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مالحظات
• ملاذا ندرس هذا املوضوع :

نــدرس هــذا املوضــوع ألنــه يلمــس اختبارنــا اليومــي لــكل مواعيــد اهلل لنــا بالنصــرة. 
فاإلنســان ال يقــدر أن يحقــق نصــرة روحيــة مبفــرده، لكننــا نعلــم أن املســيح قــد هيــأ 

لنــا كل مــا نحتاجــه للنصــرة بعمــل صليبــه وقيامتــه.

ــة  ــه الروحي ــداء حليات ــة كأع ــد اخلطي ــم وجس ــس والعال ــه إبلي ــذي يواج ــان ال فاإلنس
ــرة. ــه للنص ــذي يحتاج ــم ال ــدس كل الدع ــروح الق ــيح وال ــي املس ــد ف يج

وفــي هــذا املوضــوع نتعلــم عــدة مفاهيــم أساســية عــن الصليــب والقيامــة وإماتــة 
الــذات واختبــار حيــاة املســيح فينــا.

• وميكن دراسة هذا املوضوع في أربع جلسات :

مقدمة املوضوع - األعداء احلقيقيون. اجللسة األولى: 

معنــى املــوت مــع املســيح - كيفيــة اختبــار االحتــاد مــع املســيح  اجللسة الثانية: 
ــه. فــي موت

كيفية اختبار االحتاد مع املسيح في قيامته. اجللسة الثالثة: 

تطبيقات عملية. اجللسة الرابعة: 

• ومع نهاية هذه الدراسة نكون قد وصلنا إلى :

١- حتديد األعداء الذين يواجهوننا.

٢- الفهم الصحيح لالحتاد مع املسيح في موته وقيامته.

٣- حتديد خطوات عملية للموت عن الذات واحلياة في املسيح.

4- مناقشة التطبيقات العملية للموضوع.
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مالحظات
• الشواهد الكتابية املقترحة : 

 ٣:5٣ إش    ٢0-١٩:٣0 تث    ٩:٣٩ تك 

 5:٣4 ١:٢٣               مز  مز   ١0 ،٩:٢٢ مز 

 ٣4:١04 4:5١               مز  مز    4:٣7 مز 

٣5-٣٣:١٢ ١:٦، ١0، ٣٣              متى  متى    ١٣:١٣٩، ١٦ مز 

٢٢:١٢-٣١ ٣0:١٢               لو  مر    ٣١:8 مر 

 ١٦:١٣ يو     ٢-٢٦0:١٢ يو     ٣4:8 يو  

 ٢0:٢0 ٢٣:١7                يو  يو   ٦:١، ١٩4 يو 

 5:١5 ١5:٣١               يو  يو    ١5:٢١ يو 

 4:7 ١:١٢                رو  رو    ١:٦-١٣ رو 

  ٣٦:١١ رو    ٢5 ،٢4:7 رو    ٣7:8 رو 

 ١٦:٢ ٣0:١               ١كو  ١كو    ٩ ،8:١4 رو 

 ١4:٢ 5:١، 7               ٢كو  ٢كو  ١كو ٩:٣  

 ١، ٢١5 ،١4:5 ٢كو     7:4 ٢كو  ٢كو ٣:١8  

 ١٩:4 ٢0:٢               غل  غل  ٢كو ٢0:5  

  ١4:٢ أف     ١7 ،١4:٦ غل    ٢4:5 غل 

١٢:٦ أف    ١، ١٦5:4 أف    ١٩:٣ أف 

 ١٣:4 في     7:٢ في    ٢١:١ في 

 ٢4 ،١0:١ 4:4-7               كو  في     ١4-8:٣ في 

١4:٢ ١:٣-4                عب  كو     ٢0:٢ كو 

 8:5 ١:4-٣                ١بط  يع    ٢:١٢ عب 

 4:5 ١5:٢-١7 ١                يو  ١يو  ٢بط ٣:١8  

١٢، ١٣:5 رؤ    ١١:4 رؤ 

  

 



٦
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مالحظات
املقدمة

• نعيش كأوالد وأبناء للملكوت في صراع روحي مع قوى الشر.

• لكن الكتاب املقدس يعدنا في املسيح يسوع بالنصرة والغلبة.

)رو 8 : ٣7( »وََلِكنََّنا فِي َهِذِه َجِميِعَها يَْعُظُم انْتَِصارُنَا بِالَِّذي أََحبََّنا« 

ْيَطاَن حَتَْت أَرُْجِلكُْم َسِريعاً« الَِم َسَيْسَحقُ الشَّ )رو ١٦: ٢0( »وَِإَلُه السَّ

)رؤ ١٢: ١١( »وَُهــْم غََلُبــوُه بـِـَدِم احْلََمــِل وَبِكَِلَمــِة َشــَهادَتِِهْم، وََلــْم يُِحبُّــوا َحَياتَُهْم َحتَّى 

امْلَوِْت«

َّكُْم أَقِْويـَـاُء، وَكَِلَمُة اهلِل ثَابَِتــٌة فِيكُْم، وَقَدْ )١يــو ٢: ١4( »كََتبـْـُت ِإَلْيكـُـْم أَيَُّها األَْحــَداُث ألَن
رِّيرَ«  غََلبُْتُم الشِّ

َِّنا يَُسوَع امْلَِسيِح« ِ الَِّذي يُْعطِيَنا الَْغَلَبَة بِرَب )١كو ١5: 57( »ُشكْراً هلِلَّ

ََّنا ِ الَّــِذي يَُقودُنـَـا فِي َموِْكــبِ نُْصرَتِهِ فِي امْلَِســيِح كُلَّ ِحــٍن.. ألَن )٢كــو ٢: ١4( »ُشــكْراً هلِلَّ

 رَائَِحُة امْلَِسيِح الذَِّكيَِّة«

• ولكي نختبر هذه الغلبة علينا أن نتعرف ونحدد األعداء احلقيقين.

• ثم نكتشف سبل اهلل لنوال النصرة في املسيح واختبارها.
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٩

مالحظات
 
ً
أوال

من هم األعداء الحقيقيون؟

ــن  ــس م ــم، لي ــر عليه ــا أن ننتص ــداء دُعين ــة أع ــدس أربع ــاب املق ــا الكت ــف لن يص
بينهــم البشــر. فالبشــر ليســوا أعداءنــا بــل هــم موضــوع محبــة اهلل، ولذلــك علينــا أن 

ــم )أف ٦: ١٢(.  ــن أجله ــنا م ــع نفوس ــم ونض نحبه

I. العدو األول: جسد اخلطية

وجنده بأسماء مختلفة.. وهو العدو الداخلي

1. اإلنسان العتيق

• )رو ٦: ٦( »َعامِلـِـنَ َهــذَا: أَنَّ ِإنَْســانََنا الَْعتِيــقَ قـَـدْ ُصِلــَب َمَعُه لُِيبَْطــَل َجَســُد اخْلَطِيَِّة كَيْ 

الَ نَُعودَ نُْسَتْعَبُد أَيْضاً لِلَْخطِيَِّة«.

• )كو ٣: ٩( »الَ تَكِْذبُوا بَْعُضكُْم َعَلى بَْعٍض، اذْ َخَلْعُتُم اإلِنَْساَن الَْعتِيقَ َمَع أَْعَمالِه«

ــابِِق اإلِنَْســاَن الَْعتِيقَ الَْفاِســَد بَِحَســبِ • )أف 4: ٢٢( »أَْن تَْخَلُعــوا ِمــنْ ِجَهــِة التََّصرُِّف السَّ

 َشَهَواِت الُْغرُورِ«

2. جسد اخلطية أو اجلسد

• )رو ٦: ٦( »َعامِلـِـنَ َهــذَا: أَنَّ ِإنَْســانََنا الَْعتِيــقَ قـَـدْ ُصِلــَب َمَعُه لُِيبَْطــَل َجَســُد اخْلَطِيَِّة كَيْ 

الَ نَُعودَ نُْسَتْعَبُد أَيْضاً لِلَْخطِيَِّة«

َهَواِت« • )غل 5: ٢4( »وََلِكنَّ الَِّذيَن ُهْم لِلَْمِسيِح قَدْ َصَلُبوا اجْلََسَد َمَع األَْهَواِء وَالشَّ

3. اخلطية الساكنة فينا

اِكَنُة فًي« • )رو7: ١7( »اآلَن َلْسُت بَْعُد أَْفَعُل ذَلَِك أَنَا بَِل اخْلَطِيَُّة السَّ

َّــاُه أَْفَعــُل َفَلْســُت بَْعــُد أَْفَعُلــُه أَنَا بـَـِل اخْلَطِيَُّة  • )رو7: ٢0( »َفــإِْن كُنـْـُت َمــا َلْســُت أُرِيــُدُه ِإي

اِكَنُة فِيَّ« السَّ
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مالحظات
• )رو7 : ٢٣، ٢4( »أَرَى نَاُموســاً آَخرَ فِي أَْعَضائِي يَُحارُِب نَاُموَس ذِْهِني وَيَْســِبيِني ِإَلى نَاُموِس 

ــِقيُّ! َمــنْ يُنِْقذُنـِـي ِمنْ َجَســِد  اخْلَطِيَّــِة الْكَائـِـِن فـِـي أَْعَضائـِـي. وَيِْحــي أَنـَـا اإلِنَْســاُن الشَّ
َــوِْت؟« َهذَا امْل

وهذا ما سنتناوله بالدراسة املستفيضة هنا :

II. العدو الثاني: إبليس

وهذا  هو العدو الروحي الرئيسي اخلارجي

• )١بــط 5: 8( »اُْصُحــوا وَاْســَهرُوا ألَنَّ ِإبِْليــَس َخْصَمكـُـْم كَأََســٍد زَائـِـٍر، يَُجوُل ُملَْتِمســاً َمنْ 

يَبَْتِلُعُه ُهَو«

• )أف٦: ١١( »الَْبُســوا ِســالََح اهلِل الْكَاِمــَل لِكـَـيْ تَْقــِدرُوا أَْن تَثُْبُتــوا ِضــدَّ َمكَايـِـِد ِإبِْليــَس «

)راجع دراسة الصراع الروحي للنصرة على إبليس(

العدو الثالث: العالم  .III

• العالــم مبعنــى املبــادئ والقيم التــي يحكم إبليس بهــا العالم، فهو رئيس هــذا العالم

• العالم مبعني محبة األشياء التي في العالم

• )١يــو ٢: ١5( »الَ حُتِبُّــوا الَْعاَلَم واَلَ األَْشــَياَء الَّتـِـي فِي الَْعاَلِم. ِإْن أََحبَّ أََحدٌ الَْعاَلَم َفَلْيَســْت 

فِيهِ َمَحبَُّة اآلِب«

ِ؟ َفَمــنْ أَرَادَ أَْن  • )يــع4: 4( »أَيَُّهــا الّزُنـَـاةُ وَالّزَوَانـِـي، أََمــا تَْعَلُمــوَن أَنَّ َمَحبَّــَة الَْعاَلِم َعــَداوَةٌ هلِلَّ

»ِ يَكُوَن ُمِحّباً لِلَْعاَلِم َفَقدْ َصارَ َعدُّواً هلِلَّ

• )١يــو5: 4( »ألَنَّ كُلَّ َمــنْ وُلَِد ِمــَن اهلِل يَْغِلُب الَْعاَلَم. وََهِذِه ِهَي الَْغَلَبــُة الَّتِي تَْغِلُب الَْعاَلَم:
 ِإميَانَُنا« 

العدو الرابع: املوت  .IV

• )١كو ١5: ٢٦( »آِخرُ َعُدوٍّ يُبَْطُل ُهَو امْلَوُْت«

• )١كــو ١5: 54( »وََمَتــى َلِبــَس َهــذَا الَْفاِســُد َعــَدَم َفَســادٍ وََلِبــَس َهــذَا امْلَائـِـُت َعــَدَم َموٍْت 

َفِحيَنِئٍذ تَِصيرُ الْكَِلَمُة امْلَكُْتوبَُة: ابُْتِلَع امْلَوُْت ِإَلى غََلَبٍة« 

• )١كو ١5: 55( »أَيَْن َشوْكَُتَك يَا َموُْت؟ أَيَْن غََلَبُتِك يَا َهاِويَُة؟«

ا َشوْكَُة امْلَوِْت َفِهَي اخْلَطِيَُّة، وَقُوَّةُ اخْلَطِيَِّة ِهَي النَّاُموُس« • )١كو ١5: 5٦( »أَمَّ

َِّنا يَُسوَع امْلَِسيِح« ِ الَِّذي يُْعطِيَنا الَْغَلَبَة بِرَب • )١كو ١5: 57(  »ُشكْراً هلِلَّ
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مالحظات
رسم يوضح عالقة ]جسد اخلطية .... العالم ..... إبليس[
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مالحظات
 
ً
ثانيا

 املوت مع املسيح
    

ــُيوِخ  ــَن الشُّ ــَض ِم ــراً وَيُرَْف ــَم كَثِي ــي أَْن يََتأَلَّ ــاِن يَنَْبِغ ــَن اإلِنَْس ْ ــْم أَنَّ اب ــَدأَ يَُعلُِّمُه »وَٱبَْت
َّــاٍم يَُقــوُم. وَقـَـاَل الَْقــوَْل َعالَنَِيــًة َفأََخــذَُه  وَرَُؤَســاِء الْكََهَنــِة وَالْكََتَبــِة وَيُْقَتــَل وَبَْعــَد ثاَلَثـَـِة أَي
ــْب  ــالً: »ٱذَْه ــرَُس قَائِ ــرَ بُْط ــرَ تاَلَِميــذَُه َفانَْتَه ــَت وَأَبَْص ــرُُه. َفالَْتَف ــَدأَ يَنَْتِه ــهِ وَابَْت ــرُُس ِإَلْي بُْط

ـَـا لِلنَّــاِس«.  ِ َلِكــنْ مِب ـَـا هلِلَّ ــمُّ مِب َّــَك الَ تَْهَت ــا َشــْيَطاُن ألَن ــي يَ َعنِّ

وَدََعــا اجْلَْمــَع َمــَع تاَلَِميــِذِه وَقـَـاَل َلُهــْم: »َمــنْ أَرَادَ أَْن يَأْتـِـَي وَرَائـِـي َفلُْينِْكــرْ نَْفَســُه وَيَْحِمْل 
ــنْ  ــُك نَْفَســُه ِم ــنْ يُْهِل ــا وََم ــَص نَْفَســُه يُْهِلكَُه ــنْ أَرَادَ أَْن يَُخلِّ ــإِنَّ َم ــي. َف ــُه وَيَتَْبْعِن َصِليَب
َّــُه َمــاذَا يَنَْتِفــُع اإلِنَْســاُن َلــوْ رَبـِـَح الَْعاَلــَم  أَْجِلــي وَِمــنْ أَْجــِل اإلجِْنِيــِل َفُهــَو يَُخلُِّصَهــا. ألَن

ــَداًء َعــنْ نَْفِســهِ؟ « )مــر 8: ٣١ – ٣7(. كُلَّــُه وََخِســرَ نَْفَســُه؟ أَوْ َمــاذَا يُْعطِــي اإلِنَْســاُن فِ

ــِة لِكَــيْ تَكْثُــرَ النِّْعَمــُة؟ َحاَشــا! نَْحــُن الَِّذيــَن ُمتَْنــا  »َفَمــاذَا نَُقــوُل؟ أَنَبَْقــى فِــي اخْلَطِيَّ
ــوَع  ــَد لَِيُس ــِن اْعَتَم ــا كُلَّ َم ََّن ــوَن أَن ــا؟ أَْم َتَْهُل ــُد فِيَه ــُش بَْع ــَف نَِعي ــِة كَْي ــِن اخْلَطِيَّ َع
َّــِة لِلَْمــوِْت َحتَّــى كََمــا أُِقيــَم امْلَِســيُح ِمــَن  َّــا َمَعــُه بِامْلَْعُمودِي امْلَِســيِح اْعَتَمدْنـَـا مِلَوْتـِـهِ َفُدفِن
َّــا قـَـدْ ِصرْنـَـا  َّــُه ِإْن كُن األَْمــَواِت مِبَْجــِد اآلِب َهكـَـذَا نَْســُلُك نَْحــُن أَيْضــاً فـِـي ِجــدَِّة احْلََيــاِة. ألَن

ــقَ  ـِـنَ َهــذَا: أَنَّ ِإنَْســانََنا الَْعتِي ــهِ. َعامِل ِــهِ نَِصيــرُ أَيْضــاً بِِقَياَمتِ ــُه بِِشــبْهِ َموْت ــَن َمَع ُمتَِّحِدي
ــِة. ألَنَّ  ــَتْعَبُد أَيْضــاً لِلَْخطِيَّ ــودَ نُْس ــيْ الَ نَُع ــِة كَ ــَل َجَســُد اخْلَطِيَّ ــُه لُِيبَْط ــَب َمَع ــدْ ُصِل قَ
ََّنــا َســَنْحَيا  َّــا قـَـدْ ُمتَْنــا َمــَع امْلَِســيِح نُؤِْمــُن أَن َّأَ ِمــَن اخْلَطِيَّــِة. َفــإِْن كُن الَّــِذي َمــاَت قـَـدْ تََبــر
أَيْضــاً َمَعــُه. َعامِلـِـنَ أَنَّ امْلَِســيَح بَْعَدَمــا أُِقيــَم ِمــَن األَْمــَواِت الَ مَيـُـوُت أَيْضــاً. الَ يَُســودُ َعَلْيــهِ 
َّةً وَاِحــَدةً وَاحْلََيــاةُ الَّتـِـي يَْحَياَهــا  امْلـَـوُْت بَْعــُد. ألَنَّ امْلـَـوَْت الَّــِذي َماتـَـُه قـَـدْ َماتـَـُه لِلَْخطِيَّــِة َمــر
ِ. كَذَلـِـَك أَنُْتــْم أَيْضــاً اْحِســُبوا أَنُْفَســكُْم أَْمَواتــاً َعــِن اخْلَطِيَّــِة وََلِكــنْ أَْحَيــاًء  َفَيْحَياَهــا هلِلَّ
ــُة فِــي َجَســِدكُُم امْلَائِــِت لِكَــيْ تُطِيُعوَهــا  َِّنــا. ِإذاً الَ مَتِْلكَــنَّ اخْلَطِيَّ ِ بِامْلَِســيِح يَُســوَع رَب هلِلَّ
ِ كَأَْحَيــاٍء  فـِـي َشــَهَواتِهِ واَلَ تَُقدُِّمــوا أَْعَضاَءكـُـْم آالَِت ِإثـْـٍم لِلَْخطِيَّــِة بـَـْل قَدُِّمــوا ذَوَاتِكـُـْم هلِلَّ

ِ« )روميــة ١:٦ – ١٣(. ــْم آالَِت بـِـرٍّ هلِلَّ ِمــَن األَْمــَواِت وَأَْعَضاَءكُ

»َفــإِْن كُنُْتــْم قـَـدْ قُْمُتــْم َمــَع امْلَِســيِح َفاْطُلُبــوا َمــا َفــوُْق، َحْيــُث امْلَِســيُح َجالِــٌس َعــنْ 
َّكـُـْم قـَـدْ ُمتُّــْم وََحَياتُكـُـْم ُمْســَتتِرَةٌ َمــَع  ــوا مِبـَـا َفــوُْق الَ مِبـَـا َعَلــى األَرِْض، ألَن مَيـِـِن اهلِل. اْهَتمُّ

ــُه  ــْم ايْضــاً َمَع ــرُوَن أَنُْت ــٍذ تُْظَه ــا، َفِحيَنِئ ــيُح َحَياتَُن ــرَ امْلَِس ــى أُْظِه ــي اهلِل. َمَت ــيِح فِ امْلَِس
ــي اْلَـْـِد« )كولوســي ١:٣ – 4(. فِ

»َمَع امْلَِسيِح ُصِلبُْت، َفأَْحَيا الَ أَنَا بَِل امْلَِسيُح يَْحَيا فِيَّ« )غالطية ٢:٢0(.
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• هــذا هــو االختبــار األساســي فــي احليــاة املســيحية، الــذي عبَّــر الكتــاب املقــدس فــي مالحظات
عهده اجلديد خالل أسفاره اخملتلفة عنه بكل الطرق.

• فهــذه الكلمــات ال تعبــر عــن نــوع خــاص مــن احليــاة، وال تتكلم عن مســتوى عــال من 
املسيحية، لكنها تقدم لنا املقياس الطبيعي الذي يريده اهلل لكل واحد منا.

• ويوضــح اهلل فــي كلمتــه صراحــًة أن لديه جوابــاً واحداً ووحيداً لتســاؤالت كل البشــر 
وهو »ابنه يسوع املسيح«.

• وفــي كل معامالتــه معنــا يعمل على إزاحة الــذات من الطريق ووضع املســيح مكانها.

• لقد مات ابن اهلل عوضاً عنا على الصليب ألجل غفران اخلطايا.

• واآلن يحيا فينا ليحررنا من سلطانها، ومن ثمَّ ميكننا أن نتكلم عن بديلن:

   ١ - بديل على الصليب يضمن لنا الغفران واحلرية.

   ٢- وبديل داخلنا يضمن لنا احلياة والنصرة.

•  إن الســبب الرئيســي لفشــل محاوالتنا أن نعيش مع اهلل، واألســاس احلقيقي وراء ٩0%
ــا  ــا، وأنه ــب أعينن ــة نص ــذه احلقيق ــع ه ــا ال نض ــو أنن ــة ه ــاكلنا الروحي ــن مش م

ــا. ــي حياتن ــة ف ــت حي ليس

• إن دعــوة اهلل لنــا ليســت دعــوة للحيــاة دون املــوت، لكنهــا دعــوة للحياة، علينــا فيها 
أوالً أن نقبل املوت معه.. لنحيا فيه.

• لقــد أعطــى اهلل آدم فــي بــدء اخلليقــة نســمة حيــاة ليحيــا بهــا، لكــن عندمــا أخطأ 
َّــر اهلل أن يعطيــه ليــس فقــط مجــرد نســمة جديــدة للحيــاة، لكــن أن يعطيــه  آدم دب

ــه.. حياته.. ــه.. روح ابن

• لقــد تســد املســيح ليصيــر واحــداً منــا.. ليتحــد بنــا.. وهكذا يخطــو بنا نحــو احلياة. 
لكن أوالً، عبر املوت الذي ماته كل واحد منا في خطاياه.

• لهــذا مــات املســيح وقــام لنتحد معــه في موتــه، فنصيــر أيضــاً بقيامته أحيــاء فيه.

ــي  ــَد فِ ــاِس. وَِإذْ وُِج ــي ِشــبْهِ النَّ ــراً فِ ــٍد، َصائِ ــى نَْفَســُه، آِخــذاً ُصــورَةَ َعبْ ــُه أَْخَل »َلِكنَّ
ــي ٢: 7، 8(  ِليــبِ« )فيلب ــوَْت الصَّ ـَـوَْت َم ــى امْل ــاعَ َحتَّ ــعَ نَْفَســهُ وَأََط ــاٍن، وََض ــةِ كَإِنَْس الَْهْيَئ

»َفــإِذْ قـَـدْ تََشــارََك األَواْلَدُ فـِـي اللَّْحــِم وَالــدَِّم اْشــَترََك ُهــَو أَيْضــاً كَذَلـِـَك فِيِهَمــا، لِكـَـيْ 
يُِبيــَد بِامْلـَـوِْت ذَاَك الَّــِذي َلــُه ُســلَْطاُن امْلـَـوِْت، أَيْ ِإبِْليــَس« )عبرانيــن ٢: ١4(. 

• لذلــك فــإن اختبارنــا املســيحي هــو نفــس اختبــار الرب يســوع نفســه. إنه مــات وقام.
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مالحظات
اختبار املوت مع املسيح

»ِإْن كُنَّا قَدْ ِصرْنَا ُمتَِّحِديَن َمَعُه بِِشبْهِ َموْتِهِ..« )رومية ٦:5(. 

ــه.  ــدل حق ــي الع ــا.. أو ليوف ــة ونتيجته ــاب اخلطي ــرد عق ــط مج ــوت فق ــن امل ــم يك ل
ــد. ــاة مــن جدي ــه صــار ضــرورة لعــودة احلي لكن

• كان ال بد للعتيق الفاسد أن ميوت ليحيا اجلديد املوهوب من اهلل.

• كان ال بد أن منوت عن اخلطية.. لنحيا للبر.

• كان ال بد جلسد اخلطية الذي صرنا عبيداً له أن ميوت لنصير أحراراً منه.

َّأَ ِمَن اخْلَطِيَِّة« )رو ٦: 7( »الَِّذي َماَت قَدْ تََبر

• كان ال بد أن منوت عن أنفسنا لنقبل حياة املسيح فينا.

 هذا كان الصليب هو العالج والطريق الوحيد لذلك.

  -  ونرى في موت املسيح حقيقتني أساسيتني:

1- الدم : الذي ُجعل ملغفرة كل خطية.  

2- الصليب : لصلب جسد اخلطية.  

ــِقيُّ! َمــنْ يُنِْقذُنـِـي ِمــنْ َجَســِد َهــذَا امْلـَـوِْت؟« )أًي  )رو ٢7:7( »وَيِْحــي أَنـَـا اإلِنَْســاُن الشَّ
مــن ينقذنــي مــن اخلطيــة الســاكنة فــيَّ؟(

ًَّة  ــَجرَةَ رَدِي ــَجرَةَ َجيِّــَدةً وَثََمرََهــا َجيِّــداً، أَِو اْجَعُلــوا الشَّ )مــت ٣٣:١٢-٣5( »اِْجَعُلــوا الشَّ
ــِدرُوَن  ــَف تَْق ــي! كَْي ــا أَواْلَدَ األََفاِع ــَجرَةُ. يَ ــرَُف الشَّ ــِر تُْع ــَن الثََّم ــاً، ألَْن ِم ّ ــا رَدِي وَثََمرََه
ــُم.  ــُم الَْف ــبِ يََتكَلَّ ــِة الَْقلْ َّــُه ِمــنْ َفْضَل ــرَارٌ؟ َفإِن ــْم أَْش ـَـاِت وَأَنُْت احِل أَْن تََتكَلَُّمــوا بِالصَّ
احِلـَـاِت، وَاإلِنَْســاُن  ــِرُج الصَّ ــبِ يُْخ ــي الَْقلْ ــِح فِ الِ ــِز الصَّ ــَن الْكَنْ ــُح ِم الِ اإَلِنَْســاُن الصَّ

ــرُورَ«.  ــرِّيِر يُْخــِرُج الشُّ ــرِّيرُ ِمــَن الْكَنْــِز الشِّ الشِّ

من يصلح هذا الكنز الشرير ؟

ــاكنة  ــة الس ــه »اخلطي ــس بقول ــول بول ــرحها الرس ــي، ويش ــي داخل ــا ف ــكلة هن املش
ــيَّ(  ــة ف ــيَّ« )أي اخملتزن ف
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مالحظات
هناك فرق بني اخلطية واخلطايا..

• اخلطية الساكنة فيَّ.. هي امليل للخطية الذي بداخلي.. الطبيعة الفاسدة.

• اخلطايا .. هي األفعال.. اآلثام.. الذنوب )التي أفعلها(
ــر  ــل فتتغي ــج األص ــا أن نعال ــا علين ــال.. بينم ــارب األفع ــرة نح ــاً كثي ــن أحيان ونح
َّــُه ِمــنْ َفْضَلــِة الَْقلـْـبِ يََتكَلَّــُم الَْفــُم« )متــى ١٢: ٣4(. إن العــدو احلقيقــي  الثمــار »َفإِن

ــا. اإلنســان الفاســد بحســب شــهوات الغــرور. ــة وليســت اخلطاي هــو اخلطي

• من هو اإلنسان العتيق.. جسد اخلطية؟
دعونــا نذهــب إلــى جنــة عــدن.. ملــاذا تاوبــت حــواء مــع احليــة؟.. عندمــا نكتشــف 

الســبب جنــد العــالج.

الســبب هــو مركزيــة الــذات فــي اإلنســان.. »أن يصيــر اإلنســان مركــزاً حلياتــه« وهــذا 
هــو العــرض الــذي قدمــه إبليــس حلــواء.. »تنفتــح أعينكمــا وتكونــان كاهلل« أن تكون 

لنفســك »أنانيــة« وأن تفعلهــا بنفســك »كبرياء«.

مركزيــة الــذات فــي اإلنســان كعملــة لهــا وجهــان: األنانيــة، والكبريــاء.. أنــا األول.. 
أنــا األهــم.

أنــا الهــدف.. وأيضــاً الوســيلة.. وهــذه هــي عبــادة الــذات. »وََعَبــُدوا اخمْلَُْلــوَق دُوَن اخْلَالـِـِق 
الَّــِذي ُهــَو ُمَبــارٌَك ِإَلــى األَبـَـِد. آِمــنَ« )رو ١: ٢5(، هــذا هــو التوجــه الــذي أفســد قلــب 
اإلنســان.. صــار اإلنســان مســتقالً لذاتــه وبذاتــه.. كل اخلطايــا نابعــة مــن مركزيــة 

الــذات )األنانيــة والكبريــاء(.

ــَد  ــقَ الَْفاِس ــاَن الَْعتِي ــابِِق اإلِنَْس ــرُِّف السَّ ــِة التََّص ــنْ ِجَه ــوا ِم )أف 4 :٢٢( »أَْن تَْخَلُع
ــرُورِ« ــَهَواِت.. الُْغ ــبِ َش بَِحَس

)كولوســي ٩:٣، ١0( »الَ تَكِْذبُــوا بَْعُضكُــْم َعَلــى بَْعــٍض، ِإذْ َخَلْعُتــُم اإلِنَْســاَن الَْعتِيــقَ 
ــِة َحَســَب ُصــورَِة َخالِِقــه« ــهِ، وََلِبْســُتُم اجْلَِديــَد الَّــِذي يََتَجــدَّدُ لِلَْمْعِرَف ــَع أَْعَمالِ َم

ــنْ  ــا، ِم ــنْ ُهَن ــْت ِم ــْم؟ أََلْيَس ــاُت بَْيَنكُ ــرُوُب وَاخْلُُصوَم ُ ــَن احْل ْ ــنْ أَي ــوب ١:4 – ٣( »ِم )يعق
ــوَن وََلْســُتْم  ــوَن.. تَْطُلُب ــْم؟  تْشــَتُهوَن وََلْســُتْم مَتَْتِلكُ ــي أَْعَضائِكُ ــِة فِ ــُم اْلَُارِبَ َلذَّاتِكُ

ــْم« ــي َلذَّاتِكُ ــوا فِ ــيْ تُنِْفُق ــاً لِكَ ّ ــوَن رَدِي ــْم تَْطُلُب َّكُ ــذُوَن، ألَن تَأُْخ

إذاً فالعــدو ليــس هــو الــذات وإمنــا مركزيــة الــذات.. عبــادة الــذات )أنانيتــي وكبريائــي( 
شــهوات الغــرور.

فالدعوة هنا ليست قتل النفس، بل املوت عن الذات.
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مالحظات
وهــي ليســت مشــكلة اخلطــاة فقــط بــل أيضــاً خطيــة املؤمنــن.. فمثــالً.. مشــكلة 
عــدم الغفــران.. أليســت بســبب الكبريــاء؟ )كبريائــي.. كرامتــي(. مــا الــذي يفســد 
ــور..  ــب الظه ــب.. ح ــراع املنص ــس ص ــرة؟ ألي ــرات كثي ــة م ــي الكنيس ــة ف اخلدم

ــذات.. األنانيــة(. ــة ال )مركزي

الكتــاب يقــول »بـَـْل َمــنْ أَرَادَ أَْن يَِصيــرَ فِيكـُـْم َعِظيمــاً يَكُوُن َلكـُـْم َخادِماً« )مــر ١0: 4٣(

ــي األَرِْض  ــِة فِ ــُة احْلِنَْط ــْع َحبَّ ــْم تََق ــْم: ِإْن َل ــوُل َلكُ َــقَّ أَقُ َــقَّ احْل ــا ٢0:١٢ – ٢٦( احَْل )يوحن
ــبُّ نَْفَســُه  ــنْ يُِح ــٍر. َم ــٍر كَثِي ِــي بِثََم ــْت تَأْت ــا. وََلِكــنْ ِإْن َماتَ ــى وَْحَدَه ــَي تَبَْق ـُـْت َفِه ومََت

َّــٍة«.  ــاٍة أَبَِدي ــى َحَي ــا ِإَل ــِم يَْحَفُظَه ــذَا الَْعاَل ــي َه ــُض نَْفَســُه فِ ــنْ يُبِْغ ــا، وََم يُْهِلكَُه

واحليــاة تبــدأ مــن املــوت.. واملشــكلة أننــا ال نريــد أن منــوت ألن بداخلنــا مركزيــة الــذات 
ــة والكبرياء(. )األناني

فكيــف أصلــح اإلنســان العتيــق.. إذن!! اإلجابــة هــي .. أن أُميتــه، وإن لم أُمت لــن أقوم.

َّــا  ََّنــا كُلَّ َمــِن اْعَتَمــَد لَِيُســوَع امْلَِســيِح اْعَتَمدْنـَـا مِلَوْتـِـهِ، َفُدفِن )رو ٣:٦ - 8( »أَْم َتَْهُلــوَن أَن
َّــِة لِلَْمــوِْت، َحتَّــى كََمــا أُِقيــَم امْلَِســيُح ِمــَن األَْمــَواِت مِبَْجــِد اآلِب َهكـَـذَا  َمَعــُه بِامْلَْعُمودِي
ــاِة.. َعامِلـِـنَ َهــذَا: أَنَّ ِإنَْســانََنا الَْعتِيــقَ قَــدْ ُصِلــَب  نَْســُلُك نَْحــُن أَيْضــاً فِــي ِجــدَِّة احْلََي
ــِذي  ــِة. ألَنَّ الَّ ــاً لِلَْخطِيَّ ــَتْعَبُد أَيْض ــودَ نُْس ــيْ الَ نَُع ــِة، كَ ــُد اخْلَطِيَّ ــَل َجَس ــُه لُِيبَْط َمَع

َّأَ ِمــَن اخْلَطِيَّــِة«.  َمــاَت قـَـدْ تََبــر

فمن الذي يتحرر من اخلطية؟.. الذي مات قد تبرأ وحترر. 

َِّنا«  ِ بِامْلَِســيِح يَُســوَع رَب )رو ١١:٦( »اْحِســُبوا أَنُْفَســكُْم أَْمَواتاً َعِن اخْلَطِيَِّة وََلِكنْ أَْحَياًء هلِلَّ

املوت هو الدواء والعالج الوحيد.. 

أن نقبل صلب إنساننا العتيق معه ويكون شعارنا »مع املسيح ُصلبت«. 

إن كنا قد متنا معه.. متنا مع املسيح.

وأرى في هذا االختبار اليد ثالث خطوات محددة:

١- أن نعلم

٢ – أن نقبل

٣ – أن نسلك
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مالحظات
1- أن نعلم

كلمــا حتــدث الكتــاب عــن هــذا األمــر حتــدث عنــه بفعــل مــاض، وكأنــه يخبرنــا »ِإْن 
كَاَن وَاِحــدٌ قَــدْ َمــاَت ألَْجــِل اجْلَِميــِع. َفاجْلَِميــُع ِإذاً َماتُــوا« )٢كــو 5: ١4(.

َعامِلِنَ َهذَا: أَنَّ ِإنَْسانََنا الَْعتِيقَ قَدْ ُصِلَب َمَعُه« )رو ٦: ٦( 

َّكُْم قَدْ ُمتُّْم، وََحَياتُكُْم ُمْسَتتِرَةٌ َمَع امْلَِسيِح فِي اهلِل« )كو ٢:٢0( »ألَن

»َمَع امْلَِسيِح ُصِلبُْت، َفأَْحَيا الَ أَنَا بَِل امْلَِسيُح يَْحَيا فِيَّ« )غل ٢:٢0(

• واآلن، هل تعلم أنت هذا ؟

• هل تستطيع أن ترى هذه احلقيقة في صليب املسيح ؟

• هل تستطيع أن ترى نفسك معلقاً معه ؟

• هل تستطيع أن تقول مع بولس »مع املسيح ُصلبت أنا« ؟

2- أن نقبل

َُّه ِإْن كُنَّا قَدْ ِصرْنَا ُمتَِّحِديَن َمَعُه بِِشبْهِ َموْتِه« )رو ٦: 5(.  »ألَن

َّأَ ِمَن اخْلَطِيَِّةِ« )حترر منها، شفي منها( )رومية ٦ :7(  »ألَنَّ الَِّذي َماَت قَدْ تََبر

ََّنا َسَنْحَيا أَيْضاً َمَعُه«  »َفإِْن كُنَّا قَدْ ُمتَْنا َمَع امْلَِسيِح نُؤِْمُن أَن

ــا  ــو لن ــه ه ــل صنع ــنا، ب ــه بأنفس ــر ونحقق ــذا األم ــع ه ــا اهلل أن نصن ــم يدعن ل
وحققــه فــي ذاتــه علــى الصليــب، ودعانــا لنقبــل مــا قدمــه هــو لنــا. وليــس مــن 
الســهل أن نقبــل حقيقــة موتنــا، لكــن هــذا هــو املضمــون احلقيقــي لقبــول مــوت 
املســيح مــن أجلنــا، فهــو فــي حقيقــة األمــر قبــول حلقيقــة موتنــا نحــن معــه. إن 

أكثــر مــا يتمســك بــه كل واحــد منــا هــو بقــاؤه حيــاً.

ــنْ  ــي وَِم ــنْ أَْجِل ــُك نَْفَســُه ِم ــنْ يُْهِل ــا، وََم ــَص نَْفَســُه يُْهِلكَُه ــنْ أَرَادَ أَْن يَُخلِّ ــإِنَّ َم  »َف
ــا« )مــر 8: ٣5(  ــَو يَُخلُِّصَه ــِل َفُه ــِل اإلجِْنِي أَْج

لكــن الكتــاب هنــا يعلن صراحــًة أنه إن لــم نقبل املوت فلن نســتطيع أن نقبــل احلياة.

»اْحِسُبوا أَنُْفَسكُْم أَْمَواتاً َعِن اخْلَطِيَِّة« )رومية ١١:٦(

»كَيْ يَِعيَش األَْحَياُء فِيَما بَْعُد الَ ألَنُْفِسِهم« )٢كو 5: ١5(

َّكـُـْم َعائُِشــوَن فِــي  ــْم َمــَع امْلَِســيِح َعــنْ أَرْكَاِن الَْعاَلــِم، َفِلَمــاذَا كَأَن »ِإْن كُنُْتــْم قـَـدْ ُمتُّ
الَْعاَلــِم؟« )كــو ٢:٢0(



١٩

مالحظات • أن تعيش بناء على هذه احلقيقة التي قبلناها وأدركناها

• أن نحيا ونسلك من هذا املنطلق

• أن ننكر حقاً أنفسنا 

• أن نخرج من ذواتنا و هذا يعني:
ً ١ – أن منوت عن كل ما نريد حتقيقه ألنفسنا  روحياً  وماديا

٢ - أن منوت عن كل ما نريد حتقيقه ألنفسنا  هلل و لآلخرين

1- ألنفسنا :

• روحياً 

ــا  ــي اهلل باهتمامن ــك نُرض ــا بذل ــا أنن ــاً، وظنن ــنا روحي ــنا ألنفس ــا عش ــراً م فكثي
ــى، وأن  ــة، وكل مــا نرجــوه هــو مســتوى أفضــل ودرجــة روحيــة أعل ــا الروحي بحياتن

ــة. ــق الوصي نحق

وهكــذا صرنــا نحيــا داخــل مشــاكلنا واحتياجاتنــا الروحيــة.. نــدور مــن جديــد حول 
أنفســنا لكــن فــي صــورة روحيــة، بينمــا يقــول الكتــاب املقــدس »وَُهــَو َمــاَت ألَْجــِل 
ــْم  ــاَت ألَْجِلِه ــِذي َم ــْل لِلَّ ــِهْم، بَ ــُد الَ ألَنُْفِس ــا بَْع ــاُء فِيَم ــَش األَْحَي ــيْ يَِعي ــِع كَ اجْلَِمي

وَقَــاَم«  )٢كــو ١5:5(.

وهنــاك فــارق كبيــر بــن أن نعيــش مــن أجلــه هــو.. وأن نعيــش حلياتنــا الروحيــة. 
هنــاك فــارق كبيــر بــن االهتمــام بــاهلل واالهتمــام بطموحنــا الروحــي، بــن أن نحيــا 

فيــه وأن نحيــا فــي أنفســنا. ويقــول الكتــاب:

« )روميــة 4:7، غــل ١٩:٢( نعــم إنــي مــتُّ للناموس،  »قـَـدْ ُمتُّــْم لِلنَّاُمــوِس.. لُِنثِْمــرَ هلِلَّ
أي لــم أعــد أعيــش للوصيــة وحتقيقهــا. فلــم تعــد عالقتــي بها فقــط، بــل ألحيا هلل، 
وتكــون عالقتــي معــه هــو.. حياتــي فيــه وليــس فــي نفســي وال فــي حتقيــق الوصيــة.

ــور  ــا، ومح ــل رعايتن ــا، ومح ــز اهتمامن ــة مرك ــا الروحي ــت حياتن ــا كان ــراً م كثي
صالتنــا وجهادنــا الروحــي، فتحولــت حياتنــا إلــى هــدف نعيــش مــن أجلــه.. إلــى إلــه 
نعبــده ونحيــا فيــه. نحــن مدعــّوون ال أن نعيــش للنامــوس )الوصيــة( بــل أن نحــب 
الــرب ونحقــق مشــيئته. فهــذه هــي الوصيــة أن نحبــه هــو.. أن نهتــم بــه هــو .. أن 

نعيــش فيــه هــو. 

»ألَْعِرَفُه، وَقُوَّةَ ِقَياَمتِهِ، وََشِركََة آالَِمهِ، ُمَتَشبِّهاً مِبَوْتِهِ« )فيلبي ٣:١0(. 

»أَْن أَْفَعَل َمِشيَئَتَك يَا ِإَلِهي ُسِررُْت« )مز 40: 8(
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• مادياً 

ــا  ــا ألنفســنا وحتقيقن ــاة وإثباتن ــي احلي ــادي ف ــا امل ــا طموحن ــرات اعتبرن ــن امل ــم م ك
ــأن  ــا ب ــا أن اهتمامن ــرب. وظنن ــة مــع ال ــا الروحي ــا أمــراً ال يتناقــض مــع عالقتن لذواتن
يكــون لنــا شــأن ومكانــة.. اهتمامنــا بصنــع مســتقبلنا وضمانــه أمــر منفصــل عــن 

شــركتنا مــع الــرب.

لكــن بولــس يتكلــم عــن صليــب ربنــا يســوع فيقــول: »الَّــِذي بـِـهِ قـَـدْ ُصِلــَب الَْعاَلــُم 
ــه هــو  ــه وموت ــم بالنســبة ل ــِم« )غــل ١4:٦(. يتكلــم عــن مــوت العال ــا لِلَْعاَل َ ــي وَأَن لِ
عــن العالــم. فلــم تعــد األمــور املاديــة أشــياء تســتحق أن يعيــش مــن أجلهــا ألنهــا 

ســقطت مــن عينيــه بــل ماتــت فــي قلبــه.

ونحــن كذلــك متنــا فــي عيــون أنفســنا مــن نحوهــا، ولــم يعــد لنــا احلــق أن نســعى 
نحوهــا أو نحيــا لهــا.

وال يعنــي هــذا أال نســتخدم مــا يعطينــا الــرب مــن هــذه األشــياء خلدمتــه وإعــالن 
مجــده، بــل يعنــي أن تصبح كل هذه األمور وســائل وأدوات يســتخدمها اهلل فــي حياتنا.

ــي  ــي فِ ــَم واَلَ األَْشــَياَء الَّتِ ــوا الَْعاَل لتكــن منــه.. تســتخدم بــه.. ولــده. نعــم »الَ حُتِبُّ
ــو ٢:١5-١7(. ــُة اآلِب« )١ي ــهِ َمَحبَّ ــَم َفَلْيَســْت فِي ــدٌ الَْعاَل ــبَّ أََح ــِم. ِإْن أََح الَْعاَل

وهــذا ليــس ذبحــاً للطمــوح فــي احليــاة، ولكــن توجيــه الطمــوح إلــى إعــالن مجــد 
اهلل فــي حياتــي وليــس لذاتــي. 

2 -  بأنفسنا :

• للرب ولآلخرين 

كثيــراً مــا اشــتاقت نفوســنا لتحقيــق أشــياء عظيمــة للــرب أو لآلخريــن مــن حولنا، 
فاندفعنــا نســتخدم كل إمكانياتنــا إلمتــام هــذه األمــور، ونحــن نظــن أننــا نســتطيع أن 

نفعــل شــيئاً صاحلــاً للــرب معتمديــن على أنفســنا.

َّكـُـْم  لكــن الــرب يســوع يقــول: »الَّــِذي يَثُْبــُت فـِـيَّ وَأَنـَـا فِيــهِ َهــذَا يَأْتـِـي بِثََمــٍر كَثِيــٍر، ألَن
ــس  ــت عك ــا أن نثب ــم حاولن ــم ك ــو 5:١5(. نع ــْيئاً« )ي ــوا َش ــِدرُوَن أَْن تَْفَعُل ــي الَ تَْق بُِدونِ
ذلــك.. أن نفعــل شــيئاً هلل بدونــه.. بأنفســنا.. إن اجتماعــات الصــالة اخلاليــة.. تشــهد 
ــر  ــر املثمــرة تؤكــد هــذا الوضــع. بينمــا عندمــا نصي ــا غي عــن هــذا األمــر. إن خدمتن
ــي امْلَِســيِح الَّــِذي يَُقوِّيِنــي«  فيــه نكــون مثمريــن لــه، نقــول: »أَْســَتطِيُع كُلَّ َشــيٍْء فِ

ــي 4: ١٣(. )فيلب

كذلــك فــإن حساســيتنا لكرامتنــا وكبريائنــا وســط إخوتنــا وأمــام اآلخريــن تشــير 
إلــى مقــدار إحساســنا بأنفســنا وانتمائنــا إليهــا واعتمادنــا عليهــا.
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مكتوب عن الرب يسوع :

»ُمْحَتَقــرٌ وََمْخــذُوٌل ِمــَن النَّــاِس. رَُجــُل أَوَْجــاٍع وَُمْخَتِبــرُ احْلـُـزِْن، وَكَُمَســتٍَّر َعنـْـُه وُُجوُهَنا. 
ُمْحَتَقــرٌ َفَلــْم نَْعَتدَّ بـِـهِ« )إش 5٣:٣(.

»ابَْن اإلِنَْساِن يَنَْبِغي أَْن يََتأَلََّم كَثِيراً وَيُرَْفَض« )مر 8:٣١(.

»َلْيَس َعبْدٌ أَْعَظَم ِمنْ َسيِِّدِه، واَلَ رَُسوٌل أَْعَظَم ِمنْ ُمرِْسِلهِ« ) يو ١٦:١٣(.

نحتــاج أن نحســب أنفســنا أمواتــاً. فنحــن ال نســتطيع أن نفعــل شــيئاً من أنفســنا. 
ولســنا بالقيمــة التــي تســتحق أن ندافــع عنهــا ونتألــم جلراحها.

»َلِكــنْ كَاَن َلَنــا فـِـي أَنُْفِســَنا ُحكـْـُم امْلـَـوِْت، لِكـَـيْ الَ نَكـُـوَن ُمتَِّكِلــنَ َعَلــى أَنُْفِســَنا بـَـْل 
َعَلــى اهلِل الَّــِذي يُِقيــُم األَْمــَواَت« )٢ كــو ١: ٩( 

َّبِّ يَُســوَع، لِكـَـيْ تُْظَهــرَ َحَيــاةُ يَُســوَع أَيْضــاً  »َحاِمِلــنَ فـِـي اجْلََســِد كُلَّ ِحــٍن ِإَماتـَـَة الــر
فـِـي َجَســِدنَا« )٢كــو 4 :١0(. 

واآلن هل تعلم احلقيقة وتقبلها وتعيش مبقتضاها ؟

ــر  ــتطيع أن ننك ــا نس ــي به ــة الت ــوة احلقيقي ــن الق ــر.. لك ــذا األم ــب ه ــا أصع م
ــم  ــتطيع أن أعل ــوة أس ــذه الق ــيح. به ــوع املس ــا يس ــب ربن ــوة صلي ــي ق ــنا ه أنفس

ــيح. ــع املس ــي م ــة موت ــش حقيق ــل وأعي وأقب

ــُن اخمْلَُلَِّصــنَ َفِهــَي  ــا ِعنَْدنَــا نَْح ــٌة، وَأَمَّ ــَد الَْهالِِكــنَ َجَهاَل ِليــبِ ِعنْ ــإِنَّ كَِلَمــَة الصَّ »َف
ــوَّةُ اهلِل« )١كــو ١:١8(. قُ

ــرى رب  ــا.. وعندمــا ن ــذوب نفوســنا فــي داخلن ــوب ت ــدام املصل ــد أق ــو عن فحــن جنث
الــد معلقــاً مــن أجلنــا وهــو قــد صــار لعنــة، وخطيــة، بــل ذاق املــوت عنــا، تنكســر 
كبرياؤنــا ومتــوت فينــا رغباتنــا األنانيــة ودوافعنــا الذاتيــة، ويبقــى اهلل وحــده مســتحق 
احليــاة - كل احليــاة. فيــه أرى نفســي ميتــاً.. أرى حقيقــة موتــي معــه. كــم مــن املــرات 

لــم نســتخدم هــذه القــوة املمنوحــة مــن اهلل حلياتنــا. إنهــا قــوة الصليــب.

وكثيــراً مــا تصورنــا أمــر قبولنــا حلقيقــة موتنــا مــع الــرب يســوع علــى أنهــا خطــوة 
واحــدة نخطوهــا مــرة واحــدة، ولــن نعــود بعدهــا للــدوران حــول أنفســنا.. ولــن نســمع 
بعدهــا صــوت كبريائنــا وأنانيتهــا.. لكــن احلقيقــة التــي علمنــا إياهــا الرب يســوع هي:

»ِإْن أَرَادَ أََحــدٌ أَْن يَأْتَِي وَرَائِي َفلُْينِْكرْ نَْفَســُه وَيَْحِمْل َصِليَبــُه كُلَّ يَوٍْم وَيَتَْبْعِني« )لو ٩: ٢٣(.

 علينــا أن ننكــر أنفســنا، ونحســب أنفســنا أمواتــاً كل يــوم مــن حياتنــا.. فــي كل 
ــوع  ــا يس ــب ربن ــكتهما بصلي ــا أن نس ــا علين ــا وكبريائن ــوت أنانيتن ــمع ص ــرة نس م

ــم. ــا ونحــن للعال ــم لن ــه ُصلــب العال ــذي ب املســيح ال
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َهَواِت« )غل ٢4:5( »الَِّذيَن ُهْم لِلَْمِسيِح قَدْ َصَلُبوا اجْلََسَد َمَع األَْهَواِء وَالشَّ

َِّنــا يَُســوَع امْلَِســيِح، الَّــِذي بـِـهِ قـَـدْ ُصِلــَب الَْعاَلــُم  َّ بَِصِليــبِ رَب »َحاَشــا لـِـي أَْن أَْفَتِخــرَ ِإال
لـِـي وَأَنـَـا لِلَْعاَلــِم« )غــل ٦:١4(

َّبِّ  ِّــي َحاِمــٌل فِــي َجَســِدي ِســَماِت الــر »فِــي َمــا بَْعــُد الَ يَْجِلــُب أََحــدٌ َعَلــيَّ أَتَْعابــاً، ألَن
يَُســوَع« )غــل ٦:١7(.
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 ً

ثالثا

االتحاد مع املسيح في قيامته

رومية ٦:8 ١- إننا سنحيا أيضاً معه    

غالطية ٢:٢0 ٢- بل املسيح يحيا فيَّ    

في ٣:8، ٩ ٣- لكي أربح املسيح وأوجد فيه  

كولوسي ٣:٣ 4- وحياتكم مستترة مع املسيح في اهلل 

في ٢١:١ 5- ألن لي احلياة هي املسيح               

ــد،  ــن جدي ــان م ــاة لإلنس ــودة احلي ــرورة لع ــار ض ــد ص ــوت ق ــا أن امل ــبق وذكرن ــا س كم
ــة وطبيعتهــا، عــن أنفســنا وأنانيتهــا  لهــذا مــات املســيح لنمــوت معــه )عــن اخلطي

ــا(. وكبريائه

• وقام لنقوم معه إلى حياة جديدة )ِجدَّة احلياة(.

• هي حياة اهلل فينا.. نعم.. بل املسيح يحيا فيَّ. وذلك بأن

• نكون نحن فيه.. أُوجد فيه.. فتكون 

• لنا احلياة هي املسيح.

لقــد أعطانــا اهلل فــي هــذه املــرة ذاتــه، مــن خــالل املســيح لنحيــاه هــو. إنــه لــم يدُعنا 
ــا أن نقبــل حياتــه هــو فنحياهــا فيــه. إلــى حيــاة جديــدة نحياهــا بأنفســنا.. بــل دعان

وفي يوحنا 4:١ يقول الكتاب املقدس: 

لَْمــِة«. نعــم  » فِيــهِ كَانـَـِت احْلََيــاةُ، وَاحْلََيــاةُ كَانـَـْت نـُـورَ النَّــاِس، 5وَالنُّــورُ يُِضــيُء فِــي الظُّ

فيــه احليــاة، لهــذا دعانــا الــرب أن نصيــر فــي املســيح فنحيــا. ومــا أكثــر مــا حتــدث بولس 
الرســول فــي رســائله العديــدة عــن هذه احلقيقــة محــاوالً أن ينيــر أذهاننــا وأن يعلمنا هذا 
الســر العظيــم. لقــد دعانــا اهلل فــي املســيح لنوجد فيــه.. »ألرْبـَـَح امْلَِســيَح وَأُوَجــَد فِيهِ«.

ــر مــن  ــَدةٌ«. تكــررت هــذه الفكــرة أكث ــٌة َجِدي ــَو َخِليَق ــيِح َفُه ــي امْلَِس ــدٌ فِ »ِإْن كَاَن أََح
ــس. ــل أفس ــى أه ــالة إل ــن الرس ــاح األول م ــن األصح ــى م ــداد األول ــي األع ــرات ف ــر م عش

ــل كل  ــقان يكم ــا ش ــو فين ــا ه ــيح أو ليحي ــي املس ــا ف ــنا لنحي ــن أنفس ــا ع أن موتن
منهمــا اآلخــر. فبــدون األول ال يتحقــق الثانــي، وبــدون حياتنــا في املســيح ال نســتطيع أن 

نبقــى منكريــن ألنفســنا.
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• إن لم نِصرْ آلخر أعظم من أنفسنا سنعود لذواتنا وللخطية من جديد

• إن ما يضمن بقاء أجسادنا مقيدة مصلوبة هي حياة اهلل املتجسدة فينا.

• إن النــور هــو الــذي يضــيء الظالم ويبــدده. ووجود النــور هو الضمــان الوحيد الســتمرار 

لَْمِة«. غياب الظلمة »وَالنُّورُ يُِضيُء فِي الظُّ

تستنير حياتنا عندما نحيا في املسيح النور ونوجد فيه، ألنه هو نور العالم.

هــذا هــو فكــر اهلل وقصــده من نحونــا أن نقــوم معــه، أن نكون فيــه، ليصير هــو حياتنا.

ونســتطيع أن نصــور بأكثــر تفصيــل هــذه احلقيقــة التــي صورهــا بولــس الرســول فــي 
رســالته إلــى أهــل )روميــة ١١ : ٣٦(

»ألَنَّ ِمنُْه وَبِهِ وََلُه كُلَّ األََشَياِء. َلُه اْلَُْد ِإَلى األَبَِد. آِمن« )رو ٣٦:١١(

فعندمــا نحيــا ونتحــرك ونوجــد داخل هذه األبعــاد الثالثة نصيــر فيه، بل يصير هــو حياتنا.
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1- منه : أن أقبل منه:

أ  - وجودي :

َِّحــِم قَدَّْســُتَك« )إرميا ١: 5( »قَبَْلَمــا َصوَّرْتـُـَك فـِـي الَْبْطــِن َعرَْفُتــَك وَقَبَْلَمــا َخرَْجَت ِمــَن الر

ــي. َعَلْيــَك أُلِْقيــُت  َّــَك أَنـْـَت َجذَبَْتِنــي ِمــَن الَْبْطــِن. َجَعلَْتِنــي ُمْطَمِئنـّـاً َعَلــى ثَدْيـَـيْ أُمِّ »ألَن
ــي أَنـْـَت ِإَلِهــي« )مزمــور ٩:٢٢، ١0(.  َِّحــِم. ِمــنْ بَْطــِن أُمِّ ِمــَن الر

ــي.. رَأَْت َعْيَنــاَك أَْعَضائِــي، وَفِــي  َّــَك أَنـْـَت اقَْتَنْيــَت كُلَْيَتــيَّ. نََســْجَتِني فِــي بَْطــِن أُمِّ »ألَن
ِســْفِرَك كُلَُّهــا كُتَِبــْت يَــوَْم تََصــوَّرَْت، ِإذْ َلــْم يَكُــنْ وَاِحــدٌ ِمنَْهــا« )مزمــور ١٣:١٣٩، ١٦(. 

فهو خالقي وصانعي، ومنه خرجت نسمة احلياة.

نسجني في بطن أمي

فهل نحيا بهذا اإلدراك الذي كان في قلب داود؟

ب - بـري : 

ــهِ«  َّ اهلِل فِي ــر ــُن بِ ــرَ نَْح ــا، لَِنِصي ــًة ألَْجِلَن ــًة، َخطِيَّ ــِرْف َخطِيَّ ــْم يَْع ــِذي َل ــَل الَّ َّــُه َجَع »ألَن
ــو 5:٢١(. )٢ك

»امْلَِسيح يَُسوع الَِّذي َصارَ َلَنا ِحكَْمًة ِمَن اهلِل وَبِرّاً وَقََداَسًة وَفَِداًء« )١كو ١:٣0(. 

»الَِّذي أُْسِلَم ِمنْ أَْجِل َخَطايَانَا وَأُِقيَم ألَْجِل تَبِْريِرنَا« )رو 4 : ٢5(

كــم مــرة أردنــا أن نثبــت بــر أنفســنا خاصــة أمــام اهلل وأمــام أنفســنا، لكــن الكتــاب 
املقــدس يعلــن لنــا أن املســيح صــار لنــا بــراً، بــراً كامــالً، نســتطيع أن نقــف فيــه أمــام 

اهلل كل حــن ومنثــل أمــام عــرش النعمــة لننــال رحمــة عونــاً فــي حينــه.

فكما يقول كاتب الترنيمة :

»هو بري كله.. وفيه أصبحنَّ كامالً.. أعبد ربنا يسوع املسيح«.

فما أحوجنا أن نعيش في هذا البر الذي لنا من اهلل  في املسيح يسوع.

ج- رعايتي :

َّبُّ رَاِعيَّ َفال يُْعِوزُنِي َشيٌْء« )مزمور ١:٢٣(.  »الر

وا حِلََياتِكُْم مِبَا تَأْكُُلوَن، واَلَ لِلَْجَسِد مِبَا تَلَْبُسوَن« )لوقا ٢٢:١٢-٣١( »الَ تَْهَتمُّ

َّالً  أي أننــا لســنا فــي احتيــاج ألن نهتــم، ألنــه هــو يهتــم بنــا.. لذلــك يقــول: » اْطُلُبــوا أَو
َُّه، وََهــِذِه كُلَُّهــا تـُـزَادُ َلكـُـْم« )متــى ٦: ٣٣(  ِ وَبـِـر َمَلكـُـوَت اهللَّ
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كم نحتاج أال ننشغل باحتياجاتنا ألنه هو راعيَّ الذي معه ال يعوزني شيء.

ــِر«  ــَن اخْلَْي ــيٌْء ِم ــْم َش ــالَ يُْعِوزُُه َّبِّ َف ــر ــو ال ــا َطالُِب ــْت، وَأَمَّ ــْت وََجاَع ــَباُل اْحَتاَج »األَْش
)مزمــور ٣4:١0(.

لهذا علينا أال نرتبك بأعمال احلياة بل أن نهتم بخدمته.

نعم منه كل األشياء.. منه وجودي وبري.. منه سداد كل احتياجي 

فهو خالقي.. فادّي.. راعّي

2- بـــه: أن نحيا به

َُّك وَنُوَجُد« )أع ١7: ٢8(. َّنا بِهِ نَْحَيا وَنََتَحر »ألَن

أ – الفرح والسالم

َُّه بِهِ تَْفرَُح قُُلوبَُنا« )مز ٣٣: ٢١( »ألَن

َّبِّ كُلَّ ِحٍن، وَأَقُوُل أَيْضاً اْفرَُحوا« )فيلبي 7-4:4(.  »ِْفرَُحوا فِي الر

« ) مزمور ١04:٣4(.  َّبِّ َفَيَلذُّ َلُه نَِشيِدي وَأَنَا أَْفرَُح بِالر

« ) يو ٢0:٢0(. َّبَّ »َفِرَح التَّالِميذُ ِإذْ رَأَوُا الر

نســتطيع أن نفــرح كل حــن، فقــط عندمــا يكــون فرحنــا بالــرب. نريــد أن نفــرح بــه.. 
أن نســعد بــه.. أن نتلــذذ بالــرب )مزمــور ٣7:4(.

ويختم بولس الرسول هذه الفقرة )في فيلبي 4:4-7( بالقول: 

»وََسالَُم اهلِل الَِّذي يَُفوُق كُلَّ َعْقٍل يَْحَفُظ قُُلوبَكُْم وَأَْفكَارَكُْم فِي امْلَِسيِح يَُسوَع« 

فعندمــا نحيــا فيــه نفــرح بــه غيــر قلقــن وغيــر مهتمــن بشــيء، بــل فــي كل شــيء 
ــا  ــا فــي املســيح.. يتمكــن من بالصــالة والدعــاء مــع الشــكر. فــإن ســالم اهلل يحفظن

فيــه. نعــم ألنــه هــو ســالمنا )أفســس ٢:١4(.

ب – التقديس

)التغيُّر إلى صورته(.

»الَِّذي َصارَ َلَنا ِحكَْمًة ِمَن اهلِل وَبِرّاً وَقََداَسًة وَفَِداًء« )١كو ١:٣0(. 

ِلنَ ِإَلى وَاِحٍد« )يو ٢٣:١7(.  »أَنَْت فِيَّ لَِيكُونُوا ُمكَمَّ

ُض بِكُْم أَيْضاً ِإَلى أَْن يََتَصوَّرَ امْلَِسيُح فِيكُم« )غل 4:١٩(. »يَا أَواْلَدِي، الَِّذيَن أمََتَخَّ
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نحن في املسيح خليقة جديدة، باحتادنا معه في موته وقيامته. 

تتغيــر احليــاة، فيــوم قبلنــاه صــار لنــا قداســة، وســيظل يغيــر حياتنــا ويقدســنا حتــى 
يتصــور هــو نفســه فينــا. 

ــى  ــرُ ِإَل ــرْآٍة، نََتَغيَّ ــي ِم ــا فِ ــٍه َمكُْشــوٍف، كََم َّبِّ بَِوْج ــر ــَن َمْجــَد ال ــُن َجِميعــاً نَاِظِري »وَنَْح
ــرُّوِح« )٢كــو ٣:١8(. َّبِّ ال ــر ــَن ال ــا ِم ــى َمْجــٍد، كََم ــنْ َمْجــٍد ِإَل ــا، ِم ــورَِة َعْيِنَه ــَك الصُّ تِلْ

وهــذا يعنــي أننــا كلمــا رأينــا مجــده وبهــاء محبتــه نتغيــر إلــى صــورة مجــده أكثــر 
فأكثــر.. فكلمــا دخلنــا أكثــر فــي نهــر معرفتــه تصــوَّرت فينــا حياتــه. 

»وَتَْعِرُفوا َمَحبََّة امْلَِسيِح الَْفائَِقَة امْلَْعِرَفِة، لِكَيْ مَتَْتِلُئوا ِإَلى كُلِّ ِمْلِء اهلِل« 
)أفسس ١٩:٣(. 

فكلمــا عشــنا فيــه بالــروح والذهــن عشــنا حياتــه ومحبتــه، نتغيــر بــه، إلــى صورتــه. 
فبمحبتــه نحــب، وبرحمتــه نرحــم.. فيــه احليــاة، وهــذه احليــاة هــي نــور النــاس.. النــور 

الــذي يضــيء فــي الظلمــة.

ج- نشهد و نكرز ونعلِّم

ََّنا نَْحُن َعاِمالَِن َمَع اهلِل، وَأَنُْتْم َفالََحُة اهلِل، بَِناُء اهلِل« )١كو ٩:٣(.  »َفإِن

ِ الَ ِمنَّــا« )٢كو 7:4(.  »وََلِكــنْ َلَنــا َهــذَا الْكَنْزُ فـِـي أَوَاٍن َخزَفِيٍَّة، لَِيكـُـوَن َفْضُل الُْقــوَِّة هلِلَّ  •

ــيِح:  ــِن امْلَِس ــُب َع ــا. نَْطُل ــُظ بَِن ــيِح، كَأَنَّ اهلَل يَِع ــِن امْلَِس ــَفرَاَء َع ــَعى كَُس »ِإذاً نَْس  •
تََصاحَلُــوا َمــَع اهلِل« )٢كــو ٢0:5(.

ــا«. أن  ــُظ بَِن ــتخدمنا »كَأَنَّ اهلَل يَِع ــة أن اهلل يس ــهادة احلقيقي ــي الش ــذه ه •  »ه
ــا. ــزه فيه ــو كن ــع ه ــي يض ــى أوان ــول إل نتح

ــه. ومــا  ــه، ول ــأن نعمــل معــه.. مــا يتحقــق ب - نحــن ال نســتطيع أن نخــدم اهلل إال ب
ــه.  ــه ال ميكــن أن يكــون ل ليــس  ب

- فلكــي نخدمــه هــو، علينــا أن نعمــل معــه.. وأن يعمــل هــو فينــا، فقــد قــال: »بُِدونـِـي 
ال تَْقــِدرُوَن أَْن تَْفَعُلــوا َشــْيئاً« )يــو ١5:5(.

كــم مــرة حاولنــا أن نثبــت عكــس ذلــك، وفــي كل مــرة لــم جنــِن ســوى الفشــل وخيبــة 
األمــل.. أال نعــود فنتعلــم أن نحيــا به!

ــر إلــى تلــك  ــه نســلك فــي النــور، ونتغي ــه نفــرح ونُســر ونشــبع.. ب املســيح الــذي ب
ــه ونخدمــه. ــه نشــهد عن الصــورة عينهــا، وب
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3- لـــه: أن أقدم له

أ - احلب

أي املكانة األولى واالختيار األول.

َّبَّ ِإَلَهــَك ِمــنْ كُلِّ قَلِْبــَك وَِمــنْ كُلِّ نَْفِســَك وَِمــنْ كُلِّ فِكـْـِرَك وَِمــنْ كُلِّ قُدْرَتَِك«  »حُتـِـبُّ الــر
)مر ١٢:٣0(. 

ــا. إن  ــي حياتن ــى ف ــة األول ــدم هلل املكان ــى، أن نق ــى والعظم ــة األول ــي الوصي ــذه ه ه
ــو ٢١:١5(.  ــؤاُلِء؟« )ي ــنْ َه ــرَ ِم ــي أَكْثَ الســؤال الــذي وجهــه الــرب لســمعان كان: »أحَُتِبُِّن

ــول: ــة ١٩:٣0، ٢0 يق ــي تثني وف

ــَة  ــاةَ وَامْلـَـوَْت. الَْبرَكَ ــُت قُدَّاَمــَك احْلََي ــَماَء وَاألَرَْض. قَــدْ َجَعلْ ــوَْم السَّ ــُم الَْي »أُْشــِهُد َعَلْيكُ
َّبَّ ِإَلَهــَك، وَتَْســَمُع لَِصوْتـِـهِ،  وَاللَّْعَنــَة. َفاْخَتــِر احْلََيــاةَ لَِتْحَيــا أَنـْـَت وَنَْســُلَك، ٢0ِإذْ حُتـِـبُّ الــر

َّــُه ُهــَو َحَياتـُـَك«  وَتَلَْتِصــقُ بـِـهِ، ألَن

فــال ميكــن أن يصيــر هــو حياتنــا إال إذا اخترنــا أن نحبــه.. إننــا ال نســتطيع أن نحيــا منــه 
وبــه إال إذا قبلنــا أن نصيــر لــه أوالً فــي محبتنــا.. أحتبنــي؟

ب - احلياة والهدف

ــِذي  ــْل لِلَّ ــُد الَ ألَنُْفِســِهْم، بَ ــا بَْع ــاُء فِيَم ــيْ يَِعيــَش األَْحَي ــِل اجْلَِميــِع كَ ــاَت ألَْج ــَو َم »وَُه
ــاَم«  )٢كــو ١5:5(. ــْم وَقَ ــاَت ألَْجِلِه َم

َّبِّ  ــا َفِللــر ــإِْن ِعْشــَنا وَِإْن ُمتَْن َّبِّ مَنـُـوُت. َف ــا َفِللــر َّبِّ نَِعيــُش، وَِإْن ُمتَْن ــا ِإْن ِعْشــَنا َفِللــر ََّن ألَن
ــُن« )روميــة ١4:8(.  نَْح

ما أوضح هذه العبارات.. إن احلياة كلها قد صارت له..

صــار هــو هدفهــا وغايتهــا.. أن مــا نتمنــاه هــو أن تــري أشــياء عظيمــة بنــا مــن أجلــه 
هــو، وأن تصيــر كل إمكانياتنــا اخملتلفــة أدوات بــر فــي ميينــه

• ليتقدس اسمه، أي ليكن اسمه عظيماً بن الناس

• ليأت ملكوته، أي ليملك في حياة الناس

• لتكــن مشــيئته كما في الســماء كذلك علــى األرض، أي لتتحقق مشــيئته الصاحلة 
في حياة الناس.

فلنُقــل مــع بولس: »َلَعلِّــي أُدْرُِك الَِّذي ألَْجِلهِ أَدْرَكَِني أَيْضاً امْلَِســيُح يَُســوُع« )فيلبي ٣: ١٢(

»أَْســَعى نَْحــَو الَْغــرَِض ألَْجِل َجَعاَلِة دَْعــَوِة اهلِل الُْعلَْيا فِي امْلَِســيِح يَُســوَع« )فيلبي ٣:١4(.

ِّي أَنَا أَنُْقُص« )يو ٣ : ٣0( »لنقل مع يوحنا املعمدان »يَنَْبِغي أَنَّ ذَلَِك يَِزيُد وَ أَن



٢٩

مالحظات
ج- اجملد

أخيــراً أقــول إننــا ال نســتطيع أن نعطــي الــد هلل وحــده إال إذا عشــنا بفكــر أننــا متنــا 
معــه، ومــا نحيــاه اآلن نحيــاه منــه وبــه ولــه )فيــه(. عندئــذ فقــط ال ترتفــع عيوننــا وال 

تســتعلي أفكارنــا. عندئــذ يســتطيع الــرب أن يســتأمننا علــى مجــده.

»ألَنَّ ِمنُْه وَبِهِ وََلُه كُلَّ األَْشَياِء. َلُه اْلَُْد ِإَلى األَبَِد. آِمنَ« )رومية ٣٦:١١(.

كــم مــرة أردنــا الــد ألنفســنا حتــى ونحن نخــدم املســيح فلــم يســتأمنّا على نفســه 

»ِإذِ اجْلَِميُع يَْطُلُبوَن َما ُهَو ألَنُْفِسِهْم، الَ َما ُهَو لَِيُسوَع امْلَِسيِح« )في ٢: ٢١( 

َّــَك أَنـْـَت َخَلْقــَت كُلَّ  َّبُّ أَْن تَأُْخــذَ اْلـَْـَد وَالْكَرَاَمــَة وَالُْقــدْرَةَ، ألَن »أَنـْـَت ُمْســَتِحقٌّ أَيَُّهــا الــر
األَْشــَياِء، وَِهــَي بِإِرَادَتـِـَك كَائَِنــٌة وَُخِلَقــْت« ) رؤيــا 4:١١(.

ــى  ــدْرَةَ وَالِْغَن ــذَ الُْق ــوُح أَْن يَأُْخ ــُل امْلَذْبُ ــَو احْلََم ــَتِحقٌّ ُه ــٍم: »ُمْس ــوٍْت َعِظي ــنَ بَِص »قَائِِل
ــَماِء وََعَلــى  َّــا فِــي السَّ وَاحْلِكَْمــَة وَالُْقــوَّةَ وَالْكَرَاَمــَة وَاْلـَْـَد وَالَْبرَكَــَة«. ١٣وَكُلُّ َخِليَقــٍة ِم
األَرِْض وحََتـْـَت األَرِْض، وََمــا َعَلــى الَْبْحــِر، كُلُّ َمــا فِيَهــا، َســِمْعُتَها قَائَِلــًة: »لِلَْجالـِـِس َعَلــى 
ــلَْطاُن ِإَلى أَبـَـِد اآلبِِديَن« )رؤيــا 5:١٢، ١٣(. الَْعــرِْش وَلِلَْحَمــِل الَْبرَكـَـُة وَالْكَرَاَمــُة وَاْلـَْـُد وَالسُّ

فهل ؟   نقبل منه ... ونحيـا بـه ...  ونقـدم لـه؟

نعم… هكذا دُعينا أن نحيا ونتحرك ونوجد فيه

• حتى الرؤية، فهو الذي يضعها على قلوبنا.

• وبه حتقيقها، فهو الذي يستخدمنا في ذلك. 

• وله ثمارها فيصير له الد وحده.

أيضــاً نســتطيع أن نرســم أبعــاداً أخــرى لتلــك احلقيقــة عندمــا يعلمنــا الكتــاب أنــه 
يجــب أن:

١( يكون لنا فكر املسيح )١كو ١٦:٢، رو ١:١٢(

»بتجديــد أذهاننــا« يكــون لنــا فكــر املســيح. لقــد عــاش بيننــا وأعلــن لنــا عــن فكره، 
لقــد ســار طريقــاً ميــزاً بــن جميــع البشــر. نســتطيع أن نقتفــي أثــر خطواته. 

٢( تكون لنا مشيئته وإرادته »أَْن مَتَْتِلُئوا ِمنْ َمْعِرَفِة َمِشيَئتِهِ« )كو ٩:١(

»لَِتكُنْ ال ِإرَادَتِي بَْل ِإرَادَتَُك« )لو ٢٢ : 4٢( )يو 5 : ٣0( 

»تَْخَتِبرُوا َما ِهَي ِإرَادَةُ اهلل«)رو ١:١٢(. 

َّبًَة« )عب ١4:5( »بَِسَببِ التََّمرُِّن قَدْ َصارَِت احْلََواُس ُمَدر

عندمــا نتــدرب أن ننصــت وننتظــر إعــالن مشــيئته الصاحلــة لنحيــا فيهــا ونحققهــا 
عندئــذ :



٣0

مالحظات
٣( ســيكون لنــا مشــاعر وأحشــاء قلــب املســيح. سنســتطيع أن نبكــي معــه علــى 

أورشليم. ونفرح معه باخلروف الضال الذي وجده )لو ١٩ : 4١، كو ٣ : ١٢( .

4( بــل أكثــر مــن هــذا دعانــا أن نحيا فــي قدرتــه هو، وقــال: »احَْلـَـقَّ احْلـَـقَّ أَقـُـوُل َلكـُـْم: َمنْ 

َــا أَْعَمُلَهــا يَْعَمُلَهــا ُهــَو أَيْضــاً، وَيَْعَمــُل أَْعَظــَم ِمنَْهــا،  يُؤِْمــُن بـِـي َفاألَْعَمــاُل الَّتِــي أَن
ِّــي َمــاٍض ِإَلــى أَبـِـي« )يــو ١٢:١4(. ألَن

ــاه ومــا نظهــره  ــا.. مــا نحي ــل هكــذا يصيــر هــو حياتن ــا ب ــا املســيح فين هكــذا يحي
ــا . ــه حــيٌّ فين ــراه هــو بذات ــم أن ي ــم الــذي نعيــش فيــه.. ومــا أحــوج العال للعال

- نعم … إن القوة التي جتعلنا :

• نحيا معه  

• نحيا فيه وهو فينا.

هي قوة قيامته هو )في ٣:١0(.

يقول املسيح: »ِإنِّي أَنَا َحيٌّ َفأَنُْتْم َسَتْحَيوَْن« )يوحنا١٩:١4(.

•  ألنه قام فهو حي، وألنه حي فهو يستطيع أن يحيا فينا.. وأن يحيينا معه.

• ألنــه حــي نســتطيع أن نــراه ونســمع صوتــه، فتنطبــع فينــا صورتــه وتتحقــق فينــا 

مشيئته )فيلبي ٣:١0 (

- إن ما علينا أن نفعله لنحيا فيه، هو أن:

1- نقبل باإلميان: 

• أننا قمنا معه، فنحن أحياء فيه )رو ٦: 8(

• »َحَياتُكُْم ُمْسَتتِرَةٌ َمَع امْلَِسيِح فِي اهلِل« )كو ٣: ٣(

2 - نسلك فيه:  

• أي منه وبه وله )كما شرحنا من قبل(

٣ – ناظرين إليه:

»الَِّذيَن نََظرُوا ِإَلْيهِ اْسَتَنارُوا« )مز ٣4:5 (

َّ تَِكلُّوا وَتَُخورُوا فِي نُُفوِسكُْم«  ِلهِ يَُسوَع.. لَِئال »نَاِظِريَن ِإَلى رَئِيِس اإلمِيَاِن وَُمكَمِّ

)عب ٢:١٢، ٣(. 

لنثبت عيوننا عليه.. لنشخص إليه في كل طرقنا. 



٣١

مالحظات
4 -  أوجد فيه:

)في ٣: 8 - ١0( يحدد بولس الرسول هنا ثالثة أبعاد..

أ- ألعرفه               وليس أن أعيش في نفسي وشخصيتي

وليس قدراتي أنا ب- وقوة قيامته 

وليس آالمي أنا ج- شركة آالمه 

أي أنتقل             من حياتي  إلى حياته

                             من عاملي إلى عامله

                             من شخصه إلى شخصي 

 أ -  أكتشفه.. أعرفه

»نَاِمنَ فِي َمْعِرَفتِهِ« )كو ١:١0(،

ــي الدََّعــارَِة َمــنْ  ــِم الُْبْطــِل، يَْخَدُعــوَن بَِشــَهَواِت اجْلََســِد فِ َُّهــْم ِإذْ يَنْطُِقــوَن بَِعَظائِ »ألَن
ــالَِل« )٢بــط ٢:١8(.  ــي الضَّ َهــرََب قَِليــالً ِمــَن الَِّذيــَن يَِســيرُوَن فِ

ــي  ــه، ال ف ــي معرفت ــوم ف ــو كل ي ــو وننم ــه ه ــي أن نعرف ــا ه ــهوة قلوبن ــون ش أن تك
ــم. ــخصه العظي ــو وش ــه ه ــا وحيات ــي إدراكن ــل ف ــة ب ــا الروحي حياتن

الشــخص املهــم بالنســبة حلياتــي هــو الــرب، وليــس شــخصي أنــا. عندمــا أهتــم أن 
أراه كمــا هــو حتمــاً.. فــي صالتــي ودراســتي للكلمــة ســأتغير..

ــى  ــرُ ِإَل ــرْآٍة، نََتَغيَّ ــي ِم ــا فِ ــٍه َمكُْشــوٍف، كََم َّبِّ بَِوْج ــر ــَن َمْجــَد ال ــُن َجِميعــاً نَاِظِري »وَنَْح
ــى َمْجــٍد« )٢كــو ٣:١8( ــٍد ِإَل ــنْ َمْج ــا، ِم ــورَِة َعْيِنَه ــَك الصُّ تِلْ

ب – قوة قيامته

)أف ١8:١، ١٩( »ُمْســَتِنيرَةً ُعُيــوُن أَذَْهانِكـُـْم، لَِتْعَلُمــوا َمــا ُهــَو رََجــاُء دَْعَوتـِـهِ، وََما ُهــَو ِغَنى 
َمْجــِد ِميرَاثـِـهِ فـِـي الِْقدِّيِســنَ، وََمــا ِهــَي َعَظَمــُة قُدْرَتـِـهِ الَْفائَِقــُة نَْحَونـَـا نَْحــُن امْلُؤِْمِنــنَ، 
َّاِت« ــَماِوي َحَســَب َعَمــِل ِشــدَِّة قُوَّتـِـهِ.. ِإذْ أَقَاَمــُه ِمــَن األَْمــَواِت، وَأَْجَلَســُه َعــنْ مَيِيِنــهِ فِي السَّ

 أوجــد فيــه هــو كشــخص يعيــش فــيَّ ويعمــل فــيَّ، فــال أعيــش بإمكانياتــي أو قدراتــي 
بــل بقوتــه وســلطانه هــو. أوجــد فيــه، ألحقــق دعوتــه وقصــده فــي حياتي.

)فــي ١٣:4( »أَْســَتطِيُع كُلَّ َشــيٍْء فِي امْلَِســيِح الَّــِذي يَُقوِّيِني«. هذه صرخــة بولس املدوية. 
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مالحظات
ج – شركة آالمه

أي أتألم من أجله وأتألم معه.     

من أجله:

أن أتألم ألني أتبع الرب من كل قلبي. 

»َجِميــُع الَِّذيَن يُِريُدوَن أَْن يَِعيُشــوا بِالتَّْقَوى فِي امْلَِســيِح يَُســوَع يُْضَطَهــُدوَن« )٢تي٣: ١٢(. 

»ِإْن تَأمَلَُّْتْم ِمنْ أَْجِل الِْبرِّ َفُطوبَاكُْم« )١بط ٣: ١4(. 

معه:

أتألم معه ألجل وصول خالصه للعالم

وهي آالم اخلدمة + الصالة التوسلية

ــُل نََقائـِـَص َشــَدائِِد امْلَِســيِح فـِـي ِجْســِمي  )كــو ٢4:١( »أَْفــرَُح فـِـي آالَِمــي ألَْجِلكـُـْم، وَأُكَمِّ
ألَْجــِل َجَســِدِه: الَّــِذي ُهــَو الْكَِنيَســُة« 

هــل شــدائد املســيح ناقصــة؟ ألــم يقــل الــرب يســوع علــى الصليــب »قـَـدْ أُكِْمــَل«؟ 
نعــم لقــد أكمــل الفــداء ولكنــه لــم تكمــل الكــرازة بعــد.. الزال املســيح يتألــم لنقــل 

هــذا الفــداء إلــى العالــم.. 

ُل نََقائَِص َشَدائِِد امْلَِسيِح فِي ِجْسِمي«  لذلك بولس يقول: »أُكَمِّ

• نتألم معه ومن أجله.. 

• هل سأبني ملكوته أم ملكوتي؟ 

• هل سأحمل آالمي أم آالمه؟ آالم خالص العالم.. 

• هل سأعيش ألحالمي أم ألحالمه؟

»كََما تَكْثُرُ آالَُم امْلَِسيِح فِيَنا، كَذَلَِك بِامْلَِسيِح تَكْثُرُ تَْعِزيَُتَنا أَيْضاً« )٢كو ١: 5(.  

»كََما أَنُْتْم ُشرَكَاُء فِي اآلالَِم، كَذَلَِك فِي التَّْعِزيَِة أَيْضاً« )٢كو ١:7(. 



٣٣

مالحظات ً
رابعا

تطبيقات عملية

1- ترى ما الذي يحزننا عندما نخطئ ؟!!

هــل ألننــا نحــن أخطأنــا؟.. هــل ألننــا فقدنــا ســالمنا معــه؟.. هــل ألن صورتنــا قــد 
اهتــزت فــي عيوننــا وفــي عينيــه؟.. أم ألننــا أخطأنا فــي حقه هــو وجرحنا قلبــه الب؟

 َّ ــر • إن التوبــة احلقيقيــة هي احلــزن والندم ألننا أخطأنــا إليه »ِإَلْيــَك وَْحَدَك أَْخَطأُْت، وَالشَّ

ــَم  َّ الَْعِظي ــر ــذَا الشَّ ــُع َه ــَف أَْصَن ــم.. »كَْي ــز 4:5١(. نع ــُت« )م ــَك َصَنْع ــدَّاَم َعْيَنْي قُ
ــك ٩:٣٩(. ــى اهلل؟« )ت ــئُ ِإَل وَأُْخطِ

• إن حزننــا األنانــي هــذا على خطايانا ما هــو إال اســتمرار لتجاهلنا إيــاه وكبريائنا أمامه.

لذلك فنحن ال نختبر السالم احلقيقي رغم اعترافنا بخطايانا.

2- عندما نصلي :

كــم مــن الوقــت نقضيــه معــه نتحــدث فيــه عــن أنفســنا.. احتياجاتنــا.. عيوبنــا 
ــة؟ ــة واملادي ــا الروحي ــا وأمانين ــا.. أحالمن وأخطائن

وكم من الوقت نقضيه معه نتحدث عنه هو شخصيناً إليه:

• لنراه في مجده، فنقدم له السجود والعبادة والتسبيح.

• لنسمع أنن قلبه، فنسأل من أجله والمتداد ملكوته.

َُّه« )متى ٦: ٣٣( َّالً ّمّلكُوَت اهلل وَبِر هكذا علمنا املسيح أن نصلي طالبن »أّو

أوالً أن يتقدس اسمه، ويأتي ملكوته، وتكون مشيئته )متى ٦: ٩، ١0(

كــم نحتــاج أن ننكــر نفوســنا فــي محضــره، وأن يكــون هــو أوالً فــي عالقتنــا معــه. 
بــل هــو محــور العالقــة ومضمونهــا.

3- عندما نقرأ الكتاب املقدس :

تــرى مــا الــذي نبحــث  عنــه؟ مــا الــذي ننتظــر أن نســمعه ونــراه؟ هــل هــو تشــجيع؟ 
أو معرفــة؟ أم إرشــاد؟
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مالحظات
ــن عــن  ــراه هــو، وأن نســمعه هــو يعل كل هــذه أمــور هامــة، لكــن األهــم هــو أن ن
نفســه وعــن فكــره وإرادتــه ومشــاعره.. هكــذا ننمــو فــي معرفتــه هــو، ونتغيــر إلــى 

تلــك الصــورة عينهــا.. واألمــور األخــرى تأتــي بعــد ذلــك فــي مكانهــا الصحيــح.

4- عندما نخدمه :

• تــرى مــا الدافــع احلقيقي الذي يحركنــا للخدمة؟ هل لنكــون مثمرين لــده؟ أم لنحقق 

ذواتنا في هذا الال الذي اخترناه حلياتنا؟

هــل لننمــو فــي احليــاة الروحيــة؟ أم نتحــرك مــن أجلــه هــو؟ هــل لتحقيــق مشــيئته 
ومســرة قلبــه أن يــرى مــن ثمــر يديــه ويشــبع؟ »يـَـا ِســْمَعاُن بـْـَن يُونـَـا، أحَُتِبُِّنــي؟«. قـَـاَل 

ِّــي أُِحبُّــَك«. قـَـاَل َلــُه: »ارَْع غََنِمــي« )يــو ٢١: ١٦(.  . أَنـْـَت تَْعَلــُم أَن َلــُه: »نََعــْم يـَـا رَبُّ

• هــل تفــرح لنجــاح خدمــة اآلخريــن وألخبــار امتــداد ملكوتــه في أي مــكان فــي العالم

بنفس الطريقة التي بها نفرح لنجاح خدمتك؟

ــن  ــل االب ــا مث ــرات كن ــن امل ــم م ــماء؟ ك ــرح الس ــرح لف ــا أم نف ــرح لنجاحن ــل نف ه
ــه. ــب أبي ــرف قل ــم يع ــذي ل ــر ال األكب

5- في عالقتنا باآلخرين :

                                                                                    

كثيراً ما كانت نظرتنا لآلخرين 

وتقديرنا لهم من خالل عيوننا نحن..

 لهذا كثيراً ما فشلنا في أن نقبل بعضنا البعض..

أن نغفر بعضنا لبعض.. 

أن  نتحد بعضنا ببعض طالبن الوحدة التي صلى املسيح من أجلها..

 لكننا عندما نعود ونتعلم أن نرى اآلخرين 

من خالل نظرة املسيح لهم وتقديره إياهم
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عندمــا نتعلــم أن يكــون املســيح هــو الــرأس الــذي يربــط األعضــاء، واملفصــل الــذي 

يصــل األطــراف بعضهــا ببعــض )أف ١5:4، ١٦(

عندئٍذ ستتغير صورة عالقتنا وحياتنا معاً..
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مالحظات
خاتمة

ْــَن  أعلــن الــرب يســوع هــذا احلــق بــكل وضــوح وصراحــة عندمــا كان »يَُعلُِّمُهــْم أَنَّ اب
ــِة  ــِة وَالْكََتَب ــاِء الْكََهَن ــُيوِخ وَرَُؤَس ــَن الشُّ ــَض ِم ــراً وَيُرَْف ــَم كَثِي ــي أَْن يََتأَلَّ ــاِن يَنَْبِغ اإلِنَْس

ــر 8:٣١(. ــوُم« )م ــاٍم يَُق َّ ــِة أَي َ ــَد ثاَلَث ــَل، وَبَْع وَيُْقَت

وعندئــٍذ انتهــره بطــرس، لكــن الــرب دعــا اجلمــع مــع التالميــذ وقــال: »ِإْن أَرَادَ أََحــدٌ أَْن 
ــُه، وَيَتَْبْعِنــي« )متــى ١٦: ٢4(. ــي َفلُْينِْكــرْ نَْفَســُه، وَيَْحِمــْل َصِليَب ِــَي وَرَائِ يَأْت

أليست هي نفس اخلطوات التي خطاها هو من أجلنا؟ 

من يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي  فهو يجدها.

لقد خطا املسيح أمامنا خطوات واضحة وأنكر نفسه حتى املوت.. ليقوم..

ودعانــا: أن مــن أراد أن يأتــي وراءه فعليــه أن يخطــو نفــس اخلطــوات.. أن ينكــر نفســه 
ــتطيع أن  ــا ال نس ــه.. إنن ــي قيامت ــاة ف ــي جــدة احلي ــه ف ــٍذ يتبع ــب.. وعندئ ــى الصلي حت

نتبعــه إال عندمــا ننكــر أنفســنا.

ــْت  ــنْ ِإْن َماتَ ــا. وََلِك ــى وَْحَدَه ــَي تَبَْق ُــْت َفِه ــي األَرِْض ومََت ــِة فِ ــُة احْلِنَْط ــْع َحبَّ ــْم تََق »ِإْن َل
ــو ١٢:٢4(. ــٍر« )ي ــٍر كَثِي ــي بِثََم ِ تَأْت

ما أحوجنا في هذه األيام أن نعود فنعيش.

الطريق     الذي رسمه لنا الرب يسوع

احلق                  الذي أعلن لنا عنه

احلياة      التي دعانا لها

ِريــقُ وَاحْلـَـقُّ  أن نحيــاه.. الــرب يســوع ذاتــه.. أن يحيــا هــو فينــا، فقــد قــال: »أَنـَـا ُهــَو الطَّ
وَاحْلََيــاة.ُ« )يــو ٦:١4(. 

ــدْ  ــهِ قَ ــِذي بِ ــيِح، الَّ ــوَع امْلَِس ــا يَُس َِّن ــبِ رَب َّ بَِصِلي ــرَ ِإال ــي أَْن أَْفَتِخ ــا لِ ــل ٦: ١4( »َحاَش )غ
ــِم«. ــا لِلَْعاَل َ ــي وَأَن ــُم لِ ــَب الَْعاَل ُصِل
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أسئلة تطبيقية

1( »موضوع ال أنا بل املسيح يلمس اختبارنا اليومي للنصرة على اخلطية«

اذكر مواقف عملية تواجهها في هذا الصراع اليومي ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2( »كثيــراً مــا نختلــف بعضنــا مــع بعض وكثيــراً مــا يحارب اإلنســان أخيه اإلنســان 

حتى يُخيل إلينا أننا أعداء بعضنا البعض«

هل اإلنسان من األعداء الروحيني لإلنسان ؟ وملاذا ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3( اقرأ الشواهد اآلتية ) رو 6: 6 & كو 3: 9 & رو7: 17(

ما هي األسماء اخملتلفة جلسد اخلطية ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4( مــا هــي مظاهــر مقاومه أعداء اإلنســان الروحيني  جســد اخلطية والعالــم وإبليس 

في جهاده الروحي ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ــبِ  ــَد بَِحَس ــقَ الَْفاِس ــاَن الَْعتِي ــابِِق اإلِنَْس ــرُِّف السَّ ــِة التََّص ــنْ ِجَه ــوا ِم 5( »أَْن تَْخَلُع

َشَهَواِت ...الُْغرُورِ«    )أف 4 :22(

ــة  ــم احملارب ــن لذاتك ــا م ــن هن ــت م ــم أليس ــات بينك ــروب واخلصوم ــن احل ــن أي »م
فــي أعضائكــم .. تشــتهون ولســتم متتلكــون.. تطلبــون ولســتم تأخــذون ألنكــم 

ــاً لكــي تنفقــوا فــي لذاتكــم« )يعقــوب 1:4 – 3( تطلبــون ردي

من هو اإلنسان العتيق.. جسد اخلطية ..؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6( ما الذي يحزننا عندما نخطئ ؟

I. هل ألننا نحن أخطأنا.. 

II. هل ألننا فقدنا سالمنا معه.. 

III. هل ألن صورتنا قد اهتزت في عيوننا وفي عينيه..؟

IV. أم ألننا أخطأنا في حقه هو .. وجرحنا قلبه احملب

7( ما هي العالقة بني الشهوة والكبرياء  وما هو الفرق بينهما؟

- العالقة -----------------------------------------------------------------------------------------

- الفرق -------------------------------------------------------------------------------------------

8( ونحــن نتكلــم عــن »إماتــة الــذات واملوت مع املســيح« نحتــاج أن نعــرف معنى كل

 من: إثبات الذات والي أين يُسمح لي به؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

الطموح.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

إنكار الذات.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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9( ما هو الفرق بني اخلطية واخلطايا؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

»كلما أردت أن أفعل احلسنى أجد الشر حاضر عندي«  )10

ملــاذا هــذا الفــرق بــني املفــروض والواقــع، رغــم وجــود الرغبــة الصادقــة فــي هــذا 
اإلنســان؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ملاذا يتجنب بعض املؤمنني حتدي »املوت عن الذات«؟  )11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

»احسبوا أنفسكم أمواتاً عن اخلطية« )رو 6 : 11(   )12

أي أن منوت عن كل ما نريد حتقيقه ألنفسنا ) األنانية (

وأن منوت عن كل ما نريد حتقيقه بأنفسنا ) الكبرياء (

اذكــر مجاالت وأمثلة ميكن أن ُنرب فيها بالســقوط ســواء فــي األنانية أو الكبرياء.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

االختبــار املســيحي للنصــرة يتضمــن ثالثــة خطوات.مــا هــي و ضع تعريفــاً لكل   )13

خطوة ؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

اعــط لنفســك درجــه مــن 10  أمــام كل خطــوه فــي الســؤال الســابق توضــح مــدى 
اقتناعــك وتنفيــذك لهــذه اخلطــوات.  
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14( مــا هــي اخلطــوات العمليــة التــي ســوف تتخذهــا إذا كانــت إجابتــك اقــل مــن 7 

في أي نقطة؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

15( مــن املمكــن أن نعيــش حيــاة روحيــة محورهــا اهلل أو نعيش حياة روحيــة محورها
الذات 

وضــح بأمثلــة كيــف ميكــن أن تتحــول حياتنــا الروحيــة مــن حيــاة محورهــا اهلل 
إلــي حيــاة محورهــا الــذات؟ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

16( »الَ حُتِبُّــوا الَْعاَلــَم واَلَ األَْشــَياَء الَّتـِـي فِي الَْعاَلــِم. ِإْن أََحبَّ أََحدٌ الَْعاَلَم َفَلْيَســْت فِيهِ 

ــَم  َمَحبَّــُة اآلِب. ألَنَّ كُلَّ َمــا فِــي الَْعاَلــِم َشــْهَوةَ اجْلََســِد، وََشــْهَوةَ الُْعُيــوِن، وَتََعظُّ
امْلَِعيَشــِة، َلْيــَس ِمــَن اآلِب بَــْل ِمــَن الَْعاَلــِم«.

)1يو 15:2، 16(. اشرح بكلمات بسيطة ما هي محبة العالم؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

17( فــي ضــوء شــرح الســؤال الســابق، كيــف تعبر محبــة العالــم عن نفســها فيك 

أحياناً؟

رفض من هم في نظري خارج الدائرة القريبة.

اإلحساس بقيمتي فيما عندي من مواهب أو إمكانيات.

رفض من هم في تقديري اقل من إمكانياتي املادية.

اللهفة الزائدة علي املقتنيات.

الرغبة في االستحواذ على من أحبهم.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------



4١

مالحظات
»نحــن نظن أننا نســتطيع أن نفعل شــيئاً صاحلــاً للرب معتمدين على أنفســنا«  )18

»أَنـَـا الْكَرَْمــُة وَأَنُْتــُم األَغَْصــاُن. الَّــِذي يَثُْبــُت فـِـيَّ وَأَنـَـا فِيــهِ َهــذَا يَأْتـِـي بِثََمــٍر كَثِيــٍر 
َّكـُـْم بُِدونـِـي الَ تَْقــِدرُوَن أَْن  تَْفَعُلــوا َشــْيئاً« )يــو 5:15( ألَن

ما هو شرط اإلثمار في امللكوت؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

19( كيــف ميكــن لصليــب املســيح الــذي يظهــر محبــة اهلل وتواضعــه أن يتحــول إلى 

قوة عاملة فيك للموت عن الذات؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ــي مــع املســيح فــي  ــل وأســلك« حقيقــة موت ــم وأقب 20( كيــف أســتطيع أن »أعل

الصليب؟ ومن أين لي القوة على حتقيق ذلك؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

21( ما هي املعوقات التي جتعلني بعيداً عن هذه الصورة :

اخلوف من املستقبل

وجدت أن هذه الصورة غير عملية.

طموحاتي الذاتية غالية جداً.

أجد أن طرقي وأفكاري اخلاصة تنجح في إشباع احتياجاتي.

تراني الناس فيها وكأني مختل عقلياً.

ال أستطيع مقاومة البحث عن مدح من حولي.

حاولت وفشلت ألني ------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------



4٢

مالحظات
22( ما هي أكبر مشكالتك في العالقات مع اآلخرين؟

أنتقد أخطائهم بشدة.

ال يعطوني ما أستحق من تقدير.

ال أنس اإلهانات.

أيأس من قدرتهم علي التغير.

أنهم ال يحبونني كما أود.

أرغب أن أكون األول دائماً بينهم.

أحارب من يختلفون معي.
أنسحب بسرعة من أي عالقة جترحني

ماذا يعني وجود هذه املشاكل في العالقات مع اآلخرين؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

23( مــا هــي اخلطــوات العمليــة التــي يجــب ان تتخذهــا لتعيــش »ال انا بل املســيح«

 في عالقاتك باآلخرين؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

مــا هــي األفــكار العمليــة التي يجــب أن تتبناهــا لُتذكر نفســك باســتمرار بهذا  )24

 احلق

»مع املسيح صلبت فأحيا ال أنا بل املسيح يحيا فّي« )غالطية 20:2( .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------



4٣

مالحظات
25( »َعامِلـِـنيَ َهــذَا: أَنَّ ِإنَْســانََنا الَْعتِيــقَ قـَـدْ ُصِلــَب َمَعــُه لُِيبَْطــَل َجَســُد اخْلَطِيَّــِة كـَـيْ 

ــإِْن  ــِة. َف ــَن اخْلَطِيَّ َّأَ ِم ــر ــدْ تََب ــاَت قَ ــِذي َم ــِة. ألَنَّ الَّ ــَتْعَبُد أَيْضــاً لِلَْخطِيَّ ــودَ نُْس الَ نَُع
ــا َســَنْحَيا أَيْضــاً َمَعــُه«. ََّن ــُن أَن ــَع امْلَِســيِح نُؤِْم ــا َم َّــا قَــدْ ُمتَْن كُن

كيــف تُؤثــر معرفتــك بــأن املســيح انتصر علــي إنســانك العتيق انتصار ســاحق 

على النقط التالية :     

صالتك

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

أفكارك  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

اجتاهات قلبك 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------


