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أنا مسرور جدًا أنك قررت أن تكون مشاركا في سلسة دراسة »اإلله الحقيقي«.
ال يوجــد اعظــم مــن الســعي فــي هــذه الحيــاة أكثــر مــن الفهــم الدقيــق هلل واختبــار 
العاقــة الحيــة معــه. أومــن أن كل واحــد منــا لديــه رغبــة شــديدة وشــوق لمعرفــة اهلل. 

والخبــر الســار هنــا هــو أن: اهلل أظهــر نفســه ويريــد أن يكــون معروفــا لــك. 
كل واحــد منــا يأتــي للدراســة بأفــكار ُمســبقة، وافتراضــات ومفاهيــم عــن مــن هــو 
اهلل. وبعــض هــذه األفــكار قــد تكــون دقيقــة وصحيحــة، لكــن البعــض منهــا يمكــن أن 
تكــون مشــّوهة. هــذه الصــور الذهنيــة عــن اهلل قــد تكــون تشــكلت مــن خــال والديــك، 

أو مــن خبــرات كنيســتك فــي الماضــي، أو مــن خــال تأثيرالثقافــة الســائدة. 

أعتقــد انــه مــن المهــم أن نذهــب مباشــرًة إلــى المصــدر الرئيســي. نحتــاج ان نســمح هلل 
أن يتكلــم عــن نفســه، لذلــك ســوف نــرى معــا كيــف أظهــر اهلل نفســه خــال صفحــات 

الكتــاب المقــدس.

أنــا واثــق تمامــا أنــك عندمــا تبــدأ بمعرفــة اإللــه الحقيقــي، ســوف ُتدهــش وتعجــب 
بجمــال شــخصه. ســترى اهلل بوضــوح وســتكون متشــوق لمعرفتــه عــن قــرب أكثــر.

دعنــي أشــجعك لتأخــذ هــذه الدراســة بمنتهــى الجديــة. امنــح نفســك الوقــت الكافــي 
لتشــاهد فيديوهــات التعليــم، تفاعــل مــع المقاطــع الكتابيــة، وأجــب عــن األســئلة 
ــتأمل. نحــن ننمــو إلــى أبعــد حــد عندمــا نتفحــص الكتــاب المقــدس ألجــل أنفســنا. بـ

سوف تكون رحلة شّيقة جدًا، وانا أصلي ان تكتشف كيف ان اهلل يتوق ألن تراه!

القس . فارس أبو فرحة

 



تتطّلـــب هـــذه الدراســـة فيديوهـــات تعليميـــة لـــكل جلســـة يقدمهـــا 
ـــا، الرجـــاء زيـــارة  فـــارس أبـــو فرحـــة. للحصـــول علـــى هـــذه الفيديوهـــات مجاًن

الموقـــع التالـــي علـــى شـــبكة اإلنترنـــت:

 www.nextgenarabic.com/TRG
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ٕارشادات 

س  نرحب بك في دليل »اإلله الحقيقي« الدراسي. يخِبرنا الكتاب الُمقدَّ   
أّن اهلل يريدنا أن نعرفه. يقول لنا الرب في إرميا 29: 13: 

»وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكلِّ قلبكم.« 

هذا ما تدور هذه الدراسة حوله. وستساعدك في أن تطلب اهلل وتجده. 

يتكــون هــذا الدليــل الدراســي مــن ثمانــي دروس، ويحتــوي كل درس علــى 
نــات:   خمســة مكوِّ

   1. ابدٔا هنا 

مة سريعة وتمرينا يساعدك في البدء.  ستحصل على ُمقدِّ

   2. شاهد

شـاهد فيديـو تعليـم فـارس أبـو فرحـة حـول موضـوع الـدرس، وبينمـا تسـتمع 
ـدم. ـع التعليـم مـع اُلمَلّخـص اُلمَقّ ٕاليـه تتَبّ

مق    ٣. تَعّ

مـق فـي المقاطـع والمفاهيـم الكتابيـة بشـأن كل واحـٍدة من سـمات طبيعة  تَعّ
اهلل.

   ٤. ِعش التعليم

كر بطرٍ ق عملية يمكنك بها ٔان تعيش هذه الصفات والسمات في حياتك. ِفّ

   ٥. شارك التعليم 

نّشجعك على ٔان تشارك هذه الدراسة مع شٍخص واحد ٓاخر على األقل، 
األفضل ٔان تشاركها ضمن مجموعة صغيرة! يحتوي هذا القسم على بعض 

األسئلة التي يمكن ٔان تساعد في بدء النقاش.



الجلسة األولى

طلب اهلل

»فبمن تشبِّھون الله، و أَّي شبٍه تعاِدلون به؟ «

إشعیاء 40: 18
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  ابدٔا هنا 

ادرس هذا القسم قبل ٔان تشاهد الفيديو.

فــي اهلل هــو أهــم شــيء  ببالنــا عندمــا نفكــر  مــا يخطــر  »إن 
ــا، وكل واحــد فينــا يصمــم حياتــه ويبنــي قراراتــه اليوميــة   ــبة لن بالنس

علــى أســاس الصــورة التــي لديــه عــن اهلل .«

ٔا. و. توزر، معرفة القدوس

يقـــول تـــوزر إن األمـــر األكثـــر أهميـــة مـــن عملـــك، أو آرائـــك السياســـية، أو حّتـــى   
اختيـــار شـــريك لحياتـــك هـــو فهمـــك هلل. تنطـــوي كلمـــات تـــوزر علـــى االعتقـــاد بـــأن رأينـــا 
ــع  ــة. ومـ ــا الزوجيـ ــية وحياتنـ ــا السياسـ ــا وآرائنـ ــا إلىعملنـ ل نظرتنـ ــكِّ ــأن اهلل سيشـ بشـ
ـــد أننـــا سنكتشـــف أننـــا  ل أفكارنـــا، فمـــن المؤكَّ هـــذا، فإننـــا إن اســـتطعنا أن نســـجِّ
ـــا بشـــخص  نقضـــي معظـــم وقتنـــا فـــي التفكيـــر بشـــأن أمـــور الحيـــاة أكثـــر مـــن تفكيرن

اهلل. 

بـأن تكـون  أنـك تهتـم  إلـى  الدراسـة  االنخـراط فـي هـذه  اختـرَت  أّنـك  وتشـير حقيقـة 
لديـك نظـرة واضحـة وصحيحـة بشـأن اهلل. لكننـا نأمـل أالّ تكـون رغبتك فـي أن ترى اهلل 
بوضـوح حافـزك الوحيـد. إذ نصلـي أن تكـون أيضـا راغًبـا فـي أن تعرفـه معرفـًة عميقـة. 

ــر جوناثــان إدواردز )Jonathan Edwards( عــن هــذه الحقيقــة بقولــه إّنــه ينبغــي أن يكــون  يعبِّ
هنــاك نــور وحــرارة. وبكلمــاٍت أخــرى ليــس المهــم هــو أن يكــون لدينــا نــور اإلعــان فنــرى 
اهلل بشــكٍل صحيــح فقــط، بــل ينبغــي أن تكــون فينــا أيًضــا حــرارة العاطفــة والمحبــة 

والحمــاس، لنســتطيع أن نعــرف اهلل بعمــق. 

ورغبتنا القلبية هي أن تنتج هذه الدراسة نورا وحرارة في كيانك. 

ن الكلمات الخمس التي يمكن أن  راتك األولى عن اهلل، ودوِّ ر في أفكارك وتصوُّ فكِّ
رَت فيه بشأن اهلل وطبيعته:  تصف ما فكَّ

.__________________________________________________ - 1

.__________________________________________________ - 2

1 الجلسة األولى



.__________________________________________________- 3

.__________________________________________________ - 4

.__________________________________________________ - 5

              شاهد 

شــاهد الجلســة األولــى مــن »اإللــه الحقيقــي«، واكتــب مالحظاتــك فــي 
الفراغــات المتاحــة أدنــاه.

ثالث حقائق للتفكير بها

1. ليس اهلل __________________________.

2. إن ُتِرك األمر لنا، فإننا نميل إلى _________________ اهلل لكي ______________

.________________________

كيف يكشف لنا اهلل عن ذاته؟

3. ال يمكن أن ُيعَرف اهلل إال بـ ___________________ نفسه لــ __________________.

أ. مــن خــال ______________________________________________________. 
مزمــور 19: 1-2؛ روميــة 1: 20-19

     .____________________________________________________ خــال  مــن  ب. 
يوحنــا 6: 36 ؛ 5: 40-3٧ 

ج. مــن خــال ______________________________________________________. 
يوحنــا 1: 14-1٨؛ 2 كورنثــوس 4: 6 

سؤال: ماذا عليك أن تعمل لترى اهلل كما هو في الحقيقة؟

الجواب: أن تطلبه
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كيف نطلب اهلل؟

أمثال 2: 5-1 

1 - يَا ابِْني، إِْن قَِبلَْت كاَلَِمي َوَخبَّأَْت َوَصايَاَي ِعْنَدَك، _____________________________.

2 - َحتَّى ُتِيَل أُْذنََك إَِل الِْحْكَمِة، َوتَُعطَِّف قَلْبََك َعَل الَْفْهِم، ____________________.

3 - إِْن َدَعْوَت الَْمْعرِفََة، َورَفَْعَت َصْوتََك إَِل الَْفْهِم، _____________________________.

ِة، َوبََحثَْت َعْنَها كَالُْكُنوِز، ______________________________. 4 - إِْن طَلَبْتََها كَالِْفضَّ

، َوتَِجُد َمْعرِفََة اللِه. 5 - فَِحيَنِئٍذ تَْفَهُم َمَخافََة الرَّبِّ

ق               تعمَّ

يهــدف هــذا القســم إلــى أن يســاعدك فــي اكتشــاف مــا تقولــه كلمــة اهلل 
عــن  طلــب اهلل

ـر  1. تشـّجعنا رسـالة فـارس علـى أن نطلـب اهلل بـكّل قلوبنـا. بينمـا تفكِّ
ـف نفسـك بصـدٍق علـى السـلَّم التالـي؟  فـي طلبـك اهلل، أيـن تصنِّ

ليس أمراً يشغلني __1__2__3__4__5__6__7__8__9__10__ أطلبه بحماسة

2. يسـاعدنا جـى. آي. باكـر فـي كتابـه »معرفـة اهلل« فـي عمـل تقييـم أكثر 
عمقـا. يشـير باكـر إلـى أربعـة أدلـة تسـاعد فـي تحديـد مـدى عمـق معرفـة 

الشـخص هلل كمـا هـو فـي الحقيقـة. 

ـق بـكّل واحـدٍة مـن  اقـِض بضـع دقائـق فـي تقييـم نفسـك فـي مـا يتعلَّ
الفئـات التاليـة، وذلـك علـى سـلَّم مـن 1 إلـى 5، بحيـث يكـون الرقـم 5 هـو 

األعلـى.

1 الجلسة األولى



 الجلسة األولى

التصنيف 

مقدار الطاقة المبذولة ألجل اهلل 

يعملـون  المعرفـة  حـق  اهلل  يعرفـون  الذيـن 
لمعرفتـه.  نتيجـة  والسـر  العلـن  فـي  ويبـادرون 

عظمة األفكار عن اهلل  

مـا  غالبـا  المعرفـة  حـق  اهلل  يعرفـون  الذيـن 
يملـؤون أذهانهـم بأموٍر تبـث فيهم المهابة في 

اهلل.  عظمـة  تذّكرهـم 

درجة الجرأة في أمور اهلل   

دون فـي  الذيـن يعرفـون اهلل حـق المعرفـة ال يتـردَّ
تكلفـة  تكـون  حيـن  حّتـى  باإليمـان  يطيعـوا  أن 

الطاعـة عظيمـة جـدًا. 

مستوى الرضا والشبع في اهلل    

يختبـرون  المعرفـة  حـق  اهلل  يعرفـون  الذيـن 
السـام حتـى وسـط الظـروف الصعبـة الممتلئـة 

بالتجـارب. 

ـرت نظرتـك إلـى اهلل عبـر السـنين؟ مـا الـذي كان وراء هـذا  3. كيـف تغيَّ
التغييـر؟ 

هة إلى اهلل وعنه  4. اذكـر بعـض الطـرق التـي يمكـن بها لنظرتك المشـوَّ
أن تؤثِّـر فـي حياتك اليومية؟ 

دليل معرفة اهلل

  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________

  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________
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ـر فـي حقيقـة أن اهلل ليـس  5. شـّجعنا فـارس فـي تعليمـه علـى أن نفكِّ
مثلنـا. بعـد قراءتـك المقطـع الكتابـي التالـي، مـا األمـر األبـرز الـذي يلفـت 

انتباهـك بشـأن اهلل؟ 

وس ارْفَُعـوا إَِل الَْعـالَِء ُعيُونَُكـْم َوانْظُـُروا، َمْن  »فَِبَمـْن تَُشـبُِّهونَِني فَأَُسـاِويِه؟« يَُقـوُل الُْقـدُّ

ِة وَكَْونِِه  ِذي يُْخـِرُج ِبَعـَدٍد ُجْنَدَهـا، يَْدُعـو كُلََّهـا ِبأَْسـَاٍء؟ لَِكـْرَِة الُْقـوَّ َخلَـَق هـِذِه؟ َمـِن الَـّ

َشـِديَد الُْقـْدرَِة الَ يُْفَقـُد أََحٌد.« 

)إشعياء 40: 26-25(

6. إحدى الطرق التي يعِلن بها اهلل عن نفسـه هي من خال ابنه يسـوع. 
ما الذي تتعّلمه عن يسوع من المقاطع الكتابية التالية؟ 

»ِف الْبَـْدِء كَاَن الَْكلَِمـُة، َوالَْكلَِمـُة كَاَن ِعْنـَد اللـِه، وَكَاَن الَْكلَِمُة اللَه هـَذا كَاَن ِف الْبَْدِء ِعْنَد 

ٌء ِماَّ كَاَن. ِفيـِه كَانَِت الَْحيَـاُة، َوالَْحيَاُة كَانَْت  ٍء ِبـِه كَاَن، َوِبَغـْرِِه لَـْم يَُكـْن َشْ اللـِه. كُلُّ َشْ

نُـوَر النَّـاِس، َوالنُّوُر يُـِيُء ِف الظُّلَْمِة، َوالظُّلَْمُة لَـْم تُْدرِكُْه.« 

)يوحنا 1: 5-1( 
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»َوالَْكلَِمـُة َصـاَر َجَسـًدا َوَحـلَّ بَيَْنَنـا، َوَرأَيَْنـا َمْجـَدُه، َمْجـًدا كَـَا لَِوِحيـٍد ِمـَن اآلِب، َمْملُوًءا 

ِذي يَأِْت  ِذي قُلْـُت َعْنـُه: إِنَّ الَـّ ـا. يُوَحنَّـا َشـِهَد لَـُه َونَـاَدى ِقائِـالً: »هـَذا ُهـَو الَـّ نِْعَمـًة َوَحقًّ

اِمـي، ألَنَُّه كَاَن قَبْـِي.« َوِمْن ِملِْئِه نَْحـُن َجِميًعا أََخْذنَا، َونِْعَمـًة فَْوَق نِْعَمٍة.  بَْعـِدي َصـاَر قُدَّ

ـا النِّْعَمُة َوالَْحقُّ فَِبيَُسـوَع الَْمِسـيِح َصاَرا. اَللُه لَـْم يَرَُه أََحٌد  أَنَّ النَّاُمـوَس ِبُـوَس أُْعِطـَي، أَمَّ

 ».َ ِذي ُهـَو ِف ِحْضِن اآلِب ُهـَو َخبَّ . ااَلبْـُن الَْوِحيـُد الَـّ قَـطُّ

)يوحنا 1: 15-14(.  

اِم  َم اآلبَـاَء ِباألَنِْبيَـاِء قَِدميًـا، ِبأَنْـَواٍع َوطُـرُق كَِثـرٍَة، كَلََّمَنـا ِف هـِذِه األَيَـّ »اَللـُه، بَْعـَد َمـا كَلَـّ

ِذي، َوُهَو  ِذي ِبِه أَيًْضا َعِمـَل الَْعالَِمنَي، الَـّ ٍء، الَـّ ِذي َجَعلَـُه َوارِثًـا لُِكلِّ َشْ األَِخـرَِة ِف ابِْنـِه، الَـّ

بََهـاُء َمْجـِدِه، َورَْسـُم َجْوَهـرِِه، َوَحاِمـٌل كُلَّ األَْشـيَاِء ِبَكلَِمـِة قُْدرَتِـِه، بَْعـَد َمـا َصَنـَع ِبَنْفِسـِه 

تَطِْهـرًا لَِخطَايَانَـا، َجلَـَس ِف مَيِـنِي الَْعظََمـِة ِف األََعـاِل.« 

)عبانيني 1: 3-1( 
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              عش التعليم 

ــة  ــذه الجلس ــي ه ــه ف ــا تعّلمت ــق م ــي تطبي ــم ف ــذا القس ــاعدك ه سيس
التعليميــة، ووضعــه موضــع الممارســة. 

1. اقـرأ أمثـال 2: 1-5 فـي مـا يلـي، وضـع دائـرة حـول الكلمـة أو العبـارة التـي 
تعّبـر عـن أمـٍر تحتـاج إلـى تطبيقـه فـي سـعيك إلى اهلل.  

يَا ابِْني، إِْن قَِبلَْت كَالَِمي َوَخبَّأَْت َوَصايَاَي ِعْنَدَك، َحتَّى ُتِيَل أُْذنََك إَِل الِْحْكَمِة، َوتَُعطَِّف 

ِة،  قَلْبََك َعَل الَْفْهِم، إِْن َدَعْوَت الَْمْعرِفََة، َورَفَْعَت َصْوتََك إَِل الَْفْهِم، إِْن طَلَبْتََها كَالِْفضَّ

، َوتَِجُد َمْعرِفََة اللِه.  َوبََحثَْت َعْنَها كَالُْكُنوِز، فَِحيَنِئٍذ تَْفَهُم َمَخافََة الرَّبِّ

)أمثال 2: 5-1(

كيف سيبدو وضعك هذا التعليم موضع الممارسة والتنفيذ في 
األسبوع القادم؟

فمثًا، إن وضعَت دائرة حول »خبّأَت وصاياي«، 
فما الخطوة التي ستأخذها هذا األسبوع لتخّبئ وتحفظ وصايا اهلل؟

2. إْذ تقترب من نهاية هذه الجلسـة التعليمية، اقِض بضع دقائق اكتب 
ـر عّمـا تأمـل أن يحـدث فـي حياتـك نتيجـة هـذه  فيهـا صـاة مختصـرًة تعبِّ

الدراسـة. ُكـْن صادقـا مـع اهلل بشـأن وضعـك في الوقـت الحالي. 

1 الجلسة األولى
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ربمـا عليـك أن تقـّر بأنـك كنـَت تتحـّرك مـع رغباتـك أو أّنـك كنـَت مشـغوالً 
بالحيـاة، ولـم تجعـل السـعي وراء اهلل أولويتـك األولـى. 

قبـل  هـو  بلـوط  شـجرة  لزراعـة  يـوٍم  أفضـل  إن  يقـول  قديـم  مثـل  ثّمـة 
عشـرين سـنة. وثانـي أفضـل يـوم هـو اليـوم. وبغـّض النظـر عـن وضعك 
ومكانـك فـي الرحلـة، فـإن اليـوم يـوٌم عظيـم لطلـب الـرب بـكّل قلبـك. 

اجلس بهدوء مع الرب وحدكما بضع دقائق، ومن ثّم اكتب صاتك. 

  شارك التعليم 

ــش   ــات. ناق ــي عالق ــون ف ــا لنك ــا ألن اهلل خلقن ــل مع ــاٍل أفض ــي ح ــون ف نك
ــرة.  ــة صغي ــق أو مجموع ــع صدي ــة م ــئلة التالي األس

1. باالعتماد على تجربتك واختبارك الشخصيين، 

اذكر بعض المعتقدات الخطأ الشائعة التي لدى كثيرين عن اهلل؟ 
هة هلل؟  كيف يرسم عالمنا صورة مشوَّ
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2.في بداية هذه الجلسة التعليمية كتبَت خمس كلمات تصف نظرتك 
إلى اهلل. أخِبرنا عن هذه الكلمات وسبب اختيارك لها. 

رت نظرتك إلى اهلل عبر السنين؟  3. كيف تغيَّ

4. في هذه الجلسة التعليمية قّيمت حياتك الروحية بحسب الفئات 
ث عن سبب اختيارك  والنقاط التالية. اختر فئة أو اثنتين منها، وتحدَّ

عامة التقييم هذه. 

- مقدار الطاقة المبذولة ألجل اهلل

- عظمة األفكار عن اهلل

- درجة الجرأة في أمور اهلل 

- مستوى الرضا والشبع في اهلل 

1 الجلسة األولى
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5. اقرأ أمثال 2: 1-5 بصوت مسموع. اختر كلمة أو عبارة تحتاج إلى أن 
قها في حياتك بينما تطلب اهلل وتسعى وراءه.  تطبِّ
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الجلسة الثانية

صالح اهلل

. الرب يعطي رحمًة ومجداً.  »ألّن الرّبَّ الله شمٌس ومجنٌّ

ال مينع خراً عن السالكني بالكال. 

مزمور 84: 11
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2 الجلسة الثانية

  ابدٔا هنا 

ادرس هذا القسم قبل ٔان تشاهد الفيديو.

ا  ٍع وسخّيً ِصف حادثًة في حياتك تلّقيَت فيها صاًحا غير متوقَّ

القديــم،  اهلل  شــعب  إســرائيل،  بيــن  شرســة  معركــٌة  احتدمــْت  األيــام،  أحــد  فــي 
والفلســطينيين. وفــي هــذه المعركــة، ُقِتــل شــاول ملــك إســرائيل، وابنــه، الــذي كان 
ُيفتــَرض أن يــرث العــرش. وعندمــا وصــل الخبــر إلــى القصــر، ســاد الرعــب. كان البــن 
يوناثــان، مفيبوشــث، ذي الســنوات الخمســة، مرّبيــة، حملتــه، وبينمــا كانــت تهــرب مــن 
القصــر، تعثــرت ووقعــت، وأســقطت الولــد. ونتيجــة لهــذا، عــاش مشــلول القدميــن 

ــه.  ــة حيات بقّي

ــٍد فــي الخامســة مــن  ــام، كان مفيبوشــث يركــض حــول القصــر كأي ول وفــي أحــد األّي
ــه عجــز اســتمّر مــدى الحيــاة.  ــا، وصــار لدي ــا وهارًب ــي، كان يتيًم عمــره. وفــي اليــوم التال

ال نعــرف عــن حيــاة مفيبوشــث فــي الســنوات العشــرين التاليــة إال القليــل جــًدا. لكننــا  
نعــرف أّنــه عــاش فــي عزلــٍة وألــم. وذات مــّرة، بعــد أن صــار داود ملــكا، ســأل داود: »َهــْل 
يُوَجــُد بَْعــُد أََحــٌد قـَـْد بَِقــَي ِمْن بَيْــِت َشــاُوَل، فَأَْصَنَع َمَعــُه َمْعُروفًا ِمــْن أَْجــِل يُونَاثـَـاَن؟« )2صموئيل 9: 1(. 

أن  داود  اكتشــف  فقــد  بالصــالح.  يفيــض  ســؤااًل  هــذا  كان 
ــا، ولــذا أرســل  لصديقــه القديــم يوناثــان ابًنــا كان مــا يــزال حّيً

جنــوده إليجــاد مفيبوشــث وإحضــاره إليــه فــي القصــر. 

يبدو أّن مفيبوشــث كان يخّطط ألن يعيش في عزلٍة وُبعٍد عن الناس. والراجح أّنه لم 
ل المشاعر التي كانت في قلبه حين أتى  يكن يريد أن يجده أحد. هل يمكنك أن تتخيَّ
ر أّنه ســُيقَتل  رجــال الملــك؟ الخــوف، القلــق، عــدم اليقيــن، الرعــب. ومن المحتمــل أّنه فكَّ
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م إلــى أمــام الملــك وهــو يعــرج، وألقــى نفســه  حيــن وصــل مفيبوشــث إلــى القصــر، تقــدَّ
علــى األرض وقــال: »هَأَنــَذا َعْبــُدَك.« تعجبنــي كلمــات داود التــي قالهــا لــه: »الَ َتَخــْف.« 
ولكــّن مفيبوشــث لــم يفهــم حتــى تلــك اللحظــة مــا كان يحــدث، فقــال: »َمــْن ُهــَو 

ــي؟« )2صموئيــل 9: ٧-٨(.  ــٍت ِمْثِل ــٍب َميِّ ــى َكْل ــَت ِإلَ ــى َتْلَتِف ــُدَك َحتَّ َعْب

ــع للنعمــة والصــاح تركــه فــي حالــٍة حيــرٍة وتشــويش. إّنــه  هــذا العــرض غيــر المتوقَّ
ــه شــيٌء  ــع. فهــو نكــرة. هــو مشــلول القدميــن. ليــس لدي أمــٌر يفــوق الواقــع والمتوقَّ

ليقّدمــه. 

ثـم نـرى داود يعمـل أمـًرا غيـر متوقـع، إذ يقـول لذلك الهـارب العاجز: »أَُردُّ لَـَك ُكلَّ ُحُقوِل 
َشـاُوَل أَِبيـَك، َوأَْنـَت َتـْأُكُل ُخْبـًزا َعَلـى َماِئَدِتـي َداِئًمـا.« )انظـر 2صموئيـل 9: ٧، 10(. يظهـر 
ا عظيًمـا فـي المـكان الـذي تعـرَّض فيـه مفيبوشـث قبل عشـرين سـنة  اآلن صاًحـا وافـرً

لمأسـاة عظيمة.  

صــار جــزًءا مــن العائلــة، حيــث ُيشــار أربــع مــّرات فــي هــذا المقطــع إلــى أن مفيبوشــث 
ــدة داود.  ســيأكل الطعــام علــى مائ

يــا لــه مــن عــرض صــاح جميــل وســخي! ولكــن األمــر األكثــر إدهاًشــا هــو صــاح اهلل الــذي 
أبــداه وقّدمــه لنــا. إذ يكمــن فــي صميــم طبيعــة اهلل الميــل إلــى ســكب الصــاح علــى 

غيــر المســتحّقين مــن الّنــاس. 

لــو كنــَت مــكاَن مفيبوشــث، فبمــاذا كنــَت ستشــعر فــي ذلــك اليــوم 
حيــن تعــرف أّن داود كان يعــزم أن يــرّد لــك كل مالــك وثروتــك، 

ــك؟  ــة حيات ــة بقي ــة المالك ــع العائل ــأكل م ــى أن ت ــوك إل ويدع
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2 الجلسة الثانية

              شاهد 

ــي  ــك ف ــب مالحظات ــي«، واكت ــه الحقيق ــن »اإلل ــة م ــة الثاني ــاهد الجلس ش
ــاه. ــة أدن ــات المتاح الفراغ

كيف يعِلن اهلل صالحه؟ 

خروج 33: 19-1٨ :

فََقاَل: »أَِرِن َمْجَدَك.« 

ــْن  ــَل َم َــرَاَءُف َع ــَك. َوأَت اَم ــاِدي ِباْســِم الــرَّبِّ قُدَّ ــَك. َوأُنَ اَم ــاَل: »أُِجيــُز كُلَّ ُجــوَدِت قُدَّ فََق

ــُم.« ــْن أَرَْح ــُم َم َــرَاَءُف، َوأَرَْح أَت

ــًنا  ــا ودوًدا محس ــون لطيًف ــى أن يك ــه إل ــا يدفع ــو م ــالح اهلل ه »ص
ــر.« ــاه البش ــالح تج ــر والص ــا بالخي وممتلًئ

أ. و. توزر، معرفة القّدوس 

ــِن  ــْرًا َع ــُع َخ ــًدا. الَ مَيَْن ــًة َوَمْج ــي رَْحَم ــرَّبُّ يُْعِط . ال ــنٌّ ــْمٌس َوِمَج ــَه، َش ، الل ــرَّبَّ “ألَنَّ ال

ــَاِل.”  ــالِِكنَي ِبالَْك السَّ

)مزمور 84: 11( 

1. من خالل البركات ___________________________________________. 

ــرُّوِح  ــُل ال ــٌم، طَِوي ــاٌن َورَِحي ــرَّبُّ َحنَّ ــوَن. اَل ُ ــَك يُرَنِّ ــُدوَن، َوِبَعْدلِ ــَك يُبْ ــْرَِة َصالَِح ــَر كَ »ِذكْ

ــِه.«  ــَل كُلِّ أَْعَالِ ــُه َع ، َوَمرَاِحُم ــُكلِّ ــٌح لِلْ ــرَّبُّ َصالِ ــِة. ال ــُر الرَّْحَم وَكَِث

)مزمور 145: 9-7( 



2. من خالل اإلنقاذات  ___________________________________________. 

مزمور 107: 

ينِقذنا من أعدائنا )اآلية 2( 	 

ينِقذنا حين نضّل وننحرف روحيا )اآلية 4( 	 

ينِقذنا من »ظال الموت« )اآلية 10( 	 

يشفي أمراضنا )اآلية 20( 	 

يخلِّصنا وينقذنا من عواصف الحياة )اآلية 29( 	 

3. من خالل ابنه ________________________________________________. 

- يسوع هو الدليل على صالح اهلل. 

َ َمَحبَّتَُه لََنا، ألَنَُّه َونَْحُن بَْعُد ُخطَاٌة َماَت الَْمِسيُح ألَْجلَِنا.«  »َولِكنَّ اللَه بنَيَّ

)رومية 5: 8( 

- يسوع هو ضمان الصالح المستقبلي. 

ٍء؟«  »اَلَّــِذي لـَـْم يُْشــِفْق َعَل ابِْنــِه، بَْل بََذلَُه ألَْجلَِنا أَْجَمِعنَي، كَيَْف الَ يََهبَُنــا أَيًْضا َمَعُه كُلَّ َشْ

)رومية 8: 32( 

االستجابة لصالح اهلل

1. ________________________________ واإليمان بعطية يسوع المسيح المجانية. 

2. __________________________________ بصاح اهلل. 

3. __________________________________ بوعود المزمور ٨4: 11. 

ــِن  ــْرًا َع ــُع َخ ــًدا. الَ مَيَْن ــًة َوَمْج ــي رَْحَم ــرَّبُّ يُْعِط . ال ــنٌّ ــْمٌس َوِمَج ــَه، َش ، الل ــرَّبَّ »ألَنَّ ال

ــَاِل.«  ــالِِكنَي ِبالَْك السَّ

)مزمور 84: 11( 
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ق                 تعمَّ

يهــدف هــذا القســم إلــى أن يســاعدك فــي اكتشــاف مــا تقولــه كلمــة اهلل 
عــن صــالح اهلل. 

قــد يبــدو فــي بعــض األحيــان أن اهلل ال يســعى إلــى أفضــل مــا هــو لمصلحتنــا. فــا 
نســتطيع أن نفهــم لمــاذا تســير حياتنــا بالطريقــة التــي تســير بهــا، وال نفهــم لمــاذا 
تحــدث بعــض األمــور. وألننــا ال نســتطيع أن نــرى األمــور مــن منظــور اهلل األزلــي األبــدي، 

فقــد نشــعر بالتشــويش أو الغضــب أو الحيــرة. 

1. اقــِض بضــع دقائــق تصــف فيهــا حدثــا فــي حياتــك شــعرَت فيــه بصعوبــة فــي 
الثقــة بصــاح اهلل. 

2. اقرأ المقاطع التالية، واكتب ما تعّلمه اآليات التالية لنا بشأن صاح اهلل. 

الِِحنَي، َومُيِْطُر َعَل األَبْرَاِر َوالظَّالِِمنَي.« »يُْشُِق َشْمَسُه َعَل األَْشَاِر َوالصَّ

)متّى 5: 45(

م من هذه اآلية عن صالح اهلل؟  ماذا نتعلَّ

ــَواِر،  ــِد أَِب األَنْ ــْن ِعْن ــٌة ِم ــْوُق، نَازِلَ ــْن فَ ــَي ِم ــٍة ِه ــٍة تَامَّ ــٍة وَكُلُّ َمْوِهبَ ــٍة َصالَِح »كُلُّ َعِطيَّ

ــلُّ َدَوَراٍن.«  ــٌر َوالَ ِظ ــَدُه تَْغِي ــَس ِعْن ــِذي لَيْ الَّ

)يعقوب 1: 17(

2 الجلسة الثانية
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ــر عــن صــاح اهلل.  3. اقــرأ المزمــور 145، وضــع دائــرة حــول كل كلمــة أو عبــارة تعبِّ

ْهــِر َواألَبـَـِد. ِف كُلِّ يـَـْوٍم أُبـَـارِكَُك، َوأَُســبُِّح  أَرْفَُعــَك يـَـا إِلِهــي الَْملـِـَك، َوأُبـَـارُِك اْســَمَك إَِل الدَّ

ا، َولَيْــَس لَِعظََمِتــِه اْســِتْقَصاٌء.  ْهــِر َواألَبَــِد. َعِظيــٌم ُهــَو الــرَّبُّ َوَحِميــٌد ِجــدًّ اْســَمَك إَِل الدَّ

َدْوٌر إَِل َدْوٍر يَُســبُِّح أَْعَالـَـَك، َوِبَجَبُوتـِـَك يُْخــِبُوَن. ِبَجــالَِل َمْجــِد َحْمــِدَك َوأُُمــوِر َعَجائِِبــَك 

ــُدوَن،  ــَك يُبْ ــْرَِة َصالَِح ــَر كَ ُث. ِذكْ ــدِّ ــَك أَُح ــوَن، َوِبَعظََمِت ــَك يَْنِطُق ِة َمَخاِوِف ــوَّ ــُج. ِبُق أَلَْه

ــٌح  ــرَّبُّ َصالِ ــِة. ال ــُر الرَّْحَم ــرُّوِح وَكَِث ــُل ال ــٌم، طَِوي ــاٌن َورَِحي ــرَّبُّ َحنَّ ُوَن.اَل ــَك يُرَنِّ َوِبَعْدلِ

ــِه.  ــَل كُلِّ أَْعَالِ ــُه َع ، َوَمرَاِحُم ــُكلِّ لِلْ

ــَك  ــوَن، َوِبَجَبُوتِ ــِكَك يَْنِطُق ــِد ُملْ ــاُؤَك. ِبَْج ــارِكَُك أَتِْقيَ ــَك، َويُبَ ــا رَبُّ كُلُّ أَْعَالِ ــُدَك يَ يَْحَم

ُهــوِر،  ــُك كُلِّ الدُّ ــُكَك ُملْ ــِكَك. ُملْ َــَك َوَمْجــَد َجــالَِل ُملْ ــي آَدَم قُْدرَت ــوا بَِن يَتََكلَُّمــوَن، لِيَُعرِّفُ

ــنُيُ  ــنَي. أَْع ٌم كُلَّ الُْمْنَحِن ــوِّ ــاِقِطنَي، َوُمَق ــٌد كُلَّ السَّ ــرَّبُّ َعاِض ــلْطَانَُك ِف كُلِّ َدْوٍر فََدْوٍر.اَل َوُس

ــى، َوأَنْــَت تُْعِطيِهــْم طََعاَمُهــْم ِف ِحيِنــِه. تَْفتَــُح يَــَدَك فَتُْشــبُع كُلَّ  ـاَك تََتَجَّ يَـّ الْــُكلِّ إِ

ــِه. الــرَّبُّ قَِريــٌب لِــُكلِّ الَِّذيــَن  ــِه، َورَِحيــٌم ِف كُلِّ أَْعَالِ ــارٌّ ِف كُلِّ طُرُِق َحــيٍّ رًِض. الــرَّبُّ بَ

. يَْعَمــُل رَِض َخائِِفيــِه، َويَْســَمُع تََضَُّعُهــْم، فَيَُخلُِّصُهــْم.  يَْدُعونَــُه، الَِّذيــَن يَْدُعونَــُه ِبالَْحــقِّ

يَْحَفــُظ الــرَّبُّ كُلَّ ُمِحبِّيــِه، َويُْهلـِـُك َجِميــَع األَْشَاِر. ِبتَْســِبيِح الــرَّبِّ يَْنِطــُق فَِمــي، َولْيُبَــارِْك 

ــِد. ــِر َواألَبَ ْه وَس إَِل الدَّ ــدُّ ــَمُه الُْق ــَشٍ اْس كُلُّ بَ

مــا هــي الكلمــة أو العبــارة التــي تشــعر أّنهــا تخّصــك بشــكٍل شــخصي أكثــر 
مــن غيرهــا؟ 

«

لماذا؟ 
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4. امتاكنــا لمنظــور أبــدي أمــٌر بالــغ األهميــة فــي فهــم صــاح اهلل. علينــا أن 
ــر أنفســنا باســتمرار بــأن الحيــاة الحاليــة ليســت كل شــيء، وبــأّن هنــاك  نذكِّ
أبديــة تتصــف بالصــاح الكامــل فــي انتظارنــا فــي الجانــب اآلخــر مــن المــوت.

ُد يَْوًمــا فَيَْوًمــا.  اِخــُل يَتََجــدَّ »لِذلِــَك الَ نَْفَشــُل، بَــْل َوإِْن كَاَن إِنَْســانَُنا الَْخــارُِج يَْفَنــى، فَالدَّ

ــَة ِضيَقِتَنــا الَْوقِْتيَّــَة تُْنِشــُئ لََنــا أَكْــَرَ فَأَكْــَرَ ثَِقــَل َمْجــٍد أَبَِديًّــا. َونَْحــُن َغــْرُ نَاِظِريــَن  ألَنَّ ِخفَّ

ــا الَِّتــي الَ تـُـَرى  إَِل األَْشــيَاِء الَِّتــي تـُـَرى، بـَـْل إَِل الَِّتــي الَ تـُـَرى. ألَنَّ الَِّتــي تـُـَرى َوقِْتيَّــٌة، َوأَمَّ

يٌَّة.«  فَأَبَِد

)2كورنثوس 4: 18-16(

كيف نكون عملًيا “َغْيُر َناِظِريَن ِإَلى األَْشَياِء الَِّتي ُتَرى، َبْل ِإَلى الَِّتي الَ ُتَرى”؟

5. يقول مزمور ٨4: 11: 

ــِن  ــْرًا َع ــُع َخ ــًدا. الَ مَيَْن ــًة َوَمْج ــي رَْحَم ــرَّبُّ يُْعِط . ال ــنٌّ ــْمٌس َوِمَج ــَه، َش ، الل ــرَّبَّ »ألَنَّ ال

ــَاِل.«  ــالِِكنَي ِبالَْك السَّ

كيف تعكس الكلمات »شمس« و» مجن« و» رحمة« و» مجد« صالح اهلل؟ 
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دة التي بها اختبرت صاح اهلل في حياتك؟ 6. اذكر بعض الطرق الُمحدَّ

 	____________________________________________

 	____________________________________________

 	____________________________________________

 	____________________________________________

٧. باالعتمــاد علــى اختبــارك الشــخصي، مــا الــذي يمكنــه أن يســاعدك فــي الوثوق 
بصــاح اهلل حّتــى حيــن ال تبــدو الحيــاة »صالحة«؟ 

 

٨. نقرأ في رومية ٨: 32: 

»فََاَذا نَُقوُل لِهَذا؟ إِْن كَاَن اللُه َمَعَنا، فََمْن َعلَيَْنا؟«

لتنغــرس هــذه الكلمــات فــي أعمــاق كيانــك. اهلل معنــا. يــرى مؤمنــون 
كثيــرون أن اهلل كثيــر المطالــب وقــوي وقــاٍس. ولكــن اإليمــان بــأن اهلل 
ًبــا  معنــا وأّنــه ُيَســر بــأن يبــدي لنــا رحمتــه وصاحــه - ليــس هــذا متطلَّ

ا!  ثقيــًا جــّدً
ــر عنــه الرســول  فأعظــم دليــل علــى أن اهلل صالــح وأنــه معنــا هــو مــا يعبِّ

بولــس فــي اآليــة التاليــة. 

»اَلَِّذي لَْم يُْشِفْق َعَل ابِْنِه، بَْل بََذلَُه ألَْجلَِنا أَْجَمِعنَي، كَيَْف الَ يََهبَُنا 

ٍء؟«  أَيًْضا َمَعُه كُلَّ َشْ

)رومية 8: 32( 
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               عش التعليم 

ــة  ــذه الجلس ــي ه ــه ف ــا تعّلمت ــق م ــي تطبي ــم ف ــذا القس ــاعدك ه سيس
التعليميــة، ووضعــه موضــع الممارســة. 

1. احــرص كل يــوم فــي هــذا األســبوع علــى أن تمــارس شــكر اهلل علــى أّنــه 
جعلــك بطريقــة مــا تختبــر صاحــه بطريقــة مــا. 

ث عمــا يتكلــم بــه هــذا  2. احفــظ مزمــور ٨4: 11 عــن ظهــر قلــب، وتحــدَّ
المزمــور مــع أحدهــم فــي هــذا األســبوع. 

ن فيــه بعــض األفــكار.  3. فــي ختــام هــذا الــدرس، اقــِض بعــض الوقــت تــدوِّ
أكمــل الجملــة التاليــة: 

حقيقة أن اهلل صالح »معي« و«لي« تجعلني ... 

   شارك التعليم 

ــش   ــات. ناق ــي عالق ــون ف ــا لنك ــا ألن اهلل خلقن ــل مع ــاٍل أفض ــي ح ــون ف نك
ــرة.  ــة صغي ــق أو مجموع ــع صدي ــة م ــئلة التالي األس

ع؟ اذكر بعض الطرق  1. متى تلّقيت في حياتك صاحا سخّيا وغير متوقَّ
التي اختبرَت بها صاًحا من اهلل؟ 

2 الجلسة الثانية
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  2. بحسب رأيك، ما سبب أهمية أن يؤمن اإلنسان بأن اهلل صالح؟ 

ث عن حدٍث في حياتك واجهَت فيه صعوبًة في أن تثق بصاح اهلل.  3. تحدَّ

4. قال أ. و. توزر: 

ــنًا  ــًا ودودًا محس ــون لطيف ــى أن يك ــه إل ــا يدفع ــو م ــالح اهلل ه »ص
وممتلئــًا بالخيــر والصــالح تجــاه البشــر. إنــه لطيــف القلــب، وســريع 
ــع  ــعادة، ويتمّت ــح الس ــى أن يمن ــل إل ــه يمي ــو بطبع ــف. ... ه التعاط

ــعبه.«  ــعادة ش ــة بس س ــًة ُمقدَّ متع

ــوزر؟ مــا الكلمــة أو  مــا الكلمــة أو العبــارة التــي تلفــت نظــرك فــي كام ت
ــًة فــي تصديقهــا واإليمــان بهــا؟  العبــارة التــي تجــد صعوب
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5. مــا مــدى إجادتــك فــي أن تعكــس صــاح اهلل لآلخريــن، كمــا يظهــر هــذا 
األمــر فــي التزامــك تجــاه خيــر اآلخريــن؟ 

ــًة فــي أن تكــون صالحــا مــع  مــا نوعيــة الظــروف التــي تجــد فيهــا صعوب
اآلخريــن؟ 
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 الجلسة الثانية





الجلسة الثالثة

الجلسة الثالثة

سيادة اهلل

»هَكـَذا يَُقـوُل الـرَّبُّ َملِـُك إِْسَائِيـَل َوفَاِديـِه، رَبُّ الُْجُنـوِد: ’أَنَـا األَوَُّل َوأَنَا 

اآلِخـُر، َوالَ إِلـَه َغـْرِي. َوَمـْن ِمثْـِي؟ يَُنـاِدي، فَلْيُْخـِبْ ِبـِه َويَْعرِْضـُه ِل ُمْنُذ 

ـْعَب الَْقِديـَم. َوالُْمْسـتَْقِبالَُت َوَمـا َسـيَأِْت لِيُْخِبُوُهـْم ِبَهـا. الَ  ََضْعـُت الشَّ

تَرْتَِعبُـوا َوالَ تَرْتَاُعـوا. أََمـا أَْعلَْمتُـَك ُمْنُذ الَْقِديـِم َوأَْخَبْتَُك؟ فَأَنْتُْم ُشـُهوِدي. 

َهـْل يُوَجـُد إِلـٌه َغـْرِي؟ َوالَ َصْخـرََة الَ أَْعلَـُم ِبَها؟‘

»إشعياء 44: 8-6 
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   ابدٔا هنا 

ادرس هذا القسم قبل ٔان تشاهد الفيديو.

يريـد الجميـع السـيطرة! وحتـى فـي التعامل مع بعض األحداث العشـوائية تماًما، مثل 
إلقـاء حجـر النـرد، يحـاول النـاس أن يسـيطروا علـى األمـور. وفـي واقـع األمـر،  أظهـرت 
الدراسـات أن النـاس فـي كازينوهـات القمـار يميلـون إلـى إلقـاء حجـر النـرد بقـوة أكبر إن 
أرادوا الحصـول علـى أرقـام كبيـرة، وبلطـٍف إن أرادوا أرقاًمـا صغيـرة. ولكـْن مهمـا كانت 

قـّوة اإللقـاء، فـإن حجـر النـرد يتدحرج بشـكٍل عشـوائي. 

فــي عــام 1965، أجــرى باحثــان تجربــًة كان هدفهــا معرفــة مقــدار مــا يحتملــه اإلنســان من 
ارتفــاٍع للصــوت، أو مقــدار مــا يجعــل الخاضعيــن للتجربــة يعتقــدون أنهــم يحتملونــه. 
ُوِضعــت مجموعــة ممــن ُأجريــت عليهــم التجربــة فــي غرفــة عاديــة عاريــة الجــدران، 
عــر« علــى الحائــط. لــم يكــن هــذا الــزّر  وُوِضعــت مجموعــة أخــرى فــي غرفــٍة عليهــا زّر »الذُّ

حقيقيــا. 

عــر قــادرة علــى احتمــال مزيــد  فمــاذا حــدث؟ كانــت المجموعــة الموجــودة فــي غرفــة زّر الذُّ
مــن ارتفــاع الصــوت مــن المجموعــة التــي فــي الغرفــة التــي تخلــو مــن الــزّر. لمــاذا؟ ألنهــم 
كانــوا يعتقــدون أّنهــم مســيطرون علــى الوضــع. وقــد صــارت هــذه الظاهــرة ُتعــَرف فــي 

 .)illusion of control( »علــم النفــس بـــ »وهم الســيطرة

فـي بعـض األحيـان، يمتلـك الّنـاس مـا يزيـد عـن وهـم السـيطرة، إذ تكـون لهـم قـوة 
سـيطرة  لـه  تكـون  أن  المتحـدة  الواليـات  رؤسـاء  أحـد  أراد  حقيقيـة.  وتأثيـر  وسـلطة 
ـس غيـر القانونـي علـى  أعظـم علـى حملتـه االنتخابيـة للمـرة الثانيـة، فلجـأ إلـى التجسُّ
تهديـٍد  دون  ومـن  األصـوات  فـي  م  المتقـدِّ هـو  كان  حيـن  حّتـى  هـذا  عمـل  خصمـه. 
حقيقـّي بالخسـارة. كانـت هـذه فـي الحقيقة رأس الجبل الجليدي فقط لرغبة ريتشـارد 
ـس علـى أعضـاء إدارتـه والعاملين لديـه. وأمر ضباًطا  نيكسـون بالسـيطرة. فقـد تجسَّ
كات أحد أعضاء مجلس الشـيوخ. وراقب الصحفّيين  في خدمة سـرّية بأن يتتبعوا تحرُّ

كاتهـم.  ـس علـى تحرُّ وتجسَّ

وفـي النهايـة، لـم يسـتطع الرئيـس نيكسـون أن يسـيطر علـى األمـور قـدر مـا رغـب أو 
تمّنـى. وقـد أّدت رغبتـه الشـديدة بالسـيطرة إلـى فقدانـه لمركـزه فـي النهايـة. 

3 الجلسة الثالثة



ِصف في الفراغ التالي وضًعا في حياتك بدا خارج قدرتك على السيطرة تماًما

ماذا كان شعورك عندها؟ 	 

مـاذا كانـت نظرتـك إلـى اهلل بينمـا كنـَت تعيـش فـي ذلـك الوضـع وتمـّر بتلـك 	 
الظـروف؟ 

كيف أّثرت فيك تلك التجربة الحياتية من الناحية الروحية؟ 	 
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               شاهد 

ــي  ــك ف ــب مالحظات ــي«، واكت ــه الحقيق ــن »اإلل ــة م ــة الثالث ــاهد الجلس ش
ــاه. ــة أدن ــات المتاح الفراغ

تعريف سيادة اهلل

ف قامــوس ويبســتر الكلمــة »متســيد، ســّيد« )sovereign( بمــا يلــي: »هــو  يعــرِّ
الســلطة  العليــا،  الســلطة  الرئيــس،  ، متفــوق، األعظــم،  الــكلِّ شــخٌص فــوق 
ــا نظيــر. شــخٌص ممتــاز، شــخٍص يمتلــك ســيطرة  عاليــة الرتبــة. هــو شــخٌص ب

ُمطَلقــة.« 

الّســميى والنهائيــة، الممســك  - كلمــات رديفــة = حاكــم، صاحــب الســلطة 
ــه  ــذي ال حــدود ل ــه، ال ــذي ال مســاوٍي ل ــاب، ال ــوك، رب األرب ــك المل ــام األمــور، مل بزم

فــي أي ناحيــة، الكائــن الــذي يملــك الحرّيــة الُمطلقــة فــي الكــون. 

ــر إلــه الكتــاب الُمقــدس عــن كل مــا تنــادي بــه كل األديــان  ســيادة اهلل هــي مــا يميِّ
األخــرى، وكل اّدعــاءات الحــق، وكل الفلســفات. 

حيــن نقــول إن اهلل متســّيد، فإننــا نعِلــن أّنــه بســبب كونــه خالــق كل الحيــاة 
والموجــودات، فإنــه فوقهــا جميًعــا. وحيــن نقولهــا، نعِلــن علمــه المطلــق وقوتــه 
األربــاب وملــك  رب  أّنــه  المحِســن، ونعلــن حقيقــة  الصالــح  المطلقــة وحكمــه 
الملــوك، وبأنــه الممســك بزمــام األمــور فــي الزمــن والســرمدية بشــكٍل مطَلــق. 
ــه ألجــل خيــرك  ــه أو يأمــر ب ــم يســمح اهلل ب ــن يأتــي إلــى حياتــك شــيٌء اليــوم ل ل

ــة.  فــي النهاي

 كيف يعِلن اهلل سيادته لنا؟ 

1. من خال ________________________________________ـــه

- السيد صاحب السيادة 

- العلي 
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- األلفا واألوميغا - األلف والياء 

- ملك الملوك 

- رّب األرباب 

2. من خال ________________________________________ـــه

- رومية ٨: 2٨-30؛ فيلبي 2: 11-9

3. من خال ________________________________________ـ

- إشعياء 53؛ يوحنا 1: 45

- أعمال 10 :43؛ لوقا 1٨: 13

4. من خال ________________________________________ـ

- والدته المعجزية )غاطية 4: 4؛ مّتى 2: 6-3( 

قــت مئات النبّوات؛ مّتى 4: 14؛ 12: 21-15(  - حياتــه الكاملــة )التــي فيهــا تحقَّ

- تعليمه المسّياني )يوحنا ٨: 4٨-5٨( 

- موته اإلرادي وقيامته )يوحنا 10: 1٧-1٨( 

- حكمه الكامل والنهائي )أعمال 1: 9-11؛ رؤيا 19: 21-11( 

5. من خال تعويض ____________________________________في حياتنا

- تكوين 3٧ - 50

كيف ينبغي أن نتجاوب مع اهلل السّيد صاحب السلطان؟

1. _______________________________ أمام سيادته   )فيلبي 2: 11-9(

التطبيق: التسليم الكامل لكامل كيانك وكل ما لديك.
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كان  ســواء  حياتــك  فــي  يحــدث  مــا  كل   _______________________________  .2
 )20  :50 )روميــة ٨: 2٨-29؛ تكويــن  أو بســماحه.  نــه  الُمعيَّ بإرادتــه 

التطبيق: االرفض المطلق للقلق.

33-36؛   :11 وســيادته.)رومية  اهلل  جــال   _______________________________  .3
 )20  :50 تكويــن 

التطبيق: عبادة اهلل ألجل شخصه، وليس ألجل ما عمله.

ق                 تعمَّ

يهــدف هــذا القســم إلــى أن يســاعدك فــي اكتشــاف مــا تقولــه كلمــة اهلل 
عــن ســيادة اهلل. 

ــا األعظــم. فــا  ــا ولخيرن ــى مصلحتن ــان، قــد يبــدو أن اهلل ال يســعى إل فــي بعــض األحي
نســتطيع أن نفهــم مــا يجــري فــي حياتنــا، وال نســتطيع أن نفهــم ســبب حصــول 
بعــض األمــور. وألننــا ال نســتطيع أن نــرى األمــور مــن منظــور اهلل الســرمدي، فإننــا نشــعر 

بالتشــويش أو الغضــب أو الحيــرة. 

1. اقرأ كولوسي 1: 20-15. 

: َمــا ف  ــَق الْــُكلُّ الَّــِذي ُهــَو ُصــورَُة اللــِه َغــْرِ الَْمْنظُــوِر، ِبْكــُر كُلِّ َخلِيَقــٍة. فَِإنَّــُه ِفيــِه ُخلِ

ــيَاَداٍت أَْم  ــا أَْم ِس ــَواٌء كَاَن ُعُروًش ــَرى، َس ــا الَ يُ ــَرى َوَم ــا يُ ــَل األَرِْض، َم ــا َع ــَاَواِت َوَم السَّ

ٍء، َوِفيــِه يَُقــوُم  ــَل كُلِّ َشْ ــَق. الَّــِذي ُهــَو قَبْ ــُه قَــْد ُخلِ ِريَاَســاٍت أَْم َســالَِطنَي. الْــُكلُّ ِبــِه َولَ

الـْـُكلُّ َوُهــَو َرأُْس الَْجَســِد: الَْكِنيَســِة. الَّــِذي ُهــَو الْبَــَداَءُة، ِبْكــٌر ِمــَن األَْمــَواِت، لـِـَيْ يَُكــوَن 

ٍء. ألَنَّــُه ِفيــِه ُسَّ أَْن يَِحــلَّ كُلُّ الِْمــْلِء، َوأَْن يَُصالـِـَح ِبِه الُْكلَّ لَِنْفِســِه،  ًمــا ِف كُلِّ َشْ ُهــَو ُمتََقدِّ

ــَاَواِت. لـْـَح ِبــَدِم َصلِيِبــِه، ِبَواِســطَِتِه، َســَواٌء كَاَن: َمــا َعــَل األَرِْض، أَْم َمــا ِف السَّ َعاِمــاًل الصُّ

ــق بســيادة المســيح وســمّوه، ضــع دائــرة  بالنظــر إلــى هــذا المقطــع الــذي يتعلَّ
حــول الكلمــات أو العبــارة التــي تلفــت نظــرك أكثــر مــن غيرهــا. 
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وبعد ذلك، اكتب تلخيًصا مختصًرا لهذه اآليات.

ــر  2. اقــرأ دانيــال 4: 34-35 وروميــة 11: 33-36. كيــف ينبغــي لســيادة اهلل أن تؤثِّ
فــي عبادتــك لــه؟ 

3. تقول رومية ٨: 29-2٨: 

الَِّذيــَن  لِلَِّذيــَن يُِحبُّــوَن اللــَه،  »َونَْحــُن نَْعلَــُم أَنَّ كُلَّ األَْشــيَاِء تَْعَمــُل َمًعــا لِلَْخــْرِ 

فََعيََّنُهــْم  َســبََق  فََعرَفَُهــْم  َســبََق  الَِّذيــَن  ألَنَّ  قَْصــِدِه.  َحَســَب  وَن  َمْدُعــوُّ ُهــْم 

كَِثرِيــَن.«  إِْخــَوٍة  بَــنْيَ  ِبْكــرًا  ُهــَو  لِيَُكــوَن  ابِْنــِه،  ُصــورََة  ُمَشــاِبِهنَي  لِيَُكونُــوا 

لـو كان اهلل جالًسـا أمامـك اآلن، فمـاذا كنـَت سـتقول له بشـأن روميـة ٨: 2٨-29؟ 
اكتـب إجابتك. 
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4. اقرأ مّتى 6: 34-25. 

بُــوَن، َوالَ ألَْجَســاِدكُْم ِبَــا  ــوا لَِحيَاتُِكــْم ِبَــا تَأْكُلُــوَن َوِبَــا تَْشَ »لِذلـِـَك أَقُــوُل لَُكــْم: الَ تَْهتَمُّ

تَلْبَُســوَن. أَلَيَْســِت الَْحيَــاُة أَفَْضــَل ِمــَن الطََّعــاِم، َوالَْجَســُد أَفَْضــَل ِمــَن اللِّبَــاِس؟ اُنْظـُـُروا إَِل 

ــَاِويُّ يَُقوتَُها.  ــَاِء: إِنََّهــا الَ تـَـْزَرُع َوالَ تَْحُصــُد َوالَ تَْجَمــُع إَِل َمَخــاِزَن، َوأَبُوكُُم السَّ طُيُــوِر السَّ

أَلَْســتُْم أَنْتُــْم ِبالَْحــِريِّ أَفَْضــَل ِمْنَهــا؟ َوَمــْن ِمْنُكــْم إَِذا اْهتَــمَّ يَْقــِدُر أَْن يَِزيــَد َعــَل قَاَمِتــِه 

لـُـوا زَنَاِبــَق الَْحْقــِل كَيْــَف تَْنُمــو! الَ تَتَْعــُب  ــوَن ِباللِّبَــاِس؟ تَأَمَّ ِذَراًعــا َواِحــَدًة؟ َولـِـَاَذا تَْهتَمُّ

َوالَ تَْغــزُِل. َولِكــْن أَقـُـوُل لَُكــْم: إِنَّــُه َوالَ ُســلَيَْاُن ِف كُلِّ َمْجــِدِه كَاَن يَلْبَــُس كََواِحــَدٍة ِمْنَهــا. 

فـَـِإْن كَاَن ُعْشــُب الَْحْقــِل الَّــِذي يُوَجــُد الْيَــْوَم َويُطـْـَرُح َغــًدا ِف التَّنُّــوِر، يُلِْبُســُه اللــُه هَكــَذا، 

ــوا قَائِلِــنَي: َمــاَذا نـَـأْكُُل؟  ا يُلِْبُســُكْم أَنْتـُـْم يـَـا قَلِيــِي اإِلميَاِن؟1فـَـالَ تَْهتَمُّ أَفَلَيْــَس ِبالَْحــِريِّ ِجــدًّ

ــَاِويَّ  أَْو َمــاَذا نَــْشَُب؟ أَْو َمــاَذا نَلْبَــُس؟ فَــِإنَّ هــِذِه كُلََّهــا تَطْلُبَُهــا األَُمــُم. ألَنَّ أَبَاكُــُم السَّ

ــرَُّه، َوهــِذِه  ــِه َوِب ــوَت الل ــوا أَوَّاًل َملَُك ــِن اطْلُبُ ــا. لِك ــوَن إَِل هــِذِه كُلَِّه ــْم تَْحتَاُج ــُم أَنَُّك يَْعلَ

ــْوَم َشُُّه.« ــا لَِنْفِســِه. يَْكِفــي الْيَ ــمُّ ِبَ ــَد يَْهتَ ــِد، ألَنَّ الَْغ ــوا لِلَْغ ــالَ تَْهتَمُّ ــْم. فَ ــزَاُد لَُك ــا تُ كُلَُّه

لـك وتفكيـرك بهـذا المقطـع، كيف ينبغي لحّق سـيادة اهلل أن يؤثِّر في  بعـد تأمُّ
أفكارك ومواقفك؟ 

5. قال يوسف في تكوين 50: 20: 

ــا اللــُه فََقَصَد ِبِه َخــْرًا، لَِيْ يَْفَعَل كََا الْيَْوَم، لِيُْحِيَي َشــْعبًا كَِثرًا.«  »أَنْتـُـْم قََصْدتـُـْم ِل َشًّا، أَمَّ

ـر بحياتـك. مـا األمـر المؤلـم والـرديء، بـل وربمـا الشـّرير أيًضـا، الذي اسـتخدمه  فكِّ
اهلل فـي سـيادته لخيـرك؟ 
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ش بفعـل أفـكاٍر متضاربـة عـن سـيادة اهلل وحرّيـة  6. إن كان لديـك صديـق مشـوَّ
إرادة اإلنسـان، فمـاذا يمكنـك أن تقـول لـه؟ 

٧. اقرأ رؤيا 19: 16-11. 

ــِه يُْدَعــى أَِميًنــا َوَصاِدقًــا،  ــُض َوالَْجالِــُس َعلَيْ ــرٌَس أَبْيَ ــَاَء َمْفتُوَحــًة، َوإَِذا فَ ثـُـمَّ َرأَيْــُت السَّ

َوِبالَْعــْدِل يَْحُكــُم َويَُحــارُِب. َوَعيَْنــاُه كَلَِهيــِب نـَـاٍر، َوَعــَل َرأِْســِه تِيَجــاٌن كَِثــرٌَة، َولـَـُه اْســٌم 

ِبــٌل ِبثـَـْوٍب َمْغُمــوٍس ِبــَدٍم، َويُْدَعى اْســُمُه  َمْكتـُـوٌب لَيْــَس أََحــٌد يَْعرِفـُـُه إِّالَ ُهــَو. َوُهــَو ُمتََسْ

ــَاِء كَانـُـوا يَتْبَُعونـَـُه َعــَل َخيْــل ِبيــٍض، الَِبِســنَي بـَـزًّا  »كَلَِمــَة اللــِه«. َواألَْجَنــاُد الَِّذيــَن ِف السَّ

ــا. َوِمــْن فَِمــِه يَْخــُرُج َســيٌْف َمــاٍض لِــَيْ يَــْضَِب ِبــِه األَُمــَم. َوُهــَو َســَرَْعاُهْم  أَبْيَــَض َونَِقيًّ

ِبَعًصــا ِمــْن َحِديــٍد، َوُهــَو يَــُدوُس َمْعــَرََة َخْمــِر َســَخِط َوَغَضــِب اللــِه الَْقــاِدِر َعــَل كُلِّ 

ــاِب.«  ــوِك َورَبُّ األَْربَ ــُك الُْملُ ــوٌب: »َملِ ــٌم َمْكتُ ــِذِه اْس ــَل فَْخ ــِه َوَع ــَل ثَْوِب ــُه َع ٍء. َولَ َشْ

يصـف هـذا المقطـع المجـيء الثانـي للـرب يسـوع المسـيح، حيـن يعـود بـكل 
القـوة والسـلطة. اقـِض بضـع دقائـق قابـل فيهـا مـا بيـن المجيء األول للمسـيح 

ومجيئـه الثانـي. 

      المجيء األول للمسيح           المجيء الثاني للمسيح

 

 

ـق أحـد األسـئلة الُكبـرى التـي كثيـًرا مـا ُتطـَرح وُتثـار بشـأن سـيادة اهلل  ٨. يتعلَّ
بالشـر واأللـم فـي العالـم. فـإن كان اهلل هـو السـيد المطلـق علـى كل شـيء، 
ـر  المسـألة، فكِّ لهـذه  قـة  ُمعمَّ والمعانـاة؟ ألجـل معالجـة  باأللـم  فلمـاذا يسـمح 
بقراءة كتاٍب كاسـيكي عن هذا الموضوع لسـي. إس لويس بعنوان »مشـكلة 

 .)The Problem of Pain( »األلـم
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               عش التعليم 

ــة  ــذه الجلس ــي ه ــه ف ــا تعّلمت ــق م ــي تطبي ــم ف ــذا القس ــاعدك ه سيس
التعليميــة، ووضعــه موضــع الممارســة. 

1. احفــظ روميــة ٨: 2٨-29 عــن ظهــر قلــب. اقــِض بعــض الوقــت بــدًءا مــن 
اآلن فــي حفــظ هــذا الوعــد العظيــم مــن اهلل. وفــي هــذا األســبوع، حيــن 
د كلمــات هاتيــن اآليتيــن،  تتعــرَّض لتجربــِة أن تقلــق بشــأن أمــٍر مــا، ردِّ

واســمح لهمــا بــأن تأتيــا إلــى قلبــك بالراحــة والتعزيــة. 

ــْم  ــَن ُه ــَه، الَِّذي ــوَن الل ــَن يُِحبُّ ــْرِ لِلَِّذي ــا لِلَْخ ــُل َمًع ــيَاِء تَْعَم ــُم أَنَّ كُلَّ األَْش ــُن نَْعلَ َونَْح
وَن َحَســَب قَْصــِدِه. ألَنَّ الَِّذيــَن َســبََق فََعرَفَُهــْم َســبََق فََعيََّنُهــْم لِيَُكونُــوا ُمَشــاِبِهنَي  َمْدُعــوُّ

ــَن. ــَوٍة كَِثرِي ــنْيَ إِْخ ــرًا بَ ــَو ِبْك ــوَن ُه ــِه، لِيَُك ــورََة ابِْن ُص

2. فــي هــذا األســبوع، اســتمع إلــى ترنيمــة »فــوق كل قــوٍة وراســة«. تأمــل 
كلمــات الترنيمــة، واســمح لهــا بــأن تقــودك إلــى عبــادة اهلل وتســبيحه 

علــى ســيادته. 

3. فــي الفــراغ المتــاح تالًيــا، اكتــب قائمــًة بأمــوٍر أنــت قلــق بشــأنها فــي 
الرائعــة  األمــور لســيادة اهلل وخطتــه  ذلــك، ســلِّم هــذه  الحيــاة. وبعــد 

لحياتــك. 

اهلل متسّيد سيادة تاّمة على ... 
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ــر فــي حيــاة  4. كيــف يمكــن لحــّق ســيادة اهلل، ســيطرته المطلقــة، أن يؤثِّ
الصــاة لديــك؟ 

إذ تقتربــون مــن ختــام هــذه الجلســة التعليميــة، اقضــوا بعــض الوقــت 
فــي الصــاة. ولكــن قبــل أن تصّلــي، اقــِض بضــع دقائــق أجــب فيهــا عــن 

الســؤال التالــي. 

كيف ينبغي لسيادة اهلل أن تؤثِّر في الطريقة التي تصّلي بها؟ 

واآلن، صلِّ إلى اهلل شاكرا إياه على سيادته. 

  شارك التعليم 

ــش   ــات. ناق ــي عالق ــون ف ــا لنك ــا ألن اهلل خلقن ــل مع ــاٍل أفض ــي ح ــون ف نك
ــرة.  ــة صغي ــق أو مجموع ــع صدي ــة م ــئلة التالي األس

أثَّـرت  1. ِصـف وضًعـا أو ظرًفـا فـي حياتـك كنـَت فيـه فاقـًدا أليـة سـلطة. كيـف 
الوضـع؟  مـع  بهـا  تجاوبـت  التـي  الطريقـة  فـي  بـاهلل  عاقتـك 
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2. قال يوسف في تكوين 50: 20: 

ــا اللــُه فََقَصَد ِبِه َخــْرًا، لَِيْ يَْفَعَل كََا الْيَْوَم، لِيُْحِيَي َشــْعبًا كَِثرًا.«  »أَنْتـُـْم قََصْدتـُـْم ِل َشًّا، أَمَّ

الـذي  أيًضـا،  الشـّرير  وربمـا  بـل  والـرديء،  المؤلـم  األمـر  مـا  حياتـك.  فـي  ـر  فكِّ
لخيـرك؟ بسـيادته  اهلل  اسـتخدمه 

3. قـال فـارس: »بالنسـبة لكثيريـن، ال تتوافـق فكـرة اهلل المتسـّيد كّلـي القـدرة 
مـع اإللـه الـذي يبـدو أنـه يسـمح للشـر بـأن يكـون مطلـق العنـان.« 

كيف تتجاوب مع هذه الجملة؟ 

هل ترى أن صفات اهلل تناقض بعضها بعًضا، أم أنك تراها متوازنة؟ 

كيف يمكن هلل أن يكون صالًحا وصاحب السيادة، ومع هذا يسمح بحصول الشّر؟ 

3 الجلسة الثالثة

  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 

  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 

  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 

  

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________ 

 



 الجلسة الثالثة

4. إن كان لديـك صديـق واقـٌع فـي حالـة حيـرة وتشـويش بفعـل أفـكاٍر متناقضة 
عـن سـيادة اهلل وحرّيـة إرادة اإلنسـان، فمـاذا يمكنـك أن تقـول له؟ 

5. فـي ضـوء ظروفـك الشـخصية الحاليـة، كيـف ينبغـي لحق سـيادة اهلل أن يؤثِّر 
فـي نظرتـك وموقفـك وتصرفاتك وكامك؟ 
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الجلسة الرابعة 



كيف يمكنك أن تستوعب ذاتك الحقيقية

الجلسة الرابعة 

الجلسة الرابعة

قداسة اهلل

الََم َمَع الَْجِميعِ، َوالَْقَداَسَة  »اِتْبَُعوا السَّ

». الَِّتي ِبُدونَِها لَْن يََرى أََحٌد الرَّبَّ

عبانيني 12: 14 
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50

    ابدٔا هنا 

ادرس هذا القسم قبل ٔان تشاهد الفيديو.

ر في كلمـة »قّدوس«  اكتـب الكلمـات الخمسـة األولـى التـي تأتـي إلـى ذهنك حيـن تفكِّ
أو ما شـابه. 

 	_______________

 	_______________

 	_______________

 	_______________

 	_______________

ســة. والراجــح أّنــك ذهبــَت  ننطــر فــي بعــض األحيــان إلــى أماكــن معّينــة باعتبارهــا ُمقدَّ
ر هــذا المــكان  إلــى مــكاٍن لــه معنــى ومغــزى خاّصــان بالنســبة لــك. حــاول اآلن أن تصــوِّ
ــى. كيــف تصــف تلــك اللحظــة؟  ــَت إليــه وقابلتــه للمــّرة األول ــدا عليــه حيــن وصل ومــا ب
ربمــا حبــس المشــهد أنفاســك، أو ربمــا وقفــَت هنــاك ممتلًئــا بالمهابــة، ناظــًرا إلــى كل 

جــزٍء فيــه. 

وهــذا المــكان أمــٌر يعتمــد علــى اهتماماتــك، ولــذا يمكــن أن يكــون طيفــا متنّوعــا مــن 
األماكــن: كنيســة القيامــة فــي القــدس أو ديــر ســمعان الخــراز بمصــر أو مــزار حريصــا فــي 
لبنــان. أو ربمــا يكــون شــاطئ بحــٍر،أو طريًقــا جميــًا تمّشــيَت فيــه، أو مكاًنــا شــاركَت 
شــريك حياتــك برغبتــك فــي الــزواج منــه. وربمــا يكــون هــذا المــكان مكانــا لــه معنــى 

خــاّص لــك مــن طفوليتــك. 

ــر بوعــي فــي أذهاننــا فــي أننــا حيــن نعامــل مكاًنــا مــا بخصوصيــة نعاملــه  مــع أننــا ال نفكِّ
ًســا. لكــّن ذلــك المــكان مختلــف. إنــه يخالــف  فــي الحقيقــة كمــا لــو كان مكاًنــا ُمقدَّ
ويناقــض كل مــكاٍن اعتيــادّي. وهنــاك قــال اهلل لموســى مــن العّليقــة المشــتعلة إّنــه 

ســة.  كان يقــف علــى أرض ُمقدَّ

٤ الجلسة الرابعة



اقرأ المقطع التالي، وأِجب عن السؤال الذي يليه:

ــَم إَِل َوَراِء  ــاَق الَْغَن ــاَن، فََس ــِن ِمْديَ ــِه كَاِه ــْرُوَن َحِمي ــَم يَ ــى َغَن ــَكاَن يَْرَع ــوَس فَ ــا ُم َوأَمَّ

ــُه َمــالَُك الــرَّبِّ ِبلَِهيــِب نَــاٍر ِمــْن َوَســِط  ــِل اللــِه ُحوِريــَب. َوظََهــَر لَ الَْبِّيَّــِة َوَجــاَء إَِل َجبَ

ــاَل ُمــوَس:  ــَتُِق. فََق ــْن تَْح ــْم تَُك ــُة لَ ــاِر، َوالُْعلَّيَْق ــُد ِبالنَّ ــُة تَتََوقَّ ــَر َوإَِذا الُْعلَّيَْق ــٍة. فََنظَ ُعلَّيَْق

ــُة؟«  ــَتُِق الُْعلَّيَْق ــَاَذا الَ تَْح ــَم. لِ ــَر الَْعِظي ــَر هــَذا الَْمْنظَ ــُل اآلَن ألَنْظُ »أَِمي

ــوَس،  ــاَل: »ُم ــِة َوقَ ــِط الُْعلَّيَْق ــْن َوَس ــُه ِم ــاَداُه الل ــَر، نَ ــاَل لِيَْنظُ ــُه َم ــرَّبُّ أَنَّ ــاَّ َرأَى ال فَلَ

ُمــوَس!« فََقــاَل: »هأَنـَـَذا. فََقــاَل: »الَ تَْقــَتِْب إَِل هُهَنــا. اْخلَــْع ِحــَذاَءَك ِمــْن رِْجلَيْــَك، ألَنَّ 

ــٌة.« َس ــِه أَرٌْض ُمَقدَّ ــٌف َعلَيْ ــَت َواِق ــِذي أَنْ ــَع الَّ الَْمْوِض

ثـُـمَّ قَــاَل: »أَنَــا إِلــُه أَِبيــَك، إِلــُه إِبْرَاِهيــَم َوإِلــُه إِْســَحاَق َوإِلــُه يَْعُقــوَب.« فََغطَّــى ُمــوَس 

ــَر إَِل اللــِه. َوْجَهــُه ألَنَّــُه َخــاَف أَْن يَْنظُ

)خروج 3: 6-1(

سا وخاّصا؟  ما الذي جعل هذا المكان ُمقدَّ

               شاهد 

ــي  ــك ف ــب مالحظات ــي«، واكت ــه الحقيق ــن »اإلل ــة م ــة الرابع ــاهد الجلس ش
ــاه. ــة أدن ــات المتاح الفراغ

ــزًة  »ال نعــرف شــيًئا شــبيًها مثــل القداســة اإللهيــة. إنهــا تبــرز مميَّ
وفريــدة وال يمكــن االقتــراب منهــا، وال يمكــن اســتيعابها، وال يمكــن 
الحصــول عليهــا. ويعجــز اإلنســان الطبيعــي عــن رؤيتهــا. قــد 
يخــاف قــّوة اهلل، وقــد ُيعَجــب بحكمتــه، ولكّنــه ال يســتطيع حّتــى أن 

يــل قداســته.«  يتخَّ

أ. و. توزر، معرفة القّدوس 
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كيف يعِلن اهلل قداسته لنا؟ 

1. من خال _______________________________________________) يشوع ٧(. 

2. من خال ______________________________________________) أعمال 5 (

3. من خال _____________________________________________ ) 1 كورنثوس 11 (

في العهد القديم إشعياء 6: 8-1 

ــُه  ــرِْسٍّ َعــال َوُمرْتَِفــعٍ، َوأَْذيَالُ ــيَِّد َجالًِســا َعــَل كُ ــُت السَّ ــِك، َرأَيْ ــا الَْملِ يَّ ــاِة ُعزِّ ِف َســَنِة َوفَ

ــي  ــنْيِ يَُغطِّ ــٍة، ِباثَْن ــتَُّة أَْجِنَح ــٍد ِس ــُكلِّ َواِح ــُه، لِ ــوَن فَْوقَ ــُم َواِقُف َاِفي ــَكَل. السَّ ــأُ الَْهيْ َتْ

وٌس،  ــدُّ ــاَل: »قُ ــاَدى َذاَك َوقَ ــَذا نَ ــُر. َوه ــنْيِ يَِط ــِه، َوبَاثَْن ــي رِْجلَيْ ــنْيِ يَُغطِّ ــُه، َوِباثَْن َوْجَه

ــِب  ــاُت الَْعتَ ــزَّْت أََساَس ــْلُء كُلِّ األَرِْض.« فَاْهتَ ــُدُه ِم ــوِد. َمْج وٌس رَبُّ الُْجُن ــدُّ وٌس، قُ ــدُّ قُ

ــاٌن  ــُت، ألَنِّ إِنَْس ــٌل ِل! إِنِّ َهلَْك ــُت: »َويْ ــُت ُدَخانًا.فَُقلْ ــأَ الْبَيْ ــارِِخ، َواْمتَ ــْوِت الصَّ ــْن َص ِم

ــَك  َــا الَْملِ ــْد َرأَت ، ألَنَّ َعيَْنــيَّ قَ ــَفتنَْيِ ــنْيَ َشــْعٍب نَِجــِس الشَّ ــا َســاكٌِن بَ ، َوأَنَ ــَفتنَْيِ نَِجــُس الشَّ

ــْن  ــٍط ِم ــا ِبِلَْق ــْد أََخَذَه ــرٌَة قَ ــِدِه َجْم ــِم َوِبيَ َاِفي ــَن السَّ ــٌد ِم ــاَر إَِلَّ َواِح ــوِد.« فَطَ رَبَّ الُْجُن

ُــَك،  ــِزَع إِْث ــْت َشــَفتَيَْك، فَانْتُ ــْد َمسَّ ــاَل: »إِنَّ هــِذِه قَ ــِح، َوَمــسَّ ِبَهــا فَِمــي َوقَ َعــَل الَْمْذبَ

ــيِِّد قَائـِـالً: »َمــْن أُرِْســُل؟ َوَمــْن يَْذَهــُب ِمــْن  ــَر َعــْن َخِطيَِّتَك.«ثـُـمَّ َســِمْعُت َصــْوَت السَّ وَكُفِّ

ــلِْني.« ــَذا أَرِْس ــُت: »هأَنَ ــا؟« فَُقلْ أَْجلَِن

ألن اهلل قّدوس، فإن __________________ ببساطة االستجابة الوحيدة لهذه القداسة. 

في العهد الجديد 1 كورنثوس  6: 20-18 

ــٍة يَْفَعلَُهــا اإلِنَْســاُن ِهــَي َخارَِجــٌة َعــِن الَْجَســِد، لِكــنَّ الَّــِذي  اُْهُربُــوا ِمــَن الزِّنَــا. كُلُّ َخِطيَّ

ــُدِس  ــرُّوِح الُْق ــَكٌل لِل ــَو َهيْ ــَدكُْم ُه ــوَن أَنَّ َجَس ــتُْم تَْعلَُم ــِدِه.أَْم لَْس ــُئ إَِل َجَس ــْزِن يُْخِط يَ

الَّــِذي ِفيُكــُم، الَّــِذي لَُكــْم ِمــَن اللــِه، َوأَنَُّكــْم لَْســتُْم ألَنُْفِســُكْم؟ألَنَُّكْم قـَـِد اْشــُتِيتُْم ِبثََمــٍن. 

ــُدوا اللــَه ِف أَْجَســاِدكُْم َوِف أَْرَواِحُكــُم الَِّتــي ِهــَي للــِه. فََمجِّ

أنَت تستحّق ثمن دم ابن اهلل الحي الذي اشتراَك به. 

٤ الجلسة الرابعة



قداسة اهلل تثير أسئلة مهمة 

1. إن كان اهلل قدوسـا جـدًا حّتـى إّنـه ال يسـتطيع حتـى النظر إلى الخطية، 
فكيـف يمكـن لخطـاٍة مثلنـا أن يحظوا بعاقة به؟ 

ــاِر. فَِإنَّــُه ِبالَْجْهــِد  ِ ألَْجــِل الُْفجَّ ألَنَّ الَْمِســيَح، إِْذ كُنَّــا بَْعــُد ُضَعَفــاَء، َمــاَت ِف الَْوقـْـِت الُْمَعــنيَّ

ــوَت. َولِكــنَّ اللــَه  ــِح يَْجــُسُ أََحــٌد أَيًْضــا أَْن مَيُ الِ ــا ألَْجــِل الصَّ َ ــاّر. ُربَّ ــوُت أََحــٌد ألَْجــِل بَ مَيُ

َ َمَحبَّتـَـُه لََنــا، ألَنَّــُه َونَْحــُن بَْعــُد ُخطـَـاٌة َمــاَت الَْمِســيُح ألَْجلَِنــا. فَِبــاألَْوَل كَِثــرًا َونَْحــُن  بـَـنيَّ

ُمتـَـَبُِّروَن اآلَن ِبَدِمــِه نَْخلـُـُص ِبــِه ِمــَن الَْغَضــِب! 

)رومية 5: 10-6(

توّفر محبة اهلل ما تطالب به قداسة اهلل. 

ــُن  ــرًا َونَْح ــاألَْوَل كَِث ــِه، فَِب ــْوِت ابِْن ــَع اللــِه ِبَ ــا َم ــْد ُصولِْحَن ــَداٌء قَ ــُن أَْع ــا َونَْح ــُه إِْن كُنَّ ألَنَّ

ــِه! ــُص ِبَحيَاتِ ــوَن نَْخلُ ُمَصالَُح

2. إن كان اهلل يعِلـن أّننـي قّديـس بسـبب المسـيح وعمـل المسـيح، وأنـا 
قبلـُت يسـوع المسـيح ُمخلِّصـا لـي، فلمـاذا أسـتمّر فـي الوقـوع بالخطيـة؟ 

نواحي القداسة الثالثة 

1._________________: قداسة المكانة )مكانتنا عند اهلل( 

م في القداسة(  مية )التقدُّ 2.________________: القداسة التدريجية التقدُّ

وجهـا  بـه  نلتقـي  حيـن  )مثلـه(  الدائمـة  القداسـة   :________________.3
لوجـه. 

كيف نتجاوب مع قداسة اهلل؟  

1. إّنه_________________________________ تأخذه. )عبرانيين 12: 14( 

2.إّنها________________________________نطيعها. )1بطرس 1: 16-13( 
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ق                 تعمَّ

يهــدف هــذا القســم إلــى مســاعدتك فــي اكتشــاف مــا تقولــه كلمــة اهلل 
عــن قداســة اهلل. 

1. اقــِض بعــض الوقــت مــع إشــعياء 6 الــذي أشــار إليــه فــارس. اقــرأه بحــرص 
وعنايــة مّرتيــن أو ثــاث مــرات. 

ــُه  ــرِْسٍّ َعــال َوُمرْتَِفــعٍ، َوأَْذيَالُ ــيَِّد َجالًِســا َعــَل كُ ــُت السَّ ــِك، َرأَيْ ــا الَْملِ يَّ ــاِة ُعزِّ ِف َســَنِة َوفَ

ــي  ــنْيِ يَُغطِّ ــٍة، ِباثَْن ــتَُّة أَْجِنَح ــٍد ِس ــُكلِّ َواِح ــُه، لِ ــوَن فَْوقَ ــُم َواِقُف َاِفي ــَكَل. السَّ ــأُ الَْهيْ َتْ

وٌس،  ــدُّ ــاَل: »قُ ــاَدى َذاَك َوقَ ــَذا نَ ــُر. َوه ــنْيِ يَِط ــِه، َوبَاثَْن ــي رِْجلَيْ ــنْيِ يَُغطِّ ــُه، َوِباثَْن َوْجَه

ــِب  ــاُت الَْعتَ ــزَّْت أََساَس ــْلُء كُلِّ األَرِْض.« فَاْهتَ ــُدُه ِم ــوِد. َمْج وٌس رَبُّ الُْجُن ــدُّ وٌس، قُ ــدُّ قُ

ــاٌن  ــُت، ألَنِّ إِنَْس ــٌل ِل! إِنِّ َهلَْك ــُت: »َويْ ــُت ُدَخانًا.فَُقلْ ــأَ الْبَيْ ــارِِخ، َواْمتَ ــْوِت الصَّ ــْن َص ِم

ــَك  َــا الَْملِ ــْد َرأَت ، ألَنَّ َعيَْنــيَّ قَ ــَفتنَْيِ ــنْيَ َشــْعٍب نَِجــِس الشَّ ــا َســاكٌِن بَ ، َوأَنَ ــَفتنَْيِ نَِجــُس الشَّ

ــْن  ــٍط ِم ــا ِبِلَْق ــْد أََخَذَه ــرٌَة قَ ــِدِه َجْم ــِم َوِبيَ َاِفي ــَن السَّ ــٌد ِم ــاَر إَِلَّ َواِح ــوِد.« فَطَ رَبَّ الُْجُن

ُــَك،  ــِزَع إِْث ــْت َشــَفتَيَْك، فَانْتُ ــْد َمسَّ ــاَل: »إِنَّ هــِذِه قَ ــِح، َوَمــسَّ ِبَهــا فَِمــي َوقَ َعــَل الَْمْذبَ

ــيِِّد قَائـِـالً: »َمــْن أُرِْســُل؟ َوَمــْن يَْذَهــُب ِمــْن  ــَر َعــْن َخِطيَِّتَك.«ثـُـمَّ َســِمْعُت َصــْوَت السَّ وَكُفِّ

ــلِْني.« ــَذا أَرِْس ــُت: »هأَنَ ــا؟« فَُقلْ أَْجلَِن

)إشعياء 6: 8-1(

ن قــدر مــا تســتطيع مــن مشــاهداٍت وماحظــات عــن  المقطــع، ودوِّ إلــى  ارجــع اآلن 
اهلل. قداســة 
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 الجلسة الرابعة

إّن أجســادنا هــي  1كورنثــوس 6: 20-1٨  فــي  بولــس  الرســول  يقــول   .2
القــدس.  للــروح  هيــاكل 

»اُْهُربـُـوا ِمــَن الزِّنـَـا. كُلُّ َخِطيَّــٍة يَْفَعلَُهــا اإلِنَْســاُن ِهــَي َخارَِجــٌة َعــِن الَْجَســِد، لِكــنَّ الَّــِذي 

ــُدِس  ــرُّوِح الُْق ــَكٌل لِل ــوَن أَنَّ َجَســَدكُْم ُهــَو َهيْ ــتُْم تَْعلَُم ــْزِن يُْخِطــُئ إَِل َجَســِدِه. أَْم لَْس يَ

ــُتِيتُْم  ــِد اْش ــْم قَ ــُكْم؟ ألَنَُّك ــتُْم ألَنُْفِس ــْم لَْس ــِه، َوأَنَُّك ــَن الل ــْم ِم ــِذي لَُك ــُم، الَّ ــِذي ِفيُك الَّ

ــِه.« ــي ِهــَي لل ــُم الَِّت ــَه ِف أَْجَســاِدكُْم َوِف أَْرَواِحُك ــُدوا الل ــٍن. فََمجِّ ِبثََم

برأيك، لماذا يقول اهلل إن جسدك »هيكل«؟ 

د اهلل« بأجسادنا؟  ما معنى أن »نمجِّ

اقرأ أيضا رومية 12: 2-1.

3. قــال يســوع إن الســبب وراء إمكانّيــة خطــاٍة مثلنــا للدخــول فــي عاقــة 
بــاهلل القــدوس هــو بشــارة اإلنجيــل. فــي بعــض األحيــان ُيشــار إلــى اإلنجيــل 

بصفتــه “المباَدلــة العظمــى”. 
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فقــد أتــى يســوع ليبادلنــا: فيعطينــا بــّره، ويأخــذ مّنــا خطينــا. )انظــر 
.)21  :5 2كورنثــوس 

ولجعــل هــذه الحقيقــة شــخصية، اقــرأ المقطــع التالــي فــي روميــة 5 ثانية، 
ولكــن اكتــب اســمك فــي كل الفراغــات الُمضافــة فــي النــّص، مــع ماحظــة 

أّنــه تــّم إحــداث بعــض التغييــر فــي النــص ليتــاءم مــع ضميــر المفــرد: 

ِ ألَْجــِل  ألَنَّ الَْمِســيَح، إِْذ كان __________ بَْعــُد ضعيفــاً، َمــاَت ِف الَْوقْــِت الُْمَعــنيَّ

الـِـِح يَْجــُسُ أََحٌد  َــا ألَْجــِل الصَّ ____________. فَِإنَّــُه ِبالَْجْهــِد مَيُــوُت أََحــٌد ألَْجــِل بـَـاّر. ُربَّ

َ َمَحبَّتـَـُه لـــــ______________، ألَنَّــُه و___________  أَيًْضــا أَْن مَيُــوَت. َولِكــنَّ اللــَه بنَيَّ

بَْعــُد خاطيــاً َمــاَت الَْمِســيُح ألَْجــل _________. فَِبــاألَْوَل كَِثــرًا و________ ُمتـَـَبٌِّر اآلَن 

ِبَدِمــِه يَْخلُــُص ِبــِه ِمــَن الَْغَضــِب! ألَنَّــُه إِْن كان ________ وهــو عــدو قَــْد ُصولِــْح َمــَع 

اللــِه ِبَــْوِت ابِْنــِه، فَِبــاألَْوَل كَِثــرًا و__________ ُمَصالَــح يْخلُــُص ِبَحيَاتِــِه! 

)رومية 5: 9-6( 

4. تقول عبرانيين 12: 14: 

». الََم َمَع الَْجِميعِ، َوالَْقَداَسَة الَِّتي ِبُدونَِها لَْن يََرى أََحٌد الرَّبَّ »اِتْبَُعوا السَّ

ماذا قصد الكاتب عندما قال »القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب«؟

5. فــي بعــض األوقــات، يظِهــر اهلل قداســته مــن خــال الدينونــة. وكمثــال 
علــى هــذه الحقيقــة، اقــرأ قّصــة حنانيــا وســفيرة فــي أعمــال 5: 1-11. فــأن 
أراد اهلل أن يحــرص علــى أن يفهــم كل  الكنيســة كانــت فتيــًة تماًمــا، 

ســة.  ــاة الُمقدَّ المؤمنيــن بالمســيح أن اهلل جــاّد بشــأن الحي

كيف أثَّر هذا الحدث في الكنيسة األولى؟
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س.  6. يربط اهلل بين شخصيته والدعوة في الكتاب الُمقدَّ

ــُه  ــرٍَة. ألَنَّ ــنَي ِف كُلِّ ِس يِس ــا ِقدِّ ــْم أَيًْض ــوا أَنْتُ ــْم، كُونُ ــِذي َدَعاكُ وِس الَّ ــدُّ ــَر الُْق ــْل نَِظ »بَ

وٌس.‘« ــدُّ ــا قُ ــنَي ألَنِّ أَنَ يِس ــوا ِقدِّ ــوٌب: ’كُونُ َمْكتُ

)1بطرس 1: 16-15( 

ســة؟ كيــف يمكــن  بالنســبة لــك شــخصيا، مــا معنــى أن تحيــا حيــاًة ُمقدَّ
ــر في رحلتك الروحّيــة، عاقاتك، تجاربك، مالك.  لهــذه الحيــاة أن تبــدو؟ فكِّ

أكمل الجملة التالية: 

سة هو أن:  بالنسبة لي، معنى عيش الحياة الُمقدَّ

        عش التعليم 

ــة  ــذه الجلس ــي ه ــه ف ــا تعّلمت ــق م ــي تطبي ــم ف ــذا القس ــاعدك ه سيس
التعليميــة، ووضعــه موضــع الممارســة. 

اقرأ المقطع التالي: 

ــِه  ــْت ِفي ــَم فَلَيَْس ــٌد الَْعالَ ــبَّ أََح ــِم. إِْن أََح ــي ِف الَْعالَ ــيَاَء الَِّت ــَم َوالَ األَْش ــوا الَْعالَ »الَ تُِحبُّ

َمَحبَّــُة اآلِب. ألَنَّ كُلَّ َمــا ِف الَْعالـَـِم: َشــْهَوَة الَْجَســِد، َوَشــْهَوَة الُْعيُــوِن، َوتََعظُّــَم الَْمِعيَشــِة، 

ــِم.«  ــْل ِمــَن الَْعالَ ــَس ِمــَن اآلِب بَ لَيْ

)1يوحنا 2: 16-15( 

مــا النواحــي التي تواجه فيها صعوبًة في مقاومة الضغط في أن »تحب العالم«؟ 
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ــا  ــب م ــة؟ اكت ــر قداس ــاًة أكث ــا حي ــي تحي ــره ك ــى تغيي ــاج إل ــذي تحت ــر ال ــا األم م
ــتطاع.  ــدر المس ًدا ق ــدَّ ــْن مح ــره، وُك ــأن تغيِّ ــد ب تتعهَّ

إذ تقتــرب هــذه الجلســة التعليميــة مــن نهايتهــا، اقــرأ رؤيــا 4: ٨-11، حيــث ُتــزاح ســتارة 
ر تســبيح وامتــداح قداســته.  الســماء، ونــرى الكائنــات المائكيــة تعبــد اهلل وتكــرِّ

   شارك التعليم 

نكــون فــي حــاٍل أفضــل معــا ألن اهلل خلقنــا لنكــون فــي عالقــات. عالــج 
األســئلة التاليــة مــع صديــق أو مجموعــة صغيــرة. 

1. برأيــك، مــا الــذي يتبــادر إلــى أذهــان النــاس حيــن يســمعون الكلمــة »قداســة«؟ 
هــل فهمهــم إيجابــي أم ســلبي؟ هــل تظــن أن لــدى الّنــاس الذيــن ال يحضــرون 
الكنيســة نظــرًة وفهمــا للقداســة مختلفيــن عــن نظــرة الّنــاس الذيــن يحضــرون 

الكنيسة؟ 

ــي  ــَة الَِّت ــعِ، َوالَْقَداَس ــَع الَْجِمي ــالََم َم ــوا السَّ 2. تقــول لنــا رســالة العبرانييــن 12: 14: »اِتْبَُع
ــة اهلل؟  .« كيــف تســاعد قداســة اإلنســان اآلخريــن فــي رؤي ــرَّبَّ ــدٌ ال ــَرى أََح ــنْ يَ ــا لَ ِبُدونَِه
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٤ الجلسة الرابعة



س يعِلــن فيــه قداســته هــو إشــعياء  3.  ثّمــة مثــال عظيــم فــي الكتــاب الُمقــدَّ
6: 1-٨. افتــح إلــى هــذا المقطــع، واطلــب مــن اثنيــن فــي مجموعتــك أن يقــرؤوه 
بصــوٍت مســموع. مــاذا كانــت اســتجابة إشــعياء لقداســة اهلل؟ واألمــر األهــم، 
لمــاذا باعتقــادك اســتجاب إشــعياء بهــذه الطريقــة؟ كيــف ينبغــي لقداســة اهلل 

ــر فيهــا بــاهلل؟   ــر فــي الطريقــة التــي نفكِّ أن تؤثِّ

ســين باإليمــان بيســوع المســيح. ولكــْن لمــاذا نســتمّر فــي ارتــكاب  4. نصيــر ُمقدَّ
الخطيــة واألخطــاء؟ 

5. يســتخدم اهلل غضبــه ودينونتــه إلعــان قداســته. هــذه حقيقة صعبــة! ولكّننا 
ــع أن نكــون ناضجيــن روحيــا إن تجاهلنــا هــذه الحقيقــة. صف  ال نســتطيع أن نتوقَّ
حدثــا فــي حياتــك قــاد عصيانــك )تجــاوزك لحــدود قداســته( فيــه إلــى عواقــب 

ســلبية ســاعدتك فــي النهايــة فــي أْن تعيــد التركيــز علــى اهلل.
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الجلسة الخامسة



الجلسة الخامسة

حكمة اهلل

»يَا لَُعْمِق ِغَنى اللِه َوِحْكَمِتِه َوِعلِْمِه! 

َما أَبَْعَد أَْحَكاَمُه َعِن الَْفْحِص َوطُرُقَُه َعِن االْسِتْقَصاِء!«

رومية 11: 33 
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   ابدٔا هنا 

ادرس هذا القسم قبل ٔان تشاهد الفيديو.

ِصف حدثا في حياتك واجهَت فيه صعوبًة في أن تثق بحكمة اهلل.

أمريـكا  فـي  بيـرو  بلـد  فـي  خدمـة  فـي  مرَسـلين  خدمـًة  جيـم  وزوجهـا  رونـي  كانـت 
تشـاريتي.  اسـمها  وابنـة  كـوري،  اسـمه  ابـٌن  لهمـا  كان  الجنوبيـة. 

كانـت العائلـة مسـافرًة علـى متـن طائـرة صغيرة من نوع سيسـنا عائـدًة إلى المنطقة 
ر  القرويـة التـي كانـوا يخدمـون فيهـا. وقبـل أربعيـن دقيقـة مـن الهبوط، حصـل أمٌر غيَّ

حياتهـم ومسـتقبلهم إلى األبد. 

كان جيـش البيـرو يعمـل مـع وكالـة االسـتخبارات المركزيـة األمريكيـة، وقـد وصـل إلـى 
ـن  ب المخـّدرات، ولـذا أسـقطها. وقـد تمكَّ اسـتنتاج خطـأ أن هـذه الطائـرة كانـت تهـرِّ
هـذه  فـي  تحّطمـت  الطّيـارة  لكـّن  األمـازون،  نهـر  فـي  يحـّط  أن  علـى  الجريـح  طّيارهـا 
ضـت لخمسـين طلقـة، تغـوص فـي الميـاه  المحاولـة. وبينمـا كانـت الطائـرة، التـي تعرَّ
الطينيـة، تمكـن جيـم مـن إخـراج رونـي وكـوري وتشـاريتي مـن الطائـرة، ولكـّن رونـي 

وتشـاريتي كانـا قـد ُأصيبـا بطلـٍق نـاري أودى بحياتهمـا.  

لدينـا هنـا طفلـٌة وامـرأة فـي الخامسـة والثاثيـن ضّحيـا بالكثيـر فـي الخدمـة اإلرسـالية 
بمثـل هـذه  الً  بالتفكيـر مطـوَّ لنفسـك  إن سـمحَت  العالـم.  فـي  فـي منطقـة صعبـة 

القصـص، فسـتجد نفسـك تسـأل بعـض األسـئلة الصعبـة وغيـر المريحـة. 

يمكـن أن تجعلـك هـذه القّصـة تتسـاءل بشـأن عـدل اهلل ولطفـه وإحسـانه ومحبتـه 
وقوتـه، وحكمتـه. فكيـف يمكـن أن تكـون تلـك خّطـة حكيمـة مـن اهلل لحيـاة رونـي؟ 

جـزٌء مـن مشـكلتنا هـو أن لدينـا نظـرة محـدودة وضيقـة وضبابيـة غيـر واضحـة بشـأن 
الحيـاة واألبدّيـة. وعـادًة مـا ال يسـمح اهلل لنـا بأن نـرى كامل الصورة. ولكن اهلل المتسـّيد 

والعـادل والصالـح والمحـب، ال يمكنـه إال أن يكـون حكيمـا.

٥ الجلسة الخامسة

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________



قبل موت روني بأسابيع، كتبت الكلمات التالية في يومياتها: 

»ال تعطيـك الحيـاة دائًمـا نهايـة كتلـك التـي نقرأهـا فـي القصـص. فـا ينتهـي األمـر 
معـك بحصولـك علـى االسـتجابة التـي رغبـَت فيهـا حسـب صلواتـك. عـادًة مـا يختار اهلل 
لَتـه. ولكـْن ال بـأس فـي ذلـك. هـو مـا يـزال  أن يعمـل أمـًرا مختلًفـا فـي حياتـك عمـا تخيَّ
اهلل، وما يزال يحبك. وطالما بقيت ثقتك باهلل قوية في وسـط كّل األسـئلة والمشـاعر 
المضطربـة المتضاربـة، فسـتكون بخيـر. فهـو الوحيـد الـذي يبقـى ثابًتـا فـي موقفـه 
وطرقـه، وتكـون الحيـاة بـكلِّ خير وسـام إن بقيت بين ذراعيـه - ذراَعي اهلل الُمحّبَتين. 
ربمـا ال تفهـم إلـى أيـن يقـودك، ولكّنـك سـتكون فـي أمـان معـه فـي أي مـكاٍن، حّتـى 
فـي المـوت.« كانـت لديهـا ثقـة ثابتـة ال تتزعـزع بأن اهلل صالح ومتسـّيد وُمحّب، وبالتالي 

حكيم. 

ما سبب أهمية الحكمة 

حيـن تواجهنـا الحيـاة بأوضـاٍع وظـروٍف تنطـوي علـى تحّدّيـاٍت حقيقيـة، عـادًة مـا تكـون 
اسـتجاباتنا مـا بيـن طرفـي نقيـض. فمن ناحية، هناك الغطرسـة والكبريـاء، ولكن من 
الناحيـة األخـرى هنـاك اليـأس وفقـدان األمـل. وال ُيظِهـر أي مـن هذيـن الخياريـن فهًمـا 

لحكمتـه أو شـعوًرا بدافـٍع إلكرامـه حكمتـه. 

الغطرسة

فـس. وفـي المسـرحيات  ف الغطرسـة بكونهـا كبريـاء زائـدة أو ثقـة مبالغـة  بالنَّ ُتعـرَّ
إلـى  تقـود  كانـت  التـي  هـي  البطـل  غطرسـة  كانـت  مـا  كثيـًرا  القديمـة،  اليونانيـة 
سـقوطه. قـد تكـون لدينـا روح الشـعور باالكتفـاء الذاتـي أو االسـتقالية وعـدم الحاجـة 
إلـى اآلخريـن، إذ نظـن أننـا قـادرون علـى التعامـل مـع الحيـاة وحدنـا تماًما. وقـد نظن أن 

لدينـا الموهبـة والخبـرة لنحـل أيـة مشـكلة يمكـن أن تعتـرض طريقنـا. 

بـل قـد نضـع ثقتنـا فـي نضوجنـا الروحـي أو »حكمتنـا«، بـداًل مـن أن نسـعى إلـى حكمة 
ل الثقة بأن لدينا كل ما نحتاج إليه للتغلُّب على أّي تحدٍّ يواجهنا.  اهلل. فالغطرسة تمثِّ

اليأس 

ئـة، فإن اليائس يسـتجيب بموقف  بينمـا يسـتجيب المتغطـرس للتحّدّيـات بثقـة متجرِّ
مختلـف. تقـول الغطرسـة: »أعـرف تماًمـا مـا علـّي فعلـه.« وأمـا اليـأس فيقـول: »ليسـت 

لـدّي أيـة فكـرة عمـا علـّي عمله.« 
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النسـبة لبعضهـم، يأتـي الشـعور باليـأس بعـد أن تكـون كل الخطـط التـي وضعناهـا 
بـكّل قدرتنـا وفهمنـا قـد فشـلت. تعـرَّض آخـرون ببسـاطة لضربـات الحيـاة، فصـاروا 
يعتقـدون أّنهـم لـن يتمّكنـوا مـن النجـاح فـي أي شـيء. وعندمـا يواجهـون تحّدّيًـا مـا، 

يشـعرون بالشـلل والعجـز أمامـه. 

طريق الحكمة

س، كلتـا  الُمقـدَّ الكتـاب  اليـأس. فبحسـب  أو  الغطرسـة  إلـى  الحكمـة  ال يقـود طريـق 
هاتيـن االسـتجابتين خطـأ، وكلتاهمـا تشـير إلـى الحاجـة إلـى حكمـة اهلل. فحيـن نكـون 
متغطرسـين، فإننـا نضـع ثقـًة زائـدة فـي أنفسـنا. وحيـن نشـعر باليـأس، فإننـا ال نضـع 

ثقـًة كافيـة فـي اهلل. 

»تَوَكَّْل َعَل الرَّبِّ ِبُكلِّ قَلِْبَك، َوَعَل فَْهِمَك الَ تَْعتَِمْد. ِف كُلِّ طُرُِقَك اْعرِفُْه، 

ُم ُسبُلََك.«  َوُهَو يَُقوِّ

)أمثال 3: 6-5( 

                شاهد 

شــاهد الجلســة الخامســة مــن »اإللــه الحقيقــي«، واكتــب مالحظاتــك فــي 
الفراغــات المتاحــة أدنــاه.

تعريف حكمة اهلل 

ق اهلل بها أفضل النهايات والنتائج الممكنة بالوسائل  حكمة اهلل هي الصفة التي يحقِّ
ــا للفــرق  الفضلــى الممكنــة ألكبــر نســبٍة ممكنــة مــن النــاس ألطــول فتــرٍة ممكنــة. ي
الــذي يمكــن أن يحصــل فــي حياتنــا فــي ظروفنــا الصعبــة إن آمنــا أن اهلل كّلــي الحكمــة! 

»الحكمــة هــي صفــة اهلل التــي بهــا يخــِرج أفضــل النتائــج الممكنــة بأفضــل 
ــائل الممكنة.«  الوس

)L. Berkhof, Systematic Theology( لويس بيركهوف، الاهوت النظامي -

٥ الجلسة الخامسة



طـرق  أسـلم  واّتبـاع  صحيـح   بشـكٍل  الحكـم   علـى  “ القـدرة  الحكمـة:  صفـة 
)to see، to know الجـذور  )باتبـاع  والفهـم.”  والخبـرة  المعرفـة  علـى  بنـاًء  العمـل 

- قاموس ويبستر   

ــٌة،  ــٌة، ُمْذِعَن ــالَِمٌة، ُمَتَفَِّق ــمَّ ُمَس ــرٌَة، ثُ ــَي أَوَّالً طَاِه ــْوُق فَِه ــْن فَ ــي ِم ــُة الَِّت ــا الِْحْكَم »َوأَمَّ

ــاِء.«  يَ ــِب َوالرِّ يْ ــُة الرَّ ــًة، َعِدميَ ــاًرا َصالَِح َ ــًة َوأَْث ٌة رَْحَم ــوَّ َمْملُ

)يعقوب 3: 17( 

»يَا لَُعْمِق ِغَنى اللِه َوِحْكَمِتِه َوِعلِْمِه! َما أَبَْعَد أَْحَكاَمُه َعِن الَْفْحِص َوطُرُقَُه 

َعِن االْسِتْقَصاِء! « 

)رومية 11: 33( 

» الحكمــة مــن بين أشــياء أخــرى هي القــدرة على اســتنباط نهايات 
كاملــة وتحقيــق تلــك الغايــات بأفضــل الوســائل األكثــر كمــااًل. 
وهــي تــرى النهايــة مــن§ البدايــة. وال لــزوم للســؤال أو التكّهــن.« 

- أ. و. توزر، معرفة القّدوس 

كيف أعلن اهلل حكمته لنا؟ 

من خال _______________________________________. 

! كُلََّها ِبِحْكَمٍة َصَنْعَت. َمآلنٌة األَرُْض ِمْن ِغَناَك.«  »َما أَْعظََم أَْعَالََك يَا رَبُّ

)مزمور 104: 24( 
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من خال _______________________________________. 

ــِد  ــِإَل األَبَ ــرَّبِّ فَ ــرَُة ال ــا ُمؤَاَم ــُعوِب. أَمَّ ــَكاَر الشُّ ــِم. الََش أَفْ ــرََة األَُم ــَل ُمؤَاَم ــرَّبُّ أَبْطَ »ال

ــَدْوٍر.«  ــِه إَِل َدْوٍر فَ ــَكاُر قَلِْب ــُت. أَفْ تَثْبُ

)مزمور 33: 11-10( 

 

من خال _______________________________________. 

ـــَت ألَنَّ  ـــَن الَْوقْ ـــَاَء، ُمْفتَِدي ـــْل كَُحَك ـــالََء بَ ـــِق، الَ كَُجَه ـــلُُكوَن ِبالتَّْدِقي ـــَف تَْس ـــُروا كَيْ »فَانْظُ

يـــرٌَة. ِمـــْن أَْجـــِل ذلِـــَك الَ تَُكونُـــوا أَْغِبيَـــاَء بَـــْل فَاِهِمـــنَي َمـــا ِهـــَي َمِشـــيئَُة  ــاَم ِشِّ األَيَـّ

 ». ـــرَّبِّ ال

) أفسس5: 17-15(

من خال _______________________________________. 

»َوِمْنُه أَنْتُْم ِبالَْمِسيِح يَُسوَع، الَِّذي َصاَر لََنا ِحْكَمًة ِمَن اللِه َوِبرًّا 

َوقََداَسًة َوِفَداًء.« 

)1كورنثوس 1: 30(

كيف أصير حكيمًا 

1. يبدأ األمر بـ ____________________ طرقه. )أمثال 1: ٧؛ أيوب 2٨: 2٨( 

2. تنمو بـ _______________________ كلمته. )مزمور 119: 9٧-100؛ 2تيموثاوس 3: 16-1٧(. 

د. )يعقوب 1: 5؛ كولوسي 1: 9(  3. _____________________________ بطلبها بشكٍل ُمحدَّ

٥ الجلسة الخامسة



ق                  تعمَّ

يهــدف هــذا القســم إلــى مســاعدتك فــي اكتشــاف مــا تقولــه كلمــة اهلل 
عــن حكمــة اهلل. 

1. اقرأ 1 كورنثوس 2: 10-6. 

ـــِر، َوالَ  ْه ـــَذا الدَّ ـــْن ه ـــْت ِم ـــٍة لَيَْس ـــْن ِبِحْكَم ـــنَي، َولِك ـــنْيَ الَْكاِملِ ـــٍة بَ ـــُم ِبِحْكَم ـــا نَتََكلَّ لِكنََّن

ـــِة  : الِْحْكَم ـــِه ِف ِسّ ـــِة الل ـــُم ِبِحْكَم ـــْل نَتََكلَّ ـــوَن. بَ ـــَن يُبْطَلُ ـــِر، الَِّذي ْه ـــَاِء هـــَذا الدَّ ـــْن ُعظَ ِم

ـــٌد  ـــا أََح ـــْم يَْعلَْمَه ـــي لَ ـــا، الَِّت ـــوِر لَِمْجِدنَ ُه ـــَل الدُّ ـــا قَبْ ـــُه فََعيََّنَه ـــبََق الل ـــي َس ـــِة، الَِّت الَْمْكتُوَم

ْهـــِر، ألَْن لَـــْو َعرَفُـــوا لَـــَا َصلَبُـــوا رَبَّ الَْمْجـــِد. بَـــْل كَـــَا ُهـــَو  ِمـــْن ُعظَـــَاِء هـــَذا الدَّ

ـــا  ـــاٍن: َم ـــاِل إِنَْس ـــَل بَ ـــْر َع ـــْم يَْخطُ ـــَمْع أُُذٌن، َولَ ـــْم تَْس ، َولَ ـــنْيٌ ـــَر َع ـــْم تَ ـــا لَ ـــوٌب: »َم َمْكتُ

ـــُص كُلَّ  ـــرُّوَح يَْفَح ـــِه. ألَنَّ ال ـــُن ِبُروِح ـــا نَْح ـــُه لََن ـــُه الل ـــَن يُِحبُّونَُه.«فَأَْعلََن ـــُه لِلَِّذي ُه الل ـــدَّ أََع

ـــِه.  ـــَاَق الل ـــى أَْع ٍء َحتَّ َشْ

ما الكلمة أو العبارة المتعّلقة بحكمة اهلل التي تلفت نظرك بشكٍل خاّص؟ لماذا؟

2. يقابــل بولــس فــي 1كورنثــوس 2: 6-10 بيــن حكمــة اهلل وحكمــة العالــم. فــي 
ــر العالــم  م أدنــاه اكتــب ثاثــة جمــل ُتظِهــر بهــا الطريقــة التــي يفكِّ الفــراغ الُمقــدَّ

بهــا، ومــن ثــم اكتــب ثاثــة تصريحــات مقابلــة تعكــس طريقــة تفكيــر اهلل.

حكمة العالم                حكمة اهلل   
         ثمة طرق عديدة توِصل إلى السماء        يسوع هو الطريق الوحيد إلى السماء

         األشــياء والمكانــة تعطيانــك األهميــة      تكمــن األهميــة الحقيقيــة فــي كونــك ابنــا هلل

.1         

.2        

.3        
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ــْم ِباْلَمِســيِح َيُســوَع،  ــُه أَْنُت 3. يقــول الرســول بولــس فــي 1كورنثــوس 1: 30: »َوِمْن
ا َوَقَداَســًة َوِفــَداًء.« مــاذ عاقــة البــر والقداســة  ــِذي َصــاَر لََنــا ِحْكَمــًة ِمــَن اهلِل َوِبــّرً الَّ

والفــداء بالحكمــة التــي مــن اهلل؟

س. اقرأ مزمور 119: 33-3٧.  4. ُتعَلن حكمة اهلل بوضوح تاّم في الكتاب الُمقدَّ

ــَك،  يَعتَ ــَظ َشِ ــي فَأاُلَِح ــِة. فَهِّْمِن ــا إَِل النَِّهايَ ــَك، فَأَْحَفظََه ــَق فَرَائِِض ــا رَبُّ طَِري ــي يَ »َعلِّْمِن

بِْنــي ِف َســِبيِل َوَصايَــاَك، ألَنِّ ِبــِه ُسِرُْت. أَِمــْل قَلِْبــي إَِل  َوأَْحَفظََهــا ِبــُكلِّ قَلِْبــي. َدرِّ

ــي .« ــَك أَْحِيِن ــِل. ِف طَِريِق ــرِ إَِل الْبَاِط ــِن النَّظَ ــيَّ َع ــوِّْل َعيَْن ــِب. َح ــَهاَداتَِك، الَ إَِل الَْمْكَس َش

مـا الكلمـة التـي يمكـن أن تسـتخدمها فـي وصـف عالقتـك الحاليـة بكلمـة اهلل؟ 

إّنها.....

- جافة؟ 

- حّية؟ 

- خاملة؟ 

- تفيض بالحياة؟ 

- غير ثابتة؟ 

 ______________________ -

بكلماتـك الخاّصـة، أِعـد كتابـة كلمـات مزمـور 119: 33-37. احـرص علـى أن تجعل 
كلماته شـخصيًة. 

٥ الجلسة الخامسة

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 



 الجلسة الخامسة

5. تقول لنا رسالة يعقوب 3: 13-1٧:  

ــِة  ــِن ِف َوَداَعـ ــَرُِّف الَْحَسـ ــُه ِبالتَـّ ــُرِ أَْعَالَـ ــْم، فَلْـ ــٌم بَيَْنُكـ ــٌم َوَعالِـ ــَو َحِكيـ ــْن ُهـ »َمـ

ـــوا  ـــُروا َوتَْكِذبُ ـــالَ تَْفتَِخ ـــْم، فَ ـــزٌُّب ِف قُلُوِبُك ـــرٌَّة َوتََح ـــْرٌَة ُم ـــْم َغ ـــْن إِْن كَاَن لَُك الِْحْكَمِة.َولِك

ـــانِيٌَّة  ـــٌة نَْفَس ـــَي أَرِْضيَّ ـــْل ِه ـــْوُق، بَ ـــْن فَ ـــًة ِم ـــُة نَازِلَ ـــِذِه الِْحْكَم ـــْت ه . لَيَْس ـــقِّ ـــَل الَْح َع

ـــا  ــُه َحيْـــُث الَْغـــْرَُة َوالتََّحـــزُُّب، ُهَنـــاَك التَّْشـــِويُش وَكُلُّ أَْمـــٍر رَِديٍء. َوأَمَّ َشـــيْطَانِيٌَّة. ألَنَـّ

ٌة  ـــوَّ ـــٌة، َمْملُ ـــٌة، ُمْذِعَن ـــالَِمٌة، ُمَتَفَِّق ـــمَّ ُمَس ـــرٌَة، ثُ ـــَي أَوَّالً طَاِه ـــْوُق فَِه ـــْن فَ ـــي ِم ـــُة الَِّت الِْحْكَم

يَـــاِء.« يْـــِب َوالرِّ رَْحَمـــًة َوأَْثَـــاًرا َصالَِحـــًة، َعِدميَـــُة الرَّ

بحســب يعقــوب، اذكــر بعــض ســمات حكمــة اهلل. واذكــر بعــض ســمات الحكمــة 
األرضيــة كذلــك. 

فـي مـا يلـي قائمة بصفـات حكمة اهلل التي أشـار إليهـا يعقوب في اآليـة 17. أمام 
ـق هـذه الّصفـة فـي  كل واحـدٍة مـن هـذه الصفـات، اكتـب كيـف يمكنـك أن تطبِّ

هذا األسـبوع. 

- مسالمة: ________________________________________________________. 

قة: _________________________________________________________. - مترفِّ

- مذعنة: __________________________________________________________.

- مملّوة رحمة وأثمارًا صالحة:  _______________________________________.

- عديمة الريب:  ____________________________________________________.

- عديمة الرياء: _____________________________________________________.
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6. يقول لنا الرسول بولس في أفسس 5: 15-1٧: 

»فَانْظُـُروا كَيْـَف تَْسـلُُكوَن ِبالتَّْدِقيـِق، الَ كَُجَهـالََء بَـْل كَُحَكـَاَء، ُمْفتَِديَن الَْوقْـَت ألَنَّ األَيَّاَم 

». يـرٌَة. ِمـْن أَْجـِل ذلِـَك الَ تَُكونُـوا أَْغِبيَـاَء بَـْل فَاِهِمنَي َما ِهـَي َمِشـيئَُة الرَّبِّ ِشِّ

ما ناحية حياتك التي تحتاج إلى أن تكون فيها حريصًا بشأن الطريقة التي تحيا 
بها؟ 

حالــة  فــي  نراهــا  ناحيــة،  فمــن  بنســيج.  اهلل  الحيــاة وحكمــة  فــارس  ٧. شــّبه 
فوضــى وتمتلــئ بالخيــوط غيــر المنســوجة والعقــد. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، 
هــي تصميــم جميــل. اذكــر أمــرًا فــي حياتــك تــرى أّنــه فــي حالــة فوضــى، ولكّنــك 
تــرى اآلن أّنــه كان جــزءًا مــن تصميــم اهلل الجميــل؟ كيــف أظهــر اهلل حكمتــه فــي 

هــذا الوضــع أو الظــرف؟  

٨. يقول الرسول بولس في 2كورنثوس 12: ٧-10: 

ـيْطَاِن لِيَلِْطَمِني، لِئاَلَّ  »َولِئَـالَّ أَرْتَِفـَع ِبَفـرِْط اإلِْعالَنَاِت، أُْعِطيُت َشـوْكًَة ِف الَْجَسـِد، َمالََك الشَّ

أَرْتَِفـَع. ِمـْن ِجَهـِة هـَذا تََضَّْعـُت إَِل الـرَّبِّ ثثَـالََث َمـرَّاٍت أَْن يَُفارِقَِنـي. فََقـاَل ِل: ’تَْكِفيـَك 

وٍر أَفْتَِخـُر ِبالَْحـِريِّ ِف َضَعَفـاِت، لِـَيْ  ْعـِف تُْكَمـُل.‘ فَِبـُكلِّ ُسُ ِت ِف الضَّ نِْعَمِتـي، ألَنَّ قُـوَّ

وَراِت َواالْضِطَهـاَداِت  ُ ـتَائِِم َوالـضَّ َعَفـاِت َوالشَّ ُة الَْمِسـيِح. لِذلِـَك أَُسُّ ِبالضَّ تَِحـلَّ َعـَيَّ قُـوَّ

». يَقـاِت ألَْجـِل الَْمِسـيِح. ألَنِّ ِحيَنـَا أَنَـا َضِعيـٌف فَِحيَنِئـٍذ أَنَـا قَـِويٌّ َوالضِّ

٥ الجلسة الخامسة
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ـر فـي إنسـان آخـر غيـر بولـس ظهـرْت قـوة اهلل فـي ضعفه؟   هـل يمكنـك أن تفكِّ

«؟ كيف تشرح العبارة »ِحيَنَا أَنَا َضِعيٌف فَِحيَنِئٍذ أَنَا قَِويٌّ

هـل مـن صـراع تواجهـه اآلن ال تـرى فيـه ما يعملـه اهلل ومـا يهـدف لتحقيقه؟ في 
الفـراغ المتـاح أدنـاه، اكتب صالتك الشـخصية ُتعِلـن فيها تسـليمك بثقة لصالح 

اهلل وحكمته .

                عش التعليم 

ــة  ــذه الجلس ــي ه ــه ف ــا تعّلمت ــق م ــي تطبي ــم ف ــذا القس ــاعدك ه سيس
التعليميــة، ووضعــه موضــع الممارســة. 

اقرأ يعقوب 1: 5-٨:

َـا إِْن كَاَن أََحُدكُـْم تُْعـِوزُُه ِحْكَمـٌة، فَلْيَطْلُْب ِمـَن اللِه الَِّذي يُْعِطي الَْجِميَع ِبَسـَخاٍء َوالَ  »َوإِنَّ

َة، ألَنَّ الُْمرْتَاَب يُْشـِبُه َمْوًجا  ُ، فََسـيُْعطَى لَـُه. َولِكـْن لِيَطْلُـْب ِبِإميَـاٍن َغـْرَ ُمرْتَـاٍب الْبَتَـّ يَُعـرِّ

 . يـُح َوتَْدفَُعـُه. فاَلَ يَظُنَّ ذلَِك اإلِنَْسـاُن أَنَُّه يََناُل َشـيْئًا ِمـْن ِعْنِد الرَّبِّ ِمـَن الْبَْحـِر تَْخِبطُـُه الرِّ

رَُجـٌل ُذو َرأْيَـنْيِ ُهـَو ُمتََقلِْقٌل ِف َجِميـعِ طُرُِقِه.«
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مـا األمـور التـي تحتـاج إلـى الحكمـة فيهـا اآلن؟ اكتـب أدنـاه بعـض األمـور التـي 
ألجلهـا سـتطلب فيهـا حكمـة اهلل فـي هـذا األسـبوع. 

  شارك التعليم 

ــش   ــات. ناق ــي عالق ــون ف ــا لنك ــا ألن اهلل خلقن ــل مع ــاٍل أفض ــي ح ــون ف نك
ــرة.  ــة صغي ــق أو مجموع ــع صدي ــة م ــئلة التالي األس

1. حكمــة اهلل الُمطَلقــة والكامــل ُمعَلنــة فــي الخليقــة، ومــن خــال تــوازن الخليقــة 
الدقيــق، ومــن خــال المرونــة المدهشــة التــي نراهــا فيهــا. مــا الشــيء الــذي فــي 
الخليقــة الــذي تجــده شــخصيا أمــرًا ملهمــا لــك؟ مــا األمــر الــذي فــي العالــم حولــك 

ــم إليــك عــن حكمــة اهلل؟  الــذي يتكلَّ

2. نقرأ فس أفسس 5: 15-17: 

ــَت ألَنَّ  ــَن الَْوقْ ــَاَء، ُمْفتَِدي ــْل كَُحَك ــالََء بَ ــِق، الَ كَُجَه ــلُُكوَن ِبالتَّْدِقي ــَف تَْس ــُروا كَيْ »فَانْظُ
 ”. يــرٌَة. ِمــْن أَْجــِل ذلـِـَك الَ تَُكونـُـوا أَْغِبيَــاَء بَــْل فَاِهِمــنَي َمــا ِهــَي َمِشــيئَُة الــرَّبِّ األَيَّــاَم ِشِّ

ــا “كحكيــم.«  حتــى تحي

مــا الناحيــة التــي تحتــاج ألن تكــون حريصــا وحذرًا بشــأن الطريقة التــي تحيا بها؟ 
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٥ الجلسة الخامسة



ــه يأخــذ قــراراٍت كاملــة )ال عيــب فيهــا(. ونحــُن مدعــّوون  3. تعنــي حكمــة اهلل أّن
إلــى أن ننمــو فــي الحكمــة ونأخــذ قــراراٍت أفضــل أكثــر وأكثــر. قــد تكــون نقطــة 

بدايــة الحكمــة مفاجئــة: 

وِس فَْهٌم.« )أمثال 9: 10(.  ، َوَمْعرِفَُة الُْقدُّ »بَْدُء الِْحْكَمِة َمَخافَُة الرَّبِّ

اكتــب بكلماتــك الخاّصــة مــا تعنيــه مخافــة اهلل؟ كيــف تشــرح “مخافــة الــرب” 
لشــخٍص أصغــر منــك ســّنا؟ 

4. اذكــر بعــض العوائــق أو عوامــل التشــتيت فــي حياتــك التــي تحــول دون أن 
تقضــي وقتــا قــدر مــا تشــعر ضروريــا فــي قــراءة كلمــة اهلل والتأمــل فيهــا. 

5. يقول الكتاب الُمقدس إّن اهلل يعطينا الحكمة حين نطلبها منه. 
ــك بحاجــٍة لحكمــة  مــا الوضــع أو الظــرف الــذي تواجهــه اآلن فــي حياتــك وتــرى أّن

ــه؟  اهلل في
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الجلسة السادسة



الجلسة السادسة

عدل  اهلل

»َحاَشـا لَـَك أَْن تَْفَعـَل ِمثْـَل هـَذا األَْمِر، أَْن ُتِيـَت الْبَارَّ َمَع األَثِيـِم، فَيَُكوُن 

اُن كُلِّ األَرِْض الَ يَْصَنُع َعْدالً؟« الْبَـارُّ كَاألَثِيِم. َحاَشـا لَـَك! أََديَـّ

تكوين 18: 25 
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  ابدٔا هنا 

ادرس هذا القسم قبل ٔان تشاهد الفيديو.

لو ُسـِنحت لك الفرصة لمجالسـة اهلل واحتسـاء فنجان قهوة معه، وطْرح سـؤال واحد 
عـن وضـٍع أو حـدٍث ينطـوي على ظلم، فماذا ستسـأله؟ 

ضــت فيــه  ــر فــي حياتــك الماضيــة، وِصــف فــي الفــراغ التالــي ظرفــا تعرَّ فكِّ
لمعاملــة غيــر عادلــة.   

ضَت لذلك الظلم؟ ما المشاعر التي انتابتك حين تعرَّ

هل يزعجك أكثر: 

- حدوث األشياء السيئة للصالحين األبرار؟ 
- حدوث األمور الجيدة لأشرار؟ 

المشاعر

تقّدمــت فتــاٌة جميلــة فــي ســن المراهقــة مــن حاّفة صخــرة تطل على خليج شيســابيك 
)Chesapeake Bay(. وقفــزت مــن هنــاك لتغطــس فــي المــاء، غيــر مدركــة مــدى ضحالتهــا . 

٦ الجلسة السادسة
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ــرت حيــاة تلــك الشــابة ومســتقبلها. فقــد كســرت رقبتهــا،  وفــي لحظــة واحــدة، تغيَّ
وتعّرضــت للشــلل مــن عنقهــا فأســفل. لــم تعــد تســتطيع الوقــوف أو الســير ثانيــة. 
منــُذ ذلــك الحيــن عاشــت جونــي إيريكســون تــادا حياتهــا فــي شــلل تــاّم فــي كّل 

أطرافهــا. 

ــة  ــت فتــاة موهوب ــى. كان ــذي ســبق ســنتها الجامعيــة األول حــدث هــذا فــي الصيــف ال
ولديهــا اهتمامــاٌت كثيــرة. كانــت تعــرف اهلل. وعلــى ســريرها فــي المستشــفى، قالــْت 
لصديــٍق لهــا: »ال أفهــم األمــر! كنــُت أثــق بــاهلل قبــل هــذا الحــادث. لم أكــن إنســانة رديئة.«

تركــز درســنا فــي الفصــل الســابق علــى كــون اهلل الســيد المتســّيد علــى كل شــيء. 
كان ظــرف جونــي تحــَت ســيطرة اهلل المطلقــة. كان يمكنــه أن يمنــع هــذا األمــر مــن 
الحــدوث. كل مــا فينــا ويحــدث لنــا يتشــابه مــع مــا نــراه فــي قصــة جونــي. إن رّدة فعلنــا 
الطبيعيــة هــي أن نســأل أســئلة مثــل: أيــن كان اهلل؟ لمــاذا لــم يمنــع اهلل حصــول هــذا؟ 

مــاذا عملــت جونــي لتســتحق هــذا األمــر؟ ليــس هــذا عــاداًل! 

فــي 30 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2001، ُأعِلــن أعظــم أفــاس فــي تاريــخ الواليــات المتحــدة. 
كانــت فضيحــة »شــركة إنــرون« أشــهر إحــدى عمليــات االحتيــال المعروفــة. وقــد حصــد 
المخادعــة ومخّططاتهــم  زرعــوه. فأعمالهــم  مــا  الشــركة  قــادة  مــن  قــادة كثيــرون 

َهــم إليهــم وإدانتهــم وســجنهم.  ــى توجيــه التُّ الماكــرة أّدت إل

ولكــْن كان هنــاك اســتثناء واحــد لهــذه السلســلة مــن النتائــج الكارثيــة. قبــل حوالــي 
ســت أشــهر مــن إعــان اإلفــاس، اســتقال أحــد المديريــن التنفيذييــن الرئيســيين فــي 
شــركة إنــرون. ال أحــد يعــرف لمــاذا. تــرك لــو بــاي )Lou Pai( الشــركة فجــأة مــن دون ســابق 
إنــذار أو إشــارة. كان بــاي معروًفــا بكونــه قاســًيا فــي العمــل. وأّدت عاقــة الزنــا التــي 
ربطتــه بإحــدى راقصــات النــوادي إلــى طاقــه. وقــد أّدت إجــراءات الطــاق إلــى حاجتــه 
ــر مــن 2٨0 مليــون دوالر حيــن  ــرون نقــًدا. أخــذ أكث ــه فــي شــركة إن للمــال، فأخــذ حّصت
كان ســعر ســهم إنــرون حوالــي 53 دوالًرا. وبعــد ســتة شــهور، كان ســهم الشــركة 

فــي الحضيــض. 

ــه أيُّ اّتهــام لبــاي بشــأن جرائــم فضيحــة إنــرون، وفــي الحقيقــة، خــرج مــن تلــك   لــم ُيوجَّ
قــا مكســبا عظيمــا.  الفضيحــة محقَّ

كان اهلل صاحــب الســيادة علــى وضــع لــو بــاي كمــا كان صاحــب الســيادة علــى مــا مــّرت 
بــه جونــي إيريكســون تــادا. وهنــا، نســأل ثانيــًة األســئلة نفســها: أيــن كان اهلل؟ لماذا لم 
يمنــع هــذا األمــر؟ كيــف يمكــن هلل أن يســمح لبــاي بــأن ينجــو بفعلتــه؟ ليــس هــذا عــدالً! 
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                شاهد 

شــاهد الجلســة السادســة مــن »اإللــه الحقيقــي«، واكتــب مالحظاتــك فــي 
الفراغــات المتاحــة أدنــاه.

سؤاالن يزعجان المؤمنين وغير المؤمنين على السواء: 

1. لماذا تحدث أشياء رديئة للناس الصالحين؟ 

2. لماذا تحدث أشياء صالحة للناس األردياء؟ 

القضية الحقيقية هي ... »الحياة غير عادلة!« 

الحقيقة األعمق - هل اهلل __________________؟

                                      

تعريف عدل اهلل 

بَاُب َحْولَُه. الَْعْدُل َوالَْحقُّ قَاِعَدُة كُرِْسيِِّه.«  َحاُب َوالضَّ »السَّ

مزمور 97: 2

ــد العــدل فكــرة المســاواة األخالقيــة. القضــاء هــو تطبيــق  يجسِّ
المســاواة فــي كل األوضــاع األخالقيــة، ويمكــن أن يكــون حكــم 
ــو  ــه، وه ــر صالح ــي غي ــة أو ف ــع للمحاكم ــح الخاض ــي صال ــاء ف القض
ــة وإنصــاف اإلنســان أو عــدم عدالتــه  أمــر يعتمــد علــى مــدى عدال

ــلوكه.”  ــه وس ــي قلب ــه ف وإنصاف

- أ. و. توزر، معرفة القّدوس 

٦ الجلسة السادسة

الحياة في عالٍم ساقط الحياة مع اهلل 
في عالم كامل  

الحياة مع اهلل 
في عالم كامل  

رؤيا 21رؤيا 20تكوين 3تكوين 2-1

األبدية التي ال تنتهيالدينونة األخيرةالدينونة األولى الخليقة

نظرة كونية كتابية 



كيف يعِلن اهلل عدله لنا؟ 

1. من خال _______________________________________.

2. من خال _______________________________________.

»الَِّذيــَن يُظِْهــُروَن َعَمــَل النَّاُمــوِس َمْكتُوبـًـا ِف قُلُوِبِهــْم، َشــاِهًدا أَيًْضــا َضِمرُُهــْم َوأَفَْكارُُهْم 

ــًة، ِف الْيَــْوِم الَّــِذي ِفيــِه يَِديــُن اللــُه َسَائـِـَر النَّــاِس َحَســَب  ِفيــَا بَيَْنَهــا ُمْشــتَِكيًَة أَْو ُمْحتَجَّ

إِنِْجيِي ِبيَُســوَع الَْمِســيِح.«

)رومية 2: 16-15( 

»وهاتــان إًذا النقطتــان اللتــان أردُت تأكيدهمــا. أواًل، أن لــدى البشــر، 
ف بطريقــة  فــي كل األرض، فكــرة غريبــة مفادهــا أن عليهــم التصــرُّ
ــص مــن هــذه الفكــرة فــي الحقيقــة.  ُمعينــة، وال يســتطيعون التخلُّ
وثانًيــا، أّنهــم فــي الحقيقــة ال يســلكون بتلــك الطريقــة. إنهــم 
يعرفــون قانــون الطبيعــة، ومــع هــذا يتعّدونــه. هاتــان الحقيقتــان 

همــا أســاس كل تفكيــٍر صــاٍح بشــأن أنفســنا والكــون.«  

دة   - سي. إس. لويس، المسيحية المجرَّ   

3. من خال دوره بصفته _______________________________________.

لِنَي.«  َاَواِت، َوإَِل اللِه َديَّاِن الَْجِميعِ، َوإَِل أَْرَواِح أَبْرَاٍر ُمَكمَّ »وَكَِنيَسُة أَبَْكاٍر َمْكتُوِبنَي ِف السَّ

)عبانيني 12: 23( 

يَّــاُن الَْعــاِدُل،  »َوأَِخــرًا قـَـْد ُوِضــَع ِل إِكْلِيــُل الـْـِبِّ، الَّــِذي يََهبُــُه ِل ِف ذلـِـَك الْيَــْوِم، الــرَّبُّ الدَّ

َولَيْــَس ِل فََقــْط، بـَـْل لَِجِميــعِ الَِّذيــَن يُِحبُّــوَن ظُُهــورَُه أَيًْضــا.« 

)2تيموثاوس 4: 8( 

يُْنونَِة لاِلبِْن.«  »ألَنَّ اآلَب الَ يَِديُن أََحًدا، بَْل قَْد أَْعطَى كُلَّ الدَّ

)يوحنا 5: 22( 
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4. من خال الــــ  _______________________________________.

»فـَـِإنَّ الَْمِســيَح أَيًْضــا تَأَلَّــَم َمــرًَّة َواِحــَدًة ِمــْن أَْجــِل الَْخطَايـَـا، الْبَــارُّ ِمــْن أَْجــِل األََثـَـِة، لـِـَيْ 

بََنــا إَِل اللــِه، ُمَاتـًـا ِف الَْجَســِد َولِكــْن ُمْحيــًى ِف الــرُّوِح.«  يَُقرِّ

)1بطرس 3: 18( 

5. من خال وعد  _______________________________________.

- القضاء للمؤمنين، 1كورنثوس 3: 15-10
- القضاء لغير المؤمنين، عبرانيين 9: 2٧؛ رؤيا 20: 15-11 

كيف ينبغي أن نتجاوب مع عدل اهلل؟ 

1. ____________________ لتقبل يسوع المسيح ُمخلِّصا شخصيا وربا لك.

            )يوحنا 5: 22-24؛ 1بطرس 3: 1٨ ( 

2. ___________________ أن تنتقم لنفسك.

              )رومية 12: 21-1٧ (. 

ضــوء  فــي  وكنــوزك  وغنــاك  ومواهبــك  وقتــك  فــي  بعمــق   ___________________.3
عالمنــا. فــي  الحاصــل  والظلــم  المســيح«  قضــاء  »كرســي  حقيقــة 

 )2كورنثوس 5: 10؛ 1كورنثوس 3: 15-10 (. 

ق                  تعمَّ

يهـدف هـذا القسـم إلـى مسـاعدتك في اكتشـاف مـا تقوله كلمـة اهلل عن 
اهلل.  عدل 

1. اقرأ في مزمور 9٧: 2

٦ الجلسة السادسة

اهلليسوعاإلنسان



بَاُب َحْولَُه. الَْعْدُل َوالَْحقُّ قَاِعَدُة كُرِْسيِِّه.« َحاُب َوالضَّ برأيك، ما معنى هذه الكلمات؟ »السَّ

ــات التاليــة بحــرص  2. قــال فــارس إن اهلل أظهــر عدالتــه علــى الصليــب. اقــرأ اآلي
ن خمــس مشــاهدات أو ماحظــات بشــأن عــدل اهلل. وانتبــاه، ومــن ثــّم دوِّ

ــاِء،  ــا اآلَن فََقــْد ظََهــَر ِبــرُّ اللــِه ِبــُدوِن النَّاُمــوِس، َمْشــُهوًدا لَــُه ِمــَن النَّاُمــوِس َواألَنِْبيَ »َوأَمَّ

ِبــرُّ اللــِه ِباإِلميَــاِن ِبيَُســوَع الَْمِســيِح، إَِل كُلِّ َوَعــَل كُلِّ الَِّذيــَن يُْؤِمُنــوَن. ألَنَّــُه الَ فَــرَْق. إِِذ 

انـًـا ِبِنْعَمِتــِه ِبالِْفــَداِء الَّــِذي ِبيَُســوَع  الَْجِميــُع أَْخطـَـأُوا َوأَْعَوزَُهــْم َمْجــُد اللــِه، ُمتََبِِّريــَن َمجَّ

ْفــِح َعــِن  ــارًَة ِباإِلميَــاِن ِبَدِمــِه، إلِظَْهــاِر ِبــرِِّه، ِمــْن أَْجــِل الصَّ َمــُه اللــُه كَفَّ الَْمِســيِح، الَّــِذي قَدَّ

، لِيَُكــوَن بـَـارًّا َويـُـَبَِّر َمــْن  ــالَِفِة ِبِإْمَهــاِل اللــِه. إلِظَْهــاِر ِبــرِِّه ِف الزََّمــاِن الَْحــاِضِ الَْخطَايـَـا السَّ

ُهــَو ِمــَن اإِلميَــاِن ِبيَُســوَع. «

)رومية 3: 26-21( 

1 . ._____________________________________________________
2 .._____________________________________________________
3 .._____________________________________________________
4 .._____________________________________________________
5 .._____________________________________________________

ن ثاث مشاهدات حول عدالة اهلل. 3. دوِّ

مثــال: ليــس مــن إنســان يســتطيع أن يحيــا بحســب معيــار عدالــة اهلل فــي 
 .)21 )اآليــة  كامــل  بشــكٍل  القديــم  العهــد  شــريعة 

1 . ._____________________________________________________
2 .._____________________________________________________
3 .._____________________________________________________
4 .._____________________________________________________
5 .._____________________________________________________

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 
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ــم عــن الصليــب، قــال: »وفــرت محبــة اهلل مــا طالبــت بــه  4. حيــن كان فــارس يتكلَّ
قداســته وعدالتــه.« 

إن كان عليك أن تشرح هذه الجملة لشخٍص ما، فماذا ستقول؟ 

ــاب المزاميــر، واســمه آســاف، أســئلة  ــدى أحــد ُكّت 5. قبــل آالف الســنين، كانــت ل
ــب عــن األســئلة التــي  ــم أِج ــرأ مزمــور ٧3: 1-26، ث ــة العــدل. اق بشــأن اهلل وقضي

تليــه. 

ـــْوالَ  ـــاَي. لَ ـــزِلُّ قََدَم ـــَكاَدْت تَ ـــا فَ ـــا أَنَ ـــِب. أَمَّ ـــاِء الَْقلْ ـــَل، ألَنِْقيَ ـــُه إلِْسَائِي ـــٌح الل ـــا َصالِ َ »إِنَّ

ـــُه  ـــالََمَة األَْشَاِر. ألَنَّ ـــُت َس ـــَن، إِْذ َرأَيْ ِي ـــَن الُْمتََكبِّ ـــرُْت ِم ـــَواِت. ألَنِّ ِغ ـــْت َخطَ ـــٌل لَزَلَِق قَلِي

ـــَشِ  ـــَع الْبَ ـــاِس، َوَم ـــِب النَّ ـــوا ِف تََع ـــِمنٌي. لَيُْس ـــُمُهْم َس ـــَدائُِد، َوِجْس ـــْم َش ـــْت ِف َمْوتِِه لَيَْس

ـــَن  ـــْم ِم ـــْت ُعيُونُُه ـــْم. َجَحظَ ـــْوٍب ظُلَْمُه ـــوا كَثَ ـــاَء. لَِبُس ـــُدوا الِْكْبِيَ ـــَك تََقلَّ ـــوَن. لِذلِ َ يَُصابُ

ـــالَِء  ـــَن الَْع ـــًا. ِم ِّ ظُلْ ـــشَّ ـــوَن ِبال ـــتَْهزِئُوَن َويَتََكلَُّم ـــِب. يَْس َراِت الَْقلْ ـــوُّ ـــاَوُزوا تََص ـــْحِم. َج الشَّ

ـــُع  ـــَك يَرْج ـــىَّ ِف األَرِْض. لِذلِ ـــَنتُُهْم تَتََم ـــَاِء، َوأَلِْس ـــْم ِف السَّ ـــوا أَفَْواَهُه ـــوَن. َجَعلُ يَتََكلَُّم

ـــْم.  ـــوَن ِمْنُه ـــٍة مُيْتَصُّ ـــاٍه ُمْرِويَ ـــا، وَكَِميَ ـــْعبُُه إَِل ُهَن َش

ـــُم األَْشَاُر،  ـــَوَذا هـــؤاُلَِء ُه ـــٌة؟« ُه ـــِيِّ َمْعرِفَ ـــَد الَْع ـــْل ِعْن ـــُه؟ َوَه ـــُم الل ـــَف يَْعلَ ـــوا: »كَيْ َوقَالُ

ــلُْت  ــالً َوَغَسـ ــي بَاِطـ ــُت قَلِْبـ ــْد َزكَّيْـ ــا قَـ ـ ــِرُوَن ثَْرَوًة.َحقًّ ــِر يُْكـ ْهـ ــَتِيِحنَي إَِل الدَّ َوُمْسـ

ُث  ـــدِّ ـــُت أَُح ـــْو قُلْ ـــاٍح. لَ ـــُت كُلَّ َصبَ ـــُه، َوتَأَدَّبْ ـــْوَم كُلَّ ـــا الْيَ ـــُت ُمَصابً . وَكُْن ـــَديَّ ـــاَوِة يَ ِبالنََّق

 . ـــيَّ ـــٌب ِف َعيَْن ـــَو تََع ـــَذا، إَِذا ُه ـــَة ه ـــْدُت َمْعرِفَ ـــاَّ قََص ـــَك. فَلَ ـــِل بَِني ـــَدرُْت ِبِجي ـــَذا، لََغ هَك

ــْم.  ــَق َجَعلْتَُهـ ــا ِف َمزَالِـ ـ ــْم. َحقًّ ــُت إَِل آِخرَتِِهـ ــِه، َوانْتَبَْهـ ــاِدَس اللـ ــُت َمَقـ ــى َدَخلْـ َحتَـّ

ـــي.  َواِه ـــَن الدَّ ـــوا ِم ـــوا، فَُن ـــًة! اْضَمَحلُّ ـــرَاِب بَْغتَ ـــاُروا لِلَْخ ـــَف َص ـــَواِر. كَيْ ـــَقطْتَُهْم إَِل الْبَ أَْس

ــي،  ــَر قَلِْبـ ــُه َتَرَْمـ ــُر َخيَالَُهْم.ألَنَـّ ــِظ تَْحتَِقـ ـ ــَد التَّيَقُّ ، ِعْنـ ــا رَبُّ ــِظ يَـ ـ ــَد التَّيَقُّ ــٍم ِعْنـ كَُحلْـ

. َوأَنَـــا بَلِيـــٌد َوالَ أَْعـــرُِف. ِصُْت كَبَِهيـــٍم ِعْنـــَدَك. َولِكنِّـــي َداِئًـــا  َوانْتََخْســـُت ِف كُلْيَتَـــيَّ

ـــْن ِل  ـــُذِن. َم ـــٍد تَأُْخ ـــُد إَِل َمْج ـــي، َوبَْع ـــَك تَْهِديِن ـــى. ِبَرأِْي ـــِدي الْيُْمَن ـــْكَت ِبيَ ـــَك. أَْمَس َمَع

ـــي  ـــرَُة قَلِْب ـــي. َصْخ ـــي َوقَلِْب ـــَي لَْحِم ـــْد فَِن ـــيْئًا ِف األَرِْض. قَ ـــُد َش ـــَك الَ أُِري ـــَاِء؟ َوَمَع ِف السَّ

ْهـــِر.« َونَِصيِبـــي اللـــُه إَِل الدَّ

٦ الجلسة السادسة
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ما اآلية التي تلفت انتباهك بشكٍل خاّص؟ لماذا؟

اكتــب ثــالث أفــكار متبّصــرة تراهــا فــي هــذا المقطــع عــن الطريقــة التــي ينبغــي 
ــر بهــا بشــأن الظلــم. أن نفكِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .. 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. 2

3 ..--------------------------------------------

6. اقرأ 1كورنثوس 3: 15-10. 

ـــي  ـــُر يَبِْن ـــا، َوآَخ ـــُت أََساًس ـــْد َوَضْع ـــٍم قَ ـــاٍء َحِكي ـــاِة ِل كَبَنَّ ـــِه الُْمْعطَ ـــِة الل ـــَب نِْعَم »َحَس

ـــَع  ـــٌد أَْن يََض ـــتَِطيُع أََح ـــُه الَ يَْس ـــِه. فَِإنَّ ـــي َعلَيْ ـــَف يَبِْن ـــٍد كَيْ ـــْر كُلُّ َواِح ـــْن فَلْيَْنظُ ـــِه. َولِك َعلَيْ

ــِذي ُهـــَو يَُســـوُع الَْمِســـيُح. َولِكـــْن إِْن كَاَن أََحـــُد  ــِذي ُوِضـــَع، الَـّ أََساًســـا آَخـــَر َغـــْرَ الَـّ

ـــُل  ـــا، فََعَم ـــبًا، قَشًّ ـــبًا، ُعْش ـــًة، َخَش ـــارًَة كَِرميَ ـــًة، ِحَج ـــا، ِفضَّ ـــاِس: َذَهبً ـــَل هـــَذا األََس ـــي َع يَبِْن

ـــاُر  ـــتَْمتَِحُن النَّ ـــتَْعلَُن، َوَس ـــاٍر يُْس ـــُه ِبَن ـــيُبَيُِّنُه. ألَنَّ ـــْوَم َس ـــرًا ألَنَّ الْيَ ـــيَِصُر ظَاِه ـــٍد َس كُلِّ َواِح

ـــرًَة.إِِن  ـــيَأُْخُذ أُْج ـــِه فََس ـــاُه َعلَيْ ـــْد بََن ـــٍد قَ ـــُل أََح ـــَي َعَم ـــَو. إِْن بَِق ـــا ُه ـــٍد َم ـــَل كُلِّ َواِح َعَم

ـــاٍر.« ـــَا ِبَن ـــْن كَ ـــيَْخلُُص، َولِك ـــَو فََس ـــا ُه ، َوأَمَّ ـــيَْخَسُ ـــٍد فََس ـــُل أََح ـــَتََق َعَم اْح

مــن أجــل الوصــول إلــى فهــم أفضــل لســياق هــذا المقطــع، اعمــل بحثــا فــي 
اإلنترنــت عــن التعبيــر “bema seat of Christ” أو “كرســي قضــاء المســيح”. 

م فــي هــذا القســم، مــا الــذي  فــي نظــرك إلــى هــذا المقطــع والتعليــم الُمقــدَّ
ــه اهلل لــك شــخصيًا؟  يقول
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٧. رؤيــا 20: 11-15 مقطــع يتعلــق بدينونــة العــرش العظيــم األبيــض، أي الدينونــة 
األخيــرة لغيــر المؤمنيــن. اقــرأ هــذا المقطــع، وأجــب عــن األســئلة التــي تليــه. 

ـــِت األَرُْض  ـــِه َهَربَ ـــْن َوْجِه ـــِذي ِم ـــِه، الَّ ـــَس َعلَيْ ـــَض، َوالَْجالِ ـــًا أَبْيَ ـــا َعِظي ـــُت َعرًْش ـــمَّ َرأَيْ »ثُ

ـــاَم  ـــنَي أََم ـــاًرا َواِقِف ـــاًرا وَكِبَ ـــَواَت ِصَغ ـــُت األَْم ـــٌع! َوَرأَيْ ـــَا َمْوِض ـــْد لَُه ـــْم يُوَج ـــَاُء، َولَ َوالسَّ

ـــاَّ  ـــَواُت ِم ـــَن األَْم ـــاِة، َوِدي ـــْفُر الَْحيَ ـــَو ِس ـــُر ُه ـــْفٌر آَخ ـــَح ِس ـــَفاٌر، َوانَْفتَ ـــْت أَْس ـــِه، َوانَْفتََح الل

ُهـــَو َمْكتُـــوٌب ِف األَْســـَفاِر ِبَحَســـِب أَْعَالِِهـــْم. َوَســـلََّم الْبَْحـــُر األَْمـــَواَت الَِّذيـــَن ِفيـــِه، 

ـــِه.  ـــِب أَْعَالِ ـــٍد ِبَحَس ـــوا كُلُّ َواِح ـــَا. َوِديُن ـــَن ِفيِه ـــَواَت الَِّذي ـــُة األَْم ـــْوُت َوالَْهاِويَ ـــلََّم الَْم َوَس

ـــْم  ـــْن لَ ـــاِن. وَكُلُّ َم ـــْوُت الثَّ ـــَو الَْم ـــَذا ُه ـــاِر. ه ـــْرَِة النَّ ـــُة ِف بَُح ـــْوُت َوالَْهاِويَ ـــِرَح الَْم َوطُ

ـــاِر.«  ـــْرَِة النَّ ـــِرَح ِف بَُح ـــاِة طُ ـــْفِر الَْحيَ ـــا ِف ِس ـــْد َمْكتُوبً يُوَج

 بعــد قراءتــك لهــذا المقطــع، مــا الكلمــات الثالثــة التــي يمكنــك أن تســتخدمها 
لتلخيــص هــذا الحدث؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .. 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. 2

3 ..--------------------------------------------

كيف ينبغي لحقيقة هذه الدينونة أن تؤثِّر فيك شخصيًا؟ 

                عش التعليم 

ــة  ــذه الجلس ــي ه ــه ف ــا تعّلمت ــق م ــي تطبي ــم ف ــذا القس ــاعدك ه سيس
التعليميــة، ووضعــه موضــع الممارســة. 

1. اقرأ رومية 12: 21-14. 

»بَارِكُـوا َعـَل الَِّذيَن يَْضطَِهُدونَُكـْم. بَارِكُوا َوالَ تَلَْعُنوا. فَرًَحا َمَع الَْفرِِحـنَي َوبَُكاًء َمَع الْبَاكنَِي. 

نَي ِباألُُموِر الَْعالِيَِة بَْل ُمْنَقاِديَن إَِل الُْمتَِّضِعنَي. نَي بَْعُضُكْم لِبَْعٍض اْهِتَاًما َواِحًدا، َغْرَ ُمْهتَمِّ ُمْهتَمِّ

٦ الجلسة السادسة
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. ُمْعتَِنـــنَي ِبأُُمـــوٍر  الَ تَُكونُـــوا ُحَكـــَاَء ِعْنـــَد أَنُْفِســـُكْم. الَ تَُجـــاُزوا أََحـــًدا َعـــْن َشّ ِبـــَشّ

ـــاِس.  ـــَع النَّ ـــالُِموا َجِمي ـــْم َس ـــا فََحَســـَب طَاقَِتُك ـــاِس.إِْن كَاَن ُمْمِكًن اَم َجِميـــعِ النَّ ـــدَّ ـــَنٍة قُ َحَس

ـــوٌب: »ِلَ  ـــُه َمْكتُ ـــِب، ألَنَّ ـــا لِلَْغَض ـــوا َمَكانً ـــْل أَْعطُ ـــاُء، بَ ـــا األَِحبَّ ـــُكْم أَيَُّه ـــوا ألَنُْفِس الَ تَْنتَِقُم

ـــِقِه.  ـــَش فَاْس ـــُه. َوإِْن َعِط ـــُدوَُّك فَأَطِْعْم ـــاَع َع ـــِإْن َج .فَ ـــوُل الرَّبُّ ـــاِزي يَُق ـــا أَُج ـــُة أَنَ النَّْقَم

ـــِب  ـــِل اْغلِ ُّ بَ ـــشَّ ـــَك ال ـــِه.« الَ يَْغلِبَنَّ ـــَل َرأِْس ـــاٍر َع ـــَر نَ ـــْع َجْم ـــَذا تَْجَم ـــَت ه ـــَك إِْن فََعلْ ألَنَّ

ـــْرِ.« َّ ِبالَْخ ـــشَّ ال

ره باستمرار من هذا المقطع. ما أكثر شيٍء يمكنك أن تتعّلمه وتتذكَّ

هــل مــن إنســان تحتــاج إلــى أن »تجمــع جمــر نــار علــى رأســه«؟ مــا هــي الخطــوة 
العمليــة التــي يمكنــك أن تأخذهــا هــذا األســبوع؟

ــص من مشــاعر المــرارة والضغينــة تجاهه؟  هــل مــن إنســان تحتــاج إلــى أن  تتخلَّ
ر مــن هــذه المشــاعر. كيــف يمكــن  اقــِض بعــض الوقــت اكتــب فيهــا صــالة للتحــرُّ

لحقيقــة هــذه الدينونــة/ القضــاء أن تؤثِّــر فيك شــخصيًا؟
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2. بصفتنـا أتباعـا للمسـيح، علينـا أن نظِهـر شـخصية وطبيعـة اهلل فـي 
حياتنـا. وألن اهلل عـادل، ينبغـي أن نهتـم بالعدالـة ونسـعى بنشـاط إلـى 
مـن  قـدر  أكبـر  لـك  تسـبِّب  التـي  الظلـم  ناحيـة  مـا  وتحقيقهـا.  العدالـة 
االنزعـاج والغضـب؟ كيـف ينبغـي لحقيقـة هـذه الدينونـة أن تؤثِّـر فيـك 

شـخصيا؟ 

قبـل أن ننهـي هـذا القسـم، اقـِض بعـض الوقـت فـي الصـالة ألجـل 
نيـن أو مجموعـات معينـة تتعـّرض للظلـم. أنـاٍس ُمعيَّ

    شارك التعليم 

ــش   ــات. ناق ــي عالق ــون ف ــا لنك ــا ألن اهلل خلقن ــل مع ــاٍل أفض ــي ح ــون ف نك
ــرة.  ــة صغي ــق أو مجموع ــع صدي ــة م ــئلة التالي األس

ف بكلماتــك الخاّصــة عــدل اهلل؟ كيــف يختلــف عــن عــدل البشــر؟  1. كيــف تعــرِّ
)خيــار: اطلــب مــن جميــع َمــن فــي المجموعــة أن يقضــوا بضــع دقائــق يكتبــون 
فيهــا إجاباتهــم، ومــن ثــم اطلــب مــن كّل واحــد أن يقــرأ إجابتــه للمجموعــة. أو 

يمكــن لــكّل واحــد أن يمــّرر إجابتــك لشــخٍص آخــر ليقرأهــا بصــوٍت مســموع.( 

2. لــو ُســِنحت لــك الفرصــة ألن تجالــس اهلل علــى فنجــان قهــوة، وتســأله ســؤاالً 
واحدًا فقط عن وضٍع أو حدٍث ينطوي على ظلٍم أو عدم عدل، فماذا ستسأله؟ 

٦ الجلسة السادسة
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 الجلسة السادسة

3. مــن أجــل أن نفهــم عــدل اهلل فهمــا حقيقــا، علينــا أن ننظــر إلــى مــا وراء 
ــا  ــارس: »م ــال ف ــر التــي تشــمل الســرمدية. ق ــر فــي الصــورة األكب ــخ، ونفكِّ التاري
بيــن هــذه الحيــاة والحيــاة اآلتيــة، عليــك وعلــّي أن نعــرف أّنــه ليــس مــن إنســان 
عــاش علــى األرض عقــد صفقــة فاشــلة، حّتــى لــو بــدا األمــر كذلــك اآلن. فقــد أثبــت 
ــه قــاٍض عــادل.« هــل يســاعد هــذا الــكام فــي شــرح الفــرق مــا  اهلل وســيثِبت أّن

ــرّد علــى هــذا الــكام؟  بيــن الظلــم فــي الحيــاة وعــدل اهلل الكامــل؟ بمــاذا ت

4. كيــف ُتظِهــر ذبيحــة الصليــب، أي مــوت يســوع المســيح ألجــل خطايــا العالــم، 
عــدل اهلل؟ 

5. بصفتنــا أتبــاع يســوع المســيح، علينــا أن نعكــس طبيعــة اهلل. وألن اهلل عادل، 
ينبغــي أن نهتــم بالعــدل. مــا أكثــر ظلــٍم يزعجــك ويثيــر غضبــك؟ هــل مــن طــرٍق 
يمكنــك أن تكــون بهــا ظالمــا فــي تعاُملــك مــع اآلخريــن؟ إن كانــت هنــاك طــرق، 

فمــا هــي؟ 
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الجلسة السابعة

محبة  اهلل

»اُنْظُُروا أَيََّة َمَحبٍَّة أَْعطَانَا اآلُب َحتَّى نُْدَعى أَْوالََد اللِه!«

1يوحنا 3: 1  
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   ابدٔا هنا 

ادرس هذا القسم قبل ٔان تشاهد الفيديو.

ف المحبة/ الحب حين كنَت في سن السابعة عشرة؟   كيف كنَت تعرِّ

ف المحبة/ الحّب اآلن؟  كيف تعرِّ

م  ــر فــي محبــة اهلل، مــا الصفــات الخمســة التــي تــرى أنهــا تقــدِّ حيــن تفكِّ
أفضــل وصــٍف لمحبتــه؟

1 . ._____________________________________________________
2 .._____________________________________________________
3 .._____________________________________________________
4 .._____________________________________________________
5 .._____________________________________________________

كان راٍع يـزور هـاواي. ولكـن بسـبب فـرق الوقـت، لـم يكـن يسـتطيع أن ينـام. وهكـذا، 
فـي وقـٍت متأخـر مـن الليل، ذهب ليتمّشـى، فأخذ يجـول إلى أن دخل مقهى ومطعم 
يبقـى طيلـة الليـل. وبينمـا كان يحتسـي قهوتـه، سـمع نقاشـا كان يدور علـى الطاولة 
ث عـن كـون  المجـاورة. كان الحـوار بيـن أربـع فتيـات زانيـات. كانـت إحـدى الشـابات تتحـدَّ

اليـوم التالـي هـو يـوم عيـد ميادهـا، وأّنـه لـم يحصـل أن احتفلـت بعيـد ميادها.

وبعد أن غادرن، ذهب الراعي إلى مالك المقهى والمطعم، وعرف منه أن تلك السيدات 
يأتين في نفس الوقت كلَّ ليلة. ولذا، سأل إن كان يمكنه أن يقيم احتفاالً لهذه السيدة.

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

٧ الجلسة السابعة



وفي الليلة التالية، في الساعة الثانية والنصف من الصباح، عاد الراعي إلى المطعم. 
كان قد رتَّب إلعداد كعكة عيد مياد. وكان صاحب المقهى قد أخبر بعض السـيدات 

األخريات بما كان سيحدث، وأتى بعض السيدات األخريات ليكنَّ جزءًا من المفاجأة. 

حيـن دخلـت تلـك الشـابة إلـى المطعـم، بدأ الجميع يغنون لها: »سـنة حلـوة،« فما كان 
منهـا إال أن أندفعـت بالبـكاء. وأحضـروا الكعكـة، ولكّنهـا كانـت ممتلئـة بالفـرح حّتـى 
إّنهـا لـم تـِرد أن تـؤَكل الكعكـة، فسـألْت إن كان يمكنهـا أن تأخذهـا معهـا إلـى البيت، 

القريـب مـن المطعم. 

وبعـد أن غـادرت، قـال الراعـي إنـه لـم يكـن يعـرف ما عليـه عمله، ولذا قال: »لـَم ال نتوقف 
ونصّلـي ألجـل أغنيـس؟« وبعـد الصـاة، قـال صاحـب المطعـم: »لـم تخِبرنـا أنـك قـس. 
مـن أيِّـة كنيسـة أنـت؟ إلـى أي نـوٍع مـن الكنائـس تنتمـي؟« فأجـاب الراعـي: »أنـا مـن نوع 

الكنائـس التـي تقيـم حفـاٍت للزناة.« 

ربمـا ال يكـون انكسـارنا وانحرافنـا فاضحيـن وواضحيـن قـدر مـا ُيـرى عنـد هـذه الزانيـة، 
ولكن الحقيقة هي أن كل واحٍد منا مكسـور بدرجٍة ال يمكن إصاح كسـره. ومع هذا، 
ـر عـن محبة ثورية سـخية غير مشـروطة فائقة  فـإن أبانـا السـماوي اللطيـف الـودود يعبِّ

نحونا. 

                شاهد 

شــاهد الجلســة الســابعة مــن »اإللــه الحقيقــي«، واكتــب مالحظاتــك فــي 
الفراغــات المتاحــة أدنــاه.

تعريف محبة اهلل: 

س المتأصــل نحــو كل مــا خلقــه، وهــو مــا يدفعــه  محبــة اهلل هــي ميلــه الُمقــدَّ
ــر عــن عاطفــًة غيــر مشــروٍط وتقويــم اختيــاري منتقــى مــن أجــل توفيــر  ألن يعبِّ
أســمى وأفضــل نوعيــة حيــاة ووجــود اآلن وإلــى األبــد لمــن هــم موضــوع محبتــه. 
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Agape  سمات محبة اهلل

- معطية

- ُمضّحية 

- غير مشروطة 

- ال حدود لها 

المحبــة هــي إعطــاء شــخٍص آخــر مــا يكــون فــي أمــّس الحاجــة إليــه حيــن يكــون 
غيــر مســتحّق بالمــرة، بتكلفــة شــخصية باهظــة. 

محبة اهلل لك تعني ... 

1. أفكاره ونياته وخططه ورغباته لك هي دائما لخيرك ال لضررك أبدًا. 

2. هـو لطيـف وصريـح ويمكـن االقتـراب منـه والتعامـل معـه، ويتـوق ألن يكـون 
صديقـك. 

أن يســمح  اختــار  وآمالــك وأحامــك، وقــد  ألمــك وفرحــك  يتفهــم عاطفيــا   .3
تؤثِّــر فــي ســعادته.  بــأن  لســعادتك 

4. هــو ُيَســر بــك كمــا أنــَت، بغــّض النظــر مطلقــا عن مــدى جودة أدائــك وإنجازاتك 
أو عدمها. 

ُيعِلن اهلل محبته لنا من خالل ...

1. ____________________ خلقك ألجل ذاته. 

            ) تكوين 1: 26-2٧؛ كولوسي 1: 16  ( 

2. ___________________ هو ُيظِهر لطفه وإحسانه للجميع. 

                                      )مّتى 5: 44-45؛ أعمال 1٧: 24-2٧  (. 

3.___________________ أتى في الجسد. 

)لوقا 19: 10؛ يوحنا 4: 24-23  (.      

ر للذات.  4.___________________ هو يؤّدبنا لحمايتنا من السلوك المدمِّ

         )عبرانيين 12: 6 (. 

٧ الجلسة السابعة



فــي  للطبيعــة  فائقــة  بطريقــة  محبتــه  يســكب  هــو   ___________________.5
القــّدوس.  بروحــه  قلوبنــا 

     )رومية 5: 5 (. 

6.___________________ أعلن اهلل االبن طبيعة محبة اهلل لنا.

- كانت حياة يسوع صورًة للرأفة والرحمة والنعمة والحق )يوحنا 1: 14(

- شرح يسوع في تعليمه محبة اهلل.     )لوقا 15( 

- أظهر موت يسوع مدى محبة اهلل.      )يوحنا 3: 16؛ 1يوحنا 3: 16؛ 
                                                                رومية 5: ٨( 

َ َمَحبَّتَُه لََنا، ألَنَُّه َونَْحُن بَْعُد ُخطَاٌة َماَت الَْمِسيُح ألَْجلَِنا.«  »َولِكنَّ اللَه بنَيَّ

)رومية 5: ٨( 

كيف ينبغي أن نتجاوب مع محبة اهلل؟ 

1. ينبغي أن ___________________ باإليمان في قلوبنا. 

ا كُلُّ الَِّذيَن قَِبلُوُه فَأَْعطَاُهْم ُسلْطَانًا أَْن يَِصرُوا أَْوالََد اللِه، أَِي الُْمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه.«  »َوأَمَّ

)يوحنا 1: 12( 

نا.  2. ينبغي أن __________________________ أن اهلل يحبُّ

3. ينبغي أن __________________________. 

 »! »يَا أَْوالَِدي، الَ نُِحبَّ ِبالَْكالَِم َوالَ ِباللَِّساِن، بَْل ِبالَْعَمِل َوالَْحقِّ

)1يوحنا 3: 18( 
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ق                  تعمَّ

يهـدف هـذا القسـم إلـى مسـاعدتك في اكتشـاف مـا تقوله كلمـة اهلل عن 
اهلل.  محبة 

1. علــى ســلَّم مــن 1 - 10، مــا مقــدار شــعورك واختبــارك وإحساســك بأنــك 
محبــوب مــن اهلل؟ اكتــب فــي جملــٍة أو جملتيــن الســبب وراء الرقــم الــذي 

حّددتــه. 

2. أعطى فارس في الفيديو التعريف التالي لمحبة اهلل: 

س المتأصــل نحــو كل مــا خلقــه، وهــو مــا  محبــة اهلل هــي ميلــه الُمقــدَّ
ــر عــن عاطفــًة غيــر مشــروط وتقويــم اختيــاري منتقــى  يدفعــه ألن يعبِّ
مــن أجــل توفيــر أســمى وأفضــل نوعيــة حيــاة ووجــود اآلن وإلــى األبــد لمــن 

هــم موضــوع محبتــه. 

فــي الفــراغ المتــاح تاليــا، قــارن مــا بيــن نظــرة العالــم للمحبــة مــع تعريــف  
محبــة اهلل الــذي يعطيــه فــارس. 

ث فــارس عــن نظــرة محبــة مبنيــة علــى األداء بمقابــل محبــة اهلل  3. تحــدَّ
ــق حديثــه باالعتقــاد بحاجتــك ألن تتصــرف  المبنيــة علــى النعمــة. يتعلَّ
بطريقــٍة معينــة للحصــول علــى محّبــة اهلل بمقابــل اإليمــان بأنــك محبــوب 

محبــة غيــر مشــروطة. 

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

محبة اهللمحبة العالم

٧ الجلسة السابعة



 الجلسة السابعة

ِصف رحلتك الروحية في هذا األمر؟ 

4. قال فارس إن محبة اهلل لك تعني ... 

- أفكاره ونياته وخططه ورغباته لك هي دائما لخيرك ال لضررك أبدًا. 

- هـو لطيـف وصريـح ويمكـن االقتـراب منـه والتعامـل معـه، ويتـوق إلـى أن  
يكـون صديقـك. 

أن يسـمح  اختـار  وقـد  وأحامـك،  وآمالـك  ألمـك وفرحـك  يتفهـم عاطفيـا   -
بسـعادته.  تؤثِّـر  بـأن  لسـعادتك 

أدائـك  جـودة  مـدى  عـن  مطلقـا  النظـر  بغـض  أنـَت،  كمـا  بـك  ُيَسـر  هـو   -
عدمهـا.  أو  وإنجازاتـك 

ـر عـن عاطفتـه  الّنـاس والظـروف واألحـداث حولـك ليعبِّ - هـو يديـر ويوّجـه 
م لـك أسـمى خيـر.  ومحبتـه وتقويمـه المنتقـى مـن أجـل أن يقـدِّ

أي من هذه المعاني الخمسة تجده األصعب للتصديق؟ ولماذا؟ 

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________
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5. اقــرأ لوقــا 15: 11-31. إن كنــَت تعــرف القصــة، فقــد تحتــاج إلــى أن تقــرأ 
س غيــر التــي أنــَت معتــاٌد عليهــا.  القّصــة مــن ترجمــٍة أخــرى للكتــاب الُمقــدَّ
فــي المــّرة األولــى، اقرأهــا بعيــون االبــن الضــال. وفــي المــّرة الثانيــة اقرأهــا 

بعيــون األب.

ما الفكرة الرئيسية التي كانت لديك عن االبن الضال؟

ما الفكرة الرئيسية التي كانت لديك عن األب؟

6. اقــرأ 1يوحنــا 4: ٧-1٨، واكتــب خمــس مشــاهدات وماحظــات تراهــا عــن 
محبــة اهلل فــي هــذا المقطــع.

1 . ._____________________________________________________
2 .._____________________________________________________
3 .._____________________________________________________
4 .._____________________________________________________
5 .._____________________________________________________

٧. اقرأ عبرانيين 12: 11-4. 

ــِذي  ــيتُُم الَْوْعــَظ الَّ ــْد نَِس ــِة، َوقَ ِم ُمَجاِهِديــَن ِضــدَّ الَْخِطيَّ ــى الــدَّ ــُد َحتَّ ــْم تَُقاِوُمــوا بَْع »لَ

، َوالَ تَُخــْر إَِذا َوبََّخَك. ألَنَّ الَّــِذي يُِحبُُّه  يَُخاِطبُُكــْم كَبَِنــنَي: »يـَـا ابِْنــي الَ تَْحتَِقــْر تَأِْديَب الــرَّبِّ

الــرَّبُّ يَُؤدِّبـُـُه، َويَْجلـِـُد كُلَّ ابـْـٍن يَْقبَلُُه.« إِْن كُْنتُْم تَْحتَِملـُـوَن التَّأِْديَب يَُعاِملُُكــُم اللُه كَالْبَِننَي.

٧ الجلسة السابعة

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 



فَــأَيُّ ابْــٍن الَ يَُؤدِّبُــُه أَبُــوُه؟ َولِكــْن إِْن كُْنتُــْم ِبــالَ تَأِْديــٍب، قَــْد َصــاَر الَْجِميــُع ُشَكَاَء ِفيــِه، 

فَأَنْتـُـْم نُُغــوٌل الَ بَُنــوَن. ثـُـمَّ قـَـْد كَاَن لََنــا آبـَـاُء أَْجَســاِدنَا ُمَؤدِِّبــنَي، وَكُنَّــا نََهابُُهْم. أَفـَـالَ نَْخَضُع 

ا ألَِب األَْرَواِح، فََنْحيَــا؟ ألَنَّ أُولِئــَك أَدَّبُونَــا أَيَّاًمــا قَلِيلَــًة َحَســَب اْسِتْحَســانِِهْم،  ِبــاألَْوَل ِجــدًّ

ــا هــَذا فَأَْجــِل الَْمْنَفَعــِة، لِــَيْ نَْشــَتَِك ِف قََداَســِتِه. َولِكــنَّ كُلَّ تَأِْديــٍب ِف الَْحــاِضِ الَ  َوأَمَّ

ــالَِم.« بـُـوَن ِبــِه َثـَـَر ِبــّر لِلسَّ ــا أَِخــرًا فَيُْعِطــي الَِّذيــَن يَتََدرَّ يـُـَرى أَنَّــُه لِلَْفــَرحِ بـَـْل لِلَْحــزَِن. َوأَمَّ

ث هـذا المقطـع عـن التأديـب باعتباره عالمـة على محبـة اهلل. ما األمر  يتحـدَّ
الـذي يلفـت انتباهك بشـكٍل خاّص فـي هذا المقطـع؟ لماذا؟

٨. اقرأ أفسس 3: 19-14. 

ى كُلُّ  ــمَّ ــُه تَُس ــِذي ِمْن ــيِح، الَّ ــوَع الَْمِس ــا يَُس ــَدى أَِب َربَِّن ــيَّ لَ ــي ُركْبَتَ ــبَِب هــَذا أَْحِن »ِبَس

ــُدوا  ــِدِه، أَْن تَتَأَيَّ ــى َمْج ــِب ِغَن ــْم ِبَحَس ــَيْ يُْعِطيَُك ــَل األَرِْض. لِ ــَاَواِت َوَع ــرٍَة ِف السَّ َعِش

ِة ِبُروِحــِه ِف اإلِنَْســاِن الْبَاِطــِن، لِيَِحــلَّ الَْمِســيُح ِباإِلميَــاِن ِف قُلُوِبُكــْم، َوأَنْتُــْم  ِبالُْقــوَّ

يِســنَي،  ُســوَن ِف الَْمَحبَّــِة، َحتَّــى تَْســتَِطيُعوا أَْن تُْدرِكُــوا َمــَع َجِميــعِ الِْقدِّ لُــوَن َوُمتَأَسِّ ُمتَأَصِّ

ــَة الَْمِســيِح الَْفائَِقــَة الَْمْعرِفَــِة،  َمــا ُهــَو الَْعــرُْض َوالطُّــوُل َوالُْعْمــُق َوالُْعلْــُو، َوتَْعرِفُــوا َمَحبَّ

ــِه.« ــْلِء الل ــوا إَِل كُلِّ ِم ــَيْ َتْتَلِئُ لِ

ما معنى أن نكون متأصلين ومتأّسسين في المحبة؟ 
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                عش التعليم 

ــة  ــذه الجلس ــي ه ــه ف ــا تعّلمت ــق م ــي تطبي ــم ف ــذا القس ــاعدك ه سيس
التعليميــة، ووضعــه موضــع الممارســة. 

ر بالوقت الذي  ر محبتنا األولى. فكِّ 1. يدعونا سـفر الرؤيا 2: 4 إلى أن نتذكَّ
بدأت فيه بالسـير مع يسـوع المسيح. 

رتك محبة المسيح؟  كيف غيَّ

هل هناك أية طريقة أو ناحية فترت أو بردت فيها في محبتك للمسيح؟ 

»! 2. اقرأ 1يوحنا 3: 1٨.  »يَا أَْوالَِدي، الَ نُِحبَّ ِبالَْكالَِم َوالَ ِباللَِّساِن، بَْل ِبالَْعَمِل َوالَْحقِّ

مـا الخطـوة العمليـة التـي أنـَت مسـتعّد ألن تأخذهـا فـي هـذا األسـبوع 
إلظهـار محبـة اهلل لشـخٍص مـا فـي عالمـك؟ 

3. اقرأ 2كورنثوس 5: 15-14. 

ــاَت  ــْد َم ــٌد قَ ــُه إِْن كَاَن َواِح ــَذا: أَنَّ ــُب ه ــُن نَْحِس ــا. إِْذ نَْح ــيِح تَْحُرُنَ ــَة الَْمِس »ألَنَّ َمَحبَّ

ألَْجــِل الَْجِميــعِ، فَالَْجِميــُع إًِذا َماتـُـوا. َُهــَو َمــاَت ألَْجــِل الَْجِميــعِ َكْ يَِعيــَش األَْحيَــاُء ِفيــَا 

ــاَم.« ــْم َوقَ ــاَت ألَْجلِِه ــِذي َم ــْل لِلَّ ــُد الَ ألَنُْفِســِهْم، بَ بَْع

رنـا بعمـل محبـة المسـيح، وتلـك المحبـة نفسـها تدفعنـا اآلن إلـى أن   تغيَّ
نشـاركها مـع آخريـن بعيديـن عـن اهلل. مـن هـو الشـخص الـذي تعـرف أنـه 
بحاجـة إلـى أن يختبـر محبـة اهلل؟ صـلِّ ألجلـه اآلن، وتعّهـد بينـك وبيـن الـرب

٧ الجلسة السابعة
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ثـه عـن محبـة اهلل. إْذ نصـل إلـى ختـام دراسـتنا لهـذا الموضـوع،  بـأن تحدِّ
والسـخية  الغنيـة  علـى محبتـه  بالصـاة شـاكرًا اهلل  اقـِض بضـع دقائـق 
وغيـر المشـروطة التـي أغدقهـا عليـك. ضـع فـي اعتبـارك تدويـن صاتـك. 

    شارك التعليم 
ــش   ــات. ناق ــي عالق ــون ف ــا لنك ــا ألن اهلل خلقن ــل مع ــاٍل أفض ــي ح ــون ف نك

ــرة.  ــة صغي ــق أو مجموع ــع صدي ــة م ــئلة التالي األس

ــه المحبــة مــن شــخٍص  ــٍت اختبــرت في ــك الشــخصية عــن وق ث مــن حيات 1. تحــدَّ
ــا وذا مغــزى بشــكٍل شــخصّي؟  ــار قوي ــذي جعــل هــذا االختب آخــر. مــا ال

م أفضل وصف لمحبة اهلل؟  2. باالعتماد على دراستك، ما الصفات الخمسة التي تقدِّ

3. برأيك، كيف تختلف محبة اهلل عن محبة العالم؟ 

ث فــارس عــن نظــرة محبــة مبنيــة علــى األداء بمقابــل محبــة اهلل المبنيــة  4. تحــدَّ
ــق باالعتقــاد بحاجتــك ألن تتصــرف بطريقــٍة معينــة  علــى النعمــة. حديثــه يتعلَّ
للحصــول علــى محبــة اهلل بمقابــل اإليمــان بأنــك محبــوب محبــة غيــر مشــروطة. 

كيــف تصــف رحلتــك الشــخصية فــي هــذا األمــر؟ 

5. يذكر فارس أربع سمات لمحبة اهلل: 

- ُمضّحية          - غير مشروطة            - ال حدود لها  - معطية  

أي من هذه السمات تجدها األكثر ارتباطا بك، ولماذا؟ 

نحـُن مدعـّوون إلـى أن نعكـس محبـة اهلل. أي مـن هـذه الصفـات تجدهـا 
األكثـر تحّديـا لـك فـي إبدائهـا لآلخريـن، ولمـاذا؟ 
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الجلسة الثامنة

أمانة اهلل

ُه ِمـْن إِْحَسـانَاِت الـرَّبِّ أَنََّنـا لَـْم نَْفـَن، ألَنَّ َمرَاِحَمـُه الَ تَـزُوُل. ِهـَي  »إِنَـّ

َجِديـَدٌة ِف كُلِّ َصبَـاٍح. كَِثـرٌَة أََمانَتُـَك.«

مرايث إرميا 3: 23-22 
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                ابدٔا هنا 

ادرس هذا القسم قبل ٔان تشاهد الفيديو.

فـي تكويـن 12 دعـا اهلل أبـرام )الـذي صـار الحقـا ُيعـَرف باسـم إبراهيـم( ألن يغـادر موطنـه 
ويذهـب إلـى أرض سـيريه إياهـا. ومـع هـذه الدعـوة لتـرك كلِّ شـيء مألـوف لـه، أعطـى 

اهلل أبـرام وعـدًا: 

ــَك،  ــارُِك ُمبَارِكِي ــًة. َوأُبَ ــوَن بَرَكَ ــَمَك، َوتَُك ــَم اْس ــارِكََك َوأَُعظِّ ــًة َوأُبَ ــًة َعِظيَم ــَك أُمَّ »فَأَْجَعلَ

ــِل األَرِْض.«  ــُع قَبَائِ ــَك َجِمي ــارَُك ِفي ــُه. َوتَتَبَ ــَك أَلَْعُن َوالَِعَن

)تكوين 12: 3-2( 

م فـي السـّن أكثـر، يتسـاءل عـن الكيفيـة  وبعـد ثاثـة أصحاحـات، أخـذ أبـرام، الـذي تقـدَّ
التـي بهـا سـيتحّقق وعـد اهلل. ولـذا وّجـه هلل سـؤاالً مفـاده: »أيُّهـا السـيد الـرب، كيـف 

يمكننـي أن أعـرف أننـي سـأحظى بهـذا الوعـد؟« 

وعنـزة  ببقـرة  يأتـي  أن  منـه  طلـب  ولـذا،  إبراهيـم.  مـع  عهـد  فـي  اهلل  دخـل  وهكـذا، 
وكبـش ويمامـة وحمامـة. أتـى إبراهيـم بـكل هـذه، وقطعهـا مـن الوسـط، ووضعهـا 

لبعـض.  بعضهـا  مقابلـًة  الحيوانـات  أنصـاف  تكـون  بحيـث 

فـي األزمنـة القديمـة، كان هـذا ُيدعـى بعهـد الـدم. كان الطرفـان الداخـان فـي عهـد 
أحدهمـا مـع اآلخـر يمسـكان أحدهمـا بيـد اآلخـر ويسـيران معـا وسـط أنصـاف الحيوانات 

كعامـة علـى العهـد بينهمـا. 

لكـن الدخـول فـي هـذا العهـد اّتخـذ مسـارًا غريبـا انحـرف عمـا هـو معتـاد فـي قطـع 
يقـول سـفر  فـي سـباٍت عميـق. وحينئـٍذ  أبـرام  وقـع  الوقـت. فقـد  ذلـك  فـي  العهـود 

 :1٨-1٧  :15 التكويـن 

ــْمُس فََصــارَِت الَْعتََمــُة، َوإَِذا تَنُّــوُر ُدَخــاٍن َوِمْصبَــاُح نـَـاٍر يَُجــوُز بـَـنْيَ تِلـْـَك  »ثـُـمَّ َغابـَـِت الشَّ

الِْقطـَـعِ. ِف ذلـِـَك الْيَــْوِم قَطـَـَع الــرَّبُّ َمــَع أَبـْـرَاَم ِميثَاقـًـا .«

)تكوين 15: 18-17( 

ـل تنـور الدخـان ومصبـاح النـار محضـر اهلل. اهلل هـو الوحيـد الـذي اجتـاز عبـر ِقَطـع  يمثِّ
الحيوانـات. كان هـذا عهـدًا مقطوعـا مـن جهـٍة واحـدة. الحـظ أن اآليـة 1٨ تقـول إن الـرب 

هـو مـن قطـع عهـدًا مـع إبراهيـم. 
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فمـا كان اهلل يقولـه هـو: »أنـا أعطيـك وعـدًا غير مشـروط. وأمانتي لـك ونحوك ال تعتمد 
عليـك أو علـى طاعتـك.« يـا للصـورة الجميلة ألمانة إلهنا الحافظـة الوعود والعهود.

إن كنـَت تريـد أْن تشـرح مفهـوم األمانـة لشـخٍص مـا، فمـا الكلمـات أو العبـارات التـي 
ستسـتخدمها؟ اكتـب فـي الفـراغ المتـاح تاليـا ثـاث كلمـات أو عبـارات تصـف معنـى أن 

يكـون اإلنسـان أمينـا. 

معنى أن أكون أمينا ... 

مثًا: أن ُيعتَمد علّي بشكٍل كامل. 

1 . ._____________________________________________________
2 .._____________________________________________________
3 .._____________________________________________________

باالعتماد على ما مررت به في حياتك وتجاربك الحياتية، 

ما العواقب التي يمكن أن تنتج حين يكون إنساٌن ما غير أمين؟ ما الذي 
يضيع أو يتعّرض للضرر والتلف؟ 

مثًا: فقدان المصداقية

1 . ._____________________________________________________
2 .._____________________________________________________
3 .._____________________________________________________

                شاهد 

ــي  ــك ف ــب مالحظات ــي«، واكت ــه الحقيق ــن »اإلل ــة م ــة الثامن ــاهد الجلس ش
ــاه. ــة أدن ــات المتاح الفراغ

تعريف أمانة  اهلل: 

التعريف: ثابت في محبته أو عاطفته أو والئه. 
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كلمــات رديفــة شــبيهة: يمكن االعتماد عليــه، محل ثقة، ذو والء، راســخ في موقفه، 
ــل ألجلــك عنــد الحاجــة.  صاحــب عزيمــة، ثابــت، يحفــظ وعــوده، يقــول ويفعــل، يتدخَّ

لماذا يستطيع اهلل أن يكون أمينا تماما كلَّ الوقت وفي كل الظروف؟ 

1. هو كّلي المعرفة، ولذا ال يفاجئه أي شيء. )رومية 11: 36-33( 

ـل خططـه  2. هـو كّلـي القـدرة، ولـذا ليـس مـن شـيٍء أو شـخٍص يمكنـه أن يعطِّ
أو مقاصده. 

3. هـو قـدوس. فهـو طاهـر وصادق ويمتلئ باالسـتقامة والنزاهـة، وال يمكنه أن 
يكذب.  )إشـعياء 6: 6-1(

4. هـو سـرمدّي. ولـذا، فهـو ال يتأثَّـر بالمـكان أو الزمـان. هـو يعـرف النهايـة مـن 
البدايـة. )مزمـور 90: 2( 

تأثيـره وعملـه.  الوجـود. فـا يمكـن أن يحصـل شـيٌء خـارج دائـرة  5. هـو كّلـي 
 )11-٧  :139 )مزمـور 

ـر. فهـو ثابـت فـي طبيعتـه وصفاتـه وشـخصيته. ال يتأثَّـر بظـروف  6. هـو ال يتغيَّ
ـر مزاجـه أو طريقـة عملـه. )ماخـي 3: 6؛ عبرانييـن 13: ٨(  تحيـط بـه فيتغيَّ

»كل أعمــال اهلل متوافقــة مــع صفاتــه. ليــس مــن صفــة تناقــض صفــًة 
أخــرى، ولكــنَّ كل الصفــات تتناغــم وتتمــازج معــًا فــي عمــق الــذات 

اإللهيــة الالنهائــي.« 

- أ. و. توزر، معرفة القّدوس   

ُيعِلن اهلل أمانته لنا من خالل ... 

 .______________________________________________ .1

ْسَت األَرَْض فَثَبَتَْت.«  َاَواِت. 0إَِل َدْوٍر فََدْوٍر أََمانَتَُك. أَسَّ »إَِل األَبَِد يَا رَبُّ كَلَِمتَُك ُمثَبَّتٌَة ِف السَّ

)مزمور 119: 90-89( 
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 .______________________________________________ .2

- اآلباء: تكوين 12: 3-1   

- داود: مزمور 132: 11   

- الكنيسة: مّتى 16: 1٨   

 .______________________________________________ .3

- سفر العدد 23: 19 - اآلب   

- غاطية 5: 23 - الروح القدس   

- رؤيا 19: 11 - االبن   

 .______________________________________________ .4

- كامه حق. )يوحنا 1٧: 1٧(   

- هو يحفظ عهوده. )تثنية ٧: 9(   

- هو يحفظ وعوده. )عبرانّيين 10: 23(   

- هو يتّمم ما أنبأ به. )إشعياء 42: ٨-10(   

5. كيف ___________________________________ حياتنا. 

- اهلل أمين ونحُن ضعفاء. 

وٍر أَفْتَِخــُر ِبالَْحِريِّ ِف  ْعــِف تُْكَمــُل. فَِبــُكلِّ ُسُ ِت ِف الضَّ »فََقــاَل ِل: تَْكِفيــَك نِْعَمِتــي، ألَنَّ قـُـوَّ

وَراِت  ُ ــتَائِِم َوالــضَّ َعَفــاِت َوالشَّ ُة الَْمِســيِح. لِذلـِـَك أَُسُّ ِبالضَّ َضَعَفــاِت، لـِـَيْ تَِحــلَّ َعــَيَّ قُــوَّ

». يَقــاِت ألَْجــِل الَْمِســيِح. ألَنِّ ِحيَنــَا أَنـَـا َضِعيــٌف فَِحيَنِئــٍذ أَنـَـا قـَـِويٌّ َواالْضِطَهــاَداِت َوالضِّ

)2كورنثوس 12: 10-9( 
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ض للتجربة.  - اهلل أمين عندما نتعرَّ

ــْوَق  ــوَن فَ بُ ــْم تَُجرَّ ــِذي الَ يََدُعُك ــنٌي، الَّ ــَه أَِم ــنَّ الل ــٌة. َولِك يَّ ــٌة إاِلَّ بََشِ ــْم تَْجِربَ ــْم تُِصبُْك »لَ

ــوا.«  ــتَِطيُعوا أَْن تَْحتَِملُ ــَذ، لِتَْس ــا الَْمْنَف ــِة أَيًْض ــَع التَّْجِربَ ــيَْجَعُل َم ــْل َس ــتَِطيُعوَن، بَ ــا تَْس َم

)1كورنثــوس 10: 13(. 

- اهلل أمين عندما نقع في الخطية. 

»إِِن اْعَتَفَْنــا ِبَخطَايَانـَـا فَُهــَو أَِمــنٌي َوَعــاِدٌل، َحتَّى يَْغِفــَر لََنا َخطَايَانـَـا َويُطَهِّرَنَا ِمــْن كُلِّ إِثٍْم.« 

)1يوحنا 1: 9( 

- اهلل أمين حين نفشل تماما. 

ــا نَْصــِبُ  ــا قَــْد ُمتَْنــا َمَعــُه فََســَنْحيَا أَيًْضــا َمَعــُه. إِْن كُنَّ »َصاِدقَــٌة ِهــَي الَْكلَِمــُة: أَنَّــُه إِْن كُنَّ

فََســَنْملُِك أَيًْضــا َمَعــُه. إِْن كُنَّــا نُْنِكــرُُه فَُهــَو أَيًْضــا َســيُْنِكرُنَا. إِْن كُنَّــا َغــْرَ أَُمَنــاَء فَُهــَو يَبَْقــى 

أَِميًنــا، لـَـْن يَْقــِدَر أَْن يُْنِكــَر نَْفَســُه.« 

)2تيموثاوس 2: 13-11( 

كيف يمكننا أن نتجاوب مع أمانة اهلل؟ 

1. ضع ______________________ك وراء ظهرك. )1يوحنا 1: 9( 

2. تعال بألمك ومشاكلك وإحباطاتك وصراعاتك وفشلك _____________________ 
إلى يسوع. 

»تََعالـَـْوا إَِلَّ يـَـا َجِميــَع الُْمتَْعِبــنَي َوالثَِّقيــِي األَْحــَاِل، َوأَنـَـا أُِريُحُكــْم. اِْحِملـُـوا نـِـرِي َعلَيُْكــْم 

 ٌ َوتََعلَُّمــوا ِمنِّــي، ألَنِّ َوِديــٌع َوُمتََواِضــُع الَْقلـْـِب، فَتَِجــُدوا َراَحــًة لُِنُفوِســُكْم. ألَنَّ نـِـرِي َهــنيِّ

ــِي َخِفيٌف.«  َوِحْم

)متّى 11: 30-28( 
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3. ضع ______________________ك في اهلل بالكامل. 

: َملُْعــوٌن الرَُّجــُل الَّــِذي يَتَّــِكُل َعــَل اإلِنَْســاِن، َويَْجَعــُل الْبَــَشَ ِذَراَعــُه،  »هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ

َوَعــِن الــرَّبِّ يَِحيــُد قَلْبُــُه. َويَُكــوُن ِمثـْـَل الَْعْرَعــِر ِف الْبَاِديـَـِة، َوالَ يـَـَرى إَِذا َجــاَء الَْخــْرُ، بـَـْل 

يَْســُكُن الَْحــرََّة ِف الَْبِّيَّــِة، أَرًْضــا َســِبَخًة َوَغــْرَ َمْســُكونٍَة. ُمبَــارٌَك الرَُّجــُل الَّــِذي يَتَّــِكُل َعــَل 

ــاٍه، َوَعــَل نَْهــٍر َتُــدُّ  ، وَكَاَن الــرَّبُّ ُمتََّكلَــُه، فَِإنَّــُه يَُكــوُن كََشــَجرٍَة َمْغُروَســٍة َعــَل ِميَ الــرَّبِّ

، َوِف َســَنِة الَْقْحــِط الَ تََخــاُف، َوالَ  ، َويَُكــوُن َورَقَُهــا أَْخــَضَ أُُصولََهــا، َوالَ تـَـَرى إَِذا َجــاَء الَْحــرُّ

تَُكــفُّ َعــِن اإلِْثـَـاِر.« 

)إرميا 17: 8-5( 

ق                  تعمَّ

يهـدف هـذا القسـم إلـى مسـاعدتك في اكتشـاف مـا تقوله كلمـة اهلل عن 
اهلل.  أمانة 

نين.  س أظهر اهلل فيها أمانته ألشخاٍص معيَّ 1. اذكر أمثلة من الكتاب الُمقدَّ

2. يقول مزمور 119: ٨9-90: 

ْسَت األَرَْض فَثَبَتَْت.« َاَواِت. إَِل َدْوٍر فََدْوٍر أََمانَتَُك. أَسَّ »إَِل األَبَِد يَا رَبُّ كَلَِمتَُك ُمثَبَّتٌَة ِف السَّ

ــل الخليقــة  ذكــر فــارس أن اهلل يعِلــن أمانتــه مــن خــالل الخليقــة. كيــف تمثِّ
إظهــارًا ألمانــة اهلل؟ 
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3. اقرأ اآليات التالية من سفر المزامير: 

َك )أمانتك(.«  َاَواِت، َوإَِل الَْغَاِم َحقُّ »ألَنَّ رَْحَمتََك قَْد َعظَُمْت إَِل السَّ

)مزمور 57: 10( 

ــا أَنـْـَت يـَـا رَبُّ فَِإلــٌه رَِحيــٌم َوَرُؤوٌف، طَِويــُل الــرُّوِح وَكَِثــُر الرَّْحَمــِة َوالَْحــقِّ )األمانــة(.«  »أَمَّ

)مزمور 86: 15( 

ــَك ِبَفِمــي. ألَنِّ قُلـْـُت: ’إِنَّ  ْهــِر. لـِـَدْوٍر فـَـَدْوٍر أُْخــِبُ َعــْن َحقِّ »ِبَرَاِحــِم الــرَّبِّ أَُغنِّــي إَِل الدَّ

ــَك.«  ــَاَواُت تُثِْبــُت ِفيَهــا َحقَّ ْهــِر تُبَْنــى. السَّ الرَّْحَمــَة إَِل الدَّ

)مزمور 89: 2-1(

برأيك، لماذا كثيرًا ما يربط كاتب المزامير األمانة بالمحبة والرحمة؟ 

4. يقول لنا الرسول بولس في 1كورنثوس 10: 13: 

بـُـوَن فـَـْوَق َمــا  يَّــٌة. َولِكــنَّ اللــَه أَِمــنٌي، الَّــِذي الَ يََدُعُكــْم تَُجرَّ »لـَـْم تُِصبُْكــْم تَْجِربـَـٌة إاِلَّ بََشِ

تَْســتَِطيُعوَن، بـَـْل َســيَْجَعُل َمــَع التَّْجِربـَـِة أَيًْضــا الَْمْنَفــَذ، لِتَْســتَِطيُعوا أَْن تَْحتَِملـُـوا.« 

ــون  ــن نك ــة اهلل حي ــاعدنا أمان ــف تس ــي، كي ــع الكتاب ــذا المقط ــب ه بحس
ضيــن للتجربــة؟ ُمعرَّ
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5. اقرأ مراثي إرميا 3: 24-21: 

»أُرَدُِّد هــَذا ِف قَلِْبــي، ِمــْن أَْجــِل ذلِــَك أَرُْجــو: إِنَّــُه ِمــْن إِْحَســانَاِت الــرَّبِّ أَنََّنــا لَــْم نَْفــَن، 

 ، ــَك. نَِصيِبــي ُهــَو الــرَّبُّ ــاٍح. كَِثــرٌَة أََمانَتُ ألَنَّ َمرَاِحَمــُه الَ تَــزُوُل. ِهــَي َجِديــَدٌة ِف كُلِّ َصبَ

قَالَــت.ْ نَْفــِي، ِمــْن أَْجــِل ذلِــَك أَرُْجــوُه.«

ما الكلمة أو العبارة التي تلفت نظرك بشكٍل خاّص؟ لماذا؟ 

6. يقول الرسول بولس في 2كورنثوس 12: 10-9: 

وٍر أَفْتَِخــُر ِبالَْحــِريِّ  ْعــِف تُْكَمــُل.‘ فَِبــُكلِّ ُسُ ِت ِف الضَّ »فََقــاَل ِل: ’تَْكِفيــَك نِْعَمِتــي، ألَنَّ قـُـوَّ

وَراِت  ُ ــتَائِِم َوالــضَّ َعَفاِت َوالشَّ ُة الَْمِســيِح. لِذلـِـَك أَُسُّ ِبالضَّ ِف َضَعَفــاِت، لـِـَيْ تَِحــلَّ َعــَيَّ قـُـوَّ

». يَقــاِت ألَْجــِل الَْمِســيِح. ألَنِّ ِحيَنــَا أَنـَـا َضِعيــٌف فَِحيَنِئــٍذ أَنـَـا قـَـِويٌّ َواالْضِطَهــاَداِت َوالضِّ

كيف كنَت في الماضي ترى أمانة اهلل في وقت الضعف؟ 

٧. اقـرأ قّصـة عبـور شـعب اهلل القديـم نهـر األردن فـي يشـوع 3 و4. أمـَر يشـوع 
إلـى  الكهنـة بـأن يأخـذوا اثنـي عشـر حجـرًا مـن مجـرى نهـر األردن وينصبوهـا 

الغـرب مـن النهـر كشـهادٍة تذِكـر الّشـعب بمـا عملـه اهلل فـي ذلـك اليـوم. 

ما األمر الذي ُيعد نقطة ذكرى تشهد ألمانة اهلل وقوته في حياتك؟ 
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٨. نقرأ في لوقا 22: 20-19: 

ــَذُل َعْنُكــْم.  ــالً: ’هــَذا ُهــَو َجَســِدي الَّــِذي يُبْ َ َوأَْعطَاُهــْم قَائِ ــزًا َوَشــَكَر وَكَــسَّ »َوأََخــَذ ُخبْ

ــَي  ــَكأُْس ِه ــاِء قَائاِلً:»هــِذِه الْ ــَد الَْعَش ــا بَْع ــَكأَْس أَيًْض ــَك الْ ــِري.‘ وَكَذلِ ــوا هــَذا لِِذكْ اِْصَنُع

ــْم.«  ــَفُك َعْنُك ــِذي يُْس ــُد ِبَدِمــي الَّ ــُد الَْجِدي الَْعْه

رنا العشاء الرّباني، أو مائدة الشركة، بأمانة اهلل؟  كيف يذكِّ

                عش التعليم 

ــة  ــذه الجلس ــي ه ــه ف ــا تعّلمت ــق م ــي تطبي ــم ف ــذا القس ــاعدك ه سيس
التعليميــة، ووضعــه موضــع الممارســة. 

1. مـا الظـروف التـي تمـّر بهـا اآلن والتـي تحتـاج فيها إلى الثقـة بأمانة اهلل؟ 
دًا.  كيـف يبـدو األمر عمليا؟ ُكـْن محدَّ

2. نحـُن مدعـّوون، كأوالٍد هلل، إلـى أن نكـون أمنـاء. مـا هـي ناحيـة حياتـك 
)عاقتـك بـاهلل أو اآلخريـن( التـي تحتـاج فيهـا إألى أن تكـون أكثـر أمانـة؟ ما 

الخطـوة العمليـة التـي يمكنـك أن تأخذهـا ألجـل هـذا الغـرض؟ 
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3. إْذ تقتـرب مـن ختـام دراسـتك لهـذا القسـم، اقـِض بضـع دقائـق تصّلـي فيهـا 
إلـى اهلل وتشـكره وتتذكـر وعـوده الكثيـرة. اطلـب مـن اهلل أن يسـاعدك فـي أن 

تثـق بأمانتـه. ضـع فـي اعتبـارك تدويـن صاتـك.

  شارك التعليم 

ــش   ــات. ناق ــي عالق ــون ف ــا لنك ــا ألن اهلل خلقن ــل مع ــاٍل أفض ــي ح ــون ف نك
ــرة.  ــة صغي ــق أو مجموع ــع صدي ــة م ــئلة التالي األس

ــواع العاقــات )مــع  ــة فــي شــّتى أن ــك، مــا ســبب أهميــة صفــة األمان 1. برأي
مــا  إلــخ(؟  العمــل،  عاقــات  العمــل،  الحيــاة،  شــريك  العائلــة،  األصدقــاء، 
الرابــط بيــن األمانــة والثقــة؟ أعــِط مثــاً علــى تدميــر عــدم األمانــة للعاقــات. 

2. أمانــة اهلل الكاملــة تعنــي أننــا نســتطيع أن نثــق بوعــوده كل الوقــت، 
ــْك  س: »لَِنتََمسَّ مهمــا كان مــا يحصــل فــي حياتنــا. يقــول الكتــاب الُمقــدَّ
ــِذي َوَعــَد ُهــَو أَِمــنٌي« )عبانيــني 10: 23(. هــل مــن آيــة  ــرَاِر الرََّجــاِء َراِســًخا، ألَنَّ الَّ ِبِإقْ

ــر فيــك بقــوة علــى مســتوى شــخصي؟ ِصــف  أو وعــد مــن وعــود اهلل يؤثِّ
وضعــك وأنــت »راســخ« فــي موقفــك مــن اهلل، وكيــف ســاعدتك أمانتــه فــي 

ذلــك الظــرف. 

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________ 
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3. ذكر فارس أربع طرٍق يظِهر اهلل أمانته بها: 

- حين نكون ضعفاء. )2كورنثوس 12: ٧-9( 

بين. )1كورنثوس 10: 13(  - حين نكون مجرَّ

- حين نقع في الخطية. )1يوحنا 1: 9( 

- حين نفشل تماما. )2تيموثاوس 2: 13-11( 

ـــة، الخطيـــة، الفشـــل(، واشـــرح  اختـــر أحـــد هـــذه الظـــروف )الضعـــف، التجرب
بكلماتـــك كيـــف يلتقـــي اهلل بنـــا فـــي هـــذا الظـــرف بأمانتـــه. بعـــد أن 
ــة  ــواهد الكتابيـ ــوا إلـــى كل الشـ ــة، افتحـ ــراد المجموعـ ــع أفـ ــارك جميـ يشـ
ـــق  واقرؤوهـــا بصـــوٍت مســـموع، وتناقشـــوا بشـــأن أيـــة أفـــكار جديـــدة تتعلَّ

ــة اهلل.  بأمانـ

عنا وتقّوينــا.  4. تدعونــا أمانــة اهلل بقــوة للعمــل بطريقــة تلِهمنــا وتشــجِّ
فــي  دائمــا  أمــان موجــودة  فــإن هنــاك شــبكة  نعملــه،  مــا  مهمــا كان 
ــاث طــرٍق  م فــارس ث ــا، وهــي ثابتــة ال تتزعــزع. وقــد قــدَّ فن األســفل لتتلقَّ

يمكننــا بهــا أن نتجــاوب مــع أمانــة اهلل: 

- ضع ماضيك وراء ظهرك. 

- تعال بألمك ومشاكلك وإحباطاتك وصراعاتك وفشلك 
في الحاضر إلى يسوع. 

- ضع رجاءك في اهلل بالكامل. 

في ما يختّص بك شخصيا،  

كيف ستبدو حياتك إذاوثقت باهلل أكثر ووضعت رجاءك فيه أكثر؟ 

كيــف يمكــن لأســبوع القــادم أن يكــون مختلفــا فــي الطريقــة التــي بهــا 
تتجــاوب مــع أمانــة اهلل؟ 

8 الجلسة الثامنة



وفي الختام ...

ـــه  نأمـــل أن تكـــون هـــذه الدراســـة قـــد ســـاعدتك فـــي أن تعـــرف »اإلل
ــر.  ــر فأكثـ ــاعدك أكثـ ــي أن تسـ ــل، ونصّلـ ــكٍل أفضـ ــي« بشـ الحقيقـ
ليـــس فـــي الحيـــاة مـــا هـــو أكثـــر أهميـــة مـــن أن نعـــرف الـــذي خلقنـــا 
ويرغـــب فـــي أن يكـــون فـــي عاقـــٍة معنـــا. يقـــول أ. و. تـــوزر: »مـــا 
ــا  ــر األهـــم فـــي مـ ــو األمـ ــر بـــاهلل هـ ـ ــا حيـــن نفكِّ ــادر إلـــى أذهاننـ يتبـ

ـــق بنـــا.« يتعلَّ

ولكـــن ليـــس كافًيـــا أن تكـــون لدينـــا صـــورة واضحـــة ودقيقـــة هلل، إذ 
نحتـــاج إلـــى صـــورة شـــخصية وجاذبـــة لـــه. يريـــد إلـــه الكـــون العظيـــم 
المجيـــد القـــدوس كلـــي القـــدرة أن نعرفـــه وأن يكـــون فـــي عاقـــة 

بنـــا. ليـــس مـــن امتيـــاز أو إكـــرام أعظـــم مـــن هـــذا. 

ـــك أن تســـعى فـــي طلـــب اهلل،  ـــي أن تجعـــل هـــدف حيات ـــذا، أصّل ول
وأن تعـــرف اهلل، وأن تتبـــع اهلل، وأن تحـــب اهلل. 

أصلي أن تصير كلمات أمثال 2 مسعى وهدف حياتك كلها: 

ــَك إَِل  ــَل أُْذنَ ــى ُتِي ــَدَك، َحتَّ ــاَي ِعْن ــأَْت َوَصايَ ــي َوَخبَّ ــَت كَالَِم ــي، إِْن قَِبلْ ــا ابِْن »يَ

ــَت َصْوتَــَك  ــَة، َورَفَْع ــْوَت الَْمْعرِفَ ــِم، إِْن َدَع ــَل الَْفْه ــَك َع ــَف قَلْبَ ــِة، َوتَُعطِّ الِْحْكَم

ــِة، َوبََحثـْـَت َعْنَهــا كَالُْكُنــوِز، فَِحيَنِئــٍذ تَْفَهــُم َمَخافـَـَة  إَِل الَْفْهــِم، إِْن طَلَبْتََهــا كَالِْفضَّ

ــَة اللــِه.«  ، َوتَِجــُد َمْعرِفَ الــرَّبِّ

)أمثال 2: 5-1( 

فارس أبو فرحة
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