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لػهل وػاٌاة ووشقة أو شرًّا البذ وًه ، ولمي ٌستؼٍغ أى ال َجب أى َموى ا

ٌستهتغ بأوقات فراغًا .  إى المتاب الهقذس َشجػًا أى َموى لًا ووقف 

                           إَجاٌب تجاه الػهل وهزا ؼمس التوقػات السائذة ٌف الهجتهغ .                                                                     

ٌف هزه الذراسة ، سوف ٌستػرض صورة نتابٍة بالًسبة لها َجب أى َموى 

ٌٍ الػهلٍة .  ؼلٍه ووقفًا وي الػهل . وأًَظا سًفحص بػط الهػا
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 ( قراءة سرَػة . 3 - 1اقرأ ) تك 

نتفاء ورعا وا الذلٍل     ٌف الػهل  ؟ الهوجود ٌف هزا الجسء ؼلى أى هللا َػهل وَجذ ا

 إلى أي وذى جػل هللا اإلٌساى ؼاوالً وثله  ؟  هل َػهل اإلٌساى ٌٍابة ؼي هللا  ؟   

 وارا ٌقرأ هًا ؼي االحباغ ٌف الػهل ؟   

ذاد ، وا الزي َجزب اٌتباهل ، وتجذه وختلًفا ٌف ٌظرة المتاب الهقذس ٌف عوء هزه األؼ  

 للػهل وٌظرة الػالن حولل  ؟  إلى أي وذى تبًٍت ٌظرة وجتهػًا السلبٍة للػهل ؟ 

إى ناى هللا قذ أراد لًا أى ٌػهل وأؼؼاٌا القذرة ؼلى أى ٌفػل رلل فػلًٍا وسئولٍة أى   

( لترى نٍف رأى ووسى الًبً الؼرَقة التً  53 - 53:  53ٌػهل بأقصى اوماٌٍاتًا  ،  اقرأ ) خر 

  ا ؟وظف هللا بها الرجال نحرفٍٍي ،  هل لذَل ٌفس االتجاه  ،  اى تستخذم وواهبل نها فػلو
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 " لقذ أصبحت غٍر فػال . . . . . فأٌا ؼاطل " ! ! 

َجب أى ٌذرك الفرق بٍي الػهل و التوظٍف . أى َموى اإلٌساى غٍر ووظف ٌف وظٍفة َتقاعى 

ؼلى الػهل ، أو أٌه ال قٍهة له . ففً داخل المًٍسة  ؼًها أجًرا ال َػًً ؼلى اإلؽالق أٌه غٍر قادر

جهٍغ األؼظاء لذَهن شًء َساههوى به ، وهزا هو الًهػ الحق للهجتهغ .                               

نتب الؼرق الهختلفة التً َجب أى ًَظر الشخص الهسٍحً                      6 - 2:  21اقرأ ) رو  ( وا

هته وغ اآلخرَي . ونًقٍط لزلل ، فمر نٍف َختلف ٌهػ هزا الػالن             بها لًفسه ولهساه

 ؼي رلل وثل : تشجٍغ الؼبقٍة ، االٌشغال بالًفس ، واالستقالل ؼي اآلخرَي . 

واهً ووهبتل ؟ ) قذ َساؼذك قائذ ٌف المًٍسة أو صذَق تثق به ؼلى أى تتػرف ؼلى وا   

 َهمًل أى تساهن به ( . 

ه البؼالة ، نٍف تستؼٍغ هزه الثقة أى تساؼذك ؼلى إَجاد قٍهة إرا وررت بظرف تواجه فٍ  

ٌٍ الشخص الػاؽل  و وساههة ٌف المًٍسة ؟ نٍف تساؼذك ٌف ؼالقتل بهجتهػل ؟ ؼادة وا َػا

 وي االنتئاب فاالحتٍاج الهادي ووجود بمل تأنٍذ . 

( لترى نٍف ناى بولس الرسول َحث المًٍسة ٌف رووٍة اى تساؼذ  25 - 7:  21اقرأ ) رو   

وي هن ٌف ؼوز . اى نًت ٌف وظٍفة فمر ٌف شخص تػرفه ال َػهل .                                          

 رات وهً حاعرة بزهًل . ثن فمر ٌف نل وي هزه الػبا

 :   إلى أي وذى أٌت صادق ٌف حبك ، ٌف صالتك ، وٌف ضٍقاتك ؟  
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قذ تكوى ٌف وظٍفة ال تػطٍك الرضا الكاٌف ، وتشػر أٌك ال تستطٍغ أى تفػل أي شًء حٍال 

 رلك . 

(  16:  2اٌٍة ، قارى هزا باإلثهار ٌف الػهل الهوؼود به ٌف ) تل ( ورة ث 12 - 25:  5اقرأ ) تل   

 فال َجب أى تؼغً ؼلًٍا الخؼٍة التً ٌف الػالن . 

لخص ٌصٍحة بولس للػبٍذ ٌف نولوسً . نٍف ستغٍر رد فػلل إرا (  12 - 11:  5اقرأ ) نو   

 ( ؼلى وعػل بالًسبة للػهل ؟  15ؽبق بوؼً ) ع

إى كاى هزا أوًرا لن تختبره ، ربها َكوى هًاك شخص تػرفه ٌف وظٍفة كهزه وسٍرحب 

 باهتهاوك وتػضٍذك بالصالة . 

(  23 - 4:  5تس 1ؼي الزَي ال َرَذوى أى َػهلوا . اقرأ ) الهقذس شًٍئا  َقول المتاب  

نتب نل وا َقوله بولس الرسول ؼي الزَي ال َػهلوى . وارا  ناى تأثٍرهن ؼلى المًٍسة ؟ نٍف وا

 ناى َجب أى َػاول هؤالء ؟ هل ًَؼبق هزا بأي حال وي األحوال ؼلى نًٍستل ؟ 

التً استخذوها بولس هًا ال تػًً المسل ولمي ناى َراد بها رفط  إى نلهة الػؼل

 لألشغال حٍث َوجذ ؼهل . 

ً جًٍذا للتسالوٌٍمٍٍي . صلِّ أى َموى خذام نًٍستل وثالً جًٍذا  لقذ ناى بولس الرسول وثاال

 لالتجاه الهسٍحً ٌحو الػهل . 
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َقول الػض بتفرقة زائفة بٍي الػهل الهسٍحً و الػهل الػالهً لذرجة أٌه تكوَّى لذَهن 

هزه الذراسة  وقٍاساى وختلفاى ٌف السلوك ، أحذهها للػهل ، واآلخر للبٍت و الكًٍسة . ٌف

ا ٌف بابل .  ًٍ  سًرى طرًقا وختلفة ٌظر بها داٌٍال إلى ؼهله كشخص َخذم ولكًا وثً

لذاٌٍال ؟ ؼلى أي أساس بًٍت هزه  ( وا هً السهػة التً ناٌت 32قراءتل ) د ٌف عوء  

 السهػة ؟ هل هًاك أي دلٍل ؼلى أى السلؼة و الغًى الهغذق قذ فاعا ؼلٍه حتى هاوة رأسه ؟ 

أي ؽرَقة وي خالل سلوك داٌٍال . هل ٌوؼٍة ؼهلل تجػل اسن هللا لن َهي اسن هللا ب  

َهجذ ؟ صلِّ وي أجل الهسٍحٍٍي الزَي ٌف سلؼة أو وًصب أى َستهروا وػتهذَي ؼلى هللا .      

ا وي أى َموى له أؼذاد . . . . .                               ًٍ ا أوتوواتٍم ًً  ال َوجذ أي رجل وي رجال هللا وحص

( لهارا ناى لذاٌٍال أؼذاء؟ نٍف حاولوا وحاولة أخٍرة أى َجػلوه َسقػ؟  15 - 2:  4اقرأ ) دا   

 وارا ناى رد فػل داٌٍال ؟ 

هل واعح للجهٍغ ٌف ؼهلل أٌل شخص وسٍحً وؤوي ؟ هًاك بػط الهسٍحٍٍي الزَي   

ألخالٌق .                      َستهسأ بهن ٌف ؼلههن بسبب إَهاٌهن ، أو نفاءتهن ٌف الػهل أو وستواهن ا

) قلٍل وي الهسٍحٍٍي َستهسأ بهن ألٌهن َتصرفوى تصرفات غرَبة ( وا هو الشًء الهشجغ ٌف 

 حٍاة داٌٍال لهي ٌف وثل هزا الوعغ ؟ 

ٌف عوء هزا صلِّ ألجل ٌفسل ) إى ناى هزا ًَؼبق ؼلٍل ( وصلِّ ألجل وسحٍٍي آخرَي نوٌوا 

 ٍر إرادتهن . ألٌفسهن أؼذاء ٌف الػهل بغ
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راحة ولكي وي البذاَة وضغ   هًاك وحاوالت ؼذَذة لكً َػهل اإلٌساى كل أَام األسبوع بال

 هللا لألٌساى ٌهًطا للػهل . 

نرتل هزا الًهػ الزي  22 - 6:  13( ثن اقرأ ) خر  5 - 1:  1اقرأ ) تل    ( لمً تستػٍذ إلى را

 وعػه هللا . لهارا أراد هللا لإلٌساى أى َرتاح ؟ 

 هل تػهل لهذة ستة أَام ثن تسترَح ٌف الٍوم السابغ ؟   

كتب أي شًء فػلته ٌف آخر َوم راحة وكاى ٌف إوكاٌك أى تفػله ٌف أي َوم آخر حتى َكوى ا 

كثر .   َوم الراحة وًػًشا أ

َهٍل الهسٍحٍوى إلى أى َجػلوا َوم األحذ َوم ؼبادة وأًَظا راحة . هل أَام اآلحاد وسدحهة   

احة ؟ نن وي الوقت تػؼٍه للػبادة ٌف رلل جًذا بالػهل حتى إٌل ال تستؼٍغ أى تػتبرها أَاًوا للر 

 الٍوم ؟ 

لقذ حاول الٍهود ٌف أَام الهسٍح إبقاء َوم السبت للراحة بمثٍر وي الًظن و القواٌٍي ، وٌف       

التالوٍز َقؼفوى السًابل ) أي َحصذوى (             ( ٌقرأ ؼي الفرَسٍٍي حٍي رأوا  15 - 15:  1) وس 

( وارا ناى رد فػل  12:  52قالوا  " إى هزا ال َحل ٌف السبت "  فهو ؼهل ناى وحرًوا ) خر 

 الهسٍح لهزا االتجاه الصارم ؟ 

ء بالقواٌٍي بذرجة أٌه لن َػذ را فائذة لل ؟     إلى أي وذى تجذ أى َوم راحتل وٌل
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َػهل صاًٌػا للخٍام . ولمي نالً وًهها ناى  ناى السٍذ الهسٍح َػهل ٌجاًرا وناى الرسول بولس

( رأًَا نٍف وصف بولس هزا وصًفا  5تس1َػظذ ٌف بػط األوقات وي اآلخرَي  .  وٌف ) 

صحًٍحا. فقذ تحذث بالتفصٍل ؼي وبذأ أى الهسٍحً الخادم َجب أى َمافأ وادًَا ٌف                         

 ؟   ( نٍف تلخص هزا الهبذأ 23 - 2:  7نو 2) 

اى نًت ٌف وظٍفة تػهل فٍها ٌصف الوقت فقػ ولٍس وقًتأ ناوالً ابحث ؼي شخص وسٍحً 

 وؤوي ٌاعج وَشغل وظٍفة وػه وا تػهلهته هزا االسبوع . 

 

 

 

 

 

 

 

 


