِن تَحْ فَ ُ
علَيْكَ ُمت ََو ِ ّكلٌ.
إشعياء  – 3 :26ذُو َّ
سا ِل ًما ،ألَنَّهُ َ
سا ِل ًما َ
ظهُ َ
ان فِي قُلُوبِ ُك ْم،
أفسس ِ – 17 :3ليَ ِح َّل ْال َم ِسي ُح بِ ِ
اإلي َم ِ
ب لَهُ بِ ًّرا.
س ُ
رومية َ – 5 :4وأ َ َّما الَّذِي الَ يَ ْع َملَُ ،ول ِك ْن يُؤْ ِمنُ بِالَّذِي يُبَ ِ ّر ُر ْالفَ ِ
اج َر ،فَإِي َمانُهُ يُحْ َ
ع ِطيَّةَ
اح ِد قَ ْد َملَكَ ْال َم ْوتُ ِب ْال َو ِ
َطيَّ ِة ْال َو ِ
رومية  – 17 :5ألَنَّهُ ِإ ْن َكانَ ِبخ ِ
احدِ ،فَ ِباأل َ ْولَى َكثِ ً
ْض ال ِنّ ْع َم ِة َو َ
يرا الَّذِينَ يَنَالُونَ فَي َ
ع ْال َم ِسيحِ.
سيَ ْم ِل ُكونَ فِي ْال َحيَاةِ بِ ْال َو ِ
اح ِد يَ ُ
سو َ
ْالبِ ِ ّرَ ،
ِي َم ْوتٌ َ ،وأ َ َّما ِهبَةُ ِ
ع َر ِبّنَا.
رومية  – 23 :6أل َ َّن أُجْ َرة َ ْالخ ِ
ي َحيَاة ٌ أَبَ ِديَّةٌ ِب ْال َم ِسيحِ يَ ُ
سو َ
هللا فَ ِه َ
َطيَّ ِة ه َ
الروحِ ْالقُد ُِس.
صنَا ِبغُ ْس ِل ْال ِميالَ ِد الثَّانِي َوتَجْ دِي ِد ُّ
ع ِم ْلنَاهَا نَحْ نُ  ،بَ ْل ِب ُم ْقت َ َ
تيطس َ – 5 :3ال ِبأ َ ْع َمال فِي ِب ّر َ
ضى َرحْ َمتِ ِه خَلَّ َ
وس بَ ْل تَحْ تَ ال ِنّ ْع َم ِة.
رومية  – 14:6فَإِ َّن ْالخ ِ
َطيَّةَ لَ ْن ت َ ُ
سو َد ُك ْم ،ألَنَّ ُك ْم لَ ْست ُ ْم تَحْ تَ النَّا ُم ِ
ْس بَ ْع ُد نِ ْع َمةً،
س ِ
ْس بَ ْع ُد بِاأل َ ْع َما ِلَ ،وإِالَّ فَلَ ْي َ
ت ال ِنّ ْع َمةُ بَ ْع ُد نِ ْع َمةًَ .وإِ ْن َكانَ بِاأل َ ْع َما ِل فَلَي َ
رومية  – 6 :11فَإِ ْن َكانَ بِال ِنّ ْع َم ِة فَلَي َ
ع َمالً.
َوإِالَّ فَ ْالعَ َم ُل الَ يَ ُكونُ بَ ْع ُد َ
ع ْال َم ِسيحِ.
رومية ُ – 24 :3متَبَ ِ ّر ِرينَ َم َّجانًا بِنِ ْع َمتِ ِه بِ ْال ِف َد ِ
اء الَّذِي بِيَ ُ
سو َ
غ ْف َرانُ ْال َخ َ
أفسس  – 7 :1الَّذِي فِي ِه لَنَا ْال ِف َدا ُء بِ َد ِم ِهُ ،
ب ِغنَى نِ ْع َمتِ ِه.
س َ
طايَاَ ،ح َ
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أسئلة التل َم َذة
 .1كيف ت َّم تعريف ‘‘النعمة’’ في هذا الدرس؟
 .2عندما يترسَّخ القلب في النعمة ،ال نحاول قي ما بعد الحصول على قبو ٍل الله من خالل ــــــــــــــــــــــــــ .
 .3اقرأ عبرانيّين  .14 :10كانت عيوب وأخطاء دون تجعله غير كام ٍل .كيف نصبح كاملين بحسب هذه اآلية؟
أبرارا ومقدَّسين أمام الله اآلب ولنح ِقّق جميع متطلّبات
 .4اقرأ رومية  .17 :5أعطانا يسوع ــــــــــــــــــ البِ َّر لنكون
ً
الناموس.
 .5اقرأ إشعياء  .3 :26إذا تابعنا النظر والتركيز على عيوبنا وأخطائنا بدالً من التركيز على يسوع رئيس إيماننا
و ُمك ِ ّمله ،سيمأل الحزن قلوبنا ونصبح عاجزين عن الثقة ّ
ي شيءٍ من الله .ما الذي
بأن باستطاعتنا الحصول على أ ّ
يجب أن ترتكز عليه أذهاننا؟
 .6اقرأ أفسس  .17 :3يجب أن تكون قلوبنا بأكملها له .وعندها سوف نكون ـــــــــــــــــــــــــ
 .7اقرأ رومية  .5 :4هل الخالص مكافأة ينبغي أن نكسبها ،أو عطيّة م ّجانيَّة لنعمة الله؟
 .8اقرأ رومية  .17 :5البِ ّر (المكانة الصحيحة مع الله) هو عطيَّة .هل ينبغي أن تعمل للحصول على عطيّة؟
كيف تنال عطيَّةً ما؟
 .9اقرأ رومية  .23 :6ما هي عطيَّة نعمة الله الم ّجانيّة في هذه اآلية؟
 .10اقرأ تيطس  .5 :3كم عدد األعمال الصالحة التي تقوم بها والتي تساهم في خالصك؟
صة ما يعنيه أن تكون تحت النعمة.
 .11اقرأ رومية  .14 :6اشرح بكلماتك الخا ّ
 .12اقرأ رومية  .6 :11إذا كانت بركات الله تُعطى لنا بالنعمة ،فهي ليست ـــــــــــــــــــــــــــــ .
صة معنى هذه اآلية.
 .13اقرأ رومية  .24 :3اشرح بكلماتك الخا ّ
 .14اقرأ أفسس ّ .7 :1
إن غفران خطايانا هو بحسب ــــــــــــ .

اإلجابات
 .1كيف ت َّم تعريف ‘‘النعمة’’ في هذا الدرس؟
سبَين
فضل الله وقدرته غير ال ُمست َ َحقَّين وغير ال ُمكت َ َ
 .2عندما يترسَّخ القلب في النعمة ،ال نحاول قي ما بعد الحصول على قبو ٍل الله من خالل ــــــــــــــــــــــــــ .
أدائنا
 .3اقرأ عبرانيّين  .14 :10كانت عيوب وأخطاء دون تجعله غير كام ٍل .كيف نصبح كاملين بحسب هذه اآلية؟
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بقربان يسوع أكملنا إلى األبد
أبرارا ومقدَّسين أمام الله اآلب ولنح ِقّق جميع متطلّبات
 .4اقرأ رومية  .17 :5أعطانا يسوع ــــــــــــــــــ البِ َّر لنكون
ً
الناموس.
عطيَّة
 .5اقرأ إشعياء  .3 :26إذا تابعنا النظر والتركيز على عيوبنا وأخطائنا بدالً من التركيز على يسوع رئيس إيماننا
و ُمك ِ ّمله ،سيمأل الحزن قلوبنا ونصبح عاجزين عن الثقة ّ
ي شيءٍ من الله .ما الذي
بأن باستطاعتنا الحصول على أ ّ
يجب أن ترتكز عليه أذهاننا؟
الرب
يجب أن ترتكز أذهاننا على
ّ
 .6اقرأ أفسس  .17 :3يجب أن تكون قلوبنا بأكملها له .وعندها سوف نشعر ـــــــــــــــــــــــــ
باالكتفاء والراحة
 .7اقرأ رومية  .5 :4هل الخالص مكافأة ينبغي أن نكسبها ،أو عطيّة م ّجانيَّة لنعمة الله؟
عطيّة م ّجانيَّة لنعمة الله
 .8اقرأ رومية  .17 :5البِ ّر (المكانة الصحيحة مع الله) هو عطيَّة .هل ينبغي أن تعمل للحصول على عطيّة؟
كالّ
ً
كيف تنال عطيَّة ما؟
بمجرد بقبولها
َّ
 .9اقرأ رومية  .23 :6ما هي عطيَّة نعمة الله الم ّجانيّة في هذه اآلية؟
أبديٍ)
ت
حياةٌ أبديّة (بدالً من مو ٍ
ّ
 .10اقرأ تيطس  .5 :3كم عدد األعمال الصالحة التي تقوم بها والتي تساهم في خالصك؟
وال عمل
صة ما يعنيه أن تكون تحت النعمة.
 .11اقرأ رومية  .14 :6اشرح بكلماتك الخا ّ
نحن ال نحصل على ما تستحقّه خطايانا بل على أفضل ما يقدّمه الله من خالل المسيح.
إنّنا نحصل على البِ ِ ّر والقبول والغفران (ك ُّل ذلك كعطيَّ ٍة من رحمة الله)
 12.اقرأ رومية  .6 :11إذا كانت بركات الله تُعطى لنا بالنعمة ،فهي ليست ـــــــــــــــــــــــــــــ .
باألعمال
صة معنى هذه اآلية.
 .13اقرأ رومية  .24 :3اشرح بكلماتك الخا ّ
ال ِب ّر (التبرير) هو عطيّة نعمة الله الم ّجانيَّة للمؤمن بسبب عمل المسيح الذي فدانا على الصليب
 .14اقرأ أفسس ّ .7 :1
إن غفران خطايانا هو بحسب ــــــــــــ .
غنى نعمة الله
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المستوى 3

الدرس العاشر

ال مزي َد من اإلحساس بالخطيَّة بعد اآلن
بقلم دون كرو
ركب رج ٌل ث َ ِم ٌل سيّارته وبدأ يقودها في االتّجاه المعاكس ،فاصطد َمت مقدّمة سيّارته بمقدّمة
في أحد األيّام،
َ
سيّارة أُخرى .قُ ِتلَت في هذه الحادثة فتاة ٌ في الثامنة عشر من عمرها .أقامت عائلة الفتاة دعوى قضائيّة على الرجل
وربحت  1,5مليون دوالر.
وسبب ذلك هو َّ
أن العائلة أرادت أن يدفع
دوالرا.
بدالً من أن تأخذ العائلة المال ،وافقت على تسوية بمبلغ 936
ُ
ً
كر ما قد فعله .كان عليه أن
الرجل هذا المبلغ بطريق ٍة محدَّدة .أراد أفراد العائلة أن يتذ ّكر الرجل الذي كان في حالة ُ
س ٍ
بدوالر واح ٍد ك ّل أسبوع باسم الفتاة التي قُتِلَت ،ويرسله إلى العائلة .قد تعتقد ّ
دوالرا
أن التسوية البالغة 936
يكتب شي ًكا
ً
ٍ
أمرا سهالً؛
ستكون صفقةٌ جيّدة في ضوء الح ُكم عليه بمبلغ  1,5مليون دوالر .في البداية ،كان دف ُع
دوالر واح ٍد أسبوعيًّا ً
ٍ
لكن بعد فترةٍ قصيرة ،بدأت كتابة شيكٍ باسم الفتاة التي قتلها تسيطر على تفكيره .كان يُصاب باالكتئاب ك ّل أسبوعٍ وهو
يف ّكر في الفتاة التي قتلها.
بعد سنوا ٍ
مرة ً أُخرى إلى المحكمة وأمرته بمتابعة
ف عن تسديد الدُفعات .فاستدعته العائلة ّ
ت من هذه العمليّة ،توقَّ َ
مرةٍ
تسديد الدفعات .في السنوات الست أو السبع الماضية ،توقّف عن تسديد الدفعات أربع أو خمس ّ
مرات .لكنّه في ك ِّل ّ
كان يت ّم استدعاؤه إلى المحكمة وإرغامه على االستمرار في تسديد الدفعات.
قال أفراد العائلة إنّهم لم يعودوا غاضبين منه ،لكنّهم أرادوا تذكيره فقط بما قد فعل.
صةّ ،
ضا ُمست َعبَدة حالها كحال الرجل الذي كان يس ّدِد الدفعات .كان
فإن تلك العائلة كانت أي ً
إذا ف ّكرتَ بهذه الق ّ
ضا من نسيان موت ابنتهم.
أفرادها يستلمون شي ًكا ك ّل أسبوعٍ يذ ّكرهم بخسارتهم ،ولذلك ،بمعنى ما ،لم يتم ّكنوا أي ً
يُقاضي ذلك الرجل اآلن العائلة بسبب ما يدعوه ‘‘عقوبة قاسية غير عاديّة’’ .وهو يقول‘‘ ،هذا الوضع يقتلني.
إنّه يد ِ ّمر حياتي! ال أستطيع نسيان الماضي ومتابعة حياتي العاديّة’’.
صة ،قابلتُ
كثيرا من المسيحيّين الذين يشعرون بأنّهم يرزحون تحت النوع نفسه من الدينونة.
في ضوء هذه الق ّ
ً
لقد قي َل لهم‘‘ ،يسوع سدَّد الك ّل’’ ،لكنّهم يشعرون ّ
بأن عليها تسديد دفعا ٍ
ت أسبوعيّة من الواجبات الدينيّة ،وإالّ فإنّهم لن
يحظوا بقبول الله.
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اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
اء ،الَ يَ ْقد ُِر أَبَدًا ِبنَ ْف ِس الذَّبَا ِئحِ ُك َّل
وسِ ،إ ْذ لَهُ ِظ ُّل ْال َخي َْرا ِ
ور ِة األ َ ْشيَ ِ
س ُ
ت ْالعَ ِتي َد ِة الَ نَ ْف ُ
ص َ
عبرانيّين  – 2-1 10:أل َ َّن النَّا ُم َ
ت تُقَ َّد ُم؟ ِم ْن أَجْ ِل أ َ َّن ْالخَاد ِِمينَ َ ،و ُه ْم ُم َ
2وإِالَّ ،أَفَ َما زَ الَ ْ
ط َّه ُرونَ
سنَةٍ ،الَّتِي يُقَ ِ ّد ُمونَ َها َ
َ
علَى الد ََّو ِام ،أ َ ْن يُ َك ِ ّم َل الَّذِينَ يَتَقَ َّد ُمونَ َ .
َ
ير َخ َ
طايَا.
َم َّرةً ،الَ يَ ُكونُ لَ ُه ْم أ ْي ً
ض ِم ُ
ضا َ
اح ٍد قَ ْد أ َ ْك َم َل إِلَى األَبَ ِد ْال ُمقَ َّدسِينَ .
ان َو ِ
عبرانيّين  – 14 :10ألَنَّهُ بِقُ ْربَ ٍ
ِش َو ُ
ارَ 2 .وقَا َل
تكوين َ 1 – 18-1 :20وا ْنتَقَ َل إِب َْراهِي ُم ِم ْن ُهنَاكَ إِلَى أ َ ْر ِ
ض ْال َجنُو ِ
ورَ ،وتَغ ََّر َ
بَ ،و َ
ب فِي َج َر َ
ش َ
س َكنَ بَيْنَ قَاد َ
ارة َ3 .فَ َجا َء هللاُ إِلَى أَبِي َمالِكَ فِي ُح ْل ِم اللَّ ْي ِل َوقَا َل لَهُ:
إِب َْراهِي ُم َ
ار َوأ َ َخ َذ َ
ِي أ ُ ْختِي .فَأ َ ْر َ
ع ْن َ
س َ
س َل أَبِي َما ِلكُ َم ِلكُ َج َر َ
س َ
ارة َ ْام َرأَتِ ِه :ه َ
4
ْ
ٌ
َّ
َ
َ
َ
َ
سيِّدُ ،أَأ ُ َّمةً
هَا أ َ ْنتَ َم ِيّتٌ ِم ْن أجْ ِل ال َم ْرأةِ التِي أ َخ ْذت َ َها ،فَإِنَّ َها ُمت َزَ ّ ِو َجة بِبَ ْعلَ .ول ِك ْن لَ ْم يَ ُك ْن أبِي َما ِلكُ قَ ِد ا ْقت ََر َ
ب ِإلَ ْي َها ،فَقَالَ :يَا َ
5
ُ
س َها قَالَ ْ
ي فَعَ ْلتُ ه َذا6 .فَقَا َل لَهُ
ِي أ َ ْي ً
ضا نَ ْف ُ
بَ َّ
ت :ه َُو أ َ ِخي؟ ِب َ
سالَ َم ِة قَ ْل ِبي َونَقَ َاوةِ يَ َد َّ
ارة ً ت َ ْقتُلُ؟ أَلَ ْم يَقُ ْل ه َُو ِليِ :إنَّ َها أ ْختِيَ ،وه َ
س َها.
يِ ،لذلِكَ لَ ْم أ َ َدعْكَ ت َ َم ُّ
سالَ َم ِة قَ ْلبِكَ فَعَ ْلتَ ه َذاَ .وأَنَا أ َ ْي ً
هللاُ فِي ْال ُح ْل ِم :أَنَا أ َ ْي ً
س ْكتُكَ َ
ضا َ
ع ْن أ َ ْن ت ُ ْخ ِط َ
ضا أ َ ْم َ
ع ِل ْمتُ أَنَّكَ بِ َ
ئ إِلَ َّ
ي ألَجْ لِكَ فَتَحْ يَاَ .وإِ ْن ُك ْنتَ لَسْتَ ت َُر ُّدهَا ،فَا ْعلَ ْم أَنَّكَ َم ْوتًا ت َ ُموتُ  ،أ َ ْنتَ َو ُك ُّل َم ْن لَكَ .
7فَاآلنَ ُر َّد ْام َرأَة َ َّ
ي ،فَيُ َ
الر ُج ِل ،فَإِنَّهُ نَبِ ٌّ
ص ِلّ َ
ِيم
س ِ
َاف ِ ّ
عا َج ِمي َع َ
8فَبَ َّك َر أَبِي َما ِلكُ فِي ْالغَ ِد َو َد َ
الر َجا ُل ِجدًّا9 .ث ُ َّم َد َ
عبِي ِدهَِ ،وتَكَلَّ َم بِ ُك ِّل ه َذا ْال َكالَ ِم فِي َم َ
ام ِع ِه ْم ،فَخ َ
عا أَبِي َما ِلكُ ِإب َْراه َ
َوقَا َل لَهَُ :ما َذا فَعَ ْلتَ ِبنَا؟ َو ِب َما َذا أ َ ْخ َ
ع ِم ْلتَ ِبي.
علَى َم ْملَ َكتِي خ ِ
ع ِظي َمةً؟ أ َ ْع َماالً الَ ت ُ ْع َم ُل َ
َطيَّةً َ
ي َو َ
طأْتُ ِإلَيْكَ َحتَّى َجلَبْتَ َ
علَ َّ
10
ع ِم ْلتَ ه َذا ال َّ
ف ِ
هللا
ضعِ خ َْو ُ
ِيمَ :ما َذا َرأَيْتَ َحتَّى َ
ْس فِي ه َذا ْال َم ْو ِ
ش ْي َء؟ 11فَقَا َل إِب َْراهِي ُم :إِ ِنّي قُ ْلتُ  :لَي َ
َوقَا َل أَبِي َما ِلكُ ِإلب َْراه َ
ار ْ
ِي أ ُ ْختِي ا ْبنَةُ أَبِيَ ،
ت ِلي زَ ْو َجةً.
س ِ
ْالبَتَّةَ ،فَيَ ْقتُلُونَنِي ألَجْ ِل ْام َرأَتِيَ 12 .وبِ ْال َح ِقيقَ ِة أ َ ْي ً
غي َْر أَنَّ َها لَ ْي َ
ت ا ْبنَةَ أ ُ ِ ّمي ،فَ َ
ص َ
ضا ه َ
َ 13و َح َد َ
ع ِنّي:
ث لَ َّما أَت َا َهنِي هللاُ ِم ْن بَ ْي ِ
ت أَبِي أ َ ِنّي قُ ْلتُ لَ َها :ه َذا َم ْع ُروفُ ِك الَّذِي ت َ ْ
َان نَأْتِي ِإلَ ْي ِه قُو ِلي َ
ي :فِي ُك ِّل َمك ٍ
صنَعِينَ ِإلَ َّ
ع ِبيدًا َو ِإ َما ًء َوأ َ ْع َ
ه َُو أ َ ِخي14.فَأ َ َخ َذ أ َ ِبي َما ِلكُ َ
ضي
غنَ ًما َوبَقَ ًرا َو َ
ارة َ ْام َرأَتَهَُ 15 .وقَا َل أ َ ِبي َما ِلكُ  :ه َُو َذا أ َ ْر ِ
ِيمَ ،و َر َّد ِإلَ ْي ِه َ
س َ
طاهَا ِإلب َْراه َ
ض ِة .هَا ه َُو لَ ِك ِغ َ
ارة َ :إِ ِنّي قَ ْد أ َ ْع َ
عي ٍْن ِم ْن ِج َه ِة
َاك أ َ ْلفًا ِمنَ ْال ِف َّ
طيْتُ أَخ ِ
قُدَّا َمكَ  .ا ْس ُك ْن فِي َما َحسُنَ فِي َ
طا ُء َ
ع ْينَيْكَ َ 16 .وقَا َل ِل َ
س َ
شفَى هللاُ أَبِي َمالِكَ َو ْام َرأَتَهُ َو َج َو ِاريَهُ فَ َولَ ْدنَ 18 .أل َ َّن
صلَّى إِب َْراهِي ُم إِلَى هللاِ ،فَ َ
ُك ِّل َما ِع ْن َد ِك َو ِع ْن َد ُك ِّل َو ِ
احدٍ ،فَأ ُ ْن ِ
ص ْفتِ»17 .فَ َ
ِيم.
الربَّ َكانَ قَ ْد أ َ ْغلَقَ ُك َّل َر ِح ٍم ِلبَ ْي ِ
َّ
سب َ ِ
ب َ
ت أَبِي َمالِكَ بِ َ
س َ
ارة َ ْام َرأَةِ ِإب َْراه َ
ارة َ.
تكوين َ – 2 :20وقَا َل إِب َْراهِي ُم َ
ار َوأ َ َخ َذ َ
ِي أ ُ ْختِي .فَأ َ ْر َ
ع ْن َ
س َ
س َل أَبِي َما ِلكُ َم ِلكُ َج َر َ
س َ
ارة َ ْام َرأَتِ ِه :ه َ
ُ
س َها قَالَ ْ
ي فَعَ ْلتُ ه َذا.
ِي أ َ ْي ً
ضا نَ ْف ُ
ت :ه َُو أ َ ِخي؟ بِ َ
سالَ َم ِة قَ ْلبِي َونَقَ َاوةِ يَ َد َّ
تكوين  – 5 :20أَلَ ْم يَقُ ْل ه َُو ِلي :إِنَّ َها أ ْختِيَ ،وه َ
ي ألَجْ لِكَ فَتَحْ يَاَ .و ِإ ْن ُك ْنتَ لَسْتَ ت َُر ُّدهَا ،فَا ْعلَ ْم أَنَّكَ َم ْوتًا ت َ ُموتُ ،
تكوين  – 7 :20فَاآلنَ ُر َّد ْام َرأَة َ َّ
ي ،فَيُ َ
الر ُج ِل ،فَإِنَّهُ نَ ِب ٌّ
ص ِلّ َ
أ َ ْنتَ َو ُك ُّل َم ْن لَكَ .
ير
ام ِفي ُّ
الرؤْ يَا قَا ِئالً :الَ تَخ ْ
ار َكالَ ُم َّ
س لَكَ  .أَجْ ُركَ َك ِث ٌ
َف يَا أَب َْرا ُم .أَنَا ت ُ ْر ٌ
ور َ
ص َ
تكوين  – 1 :15بَ ْع َد ه ِذ ِه األ ُ ُم ِ
الربّ ِ ِإلَى أَب َْر َ
ِجدًّا.
تكوين  – 18 :15فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم قَ َ
ص َر إِلَى النَّ ْه ِر
ام ِميثَاقًا قَائِالًِ :لنَ ْسلِكَ أُع ِ
ضِ ،م ْن نَ ْه ِر ِم ْ
ط َع َّ
ْطي ه ِذ ِه األ َ ْر َ
الربُّ َم َع أَب َْر َ
ير ،نَ ْه ِر ْالفُ َراتِ.
ْال َكبِ ِ
َاب ْالقَائِلُ«:فَآ َمنَ إِب َْراهِي ُم بِا ِ
ي َخ ِلي َل هللاِ.
يعقوب َ – 23 :2وت َ َّم ْال ِكت ُ
هلل فَ ُح ِس َ
ب لَهُ بِ ًّرا» َو ُد ِع َ
ي ألَجْ لِكَ فَتَحْ يَاَ .و ِإ ْن ُك ْنتَ لَسْتَ ت َُر ُّدهَا ،فَا ْعلَ ْم أَنَّكَ َم ْوتًا ت َ ُموتُ ،
تكوين  – 7 :20فَاآلنَ ُر َّد ْام َرأَة َ َّ
ي ،فَيُ َ
الر ُج ِل ،فَإِنَّهُ نَ ِب ٌّ
ص ِلّ َ
أ َ ْنتَ َو ُك ُّل َم ْن لَكَ .
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صلَّى ِإب َْراهِي ُم ِإلَى هللاِ ،فَ َ
الربَّ َكانَ قَ ْد أ َ ْغلَقَ
شفَى هللاُ أ َ ِبي َمالِكَ َو ْام َرأَتَهُ َو َج َو ِاريَهُ فَ َولَ ْدنَ 81 .أل َ َّن َّ
تكوين  – 18-17 :20ف َ
ِيم.
ُك َّل َر ِح ٍم ِلبَ ْي ِ
سب َ ِ
ب َ
ت أَبِي َمالِكَ بِ َ
س َ
ارة َ ْام َرأَةِ إِب َْراه َ
علَ ْينَا؟
رومية  – 31 :8فَ َما َذا نَقُو ُل ِله َذا؟ ِإ ْن َكانَ هللاُ َمعَنَا ،فَ َم ْن َ
رومية ُ – 8 :4
َطيَّةً.
لر ُج ِل الَّذِي الَ يَحْ ِس ُ
الربُّ خ ِ
ب لَهُ َّ
طوبَى ِل َّ
ام ِه ْمَ ،والَ أ َ ْذ ُك ُر َخ َ
عتَّقَ
ع ْن آث َ ِ
صفُو ًحا َ
طايَا ُه ْم َوتَعَ ِ ّديَاتِ ِه ْم فِي َما بَ ْعدُ13 .فَإِ ْذ قَا َل َجدِيدًا َ
عبرانيّين  – 13-12 :8أل َ ِنّي أ َ ُكونُ َ
عتَقَ َوشَا َخ فَ ُه َو قَ ِريبٌ ِم ْن االض ِْمحْ الَ ِل.
األ َ َّولََ .وأ َ َّما َما َ
أفسس َ – 5 :2ونَحْ نُ أ َ ْم َواتٌ بِ ْال َخ َ
صونَ .
طايَا أَحْ يَانَا َم َع ْال َم ِسيحِ بِال ِنّ ْع َم ِة أ َ ْنت ُ ْم ُمخَلَّ ُ
ْس ِم ْن أ َ ْع َمال َك ْيالَ يَ ْفت َِخ َر أ َ َحدٌ.
أفسس  – 9-8 :2ألَنَّ ُك ْم بِال ِنّ ْع َم ِة ُمخَلَّ ُ
ْس ِم ْن ُك ْم .ه َُو َ
صونَ  ،بِ ِ
ع ِطيَّةُ هللاِ9 .لَي َ
انَ ،وذلِكَ لَي َ
اإلي َم ِ
الروحِ ْالقُد ُِس.
صنَا بِغُ ْس ِل ْال ِميالَ ِد الثَّانِي َوتَجْ دِي ِد ُّ
ع ِم ْلنَاهَا نَحْ نُ  ،بَ ْل بِ ُم ْقت َ َ
تيطس َ – 5 :3ال بِأ َ ْع َمال فِي بِ ّر َ
ضى َرحْ َمتِ ِه خَلَّ َ
ب.
علَ ْينَا ِفي ْال َمحْ بُو ِ
أفسس ِ – 6 :1ل َمدْحِ َمجْ ِد ِن ْع َم ِت ِه الَّ ِتي أ َ ْنعَ َم ِب َها َ

أسئلة التل َم َذة
مستمرا؟
ي نوعٍ من العالقات يمكن لهذا الرجل أن يُقيمها مع العائلة في حين كان هذا الوضع
ًّ
 .1أ ُّ
 .2اقرأ عبرانيّين  .1 :10ما الذي ال يستطيع الناموس أن يفعله؟
 .3اقرأ عبرانيّين  .1 :10ما الذي تقوله هذه اآلية م ّما يعطينا مؤ ِ ّ
ش ًرا على ّ
أن ذبائح العهد القديم كانت غير كافية
لجعلنا كاملين؟
 .4اقرأ عبرانيّين  .2 :10إذا وجدتَ ذبيحةً قادرة بالفعل على إزالة الخطيّة ،ماذا سيكون تأثيرها في المتع ِبّدين؟
 .5ما الذي أُر ِغ َم السائق الث َ ِمل على فعله؟
 .6اقرأ عبرانيّين  .14 :10يجعل الله شعبه كامالً من خالل:
آ  -األعمال الصالحة
ب -الذهاب إلى الكنيسة
ج -حفظ الوصايا العشر
د -قربان (ذبيحة) يسوع
 .7اقرأ عبرانيّين  .14 :10قربان يسوع (الذي يُقبَ ُل باإليمان) يُك ِ ّمل المؤمن:
المرة القادمة التي يرتكب فيها الخطيّة
آ  -حتى ّ
ب -من خطاياه السابقة
ج -إلى األبد
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صة؟
 .8اقرأ تكوين َ .18-1 :20من هما الشخصان المذكوران في هذه الق ّ
صة؟
 .9اقرأ تكوين  2 :20و َ .5من كان الرجل الذي
ع الرجل اآلخر في هذه الق ّ
كذب وخد َ
َ
 .10اقرأ تكوين  .7 :20أنا متأ ّك ٌد من ّ
يرض عن أفعال إبراهيم .لكن مع َم ْن وقف الله ،مع إبراهيم أو مع
أن الله لم
َ
أبيمالك؟
لماذا؟ اقرأ تكوين  18 ،1 :15ويعقوب .23 :2
أن إبراهيم كان على خطأَ ،م ْن قال الله ّ
 .11اقرأ تكوين  7 :20و  .18-17مع ّ
إن عليه أن يُصلّي لآلخر؟
آ  -كان على إبراهيم أن يُصلّي ألجل أبيمالك
ب -كان على أبيمالك أن يصلّي ألجل إبراهيم
ضا
ج -كان عليهما أن يصليا ألجل بعضهما بع ً
يقف إلى جانبنا؟
 .12اقرأ رومية  .31 :8على الرغم من أنّنا نفشل في بعض األحيانَ ،من الذي ُ
 .13اقرأ رومية  .8 :4على الرغم من ارتكابنا للخطايا ،ماذا قال الله إنّه لن يفعله؟
ع َد الله بأنّه لن يفعله في الميثاق الجديد؟
 .14اقرأ عبرانيّين  .13-12 :8ما الذي و َ
 .15اقرأ أفسس  5 :2و  .9-8كيف ننال الخالص؟
 .16اقرأ تيطس  .5 :3كيف ال ننال الخالص؟
كيف ننا ُل الخالص؟
 .17اقرأ أفسس  .6 :1سوف نم ِ ّجد الله في األبديّة ألنّه خلّصنا ﺑ ـــــــــــــــ  .ألنّه جعلنا ـــــــــــــ في المحبوب
(المسيح يسوع).

اإلجابات
مستمرا؟
ي نوعٍ من العالقات يمكن لهذا الرجل أن يُقيمها مع العائلة في حين كان هذا الوضع
ًّ
 .1أ ُّ
عالقةٌ مليئةٌ بعدم التسا ُمح والمرارة والخالف

 .2اقرأ عبرانيّين  .1 :10ما الذي ال يستطيع الناموس أن يفعله؟
ب أو نقيصة)
أن يُك ِ ّمل المتعبّدين (أي يجعلهم بدون عي ٍ
 .3اقرأ عبرانيّين  .1 :10ما الذي تقوله هذه اآلية م ّما يعطينا مؤ ِ ّ
ش ًرا على ّ
أن ذبائح العهد القديم كانت غير كافية
لجعلنا كاملين؟
متكرر هي دلي ٌل على أنّها لم
كانت تقدَّم باستمرار – يوميًّا ،أسبوعيًّا ،شهريًّا .إنّ حقيقة أنّها كانت تُقَدَّم بشك ٍل
ِّ
دائم
تكن قادرة على التعا ُمل مع مشكلة الخطيّة بشك ٍل ٍ
 .4اقرأ عبرانيّين  .2 :10إذا وجدتَ ذبيحةً قادرة بالفعل على إزالة الخطيّة ،ماذا سيكون تأثيرها في المتع ِبّدين؟
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تجعلهم غير واعين بالخطيّة ( ُمنهَكون دائ ًما بالفشل)
 .5ما الذي أُر ِغ َم السائق الث َ ِمل على فعله؟
أن يف ِ ّكر دائ ًما بخطيّته
 .6اقرأ عبرانيّين  .14 :10يجعل الله شعبه كامالً من خالل:
عوسي )ةحيبذ( نابرق -د
 .7اقرأ عبرانيّين  .14 :10قربان يسوع (الذي يُقبَ ُل باإليمان) يُك ِ ّمل المؤمن:
ج -إلى األبد
صة؟
 .8اقرأ تكوين َ .18-1 :20من هما الشخصان المذكوران في هذه الق ّ
إبراهيم وأبيمالك
 .9اقرأ تكوين  2 :20و َ .5من كان الرجل الذي
صة؟
ع الرجل اآلخر في هذه الق ّ
كذب وخد َ
َ
إبراهيم

 .10اقرأ تكوين  .7 :20أنا متأ ّك ٌد من ّ
يرض عن أفعال إبراهيم .لكن مع َم ْن وقف الله ،مع إبراهيم أو مع
أن الله لم
َ
أبيمالك؟
مع إبراهيم
لماذا؟ اقرأ تكوين  18 ،1 :15ويعقوب . 23:2
ألنّ إبراهيم كان قد قطع عهدًا مع الله وكان خليل الله
أن إبراهيم كان على خطأَ ،م ْن قال الله ّ
 .11اقرأ تكوين  7 :20و  .18-17مع ّ
إن عليه أن يُصلّي لآلخر؟
آ  -كان على إبراهيم أن يُصلّي ألجل أبيمالك
يقف إلى جانبنا؟
 .12اقرأ رومية  .31 :8على الرغم من أنّنا نفشل في بعض األحيانَ ،من الذي ُ
الله
 .13اقرأ رومية  .8 :4على الرغم من ارتكابنا للخطايا ،ماذا قال الله إنّه لن يفعله؟
لن يحسب لنا خ ّ
طيتنا ضدّنا
ع َد الله بأنّه لن يفعله في الميثاق الجديد؟
 .14اقرأ عبرانيّين  .13-12 :8ما الذي و َ
لن يذكر خطايانا أو يحسبها ضدّنا
 .15اقرأ أفسس  5 :2و  .9-8كيف ننال الخالص؟
بنعمته ،أي بفضله ولطفه غير ال ُمست َ َحقَّين نحونا
 .16اقرأ تيطس  .5 :3كيف ال ننال الخالص؟
برنا التي فعلناها
بأعمال ِ ّ
كيف ننا ُل الخالص؟
بحسب رحمته بغسل الميالد الثاني (التجديد) وجعلنا خليقةً جديدةً بالروح القُدُس
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 .17اقرأ أفسس  .6 :1سوف نم ِ ّجد الله في األبديّة ألنّه خلّصنا ﺑ ـــــــــــــــ  .ألنّه جعلنا ـــــــــــــ في المحبوب
(المسيح يسوع).
النعمة  /مقبولين
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محبوب ،أنا جميل
أنا
ٌ
بقلم دون كرو
صة بإحدى طالباتي التي
في أحد األيّام ،جاء مايكل إلى مكتبي ليُطلعني على بعض المعلومات السريّة جدًّا الخا ّ
كانت زميلته .عندما كنت أُلقي محاضرة ً في إحدى جلساتي في كليّة تشاريس ( )Charisللكتاب المقدّس ،بدا ّ
أن باتريشيا
كانت تكتب لنفسها بعض المالحظات على دفترها .تض َّمنت مالحظاتها هذه العبارات‘‘ ،أنا محبوبة ،أنا جميلة’’ إلخ .كانت
ي الذي دفع باتريشيا
باتريشيا أي ً
ضا من ذلك النوع من األشخاص الذين كانوا يرتدون مالبس تلفتُ األنظار .السبب الحقيق ّ
إلى التعبير بهذه الكلمات ،كان حقيقة أنّها لم تشعر بأنّها محبوبة أو جميلة ،لكنّها كانت تشعر بأنّها مرفوضة وغير محبوبة.
ّ
وبأن لحياتنا قيمة،
كبشر االحتياجات األساسيّة ذاتها – الرغبة في الشعور بالمحبّة والقبول،
لدينا جميعًا
ٍ
باإلضافة إلى الشعور بقيمة الذات ومعرفة أنّنا في عالق ٍة صحيح ٍة مع اللهّ .
إن العديد من التعاليم الدينيّة اليوم تجعلنا نشعر
وبأن ال قيمة لحياتنا وبأنّنا لسنا مقبولين .أحد أعظم المعاقل التي يستخدمها الشيطان ِّ
ّ
هجوم ض ّد
لشن
بأنّنا غير محبوبين
ٍ
المؤمنين هو الشعور بالذنب واإلدانة ،في حين يجعلنا
شعورا روحيًّا تجاه حالتنا.
نشعر إلى َح ٍ ّد بعي ٍد
ُ
ً
إليكم هذا السؤال :كم شخص منكم قد قيل له عندما آمن بيسوع بأنّه ال يُحبُّه فحسب ،بل بقبوله إيّاه ،سيصبح هو
ِب ّره الكامل؟ في الحقيقةّ ،
ي ِ وق ٍ
ت كان ( 1كورنثوس 30 :1
إن ال ِب َّر الذي سيهبه لنا سيكون ك ّل ال ِب ِ ّر الذي نحتاجه في أ ّ
السارة:
صار لنا حكمةً من الله وبِ ًّرا وقداسةً وفِداء’’) .هذه هي أخبار اإلنجيل
‘‘ومنهُ أنتُم بال َمسيحِ يسوع الذي
تقولِ :
ّ
َ
أوالً ث ّم لليوناني .ألنّ في ِه ُمعلَنٌ بِ ُّر
قوة الله للخالص لك ِ ّل َمن يؤمن ،لليهودي ّ
‘‘ألنّي لستُ أستحي بإنجي ِل المسيح ألنّه ّ
ُؤمن بالذي
مكتوب أ ّما
إليمان كما هو
بإيمان
الله
البار فباإليمان يحيا’’ (رومية ‘‘ .)17-16 :1أ ّما الذي ال يعمل ولكن ي ِ
ٌ
ّ
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
إيمان
إيمان باألعمال أو
إيمان باإليمان أو
سب له ِب ًّرا’’ (رومية  .)5 :4لم يَ ْد ِعنا الله ليكون لنا
يُبَ ِ ّرر الفاجر فإيمانهُ يُح َ
للحصول على أشياء ،بل ثقةٌ ُمتَّكلة تعتمد اعتمادًا كليًّا عليه.
ال يمكن أن يُحبّك الله أكثر م ّما يُحبّك اآلن .إنّه محبَّة ( 1يوحنا  .)8 :4لكنّك تستطيع الحصول على المزيد من
محبَّته وتشعر بالمزيد منها وتختبرها بدرج ٍة أكبر .وكلّما آمنتَ بها أكثر ،وجدتَ نفسك تُحبُّ الله أكثر .يقول الكتاب
أو ًل’’ ( 1يوحنا  .)19 :4ف ِ ّكروا في هذا ،آمنوا به واحصلوا عليه.
المقدَّس‘‘ :نحنُ نُحبّه ألنَّهُ هو أحبَّنا َّ

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
اض َرة ً َوالَ ُم ْست َ ْقبَلَةً،
ور َح ِ
رومية  – 39-38 :8فَإِ ِنّي ُمتَيَ ِقّ ٌن أَنَّهُ الَ َم ْوتَ َوالَ َحيَاة ََ ،والَ َمالَئِ َكةَ َوالَ ُر َؤ َ
سا َء َوالَ قُ َّواتَِ ،والَ أ ُ ُم َ
ع ْن َم َحبَّ ِة ِ
ع َربِّنَا.
ع ْل َو َوالَ ُ
َ 39والَ ُ
هللا الَّتِي فِي ْال َم ِسيحِ يَ ُ
سو َ
صلَنَا َ
ع ْمقَ َ ،والَ َخ ِليقَةَ أ ُ ْخ َرى ،ت َ ْقد ُِر أ َ ْن ت َ ْف ِ
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ضا ِبإِ َ
يرونَ ُخ َ
يرونَ
طاةً ،ه َك َذا أ َ ْي ً
ع ِة ْال َو ِ
ان ْال َو ِ
سيُجْ عَ ُل ْال َك ِث ُ
اح ِد ُج ِع َل ْال َك ِث ُ
طا َ
رومية  – 19 :5ألَنَّهُ َك َما ِب َم ْع ِ
اح ِد َ
اإل ْن َ
صيَ ِة ِ
س ِ
ارا.
أَب َْر ً
ير نَحْ نُ ِب َّر ِ
هللا ِفي ِه.
َطيَّةً ،خ ِ
فخ ِ
 2كورنثوس  – 21 :5ألَنَّهُ َجعَ َل الَّذِي لَ ْم يَ ْع ِر ْ
َطيَّةً ألَجْ ِلنَاِ ،لن ِ
َص َ
كولوسي َ – 22-21 :1وأ َ ْنت ُ ُم الَّذِينَ ُك ْنت ُ ْم قَ ْبالً أَجْ نَ ِب ِيّينَ َوأ َ ْع َدا ًء فِي ْال ِف ْك ِر ،فِي األ َ ْع َما ِل ال ِ ّ
صالَ َح ُك ُم اآلنَ 22فِي
يرةِ ،قَ ْد َ
ش ِ ّر َ
ش ْك َوى أ َ َما َمهُ.
ض َر ُك ْم ِق ّدِيسِينَ َو ِبالَ لَ ْو ٍم َوالَ َ
ِجس ِْم بَش َِريَّ ِت ِه ِب ْال َم ْوتِِ ،ليُحْ ِ
ب.
علَ ْينَا فِي ْال َمحْ بُو ِ
أفسس ِ – 6 :1ل َمدْحِ َمجْ ِد نِ ْع َمتِ ِه الَّتِي أ َ ْنعَ َم ِب َها َ
ضا .ألَنَّهُ بَ ْع َد َما
ُس أ َ ْي ً
ان َو ِ
اح ٍد قَ ْد أ َ ْك َم َل ِإلَى األَبَ ِد ْال ُمقَ َّدسِينَ َ 15 .ويَ ْش َه ُد لَنَا ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
عبرانيّين  – 17-14 :10ألَنَّهُ بِقُ ْربَ ٍ
الربُّ  ،أَجْ عَ ُل ن ََو ِامي ِسي فِي قُلُو ِب ِه ْم َوأ َ ْكتُبُ َها فِي أ َ ْذهَانِ ِه ْم
سا ِبقًا16 :ه َذا ه َُو ْالعَ ْه ُد الَّذِي أ َ ْع َه ُدهُ َمعَ ُه ْم بَ ْع َد تِ ْلكَ األَي َِّام ،يَقُو ُل َّ
قَا َل َ
َ 17ولَ ْن أ َ ْذ ُك َر َخ َ
طايَا ُه ْم َوتَعَ ِ ّديَاتِ ِه ْم فِي َما بَ ْعدُ.
يش بَ ْع ُد
ع ِن ْالخ ِ
رومية  – 2-1 :6فَ َما َذا نَقُولُ؟ أَنَ ْبقَى فِي ْالخ ِ
ْف نَ ِع ُ
َطيَّ ِة ِل َك ْي ت َ ْكث ُ َر ال ِنّ ْع َمةُ؟ َ 2حاشَا! نَحْ نُ الَّذِينَ ُمتْنَا َ
َطيَّ ِةَ ،كي َ
فِي َها؟
اس ،فَ َو َج َد ِف َدا ًء أَبَ ِديًّا.
ُوس َو ُ
ع ُجول ،بَ ْل ِب َد ِم نَ ْف ِس ِهَ ،د َخ َل َم َّرة ً َو ِ
ْس ِب َد ِم تُي ٍ
اح َدة ً ِإلَى األ َ ْق َد ِ
عبرانيّين َ – 12 :9ولَي َ
علَى ُم ْخت َِاري هللاِ؟ اَهللُ ه َُو الَّذِي يُبَ ِ ّر ُر.
سيَ ْشت َ ِكي َ
رومية َ – 33 :8م ْن َ
ين هللاِ،
ضا ،الَّذِي ه َُو أ َ ْي ً
ام أ َ ْي ً
ضا َ
رومية َ – 35-34 :8م ْن ه َُو الَّذِي يَ ِدينُ ؟ ا َ ْل َم ِسي ُح ه َُو الَّذِي َماتَ  ،بَ ْل بِ ْال َح ِر ّ
ع ْن يَ ِم ِ
ي ِ قَ َ
ي أ َ ْم َخ َ
ض ٌ
ْف؟
ْط َها ٌد أ َ ْم ُجو ٌ
الَّذِي أ َ ْي ً
ع أ َ ْم ُ
يق أ َ ِم اض ِ
سي ٌ
ع ْن َم َحبَّ ِة ْال َم ِسيحِ؟ أ َ ِش َّدة ٌ أ َ ْم َ
صلُنَا َ
سيَ ْف ِ
ط ٌر أ َ ْم َ
ضا يَ ْشفَ ُع فِينَاَ 35 .م ْن َ
ع ْر ٌ
علَ ْينَا؟
رومية  – 31 :8فَ َما َذا نَقُو ُل ِله َذا؟ ِإ ْن َكانَ هللاُ َمعَنَا ،فَ َم ْن َ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ رومية  .39-38 :8بماذا كان الرسول بولس ُمتيَ ِقّنًا؟
 .2عندما كنتُ في كليّة الكتاب المقدّسَّ ،
‘‘التبرير هو ُحك ٌم
صها:
ع أحد أساتذتي بعض المالحظات المكتوبة ،وهذا ن ّ
وز َ
ُ
ي يُعلنُ الله بموجبه ّ
بارا’’ .عندما درستُ الكتاب المقدَّس
ي
ٍ
بار ،لكنّه ال يجعله ًّ
شخص يؤمنُ به هو ٌّ
أن أ ّ
قضائ ٌّ
ُ
بنفسي ،أصبحتُ ُمقتنعًا ّ
عينَي الله .اقرأ رومية  .19 :5من خالل
بأن التبرير هو عطيّة البِ ِ ّر التي تجعلك ًّ
بارا في َ
(حفظ الناموس والذهاب إلى الصليب)ّ ،
فإن كثيرين سوف:
طاعة المسيح ِ
آ  -يُعلَن أنّهم أبرار
أبرار
ب -يُعتَقَ ُد بأنّهم
ٌ
أبرارا
ج -يُجعَلون
ً
 .3اقرأ  2كورنثوس ‘‘ .21 :5ألنّه [الله] جع َل الذي لم يعرف خطيّة [يسوع المسيح] خطيّة ألجلك [لم يرتكب قَ ّ
ط
للمؤلّف)
خطيّة]؛ لكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .الكلمات بين أقواس
ِ
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نقف في حضرة الله
 .4اقرأ كولوسي  .22-21 :1جاء يسوع إلى العالم ومات من أجل خطايانا .بسبب هذا العملُ ،
لوم وأبرياء:
ٍ
كأشخاص ُمقدَّسين بال ٍ
آ  -في نظر زوجتك
ب -في نظر أصدقائك
ج -في نظر الله
 .5اقرأ أفسس  .6 :1سوف نم ّجد الله في األبديّة لنعمته ألنّه جعلنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 .6اقرأ عبرانيّين  .14 :10من خالل يسوع وذبيحته على الصليب ،إلى متى سنبقى ُم َك َّملين؟
آ  -إلى أن تُخطئ ثانيةً
ب -إلى أن تذهب إلى الكنيسة
ج -إلى األبد
 .7اقرأ عبرانيّين  .17-15 :10في الميثاق الجديد ،يَ ِع ُد الله بأنّه سيتذ َّكر خطايانا:
نرتكب خطيّة
مرةٍ
ُ
آ  -في ك ِّل ّ
ب -عندما ال ندفع عشورنا
ج -لن يتذ ّكرها في ما بعد
 .8اقرأ رومية  .2-1 :6نعمة الله أعظم من جميع خطايانا .هل ينبغي أن نبقى في الخطيّة لكي نُظ ِهر ع َ
ظمة نعمة
الله؟
ي نوعٍ من الفداء
(التحرر من عقاب خطايانا) حصل عليه يسوع ألجلنا؟
ُّ
 .9اقرأ عبرانيّين  .12 :9أ ّ
آ  -فدا ًء مؤقّتًا
ب  -فدا ًء جزئيًّا
ج  -فدا ًء أبديًّا
شخص يستطيع أن يشتكي على ُمختاري الله.
 .10اقرأ رومية  .33 :8اذكر اسم
ٍ
شخص يستطيع أن يدين (يح ُك ُم على) شعب الله.
اذكر اسم
 .11اقرأ رومية .34 :8
ْ
ٍ
 .12اقرأ رومية  .35 :8اذكر اسم
شخص يستطيع أن يفصل المؤمن عن محبّة الله.
ٍ
 .13اقرأ رومية  .31 :8ما هي خاتمة درس التلمذة هذا؟

اإلجابات
 .1اقرأ رومية  .39-38 :8بماذا كان الرسول بولس ُمتيَ ِقّنًا؟
أمورا
كان متي ِقّنًا من أنّ ال شيء يمكن أن يفصلنا عن محبّة الله – ال حياة وال موت وال مالئكة أو أرواح ،وال
ً
قوات في األعلى أو في األسفل .ال شيء يمكن أن يفصلنا عن محبّة الله الموجودة في
حاضرة أو مستقبليّة ،وال ّ
المسيح يسوع ربّنا
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 .2عندما كنتُ في كليّة الكتاب المقدّسَّ ،
‘‘التبرير هو ُحك ٌم
صها:
ع أحد أساتذتي بعض المالحظات المكتوبة ،وهذا ن ّ
وز َ
ُ
ي يُعلنُ الله بموجبه ّ
بارا’’ .عندما درستُ الكتاب المقدَّس
ي
ٍ
بار ،لكنّه ال يجعله ًّ
شخص يؤمنُ به هو ٌّ
أن أ ّ
قضائ ٌّ
ُ
بنفسي ،أصبحتُ ُمقتنعًا ّ
بارا في عَينَي الله .اقرأ رومية  .19 :5من خالل
بأن التبرير هو عطيّة البِ ِ ّر التي تجعلك ًّ
(حفظ الناموس والذهاب إلى الصليب)ّ ،
فإن كثيرين سوف:
طاعة المسيح ِ
أبرارا
ج -يُجعَلون
ً
 .3اقرأ  2كورنثوس ‘‘ . 21:5ألنّه [الله] جع َل الذي لم يعرف خطيّة [يسوع المسيح] خطيّة ألجلك [لم يرتكب قَ ّ
ط
للمؤلّف)
خطيّة]؛ لكي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .الكلمات بين أقواس
ِ
‘‘لنصير نحنُ ِب ّر الله فيه’’
نقف في حضرة الله
 .4اقرأ كولوسي  .22-21 :1جاء يسوع إلى العالم ومات من أجل خطايانا .بسبب هذا العملُ ،
لوم وأبرياء:
ٍ
كأشخاص ُمقدّسين وبال ٍ
ج -في نظر الله
 .5اقرأ أفسس  .6 :1سوف نم ّجد الله في األبديّة لنعمته ألنّه جعلنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .
مقبولين في المحبوب (أي ،في المسيح)
 .6اقرأ عبرانيّين  .14 :10من خالل يسوع وذبيحته على الصليب ،إلى متى سنبقى ُم َك َّملين؟
ج -إلى األبد
 .7اقرأ عبرانيّين  .17-15 :10في الميثاق الجديد ،يَ ِع ُد الله بأنّه سيتذ َّكر خطايانا:
ج -لن يتذكّرها في ما بعد
 .8اقرأ رومية  .2-1 :6نعمة الله أعظم من جميع خطايانا .هل ينبغي أن نبقى في الخطيّة لكي نُظ ِهر ع َ
ظمة نعمة
الله؟
حاشاّ .
كل
(التحرر من عقاب خطايانا) حصل عليه يسوع ألجلنا؟
ي نوعٍ من الفداء
ُّ
 .9اقرأ عبرانيّين  .12 :9أ ّ
ج -فدا ًء أبديًّا
شخص يستطيع أن يشتكي على ُمختاري الله.
 .10اقرأ رومية  .33 :8اذكر اسم
ٍ
شخص
أي
ٍ
ال يوجد ّ
شخص يستطيع أن يدين (يح ُك ُم على) شعب الله.
اذكر اسم
 .11اقرأ رومية .34 :8
ْ
ٍ
شخص
ال يوجد أي
ٍ
 .12اقرأ رومية  .35 :8اذكر اسم
شخص يستطيع أن يفصل المؤمن عن محبّة الله.
ٍ
شخص
أي
ٍ
ال يوجد ّ
 .13اقرأ رومية  .31 :8ما هي خاتمة درس التلمذة هذا؟
شخص أن يكون علينا
ألي
ٍ
أنّ الله معنا ،وال يمكن ّ
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األول
ُ
ثمر الخالص – الجزء َّ
بقلم دون كرو
مستمرا؟ هل يمكن أن يتوقَّف هذا اإليمان،
ُخلّص’’ إذا لم يكن
مرة ً واحدة ً أن ‘‘ي ِ
ًّ
هل يمكن لقرار اإليمان الذي ات ُّ ِخ َذ َّ
ف ال ِب ُّر الذي
ف إيمانُ إبراهيم ،هل يتوقَّ ُ
الوعد؟ آ َمنَ إبراهيم بالل ِه ف ُح ِس َ
ب له ِب ًّرا (تكوين  .)6 :15فلو توقَّ َ
وبرغم ذلك ينا ُل َ
ب له؟
ُح ِس َ
نعرف من الكتاب المقدَّس ّ
مرة ً واحدة (صيغة الفعل في الماضي) ،لكنّه
نحن
أن ‘‘اإليمان’’ يبدأ بعم ٍل كام ٍل َّ
ُ
يستمر في الحياة المسيحيّة كما تُشير إلى ذلك صيغة الفعل الحاضر باللغة اليونانيّة .واألوامر التي تصدُر في صيغة الزمن
ُّ
ٌ
متكرر .عند استخدام صيغة الحاضر ،إذا استطعنا تزويد قارئ الكتاب
مستمر أو
تطبيق
الحاضر ،يُت ََوقَّع أن يكون لها
ِّ
ٌّ
ِّ
سنعزز إلى درج ٍة كبيرةٍ قدرته على فهم فقرات الكتاب المقدَّس .هذه الكلمات هي :بتكرار،
المقدّس بالكلمات التالية ،فإنّنا
مرة تلو األُخرى ،دائ ًما ،باستمرار ،بشك ٍل متواصل ،بشك ٍل مألوف ،كعادةٍ أو نمط حياةٍ أو دون انقطاع.
ي ّ
أ ّ
ي بصيغة الحاضر:
ف ِ ّكر في هذه اآليات وانظر كيف يؤ ِث ّر فيها الفعل اليونان ّ
ؤمنُ [صيغة الحاضر:
يوحنا  – 16 :3ألنّه هكذا
أحب الله العالم حتّى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك ك ُّل َمن يُ ِ
َّ
للمؤلّف)
سين
يؤمن
ِ
ّ
ويستمر في اإليمان] ب ِه بل تكون له الحياة األبديّة( .العبارة بين قو َ
وباستمرار
فرزوا
عبرانيّين  – 14 :10ألنّه
ٍ
بقربان واح ٍد قد أكم َل إلى األبد ال ُمقدَّسين [صيغة الحاضر :الذين أ ُ ِ
ٍ
للمؤلّف).
سين
ُفرزون،
ِ
بقربان واح ٍد قد أ ُ ِ
كم َل إلى األبد .ترجمة أُخرى تقول الذين يتقدَّسون باستمرار]( .الجمل بين قو َ
ي َ
ٍ
يستمر في ارتكاب الخطيّة كنمط
هو مولو ٌد من الله ال يفعل [صيغة الحاضر :أي ال
ّ
 1يوحنا  – 9 :3ك ُّل َمن َ
ويستمر في البقاء] وال يستطيع
ع الله يبقى
حياة بدون أن يُظ ِهر قلبًا تائبًا] خطيّة ألنّ زرعهُ يَثبتُ في ِه [صيغة الحاضر :زر ُ
ّ
للمؤلّف)
[ صيغة الحاضر :كنمط حياة أو بدون انقطاع] أن يُخطئ ألنّه مولو ٌد من الله( .ال ُج َمل بين أقواس
ِ
مرقس  – 15 :1ويقول قد َك َم َل الزمانُ
واستمروا في
واقترب ملكوتُ الل ِه .فتوبوا [صيغة الحاضر :أي توبوا
ّ
َ
واستمروا في اإليمان] باإلنجيل( .الجمل بين
التوبة حسب ظهور الظرف أو الحاجة] وآمنوا [صيغة الحاضر :آمنوا
ّ
للمؤلّف)
أقواس
ِ
َّ
ّ
الحق أقول لكم َّ
ويستمر في اإليمان] بالذي
إن َمن يسم ُع كالمي ويُؤمنُ [صيغة الحاضر:
الحق
يوحنا – 24 :5
ُّ
ّ
للمؤلف)
أرسلني فلهُ حياة أبديّة وال يأتي إلى دينونة ،بل قد انتق َل من الموت إلى الحياة( .العبارة بين قَوسين
ِ
ويستمر في
يتوب [صيغة الحاضر:
السماء بخاط ٍئ واح ٍد
ح في
لوقا  – 7 :15أقول لكم إنّه هكذا يكون فر ٌ
ِ
ُّ
ُ
للمؤلّف)
سين
ِ
التوبة] أكثر من تسعة وتسعين ًّ
بارا ال يحتاجون إلى توبة( .الجمل بين قو َ
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مكان أن
ويستمر في األمر] جميع الناس في ك ِ ّل
الرسل  – 30 :17فالله اآلن يأمر [صيغة الحاضر:
ُّ
أعمال ُ
ٍ
للمؤلّف)
ويستمروا في التوبة] ُمتغاضيًا عن أزمن ِة الجَهلِ( .العبارة بين قوسين
يتوبوا [صيغة الحاضر:
ِ
ّ
ويستمر في اإليمان] بي فله حياة أبديَّة.
يوحنا  – 47 :6الحقَّ الحقّ أقو ُل لكمَ ،من يؤمن [صيغة الحاضر:
ُّ
للمؤلّف)
سين
ِ
(العبارة بين قو َ
برر الفاجر،
ؤمن [صيغة الحاضر:
رومية  – 5 :4وأ ّما الذي ال يعم ُل ولكن يُ ِ
ُّ
ويستمر في اإليمان] بالذي يُ ِ ّ
للمؤلّف)
سين
ِ
فإيمانه يُح َ
س ُ
ب له ِب ًّرا( .العبارة بين قو َ
أوالً الذينَ في دمشقَ وفي أورشلي َم حتّى جمي َع كورة اليهوديَّة ث َّم األُمم
الر ُ
سل  – 20 :26بل أخبرتُ ّ
أعمال ُ
يستمروا في الرجوع] إلى الله عاملين
ويستمروا في التوبة] ويرجعوا [صيغة الحاضر:
أن يتوبوا [صيغة الحاضر:
ّ
ُّ
ّ
ً
للمؤلف)
ق بالتوب ِة( .العبارات بين أقواس
(صيغة الحاضر :يواظبون على العمل)
أعمال تَلي ُ
ِ
المرات في الكتاب ال ُمقَدَّس .ليس قصدي هنا أن أعرض جميع اآليات
النتيجة :استُخ ِد َمت صيغة الحاضر مئات ّ
التي تتعلَّق بهذا الموضوعّ .
ُعلّمه الهوت عقيدة أرمينوس
ُخلّص هو أنّه
مستمر وهو ما ي ِ
لكن الحقيقة عن اإليمان الذي ي ِ
ٌّ
وكالفن ،على الرغم من ّ
أن منظوريهما ُمختلفان.
تعلّم ّ
ّ
أن المؤمنين الحقيقيّين قد يعثرون أو يسقطون في
إن عقيدة كالفن التي
يِ ،
ُ
تعترف بأمان المؤمن األبد ّ
ي ،يؤمنون
الخطيّة ،لكنّهم مع ذلك سوف يُثابرون في اإليمان المسيحي ( 1كورنثوس  .)8 :1والذين يؤمنون باألمان األبد ّ
ضا ّ
يستمروا فيها (رومية  .)3-1 :6والذين سيتخلّون تما ًما عن
بأن المؤمنين قد اختبروا الموت عن الخطيّة ولن
أي ً
ّ
المسيح ،يُبرهنون على أنّهم في الحقيقة لم يولَدوا قَط والدة ً ثانية ( 1يوحنا .)19 :2
أن المؤمنين يمكن أن يرتَدُّوا عن الدين المسيحي .وهم عا ّمة يؤمنون ّ
ُعلّم الهوت أرمينوس ّ
أن الذين يرتَدّون
ي ِ
ُعلّمون ذلكّ .
إن نظامهم ال يُف ِس ُح المجال أمام ما يُس َّمى بالمسيحيّين (باالسم فقط)
يخسرون خالصهم أو يتنازلون عنه ،وي ِ
ثمر يُثبِتُ توبتهم.
المستمر أو الخطيّة المتعَ َّم َدة
التمرد
في العيش في حالة
ّ
ُّ
بدون ٍ
ِ
ضا‘‘ :ك ُّل َمن هو
قال الرسول يوحنا‘‘ ،إنّ قُلنا إنّه ليس لنا خطيَّة نُ ِض ُّل أنفسنا’’ ( 1يوحنا  ،)8 :1لكنّه قال أي ً
مولو ٌد من الله ال يفع ُل خطيَّةً’’ ( 1يوحنا  .)9 :3لدينا هنا عبارت َين متناقضتينّ ،
لكن ليس تباينًا في الكتاب المقدّس .جميع
المؤمنين يُخطئون ( 1يوحنا ّ ،)8 :1
ضا ( 1يوحنا  .)3 :2الخطيّة والشهوة الجسديّة
لكن جميع المؤمنين يُطيعون الله أي ً
لكن الخطيّة ال يمكن أن تكون سيِّدهم أو س َمتهم المميّزة ( 1يوحنا ّ .)9 :3
ال تزاالن موجودت َين في حياة المؤمنينّ ،
إن
وتغييرا في االتّجاه ،على الرغم من ّ
أن هذه
وتغييرا في القلب
تغييرا في الفكر
التوبة الحقيقيّة واإليمان الحقيقي يتطلّبان
ً
ً
ً
ليست درجة الكمال (أعمال الرسل  18 :26و  1يوحنا ‘‘ .)8 :1الثمر’’ ال يزال امتحان حقيقة وصدق إيمان الشخص.
تظهر هذه الحقيقة من أمثلة
اإليمان هو قناعةٌ راسخة فوق الطبيعة يحكم سلوك المؤمن الحقيقي وينتُج عنه أعما ٌل مرافقة.
ُ
اإليمان في الرسالة إلى العبرانيّين ،األصحاح  ،11التي ينتج عنها أعما ٌل مطابقة .بعبارةٍ أُخرىّ ،
إن ما نفعله
‘‘أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أُريكَ بأعمالي إيماني’’.
هو نتاج ما نؤمن به .تقول اآلية في يعقوب ِ ،18 :2
ي ِ شيءٍ يفعله
عندما يتحدّث الرسل بطريق ٍة سلبيّة عن األعمال ،فإنّهم يُشيرون إلى ‘‘أعمال الناموس’’ ،أي إلى أ ّ
المرء لكسب خالصه ،أو العمل من أجل خالصه.
ضا عن ثمر الخالص الذي هو األعمال الصالحة ،أو أعمال اإليمان .هذه هي األعمال
يتحدّث
الكتاب المقدَّس أي ً
ُ
ُ
تنبثق من التوبة واإليمان (أعمال الرسل  ،20 :26متى  1 ،10-7 :3تسالونيكي  3 :1و يعقوب ،)16-14 :2
التي
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وهي تُظ ِهر الدليل على الخالص .إن الوحدة التي يت ُّم تُحديدها بأنّها بين ك ٍّل من التوبة واإليمان ،هي ّ
أن لدى كليهما الثمر
أو الدليل ذاته :األعمال الصالحة .نحن ال ننال الخالص بواسطة األعمال الصالحة ،لكنّنا ننال الخالص ألعما ٍل صالحة
ٌ
امتحان لواقع اإليمان ،والنعمة التي ال
(أفسس  10-8 :2لتبيان الفرق بين الخالص بواسطة والخالص لـِ) .األعمال هي
يعلّم يسوع ّ
أن
تؤ ِث ّر في نهاية المطاف في حياة وأعمال الفرد ،ال يمكن اعتبارها نعمة الله الحقيقيّة (تيطس ِ .)12-11 :2
ُعرفون من ثمارهم (متى 40-34 :25 ، 20-16 :7 ،8 :3؛ يوحنا 23 :14 ،35 :13؛ أعمال
المؤمنين الحقيقيّين سي َ
الرسل 20 :26؛ رومية 11-6 :2؛ يعقوب 18-14 :2؛  1يوحنا .)10 :3

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
يوحنا  – 16 :3ألَنَّهُ ه َك َذا أ َ َحبَّ هللاُ ْالعَالَ َم َحتَّى بَ َذ َل ا ْبنَهُ ْال َو ِحي َدِ ،ل َك ْي الَ يَ ْهلِكَ ُك ُّل َم ْن يُؤْ ِمنُ ِب ِه ،بَ ْل ت َ ُكونُ لَهُ ْال َحيَاة ُ األَبَ ِديَّةُ.
 1يوحنا ُ – 9 :3ك ُّل َم ْن ه َُو َم ْولُو ٌد ِمنَ ِ
ئ ألَنَّهُ َم ْولُو ٌد ِمنَ
هللا الَ يَ ْفعَ ُل خ ِ
َطيَّةً ،أل َ َّن زَ ْر َ
عهُ يَثْبُتُ فِي ِهَ ،والَ يَ ْست َِطي ُع أ َ ْن ي ُْخ ِط َ
هللاِ.
ارا الَ يَحْ ت َا ُجونَ
لوقا  – 7 :15أَقُو ُل لَ ُك ْمِ :إنَّهُ ه َك َذا يَ ُكونُ فَ َر ٌح فِي ال َّ
س َم ِ
اح ٍد يَت ُ ُ
َاط ٍئ َو ِ
اء بِخ ِ
وب أ َ ْكث َ َر ِم ْن تِ ْسعَ ٍة َوتِ ْسعِينَ بَ ًّ
ِإلَى ت َْوبَةٍ.
ع ْن أ َ ْز ِمنَ ِة ْال َج ْه ِل.
أعمال الرسل  – 30 :17فَاهللُ اآلنَ يَأ ْ ُم ُر َج ِمي َع النَّ ِ
َاضيًا َ
َان أ َ ْن يَتُوبُواُ ،متَغ ِ
اس فِي ُك ِّل َمك ٍ
ورةِ ْاليَ ُهو ِديَّ ِة ،ث ُ َّم األ ُ َم َم ،أ َ ْن يَتُوبُوا
ور َ
أعمال الرسل  – 20 :26بَ ْل أ َ ْخبَ ْرتُ أ َ َّوالً الَّذِينَ فِي ِد َم ْشقَ َ ،وفِي أ ُ ُ
يم َحتَّى َج ِميعِ ُك َ
ش ِل َ
املِينَ أ َ ْع َماالً ت َ ِل ُ
َويَ ْر ِجعُوا ِإلَى ِ
يق بِالت َّ ْوبَ ِة.
ع ِ
هللا َ
ع َر ْفنَاهُ :إِ ْن َح ِف ْ
صايَاهُ.
 1يوحنا َ – 3 :2وبِه َذا نَ ْع ِر ُ
ف أَنَّنَا قَ ْد َ
ظنَا َو َ
يعقوب  – 18 :2ل ِك ْن يَقُو ُل قَائِلٌ :أ َ ْنتَ لَكَ إِي َم ٌ
ُون أ َ ْع َمالِكَ َ ،وأَنَا أ ُ ِريكَ بِأ َ ْع َما ِلي إِي َمانِي.
انَ ،وأَنَا ِلي أ َ ْع َما ٌل أ َ ِرنِي إِي َمانَكَ بِد ِ
 1تسالونيكي ُ – 3 :1مت َ َذ ِ ّك ِرينَ ِبالَ ا ْن ِق َ
ام ِ
هللا
صب َْر َر َجا ِئ ُك ْمَ ،ربَّنَا يَ ُ
سو َ
طاعٍ َ
ع َم َل ِإي َما ِن ُك ْمَ ،وتَعَ َ
ب َم َحبَّ ِت ُك ْمَ ،و َ
ع ْال َم ِسي َح ،أ َ َم َ
َوأَبِينَا.
ع
ع ْال َم ِسيحِ ،آ َمنَّا نَحْ نُ أ َ ْي ً
ضا بِيَ ُ
ان يَ ُ
سو َ
سو َ
سانَ الَ يَتَبَ َّر ُر بِأ َ ْع َما ِل النَّا ُم ِ
اإل ْن َ
غالطية  – 16 :2إِ ْذ نَ ْعلَ ُم أ َ َّن ِ
وس ،بَ ْل بِإِي َم ِ
س ٌد َما.
ان يَ ُ
سو َ
وس .ألَنَّهُ بِأ َ ْع َما ِل النَّا ُم ِ
ع الَ بِأ َ ْع َما ِل النَّا ُم ِ
وس الَ يَتَبَ َّر ُر َج َ
ْال َم ِسيحِِ ،لنَتَبَ َّر َر بِإِي َم ِ
ب!
سب َ ٍ
غالطية  – 21 :2لَ ْستُ أُب ِْط ُل نِ ْع َمةَ هللاِ .ألَنَّهُ إِ ْن َكانَ بِالنَّا ُم ِ
وس بِ ٌّر ،فَ ْال َم ِسي ُح إِذًا َماتَ بِالَ َ
صا ِلح يَ ْ
ْ
طلُبُونَ ْال َمجْ َد َو ْالك ََرا َمةَ َو ْالبَقَا َء ،فَ ِب ْال َحيَا ِة األَبَ ِديَّ ِةَ 8 .وأ َ َّما الَّذِينَ
رومية َ – 10-7 :2وأ َ َّما الَّذِينَ ِب َ
صب ٍْر فِي العَ َم ِل ال َّ ِ
س َخ ٌ
ق بَ ْل يُ َ
بَ ،والَ يُ َ
ض ٌ
ط َو َ
ان يَ ْفعَ ُل
ُه ْم ِم ْن أ َ ْه ِل الت َّ َح ُّز ِ
غ َ
يقَ ،
ضبٌ ِ 9 ،ش َّدة ٌ َو ِ
إلثْ ِم ،فَ َ
علَى ُك ِّل نَ ْف ِس إِ ْن َ
س ٍ
طا ِوعُونَ ِل ِ
طا ِوعُونَ ِل ْل َح ّ ِ
ال َّ
يِ.
سالَ ٌم ِل ُك ِّل َم ْن يَ ْفعَ ُل ال َّ
يَِ 10 .و َمجْ ٌد َوك ََرا َمةٌ َو َ
ش َّرْ :اليَ ُهو ِد ّ
صالَ َحْ :اليَ ُهو ِد ّ
ي ِ أ َ َّوالً ث ُ َّم ْاليُونَانِ ّ
ي ِ أ َ َّوالً ث ُ َّم ْاليُونَانِ ّ
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أسئلة التل َم َذة
 .1األوامر التي هي في صيغة الحاضر ي َُتوقَّع أن يكون لها ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 .2اقرأ يوحنا  .16 :3بحسب صيغة الزمن الحاضر ،ماذا تقول اآلية في يوحنا 16 :3؟
ُخطئ .ماذا تعني هذه العبارة؟
 .3اقرأ  1يوحنا  .9 :3ك ُّل َمن ُو ِل َد من الله ال ي ِ
بخاطئ واح ٍد ـــــــــــــــــ .
 .4اقرأ لوقا  .7 :15هناك فر ٌح في السماء
ٍ
 .5اقرأ أعمال الرسل  .30 :17يأمر الله الناس في ك ِّل
مكان بأن ــــــــــــــــــــــــ .
ٍ
 .6اقرأ أعمال الرسل  .20 :26ماذا تقول هذه اآلية؟
 .7اقرأ  1يوحنا  .3 :2ما هي نتيجة وجود عالق ٍة شخصيّة مع الله ،أي معرفتهُ؟
أمر مستحيل) ،وأنا أُريكَ ــــــــــــــــ إيماني.
‘‘أرني إيمانك بدون أعمالك (وهو ٌ
 .8اقرأ يعقوب  .18 :2يقول يعقوبِ :
 .9اقرأ  1تسالونيكي  .3 :1األعمال التي تنبثق من اإليمان يُشار إليها بأنّها ــــــــــــــــــــــــــــــ .
 .10اقرأ غالطية  .21 ،16 :2أعمال الناموس هي أعما ٌل يقوم بها الناس لمحاولة الحصول على الخالص أو
خلّص ،وليس لديها القدرة على الخالص.
ـــــــــــــــــ  .إنّها ال تستطيع أن ت ُ ِ
ي مجموعت َين من الناس؟
 .11اقرأ رومية  .10-7 :2تصف هذه اآليات ثمر أ ّ

اإلجابات
 .1األوامر التي هي في صيغة الحاضر ي َُتوقَّع أن يكون لها ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .
استمراريّة ،تكرار ،تطبيق
 .2اقرأ يوحنا  .16 :3بحسب صيغة الزمن الحاضر ،ماذا تقول اآلية في يوحنا 16 :3؟
ألنّه هكذا
ويستمر في
أحب اللهُ العال َم حتّى بذ َل ابنَهُ الوحي ُد لكي ال يهلك ك ُّل َمن يُؤمنُ (صيغة الحاضر :يؤمن
ّ
َّ
اإليمان) به بل تكون له الحياة األبديّة
ُخطئ .ماذا تعني هذه العبارة؟
 .3اقرأ  1يوحنا  .9 :3ك ُّل َمن ُو ِل َد من الله ال ي ِ
ظهرا قلبًا غير تائب)
ك ُّل َمن ُو ِل َد من الله ال يُخطئ (صيغة الحاضر :ال
ُّ
يستمر في الخطيّة كنمط حياةٍ ُم ً
بخاطئ واح ٍد ـــــــــــــــــ .
 .4اقرأ لوقا  .7 :15هناك فر ٌح في السماء
ٍ
ويستمر في التوبة
يتوب
ُّ
 .5اقرأ لوقا أعمال الرسل  .30 :17يأمر الله الناس في ك ِّل
مكان بأن ــــــــــــــــــــــــ .
ٍ
ويستمروا في التوبة
يتوبوا
ّ
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 .6اقرأ أعمال الرسل  .20 :26ماذا تقول هذه اآلية؟

أوالً الذين في دمشقَ وفي أورشليم حتّى جميع كورة اليهوديّة ث ّم األُمم أن يتوبوا (صيغة الحاضر:
بل أخبرتُ ّ
يستمروا في الرجوع) إلى الله عاملين (صيغة الحاضر:
ويستمروا في التوبة) ويرجعوا (صيغة الحاضر:
ّ
ّ
ق بالتوبة
يواظبون على العمل) أعماالً تَلي ُ
 .7اقرأ  1يوحنا  .3 :2ما هي نتيجة وجود عالق ٍة شخصيّة مع الله ،أي معرفتهُ؟
العمل بما يقوله ،نحفظ وصاياه
أمر مستحيل) ،وأنا أُريكَ ــــــــــــــــ إيماني.
‘‘أرني إيمانك بدون أعمالك (وهو ٌ
 .8اقرأ يعقوب  .18 :2يقول يعقوبِ :
بأعمالي أو بما أفعله
 .9اقرأ  1تسالونيكي  .3 :1األعمال التي تنبثق من اإليمان يُشار إليها بأنّها ــــــــــــــــــــــــــــــ .
عم ُل اإليمان
 .10اقرأ غالطية  .21 ،16 :2أعمال الناموس هي أعما ٌل يقوم بها الناس لمحاولة الحصول على الخالص أو
خلّص ،وليس لديها القدرة على الخالص.
ـــــــــــــــــ  .إنّها ال تستطيع أن ت ُ ِ
ال ِب ّر
ي مجموعت َين من الناس؟
 .11اقرأ رومية  .10-7 :2تصف هذه اآليات ثمر أ ّ
المؤمنون وغير المؤمنين
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بقلم دون كرو
الحظوا ما تقوله هذه اآلية‘‘ :بهذا أوال ُد الل ِه ظاهرون وأوال ُد إبليس .ك ُّل َمن ال يفع ُل ال ِب ّر فليس من الله وكذا
حب أخاه’’ ( 1يوحنا ّ .)10 :3
خلّص أنفسنا’’ .إنّها تقول‘‘ ،بهذا أوالد الله
إن اآلية ال تقول‘‘ ،بهذه الطريقة نُ ِ
َمن ال يُ ّ
نعرف أوالد الله).
ظاهرون’’ (أي بهذا
ُ
ثمار ِهم تعرفونَهم’’ (متى )20 :7
وقال يسوع الشيء نفسه بهذه الطريقةِ ،
‘‘من ِ
في الكتاب المقدّس ،يتحدّث الله عن الخالص بطريقت َينّ )1( :
إن الخالص هو بالنعمة باإليمان (أفسس )9-8 :2
سا باألعمال الصالحة التي سيقوم بها ك ُّل َمن نال الخالص (أفسس  .)10 :2لماذا نخاف من التحدُّث عن ثمر
و ( )2قيا ً
المؤمن؟ ّ
إن الكتاب المقدَّس ال يتجنَّب الخوض في مثل هذا الموضوعٍ .هكذا نستطيع أن نعرف أنّنا في ملكوت الله
ونخضع ل ُحكم الله:
نعرف أنّنا عرفناه إن حفظنا وصاياهَُ .من قا َل قد عرفتُه وهو ال يحف ُ
ظ وصاياهُ فهو
 1يوحنا  – 5-3 :2وبهذا
ُ
كاذب وليس الحقَّ فيه .وأ ّما َمن ح ِف َظ كلمتَهُ فحقًّا في هذا قد تك َّملَت محبَّة الله .بهذا نعرف أنّنا فيه.
ٌ
بار هو فاعلموا ّ
أن ك َّل َمن يصن ُع البِ َّر مولو ٌد منه ( 1يوحنا ( .)29 :2أليس هذا الكالم واض ًحا
إن علمتم أنّه ٌّ
ومفهو ًما؟ ّ
إن طبيعة الله والمسيح هي ال ِب ّر ،وك ُّل َمن يصن ُع ال ِب َّر يق ّدِم دليالً على مشاركته طبيعة الله ،أو كما قال يوحنا،
قد ُو ِل َد منه).
خطئ
ظه َر لكي يرف َع خطايانا وليس فيه خطيَّة .ك ُّل َمن يثبُت فيه ال يُ ِ
 1يوحنا  – 10-5 :3وتعلمون أنّ ذاك أ ُ ِ
مستمر أو كعادة .بإمكان قارئ الكتاب المقدَّس
ُشير إلى عم ٍل
ٍّ
[في اللغة اليونانيّة ،هذا الفعل هو في صيغة الحاضر؛ وهذا ي ُ
ُ
أن ِ ّ
مرة ً تلو األخرى ،بدون انقطاع ،بثبات ،بشك ٍل متواصل،
يعزز فهمه للفقرة بوضع الكلمات التالية :باستمرار ،بتكرارّ ،
كعادة ،كنمط حياةَّ ،
ألن هذه هي طبيعته] .ك ُّل َمن يُخطئ [صيغة الحاضر] لم يُبصرهُ وال عرفهُ .أيّها األوالد ،ال يُضلّكم
بارَ .من يفعل [صيغة الحاضر :كعادة ونمط
أحدٌَ .من يفعل [صيغة الحاضر :يفعل بتكرارّ ،
مرة تلو األُخرى] البِ َّر فهو ٌّ
ُ
حياة ّ
ظه َر ابن الله لكي ينقض
ألن هذه هي طبيعته] الخطيّة فهو ِمن إبليس ألنّ إبليس من البَدء يُخطئ .ألجل هذا أ ِ
ب] خطيَّة ألنّ
ظهرا قلبًا غير تائ ٍ
أعمال إبليس .ك ُّل َمن هو مولو ٌد من الله ال يفعل [صيغة الحاضر :أي كنمط حياتهُ ،م ً
زرعه يثبُت فيه وال يستطي ُع أن يُخطئ ألنّه مولو ٌد من الله .بهذا أوالد الله ظاهرون وأوالد إبليس :ك ُّل َمن ال يفعل
للمؤلّف)( .يقو ُل
حب [صيغة الحاضر] أخاه (العبارات بين األقواس
ِ
[صيغة الحاضر] البِ َّر فليس من الله وكذا َمن ال يُ ّ
ظهرون أن ليس لهم طبيعة اآلب.
يوحنا ‘‘بهذا أوالد الله ظاهرون وأوالد إبليس’’ .إنّ الذين ال يمارسون البِ َّر والمحبّة يُ ِ
أليس الدليل على الوالدة الثانية مه ًّما؟)
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ت إلى الحيا ِة ألنَّنا نُحبُّ اإلخوةَُ .م ْن الَ ي ُِحبَّ أَخَاهُ يَبْقَ ِفي
 1يوحنا  – 14 :3نحن نعل ُم أنّنا قد انتقلنا من المو ِ
للمؤلّف)
ْال َم ْوتِ( .الكلمات التي تحتها خط
ِ
سل].
سل] و َمن
 1يوحنا  – 6 :4نحنُ ِمنَ الله ف َمن
[للر ُ
[للر ُ
ليس من الله ال يسم ُع لنا ُ
يعرف الله يسم ُع لنا ُ
ُ
َ
ّ
للمؤلف).
ق ورو َح الضال ِل( .الكلمات بين أقواس
ِمن هذا
ِ
ُ
نعرف رو َح الح ّ ِ
حب ال يعرف الله ألنّ الله محبَّة (المحبّة هي العالمة ال ُمم ِيّزة للمؤمن ّ
ألن طبيعة
 1يوحنا  – 8 :4و َمن ال يُ ُّ
الله هي محبَّة).
حب أوالد الله .إذا أحببنا الله [صيغة الحاضر :ونُحبُّه باستمرار] وحفظنا
 1يوحنا  – 2 :5بهذا
نعرف أنّنا نُ ُّ
ُ
للمؤلّف).
ونستمر في حفظها] وصاياه( .العبارات بين أقواس
[صيغة الحاضر:
ِ
ُّ
ظهرا قلبًا غير
 1يوحنا  – 19- 18:5نعل ُم أنّ ك َّل َمن ُو ِل َد من الله ال يُخطئ [صيغة الحاضر :كنمط حياةُ ،م ً
تائب] بل المولو ُد من الله يحف ُ
سه .نعل ُم أنّنا نحنُ منَ الله
فظ نفسه]
ظ نفسه [صيغة الحاضر:
ويستمر في ِح ِ
ُّ
ير ال يَ َم َّ
ّ
والشر ُ
للمؤلّف).
الشرير (العبارات بين أقواس
والعالم كلّه قد ُو ِضع في
ِ
ّ
أن لكم حياة ً
لماذا شاركنا الرسول يوحنا ك ّل هذه األمور؟ كتبتُ إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا ّ
أبديَّة ( 1يوحنا .)13 :5
ثمر روح الله هي أدلَّةٌ على الوالدة الثانية .وأنت ال تملك دليالً على أنّك لله
ال ُخالصة :البِ ُّر والقداسةُ والمحبّةُ ،
في حين تمارس نمط حياةٍ آثم .الضمير يُدين ،وال توجد ثقةٌ بالله .يحثُّك الرسول بطرس على جعل دعوتك واختيارك
ثابت َين ( 2بطرس )10 :1؛ أي أن تؤ ِ ّكد لقلبك أنّك حقًّا ملكٌ لله بنمط حياةٍ يُطابق اإلنجيل المجيد .لم أقُ ْل ‘‘هكذا نلنا
نعرف أنّنا ملكٌ له’’.
الخالص’’؛ لقد قلتُ ‘‘هكذا
ُ

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ت َوقُ َّوا ٍ
ُّسَ ،وإِ ْذ َرأَى آيَا ٍ
ع ِظي َمةً تُجْ َرى
أعمال الرسل َ – 13 :8و ِسي ُمونُ أ َ ْي ً
ضا نَ ْف ُ
ت َ
سهُ آ َمنَ َ .ولَ َّما ا ْعت َ َم َد َكانَ يُالَ ِز ُم فِيلُب َ
َش.
ا ْن َده َ
س ِل يُ ْع َ
ُس قَد ََّم لَ ُه َما َد َراه َِم 19قَائِالً:
الر ُ
طى ُّ
أعمال الرسل َ – 22-18 :8ولَ َّما َرأَى ِسي ُمونُ أَنَّهُ بِ َوضْعِ أ َ ْيدِي ُّ
الرو ُح ْالقُد ُ
ُس20 .فَقَا َل لَهُ ب ْ
ضا ه َذا الس ُّْل َ
سِ «:لت َ ُك ْن فِ َّ
ضتُكَ َمعَكَ
ْطيَانِي أَنَا أ َ ْي ً
أَع ِ
ي يَ ْقبَ ُل ُّ
ُط ُر ُ
ي َم ْن َو َ
ض ْعتُ َ
علَ ْي ِه يَ َد َّ
طانَ َ ،حتَّى أ َ ُّ
الرو َح ْالقُد َ
21
ِل ْل َهالَ ِك ،ألَنَّكَ َ
ي َم ْو ِهبَةَ ِ
ام
َصيبٌ َوالَ قُ ْر َ
ْس لَكَ ن ِ
عةٌ ِفي ه َذا األ َ ْم ِر ،أل َ َّن قَ ْلبَكَ لَي َ
هللا ِب َد َراه َِم! لَي َ
ْس ُم ْست َ ِقي ًما أ َ َم َ
ظنَ ْنتَ أ َ ْن ت َ ْقت َ ِن َ
هللاِ22 .فَتُبْ ِم ْن ش ِ َّركَ ه َذاَ ،و ْ
اطلُبْ إِلَى ِ
سى أ َ ْن يُ ْغفَ َر لَكَ فِ ْك ُر قَ ْلبِكَ .
هللا َ
ع َ
ضيلَ ِة َم ْع ِرفَةًَ 6 ،وفِي ْال َم ْع ِرفَ ِة
 2بطرس َ – 11-5 :1و ِله َذا َ
ضيلَةًَ ،وفِي ْالفَ ِ
وأ َ ْنت ُ ْم بَا ِذلُونَ ُك َّل اجْ تِ َها ٍد قَ ِ ّد ُموا فِي إِي َمانِ ُك ْم فَ ِ
ع ْينِ ِه َ
صب ِْر ت َ ْق َوىَ 7 ،وفِي الت َّ ْق َوى َم َو َّدة ً أ َ َخ ِويَّةًَ ،وفِي ْال َم َو َّدةِ األ َ َخ ِويَّ ِة َم َحبَّةً8 .أل َ َّن ه ِذ ِه إِ َذا كَان ْ
َت
تَعَفُّفًاَ ،وفِي التَّعَفُّ ِ
صب ًْراَ ،وفِي ال َّ
ف َ
فِي ُك ْم َو َكث ُ َر ْ
ص ِيّ ُر ُك ْم الَ ُمتَكَا ِسلِينَ َوالَ َ
ْس ِع ْن َدهُ ه ِذهِ ،ه َُو أ َ ْع َمى
غي َْر ُمثْ ِم ِرينَ ِل َم ْع ِرفَ ِة َر ِبّنَا يَ ُ
سو َ
ت ،ت ُ َ
ع ْال َم ِسيحِ9 .أل َ َّن الَّذِي لَي َ
ير َخ َ
اإل ْخ َوة ُ أ َ ْن تَجْ عَلُوا َدع َْوت َ ُك ْم َو ْ
ار ُك ْم ثَا ِبتَي ِْن.
ص ُ
قَ ِ
ير ْالبَ َ
ي ت َْط ِه َ
اختِيَ َ
طايَاهُ السَّا ِلفَ ِةِ 10 .لذلِكَ ِباأل َ ْكث َ ِر اجْ ت َ ِهدُوا أَيُّ َها ِ
ص ِر ،قَ ْد نَ ِس َ
يِ.
ألَنَّ ُك ْم إِ َذا فَعَ ْلت ُ ْم ذلِكَ  ،لَ ْن ت َِزلُّوا أَبَدًا11 .ألَنَّهُ ه َك َذا يُقَ َّد ُم لَ ُك ْم بِ ِسعَ ٍة ُد ُخو ٌل إِلَى َملَ ُكو ِ
صنَا يَ ُ
سو َ
ت َربِّنَا َو ُمخ َِلّ ِ
ع ْال َم ِسيحِ األَبَ ِد ّ
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يس ْالعَالَ ِم.
ار ِكي أ َ ِبيِ ،رثُوا ْال َملَ ُكوتَ ْال ُمعَ َّد لَ ُك ْم ُم ْنذُ ت َأ ْ ِس ِ
متى  – 40-34 :25ث ُ َّم يَقُو ُل ْال َم ِلكُ ِللَّذِينَ َ
ع ْن يَ ِمي ِن ِه :تَعَالَ ْوا يَا ُمبَ َ
35أل َ ِنّي ُج ْعتُ فَأ َ ْ
ضا فَ ُز ْرت ُ ُمونِي.
س ْوت ُ ُمونِيَ .م ِري ً
سقَ ْيت ُ ُمونِيُ .ك ْنتُ غ َِريبًا فَ َآو ْيت ُ ُمونِيُ 36 .
طعَ ْمت ُ ُمونِيَ .
ع ِط ْشتُ فَ َ
ع ْريَانًا فَ َك َ
ع ْ
اربُّ َ ،مت َى َرأ َ ْينَاكَ َجائِعًا فَأ َ ْ
سقَ ْينَاكَ ؟ َ 38و َمت َى
َمحْ بُو ً
ي37 .فَي ُِجيبُهُ األَب َْر ُ
طعَ ْمنَاكَ  ،أ َ ْو َ
طشَانًا فَ َ
ار ِحينَئِ ٍذ قَائِلِينَ  :يَ َ
سا فَأَت َ ْيت ُ ْم إِلَ َّ
40
39
ْ
قول لَ ُه ْم:
س ْونَاكَ ؟ َو َمت َى َرأ َ ْينَاكَ َم ِري ً
َرأ َ ْينَاكَ غ َِريبًا فَ َآو ْينَاكَ  ،أ َ ْو ُ
سا فَأَت َ ْينَا ِإلَيْكَ ؟ فَي ُِج ُ
ضا أ َ ْو َمحْ بُو ً
ع ْريَانًا فَ َك َ
يب ال َم ِلكُ َويَ ُ
صا ِغ ِر ،فَ ِبي فَعَ ْلت ُ ْم.
ْال َح َّق أَقُو ُل لَ ُك ْمِ :ب َما أَنَّ ُك ْم فَعَ ْلت ُ ُموهُ ِبأ َ َح ِد ِإ ْخ َو ِتي ه ُؤالَ ِء األ َ َ
ض.
ف ْال َج ِمي ُع أَنَّ ُك ْم تَالَ ِميذِيِ :إ ْن َكانَ لَ ُك ْم حُبٌّ بَ ْع ً
ضا ِلبَ ْع ٍ
يوحنا ِ – 35 :13به َذا يَ ْع ِر ُ
س َم َاواتِ .بَ ِل الَّذِي يَ ْفعَ ُل إِ َرا َدة َ أَبِي الَّذِي فِي
اربُّ ! يَ ْد ُخ ُل َملَ ُكوتَ ال َّ
اربُّ  ،يَ َ
ْس ُك ُّل َم ْن يَقُو ُل ِلي :يَ َ
متى  – 23-21 :7لَي َ
ْ
ْس ِباس ِْمكَ تَنَبَّأنَاَ ،و ِباس ِْمكَ أ َ ْخ َرجْ نَا َ
اطينَ َ ،و ِباس ِْمكَ
ال َّ
شي َ ِ
س َم َاواتَِ 22 .كثِ ُ
يرونَ َ
اربُّ  ،يَ َ
سيَقُولُونَ ِلي فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم :يَ َ
اربُّ ! أَلَي َ
23
ص ِ ّر ُح لَ ُه ْمِ :إ ِنّي لَ ْم أَع ِْر ْف ُك ْم قَ ُّ
صنَ ْعنَا قُ َّوا ٍ
اإلثْ ِم.
ط! ا ْذ َهبُوا َ
َ
يرةً؟ فَ ِحينَ ِئ ٍذ أ ُ َ
ت َك ِث َ
ع ِنّي يَا فَا ِع ِلي ِ
ع َوقَا َل لَهُِ :إ ْن أ َ َحبَّنِي أ َ َح ٌد يَحْ فَ ْ
صنَ ُع َم ْن ِزالً.
سو ُ
ظ َكالَ ِميَ ،وي ُِحبُّهُ أ َ ِبيَ ،و ِإلَ ْي ِه نَأْتِيَ ،و ِع ْن َدهُ نَ ْ
اب يَ ُ
يوحنا  – 23 :14أ َ َج َ
ورةِ ْاليَ ُهو ِديَّ ِة ،ث ُ َّم األ ُ َم َم ،أ َ ْن يَتُوبُوا
ور َ
أعمال الرسل  – 20 :26بَ ْل أ َ ْخبَ ْرتُ أ َ َّوالً الَّذِينَ فِي ِد َم ْشقَ َ ،وفِي أ ُ ُ
يم َحتَّى َج ِميعِ ُك َ
ش ِل َ
املِينَ أ َ ْع َماالً ت َ ِل ُ
َويَ ْر ِجعُوا ِإلَى ِ
يق ِبالت َّ ْوبَ ِة.
ع ِ
هللا َ
ضاِ ،إ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ أ َ ْع َمالٌَ ،م ِيّتٌ فِي َذاتِ ِه.
اإلي َمانُ أ َ ْي ً
يعقوب  – 17 :2ه َك َذا ِ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ أعمال الرسل  13 :8و  .22-18تتحدّث رسالة يوحنا األولى عن ‘‘الث َمر’’ أو الدليل على المؤمن الحقيقي.
أمور تصد ُُر من القلب .ماذا يجب على المؤمن أن يفعل عندما يكتشف أن قلبه ليس مستقي ًما (مثل قلب
هذه جميعها
ٌ
سيمون)؟
 .2اقرأ  2بطرس  .11-5 :1ما هو البرهان أو الدليل على ّ
صا ما هو حقًّا أحد الذين دعاهم الله؟
أن شخ ً
 .3اقرأ متى  .40-34 :25ما هي الصفات التي أظهرها المؤمن في هذه اآليات؟
ُعرف تالميذ يسوع؟
 .4اقرأ يوحنا  .35 :13بماذا ي َ
 .5اقرأ متى  .23-21 :7لماذا لم يُس َمح لهؤالء األشخاص بدخول ملكوت الله؟
شخص يُحبُّ يسوع ،ماذا سيفعل؟
 .6اقرأ يوحنا  .23 :14إذا كان
ٌ
 .7اقرأ أعمال الرسل  .20 :26ماذا تقول هذه اآلية؟
ي نوعٍ هو هذا اإليمان؟
 .8اقرأ يعقوب  .17 :2إذا لم يتبع إيمانك أعما ٌل صالحة ،فأ ّ
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ثمر الخالص – الجزء الثاني
ُ

اإلجابات
 .1اقرأ أعمال الرسل  13 :8و  .22-18تتحدّث رسالة يوحنا األولى عن ‘‘الث َمر’’ أو الدليل على المؤمن الحقيقي.
أمور تصد ُُر من القلب .ماذا يجب على المؤمن أن يفعل عندما يكتشف أن قلبه ليس مستقي ًما (مثل قلب
هذه جميعها
ٌ
سيمون)؟
ليغفر أفكار قلبه
الشريرة) ويُصلّي إلى الله
يتوب عن خطاياه (أعماله
َ
ّ
 .2اقرأ  2بطرس  .11-5 :1ما هو البرهان أو الدليل على ّ
صا ما هو حقًّا أحد الذين دعاهم الله؟
أن شخ ً
إذا كان يُضيف إلى إيمانه جميع صفات الروح ،صفات طبيعته الجديدة
 .3اقرأ متى  .40-34 :25ما هي الصفات التي أظهرها المؤمن في هذه اآليات؟
أعما ٌل عمليّة تنبثق من اإليمان – مثل إطعام الجياع ،استضافة اآلخرين ،إعطاء المالبس لل َمعوزين ،العناية
بالمرضى ،زيارة المسجونين ،إلخ...
ُعرف تالميذ يسوع؟
 .4اقرأ يوحنا  .35 :13بماذا ي َ
المحبّة التي يُظهرونها نحو بعضهم البعض.
 .5اقرأ متى  .23-21 :7لماذا لم يُس َمح لهؤالء األشخاص بدخول ملكوت الله؟
الشريرة كانت هي نمط
الشر .في اليونانيّة ،تُستَخدَم صيغة الحاضر م ّما يُشير إلى أنَّ أعمالهم
كانوا فاعلي
ّ
ّ
حياتهم ،طبيعتهم .قال يسوع إنّه لم يعرفهم قَ ّ
صا متد ِيّنين ساقطين لم يختبروا تغيير قلوبهم أو
ط .كانوا أشخا ً
أفكارهم إلرجاعهم إلى الله
شخص يُحبُّ يسوع ،ماذا سيفعل؟
 .6اقرأ يوحنا  .23 :14إذا كان
ٌ
يحف ُ
ظ كالمه أو يفعل ما يقوله
 .7اقرأ أعمال الرسل  .20 :26ماذا تقول هذه اآلية؟
أعط بر ِهانًا على توبتك من خالل ما تفعله
ِ
ي نوعٍ هو هذا اإليمان؟
 .8اقرأ يعقوب  .17 :2إذا لم يتبع إيمانك أعما ٌل صالحة ،فأ ّ
إيمانٌ م ِيّتٌ  ،إيمانٌ ال يُخ ِلّص (يعقوب )14 :2
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بقلم أندرو ووماك

سنتحد ُ
صا آخرينَ .أو ُّد تذكيركم ّ
بأن الربَّ قد أعطانا وصيَّةً،
َّث اليوم عن صفات تلميذ المسيح وكيف تُت َِلمذ أشخا ً
ليس لكي نذهب ونأتي بمؤمنين ُجدُد ،وليس لجعل الناس يعترفون بيسوع كربّ ٍ لهم ويحصلون على غفران الخطايا ،بل
األوليَن حيويان ،وأنا ال أنت ِقص من قيمتهما ،إالّ ّ
لنُت َِلمذ .على الرغم من ّ
ي يجب أن يكون
أن هذين العملَين ّ
أن الهدف الحقيق ّ
أبعد من الوالدة الثانية وهو الوصول إلى مرحلة النُضجّ .
إن هدف المؤمن ،الذي هو تلميذ ،ينبغي أن يكون الذهاب لتلمذة
اآلخرين.
نذهب ونُتلم َذ ،أن نساعد اآلخرين على النضوج ،وأن نكون قادرين على أن نتكاثر .عالم
طلب منّا يسوع أن
َ
َ
كنائسنا اليوم لم يفعل ذلك .فلقد وضعنا مسؤوليّة مساعدة الناس على الحصول على الوالدة الثانية على كاهل ما ندعوهم
رجال الكهنوت والقساوسة .لدينا مب ّ
يتجولون ويقومون بحمال ٍ
يقررون
شرون
ت تبشيريّة ويعاينون آالف األشخاص الذين ِ ّ
َّ
اإليمان بالربّ  .على الرغم من ّ
أن بعض هؤالء لم يولدوا فعالً والدة ً ثانية بل كانوا فقط تحت تأثير العواطف ،إالّ أنّني
ٌ
متأ ِ ّك ٌد من ّ
تركيز
أن بعض األشخاص قد ُو ِلدوا حقًّا والدة ً ثانية ولديهم عالقةً مع الربّ  .لكن في معظم األحيان ،ال يوجد
على متابعة الشخص ومساعدته على أن يصبح تلميذًا ،وهذه ليست الطريقة التي قصدها الله.
بشخص يُحبُّ األطفال .سيكون من عدم المسؤوليّة الكاملة إنجاب طف ٍل والتح ُّمس لمجيئه،
إنّي أُقارنُ هذا الوضع
ٍ
مجرد االكتفاء برؤيته يولد .عندما يصبح لديك طفلٌ ،عليك أن تتح َّمل مسؤوليّة تدريبه وتربيته.
إنّما سيقتصر ذلك على
ّ
ي هو أن تولدوا ثانيةً وتعترفوا بيسوع كربّ ٍ لكم’’ .وعندما يحدث هذا ،نربتُ على
ونحن نقول للناس‘‘ ،الشيء الرئيس ّ
ظهورهم ونقول‘‘ ،اآلن أنت مؤمنِ .آم ْن بالله وادرس الكتاب المقدّس وسيكون ك ُّل شيءٍ على ما يرام’’ .ليس هذا ما ر ّكزَ
عليه الربّ .
صا قام العديد منهم بتكريس قلوبهم للربّ  ،لكن بدون الوصول إلى مرحلة النضج.
بسبب ما سبقَ  ،جلبنا أشخا ً
إنّهم غير قادرين على رؤية إيمانهم يتكاثر ألنّه ال توجد موا ٌّد لمساعدتهم .وبدالً من أن يكونوا شهودًا إيجابيّين ليسوع،
يصبحون في الواقع شهودًا سلبيّينّ .
إن قص َد الله لنا هو الذهاب واالتّصال بالناس بطريق ٍة يصبحون فيها تالميذ ناضجين
ي.
وقادرين على التكاثر الروح ّ
وأعطيتَ الوقت لتُت َلمذه بحيث يصبح مؤمنًا ناض ًجا يستطيع أن يتكاثر
أشهر
صا واحدًا للربّ ك ّل ستّة
ِ
إذا قُ ّدتَ شخ ً
ٍ
عطيتما
صا واحدًا إلى الربّ وأ ُ ِ
روحيًّا ،في نهاية األشهر الستّة ،سيكون هناك فقط مؤمنان .ث ّم إذا قاد ك ُّل واح ٍد منكما شخ ً
بشخص يمكنه
أشهر ،ففي نهاية السنة سيكون هناك أربعة مؤمنين .ال يبدو هذا قابالً للمقارنة
الوقت لتُتلمذانهما لمدّة ستّة
ٍ
ٍ
شخص إلى الربّ في حمل ٍة تبشيريّة ،ويحثّهم على االعتراف بيسوع .سيقول معظم الناسّ ،
إن
أن يقود ألف
ٍ

دعوة ٌ للتل َم َذة

الدرس الرابع عشر

‘‘طريقة التل َم َذة هذه تعطي أربعة مؤمنين ُجدد في السنة األولى ،في حين ّ
مؤمن
أن الطريقة األُخرى ستُنتج ألف
ٍ
جديد .يجب علينا االلتزام بالطريقة األُخرى’’ّ .
شخص إلى الربّ سيكون قد جلب
إن الشخص الذي بإمكانه جلب ألف
ٍ
مجرد قطرة ماءٍ في دل ٍو مقارنةً بس ّكان العالم.
شخص إلى الربّ  .هذا عم ٌل جيّد وال أحد يستطيع انتقاده؛ لكنّه
35,000
ٍ
ّ
يٍ ،هذه هي الطريقة التي كانت الكنيسة تعمل بموجبها.
بشك ٍل أساس ّ
إذا ر ّكزنا على التلمذةّ ،
أشهر ،ومن ث َ َّم يعمل هذان
صا واحدًا إلى الربّ ك ّل ستّة
فإن الشخص الذي يقود شخ ً
ٍ
االثنان معًا في تحقيق األمر نفسه ،ففي ما يزي ُد قليالً عن اثنتي عشرة سنة ونصف ،سيكونان قد قاما بالكرازة ألكثر من
عدد س ّكان العالم .يعتق ُد بعض الناس ّ
أن هذا األمر مستحيل ،لكنّني أتحدّاكم أن تحسبوه .لقد قمتُ أنا بحساب العدد ،وفي
عضوا
أشهر ويساعده على أن يصبح
آخر ك ّل ستّة
ما يزيد قليالً عن اثني عشر عا ًما ونصف،
شخص واح ٌد ي ِ
ٌ
ُتلمذُ شخ ً
ٍ
ً
صا َ
يتكاثر في جسد المسيح ،يمكنه أن يكرز لخمسة مليارات ونصف نسمة مقابل اثني عشر ألف شخص ونصف بواسطة
الطريقة األُخرى.
نوصلكَ إلى المرحلة التي ال تختبر فيها الغلبة والنضج بنفسك فحسب ،بل تصبح لديك رغبةٌ في
إن استطعنا أن ِ
ً
المدرب بدال من المت َد ِ ّرب ،فستحدُث بعض األمور إذا اقتن َع
االنطالق والتكاثر في حياة اآلخرين ،وإن أصبحتَ أنتَ
ِّ
شخص واح ٍد فقط في
شخص آخر .إذا فعلتَ هذا مع
شخص ما بهذا المفهوم وتبع الربّ إلى حالة النضوج وبدأ في تلمذة
ٌ
ٍ
ٍ
ك ِّل سنة ،ففي نهاية سن ٍة واحدةٍ ستكون هناك أنت والذي تلمذته  -اثنان .وفي نهاية السنة الثانية ،سيكون هناك أربعة.
صا قد تتلمذوا وأصبحوا أعضاء
لكن إن استطعتَ متابعة هذه العمليّة ،سيكون هناك في نهاية العشر سنوات  1,024شخ ً
بشخص واح ٍد فقط حصل على هذه التدريب في البداية ،سيكون هناك في
متكاثرين في جسد المسيح .وإذا تابعتَ العمليّة
ٍ
نهاية العشرين سنة أكثر من مليون شخص .هذا شي ٌء رائ ٌع ومذهل .هذه هي طريقة التكاثر التي أسَّسها الربّ – الذهاب
وتلمذة اآلخرين ،وليس الذهاب وربح مؤمنين ُجدد .إنّها إلى َح ٍ ّد بعي ٍد أفضل طريق ٍة المتداد الملكوت والوصول إلى الناس،
َّ
لكن منحى تفكيرنا يبحث عن حلو ٍل سريعة.
كم من األشخاص يذهبون إلى حمال ٍ
ت تبشيريَّ ٍة ضخمة ويقومون بالتزاماتٍ ،ويذهبون للمناداة بأنّهم مؤمنون،
لكن ال يزالون يشعرون بالغضب والمرارة والحسد ويصبحون شهودًا سلبيّين؟ إذا أردنا أن نحسب اإلحصائيّات ،كم من
صا يُنادي بالمسيحيّة فف ّكروا ،إنّنا بمثل صالح ال ُمنافقين هناك في
ي ألنّهم رأوا شخ ً
الناس ابتعدوا عن اإلنجيل الحقيق ّ
الكنيسة .نحن ال نريد هذا اإلنجيل.
ّ
الفكرة الشاملة هنا هي ّ
الحق لن يجعلكم
أن التلمذة هي الطريقة التي وضعها الله للكرازة باإلنجيل للعالم كلّه.
ضا طريقة
أحرارا إلى أن تثبتوا في الكلمة (يوحنا  .)32-31 :8هذا ما يُريده الله لك ِّل فر ٍد لكي يختبر كماله ،لكنّها أي ً
ً
ُ
قرر ّ
أن تلك لم تكن هي الطريقة للقيام بهذا العمل ،يكون قد استبدلها بطريق ٍة أخرى لم
الكرازة التي وضعها .وك ُّل َمن َّ
تنجح.
إنّي أدعو الربّ أن يتكلَّم إلى قلبك ليُريك قيمة التلمذة .وأنا أحثُّك على المثابرة لتصبح تلميذًا يُت َِلمذُ اآلخرين.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
ي ِ أ َ ْه َل
س ِيّ ِدهِ .إِ ْن كَانُوا قَ ْد لَقَّبُوا َربَّ ْالبَ ْي ِ
متى  – 25 :10يَ ْك ِفي ال ِت ّ ْل ِمي َذ أ َ ْن يَ ُكونَ َك ُمعَ ِلّ ِم ِهَ ،و ْالعَ ْب َد َك َ
ت بَ ْعلَزَ بُولَ ،فَ َك ْم بِ ْال َح ِر ّ
بَ ْيتِ ِه.
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ضا ،فَالَ يَ ْقد ُِر
سهُ أ َ ْي ً
ي َوالَ يُ ْب ِغ ُ
ض أَبَاهُ َوأ ُ َّمهُ َو ْام َرأَتَهُ َوأ َ ْوالَ َدهُ َو ِإ ْخ َوتَهُ َوأَخ ََوا ِت ِهَ ،حتَّى نَ ْف َ
لوقا ِ – 26 :14إ ْن َكانَ أ َ َح ٌد يَأ ْ ِتي ِإلَ َّ
أ َ ْن يَ ُكونَ ِلي تِ ْل ِميذًا.
اح ٍد ِم ْن ُك ْم الَ يَتْ ُركُ َج ِمي َع أ َ ْم َوا ِل ِه ،الَ يَ ْقد ُِر أ َ ْن يَ ُكونَ ِلي ِت ْل ِميذًا.
لوقا  – 33 :14فَكَذلِكَ ُك ُّل َو ِ
ت أ َ ْو أَبًا أ َ ْو أ ُ ًّما أ َ ِو ْام َرأَة ً أ َ ْو أ َ ْوالَدًا أ َ ْو ُحقُوالً ِم ْن أَجْ ِل اس ِْمي ،يَأ ْ ُخذُ
متى َ – 29 :19و ُك ُّل َم ْن ت ََركَ بُيُوتًا أ َ ْو ِإ ْخ َوة ً أ َ ْو أَخ ََوا ٍ
ض ْعفٍ َويَ ِر ُ
ث ْال َحيَاة َ األَبَ ِديَّةَ.
ِمئَةَ ِ
س التَّالَ ِمي ِذ َويَ ِع َ
ضيقَا ٍ
ير ٍة يَ ْنبَ ِغي أ َ ْن نَ ْد ُخ َل
أعمال الرسل  – 22 :14يُ َ
انَ ،وأَنَّهُ ِب ِ
ت َكثِ َ
ظانِ ِه ْم أ َ ْن يَثْبُتُوا فِي ِ
ان أ َ ْنفُ َ
اإلي َم ِ
ش ِ ّد َد ِ
َملَ ُكوتَ هللاِ.
اح ٍد قَ ْد أ َ ْك َم َل ِإلَى األَبَ ِد ْال ُمقَ َّدسِينَ .
ان َو ِ
عبرانيّين  – 14 :10ألَنَّهُ ِبقُ ْربَ ٍ
أعمال الرسل  – 26 :11فَ َح َد َ
علَّ َما َج ْمعًا َ
يح ِيّينَ » فِي
ي التَّالَ ِميذُ « َم ِس ِ
سنَةً ك ِ
غ ِف ً
َاملَةً َو َ
س ِة َ
ث أَنَّ ُه َما اجْ ت َ َمعَا فِي ْال َكنِي َ
يراَ .و ُد ِع َ
أ َ ْن َ
طا ِكيَةَ أ َ َّوالً.
ع ِلّ ُمو ُه ْم أ َ ْن يَحْ فَ ُ
ظوا
ع ِ ّمدُو ُه ْم بِاس ِْم اآلب َواالب ِْن َو ُّ
متى  – 20-19 :28فَا ْذ َهبُوا َوت َْل ِمذُوا َج ِمي َع األ ُ َم ِم َو َ
الروحِ ْالقُد ُِسَ 20.و َ
اء ال َّد ْه ِر.
ض ِ
ص ْيت ُ ُك ْم ِب ِهَ .وهَا أَنَا َمعَ ُك ْم ُك َّل األَي َِّام ِإلَى ا ْن ِق َ
َج ِمي َع َما أ َ ْو َ
س ْل َ
يوحنا َ – 12 :1وأ َ َّما ُك ُّل الَّذِينَ قَ ِبلُوهُ فَأ َ ْع َ
يروا أ َ ْوالَ َد هللاِ ،أَي ِ ْال ُمؤْ ِمنُونَ ِباس ِْم ِه.
طا ُه ْم ُ
ص ُ
طانًا أ َ ْن يَ ِ

أسئلة التل َم َذة
 .1قد تُفاجأ إذا عرفتَ ّ
شخص ليصبح ‘‘مسيحيًّا’’ ،بدالً من ذلك ،كان دعوته للناس ألن يصبحوا
ي
أن يسوع لم يد ُ
ٍ
عأ ّ
‘‘تالميذ’’ .تف َّحص األناجيل (متى ،مرقس ،لوقا ،يوحنا) ،وس ِ ّجل على ورقة قائمة بأكبر عد ٍد من اآليات التي تجدها
والتي تُبيِّن ّ
أن دعوة يسوع كانت للتلمذة.
الرسل الناس إلى أن يصبحوا ‘‘مسيحيّين’’ ،بل دعوهم ليُصبحوا تالميذً .تف ّحص
 .2في سفر أعمال الرسل ،لم يَد ُ
ع ُ
سفر أعمال الرسل ،وس ّجل على ورقة قائمة بأكبر عدد من اآليات التي تجدها والتي تُب ِيّن ّ
أن دعوة الناس كانت
للتلمذة.
مرة.وفي الكتاب المقدّس كلّه ،تُست َخ َدم كلمة
 .3في الكتاب المقدّس  ،تُست َخ َدم كلمة ‘‘تلميذ/تالميذ’’ ما مجموعه ّ 273
المرات الثالث التي استُخ ِد َمت فيها كلمة
مرات .س ِ ّجل على ورقة ّ
ي /مسيحيّون’’ ما مجموعه ثالث ّ
‘‘مسيح ّ
ي/مسيحيّون’’.
‘‘مسيح ّ
 .4اقرأ متى َ .25 :10من هو التلميذ بحسب هذه اآلية؟
 .5اقرأ لوقا ّ .26 :14
شخص آخر.
إن كون الشخص تلميذًا ليسوع يعني تضحيةً غير مشروط ٍة لحياته ألجل حياة
ٍ
صح أم خطأ
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الشخص تلميذًا ليسوع كان يعني التخلّي حرفيًّا عن
 .6اقرأ لوقا  .33 :14في بعض الحاالت ،على األق ّل ،أن يكون
ُ
ك ِّل شيءٍ ألجل وضع مطالب يسوع ّأوالً .صح أم خطأ
 .7اقرأ متى ّ .29 :19
إن ك َّل َمن يترك بيوتًا أو إخوة ً أو أخوات أو أبًا أو أ ًّما أو امرأة ً أو أوالدًا أو حقوالً من أجل
يسوع ،سيأخذُ مئة ضعفٍ ويرث الحياة األبديّة .صح أم خطأ
 .8اقرأ أعمال الرسل  .22 :14يجب على التالميذ أن يثبُتوا في اإليمان .صح أم خطأ
ي الذي يُثيره البعض على اآليات التي تش ّدِد على التلمذة هو ّ
أن كون
 .9اقرأ عبرانيّين  .14 :10االعتراض الرئيس ّ
الشخص مؤمنًا ال يتطلّب مجهودًا (ألنّه بالنعمة) ،لكن أن يصبح تلميذًا ،فهذا يتطلّب تضحيةً والتزا ًما حقيقيَّين.
ي َجه ٍد منّاّ ،
الحقيقة هي ّ
لكن دعوة المسيح كانت
ي جه ٍد منّا؛ إنّه فدا ٌء كام ٌل ال يتطلّب أ ّ
أن فداء المسيح لم يتطلّب أ ّ
دائ ًما مو ّجهةً إلى حياتنا الشاملة وال ُمطلَقَة .صح أم خطأ
عين من المؤمنين ،إلى البعض ليكونوا مؤمنين،
 .10اقرأ أعمال الرسل  .26 :11لم تكن دعوة المسيح مو ّجهة إلى نو َ
ويبقوا جسد ِيّين ،وإلى البعض ليكونوا تالميذ .في الواقع ،كان من المفت ََرض أن يكون المؤمنون والتالميذ الشيء
ذاته .ص ّح أم خطأ
 .11اقرأ متى  .19 :28مأموريّة يسوع للتالميذ كانت أن يذهبوا و:
آ  -يُتلمذوا
ب -يأتوا بمؤمنين ُجدد من جميع األُمم
 .12اقرأ متى  .20 :28يجب على المؤمنين أن يُعلّموا آخرين أن يحفظوا جميع ما أوصاهم به يسوع .ص ّح أم خطأ
 .13اقرأ يوحنا  .12 :1قد ََّم يسوع بركاته (الغفران ،التبرير ،إلخ )..لكن ليس بدون قبول شخصه .صح أم خطأ

اإلجابات
 .1قد تُفاجأ إذا عرفتَ ّ
شخص ليصبح ‘‘مسيحيًّا’’ ،بدالً من ذلك ،كان دعوته للناس ألن يصبحوا
ي
أن يسوع لم يد ُ
ٍ
عأ ّ
‘‘تالميذ’’ .تف َّحص األناجيل (متى ،مرقس ،لوقا ،يوحنا) ،وس ِ ّجل على ورقة قائمة بأكبر عد ٍد من اآليات التي تجدها
والتي تُب ِيّن ّ
أن دعوة يسوع كانت للتلمذة.
ع الناس إلى أن يصبحوا ‘‘مسيحيّين’’ ،بل دعاهم ليُصبحوا تالميذً .تف ّحص سفر أعمال
 .2في سفر أعمال الرسل ،لم يد ُ
الرسل ،وس ّجل على ورقة قائمة بأكبر عدد من اآليات التي تجدها والتي تُبيِّن ّ
أن دعوة الناس كانت للتلمذة.
مرة.وفي الكتاب المقدّس كلّه ،تُست َخ َدم كلمة
 .3في الكتاب المقدّس  ،تُست َخ َدم كلمة ‘‘تلميذ/تالميذ’’ ما مجموعه ّ 273
المرات الثالث التي استُخ ِد َمت فيها كلمة
مرات .س ِ ّجل على ورقة ّ
ي /مسيحيّون’’ ما مجموعه ثالث ّ
‘‘مسيح ّ
ي/مسيحيّون’’.
‘‘مسيح ّ
الرسل  1 ،28 :26 ،26 :11بطرس 16:4
أعمال ُ
 .4اقرأ متى َ .25 :10من هو التلميذ بحسب هذه اآلية؟
التلميذ هو َمن يصبح مثل معلّمه أو سيّده
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 .5اقرأ لوقا ّ .26 :14
شخص آخر.
إن كون الشخص تلميذًا ليسوع يعني تضحيةً غير مشروط ٍة لحياته ألجل حياة
ٍ
صح أم خطأ
صح
الشخص تلميذًا ليسوع كان يعني التخلّي حرفيًّا عن
 .6اقرأ لوقا  .33 :14في بعض الحاالت ،على األق ّل ،أن يكون
ُ
ك ِّل شيءٍ ألجل وضع مطالب يسوع ّأوالً .صح أم خطأ
صح
 .7اقرأ متى ّ .29 :19
إن ك َّل َمن يترك بيوتًا أو إخوة ً أو أخوات أو أبًا أو أ ًّما أو امرأة ً أو أوالدًا أو حقوالً من أجل
يسوع ،سيأخذُ مئة ضعفٍ ويرث الحياة األبديّة .صح أم خطأ
صح
 .8اقرأ أعمال الرسل  .22 :14يجب على التالميذ أن يثبُتوا في اإليمان .صح أم خطأ
صح
ي الذي يُثيره البعض على اآليات التي تش ّدِد على التلمذة هو ّ
أن كون
 .9اقرأ عبرانيّين  .14 :10االعتراض الرئيس ّ
الشخص مسيحيًّا ال يتطلّب مجهودًا (ألنّه بالنعمة) ،لكن أن يصبح تلميذًا ،فهذا يتطلّب تضحيةً والتزا ًما حقيقيَّين.
ي َجه ٍد منّاّ ،
الحقيقة هي ّ
لكن دعوة المسيح كانت
ي جه ٍد منّا؛ إنّه فدا ٌء كام ٌل ال يتطلّب أ ّ
أن فداء المسيح لم يتطلّب أ ّ
دائ ًما مو ّجهةً إلى حياتنا الشاملة وال ُمطلَقَة .صح أم خطأ
صح
عين من المؤمنين ،إلى البعض ليكونوا
 .10اقرأ أعمال الرسل  .26 :11لم تكن دعوة المسيح مو ّجهة إلى نو َ
مسيح ِيّين ،ويبقون جسد ِيّين ،وإلى البعض ليكونوا تالميذ .في الواقع ،كان من المفت ََرض أن يكون المسيحيّون
والتالميذ الشيء ذاته .ص ّح أم خطأ
صح
 .11اقرأ متى  .19 :28مأموريّة يسوع للتالميذ كانت أن يذهبوا و:
آ  -يُتلمذوا
 .12اقرأ متى  .20 :28يجب على المؤمنين أن يُعلّموا آخرين أن يحفظوا جميع ما أوصاهم به يسوع .ص ّح أم خطأ
صح
 .13اقرأ يوحنا  .12 :1قد ََّم يسوع بركاته (الغفران ،التبرير ،إلخ )..لكن ليس بدون قبول شخصه .صح أم خطأ
صح
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ي
كيفيَّة استخدام اختبارك الشخص ّ
بقلم دون كرو

أريد التحد َ
ي .تقول اآلية في أعمال الرسل ‘‘ ،42 :5وكانوا ال
ُّث معك اليوم عن استخدام اختبارك الشخص ّ
علّمين و ُمب ّ
شرين بيسوع المسيح’’ .الحظوا ّ
أن التالميذ في الكنيسة األولى كانوا
يوم في الهيكل وفي البيوت ُم ِ
يزالون ك ّل ٍ
ت إلى بيت كانوا يواصلون التعليم والتبشير بيسوع بأنّه المسيح .يشعر كثيرون ّ
يوم في الهيكل ومن بي ٍ
بأن
يجتمعون ك ّل ٍ
ُ
ت إلى بي ٍ
طريقة الذهاب من بي ٍ
ب إلى باب هي طريقة غير طبيعيّة وغير ُمريحةَ .أو ُّد أن أطلعكم على بعض
ت أو من با ٍ
ويتحولون
األمور التي تعلّمناها عند الذهاب عمليًّا وكيف فُتِ َحت لنا األبواب للتلمذة ورؤية الناس يؤمنون بيسوع المسيح
َّ
إليه.
إن أحد األشياء التي الحظتها في الكتاب المقدّس هو ّ
إن هذه الطريقة ليست صعبة كما قيل لكّ .
ّ
أن الرسول بولس
مؤمن بالمسيح .في أعمال الرسل  9و  22و ،26
شخص غير
مرات عند تحدُّثه مع
ٍ
ي ثالث ّ
ٍ
استخدم اختباره الشخص ّ
ُ
ي أي خبرته الشخصيّة وما حدث له عندما كان يتحدّث مع غير المؤمنينّ .
إن إحدى أفضل الطرق
قدَّم اختباره الشخص ّ
سير والصالة’’ .كنّا نقترب من أحد األبواب
التي اكتشفناها لتوصيل رسالة يسوع المسيح إلى اآلخرين هي ما ندعوه ‘‘ال َ
ي نصلّي ألجل الناس .ونحن نؤمنُ ّ
بأن الله يسمع ويستجيب الصالة،
ونقرعه ونقول للساكنين فيه‘‘ ،نحنُ هنا في هذا الح ّ
وال ندري إذا ما كنتم تواجهون أيّة مشاكل في عائلتكم – مشاكل صحيَّة أو غير ذلك – وتريدوننا أن نصلّي ألجلكم’’ .في
أحيان أُخرى يشعرون بعدم االرتياح أو الحرج
بعض األحيان ،يقولون ‘‘نعم ،لدينا مشكلة’’ ويطلبون منّا أن نصلّي؛ وفي
ٍ
ي.
ويقولون‘‘ ،كالّ ،ال يوجد لدينا أيّة طلبات صالة في هذا الوقت’’ .ث َّم نبدأ بإخبارهم عن اختبارنا الشخص ّ
أقول لهم‘‘ ،الحظتُ ّ
ي ثالثة أوالد .في  14كانون األول/ديسمبر ُ 1981و ِل َدت ابنتاي
أن لديكم أوالد .أنا لد َّ
التوأمان .ابنتي التوأم الثانية ُو ِل َدت ميّتة’’ .فيُجيبون‘‘ ،نحن متأسّفون جدًّا لسماع هذا’’ .ث ّم أقول‘‘ ،ال تأسفوا ،دعوني
صة .خرجت ابنتي الت َوأم الثانية أثناء عمليّة الوالدة برجليها ّأوالً بدل رأسها .فانقط َع
أُخبركم ما حدث’’ .وأبدأ بسرد الق ّ
عنها األُكسجين في وق ٍ
فو ِل َدت م ِيّتة.
ت ما أثناء عمليّة الوالدةُ .
التقطتها لقابلة وصفعتها (ضربتها بأقوى ما يمكن) وسحبت السوائل من رئتيها في حال كانت السوائل قد
للتو – ماذا سأفعل؟ في هذه
مألتهما ،وفعَلَت ك ُّل ما في وسعها،
يِ أ ٍ
ً
ب آخر ،لقد فقدتُ ابنتي ّ
وأخيرا استسلمت .كنتُ مثل أ ّ
ي شيءٍ من الكتاب المقدَّس؟’’ فيقولون
‘‘أو ُّد أن أسألكم ،هل قرأتم أ ّ
اللحظة أقول لألشخاص الواقفين عند باب المنزلَ ،
‘‘إن سبب سؤالي هو ّ
‘‘قرأنا القليل منه’’ أو في بعض األحيان يقولون‘‘ ،كالّ لم نقرأ في الواقع شيئًا’’ .ث ّم أشرح لهمّ ،
أن
س ِلّط عليهم إبليس ّ
الكتاب المقدّس يقول في أعمال الرسل ّ 38 :10
ألن الله
إن يسوع جال يصن ُع ً
خيرا ويشفي جميع ال ُمت َ
كان
معه .أنا سأُخبركم بما قد حدث .يمكنكم قبول ما سأقوله أو رفضه حسبما يعني ذلك لكمّ ،
لكن طفلتي كانت ميّتة
وكنت أف ِ ّكر في أنّنا سندفنها بعد بضعة أيّام .قلتُ لنفسي إنّني أريد فقط أن أحملها .عندما ذهبتُ ألحملها ،كان هناك وجو ٌد
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ير يحوم حولها ،وهو ما يدعوه الكتاب المقدّس بروحٍ شيطانيّة .هاجمني الروح جسديًّا وش َّل حركتي للحظة .عندما
ّ
شر ٌ
َّ
حدث ذلك قلتُ على الفور‘ ،باسم يسوع المسيح آمرك أيّها الروح النَجس أن تخر َج من هذه الطفلة التي ال تتنفس ،وآمر
ت
برجوع الحياة إلى هذه الطفلة باسم يسوع’ .تلك الطفلة التي لم تتنفَّس ِمن قَبل ُمطلقًا ،بدأت بالتنفُّس بصعوب ٍة واستنشق ِ
آمرك بالخروج من هذه الطفلة ورجوع الحياة
الهواء ث ّم توقّفَت عن التنفُّس .وقلتُ ثانيةً‘ ،باسم يسوع ،أيّها الروح النجسُ ،
مرا ٍ
واستمرت في التنفُّس’’.
ت وتنفَّست
َّ
المرة ،بدأت باللهاث عدّة ّ
إليها!’ في هذه ّ
الشخص الذي
‘‘أتعرف شيئًا ،بعد فترة ثالث دقائق ،يُصاب
أنا أدعو الشخص الذي أتحدّث إليه باسمه وأقول،
ُ
ُ
ال يص ُل األُكسجين إلى دماغه
بضرر في الدماغ .ابنتي طبيعيّة بك ِّل معنى الكلمة .دعوناها باسم ﭬيتا ،التي معناها باللغة
ٍ
صة ما فعله الله ألجلها .أعاد إليها الحياة .ومنذ ذلك الوقت ،انكببتُ على دراسة
الالتينيّة ‘‘الحياة’’ ألنّنا أردنا أن نروي ق ّ
النجس فوق ابنتي ،هناك ملكوت ال ُ
ظلمة ،مملكة الشيطان و ُحكمه،
الكتاب المقدَّس وهذا ما اكتشفته :مثل ذلك الروح
ُ
وهناك ملكوتُ ابنُ الله الحبيب.
عندما أتى يسوع إلى العالم ،بدأ بدعوة الناس من ملكوت ال ُ
الخاص بواسطة التوبة واإليمان به
ظلمة إلى ملكوته
ّ
– الحصول على غفران الخطايا والرجوع إلتّباعه .أنا ال أعرف بماذا تؤمنون ،لكنّني أُخبركم بما حدث لعائلتي ولي.
ي لوجودنا عند باب منزلكم .لقد أوصانا يسوع أن نذهب ونُت َِلمذ ،وأنا أدركُ ّ
أن الكثير
أريد أن أُخبركم عن السبب الحقيق ّ
من الناس ُمنشغلون وال يتم ّكنون من الذهاب إلى الكنيسة أو ال يُريدون الذهاب إليها .فإذا كان لديك سؤا ٌل هناك ،ال يمكن
القس (أو الكاهن) ،ماذا يعني ما قد قلته للتو؟’ لهذا السبب نأتي نحن إلى منزلكم .في عشر
أن ترفع يدك وتقول‘‘ ،حضرة
ّ
ّ
دقائق ،قدّمنا تعلي ًما ُمكثَّفًا من كلمة الله .ث ّم نقرأ في الكتاب المقدّس لنطرح بعض األسئلة لنتأكد من ّ
أن الجميع قد فهم
حوار يدور بين األشخاص .إنّنا ال نُب ِ ّ
شر الناس أو نقول لهم ما يقوله الكتاب المقدّس ،بل نحاول
الفقرة .إنّه في الواقع
ٌ
مساعدتهم على اكتشاف ما يقوله الكتاب المقدّس بطرح بعض األسئلة.
لمجرد التحدُّث معك وإعطائك الدرس .وإذا
‘‘هل يُثير هذا اهتمامك؟ سوف نح ّدِد وقتًا يناسبكَ ث ّم نأتي إلى منزلك
َّ
مرة ً أُخرى .لسنا هنا إلزعاجك أو
األول ،وإذا لم يساعدك ويُش ّجعك ويبنيك ،فلن ترى قَط وجوهنا َّ
لم تست ِف ْد من الدرس ّ
ّ
ي شيءٍ من هذا القبيل .إنّنا موجودون هنا فقط لنُخبرك ع ّما فعله يسوع المسيح
لنجعلك تنض ُّم إلى كنيس ٍة أو منظم ٍة أو أ ّ
من أجلك شخصيًّا ولنساعدك على فهم كلمة الله بنفسك .هناك أشيا ٌء كثيرة ٌ في الكتاب المقدَّس ال نفهمها أو نعرفها تما ًما،
قصيرا .هل أنتَ مهت ٌّم بذلك؟’’ قال العديد من األشخاص‘‘ ،نعم ،نحن مهت ّمون بذلك’’ .وعندها
سا
لكنّنا هنا لنق ّدِم لك در ً
ً
نقوم بتحديد وق ٍ
ت للذهاب إلى بيوتهم والبدء في دروس التلمذة هذه .إنّنا ال نذهب إلى هناك للقيام بما أس ّميه ‘‘كرازة
المايكروويف’’ أو لوي ذراعهم وحملهم على تقديم صالةٍ قصيرةٍ في حين أنّهم ال يفهمون حتّى ما يفعلونه .إنّنا نتابع
دروس التلمذة ونساعدهم على فهم المسيح وهو مصلوب.
أخبرتُ أحد القساوسة عن دروس التلمذة فقال‘‘ ،دون ،ماذا يحدث بعد الدرس األول؟’’ بعد الدرس األول ،يفهم
الشخص ما عليه أن يفعل ليتجاوب مع يسوع المسيح ويحصل على الرحمة والمغفرة اللّذين يقدّمهما .نحن لسنا مندوبي
صل المشاركون إلى إدراك ما
مبيعات نضغط على الناس ليشتروا .هذا ليس نهجنا ،لكن من خالل الدرس األول ،سيتو َّ
ينبغي أن يفعلوه من قلوبهم .ث ّم سألَ‘‘ ،حسنًا ،ماذا يحدث بعد الدرس 15؟’’ قلتُ ‘‘ ،بعد الدرس  ،15إذا كان الشخص ال
يزال معنا ،فإنّه يكون قد تاب عن خطاياه واعتمد بالماء وبالروح القُدُس .إنّنا نرى ّ
أن هذا ال يحدث بعد الدرس  ،15بل
بعد الدرس .6
في متى  ،28قال يسوع أن
نذهب إلى ك ِّل األُمم ونُت َِلمذ ،وخالل هذه العمليّة ،نع ِ ّمدهم باسم اآلب واالبن والروح
َ
القُدُس .في وسط عمليّة التلمذة ،نقوم بمساعدة غير المؤمن على فهم يسوع المسيح وصلب ِه .عندما نساعدهم على الفهم
عا تلو آخر ،فإنّنا نبني عالقةً معهم ،صداقة ،حيث يبدأون بمحبّتنا والثقة بنا .نحن نقدّم لهم كلمة الله وال نكرز لهم.
أسبو ً
عا
يرون هم بأنفسهم األجوبة من كلمة الله .أسبو ً
إنّنا نقرأ الكتاب المقدّس ونش ّجعهم على قراءته ،ونطرح أسئلةً بطريقةً َ
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بعد أسبوع ،نرى الناس يصلون إلى مرحل ٍة يرغبون فيها في االعتراف علنًا بالمسيح ألنّهم يعرفون ما يعنيه أن يقبلوه
ويتبعوه ويلتزموا بهّ .
كثير من مقاربات الكرازة اليوم.
إن هذه العمليّة مختلفةٌ جدًّا عن ٍ
ّ
ي.
ي ،ولك ِّل واح ٍد منّا
ٌ
إن طريقة ذهابنا إلى الضالّين والكرازة لهم هي بواسطة االختبار الشخص ّ
اختبار شخص ٌّ
كثير من األحيان ،نقوم نحن بكتابة النُبذ .كتبتُ نُبذة بعنوان ‘‘موت ابنتي’’ ،التي كنتُ أقوم بتركها أمام باب المنزل
وفي ٍ
كراسا ٍ
تحر َر’’
المرات .وقد قام
ٌ
ت مثل ‘‘عب ٌد َّ
أشخاص آخرون في فريقنا للكرازة من خالل التلمذة ،بكتابة ّ
كثير من ّ
في ٍ
ق يتعاطى المخدّرات’’ بقلم روكي فوري الذي كان
بقلم جو روز الذي كان ُمست َعبَدًا للكحول والمخدّرات ،و ‘‘موتُ صدي ٍ
مست َعبَدًا للمخدّرات منذ أن كان في الخامسة عشر من عمرهّ ،
حرره .إنّنا نحكي عن هذه االختبارات عند أبواب
لكن يسوع َّ
الناس.
أر طفلتي تقوم من الموت بعد ثماني دقائق’’ .أنا أدرك
ي
ٌ
ولم َ
ي وقو ّ
اختبار حيو ٌّ
يقول البعض‘‘ ،لكن ليس لد ّ
يَ ،
ّ
اختبار مثل اختبار أندرو ووماك الذي اختبر
كثيرا من الناس ليس لديهم هذه األنواع من االختبارات .قد يكون لديك
أن
ٌ
ً
قوة الله وهي تحفظ حياته وحفظته خالل طفولته من الخطيّة والسلوك الفاسد والنجاسة التي يتعامل معها معظم الناس.
ّ
ي ،وإذا اعتقدّت ّ
للمرة
لك ِّل واح ٍد منّا
أن اختبارك ليس حيويًّا بما فيه الكفاية ،است َخ ِد ْم اختباري .عندما بدأنا ّ
ٌ
اختبار شخص ُّ
استخدم جو روز اختباري .بعد فترةٍ من الوقت كان
األولى بتشكيل فرقنا للكرازة من خالل التلمذة واالتّصال بالناس،
َ
يق ّدِم اختباري أفضل م ّما كنت أفعل أنا ،فكنت أقول ‘‘ يا جو ،اذهبْ واخبرهم ما حدث معي’’.
مرا ٍ
ت في العهد الجديد للكرازة لألشخاص الضالّين،
ي ثالث ّ
إذا كان الرسول بولس قد استخدم اختباره الشخص ّ
ضا .لدينا اليوم حواسيب بجميع أنواع البرامج Microsoft Word, Word Perfect :أو ما
فأنت تستطيع ذلك أي ً
يّ .
إن الوضع األكثر فعّاليَّة هو أن تقول‘‘ ،هذا ليس شيئًا اشتريته في
شابه .من السهل كتابة نُبذةٍ عن اختبارك الشخص ّ
تجر يبيع الكتب المقدّسة .إنّني أُشاركك ما قد حدث معي’’.
ِم ٍ
ي – ما حدث لك – وكيف آمنتَ بيسوع المسيح .ث ّم ق ّدِم
أري ُد منك أن تجلس وتبدأ بكتابة اختبارك الشخص ّ
شخص ما.
لشخص ما كما لو أنّك تقدّمه عند باب منز ِل
اختبارك
ٍ
ٍ
إذا كنتَ في حاج ٍة إلى مزي ٍد من المعلومات حول هذا الموضوع ،قُـ ْم بزيارة موقعي على اإلنترنت:
تدرب
يَّ ،
 www.krowtracts.comواقرأ المعلومات عن ‘‘نصائح حول مشاركة إيمانك’’ .اكتبْ اختبارك الشخص ّ
وتكرز
على تقديمه ،وادرس ‘‘نصائح حول مشاركة إيمانك’’ .من المه ِ ّم جدًّا أن تدرسه – ليس فقط أن تقرأه – بينما تنطلق
ِ
لك ِّل األُمم،
مرة .والله يباركك.
ٍ
لشخص واح ٍد في ك ِّل ّ

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
اإل ْن ِجي ِل ِل ْل َخ ِليقَ ِة ُك ِلّ َها.
مرقس َ – 15 :16وقَا َل لَ ُه ُم :ا ْذ َهبُوا إِلَى ْالعَالَ ِم أَجْ َم َع َوا ْك ِر ُزوا بِ ِ
ع ِلّ ُمو ُه ْم أ َ ْن يَحْ فَ ُ
ظوا
ع ِ ّمدُو ُه ْم بِاس ِْم اآلب َواالب ِْن َو ُّ
متى  – 20-19 :28فَا ْذ َهبُوا َوت َْل ِمذُوا َج ِمي َع األ ُ َم ِم َو َ
الروحِ ْالقُد ُِسَ 20 .و َ
اء ال َّد ْه ِر.
ض ِ
ص ْيت ُ ُك ْم بِ ِهَ .وهَا أَنَا َمعَ ُك ْم ُك َّل األَي َِّام إِلَى ا ْن ِق َ
َج ِمي َع َما أ َ ْو َ
َّام َرةِ َو َكانَ يَ ْك ِر ُز لَ ُه ْم بِ ْال َم ِسيحِ.
ُّس إِلَى َمدِينَ ٍة ِمنَ الس ِ
أعمال الرسل  – 5 :8فَا ْن َح َد َر فِيلُب ُ
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علَى َّ
يم
ور َ
أعمال الرسل  – 26 :8ث ُ َّم ِإ َّن َمالَكَ َّ
ق ْال ُم ْن َحد َِر ِة ِم ْن أ ُ ُ
ُّس ِقا ِئالً :قُ ْم َوا ْذهَبْ نَحْ َو ْال َجنُو ِ
بَ ،
الربّ ِ كَلَّ َم ِفيلُب َ
الط ِري ِ
ش ِل َ
ِي بَ ِ ّريَّةٌ.
إِلَى غ ََّزة َ الَّتِي ه َ
َارجِ ْال َمدِينَ ِة ِع ْن َد نَ ْه ٍرَ ،حي ُ
صالَةٌ،
ْث َج َر ِ
س ْب ِ
أعمال الرسل َ – 15-13 :16و ِفي يَ ْو ِم ال َّ
ت ْالعَا َدة ُ أ َ ْن ت َ ُكونَ َ
ت خ ََرجْ نَا ِإلَى خ ِ
سا َء اللَّ َواتِي اجْ ت َ َم ْعنَ 14 .فَكَان ْ
يراُ ،متَعَ ِبّ َدة ٌ هللِ،
َت ت َ ْس َم ُع ْام َرأَة ٌ ا ْس ُم َها ِلي ِديَّةُ ،بَيَّا َ
فَ َجلَ ْسنَا َو ُكنَّا نُك َِلّ ُم ال ِنّ َ
ان ِم ْن َمدِينَ ِة ثَيَاتِ َ
عةُ أ ُ ْر ُج َو ٍ
ت قَائِلَةً :إِ ْن ُك ْنت ُ ْم قَ ْد َحك َْمت ُ ْم أ َ ِنّي ُمؤْ ِمنَةٌ
ِي َوأ َ ْه ُل بَ ْيتِ َها َ
س15 .فَلَ َّما ا ْعت َ َم َد ْ
طلَبَ ْ
الربُّ قَ ْلبَ َها ِلت ُ ْ
فَفَت َ َح َّ
ي إِلَى َما َكانَ يَقُولُهُ بُولُ ُ
ص ِغ َ
ته َ
الربّ ِ ،فَا ْد ُخلُوابَ ْيتِي َو ْام ُكثُوا .فَأ َ ْلزَ َمتْنَا.
ِب َّ
ص ْوا َحافِ َ
ض َربَا ٍ
س ُه َما
ظ ال ّ
يرة ً َوأ َ ْلقُو ُه َما فِي ال ّ
علَ ْي ِه َما َ
أعمال الرسل  – 23 :16فَ َو َ
ضعُوا َ
سِجْ ِن أ َ ْن يَحْ ُر َ
سِجْ ِنَ ،وأ َ ْو َ
ت َكثِ َ
ضبْطٍ .
ِب َ
علَّ ْمت ُ ُك ْم بِ ِه َج ْه ًرا َوفِي ُك ِّل بَ ْيتٍ21 ،شَا ِهدًا
ْف لَ ْم أ ُ َؤ ِ ّخ ْر َ
ش ْيئًا ِمنَ ْالفَ َوائِ ِد إِالَّ َوأ َ ْخبَ ْرت ُ ُك ْم َو َ
أعمال الرسل َ – 21-20 :20كي َ
ِل ْليَ ُهو ِد َو ْاليُونَانِ ِيّينَ ِبالت َّ ْوبَ ِة ِإلَى ِ
ع ْال َم ِسيحِ.
ان الَّذِي ِب َر ِبّنَا يَ ُ
سو َ
هللا َو ِ
اإلي َم ِ
َارجٍ فَبِاأل َ ْمثَا ِل يَ ُكونُ لَ ُه ْم
ي لَ ُك ْم أ َ ْن ت َ ْع ِرفُوا ِس َّر َملَ ُكو ِ
مرقس  – 12-11 :4فَقَا َل لَ ُه ْم :قَ ْد أُع ِ
ت هللاَِ .وأ َ َّما الَّذِينَ ُه ْم ِم ْن خ ِ
ْط َ
ْص ِرينَ َوالَ يَ ْن ُ
امعِينَ َوالَ يَ ْف َه ُمواِ ،لئَالَّ يَ ْر ِجعُوا فَت ُ ْغفَ َر لَ ُه ْم َخ َ
طايَا ُه ْم.
ُك ُّل َ
س ِ
ْص ُروا ُمب ِ
ش ْيءٍ ِ 12 ،ل َك ْي يُب ِ
ظ ُرواَ ،ويَ ْس َمعُوا َ
يرونَ ِإلَى ْال َم ْن ِز ِل ،فَ َ
ت هللاَِ ،و ُم ْقنِعًا
طفِقَ يَ ْش َر ُح لَ ُه ْم شَا ِهدًا بِ َملَ ُكو ِ
أعمال الرسل  – 24-23 :28فَعَيَّنُوا لَهُ يَ ْو ًما ،فَ َجا َء ِإلَ ْي ِه َكثِ ُ
24
ض ُه ْم لَ ْم يُؤْ ِمنُوا.
ض ُه ْم ِب َما قِيلََ ،وبَ ْع ُ
اء .فَا ْقتَنَ َع بَ ْع ُ
س ِ
سى َواأل َ ْن ِبيَ ِ
اء ِبأ َ ْم ِر يَ ُ
عِ ،منَ ال َّ
سو َ
ِإيَّا ُه ْم ِم ْن نَا ُم ِ
صبَاحِ ِإلَى ْال َم َ
وس ُمو َ
أعمال الرسل  – 14 :16فَكَان ْ
الربُّ قَ ْلبَ َها
يراُ ،متَعَ ِبّ َدة ٌ هللِ ،فَفَت َ َح َّ
َت ت َ ْس َم ُع ْام َرأَة ٌ ا ْس ُم َها ِلي ِديَّةُ ،بَيَّا َ
ان ِم ْن َمدِينَ ِة ثَيَاتِ َ
عةُ أ ُ ْر ُج َو ٍ
س.
ِلت ُ ْ
ي ِإلَى َما َكانَ يَقُولُهُ بُولُ ُ
ص ِغ َ
سوا فِي قُلُو ِب ِه ْمَ ،وقَالُوا ِلب ْ
اإل ْخ َوةُ؟
س ِلَ :ما َذا نَ ْ
الر ُ
س ِمعُوا نُ ِخ ُ
صنَ ُع أَيُّ َها ِ ّ
سائِ َر ُّ
س َو ِل َ
أعمال الرسل  – 37 :2فَلَ َّما َ
الر َجا ُل ِ
ُط ُر َ
ص أ َ ْنتَ َوأ َ ْه ُل بَ ْيتِكَ .
الربّ ِ يَ ُ
أعمال الرسل  – 31 :16فَقَاالَِ :آم ْن بِ َّ
سو َ
ع ْال َم ِسيحِ فَت َْخلُ َ
أعمال الرسل  – 38 :2فَقَا َل لَ ُه ْم ب ْ
ان ْال َخ َ
طايَا ،فَت َ ْقبَلُوا
س :تُوبُوا َو ْليَ ْعت َِم ْد ُك ُّل َو ِ
علَى اس ِْم يَ ُ
سو َ
ُط ُر ُ
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َ
ع ْال َم ِسيحِ ِلغُ ْف َر ِ
الروحِ ْالقُد ُِس.
ع ِطيَّةَ ُّ
َ
س ِلَ ،وال َّ
صلَ َواتِ.
أعمال الرسل َ – 42 :2وكَانُوا ي ِ
الر ُ
ش ِر َك ِةَ ،و َكس ِْر ْال ُخب ِْزَ ،وال َّ
علَى ت َ ْع ِل ِيم ُّ
ُواظبُونَ َ
سو ُ
ع ِل ْليَ ُهو ِد الَّذِينَ آ َمنُوا بِ ِه :إِنَّ ُك ْم إِ ْن ثَبَت ُّ ْم فِي َكالَ ِمي فَبِ ْال َح ِقيقَ ِة ت َ ُكونُونَ تَالَ ِميذِيَ 32 ،وت َ ْع ِرفُونَ
يوحنا  – 32-31 :8فَقَا َل يَ ُ
ْال َح َّقَ ،و ْال َح ُّق يُ َح ِ ّر ُر ُك ْم.
َار ٍز؟
ْف يَ ْس َمعُونَ بِالَ ك ِ
ْف يُؤْ ِمنُونَ بِ َم ْن لَ ْم يَ ْس َمعُوا بِ ِه؟ َو َكي َ
ْف يَ ْدعُونَ بِ َم ْن لَ ْم يُؤْ ِمنُوا بِ ِه؟ َو َكي َ
رومية  – 15-14 :10فَ َكي َ
سالَ ِمْ ،ال ُمبَ ِ ّ
ام ْال ُمبَ ِ ّ
ش ِرينَ بِ ْال َخي َْراتِ.
ش ِرينَ بِال َّ
ْف يَ ْك ِر ُزونَ إِ ْن لَ ْم ي ُْر َ
َ 15و َكي َ
سلُوا؟ َك َما ه َُو َم ْكتُوبٌ َ :ما أَجْ َم َل أ َ ْق َد َ
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ي
كيفيَّة استخدام اختبارك الشخص ّ

أسئلة التل َم َذة
 .1اقرأ مرقس  .15 :16ل َمن يجب المناداة باإلنجيل؟
 .2اقرأ متى َ .20-19 :28من يجب أن يُت َل َمذ؟
 .3اقرأ أعمال الرسل  5 :8و 26؛ 23 ،15-13 :16؛ و  .21-20 :20أين حدثت الكرازة؟
ي إلى المسيح ،يجب على الشخص أن:
 .4اقرأ مرقس  .12-11 :4قبل أن يحدث
ُّ
التحول الحقيق ّ
آ  -يرى
ب -يُدرك
ج -يسمع
د -يفهم
ﻫ -ك ُّل ما سبق
 .5اقرأ أعمال الرسل  .24-23 :28عندما كان بولس يشرح اإلنجيل ويشهد له ،كم استغرق من الوقت إلقناع الناس
بأمور يسوع؟
شخص ما حقًّا إلى المسيح ،ما الذي ينبغي أن يفعل؟
يتحول
 .6اقرأ أعمال الرسل  .14 :16عندما
ٌ
ّ
شخص ما ويُبَ َّكت؟
قلب
 .7اقرأ أعمال الرسل  .37 :2ماذا يحدث عندما يُفت َح ُ
ٍ
 .8اقرأ أعمال الرسل  31 :16و  .38 :2ماذا يجب على الشخص أن يفعل؟
 .9أعمال الرسل  42 :2و يوحنا  .32-31 :8ماذا يجب أن يفعل الشخص بعد ذلك؟
شخص ما بالمسيح؟
ي (في هذه اآليات) ،كيف يؤمن
ٌ
 .10اقرأ رومية  .15-14 :10في تسلس ٍل عكس ّ

اإلجابات
 .1اقرأ مرقس  .15 :16ل َمن يجب المناداة باإلنجيل؟
لك ِ ّل شخص ،للخليقة كلّها
 .2اقرأ متى َ .20-19 :28من يجب أن يُت َل َمذ؟
شعوب ك ّل األُمم
 .3اقرأ أعمال الرسل  5 :8و 26؛ 23 ،15-13 :16؛ و  .21-20 :20أين حدثت الكرازة؟
ت إلى بيت
في المدن ،الصحارى ،ضفاف األنهار ،السجون ،علنًاِ ،من بي ٍ
التحول إلى المسيح ،يجب على الشخص أن:
 .4اقرأ مرقس  .12-11 :4قبل أن يحدث
ُّ
ﻫ  -ك ُّل ما سبق
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 .5اقرأ أعمال الرسل  .24-23 :28عندما كان يشرح بولس ويشهد لإلنجيل ،كم استغرق من الوقت إلقناع الناس
بأمور يسوع؟
من الصباح إلى المساء ،ربّما من ست إلى ثماني ساعات
شخص ما حقًّا إلى المسيح ،ما الذي ينبغي أن يفعل؟
يتحول
 .6اقرأ أعمل الرسل  .14 :16عندما
ٌ
ّ
مركز لكيان اإلنسان
يفتح قلبه ،أه ُّم
ٍ
شخص ما ويُبَ َّكت؟
قلب
 .7اقرأ أعمال الرسل  .37 :2ماذا يحدث عندما يُفت َح ُ
ٍ
إذا تجاوبوا بشك ٍل صحيحٍ ،سيسألون‘‘ ،ماذا ينبغي أن أفعل؟’’
 .8اقرأ أعمال الرسل  31 :16و  .38 :2ماذا يجب على الشخص أن يفعل؟
بالرب يسوع المسيح ويعت َ ِمد
يتوب ويؤمن
ُ
ِّ
 .9أعمال الرسل  42 :2و يوحنا  .32-32 :8ماذا يجب أن يفعل الشخص بعد ذلك؟
يواظب على تعليم الرسل .يواظب على تعلُّم كلمات يسوع وممارستها
ُ
شخص ما بالمسيح؟
ي (في هذه اآليات) ،كيف يؤمن
ٌ
 .10اقرأ رومية  .15-14 :10في تسلس ٍل عكس ّ
كر ُز له .ألنّه يسمع رسالة المسيح ،فهو يستطيع أن يؤمن .وألنّه يؤمن ،يدعو باسم
س ُل،
ٌ
ٌ
شخص يُر َ
شخص يُ َ
الرب للخالص
ِّ
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شخص للتل َم َذة
مواهب ك َّل
استخدام
ٍ
َ
بقلم دون كرو

كبير ،ونرى
يمكن استخدام مواهب ك ّل
ٍ
شخص للتلمذة .صار لنا سنوات ونحن نستعمل برنامج التلمذة هذا بنجاحٍ ٍ
ق وقلت
حياة الناس وهي تتغيَّر بوالدتهم الثانية واعتمادهم بالروح القُدُس والماء .في أحد األيّام ،كنتُ أتحدَّث إلى صدي ٍ
له‘‘ ،إنّنا نفشل في بعض المجالت – إنّنا لم نتم َّكن من مالحظتها’’ .فقال‘‘ ،اعتقدتُ ّ
كبير .ما
أن ك َّل شيءٍ كان يت ُّم بنجاحٍ ٍ
الذي تعنيه؟’’
ّ
إن ما َأو ُّد مشاركتكم به هو ،كيف نجعل كنيسةً ُمتَقَوقعة تر ِ ّكز على الداخل – حيث يجلس الناس فقط ويستمعون
إلى القس ث ّم يذهبون إلى البيت – أن تصبح كنيسةً تر ِ ّكز على الخارج حيث يتَّصل أعضاؤها بالناس خارج جدران مبنى
الكنيسة األربعة .هذه إحصائيّاتٌ حقيقيّة 95% :من مجموع المؤمنين ،لم يقودوا أحدًا قَ ّ
ط إلى الربّ  ،و  90%من
عمليّات الكرازة مو َّج َهة نحو المسيحيّينّ .
مكان آخر في
ٍ
إن مبنى الكنيسة هو المكان الذي ت َّمت الكرازة له أكثر من أ ّ
يِ
العالم .إنّنا نكرز لغرف مدارس األحد ،ونكرز لقاعة الكنيسة .والطريقة التي نكرز بها للمبنى تجعل الشخص يعتقد ّ
بأن
التحول إلى المسيح.
الكنيسة في حاج ٍة إلى
ُّ
لم تظهر أبنية الكنيسة إلى الوجود إالّ في القرن الثالث الميالدي تحت حكم اإلمبراطور قسطنطين .ومنذ ذلك
الوقت ،وبالنسبة للكرازة للضالّين ،تو َّج َهت الكنيسة إلى الداخل واختبأت خلف جدران مبناها .نحن نريد االنطالق إلى
نحول كنيسةً تر ِ ّكز على الداخل إلى كنيس ٍة تر ِ ّكز على الخارج .إحصائيًّا ،هناك  0.5في المائة
خارج هذه الجدران لكي ّ ِ
(أق ّل من  1في المائة) فقط من البرامج التي تر ِ ّكز على خارج الجدران األربعة ألبنيتنا .طالما ّ
أن هذه هي الحقيقة ،فذلك
يعني أنّه ال توجد طائفة رئيسة في الواليات المتّحدة اليوم لديها ّ
خطة للكرازة فعالً للضالّينّ .
إن الكرازة للناس وتلمذتهم
خارج أبنية الكنيسة هما ذلك الجزء من المسيحيّة الذي علينا إعادة اكتشافه.
من خالل حركة اإلصالح ،جذب مارتن لوثر انتباه الكنيسة إلى التبرير باإليمان باإلعالن عنه .وفي القرن
التاسع عشر ،ظهرت حركة الكرازة للجماهير بواسطة جون ويسلي .لكن يبدو ّ
شخص
أن التلمذة والكرازة الفرديّة من
ٍ
أعرف كيف أقوم بذلك’’ .من خالل هذا البرنامج،
سل .ربّما أنت تقول‘‘ ،ال
الر ُ
إلى شخص لم تُكتَشَف ثانيةً منذ زمن ُ
ُ
سوف نُب ِيّن لك بالتحديد كيف تقوم بهذا – إنّها عمليّةٌ سهلة .سوف نُب ِيّن لك كم هو سه ٌل العمل مع الناس واالجتماع
السارة.
بأشخاص ُجدد عند باب المنزل من خالل استخدام اختبارك .هذا ما أُريد التركيز عليه اآلن .هذه هي األخبار
ٍ
ّ
شخص آخر أن تفعله (وهو ما ال تريد أن تفعله) إنّما تما ًما ما
أال تري ُد أن تعم َل فقط ما تريد وليس ما يُريدك
ٌ
ترغب في القيام به؟ هذا ما نتحدّث عنه .عندما أُب ِيّن للناس كيف يعمل برنامج الكرازة من خالل التلمذة قائالً لهم،
‘‘انظروا ،هذا ما نفعله .إنّنا نلمس حياة الناس .إنّهم ينالون الخالص ويولدون ثانيةً ويمتلئون بالروح القُدُس ويعتمدون
يرغب في الذهاب معي’’ ،ربّما سيكون هناك
شخص منكم
بالماء’’ .يقول الناس‘‘ ،هذا عظي ٌم!’’ لكن إذا قلتُ لهم‘‘ ،كم
ُ
ٌ
ثالثة منكم من بين مائتين ّ
ألن البقيّة خائفون أو ال يعرفون كيف يفعلون هذا .أو إذا قلت‘‘ ،انسوا األمر .ال تقلقوا بشأن
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ذلك ،ليس عليكم أن تكونوا خائفين .سوف نذهب ونبدأ دروس الكتاب المقدَّس ونج ِ ّهز دروس التلمذة لكم’’ .كم واح ٌد منكم
ّ
علّم’’َّ .
يتخطى
لكن األمر لن
ُعلّم؟ سيكون هناك عد ٌد أكبر – عشرة أو اثني عشر تقريبًا – يقولون‘‘ ،نعم نريد أن نُ ِ
يريد أن ي ِ
ذلك.
َّ
إن ما ن ََو ُّد أن نفعله هو أن نُريكم كيف يمكن استخدام ك ّل موهب ٍة في جسد المسيح للكرازة للضالّين وإلظهار
المحبّة لهم وتلمذتهم .إنّنا نحتاج إلى ك ِّل موهبةٍ ،وهذه المواهب موجودة ٌ فقط في جسد المسيح ،الكنيسة المحليَّة .يقو ُل
بعضكم‘‘ ،نريد أن نصلّي للحصول على معموديّة الروح القُدُس والشفاء وأشياء كهذه’’ .حسنًا ،هناك وقتٌ في عمليّة
تلمذتنا يمكننا فيه أن ندعوك للحصول على هذه األشياء .ويقول البعض اآلخر‘‘ ،نحن غير مرتاحين لهذا العمل’’ ،لكن
هل تستطيع أن تخبز كعكة؟ هل يمكنك إرسال بطاقة؟ هل يمكنك االتّصال بالهاتف؟ هل تستطيع أن تدهنَ سيا ًجا؟ هل

يمكنك أن تجلس مع طف ٍل في المنزل أل ٍ ّم بمفردها بينما ندرس الكتاب المقدّس معها لكي تستطيع الخروج من البيت؟ هل
دعوون ليتشفَّعوا ويُصلّوا .سوف نُريكم األشخاص
يمكنك القيام باألعمال العمليّة؟ وماذا عن صالة الشفاعة؟ البعض منكم َم ّ
صلّوا صلوات للشفاعة ألجلهم ،منفردين أو في مجموعات ،وألجل
الذين نخدمهم ونعطيكم أسماءهم ،وأنتم تستطيعون أن ت ُ َ
فُرق الكرازة من خالل التلمذة التي تذهب للخدمة ك ّل أسبوع.

هناك مجا ٌل لك ِّل
نطور فرقًا
شخص ليكرز لآلخرين ولي ِ
ٍ
ُتلمذ .لدينا برنام ٌج نستطيع استخدام ك ّل موهب ٍة فيه .ونحن ّ ِ
مدرس لديهم قدرات في التلمذة ليخدموا اآلخرين .ث ّم يتبعهم شخصان من خدمة المساعدة ليقوما
در ٍس ومساعد ِ ّ
من ُم ِ ّ
ضا
باألعمال العمليّة ،مثل تقديم الطعامَ ،خبْز الفطائر ،أو االتّصال لمعرفة كيف تجري األمور .ولدينا
أشخاص أي ً
ٌ
يتشفّعون بالصالة ألجلنا وألجل األشخاص الذين نخدمهم.
ّ
وألن محبّته تظهر لهم .وهل
هل تعرفون ما نشاهده؟ إنّنا نرى الله يُغ ِيّر حياة الناس ألنّنا قدّمنا الرعاية لهم
تعرفون َمن يقوم بعمل الخدمة؟ ّ
إن َمن يقوم بالخدمة هم األشخاص الذين يُفت ََرض أن يقوموا بها – أي الناس .تقول اآلية
إن الله أعطى الرسل واألنبياء والمب ِ ّ
في أفسس ّ 11 :4
والمعلّمين لتكميل القدّيسين ليقوموا بعمل الخدمة.
شرين والرعاة
ِ
القس
ُعلّم
في هذه الحالة ،الكنيسة هي التي تقوم بعمل الخدمة وليس فقط الرجل في المقدّمة الذي يُدعى ‘‘القس’’ .عندما ي ِ
ّ
ي.
ويُؤ ّهِل الكنيسة لعمل الخدمة ويذهب األعضاء ويقومون بها ،فهذا هو النجاح الحقيق ّ
كبيرا من الرجال
ضح لكم ذلك .إذا ما أعلنّا الحرب على دول ٍة أُخرى وقال رئيسنا‘‘ ،إنّنا نفقد عددًا
دعوني أو ِ ّ
ً
في الحرب ،لذلك ص َّممتُ على التخلّي عن الجيش وإرسال الجنراالت فقط ليُحاربوا’’ .عندئ ٍذ ستضحك علينا بقيّة شعوب
الرسل واألنبياء والمب ِ ّ
شرين والرعاة
العالم ،وهذا ما يحدث في الواقع .إبليس يضحك علينا ألنّنا أرسلنا الجنراالتُ ،
والمعلّمين ،ليقوموا بالعمل‘‘ .دعهم يقومون بالخدمة – إنّنا ندفع لهم رواتب ليقوموا بها’’ .لقد فشلنا في تأسيس جيش .يريد
ِ
سس هذا الجيش ،وك ّل واحدة من مواهبنا يمكن أن تُست َخ َدم في برنامج الكرازة من خالل التلمذة.
الله أن يؤ ِ ّ
جيش ُم َج َّه ٍز بأدوا ٍ
ت قويّة للتل َمذّة – ليس فقط هنا في مدينتنا – بل ليصل إلى
إنّنا نريد المساعدة على تشكيل
ٍ
العالم كلّه .يُمكن القيام بذلك من خالل األدوات التي قمنا بتطويرها ،دروس التلمذة وجميع االستراتيجيّات التي أعطانا
الله إيّاها .ليُبارككم الله بينما تجتمعون لتستخدموا مواهبكم لتقديم الخدمة الروحيّة للضالّين وللمؤمنين ال ُجدد وإلطاعة
وصيّة يسوع بالذهاب وتلمذة األُمم.

اآليات المستَخ َدمة مع األسئلة
امعِينَ فَقَ ْ
س ُك ْم.
س ِ
ع ِ
يعقوب َ – 22 :1ول ِك ْن ُكونُوا َ
ط خَا ِدعِينَ نُفُو َ
املِينَ ِب ْال َك ِل َم ِة ،الَ َ
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ص ْخ ِر52 .فَنَزَ َل ْال َم َ
ط ُر،
متى  – 27-24 :7فَ ُك ُّل َم ْن يَ ْس َم ُع أ َ ْق َوا ِلي ه ِذ ِه َويَ ْع َم ُل ِب َها ،أ ُ َ
علَى ال َّ
عا ِقل ،بَنَى بَ ْيتَهُ َ
ش ِبّ ُههُ ِب َر ُجل َ
ت فَلَ ْم يَ ْسقُ ْ
الريَا ُحَ ،و َوقَعَ ْ
ص ْخ ِرَ 26 .و ُك ُّل َم ْن يَ ْس َم ُع
علَى ذلِكَ ْالبَ ْي ِ
ارَ ،و َهبَّ ِ
َو َجا َء ِ
ط ،ألَنَّهُ َكانَ ُم َؤ َّ
س ً
علَى ال َّ
ت ِّ
ت األ َ ْن َه ُ
سا َ
ت َ
27
ْ
َ
َ
َ
الريَا ُح،
أ َ ْق َوا ِلي ه ِذ ِه َوالَ يَ ْع َم ُل بِ َها ،يُ َ
ارَ ،و َهبَّ ِ
الر ْم ِل .فَنَزَ َل ال َمط ُرَ ،و َجا َء ِ
على َّ
ت ِّ
ت األ ْن َه ُ
شبَّهُ بِ َر ُجل َجاهِل ،بَنَى بَ ْيتَهُ َ
سقُو ُ
سقَ َ
ص َد َم ْ
ع ِظي ًما.
طَ ،و َكانَ ُ
طهُ َ
ت ذلِكَ ْالبَيْتَ فَ َ
َو َ
أفسس َ – 12-11 :4وه َُو أ َ ْع َ
ض ُمبَ ِ ّ
عاة ً
ض أ َ ْن يَ ُكونُوا ُر ُ
ض ُر َ
ش ِرينَ َ ،و ْالبَ ْع َ
ض أ َ ْنبِيَا َءَ ،و ْالبَ ْع َ
سالًَ ،و ْالبَ ْع َ
طى ْالبَ ْع َ
12
س ِد ْال َم ِسيحِ.
ان َج َ
َو ُمعَ ِلّ ِمينَ  ،ألَجْ ِل ت َ ْك ِمي ِل ْال ِق ّدِيسِينَ ِلعَ َم ِل ْال ِخ ْد َم ِةِ ،لبُ ْنيَ ِ
اضيًا بِقَتْ ِل ِهَ .و َح َد َ
يم،
ور َ
ث فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم اض ِ
س ِة الَّتِي فِي أ ُ ُ
ع ِظي ٌم َ
ْط َها ٌد َ
َاو ُل َر ِ
علَى ْال َكنِي َ
أعمال الرسل َ – 1 :8و َكانَ ش ُ
ش ِل َ
سلَ.
فَت َ َ
شتَّتَ ْال َج ِمي ُع فِي ُك َو ِر ْاليَ ُهو ِديَّ ِة َوالس ِ
الر ُ
ع َدا ُّ
َّام َرةَِ ،ما َ
شتَّتُوا َجالُوا ُمبَ ِ ّ
ش ِرينَ بِ ْال َك ِل َم ِة.
أعمال الرسل  – 4 :8فَالَّذِينَ ت َ َ
َازوا إِلَى فِينِي ِقيَةَ
وس فَاجْ ت ُ
أعمال الرسل  – 22-19 :11أ َ َّما الَّذِينَ ت َ َ
اء ال ِ ّ
شتَّتُوا ِم ْن َج َّر ِ
سب َ ِ
ص َل بِ َ
ق الَّذِي َح َ
ب ا ْستِفَانُ َ
ضي ِ
طا ِكيَةََ ،و ُه ْم الَ يُك َِلّ ُمونَ أ َ َحدًا بِ ْال َك ِل َم ِة ِإالَّ ْاليَ ُهو َد فَقَ ْ
س َوأ َ ْن َ
طَ 20 .ول ِك ْن َكانَ ِم ْن ُه ْم قَ ْو ٌمَ ،و ُه ْم ِر َجا ٌل قُب ُْر ِسيُّونَ َوقَي َْر َوانِيُّونَ ،
َوقُب ُْر َ
21
الَّذِينَ لَ َّما َد َخلُوا أ َ ْن َ
َاطبُونَ ْاليُونَانِ ِيّينَ ُمبَ ِ ّ
عَ .وكَان ْ
ير
طا ِكيَةَ كَانُوا يُخ ِ
الربّ ِ يَ ُ
ش ِرينَ ِب َّ
َت يَ ُد َّ
سو َ
ع َد ٌد َكثِ ٌ
الربّ ِ َمعَ ُه ْم ،فَآ َمنَ َ
سلُوا بَ ْرنَابَا ِل َك ْي يَجْ ت َازَ إِلَى أ َ ْن َ
طا ِكيَةَ.
ور َ
الربّ ِ22 .فَ ُ
َو َر َجعُوا إِلَى َّ
س ِة الَّتِي فِي أ ُ ُ
س ِم َع ْال َخبَ ُر َ
يم ،فَأ َ ْر َ
ان ْال َكنِي َ
ع ْن ُه ْم فِي آ َذ ِ
ش ِل َ
الرجْ لُ :أل َ ِنّي لَ ْستُ يَدًا،
يرةٌِ 15 .إ ْن قَالَ ِ
س َد أ َ ْي ً
ْس ُ
عض ًْوا َو ِ
ت ِّ
احدًا بَ ْل أ َ ْع َ
 1كورنثوس  – 18-14 :12فَإِ َّن ْال َج َ
ضا ٌء َكثِ َ
ضا لَي َ
سدِ؟
سدِ؟ َ 16وإِ ْن قَالَ ِ
ت األُذُنُ  :ألِ ِنّي لَ ْستُ َ
سدِ .أَفَلَ ْم ت َ ُك ْن ِلذلِكَ ِمنَ ْال َج َ
لَ ْستُ ِمنَ ْال َج َ
سدِ .أَفَلَ ْم ت َ ُك ْن ِلذلِكَ ِمنَ ْال َج َ
ع ْينًا ،لَ ْستُ ِمنَ ْال َج َ
س ْمعًا ،فَأَيْنَ ال َّ
اح ٍد ِم ْن َها
ضا َءُ ،ك َّل َو ِ
ض َع هللاُ األ َ ْع َ
ش ُّم؟ َ 18وأ َ َّما اآلنَ فَقَ ْد َو َ
س ِد َ
ع ْينًا ،فَأَيْنَ الس َّْم ُع؟ لَ ْو َكانَ ْال ُك ُّل َ
17لَ ْو َكانَ ُك ُّل ْال َج َ
سدَِ ،ك َما أ َ َرا َد.
فِي ْال َج َ

أسئلة التلمذة
ص ًرا للطريقة التي نُش ِ ّكل بواسطتها فِرقًا للكرازة والتل َمذّة والوصول إلى الضالّين .بإمكان
 .1تجدون أدناه وصفًا ُمخت َ َ
أعضاء كنيستكم أن يس ِ ّجلوا في أيّة فرق ٍة من هذه الفرق .وإذا واظبتُم على المتابعة باستخدام جميع مواهبكم للخدمة،
شخص ما إلى الملكوت ،ومن ث َ َّم سريعًا إلى النضوج .يجب عليكم تقديم االستبيان التالي ألعضاء
جلب
يمكنكم
ٍ
َ
ق لتقوم بالمتابعة.
كنائسكم .ث ّم اعملوا على تنظيم فر ٍ
ض ْع إشارة بجانب واح ٍد أو أكثر من هذه األعمال).
هذا هو العمل الذي أنا مهت ُّم بالقيام بهَ ( .
-

بأشخاص ُجدد عند باب منزلهم
االتّصال
ٍ
صالة الشفاعة ألجل الهالكين وألجل فُ َرق الكرازة من خالل التلمذة
تقديم الطعام أو أشياء أُخرى للعائالت المحتاجة
االتّصال باآلخرين عن طريق الهاتف أو الزيارة
الر ْفق والحنان :تجهيز الطعام لآلخرين ،إرسال بطاقة ،المساعدة بأيّة طريق ٍة ممكنة
كرازة ِ
المتزوجات واألوالد
العمل مع األ ّمهات غير
ِّ
توفير المواصالت إلى الكنيسة ،إلخ..
أعمال أُخرى :أريد أن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
74

							
شخص للتل َم َذة
مواهب ك َّل
استخدام
ٍ
َ

الدرس السادس عشر

درس في التلمذة .سوف يُب ِيّن هذا النموذج
 .2في ما يلي ع ِيّنةٌ من نمو َذج المتابعة في التلمذة لكي يُست َخ َدم بعد إعطاء
ٍ
للقس أو للمسؤولين في الكنيسة عدد الدروس التي ت ّم تدريسها ونتائج ك ِّل
درس.
ٍ
ّ

نمو َذج نتائج المتابعة في التلمذة
تاريخ الزيارة  /الدرس:
الشخص الذي أعطى الدرس:
أسماء األشخاص الذين ت َّم تدريسهم  /زيارتهم:
مكان عرض الدرس:
موضوع الدرس:
كيف سار الدرس؟
 .3اقرأ يعقوب  .22 :1إذا استمعنا إلى كلمة الله فقط ولم نمارسها عمليًّا قَط ،ماذا نكون قد فعلنا؟
 .4اقرأ متى  .27-24 :7ليكون المؤمن حكي ًما ،يجب أالّ يستمع إلى أقوال يسوع فحسب ،لكن ماذا يجب أن يفعل؟
 .5اقرأ أفسس َ .12-11 :4من ينبغي أن يقوم بعمل الخدمة؟
 .6اقرأ أعمال الرسل  1 :8و َ .4من هم الذين ذهبوا إلى ك ِّل
مكان يكرزون بالكلمة؟
ٍ
 .7اقرأ أعمال الرسل  1 :8و َ .4من هم الذين لم يذهبوا إلى ك ِّل
مكان يكرزون بالكلمة؟
ٍ
 .8اقرأ أعمال الرسل  .22-19 :11في كنيسة العهد الجديد األولى ،قام المؤمنون بعمل الخدمة وقام الرسل القادة
بالمتابعة والتعليم .في كنائسنا اليوم يبدأ قادة الكنيسة العمل ث ّم يتبعهم المؤمنون .كيف تُثبت اآليات في أعمال الرسل
 22-19 :11ص ّحة هذه العبارات؟
ي .يجب أالّ نقارن أنفسنا بأنفسنا .بدالً من هذا،
 .9اقرأ  1كورنثوس  .18-14 :12ك ُّل جزءٍ في جسد المسيح ضرور ٌّ
التكريس الكامل للمسيح ال يعني القيام بك ِّل األعمال ،بل العمل بما أ َّهلَكَ الله لتقوم به .ما الذي ستفعله بالمعلومات
التي حصلتَ عليها في هذا الدرس؟

اإلجابات
ص ًرا للطريقة التي نُش ِ ّكل بواسطتها فِرقًا للكرازة والتل َمذّة والوصول إلى الضالّين .بإمكان
 .1تجدون أدناه وصفًا ُمخت َ َ
أعضاء كنيستكم أن يُس ِ ّجلوا في أيّة فرق ٍة من هذه الفرق .وإذا واظبتُم على المتابعة باستخدام جميع مواهبكم للخدمة،
شخص ما إلى الملكوت ،ومن ث َ َّم سريعًا إلى النضوج .يجب عليكم تقديم االستبيان التالي ألعضاء
جلب
يمكنكم
ٍ
َ
ق لتقوم بالمتابعة.
كنائسكم .ث ّم اعملوا على تنظيم فر ٍ
ض ْع إشارة بجانب واح ٍد أو أكثر من هذه األعمال).
هذا هو العمل الذي أنا مهت ُّم بالقيام بهَ ( .
بأشخاص ُجدد عند باب منزلهم
 االتّصالٍ
 -صالة الشفاعة ألجل الهالكين وألجل فرق الكرازة من خالل التلمذة
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تقديم الطعام أو أشياء أُخرى للعائالت المحتاجة
االتّصال باآلخرين عن طريق الهاتف أو الزيارة
الر ْفق والحنان :تجهيز الطعام لآلخرين ،إرسال بطاقة ،المساعدة بأيّة طريق ٍة ممكنة
كرازة ِ
المتزوجات واألوالد
العمل مع األ ّمهات غير
ّ
توفير المواصالت إلى الكنيسة ،إلخ..
أعمال أُخرى :أريد أن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درس في التلمذة .سوف يُب ِيّن هذا النموذج
 .2في ما يلي ع ِيّنةٌ من نمو َذج المتابعة في التلمذة لكي يُست َخ َدم بعد إعطاء
ٍ
للقس أو للمسؤولين في الكنيسة عدد الدروس التي ت ّم تدريسها ونتائج ك ِّل
درس.
ٍ
ّ

نمو َذج نتائج المتابعة في التلمذة
تاريخ الزيارة  /الدرس:
الشخص الذي أعطى الدرس:
أسماء األشخاص الذين ت َّم تدريسهم  /زيارتهم:
مكان عرض الدرس:
موضوع الدرس:
كيف سار الدرس؟
 .3اقرأ يعقوب  .22 :1إذا استمعنا إلى كلمة الله فقط ولم نمارسها عمليًّا قَط ،ماذا نكون قد فعلنا؟
نكونُ قد خدعنا أنفسنا
 .4اقرأ متى  .27-24 :7ليكون المؤمن حكي ًما ،يجب أالّ يستمع إلى أقوال يسوع فحسب ،لكن ماذا يجب أن يفعل؟
أن نعم َل بها
 .5اقرأ أفسس َ .12-11 :4من ينبغي أن يقوم بعمل الخدمة؟
القدّيسون ،وليس طبقة محدّدة من الناس تُدعى رجال الكهنوت
 .6اقرأ أعمال الرسل  1 :8و َ .4من هم الذين ذهبوا إلى ك ِّل
مكان يكرزون بالكلمة؟
ٍ
المؤمنون الذين تشتَّتوا في ك ِ ّل بقاع األرض
 .7اقرأ أعمال الرسل  1 :8و َ .4من هم الذين لم يذهبوا إلى ك ِّل
مكان يكرزون بالكلمة؟
ٍ
الرسل .نرى من هذا أنّ المؤمنين في كنيسة العهد الجديد األولى كانوا مسؤولين عن التلمذة والكرازة
ُ
 .8اقرأ أعمال الرسل  .22-19 :11في كنيسة العهد الجديد األولى ،قام المؤمنون بعمل الخدمة وقام الرسل القادة
بالمتابعة والتعليم .في كنائسنا اليوم ،يبدأ قادة الكنيسة العمل ث ّم يتبعهم المؤمنون .كيف تُثبتُ اآليات في أعمال
الرسل  22-19 :11ص ّحة هذه العبارات؟
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تحول مؤمنين ُجدد فأرسلَت برنابا لمساعدتهم (أية )22
سمعَت الكنيسةُ عن ُّ
ي .يجب أالّ نقارن أنفسنا بأنفسنا .بدالً من هذا،
 .9اقرأ  1كورنثوس  .18-14 :12ك ُّل جزءٍ في جسد المسيح ضرور ٌّ
التكريس الكامل للمسيح ال يعني القيام بك ِّل األعمال ،بل العمل بما أ َّهلَكَ الله لتقوم به .ما الذي ستفعله بالمعلومات
التي حصلتَ عليها في هذا الدرس؟
نأمل أن تضع هذه المعلومات موضع التنفيذ من خالل الذهاب واستخدام مواهبك لمساعدة اآلخرين
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معلومات لال ِت ّصال بنا
الواليات المتَّحدة األميركيَّة
Andrew Wommack Ministries
P.O. Box 3333, Colorado Springs, CO 80934
Helpline: 719-635-1111
www.awmi.net

أوروبا
Andrew Wommack Ministries – Europe
PO Box 4392, Walsall, WS1 9AR, England
UK Help Line (Orders and Prayer):
Monday - Friday: 7:00 AM to 4:00 PM GMT
Email: enquiries: info@awme.net

Phone: +44 (0) 1922 473300

www.awme.net

ألمانيا
Andrew Wommack Ministries Germany e. V.
Am Bahnhof 2, 55765 Birkenfeld, Deutschland
Email: info@awme.de

Phone: 06782 9846405

www.awme.de

)هنغاريا (الم َجر
Andrew Wommack Ministries Hungary
9173 Győrladamér, Országút utca 7, Hungary
Email: hungary@awme.net
www.awme.hu

الهند
Andrew Wommack Ministries Trust
72-D Nandhini Maha, First Floor, Velachery Main Road, Velachery,
Chennai, 600 042, INDIA
Email: info@awmindia.net

Phone: (044)-42021820

www.awmindia.net

هولندا
Andrew Wommack Ministries Nederland
PO Box 7, 1755ZG Petten, Holland
Email: info@awme.net
www.andrewwommack.nl

جنوب أفريقيا
Andrew Wommack Ministries - South Africa
PO Box 30, Cape Town. 8000, South Africa
Email: enquiries@awmsa.net

Phone: 021 914 1110

www.awmsa.net

