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 الفصل األول
 الكنيسة احملليَّة

 املؤمن اجلديد يف الكنيسة احملليَّة، وهي:  خنراطسنناقش يف هذا الدرس ستَّة مواضيع خمتلفة متعلِّقة اب
 يف ملكوت هللا، الشركة، معموديَّة املاء، الصالة.  وكيًال الكنيسة احملليَّة، كيف تشهد عن املسيح، كيف تكون 

 ة املتعلقة ابلكنيسة احملليَّة وأهدافها.يف الفصل األول، سنتناول املواضيع األساسيَّ 

 ؟’’كنيسة‘‘ما معىن كلمة  .أ
عن الكنيسة، من املهم أن  ما معاين خمتلفة. لذا، عندما تتحدَّث مع شخص’’ كنيسة‘‘مصطلح ل محي
 كلمة. لذي تقصده ابلاملعىن ا توضح

 تعريفات حديثة .1
 تبنيِّ أوجه استخدامها يف عامل اليوم.’’ كنيسة‘‘يف ما يلي بعض التعريفات لكلمة جتد 

 مبىن  .أ

 نفسها عتقداتاملصلِّني، جمموعة من األشخاص الذين يتشاركون من املمجاعة   .ب
 وجيتمعون بصورة منتظمة.

دمنظَّمة دينيَّة ت‘‘ -طائفة .ت اضمن هيئة قانونيَّة وإداريَّة  ةاملصلِّياجلماعات عدًدا من  وحِّ
 واحدة. نذكر على سبيل املثال طائفة الروم امللكيني وطائفة اللوثريني.

 يف العامل.املسيحيون أمجعون   .ث

 دييناجتماع  .ج
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من مجاعة ‘‘، وهو للمصطلح’’ ب‘‘التعريف وفق ليَّة، سيرتكَّز نقاشنا على الكنيسة احمليف هذا الفصل، 
 ’’.صلِّني، جمموعة من األشخاص الذين يتشاركون املعتقدات نفسها وجيتمعون بصورة منتظمةامل

 يف الكتاب املقدَّس’’ الكنيسة‘‘ .2
 لإلشارة إىل إحدى هاتني اجلماعتني:’’ كنيسة‘‘كلمة   وردت يف الكتاب املقدَّس،

 املسيحيون أمجعون يف العامل. .أ

صلِّني، جمموعة من األشخاص الذين يتشاركون املعتقدات نفسها من امل مجاعة  .ب
 وجيتمعون بصورة منتظمة.

 صور الكنيسة يف الكتاب املقدَّس .3
 .بصورة خاصَّة ابملسيح وهي مرتبطةوردت يف الكتاب املقدَّس صور عدَّة لإلشارة إىل الكنيسة، 

 )8-6: 2بطرس  1؛ 11: 3كورنثوس   1أساسه املسيح ( -مبىن .أ

 رأسه املسيح  -جسد .ب
 )24-23: 5؛ أفسس 23-22: 1؛ أفسس 18: 1(كولوسي 

 )32-25: 5زوجها املسيح (أفسس  -عروس .ت

 ؟لكنيسة احملليَّةا وجود اهلدف منما  .ب
 .دَفنيما هو هدف الكنيسة احملليَّة؟ ما سبب وجود الكنيسة احمللية؟ الكنيسة احملليَّة موجودة هل

 مساعدة املؤمنني على النمو روحيًّا .1
 ةالكنيسة احملليَّ  وتعملوجود الكنيسة احملليَّة هو مساعدة املؤمنني على النمو روحيًّا. من  الرئيسي دفاهل

ر يف حتقيق ، فهي فشلت يف هذه املهمَّةاملؤمنني اجلدد على النضوج روحيًّا. وإذا  الناجحة على مساعدة تقصِّ
 اهلدف الرئيسي من وجودها.
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 الكرازة ابملسيح لغري املؤمنني .2
ا، لية املؤمنني على النمو روحيًّ عندما تساعد الكنيسة احملجود الكنيسة احملليَّة. من و مهم آخر  هدفهذا 

 ).47-42: 2أعمال الرسل  اقرأيصبح إبمكا�م أن يكرزوا ابملسيح لآلخرين (

 كيف ميكنين أن أستمتع ابلكنيسة؟ .ت
ا ليس لديهم أصدقاء مؤمنون، أو مل يعتادوا و يشعر املؤمنأحياً� كثرية،  ن اجلدد بعدم االرتياح يف الكنيسة. فرمبَّ

على أسلوب العبادة املعتَمد فيها. إًذا، كيف ميكن للمؤمنني اجلدد أن يتعلَّموا أن يستمتعوا ابلكنيسة؟ ما الذي 
م ينتمون إىل الكنيسة؟ جيب فعله  لكي يشعروا أب�َّ

توجيهيَّة تساعد على االستمتاع ابلكنيسة احملليَّة. إذا بدأت بتطبيقها يف كنيستك  يف ما يلي أربعة مبادئ
  احملليَّة، يصبح من السهل عليك أن تستمتع بوجودك فيها.

 جنتمع هبدف الشركة .1
 املعتقدات، بناء الصداقات، إبداء اهتمام ابآلخرين. ، مناقشةشاركةامل -*الشركة

إمكانيَّة بناء لناس أن تكون مكاً� يتيح ل هو ايتوجب على الكنيسة فعلهأحد األمور األساسيَّة اليت 
حمبَّة اآلخرين والتواجد معهم. اسب الكتشاف مدى روعة فالكنيسة هي املكان املنصداقات مبؤمنني آخرين. 

 عدَّة وهي: االشركة يف الكنيسة احملليَّة أمورً  شملأن توحيب 

 آخرينمساعدتنا على التعرُّف إىل مؤمنني  .أ

 منحنا فرًصا ملناقشة معتقداتنا .ب

 مساعدتنا على أن نتعلَّم أن حنّب اآلخرين  .ت

 مساعدتنا على اكتشاف طرق ملساعدة بعضنا البعض .ث

 مساعدتنا على الصالة من أجل بعضنا البعض .ج

 حيتاج املؤمنون إىل مكان جيتمعون فيه ملناقشة معتقداهتم.

 املقدَّسالرتمجة املبسطة للكتاب  42: 2أعمال الرسل 

 ’’.َوالصََّلواتِ  †وَكانُوا ُمْنَشِغلَني بَِتعِليِم الرُُّسِل، َوالشَّرَِكِة، وََكْسِر اخلُبزِ ‘‘

http://downloads.dbs.org/treasures/ARA/Bible/StudyBible/content/texts/ara_wbtc/AC2.html#note-1805
http://downloads.dbs.org/treasures/ARA/Bible/StudyBible/content/texts/ara_wbtc/AC2.html#note-1805
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 ةجنتمع هبدف عبادة* هللا والصال .2
؛ أن تشيد به؛ أن تعربِّ عن إعجابك به؛ أن أنَّه جدير ابلكرامة ابلنسبة إليهتقول لآلخر تعين أن  -*العبادة

 تكرمه؛ أن هتابه.

جيب أن تكون الكنيسة احملليَّة مكاً� يتعلَّم فيه املؤمنون كيفيَّة عبادة هللا. يف الواقع، جيب عليَك أن تتعلَّم 
دفعك إىل أن تكون ت فهيار. وعندما تصبح العبادة جزًءا ال يتجزَّأ من حياتك اليوميَّة، عبادة هللا عن طريق االختب

 مؤمًنا أفضل يف كّل عمل تقوم به.

جيب أن تكون الكنيسة احملليَّة مكاً� يتعلَّم فيه املؤمنون أن يصلُّوا هلل. فعندما تتعلَّم الصالة، تستطيع أيًضا، 
تباراتك احلياتيَّة. وجيب أن تكون صلواتك حمدَّدة. ركَّز على ذاتك وتعلَّم أن أن تطلب من هللا التدخُّل يف اخ

وتعلَّم أن تصلِّي بال انقطاع. أفِض له مبكنو�ت قلبك  اتصلِّي بصورة ودِّيَّة وغري رمسيَّة. كلِّم هللا كما تكلِّم صديقً 
 بينما تقوم أبنشطتك اليوميَّة.

 صوت هللا هبدف مساعجنتمع  .3
يتعلَّم املؤمنون كيفيَّة مساع صوت هللا. وميكن أن تكون الكنيسة احملليَّة املكان الذي يتعلَّم فيه  جيب أن

 املؤمنون كيفيَّة مساع صوت هللا.

 وميكن أن يكلِّمنا هللا بطرق عدَّة، وهي:

 من خالل الكتاب املقدَّس .أ

 صالةلمن خالل ا .ب

 من خالل مواهب الروح القدس .ت

 آخرينمن خالل مؤمنني أتقياء  .ث

 من خالل الظروف .ج

الكتاب املقدَّس هو أحد الوسائل الرئيسيَّة اليت يكلِّم هللا املؤمنني من خالهلا. فهو يتضمَّن كلَّ احلّق الذي 
 ولكي نتعايش يف حياتنا على األرض.  ،حنتاج إىل معرفته لكي نذهب إىل السماء
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نسمع على حّد سواء. أن م و لِّي، جيب أن نتكلَّ عندما نصو الصالة طريقة رئيسية أخرى يتواصل هبا هللا معنا. 
 سيكلِّمنا حتًما إذا صمتنا فرتة كافية لنستمع إليه. اهلل ف

لكي  القدس للكنيسةجتد قائمة تتضمَّن تسع مواهب روحيَّة مينحها الروح  11-4: 12كورنثوس   1يف 
 مينحها الروح القدس للمؤمنني. رى أختسلك فيها يف خالل اجتماعاهتا. وتعدِّد مراجع كتابيَّة أخرى مواهب 

رين، وآخرين معلِّمني، و  أن آخرين أن يساعدوا الغري و أعطى فهو أعطى البعض أن يكونوا رعاة، وآخرين مبشِّ
 ).11-7: 4بطرس  1؛ 12-11: 4؛ أفسس 8-6: 12يقودوهم (رومية يعطوهم و 

. وهي مل تُعَط جلذب االنتباه إىل املؤمن خلدمةيف ا يتّم استخدامهاهذه املواهب معطاة من الروح القدس لكي 
الذي �هلا. فاإلنسان ال يناهلا هذه املواهب عن استحقاق وهي ليست داللة على النضوج الروحي، بل إن الروح 

 .القدس مينحها خلدمة الكنيسة وغري املؤمنني ضمن اجلماعة

ميكن أن يكلِّمنا هللا من خالل مؤمنني أكرب سنًّا وأكثر حكمة. أحياً� كثرية، ميكننا أن نوّفر على أيًضا، 
 .مؤمنني �ضجني قبل أن نّتخذ قرارات مهمَّة يف حياتنامن  شورةاملأنفسنا الكثري من األمل واملعا�ة إذا طلبنا 

ا يريد هللا أن تغريِّ عالقتك ببعض أحياً�، يكلِّمنا هللا من خالل الظروف. إذا كنت حديث اإلو  ميان، فرميَّ
 . وميكن أن يوضح هللا هذا األمر لك يف وقت الصالة. بسبب أتثريهم السليب عليك أصدقائك القدامى

، جيب أن نبقى أصدقاءإذا أردت أن ‘‘: ضع أمامك خيارًا قائًال ميكن أن ينزعج صديقك من إميانك فييًضا، أ
  .’’حتدِّثين عنه تتخلى عن يسوع الذي كنت

وقد يستخدم هللا هذا الصراع يف داخلك لكي يلفت انتباهك إىل التغيري الذي جيب أن تصنعه يف 
  .صداقاتك

 واحد� اآلخر ةساعدهبدف محنن جنتمع  .4
هللا أبن يعمل من خالل املؤمنني الذين يكّرِسون أنفسهم له. وهو يعد أبن يعطي كّل مؤمن قدرات  دُ عِ يَ 

 اصَّة لكي يقوم بعمل اخلدمة. فاهلل يريد أن نستخدم هذه املواهب لكي يساعد واحد� اآلخر. ومواهب خ
فيما يبدو البعض اآلخر طبيعيًّا مثل  ، القدرة على صنع املعجزات مثل، للطبيعة افائقً هذه املواهب  عضبدو يب

ا معطاة من هللا  .مساعدة اآلخرين. لكن املواهب كّلها فائقة للطبيعة أل�َّ

على الكرازة ون درَّب، ويتجيب أن تكون الكنيسة احملليَّة مكاً� يتعلَّم فيه املؤمنون كيفية مساعدة واحدهم اآلخر
 .ابملسيح لآلخرين سواء كانوا مؤمنني أو غري مؤمنني
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 .التمام ابختصار، عندما تطبِّق الكنيسة احملليَّة هذه املبادئ األربعة، فهي ُتسّر قلب هللا وحتقِّق عمله إىل
االنضمام إليها. أمَّا الكنيسة احملليَّة اليت  يُفرحك ومؤثِّرة’’ حيَّة‘‘الكنيسة احمللية اليت تتَّبع هذه املبادئ هي كنيسة و 

ن يراتدها ابلضجر فيها فال يهتم ابملشاركة يف ويشعر مَ ’’. ميتة‘‘متتنع عن تطبيق هذه املبادئ فهي كنيسة 
 .أنشطتها

إىل كنيسة حمليَّة يف أسرع وقت ممكن. جيب عليك أن تبين صداقات مبؤمنني آخرين وأن من املهم أن تنضّم 
ه هللاإلحتتاج إىل فرصة وأنت تتعلَّم كلمة هللا.   . عمل هللاابلتايل، املشاركة يفو  ،عطاء اآلخرين ما منحك إ�َّ
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 الفصل الثاين
 ؟عمل الرب يف حيايتكيف أشهد عن 

 ما هي الشهادة؟ .أ
هي اإلدالء حبقائق مستقاة من املصدر األول على لسان شاهد. يف هذا الفصل، سنناقش كيفية الشهادة 

اآلخرين مبا صنعه املسيح وما  رإخبا’’ . يف هذا السياق، تعين الشهادة عمل الرب يف حياته شهادة املؤمن عن
 ‘‘.زال يصنعه يف حياتك

 ؟عمل الربملاذا جيب أن أشهد عن  .ب
مبا أنَّ هللا أعانك وهو يعمل على تغيري حياتك، جيب عليك أن خترب اآلخرين بذلك. وميكن أن تشهد عن 

هللا يف حياتك. وقد تتاح أمامك  مبا يصنعه إطار غري رمسي كما عندما خترب أحد أفراد عائلتكضمن  عمل الرب
ا ضمن اجتماع يف الكنيسة أ يفأيًضا فرصة الشهادة  اليت األسباب بعض يف ما يلي  و املدرسة.إطار رمسي، رمبَّ

 أمام اآلخرين: عمل الربتدفعك إىل إن تشهد عن 

 .)20-19: 28لكي تطيع املسيح (مىت  .1

 إميانك وثقتك ابهلل فتصبح مؤمًنا أقوى. شدِّدلكي ت .2

 .)29 :5لكي تعلن عن إميانك ابهلل أمام الناس (أعمال الرسل  .3

 وا مكاً� هلل يف حياهتم.مكَّن من مساعدة اآلخرين فُيعطتتلكي  .4

 .كعلى التغيري الذي حيدث يف حيات هلل عطي اجملد والثناءتلكي  .5

 .)11: 12زم إبليس (رؤ� هتلكي  .6
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 الناجحة شهادةالالنقاط الرئيسيَّة يف   .ت
عندما  كجيب أن تتضمَّنه شهادة حياتحول ما علومات إضافيَّة من دليل الطالب م 15ن الصفحة تتضمَّ 

فرصة مشاركتها أمام اآلخرين. عندما تشارك شهادة حياتك مع شخص ما، غالًبا ما تصف حياة  كتتسىنَّ ل
 اخلطيَّة اليت كنت تعيشها يف املاضي. 

وُيشار إىل أن ما يلي يف هذا اجلزء يتحدَّث عن الفرص األخرى اليت ستُتاح أمامك لكي خترب اآلخرين مبا 
 يصنعه هللا يف حياتك.

ا جيب أن تتضمَّن وصًفا حل أن تشاركهاليس على كّل شهادة  ياة اخلطيَّة اليت كنت تعيشها يف املاضي، وإمنَّ
 تركِّز عمَّا يصنعه هللا يف حياتك اآلن وليس على ما صنعه الشيطان يف املاضي.

 اآلخرين، ميكنك أن تُدرج هذه األمور األربعة: أمامعندما تتسىنَّ لك فرصة مشاركة شهادتك 

 

 شھادة الناجحةالیسیَّة ضمن أربعة أجزاء رئ

 .يف حياتك اليوميَّة نواحي اليت يساعدك هللا على النمو فيهاالحتدَّث عن إحدى  .1

 . قدس ساعدتك على النمو يف هذه الناحية من حياتكالكتاب امل من أُذكر آية .2
 إذا كنت قد حفظت اآلية، ميكنك مشاركتها أو قراءهتا يف الكتاب املقدَّس.

ا ال تعتمد أسلوب  هذه الناحية منأخِرب كيف ساعدتك هذه اآلية يف  .3 حياتك. وإمنَّ
ر بطريقة بسيطة وعمليَّة كيف ساعدتك هذه اآلية. وبنيِّ كيفيَّة ارتباطها  الوعظ. فسِّ

 ابلناحية اليت يساعدك هللا على النمو فيها.

ًدا  .4 م القليلة املاضية. يبنيِّ كيفيَّة استخدامك هذه اآلية يف خأعِط مثًال حمدَّ  الل األ�َّ
 أعِط اجملد هلل ألنَّه ساعدك على النمو.

ميكنك أن تستعني ابجلدول  لذا، أفكار جديدة تشاركها يف شهادتك. جتد صعوبة يف ابتكارقد أحياً�، 
 اآليت.
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 االختبارات احلياتيَّةالتعلُّم من  منط

 يف احلياة ُأذكر املواقف الضاغطة .1
املواقف اليت جتعلك تشعر ابلتوتر واإلحباط والغضب واالنزعاج بسهولة أو اليت جتعلك تشعر أذُكر  

 أبنَّك ترزح حتت ضغط كبري.

 اسأل هللا السؤال اآليت: .2
 حاول أن تنظر إىل الوضع من منظور هللا.’’ ؟أن أفعله اليوم� رب، ما الذي حتاول أن تعلِّمين ‘‘  

 اليوميَّة و فيها يف حياتكحدِّد �حية واحدة تريد أن تنم .3
). إذا وجدَت أنَّه من الصعب 1راِجع بعض األمور اليت سبق أن أدرجَتها حتت اخلطوة األوىل (رقم  

عليك التفكري يف نواٍح ميكنك العمل على التحسُّن فيها، راِجع قائمة النقاط الواردة يف رسالة 
 . 8-4: 13كورنثوس األوىل 

 دراستك للكتاب املقدَّسأتمَّل يف األمر يف خالل  .4
 ماذا يقول الكتاب املقدَّس عن هذه الناحية اليت أحتاج إىل النمو فيها يف حيايت؟ 

 عدِّد األمور اليت ميكنك إ�اؤها اليوم .5
َضع أهدافًا أمامك. أعّد قائمة ابألمور اليت ميكنك القيام هبا لكي تطبِّق ما تدعوك اآلية إىل فعله.  

 اعَمل على تطبيقه اليوم.اخَرت هدفًا واحًدا و 

 قيِّم النتائج .6
يف وقت الحق من اليوم نفسه أو يف اليوم التايل، قيِّم ما جرى عندما حاولت حتقيق اهلدف الذي  

ر كيف ساعدك هدفك (أو مل يساعدك) على تطبيق هذه اآلية يف  وضعته لنفسك. ِصف الوضع وفسِّ
 حياتك.
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 عناصر إضافيَّة مساِعدة  .ث

 أبقّل من مخس دقائقشاِرك شهادتك  .1
هم  ،. ففي النهايةعمل هللا يف حياهتمهدوا عن قد جيد البعض أنَّه من السهل أن يقفوا أمام الناس ويش

يتكلَّمون عن أنفسهم وعمَّا صنعه هللا يف حياهتم! لكن جتدر اإلشارة إىل أنَّه مهما كانت شهادتك مهمَّة ابلنسبة 
ىل األشخاص الذي يستمعون إليها إذا أطلَت الكالم. لذا، احرص على إليك، ميكن أن تصبح مملَّة ابلنسبة إ

على أن توزِّع هذا الوقت على األجزاء األربعة ابلتساوي (كما ورد ضمن النقطة  ،مشاركتها أبقّل من مخس دقائق
 من دليل الطالب). 10و 9ت يف الصفحتني 

 شهادتك  خطِّط ملا ستقوله ضمن .2
 ’’. لن أضع أي خطَّة. فعندما أقف أمام الناس، سيضع الروح القدس الكالم يف فمي‘‘يقول البعض: 

 .بينما ختطِّط ملا ستقولهلكن توجد طريقة أفضل ملشاركة شهادتك. أُطلب من الروح القدس مساعدتك 

من  شهادتك يسبق لك أن شاركتوقد ترغب يف تدوين بعض املالحظات حول ما ختطِّط لقوله. وإذا مل 
 أن تدوَّ�ا. تساعدك هذه الطريقة على التمرُّن على مجع األجزاء األربعة من شهادتك.، ميكنك قبل

 يف شهادتك كلِّها  تعطي اجملد هللأحرص على أن  .3
بدوين ال ‘‘أّن هللا غريَّ حياتك بقوَّته. ال حتاول اإلحياء أبنَّك فعلت كّل شيء بقوَّتك. قال يسوع:  أوِضح

حياتك، ال تعِط اجملد لنفسك، وال هد عن عمل الرب يف تذكَّر كالمه. وعندما تش. ’’رون أن تفعلوا شيًئاتقد
د اخلطيَّة.   متجِّ

 أطُلب من الروح القدس مساعدتك على قول الكالم املناسب .4
. عدهتمالتوق إىل مسا هوأمام اآلخرين  الشهادة عن عمل الرب يف حياتناأحد األسباب اليت تدفعنا إىل 

ما مل وال ميكن أن تكون لشهادتك قيمة فعليَّة ’’. فعل ما حيلو لنا‘‘الغري عرب جمرَّد  مساعدة لكن ال ميكننا
ستخدم الروح القدس كالمك. لذا، ُكن حسَّاًسا لصوت الروح القدس. صلِّ واطُلب منه أن يقودك لكي تقول ي

 الكالم الذي يريد منك قوله.
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 مشاركة شهادة حياتك .ج
أمامك الفرصة لتصف لآلخرين ما كانت عليه حياتك قبل أن تؤمن ابملسيح ولتخربهم كيف أنَّك قد تتاح 
ملساعدة الناس على معرفة قيمة شهادة احلياة خملًِّصا شخصيًّا حلياتك. أحياً� كثرية، يستخدم هللا  هآمنت به وقبلت

 ملسيح.اباإلميان 

ففي بعض األحيان، يبدأ َمن يشارك شهادة حياته . حلياةشهادة الكن ميكن أيًضا أن يساء استخدام 
 ابلتباهي بنفسه، فيعطي اجملد لنفسه بدًال من هللا.

 :هذه األمور األربعة ميكنك التحدُّث عناآلخرين،  أمامشهادة حياتك عندما تتاح أمامك فرصة مشاركة 

 حتدَّث عن نتائج اخلطيَّة .1
 أعِط مثًال واحًدا فحسب عمَّا كانت عليه حياتك قبل أن تؤمن ابملسيح لكي تبنيِّ نتائج اخلطيَّة. 

ًدا، لكن ال تتباَه ابخلطيَّة.   أوِضح سبب مشكلتك واحرص على أن يكون كالمك حمدَّ

ر كيف أن اخلطيَّة دمَّرت  حياة ال جتعل اختبارات املاضي تبدو أكثر متعًة من حياتك ومنعتك اإلميان. فسِّ
ا احرص على تقسيم الوقت على األجزاء  من اختبار الفرح والسالم احلقيقيَّني. ال ختصِّص وقتك كلَّه هلذا اجلزء وإمنَّ

 األربعة ابلتساوي. 

 أخِرب كيف أنَّك أصبحت مؤمًنا .2
مع أنَّ املسيح حتدَّث عن األمور اليت ساعدتك على أن تقّرِر أن تصبح مؤمًنا. واحرص على أن يفهم املست

 خلَّصك.

ت منذ أن أصبحت مؤمًنا ابملسيح .3  أخِرب كيف أنَّ حياتك تغريَّ
ا’’لقد ساعدين املسيح على حّل مشاكلي كلِّها‘‘ال تقل:  ًدا تبنيِّ فيه كيف أن هللا  ، وإمنَّ أعِط مثًال حمدَّ

قدَّس. لكن جيب أالَّ تتحوَّل ساعدتك يف الكتاب املمنذ أن أصبحت مؤمًنا. قد ترغب يف مشاركة آية ساعدك 
 هللا يف حياتك. عن عمل. أتُرك هذه املهمَّة للواعظ. وحتدَّث ببساطة وجيزةشهادة حياتك إىل عظة 
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 حتدَّث عن خمطَّطاتك وأهدافك املستقبليَّة .4
طُلب منهم أن يصلُّوا ألجلك. ُقل إنَّك تريد اميكنك أن ختتم شهادتك ابلتحدُّث عن خمطَّطاتك وأهدافك. 

ا.   معرفة مشيئة هللا حلياتك وأن تعمل على تتميمها. ميكن أن يكون هذا اجلزء من شهادتك قصريًا جدًّ
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 الفصل الثالث
 هللا ملكوتيف وكيًال  نكيف تكو 

). 12: 1(يوحنا  بًنا لهاوتصبح  ابهلل. جديدة عالقةبدأ ببناء عندما تقبل املسيح خملًِّصا شخصيًّا حلياتك، ت
عندما نقبل املسيح خملًِّصا شخصيًّا  .ني مقرََّبنيصديقَ  ان) وتصري 23، 17: 14�يت هللا ليسكن فيك (يوحنا 

استجابته  برؤيةحلياتنا، نتعلَّم أن نشعر مبحبَّته وأن نقبلها. وبعد فرتة قصرية، نتعلَّم أن نعربِّ له عن حمبَّتنا، ونبدأ 
 لصلواتنا.

أمَّا التغيري املهم اآلخر الذي جيب أن حيدث يف حياتنا فيتعلَّق ابلكتاب املقدَّس. جيب علينا أن ندرس 
 الكتاب املقدَّس كلَّ يوم وأن نبحث عمَّا يقوله هللا عن مشاكلنا وعن التحدِّ�ت اليت نواجهها يف حياتنا. 

 اليوميَّة وأن نتعامل مع األمور احلياتيَّة ابلطريقة اليت يريدها.مارسة مبادئ كلمة هللا يف حياتنا مبجيب أن نبدأ 

. كلنا هبايو اليت  هاميشمل أحد اجلوانب الرئيسيَّة لعالقتنا ابهلل املاليوم؟  هباهللا  أوكلكاليت  مورما هي األ
ها هللا ترتافق مع بعض املسؤوليَّات.  يف ملكوت  وكالءالقول إنَّنا  وابلتايل، ميكننافاألمور الصاحلة اليت مينحنا إ�َّ

 حبكمة.ها . جيب أن نتعلَّم استخدامنكون وكالء صاحلني عليهاهللا. هو منحنا مواهب كثرية، ومن واجبنا أن 

 ؟وكيلالن هو مَ  .أ
 ؟وكيلالن هو إًذا، مَ 

 هو موظَّف قيِّم على أمالك شخص آخر أو أمواله. وكيلال .1

 املالك لكنَّه يعمل حلسابه.ليس وكيل ال .2

لكّنين يف ملكوت هللا. كوين مؤمًنا يعين أنَّ هللا يقود حيايت. أ� ِمْلٌك له  وكيلكل مؤمن هو  .3
  آليًّا بني يديه. وهو يريد مين أن أسلك سلوك املؤمن يف اجملتمع. إنسا�ً لست دمية أو 

ة أن يكونوا وكالء فاهلل يريد من أبنائه كافَّ  عدٌد قليل من املؤمنني وكالء يف ملكوت هللا دون سواهم. ليس
 صاحلني يف ملكوته.
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 ؟أوكلين هللا  هباما هي األمور اليت  .ب

 الوقت .1
؟ ستتصرَّف به نفسه، كيفيف اليوم ، وكان عليك أن تنفقه دوالر أمريكي 86,400مبلًغا قدره  تلقَّيتإذا 

منه يف آخر اليوم نفسه.  شرط أن ترّد ما تبقى لتنفقه كما تشاء، هذا املبلغ كلَّ يومك حتصل على فلنفرض أنَّ 
 برأيك، إىل أّي مدى ميكن أن حتسن إدارة هذه األموال كلَّ يوم؟ 

ها هللا. اثنية يف اليوم.  86,400هكذا أيًضا، منحك هللا   الوقت هو أحد األمور القيَّمة اليت أعطاك إ�َّ
 هل أنَت حتسن إدارته؟ 

 املال .2
مبلًغا إذا كنا منلك نفقه كلَّ يوم. لكن حىتَّ ندوالر أمريكي لكي  86,400مبلغ ال منلك  عظمنامب حنن

هل جيب أن ‘‘، من واجبنا أن حنسن التصرُّف به وأن ننفقه ابلطريقة اليت ترضي هللا. قد تسأل: ضئيًال من املال
ة التصرُّف تعطينا نصيحة مفيدة حول كيفيَّ  7: 9ال، لكن رسالة كورنثوس الثانية ’’ أعطي أموايل كلَّها هلل؟

 أبموالنا. 

 الرتمجة املبسَّطة للكتاب املقدَّس  7: 9كورنثوس   2

 .جَ َويَنَبغي أْن يُعِطَي ُكلُّ واِحٍد َكما نـََوى ِيف َقلِبِه، ال ِبَرتَدٍُّد أْو َعْن إكراٍه. فَاهللُ حيُِبُّ املُعِطَي املُبَتهِ 

ا ي حسن إدارتنا ملا منلكه. وإذا أثبتنا أنَّنا أمناء يف د أن نربهن . لكنَّ هللا يريأن تزداد أمواله يف معظمنا رغبرمبَّ
 القليل فهو يقيمنا على الكثري. 

 مواهب الروح القدس .3
للمؤمنني. لذا، علينا  ئهايريد الروح القدس أن مينح مواهب كثرية ألوالده. وهو يتوّخى الدقَّة يف إعطا

، 12، رومية 12كورنثوس   1مراجع عدَّة يف الكتاب املقدَّس:  يف وقد ورد ذكرهااستخدام هذه املواهب بعناية.  
 .4، أفسس 4بطرس  1
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 العائلة والعالقات .4
خصوًصا إذا مل أكن مقيًما معهم؟ حنن وكالء على عالقتنا عائليت، فراد ما عالقة كوين وكيًال يف ملكوت هللا أب

 أبفراد عائلتنا. لقد أعطا� هللا مسؤوليَّات متعدِّدة تشمل عالقاتنا العائليَّة. 

 العمل .5
إنَّك تكرهه؟ هل تستمتع ابلعمل؟ كيف تقيِّم موقف قلبك جتاه العمل؟ هذه �حية هل حتّب عملك أم 

 مدى أمانتنا كوكالء يف ملكوت هللا.  من خالهلا اليوميَّة ميكننا أن نثبت رئيسيَّة أخرى ضمن أنشطتنا

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس   24-23: 3كولوسي 

 َوَمهما َعِمْلُتْم، فَاعَمُلوُه ِمْن ُكلِّ الَقلِب، َكأنَُّكْم َتعَمُلونَُه ِللرَّبِّ نَفِسِه، ال لَِبَشٍر. 
. فَاخِدُموا الرَّبَّ املَِسيَح.َوَتذَكَُّروا أنَّ الرَّبَّ    َسُيكاِفُئُكْم ِمبِرياٍث َمساِويٍّ

 ما الذي جيعل اإلنسان وكيًال صاحلًا يف ملكوت هللا؟ .ت

 النمو املتوازن .1
لوكيل الصاحل. يريد هللا أن تنمو يف حياتك اليت يتمتَّع هبا ا النمو املتوازن هو أحد اخلصائص الرئيسيَّة

أمامنا فرص عديدة  وقد أُتيحت. غريخدمتك لآلخرين. لذا، علينا أن منّد يد العون ونساعد الالشخصيَّة كما يف 
 التوازن هو األساس. لكنَّ  ،للخدمة

 واملسؤوليَّات الوكيل الصاحل يتعلَّم تفويض املهام .2
 يتعلَّم تفويض املهام والعمل مع اآلخرين.  لكنَّهاألمور بنفسه  كلّ   الوكيل الصاحل هو َمن ال حياول فعل

فاهلل يريد أن يصبح حديثو اإلميان أعضاء فاعلني يف الكنيسة احملليَّة. وجيب علينا أن نتعلَّم كيفيَّة التعاطي مع 
 .معهم واالنسجام املؤمنني اآلخرين
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 ن هو سيِّدي وقائد حيايت؟ إنَّه هللا!مَ  .3
فهو حيبُّك ويريد بناء عالقة صداقة وثيقة بك. هللا بصورة أفضل.  إىل فًزا، تعرَّ إذا أردَت أن تكون وكيًال ممتا

 . كأن تعرف مشيئته حليات أصبح من السهل عليكوكلَّما اقرتبَت إىل هللا، 

 احملبَّة جزء أساسي من حياة الوكيل الصاحل يف ملكوت هللا .4
مَّن الفصل الثالث من رسالة كولوسي قائمة شاملة من املمتع العمل مع وكالء يُبدون حمبَّة لآلخرين. ويتض

 تصبح وكيًال صاحلًا. لابألمور اليت ميكن أن تساعدك 

 الرتمجة املبسَّطة للكتاب املقدس 14: 3كولوسي 

ْنيَ.   َوَفوَق ُكلِّ َهذا الَبُسوا املََحبََّة الَِّيت َجتَعُلُكْم ُمَتماِسِكَني َواتمِّ

 األمانة .5
مثابرًا على و أن تكون وفيًّا  األخرى اليت يتمتَّع هبا الوكيل الصاحل هي األمانة. وتعين األمانةإحدى اخلصائص 

 .عملك حىتَّ إمتامه

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدَّس  2: 4كورنثوس   1

 َويُفَرتَُض أْن َيُكوَن املُؤَمتَُنوَن َعَلى َمسُؤولِيٍَّة، َجِديرِيَن اِبلثَِّقِة.

 ، يبدو االستسالم احلّل األسهل للمشاكل. لكن الوكيل الصاحل يبقى أميًنا وجديرًا ابلثقة. أحياً� كثرية
 يوكله به هللا. وحيرص على إمتام العمل الذي

 الرتمجة املبسَّطة للكتاب املقدَّس 11: 8كورنثوس   2

 َوالرَّغَبُة ِفيِه سابِقاً،  فَاآلَن، أِمتُّوا الَعطاَء أيضاً. َفَكما كاَن َلَديُكُم اِالسِتعداُد ِللَعطاءِ 
 لَِيُكْن َلَدْيُكْم أيضاً اِالسِتعداُد اآلَن إلمتاِم َهِذِه املََهمَِّة َحَسَب ما َلَديُكْم.

 الطاعة .6
 منط حياة يتمتَّع به الوكيل الصاحل يف ملكوت هللا. وجيب طاعة قوانني هللا والبشر على حد سواء.الطاعة 
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 وكيل صاحل يف ملكوت هللا؟ كيف ميكنين أن أثبت أنَّين .ث

 وقيت .1
خصِّص يوًما واحًدا يف األسبوع، يوم األحد، للرب لكي تعبده وتقيم شركة مع مؤمنني  .أ

 )10-8: 20آخرين يف كنيستك (خروج 

واِظب على قراءة الكتاب املقدَّس خصِّص وقًتا للتأمُّالت الشخصيَّة كلَّ يوم.  .ب
 والصالة.

 طرقًا خمتلفة لالخنراط يف 46-31: 25يعدِّد إجنيل مىتَّ دمة. عمل اخلخصِّص وقًتا ل  .ت
 اخلدمة. عمل

 خصِّص وقًتا لتشهد لآلخرين عن املسيح. أخِربهم عن احلياة اجلديدة اليت تتمتَّع هبا. .ث

 عملي .2

 نفسك وعائلتك عيللكي ت اعَمل .أ

 .ه عائلتهمجتايعطي الكتاب املقدَّس تعليمات حمدَّدة لألزواج واآلابء حول مسؤوليَّاهتم 

 الرتمجة املبسَّطة للكتاب املقدَّس   8: 5تيمواثوس  1

   ملُؤِمِن!َلِكْن إْن كاَن أَحٌد ال يـَُعوُل أقرابَءُه، خاصًَّة عائَِلَتُه، فـََقْد تـََنكََّر ِلإلمياِن. َوِمثُل َهذا أسَوأُ ِمْن َغِري ا 

، يقول هللا إنَّه من واجبك أن طفالكتزوَّج أمَّ أيذكر هللا بوضوح مسؤوليات األب أو الزوج. وحىتَّ إذا مل ت
 . طفالك. أيًضا، إذا طلَّقت زوجتك، من واجبك أن تعيلها وأأطفالك تعيل

األموال.  إليهم يرسل هوليس لدى هللا بر�مج رعاية اجتماعيَّة خيوِّل املؤمنني اجللوس مكتويف األيدي فيما 
 مل وأن جنتهد يف العمل.ليست هذه طرق هللا. فهو يريد منَّا أن نع

 11: 4تسالونيكي  1                                   23: 3كولوسي 

 11: 8كورنثوس   2                              10: 3تسالونيكي  2
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 اهتَم ببيتك  .ب

قائًدا ُحيتذى به بشقَّتك أو منزلك أو غرفتك. وإذا كنَت متزوًجا، من واجبك أن تكون يريد هللا منك أن هتتم 
قدر مبفردها، بل ُكن على استعداد ملساعدهتا ومّد يد العون  املنزليَّةيف البيت. ال تنتظر أن تقوم زوجتك ابألعمال 

 ذلك لكي يقتدوا بك. واحرص على أن تكون مثاًال جيًدا ُحيتذى به. طفالكاملستطاع. من املهم أن يرى أ

 ممتلكايت (األموال واألمتعة) .3

 هللا من أموالكأعِط  .أ

 اخلاصَّة. ’’ مملكتك‘‘ال حتاول أن تبين أعِط هللا من أموالك للمساعدة على بناء ملكوته على األرض. 
يف املئة من  10أعِط من مالك لعمل هللا وانظُر كيف أنَّه سيباركك. يعطي الكثري من املؤمنني ما ال يقل عن 

 .10-7: 3املئة ممَّا تكسبه. اقرأ سفر مالخي يف  10مدخوهلم هلل. هذا ما يُعَرف ابلعشور، أي 

 أعِط احملتاجني .ب

 حبًّا ابلعطاء وليس عن اضطرار.جيب علينا أن نعطي اآلخرين 

 10-7: 6غالطية                                  38: 6لوقا 

 18-17: 3يوحنا  1                           9: 8كورنثوس   2

 ما متلكه هلل سلِّم كلّ  .ت

 . كافَّة  كلُّ ما متلكه هو عطيَّة من هللا. لذا، قّرِر أن تعطي هللا حقوق امللكيَّة على أموالك ومقتنياتك

قدرات خمتلفة. ومن واجبنا أن نبذل كّل ما يف وسعنا لتنمية هذه القدرات  كلَّ واحد منَّالقد وهب هللا  
 واستخدامها. 
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 يف ملكوت هللا صاحلًاقليب حيدِّد ما إذا كنت وكيًال  اجتاه .ج
يف ملكوت هللا. فاألمر أعمق من أعمايل الظاهريَّة.  اصاحلً  وكيًال  ما إذا كنت لتثبت وحدها ال تكفي أعمايل
 دوافعي هي األساس.

 خدمة هللا؟إىل هل تدفعك احملبَّة  .1
 خلدمته.  يريد هللا أن ختدمه ألنَّك حتبُّه. وهو يستطيع أن يرى ما إذا كانت احملبَّة هي اليت تدفعك

 دفعين إىل أن أكون وكيًال صاحلًا يف ملكوت هللا.فاحملبَّة سبب قوي ي

 هل تريد أن تكون وكيًال يف ملكوت هللا؟ .2
 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس  7: 9كورنثوس   2

 .اهللُ حيُِبُّ املُعِطَي املُبَتِهجَ َويَنَبغي أْن يُعِطَي ُكلُّ واِحٍد َكما نـََوى ِيف َقلِبِه، ال ِبَرتَدٍُّد أْو َعْن إكراٍه. فَ 

إذا اخرتت أن تكون وكيًال يف ملكوت هللا، افعل ذلك مبلء إرادتك وليس عن اضطرار. فاهلل لن يرغمك 
له. لكن هللا يتعامل مع أبنائه كأفراد  اابنً  بل ،عبًداعلى القيام أبي أمر. ليست هذه طرقه. فهو ال يعتربك 

 لكنَّها مقرتنة مبسؤوليات. �ضجني وهو مينحنا حر�ت كثرية، 

 ماذا عن قوانني هللا؟ .3
 يف الكتاب املقدس.  دوَّنةالقوانني امل علىإال  ركِّزونبعض املؤمنني متزمتون جًدا يف عالقتهم ابهلل. وال ي

دعوين إىل أن أكون وكيًال ي 367 نونالقا‘‘هذه القوانني. يقولون:  طاعة كلّ  ىقتصر علاإلميان ي فهم يعتربون أنَّ 
 ’’.سأطبِّقهيف ملكوت هللا. لذا، أعتقد أنين 

  .يريد هللا أن ختدمه ألنَّك حنبه وتريد أن تكون ابًنا له

 وم. ي يعطينا الكتاب املقدس تعليمات واضحة عن ماهية اخلطية. وعلينا أن نلتزم بطاعة هللا كلّ 
 ، نفشل. لكنَّ حمبة هللا لنا اثبتة ال تتغريَّ  ،فالقيام خبيارات سليمة ليس سهًال دائًما، وأحياً� كثرية

 .وهو مستعد أن يساحمنا وأن يقوينا لكي نتمكن من مواجهة التحد�ت
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دراسات ضمن  ’’طاعة هللا‘‘بصورة أكثر تفصيًال يف درس حتت عنوان ’’ طاعة هللا‘‘ّمت تناول موضوع 
  .ياة جديدةاجملموعة حل

 كونك وكيًال يف ملكوت هللانتائج   .ح
 جتد يف ما يلي نتائج كونك وكيًال صاحلًا يف ملكوت هللا:

 ما حتتاج إليه (وليس كل ما تريده) مينحك هللا كلّ  .1

 38: 6لوقا 
 8: 9كورنثوس   2

 19: 4فيلّيب 

 يعطيك هللا حياة أبدية .2

 46-31: 25مىت 

 من املسؤوليَّات يعطيك هللا املزيد .3

 10: 16لوقا 
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 الفصل الرابع
 الشركة

 ما معىن كلمة "شركة"؟ .أ
وحيمل هذا اجلزء من االجتماع معًىن مميـَّزًا . الكنائس مبعظمها جزًءا منتظًما من اجتماعات’’ الشركة‘‘ تشكِّل

ابلنسبة إىل  يَّزانحتمل أكثر من معىن واحد. واملعنيان مم’’ شركة‘‘كلمة   مبوت يسوع. لكنَّ  ألنَّه يذكِّرجدًّا 
 املسيحيِّني.

 املشاركة .1

 فريضة مميَّزة يف الكنيسة .2

 وحتمل هذه الفريضة املميَّزة أمساء خمتلفة، ومنها:

 املقدَّسة ناولةامل .أ

 ’’)تقدمي الشكر‘‘األفخارستيا (وهي كلمة يو�نية تعين  .ب

 العشاء الرابين .ت

 الشركة خدمة .ث

زة اليت تتّم ممارستها يف الكنائس اليوم. يف رسالة كورنثوس على خدمة الشركة املميَّ  يف هذا الفصلسنركِّز 
 ، يصف الرسول بولس معىن خدمة الشركة واهلدف منها بصورة مفصَّلة.24-23: 11 األوىل
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 ؟املقدَّسة ما هي عناصر خدمة الشركة .ب

 )24-23: 11كورنثوس   1اخلبز ( .1
 .)5: 53إشعياء  اقرأرمز اخلبز إىل جسد يسوع اجملروح واملسحوق ألجل شفائنا (ي

 )25: 11كورنثوس   1( اخلمر أو عصري العنب .2
لكي خيلِّصنا من  . فيسوع بََذَل حياته ألجلناألجلنا املسفوكيسوع دم يرمز عصري العنب أو اخلمر إىل 

ص من اإلدمان عقاب اخلطيَّة. تستخدم كنائس كثرية عصري العنب لئال يضعف األشخاص الذين يعانون للتخلُّ 
 فيشعروا ابلرغبة يف الشرب من جديد. ،على الكحول

 اخلبز واخلمر يف خدمة الشركة؟ ملاذا نستخدم .ت
 أعيننا أمامأكثر واقعيَّة وجعله موت يسوع جتسيد للمساعدة على  .1

دان الدرس ابلنسبة إلينا. ميكنك أن ترامها وأن تلمسهما اخلبز واخلمر مها  . 2 أدااتن عمليَّتان جتسِّ
وأن تشمَّهما وأن تذوقهما. ومها تساعداننا على تصوُّر حقيقة موت يسوع أو على رؤيتها 

 .عيون أذهانناب

 ما هو اهلدف من الشركة؟ .ث
 )26-24: 11كورنثوس   1أن نعبد هللا ( . 1

 )25-24: 11كورنثوس   1يسوع مات ألجلنا ( أن نتذكَّر أنَّ  . 2

 )26: 11كورنثوس   1أن تساعد� على التطلُّع إىل اجمليء الثاين ليسوع ( . 3

 )32-27: 11كورنثوس   1أن تتيح لنا الفرصة لننظر إىل داخلنا (ونفحص حياتنا) ( . 4

 ميكننا أن نعرتف خبطا�� هلل أ. 

 أن نرى ما إذا كنا قد حقَّقنا أهدافنا ميكننا ب. 
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 )29: 11كورنثوس   1أن تساعد� على مالحظة عالقاتنا ابآلخرين ( . 5

 ميكننا أن نطلب الغفران من األشخاص الذين أسأ� إليهم أ. 

ع شخًصا  ب.   آخرميكننا أن نشجِّ

 ميكننا أن نشكر اآلخرين على ما صنعوه ألجلنا ت. 

) إىل مؤمنني آخرين يف كنيستك احملليَّة. ليس املقصود به 29: 11كورنثوس   1يف (’’ جسد الرب‘‘ُيشار ب
 .31-12: 12اجلسد املادي ليسوع عندما كان جيول على األرض. اقرأ رسالة كورنثوس األوىل 
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 الفصل اخلامس
 معمودية املاء

 ملؤمنني اجلدد. ابلنسبة إىل ا وأمهيتهاملعمودية املاء  املعىن الروحياهلدف من هذا الفصل هو تفسري 
ا  وهي ال جتعل من اإلنسان مؤمًنا  ترمز إىل التغيري الروحي الذي حدث يف حيايت. ابملسيح. إ�َّ

 فأ� أخرب العامل من خالهلا أبنَّين أصبحت مؤمًنا ابملسيح.

 املعىن الروحي ملعمودية املاء .أ
املعىن الروحي ملعمودية  عن الرسول بولس تحدَّثي 20: 2، ورسالة غالطية 10-1: 6يف رسالة رومية 

 املاء. 

 ه ابملسيح يف صلبهتشبَّ أ� أ .1
 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 20: 2غالطية 

اِن فَأحيا بـَْعَد َذِلَك، ال أ�، َبِل املَِسيُح َحييا ِيفَّ. فَاحلَياُة الَِّيت أِعيُشها اآلَن ِيف ِجْسمي َهذا، أِعيُشها اِبإلمي
َم نَفَسُه َبَدًال ِمينِّ   .ابْبِن ِهللا الَِّذي أَحبَِّين َوَقدَّ

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 6:6رومية 

 نـَُعوَد َوَحنُن نَعَلُم أنَّ ذاتَنا الَعِتيَقَة َقْد ُصِلَبْت َمَع املَِسيِح ِلَكي ال َخنَضَع ِفيما بـَْعُد ِلَذواتِنا األثِيَمِة، َفال
 .يَّةِ َعِبيداً ِللَخطِ 

عادايت  تُ ضعو قد ُصلبت مع املسيح. ويف خالل معمودية املاء، أ� أعلن أمام الناس أنَّين اآلمثة العتيقة  ذايت
ها املسيح  ومواقفي اآلمثة على الصليب. أ� أختار أن أتركها على الصليب وأن أعيش احلياة اجلديدة اليت منحين إ�َّ

إذا أردت أن أخترب احلرية  اآلمثة طرقي القدميةتلك املواقف والعادات. وأ� أدرك أنَّه جيب علّي أن أميت  بدون
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أنَّه ميكن هلذه العملية أن تكون مؤملة، لكنَّها ال تضاهي من حيث األمل الوقت أيًضا احلقيقية يف املسيح. وأعلم 
 الذي أمضاه يسوع على الصليب. 

 سيح يف موتهأ� أتشبَّه ابمل .2
  الرتمجة املبسطة للكتاب املقدَّس 3: 6رومية 

 ُه ِيف َموتِِه؟أْم أنَُّكْم ال َتعَلُموَن أنَّنا َحنُن الَِّذيَن تـََعمَّد� ُمتَِّحديَن اِبملَِسيِح َيُسوَع، َقْد تـََعمَّد� لَِنشَرتَِك َمعَ 

قد يكون الكالم سهًال لكن التطبيق يف . قدميمعمودية املاء هي تصريح علين أبنَّين متُّ عن أسلوب حيايت ال
 احلياة اليوميَّة قد يشكِّل حتدًِّ� صعًبا. فاملوت يعين االنفصال.

مدرًكا أنَّه الطريق املؤدي إىل اهلالك. لكنَّ املسيح جاء  ،جيب أن أرى أسلوب حيايت القدمي على حقيقته
ها املسيح. وأنقذين. وأ� أختار أن أموت عن أسلوب حيايت القدمي ل كي أعيش احلياة اجلديدة اليت منحين إ�َّ

 وعندما أتعمَّد ابملاء، أ� أقول إن هذا اجلزء من ذايت، ذلك اجلزء األ�ين اآلمث، قد مات.

فسُأجرَّب ابلعودة إىل أسلوب ال تعين رمزية املوت هذه أنَّين لن أتعرَّض للتجارب. بل العكس صحيح. 
   ؟يها، فلماذا سأعود إلالفاسدة والنتنة أتذكَّر أنَّين متُّ عن حيايت القدميةحيايت القدمي. لكن جيب أن 

 أ� أتشبَّه ابملسيح يف دفنه .3
 الرتمجة املبسَّطة للكتاب املقدَّس 4: 6رومية 

 ِسيُح ِمْن َبِني فـََقْد ُدِفّنا َمَعُه ِمْن ِخالِل َمعُموِديَِّتنا لَِنشَرتَِك َمَعُه ِيف َموتِِه، َحىتَّ َكما أُِقيَم املَ 
ِة اآلِب املَِجيَدِة، َنسُلُك َحنُن أيضاً ِيف َحياٍة َجِديَدٍة.  األمواِت بُِقوَّ

بعد أن مات املسيح، متَّ إنزاله عن الصليب ودفنه يف قرب. وعندما أتعمَّد يف املاء، أ� أعلن أنَّين دفنت حيايت 
 ملسيح متَّم العمل وكّل ما علّي فعله هو قبول طريقه. القدمية اآلمثة، وأسلوب حيايت القدمي. يف الواقع، ا

فأسلوب حيايت القدمي كان سيودي يب إىل اهلالك. لكن عندما آمنت ابملسيح، ختلَّيت طوًعا عن ذايت القدمية 
 وعلَّقتها على الصليب واعتربهتا ميتة.

 .  ذايت وطرقي القدمية نوكّل ما هو ميت يُدفن. ويرمز نزويل يف املاء يف أثناء املعمودية إىل دف
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 أ� أتشبَّه ابملسيح يف قيامته .4
 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 5-4: 6رومية 

ِة فـََقْد ُدِفّنا َمَعُه ِمْن ِخالِل َمعُموِديَِّتنا لَِنشَرتَِك َمَعُه ِيف َموتِِه، َحىتَّ َكما أُِقيَم املَِسيُح ِمْن َبِني األ مواِت بُِقوَّ
فَِبما أنَّنا احتََّْد� َمَعُه ِيف َموٍت ُيشِبُه َموتَُه، َفَسنَـتَِّحُد  .املَِجيَدِة، َنسُلُك َحنُن أيضاً ِيف َحياٍة َجِديَدةٍ اآلِب 

 َمَعُه أيضاً ِيف ِقياَمٍة ُتشِبُه ِقياَمَتُه. 

ليست الوالدة   ).7، 3: 3(يوحنا  ’’من جديد لدتوُ ‘‘وترمز معمودية املاء إىل أنَّين نلت حياة جديدة، 
ا هي حقيقة راسخة. ومثلما أُقيم املسيح من املوت، يرمز خروجي  يراود الروحيَّة أو اخلالص جمرَّد حلم ذهين، وإمنَّ

ها هللا.   من املاء إىل احلياة اجلديدة اليت منحين إ�َّ

حقًّا،  احيًّ صرت سكن ّيف، يلاملسيح  وملَّا جاءميًتا روحيًّا.  ، كنتُ اآلمثة عندما كنت أسلك يف طرقي القدمية
  بفضل احلياة اجلديدة يف قليب.

 لن أخاف املوت الذي كان ينتظرين بسبب أسلوب حيايت القدمي. ومبا أنَّين نلت حياة جديدة، 
 فأ� حّي ألنَّ املسيح ساكن ّيف. 

 ةاجلديد حيايتأ� أتشبَّه ابملسيح يف  .5
 سالرتمجة املبسطة للكتاب املقدَّ  20: 2غالطية 

 فَأحيا بـَْعَد َذِلَك، ال أ�، َبِل املَِسيُح َحييا ِيفَّ. فَاحلَياُة الَِّيت أِعيُشها اآلَن ِيف ِجْسمي َهذا، 
َم نَفَسُه َبَدًال ِمينِّ   .أِعيُشها اِبإلمياِن ابْبِن ِهللا الَِّذي أَحبَِّين َوَقدَّ

أبنَّين قرَّرت أن أحيا ليسوع. ا� أعيش حياة  عندما أختار أن أتعمَّد ابملاء، فأ� بذلك أقوم بتصريح علينّ 
 جديدة. ويسوع املسيح مسؤول عن حيايت اآلن. وهو أعطى هدفًا جديًدا حليايت. قوَّته هي اليت تشدِّدين كلَّ يوم

 .)4: 6(اقرأ رومية 
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 ملاذا جيب أن أتعمَّد ابملاء؟    .ب
 )20-10: 28(مىت  لكي أطيع هللا .1

 لمسيحين سلَّمت حيايت للكي أشهد أمام الناس أبنَّ  .2

 األمام يف منوِّي الروحي لكي أتقدَّم إىل .3

 مىت جيب أن أتعمَّد ابملاء؟ .ت
 ؛41، 38: 2بعد أن أصبح مؤمًنا فعليًّا بيسوع املسيح، جيب أن أتعمَّد ابملاء. (أقرأ أعمال الرسل 

حيدِّد الكتاب املقدس املدَّة ال ؟ قبل أن أتعمَّد ابملاء جيب أن أنتظر كم من الوقت).   5-4: 19؛ 37-38: 8
أن األشخاص تعمَّدوا اليت جيب أن ننتظرها بعد أن نؤمن ابملسيح لكي نتعمَّد ابملاء. تبنيِّ اآل�ت املذكورة أعاله 

 صفوف تعليميَّة قبل أن تتعمَّد ابملاء. حبضورعدَّة  تُلزمك كنائسبعد فرتة قصرية من إميا�م بيسوع. اليوم، 

لكنَّ أهمَّ أمر جيب أن تتذكَّره هو أن معموديَّة املاء ترمز إىل التغيري الذي حدث يف روحك. وهي ال جتعل 
 منك إنساً� مؤمًنا. 

إذا مل تسلِّم حياتك للمسيح، فأنت لست مؤمًنا. وإذا تعمَّد إنسان غري مؤمن يف املاء، فكّل ما حيدث يف 
 لكنَّه يظل خاطًئا. جسد�ًّ  هذه العمليَّة هو أنَّه يتبلَّل

 نتائج معموديَّة املاء .ث
ا جمرَّد تصريح علّين أبنَّك سلَّمت حياتك روحي إنَّ معموديَّة املاء حبّد ذاهتا ال تصنع أّي تغيري  فيك. إ�َّ

 للمسيح. هي عمل طاعة ملا سبق هلل أن طلب منك فعله.

بعد أن تتعمَّد ابملاء.  تواجه التجاربتوقَّع أن  ؟ما الذي جيب أن تتوقَّع حدوثه يف حياتك بعد هذا االختبار
 .13-9: 1بعد أن تعمَّد ابملاء. اقرأ إجنيل مرقس  فهذا حتديًدا ما جرى ليسوع

قائد حياتك. لذا، فهو يبذل كّل ما يف  هو مل ُيسّر الشيطان ابلتغيري الذي قمَت به عندما رفضت أن يكون
حياة جديدة يف املسيح أبن  كّل َمن ينال دُ عِ . لكن تذكَّر أن هللا يَ عن هللا، فيدفعك إىل االبتعاد وسعه ليحبطك

 . هجتربة يضعها الشيطان يف درب على االنتصار على كلّ ه ساعديلكي  هيسكب قوَّته علي
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 الفصل السادس
 الصالة

 ما هي الصالة؟ .أ

 تعريف .1
 ،ون الصالة حديثًا من طرف واحدأنت تكلِّم هللا وهو يكلِّمك. ال ميكن أن تكمع هللا.  الصالة حديثٌ 

ا جيب أنيقتصر فيه الكالم عليك أنت  يكلِّمك.وهو هللا ختصِّص وقًتا لالستماع إىل  . وإمنَّ

 ملاذا جيب أن أصلِّي؟ .2
 توجد أسباب عديدة تدفعك إىل الصالة. إليَك البعض منها:

 )8-7: 7لكي تنال عوً� من هللا (مىت  .أ

 )8: 15(أمثال لكي تقيم شركة مع هللا  .ب

 لكي تقول هلل إنَّك حتبُّه. .ت

 )17: 5تسالونيكي  1لكي تطيع وصيَّة هللا اليت تدعوك إىل الصالة ( .ث

 لكي تقرتب إىل هللا. .ج

 )7: 5لكي تقتدي مبثال يسوع (عربانيني  .ح
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ه صاليت؟ إىل .3  َمن جيب أن أوجِّ
كان يسوع جيول على األرض، صلَّى هلل اآلب. ويسوع هو خري مثال نقتدي به. ليس من اخلطأ أن   عندما

 بينما تصلِّي.نصب عيَنيك الثالثة  تضع األقانيم نصلِّي ليسوع أو للروح القدس. ميكنك أن

ابسم يسوع ميكن تفسري حديثك مع هذه األقانيم الثالثة يف أثناء الصالة كاآليت: أنَت تصلِّي هلل اآلب 
 املسيح من خالل قوَّة الروح القدس.

 كيف جيب أن أصلِّي؟ .ب

 استخِدم اللغة العاميَّة .1
ا حتدَّث مع ثلما حتدِّث ه مكلِّم هللا مثلما تكلِّم أي شخص آخر. ليس عليك أن تستخدم كالًما منمًَّقا. وإمنَّ

 صديًقا.

 ُكن صادقًا مع هللا .2
ال حتاول أن ختفي عنه لذا،  . طبيعتك! فاهلل يعرفك أكثر من أي شخص آخرعندما تصلِّي هلل، ُكن على 

أو اإلحباط،  تشعر ابلغضبأي شيء. جيب أن تكون الصالة وقًتا تكلِّم فيه هللا بكل انفتاح وصدق. وإذا كنت 
 أخِرب هللا بذلك. أفِصح له عن مكنو�ت قلبك وأفكارك.

 فلتكن صالتك حمدَّدة  .3
يصبح إبمكانك أن تالحظ صلوات حمدَّدة،  التفاصيل. وإذا صلِّيتَ  اذُكربل  ،عامَّةوات ال تصلِّ صل

� رب، ساِعد مجيع املدمنني على املخدِّرات يف العامل ليصبحوا ‘‘استجابة هللا لصلواتك. فالصالة اليت تقول فيها: 
ا وليست جمدية. ’’ مؤمنني  هي صالة عامَّة جدًّ

أخي مدمن على املخدِّرات. ساعدين لكي أخربه هذا األسبوع عن � رب، ‘‘: حمدَّدةالصالة   هذهلكنَّ 
قبلك اليت تصنعها يف حيايت. ساِعدين ألظهر له حمبَّتك فيقّرِر أن يعرفك بصورة أفضل وأن ي األعمال الصاحلة

 .خملًِّصا شخصيًّا حلياته
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 وضعية جسدك ليست مهمَّة .4
قدر نفسه من األمهية كحالة ذهنك وروحك. فعندما تكون ي، ال تكون وضعية جسدك على العندما تصلِّ 

ذ وضعية جلوس مرحيةيف حالة صالة، فكِّر يف ما تقوله هلل.   احرص على أن تبقى مستيقظًا!).(لكن  اختَّ

 ؟ماذا جيب أن أقول عندما أصلِّي  .ت
ا مل تكن يف السابق ماذا جيب أن تقول هلل عندما تصلِّي؟ قد جيد بعض املؤمنني اجلدد صعوبة يف الصالة أل َّ�

 طريقة مثاليَّة واحدة. ت هناكأن ندرك وجود طرق عدَّة للصالة، وليس من املهمجزًءا من حياهتم اليوميَّة. و 

جتد يف ما يلي بعض األمور اليت ميكن أن تقوهلا اعتِرب هللا صديًقا لك، وكلِّمه مثلما تكلِّم صديقك املفضَّل. 
 ارتكبَت األخطاء. صلِّ فقط! . ال تقلْق إذاهلل يف الصالة

 أعُبد هللا .1
هللا من خالل  سبِّحميكنك أن ت هلل هو من أمسى طرق العبادة.  تسبيحُقل هلل إنَّك حتبُّه وتقدِّره. فتقدمي ال

 اقتباس آ�ت من الكتاب املقدَّس مثل سفر املزامري. 

 اطُلب من هللا أن يغفر لك خطا�ك .2
  أن يغفر لك. ، اطُلب من هللالسلوك فيهامتنعت عن كنت تعرف احلّق و   هللا أو مل تِطع وصا�إذا 

 .2: 59وسفر إشعياء  18: 66اقرأ املزمور 

 اشُكر هللا .3
 اشُكروا هللاَ ُكلَّ حٍني، ‘‘يف الرتمجة املبسَّطة للكتاب املقدَّس  18: 5األوىل  جاء يف رسالة تسالونيكي

سيِح َيسوعَ  فـََهِذِه ِهَي َمشيَئُة ِهللا َلُكمْ 
َ
وعلى كّل ما صنعه ألجلك. اشكره ألنَّه معونته  ر هللا علىاشكُ ’’. ِيف امل

 ساعدك على طاعة كلمته. اشكره ألنَّه ساعدك على تطبيق مبادئ الكتاب املقدَّس يف اختباراتك اليوميَّة.
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ألنَّه ر هللا . اشكُ ر ليس سهًال مع أنَّ األمجيب أن نتعلَّم أن نشكر هللا على املشاكل اليت نواجهها يف حياتنا، 
على النمو. فهو يستخدم مشاكلنا ليعلِّمنا االتِّكال على قوَّته اليت تعيننا يف  كسيستخدم هذه املشاكل ملساعدت
 .8-2: 1ورسالة يعقوب  6: 4ظروفنا الصعبة. اقرأ رسالة فيلّيب 

 يف كّل ظرفصلِّ  .4
صلِّ ألجل احتياجاتك وصلِّ أيًضا ألجل ’’. يف كّل ظرف‘‘إىل تعلُّم الصالة  6: 4تدعو� رسالة فيلّيب 

املختلفة اليت تواجهها كلَّ يوم. فاألساس هو  ظروفاحتياجات اآلخرين. تعلَّم أن تكلِّم هللا بطرق خمتلفة عن ال
 ر� يف كّل املواقف اليت نواجهها خالل اليوم. وعلينا أن نتدرَّب على متليك هللا على أفكا’’. التعلُّم‘‘

 وإعال�ا على حياتك.  ميكنك أيًضا الصالة من خالل التأمُّل يف الصلوات املدوَّنة يف الكتاب املقدَّس
إنَّ عدًدا كبريًا من رسائل الرسول بولس يف العهد اجلديد يتضمَّن صلوات،  صلِّ هذه الصلوات بينما تقرأها.

 . 23-15: 1فصل األوَّل منها. اقرأ رسالة أفسس وخصوًصا يف ال

 صلِّ كما يقودك الروح القدس .5
مه على األرض، إنَّه لتالميذه يسوع قال بعد صعوده إىل السماء، سريسل الروح القدس لكي و ، يف آخر أ�َّ

. يف هذه األوقات، ميكننا أن نطلب من  �يت ويعيننا. أحياً�، ال نعرف كيف جيب أن نصلِّي ألجل ظرف معنيَّ
 الروح القدس أن يساعد� على الصالة. 

 الرتمجة املبسَّطة للكتاب املقدَّس    18: 6أفسس 

يَِّة الصَّالِة، ُمثاِبريَن َعَليها دائماً ِمْن أجِل ُكلِّ ُمَصلََّني ِمبَُعونَِة الرُّ   وِح ِيف ُكلِّ َوقٍت َوِيف ُكلِّ أمٍر. انَتِبُهوا ِألمهَِّ
 .املُؤِمِننيَ 

، يساعد� الروح القدس على  ألجلي يقول الروح القدس إنَّنا حىتَّ عندما ال نعرف كيف نصلِّ  ظرف معنيَّ
 الصالة. 

 املبسَّطة للكتاب املقدَّس الرتمجة  26: 8رومية 

 َكَذِلَك يُِعيُننا الرُّوُح الُقُدُس أيضاً ِيف َضعِفنا، فـََنحُن ال نَعِرُف َكيَف ُنَصلِّي َكما يَنَبِغي، 
 .َلِكنَّ الرُّوَح نَفَسُه ُيَصلِّي ِمْن أجِلنا أِبّ�ٍت ال يـَُعربَُّ َعنها اِبلَكالمِ 
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 ؟ما هي فوائد الصالة  .ث

 على معرفة أبيك السماوي الصالة تساعدك .1
 أن تعرف أابك السماوي أكثر.  استطعتَ  لكن كلَّما صلَّيتَ بعض املؤمنني اجلدد.  عنيبدو هللا غريًبا 

 السماوي. اآلبعندما طلب التالميذ من يسوع أن يعلِّمهم الصالة، علَّمهم صالة بسيطة استهلَّها ابلتحدُّث إىل 

 املقدَّسالرتمجة املبسطة للكتاب  9: 6مىت 

 .أاب� الَِّذي ِيف السَّماِء، لِيَـتَـَقدَِّس اْمسُكَ : ِلَذِلَك َصلُّوا َكما يَِلي

 احلاجة وقتيف الصالة تساعدك على نيل املساعدة من هللا  .2
هللا مستعدٌّ ملساعدتنا يف مجيع األوقات. لذا، جيب أن نتعلَّم أن نطلب املساعدة من هللا عندما نواجه مشاكل 

 صعبة.

 الرتمجة املبسَّطة للكتاب املقدَّس 16: 4ربانيني ع

ْلنَـتَـَقدَّْم ِجبُرأٍة إَىل َعرِش نِعَمِة ِهللا، ِلَكي نَناَل َرَمحًة َوجنََِد نِعَمًة تُِعينُنا َوقَت احلاَجةِ   .إذاً فـَ

 .8-2: 1ورسالة يعقوب  10-7: 12اقرأ أيًضا رسالة كورنثوس الثانية 

 اختبار سالم هللا وحريته وسط املشاكلالصالة تساعدك على  .3
ا أن ن قلق أو اإلحباط عندما تعصف املشاكل حبياتنا. وميكن للصالة أن تلعب دورًا شعر ابلمن السهل جدًّ

 هذه الظروف الصعبة يف حياتنا.اليت نعتمدها للتعامل مع  العادات القدمية التخلُّص منرئيسيًّا يف 

 للكتاب املقدَّسالرتمجة املبسطة  7-6: 4فيليبِّ 

 . َفال َتقَلُقوا، َبْل ِيف ُكلِّ َظرٍف، أعِلُنوا هلِل ِطلباِتُكْم، اِبلصَّالِة َوالتََّضرُِّع َمَع الشُّكرِ 
 .َفَسالُم ِهللا الَّذي يَفوُق ُكلَّ َعقٍل، َسَيحَفُظ قـُُلوَبُكْم َوُعُقوَلُكْم ِيف َيُسوَع املَِسيحِ 
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 القدس الروح قبولالصالة تساعدك على  .4
 ، إىل أن �لوا جوااًب خاصًّا من هللا ليصلُّواجيتمعون كلَّ يوم ه أتباع بدأبعد أن صعد يسوع إىل السماء، 

  2حلَّ الروح القدس عليهم بطريقة مميَّزة وبدأوا يتكلَّمون بلغات أخرى. اقرأ سفر أعمال الرسل عندما 
  .31: 4وأعمال الرسل 

يف اللحظة نفسها اليت يدعو فيها يسوع  أبن يدخل الروح القدس إىل حياتهيسوع كّل واحد منَّا اليوم  دُ عِ يَ 
 ه. خطا� هطلب منه أن يغفر لللدخول إىل قلبه وي

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 13: 11لوقا 

 أفـََلْيَس اآلُب السَّماِويُّ  .ةً أنُتْم، رُغَم َشرُِّكْم، َتعرُِفوَن َكيَف تُعطُوَن أبناءَُكْم َعطا� َحَسنَ 
 أجَدَر ِبَكِثٍري أِبْن يُعِطَي الرُّوَح الُقُدَس لِلَِّذيَن َيطلُُبونَُه؟

 الصالة تساعدك على معرفة مشيئة هللا حلياتك .5
على  نا. للصالة دور أساسّي يف مساعدتنانقرأ يف مراجع كثرية يف الكتاب املقدَّس أنَّ هللا أعدَّ خطَّة حليات

 فعله. حىتَّ إنَّ يسوع صلَّى وسأل هللا عمَّا يريد منه فعله. ااكتشاف ما يريد هللا منَّ 

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس  43-41: 22لوقا 

، » :َوابتَـَعَد َعنُهْم َحنَْو رَمَيِة َحَجٍر، مثَُّ رَكَع َوَصلَّى � أِيب، إْن أَرْدَت، أبِعْد َهِذِه الَكأَس َعينِّ
 .مثَُّ َظَهَر َلُه َمالٌك ِمَن السَّماِء وَكاَن يـَُقّوِْيهِ  «.ْن لَِيُكْن ما ُترِيُدُه أنَت، ال ما ُأرِيُدُه أ�َلكِ 

 الصالة تساعدك على االستعداد للمجيء الثاين ليسوع .6
ا سأله تالميذه . وملَّ عودتهأيت اثنيًة إىل األرض ودعا� إىل أن نكون مستعدِّين على الدوام لقال يسوع إنَّه سي

ًدا. لكنَّه  أن يكونوا متيّقظني على الدوام. تساعد� الصالة على  طلب منهممىت سيعود، مل يعِطهم اترخيًا حمدَّ
 الرتكيز على اهلدف. وهدفنا األمسى واألهم هو االستعداد لعودة يسوع.

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدَّس   36: 21لوقا 

 َعَلى الدَّواِم، َوَصلُّوا لَِتقِدُروا أْن تَنُجوا ِمْن ُكلِّ َهِذِه األحداِث القاِدَمِة، َفُكونُوا ُمتَـيَـقِِّظَني 
 َوِلَكي تَِقُفوا أماَم ابِن اإلنساِن.
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 ؟ل استجابة لصلوايتكيف أ� .ج

 توقَّع أن يستجيب هللا لصالتك .1
 رسالةطلب وفق مشيئته، توقَّع من هللا أن يستجيب لصلواتك. اقرأ ت كنتَ و  ،ليسوع حياتك قيادة إذا سلَّمت

ما نطلبه. عندما تصلِّي، ال يعطينا دائًما  ، لكن هللاصلواتنا ُتستجاب. نريد مجيًعا أن 15-14: 5 األوىل يوحنا
هااستجابالحظ احرص على أن تكون صالتك حمدَّدة لكي تستطيع أن ت  .ة هللا إ�َّ

 .7-6: 1، فقد ال يستجيب لك هللا. اقرأ رسالة يعقوب أن تتوقَّع استجابة من هللاصلِّيت بدون إذا و 

 هللا جواباقَبل  .2
 يف كّل مرَّة يرفعون إليه طلبًة ما.  ’’ نعم‘‘يف السماء ويقول  ببساطة يظن البعض أنَّ هللا جيلسأحياً�، 

 ، ’’ال‘‘، أو ’’نعم‘‘احدة من ثالث إجاابت: و عندما تطلب من هللا أمرًا ما يف الصالة، قد يعطيك 
 له. أ�ًّ يكن جوابه، اقبَ ’’. انتظر‘‘أو 

 صلَّى الرسول بولس ثالث مرَّات حبرارة طالًبا من هللا أن خيلِّصه من مشكلة ما يف حياته. لكنَّ هللا 
 شكلة. اقرأ رسالة امل هةتمكن من مواجيأجابه ابلرفض، وقال له إنَّه سيمدَّه ابلقوة اليت حيتاج إليها لكي 

 يف رّد فعل بولس على جواب هللا، ابلرغم من أنَّه أجابه ابلرفض.أتمَّل و. 10 -7: 12كورنثوس الثانية 

  ؟ملاذا ال أحصل على استجابة لصلوايت .ح
ًقا، . وكما ورد سابكون له ما يريدهلقد حدث ملعظمنا مرارًا عدَّة أن صلَّى طالًبا من هللا أمرًا ما بدون أن ي

 عليك أن تدرك أن هللا يريد حقًّا أن يكون قريًبا منك. ’’. انتِظر قليًال ‘‘أو ’’ ال‘‘أحياً� جييبنا هللا قائًال: 
(الرتمجة املبسطة للكتاب ’’ لِلَِّذيَن إِبخالٍص َيدُعونَهُ  َقرِيٌب ُهَو هللاُ ِلُكلِّ َمْن َيدُعوُه،‘‘ 18: 145ء يف املزمور جا

 املقدس).

 استجابة لبعض صلواتنا.  حصولنا علىاليت متنع  سباباألهذه بعض 
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 هل تطلب األمر اخلطأ من هللا؟ .1
 خطَّة هللا حلياتنا. مع  تتعارض نطلب أمورًاقد تكون خطَّة هللا حلياتك خمتلفة عن خطَّتك. وأحياً�، قد 

ك. وعندما تسأل هللا سؤاًال، إذا مل حتصل على استجابة لصالتك، أطلب من هللا أن يساعدك على فهم مشيئته ل
 ؟ جتده يلزم الصمتكم مرَّة 

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 15-14: 4يعقوب 

 إنَُّكْم ال َتعَلُموَن َكيَف َسَتُكوُن َحياُتُكْم َغدًا. أنُتْم َكالُبخاِر الَِّذي َيظَهُر ِلَوقٍت َقِليٍل مثَُّ َخيَتِفي.  
، َسَنِعيُش َونَعَمُل َكذا وََكذا.«ائِماً: َلِكْن يَنَبِغي أْن تـَُقوُلوا د  إْن شاَء الرَّبُّ

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 3: 4يعقوب 

 َوَلِكْن َحىتَّ ِعنَدما َتطلُُبوَن، ال تَناُلوَن َشيئاً، ِألنَُّكْم َتطلُُبوَن ِبَدواِفَع خاِطَئٍة، ِلَكي َتسَتِغلُّوا ما 
 ُم الشَّخِصيَِّة.َحتُصُلوَن َعَليِه ِيف َلّذاِتكُ 

ها.  قد نرغب يف معرفة أمر ما متعلق مبستقبلنا أحياً�، نطلب من هللا أجوبة ال يكون مستعدًّا إلعطائنا إ�َّ
ففي غالب األحيان، ال يعلن لنا هللا مستقبلنا ألنَّه يريد أن نتعلَّم أن ’’. لن أخربك اليوم‘‘فيأيت جواب هللا كاآليت: 

اليوم. وهو يعرف الوقت املناسب إلخبار� عن مستقبلنا. وجيب أن نتعلَّم كيفيَّة حتقيق أقصى  سلك يف طاعتهن
 استفادة من يومنا احلايل. 

 هل تتمسَّك خبطيَّة ما يف حياتك؟ .2
ا أن يف حياتنا تعيق صلواتنا. فاخلطيَّة تفصلنا عن هللا. ال يعين هذا أنَّه جيب عليناليت نتمسَّك هبا طيَّة اخل إنَّ 

أحياً� كثرية، يستجيب هللا لصلواتنا ابلرغم من عيشنا يف اخلطيَّة. فنكون كاملني لكي يستجيب هللا لصلواتنا. 
 مع هللا. عميقةلكن اخلطيَّة متنعنا من الدخول يف عالقة 

اع مس� رب، إذا كانت يف حيايت خطيَّة متنعين من ‘‘إذا مل حتصل على استجاابت لصلواتك، ميكنك القول: 
 ’’.أريد االعرتاف هبا واالقرتاب إليك دين لكي أميِّز هذه اخلطيَّة.استجاابتك لصلوايت، من فضلك ساعِ 

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 18: 66مزمور 

 .إذا رَأيُت َجناَسًة ِيف قَلِيب َوَملْ أنَزْعها َوأ� ُأدِرُك أنَّ َسيِِّدي َلْن َيسَمَعِين  
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 املبسطة للكتاب املقدَّسالرتمجة  13: 28مزمور 

 َمْن ُخيِف َخطا�ُه ال يَنَجْح، أّما َمْن يَعَرتِْف هِبا َويـََتَخلَّ َعنها َفَسَيِجْد َرَمحًة.

 هل ترفض أن تسمع صوت هللا؟ .3
من هللا كلَّما صلَّيت، ال تتفاجأ عندما ال ُتستجاب صلواتك. ’’ نعم‘‘إذا مل تكن ترغب إالَّ يف مساع كلمة 

 ’’. � رب، أريد أن أمسع صوتك. ُقل يل ما تشاء. فأ� أريد أن أطيعك‘‘قلبنا كاآليت: جيب أن يكون اجتاه 

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 9: 28أمثال 

 َمْن يَرُفُض اُخلُضوَع لِلشَّرِيَعِة َوالتَّعِليِم، َفَحىتَّ َصالتُُه َمكُروَهٌة.

 بعض الصلوات مشروطة .4
عندما نفعل ما يريد هللا منا فعله. فغالًبا ما تكون الطاعة شرطًا أساسيًّا لن ُيستجاب إالَّ الصلوات بعض 

 ’’. � رب، ُقل يل الكالم الذي أريد مساعه وسأطيعك‘‘للحصول على استجابة من هللا. ال ميكننا القول: 
 حىتَّ إذا مل طيعك خطوة بعد خطوة، � رب، أ� مستعد لطاعتك اليوم، وسأ‘‘القول: بدًال من ذلك، علينا 

  ’’. منك جوااًب خاصًّاأمسع 

 .يف ما يلي بعض الشروط اليت قد تؤثِّر على صلواتنا

 جيب أن تعرتف خبطا�ك .1

 جيب أن تُبقي ضمريك نقيًّا .2

 )13كورنثوس   1جيب أن تُبدي حمبَّة لآلخرين دائًما ( .3

ن أساء إليك .4
َ
 جيب أن تغفر مل

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 24-22: 3يوحنا  1

 فـَُهَو يُعِطينا ُكلَّ ما َنطلُُبُه، ِألنَّنا نُِطيُع َوصا�ُه، َونَفَعُل ما ُيِسرُُّه. 22

 َوَهذا ما يُوِصينا بِِه: أْن نُؤِمَن اببِنِه َيُسوَع املَِسيِح، َوأْن حنُِبَّ بَعُضنا بَعضاً َكما أوصا� َيُسوُع. 23
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ُبُت ِيف ِهللا، َويـَثـُْبُت هللاُ ِفيِه. َوَحنُن نَعِرُف أنَّ َهللا اثِبٌت ِفينا اِبلرُّوِح الُقُدِس َمْن يُِطيُع َوص 24 ا� ِهللا، يـَثـْ
 الَِّذي أعطاُه لَنا.

 هل تعيش يف الشّك؟ .5
 أبنَّ هللا سيستجيب يكن لديك إميانإذا مل وعدم اإلميان أن يعيقا استجابة صلواتنا.  أحياً�، ميكن للشكّ 

 السبب الرئيسي الذي يعيق هذه االستجابة. فقد يكون الشكّ  ،صلواتك

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدَّس 6: 11عربانيني 

  َوبَِغْريِ إمياٍن، ال َميِكُن إرضاُء ِهللا. فـََعَلى َمْن َ�ِيت إَىل ِهللا أْن يُؤِمَن أِبنَُّه َموُجوٌد، َوأِبنَُّه يُكاِفئُ  
 نَُه.الَِّذيَن َيطلُُبو 

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 7-6: 1يعقوب 

، ِألنَّ الَِّذي َيُشكُّ ُيشِبُه َموَج الَبحِر الَِّذي تـََتالَعُب ِبِه   َلِكْن َعَليِه أْن َيطُلَب إِبمياٍن َوأْن ال َيُشكَّ
.الّرِيُح َوتَقِذفُُه ِمْن جاِنٍب إَىل جاِنٍب. َفال َيُظنَّ ِمثُل َذِلَك اإلنساِن   أنَُّه َسَيناُل َشيئاً ِمَن الرَّبِّ

 ي؟مىت جيب أن أصلّ  .خ

 على الدوامصلِّ  .1
هللا  ب عليك أن تدرك أنَّ يعين هذا أنَّه جي’’. َصلُّوا َعَلى الدَّوامِ ‘‘ 17: 5اء يف رسالة تسالونيكي األوىل ج

 ئًما يف حالة صالة.يسمعك دائًما. تذكَّر أنَّه ميكنك أن تتحدَّث معه يف أّي وقت. جيب أن تكون دا

 صلِّ ابنتظام .2
 .6: 6أن ختصِّص وقًتا منتظًما للجلوس مبفردك يف حمضر هللا لبضع دقائق لكي تصلِّي. اقرأ مىت حاول 
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 صلِّ مع اجلماعة .3
تُتاح أمامك فرص عدَّة للصالة مع أشخاص آخرين، كما يف  اجتماعات الكنيسة، أو ضمن جمموعة 

 ضمن االجتماعات العائليَّة...الصالة الصغرية، أو 

 ما الذي جيعل الصالة صعبة جدًّا؟ .د
 . بةصع ملمارسةا ه، قد جتد هذمن قبل أبًدا يهاتواظب علال تتفاجأ إذا وجدَت صعوبة يف الصالة. فإذا مل 

ل عليك الصالة لبقيَّة حياتك.  ال يوجد مفتاح سحري جزًءا  فهي تصبح، ممارستها عندما تثابر علىلكن يسهِّ
  مهمًّا من حياتك اليوميَّة. 

 هل أنت غاضب من هللا؟ .1
 أحياً� كثرية، يغضب املؤمنون من هللا بسبب االختبارات املؤملة اليت عاشوها يف املاضي. يقولون: 

ا أنتَ ’’. أبن أتعرَّض للسوء حَ ما مسََ ين فعًال، لَ لو كان هللا حيبُّ ‘‘  تنال ك ببساطة ال تشعر ابلغضب ألنَّ  رمبَّ
 لصلواتك. استجابة 

عندما يكون األشخاص املقربون منك غاضبني من هللا، فقد هتتّز ثقتك به. لكن ال تدع مشاكل اآلخرين 
 .15: 21تبعدك عن هللا. اقرأ أيوب 

 هل أنت مقتنع أبن هللا يسمع صلواتك؟ .2
 هللا يسمعين فعًال؟  كيف أأتكَّد من أنَّ ‘‘قد جيد املؤمنون اجلدد صعوبة يف الصالة. وقد تسأل: 

 ’’.يبدو يل وكأنَّين أكلِّم نفسي

الكتاب املقدَّس وليس على ما متيله عليك مشاعرك  حقّ  على أن تكون صلواتك مبنية على أساس احرصْ 
 وأفكارك. والكتاب املقدَّس يوصينا أبن نصلِّي.

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 24: 11مرقس 

ُتْم ُتَصلُّوَن، آِمنوا أِبنَُّه َلُكْم، فـََيكوَن َلُكمْ ِهلَذا أُقوُل َلُكْم،    .ُكلُّ ما َتطُلُبونَُه َوأنـْ
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ليس احلّل مجرَّد اطالعك على مشيئة هللا ألمور اليت تتوافق مع مشيئة هللا حلياتك. فجل اصلِّ إبميان أل
 األوتوماتيكي للحصول على استجابة لصلوايت.

 ؟هل تواجه مشاكل كثرية يف حياتك .3
قد تكون الصالة يف الكنيسة يوم األحد سهلة نوًعا ما، لكنَّها تصبح صعبة عندما تواجه جتارب كبرية 

إذا كانت املشاكل حتيط يب من كلَّ صوب، ‘‘وضغوطات يف البيت أو العمل أو املدرسة. وقد تقول لنفسك: 
 ’’فلماذا سأصلِّي؟

صالة حيِّزًا أكرب من حياتك اليوميَّة، حىتَّ إذا مل ، جيب أن تعطي التشعر أبنَّك غارق يف املشاكلعندما 
 تتحسَّن األمور.

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 1: 18لوقا 

 َوَرَوى َهلُْم َمَثًال لِيُـَعلَِّمُهْم َكيَف يَنَبِغي أْن ُيَصلُّوا دائِماً َوال يـَتَـَوقَّفوا َعِن الصَّالِة. 

 قدسالرتمجة املبسطة للكتاب امل 13: 5يعقوب 

. أبَيَنُكْم َمْن ُهَو َمسُروٌر؟ فـَْلُيَسبِِّح الرَّبَّ   .أيُواِجُه أَحدُُكْم ُصُعوابٍت؟ فـَْلُيَصلِّ

 ضطهاد؟واجه االهل ت .4
 ماذا تقول هلل؟ هل تصّلي قائًال: عندما تعيش مع إنسان صعب املراس أو عندما يضطهدك اآلخرون، 

 ’’الشخص من حيايت! أخرِج هذا‘‘أو ’’ جين من هنا!، أخرِ � رب‘‘

 أعطا� يسوع نصائح حمدَّدة حول ما جيب أن نصلِّيه عندما يعكِّر الناس صفو حياتنا.

 الرتمجة املبسطة للكتاب املقدس 44: 5مىت 

  .أّما أ� فَأُقوُل َلُكْم: أِحبُّوا أعداءَُكْم، َوَصلُّوا ِمْن أجِل الَِّذيَن َيْضَطِهُدوَنُكمْ 

 مينحك القوة واحلكمة واحملبة ملواجهة كلّ ، فهو يساعدك و احليَّز األهم من حياتكإعطاء هللا  عندما تسعى إىل
 ظرف. وليس عليك سوى أن تكلِّمه دائًما وكلَّ يوم.
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