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 وصف الرحلة

 ما الذي يجعل الرحلة متميزة؟

"دراسة" أو "برنامج" لوصف الرحلة. ألننا نشعر بأن هذه األلفاظ ال إننا نحاول أال نستخدم لفظ  أوالً:

تمثل الواقع بدقة. كما أنها أيضاً ليست دراسة مركزة في الكتاب المقدس، بل هي بالحري عملية اكتشاف 

 ً ً روحيا ً يوّجهنا صوب غايتنا  من الكتاب المقدس. وفي عملية االكتشاف هذه، نبني أساسا ونرسم طريقا

وهي أن تكون لنا عالقة حميمة، ثابتة مع المسيح تنتج ثمراً لمجده. نعم، سوف ندرس الكتاب  العظمى

المقدس، ألن أساسنا الروحي سوف يُبنى من مواد في كلمة هللا. وحيث أننا نؤمن أن "كل الكتاب هو 

بأننا يجب أن نجد الحق  موحي به من هللا ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر"، فإننا نؤمن

 . الواضح والمطلق من كلمة هللا

بحكمته وبصيرته وحقه في بعض األعمال الخالقة األخرى. إن بعض هذه  مَ هَ ل  أَ كما أننا نؤمن أيضاً أن هللا 

الكتابات والشروحات تساعد إنسان القرن الحادي والعشرين ليفهم أن كلمة هللا وقيادته مناسبة له في 

كان اللذين يعيش فيها. ونعتقد أن بعض هذه المصادر يمكن أن تساعدنا في تحقيق هدفنا من الزمان والم

الوصول إلى العالقة الحميمة مع هللا. ولذلك فنحن نشجع على القراءة والبحث في بعض هذه المصادر 

ما حتى نحصل على بصيرة متجددة وفهم أوضح عما يقوله الكتاب المقدس. ونشجع الحاضرين على نقل 

تعلموه إلى االجتماع ومشاركته مع اآلخرين. لكن هناك قانون هام لدينا وهو أن كل هذه االكتشافات يجب 

ى على تعليم هللا وليس بنَ أن تمر من خالل فلتر كلمة هللا وتكون متوافقة معها. إن أساسنا الروحي يجب أن يُ 

راسة الكتاب المقدس يصبح جزءاً من على الفلسفات. وكنتيجة لهذه العملية، فإن الجهد المخلص في د

 الرحلة.

 الفرق

 ً وإزالة المعوقات مما يسمح للروح القدس  ل بالحري نصحبه في عملية اكتشاف.. بفنحن ال نتلمذ شخصا

بأن يتلمذه. نحن نؤمن أن هدفنا األساسي ليس أن نقود األشخاص ليدرسوا عن هللا، بل بالحري أن ينقادوا 

لكتابية األساسية، إلى عالقة حميمة وثابتة معه. لهذا فنحن ننظر إلى الرحلة على بواسطة هذه اإلعالنات ا

أنها تقدمنا الشخصي نحو الحميمة مع المسيح، وليست دراسة عنه. لهذا السبب نحن نستخدم كلمة 

 "الرحلة" لنصف هذه العملية.

لى االلتزام المنضبط تؤكد ع إن الطرق التقليدية في تلمذة األشخاص وإرشادهم ما هي التلمذة الحقيقة؟

، ومواعيد ثابتة ال تتغير للتأمالت اليومية. نحن مقتنعون أن كل هذه األدوات جيدة، وأنها إذا لحفظ اآليات

ً راسخاً. ولكن لألسف الشديد، فإن معظم  ً كتابيا استخدمت بصفة مستمرة، فإنها تمنح الدارس أساسا

 لتدريب. لماذا يحدث ذلك؟ فمع أن النظام جيد واألدواتالدارسين تفتر عزيمتهم بعد االنتهاء من ا

المستخدمة جيدة، إال أن تغيير الحياة ال يحدث بصفة منتظمة للدارسين. وأعتقد أن هذا يحدث ألننا نركز 

تماماً على المحاسبية األفقية بدالً من المحاسبية الرأسية. ونتيجة إلن قلب الدارس لم يكون مملوكاً بالكامل 

 . للمسيح

ً راسخاً، بأن القلب يجب أن يتغير أوالً قبل أن يكون للنظام المسيحي فرصة ليعمل  إن لدينا اقتناعا

بالطريقة المثلى في حياة هذا الشخص. ولهذا جعلنا الهدف األول من الرحلة أن نحرك المشترك نحو تغيير 

المسيح فسوف تظهر بالتالي  القلب. وتكوين عالقة حميمة ثابتة مع المسيح. ونشعر إذا تم الثبات في

أسلوب حياة. إن التغيير الداخلي والتعبير الخارجي الذي يسمى  التصرفات الخارجية، وستصبح من ثم  

ً للدارس الثابت في المسيح. ونشعر أن ثمر الروح هو التعبير الفائق  "ثمر الروح" سوف يحدثان تلقائيا
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ثر في العالم الذي حولنا. إال أن هذا الثمر ال يمكن أن للروح القدس في داخلنا. وهذا الثمر هو الذي يؤ

 يحدث فينا ما لم نرتبط بالمسيح عن طريق الثبات فيه.

 

 ماذا عن االرسالية العظمى؟

 

رسالية العظمى. ولكننا نؤمن أيضاً أننا يجب االنحن نؤمن أن هللا يريد من كل أوالده أن ينضموا إليه في 

ادين وتكون مشاركتنا يمية حتى تكون مواهبنا الروحية فعّالة. ونصبح حص  أوالً أن نرتبط به بعمق وبحم

سهامنا في اأساس شخصي لتغيير الحياة، سيكون رسالية العظمى. فبدون أن نرسي االمتميزة في 

رسالية العظمى محدوداً جداً. ذلك ألننا نحاول أن نعمل بقوتنا الذاتية بدالً من أن نعمل داخل إطار اال

 . ومع ذلك، فإن التأثير الذي يمكن أن يغير العالم ال ينتج سوى من العالقة الثابتة مع المسيح.تصميم هللا

 

واألكثر حميمية مع المسيح.  ي الطريق الوحيد للعالقة العميقةنشعر أن طريقتنا ه -ال-أننا  من فضلك تذكر

سلوب فهم االختالف في اال ، من خاللهللا في اإلقتراب من  أن تساعدفإن النقاط المشار إليها سالفاً يجب 

 !الذي تتبعه "الرحلة"
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 مقدمة
بقرب شديد لدرجة أننا نعمى عن رؤيته. ما الذي نقصده  في الكثير من األحيان، يمكننا أن ندرس شيء

هذا هو ما بتلك العبارة؟ هل سمعت من قبل القول: "أنه لم يتمكن من رؤية الغابة لنظره إلى األشجار؟" ف

نقصده. إمكانية ذلك العمى يمكن أن تحدث مع أي من مجهوداتنا للفحص القريب الذي نقوم به. وغالبًا ما 

تحدث في عملنا المكثف والمركز وجهودنا الجادة للعثور على الحق وفهمه. حتى الفنان يستطيع أن يخبرك 

ى منظور جديد قبل أن يتمكن من إكمال أنه يحتاج إلى التراجع والنظر من بعيد إلى عمله لكي يحصل عل

 اللوحة التي يشتغلها. 

وماذا عن دراسة الكتاب المقدس أو عملية تلمذة مثل تلك التي تختبرها؟ بالطبع يمكننا أن نصاب بالعمى 

من نحو بعض الحقائق، ونحتاج إلى حكمة من العالء )منطق سليم ُمقدس( للحصول على صورة أوضح. 

 صول على صورة أوضح، ونحن نمضي قدًما في القسم األخير من الرحلة. لذا دعونا نجرب الح

أوالً، دعونا ننظر إلى الصورة الكبيرة. ونحن نفعل هذا بأن نطرح بعض األسئلة المباشرة: "ما الذي 

تعلمناه؟" "إلى أين نذهب بعد هذا؟" " ما هي الخطوة التالية؟" "ما الذي أحتاج إلى معرفته التخاذ تلك 

 ة التالية؟" دعونا نحاول اإلجابة على تلك األسئلة. الخطو

نركز على السمات الحميمة لشخصية هللا، الذي يحبنا والذي يرغب  Enlightenedنحن في "االستنارة" 

 عالقة أكثر حميمية وعمقًا معنا. ما الذي يهيئنا هذا له؟ إنه يهيئنا لثقة كاملة في هللا بسبب معرفتنا لمن هو. 

اكتسبنا فهم أعظم لعملية الدخول إلى الحميمية الحقيقية مع المسيح والتي تتطلب  Enabledين"وفي "التمك

منا فهًما لدور الروح القدس وهو يدعونا ويغذينا في اتجاه عالقة الثبات والسكنى مع مخلصنا. وصرنا 

ة المبهجة المسماة نفهم اآلن كيف نغذي أنفسنا وكيف نتعلم من الروح القدس الذي يحركنا نحو تلك الشرك

بالثبات والسكنى. ولكن على الرغم من الدعوة الحميمة التي يقدمها ملكنا لنا لالقتراب منه، إال أنه ينبغي 

 علينا اتخاذ خطوات محددة متعمدة إرادية للتجاوب معها. 

ول من األبواب ولقد استخدمنا تشبيه الغرفة الداخلية كطريقة يمكن أن تساعدنا لفهم الخطوات التالية. الدخ

يتطلب منها هجر للذات وثقة مطلقة في المسيح. ونحن هنا ال نقدم مبدأ جديد. لكنها صورة لغوية جمالية 

لنقل الحق الموجود في الكتاب المقدس لكيف نصبح تالميذ حقيقيين للمسيح. ونرجو، أن تبدأ في الحصول 

تحركنا لالقتراب من أبوب الغرفة على فهم أفضل لما نقدمه ألننا وضعنا أساس كل جلسة بصورة 

 الداخلية. 

وفي معظم األحوال، كلما نزداد اقترابًا من الهدف، والذي هو الدخول لمستوى أعمق من العالقة الحميمة 

مع المسيح، تبدأ بعض التحوالت المهمة في الظهور في حياتنا. وهذه اإلظهارات الخارجية للروح القدس 

د من السيطرة على حياتنا. ويسميها الكتاب المقدس ثمر الروح. ونرجو أنه تدل على أنه يحصل على المزي

ببداية ظهور ثمر الروح في حياتك يبدأ أولئك الذين في عالقة معك في رؤية تأثير سعيك لالقتراب من 

المسيح. وإن كان هذا هو ما يحدث في حياتك، فأنت تشترك في المياه الحية التي تحدث عنها يسوع، وأنت 

 قدم نحو هدفنا في الرحلة. ما هي الخطوة التالية التي يجب اتخاذها؟تت

تحدث يسوع عن المياه الحية كمضاد للمياه الغريبة. لماذا استخدم مثل هذا التشبيه؟ نؤمن أنه فعل هذا ألنه 

منا أال نكون مكتفين بمجرد الحصول على اختبار شخصي لمستوى أعمق من الحميمية معه. ولكن  ال يريد

يجب أن تأتي بثمر، وهي تفعل هذا حينما نحيا  15القة الثبات الحقيقية التي تحدث عنها يسوع في يوحنا ع

في العالم المحيط بنا حياة شخصية متغيرة تغييًرا جذريًا. فحياتنا المتغيرة تلك مصممة من قبل هللا كتعبير 
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نا. هذا التعبير األفقي لمن حولنا يتم وكشهادة لمن حولنا حينما يروا الفرق الذي يصنعه المسيح في حيات

التعبير عنه بأفضل صورة في خدمتنا الُمحبة لهم، حينما نُصبح قادة وخدام. والقيادة الخادمة هو مصطلح 

يُستخدم في مجال األعمال للتعبير عن طريقة معينة من إدراة البشر. إال أن محاوالتهم في شرح ذلك المبدأ 

ي والهدف الرئيسي الذي تجلبه حميمية الثبات في المسيح. وكنتيجة لذلك، ال تنبع من المنظور الضرور

تُصبح جهودهم محاوالت قاسية للتحكم في الناس للسيطرة عليهم. وحينما تفشل القيادة الخادمة في إدارة 

هم موظفيهم بفعالية، يلجأ مديري األعمال في النهاية إلى وسائل أخرى لتحقيق مقاصدهم. فاألمر بالنسبة ل

ال يتعدى كونه استراتيجية إلدارة اإلعمال. إال أن القيادة الخادمة الحقيقية مثقلة لقيادة اآلخرين إلى المنبع، 

الذي هو يسوع المسيح، وليس لديها أي نوايا خفية أخرى. ويتميز هذا النوع من القيادة بحياة الروح القدس 

 نا إلى خطوتنا التالية، وهو كيف نحيا هذا. المعلنة فينا والتي البد من التعبير عنها. مما يقود

يجب أن نفهم بدقة أن مياه المسيح الحية يجب أن تتدفق فينا ومن خاللنا. أكرر. يجب أن تتدفق. عالقتنا  

معه ال يُمكن حجزها أو احتوائها فينا إن كانت مياه حية حقيقية. بل ويجب التعبير عنها آلخرين، وفي فعل 

دًا ألنفسنا. ويجب أن نفهم أيًضا أنه إن لم نستمر في الشرب سوف نُستنزف في عطائنا. هذا نتلقى ملئًا جدي

وكثيًرا ما شهدنا حدوث هذا، إذ نعطي حتى نفرغ بدالً يخرج عطاؤنا من مليء وفيض. لذلك علينا كقادة 

المسيح، أثناء خدام البقاء في رحلة الثبات في المسيح خاصتنا واالستمرار في تلقي انتعاشنا وطعامنا من 

دعوتنا آلخرين لالنضمام إلينا. يجب أن نحفظ نفوسنا صحيحة بالحفاظ على عالقة الثبات والسكنى في 

 المسيح الخاصة بنا. 

كيف يمكننا التعبير عن تلك العطية الفائقة أي الحميمية التي نستمتع بها مع مخلصنا؟ بصراحة األمر 

يزداد وعينا أن هللا في الواقع يعمل في حياتنا وبها. وتصبح غامض إلى حد ما. وبينما يبدأ في الحدوث 

حياتنا، سائلة بصورة ما إذ نكون منسكبين نحو العالم من حولنا. فبينما نخوض غمار الحياة اليومية نعثر 

على مواقف وفرص واستعدادات ويصير تغير حياة من حولنا حدثًا عاديًا فيمن حولنا. ونمتليء فرًحا ألننا 

ن هذه التغييرات في حياة من حولنا تحدث كنتيجة للطريقة التي قام هللا بتصميم حياتنا بها. ونصبح نعرف أ

مرتاحين من نحو المستقبل الغير معروف، ألننا نشعر أننا جزء من خطة إلهنا كلي المعرفة. وحينما نثمر 

م مواهبنا الروحية للعالم من حولنا نفعل األمر الذي صار طبيعيًا بالنسبة لنا من الناحية الروحية، بينما نقد

في صورة "تأثير". عالقة الثبات والسكنى هذه أمًرا غاية في الحيوية بالنسبة لنا في حياتنا الشخصية، لكنه 

أيًضا أمر حيوي بالنسبة للعالم من حولنا، فملكنا يصل من خاللنا للناس من حولنا. لنذكر الدرس الذي 

الصحي سوف يأتي بثمر، ولكنه ال يأتي بثمر بإرادته أو بجهوده أن الغصن  15نتعلمه من يوحنا 

الشخصية. لكن بسبب تصميم حياته، وإن انقطع هذا الغصن عن الكرمة لن يأتي بأي ثمر بل سيذبل 

ويجف. ولكن حينما يتصل بالكرمة سيفعل ما صممه الخالق ليفعله. وهو أن يأتي بثمر. ينطبق نفس األمر 

 ن مخلوقون لنأتي بثمر يدوم لذلك آخر جزء في كتابنا يُدعى التعبير. على أبناء هللا. فنح

في جانب التعبير من حياة تلميذ المسيح، نحن نبحث عن الفرص المتاحة من حولنا ونحتضن العالم من 

ا حولنا بمسئولية مقدسة للتأثير عليه بمحبة المسيح. نحن نؤثر في عالمنا بالمواهب المميزة التي لدينا ، بينم

نفهم التوزيع االستراتيجي الذي وضعنا فيه ملكنا العلي كٍل في مجاله وخدمته. ال توجد مهمة حقيرة أو 

غير هامة يرسلنا هللا لها. لكن توجد فقط جهود حقيرة بال روح، ألننا نفشل في رؤية يف يقوم هللا خدمة 

 بتوصيل النقاط ويخلق خطة هائلة تلك التي صمم حياتنا لتناسبها. 

ا هي إذًا الخطوة التالية لتحريكنا لكي نؤثر في عالمنا من حولنا ولكي نبدأ في تطبيق مبدأ األنبوبة؟ نحن فم

الرحلة إلى الغرفة الداخلية، وكما تفهمنا خارطة  2نستخدم مبدأ "جايب" للتأثير، كما هو مذكور في جزء 

م من حولنا. سوف نقوم بالتركيز على الطريق عن كيفية تفسح عالقتنا بالمسيح طريقًا للوصول إلى العال
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" عن طريق شرح كالً منهم والتفكير في فرص الخدمة التي وضعها هللا في دوائرنا. قد جابىمباديء "

تبدو في البداية حقيرة في أعيننا، ألن تلك الفرص غالبًا ما تكون األحداث اليومية التي نميل إلى التغاضي 

. إال أننا حينما نبدأ في رؤية األمور من خالل عيني هللا سوف نمسك عنها أو نصنفها على أنها غير هامة

بمبدأ "اإلثمار أينما نُزرع" ونبدأ في مشاركته في الوصول إلى العالم من حولنا بصورة فائقة للطبيعة. 

 ونبدأ في التعبير عن محبته الواضحة التي ال يُعبر عنها ألولئك الذين في دوائر تأثيرنا. 

 

 My Utmost for Hisتشيمبرز تلك الكلمات في كتابه أقصى ما عندي لمجد العلي  كتب أوزولد

Highest وهي تعبر عن جوهر منظور المؤثرين .Influencers فيما يتعلق بلماذا نُعبر خارجيًا عما ،

 يحدث داخلنا. 

صل على العبادة هي أن نعطي هللا أفضل ما أعطانا. احترس بما تفعله بأفضل ما لديك. فحينما تح

بركة من هللا، قدمها له مرة أخرى كتقدمة محبة. أقض وقتًا في التأمل أمام هللا وقدم له البركة مرة 

أخرى كفعل عبادة إرادي متعمد. إن ادخرتها لنفسك سوف تتحول لعفن روحي جاف، كما حدث 

املة لنفسك. إذ مع المن حينما تم إدخاره. لن يسمح هللا لك أبدًا باالحتفاظ ببركة روحية بصورة ك

 أنها يجب أن تعطي له مرة أخرى لكي يجعلها بركة آلخرين. 

فنحن نعطي البركة له مرة أخرى بأن نصبح قادة خادمين حقيقيين للعالم من حولنا. وبوضع هذا كهدف في 

 قسمنا األخير من الرحلة. دعونا نستكمل رحلتنا إلى الغرفة الداخلية. 

الثاني من القصة وانتبه إلي تاثير مبادئ جايب كما ذكرت في القصة. ذلك  نطلب منك أن تعيد قراءة الجزء

 ويضع األساس للقسم األخير.سوف يجهزك للمناقشة التالية 

 لقد بدانا في الدخول إلي جزء من الرحلة يسمي التعبير، من فضلك قم بقراءة المقدمة التالية في هذا الجزء.
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 التعبير

 الجلسة األولى

 

 للتأثير Gabe"بىمباديء"جا

 وقت الترحيب

 

 الهدف 

 يبالتركيز بدقة على مباديء "جاGabe بينما نقوم باستخدامها كخارطة طريق من أجل ،"

 التطبيق في حياتنا الواقعية. 

  سنقوم بتوسيع فهمنا لكل مبدأ، وسوف نعود  3و 2وضع أسس الجلسات التالية. في الجلسات

 4في شرحهما. في جلسة  الستفاضةل Enabledوالتمكين  Enlightened لمبدأي االستنارة

 " للتعبير.Gabe-سوف نركز بدقة على أولوية "جايب

  :وقت اكتشاف خطوات الرحلة 

من الرحلة إلى الغرفة الداخلية كواجب لهم. وهذا ما سوف تناقشه  2تقرأ مجموعتك مرة ثانية الجزء رقم 

اطلب من أعضاء مجموعتك المشاركة من دفتر يومياتهم في أنت في وقت االستكشاف الجماعي. لذلك، 

  .هذه الفترة

 وقت المناقشة

ناقش مع مجموعتك األمور التي صاروا يفهمونها اآلن بشأن القصة والتي لم يفهموها  ملحوظة إرشادية: 

لقصة  حينما قاموا بقرائتها للمرة األولى. لقد صار لمجموعتك عدة أشهرفي الرحلة اآلن منذ قرائتهم

في البداية. لقد صارت لهم اآلن "عيون جديدة" وسوف يروا األمور بصورة مختلفة.  "Gabe - ابى"ج

  .دعهم يشاركون بما يرونه اآلن

س: بتحديد هذا الهدف، دعونا نستمع إلى أفكاركم أو آرائكم نحو القصة اآلن بعدما نظرتم إليها بعيون 

 ه منذ عدة أشهر. ما هو الفرق الذي ترونه فيها اآلن؟هذ "Gabe - ابىجديدة. لقد قرأتم قصة " ج

بعد بناء أساسيات "األستنارة" و"التمكين"، نرجو أن يتمكن رجالك من رؤية األولوية  ملحوظة إرشادية: 

والتأثير الفائق الطبيعة الذي يمكن أن يكون هلل على اإلنسان، لو سار هذا اإلنسان ملتصقًا باهلل حتى ولو 

  نسان بسيط ومتضع وسيروا قدرته في التأثير على العالم من حوله.كان هذا اإل

، ذلك الفالح البسيط الذي لم يحدث له الكثير بصورة "Gabe - ابىس: وبينما كنتم تقرأون عن تأثير "ج 

مادية، من منظور العالم، ألم يعطيكم هذا رجاء وإلهام أنكم أنتم أيًضا تستطيعون أن تصيروا رجاالً 

 لى عالمهم؟يؤثرون ع

س: كيف يمكنك أن تصف عالمك؟ ال تصف العالم بصفه عامة بل عالمك، دوائر تأثيرك. قم بوصفها 

  .للمجموعة
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نحن نبحث عن إجابة من شأنها مساعدة مجموعتك على فهم دوائر التأثير التي  ملحوظة إرشادية:  

الصداقة، العمل، الجيرة، الكنيسة كأمثلة لحياتهم على العديد من الناس. الزواج، األبوة، العائلة الممتدة، 

  ا.لعالمهم. ساعدهم على رؤية هذ

  ما الذي تضمنه عالمه؟ "Gabe - ابىس: بالعودة مرة أخرى إلي " ج

 

يتضمن صعوبات ومكافآت. لقد كافح لكسب معيشته، لكنه  "Gabe - ابىعالم "ج ملحوظة إرشادية:  

ته بصورة جيدة. لقد عمل بكد في الحقول وواجه تحديات فشل أدخل أبناءه الجامعة وسدد احتياجات عائل

المحصول. لكن من خالل الصالة واالعتماد على هللا، نجح في عمل يديه. لقد كان محبوبًا، لكنه كان 

مكروًها أيًضا. لقد تحداه التعصب المحيط به، وتمت مراقبته لمعرفة ما إذا كان سيتعامل مع ذلك 

ل المديح. قد يقول البعض أن اجه تحدي أن يكون نفسه بدالً من أن يكون بطل ينابسلوكيات المسيح. لقد و

كان محدود بصورة كبيرة بعالمه، وقد يقول البعض اآلخر أن عالمه دفعه إلى الملك  "Gabe - بى"جا

يد أن يستفيد من ظروفه وأن يع "Gabe - الذي بدوره مكنه. في كلتا الحالتان، لقد كان التحدي أمام "جايب

تقديم الكل لملكه بأن يكون ذبيحة حية. وفي فعله هذا أعطى هلل ما كان يُمكن أن يحتفظ به لنفسه؛ لقد أعطى 

  .قلبه هلل وأعطاه كل شيء في عالمه

 

 "و" الرحلة "Gabe - بىمناقشة حول أوجه الشبه بين رحلة "جا •

كان رجالً يحيا بحسب  "Gabe - بىأن "جاهر بـ"األستنارة". وقرأنا لقد بدأنا رحلتنا معًا منذ عدة أش س:

# هو أن يكون طالبًا هلل. ماذا في رأيك قد يكون منهج جايب وعادته 1عدة مبادئ، وكان مبدأه األول 

 اليومية لكي يطلب هللا بصورة مستمرة؟

ون مبدأ آخر عاش بمقتضاه، وهو الثبات في هللا. ما قد يكون الفرق بين أو يك "Gabe - : كان لـ"جايبس

 المرء طالبًا هلل وثابتًا في هللا؟

# هو ِعش. وقبل أن تتحدث عن هذ المبدأ، تحتاج 3رقم  "Gabe - بىمبدأ "جا ملحوظة إرشادية: 

مجموعتك إلى العودة إلى مناقشتكم عن العالم في " األستنارة". تحتاج ألن تفهم بدقة معنى العالم حتى 

  .. ابدأ بقراءة بعض اآليات عن العالمتستطيع مجموعتك التعامل بصورة مناسبة معه

  16: 3اقرأ يوحنا 

 

  س: ماذا تقصد تلك اآلية حين تقول أن هللا أحب العالم؟

 

  .مع اإلشارة إلى اآلية تذكر أيًضا شيء يتعلق بالعالم 17 – 15: 2يوحنا  1اقرأ 

 

 س: ما الذي توصينا به تلك اآلية لنفعله؟
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 ؟ لماذا ولم ال؟17 – 15: 2يوحنا  1و 16: 3س: هل هناك تضاد بين يوحنا 

 س: إن كان علينا احتواء العالم من حولنا، في ضوء تلك الفقرات، ما قد يكون عالمنا، وكيف نحتويه؟

كانت معاشة  "Gabe - جابي ، أيمكنك القول أن مباديء ""Gabe - جابىس: بالعودة مرة أخرى إلى "

 حاول أن يحرق اسطبله؟ في الطريقة التي تعامل بها مع جاره الذي

أرشدته في التحديات الصعبة المشحونة عاطفيًا وساعدته على  "Gabe - جابي س: أتظن أن مبادئ "

 البقاء في الطريق الصحيح.

 س: دعونا نناقش األمر بالنسبة لكم بصورة شخصية. أتظن أنك إن عشت بنفس المبادئ التي قادت حياة "

 عالمك ويمكنك أن تؤثر فيه بصورة مناسبة؟، قد تكون مالئمة ل"Gabe - جابي

س: أتظن أنه إن كان لديك مجموعة واضحة من المبادئ لتبعيتها مثله، أيمكنها المساعدة في حمايتك من 

  بعض أنواع الفشل؟

 س: ما هي بعض أمثلة الفشل التي قد نختبرها إن لم نتبع تلك المبادئ؟

مته مبادئه من اتخاذ رد فعل، وبدالً من هذا منحته خطة ح "Gabe - ابىفي حالة "ج ملحوظة إرشادية:  

للتصرف. كان بإمكانه أن يتصرف بغضب وفي المقابل يرتكب جريمة. وكان يمكن لغضبه وانتقامه أن 

يفصله عن عالقة الثبات في المسيح التي يستمتع بها. وكان من شأن هذا أن يضعفه ويعطي للشيطان ثغرة 

وعائلته وعائالت رجال آخرين. ولكن النتيجة النهائية صارت بركة  "Gabe - جابي للتأثير على "

بأكمله. وتحدث بحسب ما يهم رجالك، وماذا عن الفشل  "Gabe - جابي عظيمة للقس والكنيسة وعالم "

  .األخالقي، والفشل في النزاهة، والفشل في الزواج، إلخ؟ ساعدهم للوصول إلى مثل تلك النتيجة

# إن لم يمارس بفعالية المبادئ 3أن يحيا بحسب مبدأ رقم  "Gabe - جابي ممكنًا لـ ": أتظن أنه كان س

 #؟2# و1رقم 

: كال. السعي لمعرفة هللا بصورة أفضل والثبات في المسيح مكنته من عيش للمرشد ملحوظة إرشادية:

نأتي بثمر فائق #. مرة أخرى. إن أردنا أن 3# عززا من المبدأ رقم 2و 1#. فالمبدأين #3المبدأ رقم 

في الحادثة العملية المذكورة، فيجب علينا أن نحيا في عالقة ثبات مع  "Gabe - جابي للطبيعة، كما فعل "

 المسيح. 

 - جابي : وينما نقترب من ختام " الرحلة" هل تتفق معنا أنه من المهم أن يكون أساس مبدأي "س

Gabe"  الحقيقي لكوننا طالبين هلل وثابتين في هللا؟# قوي وأن نفهم بحق ونمارس المعنى 2# و1رقم 

 27: 14التأمل في  يوحنا 

َطِرب  قُلُوبُُكم   ِطيُكم  أَنَا. الَ تَض  . لَي َس َكَما يُع ِطي ال عَالَُم أُع  ِطيُكم  . َسالَِمي أُع  َهب  َوالَ تَر   َسالًَما أَت ُرُك لَُكم  . 

 27:  14يوحنا 

يمكن أن يُطرح سؤاالً  "Gabe - جابي ة شديدة التحدي من حياة "بما أنكم كنتم تقومون بمناقشة خبر 

طبيعًي: "كيف تمكن من االحتفاظ بسالمه؟" إجابة هذا السؤال نجدها في اآلية المذكورة أعاله. فسالم هللا 
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 "Gabe - جابي هو عطية من المسيح لتالميذه. إال أن األمر يرجع لنا فيما إذا كنا سنقبله أم ال. قبل "

بتهم. لم يكن ياته بإيمانه أنه يُعطى فرصة للتعبير عن عالقته باهلل لبعض األشخاص الذين تصعب محتحد

ن تأتي طاعته المتضعة تلك بثمر، لكنه اعتبرها فقط فرصه لعبادة ملكه، وأعطاه أأن يعرف متى يُمكن 

مع المسيح بعد  "Gabe - جابي هذا سالًما. وكما يحدث في أغلب األحيان أتى الثمر الدائم لمسيرة "

سنوات مضاعفًا وأبديًا. هل نرغب في مثل هذا النوع من التأثير؟ إذن، علينا أن نُنقع في الثقة في محبة هللا 

 #.2# و1األمينة من نحونا الموجودة في المبدأين 

 راجع واجب الجلسة القادمة
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 واجب للجلسة القادمة

 

 هللكن طالبا  – 1# جابيمبدأ 

كن طالبًا هلل: اجعل أعظم أهدافك الشخصية هو النمو في معرفة يهوة العظيم. وافهم أن مسعاك هذا 

" لم يحاول أبًدا التنازل عن رغبته في معرفة المزيد عن هللا. اسع Gabe -سيمتد طالما حييت. "جايب 

 للحصول على استنارة يومية عن من هو ملك الملوك، كل أيام حياتك على األرض

 

 جابيمقطع من جنازة 

السؤال يتضمن اإلجابة. فهو فعل إطعام الشخص معنى أن تطعم نفسك؟  ما 

جوع إليه والتهامه بدون مساعدة لنفسه. والقدرة على البحث عما تحتاجه وما ت

ال فكرة على دراسة الكتاب الُمقدس؛  آخرين. بالطبع نحن نقوم بتطبيق تلك

للبحث عما تحتاجه أو ما تجوع إليه وتتلقاه وتستوعبه في قلبك وتسمح له 

بتغذيتك. فإطعام النفس يُمثل عمليه نمو روحي يستطيع فيها أبناء هللا العثور على 

  بينما يتحدث الروح القدس إليهم. الحق في كلمة هللا

فقط إن كنت ترغب في أن تنمو قوي  هل إطعام النفس أمر حيوي بصورة قاطعة؟

روحيًا. فقط إن كنت تريد تصبح رجالً روحيًا هلل كما يريد هللا أن يصنع منك. فقط إن 

ردت كنت تريد أن تصير جزٌء من الحل الذي يقدمه هللا بدالً من المشكلة. فقط إن أ

العثور على ما تبحث عنه، والذي هو الكنز بالنسبة للكون، عن طريق عالقة الثبات في 

 المسيح. 

كال. إال أن هناك الكثير من بدائل إطعام النفس في يومنا هذا  هل إطعام النفس اختياري؟

أكثر من أي وقت في التاريخ. فلم يكن هناك من قبل مثل هذا الفيض من المعلومات 

والخدمات التليفزيونية والخدام المتميزين الذين يطعموننا بالملعقة. لكن كل تلك البدائل لم تتعامل  والتفاسير

مع حالة واضحة في الكنيسة. فنحن الزلنا قليلي التغذية ونعاني من أنيميا روحية. لماذا؟ ما لم نصبح أناس 

شخصي حميم مع الروح القدس  يطعمون أنفسهم بأنفسهم من كلمة هللا لن نستطيع أن نحصل على تفاعل

الذي يعلمنا ويقوينا. هذه الخبرة التعليمية المميزة محفوظة للوقت والمكان الذي ننفرد فيه بالمسيح، ويقودنا 

فيه لننال ما نحتاج إليه. لدينا مائدة ملكية من الحكمة والبصيرة متاحة لنا عند إطعام أنفسنا من مائدة الرب، 

 نتلقى أوضح الرسائل وأكثرها شخصية والتي تنشيء فينا أكبر نمو روحي.  وفي هذا النوع من الشركة

بينما تبدأ في آخر مراحل "الرحلة" نحن نشعر أنه من المهم أن تتقدم على صعيد إطعام النفس. هناك 

العديد من الجوانب األخرى من عملية التلمذة التي مررت بها وسوف تأخذها معك وسوف تباركك. إال أننا 

مكننا التشديد بما يكفي على قيمة االستمرار في كتبة يومياتك من كلمة هللا. سوف يكون هذا أهم ال ي

ممارسة تعلمتها في "الرحلة" وستساعدك على الحفاظ على المباديء التي ركزنا عليها. وبعد اإلقرار بهذا 

اسة معًا كمجموعة لن األمر، نطلب منك اآلن البدء في دراسة إنجيل يوحنا. سوف نقوم بعمل هذه الدر

 نطعمك بالملعقة لكي نتمكن من مشاركة اكتشافاتنا في الوقت المخصص لخطوات الرحلة. 

ما لم نصبح أناسًا 

يطعمون أنفسهم 

بأنفسهم من كلمة 

هللا لن نستطيع أن 

نحصل على تفاعل 

شخصي حميم مع 

الروح القدس الذي 

 يعلمنا ويقوينا.
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أثناء قراءتك لذلك اإلنجيل. ونحن نؤمن أن الروح القدس سوف يأتي كما وعد لكي يرشدك ويُعلمك، وهذا 

تبرز أمامك ولماذا. استخدم  تيهو ما نريدك أن تختبره. سجل في دفتر يومياتك تلك الفقرات المميزة ال

. نحن نريدك أن تختبر بحق معنى إطعام النفس، حتى تسير بصورة جيدة في رحلتك STARمخطط ستار 

 مع المسيح بعد إنهائك لبرنامج "الرحلة". 

# في الجلسة التالية. اقض 1"رقم Gabe - جابي وبما أننا سوف نقوم بمراجعة "األستنارة" أو مبدأ "

إلنعاش ذاكرتك ببعض االكتشافات األساسية العميقة التي حصلت عليها أثناء ذلك الجزء من بعض الوقت 

"الرحلة". سوف نتحدث عنهم وسوف نتيح لك الفرصة لمشاركة تلك االكتشافات وأي اكتشافات جديدة 

 عثرت عليها. ليباركك هللا بينما تخطو اآلن خطوة عمالقة لألمام نحو الغرفة الداخلية. 

 من إنجيل يوحنا.  5- 1األسبوعين القادمين، اقرأ واكتب في يومياتك األصحاحات من خالل 

  المنظور

: لقد استطلعنا أن نري الكثير ممن تخرجوا من دراسة "الرحلة" وسألنا عن كيف أثر كل قسم ملخص

طئة عن هللا عليهم. ولقد وجدنا بعض اإلجابات المشتركة. لقد اخبرنا الكثيرون أنهم كان لديهم صورة خا

قبل "األستنارة" وساعدهم المنهج على رؤية هللا على حقيقته. قال الكثيرون أن نظرتهم إلى هللا كان يغلفها 

أو يشوهها تعليم سيء أو أمثلة سيئة من آباء أو مثل أعلى في حياتهم، وأنهم تعلموا أن يروا هللا بصورة 

كرة أن المسيحية هي عبارة عن عالقة بالمسيح. قال أكثر وضوًحا. قال البعض أنهم لم تكن لديهم أدنى ف

الكثيرون أنهم لم يكن لديهم أدنى فكرة أن هللا يشتاق ألن يكون لنا عالقة حميمة معه وأن مثل تلك العالقة 

متاحة لهم. هدفنا في تلك الجلسة هو تقديم إجابات واضحة لسوء الفهم واالعتقادات الخاطئة المذكورة 

  .أعاله

يه، وكما لماذا ال يثق بعض، وربما ُمعظم المسيحيين، في هللا كما يستحق أن يوثق ف إرشادية:ملحوظة  

عرفه. ألننا إن نحتاج نحن ألن نثق فيه؟ نحن ال نثق فيه بهذه الصورة ألننا في أعمق أعماق كياننا نحن ال ن

  عرفناه، لن يكون لدينا أدنى مشكلة في تسليم كامل حياتنا له بثقة تامة.

ينما نسمع مسيحيين آخرين يعبرون عن سخط روحي وإحباط يجبرنا هذا على طرح سؤال: "أي كتاب ب

مقدس هذا الذي يقرأونه؟ أال يستطيعوا أن يروا بأنفسهم هذه الحقائق الواضحة عن هللا؟" واإلجابة لألسف 

  دائما ما تكون متكررة. فهم ال يقرأون الكتاب المقدس على اإلطالق.

: "ومن أين حصلوا على معلوماتهم عن هللا لكي يؤمنوا بهذه األفكار التي يصدقونها عنه؟" فنسأل بعدها

واإلجابة لألسف مرة ثانية إجابة متكررة. فهم ال يعلمون من أين أتت تلك المعلومات. لكنهم تبنوها كنتيجة 

  .لشرح شخص آخر أو إيمانه وهذا هو ما حدث

لزيجات والعائالت المسيحية. ونتعجب من سبب رؤيتنا النهيار ونحن نتعجب من سبب تحطم الكثير من ا

نزاهة وأخالقيات رجال األعمال المسيحيين. ونتعجب من سبب فقدان الكنائس لقدرتها على الحفاظ على 

حياة مقدسة في عالم فاسد. ونتعجب من سبب أن الكثير من كنائسنا تبدو مثل أي ناٍد اجتماعي آخر. لكننا 

الحقيقة أن الحياة المسيحية السطحية تؤدي إلى أن تحيا كمسيحي ُمصاب! فنحن نفشل في نفشل في رؤية 

رؤية أنه عندما تتعامل الكنيسة بسطحية مع مساعدة رعاياها في معرفة هللا وتبعية وصاياه، نحن نرى 

عفاء ألننا أيًضا كنيسة لديها أنيميا روحية وشعب ضعيف. نحن نفشل في الربط بين النقاط التالية: نحن ض

نعاني من أنيميا روحية، ونحن نعاني من أنيميا روحية ألننا ال نعرف من نحن أو من هو الذي نخدمه، وال 

  .عملية النضج التي صممها هللا من أجلنا
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لكي نصبح الرجل الذي يريدنا هللا أن نكونه ولكي نبني أساس الثقة الذي سوف يقودنا إلى الدخول في 

تي نحتاج إليها معه، يجب أن نبدأ بأساسيات من هو وما الذي دعانا إليه. لكي نبني حياة العالقة الحميمة ال

من الثقة تستطيع قهر قوى الشر وتصنع فرقًا في عالمنا، يجب أن نعود ألساسيات من هو هذا الذي نخدمه 

ولهذه األسباب  وكيف نخدمه. هذا األساس يجب تعزيزه بقوة حتى يُمكن أن تستقر عليه أوجه هللا األخرى.

نشعر أن "مستنيرين" تحتاج لمراجعة جدية. ألنها حجر هام لبناء حياة يُمكنها تمثيل ملكنا كأبطال الئقين 

  .به
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 التعبير

 الجلسة الثانية

 

 كن طالبًا هلل -# 1" رقم Gabe - جابي مبدأ "

 وقت الترحيب

. 

 الهدف

 ن" والتأكيد على االحتياج ألن يكون الشخص مراجعة االكتشافات التي تمت في مرحلة "مستنيري

 طالبًا هلل. 

 يقطع شوًطا  التأكد من أن لدينا أساس ثابت في إيماننا أن هللا يستحق ثقتنا. المنظور الصحي هلل

طويالً نحو بناء الثقة، والثقة هي أساس بناء العالقة الحميمة. وسوف نركز على هذا الجانب من 

 األساس. 

 جماعي وقت األستكشاف ال

أتذكر تركيزنا على إطعام النفس والمجهود الدراسي الذي طلبناه من مجموعتك في  ملحوظة إرشادية: 

خطوات الرحلة؟ هم يقومون اآلن بدراسة إلنجيل يوحنا. ابدأ هذا الوقت بأن تدعهم يقرأون من يومياتهم. 

ستمروا في فعله بعد انتها خذ كل ما تريد من وقت، ألن ما تفعله مجموعتك اآلن هو أمر نرجو أن ي

 "الرحلة". اجعل هذا الوقت يُعد وقت ُمشجع للغاية. 

 

 : هل يرى أيًا منكم هللا بصورة مختلفة اآلن عما كانت لديه عند بداية " الرحلة"؟ كيف؟س

 

 : أتظن أنه كانت لديك نظرة مشوهة عن هللا؟ وإن كان هذا صحيًحا، ماذا كانت، وكيف حصلت عليها؟س

 

 ن ان معظم الرجال المسيحيين لديهم صورة مشوهة أو معيوبة عن هللا؟ كيف يؤلمهم هذا؟: أتظس

النظرة المعيوبة عن هللا ال تسمح لنا بالتقدم بصورة الئقة من مرحلة اإليمان األساسي  ملحوظة إرشادية:

معه بدون تلك الثقة.  إلى الثقة الُمطلقة في هللا. فلن نتمكن من المغامرة بالدخول إلى المزيد من الحميمية

 لذلك من المهم أن نبني أساًسا جيدًا عمن هو هللا وأنه مستحق لثقتنا. 

: إن كنت ستقوم بمساعدة رجال آخرين للنمو في إيمانهم وثقتهم في هللا وترك تلك الصور المشوهة، س

 كيف ستفعل هذا؟

ي "األستنارة" بالعيون الجديدة والخبرة المناقشة التالية ُمصممة للسماح لمشاركيك لدمج أفكارهم األولية ف

 التي اكتسبوها من "الرحلة" إلى اآلن. 
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 هللا يعرف

: دعونا نناقش بعض األمور التي تفهمونها اآلن بصورة أفضل مما كانت حينما قدمناها لكم. األولى هي س

 اآلن؟ صفة هللا العارف بكل شيء. كيف يؤثر فهمك لهذه الصفة من صفات هللا على تفكيرك فيه

 

 : كيف نمى إيمانك على مدار األشهر األخيرة، بعدما حصلت على فهم أفضل لهذا الوجه من أوجه هللا؟س

 

 : ما هي التأثيرات اإليجابية التي أثمرها هذا الفهم المتزايد عن هللا في حياتك؟س

 

 هللا يهتم

إن كان هذا صحيح، كيف كان : هل كان ألي منكم صورة مشوهة عن جانب هللا الذي يهتم حينما بدأنا؟ س

 التشويه؟

 : واآلن بعدما استنارت عيونك الروحية قليالً، أيمكنك اآلن فهم ما الذي خلق ذلك الفهم المشوه عن هللا؟س

: أيمكن للبعض منكم المشاركة بم كان هذا الفهم المشوه وما الذي كنت تفعله للتعامل مع أي صور س

 منطقة؟مشوهة قد تكون كانت لديك في تلك ال

 

 هللا يريد

: يتفق الكثيرون تماًما أن هللا يعرف وأن هللا يهتم، ويؤمنوا حتى أنه مستعد لمساعدة آخرين. ولكنهم س

 بشكل ما ال يشعرون أنه مستعد أن يورط نفسه في حياتهم. هل شعر أي منكم بهذا حينما بدأنا "الرحلة"؟

 يف؟: هل تغير رأيك منذ ذلك الوقت؟ إن كان قد تغير، كس

: هل شعر بعض منكم بهذا ألنه شعر أنه ال يرتقي لمقاييس هللا لذلك لن يساعدك هللا كما يساعد س

 اآلخرين؟

: دعونا نتحدث قليالً عن نعمة هللا. على الرغم من أن هناك بعض الصعوبة في فهم النعمة أو التحدث س

 عنها، هل حدث نمو في فهمك لنعمة هللا منذ بدأت "الرحلة"؟

 ساعدك نموك في فهم نعمة هللا للتعامل مع أسئلتك عما إذا كان يرغب في مساعدتك؟ : كيفس

نحن نحاول أن نجعل "الرحلة" مقادة بالنعمة قدر المستطاع عن طريق توجيه اإلجابة  ملحوظة إرشادية: 

ُزوا ِمن  َخِميِر ا يِسيِّيَن دائًما إلى نعمة هللا، باعتراف جريء أن وال واحد منا ُمستحق. "َتََحر  ل فَّرِ

دُّوقِيِّيَن" كان هذا تحذير من يسوع لتالميذه. ما الذي كان يسوع يحذرنا منه؟ كان يحذرنا من  َوالص 

الناموسية والكبرياء الذي يتبعها الذي كان لدي هؤالء الناس، وكيف أنها تلوث فهمنا وقبولنا لمحبة هللا 

ليس عن طريق األداء من أجل هللا، ولكن بتعلم السير ومعونته الغير مشروطة. يجب أن نتقدم في رحلتنا 

مع المسيح في نعمته. ممارسة هذا النقع في نعمة هللا ال يمكن العثور عليه إال في العالقة الحميمة والثبات 

في المسيح التي يدعونا للدخول فيها. وهي الطريقة الوحيدة للهروب من خمير الفريسيين، والتي يقود إليها 

معيشة في ثقافة مسيحية بدون مسيرة شخصية مع المسيح. عالقة الثبات والسكنى هذه هي أيًضا أسلوب ال
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المكان الوحيد الذي يُمكن أن ينتج عنه عمل حقيقي للمسيح يدوم لألبد. النقطة الرئيسية هي: إن كنا نرغب 

ضيه في الغرفة الداخلية، حقًا في أن نفعل أقصى ما لدينا للمسيح وقضيته، فإن هذا ينبع من الوقت الذي نق

 حيث يُفعل مواهبنا ويضعنا استراتيجيًا في المكان الذي نستطيع فيه أن نفعل أقصى ما عندنا. 

 

 هللا قادر

 : كيف نمت معرفتك بقدرات هللا منذ دخول في "الرحلة"؟س

يز أمامكم؟ أيمكنك : في الشهور القليلة الماضية هل رأى أيًا منكم هللا يفعل شيئًا يبرز ذلك الجانب الممس

 مشاركته؟

 : لماذا تظن ان هللا يريد أن يعلن تلك القدرة الجليلة لفعل اكثر مما نتوقع؟س

"تجارب إلي الكنوز" في  في توضيحدعونا نتحدث عن التجارب وكيف تتناسب مع بركة هللا لنا. فكر 

 الصفحات التالية.
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 ةخطة هللا للبرك –من تجارب إلى كنوز 

 التجربة أو االمتحان تخلق مساحة للنمو  . . . و. . .

 

 هذا النمو يخلق قدرة جديدة على االستقبال

 

 هذه القدرة الجديدة على االستقبال تخلق جوًعا جديدًا يحتاج إلى ملئه

 

 هذا الجوع الجديد الذي يحتاج إلى مليء يخلق سعيًا جديدًا للعثور على ما يُشبع

 

 يد للعثور على ما يشبع يخلق اكتشافات جديدة تُطلبهذا السعي الجد

 

 االكتشافات الجديدة التي تم العثور عليها تخلق معرفة أعظم هلل

 

 المعرفة األعظم هلل توقظ القلب نحو شخص هللا

 

 القلب المتيقظ من نحو هللا يخلق شوق أعظم لحميمية أعظم مع هللا. .

 

 ي تنشأ من التجربة أو االمتحان.حميمية أعمق مع هللا هي البركة الت

في ضوء هذه عملية السبب والنتيجة هذه، لماذا يسمح هللا بالتجارب التي يُمكنها إظهار قوته وقدرته س: 

 لنا؟

 مراجعة الواجب للجلسة التالية.
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 واجب للجلسة القادمة  

 كن ثابتًا في هللا -# 2" رقم Gabe -مبدأ "جايب 

كن ثابتًا في هللا: لتكن أشواقك اليومية هي السكنى في محضر اإلله 

القدير. ال تسمح ألي شيء بتعطيل هذا. فهو سلطانك وقوتك ومصدر 

مياهك الحية. بسلطانه يستطيع استخدام حياتك لتتمكن من فعل 

حول الخد المستحيل، مثل أن تحب مثل يسوع، وتغفر مثل يسوع، وت

" كان Gabe -اآلخر وتدع هللا يصنع شيئًا جيًدا من شيئًا سيئًا. "جايب 

رجاًل سار مع هللا. وسكن في ظل القدير. كنتيجة لذلك، استطاع هللا أن 

يستخدمه ليساعد عدًوا للوصول إلى البيت حينما حاول حرق اسطبله 

طلب، هذا وعبر لعائلة محتاجة عن غفران يسوع على الرغم من أنه لم ي  

اللطف الذي تولد من امتنان م حب ع ميق لمخلصه، مكن الرجل من أن يكون 

أداة في يد هللا إلنقاذ ابن عدوه من قتل نفسه وقاد هذا االبن لحياة الخدمة 

لملكنا. يستطيع هللا أن يفعل المستحيل من خالل الشخص الذي يثبت في 

 يسوع. 

 " Gabe - جابياقتباس من جنازة 

موضح في خطوات الرحلة السابقة، نحن نُطلقك للبحث بينما تحفربمفردك منقبًا عن الكنز وتعلُّم كما هو 

كيفية إطعام نفسك. بعض من يبلي بالًءا حسنًا. والبعض منكم ال يزال يجد صعوبة في األمر. ألولئك الذين 

بأننا إن طلبناه بكل قلوبنا  يجدون صعوبة في األمر، لكنهم ال يزالوا يبحثون، ال تستسلموا، ألن الرب وعد

 ( كيف نعرف هذا؟ هو يقول لنا هذا في كلمته. هو يريد أن يوجد. 13: 29سوف نجده )إرميا 

ُسونَهُ فَيَِجدُوهُ، َمَع أَن هُ َعن  ُكّلِ َواِحٍد ِمن ا لَي َس بَِعيدًا. أعم لُبُوا هللاَ لَعَل ُهم  يَتَلَم    27: 17ال ِلَكي  يَط 

من إنجيل يوحنا وتدوينها في يومياتك، الق نظرة على اآليات التالية في  10 – 6األصحاحات قبل قراءة 

. 119األولى من مزمور  45لكيفية وسبب قيادتنا لك لتتعلم كيف تُطعم نفسك. اقرأ اآليات  119مزمور 

تلميح: ذكرت ) 45. واآلن انظر للسبب المذكور في آية 11 – 9انتبه للكيفية المذكورة في اآليات من 

 كلمتي كنز وحرية( تغذى على هذا قبل أن تدخل مرة أخرى لدراستك إلنجيل يوحنا. 

ال نطيق صبًرا حتى نسمع الكلمات التي سوف تشاركونها من البصيرة التي اكتسبتموها من دراستكم 

 إلنجيل يوحنا. 

ينما يهاجمنا الخوف : حتى يسوع صرخ: "يا أبتاه، أليس هناك طريقة أخرى!" جميعنا نصرخ حملخص

والشك، إلى أن نتعلم السير مع يسوع على مرتفعاتنا. للتغلب على تلك المخاوف يجب أن نثق في قلب هللا 

وخطته المطلقة لنا. لقد صارت أشواقه ألن يجتذبنا نحوه اآلن أوضح لمعظمنا. ولكن ما هي طريقته؟ يجب 

  .فنا وأي شيء يأتي قبله في حياتناأن نُسلم أوثاننا طواعية، وسيطرتنا الوهمية، ومخاو

فكر في تعريف كلمة وثن: "هو أي شيء يأتي قبل هللا في حياتك." ما الذي يتضمنه هذا التعريف؟ دعونا 

نفكر في األمر. التليفزيون؟ يوم لأللعاب؟ هوايات؟ عمل؟ عائلة؟ ال نحتاج ألن نذهب بعيدًا الكتشاف 

  .حة جدًا حين نفكر فيهابعض األوثان، أليس كذلك؟ فهي أمور واض

لتكن أشواقك اليومية 

لسكنى في هي ا

 محضر اإلله القدير
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حينما تُمسك بكيف أن هناك الكثير من األشياء التي تستطيع، وتأتي بالفعل قبل هللا في حياتك سوف تفهم 

أكثر ما يُمكن أن يتضمنه التخلي عن النفس. حينما نُفكر في إحكام الثقة المطلقة، يمكننا أن نفهم أيًضا 

ل وصلنا إلى مرحلة من الثقة في هللا بإحكام شديد لدرجة ال تترك لنا إيماننا المحدود جدًا والمشروط باهلل. ه

 مهربًا؟

معنى التخلي والثقة بالطريقة التي تم تقديمها هي قرار فردي وهو أيًضا يتم تعريفه  واآلن افهم هذا:

قفز نحو بواسطة الشخص وهللا. نحن ال نحاول خلق شرط خارج نعمة هللا يتطلب أداًءا أو تحديًا مخيفًا بال

المجهول. ألن بدون فهم دقيق لسمات هللا وال عالقة شخصية وثيقة معه، ال يكون التخلي عن الذات له أي 

معنى. إال أننا نحاول التاكيد على رجالك على تشجيع هللا لنا على الثقة فيه، واالعتماد عليه، وأن نسلم 

ها خوفًا من أن نفقد رجالنا أو إخافتهم، فنحن ال حياتنا بالكامل له. إن حاولنا تمويه تحدياته لنا أو تخفيف

 نفيدهم بشيء. 
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 التعبير

 الجلسة الثالثة

 

 كن ثابتًا في هللا -# 2" رقم Gabe -مبدأ "جايب 

 وقت الترحيب

 ن تستخدم هذا الوقت لمشاركة احتياجات الصالة وكلمات التشجيع.أتذكر 

 الهدف:

 أ "جايب استكشاف أكثر عمقًا لمبد- Gabe أو الثبات في المسيح. 2" رقم ،# 

  .لتشجيع تعهدنا لتسليم نفوسنا بثقة كاملة. كما هو مكتوب على أبواب الغرفة الداخلية 

 وقت استكشاف جماعي

كما في الجلسات السابقة هذا هو الوقت الذي تجعل فيها أعضاء مجموعتك يشاركون  ملحوظة إرشادية: 

ا في آخر إسبوعين من إنجيل يوحنا. استمر في التشجيع على استخدام مخطط ستار بالبصيرة التي اكتسبوه

STAR التي تقدمها تلك الخطوات.  ألننا نريد لمجموعتك العمل من خالل عملية التواصل مع هللا 

 وقت مناقشة

 اطلب من أحد أفراد مجموعتك قراءة االقتباس التالي. ملحوظة إرشادية: 

 كوخ الصالة والحديقة المقدسة. اقتباس من  -المنظور 

وقفت متفاوًضا مع نفسي ما إذا كنت ساستمر في الطريق أم ال، ووجد سؤااًل غاضبًا طريقه إلى 

فكرى. لماذا تحتوي حديقة هللا الُمقدسة على مكاًنا مخيًفا كهذا؟ كان كل شيء حتى هذه النقطة ُمسًرا 

 ويبعث على السالم. لكن هذا كان قطعًا مرعبًا. 

 فصرخت: "يارب، كيف يمكنني فعل هذا؟ لماذا علّى فعل هذا؟"

 "أتثق بي. " كانت اإلجابة البسيطة التي سمعتها. 

 أجبت: "نعم يا إلهي العزيز، أنا اثق بك. لكني خائف جدًا."

 "اتبع صوتي وسوف اقودك بأمان عبر هذا التهديد." هكذا أجاب. 

 يتحدث إلىّ كان صوت الرب مهدئًا. طالما أستطعت سماعه 

 تشجعت. لكن عندما صمت عاد إلّى خوفي. 

 فصرخت: "يارب، أليس هناك طريقة أخرى؟"

 "ليس إن أردت السالم والحميمية معي التي تسعى إليها..." كانت إجابته

 : حينما نقرأ هذا االقتباس، ما هي اإلجابة التي قدمها الرب عن سبب السماح بالتجربة الُمخيفة؟س
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ذا الكتاب قبل فترة الصالة الممتدة األولى. كيف تؤثر عليك تلك الفقرة وتلك المتطلبات : لقد قرأتم هس

 اآلن بعد تقدمك في "الرحلة"؟

 : هل شعر أٌي منكم بأن هللا يشجعه على يتخلي عن نفسه أكثر له وأن يثق بصورة أعمق فيه؟س

 والثقة المطلقة التخلي

تالية مع مجموعتك. الحظ أنواع ومقاصد التجارب انظر لآليات الكتابية ال ملحوظة إرشادية: 

المذكورة. استخدم تلك اآليات الكتابية كنقطة بداية لمناقشة التخلي والثقة المطلقة. تذكر تلك النصوص 

 -الكتابية بعض أسباب التجارب واالمتحانات التي نمر بها. كنا حتى هذه النقطة نناقش تجارب "جايب 

Gabe .في سياق القصة " 

 واع التجاربأن

 2  بعض التجارب تكون شديدة الحدة.     10- 8:  1كورنثوس 

  بعض التجارب سببها مجهول.      22 – 7:  1أيوب 

 2  بعض التجارب تكون أحيانًا جسدية.    10 – 7:  12كورنثوس 

 1  التجارب تكون ُمحتملة على الرغم من صعوبتها.     13: 10كورنثوس 

  رب لها مكافآت.التجا    12 – 10: 5متى 

 هدف التجارب

  امتحان اإليمان.      18 – 1: 22تكوين 

 1  تنقية اإليمان.      9 -6:  1بطرس 

  لزيادة الصبر.     12،  4، 3: 1يعقوب 

  لتضعنا في مكان أفضل.     12 – 10: 66مزمور 

  لتمحيصنا.      10: 48إشعياء 

 لنشترك في بر هللا.      10: 12عبرانيين 

 1  لتمجيد ملكنا.     16 – 12: 4بطرس 

  لتنشيء صبر وتزكية ورجاء.       3: 5رومية 

 : أتظن أن معظم الرجال المسيحيين يخافون من التخلي للمسيح والثقة فيه ثقة مطلقة؟ لماذا؟س

 : إن ُطلب منك تعريف ُمصطلح التخلي، فيما يتعلق بحياتك، ما الذي عليك التخلي عنه؟س

 األوثان في حياتكم؟ أتظنوا أن البعض منا، أو حتى أنت، لديه وثن في حياته؟ : ماذا تظنوا بشأن س

 : كيف تعيق األوثان عالقتنا باهلل؟س

 : كيف يأتي دور التجارب وهدفها في حياتنا مع مشكلة التخلي عن األوثان الموجودة في حياتنا؟س

 نه مباركتك في النهاية؟: هل تفهم كيف أن التخلي عن أي شيء يأتي قبل هللا في حياتك يمكس

 : أتظن أن تمسكنا بوثن أو بأي شيء ياتي قبل هللا يمكن أن يمنعنا من الثبات في المسيح؟س
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طلقة  اإليمان العام في مقابل الثقة الم 

: نعود مرة أخرى للغرض من التجارب. أتظن ان هناك فرق بين اإليمان البسيط باهلل والثقة الُمطلقة س

 فيه؟

التجارب وإنقاذ هللا لنا الذي يليها، يؤدي إلى تقوية إيماننا لدرجة الثقة المطلقة في المسيح؟  : هل مواجهةس

 هل يمكن أن يكون هذا هو سبب سماح هللا بهذه التجارب في حياتنا؟

: إن كنت ُمدرب رياضي جيد وأردت تكوين فريق رابح، ألن تطبق على أفراد الفريق حمية غذائية س

صر التغذية الضرورية، وتقرنها بتدريبات قوية لبناء العضالت وتتأكد من حصولهم على يتناولوا فيها عنا

قسط ضروري من الراحة بعد التمرين؟ أثناء هذا التمرين سوف تقوم أيًضا بالعمل مع األفراد بحسب 

 موقع كل منهم، بينما تُقدم للفريق خطة وأهداف اللعب الجماعية. أتتفق مع هذا؟

 رؤية دورة مماثلة في الطريقة التي ينمينا هللا بها في إيماننا؟ : أيمكنك أيًضاس

يعطينا هللا المواد الغذائية من كلمته. ويشجعنا الستخدام تعليماته من الكلمة حين نواجه  ملحوظة إرشادية: 

تجارب. هذا يبني اإليمان. وهو يعطينا راحة حين نحتاج إليها. وكما وعد، تجاربنا وقتية وسوف نخرج 

نها. وفي دائرة التواصل معنا هذه، يقوم أيًضا ببناء هويتنا، وهدف حياتنا والمكان الذي يجب أن نخدمه م

 فيه بمواهب روحه. فهذه هي خطة اللعب بالنسبة لنا. 

يشكله في أوالده الشجاعة والرحمة وليكونوا مشابهين صورة المسيح، لفهو يريد أن هدف هللا النهائي: 

 المسيح ينتج ذلك الشخص.فكر كيف الثبات في 

 ملحوظة إرشادية: 

قال يسوع لنا أن نحمل نيره علينا وأن نتعلم منه. أن نكون عاملين مع المسيح يسمح لنا بمعرفته إذ  .1

 أنه يُعلمنا من خالل الحياة الروتينية اليومية. 

 

ح من خالل الثبات فيه يُمكن عملية تحولنا لنصبح رجاال مشابهين للمسيح يُقدمون شخصية المسي .2

 التعبيرات الحياتية. 

 

 

 الثبات فيه يُمكن قلوبنا من التغير، إذ أنه يستبدل قلوبنا القديمة بقلوب جديدة ويسترد لنا ما فُقد.  .3

 

 

 الثبات فيه يُمكننا من أن نأتي بثمر يدوم، وهي الطريقة الوحدة التي نستطيع بها فعل هذا.  .4

 

الدور الفردي الذي نلعبه مع الفريق )الكنيسة( بينما  الثبات فيه يُفعل مواهبنا الروحية، وهي .5

نتنافس بخطة اللعب التي وضعها هللا لنا )اإلرسالية العُظمى( من أجل الوصول للعالم برسالة 

 إنجيله. 
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الثبات فيه يُفعل أسلحتنا ودفاعاتنا لمواجهة الحرب الروحية، ويعطينا القدرة لمهاجمة أبواب  .6

 (18: 16ي العالم، انظر متى الجحيم )حصون الشيطان ف

 

 الثبات فيه يُمكن عطشنا هلل من أن يتم العامل معه، إذ نتمكن من الشرب من مياهه الحية.  .7

 

 (129)دليل المشاركين: صفحة  مراجعة خطوات الرحلة للجلسة التالية

 اختم بالصالة. 
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 واجب للجلسة القادمة

 في البيت –عش  #3" رقم Gabe - ابيمبدأ "ج

" خطة بسيطة لكي يعيش إيمانه. لقد كانت لديه أولوليات وكل ما فعله Gabe - ابيج كان لدي "عش: 

نبع من تلك الخطة. أوالً، أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها. ثانيًا، أن يحب 

حتضن العالم من حوله أبناؤه كما أحب أبو االبن الضال ابنيه وأن يفتح أحضانه دوًما لهم. ثالثًا، أن ي

عطاة له من يسوع ألولئك الذين يحضرهم هللا لحياته، سواء  بمسئولية مقدسة وأن ي عبر عن المحبة الم 

 كانوا أبرار أو أشرار. 

  "Gabe - ابىاقتباس من جنازة "ج

 ما هي المسئولية الُمقدسة؟ فكر في التعريفات خاصة ذلك الذي نشعر أنه أكثر لياقة. 

 :مقدسة 

 ُمكرسة إلله أو ألغراض دينية.  .1

 تتعلق بـ أو تُستخدم في عبادة دينية.  .2

 تستحق لـ أو ت عامل بتبجيل ديني ، وعبادة واحترام.  .3

 لـ أو على شرف شخص ما.  ُمكرسة .4

 ال يُمكن تحديها أو عدم احترامها.  .5

 مسئولية: 

 حالة أو حقيقة أو مكانة أن ي عطي المرء حسابًا آلخر على شيء ما.  .1

 اللوم على شيء قد حدث.  .2

 شخص أو شيء مسئول عنه شخص أو هيئة.  .3

 سلطة التخاذ قرارات باستقاللية.  .4

 تعريفنا:دعونا نربط تلك التعريفات بتفسيرنا و

قدسة  "احتراًما لملكي وقصده لحياتي، أنا أقبل موقعي وحالتي في  –ُمعرفة وُمشخصة  –مسئولية م 

 الحياة، وظروفي كفرصة لتحقيق مقاصده العُليا. وبفعل هذا تتاح لي الفرصة لعبادته."

 . ابحث عن أجابات لألسئلة التالية: 33-22: 5وأفسس 3و 2أقرأ التكوين األصحاح 

 ي القوانين التي أعطها هللا للرجال والنساء في الخليقة.فكر ف .1

 ما هي اللعنات التي حصلنا عليها نتيجة السقوط؟ .2

 ما الذي وجدته في آيات أفسس يمكنها أن تساعدك لتعش في المنزل؟ .3

  32-11: 15أقرأ لوقا 

 فكر في نموذج يسوع لتعش مع أطفالك في المنزل .1

 لضال؟ما الذي نتعلمه من األب في األبن ا .2

 ما نوع التأثير الذي تتركه علي أطفالك؟ .3

من إنجيل يوحنا.  15 -11من فضلك وانت تواصل إطعام نفسك وقراءة وكتابة اليوميات لألصحاحات 

 ونحن نتطلع للبصيرة العظيمة التي ستشاركها معنا من كالم الرب إليك. 

لملكي "احتراًما 

وقصده لحياتي، أنا 

أقبل موقعي وحالتي 

في الحياة، وظروفي 

كفرصة لتحقيق 

مقاصده الع ليا. وبفعل 

هذا تتاح لي الفرصة 

 لخدمته. "



 

30 

 المنظور

متنا الشخصية )الثمر( وعالقة الثبات في نحن نجتهد لتقديم موضوع ثابت عبر "الرحلة" يربط بين خد

المسيح )المصدر(. سواء في البيت أو خارج البيت، يتحدانا المسيح للتعبير عن المحبة التي أرانا إياها 

لآلخرين. في الحقيقة، لقد صرنا قناة للبركات التي تأتي إلينا ثم تفيض من خاللنا لآلخرين. االقتباسات 

سات من منهجنا الذي يُعزز الرسالة التي كانت مجموعتك تتلقاها على مدار عدة التالية هي عبارة عن اقتبا

  .أشهر. سوف يكون من الجيد تكرارها ومناقشتها

 كوخ الصالة والحديقة المقدسة اقتباس من

حينما تترك تلك الحديقة الُمقدسة يا بُني، توكل إليك مهمة ُمقدسة أن تصير شاهدًا لي. أفضل شهادة يُمكن 

تكونها هي الطريقة التي تحيا حياتك بها أمام اآلخرين. لتكن أفعالك مستوحاة من امتنانك لي ومحبتي أن 

لك. كن عادالً، كن رحيًما، تعامل بنعمة. سماتي تنتقل إليك كلما تثبت فّي. ثمر الروح هذا قادر على التأثير 

رتفعاتك. هذه السمات تشرق مثل على اآلخرين حينما يروا كيف تتعامل مع الصعوبات في حياتك وتطأ م

  .نور في الظلمة، وتُعلن أصالتك

 

 الرحلة إلى الغرفة الداخلية اقتباس من

خطة بسيطة لكي يعيش إيمانه. لقد كانت لديه أولوليات وكل ما فعله نبع  "Gabe - ابىعش: كان لدي "ج

ه ألجلها. ثانيًا، أن يحب أبناؤه من تلك الخطة. أوالً، أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفس

كما أحب أبو االبن الضال ابنيه وأن يفتح أحضانه دوًما لهم. ثالثًا، أن يحتضن العالم من حوله بمسئولية 

مقدسة وأن يُعبر عن المحبة الُمعطاة له من يسوع ألولئك الذين يحضرهم هللا لحياته، سواء كانوا أبرار أو 

  .أشرار
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 التعبير

 الرابعة الجلسة

 

 #3" رقم Gabe - ابيمبدأ "ج

 في البيت –عش 

  وقت الترحيب

 

 الهدف

# بصورة أكثر عمقًا، عش، ابدأ من البيت. في هذه الجلسة سوف 3رقم  Gabe - ابيجاستكشاف مبدأ 

نتحدى مجموعتك للبحث عن فرص التأثير التي لدينا في بيوتنا وسبب أننا نعطي خدمتنا هناك األولوية 

 عبر عن محبة المسيح في زواجنا وألطفالنا. بينما ن  

 

 وقت األستكشاف 

الذي يتعلق باآليات التي تتعامل مع أعطى وقت أطول الواجب داخل المجموعة  ملحوظة إرشادية: 

قوانين الزواج واألبوة، تمثل هذه اآليات تحدي كبير ويمكن أن تكون المناقشة أكثر صعوبة. وأيضا ال 

 في يوحنا 15-11ن لدي أي شخص أعالن يريد ان يشاركه من األصحاحات تنسي ان تسأل إذا كا

 

 وقت المناقشة

 الجزء األول -# 3" رقم Gabe - بىمبدأ "جا

 ابدأ مناقشتك الجماعية بقراءة االقتباسات التالية.

 ُمعرفة وُمشخصة –مسئولية ُمقدسة 

ياة، وظروفي كفرصة لتحقيق مقاصده احتراًما لملكي وقصده لحياتي، أنا أقبل موقعي وحالتي في الح" 

 العُليا. وبفعل هذا تتاح لي الفرصة لعبادته. "

 اقتباس من كوخ الصالة والحديقة المقدسة

حينما تترك تلك الحديقة الُمقدسة يا بُني، توكل إليك مهمة ُمقدسة أن تصير شاهدًا لي. أفضل شهادة يُمكن 

مام اآلخرين. لتكن أفعالك مستوحاة من امتنانك لي ومحبتي أن تكونها هي الطريقة التي تحيا حياتك بها أ

لك. كن عاداًل، كن رحيًما، تعامل بنعمة. سماتي تنتقل إليك كلما تثبت فّي. ثمر الروح هذا قادر على التأثير 

على اآلخرين حينما يروا كيف تتعامل مع الصعوبات في حياتك وتطأ مرتفعاتك. هذه السمات تشرق مثل 

 لمة، وتُعلن أصالتك. نور في الظ
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 اقتباس من الرحلة إلى الغرفة الداخلية

" خطة بسيطة لكي يعيش إيمانه. لقد كانت لديه أولوليات وكل ما فعله نبع Gabe - بىعش: كان لدي "جا

من تلك الخطة. أواًل، أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها. ثانيًا، أن يحب أبناؤه 

أبو االبن الضال ابنيه وأن يفتح أحضانه دوًما لهم. ثالًثا، أن يحتضن العالم من حوله بمسئولية  كما أحب

مقدسة وأن يُعبر عن المحبة الُمعطاة له من يسوع ألولئك الذين يحضرهم هللا لحياته، سواء كانوا أبرار أو 

 أشرار. 

يقة يبدو كأمر أرضي محض وغير أنيق، إال مبدأ ِعشها هذا ال يبدو شديد اللمعان، أليس كذلك؟ بل في الحق

إذا كنت لتنظر من عيون أولئك األعزاء الذين أوكلوا لك ولتأثيرك؛ أو إن نظرت لنفسك من خالل عيني 

 المسيح الذي يشتاق لألمانة منا. 

: هل صحيح أننا ال ننظر لتلك الفرص من حولنا كشيء مميز ألنها ليست براقة وألننا لن نحصل على س

 قدير في تقديم حياتنا لهم؟أي ت

" للحياة بتلك الطريقة، هل كان ليصبح خادًما على شبه المسيح ألعدائه Gabe -: إن نظر "جايب س

 وللغرباء الذين غزوا حياته وخصوصيته؟

" بحسب تلك المبادئ نحن نناقش هنا ما جعله يُصبح Gabe -أنه بسبب تعامل "جايب  ملحوظة إرشادية: 

اة هكذا وينتصر على ردود فعل الجسد الطبيعية. وكنتيجة لذلك، استطاع هللا أن يأتي بثمر مشترًكا في الحي

 # وأواويات التعبير لديه. 3" رقم Gabe -عظيم من خالل حياته. اقض بقية وقتًا مناقًشا مبدأ "جايب 

 "Gabe -بىأولويات التعبير لدى "جا –مناقشة 

 يح الكنيسة. # : أحب زوجتي كما أحب المس1أولوية رقم 

 وتناقش في األسئلة التالية.  25: 5اقرأ أفسس 

: نحن نرى في هذه اآلية أن علينا أن نحب زوجاتنا كما أحب المسيح الكنيسة. دعونا نناقش أوالً س

 التحديات التي واجهها المسيح لكي يحب الكنيسة. هل الكنيسة بال عيوب، هل تُحب بكل ما فيها؟

 

 لتي يتغاضى عنها المسيح، في نعمته لكي يحبني ويحبك؟: ما هي بعض العيوب اس

 

: هل نعاني من مشكلة في محبتنا لزوجاتنا كما أحبنا المسيح ألننا نستخدم مقاييس ُمختلفة عن تلك التي س

يستخدمها هو معنا؟ هل نطلب العدالة حينما يجب أن نُعبر عن النعمة؟ أيمكن أن يكون هذا هو ما يعيق 

 لما أراده هللا أن يكون؟ زواجنا من النمو

 

 : كيف يُمكن أن نحب زوجاتنا كما أوصينا، عن طريق إعطائهم محبة ممتلئة نعمة؟س
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 س: كيف يمكن للزوجه أن تخضع لزوجها كما أوصانا الكتاب؟

 #: أحب أوالدي كما أحب أبو االبن الضال ابنيه2أولوية رقم 

  32- 11: 15اقرأ مثل االبن الضال لوقا. 

 

 بن الضالقصة اال

َم ال ِذي يُِصيبُنِي ِمَن  .إِن َساٌن َكاَن لَهُ اب نَانِ »"َوقَاَل )يسوع(:  ِطنِي ال ِقس  غَُرُهَما ألَبِيِه: يَا أَبِي أَع  فَقَاَل أَص 

 ال َماِل."

غَُر ُكل   ٍء َوَسافََر إِلَى ُكوَرةٍ بَِعيدَةٍ،  "فَقََسَم لَُهَما َمِعيَشتَهُ. َوبَع دَ أَي اٍم لَي َست  بَِكثِيَرةٍ َجَمَع االب ُن األَص  َشي 

تَاجُ  .َوُهنَاَك بَذ َر َمالَهُ بِعَي ٍش ُمس ِرفٍ  َ يَح  تَدَأ ٍء، َحدََث ُجوعٌ َشِديدٌ فِي تِل َك ال ُكوَرةِ، فَاب  ا أَن فََق ُكل  َشي   .فَلَم 

سَ  ِل تِل َك ال ُكوَرةِ، فَأَر  َعى َخنَاِزيرَ فََمَضى َوال تََصَق بَِواِحٍد ِمن  أَه  ألَ  .لَهُ إِلَى ُحقُوِلِه ِليَر  تَِهي أَن  يَم  َوَكاَن يَش 

نُوِب ال ِذي َكانَِت ال َخنَاِزيُر تَأ ُكلُهُ، فَلَم  يُع ِطِه أََحدٌ." نَهُ ِمَن ال ُخر   بَط 

ِلُك ُجوًعا"فََرَجَع إِلَى نَف ِسِه َوقَاَل: َكم  ِمن  أَِجيٍر ألَبِي يَف ُضُل َعن هُ ال ُخب ُز َوأَ  أَقُوُم َوأَذ َهُب إِلَى أَبِي  !نَا أَه 

تَِحقًّا بَع دُ أَن  أُد َعى لََك اب نًا. اِ  ُت ُمس  َطأ ُت إِلَى الس َماِء َوقُد اَمَك، َولَس  عَل نِي َكأََحِد َوأَقُوُل لَهُ: يَا أَبِي، أَخ  ج 

َراكَ   فَقَاَم َوَجاَء إِلَى أَبِيِه. " .أَج 

َطأ ُت  .لَم  يََزل  بَِعيدًا َرآهُ أَبُوهُ، فَتََحن َن َوَرَكَض َوَوقََع َعلَى ُعنُِقِه َوقَب لَهُ "َوإِذ  َكاَن  فَقَاَل لَهُ االب ُن:يَا أَبِي، أَخ 

نًا تَِحقًّا بَع دُ أَن  أُد َعى لََك اب  ُت ُمس   " .إِلَى الس َماِء َوقُد اَمَك، َولَس 

ُموا "فَقَاَل األَُب ِلعَبِيِدِه: أَ  لَي ِه، َوقَدِّ عَلُوا َخاتًَما فِي يَِدِه، َوِحذَاًء ِفي ِرج  ِرُجوا ال ُحل ةَ األُولَى َوأَل بُِسوهُ، َواج  خ 

َن َواذ بَُحوهُ فَنَأ ُكَل َونَف َرَح، ألَن  اب نِي هذَا َكاَن َميِّتًا فَعَاَش، َوَكاَن َضاالًّ فَُوِجدَ  َل ال ُمَسم   . فَاب تَدَأُواال ِعج 

 يَف َرُحوَن."

َت آالَِت َطَرٍب َوَرق ًصا بَي ِت، َسِمَع َصو  ا َجاَء َوقَُرَب ِمَن ال  بَُر فِي ال َحق ِل. فَلَم  فَدََعا َواِحدًا  ."َوَكاَن اب نُهُ األَك 

َن، ألَن هُ قَبِلَهُ  ِمَن ال ِغل َماِن َوَسأَلَهُ: َما َعَسى أَن  يَُكوَن هذَا؟ فَقَاَل لَهُ: أَُخوَك َجاَء فَذَبََح أَبُوكَ  َل ال ُمَسم  ال ِعج 

 " .َساِلًما

لُُب إِلَي هِ  ِدُمَك ِسنِيَن هذَا َعدَدَُها،  ."فَغَِضَب َولَم  يُِرد  أَن  يَد ُخَل. فََخَرَج أَبُوهُ يَط  فَأََجاَب َوقَاَل ألَبِيِه: َها أَنَا أَخ 

ِدقَائِي َوقَطُّ لَم  أَتََجاَوز  َوِصي تََك، َوَجد يًا لَم   ا َجاَء اب نَُك هذَا ال ِذي أََكَل  .تُع ِطنِي قَطُّ ألَف َرَح َمَع أَص  َولِكن  لَم 

َن" َل ال ُمَسم  َت لَهُ ال ِعج  َوانِي، ذَبَح   !َمِعيَشتََك َمَع الز 

، ألَن   َولِكن   ."فَقَاَل لَهُ: يَا بُنَي  أَن َت َمِعي فِي ُكّلِ ِحيٍن، َوُكلُّ َما ِلي فَُهَو لَكَ  َكاَن يَن بَِغي أَن  نَف َرَح َونَُسر 

 أََخاَك هذَا َكاَن َميِّتًا فَعَاَش، َوَكاَن َضااُل فَُوِجدَ". 
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 هناك أربعة شخصيات مذكورة في ذلك المثل؟ من كانوا؟ س:

 

االبنان واألب واضحون. الشخصية )أو الشخصيات( الرابعة غير واضحة ويُمكن  ملحوظة إرشادية: 

إغفالها. الغلمان. فكر في األمر. الناس من حولنا يالحظون األمور الجيدة والسئية التي علينا التعامل 

 معها والطريقة التي نتعامل بها مع مشاكلنا هي شهادة أو تأثير على عالمنا من حولنا. 

 

 األب واالبن الضال

 بن الضال؟: دعونا نبدأ باالبنين. ما هي مالمح الشخصية التي ظهرت من االس

 

 : نحن نرى االبن الضال يعود إلى البيت. ما الذي جعله يظن أن أباه سوف يرحب بعودته؟س

الحياة التي عاشها األب أمام ابنه. لقد درب األب هذا الطفل عن طريق التعبير عن  ملحوظة إرشادية:

و تعامله مع أجرائه. وكان الطريقة التي تعامل بها مع الناس بعدل وطيبة قلب. وكان مثال من حياة األب ه

 االبن ليرضى بأن تتم معاملته كأحد أجراء أبيه. 

 

 إن كان األب رجل من حديد )بال قلب( في مرحلة نمو االبن الضال، ماذا كان الطفل ليفعل؟ :س

 

 لكن ما الذي عبر عنه األب تحديدًا البنه المتمرد؟ س:

 

لغير مشروطة الُمعاشة والُمعبر عنها لزوجاتنا وأبنائنا كآباء هل يمكننا رؤية كيف أن ممارسة المحبة ا :س

 سوف تُساعد أبنائنا لكي يدركوا دائًما أن أحضاننا مفتوحة لهم؟

 

كأب، إن كان لديك ابن كبر إلى مرحلة البلوغ وفي أحد األيام ضل عن التدريب الذي سلمته إياه،  س:

 ي النهاية إلى الحقيقة المريرة لموقفه؟كيف تريد لذلك االبن )أو االبنة( أن يتذكرك حين يصل ف

 

 األب واالبن األمين

في هذه الفقرة نرى رجل حديدي، وهو الخ. أتذكر ُمشكلة الرجل الحديدي؟ لم يكن لديه قلب. أننا نستطيع 

جميعًا الشعور بموقفه، خاصة إن كان هناك أحد أعضاء العائلة ممن سلكوا نفس الطريق الذي سلكه أخوه. 

حال مع الكثير من الناس أصحاب موقف القلب الفارغ، لقد فقد البركة. على الرغم من هذا، ذكره كما هو ال

 والده الحكيم أنه غير ُمهمل وأن أمانته لن تمر بدون مكافأة. أنظر ما قاله األب له. 
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 "فَقَاَل لَه  )األب(: يَا ب نَيَّ )أنت ال تفهم( أَْنَت َمِعي فِي ك ل ِ ِحيٍن، 

َو لََك ..."َوك لُّ    َما ِلي فَه 

 

يميل كل الناس إلي التركيز علي األبن المتمرد، ولكن ماذا عن الخطايا التي تراها في األبن الذي س:  

 بقي بالمنزل؟  هل تشعر بمشاعر األبن اآلخر؟

 

 

 األب والغلمان

 واآلن الشخصية الرابعة أو شخصيات الغلمان. لماذا نشير إلى تلك المجموعة المختفية في المثل؟س: 

 

 هم المراقبون. وهم أيًضا شهود على محبة األب العظيمة.  ملحوظة إرشادية: 

 

كيف تظن أن مراقبة الغُلمان لألب أثرت على الطريقة التي بدأوا بممارستها في تربية أبنائهم من  :س

 المرحلة فصاعدًا؟ تلك

ليس بقصد التطويل لكن للتأكد من وصول ال فكرة. كيف يمكننا أن نصبح رجال يحبون زوجاتهم  س:

 كما أحب المسيح الكنيسة؟ كيف يمكن أن نُصبح رجال يحبون أبنائهم مثل أبي االبن الضال؟

 هي ثمر عالقة الثبات والسكنى التي لنا مع المسيح.  اقتراح:

  للجلسة التالية مراجعة الواجب

 اختم بالصالة. 
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 واجب للجلسة القادمة

 

 لعالمك –# عش 3" رقم Gabe - ابيج مبدأ "

ك ْم بَْعًضا. َكَما أَْحبَْبت ك ْم أَنَا ت ِحبُّوَن  "َوِصيَّةً َجِديَدةً أَنَا أ ْعِطيك ْم: أَْن ت ِحبُّوا بَْعض 

ك ْم بَْعض بِهذَا يَْعِرف   بٌّ أَْنت ْم أيًضا بَْعض  اْلَجِميع  أَنَّك ْم تاَلَِميِذي: إِْن َكاَن لَك ْم ح 

 بَْعًضا ِلبَْعٍض"

  35 – 34: 13يوحنا 

   .أتذكر التعريف الذي أعطيناك إياه عن المسئولية المقدسة؟ إليك تذكير به 

 

قدسة  "احتراًما لملكي وقصده لحياتي، أنا أقبل  - ُمعّرفة وُمشخصة –مسئولية م 

الحياة، وظروفي كفرصة لتحقيق مقاصده العُليا. وبفعل هذا  موقعي وحالتي في

 تتاح لي الفرصة لعبادته."

قدسة كمؤثرين وعالقتها ببيوتنا في الجلسة الماضية نظرنا إلى مسئوليتنا المُ 

وعائالتنا المباشرة، بما أن أولويتنا األولى للتعبير تبدأ هناك. إن أغفلنا تلك 

األولوية، نحن نطرح جانبًا أعظم تأثير على عالمنا يمكننا القيام به سواء حاليًا أو 

لما هو  مستقبليًا. غير أننا أيًضا مقادين بواسطة ملكنا لتوسيع مجال خدمة تأثيرنا

أوسع من عائلتنا، ويجب أن يشعر آخرين بهذا األمر أيًضا لتأكيده. وسوف نتابع 

اآلن الكتشاف كيف يبدو باقي عالمنا والطرق والوسائل التي أعطاها هللا لنا 

 للتأثير عليه. 

قدسة، بينما بينما تستعد للمناقشة في الجلسة التالية، من فضلك استمر في التفكير في تعريفنا للمسئولية المُ 

 تبدأ رحلة تعبيرك الخارجي المؤثر. 

باإلضافة إلى األفكار المذكورة أعاله، من فضلك استمر في إطعام نفسك باستمرارك في قراءة وكتابة 

من إنجيل يوحنا. ونحن نتطلع للبصيرة العظيمة التي ستشاركها  21- 16يومياتك بشأن اإلصحاحات من 

 معنا كما يتحدث هللا إليك. 

 

 المنظور:

وبينما نقترب من نهاية "الرحلة"، نريد لجلسات "التعبير" أن تخلق ترابًطا مع كل الجلسات ملخص: 

األخرى لكي يتم تقديم جوهر "الرحلة" بوضوح. هذه الجلسة مبنية على الجلسة السابقة، ونحن نُركز اآلن 

 مناقشتنا على خدمتنا للتأثير خارج البيت. 

لجلسات األولي لـ"التعبير"، لقد راجعنا األساسيات األولية لما تبدو عليه عالقة في ا ملحوظة إرشادية: 

نبني على الجلسات السابقة بينما نُقدم جانب الثمر  5و 4الثبات في المسيح وكيف تتحقق. في الجلسات رقم 

 الضروري للثبات في المسيح. 

"احتراًما لملكي وقصده 

لحياتي، أنا أقبل موقعي 

وحالتي في الحياة، وظروفي 

كفرصة لتحقيق مقاصده 

الع ليا. وبفعل هذا تتاح لي 

 الفرصة لعبادته"
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أي ثمر بدون ثبات أو ثبات بدون  سوف يسأل البعض إن كان يُمكن الحصول على أحدهم دون اآلخر، 

ثمر؟ إجابتنا هي، "كال". الثبات واإلتيان بثمر، من الثبات في المسيح، أمر طبيعي مثلما تحمل شجرة 

صحية مثمرة ثماًرا صحية. فاألمر يحدث طبيعيًا إن كانت كل المكونات حاضرة ومتزنة. فمثالً: الثمر 

العالقة الصحية التي لألطراف مع الجذع والتي للجذع مع الذي تنتجه الشجرة الُمثمرة يأتي عن طريق 

التربة والمياه وضوء الشمس. حينما تعمل كل تلك األشياء معًا بتناغم واتزان، سيكون هناك ثمر. الثمر 

الوفير لن يأتي بدون أن يكون لألطراف اتصاالً صحيًا مع الجذع؛ لذلك الثمر الُمستمر يُظهر وجود 

ا لن نضطر للتساؤل ما إذا كان ما يُعطيه المسيح لنا، حينما نكون متصلين به، يمدنا التواصل الصحي. وهن

بالغذاء الذي نحتاج إليه لكي نأتي بثمر. لقد وعدنا بأن الثمر حتًما سيأتي. لذلك إن لم يأِت الثمر، فغالبًا ما 

ركز تركيًزا ُمكثفًا على التزامنا يكون هذا دليل أن التواصل ُمعاق بشكل ما، وأن ما نحتاج إليه حقًا هو أن نُ 

بالتواصل معه. من الناحية األخرى، يجب أن نفهم أيًضا أننا قد تم إعدادنا لكي نكون مثمرين حين نسكن 

 فيه. وهو سيعمل فينا وبجانبنا لكي نأتي بالثمر الدائم. 

هي دليل على عالقة  خدمتنا كمؤثرين يجب أن تكون جزًءا ال يتجزأ من ثباتنا في المسيح. فتلك الخدمة

ثبات وسكنى صحية في المسيح. ملكنا، الذي يوحدنا مع زوجاتنا وأطفالنا يشتاق ألن تكون أولويتنا لتلك 

الخدمة. ولكنه أيًضا قد وضعنا بصورة استراتيجية في السوق وهو يشجعنا ويتوقع منا تقديم خدمة مؤثرة 

 في تلك البيئة أيًضا.
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 التعبير

 الجلسة الخامسة

 #3" رقم Gabe - ابيج دأ "مب

 لعالمك –عش 

ك ْم بَْعًضا. َكَما أَْحبَْبت ك ْم أَنَا ت ِحبُّوَن أَْنت ْم أيضً  ك ْم بَْعًضا"َوِصيَّةً َجِديَدةً أَنَا أ ْعِطيك ْم: أَْن ت ِحبُّوا بَْعض    .ا بَْعض 

 بٌّ بَْعًضا ِلبَْعٍض"بِهذَا يَْعِرف  اْلَجِميع  أَنَّك ْم تاَلَِميِذي: إِْن َكاَن لَك ْم ح  

  35 – 34: 13يوحنا 

 وقت الترحيب: 

 الهدف:

 " ابيج استكشاف مبدأ - Gabe ل ذلك عن طريق # بصور أكثر عمقًا، عش. ونحن نفع3" رقم

". ومن خالل خبرة ذلك الفالح المتواضع سوف نتمكن من Gabe - ابيجتحليل قلب وموقف "

 ا بفعالية في اإلرسالية ال عظمى. رؤية كيف يمكننا نحن أيًضا أن نلعب دورن

  .لكي نفهم التعبير العملي لفهم القيادة الخادمة بصورة أفضل 

  .أن نبدأ بالتخطيط لحفل التخرج 

 وقت األستكشاف

هذه هي الجلسة األخير لقراءة وكتابة اليوميات في إنجيل يوحنا. عزز اإلطعام الذاتي لرجالك وشجعهم 

 للمكوث في الغرفة الداخلية. وتحداهم ألن يشتاقوا دائًما 

 وقت المناقشة

 اقرأ وناقش تعريف المسئولية الُمقدسة وقد مجموعتك في مناقشة لما يعنيه. 

قدسة  "احتراًما لملكي وقصده لحياتي، أنا أقبل موقعي وحالتي في  -ُمعّرفة وُمشخصة  –مسئولية م 

 تاح لي الفرصة لعبادته."الحياة، وظروفي كفرصة لتحقيق مقاصده العُليا. وبفعل هذا ت

 : كيف يمكن لردود أفعالنا من نحو الظروف التي نمر بها في الحياة أن تكون فرصة لعبادة هللا؟س

 "Gabe - ابيج قلب "

" للمساعدة في تشخيص سمات التعبير النقي Gabe -جابيلقد استخدمنا شخصية " ملحوظة إرشادية: 

لقد تحدثنا كثيًرا عن قلوبنا وقلب المسيح، لكن هذه هي المرة  الُمتضع لمحبة المسيح من رجل نحو عالمه.

". حينما نستكشفه ربما نخرج من استكشافنا هذا بمنظور Gabe - جابي األولى التي نستكشف فيها قلب "

" ونتعلم منه. سوف نستخدم العديد من االقتباسات من "رحلة إلى الغرفة الداخلية" Gabe - جابي "

" لمجموعتك، في صورة القائد الخادم، ولتأكيد أن هذا Gabe - يجاب ا التعبير من حياة "كوسيلة لتقديم هذ

التعبير كان مغروس بعمق في روح تفيض بالشكر هلل نتج عنها عطاء سخي لنفسه نحو عالمه. اقرأ كل من 

 تلك االقتباسات واتبعها بالسؤال الذي يليها.
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 يةاقتباسات من كتاب الرحلة إلى الغرفة الداخل

 قلب شاكر

" كان مهتًما بكل كلمة قلتها. ثم سألته Gabe - يجاب : حكيت عن رحلتي. استطعت مالحظة أن "الراوي

 فندق أو مدينة قريبة ألجد مكانًا لقضاء الليل. عما إذا كان هناك 

ميل ولديهم سيارة للجر، لكن لن يخرج أحد  20": "هناك مدينة على بعد حوالي Gabe - يجاب أجاب "

مثل هذا الطقس. ليس لدى تليفون ولكن حين تهدأ العاصفة سوف أخرج شاحنتي وآخذك إلى هناك. أما في 

بالنسبة لمكان المبيت، فأهالً ومرحبًا بك ههنا. هذا إلى جانب، أنه ال يُمكن الخروج أبدًا الليلة في مثل تلك 

 العاصفة."

دو أنه ليس أمامي خياًرا. سيسرني أن فكرت في العرض ثم قلت: "أكره استغالل كرم ضيافتك، لكن يب

 أدفع لك في مقابل إقامتي وإزعاجي لك."

" وسار نحو الموقد وصب فنجان آخر من القهوة ثم هز رأسه قائالً: "يا بني، ال Gabe - يجاب وقف "

أظنك تفهم الفرح الذي يشعر به الشخص حينما يبارك شخًصا بحاجة إلى المساعدة. ربما تعيش في عالم 

فيه الناس بعضهم ويظنوا أن تقديم يد العون لشخص في ضيقة هو عالمة على الضعف، أو األسوأ  يأكل

 من هذا أنك قد ال تساعد اآلخر ألنك تظن أنه هو من جلب هذا على نفسه." 

" من هذه العبارة. ما الذي تراه في هذه العبارة التي Gabe - يجاب : نحصل على لمحة لما في قلب "س

 " من نحو مساعدة شخص بحاجة إلى مساعدة؟Gabe - يجاب ظور "تخبرنا عن من

 دعونا نرى النص الكتابي الذي ذكر القلب الشاكر. 

ِلك  فِي قُلُوبُِكم  َسالَُم هللاِ  ."َوَعلَى َجِميعِ هِذِه ال بَُسوا ال َمَحب ةَ ال تِي ِهَي ِربَاُط ال َكَمالِ  16- 14: 3كولوسي  َول يَم 

 دُِعيتُم  فِي َجَسٍد َواِحٍد، َوُكونُوا َشاِكِريَن." ال ِذي إِلَي هِ 

 قلب سخي

": "واآلن ال تقلق حيال أمر أن تدفع لي مقابل إزعاجي ألني قد دُفع لي مقدًما مقابل تلك Gabe - يجاب "

الخدمات، قبل حتى أن تخطو داخل بيتي. أنت ضيفي ومن دواعي سروري ان أساعدك. واآلن لقد خطرت 

 أنك لم تتناول شيء من الطعام منذ فترة وتناول بعض العشاء سيكون مفيدًا، هل أنا ُمحق؟" لي فكرة وهي

 " فيما يتعلق بدافع السخاء. ماذا ترى؟Gabe - يجاب : نحصل على لمحة لما في قلب "س

 : أتظن أن القلب السخي عالمة على العالقة الصحيحة مع المسيح؟س

تنا ونُظهر القليل من السخاء، أتظن أننا بهذا خارج الشركة مع : إن كنا أنانيون ومتمحورون حول ذواس

 المسيح؟ أيمكن أن يعيق هذا هللا أن يعطينا المزيد من البركة؟

 : دعونا نقرأ النص الكتابي الذي يتحدث عن القلب االسخي. إشارة

ِطِه َوالَ يَُسوء  قَل بَُك ِعن دََما تُع ِطيِه، ألَن هُ بِ 10: 15تثنية  بُّ إِلُهَك فِي ُكّلِ : "أَع  ِر يُبَاِرُكَك الر  َسبَِب هذَا األَم 

تَدُّ إِلَي ِه يَدَُك." َماِلَك َوَجِميعِ َما تَم   أَع 
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 قلب ملكوتي

: "يارب يسوع. أنت صالح جدًا لحياتي. ال يمكن أن أشكرك بما يكفي على "Gabe - يجاب صالة "

تني الفرصة ألشكرك عن طريق خدمة هذا الشاب. بركاتك في حياتي. لهذا السبب أنا ممتن ألنك أعطي

دعني أعطيه مما أعطيتني. وفوق كل شيء دعه يراك على حقيقتك ويعرفك كما تُريد أنت أن تُعرف. لقد 

كان في رحلة طويلة خطرة لكنك حفظته. اظهر له خطتك وقصدك لحياته وافتح قلبه لحكمتك. أشكرك 

 ناوله. باسمك أصلي. آمين."على هذا الحصاد الوفير الذي نوشك على ت

" مما يتعلق بفهمه ألهم احتياجات حياة زائره. فأكثر من Gabe - يجاب : نرى لمحة لما في قلب "س 

 احتياجه للطعام والراحة واألمان نرى االحتياج األعمق للرجل. ماذا ترى؟

 لنقرأ النص الكتابي الذي يتحدث عن القلب الملكوتي. إشارة: 

ا أَن َت فَاذ َهب  َونَاِد بَِملَُكوِت هللاِ."»قَاَل لَهُ يَُسوعُ: : "فَ 60:  9لوقا  ، َوأَم  تَاُهم  تَى يَد فِنُوَن َمو   دَعِ ال َمو 

 قلب طاهر

: " فكرة سريعة مرت على ذهني وشعرت براحة شديدة لمشاركتها مع هذا الرجل رغم أنه كان الراوي

االختالفات التي لم تتم تسويتها التي تتخلل مجتمعنا وخلقت  من الواضح أن هنا الكثير من االختالفات بيننا.

انعدام للثقة بين األشخاص المختلفين، ُمتسببة في غياب القدرة على التواصل مع بعضنا البعض. فأنا رجل 

" رجل أسود في الثمانينات من عمره. أنا ُمتعلم تعليم Gabe - يجاب جنوبي أبيض متوسط العُمر، بينما "

" فالح ريفي حصل على القليل من التعليم Gabe - يجاب جل أعمال من الطبقة المتوسطة و"جامعي، ور

الرسمي والقليل من األمور المادية. هذه االختالفات غالبًا ما تجعل رجلين صامتين أو أصمين نحو 

ن بعضهما البعض. وتمنع الناس من التفكير في القيم المشتركة أو حتى تلك التي يأملوا في أن تكو

 ُمشتركة. فقط حينما يقود أحد الطرفين الطرق ويكسر حاجز الصمت يتم اكتشاف األمور المشتركة. كان "

" قد عاش بالفعل. لقد أظهر لي أن منظوره لم تحدده الثقافة وال االختالف العرقي أو نظام Gabe - يجاب

دعاني لعالمه وأنا أردت الذهاب  قيم العالم. هناك شيئًا ما في هذا الرجل أسرني وجذبني إليه. هذا الشيء

إلى هناك. ليس فقط ألنه أظهر لي أصالة عبادته لملكنا، لكني فهمت أنه قد أعطي حكمة ليس من هذا 

 العالم. 

 

 " على انه أمر جذاب وُمرحب؟ Gabe - يجاب : ما الذي تراه في "س

 

 دعونا نقرأ النص الكتابي الذي يتحدث عن القلب الطاهر. إشارة: 

 

 " َمن  أََحب  َطَهاَرةَ ال قَل ِب، فَِلنِع َمِة َشفَتَي ِه يَُكوُن ال َمِلُك َصِديقَهُ." 11: 22ل أمثا
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 قلب شجاع

 " : "متى تغيرت األمور بالنسبة لك؟"Gabe - يجاب : سألت "الراوي 

 – يجاب "حينما شرعت بالسماح لمحبة المسيح أن تغمر الكراهية التي تلقيتها من اآلخرين" أجاب "

Gabe ُمضيفًا: "قررت أنه من األفضل بالنسبة لي أال أسمح بالكلمات ضيقة العقل، المستوحاة من "

الشرير التي ينطقها بعض الناس بأن تجرني لعالمهم. بدالً من هذا، قررت جرهم إلى عالمي عن طريق 

 الصالة من أجلهم والسماح هلل بأن يقوم بعمله في حياتهم."

 لى حياتهم؟"سألته: "هل أثر هذا ع

" الصادقة على النحو التالي:"على الكثيرين؟ ال أعرف بصورة مؤكدة! هللا Gabe - يجاب أتت إجابة "

 وحده يعلم. على البعض؟ نعم بالطبع. بما بطريقة تفوق أقصى خياالتنا."

واستمر قائالً: "إن أردت تلخيص األمر، سأقول أنه حين تركت المنزل كنت عبدًا لغضبي ومرارتي. 

وكنت ألظل هكذا مالم يقطع يسوع الُربط التي استعبدتني. لقد كسر قيودي ثم أعادني للمصدر ليبرهن على 

هذا. في قطعة األرض الصغيرة هذه نجونا أنا وهو من عواصف وجفاف وإحباط وكل أنواع التحديات، 

علمني كيف أصبح  فقط ألتمكن من رؤيه أنه أعظم حبيب في حياتي وإني أمام ناظريه طوال الوقت. لقد

أبًا صالًحا ألني تعلمت منه. لقد علمني أن أكون زوًجا صالًحا بأن أعطاني مثاالً بما فعله حبًا لعروسه، 

 الكنيسة. ال أعلم كيف لُمس الكثيرين. لكن بالنسبة لي وعائلتي، نحن نعرف الفرق الذي صنعه." 

العميق والحمل العاطفي. كيف حدث هذا " ليتغلب على األلم الشخصي Gabe - يجاب : ما الذي شدد "س

 في قلبه؟

" شجاًعا. يجعل يسوع كل من يثبت فيه ُشجاًعا. دعونا Gabe - يجاب الثبات في يسوع جعل "إشارة: 

ننظر لحياة رجلين عاديين يعبران عن الفرق الذي يستطيع المسيح فعله في شجاعة الرجل في النص 

 الكتابي التالي. 

بُوا"فَلَم   13: 4أعمال  ي اِن، تَعَج  ُرَس َويُوَحن ا، َوَوَجدُوا أَن ُهَما إِن َسانَاِن َعِديَما ال ِعل ِم َوَعاّمِ ا ُمَجاَهَرةَ بُط  . ا َرأَو 

 فَعََرفُوُهَما أَن ُهَما َكانَا َمَع يَُسوَع."

 

 قلب المسيح

وفرحه.  "Gabe - يجاب ": "عرف بعضكم أو سمع عن ضحكات "Gabe - يجاب واعظ في جنازة "

" عيناه على ربه يسوع وسمح له Gabe - يجاب وما قد ال تدركونه هو مصدر هذا الفرح. دائًما ما ثبت "

" ينخرط في الشفقة على الذات أو يسمح للغضب أن Gabe - يجاب أن يتحرك بحرية في حياته. لم يكن "

طيع أن يبقى قويًا في مواجهة يدمره. لقد أخبرني ذات مرة أنه كان ينظر إليه كاختبار لما إذا كان يست

العاصفة ويرى ما يريد هللا أن يفعل من خاللها. وهل اختُبر؟ بعض تلك االختبارات كانت مجرد جزء من 

"مرحلة نموه" كما كان يقول دائًما. لكن بعض تلك االختبارات كان لها تصميم آخر في حياة شخص آخر 

 - يجاب واحدة من تلك االمتحانات التي كان على " وهذا هو ما أتجه إلى الحديث عنه. هذه القصة هي

Gabe مواجهتها، وكيف أثرت بصورة استراتيجية على حياة شخص آخر، وآخر وهكذا إلى أن أثرت "

 عليك في النهاية."
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" في بداية األربعينات من عمره، يعتني بعائلة صغيرة Gabe - يجاب "منذ عدة سنوات، حينما كان "

لحياة في مزرعته، لقد كان محصوله في تلك السنة وفير جدًا. في الواقع كل الفالحين ويحاول التأقلم على ا

الباقين في المقاطعة تعجبوا من ثمر محصوله، خاصة ألن محاصيلهم كان ثمرها قليل جدًا. وما لم يدركوه 

" كان قد اكتشف دورة محصول وطرق تسميد عضوي بنفسه وعرف كيف Gabe - يجاب كان أن "

التربة بأن يدعها ترتاح حين تحتاج إلى راحة وأن يستخدم محاصيل متنوعة ليعيد المغذيات مرة يعتني ب

أخرى لألرض. وصلي أيًضا كثيًرا لمحصوله، وهو األمر الذي أخبرني بأنه شعر أن هذا هو ما كان عليه 

 الدور األكبر."

حاقد بكل معنى الكلمة. " كان هذا شخص دنيء وGabe - يجاب وكان هناك فالح يعيش بالقرب من ""

". وبسبب تلك الغيرة قام هذا الرجل في سكون الليل بإشعال نار في Gabe - يجاب كان غيوًرا من نجاج "

" النار واستطاع احتوائها قبل أن تكبر Gabe - يجاب " وحرقه جزئيًا. رأي "Gabe - يجاب اسطبل "

يب في هذا الموضوع أن ذلك الفالح الذي حاول وأوقفها قبل أن تسبب الكثير من الدمار. واآلن األمر الغر

" وقع في حفرة بجوار االسطبل وكسر ساقه أثناء هروبه من الحريق الذي Gabe - يجاب إشعال اسطبل "

إليه وأدرك ما الذي حاول ذلك  Gabe - يجابأشعله. كان مطروًحا على األرض بساقه المكسورة، أتي 

 الرجل ارتكابه."

 - يجاب نقطة من الرواية وسألنا، "واآلن ما كنت لتفعل إن كنت في مكان "توقف القس عند هذه ال

Gabe ؟" 

 سرت الهمهمات بين الحضور وهم يهمسون بما كانوا قد فعلوه لو كانوا مكانه. 

 - يجاب " لم يفعل هذا. أتفهمون، لم يكن "Gabe - يجاب "نعم وأنا أيًضا!" هكذا قال القس. "ولكن "

Gabeعال الشريرة لشخص آخر تملي عليه تصرفاته. كان يمشي بحسب نبضات قلب " ليسمح بأن األف

الملك. لقد شعر أن االختبار الذي يواجهه اآلن هو ما إذا كان سيدع صوت يسوع يقوده ويتغلب على 

 " صوت ملكه."Gabe - يجاب صوت عدوه. وتبع "

" جبيرة مؤقته وربط بغله Gabe - يجاب "وبدالً من أن يفعل ما كنت أنا أو أيًا منكم سنفعله، صنع له "

" وال الفالح بأي كلمة إلى أن وصال إلى البيت. Gabe - يجاب بالعربة وقاد الرجل إلى بيته. لم يقل "

" زراع الرجل ووضعها حول كتفه ليساعده على الترجل من العربة ويسنده Gabe - يجاب وحينما رفع "

 تلني؟ كنت ألقتلك!"إلي أن يدخل إلى بيته سأله جاره: "لماذا لم تق

" استمر في Gabe - يجاب " بها أبدًا. لكن "Gabe - يجاب "ال أعرف ماذا كانت إجابته، لم يخبرني "

فعل الرحمة عن طريق إحضار خضروات ولحوم إلى الفالح وعائلته بينما كان يتعافى من كسر ساقه. 

ن كل الجيران اآلخرين أبغضوا ذلك الرجل كان هذا الطعام كل ما لدى تلك العائلة لتأكله في تلك الفترة، أل

 ولم يتعاطفوا معه. وال عجب في هذا."

" ينتصر على إغراء هائل بأن ينتقم. وحتى الجيران لن يلوموه على ذلك. Gabe - يجاب : هنا نرى "س

" في Gabe - يجاب " ويظهر لنا أن المسيح هو السيد على حياة "Gabe - يجاب ما الذي تراه في قلب "

 لموقف؟هذا ا

 كيف حدث هذا؟ دعونا ننظر للنص الكتابي الذي يساعدنا لفهم هذا. 
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ةِ هللِ الَ ِمن ا 7: 4كورنثوس  2 ُل ال قُو  تَئِبِيَن فِي ُكّلِ  ."َولِكن  لَنَا هذَا ال َكن ُز فِي أََواٍن َخَزفِي ٍة، ِليَُكوَن فَض  ُمك 

ٍء، لِكن  َغي َر ُمتََضايِِقيَن. ُمتََحيِِّري ُروِحيَن، لِكن   .َن، لِكن  َغي َر يَائِِسينَ َشي  َطَهِديَن، لِكن  َغي َر َمت ُروِكيَن. َمط  ُمض 

َهَر َحيَاةُ يَُسوَع أيًضا فِي َجَسِدنَا .َغي َر َهاِلِكينَ  ّبِ يَُسوَع، ِلَكي  تُظ  ألَن نَا  .َحاِمِليَن فِي ال َجَسِد ُكل  ِحيٍن إَِماتَةَ الر 

يَاءَ  ُن األَح  َهَر َحيَاةُ يَُسوَع أيًضا فِي َجَسِدنَا ال َمائِتِ  نَح  ِل يَُسوَع، ِلَكي  تَظ  ِت ِمن  أَج  ُت  .نَُسل ُم دَائًِما ِلل َمو  إِذًا ال َمو 

" .  يَع َمُل فِينَا، َولِكِن ال َحيَاةُ فِيُكم 

 موقف الشيطان –الشفقة على الذات 

الشاب بعمل مناقشة. دعونا نرى إن كنت تستطيع  " قام الواعظGabe - يجاب : أثناء روايته لقصة "س

" يحاوالن إعادة بناء الكنيسة المحترقة. كان الشاب يشعر Gabe - يجاب تذكرها. كان القس الشاب و"

 - يجاب " أتذكر ما الذي أخبره به "Gabe - يجاب بالشفقة على نفسه ألن أحدًا لم يساعده سوى "

Gabe ؟" 

هي من الشيطان. واآلن هل ستصغي له أم هلل؟ ُعد لعملك ودع هللا يتعامل  : "كل الشفقة على الذاتاقتراح

 مع قلوبهم!" 

: هل يُمكن أن تمنعنا الشفقة على الذات الناتجة عن ظروفنا والتحديات الصعبة الخاصة التي نمر بها س

 في حياتنا من تحمل مسئوليتنا الُمقدسة؟

ب متذمر غير شاكر. فنحن بهذا نقول بشكل ما أن هللا ال جذر الشفقة على الذات هو قل ملحوظة إرشادية: 

يهتم بي ، أو أنه ليس المتحكم في األمور، أو أنا ال أستحق المشكلة. تفوتنا رؤية الصورة الكبيرة بعدم 

رؤية أهمية الجزء الخاص بنا في تلك الظروف، بينما يتمم هللا خطته الرئيسية لحياتنا. وبما أننا ال نقبلها 

ها من هللا، نفقد فرصتنا للعبادة أثنائها ويُمكن في الواقع أن نُغوى لنُخطيء. لذلك كل أنواع الشفقة على أن

 على الذات هي من الشيطان. 

 " موقعة وحالته الحياتية وظروفه؟Gabe - يجاب : كيف قبل "س

أو السيئة، يُمكن أن  لقد قدمها هلل ثانية في صورة عبادة. لقد آمن أن كل ظروفه، الجيدة ملحوظة إرشادية: 

تكون فرصة لعبادة هللا، إن اختار استخدامها بهذه الطريقة. لقد آمن أن هناك خطة رئيسية تحيط بحياته 

 وقبل أي شيء أعطاه هللا له. 

: هل هناك نوع من الحرية يُمكننا الشعور به حينما نفهم أخيًرا أن هللا بالحقيقة هو الُمتحكم في كل س

 نا، وأن لديه خطة رائعة لحياتنا، وأننا نستطيع الثقة فيه بصورة ُمطلقة؟األمور بالنسبة ل

هللا كلمنا بأننا مدعوين لعالقة حميمية ُمغيرة للحياة في الغرفة الداخلية مع المسيح. وهو يتوقع منا أيًضا أن 

كل مجاالت حياتنا يجب  نأخذ ما نلقاه هناك لعالمنا من حولنا، بدًءا بزواجنا، ثم أطفالنا ثم إلى باقي عالمنا.

احتوائها بمسئولية ُمقدسة. يُمكن لهذا أن يحدث، لكن بطريقة واحدة. النجاح في التأثير على عالمنا بهذه 

الطريقة مرتبط ارتباًطا مباشًرا بصلتنا القلبية مع المسيح. إن كانت تلك الصلة صحية وقوية يُمكننا أن 

 نطمئن أن التمر سيأتي كما وعد يسوع. 

". أيها الرجال، حينما نخرج من ف هذا الرجل الجديد قويًا، واثًقا وخطيًرا. لقد كان ُمستعدًا للمعركةوق"

الغرفة الداخلية، والتي هي تشبيه لعالقة الثبات والسكنى في المسيح، نكون ُمستعدين للتأثير على عالمنا 

وينا على احتضان عالمنا بمسئولية بمحبة المسيح. هذه المحبة المؤثرة، تُسمى ثمر الروح، تُمكننا وتق

ُمقدسة. حينها نستطيع التأثير على آخرين، مبتدأين بأسرتنا أوالً ثم بقية العالم من حولنا. ألننا سنواجه عدو 
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قوي، محاضرتنا التالية سوف تتعامل مع االستعداد للحرب الروحية التي سنواجهها. وهي المرحلة التي 

 أعطاها هللا لنا للحرب الروحية.  سنبدأ فيها بشحذ األسلحة التي

 مراجعة خطط حفلة التخرج:

لقد صرتم على بعد أسابيع قليلة من حفلة التخرج. إن لم تفعل هذا بعد، تحتاج ألن  ملحوظة إرشادية:  

 . تقوم بعمل الترتيبات الالزمة لهذا األمر تحديد الزمان والمكان إذ سوف يكون لك جلسة مميزة مع رجالك

 

 الواجب للجلسة التالية. مراجعة 

 اختم بالصالة. 
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 واجب للجلسة التالية

عدين   شجعان –يقظين  –م 

تِِه.  ِة ق وَّ ِ َوفِي ِشدَّ ب  ْوا فِي الرَّ  أَِخيًرا يَا إِْخَوتِي تَقَوُّ

 10: 6أفسس 

 اقتباسات من الرحلة إلى الغرفة الداخلية

ع الجائعة، رأيت شيئًا يتناقض تناقًضا بينما بدأت أجول بعيني بين الجمو

صارخ مع البؤس الذي رأيته. إذ كان بين الجموع فرسان يمتطون جيادًا فخمة 

ويرتدون دروع المعة. الدروع والجياد الُمطهمة وأجواء الفرسان الُمفعمة 

بالثقة كل هذه األمور كانت جميلة وجذابة. وبينما راقبت الفرسان وهم 

مشتعله تُطلق نحوهم من كائنات  الجموع، رأيت سهاميتحركون بلطف بين 

الُملتهبة لم تؤثر عليهم  بشعة كانت تسير بين جموع البشر. إال أن القذائف

 وكانت ترتد عن دروع وأتراس الفرسان. 

رفة الداخلية تنفتح ببطء، كنت على جانب األبواب، فلم أتمكن من بدأت أبواب الغ 

 رؤية شيء إال خروج الرجل اآلتي من الغرفة الداخلية. لم أستطع أن أصدق ما أراه.

 فما كان أمامي هو رجل يرتدي درع المع مشابه لـ "مؤثر". 

ي دخل ملكوت استطعت تمييزه أنه "ُمتعلم" لكن لم يكن لديه إال شبه طفيف للرجل الذ 

هللا. الرجل الذي دخل ملكوت هللا تم استبداله برجل جديد. لقد كان من الواضح أن 

هناك تحول جذري فائق للطبيعة حدث في حياة "ُمتعلم" وأن الوليمة التي تناول منها قد اكملت عملها. هذا 

 الرجل الجديد وقف قويًا، واثًقا وخطيًرا. لقد كان ُمستعدًا للمعركة. 

"ُمتعلم" بالسير نحو األبواب التي تقود إلى خارج قاعة المائدة الملكية. سار بثقة وإصرار جديدين. بدأ 

 وأشار لي "رسول" ألتبعه. 

سار "ُمتعلم" عبر األبواب خروًجا من القلعة. وفي نهاية السلم كان ينتظره "مؤثر" ومعه جوادين جميلين 

ـ"مؤثر" والثاني لـ "ُمتعلم". بدات أدرك أن عملية التعبير ُمغطى كليهما بلباس الحرب. كان أحد الجياد ل

عن اإلنجيل على وشك أن تتكرر، وكما فعل "مؤثر" مع "ُمتعلم" حينما كان الجئًا. كان "مؤثر" و"ُمتعلم" 

 على وشك الذهاب في مهمة من ملكوت هللا للبحث عن الجيء آخر يدعوه هللا لملكوته. 

الحماس من نحو مهمتهما، ألنهما كانا مستعدين والئقين للمعركة. كان كان "مؤثر" و"ُمتعلم" شديدي 

هذان الرجالن مستعدين، لقد عرفا بوضوح ما الذي تستلزمه تلك المهمة وكيف سيحاربان المعركة التي 

سوف يواجهانها. كان على أولئك الرجال أن يكونوا محاربين مخيفين بالنسبة ألعدائهم. أنا سعيد ألنهم في 

  صفي.

 

 

وَذَة  ذ وا خ  َوخ 

اْلَخاَلِص، َوَسْيَف 

َو َكِلَمة   وحِ الَِّذي ه  الرُّ

 هللاِ.

 17: 6أفسس 
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ستقبلية  معاركك الم 

 

بينما نتحرك نحو الجلسة األخيرة في " الرحلة" من الضروري أن تكون واعيًا وتستعد لطبيعة الحروب 

الروحية التي سوف تواجهك. سوف تتعرض لمخاطر لكنك مثل "ُمتعلم" الذي خرج من الغرفة الداخلية 

 تعدًا. ُمستعدًا لمعاركه، أنت أيًضا ستكون محاربًا خطيًرا ُمس

إن لم تستخدم تلك األسلحة لكن يجب أن تستخدم األسلحة الصحيحة التي تربح المعارك الروحية. 

. لن تستطيع االنتصار ضد قوات العدو التي تريد أن تجرحك بعمق ببساطة باستخدام قوة وقفتك ستفشل

اته غاية في القوة. غير أن، . فقوال يمكننا االنتصار على الشر بهذه الطريقةاإلنسانية الشخصية ضد قوته. 

، وإن ثبتت في المسيح ستكون راسًخا أمام أي شيء يأتي الشرير ال ي مكنه االنتصار في مواجهة المسيح

ضدك. فقط في هذا االلتصاق الحيوي بالكرمة نُعد لكل معركة ونُعطى كل الموارد التي نحتاج إليها لربح 

ن ملكنا قد واجه هذ الشر شخصيًا وانتصر عليه وأعطانا تلك المعارك. كيف يُمكن أن يكون هذا؟ هذا أل

السلطان والموارد الالزمة لفعل نفس الشيء. باإلضافة إلى ذلك، هو الذي انتصر بصورة ُمطلقة على 

 الخطية معنا في معاركنا. ال تنس أبدًا تلك الحقيقة الُمريحة. 

قوية للخالص، والتغذية الروحية واإلعداد في الجزء األول من الرحلة إلى الغرفة الداخلية، نرى قصة 

وأخيًرا خروج محارب روحي خطير من الغرفة الداخلية ليُرسل إلى العالم الضال المحتضر. منسوج في 

تلك القصة قوة التأثير الكتابي الحقيقي، من كال الجانبين تأثير المسيح على الرجل الذاهب للحجال ويليه 

حوله. نفس األمر بالنسبة إليك. يريد المسيح لرجاله أن يؤثروا تأثيًرا قويًا  تأثير هذا الرجل على العالم من

على عالمنا. خطته لكي يجعلنا مؤثرين على عالمنا هي أن يجعلنا نكتشف أوالً أن التوق العميق في قلوبنا 

ويحمينا  من نحو شخصه يُمكن أن يُشبع. وهذا لن يجعل فقط رسالتنا أكثر واقعية وتصديقًا لعالمنا، بل

أيًضا. كل ما نحتاج إليه لكي نقف بثبات وانتصار ُمقدم لنا من كلمة هللا لكي نستخدمه. غير أننا، يجب أن 

نكون ُمدربين على استخدام أسلحتنا الروحية في المعارك التي سوف نواجهها. في الجلسة التالية، سوف 

 نقوم بتقديم خطة الحرب التي أعطاها هللا لنا. 

 ولاألسبوع األ

يجب أن تكون أكملت كتابة يومياتك في إنجيل يوحنا. واآلن نطلب منك أن تقضي بعض الوقت للتحضير 

لجلستنا التالية عن طريق قراءة الشواهد التالية التي تتعامل مع الحرب الروحية. من فضلك اقرأ اآليات 

واهد الكتابية والصالة بمعانيها التالية، وسجل أفكارك من نحو األسئلة في دفتر يومياتك. مراجعة تلك الش

 سوف يجعل مناقشتنا غنية في الجلسة التالية. 

هل تعلم أن كتابة اليوميات في كلمة هللا األمر الذي كنت تفعله أثناء "الرحلة" كان يُدربك على استخدام 

 سالح الهجوم الوحيد الذي أعطاه هللا لك؟
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 17- 10: 6اقرأ أفسس 

  الذي تراه مذكوًرا في قائمة األسلحة الروحية هذه؟ما هو سالح الهجوم الوحيد 

  بصورة عملية، كيف يُمكن استخدام كلمة هللا كسالح في مواجهة أعدائنا الروحيين حينما نتعرض

 إلغراءات أو هجمات؟

 

  11-1: 4اقرأ متى 

يسوع على حينما تقرأ ذلك النص الكتابي حاول الدخول لحالة الموقف إن استطعت. فكر في أنه عندما كان 

األرض في ذلك الوقت كان إله كامل وإنسان كامل. هذا يعني أنه لم يكن إلًها أقل أو إنسانًا اقل. كإله كان 

كامالً وبال خطية. وكإنسان، ُجرح ونزف وبكى وضحك وُجرب في كل شيء بدون أن يستسلم ألي تجربة 

هو يستخدم كلمة هللا كسيف ضد ( لذا حينما تقرأ نص كتابي عن يسوع و16 -14: 4)اقرأ عبرانيين 

 التجربة، فكر في األسباب الكثيرة التي من أجلها فعل هذا. 

  .تصحيح الستخدام مغلوط لكلمة هللا من الُمجِرب 

  كمرشد ثابت مستقر لنا لنتبعه في أضعف حاالتنا، تذكر أن يسوع كان في صوم ُمطول عند

 ا. حدوث هذا المشهد كان جائعًا وُمتعبًا وضعيف جسديً 

  .رجاء في موقف يبد بال رجاء. فالتجربة تزداد حين نكون في أضعف حاالتنا 

  معرفة كيفية التمييز بين الحق واألكاذيب التي يُعطينا الُمخادع إياها. فهي سهلة التصديق ما لم

 يكن لنا مقياس نقارنها به. 

 أيمكنك التفكير في نقاط أخرى؟ 

 

  5 – 3: 10كورنثوس  2اقرأ 

  األسلحة الُمعطاة لنا؟ ما هو نوع 

 ما الذي ُصممت لفعله؟ 

  في تلك الفقرة، يكتب بولس الرسول عن استئسار األفكار هو أول الخطوط الدفاعية في مقاومة

التجربة. أتتفق معي أن كل خطية يرتكبها المسيحي تبدأ بتجربة واختيار؟ نحن نختار أن نقاوم 

عي أيًضا أن كل تجربة تبدأ ب فكرة عن تلك التجربة وننتصر أو نختار االستسالم والسقوط. أتتفق م

قبل أن نستسلم لها؟ قد تكون فكرة سريعة ورد فعل سريع، مثل كلمة غاضبة نُطقت سريعًا وأدت إلى 

خطية. أو قد تكون " فكرة مختزنة" راعيتها لفترة من الوقت، مثل شهوة أو عدم غفران. من 

أكبر ميدان معركة في حياته، وإن كنا سننتصر على المعروف أن الحياة الفكرية للمسيحي هي 

عدونا علينا أن نحارب تلك األفكار التي ستقودنا في النهاية إلى الخطية. كيف يمكننا المقاومة في 

تلك الجبهة؟ كيف رأينا يسوع يفعلها؟ اكتب أفكارك في يومياتك عن كيف تستأسر كل فكرة إلى 

 طاعة المسيح.

وهذا ختام األمر. هللا قوي، وهو يريدك قوي. لذا خذ كل ما أعده السيد لك، " 18 – 10: 6اقرأ أفسس 

أفضل أسلحة مصنوعة من أفضل الخامات. واستخدمهم لتستطيع مواجهة كل ما يلقيه العدو في طريقك. 

كل ما يتعلق بها في غضون  ىي سوف نشترك فيها ثم نتركها وننسهذه ليس مسابقة الظهيرة الرياضية الت

ن. لكنها حالة من الصمود، معركة موت أو حياة للنهاية ضد الشيطان وكل قواته. استعد، أنت في ساعتي

مواجهة أكبر من أن تستطيع مواجهتها بمفردك. اقبل كل ما يمكنك الحصول عليه من مساعدة، وكل سالح 
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بر، السالم، اإليمان أصدره هللا لك حتى حين ينتهي كل شيء ماعدا الهتاف تظل واقفًا على قدميك. الحق، ال

والخالص هي أكثر من مجرد كلمات. تعلم كيفيه تطبيقها في حياتك. فستحتاج إليهم طيلة حياتك. كلمة هللا 

هي سالح ال يُمكن االستغناء عنه. ومثلها الصالة فهي حيوية في الحرب الروحية المستمرة. صّلِ طويالً 

اك مفتوحتين. استمروا في تشجيع بعضكم البعض وبكل جدية. صّلِ من أجل اخوتك وأخواتك. ابق عين

 حتى ال يسقط أو يتخلف أحد"

 ما الذي يعنيه هذا النص الكتابي بالنسبة لك يوميًا؟

 

 األسبوع الثاني: التأمل

بما أن هذا هو اختيارك، هل أنت ُمستعد ألن تكون ُمنتصر بدالً من أن تكون ضحية؟ هل أنت ُمستعد أن 

لعالمك وتُطلق األسرى أحرار؟ إن كانت اإلجابة بنعم، يجب أن تصير أنت نفسك تكون "مؤثر" بالنسبة 

حًرا. هل تقف بثبات؟ هل تنتصر؟ قبل أن يبدأ تأثيرك على عالمك يجب أن تكون حياتك الداخلية حقيقية 

ن ومنتصرة. تعامل مع أي خطية أو حالة خاطئة لم تنتصر عليها بعد. ليس عليك أن تبقى مهزوًما في أي م

 دوائر الخطية أو التجربة. قف بثبات وانتصر عليها اآلن!

إن كنت تجاهد حسنًا وتجد نصرة، هذا عظيم! لكن ال تحتفظ بها لنفسك فقط. لهذا هللا يجعلك "مؤثر" 

ويريك كيف يجب أن تنتصر في مواجة العدو لكي تتمكن من مساعدة آخرين. ابدأ بالصالة من أجل أولئك 

ك ليعطيك هللا تأثًرا عليهم لتقودهم إلى الغرفة الداخلية. راقب كيف يستخدم هللا حياتك الناس الذين في حيات

لكي يجعل المحيطين بك عطشى للرب. بالمناسبة، قال يسوع لتالميذه أن يكونوا ملح للعالم. فالملح يجعل 

ك الذي تسير الناس عطشى. يُمكن لحياتك أن تخلق عطش في آخرين يجعلهم يرغبون في معرفة ملك الملو

معه اآلن. تذكر، حينما تثبت في المسيح تكون متناغًما معه فيوجهك إلى حيث يوجد شخص كان يعمل في 

حياته قبل ظهورك فيها. لكن حياتك وصدق اختبارك يمأل الفراغات لمساعدة الشخص لفهم ما الذي كان 

الرؤية سوف تكون معركة مثل يعمله الروح القدس في حياته. فالوصول إلى هذا الشخص ومساعدته على 

تلك الممثلة في خدمة "مؤثر" لـ"الجيء" في القصة. تذكر ما الذي فعله "الجيء"؟ اقرأها. الحظ التحن. 

الحظ ترس اإليمان الذي أمسك به "مؤثر" فوق "الجيء" في اللحظة الحاسمة التي بدأ فيها "الجيء" 

ا في القصة التي تُقدم كيف يمكن البقاء آمنًا في بيئة بالتحرك نحو "المملكة". أيمكنك أن ترى حقًا كتابيً 

 عدائية أثناء إطالق األسرى للحرية؟

اقض هذا األسبوع في التأمل في األسئلة الواردة أعاله. دع الروح القدس يقودك لفهم الحرب الروحية التي 

 ستواجهها. دعه يُعدك.

 لحرب الروحية التي نواجهها كرجال هلل.نراك في الجلسة القادمة، بينما نستمر في السعي لفهم ا
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 التعبير

 الجلسة السادسة

 شجعان -يقظين –مؤهلين 

تِِه. ِة ق وَّ ِ َوفِي ِشدَّ ب  ْوا فِي الرَّ  أَِخيًرا يَا إِْخَوتِي تَقَوُّ

 10: 6أفسس 

 وقت الترحيب:

 

 ة للمجموعةءقرا

 إيقاظ الموتى،  Waking the Dead في كتابه John Eldridge يكتب جون إلدريدج

فيه هو أرض المعركة، صدام عنيف بين الممالك، صراع مرير حتى  نحن في حرب... العالم الذي نحيا

دنا في عالم في حالة حرب، وسوف تحيا كل الموت. آسف إن كنت أول من يزف تلك األخبار إليكم: لقد ول

أيامك في خضم حرب عظيمة، تنخرط فيه كل قوى السماء والجحيم وتحدث هنا على األرض. قال يسوع 

ِلَك" ويقول بولس في أفسس  10: 10نفسه في يوحنا  ِرَق َويَذ بََح َويُه  "فَإِن   12: 6"اَلس اِرُق الَ يَأ تِي إِال  ِليَس 

َؤَساِء، َمَع الس الَِطيِن، َمَع ُوالَةِ ال عَالَِم َعلَى ُظل َمِة هذَا الد  ُمَصاَرَعتَ  ٍم، بَل  َمَع الرُّ ِر، َمَع نَا لَي َست  َمَع دٍَم َولَح  ه 

وِحي ِة فِي الس َماِوي اِت."هذا النوع من المقاومة يبدو مخيفًا! إن كان هذا يبدو "غامًضا" أو  نَاِد الش ّرِ الرُّ أَج 

 Lord ofوسيد الخواتم  Star Warsكونيًا" مثل مواجهة قوى الخير لقوى الشر في أفالم حرب النجوم "

the Rings  فهذا جيد لكن األمر أكبر من هذا، فهو هللا في مقابل الشر. العديد من العناصر الجديرة

ون بالدخول في أرض بالمالحظة تم تقديمها في هذا الكتاب كتحذير مناسب لغير المستعدين الذين يغامر

 الشيطان. وهي كما يلي.

 الهدف

لعمل عملية إعداد وإيقاظ وتشجيع لنا من أجل الحروب الروحية التي سنواجهها، بينما نبدأ حياة التأثير 

ألجل أهداف ملكنا. الحظ: لم نقل الحرب الروحية التي قد نواجهها بل الحرب الروحية التي سوف 

 نواجهها.

 فستكشاواجب لوقت اال

 كتشافات جديدة من وقتك المنفرد مع هللا.اركة سواء من دفتر يومياتك أو أي من فضلك قم بالمشا

 وقت المناقشة

 المؤثر يجب أن يكون

المؤثر يجب أن يتم إعالمه بالمؤهالت الكتابية المتاحة لرجال هللا وكيفية استخدامها في الحروب مؤهل: 

م"، نحن نقبل مسئولية أن رجالنا يتم إعالمهم بهذا بصورة الروحية التي يواجهها. كمرشدين لـ"رحلتك

الئقة. تقع تلك الجلسة في إطار مسئوليتنا من نحوكم لكي تفهموا وتستعدوا للحروب الروحية التي 
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ستواجهونها. قد تختاروا أن تعصوا هللا وتضلوا عن مشورته. لكن نرجو أال يهزمكم العدو أبدًا بسبب 

ي ؤهل ونحن نأخذ على عاتقنا مساعدتكم لفهم المؤهالت المقدمة لكم لكي المؤثر يجب أن جهلكم. 

 .تنتصروا في حروبكم الروحية

المؤثر يجب أن يكون يقظ للشراك والفخاخ المحددة التي ستأتي في طريقه. كمرشدين يمكننا تقديم  يقظ:

فخاخ بحكمة وبصيرة معلومات عامة عن األخطار التي ستواجهونها. إال أن، السير لاللتفاف حول ال

يمكنها تحديد مكانها وتجنبها يتطلب التحول إلى شخص الروح القدس من خالل كلمته المكتوبة. أن تُطعم 

نفسك وتظل هكذا هي مسئولية كل فرد. إال أنه من خالل تطبيق كلمة هللا والبصيرة التي يعطينا إياها 

المؤثر يجب ا تعطينا يقظة من نحو فخاخ العدو. الروح القدس لظروفنا أو لالختيارات التي أمامنا وهي م

  .أن يكون يقًظا

جوهر الشجاعة هو الثقة. يجب أن نتأكد من أننا نستطيع مواجهة أي عدو روحي أو موقف شجاع: 

وسوف ننتصر. هذا النوع من الثقة يأتي من الثبات في المسيح وفي كلمته. الثقة والشجاعة هما ثمر للثبات 

المؤثر يكون شجاًعا بات في المسيح مسئولية فردية، لكن المسيح هو من يعطينا الشجاعة. في المسيح. والث

 إن حافظ على عالقة ثبات صحية قوية مع المسيح يسوع.

 اقرأ اقتباس من "الرحلة إلى الغرفة الداخلية"

الذي أراه. إذ بينما بدأت أجول بعيني بين الجموع الجائعة، رأيت شيئًا يتناقض تناقًضا صارخ مع البؤس 

كان بين الجموع فرسان يمتطون جيادًا فخمة ويرتدون دروع المعة. الدروع والجياد الُمطهمة وأجواء 

الفرسان الُمفعمة بالثقة كل هذه األمور كانت جميلة وجذابة. وبينما راقبت الفرسان وهم يتحركون بلطف 

كانت تسير بين جموع البشر. إال أن بين الجموع، رأيت سهام مشتعله تُطلق نحوهم من كائنات بشعة 

 القذائف الُملتهبة لم تؤثر عليهم وكانت ترتد عن دروع وأتراس الفرسان. 

نقرأ عن ترس  16: 6: دعونا نتحدث عن تلك السهام الملتهبة التي ترتد عن "المؤثر". في أفسس س

 ورة عملية واقعية؟اإليمان وسهام الشرير الُملتهبة. ما الذي تمثله تلك السهام الملتهبة بص

كانت من نظام القيم الخاص بالعالم، أو طبيعة الجسد أو الشيطان. هذه  : هي أفكار تُلقى علينا، سواءاقتراح

 سهام ملتهبة أُطلقت نحونا في محاولة إلحباطنا وتشتيتنا عن تركيزنا على المسيح.

ة مثل هذه ال يمكنها إعدادكم لكل بسبب مسئوليتنا من نحوكم نريد أن نعدكم لحروبكم المقبلة. لكن جلس

شيء، لذا يتطلب األمر منكم االستمرار في إطعام أنفسكم والثبات في عالقتكم بالمسيح لكي تكونوا 

مستعدين لمختلف االستراتيجات التي سوف يلقيها الشرير عليكم. إن كانت هناك إحدى الدوائر التي نريد 

يوم، فهي دائرة حياتنا الفكرية. دعونا نقرأ ثانية المقطع الذي الوقوف عليها بقوة ونريد التركيز عليها ال

 درسناه أثناء األسبوعين األخيرين.

  5 -3: 10كورنثوس  2: اقرأ 

َجسَِد ُنَحاِربُ  نَا َحسََب ال  َجسَِد، َلس  ُلُك فِي ال  ِلَحُة ُمَحاَربَتِنَا َلي سَت  َجسَِدي ًة،  .أَلن نَا َوإِن  كن ا نَس  بَل  َقاِدَرةٌ بِاهللِ إِذ  َأس 

ِ  .عََلى َهد ِم ُحُصونٍ  َمِسيح
ٍر إَِلى َطاعَِة ال  ِسِريَن ُكل  فِك  تَأ  تَِفُع ِضد  َمع ِرَفِة هللاِ، َوُمس  ٍو يَر   َهاِدِميَن ُظُنوًنا َوُكل  ُعل 

في األسئلة  دعونا نشارك بأفكارنا من نحو تلك الفقرة والبصير التي حصلت عليها نتيجة لتأملك فيها. فكر

 التالية في ضوء التعليمات الموجودة في الفقرة.
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 : أتتفق معي أن كل خطية تبدأ بتجربة واختيار؟س

 : ما الذي يُحفز كل تجربة؟س

 : ما هو أول خطوطنا الدفاعية في مقابل التجربة؟س

معركة  : اتظن أن الحياة الفكرية للرجل هي أخصب أرضية لظهور الخطية في حياتنا؟ هل هي أكبرس

 نواجهها يوميًا؟ شارك بكيف ينطبق هذا على حياتك؟

تَِفُع ِضد  َمع ِرَفِة هللاِ : ما هي بعض أمثلة لـ" س ٍو يَر  " التي ذكرها بولس في الفقرة التي ُظُنوًنا َوُكل  عُل 

 قرأناها؟

 : كيف يمكن أن نعرف ما إذا كانت األفكار من هللا أم من العدو؟ س

 11 - 9: 119: مزمور اقرأ

ي الش ابُّ َطِريقَهُ؟ بِِحف ِظِه إِي اهُ َحَسَب َكالَِمكَ   َخبَأ ُت  .بُِكّلِ قَل بِي َطلَب تَُك. الَ تُِضل نِي َعن  َوَصايَاكَ  .بَِم يَُزّكِ

ِطَئ إِلَي كَ   .َكالََمَك فِي قَل بِي ِلَكي الَ أُخ 

رفتنا بكلمة هللا وكيفية تطبيقها في حياتنا؟ : أتتفق معي بأن جزء حيوي من دفاعاتنا الذهنية مرتبطة بمعس

 أتفهم بصورة أفضل لماذا نُركز على االحتياج الضروري إلطعام أنفسنا من الكلمة وأن نظل كذلك؟

  45: 119: مزمور اقرأ 

ٍب، ألَنِّي َطلَب ُت َوَصايَاَك.  َوأَتََمش ى فِي َرح 

عونا نقرأ اقتباس "الترس" الذي سيجعلنا نفهم ترس يقول بولس أن ترس اإليمان يطفيء السهام الملتهبة. د

 اإليمان بصورة أفضل كجزء حيوي من أسلحة محاربتنا الروحية ضد عدونا.

 

 الترس

 شرح خالق

 بوابات نارية

 للكاتب ستيفين برسفيلد

ميع تم على الرغم من الشجاعة الفائقة التي أظهرتها الكتيبة كلها من اسبارطيين وثيسبيين، إال أن أشجع الج

إعالن اسمه وهو االسبارطي دينيكس. قيل إنه في ليلة المعركة، قيل له من أحد سكان مدينة تريكس أن 

رماة السهام الفارسيين كثيري العدد، لدرجة أنهم حين يطلقون قذائفهم، تحجب كمية السهام الُمطلقة الشمس 

 –ا. إذن ستكون معركتنا في الظل." لكثرتها. إال أن دينكيس علق ضاحًكا بدون أن يهتز للمشهد: "حسنً 

 المؤرخ هيرودوت.
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دينيكس )محارب اسبارطي صلب في حوالي الخامسة والثالثين من عمره(: "هل علمك ُمدربوك لما يُعفو 

االسبارطيون بدون أي عقوبة عن الُمحارب الذي يفقد خوذته أو درع الصدر في المعركة، لكنهم يعاقبون 

 دان كل حقوق المواطنة؟"الرجل الذي فقد ترسه بفق

أليكسندروس )محارب اسبارطي في الثانية عشرة من عمره متدرب تحت قيادة دينكيس(: "يفعلون هذا. 

ألن الُمحارب يحمل الخوذة والدرع الصدر لحمايته الشخصية * لكن ترسه هو من أجل حماية الصف 

 بأكمله."

: "تذكر هذا يا صديقي الشاب. هناك قوة وراء ابتسم دينكيس ووضع يده على كتف الشاب المتدرب قائال 

 الخوف، أقوى من غريزة حب البقاء."

* " لكن ترسه هو من أجل حماية الصف بأكمله." يتدرب الُمحارب االسبارطي ُمبكًرا على أن ترسه 

ضروري بالنسبة لكتيبته ألنه بإلصاق األتراس جنبًا إلى جنب يتم تقديم حماية أعظم من سهام العدو. 

هكذا، حين يلصق مجموعة من "المؤثرين" ترس اإليمان خاصتهم معًا بصالة متناغمة وإيمان، تحدث و

حماية ديناميكية من هجوم العدو. قال المسيح أنه حدث اتفاق بين اثنين من المؤمنين في الصالة، سيناال ما 

َس اإِليَماِن" الذي قيل لن 16:  6(. هذا مثال لالتحاد بين األتراس. في أفسس 19: 18طلبا )متى  ا عن "تُر 

يِر ال ُمل تَِهبَِة."حينما نلصق أتراس إيماننا معًا، يتسع مجال الحماية المتاح لنا، كما  ّرِ "يُطفيء َجِميَع ِسَهاِم الّشِ

 تُطلق مزايا الحماية اإللهية الموعود بها.

 : شارك بأفكارك حول كيف ترى استخدام هذا الترس في تطبيق عملي؟س

: يمكننا مساعدة بعضنا البعض باالتحاد في الصالة. يمكننا تشجيع بعضنا البعض حين نتعرض اقتراح

 لهجوم. لنا قوة في عددنا إذ نكون ضعفاء حين ننعزل. 

 

 . اقرأ اقتباس من رحلة إلى الغرفة الداخلية

 سألت: "وماذا عن تلك المخلوقات البشعة التي تُطلق سهام ُملتهبة على "مؤثر"؟

سول": "هم جنود الُمضل، عدو الرب والجنس البشري. هذه المخلوقات تفعل أقصى ما في أجاب "ر

وسعها لتبقي البشر في حالة مزرية. ال يريدون للبشر أن يخلصوا من الموت األبدي والنار التي 

سيواجهونها. بتوجيه سهامهم نحو "مؤثر" يحاولون جرحه أو إحباطه. لكن سهامهم ال تستطيع الوصول 

ه. طالما يتناول "مؤثر" من المائدة في الغرفة الداخلية، سيبقى قويًا ويقاوم سهامهم. الدرع الذي يرتديه إلي

 مؤثر سيصد تلك القذائف الملتهبة وكل حيل الُمضل األخرى."

: نحن نرى مؤثر يسير بدون خوف وهو محمي جيدًا ضد خداع العدو، أثناء اهتمامه بأعمال ملكه. س

 لى فعل المثل؟كيف يشجعك هذا ع

 : هل يستخدم هللا أحيانًا الحروب الروحية التي تأتي ضدنا كوسيلة لمساعدتنا على النمو الروحي؟س

 : ماذا يجب أن يكون رد فعلنا إن شعرنا وكأن هذه السهام تخترق ترس اإليمان خاصتنا؟س 

ُمعترف بها في حياتنا. إن يجب أن نسأل أنفسنا أوالً عما إذا كانت هناك خطية غير  ملحوظة إرشادية:  

كان هناك أي منها، فهذا من شأنه إضعافنا. هل هناك نقطة عمياء من الكبرياء أو االستقاللية؟ هذا أيًضا 
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يُمكن أن يُضعفنا. هل قضينا وقتًا بمفردنا مع هللا مؤخًرا في الغرفة الداخلية؟ إن لم نفعل، فنحن بهذا نحاول 

  من قوة هللا.خوض المعركة بقوتنا الشخصية بدالً 

  13:  10كورنثوس  1: اقرأ

تَطِ  َق َما تَس  بُوَن فَو  ِربَةٌ إاِل  بََشِري ةٌ. َولِكن  هللاَ أَِميٌن، ال ِذي الَ يَدَُعُكم  تَُجر  عَُل َمَع لَم  تُِصب ُكم  تَج  يعُوَن، بَل  َسيَج 

تَِطيعُوا أَن  تَح   ِربَِة أَي ًضا ال َمن فَذَ، ِلتَس   تَِملُوا.الت ج 

ترينا هذه الفقرة أنه على الرغم من أن هللا ال يجربنا، إال أنه يكون حاضر معنا في  ملحوظة إرشادية: 

تجربتنا وهو سوف يعطينا القوة للوقوف تحت ضغط التجربة. في الرحلة إلى الغرفة الداخلية سوف 

حت التجربة هو االمتحان الذي هو تسترجع أن عملية النمو تضمنت اإلطعام واالمتحان والراحة. وقوفنا ت

جزء من تقويتنا. هللا يبني عضالت روحية جديدة عن طريق تلك العملية. انظر كيف اعتمد يسوع أيًضا 

 على كلمة هللا لمساعدته على الوقوف تحت التجربة.

 11- 1: 4: متى اقرأ

بَ  وحِ ِليَُجر  ي ِة ِمَن الرُّ بَّرِ
ِعدَ يَُسوعُ إِلَى ال  بَِعيَن لَي لَةً، َجاعَ  .ِمن  إِب ِليسَ  "ثُم  أُص  بَِعيَن نََهاًرا َوأَر  فَبَع دَ َما َصاَم أَر 

ُب َوقَاَل لَهُ: إِن  ُكن َت اب َن هللاِ فَقُل  أَن  تَِصيَر هِذِه ال ِحَجاَرةُ ُخب ًزا. فَأَجَ  .أَِخيًرا اَب َوقَاَل: فَتَقَد َم إِلَي ِه ال ُمَجّرِ

تُوٌب: لَي َس بِ  ُرُج ِمن  فَِم هللاِ َمك  يَا اإِلن َساُن، بَل  بُِكّلِ َكِلَمٍة تَخ  دَهُ يَح  ثُم  أََخذَهُ إِب ِليُس إِلَى ال َمِدينَِة  .ال ُخب ِز َوح 

َرح  نَف َسَك إِلَى أَس   قَفَهُ َعلَى َجنَاحِ ال َهي َكِل، َوقَاَل لَهُ: إِن  ُكن َت اب َن هللاِ فَاط  ُمقَد َسِة، َوأَو 
تُوٌب: أَن هُ ال  فَُل، ألَن هُ َمك 

لَكَ  ِدَم بَِحَجٍر ِرج  ِملُونََك ِلَكي  الَ تَص  تُوٌب أَي ًضا: الَ  .يُوِصي َمالَئَِكتَهُ بَِك، فَعَلَى أيَاِديِهم  يَح  قَاَل لَهُ يَُسوُع: َمك 

ب  إِلَهَك. ثُم  أََخذَهُ أَي ًضا إِب ِليُس إِلَى َجبَل َعال جِ  ب الر  دََها، َوقَاَل لَهُ: تَُجّرِ دًّا، َوأََراهُ َجِميَع َمَماِلِك ال عَالَِم َوَمج 

َت َوَسَجد َت ِلي. ِحينَئٍِذ قَاَل لَهُ يَُسوُع:  ِطيَك هِذِه َجِميعََها إِن  َخَرر  ّبِ »أُع  تُوٌب: ِللر  اذ َهب  يَا َشي َطاُن! ألَن هُ َمك 

بُ  دَهُ تَع  ُجدُ َوإِي اهُ َوح  ِدُمهُ."إِلِهَك تَس   دُ. ثُم  تََرَكهُ إِب ِليُس، َوإِذَا َمالَئَِكةٌ قَد  َجاَءت  فََصاَرت  تَخ 

: ما هي بعض المناطق التي يمكننا أن ننمو فيها كنتيجة لمرورنا في تلك الحروب الروحية التي يسمح س

  لنا هللا بـ"الوقوف تحتها"؟ 

 

لتقديم فهم أكبر لمقاصد هللا عندما تساعدنا  Alan Redpathللكاتب آالن ردبات  اقرأ المقتبس التالي

 الحرب الروحية أن نصير أكثر قربًا منه.

ليست هناك ظروف أو ضيقات أو امتحانات يمكنها أبدًا أن تلمسني إال بعد أن تكون عبرت أواًل من خالل 

ا. لكني أرفض أن هللا والمسيح لتصلني. وإن قطعت تلك المسافة، فهي أتت بقصد عظيم، قد ال أفهمه حينه

 أصير مذعوًرا، بينما أرفع عينّي إليه وأقبل إتيانها من عرش هللا لقصد عظيم للبركة لقلبي.
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 اقرأ مقطع من الرحلة إلى الغرفة الداخلية.

 

بدأت أبواب الغرفة الداخلية تنفتح ببطء، كنت على جانب األبواب، فلم أتمكن من رؤية شيء إال خروج 

لغرفة الداخلية. لم أستطع أن أصدق ما أراه. فما كان أمامي هو رجل يرتدي درع المع الرجل اآلتي من ا

مشابه لـ "مؤثر". استطعت تمييزه أنه "ُمتعلم" لكن لم يكن لديه إال شبه طفيف للرجل الذي دخل ملكوت 

ل جذري فائق هللا. الرجل الذي دخل ملكوت هللا تم استبداله برجل جديد. لقد كان من الواضح أن هناك تحو

للطبيعة حدث في حياة "ُمتعلم" وأن الوليمة التي تناول منها قد اكملت عملها. هذا الرجل الجديد وقف قويًا، 

 واثًقا وخطيًرا. لقد كان ُمستعدًا للمعركة. 

بدأ "ُمتعلم" بالسير نحو األبواب التي تقود إلى خارج قاعة المائدة الملكية. سار بثقة وإصرار جديدين. 

 ار لي "رسول" ألتبعه. وأش

سار "ُمتعلم" عبر األبواب خروًجا من القلعة. وفي نهاية السلم كان ينتظره "مؤثر" ومعه جوادين جميلين 

ُمغطى كليهما بلباس الحرب. كان أحد الجياد لـ"مؤثر" والثاني لـ "ُمتعلم". بدات أدرك أن عملية التعبير 

ؤثر" مع "ُمتعلم" حينما كان الجئًا. كان "مؤثر" و"ُمتعلم" عن اإلنجيل على وشك أن تتكرر، وكما فعل "م

 على وشك الذهاب في مهمة من ملكوت هللا للبحث عن الجيء آخر يدعوه هللا لملكوته. 

نأمل ان تكون أنت هو هذا الشخص الذي خرج من الغرفة الداخلية مستعدًا لمعاركه. أنت اآلن على بعد 

جل بالنسبة لعالمك. حفلة التخرج التي هي جلستنا التالية والختامية، خطوات قليلة من أن تُصبح هذا الر

 ستبدأ رحلة حياتك كـ"مؤثر".

  راجع خطط حفل التخرج.

 اختم بالصالة
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 واجب للجلسة القادمة

 

 حفل التخرج

هذا الجزء تهانينا على احتمالك والتزامك، لقد قطعت شوًطا طويالً عبر "الرحلة". لقد أكملنا اآلن تقريبًا 

من رحلتك الشخصية نحو عالقة ثبات حميمة مع المسيح. إال أنك اتخذت فقط أول خطواتك الحاسمة. يجب 

 أن تتبعها حياة كاملة من الحفاظ على تلك الرحلة.

لالحتفاء والتخرج. لقد تحدث مرشدين الرحلة خاصتكم  في غاية التميزحفلتنا الختامية سوف تكون وقت 

فال الهام معكم من قبل، لذا فأنتم اآلن على دراية بزمان ومكان اللقاء. من فضلكم عن وقت هذا االحت

تأكدوا من إحضار دليل الُمشاركين خاصتكم وكتبكم المقدسة ودفتر يومياتكم وكرسي قابل للطي لتلك 

 الجلسة األخيرة.

النسبة لك ولعائلتك. جلستنا األخيرة ستربط كل الجلسات الماضية بالنسبة لك. وحضورك شديد األهمية ب

 ليباركك هللا، يا رجل هللا. نحن نتطلع لقضاء ذلك الوقت المميز معك.

 تأمالت

أقضي بعض الوقت اآلن في تأمالت حفل التخرج وتدوين في دفتر يومياتك الوقت الذي قضيته في عملية 

 الرحلة.

 عالنات خاصة قد علمك إياها هللا؟إأي  -

 ة؟كيف غيرك هللا خالل عملية الرحل -

 كتشفته عن المواهب الروحية وكيف تستخدمهم؟اما الذي  -

 فكر في بعض األشخاص في حياتك يستفيدون من مرورك ببرنامج الرحلة. -

 جل مساعدتهم ليجدوا ما قمت بإكتشافة؟أهل تصلي من  -

 هل تصلي من أجل تشكيل ومساعدة مجموعة الرحلة؟ -
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 التعبير

 سابعةالجلسة ال

 

 حفل التخرج

مرشدك في الرحلة سوف يقودك خالل وقت حفلة التخرج المميز. عندما ينتهي وقتك وقبل أن تغادر من 

 المالحظات الختامية في نهاية هذه الجلسة.فضلك أقرأ 

 للمرشدين: قم بمعرفة تفاصيل حفلة التخرج من كتيب مرشد الرحلة للقادة.
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 التكليف األخير

 كلمات تشجيعية

 اقرأ االقتباس التالي من رحلة إلى الغرفة الداخلية

كنت عند تلك النقطة منهًكا من الحق الذي تعرضت له. أردت الذهاب إلى البيت. لقد كنت مستعدًا للدخول 

إلى مرحلة إطعام النفس في حياتي واستعديت للدخول للوليمة في الغرفة الداخلية. وحينما كنت على وشك 

 طلب من "رسول" مرة أخرى أن يعيدني إلى البيت، تحدث قائاًل:أن أ

 "الحظ ما سيحدث بعد ذلك."

بدأت أبواب الغرفة الداخلية تنفتح ببطء، كنت على جانب األبواب، فلم أتمكن من رؤية شيء إال خروج 

دي درع المع الرجل اآلتي من الغرفة الداخلية. لم أستطع أن أصدق ما أراه. فما كان أمامي هو رجل يرت

مشابه لـ "مؤثر". استطعت تمييزه أنه "ُمتعلم" لكن لم يكن لديه إال شبه طفيف للرجل الذي دخل ملكوت 

هللا. الرجل الذي دخل ملكوت هللا تم استبداله برجل جديد. لقد كان من الواضح أن هناك تحول جذري فائق 

ها قد اكملت عملها. هذا الرجل الجديد وقف قويًا، للطبيعة حدث في حياة "ُمتعلم" وأن الوليمة التي تناول من

 واثًقا وخطيًرا. لقد كان ُمستعدًا للمعركة. 

بدأ "ُمتعلم" بالسير نحو األبواب التي تقود إلى خارج قاعة المائدة الملكية. سار بثقة وإصرار جديدين. 

 وأشار لي "رسول" ألتبعه. 

في نهاية السلم كان ينتظره "مؤثر" ومعه جوادين جميلين سار "ُمتعلم" عبر األبواب خروًجا من القلعة. و

ُمغطى كليهما بلباس الحرب. كان أحد الجياد لـ"مؤثر" والثاني لـ "ُمتعلم". بدات أدرك أن عملية التعبير 

عن اإلنجيل على وشك أن تتكرر، وكما فعل "مؤثر" مع "ُمتعلم" حينما كان الجئًا. كان "مؤثر" و"ُمتعلم" 

 ذهاب في مهمة من ملكوت هللا للبحث عن الجيء آخر يدعوه هللا لملكوته.على وشك ال

كان "مؤثر" و"ُمتعلم" شديدي الحماس من نحو مهمتهما، ألنهما كانا مستعدين والئقين للمعركة. كان 

هذان الرجالن مستعدين، لقد عرفا بوضوح ما الذي تستلزمه تلك المهمة وكيف سيحاربان المعركة التي 

هانها. كان على أولئك الرجال أن يكونوا محاربين مخيفين بالنسبة ألعدائهم. أنا سعيد ألنهم في سوف يواج

 صفي. 

حالما امتطى "ُمتعلم" صهوة جواده وقبل مغادرته للساحة، تحرك "رسول" مباشرة ليقف أمامي ونظر في 

 عينّي مباشرة وسأل: "أتفهم كل ما رأيته في تلك الرؤيا؟"

 ا، على الرغم من أنه ال يزال هناك الكثير الذي احتاج ألتأمله.هززت رأسي موافقً 

ثم سألني "رسول" بنبرة جادة: "هل أنت ُمستعد لرؤية الرجل الذي يريد اآلب أن يصنعه منك؟" لقد كنت 

مأخوذًا بشدة بالتطور الحادث في حياة "ُمتعلم" لدرجة أنني نسيت أن هذا هو الهدف األصلي للرؤيا. لقد 

 ية الرجل الذي يريد هللا أن يصنعه مني فأجبت: "نعم، أريد هذا."أراد رؤ

استرسل "رسول" قائالً: "أتذكر أني قلت لك في بداية رؤيتك أن "الجيء" كان اإلنسان الداخلي لشخص 

 مألوف بالنسبة لك؟"

 نعم أذكر هذا، لكني أغفلت األمر إذ لم أستطع إيجاد أي شبه بينه وبين أي شخص أعرفه.
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بن الرب" هكذا تحدث مضيفًا: "اآلب قد أعطاك بركة عظيمة. وهو يسمح لك برؤية الرجل الذي "يا ا

يُمكن أن تكونه إن استطعت شق طريقك إلى الوليمة التي في الغرفة الداخلية. وحاما تخرج من هذه الوليمة 

الوليمة. واآلن  ستُعطى البركة العظيمة التي هي مساعدة رجال آخرين على شق طريقهم للوصول إلى تلك

 انظر إلى الشخص الذي يُمكنك أن تكونه."

بانتهاء كلمات "رسول" بدأ وجه "ُمتعلم" في التحول، هناك راكبًا على فرسه للحرب، مرتديًا سالح براق 

ومستعد للمعركة، كان الرجل الذي تتبعته طوال رحلته الروحية للوليمة التي في الغرفة الداخلية. ولم أكن 

ا رأيت "الجيء" المثير للشفقة أوالً، الذي أصبح "ُمتعلم" الحقًا أني أنظر ألكثر األشخاص أعرف حينم

قربًا مني. إذ أمام عينّي، ممتطيًا صهوة جواده ُمستعدًا للحرب، كان الرجل الذي يريدني هللا أن أكونه. 

عمر. لكني كنت أنظر وكان أيًضا الرجل الذي رغبت أن أكونه وكنت أنظر إلى رجل يكبرني قليالً في ال

 إلى نفسي.

تفهمون هذه الرؤيا؟ أتفهمون ما الذي يقوله هللا لكم أثناء مروركم بـ"الرحلة"؟ هل أنتم مستعدين اآلن أن أ 

تصيروا األبطال الذين يريد هللا أن يصنعهم منكم؟ إن كان األمر كذلك، فأنتم تسيرون بشكل جيد في 

م الروحية اليمكن ان تنتهي حين نتوقف عن اللقاء معًا إن أردتم طريقكم لتكونوا ذلك الرجل، لكن رحلتك

أن تكونوا هذا الرجل. بل في الحقيقة، هي تبدأ اآلن. لقد حاولنا تأهيك. لكن بقية الرحلة ترجع إليك أنت 

 وملكك بينما تدخل أبواب الغرفة الداخلية بهجر لنفسك وبثقة كاملة.

لي: "ما هو المؤثر؟" في الحقيقة يصعب وصفه. لكن يمكننا النظر لقد ُطرح علينا عدة مرات السؤال التا

إلى الوراء لنرى بعض األمور المميزة في الكثير من الرجال الذين أكملوا "الرحلة"، وهذه األمور تخبرنا 

بالكثير. بسبب أولئك الرجال المشابهين لك الذين بقوا في المضمار ولم يستسلموا، وبسبب أولئك الرجال 

تغيرت حياتهم بالفعل بسبب تلك المسيرة الحميمة الثابتة التي يتمتعوا بها اآلن مع المسيح، نحن نرى  الذين

بعض المميزات الواضحة. لهذا السبب نشعر أننا نستطيع اإلجابة على ذلك السؤال بما نراه في أولئك 

 الرجال. 

 

 هو المؤثر الشخص

 

 مال فريدة.حيث أنه ُشكل ودُرب بمهارة من ملكه ألع فريد،

 

 حيث أنه يتبع قيادة ملَكه ويقود كما اقتيد، في حين يتخلى عن حقوقه الشخصية.خادم، 

 

َمكن،   لفعل أعمال عظيمة لملكه، حيث أنه يستمد قوته منه، وملكه قدير.م 

 

 حيث أنه مدعّو وُمجهز لدعوة هللا لحياته، وقد تقدم ألداء الواجب.مؤهل، 

 

عَد  رجال هللا، حيث يسمح لكلمة هللا أن تسانده وتحميه. ، للمعركة للوصول إلىم 

 

حيث أعطاه الملك قلباً جديداً، وهو يشارك هللا في رؤيته للعالم بدالً من رؤية العالم من منظور منخرط، 

 العالم.
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 حيث أنه يسير مرتديًا سالح هللا، ليتمم إرسالية هللا ولمجِده.محمي، 

 

 يستطيع أن يفصله عن محبة هللا وحضوره في حياته.حيث أنه ُمقتنع أنه ال شئ شجاع، 

 

 من هو المؤثر؟

 

 المؤثر هو رجل هللا، وهو مؤهل تماماً، ويقظ للمعركة ويعيش حياته للمسيح ملكه بشجاعة.

 

هو نوعية الرجال التي يحتاجها العالم وهو الشخص الذي يستطيع أن يوجه عالمه ناحية الملك، المؤثر 

هذا العالم. هللا يعمل فهو يشكل مثل هذه النوعية من الرجال لمثل هذا الوقت الذي وهو الرجاء الوحيد ل

 نعيش فيه.

 

، يعلو نداء المعركة. فالملك يجمع أبطاله للقيام بمهمة لم يشهدها العالم من قبل للوصول / سيداتيا رجال

 ة معه لجسد المسيح.إلى رجاله، وهؤالء الرجال هم من سيستخدمهم السترداد جوهر العالقة الحميمي

 

فهل ستنضم إلينا في محاولتنا لمساعدة رجال آخرين حتى يصبحوا مؤثرين؟ فاهلل يريد من كل عائلته 

الدخول في عالقة ثبات حميمة معه. فهل ستساعدنا في نشر الكلمة من خالل الطريقة التي تحيا حياتك بها 

ريع التطور، الذي يُقام ويعد من أجل وقٍت وطريقة تواصلك مع اآلخرين؟ هل ستنضم لجيش األبطال الس

 مثل هذا الذي نعيش فيه؟

 

ً كمؤثرين، نستطيع أن نضخ رجاء لحياة الكثيرين ممن فقدوا كل رجاء، وعندها يستطيع  إذا اتحدنا معا

برسالة المسيح. إنها مهمة مقدسة جسد المسيح أن يوقظ آلداء مسئوليته المقدسة وهي الوصول إلى العالم 

 ا ملكنا عليها.ئتمنا

 

هل أنتم مستعدون المتطاء جيادكم؟ هل أنتم مستعدين للذهاب إلى مخيم الالجئين كـ"مؤثرين"؟ هؤالء 

األشخاص بانتظارنا، وأنتم قد تم إعدادكم لمهمة الرب المقدسة وهي الوصول إليهم. لقد أعدكم الروح 

ياتكم كـ"مؤثرين" يُمثلون ملكهم، لقد حان ن قد حان الوقت لتبدأوا حلقدس بمهارة لمثل هذا الوقت، واآلا

اآلن دوركم. فالخطوة التالية هي لكم. سيتطلب األمر شجاعة. لكن هوذا الذي يمنحكم الشجاعة يقف 

 بجواركم في كل خطوة تأخذونها.

 أفكار ختامية

ونحن نفعل يجب أوالً أن نتضاعف بأمانة إلكمال المهمة التي ائتمننا ملكنا عليها. المؤثرين هو كيان.  •

هذا عن طريق والدة مجموعات "الرحلة"، يقودها رجال ثابتون في المسيح. وال يمكن أن يوجد 

طريقة أو مثال عملي أفضل من الحصول على خريج من "الرحلة" يؤثر على العالم من حوله عن 

 .طريق تنظيم وإرشاد مجموعة جديدة

لتكوين وإرشاد مجموعات  يم منهجناتم تصم "المؤثرون" كهيئة قد صممت لتقديم الم ساعدة: •

الخاص بقيمنا األساسية  DNA الحمض النوويإلى  جديدة. سيتعرض مرشدينا الجدد بشكل كامل

وسيتم تزويدهم بأمانة بكل ما يحتاج إليه من خاللكم كمدربين لهم خالل قيادتهم ألولى مجموعات 

 ."الرحلة" الخاصة بهم
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لدينا . ى رجال آخرين، سيقومون بدورهم بالتأثير على عالمهمفي الوصول إلنحتاج إليهم ليساعدونا  •

فرصة لصنع إختالف في حياة رجل، وهو بدوره سيؤثر على بيته، وعمله، ودائرة المحيطين به، 

 وكنيسته، وعالمه. ما تعلموه يجب أن تتم مشاركته، وإال لن يستطيعوا النمو كما يجب. 

حتياجات المادية المتزايدة د علي المؤثرين لمساهمة في اإلعتمنحن نخدمة تبشيرية غير هادفة للربح  •

تنضم للعمل الذي نقوم به من لحركة التلمذة. لو كانت الرحلة قد كانت سبب بركة، هل تفكر في أن 

 خالل تبرعك للخدمة؟

 

مارك ليباركك الرب، يا رجل هللا. لقد قدمت لملكك الكثير من الكرامة والسرور بسبب خدمتك األمينة له. ث

 سوف تتبعك إلى األبد فهي بال شك ثمار تدوم.
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 ستمر في رحلتكا

 نت مستمر في رحلتك مع المسيح في موقعنا أضافية متاحة لك وامصادر 

www.influencers.org/shop  

 

ضافي سيعطيك أفكار موعة الرحلة، الدليل اإلقود مجوأنت تعش مسئوليتك المقدسة وت -الرحلة دليل القائد

 هذه الخدمة. DNAستمرار في في قيادة المجموعة والتخطيط واإل قيمة

 

هذا الكتاب لروكي فليمنج يواصل قصة جايب في الرحلة إلي الغرفة الداخلية، عندما  -بدافع من النعمة

غاية الروعة. هذه الكتاب ومعجم  سر للملكوت في 13تتبع الراوي بأنتهاء جايب من بيع حقلة يتعلم 

 الكلمات المرفق معه قد كتبوا لمتابعة محموعة الرحلة للذين يريدون ان يواصلوا مع مجموعاتهم.

 

سنة في صناعة التالميذ، شارك روكي  40سنة من خدمة المؤثرين العالمية وأكثر من  15بعد  -القرب

ن أجيع نظرتهم عن التلمذة. إيماننا مة القادة والرعاة لتشفليمنج أفكارة عن هذا الكتاب المفيد. قد كتبه لخد

"القرب مع المسيح" هو الطريق الوحيد للتلمذة الحقيقية كما قال روكي "إذا كنت مقدم علي كتاب آخر 

 كتاب لي، سيكون هو ذلك الكتاب"

 

في الصباح القراءة كن متأكد أنك ضمن شبكة المؤثرين العالمية. ستستلم يوميا  -شبكة المؤثرين العالمية

 www.influencers.orgالكتابية والتعبدات األسبوعية والمعلومات عن أمتداد خدمتنا. زر موقعنا 

 وسجل بريدك الكتروني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.influencers.org/shop
http://www.influencers.org/shop
http://www.influencers.org/
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 يارب أعطنا رجاال حقيقيين!

  ذوي قلوب قوية وعيون نارية،رجااًل 

 شيئًا إالك، اافوال يخ الً رجا

 وغير مديونين بشيء ألحد غير المحبة.

 

  حقيقيين!يارب أعطنا رجااًل 

  ُمستعدين ألن يعيشوا ويموتوا ألجلك؛رجااَل 

  يعلنون اسم المسيح ويعيشون لمجده.رجااًل 

 

 يارب أعطنا رجاال حقيقيين!

 رجاال يعرفون صوتك ويتلذذون بطاعتك.

ع رجاال بطيئي الغضب وسريعي االستما

 اقين للغفران.وتو  

 

  حقيقيين!يارب أعطنا رجااًل 

  يحبون زوجاتهم ويكرمونك في بيوتهم،رجااًل 

يعيشون كرسالة حية ويكونوا ملح ونور لكل من 

 يلتقي بهم

 تكون تضحيتهم وخدمتهم ومحبتهم رجااًل 

 معروفة،

 ويشتهرون بقضاء وقتهم معك.

  حقيقيين! يارب أعطنا رجااًل 

 ة من الرجالأعطنا هذه النوعي

 ألن العالم يتحرق لوجود مثلهم

Influencers 

P. O. Box 113 

Rogers, Arkansas 72757 

www.influencers.org 

 
 اإلرسالية

 قيادة رجال إلى عالقة حميمة مع المسيح

 

 الرؤيا

 دعوة كل رجال هللا لالشتراك في "رحلة المؤثر"

 

 
 

 

http://www.influencers.org/
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