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 صديقاتي العزيزات , 

 أنتن مدعوات لتحقيق دعوة عظيمة !

لبناء إيمانك و ليساعدكي أن تلهمي   Global Advanceذا المورد مقدّم لك من خالل خدمةه

 أخريات لمعرفة المسيح . 

شكل غير لن بعامَ يستخدمن هذا الكتاب يعشن في ثقافات حيث النساء غالباً يُ يرات ممن سوف كث

مخلوقة على صورته . هو  كقيمة كبيرة . أنتِ  أن تدركي أن هللا يفّكر بكِ  الئق . لذلك نريدكِ 

 و يريد أن يستخدم حياتك ليحدث تغييراً . يحبكِ 

صدفة أنك تعيشين خالل هذا الموسم من تماماً كأستير , أنت مدعوة لوقت مثل هذا , إنها ليست 

 التاريخ في المكان الذي وضعك به هللا .

 هللا يريد أن يستخدمك لتكوني مؤثرة في حياة اآلخرين ألجل مقاصده .

ّمة هإن صالتنا هي أن تتشجعي و أن تتجهزي لتؤثري تأثيراً إيجابياً بحياة نساء أخريات . أنت مُ 

 و في كل أنحاء العالم . عائلتك , مجتمعك ,شعبكِ  ي تأثيراً فيفي خطة هللا لتحدث

 

 .ف بامتنانلَّ كَ مُ 

 

 

 

Jonathan Shibley, President - Global Advance 

Whitney Daugherty, Coordinator - The Esther Initiative 
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 مقدمة

 

األرض . فاذهبوا إذن و فتقدم يسوع و كلمهم قائالً : " دفع إلي كل سلطان في السماء و على 

تلمذوا جميع األمم و عمدوهم باسم اآلب و االبن و الروح القدس و علّموهم أن يعملوا بكل ما 

 (20-18:  28أوصيتكم به و ها أنا معكم كل األيام إلى انتهاء الزمان ) متى 

 لكتيّبهذه التعليمات التي أعطاها يسوع لتالميذه و هو مازال على األرض تلخص محتوى هذا ا

. هل الحظتي أنه لم يطلب فقط من تالميذه و )أتباعه( أن يقودوا الناس إلى الخالص و يعدوهم 

بل طلب يسوع أيضاً ان يتلمذوا جميع األمم .. و أن يعلموهم كل ما أمرهم  بمنزل في السماء ؟

 ي ذاتكتعط ني متاحة و أنوتالميذ يتطلب ذلك أن تكبه ! مما يجعل ذلك تحدياً أكبر ! أن تدربي 

و تشجيعهم ليتبعوا عالقة شخصية يومية مبنية  اآلخرينمحبة وقيادة بدون أي حواجز لمهمة 

 على الطاعة مع خالق الكون , مخلّص نفوسنا .

 بعض يّب هو بمثابة فرح و امتياز لي أن أشارك مسيرتي في الخدمة .هناكإّن كتابة هذا الكت

م هت و التعليمات من كثير من القادة الذين تقابلت بالدروس التي تعلّمتها من خالل المالحظا

ك ليّاً و هنافي الكتب أو استمعت إلى عظاتهم و طبّقتها عم خالل مسيرتي . بعضهم قرأت عنه

 تعلّمته من خالل نجاحاتي الخاصة و إخفاقاتي . أيضاً ما 

مقدس من الكتاب ال لقد كتبت هذه الدروس خاصة الولئك اللواتي يرغبن بمواد لتدريب القيادة في

 أجل النساء , األمثلة و االختبارات من وجهة نظر النساء .

إن كان هدفك تطوير الجيل القادم من القادة و  األعمالإن كنت امرأة مسيحية في خدمة القيادة و

أن تستخدمي هذه الدروس كدليل لـ اثنا عشر درس . إن كنت امرأة ابتدأت  لملكوت هللا , أشّجعكِ 

للتو في خدمة قيادة أخريات , صلّي لتقادي إلى نساء يتشاركن معك وجهات النظر و  مسيرتها

قومي بتوظيف مرشدة تشارك حكمتها و اختبارها معكن . إن رجائي أن تدرسي هذه الدروس 

في اجتماع فيه كل امرأة تقرأ الكتيّب و تتأّمل به قبل أن تلتقي بك سواء عبر االنترنت أو 

 فكار و االختبارات و الحكمة و لتشجعّن بعضكن بعضاً . شخصياً لتشاركن األ

نكسار و التواضع , إن لم تظنّي نفسك " قائدة بالفطرة " يادة ممكن أن تكون تجربة تدعو لإلالق

فإذن أنت في المسار الصحيح , فال موسى و ال جدعون أو داوود كانوا قادة بالفطرة لكن هللا 

 اختارهم ليقودوا آالف . 

الخبر السار هو أّن هللا ال يطلب مننا أن نتلمذ تالميذ سوف يتبعوننا لكن تالميذ نقودهن ليتبعن 

 يسوع , هو الذي معنا دائماً الذي يحمل كل سلطة في السماء و على األرض . 

 لتكن حكمة الرب و حضوره معنا جميعاً كما نسعى لنتبعه .
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 الدرس االول:هويتي في المسيح

 

إذ  تطلعاتك ومسار حياتك.و ما هي  "من أنتِ " في معرفتك لنفسكول قوانين القيادة تكمن أحد أ

.لن يكون لك هدف ولن يمكنك إنجاز شيءبدون ذلك   

عن هويتنا األصلية في نجيل تخبرنا يات في اإلبالمسيح واضحة كمؤمنين. مئات اآل ن هويتناإ

جسد  ،مسيحالسفراء  ،نور العالم ، ألرضنحن ملح ا إنناكيف يصفنا هللا.المسيح وتبين لنا 

ً  كيف يصفني هللا لنكتشف مملكة كهنة و أمة مقدسة. ولكن،المسيح ؟ كيف يراني؟شخصيا  

فكيف ،ن كان كذلك إ (. هل ذلك يغير هويتي؟3:3أنا أعلم أنني "مولودة والدة جديدة " )يوحنا  

 يغيرها؟

رسالة كتبت " الى  وهي أفسس رسالة فيهذه األسئلة بقوة ليشير الرسول بولس الى أجوبة   

 قديسين أمناء في المسيح يسوع" ونحن ننتمي لهم!!

:"تبارك هللا أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في األماكن .أنا مباركة1

( . كلمة "مبارك" باليونانية أي أن يمدح أحدهم أو يكرمه. أبارك )أي 3:1السماوية." )أفسس

أمدح أو أكرم هللا( الذي باركني )مدحني أو أكرمني(. أليس من الرائع أن هللا الذي خلق الكون 

بكلمة منه أيضا باركني بخلق "كل بركة روحية" في حياتي بالمسيح؟ عندما كنت محبطة 

شيئاً أقدمه. لقد مدحني و أكرمني وباركني بكل بركة روحية. وحزينة وشعرت أنني ال أملك 

يخبرنا العهد القديم كيف بارك األباء أوالدهم .هل نتذكرعندما بارك يعقوب أحفاده في مصرو 

أبانا قد أعلن بركته على ف ، رب البركات،هللا قوةتتجلى بركة داوود لسليمان؟ هناك 

ذلك أليس رائعاً!! يلحياتنا.بإرساله لنا كل بركة روحية. تأم  

َكَما َكاَن قَِد اْختَاَرنَا فِيِه قَْبَل تَأِْسيِس اْلعَالَِم، ِلنَُكوَن قِِدّيِسيَن بِالَ َلْوٍم أََماَمهُ. )أفسس  . أنا ُمختارة:2

صدفة أو بالخطأ.حتى لو  لم أوجد(. هللا نفسه أختارني. بالرغم من ما ظنه أو قاله أحدهم أنا 1:4

ملهم ألنني لم أولد ذكراً فإن هللا أختارني ألكون أنثى , إمرأة حسب قلب هللا. ذلك أن أهلي خاب أ

. نََسْجتَِني دَاِخَل  ْنَت ُكْليَتَيَّ لم يكن قراراً اعتباطياً. أنا أُخترت قبل تأسيس العالم. ألَنََّك أَْنَت قَْد َكوَّ

ي.) مزمور أي "اختار " تعني )أن يختار  ”eklegomai“(. في اليونانية كلمة 13:139بَْطِن أُِمّ

لنفسه(. هو اختارني ألكون خاصته. عادةً عندما نريد شراء الفاكهة نختار األفضل واألنقى 

وذلك لهدف اعداد شيء يؤكل منها. إن اختيار هللا لنا ال يجب أن يكون مصدراً للتكبَر ألن هللا  
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ن على ذلك أن يكون مصدر لك (.27:1كورنثوس 1يختارالجهال و الضعفاء في نظر العالم )

كورنثوس  2إلهام يزودنا بالرجاء والتشجيع وان ننحني على ركابنا مدركين أن إتكالنا عليه. )

9:12.) 

 

. مئات األيات في الكتاب المقدس تصف  4:1-5 ) "لقد عيننا بالمحبة" )أفسس أنا محبوبة:.3

( 38:8-39األيات )رسالة روما  محبة هللا العميقة والالمتناهية نحو أوالده. إحدى أقوى تلك

  7:5-8 )و)رسالة روما

يَاَساُت، َوالَ األُُموُر 38  َرةُ اْلَحاِض فَإِنِّي لَعَلَى يَِقيٍن بِأَنَّهُ اَل اْلَمْوُت َوالَ اْلَحيَاةُ، َوالَ اْلَمالَِئَكةُ َوالَ الِرّ

اُت،  األَْعَماُق، َوالَ َخِليقَةٌ أُْخَرى، تَْقِدُر أَْن تَْفِصلَنَا َعْن َوالَ األََعاِلي َوالَ 39 َوالَ اآلِتيَةُ، َوالَ اْلقُوَّ

 .َمَحبَِّة هللاِ الَّتِي لَنَا فِي اْلَمِسيحِ يَُسوَع َرِبّنَا

أُ أََحدٌ أَْن يَُموَت فِدَى إِْنَساٍن َصاِلحٍ 7  ، بَْل قَْد َيتََجرَّ إِْذ قَلََّما يَُموُت أََحدٌ فِدَى إِْنَساٍن بَاٍرّ
َولَِكنَّ هللاَ  .8 

  .أَثْبََت لَنَا َمَحبَّتَهُ، إِْذ َونَْحُن َماِزْلنَا َخاِطِئيَن َماَت اْلَمِسيُح ِعَوضاً َعنَّا

ربما هناك البعض من اللواتي لم يختبرن الحب األبوي الالمتناهي من خالل أبائهن 

ة ,الغير ك المحبة القويتل—األرضيين,لذلك أحياناً محبة هللا تصبح حلماً مستحيالً بالنسبة لنا.

مشروطة , المحبة التي ترحم , التي ترفق, التي تعطي والتي تغفر, المحبة المليئة بالوداعة. إن 

هللا يقدم لنا كل ذلك وأكثر من خالل محبته. ربما البعض اآلخر مررَن بتجارب مؤلمة سببت 

ه كلي القوة لماذا اذاً يسمح لهذه لهن آالم عاطفية مما جعلهن يتسألن ." إن كان هللا يحبني و هو إل

 األمور ان تحدث لي ؟"

هللا يريدنا أن نكون على يقين أنه معنا في وسط آالمنا وأن قلبه يتألم عندما نتألم . هللا يدعونا 

 لنلتجئ إليه وننال محبته وقوته للشفاء.

جعل األمر أسهل  هناك اخريات مثلي , لربما تمتّعن بمحبةّ آبائهن األرضيين الغير محدودة مما

بالنسبة لي أن أُؤمن بحكمة و مغفرة اآلب السمائي. فلقد تصورته كأبي األرضي الذي هو مثلي 

األعلى ومصدر إلهام لي. لكنني لن أنسى اليوم الذي تحدث هللا فيه إلى قلبي حين شعرت 

الحال هو  بالوحدة وقال لي: "أريد أن أكون أباِك". وكأن قشوراً تساقطت من عينَي وأصبح في

 مصدر قوتي وملجئي والحق الذي أتبعه.

إن كنتي تطوقين إلختبار أن هللا اآلب يحبك محبة غير مشروطة اطلبي منه أن يُظهر لِك تلك 

 الحقيقة ثم إبدئي بالبحث عنه في األماكن الغير متوقعة خالل يومِك.
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 ِخذَنَا أَْبنَاًء لَهُ بِيَُسوَع اْلَمِسيحِ. َوذَِلَك ُمَوافٌِق ِلْلقَْصِد الَِّذي"إِْذ َسَبَق فََعيََّننَا فِي اْلَمَحبَِّة ِلَيتَّ  :أنا ُمتبناة 

ْت بِِه َمِشيئَتُهُ" )أفسس  هللا لم يختارني ويباركني ويحبني فحسب، لكنه أيضاً تبناني (5:1ُسرَّ

يا   6:4-7؛ غالطية 11:1؛ أفسس 12:1ألصبح جزءاً من عائلته وأعطاني ميراثاً كإبنة. يوحنا 

له من امتياز عظيم أن أكون من عائلة اآلب وأن التقي إخوتي وأخواتي بالمسيح من كل انحاء 

العالم. ربما لن نتحدث اللغة ذاتها ولن نتشارك الثقافة ذاتها ولكننا سنشترك بالبنوة آلٍب واحد 

 ،مخلص واحد و روح واحد ذلك يوحدنا بالمحبة والعناية ببعضنا البعض.

ب ،ميَّز( المرة الوحيدة التي -"  تعني ) ُسرCharitoكلمة مقبول باليونانية "  :أنا مقبولة 

عندما ألقى المالك  28:1استخدمت بها هذه الكلمة اليونانية هي في العهد الجديد بإنجيل لوقا 

التحية على مريم واصفاً إياها " بالممتلئة نعمة" هللا يميزني في المحبوب. هو يُسر بي ويقبلني 

 فني بالممتلئة نعمة.ويص

إن النساء بطبيعتهن يحببن قضاء الوقت مع العائلة واألصدقاء ويستمتعن بسماع قصص 

بعضهن البعض وأن يتشاركن قصصهن أيضاً،فالعالقات تمدٌّنا بالطاقة وتحفّز روحنا. أما 

 نالشعور بالرفض وما يخلفه من جراح عميقة هو من أصعب األمور التي نواجهها . ولكن كم م

الرائع إدراك أن ملك الملوك يحبنا ويقبلنا كما نحن وهو لن يتركنا ولن يهملنا. يدعونا أن نتقدم 

 (.16:4)عبرانيين  لعرشه بثقة.

حين أُصلّي أتصور غرفة ذهبية وهللا جالس في األعالي ومرتفع فوق الكل. حيث أتقدم نحو بابه 

قط كتائبة أطلب نعمة لكنه أيضاً يفتح وجهه يمتلئ ابتهاجاً مستقبالً إياي في محضره ليس ف

ذراعيه حيث أركض إلى حضن أبي الذي يستقبلني بدفء .نعم،أنا مقبولة، ممتلئة نعمة ومصدر 

 سروره .

 

الكلمة  (7:1َحَسِب ِغنَى نِْعَمتِِه." )أفسسفَِفيِه لَنَا بِدَِمِه اْلِفدَاُء، أَْي ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا؛ بِ " أنا مفدية:

أصل الكلمة معناه "مفتوح" أو "محلول، مفكوك" تستخدم  ”.apolytrosis“للفداء هي  اليونانية

هذه الكلمة لوصف المحررين من السجن ، فتح األشياء المغلقة وهدم األسوار. يصّوركتاب 

راعوث مفهوم الفداء بوضوح حيث في زمن راعوث، عندما تتعرض أي عائلة للخسارة 

ب األقرب في العائلة )بوعز في حالة راعوث( ان يفدي تلك واإلنهيار، كان من واجب النسي

( ففي 330.ص 1964العائلة من أي خسارة كنفوس أو أشياء أصبحت تحت نير العبودية )كيتل 

- 16رومية 6؛)( 22:15كورنثوس1السقوط دخلنا في نير العبودية وأصبحنا عبيداً للخطيئة) 

( لكن هللا من خالل دم يسوع دفع ثمن فدائنا ليحررنا من قوة الخطيئة لقد حطم أسوار سجن 22

إن قصة راعوث هي قصتنا أيضاً . يسوع  18:6)الخطيئة التي قيدتنا وأعادنا لعائلته.)رومية 

 )بوعزنا( ولينا وفادينا دفع الثمن لفدائنا وليردنا لعالقتنا بآبانا السمائي. 
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ماضيي كله  (7:1... غفران آثامنا بحسب غناه في النعمة" )أفسس فَِفيِه َلنَا " : أنا مغفور لي

ِبّ َوتَْفَرُح نَْفِسي بِإِلَِهي، مغفور!! أنا أصبحت مقدسة ومبررة في عيني هللا.  إِنَِّني أَْبتَِهُج َحقّاً بِالرَّ

ُل ألَنَّهُ َكَسانِي ِثيَاَب اْلَخالَِص َوَسْربَلَِني ِبِردَاِء اْلبِرِّ  ، ِمثَْل َعِريٍس يَُزيُِّن َرأَْسهُ بِتَاجٍ، َوَكعَُروٍس تَتََجمَّ

 .َوتَْلبَُسوا اإِلْنَساَن اْلَجِديدَ اْلَمْخلُوَق َعلَى ِمثَاِل هللاِ ِفي البِِرّ َواْلقَدَاَسِة بِاْلَحقِّ 10:61) )اشعياء .بُِحِلِيَّها

( أيضأ 3:4. )رومية )لي(( كإبراهيم أنا أيضاً آمنت بالرب وُحسب ذلك براً 24:4أفسس )

ُجِل الَِّذي بإمكاني أن أشابه داوود عندما قال  ُطوبَى ِللَِّذي ُغِفَرْت آثَاُمهُ َوُستَِرْت َخَطاَياهُ. ُطوبَى ِللرَّ

بُّ َخِطيئَةً، َوَلْيَس ِفي ُروِحِه غِ   (2-1:32)مزمور.شٌّ اَل َيْحِسُب لَهُ الرَّ

معناه "خطية متمردة" أي )علمت أنها خطأ ولكنني قررت أن  ”pesa“"اإلثم " باللغة العبرية 

لقد اختبر داوود ذلك .هللا يغفر لي  أقوم بها بكل األحوال( هللا يغفر حتى هذا النوع من الخطايا.

( الذي بقلبي (”avon“التي ارتكبتها واإلثم أو الفساد  (”chataa“)أيضاً كل خطاياي األخرى 

إِِن اْعتََرْف)ت(  أيضاً. إن عقوبة خطاياي قد دُفِعَت بدم يسوع المسيح وأن لدي الضمان أنني 

ُرَن)ي( ِمْن ُكِلّ ِإثْمٍ  يوحنا  1) .بَِخَطايَا)ي(، فَُهَو َجِديٌر بِالثِّقَِة َوَعاِدٌل، يَْغِفُر َل)ي( َخَطايَا)ي( َويَُطِهّ

(. ليس هناك شيء أستطيع أن أفعله ألنال الغفران. فَإِنَُّكْم بِالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، بِاإِليَماِن، َوَهذَا 9:1

 (.9-8:2)أفسس .اَل َعلَى أََساِس األَْعَماِل، َحتَّى اَل يَْفتَِخَر أََحدٌ  لَْيَس ِمْنُكْم. ِإنَّهُ ِهبَةٌ ِمَن هللاِ،

َوأَقَاَمَن]ي[ َمعَهُ َوأَْجلََسَن]ي[ َمعَهُ ِفي السََّماَواِت فِي اْلَمِسيحِ  ي السماوات:أنا أٌجلست معه ف

( خالل محاكمته أمام الكاهن األعلى قدّم يسوع شهادته "إاِلَّ أَنَّ اْبَن اإِلْنَساِن 6:2)أفسس  .يَُسوعَ 

( لقد َعِلَم يسوع وجهته وأصطحبنا 69:22ِمَن اآلَن َسيَُكوُن َجاِلساً َعْن َيِميِن قُْدَرةِ هللا." )لوقا 

نا واآلن مسؤوليتنا أن نمارس معه. فما هي نتائج ذلك؟ في المسيح لقد ُمِنحنا السلطان على عدو

 هذا السلطان بإسم يسوع. 

 

"إِْذ تَْستَنِيُر َبَصائُِر قُلُوِبُكْم، َفتَْعلَُموا َما فِي دَْعَوتِِه َلُكْم ِمْن َرَجاٍء، َوَما ُهَو ِغنَى َمْجِد  أنا مدعوة :

 لقد دُعيتي به لتحيي بالرجاء.18:1 ) ِميَراثِِه فِي اْلِقِدّيِسيَن." )أفسس

 

 أحفظي :

 َمتَى أُْظِهَر أَيَُّها األَِحبَّاُء، َنْحُن اآلَن أَْوالَدُ هللاِ. َوالَ نَْعلَُم َحتَّى اآلَن َماذَا َسنَُكوُن، لَِكنَّنَا َنْعلَُم أَنَّهُ 

 2:3يوحنا 1 !اْلَمِسيُح، َسَنُكوُن ِمثْلَهُ، ألَنَّنَا َسنََراهُ ِعْندَئٍِذ َكَما ُهوَ 
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َكَما 4 .أَبُو َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ الَِّذي بَاَرَكنَا ِبُكّلِ بََرَكٍة ُروِحيٍَّة فِي األََماِكِن السََّماِويَّةِ  تَبَاَرَك هللاُ،3

يِسيَن بِالَ َلْوٍم أََماَمهُ  اْلَمَحبَِّة إِْذ َسبََق فََعيََّننَا فِي 5 .َكاَن قَِد اْختَاَرنَا فِيِه قَْبَل تَأِْسيِس اْلعَالَِم، ِلَنُكوَن قِدِّ

ْت بِِه َمِشيئَتُهُ،  َِّخذَنَا أَْبنَاًء لَهُ ِبيَُسوَع اْلَمِسيحِ. َوذَِلَك ُمَوافٌِق ِلْلقَْصِد الَِّذي ُسرَّ بِغََرِض َمْدحِ َمْجِد 6ِليَت

 6-3:1نِْعَمتِِه الَّتِي بَِها أَْعَطانَا ُحْظَوةً لَدَْيِه فِي اْلَمْحبُوِب. أفسس 

 الحقيقة الرئيسية:

ه في أنا أٌجلست مع أنا مغفور لي أنا ُمتبناة أنا مقبولة أنا مفدية أنا محبوبة ا مباركة َـ أنا ُمختارةأن

 أنا مدعوة. السماوات

 ما هي اجابتك؟

 إختاري من القائمة اعاله أكثر ثالث حقائق تعني لِك 
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 الدرس الثاني: السلوك بالروح

 

 أنا )الجديدة(: جسداً و نفساً وروحاً 

ان (.23:5تسالونيكي (1جسد ونفس و روح  –خلقنا هللا بثالثة أجزاء مختلفة ولكن متكاملة    

ور كياننا كما اعتبرنا ان الروح تمثل ذهننا ارادتنا و مشاعرنا واعتبرنا ان الروح تمثل مح

 :يوضح الرسم التالي

 

 

 

 

  (. جسدي لم17:5كورنثوس  2)عندما اختبرت الرب يسوع و تجددت روحي اصبحت جديدة 

وفكري و ارادتي  نفسي يتغير,لم أكسب ولم أخسر أي وزن ,لم يتغير لون شعري كذلك

 ومشاعري لم تتغير.

أكون بارعة في الرياضيات قبل أن أعرف المسيح غالباْ لن أصبح أفضل. لو كنت ذات لو لم 

ية قبل أن أعرف المسيح غالباْ لن أصبح أفضل. وان عانيت عاطفيا قبل أن أعرف ارادة قو

اذا ؟ روحي !! من خالل الخالص هللا وضع اداة ما الذي تغير  . المسيح غالباْ لن أصبح أفضل

 في روحي.تواصل في داخلي 

 تقول أنه كابنة لـ هللا أنا مقادة بروح هللا . كيف حدث ذلك ؟ 8:14روما 

( لكن  11:19-12ملوك 1خالل صوٍت هادئ منخفض )  هللا تتواصل مع روحي غالباً منروح 

حتى و إن أرادت روحي أن تتبع ما يقوله هللا لي ألفعله , فإن فكري و إرادتي و مشاعري و 

 . جسدي ال تتوقف عن القيام بوظائفها للتحكم فيَّ 
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 تجديد ذهني :

( من خالل قراءة كلمة هللا و التأمل بها , و 2:12)روما يجب عليَّ أن أبدأ عملية تجديد ذهني 

 دراستها ألفهم شخصية هللا و مقاصده .

أيضاً أستطيع أن أشجع روحي لتنمو من خالل الصالة , الترنيم بالروح , و الصالة بالروح 

ً ( . كلما أنمو و أتقّوى روحياً ك20القدس )يهوذا  ,  لما ازدادت سلطة روحي على نفسي )ذهنا

 إرادةً و مشاعراً ( و جسداً .

 ( 3:15فكما تجدد كلمة هللا فكري هي أيضاً تأكيد لروح هللا )يوحنا 

الل ما أغذّيه به . فإذا غذّيته يتجدد من خ ر و أيضاً الخبر السيء هو أن ذهنيلكن الخبر السا

 تجدد بأمور إلهية .بأفكار هللا و كلمته فسوف ي

قى , يء بالية , برامج تلفزيونية غير مناسبة , كتب , أفالم , موسبأشيا أّما إذا تابعت تغذيته

 ة أخرى , فإن تجديد ذهني سيكون عملية بطيئة و مملة .مجالت و أحاديث و أشياء سلبي

باإلضافة للتحكم بما يدخل إلى ذهني يجب علّي أن أسمح لروحي أن تتحكم بأفكاري . " كل ما 

ما كان عادالً , و كل ما كان طاهراً و كل ما كان مستحبّاً , و  كان حقاً و كل ما كان شريفاً و كل

كل ما كان حسن السمعة و كل ما كان فيه فضيلة و خصلة حميدة فاشغلوا أفكاركم به " )فيليبي 

8:4) 

لألسف عندما نفكر أفكار سلبية ينتهي بنا األمر باستخدام كلمات سلبية تقودنا إلى أفعال سلبية . 

 ( 7:23)أمثال 

كأم لطفلين في عمر الحضانة واجهت صعوبة في هذا األمر , من دون أن أفّكر وجدت نفسي 

حينما أمارس أعمال األمومة أفّكر بشكل سلبي عن األشخاص و الظروف في حياتي , لم أصدّق 

كم سريعاً انحدرت أفكاري إلى السلبية . في أحد األيام تخيلت نفسي عالقة أسفل منحدر تزلج 

باً علّي أن أصعد إلى قمة التلة , كانت صالتي " يا رب إن جعلتني مدركة حيث كان صع

 ألفكاري السلبية و أنا على قمة التل سيكون من األسهل لي أن أوقف االنحدار إلى أسفل " .

بعد ذلك قررت أن أبدأ بهذه الصالة كل يوم و هللا كان أميناً في إعطائي إدراكاً روحياً كي ال 

 لى أسفل مجدداً .أنحدر بأفكاري إ

عند ذلك اكتشفت أنه إن بدأت تالوة آيات من الكتاب المقدس أو ترنيم ترنيمة عبادة , أو 

االستماع لموسيقى التسبيح فذلك سوف يرفعني روحياً و يردني إلى ذلك الصفاء و الجمال الذي 

 فقدته .
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فكير علينا أن نتوب . التلكن نسلك بسلبية ولسنا بحاجة أن نشعر أننا مدانين إن وجدنا أنفسنا 

 ( . لذلك اسألي الروح القدس أن يقوم بتبكيتكِ 8:4السلبي هو خطيئة ألنه يخالف كلمة هللا )فيليبي 

فالرب  لوحدكِ ( ال تحاولي أن تربحي معركة الذهن 8-7:  16كل مرة تفكرين بسلبية . )يوحنا 

. " أن الذي ( على حياتك 6:1ِليبيو ابدأي بإعالن )في . اطلبي منه أن يساعدكِ  موجود ليساعدكِ 

 . "بدأ فيكم عمالً صالحاً سوف يتممه إلى يوم المسيح يسوع 

 أستطيع أن أتعلّم كيف أحصل على سلوك إيجابي في حياتي .بذلك 

 إخضاع إرادتي و مشاعري : 

ليس علّي تجديد ذهني فقط و لكن أيضاً علّي أن أدّرب ذهني أن يخضع لروح هللا . يصف بولس 

 بل المسيح يحيا فّي . أّما الحياة التي. " مع المسيح صلبت فأحيا ال أنا  الرسول ذلك بهذه اآليات

أحياها اآلن في الجسد فإنما أحياها باإليمان في ابن هللا الذي أحبني و بذل نفسه عنّي . )غالطية 

20:2) 

الً عن إرادتي و أن لذلك يجب على إرادتي أن " تصلب " كل يوم فأبدأ أن أختار طرق هللا بد

مشاعري يجب أن تخضع لروح هللا الذي ل جوانب حياتي حتى أفكاري أيضاً وأجعله ربّاً على ك

 يسكن في داخلي . 

في الفصل القادم من الكتاب سوف نتعلم كيف نتعامل مع الجروح العاطفية التي عانينا منها في 

رح أفمؤمن جديد . أعلم أنّه علّي أن " الماضي لكن اآلن لنلقي نظرة على السؤال الذي يسأله كل

( , لقد قرأت عن كثير من األشخاص المؤمنين الذين 16:5( و )تسالونيكي 4:4دائماً " )فيليبي 

نجد السر . " رافعين الشكر  20:5يعيشون كذلك و لكن كيف أتعلّم أن أعيش كذلك ؟ في أفسس 

 المسيح " .كل حين و على كل شيء هلل و اآلب باسم ربنا يسوع 

كوري تِن بوم تخبرنا قصتها كيف تعلمت أن تشكر هللا من أجل البراغيث في أحد معسكرات 

االعتقال في الحرب العالمية الثانية عندما ذكرتها أختها أن تلك البراغيث منعت الحراس من 

ديات لتحاالقتراب . فعندما أتعلم أن أعيش بقلب مملوء باالمتنان و أن أشكر حتى عندما أواجه ا

في روحي . أنا أثق باهلل في ظروفي  لك أطلق الفرح و السالم الموجودانفي حياتي , فإنني بذ

( 28:8الصعبة عالمة أنّه وعد أن كل األشياء ستعمل لخيري , حتى عندما ال أالخظ ذلك )روما 

. 

ّطة  لديه خفإنّه حتى عندما تصبح األمور مختلفة عما تمنيّت أو خططت له , أختار أن أثق أن هللا

 أفضل و أبدأ بالتوقع لكي أرى ما يصنعه هللا في حياتي .

فعندما أترك األمور بين أيدي هللا دون أن أحاول أن أعيد تشكيل الظروف لتناسب خّطتي فإنني 

 بذلك أُخضع إرادتي إلرادة هللا .



14 
 

 فق مع روحروحي كلما أصبحت على توا ابذلك أجد أنني كلما سمحت للفرح و السالم أن يمأل

هللا و أصبحت أكثر رجاءاً أن هناك خير قادم لي من كل صعوبات و تحديّات أواجهها . إنه ذلك 

" هذا الرجاء هو لنا بمثابة مرساة أمينة ثابتة تشدّ نفوسنا  19:6الرجاء في رسالة إلى العبرانيين 

 ي . بتة تشدّ نفس" ففي عالم مملوء بالفوضى و التشويش و التغيير أنا بحاجة إلى مرساة ثا

لذلك فإن الرب ينتظر بشوق و تّوقع  أن يقابلك بالرحمة لذلك هو يرتفع ليظهر رحمته و محبته 

 المخلصة لك .

فالرب هو إله عادل طوبى لمن ينتظره بشوق , من يتوقع و يتشوق للرب " النتصاره , لنعمته , 

 (18:30سالمه , فرحه و صداقته المتينة التي ال تنتهي " )أشعياء 

 احفظي : 

 2 فإنه إذا كان أحد في المسيح , فهو خليقة جديدة  - 17:5وس كورنث 

 إن كل األشياء القديمة قد زالت و ها كل شيء قد صار جديداً .

  و أّما أنتم أيها األحبّاء , فابنوا أنفسكم على إيمانكم األقدس , و صلّوا دائماً  – 20يهوذا

 في الروح القدس .

  ال تتشبهوا بهذا العالم بل تغيروا بتجديد الذهن لتميزوا ما هي إرادة هللا و  – 2:12روما

 الصالحة المقبولة الكاملة .

 إنما أقول : اسلكوا في الروح فال تكملوا شهوة الجسد  – 16:5 غالطية 

 

 

 الرئيسية : الحقيقة

ة اإلراد السلوك بالروح يتضمن ضبط ألمور الجسد , تجديد الذهن , شفاء للمشاعر و إخضاع

تحقق نور و معطي للحياة ألنه لم يللالذاتية بشكل يومي . إنه تحدي و لكن بالحقيقة فذلك تحرير 

 من خالل جهد شخصي و لكن بالتسليم للروح القدس كل دقيقة من حياتنا.

 ماهي إجابتك؟

 أي جانب من جوانب حياتك تجدينه أكثر تحدياً للخضوع إلرادة الروح القدس ) الجسد , – 1

 الذهن , اإلرادة , المشاعر (

 في دفتر . امضي بعض الوقت بالتفكير في هذه النقطة و الصالة من أجلها و دّوني أفكاركِ 

 ما هي الخطوة التي تستطيعين القيام بها لتحققي انتصاراً بهذا الجانب من حياتك ؟ – 2
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 الدرس الثالث : رسم خريطة حياتي

 

في الخدمة , لقد استمعت لقصص حياة مئات من بنات هللا . من خالل السنوات التي أمضيتها  

 خالل ذلك تّوصلت إلى استنتاجات و ثالثة مالحظات :

في حين أن كثير من النساء كبرن تحت رعاية أبوين غير مؤمنين قلما يذهبن إلى الكنيسة .  – 1

للصالة و هلل مما فإن األغلبية من اولئك النساء الحظن أنهن عندما كّن صغيرات كّن أقرب 

 يدعو لالستغراب .

صف النساء اللواتي شاركن قصتهن معي كّن ضحايا لإلساءة الجنسية و اللفظية إن تقريباً ن – 2

حين كّن أطفال , معظمهن لم يشاركن هذه القصص مع أي أحد و لكن ال بد أنهن يجدن راحة و 

 حرية عندما يشاركن قصصهن في مكان " آمن " .

 .في حياتك هو ميراثك حتى لو قامت أحداثه قبل أن تولدي إن عمل هللا 

 

 قصة حياتي : 

 

مرحلة من خمس سنوات  مسة سنوات من والدتك حتى اآلن لكلفكري بحياتك بمقياس كل خ

اكتبي أكثر األشياء و األشخاص و األماكن تأثيراً في حياتك و أضيفي جملة قصيرة تصفي فيها 

 , فّكري على وجه التحديد باألمور التالية : لماذا كانوا مهّمين في حياتك 

 الصعوبات : خصوصاً األحداث المؤلمة , األشخاص أو التجارب . – 1

 المسّرات : تجارب الفرح و الشعور بالرضا . – 2

خاص الذين كانوا مصدر إلهام لك ) موّجهين , أهل , أصدقاء مقربين , المؤثّرين : األش – 3

 أو أشخاص مؤثّرين قرأتي عنهم ( .معلّمين , قادة قابلتهم 

 هللا يعمل : أشياء حدثت تؤمنين أنها كانت " يد هللا " تعمل في حياتك . – 4

 

 سنوات  5إلى  0على سبيل المثال : من 

 أشخاص :

 األم – 1

 األب – 2

 أخوات – 3

 أخوة – 4
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 أماكن :

 المنزل – 1

 بيت الجد أو الجدة – 2

 الكنيسة – 3

 

 أحداث : 

 والدة أخ أو أخت – 1

 البدء بالمدرسة – 2

 انتقال العائلة إلى مكان آخر  – 3

 

 األعمال المفضلة : 

 مساعدة األم باألعمال المنزلية  – 1

 الضيوفب االهتمام – 2

 مساعدة المعلمة في الصف  – 3

 

 سنة إلخ ... 15إلى  11سنوات ,  10إلى  6قومي بعمل ذلك لكل خمس سنوات من حياتك : 

 

بالمخطط التالي لتصفي " االوقات االيجابية و االوقات  من خالل تلك المعلومات استعيني – 1

و ال بأس في جعل الخط أطول إن احتجتي ذلك . أضيفي كلمة أو  " في ظروف حياتك السلبية

 اثنين لتصفي الحدث / الشخص / المكان الذي أثّر بأفكارك بشكل أكبر .

 
لتصفي " الصعود و الهبوط " في مشاعرك خالل كل  اآلن أضيفي خط بلون مختلف – 2

 مرحلة .

 استخدمي لون آخر لتصفي " الصعود و الهبوط " روحياً أي )في مسيرتك مع هللا( – 3
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 دعوتي , مواهبي و شغفي : 

 

و قصص حياتك قومي باختيار ثالث " قصص " عن أحداث  التأّمل بخلفية عائلتك حيثما تعيدين

حيثما يريدك هللا أن تكوني تماماً , تفعلين ما خلقت لتفعليه , ربما  و مواقف شعرتي فيها أنكِ 

يكون موقف محدد أو ربما فترة من الزمن حين كنتي جزءاً من نشاط ما أثار فيكي تحديّاً و 

 استطعتي أن تنجزيه بنجاح .

فراغ لكتابة وصف موجز لكل من تلك " القصص " من خالل تفاصيل تتذكرينها . استخدمي ال

 عندما تكتبين أجيبي أيضاً على األسئلة التالية : 

 كيف بدأت بذلك العمل . –أ 

 ماذا فعلت . –ب 

 انجزته بنجاح . كيف عرفت أنكِ  –ج 

 كثيراً بذلك العمل . ما الذي اعجبكِ  –د 

 

 : 1قصة 

 

 : 2قصة 

 

 : 3قصة 

 

قومي بمشاركة قصصك الثالثة مع إحدى صديقاتك المقربات و استخدمي المخّطط أعاله , 

بإضافة ألوان و تفاصيل على المخطط حالما خطرت لك تفاصيل جديدة و قومي بوصف ما 

 قمتي به و كيف قمتي بذلك عوضاً عن لماذا قمتي بذلك .

 هذه التجربة مفيدة .راقبي نفسك تقومين بذلك التمرين و صفي لماذا تجدين 

بالمقابل فإن على صديقتك أن تستمع و تدّون األعمال التي قمتي بمشاركتها بها و أيضاً أن تدّون 

 لماذا وجدتي هذه التجربة مفيدة .

باإلضافة إلى أي أدلة عن أين كنتي و مع من كنتي . بعد ذلك تستطيعين أنت و صديقتك أن 

 . تكتشفن األشياء المتشابهة في القصص
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 الخالصة : 

 أن عندما تكونين لوحدك صلّي و أعيدي التفكير بقصصك و بتجاربك الماضية و اطلبي من هللا

ها عن نفسك و عن دعوة هللا و هدفه لحياتك من خالل هذا التمرين . يظهر لك النقاط التي تعلمتِ 

ينها المواهب التي تمتلك قومي بالتساؤل و فكّري باألمور التي تشّكل شغفاً لحياتك اآلن , ما هي

و االختبارات التي تستطيعين استخدامها في الخدمة التي تصّب في مجال شغفك ؟ فلربما لديك 

بعض المواهب التي الزالت غير فاعلة و تجارب لم تجدي معناها بعد و لكنك نوعاً ما تشعرين 

 أّن " القصة غير كاملة "و أّن قصد هللا لم يكشف بعد .

 

شخصياً عندما قمت بهذا التمرين اكتشفت أن لدّي شغف في مجالين " المرأة و بالنسبة لي 

بدأت  65األعمال " بعد مدة وجيزة تقاعدت من عملي كمديرة في خدمة النساء و في عمر الـ 

 دراسة الماجستير في إدارة األعمال في مدرسة حفّزت مجال الالهوت و األعمال .

 على قدرة هللاي أبداً بدراماتيكية في الحياة و لكن ال تشكّ  بما تقودك خبرتك إلى تغيير أقلرل

 التدخل بحياتك و قيادتك لطرقه .

 

 

 احفظي : 

ي 12:139-16مزمور  . َنَسْجتَنِي دَاِخَل َبْطِن أُِمّ ْنَت ُكْلَيتَيَّ أَْحَمدَُك ألَنََّك َصَنْعتَنِي  .ألَنََّك أَْنَت قَْد َكوَّ

 ً ْنُت  .بِإِْعَجاِزَك اْلُمْدِهِش. َما أَْعَجَب أَْعَمالََك َونَْفِسي تَْعلَُم ذَِلَك يَِقينا لَْم يَْخَف َعلَْيَك ِكيَاِني ِعْندََما ُكِوّ

، َوُجبِْلُت ِفي أَْعَماِق األَْرِض  َجنِيناً؛ َوقَْبَل أَْن تُْخلََق أَْعَضائِي  َرأَتْنِي َعْينَاَك َوأَنَا َماِزْلتُ . فِي الِسِّرّ

ْرتََها  .ُكِتبَْت فِي ِسْفِرَك يَْوَم تََصوَّ

 

هُ َطِريقُهُ  24-23:37مزمور بُّ يُثَبُِّت َخَطَواِت اإِلْنَساِن الَِّذي تَُسرُّ ََّر اَل يَْسقُُط، ألَنَّ  .24 الرَّ إِْن تَعَث

بَّ يَْسنِدُهُ ِبيَِدهِ   .الرَّ

 

 الرئيسية :  الحقيقة

 هللا كان معك حتى عندما كنت في رحم أّمك خالل أوقات األلم و الفرح .

 سواء أدركت حضوره أم ال , فليس هناك شيء يستطيع أن يفرقك عن محبته .

 

ما هي المواهب التي تظنين أن هللا وهبك إيّاها و لكنها مازالت غير فعّالة و لكن عليك  – 1

 تطويرها لخدمة الملكوت ؟ 

ما هي الخطوة التي تستطيعين القيام بها اآلن أو خالل الخمس سنوات القادمة لـ " تكشفي "  – 2

 تلك الموهبة و تجلبيها للعلن حيث يمكنك تطويرها ؟
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 الدرس الرابع : التعامل مع الماضي

 

 ئلتك و رحلة حياتك , حان الوقت اآلن بعد أن أمضيتي بعض الوقت بالتفكير بخلفية عاو

تفّكري باألشخاص و األماكن و األحداث التي تستمر بتشكيل حياتك , عالقاتك و خدمتك اليوم ل

تظهر من خاللك و ي أضافها اآلخرون على حياتك . الحكمة التي اكتسبتها و البركات الت

 تبارك اآلخرين .
بعضها جعلتك رحومة أكثر و كيف أثّرت التجارب السلبية و المعاناة على عالقاتك ؟ ربما  

  .و صديقة تهتّم بأصدقائها أكثر مشيرة

ذلك جعلك أفضل أم جعلك  تستطيعين أن تحددي إن كان فقط أنت(  2:2تيموثاوس  2)

 رارة .ن بمتشعري

ماذا يمكنك أن تفعلي لتزيدي من التأثير اإليجابي و تنقصي التأثير السلبي لماضيك  :السؤال هو

 على سنواتك القادمة .

 إعادة التأّمل بالنجاحات التي حققتها :

في حياتك . تلك األوقات التي شعرت بها  ضاء بعض الوقت بالتأّمل باألمور المفرحةقومي بإم

عندما شعرت أن يد هللا تباركك . فماذا يخطر في أنك كنت تقومين بما خلقك هللا لتقومي به و 

؟ هل كان هناك لديك شعور بالكبرياء عندما قمت بإنجاز أمور ما ؟ هل يراودك التفكير بالك

ربما " أيام المجد " لأو الخوف من أنه بالعودة إلى ذلك المكان ؟ هل يراودك الشعور بالحزن 

كل شيء ذاهب إلى القعر ؟ ما هي الدروس التي يمكن تعلمها من أن و  في حياتك انتهت

 نجاحاتك ؟

ظهر هللا بعض الدروس الخاصة لك و هناك العديد من الدروس التي تخطر على بالي . ربما ي   

 نجاحاً متميزاً .بجهد و اختبرت لكن ها هي بعض الدروس التي علمني إياها عندما عملت 

ربما كنت حكيمة بشكل كافي و لم أتفاخر لكان من السهل االنزالق إلى روح الكبرياء . فلقد 

 ؟بنجاحاتي أمام اآلخرين لكن ضمن دواخل قلبي هل كان هناك )تهنئة للنفس( 

 لذينّصر , ذلك الدرس أفضل من نبوخذالكبرياء هو منحدر خطر خاصة للقادة . ال أحد يعلّم 

ْذالَِل قَاِدٌر َعلَى إ قدر كبير من اإلتضاع .يراً من خالل رؤية ثم اختبر بعدما شعر بإنجازه نال تحذ

 (30-37دانيال  4. ) ك ِلّ َمْن يَْسل ك  بِاْلِكْبِريَاءِ 

ي نجاحنا فرصة تفتح أمامنا بشكل عجائبي )أو تغلق ( فهناك أوقات نالحظ فيها " عمل هللا " ف

خافت للروح يقودنا لقرار صعب و لكنه حكيم بشكل غير متوقع . " موعد إلهي " في , صوت 

 محادثة عادية . 

لكن عندما نعمل لساعات طويلة و في النهاية نصل إلى هدفنا و األشخاص من حولنا يهنئوننا 

 , على إنجازنا . إنه من السهل أن ننسى الذي وهبنا عينان لنرى , أذنان لنسمع و دماغ لنفكر

 فرص تعليمية لنتعلم و أبوين محبين اهتموا بنا عندما كنا صغاراً .
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 إنه من السهل أن نفكر أننا منتصرين بسبب مجهودنا و أن نفشل في التعبير عن  امتناننا هلل .

 

 . " قومي بالتعبير عن امتنانك هلل فعندما تتأملين " باألمور المفرحة

االعتبار كتابة مالحظة شكر أو رسالة الكترونية الولئك إن لم تفعلي ذلك أبداً , خذي بعين 

 الذين صنعوا تغييراً في حياتك .

 إن كنت تشعرين بالحزن أو الخوف بأن " الماضي هو األفضل " 

يقول رأتني عيناك و أنا ما زلت جنيناً و قبل أن تخلق أعضائي كتبت في  16:139مزمور 

جسدك فإن هللا لديه عمل لك لتقومي به لخدمة في فرك يوم تصورتها . طالما هناك حياة س

هل ستكفين عن النظر إلى الماضي البعيد لتطلبي رؤية هللا  :السؤال هوأما ملكوت هللا . 

 لمستقبلك . 

أ.ر. برنارد في عظته الشهيرة " رؤيتك هي مستقبلك " يحذّر " إن اإلنسان بدون رؤية هو 

" قاد بطرس التالميذ إلى الصيد ثانيةً بعد موت  إنسان بدون مستقبل يعود دائماً إلى ماضيه

يسوع , نعمي عادت إلى اسرائيل بعد أن توفي زوجها و أوالدها و آدم لكان عاد إلى عدن إن 

 لم يمنعه هللا من فعل ذلك .

د قينبغي أن تسأليه لنفسك هو إن كنت إن وجدت نفسك تعيشين في الماضي فالسؤال الذي 

 (.11:29)إرميا هللا لمستقبلك . أضعت الرؤية التي رسمها

 شفاء الجراح العاطفية : 

 شعرنا أن كل شيء ينهار من حولنا .  نا مررنا بفصول خالل حياتنا حيثجميع

على سبيل المثال , فقدان شخص تحبه بسبب الموت , تشخيص الطبيب لمرض ما , فقدان 

, خيانة صديق , انكسار عالقة ما أو أيّة أحداث  ةالعمل , االنهيار الماّدي , تمّرد المراهق

" األوقات الصعبة " التي تكلمت عنها في الدرس  خصية احتفظت بها كأشياء ساهمت فيش

 الماضي .

إن الصدمة العاطفية التي نعاني منها خالل تلك األوقات الصعبة يمكن أن تطول بشكل عميق 

التي لم نتوقعه تاركة آثار عاطفية من غضب  داخل أرواحنا لسنوات لتعود بالظهور في الوقت

, خوف , رفض , هجر , إحباط , هلع , عار أو مشاعر أخرى تؤثر على قراراتنا و عالقاتنا 

الحالية . السؤال هو إن لم نحصل على شفاء عاطفي فوري من خالل الخالص , كيف نحصل 

 عليه إذاً ؟ هل ذلك ممكن ؟ 

اً . إنه في أيضأللم الجسدي فقط بل للكرب العاطلي ليس دعيني أضمن لك أن يسوع هو الشاف

من إنه  .عجائبييشفي تلك الجروح بشكل فوري و  كسرة بل إنه يستطيع أنمداوي القلوب المن

الممكن أن تكون عملية شفاء القلوب كتقشير البصل طبقة واحدة كل مّرة كذلك تكون عملية 

 يئة محبةً .الشفاء بشكل تدريجي من خالل لمسة هللا المل
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من خالل تجربتي هناك الكثير من التشابه بين الجروح الجسدية و العاطفية و أنواع الشفاء ف 

 التي يتطلبها كل نوع .

فشفاء الخدش السطحي يتطلب انتباه و اهتمام و وقت أقل من شفاء جرح سببه عملية جراحية . 

األمر بعض الوقت . كذلك  األّول ربما يتطلب فحص سريع , وضع مرهم مناسب , ضّمادة و

 عنها لدغةينتج  الم قاسي , رد فعل غاضب...من ك –بعض الجروح العاطفية السطحية في 

جابة هي اإلسريع ككلمة اعتذار أو التأكيد على المحبة و االحترام  مباشرة و لكن تتطلب إجراء

 المناسبة و بذلك تكون مسألة الشفاء أسرع و منسية بسهولة أكبر.

 " تعقّل اإلنسان يكبح غضبه و بهاؤه في العفو عن الخطأ " تقترح أن 11:19أمثال 

, ثق بهو   كخيانة صديق مقّرب أو خداع مشير –و لكن الجروح األعمق ال تعالج بسهولة 

من الممكن  نلك -اسية أو ظلم يؤدي إلى كلمات ق التخلّف عن التزام ما , النزاع دون حل مما

إن لم تعالج تلك الجروح العاطفية ستصبح كالجروح الجسدية من فنتباه أكثر . أن تتطلب إ

قيح عندما ن يتالممكن أن تتقيح و تلتهب بشكل يؤثر على باقي الجسد . الجرح العاطفي يمكن أ

إعادة التفكير باألشياء القاسية التي حصلت معنا دون أن نصلي و نطلب حاّلً  نستمر بـ "

عادةً ما نقوم  ( 15:12عبرانيين )."ة أن تتجذر في قلوبنا للمشكلة أو من خالل السماح للمرار

رح لكن في قلوبنا هناك جاء أننا نريد أن يسود "الحق" و "البّر" وبتبرير أنفسنا من خالل اإلّدع

فقط من خالل الغفران إن هناك شفاء و حريّة و عالقاتنا . دواخلنا  متقيّح يقذف سّماً في

 الحقيقي.

(  15:6 متى)ي انجيل فالغفران ليس شيئاً اختيارياً للمؤمن ففالكتاب المقّدس واضح جداً . إن 

قال يسوع : " و إن لم تغفروا للناس ال يغفر لكم أبوكم السماوي زاّلتكم " الغفران ال يعني أن 

 . ما قاله اإلنسان أو فعله لم يكن جارحاً أو أنه من المقبول لإلنسان أن يفعل ذلك مجدداً 

و الغفران أيضاً ال يعني بالضرورة أننا استعدنا العالقة مع ذلك الشخص . إن رفض الشخص 

الذي أخطأ أن يعترف بخطأه و أن كان الشخص على األرجح سيقوم بنفس الشيء مرة أخرى 

 مازال علينا أن نسامح و لكن أن نحب هؤالء األشخاص عن بعد .ذلك فمع 

 

 

 

 

 

فإن السّم الناتج عن عدم المغفرة ال يستطيع أن يدّمر عالقاتنا  نحن أوالً. الغفران يفيدناإن 

األخرى أو أن يربطنا بالشخص الذي جرحنا . إذاً كيف لنا أن نتأكد أننا غفرنا لشخص ما 
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خطأه ؟ عندما ال تستطيع المصادفة أن تؤثر على قراراتنا , نعلم أننا تحررنا من قوة عدم 

 المغفرة .

لغفران غالباً ما يكون عملية مستمرة و ليس حدث لمرة واحدة . في كل مرة تذكري أن ا

 تتذكرين بها الجرح اختاري أن تغفري .

هناك أيضاً الجروح العميقة التي تشبه " العمليات الجراحية " الجروح التي تأتي نتيجة 

 عليه .الصدمات , اإلساءات و العنف الذي يتعرض له اإلنسان شخصياً أو يكون شاهداً 

 يسوع مازال هو مداوي القلوب و الشافي . ال تصعب على لمسته المملؤة محبّة أيّة مشكلة .

 –كالجروح الجسدية , فإّن الجروح النفسية غالباً ما تكون عميقة جداً و واضحة من الخارج 

خيط من العالقات المنكسرة , مالمح غاضبة و كالم جارح و مخاوف و عدم طمأنينة تعيق 

النمو , و كما هي الحال مع الجروح الجسدية يسوع يشفي أيضاً الجروح النفسية من الداخل 

 إلى الخارج .

 كيف علينا أن نكتشف إن كنا ما زلنا نحتفظ بجروح نفسية من الماضي التي تتطلب جهداً منا

 لتختبر التحرير ؟

يقة د بطركثيرات منا اختبرن أوقات عندما قال أحدهم أو فعل شيئاً لنا حيث وجدنا أنفسنا نر

ما السبب وراء ذلك ؟ غالباً ما يكون ذلك جرح نفسي فة للحالة حتى نحن نجدها غير مناسب

 غير ملتئم يستخدمه العدو كفخ ليوقعنا في مصيدة التفكير السلبي .

ة قمنا بتصديقها خالل وقت عصيب . تلك الكذبة تأسرنا نفسياً حتى تحررنا الحقيقة غالباً كذب

 ( .32:8)يوحنا 

 ما هي الخطوات التي بإمكاننا أن نتخذها لنختبر الشفاء النفسي و التحرير ؟

مالحظة : لربما من األفضل لك أن تقومي بهذه الخطوات مع إحدى صديقاتك الناضجات 

 الخطوات هذه ك بالصالة حين تقومين بروحياً حيث تشترك مع

 تقدمي بهدوء أمام اآلب السماوي و اعترفي بحاجتك للمساعدة و الشفاء . – 1

اطلبي من الروح القدس أن يساعدك بأن تتصوري الحالة التي تشكل جذر جرحك . لربما  – 2

.  ئهاد سوف يذكرك الروح القدس بحادثة ما من الماضي أو لربما سيتكلم إلى قلبك كصوت

 ه و لكن ثقي بقيادة الروح القدس .ردّ من الممكن أن تستغربي من 

اطلبي من الروح القدس أن يظهر لك أي شيء عليك أن تعرفيه بشأن تلك الحادثة و أن  – 3

يكشف لك كل كذب صدقته نتيجة لذلك الجرح . على سبيل المثال , " ال أحد يحبني " إنها كذبة 

 بنفسي ال أحد سيهتم بأموري غيري " كذبة أخرى من ابليس . من ابليس " علي أن اهتمّ 

توبي و اطلبي من هللا أن يغفر لك . فإن تصديق كذبة من ابليس هي خطيئة , لربما هناك  – 4

خطايا أخرى قمتي بها تتعلق بتلك الحادثة أيضاً . على سبيل المثال , االشتراك بالسحر و 

 لوك يحث على اإلدمان به هو خطيئة .و االشتراك عمداً بأي سالفلك خطيئة 
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ي بحاجة لطلب المغفرة منه و اسألي اطلبي من هللا أن يظهر لك إن كان هناك أي أحد أنت – 5

 تفعليه فإن عدم المغفرة هي خطيئة . هللا أن يقول لك ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كانت األوقات الصعبة و التحديّات تترك أثراً سلبياً على حياتنا فلماذا هللا المحّب ال يقينا  فإن

من األلم و الصراع ؟ معظمنا يستطيع أن يشهد على حقيقة أنّه خالل تلك األوقات الصعبة ننمو 

 تلنصبح أقوى على افتراض أننا نحني إرادتنا إلرادة هللا و نتكل عليه بقوة خالل األوقا

 الصعبة .

 

 احفظي : 
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  و تعرفون الحق و الحق يحرركم "  – 32:8يوحنا " 

 

 2  فإن األسلحة التي نحارب بها ليست جسدية بل قادرة باهلل على  5-4:  10كونثيوس

هدم الحصون : بها نهدم النظريات و كل ما يعلو مرتفعاً لمقاومة معرفة هللا و نأسر كل 

 فكر لطاعة المسيح .

 1 لم يصبكم من التجارب إال ما هو بشري و لكن هللا أمين و جدير  13:  10وس كورنث

بالثقة فال يدعكم تجربون فوق ما تطيقون بل يدبر مع التجربة سبيل الخروج منها 

 لتطيقوا احتمالها .

 

أن ننظر لماضينا هللا لنا أن نكون أحرار من عبودية ماضينا و  إن هدف الحقيقة الرئيسية :

الخطايا تغفر , الضمير يعاد تنظيفه و الجروح تشفى , ابليس  –فبذلك هللا  من خالل منظور

 رد .مغلوب , الخوف مغلوب و المحبة ت  

 

 ما هي إجابتك ؟

إن وجدت نفسك تطلبين المغفرة من هللا في إحدى األمور بحياتك امضي بعض الوقت 

مر لك األنتصري على ذأن تفي "لوحدك" مع هللا و اطلبي منه أن يريك لماذا تجدين صعوبة 

تلك في أحد األيام عندما اعترفت بفالكبرياء .  المحدد في حياتك.بالنسبة لي  فإن ذلك األمر كان

 " هل تريدين أن تتخلصي من تلك الخطيئة ؟ " الخطيئة مجدداً شعرت بالرب يقول 

و للدقائق  "نعم" بالحقيقة لم أفكر أبداً أنني سأتحرر من تلك الخطيئة . ردة فعلي الفورية كانت

الخمسة عشر التالية مررت بحاالت تسابق مع اآلخرين )أختي , أصدقائي , زوجي ( و 

اختبرت الكبرياء في "الربح" بعد ذلك أراني هللا أن روح المنافسة أثرت على عالقاتي و أّدت 

ما هو  ؟ماذا عنكإلى روح الغيرة التي تجذرت في قلبي . كانت تلك البداية في رحلة الحرية . 

 ؟األمر الذي ينبغي أن تطلبي المغفرة من أجله

 

 

 

 الدرس الخامس : تغذية عالقتي مع هللا

 

 نبحاجة للتمارين الجسدية لنحافظ على صحتنا الجسدية كذلك نحن بحاجة للتماري كما أننا

ر ا عشة . هذا الدرس سيغطي باختصار اثنو نطور رشاقتنا الروحيالروحية لنمدد عضالتنا 

تمريناً روحياً مفيداً من أجل ذلك . لن تستخدمي كل هذه التمارين كل يوم أو حتى في كل فصل 

بل المؤمنين لقرون عديدة . من حياتك لكن اعلمي أّن هذه التمارين موجودة و تستخدم من قِ 



25 
 

عندما تتعلمين كيف تمارسين هذه التمارين فيسوع بذاته جّسد كل منها حين كان على األرض . 

يساعدك ذلك على النضوج الروحي و أن تطوري عالقة أعمق مع هللا . سوف تساعدك  سوف

هذه التمارين أيضاً لتحافظي على معرفتك للعالم الروحي الذي يعرض أمامك منظور مختلف 

عن العالم الملموس الذي نلمسه من خالل حواسنا . الخبر السار هو أنه ليس علينا أن نكون 

 (2-1:  42كل ما نحتاجه هو قلب يتوق هلل )مزمور ارس هذه التمارين الهوتيين متطورين لنم

. الهدف هو أن نتعامل  ية أو قائمة مهام روحيةالقيام بهذه "التمارين" كواجبات دينليس الهدف 

 مع خطيئتنا و تمحورنا حول ذاتنا . 

الذين  حاولنا مواجهة ذلك من خالل قوة اإلرادة و التصميم سوف نصبح كالفريسيين فإن

حاولوا أن يستخدموا أشياء خارجية ليشيروا إلى أمور القلب . في النهاية سيكون من الواضح 

قادر أن يغير  فقط هللافإن  (34:12ب يتكلم اللسان " )متى أننا فشلنا ألنه " من فيض القل

 القلوب , لكن هذه التمارين سوف تساعد على إعداد قلوبنا ليقوم هللا بعمله .

ي مثل الزارع قال يسوع : أن البذار هي كلمة هللا و التوبة هي القلب . يمكنك أن تفكري فف

:  8لوقا  – 8:6بهذه التمارين كتحضير التربة في قلبك لتتجذر بذار كلمة هللا و تنمو ) غالطية 

5-8  ) 

 (3:15أنتم اآلن أنقياء بسبب الكلمة التي خاطبتكم بها )يوحنا 

 

 

 

 الجزء األول : تمارين روحية 

قال يسوع للمرأة بجانب البئر أن هللا يبحث عن هؤالء الذين يعبدوه بالروح و  العبادة : – 1

( . ماذا يعني ذلك ؟ تأملي ذلك لدقيقة . بالنسبة لي ذلك يعني أنه يبحث عن 23:4الحق )يوحنا 

بقلوب منفتحة بدون تظاهر أو اولئك الذين سيأتون أمامه بمحبة و بساطة , بصدق و انفتاح 

 خطايا سرية أو خطط مخفية بإعطائه اإلكرام الذي يستحقه .

 غض: " لننحني أمام الرب صانعنا " بيخبرنا أن ننحني و نعبد  6:95باإلضافة إلى أن مزمور 

النظر إن كنا جسدياً على ركبنا أو ال , عندما نعبد الرب ينبغي أن تكون قلوبنا متواضعة و 

 أمامه . واضحة 

اهرتين و طئ قدميه " " إنه صاحب اليدين الطعلينا أن نعبده " اإلجالل و القداسة " " عند مو

 .(4:24–5:99– 2:29القلب النقي " )مزمور 

إن عبادتنا الطوعية و تسبيحنا هو ما يبحث هللا عنه ليس ألن ذلك يغذي أناه لكن لما يفعله ذلك 

نمضي وقتاً في حضوره فإن مشاكلنا و ته و قدرته و قداس فينا . عندما نعترف بمجده و قوته ,

 ظروفنا ستنال منظور هللا . 
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من الممكن للعبادة أن تأخذ أشكال كثيرة االستماع لموسيقى العبادة التي تهدئ روحنا , 

االنضمام إلى العبادة المشتركة , العبادة بالروح , الصالة بالروح , االنحناء و السجود , رفع 

 لاأليادي كعالمة للتسليم هلل , أو أي شيء ممكن أن نفعله لندخل محضر هللا . شكلنا الجسدي أق

. تعالي إلى محضره أهميّة من أن تتواصل أرواحنا مع روح هللا بالمحبة , اإلكرام و اإلجالل 

 بترقّب و توقّع , جاهزة أن تقدمي ذاتك هلل . 

 

 االعتراف : – 2

الحقيقة المحورية للكتاب المقدس هي أن يسوع مات عن خطايانا . هو حمل العقاب الذي إن 

 .الحياة األبدية  ننال و نسترد العالقة مع هللا و نستحقه , حتى ننال الغفران ,

يغفر لنا خطايانا نقرأ " إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين و عادل  9:1  األولى يوحنافي رسالة 

ويطهرنا من كل إثم". فالحقيقة هي أنه عندما نولد "والدة جديدة" الخطيئة تبقى متعلقة بنا فنفكر 

في مواجهة تلك الخطايا  ح القدس.إننا غالباً ما نكون مترددينتحزن الرو اً ونفعل يومياً أمور

 من خالل إدراكنا لضعفنا واستقبالنا لنعمة هللا مرة أخرى.فإن أردنا 

أن ننمو روحياً ال يمكننا أن نعيش حياة غير مفحوصة.عليكي أن تطلبي من الرب أن يظهر لك 

 و وأحزنت قلب هللا قلتيها أو قمتي بهايومياً وبشكل شخصي تلك األمور التي فكرتي بها أو 

ْصنِي يَا هللا  َواْعِرْف قَْلبِي. اْمتَِحنِّي َواْعِرْف أَْفَكاِري"من ثم استمعي الى إجابة هللا.  َواْنظ ْر إْن َكاَن  .تَفَحَّ

لب قومي بشمل خطايا الق (.23-24 139)مزمور .فِيَّ َطِريق  س وٍء، َواْهِدنِي الطَِّريَق األَبَِديَّ 

أمور قمتي بها وأمور كان  )الكبرياء,الخوف, الغيرة و الغضب( وخطايا الجسد  )الكسل ,النهم ,الزنى (

 تلكي ظهر لك الروح القدس  .فعندمايجب أن تقومي بها ولكنك لم تقومي بذلك من كالم ودوافع وأفكار 

ه ار في وقت اعترافك أن تنهيتوبي واطلبي الغفران. استقبلي شفاء من هللا و خذي بعين اإلعتباألمور ,

ْستَِقيماً َجِدّْد فِي َداِخِلي( 10:51بكلمات )مزمور  وحاً م  اجعلي ذلك تمريناً خالل  .قَْلباً نَِقيًّا اْخل ْق فِيَّ يَا هللا  َور 

اليوم وقومي "بلقاءات قصيرة" مع هللا. حيثما ووقتما يقوم الروح القدس بتبكيتك بسبب خطيئة ما.توبي 

يك في .ليس عليكي أن تسقطي على ركبتليس عليكي أن تبحثي في روحك كثيراً .مباشرة واطلبي مغفرة هللا 

فإن روحك تتواصل مع روح هللا. تذكري أنه يحبك ويتوق لعالقة معِك الشارع أو حتى أن تخفضي رأسِك 

 (.17:5تسالونيكي 1كل دقيقة كما يريدك أن تكوني مدركة لحضوره وسالمه. )

 غيرربما هناك أوقات في حياتك حيث تكون قوة الخطيئة قوية جداً أو األلم عميق جداً لدرجة تصبحين 

قادرة أن تجدي الحرية من الذنب و المرارة .إن أحدى الممارسات المسيحية القديمة كانت أن تجدي مؤمناً 

 (. 16:5حكيماً يستمع ويتكلم كالم هللا عن المغفرة. )يعقوب 
 :الصالة  – 3

 إن كان هللا كلي المعرفة و كلي القدرة فإذاً لماذا نصلي ؟ 

بالصالة نكّون عالقة شخصية مع اآلب , أن أصلي أي أن أتغير , كلما اقتربنا من هللا و قداسته 

كلما أدركنا حاجتنا للتغيير , و ألن نشبه المسيح , نبدأ بالتفكر بأفكار هللا , و إن أخذنا وقتاً 

 من أنك غير متأكدة تمع إلى أجوبته سوف نستمع إلى صوته . إن كنتِ لنسأل أسئلة و نس
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سألي نفسك إن كان ما تسمعينه يتوافق مع ما أظهره هللا لك من تستمعين إلى صوته أم ال فإ

 نحن نالحظ صوت أصدقائنا على الهاتف ألننا غالباً ما نستمع لهم يتكلمون . خالل كلمته .

جيداً نحن نعرف شخصية أصدقائنا و نستطيع عموماً أن ندرك إن فعندما يذكر أحدهم صديقاً 

 نسمع و نالحظ صوت هللا . من خالل التكرار شكل مشابه , إننابكان ذلك صحيحاً .

الصالة هي تواصل بين طرفين ! إن خراف هللا تسمع صوته . هللا سيتحدث إليك )يوحنا 

27:10) 

من األصدقاء الذين تعلموا أن يصلوا بفاعلية , الصالة هي شيء يمكننا أن نتعلمه من يسوع , 

لصالة اات كتابية ( , من كتب عن الصالة. إن من الكتاب المقدس )شخصيات كتابية , و تعليم

صلّي للمرضى , لألزواج , للحكومة , للرعاة  (9:3كورنثوس  1,  16:5تصنع فرقاً )يعقوب 

 , حتى للغرباء الذين يضعهم هللا في حياتك .للحماية  ,, للمرسلين , ألفراد األسرة و األصدقاء 

 

 اقتراحات لطرق الصالة  3

تأملي بها عوضاً عن التركيز على الكلمات  –الصالة الربانية الطريقة األولى :  -1

  .المألوفة

عتراف , تقديم الشكر , التضرع من أجل األعمال : العبادة , اإل الطريقة الثانية : -2

 .اآلخرين 

 .تقبالس, الطلب , الخضوع , التوقّع , اإلالصالة : التسبيح , التوبة  الطريقة الثالثة : -3

 إن علمتي كيف تقلقين فإذاً علمتي التفكير في " التمتمة " .التأمل هو بساطة  التأمل : -4

 كيف تتأملين . ما هي األمور التي يجب أن تتأملي بها ؟

 8:1و عجائبه )يشوع  عماله , وعودهأن نتأمل بكلمة هللا , شريعته , محبته , أ يخبرنا اإلنجيل

 (5:143,  48,  27:119:12:77: مزمور  9:48: مزمور 

 بدأي بتحديد وقت و مكان , خالي من المقاطعة و التشويش إليِك كيف تتأملين. إ

 أنا أفعل ذلك خالل المشي صباحاً . البعض اآلخر يجلسن بهدوء في حجرة الصالة 

اطلبي من هللا أن يظهر حقه لقلبك . إن كانت الظروف متعبة , اطلبي من هللا أن يظهر لك إن 

 يه حيال تلك الظروف . هناك شيء يريدك أن تعرفيه أو تعملكان 

عندما تصلّين من أجل اآلخرين اطلبي من هللا أن يريكي كيف تتشفعين بالنيابة عنهم . استمعي 

  .ن تحلي المشاكل بنفسكإلى صوت روح هللا عوضاً عن أ

ما هي النتائج التي تتوقعينها من التأمل ؟ بحسب االنجيل يمكنك أن تختبري التوبة , الطاعة , 

,  101,  97:119الحكمة , رؤى جديدة عن شخصية هللا , محبته , قداسته و قوته )مزمور 

 سبة لك . كوني صبورة مع نفسك حيث تتعلمين هذا التدريب إن كان جديداً بالن (102

 

 الجزء الثاني : تدريب الروح )الذهن , اإلرادة , المشاعر(
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 الدراسة :  – 5

,  2:12ها للحقيقة )روما يالدراسة تشمل تحليل كلمة هللا من أجل تجديد الذهن , أن تعرض

ر تنظيطبق ما يقوله هللا للقلب , إن الدراسة  ( على عكس التأمل الذي يسعى أن 8:4فيليبي 

قسيم "إن تإلى الكتاب المقدس لفهم ما يظهره عن هللا , شخصيته , أهدافه و مبادئه في الحياة . 

 الروح القدس . من تطلب جهداً مركزاً , تحليالً و حكمة يس كلمة الحق بشكل صحيح"

هناك الكثير عن الدراسات الكتابية على االنترنت و لكن يجب أن ينظر إليها بتمحيص هل هي 

تة مع كلمة هللا من خالل فهمك لشخصية هللا و هدفه ؟ ليس هناك اختصارات في الدراسة , ثاب

 ستطلب وقتاً و ضبط للذات .تكلمي إلى أحدهم الذي يمتلك حكمة روحية و معرفة كبداية .

 قاموس كتابي جيد , فهرس أبجدي )لدراسة اللغة األصلية( و دراسة الكتابأو إبدأي من خالل 

. إن كان لديك انترنت هناك الكثير من المواقع  كبداية جيدة الخيارات تعتبرالمقدس هذه 

 االلكترونية التي تملك دروس مجانية .

بدأي كل حصة دراسة بالصالة و اطلبي من الروح القدس أن يعطيكي رؤية و حكمة . إحدى إ

 عاتك , ثم أنالطرق هي أن تقرأي قسم كبير من الكتاب المقدس و أن تدّوني أفكارك و انطبا

صلة من التقرأي قسم صغير بشكل أعمق و أن تبحثي عن مراجع الصليب و األقسام ذات 

 ك المقدس .بدراسة الكتاب المقدس . دّوني مالحظات في كتا

قومي بتحديد و وضع خطوط تحت األقسام الذات معنى لك شخصياً و دّوني في دفتر كل ما 

 تعلمته .

شيء تقرأينه و ال تفهمينه أو يبدو متعارض مع شيء ما صّدقت أنه حقيقي ,  إن كان هناك

 ( 5:1اسألي هللا أن يعطيكي حكمة )يعقوب 

استشيري تعليقات , قواميس و مراجع أخرى لتري ما اكتشفه اآلخرون . تكلمي إلى مؤمن 

أفكارك مع ناقشي  حذرة حيال الشرائع " الجديدة " و ناضج روحياً تثقين به و لكن كوني

 اآلخرين لتري إن كانوا متناغمين مع الكتاب المقدس .

 

 العزلة :  – 6

من الممكن أن نتعّود .إنه العزلة هي أن تكوني لوحدك و بدون أي رغبة للتحدث إلى أحد آخر 

 على الضجة و الثرثرة لدرجة أن الهدوء و العزلة تصبح غير مألوفة لنا و غير مريحة . 

سحب من الجموع و حتى من تالميذه ليطلب حضور أبيه و يسمع صوته يسوع غالباً ما ان

 16:5, لوقا  31:6, مرقس  35:1مرقس  23,  13:14, متى  12:6, لوقا  11-1:  4)متى 

( . أن نكون وحيدين ال يجعلنا نشعر بالوحدة . بإمكاننا أن نتعلم كيف نتمتع باألوقات الهادئة  " 

ي , إن كان ذلك في الصباح الباكر قبل النهوض من الفراش أو وقت الوحدة " مع آبانا السماو

 إن كان ذلك آخر شيء نفعله قبل الخلود إلى النوم . 
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دقائق في زحمة السير , أو في انتظار دورنا في أحد األماكن , حتى أيام نقضيها في خلوة في 

ت اأو تفكير بمحادثأو حلول للمشاكل  " البرية " حيث نسكن قلوبنا أمام هللا , بدون تخطيط

ؤاه رهللا سوف يتكلم كالم محبة و تشجيع لقلوبنا , سوف يعطينا إرشاد لحياتنا و يشارك .قديمة 

 ( .15:30معنا عن األمور التي تتعبنا )اشعياء 

حيثما نمارس عادة العزلة , سنجد القوة و السالم بداخلنا , مساحة داخلية من االمتنان و الفرح 

 الذي سيزيد حساسيتنا لحاجات اآلخرين و الرحمة أللمهم . 

 

 الطاعة :  – 7

 .الطاعة هي الحرية من الحاجة ألن نكون متحكمين باألمور و أن نقوم باألمور على طريقتنا

عل اهتماماتنا غير مهمة و لكن أن نختار أن ننكر إرادتنا و أن نتبع يسوع نها ليست أن نجإ

الطاعة هي ف( 35-34:  8مؤمنين أن طريقه سيجلب لنا فرح أعظم و إتمام للوعود )مرقس 

 سلوك و فعل .

للطاعة , فهو اختار دائماً أن يعيش بطاعة لآلب , حتى عندما كلّفه  لقد جسد لنا يسوع مثاالً 

 ( 39:26, متى  28:8,  30:5, يوحنا  7-4:  2يليبي ) ف ذلك حياته

( , بالرغم من أنه عاش تحت 14:12)مرقس  هو لم يعيش بطاعة للفريسيين أو آلراء الناس 

 ( 16:12سلطة الحكومة الرومانية )مرقس 

ساة قالخدام في الكنيسة األولى تعلموا أن يختاروا أن يخضعوا لمعلميهم حتى اولئك الذين كانوا 

( حتى و إن كان من الظاهر أنه لم يكن لديهم خيار آخر كمؤمنين , 21- 18:2بطرس  1)

ولئك الذين لديهم نه عليهم أن يختاروا أن يخضعوا ألبطرس كان يقول لهم أن لديهم خيار و أ

 سلطة عليهم .

( . 24,  22:5أفسس بولس علم الزوجات أن يخضعن ألزواجهن كما يخضعن للرب . )

لمنا في رسائله أن نخضع للسلطات , بالرغم من أنه في الحاالت الصعبة هو شخصياً بطرس ع

 .(29:5, أعمال  15 – 13:2بطرس  1اختار أن يخضع هلل و ليس للناس )

لكي نتدرب على الخضوع علينا أن نختار كل يوم و كل دقيقة أن نعيش الحياة بخضوع هلل و 

غير منطقي و المتطلب , للسلطات الحاكمة يصبح لمشيئته . الخضوع للزوج , لرب العمل ال

 أبسط و أوضح عندما أختار أوالً أن أعيش بخضوع ألبي السماوي كل يوم .

 

 الخدمة :  – 8

 إن التدرب على أسلوب الخدمة في الحياة مختلف عن اختيار خدمة اآلخرين 

و  مدح تختار منو أن ت   الحظإن الخدمة المعتدة بنفسها تتفرع من الجهد اإلنساني , تطلب أن ت  

متى ستخدم و تتأثر بالمشاعر المؤقتة . أما الخدمة الحقيقية النابعة من مصدر إلهي تتفرع من 
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خدم بدون التطلع إلى منصب , و تكون مقتنعة بأن تكون سريّة , ت خدمة عالقتي مع أبي , إنها

 أسلوب حياة و ليست حدث فردي .

تحكم بزمام األمور عندما نختار أن نكون خدام نسلم ذلك الحق عندما نختار أن نخدم مازلنا في 

 (43:10, مرقس  11:23,  26:20بالتحكم بزمام األمور )متى 

( ليس فقط من خالل موته على الصليب أو من خالل 45:10يسوع جّسد حياة الخدمة )مرقس 

 اولئك الذين الوقت لالستماع إلى قلوبغسل أقدام تالميذه , لكن أيضاً من خالل تخصيص 

( . لقد أمضى 42- 1:5, مرقس  17 – 1:7حوله و من خالل التطّرق إلى احتياجاتهم )لوقا 

الوقت مع تالميذه , يأكل معهم يرتاج معهم , يعلمهم , يجيب عن اسئلتهم و يقوم بتفويض 

 , األطفال , النساء –السلطة لهم , حتى عندما كانوا بعيدين عن الكمال . خدم يسوع األصغر 

المسكونين بأرواح شريرة , و المنبوذين في المجتمع , بدون التفكير بـ سمعته الخاصة . إن 

 الفوائد من حياة الخدمة الحقيقية هي التواضع , إنكار الذات و نوال موافقة هللا .

 

 الجزء الثالث : تدريب الجسد 

 

 الصوم :  – 9

السائل , لكن ليس الماء ( ألهداف إن تدريب الصوم هو أن نمتنع عن الطعام ) الصلب و 

هودية ( الشريعة الي3:10روحية . إن الصوم الجزئي هو الذي يقيد النظام الغذائي )دانيال 

في العهد الجديد ليس هناك أمر للصوم أما , في يوم الكفارة .  أمرت بصوم عام مرة في السنة

( . إن 18- 1:6و لكن يسوع قال أن العطاء و الصوم و الصالة هي أعمال تضحية )متى 

خيار الصوم هو خيار شخصي و خاص بالرغم من أن بعض الكنائس تشجع على الصوم 

 لفترات شعبية . 

شف أمور نكتوع له , لإن الهدف من الصوم هو أن يساعدنا على التركيز على هللا و الخض

كالكبرياء , النهم أو الغضب الذي يتحكم بنا , ليعطنا قيادة واضحة و قوة للتشفّع للناس و 

الشعوب . عوضاً عن األكل النيّة هي قضاء وقت في الصالة و العبادة . عندما يطلب جسدك 

.  بجسدك الطعام , استخدمي ذلك المنبه لتتذكري أن تصلّي و أن تسمحي لروحك أن تتحكم

ن إنه مة مراقبة سلوك قلبك عندما تصومين.فإحدى االقتراحات من تجربتي الخاصة هو أهميّ 

الغضب في تعامالتك مع اآلخرين عوضاً عن أن تسلكي السهل أن تصبحي غضوبة أو سريعة 

 (8-6,  4:58لقداسة . ) اشعياء في ا

 

دريب ئك الذين يسلكون بذلك التفي كتابه " احتفال التدريب " ريتشارد فوستر يقترح أن اول

ساعة من الصوم الجزئي من  24للمرة األولى يبدأن مرة في األسبوع لعدة أسابيع من خالل 

التالي , يشربن عصير الفاكهة , و يتوقفن عن الصوم في  اليوم الغذاء من يوم إلى الغذاء في
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ساعة  24صوم عادي لـ اليوم التالي من خالل أكل الفاكهة الطازجة و الخضار . ثم يجربن 

رأين نصيحة أن تق صوم األطول مدة إنه من الحكمة من خالل شرب الكثير من الماء . لل

بعض الشخصيات الكتابية الذين صاموا كانوا , لمن يصوم بشكل دوري. اآلخرين أو أن تتكلمي

و لماذا  موسى , داود , ايليا , دانيال , حنّة , بولس و يسوع . من خالل دراستك لما فعلوه

 . سيكون ذلك بمثابة تحضير لهذا التدريب صاموا , و النتائج لصومهم 

 

 البساطة :  – 10

ليس الممتلكات , و الناس و النشاطات  –البساطة تعني أن نحيا مع هللا و كأنه محور حياتنا 

لكن هللا ذاته , عندما نعيش ببساطة فإن كالمنا يكون صادق . نحن لسنا قلقين من أجل 

على مركز أو من أجل إبهار الناس . فإن ما نملكه نجعله متاح لآلخرين , ألننا نؤمن الحصول 

 أن كل ما نملكه هو ملك هللا وهب لنا كمؤتمنات عليه .

 (19 – 18:6ممتلكات للتمتّع و ليس لإللهاء . )الجامعة إن ال

 

رر من نتحلذلك إننا استناداً إلى ما نؤمن بأن هللا يريدنا أن نفعله كنتيجة  إننا نأخذ القرارات

التقيّد بالممتلكات , اآلراء , الخوف , التمركز حول الذات , القلق , الطمع و الغيرة . ليس من 

مها للتمتع بها و استخدا راء , فهي معطاة لـ هللا باألصللكاتنا للفقالضرورة أن نعطي كل ممت

بحسب قيادة هللا . إن أطفالنا ليسوا صورة عنّا أو أدوات لتحقيق أحالمنا التي فشلنا بها , بل 

إنهم عطايا من هللا , لنرعاهم , لنحبهم , لندربهم و لنطلقهم لملكوت هللا . إن تدريب البساطة 

 (33 – 25:6ملكوت هللا و بّره أوالً " )متى هو أن " نطلب 

 

 االمتنان :  – 11

هناك عدد فإن ضمن الئحة " التدريب الروحي "  ةعادة مصنّفببالرغم من أن االمتنان ليس 

كافي من اآليات التي تذكره , مما يجعلني مقتنعة بأهميته في صحتنا الروحية . علينا أن " 

 1, " أن نشكر في كل الظروف " )(  20:5نشكر دائماً و من أجل مل شيء " )أفسس 

( .هل هناك 4:100( , و أن ندخل أبوابه بالشكر و دياره بالتسبيح ) مزمور  18:5تسالونيكي 

أشياء فعلها من أجلك في اليوم الماضي  5أفضل من أن تبدأي يومك بشكر هللا من أجل طريقة 

؟ لربما تكون عطية فرد من أفراد األسرة , أغنية عصفور , استجابة لصالة , للصحة , 

, إعالن من كلمة هللا أو اللطف من أحد الغرباء . , للحماية , كالم تشجيع من صديقةللحرية 

على سلوك االنتباه لعمل هللا في حياتك و للظروف و األشياء التي بإمكانك خالل يومك حافظي 

أن تشكري من أجلها . ابدأي بتوسيع امتنانك ليصل للناس من حولك . من أفراد اسرة , 

أصدقاء العمل , الجيران , الباعة , موظفي الخدمة , و اولئك في خدمة الرب . اظهري لهم 

اك الصغيرة أن عملهم مهم بالنسبة لك , و أن حياتهم تصنع من خالل كالمك المشجع و هداي
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فرقاً في حياة اآلخرين . أنهي يومك , بقلب ممتن بشكر هللا حتى من أجل الظروف الصعبة 

التي ممرتي بها , من خالل تعلمكي أن تكوني " ممتنة في الضعفات , اإلهانات , الصعوبات , 

وس كورنث 2فحينئذ أكون قوياً . " ) أكون ضعيفاً , االضطهادات و المصائب . " " ألنني حين 

نفسها لتدّون ألف عطية من هللا كانت  " ألف عطية " تحّدتكامب في كتابها ز( .آن فو10:12

يا لها من طريقة رائعة لتطوير أسلوب حياة " السلوك بامتنان " )فوزكامب ,  –ممتنة ألجلها 

10  .2 ) 

 

 الكرم :  – 12

( . قال أحدهم نحن نكون بأقرب صورة  7:9وس كورنث 2المعطي المسرور " ) يحب " هللا

لدينا ألنه آبانا و " هكذا أحب هللا العالم حتى  DNAا نعطي . أنه جزء من الـ لنشبه هللا عندم

 ( . 16:3أعطى " )يوحنا 

أكثر من أن  طينحن تلقائياً نفكر بالماديّات عندما نفكر بالعطاء و لكن الروح الكريمة تلهمنا لنع

تعلمنا " أن تسخوا على أخيكم  11:15نية هللا يريدنا أن نعطي الفقراء . تثنفتح حقائبنا . نعم , 

نقرأ أن شكوى هللا ضد سدوم  49:16في حزقيال  أما المسكين و الفقير المقيم في ارضكم "

نا بمواهبنا , ات بوقتكانت بسبب فشلهم باالهتمام بالفقير . لكن هللا أيضاً يريدنا أن نكون كريم

تلّخص ذلك " و يوزعوا بسخاء و  18:6تيموثاوس  1بكالمنا للتشجيع , بممتلكاتنا و بحكمتنا . 

 يكونوا على استعداد دائم إلشراك اآلخرين في خيراتهم " .

 

 احفظي : 

  سراج لرجلي كالمك و نور لسبيلي .  – 105:  119مزمور 

  ستطلبوني و تجدوني إذ تطلبوني بكل قلوبكم . – 13:  29إرميا 

 

 

 

 الحقيقة الرئيسية : 

ليس هناك أبداً حاجة ألن تكوني " عالقة " في عالقتك مع هللا . هو ينتظر بشوق دائماً أن 

بطرق عديدة , بدراسة كلمته , قضاء الوقت معه من خالل الصالة , إظهار  تطلبيه بكل قلبك 

 روح القدس.الك مع هللا , أو بأي طريقة يقودك بها امتنانك له , بتدوين وقت
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 الدرس السادس : قيادة الخادم

 نة قس بقدرات متعددة في الكنيسة بصية للقيادة عندما بدأت الخدمة كإبدأت رحلتي الشخ

تعليم مدارس األحد , العزف على البيانو وخدمة الحضانة , خدمة األطفال , خدمة الشبيبة ك

التنظيف بعد أن يتم لقاءات عشاء في الكنيسة . الخدمة بقدرات متعددة كانت حتى خدمة و

التقدم لمناصب ذات مسؤوليات أكبر خالل إن علم . ممتعة لقد تمتعت بالدراسة , أحببت أن أ  

سنوات دراستي في الكلية كان طبيعياً . لم أشعر أبداً بالحاجة ألن أكون "رئيسة" أو "مانحة 

لتي ابدعم القيادة و الخدمة , و لكن كان ذلك خالل العشرين سنة ت مكتفية رؤية" و لكنني كن

شرفة و من ثم مديرة في بقوة كقائدة فريق , كمفي عالم الشركات حيث ظهرت عملت بها 

األشخاص العاملين معي مجال صناعة الزيوت )المهيمن عليها الذكور( , و لكن تعلمت أن 

دافهم أوضح و لقد فعلت كل ما بوسعي بقوتي لكي أزيل كل ن أكثر عندما كانت أهكانوا ينتجو

العراقيل التي منعتهم من إنجاز عملهم . أصبحت على معرفة أكبر بمصطلح " القائد الخادم " 

ذلك المصطلح بناًء على ما أعرفه و لكن في أعماقي حسبت نفسي و لقد أطلقت على نفسي 

د بقدرات قيادة بالفطرة , و لكن تعلمت أن أعمل بتلك دائماً كقائدة "مرتبة ثانية" , قائدة لم تول

 القدرة . ثم قرأت العمل النهائي لـ روبرت غرين ليف " قيادة الخادم " و دهشت بالتالي :

القائد الخادم هو خادم أوالً ... ذلك يبدأ بشعور طبيعي أن أحدهم يريد أن يخدم , أن يخدم أوالً 

للقيادة . ذلك الشخص هو مختلف تماماً عن الذي كان قائداً . ثم الخيار الواعي يجعلنا نتطلع 

أوالً ... االختالف يظهر ذاته من خالل االهتمام المبذول من الخادم أوالً لضمان أن حاجات 

اآلخرين أوالً . االمتحان األفضل هو التالي : هل هؤالء الذين يخدمون ينضجون ؟ هل عندما 

( 27, ص  1977. )غرين ليف  اثقين من أنفسهم أكثرأحرار و ويخدمون يصبحون حكيمين , 

يقول أنني كقائدة خادمة , لست "مرتبة ثانية" تلك الفكرة كانت بمثابة إعالن بالنسبة لي . لقد . 

بدأت أفهم القيادة من منظور آخر . الكثير من النساء , مثلي , تعلموا دور " الخادمة " جيداً 

. هل هللا يدعوك اآلن أن تأخذي ذلك " الخيار الواعي "  حتى تمتعوا بتلبية حاجات اآلخرين

لتتطلعي " للقيادة " ؟ أريد أن أشجعك لتأخذي خطوة إيمان . تطوعي لتقودي مجموعة صغيرة 

أو لتعلمي الكتاب المقدس , نظمي حدث أو قومي بمشروع كمجموعة لتحققي مهمة ما . إن 

 ي دعوتك !!مكان هللا قد دعاك سوف يجهزك لتتم

بعض األشخاص قد يتجادلون حول منظور الخادم و القائد قائلين أنهم أضداد . كيف للشخص 

 ذاته أن يصبح خادم و قائد معاً ؟

 26:  22في إنجيل لوقا  ةإن إجابة يسوع لذلك السؤال موجود

 " و أما أنتم فال يكن ذلك بينكم بل ليكن األعظم بينكم كاألصغر و القائد كالخادم "
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نفسه  خدم و يبذلخدم بل لي  يؤكد ذلك فقط بكالمه , " فهكذا ابن اإلنسان , قد جاء ال ليَ يسوع لم 

 ( لكنه أيضاً جسد ذلك من خالل حياته على األرض .28:20فدية عن كثيرين " )متى 

 يسوع كخادم قائد  – 1

, أن الخادم القائد : يطلب أن يلهم " –هل كان يسوع " خادم قائد " بالنسبة ليومنا هذا ؟ أي 

 ضمن الناس من الداخل إلى الخارج " يحث على تطوير األفضل

 ( هذه بعض األمثلة  1998ماذا عن صفات الخادم القائد األخرى ) سبيرز 

يستمعون بانتباه إلى األفكار , االهتمامات و قلوب اولئك الذين  دةالخدام القا االستماع : – 1

تمع يسوع إلى اولئك الذين أتوا إليه و أجاب على أسئلتهم حتى عندما لم تكن يقودونهم . اس

 ( 42 – 7:4, يوحنا  21 – 1:3مريحة )يوحنا 

 (13:7, لوقا  36:9عطف يسوع على جميع الذين قادهم )متى  العطف : – 2

يساعدون األشخاص الذين يقودونهم ليصبحوا كاملين . " فقد مسح  دةالخدام القا الشفاء : – 3

هللا يسوع الناصري بالروح القدس و بالقدرة فكان ينتقل من مكان إلى مكان يعمل الخير و 

 ( 38:10يشفي جميع الذين تسلط عليهم ابليس " )أعمال الرسل 

ف يسوع من هو و إلى أين كان الخدام القادة لديهم ذلك " الصفاء الداخلي " عر التوعية : – 4

 (25 – 24:2ذاهباً , لم يكن بحاجة ألي أحد لكي يؤكد له ذلك )يوحنا 

الخدام القادة يعتمدون على القرار باإلجماع و ال يفرضون مشيئتهم على  اإلقناع : – 5

أن يهوذا سوف يخونه , و لكن سمح ليهوذا ليصبح تلميذاً و أن يكون  اآلخرين . عرف يسوع

 ( .12:17,  29:13, يوحنا  25:26الً عن المال )متى مسؤو

الخدام القادة يوازنون بين الحقائق المادية يوم بعد يوم و بين األفكار التي  التصّور : – 6

تتعدى ما يمكن أن يرى . غالباً ما وعظ يسوع عن ملكوت هللا . " و كان يسوع ينتقل في 

منطقة الجليل كلها يعلم في مجامع اليهود و ينادي بشارة الملكوت ويشفي كل مرض و علة في 

 (23:4الشعب " )متى 

الخدام القادة يطبقون دروس الماضي على أحوال الحاضر و يتوقعون نتائج  االستبصار : – 7

: 45,  44:9قراراتهم . حذر يسوع تالميذه من األوقات الصعبة المقبلة عليه و عليهم )لوقا 

 ( .31 – 1:24متى 

اآلخرين . مين بخدمة خدام القادة هم األمناء الحكماء على مواردهم ملتزال اإلشراف : – 8

 سنوات غيّر العالم . 3ميناً في قصته . خالل يسوع كان أ
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 – 7:26, متى   3:8, لوقا 29:13اء أن يعطوه )يوحنا هو أعطى للفقراء , و لكن سمح لألغني

12) 

الخدام القادة يشجعون النمو الشخصي و المهني و  : االلتزام من أجل نمو األخرين – 9

م . استثمر يسوع شخصياً وقته بصبر لتعليم و تصحيح و تدريب الروحي لهؤالء الذين يقودونه

 (17:20,  24:16,  1:11,  1:10تالميذه اإلثنا عشر و سكب نفسه من أجلهم . )متى 

 الخدام القادة يعملون ليوحدوا أتباعهم ليصبحوا فريقاً متماسكاً .  بناء المجتمع : – 10

هم البعض . بعد موته و قيامته التقوا معاً أن يحبوا و أن يخدموا بعضعلم يسوع تالميذه 

 متحدين في الهدف لتوصيل اإلنجيل إلى العالم .

 ( 47 – 44:2, أعمال الرسل  20 – 19:28, متى  16 – 14:13)يوحنا 

 ما هي األمثلة األخرى لقيادة الخدام التي تفكرين بها ؟

 قيادة الخادم الممارسة في يومنا هذا . – 2

اهتمي اهتماماً شخصياً باألشخاص الذين تقودينهم و بعائالتهم ما يحبون و ما  :االستماع  – 1

ال يحبون , ما األشياء التي تحفز روحهم و ما األشياء التي ترهق قلوبهم . كوني منتبهة لما 

يقلن و ما ال يقلن . اسأليهن أسئلة توضيحية عندما تريدين أن تفهمي اقتراحاتهن و أفكارهن . 

لك الفكرة كالتالي " ميزوا اولئك الذين يجتهدون بينكم . . . قدروهم تقديراً فائقاً وضع بولس ت

 (13 – 12:5تسالونيكي  1في المحبة من أجل عملهم " ) 

افترضي أن اولئك اللواتي تقوديهن يعنين األفضل حتى عندما يكون سلوكهن أو  العطف : – 2

" أن تعرفي كيف و متى تسامحين ذلك  كالمهن غير مقبول . الحظي أن " جرح الناس يجرح

 شيء أساسي .

أظهري عطفاً حقيقياً لـ اللواتي جرحن أو مررن بوقت عصيب في األوقات التي تشمل على 

"خدمة الوجود" أي الجلوس بصمت حيث تستمعين لحزنهن . كنساء نميل إلى "فعل أمر ما " 

الذي نحتاجه أكثر هو  ءلكن الشيكأن نحضر وجبة طعام , نهتم باألطفال أو ننظف المنزل و 

المسلية . ذلك يتطلب حكمة و قيادة من الروح القدس لمعرفة اإلجابة الحقيقية لكل حالة الرفقة 

 . 

الذهني , العاطفي و  ساعدي اللواتي تقودينهن أن يجدن الكمال الروحي , الشفاء : – 3

ا لـ اللواتي يعانين , و لكن إن كنما نحن ال نملك المهارات لنجلب الشفاء الجسدي الجسدي . لرب

قد تعرفنا عن قرب على " الطبيب العظيم " نستطيع أن نتشفع بالنيابة عنهن . الولئك 

 المجروحات عاطفياً , روحياً أو ذهنياً إن الخادمة القائدة ستتكلم كالم بركة و تشجيع و رجاء .
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ئدة خادمة اعرفي من أنت و اكتشفي بالصالة ضعفك , تقصيرك و اثمك . كقا التوعية : – 4

قيمتك , أولوياتك و دعوتك . عندما تأتي تجربة الكبرياء من خالل مديح  –ملك من أنت 

اآلخرين أو عندما تخفين الحقيقة لكي تظهري بمظهر أفضل أو عندما تحيطين نفسك 

 ي لكلمة هللا و حضور الروح القدس أن يوقظالذين يشاركنك اآلراء فقط , اسمح باألشخاص

 ضميرك و يقودك للعودة إلى الحق .

لينجزن هدف هو أصعب إن إقناع المتطوعات لكي يعطين وقتهن و موهبتهن  ناع :اإلق – 5

بكثير من إقناع عاملة توظفينها لتقوم باألمر ذاته . إن المتطوعين بحاجة إلى تشجيع دائم . 

ولئك الذين ألهمن لكي يتطوعن عليهن أن يرون الغاية من العمل الذي يقمن به . لقد تعلمت أن ا

ألن هللا دعاهن لذلك العمل لديهن مستوى أعلى من االلتزام من اولئك اللواتي عليك أن تكلميهن 

لكي يتطوعن . من ناحية أخرى إن شعرت أحدهن أنها مدعوة و لكنها ال تملك اإلمكانيات 

ليس  ن اإلجبار على االمتثالالكافية لتقوم بالعمل فإن اإلقناع و التشجيع يكونان أساسيين . إ

 خياراً جيداً مع المتطوعين .

ب ذلك غالباً سيتطل .كوني قادرة لتوضيح رؤية هللا التي أعطاها لك بشكل دقيق التصور : – 6

جهداً و ممارسة و لكن األمر يستحق ذلك الجهد إن كان اولئك اللواتي تقودين قادرات على 

تصور النتيجة النهائية بوضوح . إن الرؤية سوف تلهم األفكار و الطاقات اإلبداعية لديهن و 

 ستساعدهن في اتخاذ القرارات .

اللواتي يستطعن أن يطبقن دروساً من هن  إن القادة الخدام االستبصار / الحكمة : – 7

الماضي على مشكالت الحاضر من أجل إتخاذ قرارات حكيمة و تفادي السقطات . طبقي 

سائلة هللا أن يهبك حكمة و خرط اآلخرين في اتخاذ القرار ليكون هناك تجربة و  5:1يعقوب 

مشيرين " )أمثال وجهات نظر بديلة " تخفق المقاصد من غير مشورة و تفلح في كثرة ال

22:15. ) 

المالية هي أودعت الخدام القادة يستخدمون جميع الموارد بحكمة . فالموارد  اإلشراف : – 8

بثقة من قبل الذين أعطوا . فإنه لبناء المصداقية مع الجهات المانحة شاركي معهم كيف 

ونهن جاهزات و المتطوعات بك ؤولية . احترمي الوقت الذي يمنحهاستخدمت تلك الموارد بمس

منظمات . ابذلي جهداً لكي تفهمي نقاط القوة و الضعف للمتطوعات من حيث األمانة في 

 مواهبهن . 

ساعدي الناس على أن يحددوا نقاط القوة و الضعف لديهم  االلتزام من أجل نمو الناس : – 9

حدي( يح و التيب )التصحو تطوير وزناتهم من خالل تجسيدك لذلك , من خالل التعليم , التدر

االشياء التي قاموا بها بشكل جيد و ما  –, يتضمن التدريب التزود بردود الفعل و تفويضهن

 األشياء التي إن قاموا بها تطوروا .
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هري رغبتك الشخصية لتتعلمي و تنمي ألهميهمن لكي يكتشفن قيمهمن, شغفهن و دعوتهن. أظ

 حتى و إن كان ذلك يظهر نقاط عدم القدرة لديك .

لغير مشروط الولئك الذين القائد الخادم يجسد الحب ا بناء التواصل االجتماعي : – 10

. إن أقوى طريقة لبناء التواصل االجتماعي هي أن تظهري شخصياً تلك المحبة الغير يقودهم

طيعي أن تستمشروطة حيث تعيشين حياة مبنية على الشفافية , النزاهة و الفرح مع اآلخرين . 

ي ه ظهار ذلكإل الطريقة الفعالة و القوية أكثر و لكن ىاآلخر الم لتدعم أحدهنكبال تشجعيهن

. و ال تنسي أن تتمتعي معهن. اجعليهن يشعرن أنك من خالل حياتك و سلوكك و حبك لهن

 .  تستمتعين بوقتك معهن

 ال تفقدي األمل إن لم تالحظي نتائج فورية في خدمة القيادة . في مقدمة كتابه " رؤى حول

شجرة البامبو الصينية . يمكنك زراعتها و لكنك لن ستيفن كوفي يقارن خدمة القيادة ب القيادة "

 ترين شيئاً سوى بعض البراعم فوق سطح األرض لمدة أربع سنوات .

خالل تلك السنوات األربع بنية الجذر تتطور في عمق التربة و مع ذلك ال ترين شيئاً . تعمل 

 (. 1998السنة الخامسة إن شجرة البامبو تنمو ثمانين قدماً )سبيرز بجد طوال الوقت و في 

 

 

 

 

 

 احفظي : 

  فحتى ابن اإلنسان قد جاء ال ليخدم بل ليخد و يبذل نفسه فدية عن  – 45:10مرقس "

 كثيرين "

  فيجيبهم الملك : الحق أقول لكم : بما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤالء  40:25متى "

 فعلتم "الصغار فبي 
 

 الحقيقة الرئيسية : 

 

 إن القائد الخادم يكون أوالً خادماً يأخذ قراراً واعياً بأن يقود اآلخرين .
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 ما هي إجابتك : 

 هل تعتبرين نفسك خادمة قائدة ؟ لماذا أو لم ال ؟  – 1

 الخدمة أو القيادة ؟  –ما الشيء األسهل بالنسبة لك 

 

 ما هو المبدأ األكثر تحدياً و المبدأ األسهل من العشرة مبادئ في خدمة القيادة ؟  – 2

 

 هل تعتقدين أن خدمة القيادة ال تتماشى جيداً مع بعض الحضارات ؟  – 3

 



 

 الدرس السابع : قيم , أوليات , توازن

 يخيفني قليالً . 30-14:  25لطالما كان مثل الوزنات في إنجيل متى 

لقد اكتشفت بشكل مبكر " المواهب " التي أعطاني أياها هللا و لكن السؤال الذي ظل يطاردني في كل مرة 

زنتها " ورأت فيها مثل الوزنات هو " يا رب ما  الذي تتوقعه مني ؟ ال أريد أن أكون الخادمة التي دفنت ق

كان من الواضح أنه في كل فصل من فصول الحياة كانت هناك قدرات استخدمتها و لكنها اآلن نائمة غير 

 لم أطورها .فعالة , أو مواهب شعرت بأن هللا وضعها فيي و التي لم أكتشفها أبداً و 

إنه في الحقيقة فقط في هذا الفصل الحالي من الحياة شعرت بأن هللا يحثني على الرجوع اللتقاط بعض 

 .كسجادة فنية كها لتصبحيالخيوط الملقاة " لكي يح

ما هي المواهب و القدرات التي وضعها هللا في داخلك و التي يريد هللا أن يستخدمها لبناء ملكوته ؟ لربما 

بالضغط أحياناً بسبب مشاغل الحياة و ذلك فقط إلنجاز الواجبات اليومية , أريد أن اشجعك أن تبقي  تشعرين

 عيناكي و روحك متاحتان لرؤية ما يريد هللا عمله من خاللك .

 هذا درس عن الوقت , عن األولويات و التوازن و عن اكتشاف من هو حقاً قيم من وجهة تظر هللا .

 

 اعرفي قيمك .  – 1

ما هو الشيء األكثر قيمة في الحياة بالنسبة لك ؟ ما الذي يجعلك سعيدة و يحقق ذاتك ؟ اكتبي ثالث أو أربع 

أشياء و لكن ال تقومي بتعقيد األمر و ال تفكري كثيراً أو تسألي اآلخرين ما برأيهم يجب أن يكون مهماً 

تعرفين أنه حقيقي في قلبك . إن لم تعرفي بالنسبة لك . فقط كوني صريحة مع نفسك . هذا بمثابة إدراك لما 

إسألي هللا أن يهبك حكمة و وضوح . ال تقلقي إن لم تفهمي من المرة األولى أو إن لم ن من أين تبدأي

تستطيعي إنهاء تعداد تلك القدرات و المواهب من المرة األولى , قومي بابقاء ما كتبتيه في مكان تستطيعين 

 تبسيطه عبر الوقت .مراجعة ما كتبتي , شرحه و 

 في النهاية قيمك يجب أن تكون بسيطة , واضحة عن ما يهمك أوالً . 

 على سبيل المثال , لقد قمت باإلجابة على ذلك السؤال مؤخراً على الشكل التالي : 

 عالقتي مع هللا و عائلتي  •

 تقوية اآلخرين : المحبة , التعليم , التشجيع , إظهار النعمة . •

 .العمل مع أهداف قابلة للتحقيق اتتحدي •

 حرية ممارسة الصدق , النزاهة , العدل و التواضع . •

سلوكك  فيساعدك على اتخاذ القرارات وتلماذا تكتبين قيمك ؟ ألن القدرة على التعبير عن قيمك بشفافية س

 خالل حياتك اليومية . 

 تك وياعلى أولبناًء عيشي  – 2



مسة أولويات ذات أهمية كبيرة تتمثل بـ هللا , الشريك )زوج/زوجة( , أغلب المؤمنين البالغين لديهم خ

 األوالد , العمل و الكنيسة . 

 عادة ما تتمثل األولويات األخرى بـ األقارب , األصدقاء , اللذات , الهوايات , التعليم , الخ . . .

 أو االهتمام بأهل كبار السن .  ذو اعاقةربما لديك ظروف  كطفل صغير أو 

 

 أوال ً : ما معنى أن هللا هو أولويتي ؟ 

إن عالقتي مع هللا تأتي أوالً في حياتي . لكن ذلك ال يعني أن أهمل واجباتي العائلية و أن أقضي وقتاُ طويالً 

من اليوم في غرفة الصالة . و لكن أن أطلب مشيئة هللا و طاعة كلمته يومياً لكي أستطيع أن أساعد زوجي 

 أطفالي بشكل فعال أكثر . باختصار أن أعيش أوالً و كلياً هلل و لتحقيق مشيئته .و أقوم بتربية 

 

ثانيا ً : شريك حياتي . فإن التزامي به لمدى الحياة و أطفالي هم وديعة من هللا عادة تكون لمدة عشرون عاماً 

تصبح مثقلة بأحمال هم أو أقل . إن احتل أطفالي المركز الثاني أو األول في حياتي فإن عالقتي معهم سوف 

 ليسوا عازمين على حملها . 

 

ثالثا ً : إن هدفي كأم هو أن أقوم بإعداد أوالد مستقلين روحياً , مادياً , عاطفياً و فلسفياً ناضجين يتحملون 

 (4:6المسؤولية و يحبون هللا و يخدمونه " و إنما ربوهم بتأديب الرب و وصاياه " ) أفسس 

 لتي تعطيني حق التفاخر و ليسوا ايضا ً الدليل على قدراتي الخارقة في التربية كأمأطفالي ليست جائزتي ا

بل إنهم افراد مخلوقين على صورة هللا , لديهم قراراتهم و اختياراتهم و أولوياتهم الخاصة في الحياة يقومون 

  الوحيد الذي سيؤدون حساباً أمامه .وهو بعالقة مع أبيهم السماوي من خالل الصالة 

رابعا ً و خامسا ً : بالنسبة لي شخصيا ً , فإن الكنيسة أولوية أكبر و في أوقات أخرى العمل كان أولوية أكبر 

 اعتماداً على دوري و مسؤولياتي في ذلك الوقت المحدد . 

يش في فبالنسبة للكنيسة , أؤمن بأنه ليس علينا أن نهمل االجتماع معا ً كأعضاء الكنيسة ألن هللا قد دعانا لنع

( . إن محبتنا أحدنا لآلخر في جسد المسيح هي 25:10مجتمع مع اولئك الذين يشاركوننا إيماننا )عبراننين 

,  18:2, بطرس  35:13دليل على التلمذة في حياتنا , باإلضافة إلى البراعة في القيام بعملنا . )يوحنا 

 .( 23:3كولوسي 

كون مقادين بالروح القدس نعلى مواجهة ظروف أو لربما هناك فصول في حياتنا حيث نكون مرغمين 

 لنقوم بتعديالت مؤقتة , و لكن هذه قواعد إرشادية عامة مفيدة كنقطة بداية في أولوياتنا بالحياة . 

 و لكن السؤال االصعب هنا يكمن في إن كانت الطريقة التي نقضي فيها وقتنا تعكس تلك األولويات ؟ 

نا و نحن مسؤولين عن هذه الهدية . فإننا سوف لن نحصل على اليوم ذاته مرة إن كل يوم هو هدية من هللا ل

 (12:90أخرى , لذلك فإن الطريقة التي نقضي فيها يومنا مهمة بالنسبة هلل )مزمور 



هناك الكثير من الكتب في مجال األعمال التي تقترح تنظيم الوقت بشكل فعال و هناك مجاالت عمل تختص 

هزة االلكترونية و برمجة الحاسوب لتساعدك على تنظيم وقتك بشكل أكثر فعالية و لكن في األوراق , األج

تقويم , مفكرة و قلب متواصل كساسية ألفي النهاية لقد وجدت أن األساسيات الوحيدة هي : بعض المبادئ ا

 مع الروح القدس . 

 

استخدمي جدوال ً بسيطا ً أو تقويما ً لتقومي بحذف الساعات الغير قابلة للتغيير و قومي بإدراج الطعام  – 1

, النوم , العمل , التمارين الرياضية , وقت العبادة , نشاطات الكنيسة , األعمال المنزلية اليومية و 

 .األسبوعية , التسوق و أي مسؤوليات أسبوعية أو شهرية أخرى 

يوم األحد كيوم راحة مع العائلة إن أمكن و بعد ذلك فإن المساحة البيضاء المتبقية على جدولك خصصي 

تتضمن الوقت المخصص ألي نشاطات إضافية . و في حال طلب أحدهم منك شيئا ً أو حتى إن أمضيتي 

 وقتا ً طويال ً في النوم فإن ذلك يقتطع من المساحة البيضاء على جدولك .

وقت في تنظيم الواجبات اليومية كاألعمال المنزلية لتقومي بتقليص الوقت الذي تقضيه اقضي بعض ال2-

هناك قاعدة تقول أن أي عمل يأخذ الكم الذي نخصصه له من الوقت . اطلبي حكمة من خالل الصالة  فيها.

شاطات التي توكليها ألفراد أسرتك ؟ ما هي الن قدفإن نفذ الوقت منك خالل االسبوع ما هي األمور التي 

 يمكنك دمجها , تبسيطها أو حذفها ؟ 

للبعض ذلك الوقت يكون في الصباح و للبعض فكل منا لديه " وقت الذروة " حيث نعمل بكفاءة عالية . 

ديد أي وقت تعملين فيه بكفاءة حاآلخر ربما يكون في وقت آخر من اليوم أو في منتصف الليل . قومي بت

 لك الوقت .عالية قومي بوضع جدول خالل ذ

ديد "عوامل إضاعة الوقت " التي تقوم بإضاعة يومك مثل : عدم التنظيم , المقاطعات , األزمات , حقومي بت

 التأجيل و الفشل في التخطيط . 

الهدف من هذا التمرين هو إنشاء " مساحة بيضاء " أكبر على جدولك لألعمال " الحرجة و لكن ليست  – 3

بتأجيلها , أشياء كقراءة كتاب ينمي روحك , تنظيف الخزانة , شرب القهوة مع  عاجلة " التي عادة ما نقوم

  .إحدى صديقاتك . اختاري بعناية كيفية قضاء " المساحة البيضاء " من وقتك

اختاري المسؤوليات الجديدة من خالل الصالة و إدراك األمور التي سوف تتخلين عنها للقيام بتلك 

 (27-24:9قادين بهدف )اكورنثوس أنت تُ  المسؤوليات الجديدة . اآلن

 

 العمل على التوازن :  – 3

إن إحدى أصعب األمور التي تواجهها النساء اليوم هي قيادى حياة متوازنة , فهناك الكثير من المسؤوليات 

قيام بكل هذه األمور على أكمل وجه و بشكل نزيه للفي العمل , المنزل  والكنيسة من خالل المحاولة 

محاولة أن ترضي الجميع . بالنسبة لي شخصياً , أصبحت الحياة بسيطة أكثر و متوازنة عندما أدركت أنني 

لست مسؤولة عن إرضاء الجميع . فذلك يتحقق فقط من خالل عالقتهم مع هللا . فأنني قادرة على تحضير 

مليء بالمحبة و الراحة و التشجيع و الحكمة و الرجاء و لكنني ليس بإمكاني وجبات صحية , تأمين منزل 



أن أرضي الجميع , بالنسبة لي بلغت التوازن عندما أدركت أنني أعيش حياتي ألرضي هللا . و ليس 

في بعض األحيان عنى ذلك أن أختار حضور مباراة كرة قدم  .إلرضاء ذاتي أو اآلخرين و لكن هللا وحده

فيها ابني عوضاً عن اجتماع صالة في الكنيسة أو حدث للتعارف مع زمالء العمل . و في أوقات يشارك 

أخرى عنى ذلك تحضير وجبة طعام للعائلة في وقت متأخر ألستطيع السفر في اليوم الثاني من أجل العمل 

 أو استضافة مجموعة في منزلي لدراسة الكتاب المقدس عوضاً عن العمل لوقت متأخر .

د كان كل يوم يمثل تحديا ً للعمل على التوازن المصحوب بالصالة , نعم , كانت هناك إخفاقات و تحديات لق

هل كانت هناك .و لكن في النهاية أستطيع أن أقول أن هللا كان أميناً في قيادتي خالل كل خطوة من رحلتي 

 أوقات حيث أخطأت ؟ نعم بكل تأكيد !

فيي في العمل بشكل غير جيد ظر و بدأت بالتعامل مع أوالدي أو مع مولقد علمت ذلك عندما شعرت بالتوت

أو عندما كانت األفكار تتسابق في ذهني كل ليلة و أنا أحاول النوم , عادة ما كان ذلك ألن أولوياتي لم تكن 

 مرتبة بشكل صحيح . 

التأقلم " يا هللا انت تعلم أن هناك التفكير , التوبة و  ةلقد كان ذلك الوقت الذي احتجت فيه مكاناً هادئاً إلعاد

ساعة فقط في اليوم و أنني ال أستطيع أن أقوم بكل هذه األمور . ما هي األمور التي أنا أقوم بها و هي  24

تني لها ؟ لقد خرجت حياتي عن نطاق التوازن عادة ما ألنني سمحت لألمور " العاجلة " وليست أمور قد دع

 يم و األولويات في حياتي . قاألولوية قبل ال أو " الغير الهامة " أن تأخذ

إن كنت تصارعين من أجل أن تحققي التوازن في حياتك و تشعرين بالضغط بسبب الئحة األمور و 

الواجبات التي تطول أكثر من ساعات اليوم . فأنني أشجعك أن تقضي بعض الوقت في الصالة و طلب وجه 

تتغير في حياتك . قال يسوع : " إن نيري هين و حملي خفيف " )متى هللا بالنسبة لألمور التي ينبغي أن 

ه فغالباً ما إنك قد أخذت على عاتقك أكثر مما دعاك يفإن كان نير المسؤولية هو أكبر من أن تحمل (30:11

مشورة من أحد أفراد أسرتك أو من أحد المشيرين الذين تثقين بهم لربما يزودونك بأفكار  يهللا له . اطلب

ديدة . هل أنت في حرب روحية مع عدو روحك ؟ هل تطلبين منصب أكثر من مشيئة هللا ؟ هل أخذت ج

على عاتقك مسؤوليات لم يدعوك هللا لها ؟  فقط أنت و هللا تستطيعان اإلجابة على ذلك السؤال إنه ينتظرك 

 لتسأليه !

 ( 1992آب  30 –ل هللا " ) تشامبرز " إن العمل الذي يتممه هللا من خاللنا هو األهم من ما نفعله من أج

 

 

 

 احفظي : 

 علمنا إحصاء أيامنا لعلنا نتعقل بقلب حكيم .  – 12:  90مزمور  •

هم يرسخ بالمعرفة تكتظ الحجرات بكل نفيس و كنوز فبالحكمة يبنى البيت و بال 4-3:  24أمثال  •

 نادرة . 

 



 الحقيقة الرئيسية : 

سب كلمة هللا هي أمور أساسية إن كنا نريد أن نقود حياة متوازنة من إن معرفة قيمنا و إنشاء أولوياتنا ح

 وجهة نظر إلهية . 

 

 

 إجابتك : 

 

قومي بكتابة الئحة بقيمك الحالية و ضعيها على مرأى منك حيث تستطيعين اإلشارة إليها بشكل يومي  – 1

 و أن تقومي بتحديثها بشكل دوري . 

هل هناك مواهب و قدرات تعتقدين أن هللا يريدك أن تستخدميها في هذا الفصل من حياتك و لكنك لم  – 2

تقومي بتطويرها قط ألنه لم يتوفر لك الوقت أو المعطيات ؟ إن كان األمر كذلك ما هي تلك المواهب و 

 القدرات ؟ 

 دأ بفتح تلك األبواب ؟ و ما هي الخطوات التي تستطيعين اتخاذها )ابتداءاً من الصالة( لتب

قومي يإتمام الواجبات التي تتم لمرة واحدة و  و عددي تلك األمور التي ندمت أنك قبلت أن تفعليها – 3

 ابدأي بالصالة لتعملي على "تسهيل" الواجبات على الئحتك . 

أن تتحدثي مع الشخص الذي قمتي  ك  ربما تستطيعين أن تجدي أحدهم الذي يحب أن يمأل مكانك أو لربما علي

 بإعطائه إحدى واجباتك من خالل العمل على إنشاء جدول معه أو هللا سيعطيكي حل آخر . 

 الة اليوم !صابدأي بتعداد تلك األمور و ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثامن : اإلتصال و الشخصيات و العالقاتالدرس ال

ليس هناك شيء أكثر أهمية من التواصل بفعالية لنجاح القيادة و ليس هناك شيء أكثر أهمية للتواصل الفعال 

من أن تفهمي الذين تتواصلين معهم أي )جمهورك( . إن التواصل ينطوي على أكثر من الحديث مع اآلخر . 

كد من أن ما تقولينه هو ما يسمعه فالتواصل يتضمن لغة الجسد , اللهجة و األهم من ذلك الوضوح . أي التأ

المستمع لك . فمن الممكن أن تتحدثي و لكن إن كان المستمع لك ال يتحدث لغتك أو يفهم ما تقولينه فإن ذلك 

 .ال يعد تواصالً 

في هذا الدرس سوف نتحدث ليس فقط عن أهمية لغة المستمع و لكن أيضاً عن أهمية شخصيته . فمن 

الممكن لشخصين أن يسمعوا الحديث نفسه من نفس الشخص و لكن كل منهم يفسر الرسالة بشكل مختلف 

ج المختلف( جدا اعتمادا على شخصيتهم . لذلك سنقوم بتغطية أربعة أنواع من الشخصيات المختلفة )المزا

التي تم تعريفها من قبل أبقراط منذ أكثر من ألفي سنة مضت و التي ما زالت أساسية حتى اليوم . ففهم كل 

 من مهارات االتصال و الشخصيات ضروري جداً خاصة إن كنا نريد بناء فريق ذو عالقات ذات معنى . 

 التواصل :  – 1

بفعالية الولئك الذين نقودهم . حول كيفية إيصال وجهة نظرنا نحن كقادة عادة ً ما نعتقد أن التواصل يتمحور 

 فهناك قوة في ايصال خطاب بليغ إلى اآلالف و لكن هناك أيضاً قوة في االستماع من فرد لفرد آخر . 

فإننا إن استمعنا إلى الذين يستمعون لنا فعندها فقط سوف نتأكد بأننا نتواصل بوضوح مع اآلخرين . يؤكد 

في " العادات السبع للناس األكثر فعالية " على أهمية االستماع في عادته الخامسة : "  1989 ستيفن كوفي

( . يشير كوفي إلى أنه في كثير من األحيان , بدال ً من 1989م " )كوفي , فه  فهم أوالً , ثم أن تُ أطلب أن ت  

ا سنكون فعالين أكثر في التواصل إن االستماع لآلخرين فإننا غالبا ً ما نقوم بالتفكير في ردنا و يقترح أنن

 استمعنا بانتباه كاف إلعادة صياغة ما قاله لنا شخص آخر للتأكد من أننا فهمنا بوضوح .

تقولين / ل . . . هل فهمتك بشكل صحيح ؟ " فعندما  / ك   ول " أعتقد أنك  قعلى سبيل المثال , يمكننا ال

أبنائي الذين كانوا في ذلك الوقت في مرحلة المراهقة حيث كان لدي الفرصة أن أتبعه مع تعلمت هذا المبدأ 

كانوا يتمتعون بوجهات نظر و شخصيات مختلفة . في إحدى األمسيات التي بدأت العواطف فيها ترتفع 

خالل مناقشة على طاولة العشاء . طلبت من أبنائي أن يستخدموا تقنية كوفي مما أدى إلى محادثة مختلفة 

 ! جداً 

ما يمكن للقادة الذين يطرحون أفكار و تحديات جديدة أن يتوقعوا ردود الفعل سواء كانت مدحا ً أو  عادةً 

 على كال النوعين من ردود الفعل كقائدة أن يوصل طريقة قيادتك الخاصة بك ؟انتقادا ً . فكيف يمكن لردك   

و يمكنك االستماع بعناية و السعي فإنه يمكنك االبتسام و اإليماء و عدم قول أي شيء )عدم تعلم أي شيء( أ

لفهم األفكار و ما وراء التعليقات . ففي حالة المجامالت , سوف تفهمين ما كان ذو فائدة بشكل أفضل من 

ر! فإنه من المهم أن نالحظ ظخالل االستماع . أما في حالة ردود الفعل السلبية فقد تكتشفين أن لديهم وجهة ن

 الفعل السلبية يقدم لنا هدية , فلربما بمشاركتهم ردود الفعل السلبية يعطونك  أن الشخص الذي يشاركنا ردود 

أو لربما رد فعلهم السلبي قد يؤثر سلبيا ً على عشرين آخرين من أصدقائك و  القدرة على ايضاح أفكارك  



طلب من القادة ا يُ متنان و فهم . غالبا ً مإلكن دائما ً و في كال الحالتين احرصي على النظر إلى ردود الفعل ب

يتلقون تدريبا ً ما ولئك الذين يقودونهم في أوقات الحزن أو األزمات و لكنهم غالبا ً أن يستجيبوا شخصيا ً أل

ضئيال ً أو قد ال يحصلون على التدريب فيما يقولون أو يفعلونه في تلك الحاالت و ألنهم ال يريدون أن 

 ا ً ما يتجنبون الوضع كليا ً . يقولوا أو يفعلوا شيئا ً خاطئا ً فهم غالب

هناك منظمة تدعى " خدمة ستيفن " و التي توفر موارد تدريبية ممتازة في هذا المجال و يعطي اقتراحا ً 

بسيطا ً " خدمة الحضور " . مجد الحضور و االستماع أو الجلوس بهدوء مع الشخص المتضرر هو شيء 

و هدية نادرة . فأن االستماع أمر بالغ األهمية و لكن في الوقت نفسه ال أريد أن أقلل من ذو تقدير عميق 

 أهمية القدرة على التحدث بوضوح فيما وضعه هللا على قلبك . فيمايلي بعض النصائح لك : 

ن إ علمونك  إن كنت تريدين ردود فعل صادقة على أسلوبك , قومي بتعليم صف أطفال , فإنهم سوف يُ  – 1

 و عديمة العاطفة . أكنت مملة , كثيرة الكالم , 

الممارسة ثم الممارسة ثم الممارسة ! لقد قرأت أن بيلي غراهام اعتاد تبشير جذوع األشجار . لقد  – 2

 علمني والدي ان أتمرن أمام المرآة لكي االحظ اي تحركات أو سلوكيات قد تكون مشتتة لالنتباه .

ذا ال يعني أنه ليس عليك أن تقومي بالتحضير بالحقيقة ذلك يعني أنك بحاجة األمور ببساطة ! ه خذي – 3

 إلى اإلفراط في اإلعداد و تكثيف محتوى رسالتك إلى ثالث أو على األقل أربع نقاط هامة و واضحة . 

ا بشر أربع عاما ً تقريبا ً و الذي غالبا ً م 70فإن والدي الذي كان قسا ً لمدة  شعرت بالتوترال تقلقي إن  – 4

أو خمس مرات في األسبوع قد قال لي مرة أنه في كل مرة كان يبشر فيها يشعر بالتوتر . فإنه عندما 

تكونين واثقة بقدرتك الخاصة و لست تالحظين أنك معتمدة على مسحة الروح القدس فعندها تكونين في 

 مأزق .

حقه منها و زجاجة يشع من خاللها نوره  أطلبي من الرب أن يساعدك على أن تكوني قناة يتدفق حبه و – 5

. إن مشاعرك في نهاية رسالتك أو عدم استجابة جمهورك ليست بالضرورة مؤشرا ً جيدا ً على ما إذا كانت 

الرسالة قد تم إبالغها بوضوح أم ال . فإنه من الممكن للمجموعة الصامتة تماما ً من المستمعين أن تشير إلى 

زرع بدون أي تشويش . لذلك آمني بأن هللا سيحقق هدفه و أن الروح القدس سيوصل الحقيقة إلى أن الكلمة تُ 

 المستمعين . 

 أنواع الشخصيات :  – 2

إن الهدف من فهم أنواع الشخصيات هو ليس أن نقوم بفرز األشخاص بين جيد و غير جيد و لكن لكي نفهم 

به و لماذا اآلخرين يقومون بذلك بطريقة مختلفة . فحيث  بشكل أفضل لماذا نفكر و نجيب بالشكل الذي نقوم

نقوم بدراسة شخصيات اآلخرين نالحظ أن طرقنا هي ليست الطريقة الفضلى الوحيدة و أن وجهات النظر 

 المختلفة في حل المشاكل و التخطيط سوف تقود إلى نتائج أفضل في حياتنا و عملنا . 

لشخصيات و لكن هناك أربع طرق مقترحة و التي هي على الشكل هناك العديد من الطرق لتصنيف أنواع ا

 التالي : 

 الهيمنة , التأثير , االلتزام , الداعم .  •

 أبقراط •



 األلوان : أحمر , اصفر , أزرق , أخضر •
 

في التفسير التالي اخترت أن أضع األلوان أوال ً ألن طريقة األلوان هي الطريقة األولى التي تعرفت عليها 

 في إحد االجتماعات و لكن أن أبدأ دعيني أضيف أن معظم الناس لديها األربع أنماط لكن بمراحل مختلفة . 

 األحمر )المهيمن  ( المندفع لهدف  -
فسي , مستعد للمخاطرة , يتمتع بالقيادة , يحب األجوبة المباشرة , التحرر من القرائن : واضح , حاسم , تنا

 الضوابط , لديه أهداف . 

 يتخذ القرارات عن طريق التجربة و الخطأ , يقيم النتائج . 

إن كنتي من فئة اللون األحمر كوني منتبهة من اتخاذ القرارات المتسرعة , و من أن تكوني قاسية و متطلبة 

 أن تكوني غير مستمعة . و من 

في التواصل مع فئة اللون األحمر : قومي باإلشارة إلى اإليجابيات و السلبيات الرئيسية للقرار و قومي 

 بالوصول إلى النتيجة النهائية بشكل سريع , ال تنجرحي بسهولة من نضال فئة اللون األحمر في العالقات .

 اقتراحات : 

نها , ال تقومي بتقليل شأن اآلخرين , اعترفي بأخطائك و كوني سريعة ابقي على نصيحتك حتى تسألين ع

 االعتذار . 

 

 المقاد بالعالقات  (االصفر )التأثير  -

العمل ضمن مجموعات , راوي قصص بالقرائن : اجتماعي , محب للمرح , يتأقلم مع التغييرات , يتمتع 

 جيد , و مدرب جيد . 

 يتخذون القرارات باالستماع إلى اآلراء و التوافق باآلراء . 

محاولة إرضاء الجميع , عدم التنظيم , تشتت  :إن كنتي من فئة اللون األصفر : كوني منتبهة إلى هذه األمور

 التركيز بسهولة , المبالغة و التالعب . 

م , حدثيهم عن مشاكلهم , توقعي عدم التواصل مع فئة اللون األصفر : ساعديهم في المحافظة على تركيزه

 وضوح و تأخير و إمضاء الوقت في بناء العالقة . 

 فئة اللون االصفر : يتصارعون في كثرة الكالم و أن يكونوا متمحورين حول ذواتهم . 

 اقتراحات : 

 ظيمية . قومي بتكثيف تعليقاتك , ال تبالغي , استمعي لآلخرين , قومي بالعمل على تحسين مهاراتك التن

 

 األزرق )االلتزام , الحزن( مقاد بالمعلومات  -

القرائن : السعي و استيعاب المعلومات , محب للتعلم و التخطيط و التطوير و التقييم و التمتع بالمشاريع 

 اإلبداعية و المبتكرة و التفكير . 

 إتخاذ القرارات من خالل : جمع المعلومات و تقييم جميع الخيارات .



إن كنتي من فئة اللون األزرق كوني منتبهة إلى األمور التالية : اإلفراط في تحليل المعلومات , تأخير اتخاذ 

 القرارات , تقدير المنطق و العمل على األمور الروحية . 

التواصل مع فئة اللون األزرق مساعدتهم على العمل من خالل البدائل , التحلي بالصبر في اتخاذ القرارات 

 الستماع إلى منطقهم . , ا

 .فئة اللون األزرق يصارعون االكتئاب و الكمال 

 اقتراحات : 

تطوير الشعور باالمتنان , النظر إلى اإليجابيات , التعامل برحمة مع أخطاء اآلخرين و أخطائك , بناء 

 اإليمان و الثقة باهلل . 

 

 الداعم ( المقاد بالمنهجيهاألخضر : )  -

القرائن : بطيء في إظهار المشاعر و اآلراء , حذر , محب للتفاصيل , متبع للتقاليد و السياسات و 

 اإلجراءات مثل اإلدارة و التعليم . 

اتخاذ القرارات من خالل : الحصول على التفاصيل , تحديد المشكلة و الحصول على بيانات تاريخية و 

 تطوير األساليب و توثيق كل شيء . 

ي من فئة اللون األخضر كوني منتبهة إلى : اإلفراط في السيطرة , نقص التفويض , عدم المرونة و إن كنت

 عدم الرغبة في التغيير و اإلفراط في تقدير المخاطر . 

التواصل مع فئة اللون األخضر : تشجيع اإلبداع لديهم , التعبير عن الثقة بهم , توفير الوثائق و البيئة و 

 النظام . 

 .فئة اللون األخضر مع عدم العاطفة و مقاومة التغيير  يصارع

 اقتراحات : 

قومي بتشجيعهم على تجربة أشياء جديدة و العثور على ما لديهم شغف به , و القيام بدور استباقي في 

 و التكيف مع التغيير . معالجة القضايا 

 

راء و المسيحيين الذين انسحبوا إلى هناك نهج آخر مختلف في فهم الناس هو الذي نشأ مع اآلباء في الصح

الصحراء في القرن الثالث من أجل االقتراب إلى هللا . هذا هو نهج الساعية يمكن العثور على المزيد من 

 المعلومات على االنترنت , المجموعات العلمانية أيضا ً تستخدم هذا النهج . 

 

 العالقات :  – 3



ن إلكانت العالقات هامة بالنسبة له ؟  اذالم.لقد أمضى يسوع وقتا ً طويال ً بالتعليم و التكلم عن العالقات 

تنا )يوحنا اوعالقاتنا مع بعضنا البعض تعكس عالقتنا مع هللا . ال نستطيع أن نقول أننا نحب هللا و نكره أخ

 ئل يسوع ما هي الوصية العظمى أجاب يسوع باثنين : ( عندما سُ 9:2

 (39-36: 22" أحب هللا إلهك . . و أحب قريبك كنفسك " )متى 

 :كما يعطينا العهد الجديد تعليمات أخرى للعالقات 

أن نكون لطفاء بعضنا نحو البعض , شغوفين , مسامحين بعضنا البعض كما سامحنا هللا في المسيح )أفسس 

32:4 ) 

 (26:4دعوا الشمس تغيب و أنتم غاضبون )أفسس ال ت

 ( 44:5صلوا ألجل الذين يسيئون إليكم و يضطهدونكم )متى و أحبوا أعدائكم 

, عبرانيين  11:13كورنثيوس  2,  18:12يعلمنا العهد الجديد أن نعيش بسالم مع بعضنا البعض )رومية 

يانا ً مستحيلة ! فكيف  نتعامل مع األشخاص صعبة الطباع و أح الناس أن تكونمن الممكن ( و لكن 14:12

الصعبين ؟ عادة ما نختار واحدة من ثالث طرق إما التجنب أو الهجوم أو صنع السالم . الكتاب المقدس 

يدعونا بوضوح الختيار الخيار األخير . فسواء كنت تتعاملين مع الوضع شخصيا ً أو أنك تساعدين على 

 تين فالمبادئ األساسية تبقى ذاتها في كال الحالتين . التوسط في صراع بين أفراد مجموع

 إبدأي بأخذ خطوة إلى الوراء و قيمي المشكلة . متى تبدأ المشاكل ؟ 

 و التمييز . ابحثي عن القواسم المشتركة  للمشاكل و صلي من أجل الحكمة 

 

هل هذا صراع بين الشخصيات أو اختالف في القيم أو األهداف أو التوقعات أو ربما مجرد سوء فهم  – 1

 واضح قائم على سوء التواصل أو التضليل ؟ 

خذي الوقت للتفكير و الصالة من أجل ذلك الوضع و اطلبي من هللا أن يعطيكي وجهة نظره , و بصيرته و 

صراع بين شخصيات فإن القرار يمكن أن يقود إلى عالقة مكملة قوية  توقيته . فإن كانت المشكلة هي نتيجة

تعود بالفائدة على الجميع , على سبيل المثال . بولس و بارنابا فإن كانت المشكلة عبارة عن فرق في القيم أو 

 رادته . اما إذا كانت المشكلة هي نتيجة سوءااألهداف فكل واحد عليه أن يسعى لمعرفة مشيئة الرب و 

تواصل أو تضليل فإن التحدث عن الموضوع سوف يقود إلى الوضوح و التوافق حتى يتمكن الطرفين من 

 ( .7:1يوحنا  1السير في النور معا ً )

هل المشكلة ناتجة عن حرب روحية ؟ ربما هناك روح انقسام في العمل , أو بعض الهجمات الروحية  – 2

وم إبليس بزرعها لكي يخلف صراعا ً و يدمر عمل هللا . فإن كان األخرى لكال الطرفين أو األكاذيب التي يق

الوضع كذلك , قومي بكسر الجدار بينك و بين الشخص اآلخر من خالل محادثة صادقة و شفافة و من 

 (12:6خالل الصالة معا ً ضد العدو )أفسس 

 هل المشكلة ناتجة عن خطيئة من قبلك أو من قبل الشخص اآلخر ؟  – 3



خطايا و األذى من الماضي يؤثر على حكمك أو يحفز االستجابات العاطفية السلبية التي ال تتناسب لربما ال

 مع كلماتك و ال مع أفعالك . 

 ( 1:4" من أين النزاع و الخصام بينكم ؟ أليس من لذاتكم تلك المتصارعة في أعضائكم ؟ " )يعقوب 

 

 دس لحل النزاعات : تقترح خدمة صانع السالم أربع خطوات من الكتاب المق

 ( 28:8تمجيد هللا : صدقي أن هللا يمكنه استخدام هذا الصراع من أجل الخير )رومية  – 1

 . 2-9 :4( تأملي فيليبي 5:7اخرجي الخشبة من عينك أوالً )متى  – 2

 (18-15:  18ضي بلطف : اسعي إلى االستعادة و ليس اإلدانة )متى عو   – 3

 (14-12:  3الذهاب و التوافق : اغفري كما غفر هللا لك )كولوسي  – 4

 

فسواء إن كان الشخص اآلخر يقر بدوره في الصراع أم ال فإننا مأمورين من هللا أن نغفر إن أردنا أن يغفر 

 ( 15:6لنا )متى 

تالشى مع بالنسبة لبعض أنواع الشخصيات هناك إغراء كبير لتجنب المواجهة على أمل " أن كل شيء ي

الوقت " أنا اعترف أنني كنت واحدة من هؤالء الناس . و في ذات الوقت تعلمت أنه نادراً ما تتالشى 

المشكلة لوحدها و في كثير من األحيان يتم دفنها مؤقتا ً إلى ان تندلع مجددا ً عادةً في وقت غير مالئم . فإن 

ن كنت تجدين نفسك تتجنبين الشخص اآلخر فإن تلك كانت المشكلة تتبادر إلى ذهنك مرارا ً و تكرارا ً و إ

المشكلة تحتاج التعامل معها من خالل الصالة و بصراحة و احترام من خالل التواصل المباشر مع الفرد 

 اآلخر و يفضل أن يكون ذلك وجها ً لوجه . 

 

 احفظي : 

 ع جميع الناس إن كان ممكنا ً , فما دام األمر يتعلق بكم عيشوا في سالم م 18:12رومية  •

كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض , شغوفين , مسامحين بعضكم بعضا ً كما سامحكم هللا  32:4أفسس  •

 في المسيح . 

 

 إن فهم تنوع أساليب التواصل و الشخصيات هو أمر ضروري في بناء عالقات قوية و لبناء المجتمع . 

 إجابتك : 

 ل أفراد عائلتك . ما هو نمط الشخصية الذي يتوافق معك و مع ك – 1



إن كان لديك إتصال باالنترنت قومي باختبار الشخصية المجاني على الموقع التالي : 

discpersonalitytesting.com/free-disc-test 

 

نهجية االستماع بانتباه و توضيح الفهم قبل اإلجابة , ال تتفاجأي إن كان مفي محادثتك القادمة استخدمي  – 2

أمور كثيرة سوف تصبحين أفضل مع الممارسة و  فيرهقا ً في البداية . كما هو الحال األمر محرجا ً و م

 إن كنت تعطي تعليمات لشخص تعملين معه اطلبي من الشخص أن يكرر لك ما سمعه ستتفاجئين بالنتائج ! 

 من الطرق االربعةهل هناك أي شخص تجدين نفسك تقومين بتجنبه بسبب سوء فهم سابق ؟ حاولي إتباع 

 صنع السالم , معرفة قيادة هللا و توقيته .  خدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس التاسع : القيادة حيث وضعك هللا

البعض منا قد ولدوا في مناصب قيادة مثل أمير انكلترا ويليام و البعض اآلخر هم قادة موهوبين بشكل 

فطري مع العلم أن هناك بعض الشخصيات القيادية التي تنسب هذا اللقب إليها . و لكن بالنسبة لمعظمنا 

و التفكير و المراقبة . فكيف إذا ً  القيادة تتطور ببطئ من الناحية المنهجية , مع الحكمة المكتسبة من الخبرة

 تبدأ هذه الرحلة للقيادة ؟ تبدأ حيث وضعك هللا . 

كما ذكرنا سابقا ً , إن خبرتي األولى جاءت من خالل التطوع للمساعدة في األنشطة الكنسية و الطالب عادة 

 تحت إشراف البالغين خالل سنوات المراهقة في حياتي . 

السنوات ال تقدر بثمن مثل كيفية الرد على النقد و عدم قبول اآلخر , أهمية بناء  كانت دروس القيادة في تلك

فريق و وضع األساسات لمؤسسة مستمرة . إحدى أهم أدوار القيادة في حياتي كانت عندما أصبحت أما ً في 

ئيس و ذلك خالل حياتي المهنية  كمديرة أتذكر قولي لرالعشرين من عمري , في وقت الحق من حياتي 

عملي " أن كل ما احتجت تعلمه لكي أقوم بهذا العمل , تعلمته خالل العشر سنوات الماضية عندما كنت أهتم 

 . " لذلك ال تقللي من أهمية دروس القيادة التي تعلمتها في وقت مبكر من الحياة .  بطفلي  

 عندما تصبحين أكثر عمدا ً في أدوارك القيادية , أقترح أن تأخذي بعين االعتبار هذه المبادئ األربعة . 

 امتلكي رؤية :  – 1

 ما الذي تحاولين تحقيقه عندما تمارسين دور القيادة ؟ 

هل تحاولين حل مشكلة أو توفير التركيز و االتجاه أو استكشاف فرصة أو ملء فراغ القيادة التي تحاولين 

 تصورها ؟ 

توصلي بوضوح الرؤية التي تلهمك للقيادة . لربما أنت  نأ فمن أجل أن تلهمي الناس ليتبعوكي عليك  

ا ذو سلطة . كان لدى موسى رؤية تستجيبين لإللهام اإللهي , مالحظتك لحاجة ما , أو لدعوة شخص م

لتحرير شعب اسرائيل من العبودية , لسوء الحظ انتهت جهوده األولية بأن يهرب إلى الطرف اآلخر من 

الصحراء أربعين يوما ً . لذلك فإن كانت محاوالتك األولية في القيادة قد فشلت فأنت في الطريق الصحيح , 

 ( . 2000الفشل إلى األمام " و التعلم من أخطائنا )ال تستسلمي ! ينصحنا جون ماكسويل بـ " 

 اعرفي نفسك :  – 2

يفوق حقه . و لكن في القيادة من الضروري أن ا تقديرا ً نأال نقدر نفس 3:12يشجعنا بولس في رسالة رومية 

 نعرف نقاط قوتنا و خاصة نقاط الضعف لدينا . فمعرفة نقاط القوة يساعدنا في تنميتها و معرفة نقاط

 .  االضعف يساعدنا في تقرير كيفية التعويض عنه

 

 اعرفي نقاط قوتك :  – 1

 لقد تحدثنا في الدرس الثالث عن مواهبنا و شغفنا . 

 و ذلك يشكل نقطة انطالق ممتازة للتفكير في نقاط القوة الخاصة بك .



يسة أو المنزل و في المجتمع ال : ما هي األشياء التي يقولها الناس عنك في العمل أو في الكنثعلى سبيل الم

 و خاصة أولئك الذين يعرفونك بشكل أفضل ؟ 

 أشياء تحبين أو تتقنين فعلها .  5أو  4قومي بالتفكير بـ 

 و كيف تتمثل هذه األشياء خالل دورك القيادي الذي تفكرين فيه حاليا ً كيف لنقاط القوة هذه أن تظهر ؟

 اعرفي نقاط ضعفك :  – 2

يقولها الناس عادة عنك ؟ ما هي أنواع عندما تفشلين ما هو السبب عموما ً ؟ ما هي األمور السلبية التي 

 التي تميلين إلى تجنبها إن أمكن ؟  تالحاال

ً شكل تحديتنقاط ضعف  5أو  4قومي بالتفكير بـ  د من فعالية حبالنسبة لك , فكري كيف لهذه النقاط أن ت ا

 لي . ما الذي يمكنك القيام به للتعويض عن نقاط الضعف تلك ؟ قيادتك خالل وضعك الحا

 اعرفي دوافع قلبك :  – 3

حين تفكرين في " القيادة حيث وضعك هللا " ما هو الدافع الكامن وراء ذلك ؟ ما هو الدافع وراء رغبتك في 

رين ؟ ما هو المكان الذي أن تكوني في مقر قيادة ؟أو لخدمة احتياجات الناس ؟ أو لكسب انتباه أو مودة اآلخ

ر و جشع و حسد و غيرها في رغبتك بالقيادة ؟ كوني صادقة مع ذاتك و خوات الجسد " من فهتأخذه " ش

 مع هللا . 

تغير موسى خالل األربعين عاما ً التي أمضاها في الصحراء لم يعد أمير مصر و أصبح راعيا ً للخراف , 

عوضا ً عن كونه رجال ً " عظيم فالمقيم في الصحراء .  لودودلم يعد المنتقم الغاضب بل أصبح الشخص ا

( لقد أصبحت نقاط قوته 10:4( وصف نفسه بأنه " بطيء الكالم و اللسان " )خروج 22:7الكالم " )أعمال 

 , ضعفه و لكن في عيون هللا فقد كان على استعداد لقيادة شعبه . 

 استمعي لدعوة هللا :  – 3

لقد كان للقادة العظيمين في الكتاب المقدس في العهدين القديم و الجديد أمثال ابراهيم , موسى , يشوع , 

في وقت ما في حياة كل منهم قالوا " نعم " لدعوة فدعون , داوود , بطرس و بولس قاسم مشترك واحد ج

 .هللا

أنفسهم غير مؤهلين للقيادة و مع ذلك كانوا لم يكن اي منهم فردا ً متميزا ً في حين أن العديد منهم اعتبروا 

شعر بعدم الكفاية عندما يقول هللا لنا كما قال لموسى " ما نعلى استعداد ألن يكونوا مطيعين لدعوة هللا , قد 

( و لكن السؤال هو ما إذا كنا سنكون على استعداد الختيار أن نخطو 2:4تلك التي بيدك ؟ " )خروج 

 ملك بالنسبة هلل أم ال . نتخدام ما باإليمان و الطاعة و اس

بثيا لديها طاعندما كنت طفلة أحد اغنياتي المفضلة كانت " شمجر كان لديه مهماز بقر , داوود لديه مقالع , 

برة , راحاب لديها حبل , شمشون لديه فك حمار , هارون لديه عصا , مريم لديها بعض العطر و جميعهم ا

 ؟  فماذا تمتلكين بيدك   ما أنت  من قبل هللا " . أموا خد  استُ 

 اصنعي فريقا ً :  – 4



 إن واحدة من أهم المهام القيادية هي بناء الفريق الذي سوف يشاركك الرحلة . 

 ً  كيف تختارين فريقك ؟ ابحثي عن األشخاص النزهاء الملتزمين بقول الحقيقة حتى عندما يكون األمر جارحا

اشخاص امتلكوا الرؤية و لديهم الشغف ليروها تتحقق ,أشخاص نقاط قوتهم في مناطق الضعف لديك , 

 اشخاص أنت على استعداد أن تعطيهم حق محاسبتك ألنك تثقين في حكمهم على األمور و والئهم لك . 

تستطيعين االشخاص الذين تكونين على استعداد لتعطيهم السلطة لتصحيح أخطائك و االشخاص الذين 

 مشاركة سؤل قلبك معهم بحرية النك تعلمين أنهم سوف يظلون يحبونك على الرغم من أخطائك . 

بعد ليلة من الصالة اختار يسوع اثنا عشر ف .إن عدد االشخاص المقربين لك ليس عليه أن يكون كبيرا ً

 لى ثالثة منهم فقط . اتلميذا ً ليتبعونه و لكنه كان أقرب 

قومي ه هارون فقط الذي كان بالكاد يعرفه و لكن تم اختياره من قبل هللا كشريك لموسى . اختار موسى أخا

فريقك تدريجيا ً و من خالل الصالة , كوني ملتزمة بمحبتهم و تنميتهم و خدمتهم و ليس فقط ببناء 

 الستخدامهم لكي تحققي هدفك . 

ماع إلى سؤال قلب اآلخر و قصص االست في كثير من األحيان يبدأ بناء فريق بـ دروس فردية من خالل

 حياتهن و بناء الثقة بشكل تدريجي . 

أين وضعك هللا ؟ هل أعطاك رؤية لكي تقومي بتحقيقها ؟ هل قضيت الوقت في محضره لكي تكتشفي نقاط 

القوة و الضعف لديك و لكي تتفحصي دوافع قلبك ؟ هل دعاك و أكد لك أنه هذا هو الوقت لكي تجيبي 

 هل وضع أشخاص جديرين بالثقة في دائرة نفوذك ؟  دعوته ؟

 

 احفظي : 

فإني بالنعمة الموهوبة لي , أوصي كل واحد بينكم أال يقدر نفسه تقديرا ً يفوق  8 – 3:12رومية  •

منكم . فكما أن لنا في  لحقه بل أن يكون متعقال ً في تفكيره بحسب مقدار اإليمان الذي قسمه هللا لك

جسد واحد أعضاء كثيرة و لكن ليس لجميع هذه األعضاء عمل واحد . فكذلك نحن الكثيرين جسد 

واحد في المسيح و كلنا أعضاء بعضا لبعض و لكن بما ان المواهب موزعة بحسب النعمة 

ن وهب الخدمة الموهوبة لنا , )فلنمارسها( فمن وهب النبوءة فليتنبأ بحسب مقدار اإليمان و م

فلينهمك في الخدمة أو التعليم ففي التعليم أو الوعظ , ففي الوعظ أو العطاء فليعط بسخاء أو القيادة 

 أو إظهار الرحمة , فليرحم بسرور . فليقد باجتهاد 

هناك مواهب مختلفة و لكن الروح واحد و هناك خدمات مختلفة و الرب  11 – 4:12كورنثوس  1 •

أعمال مختلفة و لكن هللا واحد و هو يعمل كل شيء في الجميع و إنما كل واحد  واحد و هناك أيضا ً 

يوهب موهبة يتجلى الروح فيها ألجل المنفعة  فواحد يوهب عن طريق الروح , كالم حكمة و آخر 

كالم المعرفة وفقا ً للروح نفسه و آخر إيمان بالروح نفسه و يوهب آخر موهبة شفاء األمراض 

و آخر عمل المعجزات و آخر النبوءة و آخر التمييز بين األرواح و آخر التكلم بالروح الواحد 

ترجمة اللغات تلك . و لكن هذا كله يشغله الروح الواحد نفسه موزعا ً بلغات مختلفة و آخر 

 المواهب كما يشاء على كل واحد . 



 

 الحقيقة الرئيسية : 

تابعة ملتزمة و مبتهجة لقائد / ة تقوم بإرشادك الل كونك إن كنت تؤمنين أن هللا يدعوك للقيادة فإبدأي من خ

نين شخصية قيادة تلقائيا ً إن كو  تُ , تشاركك المعلومات و تمثل المسؤولية و السلطة في معظم الحاالت س  

 اتبعت هذه الخطوات . 

 

 ما هي إجايتك : 

و ابحثي عن شخص نال  راقبي القادة من حولك في العمل , الكنيسة , في مجتمعك و في عائلتك – 1

احترام و مودة الذين من حوله إن كان ذلك الشخص ليس موجودا ً في دائرة نفوذك فإبدأي بقراءة السير 

 الذاتية للقادة الجيدين الذين يعجبونك و دوني في دفتر يومياتك ما تعلمت من صاحبي النفوذ هؤالء . 

الكنيسة , في المدرسة , في العمل , في مجتمعك أو  تأملي في تجاربك الماضية كقائدة في المنزل , في – 2

 في عائلتك . سوف تتفاجئين بعدد الخبرات القيادية التي سبق لك أن حصلت عليها . 

 ما هي األمور التي تعلمتها من كل واحدة في هذه الخبرات سواء من النجاح أو الفشل ؟ 

 = مرتفع( 5= منخفض , 1قومي بتقييم مهاراتك القيادية في الفئات التالية على مقياس من )  – 3

 5 – 4 – 3 – 2 – 1جديرة بالثقة  

 5 – 4 – 3 – 2 – 1عادلة   

  5 – 4 – 3 – 2 – 1متواضعة   

 5 – 4 – 3 – 2 – 1مستمعة جيدة   

 5 – 4 – 3 – 2 – 1منفتحة   

 5 – 4 – 3 – 2 – 1رؤوفة   

 5 – 4 – 3 – 2 – 1حكيمة    

 5 – 4 – 3 – 2 – 1مبدعة   

 5 – 4 – 3 – 2 – 1حالمة )ذو رؤية(    

 5 – 4 – 3 – 2 – 1مرنة و قابلة للتكيف   

 5 – 4 – 3 – 2 – 1مشجعة لآلخرين   

 5 – 4 – 3 – 2 – 1تتخذين القرارات الجيدة في الوقت المناسب    



خذي بعين االعتبار القيام بفحص واقعي من خالل سؤال إحدى صديقاتك المقربات مناقشة تقييمك )أو  – 4

أو أقل . فكري بما  3اطلبي من بعض صديقاتك إكمال تقييم لك( بالنسبة للفئات التي حصلت فيها على 

اللواتي لديهن تقييم ستقومين بفعله لكي ترفعي درجة تقييمك أو قومي بالعمل مع أحد األشخاص في فريقك 

 لى في مناطق التقييم المنخفضة لديك . عأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المفتاح –الدرس العاشر : العمل الجماعي 

حين ندرس الكتاب المقدس و شخصية هللا , ال يسعنا إال أن نالحظ أن هللا ليس مهتما ً بالتضحية بالمستقبل 

 من أجل النتائج )المبهرجة( على المدى القصير . 

ففي ايام ابراهيم كان لدى هللا خطة واضحة إليصال حبه للعالم . تلك الخطة تضمنت على إنشاء عهد مع 

( 19 – 18:18ن يوصل إيمانه بإخالص السرته و أن تصل ذريته إلى العالم )تكوين رجل واحد من شأنه أ

كشعبه و تبع يسوع هذا النمط . فقد بدأ خدمته في مجتمع ريفي  راتيجيلقد اختار أمة صغيرة ذات مكان است

مع بعيد عن الجو الديني ألورشليم مع مجموعة من الصيادين و جامعي الضرائب و المنبوذين من المجت

 ر العالم و ال يزال يلهم القادة و األتباع حتى يومنا هذا ؟ بتطوير فريق غي  كيف قام بعد ذلك ف

 

 اختاري أعضاء فريقك من خالل الصالة  – 1

في الدرس السابق اقترحت أن تبدأي بالبحث عن أعضاء فريقك من خالل مراقبة أنواع شخصياتهن . هل 

ين و مجتهدين , مستعدين لتقييم أخطائهم , حريصين على التعلم , هناك أشخاص يمكنك الوثوق بهم ؟ صادق

مبتهجين في الروح , صادقين حتى عندما تكون الحقيقة جارحة , داعمين شغوفين في عالقتهم مع هللا , 

ألسرهم , لطيفين و محترمين مع كل من يلتقون بهم , ناضجين روحيا ً , غفورين , مسؤولين عن أفعالهم , 

 حبين ؟ كرماء و م

ذلك يبدو و كأنه قائمة مستحيلة طويلة من المؤهالت و لكن الهدف ليس الكمال في كل هذه المجاالت بل 

مجرد تقييم صادق من شأنه أن يساعدك على تحديد النقاط التي تحتاجون فيها إلى الرقابة من أجل إبقائهم 

و على قصص كل منهم من نقاط قوة و  خارج الحاالت التي محكوم عليهم فيها بالفشل . تعرفي على فريقك

تواصلهم مع بعض , األمور التي ترعبهم و  ةضعف , ما يحبون و يكرهون , مهاراتهم و اهتماماتهم , كيفي

تطورعالقتك مع كل منهم . شارك يسوع الحياة مع تذلك ليس من مقابلة واحدة بل على مدى الوقت حيث 

من المشي و األكل و النوم فيما بينهم . مع االستفادة من كل لحظة لتحديهم لكي ينموا و يتطوروا  –تالميذه 

 بئر في السامرة أو في الهيكل في أورشليم .  أو فيكأفراد سواء كان ذلك على ضفاف بحر الجليل 

ب السماوي األمع  قةعالالول يسوع الدراسية في أنحاء البالد  كما وضع نموذجا ً لكيفية تعميق صامتدت ف

 من خالل الصالة و معرفة كلمة هللا المكتوبة . 

ابحثي من خالل الصالة عن أشخاص شخصياتهم و نقاط القوة و الضعف و المهارات لديهم مختلفة عن التي 

ن ون و يتصرفون مثلنا و الذيثتمتلكين  مما سيتطلب تعميما ً منك  فعادةً ما يغرينا اختيار اولئك الذين يتحد

و لكننا نبني منظمة  .لديناالتي بنفس األنشطة التي نتمتع بها و لديهم نفس الذوق و الخلفية الثقافية يتمتعون 

لربما تكونين و ( قد ال يكون لديك فرصة بناء فريقك من الصفر 16:4"جسد" و ذلك يتطلب التنوع )أفسس 

فإن نقطة البداية واحدة "العالقات الفردية" قد ورثت فريقا ً قام ببناءه شخص آخر و لكن في كال الحالتين 

أن يسوع قضى الليل في الصالة قبل اختيار تالميذه االثنا عشر  16 – 12:6)فرد لفرد( يقول إنجيل لوقا 

 الئين سيرافقونه . 



ال شك أنه كان يراقبهم بين الجموع التي كانت تستمع له و لكنه احتاج إلى حكمة هللا و هدفه في االختيار 

ين ستشاركين معهم رحلة القيادة الخاصة ذالنهائي . ال تقللي من أهمية هذا القرار فهؤالء األشخاص هم ال

بك . سوف يفاجئك بعض من يختارهم هللا . أتساءل إن كان يسوع قد فوجئ باختيار هللا ليهوذا و إن كان 

 األمر كذلك كم من اإليمان تطلب يسوع لكي يعطي يهوذا إدارة الخزنة ؟ 

 

 توحيد الفريق  – 2

حالما توضع "أحجار البناء" لفريقك في مكانها و يبدأ العمل الحقيقي لبناء جسد متماسك مع هدف مشترك . 

ذلك يتطلب أوال ً منك كقائدة أن تكوني قادرة على التعبير بوضوح عن الرؤية التي أعطاها هللا لك . فإن 

فس الثورة هو امر أساسي و صعب . فإنك ال تريدين أن مشاركة تلك الرؤية بطريقة تجعل كل شخص لديه ن

يكون أعضاء فريقك مثل الرجال المكفوفين الذين وصفوا الفيل بشكل فردي كدعامة , حبل , فرع شجرة , 

 مروحة , جدار و أنبوب اعتمادا ً على وجهة نظر كل واحد منهم . 

دى أعضاء الفريق كلما زاد احتمال أن يكون لفكلما كانت العبارات التي تستخدم للتعبير عن الرؤية أبسط 

فهم مشترك و قدرة على التوحد في تحقيق الهدف . فإن تبسيط الرؤية ليس عادةً مهمة سهلة و ينبغي أن 

تؤخذ على محمل الجد . بعد أن تشاركي رؤيتك مع فريقك اطلبي منهم مشاركة ما تعنيه هذه الرؤية لهم و ال 

دون سؤالهم مشاركة أفكارهم . أما الخطوة الثانية تكمن في تحديد كيفية إنجاز تفترضي أنهم فهموا األمر ب

فريقك لهذه الرؤية . فإن تبادل األفكار يعد منهجية ممتازة لبناء الوحدة و الوضوح و الحماس و االلتزام 

يدعمن  للفريق . دعيني أعطيك مثاال ً , قد تكون رؤيتك " مجموعة من النساء الالتي يحبن و يشجعن و

 وبعضهن البعض في مسيرتهن مع هللا " أما كيفية تحقيق هذه الرؤية قد تكون من خالل دراسة كلمة هللا 

 عبادة مشتركة و خدمة البعض  لبعضهن اآلخر " .  وشراكة في الصالة 

 

 خدمة أحدنا لآلخر :  – 3

ف و المحبة و تشجيع بعضنا نحن ال نشبه يسوع أكثر إال عندما نعمل معا ً كجسد واحد , في وحدة الهد

( . لقد وجدت شخصيا ً أن تشجيع المنافسة بين أعضاء الفريق قد يسفر عن نتائج 21:17البعض )يوحنا 

ء الفريق و ضاسوف تعزز الغيرة و الفخر و عدم الثقة و الشك بين أعقصيرة األمد و لكنها في النهاية 

ذلك بدال ً من ذلك شجعي أعضاء الفريق على دعم و سوف تشتت انتباههم عن الرؤية المشتركة للفريق . ل

تشجيع بعضهم البعض و مساعدة اولئك الذين يكافحون و تعزيز الحب و الوحدة و التعلم المشترك . فإن 

كان لديك مجموعات صغيرة متعددة و مجموعة واحدة تزدهر بينما تتضاءل أخرى قومي بتشجيع قائد فريق 

قوموا بلقاءات فردية )فرد لفرد( مع أفراد المجموعة " المتضاءلة " لكي المجموعة " المزدهرة " لكي ي

 يتبادلوا األفكار . 

باإلضافة إلى أفكار أخرى تتمثل في عقد اجتماعات منتظمة للفريق حيث يشارك قادة الفرق نجاحاتهم و 

ضهم البعض , قومي إخفاقاتهم و يجدون حلول للمشاكل الراهنة التي يواجهونها بدال ً من التنافس مع بع

بتشجيعهم على وضع أهداف ألنفسهم و مجموعتهم و لكن تلك األهداف يجب أن تكون تلك التي تنسجم مع 

 حترام لبعضهم البعض في االفعال و الكالم و األفكار . نوا نموذج للحب و االكو  ليفريقك ككل . 



كان يسوع جاهزا ً دائما ً لقضاء الوقت مع أفراد و خاصة اولئك الذين كانوا حزانى أو مرضى أو 

مجروحين عاطفيا ً . كان لديه مهمة كبيرة مستحيلة اإلنجاز في ثالث سنوات من الخدمة لكنه لم يهرع أو 

 ( 19:5يهرب فقد كان سره باالستمرار يوميا ً بإخالص و إيمان و طاعة ألبيه )يوحنا 

 

 الحفاظ على منظمة " صحية "  – 4

إن تشجيع التعلم و النمو الفردي هو واحد من أهم االشياء التي يمكنك القيام بها كقائدة لتشجيع النمو  1   

الفردي و تطوير أعضاء فريقك . إن مساعدتهم على اكتشاف دعوة هللا لحياتهم يتطلب تقاسم حياتك معهم و 

التواضع من جهتك باإلضافة إلى الصالة باستمرار من أجلهم و االستماع  ذلك بدوره يتضمن الصدق و

بعناية آلمالهم و أحالمهم و القيام بكل ما باستطاعتك لمساعدتهم على أن يصبحوا ما دعاهم هللا من أجله . 

عين تلميذا ً فإن كانوا جديرين بالثقة و المسؤولية تعهدي إليهم بمهام تمدد إمكاناتهم . أرسل يسوع اثنين و سب

معهم و ما يجب أن إلى المدن التي كان ذاهبا ً إليها و أعطاهم تعليمات محددة جدا ً حول ما يجب ان يأخذوه 

يقولوه أو يفعلوه . فهل كانوا مجهزين تجهيزا ً كامال ً للخروج بأنفسهم ليشفوا المرضى و يعظوا اإلنجيل ؟ 

نا األحداث الحقا ً و لكن بقدرة هللا استطاعوا أن ينجزوا ما بالتأكيد لم يكونوا روحيين عمالقة كما كشفت ل

 ( 20 – 1:10أرسلهم للقيام به و حتى أنهم فوجئوا بالنتائج )لوقا 

هناك إغراء بأن تريدي بأن تحتفظي بأعضاء فريقك " تحت جناحيك " عند انتهاء تدريبهم و بعدما يصبحون 

! و أطلقيهم لكي يقوموا بما دعاهم هللا و جهزهم للقيام به و جزء ال يتجزأ من الفريق , قاومي تلك الرغبة 

ثقي أن هللا سوف يقيم أشخاص آخرين لكي ياخذوا مكانهم فبدون هذا سيصبح فريقك كمجموعة من 

 المراهقين المتمردين , مجهزين و لكن ليس لديهم مكان يذهبون إليه . 

 ركزي على قيمة اجتماعات الفريق  2   

جتماعات الفريق هادفة , مليئة بالمحبة و فرص التعلم للجميع قبل كل اجتماع قومي بوضع يجب أن تكون ا

جدول للمواضيع التي سيتم تغطيتها خالل االجتماع . ابدأي و أنهي كل اجتماع بالصالة , قومي بجدولة 

لة . حاولي تقدير المعلومات  الهامة في بداية االجتماع ليكون هناك وقت كاف للمناقشة واإلجابة على االسئ

ي يتطلبه كل موضوع من أجل تحديد طول االجتماع إن كان ذلك مهما ً للحاضرين , إن ذمقدار الوقت ال

التي يجب أن يستغرقها كل تقرير و كانت تقارير أعضاء الفريق جزء من االجتماع , قومي بتحديد المدة 

بما بإمكانكم تغطية العناوين فقط خالل قومي بإعطاء اإلرشادات حول المحتوى المتوقع لكل تقرير . ر

م استخدميه االجتماع و إعطاء التفاصيل من خالل تقارير كتابية مفصلة . إن وقت االجتماع هو وقت قي  

بحكمة لإللهام و التغييرات في االتجاه أو التركيز و توصيل المعلومات الهامة للجميع . أما كالم التصحيح 

مة بالنسبة لك كقائدة  و ليس علنا ً . إن اجتماعات الفريق يمكن أن تكون قي   ًلألفراد ينبغي أن يقال شخصيا

لتمييز المشاكل المحتملة في العالقات بين اعضاء الفريق . انتبهي لألمور التي تستبعد بعض اعضاء الفريق 

 و قومي بانشطة تشجع أعضاء الفريق على تطوير العالقات مع اولئك الذين لديهم أدوار مختلفة . 

 

 



 قضاء الوقت معا ً  3   

وا بقضاء الوقت معا ً كفريق قوموا بتقاسم الحياة كما يسمح لكم الوقت اطلبي من هللا طرق مبتكرة متعاست

مثل تقاسم المهام المنزلية , الخروج لتناول العشاء أو القهوة معا ً هذه هي األوقات التي تتكون  –للقيام بذلك 

 فيها العالقات .

تعلمي الضحك و البكاء  –ريق و ليست إضاعة للوقت فالشركة مع بعضنا البعض هي جانب هام في بناء ف

 مع اآلخرين باإلضافة لالستماع إلى قصصهم . 

 البقاء في حالة تأهب   4 

" تلك التهيجات الشخصية البسيطة التي تتفاقم و تنمو لتصبح كوني منتبهة للثعالب الصغيرة التي تفسد الكرم 

 (15:2كبيرة مع مرور الوقت )نشيد االنشاد 

مل مع ذلك أوال ً بالصالة و الحكمة فإن توقيت التطرق لهذه األمور و كيفية التطرق لها أمر بالغ األهمية تعا

( " الموبخ الحكم ألذن صاغية مثل قرط من ذهب و حلي من ابريز " 12:25كما هو الحال في )أمثال 

ي كثير من االحيان فموضوع ما إذا كانت كلماتك سوف تسيء للشخص أو تصبح زخرفة من ذهب يعتمد ف

على التوقيت . إن كتاب األمثال مليء باألحجار الكريمة الرائعة من الحكمة , قومي بأخذ الوقت للتأمل 

 بواحدة أو اثنين منها يوميا ً و سوف تبني مخزونا ً عميقا ً لتأخذي منه البصيرة . 

 تجنب اإلرهاق    5

إلرهاق العاطفي و الروحي . فمن الممكن أن تكون في الخدمة هي ا خفاقإن واحدة من أكبر مسببات اال

االحتياجات ساحقة و متطلبات الناس قد تستهلك كل شيء . فإن لم تكوني حذرة فستبدأين بالشعور بأنك 

تحملين العالم كله على كتفيك و أنك إن توقفت اللتقاط أنفاسك سوف يتهادى كل شيء حولك هذه كذبة من 

 ابليس و كبرياء . 

ل هو هلل و الناس هم ملكه ليس ملكك . قومي بدراسة حياة يسوع كانت هناك أوقات عندما انسحب فإن العم

ليبقى مع نفسه و أوقات أخرى عندما انسحب ليقضي الوقت مع تالميذه و أوقات أخرى عندما طلب الحشود 

كان لديه ثالث اهتمامه و لكنه سار بعيدا ً فليس هناك أي شخص يشعر بضغط الوقت أكثر من يسوع الذي 

سنوات فقط لتدريب و تجهيز اثنا عشر رجال ً لتغيير العالم و مع ذلك فإنه استغرق وقتا ً للتحضير و الراحة 

 و الصالة و التفكير و تطوير العالقات الفردية حيث لم يكن لدى هللا خطة احتياطية غير القيام بذلك . 

 

 احفظي : 

  .ميذي : إن كنتم تحبون بعضكم بعضا ًبهذا يعرف الجميع أنكم تال 35:13يوحنا  •

ي واحد و محبة واحدة و نفس واحدة و فكر واحد . أفتمموا فرحي بأن يكون لكم ر 4 – 2:2فيليبي  •

ال يكن بينكم شيء بروح التحزب و االفتخار الباطل بل بالتواضع ليعتبر كل واحد منكم غيره أفضل 

 كثيرا ً من نفسه مهتما ً ال بمصلحته الخاصة بل بمصالح اآلخرين أيضا ً . 

 



 الحقيقة الرئيسية : 

فين و لكن متحدين في الهدف و الحب لبعضهم البعض هو جوهر القيادة من أناس مختل (جسد)إن بناء فريق 

 الحقيقية . 

 

 ما هي إجابتك : 

 إن كان بإمكانك اختيار "فريق األحالم" لتحقيق رؤيتك , من الذي سوف تختارين و لماذا ؟  – 1

ما هي نقاط الضعف ؟ ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهينها في الفريق الذي أنت جزء منه حاليا ً  – 2

 و القوة لدى الفريق ؟ قد تعتقدين أن هذه اسئلة صعبة و لكنها اسئلة أساسية للقادة لكي يجيبوا عليها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الحادي عشر : مدعوة لكي تتبعي

 

صلحان يُ "اتبعني" لقد قال يسوع هذه الكلمات ألول مرة على شواطئ بحرالجليل الصخرية و ذلك لصيادين 

 شباكهما . 

يسوع يقول هذه الكلمات لتالميذه , " ال تخف  اليوم مازالباعه. ترك الشباك وات  بأما إجابتهما الفورية كانت 

 "1:43ألني فديتك دعوتك باسمك أنت لي "اشعياء 

, يستمع  ظروف حياتك   افةو لك , ان ترافقي خالق الكون الذي يهتم ألمرك   هذه هي الدعوة األولى لحياتك  

 ( 7:12كل يوم بالراحة و الحكمة و التشجيع )لوقا  و يمدك   عرف عدد شعر رأسك  يإلى قلبك , 

دعوة مخصصة تناسب وزناتنا  .و لكنه أيضا ً يخصص لكل واحدة منا دعوة خاصة من أجل هدف للملكوت

 شخصياتنا و ظروفنا .  والفردية 

سوف تتطلب الحياة بأكملها لتكتمل .  للبعض و كبيرة جدا ًقد تكون قوية جدا ً و المهمة تكون  قد إن الدعوةف

 ،فويليام ويلبرفورس الذي تناول القضية التشريعية للعبيد في انكلترا أخذ حياته باكملها ليحقق هذه الدعوة 

 كذلك الرسول بولس .

الفصول التي نمر بها استنادا ً إلى خبرتي الشخصية فإن معظم النساء تختلف دعوتهم الشخصية باختالف 

بالنسبة لي شخصيا ً فإن مواسم حياتي كانت متميزة : طالبة , زوجة شابة , أم , موظفة في عمل ف .بحياتنا

خالل كل موسم كنت مدعوة ألن اتبع يسوع و لكن األماكن التي قادني إليها و .التقاعد  ثمالخدمة  ومهني 

 ة جدا ً . ي لالنخراط بها كانت مختلفنالنشاطات التي جهز

أحمل صليبي و اتبعه " " نتعلمته هو أن يكون هدفي االول في كل يوم و كل فصل من فصول الحياة أما 

 (43:8)مرقس 

ففي السنوات دائما ً.وأمشي في خطواته  اسمع صوت الرب وأنا لن اتظاهر و أقول أنني عشت حياتي

خرين معتقدة أنني إن قمت بإسعاد اآلخرين فإنني بذلك أسعد هللا و لكن الماضية كنت شخصا ً يهتم بإسعاد األ

 ذلك األمر أصبح صعبا ً عندما اصبح إسعاد شخص ما يعني عدم إسعاد شخصا آخر ! 

فعندها اكتشفت أخيرا ً أنني فقط بحاجة إلى أن أعيش حياتي إلرضاء واحد )هللا( فعندها فقط تخلصت من 

ك الذي احياة و مرة أخرى اصبحت الحياة تتمحور حول عمل طاعة يومية بسيط لذالعقد و التعقيدات في ال

 دعاني لكي اتبعه . 

 ما هي الدعوة ؟ 

لن يعترفوا الكثيرون يتحدثون عن أناس لديهم دعوة خاصة أو "مهنة" )من الكلمة اليونانية " يدعو" و لكنهم 

  بأنه إن كان هناك "دعوة" يجب أن يكون هناك "من يدعو" .

نحن كمؤمنين متميزين بتلك الفكرة . في "الدعوة" أوس غينيس يعرف الدعوة بأنها " الحقيقة بأن هللا يدعونا 

 نفسه بحزم حيث كل ما نحن عليه , كل ما نفعله و كل ما لدينا يستثمر من خالل العيش بإخالص و إلى 

لك يعني أنني إن كنت أصمم برمجة ( . ذ2003ديناميكية كاستجابة على استدعاءاته و خدمته " )غينيس , 



للكومبيوتر في العمل أو أهتم بطفل مريض في المنزل أو أقدم المشورة إلمرأة في الكنيسة أو أخرج للعشاء 

 مع زوجي فإنني أفعل ذلك من أجل هللا الذي دعاني . 

ه الشكر هلل الرب " ر كل شيء باسم الرب يسوع رافعين بج" و مهما كان ما تعلمونه بالقول أو بالفعل , فلي

( إن كنت محرجة من أن آخذه معي , فلن أذهب  . إن قلت أمرا ً لم يكن يجب علي قوله 17:3)كولوسي 

أعلم أنه سمعني و أنه علي أن أطلب الغفران . هو قال أنه لن يتركني , و أنا أعرف أنه يراني و يعرف كل 

 أفعله و أفكر به . وما أقوله 

االنطباع أن الدعوة للخدمة هي دعوة ذو مستوى " أعلى " من الدعوة إلى إدارة  الكثير من الناس لديهم

كأم تعتني بطفلين في المرحلة االبتدائية , فهذين النوعين من الدعوات , خالل حياتي األعمال . لقد اختبرت 

شهر بعد  أعود إلى عالم إدارة االعمال بموافقة زوجي , تبعت تلك الدعوة خاللألن شعرت بدعوة هللا 

توقفي عن العمل لعشر سنوات , عدت إلى العمل ذاته في الشركة ذاتها , الشركة كانت قد توقفت عن 

ثم  التوظيف و لكن هللا تكلم في داخلي في الوقت المناسب , بقيت أعمل هناك لمدة ثمانية عشر سنة

 بالوضوح ذاته علمت أنه أصبح الوقت المناسب للتوقف . 

علمت أن هللا يدعوني لخدمة النساء . خالل ستة أشهر الشركة التي عملت بها  4- 3:2من خالل تيطس 

بيعت و المكتب أغلق بوقت قصير بعد ذلك . في الوقت ذاته أصبحت مديرة خدمة النساء في كنيستنا من 

من  خالل تجربتي الشخصية يمكنني أن أؤكد لكم أن الدعوة إلى الخدمة ليست اعلى أو أكثر روحية او أهمية

 الدعوة إلى إدارة األعمال .

 المسألة هي ما إذا كنا سنستمع و نطيع  دعوة هللا على حياتنا . 

كيف تكتشفين دعوتك ؟ الجواب البسيط هو بأن تقومي بتطوير عالقة شخصية مع هللا )الذي يدعوك( . بعد 

و لماذا انت فريدة من  ذلك , عليك أن تتحلي بالصبر و الطاعة و أطلبي منه أن يكشف لك من أنت و كيف

 نوعك , إنه سؤال يحب هللا اإلجابة عليه ! 

 العوائق إلتباع يسوع :  – 2

 بالنسبة للكثيرين , المسألة هي عدم معرفة ما يريده هللا منك و لكن القيام بذلك بكل األحوال ! 

 ما الذي يمنعك من إتباع يسوع عندما يدعوك ؟ 

القيام به ال معنى له فإنه ليس منطقيا ً و معقوال ً ! هللا إله نظام لكنه  منيالبعض يقولون ان ما يطلب  – 1

يرى األمور خارج العالم المادي و ما قد نعتقد أن ال معنى له اآلن هو في كثير من األحيان نتيجة لرؤيتنا 

( و طلب من 1:12المحدودة . طلب هللا من ابراهيم ترك منزله و الذهاب إلى بلد لم يذكر اسمه بعد )تكوين 

بة في معركة ضد جيش كبير مع ثالثمائة رجل فقط )قضاة جدعون إرسال آالف الجنود إلى ديارهم لمحار

( 43 – 1:11( سمح يسوع لـ لعازر أن يموت فقط لكي يقيمه من األموات بعد ثالثة أيام )يوحنا 25 – 1:7

 ( 15:9أعمال اختار هللا رجال ً اضطهد و قتل المسيحيين ليقود التبشير لالمم )

هل ،( في النهاية  إنها مسألة إيمان 27:1كورنثوس  1هللا يختار الضعفاء و ليس األقوياء لكي يحقق أهدافه )

أؤمن أن هللا يدعوني حقا ً و أن الذي ابتدأ عمال ً صالحا ً في حياتي سوف يتممه إلى يوم المسيح يسوع . 

 ( 6:1)فيليبي 



ي ففهناك ثمن للتلمذة ف !إنهم على حق ،يدعوني هللا الفعله صعب جدا ًخر يقول ان ما البعض األ – 2

األوقات السهلة سوف يكلفك ذلك الحق في اختيار طريقتك الخاصة أما في األوقات الصعبة سوف يكلفك كل 

 ( 6:11شيء و ربما حتى حياتك و لكن في النهاية فإن مكافأة األبدية تستحق الثمن )عبرانيين 

أن ما أعتقد أنه رسالة من هللا هو مجرد خيالي الخاص ؟ أحد االختبارات هي أن رؤية هللا  كيف أعلم – 3

 (11سوف تمجده و تعزز ملكوته أما رؤيتي الخاصة سوف تمجدني )عبرانيين 

ال أعلم كيفية االستماع و التعرف على صوت هللا . أليس من االسهل أن أسمح للظروف بأن تحدد ما  – 4

 ؟ يجب علي فعله 

ف يسوع ستسمعين ارخقال يسوع : " خرافي تصغي لصوتي " فإن كنتي من  27:10في إنجيل يوحنا 

صوته . السؤال هو هل ستستطيعين أن تميزي صوته من بين كل األصوات االخرى التي تحاول أن تحصل 

 على انتباهك . 

نميز صوت تماما ً كما أن الطفل يتعلم أن يميز صوت أمه ألن صوتها يصبح مألوفا ً بإمكاننا أن نتعلم كيف 

آبانا السماوي من خالل قضاء الوقت معه و قراءة الكلمة لكي نتعرف على شخصية هللا و لكي ننمي عالقتنا 

ألني عرفت ما رسمته " .ا ً أنه ليس صوتهمعه . بذلك فإننا عندما نستمع لصوت مناقض لكلمة هللا نعلم تلقائي

لكم . إنها خطط سالم ال شر ألمنحكم مستقبال ً و رجاء ً فتدعوني و تقبلون و تصلون إلي فأستجيب لكم و 

 (11:29. )إرميا "تلتمسونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبكم 

لبي بوعده بأنك إحدى خرافه و سوف أنا أؤمن أن دعوة هللا ال لبس فيها و ال يمكن تجاهلها بسهولة . طا

 تسمعين صوته . 

 

 تلبية الدعوة :  3

 إن إتباع يسوع هو خيار لمدى الحياة و قرار يومي على حد سواء .  –أ 

نه لن يوجد اي تحد سأواجهه في ذلك أل ينبغي علي كل صباح أن اختار أن أتبعه ذلك اليوم و أن اشكره

اليوم و هو لم يعدني لمواجهته و التعامل معه و اطلب منه مساعدتي على البقاء متيقنة من وجوده معي 

 طوال اليوم ثم أن أثق به أن يكشف إرادته خالل اليوم . 

 ممال ً أبدا ً . قد إن اتباع دعوة يسوع و استخدام الوزنات الالتي أعطاني لخدمة ملكوته ليس أمرا ً –ب 

تبدو هذه المهمة عديمة الجدوى و لكن أهميتها تكمن في أنني أقوم بذلك من أجل الرب " مهما عملتم 

فاجتهدوا فيه من صميم القلب و كأنه للرب ال للناس , عالمين انكم سوف تنالون المكافأة بالميراث من الرب  

 ( 24 – 23:3فإنما أنتم عبيد تخدمون الرب المسيح )كولوسي 

ا تذكرت األخ لورنس الذي تعلم أن يمارس " حضور هللا " حين كان يغسل األطباق . فإن كانت المهمة هن

التي نقوم بها تقود أحدهم إلى المسيح أو إن كنا نقوم بموازنة دفتر شيكات إن كان ذلك يتم في طاعة هللا 

 ه فالمهمة ليست مادية .فالذي يقوم بهاتين المهمتين على حد سواء يحصل على مكافأت



يريد  التيالتوقيت هام جدا ً خالل اتباع يسوع . فعندما يدعونا يسوع لكي نتبعه ربما يعطينا التعليمات  –ت 

منا أن نطيعها فورا ً أو ربما يحضر قلوبنا لما سيطلب منا القيام به في المستقبل . احرصي على عدم 

( في كثير 10 – 3:7و انتظري توقيته ثم تصرفي . )يوحنا افتراض أنه شيء يطلب منك أن تفعليه اآلن 

من األحيان كنت أتمنى لو كنت مثل أطفال اسرائيل في البرية يتبعون السحابة خالل النهار و عمود النار في 

الليل فإن ذلك يبدو واضحا ً جدا ً و سهال ً و لكنني حالما اذكر نفسي بأن لدي الروح القدس داخلي الذي 

 يوجهني .  يقودني و

إن إتباع يسوع المسيح ال يعني بالضرورة االستجابة الحتياجات و مطالب من حولنا فإن كنا نعتقد أنه ينبغي 

علينا أن نلبي كل حاجة و مطلب فإننا سنجد أنفسنا في حالة اضطراب مستمر , مسرعين لتلبية عدد كبير 

ج فقط األمور التي دعانا هللا لها و نثق بأن هللا من االحتياجات و لكن إن استجبنا لدعوتنا فإننا سوف نعال

سيدعو آخرين لكي يقوموا بتلبية الحاجات التي ال يمكننا االهتمام بها , إن كنا نقوم بتلبية الحاجة فقط سوف 

 نصاب باإلحباط عندما يكون الناس غير ممتنين أو غير مستجيبين لما نقدمه . 

ربما ال يعطينا رؤية واضحة لوجهة رحلتنا , لكنه سوف  عندما يدعونا يسوع لكي نتبعه ربما أو -

يقول لنا ما يجب علينا القيام به تاليا ً . لم يكن ابراهيم يعلم وجهته لكنه كان يعلم مما يكفيه لبدء 

 رحلته . في حين أعطى هللا لنوح تعليمات دقيقة جدا ً . لما هذا ؟ ألنه هو هللا . 

ارتفعت السماوات عن  ركم و ال طرقكم مثل طرقي يقول الرب فكما " ألن أفكاري ليست مماثلة ألفكا

 (9 – 8:55األرض كذلك ارتفعت طرقي عن طرقكم و أفكاري عن أفكاركم . " )أشعياء 

عندما يدعونا يسوع يجب أن نكون ممتنين لميزة أن نشترك في العمل معه , فهو بإمكانه أن ينجز العمل 

 بدوننا و لكنه بدال ً من ذلك جعلنا شركاء له . 

إن إتباع دعوة هللا هو التزام لمدى الحياة . فقد تتغير األوضاع و الظروف و حتى األهداف قد تتغير  -

 وجد وقت للتقاعد من دعوتنا . مع مرور الوقت و لكن ال ي

كانت األم تيريزا تعلم في مدرسة ثانوية في كالكوتا عندما أصيبت بالسل و أرسلت إلى دار جيلنغ للراحة و 

هناك على متن القطار تلقت دعوة للعمل مع الفقراء الذين يعيشون هناك  ىا الفي طريقهفاالنتعاش . 

األمر هو الذي أبقاها مركزة على الفقراء في كالكوتا لبقية  فوصفت هذه الدعوة بأنها "أمر" و كان هذا

 حياتها . 

 

 إغراءات )تجارب( الدعوة :  – 4

الغرور : بعض الذين اختبروا دعوة هللا يظهرون انطباع أن هللا قد اختارهم ألنهم أكثر روحانية و أكثر  –أ 

قداسة و صالح من اآلخرين و لكن بولس يقول " بل إن هللا قد اختار ما هو جاهل في العالم ليخجل الحكماء 

فسه اختار أن يكون سعيدا ً بضعفه " و قد اختار هللا ما هو ضعيف في العالم ليخجل المقتدرين" و بولس ن

( الكبرياء خطيئة خطيرة تدمر اإلنسان و تدعو لمقاومة 9:12كورنثوس  2لكي تخيم عليه قدرة المسيح " )

 (5:5بطرس  1,  18:16هللا )أمثال 



الحسد : عندما نرى شخصا ً آخر أكثر سعادة أو أكثر نجاحا ً من أنفسنا خاصة اولئك الذين لديهم  –ب 

)أمثال هب و دعوة مماثلة لنا هل يجعلنا ذلك نشعر بالحزن ؟ إن كان األمر كذلك و الحسد موجود فإن موا

 ( يحذر من أن " الحسد ينخر في العظام " 30:14

الطمع : هل تفعلين ما تفعلينه ألنك مدعوة لذلك أو ألن ذلك سيجعلك ثرية ؟ " ال يمكنك خدمة هللا و  –ت 

 (24:6المال " )متى 

 

 ظي : احف

" اتكل على الرب بكل قلبك و على فطنتك ال تعتمد . اعرف الرب في كل طرقك و  6 – 5:3أمثال  •

 هو يقوم سبلك " 

 " يقول الرب : أعلمك و أرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني ترعاك "  8:32مزمور  •

 

 الحقيقة الرئيسية : 

عندما يدعونا  يسوع لكي نتبعه , لن نعرف كل خطوات رحلتنا و لكنه سوف يظهر لنا الخطوة التالية التي 

 علينا إتخاذها باتجاه وجهتنا النهائية , و هذا يكفي . 

 

 إجابتك : 

 ما هي دعوتك في هذا الموسم من حياتك ؟  – 1

 

 ما الذي يدعوك هللا لفعله اليوم ؟  – 2

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاني عشر : التأمل , االحتفال , التكليفالدرس 

 التأمل :  – 1

 في نهاية هذه الدروس التي تناولناها في هذا الكتيب , ما هي االشياء الثالثة التي تأملين أال تنسيها أبدا ً ؟ 

  –أ 

  –ب 

  –ت 

 االحتفال :  – 2

أملي بتلك المشاركات و اطلبي خرين في المجموعة خالل هذه الدروس , تقومي بالتفكير في مساهمات األ

 من هللا أن يعطيكي كلمة تشجيع  لكل شخص منهم . 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

 التكليف :  – 3

 صالة التكليف : 

" آبانا , أشكرك ألن كالمك يعطي النور . أشكرك ألن كلمتك حية و مليئة بالقوة . أشكرك يا أبي ألنك 

الهدوء و التوازن و ضبط النفس . أنا أملك قوتك و قدرتك ألنك أهلتني وهبتني روحا ً من القوة و الحب و 

كخادمة و كمبشرة للعهد الجديد ) للخالص بيسوع المسيح ( . أنا أسعى ما وراء و أمتد إلى األمور 

الحياة التي .  ان ليس أنا بل المسيح يحيا في  الموضوعة أمامي . أنا صلبت مع المسيح و مع ذلك أحيا و لك

ن في الجسد أحياها باإليمان بابن هللا الذي أحبني و اسلم نفسه من أجلي . اليوم أتفق و أخضع اها اآلأحي

لكالمك أبي . كالمك دائما ً أمام ناظري أبقيه في دواخل قلبي . ألن كالمك هو الحياة بالنسبة لي و الصحة 

, اليوم لن أدع الرحمة و اللطف و الحق  جسدي , قلبي يبقى متيقظا ً ألن منه تخرج ينابيع الحياةلو الشفاء 

أن تتخلى عني بل سوف أتقلدها في عنقي و أكتبها على صفحة قلبي فلذلك سأحظى بالرضى و حسن السيرة 

أتأمل ليال ً و نهارا ً لذلك أكون مثل  بهافي عيون هللا و الناس . اليوم فرحي و رغبتي في شريعة الرب و

تعطي ثمرها في حينه و ورقها ال يذبل و كل ما أصنعه ينجح . و اآلن شجرة مغروسة عند مجاري المياه 

,  2005آمين )كوبالند ,  .شكرا ً هلل الذي يقودني في موكب النصرة في المسيح . باسم يسوع المسيح أصلي
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