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مقدمة
جاء املسيح إلى عاملنا باسم عمانوئيل أي اهلل معنا ،فهو قريب منا يعرف احتياجاتنا
ويشعر بنا ..جال في وسطنا وشفى مرضانا وأشبع احتياجاتنا.
أثناء هذه الرحلة التي أعطى لنا املسيح فيها نفسه ،ركزعلى مجموعة صغيرة من
التابعني وأسماهم تالميذ:
كن َّ الْفَ َع َل َة ق َ ِليلُو َن»(.مت)37 :9
صادُ كَثِير ٌ وَ َل ِ
 « ِحي َن ِئ ٍذ قَالَ لِ َتال َِمي ِذ ِه :الْ َ َُم دَعَ ا تَال َِميذ َ ُه االِث ْ َنيْ عَ َ
وها
شر َ وَأَع َ
اح َن ِ َس ٍة َحتَّى ي ُ ْ
خ ِر ُج َ
ْط ُ
اه ْ
 «ث َّم ُسل َْطانا ً عَ لَى أَرْوَ ٍ
وَي َ ْ
ف»(مت)10:1
ض ْع ٍ
شفُ وا كُلَّ َمر َ ٍض وَكُلَّ ُ
صر َ َف ي َ ُسو ُع ْ
َسر ْ َل َنا
اء ِإلَى الْ َب ْي ِ
تَ .ف َتقَ دَّ َم ِإل َْي ِه تَال َِميذ ُ ُه قَائِ ِلنيَ« :ف ِّ
« ِحي َن ِئ ٍذ َال ُ ُمو َع وَ َج َ
َمثَلَ زَوَ ِان الْ َقْ ِل»(.مت)36 :13
لم يكن هذا اللقب (تلميذ) قاصرا ًفقط وقت جتسد املعلم على األرض ،بل استمر يطلق
على املؤمنني حتى بعد صعود املسيح ،وهذا ما نراه بوضوح في سفر أعمال الرسل:
ْك األَي َّ ِام ِإذ ْ تَكَاث َر َ التَّال َِميذ ُ ( ...أع)1 :6
وَفي تِل َ
يم و َ ُج ْم ُهور ٌ كَثِير ٌ ِم َن
ت كَ ِل َم ُة ا ِ
«وَكَان َ ْ
هلل تَنْ ُمو وَعَ َددُ التَّال َِمي ِذ ي َ َتكَاث َر ُ ِج ّدا ً فِي أُور ُ َش ِل َ
يعو َن اإلِميَا َن»(.أع)7 :6
الْك ََه َن ِة يُطِ ُ
ي
«ف َ
يس ِة َس َن ًة كَ ِ
َح َد َث أَن َّ ُه َما ا ْج َت َم َعا فِي الْكَ ِن َ
ام َل ًة وَعَ ل ََّما َج ْمعا ً غَ ِفيراً .وَدُ ِع َ
يح ِّينيَ» فِي أَن ْ َطا ِك َي َة أَوَّال ً»(.أع)26 :11
«م ِس ِ
التَّال َِميذ ُ َ
جاء املسيح ألرضنا ال ليكرز مبلكوت السموات ويشفي جميع املتسلط عليهم
إبليس فقط ،بل ليؤسس مدرسة يكون هو فيها املعلم واملنهاج.
أسس املسيح هذه املدرسة لكي يغير أعماق قلوب وأفكار وأذهان البشر املؤمنني
به ،لكي يصنع منهم تالميذ مشابهني لصورته.
شفى يسوع الكثيرين ورحم املقيدين وأطلق املأسورين ،لكن لم يتغير كل تابعيه
بنفس القدر الذي تغير به الذين صاروا تالميذه.
السروراءأنتعيشدعوةومشيئةاهللفيحياتكهوأنتصيرتلميذفيمدرسة املسيح:
ْضلَ ِمنْ َس ِّي ِد ِه .يَك ْ ِفي التِّل ِْميذ َ أ َ ْن
ْضلَ ِم َن ا ْل ُ َعل ِِّم وَال َ ال َْعبْ ُد أَف َ
س التِّل ِْميذ ُ أَف َ
«ل َْي َ
يَكُو َن كَ ُم َعل ِِّمهِ وَال َْعبْ َد كَ َس ِّي ِد ِه»( .مت)25 ,24 :10
5

مالحظات

 .Iالعالقة مع هللا هي عالقة متعددة األبعاد
وليست مسطحة ،فليست عالقتنا مع اهلل هي عالقة األب بابنه فقط على الرغم
من أهميتها،
وليست هي عالقة الراعي بقطيعه
أو السيد بعبيده ..إن العالقة مع
اهلل لها أبعاد وجوانب متعددة.
يجب أن نتعرف عليها ونفهمها
حتى نستطيع أننحيا في عالقة
متكاملة مشبعة مع اهلل احلي,

ﺇإﻥن ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﷲ ﻫﮬﮪھﻲ ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺘﻌﺪﺩدﺓة ﺍاﻻﺑﻌﺎﺩد ﻭوﻟﻴﯿﺴﺖ ﻣﺴﻄﺤﺔ

مثل العالقة الزوجية فهي ايضا ً متعددة االبعاد فزوجتي بالنسبة لي كزوج هي
زوجتي وصديقتي وأم اوالدي وأختي وحبيبة قلبي ,والرسم التالي يوضح األبعاد
واأللقاب اخملتلفة في عالقتنا مع اهلل:
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فمثال إذا أخذنا البعد االول في عالقتنا مع اهلل اآلب جند أن لقبي وهويتي هو أنني
ابنا ً هلل .

وهذا ما نراه واضحا ً جليا ً على صفحات الكتاب املقدس ،الذي يعلن ويؤكد هذه
احلقيقة كما في اآليات التالية:
الل ،أ َ ِي ا ْلُؤ ْ ِم ُنو َن
 «وَأ َ َّما كُلُّ ال َّ ِذي َن ق َ ِبلُو ُه َفأَع َم ُسل َْطانا ً أ َ ْن ي َ ِ
صيرُوا أَوْالَدَ َّ ِ
ْط ُ
اه ْ
اس ِم ِه» (يو)12 :1
بِ ْ
ْس ُه أَيْضا ً ي َ ْ
هلل»(.رو)16 :8
ش َه ُد ألَرْوَا ِح َنا أَن َّ َنا أَوْالَدُ ا ِ
وح نَف ُ
 «اَلر ُّ ُهلل! ِمنْ أ َ ْج ِل َهذ َا ال َ ي َ ْع ِر ُف َنا ال َْعال َُم،
 «أُن ْ ُظرُوا أَي َّ َة َم َحبَّ ٍة أَع َاآلب َحتَّى نُدْعَ ى أَوْالَدَ ا ِ
ْطانَا ُ
ألَن َّ ُه ال َ ي َ ْع ِر ُف ُه»1( .يو)1 :3
فهمنا وإدراكنا وتالمسنا مع حقيقة بنوتنا هلل:
 .iميأل قلوبنا بالشبع واألمان والطمأنينة ،ألنه يوجد شخص عظيم يحبنا حب
هائل وهذا احلب هو الذي ميالء القلب بالشبع كما أنه مسئول عنا وهذا الشخص هو اهلل
دوران وهذا يحقق االمان والطمأنينة.
نفسه الغير محدود والذي ال يعتريه تغيير وال ظل ِ
 .iiميأل قلوبنا باإلحساس باإلنتماء والهوية ،فندرك مكانتنا وقيمتنا ومن نحن في عيني
اهلل ،ف ُتشفى نفوسنا من كل جروح املاضي التي نعاني منها ،ونبرأ من صغر
النفس الذي يُدمي قلوبنا لنعيش مع اهلل أصحاء النفس والقلب.
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أما بالنسبة للبعد الثالث أي في العالقة مع اهلل الروح القدس فلقبنا وهويتنا
هو أن نصيرهيكال ً هلل الروح القدس وهذا ما نراه في اآليات التالية:
م،
م وَأ َ ِ
هلل الْ َيِّ ،كَ َما قَالَ ا ُ
م َه ْيكَلُ ا ِ
ُم أَن ْ ُت ْ
 «فَإِنَّك ْسير ُ ب َ ْي َن ُه ْ
يه ْ
هللِ :إنِّي َسأ َ ْسكُ ُن فِ ِ
م يَكُونُو َن لِي َش ْعباً» (2كو)6:16
م ِإلَها ً وَ ُه ْ
وَأَكُو ُن ل َُه ْ
ُم؟» (1كور)3:16
وح ا ِ
ُم َه ْيكَلُ ا ِ
هلل ي َ ْ
هلل وَر ُ ُ
سكُ ُن فِيك ْ
 «أ َ َما ت َ ْعل َُمو َن أَنَّك ُْم
 «أ َ ْم ل ْوح الْقُ ُد ِس ال َّ ِذي فِيك ُُم ال َّ ِذي َلك ْ
م ت َ ْعل َُمو َن أَنَّ َج َس َدكُ ْ
َس ُت ْ
م ُه َو َه ْيكَلٌ لِلر ُّ ِ
ُم؟» (1كو)19 :6
ِم َن ا ِ
ُم ل ْ
م ألَن ْفُ ِسك ْ
َس ُت ْ
هلل وَأَنَّك ْ
السا ِك ِن فِي َنا» (2تي)1:14
الص ِ
ظ ال َْودِ َ
 «اِ ْحفَ ِوح الْقُ ُد ِس َّ
يع َة َّ
ال َ َة بِالر ُّ ِ

والتي فيها:
.iميالئنا ويغمرنا ويجتاحنا ويحل علينا
.iiيستخدمنا جملد اهلل
وقيمة هذا اللقب أننا قد صرنا مكان حضور اهلل على األرض ،واألدوات التي يريد
اهلل أن يستخدمها كي يتمم قصده ومشيئته في العالم الذي نعيش فيه.
أما بالنسبة للبعد الثاني في عالقتنا مع اهلل االبن ،وهو املوضوع الذي نريد أن نركز
عليه هنا لذلك ابقيناه في نهايه كالمنا عن األبعاد اخملتلفة في عالقتنا باهلل.
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ولقد كان للرب يسوع عدة ألقاب رئيسية في عالقته بنا ،وقد وردت في الكتاب
املقدس عدة مرات منها:
• السيد (الرب)

ﺍاﻟﺠﻤﻴﯿﻊ ﻣﺪﻋﻮﻭوﻥن ﺃأﻥن
ﻳﯾﺼﻴﯿﺮﻭوﺍا ﺗﻼﻣﻴﯿﺬ ﻟﻠﺮﺏب
ﻳﯾﺴﻮﻉع ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ

• الراعي (مز  ,1 : 23يو ) 11 : 10
• اخمللص (2بط ) 18 :3

أيضا ً من هذه األلقاب التي اشتهر بها املسيح ،لقب:
• املعلم
وهذا ما نراه في اآليات التالية:
الس ِّي ُد
م تَدْعُ ون َ ِني ُم َعلِّما ً و َ َس ِّيدا ً وَ َح َسنا ً تَقُ ولُو َن ألَنِّي أَنَا كَذَلِ َ
ت وَأَنَا َّ
ك .فَإ ِ ْن كُنْ ُ
 «أَن ْ ُت ْض»
ُم أَر ْ ُجلَ ب َ ْع ٍ
ُم أ َ ْن يَغ ِ
ْسلَ ب َ ْع ُ
ضك ْ
م ي َ ِج ُب عَ ل َْيك ْ
ُم َفأَن ْ ُت ْ
وَا ْل ُ َعل ُِّم قَدْ غَ َسل ُْت أَر ْ ُج َلك ْ
(يو )14,13 :13
ك أَن َّ َنا
 «وَكَا َن ُه َو فِي ا ْلُؤَ َّخ ِر علَى ِو َسادَ ٍة نَائِماًَ .فأَيْقَ ُظو ُه وَقَالُوا َل ُه« :يَا ُم َعل ُِّم أ َ َما ي َ ُه ُّم َك؟» (مر)38 :4
ن َ ْه ِل ُ
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في هذه العالقة مع اهلل االبن الذي هو فيها املعلم ،لقبنا وهويتنا هو أننا تالميذ ،فنحن
تالميذ في مدرسة املسيح ..املدرسة التي أسسها املسيح بنفسه ليكون هو فيها
املعلم الوحيد الذي له احلق في التعليم وتلمذة اآلخرين ليكونوا تالميذ تابعني للمعلم.
والتلميذ هو الشخص الذي يتبع معلما ً بعينه ليسمع منه ويتعلم على يديه وميارس
ما يتعلمه.
• كوننا تالميذ للرب يسوع يعني :أن نصير فاهمني لطرق اهلل وعارفني مشيئته
وأفكاره ،فيعمل فينا اهلل ليحررنا من كل القيود التي متنعنا من االنطالق مع اهلل
في حياة روحية ممتعة ومشبعة لنا وله.
م» (يو)32 :8
«وَت َ ْع ِرفُو َن الْ َق َّ وَالْ َق ُّ ي ُ َ
حرِّرُكُ ْ
ض َيا ِء ْ
ال َ َل ِد وَال َّ ِذي َن رَدُّوا كَثِي ِري َن ِإلَى ال ِْبر ِّ كَالْك ََوا ِكبِ ِإلَى أَب َ ِد
ضي ُئو َن كَ ِ
«وَالْفَ ا ِه ُمو َن ي َ ِ
ال ُّد ُهورِ»( .دا)3 :12
• كوننا تالميذ في مدرسة املسيح يعني :أننا نعطي الرب يسوع كل احلق والسلطان
على حياتنا لكي يغيرنا ويشكل حياتنا لنصير على صورته.
م لِ َيكُونُوا ُم َ
صورَةَ اب ْ ِنهِ لِ َيكُو َن ُه َو
شاب ِ ِهني َ ُ
م َس َبق َ ف ََعيَّ َن ُه ْ
«ألَنَّ ال َّ ِذي َن َس َبق َ ف ََعرَف َُه ْ
بِك ْرا ً ب َ ْي َ ِإ ْخ َو ٍة كَثِي ِري َن»( .رو)29 :8
ال نستطيع أن نعيش حياة فعالة مع اهلل دون أن نحيا في هذه األبعاد الثالثة مع اهلل.
نستطيع أن نصير أبناء هلل بتجديد الروح وأن نستمتع ببنويتنا هلل وأن يستخدمنا
اهلل بكل قوة بعمل الروح القدس فنصير أدوات بيد اهلل ،لكن ال نستطيع أن نعيش
حياة متزنة ثابتة قوية مؤثرة إال إذا كنا تالميذ للرب يسوع املسيح ،فكثيرين من
املؤمنني حولنا ممتلئني بالروح القدس ،لكن قليلون هم تالميذ للرب يسوع.
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 .IIطبيعة مدرسة املسيح
هل مدرسة املسيح في شكلها وطبيعتها ومضمونها لها نفس شكل وطبيعة
ومضمون املدرسة في وقتنا املعاصر؟
في زمن حياة الرب يسوع على األرض كان يوجد طريقتان للتعلم:
جسدها لنا أفالطون وأرسطو وسقراط وكبار الفالسفة اليونانيني
الطريقة األولى ّ
وهي عبارة عن مجموعة من التابعني والتالميذ الذين يجلسون عند أقدام الفيلسوف
ويسمعون منه محاضراته وأفكاره لوقت محدد قد يطول أو يقصر ثم ينصرفون
عائدين من حيث أتوا ،وهكذا كل يوم إلى أن يستوعبوا أفكار هذا املعلم.
أما الطريقة الثانية فهي الطريقة اليهودية والتي اتبعها الرب يسوع املسيح في
حياته على األرض ليعلم بها تالميذه ،ولكن بعد أن أدخل عليها الكثير من التعديالت
لتصبح طريقة اهلل في تلمذة وصياغة األفراد في حياتهم مع اهلل.
التعلم والعالقة
وفيما يلي سنقارن بني هاتني الطريقتني من حيث نطاق وطرق وأهداف َُ
بني املعلم واملنهاج:

أوال  :نطاق التعلُّم

			
دعى الرب يسوع تالميذه ليتبعوه فتركوا كل شيء وذهبوا وراءه ليرافقوه ويسيروا
خلفه طوال الوقت؛ في الصباح واملساء ،في وقت اجلوع ووقت الشبع ،في وقت الفرح
ووقت احلزن ،في وقت األلم ووقت الراحة ،فنطاق مدرسة املسيح هي رفقة للمعلم
طوال اليوم ..كل يوم.
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التعلم مبفهوم املدرسة اليونانية ،فنحضر اجتماعاتنا
• يغلب علينا نحن املؤمنني َُ
ومجموعاتنا ونكتب العظات واحملاضرات ونصلي في اجتماعات الصالة ثم ننصرف
عائدين إلي منازلنا ،وكأن العالقة بيننا وبني اهلل قاصرة على هذا الوقت فقط.
لكن عندما نتعلم في مدرسة املسيح فنحن نتعلم من املواقف اليومية التي
يرافقنا فيها املعلم احلقيقي الوحيد ،فنتعلم أن نكون أبناء صاحلني وأزواج وزوجات
لطفاء ومخلصني وموظفني أمناء في أعمالنا.
فنطاق مدرسة املسيح هي حياتي كلها وليس عدد معني من الساعات االسبوعية
التي أعطيها للمعلم.
• في حياتنا كمؤمنني هناك انفصال هائل بنب ما أعيشه في العالم وبني ما أعيشه
التعلم و نرفض أن نكون
في الكنيسة ،وذلك ألننانتبع املدرسة اليونانية في َُ
تالميذ مدرسة املسيح .

ثانيا ً  :طرق التعلُّم

الْكَال َُم األَوَّلُ أَن ْ َ
يع َما اب ْ َت َدأ َ ي َ ُسو ُع يَف َْع ُل ُه وَي ُ َعل ُِّم بِهِ (أع)1:1
شأْت ُ ُه يَا ث َاوُفِيل ُ
ُس عَ نْ َج ِم ِ
عندما أراد لوقا الطبيب أن يتكلم ويشرح ويؤرخ لصديقه ثاوفيلس ما كان يسوع ينادي
به ،وصفه بأنه ما كان يسوع يفعله أوال ًويعلم به ثانياً ،وهذا هو الفرق الثاني في مدرسة
املسيح ،فطريقة الرب يسوع في التعليم مبنية أوال ً على الرؤية واملشاهدة القريبة.
ففي كل مرة علّم الرب يسوع تالميذه وتابعيه ،بدأ بأن يُريهم ما سوف يتكلم عنه.
عندما تكلم عن العطاء أخذهم إلى حيث األرملة التي أعطت الفلسني أمام اخلزانة،
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وعندما تكلم عن التواضع وعن أنه ينبغي أن نغسل بعضنا أرجل بعض ،قام هو
وغسل أرجلهم ،وعندما أراد أن يعلم تالميذه أن يحبوا اخلطاة والعشارين أراهم هو
بنفسه كيف يدخل إلى بيوتهم ويأكل معهم.
أهمية أن يكون التعليم مبني على الرؤية:
 .1يصير التعليم أكثر وضوحا ً وفهما ً (الفهم)

ماذا

 .2عندما أرى ما أتعلمه أصدق وأثق أنه حقيقي وقابل للتطبيق (االقتناع)

ملاذا

 .3أعرف كيف أعيشه وأطبقه كما عاشه املسيح (التطبيق)

كيف

(قوة وتأثير وفعالية مدرسة املسيح هي أن أرى وأشاهد ما يصنعه املسيح وليس
فقط أن أسمعه).
التعلم في مدرسة املسيح فهي التعلم باخلبرة أي
أما اخلطوة الثالثة في كيفية َ
اجتياز املوقف بنفسي ,في مدرسة املسيح يستخدم الرب يسوع هذه الطريقة لكي
يعلمنا ويشكلنا وهذا ما فعله مع تالميذه عندما ألزمهم أن يذهبوا إلى العبر كما
جاء في إجنيل مرقس ( )41 -35 :4
َصرَفُوا ْ
ال َ ْم َع وَأ َ َخذ ُو ُه كَ َما
م فِي ذَلِ َ
اء« :لِ َن ْ
ج َتز ْ ِإلَى ال َْعبْ ِر».ف َ
ك ال َْيوْ ِم َلاَّ كَا َن ا ْل َ َس ُ
«وَقَالَ ل َُه ْ
ت
يم َفكَان َ ِ
ص ِغيرَةٌ .ف َ
كَا َن فِي َّ
ت َم َع ُه أَيْضا ً ُسفُ نٌ أ ُ ْخرَى َ
الس ِفي َن ِة .وَكَان َ ْ
يح عَ ِظ ٌ
َح َد َث نَوْ ُء رِ ٍ
صار َ ْت َت ْ َت ِلئُ .وَكَا َن ُه َو فِي ا ْلُؤَ َّخ ِر عَ لَى ِو َسادَ ٍة نَائِماً.
اج ت َ ْ
ض ِر ُب ِإلَى َّ
الس ِفي َن ِة َحتَّى َ
األ َ ْم َو ُ
ح ِر:
ك أَن َّ َنا ن َ ْه ِل ُ
َفأَيْقَ ُظو ُه وَقَالُوا َل ُه« :يَا ُم َعل ُِّم أ َ َما ي َ ُه ُّم َ
يح وَقَالَ لِلْ َب ْ
ام وَان ْ َت َهر َ الر ِّ َ
ك؟»فَقَ َ
َسكَ َن ِ
ْ
ُم َ
يح وَ َ
َم» .ف َ
ت الر ِّ ُ
«ﭐسك ْ
مَ :
صار َ ُه ُد ٌ
خائِ ِفني َ
«ما بَا ُلك ْ
يم .وَقَالَ ل َُه ْ
ُت .ابْك ْ
وء عَ ِظ ٌ
«منْ ُه َو
م لِ َب ْع ٍ
َخافُوا َخوْفا ً عَ ِظيما ً وَقَالُوا ب َ ْع ُ
ُم؟» ف َ
ضَ :
ض ُه ْ
َهكَذ َا؟ كَ ْي َف ال َ ِإميَا َن َلك ْ
يعانِهِ!».
حر َ يُطِ َ
يح أَيْضا ً وَالْ َب ْ
َهذ َا؟ فَإِنَّ الر ِّ َ
لقد وضعهم املسيح في هذا املوقف لكي يظهر ما في قلوبهم من إميان وثقة أو خوف
ورهبة .التعلم باخلبرة ينقش احلق ويحفره في قلوبنا وأذهاننا.
• إليك موقف آخر قام املسيح فيه بتطبيق هذه اخلطوة معهم في (يو)17 -4 :13
ْس ٍل وَاب ْ َت َدأ َ
شا ِء وَ َخ َل َع ث ِ َياب َ ُه وَأ َ َخذ َ ِمنْ َ
ام عَ ِن ال َْع َ
ُم َ
ب َما ًء فِي ِمغ َ
ص َّ
«ق َ َ
شفَ ًة وَاتَّزَر َ ب ِ َها ث َّ
ح َها بِا ْلِنْ َ
س ْم َعا َن
اء ِإلَى ِ
يَغ ِ
شفَ ِة الَّتِي كَا َن ُمتَّ ِزرا ً ب ِ َها .ف َ
ْسلُ أَر ْ ُجلَ ال ّتال َِمي ِذ و َ َي ْ َس ُ
َج َ
ت
بُطْ ر ُ َس .فَقَ الَ َل ُه ذَا َ
ت تَغ ِ
اب ي َ ُسو ُع« :ل ْ
َم أَن ْ َ
َس َ
ك« :يَا َس ِّي ُد أَن ْ َ
ْسلُ رِ ْجلَيَّ!» أ َ َج َ
ت ت َ ْعل ُ
كن َّ َ
يما ب َ ْع ُد» .قَالَ َل ُه بُطْ ر ُ ُسَ « :لنْ تَغ ِ
اآل َن َما أَنَا أ َ ْ
ص َن ُع و َ َل ِ
ك َس َتف َْه ُم فِ َ
ْسلَ رِ ْجلَيَّ
يب».
َك َم ِعي ن َ ِ
سل َ
ت ال َ أَغ ْ ِسل َ
ص ٌ
«إ ْن كُنْ ُ
ُك َفل َْي َ
أَبَداً!» أ َ َجاب َ ُه ي َ ُسو ُعِ :
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س رِ ْجلَيَّ فَقَ ْ
سي» .قَالَ َل ُه
ط بَلْ أَيْضا ً ي َ َديَّ وَرَأ ْ ِ
قَالَ َل ُه ِ
س ْم َعا ُن بُطْ ر ُ ُس« :يَا َس ِّي ُد ل َْي َ
م
اج ٌة ِإال َّ ِإلَى غَ ْ
س َل ُه َح َ
ي َ ُسو ُع« :ال َّ ِذي ق َ ِد اغ ْ َت َسلَ ل َْي َ
س ِل رِ ْجل َْيهِ بَلْ ُه َو َطا ِهر ٌ كُ ُّل ُه .وَأَن ْ ُت ْ
ُم َطا ِه ِري َن».
ُم» .ألَن َّ ُه عَ ر َ َف ُم َسل َِّم ُه لِذَلِ َ
ك قَالَ « :ل ْ
َطا ِهرُو َن وَ َل ِ
كنْ ل َْي َ
م كُ ُّلك ْ
َس ُت ْ
س كُ ُّلك ْ
م« :أَتَف َْه ُمو َن َما قَدْ
م وَأ َ َخذ َ ث ِ َياب َ ُه وَاتَّكَأ َ أَيْضا ً قَالَ ل َُه ْ
َفل ََّما كَا َن قَدْ غَ َسلَ أَر ْ ُجل َُه ْ
ك .فَإ ِ ْن
م تَدْعُ ون َ ِني ُم َعلِّما ً وَ َس ِّيدا ً وَ َح َسنا ً تَقُ ولُو َن ألَنِّي أَنَا كَذَلِ َ
َ
ص َن ْع ُ
ُم؟ أَن ْ ُت ْ
ت بِك ْ
ْسلَ
ُم أ َ ْن يَغ ِ
ت وَأَنَا َّ
كُنْ ُ
م ي َ ِج ُب عَ ل َْيك ْ
ُم َفأَن ْ ُت ْ
الس ِّي ُد وَا ْل ُ َعل ُِّم قَدْ غَ َسل ُْت أَر ْ ُج َلك ْ
ص َن ُعو َن
ض ألَنِّي أَع َ
ُم أَر ْ ُجلَ ب َ ْع ٍ
ب َ ْع ُ
ُم ِمثَاال ً َحتَّى كَ َما َ
ُم ت َ ْ
ص َن ْع ُ
ت أَنَا بِك ْ
ْط ْي ُتك ْ
ضك ْ
ْظ َم
ْظ َم ِمنْ َس ِّي ِد ِه وَال َ ر َ ُسولٌ أَع َ
س عَ بْدٌ أَع َ
ُمِ :إن َّ ُه ل َْي َ
أَن ْ ُت ْ
م أَيْضاً .اَلْ َق َّ الْ َق َّ أَقُولُ َلك ْ
م ِإ ْن عَ ِملْ ُت ُمو ُه».
م َهذ َا ف ُ
ِمنْ ُمر ْ ِ
َطوبَاكُ ْ
س ِل ِهِ .إ ْن عَ ِل ْم ُت ْ
هناك فرق كبير عندما يعلم املسيح عن التواضع و عن ضرورة أن نغسل بعضنا أرجل
بعض ،وبني أن يأخذنا معه لنجتاز هذه اخلبرة فيغسل هو أرجلنا وهو السيد واملعلم..
وهكذا يكون حجم التأثير أعمق ووضوح املعني وجالئه أكثر ويسهل علينا حينها
أن نفعل هذا مع االخرين.
مدرسة املسيح مختلفة متاما ً في طريقة التعلم التي يجب أن نتعلم بها .الرب
يسوع املسيح يدعوك أن تنضم له في هذه املدرسة لكي يعلمك ويعيد تشكيل
حياتك بالطريقة اإللهية التي فيها يدعوك أن ترى وتشاهد ثم تسمع فيأخدك الى
اجتياز اخلبرة العملية اليومية ,هل تسمح له بهذا أم أنك فقط تسمع وتقرأ كلمته؟؟؟

ثالثاً :العالقة بني املادة واملعلم
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في نظام التعليم املطبق في مدارسنا ,هناك فرق كبير بني املادة التي يتم تدريسها
وبني املُعلم الذي يقوم بتدريس املادة ,أما في مدرسة املسيح فال يوجد أي إنفصال بني
املادة التي يريد املسيح أن يعلمنا إياها وبني املُعلم ،وذلك ألن املادة التي يريد املسيح أن
يعلمها اياها هي حياته هو:
يح َهكَذ َا» (أف)20 :4
َم ت َ َت َعل َُّموا ا ْل َ ِس َ
م َفل ْ
 «وَأ َ َّما أَن ْ ُت ْليس الهدف من قراءة الكتاب املقدس أن نتعلم حقائق اإلميان أو حفظ اآليات رغم
أهمية ذلك .إن الهدف األساسي هو أن نتعلم املسيح نفسه ,فنالحظه في مواقفه
احلياتية التي عاشها بيننا؛ كيف كان يتعامل مع اخلطاة والعشارين ,وكيف كان ينظر
إلى قيمة املرأة في اجملتمع ,ونظرته إلى األفكار اليهودية البالية ,وشجاعته في إعالن
احلق وهكذا.
صلُوباً»1( .كو)2:2
ُم ِإال َّ ي َ ُسو َع ا ْل َ ِس َ
يح و َ ِإيَّا ُه َم ْ
َم أ َ ْع ِز ْم أ َ ْن أ َ ْع ِر َف َش ْيئا ً ب َ ْي َنك ْ
 «ألَنِّي ل ْفمعلمنا واحد وهو املسيح ,والدرس واملثل والقدوة واحدة هي املسيح
لذلك يجب على التلميذ احلقيقي أن ميشي مقتفيا ً آثار املُعلم؛ يبحث عنه في
الكتاب املقدس ،وينظر إليه ،ويتأمل في أقواله ،ويشاهد حياته.

رابعاً:هدف التعلُّم

الهدف في مدرسة احلياة هو زيادة املعرفة واحلكمة والفهم لكي نكون متميزين في
أداء أدوارنا كي نحقق النجاح.
أما الهدف في مدرسة املسيح هو تغيير القلب وتشكيل الذهن ليكون مشابه
لصورة املُعلم احلقيقي الوحيد,
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فليس الهدف هنا هو حضور االجتماعات أوالذهاب إلى املؤمترات لكي ميتلئ ذهني
باملعلومات ,لكن مايريده الرب يسوع هو أن نسمح للروح القدس أن يغير قلوبنا
وأذهاننا فنتحول إلى أشخاص مخلوقني بحسب قلب اهلل.
ْضلَ ِمنْ َس ِّي ِد ِه يَك ْ ِفي التِّل ِْميذ َ أ َ ْن يَكُو َن
ْضلَ ِم َن ا ْل ُ َعل ِِّم وَال َ ال َْعبْ ُد أَف َ
س التِّل ِْميذ ُ أَف َ
 «ل َْي َكَ ُم َعل ِِّمهِ وَال َْعبْ َد كَ َس ِّي ِده»ِ( .مت)24 :10
اس (مر)17 :1
ُم وَرَائِي َفأ َ ْج َع ُلك َُم ت َ ِ
صير َ ِان َ
صيَّادَ ِي الن َّ ِ
 فَقَ الَ ل َُه َما ي َ ُسو ُعَ :هل َّعندما أحاول أن أعيش احلياة املسيحية بكل مبادئها دون أن يتغير قلبي ويتشكل
والمل ال يطاق ,لكن عندما أتعلم أن يكون قلبي مثل
ذهني ،يكون النير ثقيل جدا ً ِ
قلب املسيح أجد النير خفيف واحلمل هني.
وبالتالي نستطيع أن نكون لطفاء مع أصدقائنا وودعاء مع عائلتنا ونكون قادرين
على التنازل عن حقوقنا ألصدقائنا وزمالئنا ,فيصيراحلب والغفران سهال ً والصالة
ألجل الناس وحمل أثقالهم من أولوياتنا.

خامساً :التخرج

في مدرسة العالم يوجد نهاية زمنية لعدد سنوات الدراسة التي ندرسها ,فنصير
أطباء أو مهندسني أو مدرسني قادرين على مزاولة املهن اخملتلفة ,لكن في مدرسة
املسيح ال يوجد عدد محدد من السنوات فيها نصبح تالميذ ثم نتخرج من هذه املدرسة.
في هذه املدرسة نظل تالميذ للمعلم طوال العمر ,ففي كل يوم بالقرب من املُعلم
نكتشف أننا مازلنا ال نعرف كل املعرفة ،وغير فاهمني لكل االمور اخملتصة مبلكوت
السموات ،ونحن في احتياج دائم إلى نعمة اهلل املغيرة التي تغير قلوبنا وعقولنا إلى
شبه صورة املسيح،
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وبالتالي نظل ملتصقني رافعني أعيننا وقلوبنا نحو السيد واملعلم طوال حياتنا
لكي يشكلنا.
ص َن ُع ُه ِم َن ِّ
ني ب ِ َي ِد الْفَ َّ
خارِيِّ ف ََعادَ وَعَ ِم َل ُه ِوعَ ا ًء َ
اء ال َّ ِذي كَا َن ي َ ْ
 «فَفَ َس َد ال ِْوعَ ُآخر َ
الط ِ
ص َن َع ُه»(.إر)4 :18
كَ َما َح ُس َن فِي عَ ْي َن ِي الْفَ َّ
خارِيِّ أ َ ْن ي َ ْ
ت ِإ ْسرَائِيلَ يَقُ ولُ الر َّ ُّب؟ ُه َوذَا
ُم كَ َهذ َا الْفَ َّ
 «أ َ َما أ َ ْس َتطِي ُع أ َ ْن أ َ ْخارِيِّ يَا ب َ ْي َ
ص َن َع بِك ْ
ت ِإ ْسرَائِيلَ »(.إر)18:6
كَ ِّ
ني ب ِ َي ِد الْفَ َّ
م َهكَذ َا ب ِ َي ِدي يَا ب َ ْي َ
خارِيِّ أَن ْ ُت ْ
الط ِ

ت
الس َماوَا ِ
ب ُم َت َعل ٍِّم « »Discipleفِي َم َلكُو ِ
مِ :منْ أ َ ْج ِل ذَلِ َ
ت َّ
ك كُلُّ كَات ِ ٍ
 «فَقَ الَ ل َُه ْيُ ْ
اء» (مت)52 :13
ش ِب ُه ر َ ُجال ً ر َ َّب ب َ ْي ٍ
ت يُ ْ
خ ِر ُج ِمنْ كَنْ ِز ِه ُج ُددا ً وَعُ َتقَ َ
مدرسة املسيح مدرسة مختلفة متاما ً عن كل طرق التعلّم السائدة في احلياة..
وكما رأينا في النقاط اخلمس السابقة أن مدرسة املسيح ليست فصال ً دراسيا ً بعدد
معني من الساعات في مكان مغلق منعزل عن العالم ،بل هي مدرسة العمر كله
يُعلمك فيها املعلم بكل الطرق التي ميكن أن تتخيلها والتي ال تتخيلها..
ليريك ويُعلمك ما هو احلق ،ليس كنظريات تُدرس في الكنائس أو في
يأخذ بيدك ُ
معاهد الالهوت بل احلق املعاش كما ينبغي أن يكون ,وهو ال يعلمك فقط بل ويدربك
أيضا ً على ممارسة احلق ال لكي حتصل على شهادة من أحد بل لكي تتغير وتصير
مشابها ً لصورة السيد واملُعلم ,لذلك ندعوك من كل قلوبنا أن تقدم أوراقك لتحجز
لك مكانا ً في هذه املدرسة الرائعة؛ «مدرسة املسيح».

ﻓﻲ ﻣﺪﺭرﺳﺔ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ
ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭوﺍاﻟﻤﺎﺩدﺓة
ﺍاﻟﻜﻨﻴﯿﺴﺔ ﻫﮬﮪھﻲ ﺍاﻟﻤﺪﺭرﺳﺔ
ﺍاﻟﺨﺪﺍاﻡم ﺑﺄﺩدﻭوﺍاﺭرﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﮬﮪھﻢ ﺍاﻻﺩدﻭوﺍاﺕت ﻭو ﻭوﺳﺎﺋﻞ
ﺍاﻻﻳﯾﻀﺎﺡح ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻤﺴﻴﯿﺢ
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 .IIIمبادئ التلمذة
 .١املواظبة
هي املداومة بانتظام واستمرار على التعلُّم والتدرُب وليس خضوعا ً ملشاعري
وعواطفي أو حسب ميولي واجتاهاتي واستحساني ،واآليات اآلتية توضح هذا املبدأ:
س ِر ْ
يم الر ُّ ُس ِل وَ َّ
ت(».أع)42 :2
الصل ََوا ِ
 «وَكَانُوا ي ُ ِواظ ُبو َن عَ لَى ت َ ْع ِل ِ
الش ِركَ ِة وَكَ ْ
الُبْ ِز وَ َّ
م يَك ِْسرُو َن ْ
الُبْز َ فِي
 «وَكَانُوا كُلَّ يَوْ ٍم ي ُ ِواظ ُبو َن فِي ال َْه ْيك َِل ب ِ َنف ٍْس وَا ِح َد ٍة .و َ ِإذ ْ ُه ْ
ب(».أع)46 :2
اج وَب َ َس َ
الْ ُب ُيو ِ
اط ِة قَلْ ٍ
ت كَانُوا ي َ َت َناوَلُو َن الطَّ َع َ
ام بِابْتِ َه ٍ
الصال َ ِة وَ ِّ
م كَانُوا ي ُ ِ
 َواظ ُبو َن ب ِ َنف ٍْس وَا ِح َد ٍة عَ لَى َّ
الطلْ َب ِة َم َع النِّ َسا ِء وَ َمر ْ َي َ
«هؤُال َ ِء كُل ُُّه ْ
أ ُ ِّم ي َ ُسو َع وَ َم َع ِإ ْخ َوتِهِ» (أع)14 :1
الصال َ ِة» (رو)12:12
الض ْي ِق ُم ِ
صاب ِ ِري َن فِي ِ َّ
 « َف ِر ِحني َ فِي الر َّ َجا ِء َواظ ِبي َن َعلَى َّ
يها ب ِ ُّ
الشك ْ ِر» (كو)2 :4
 «وَ ِالصال َ ِة َسا ِه ِري َن فِ َ
اظ ُبوا عَ لَى َّ
 «ال َ ِح ْك وَال َّ ِذي َن
ْس َ
ك ،ألَن َّ َ
يم وَدَ ِاو ْم عَ لَى ذَلِ َ
ْس َ
ِّص نَف َ
ظ نَف َ
ك ِإذَا ف ََعل َْت َهذ َا ت ُ َخل ُ
ك وَالتَّ ْع ِل َ
ك أَيْضاً»2(.تي)16 :4
س َم ُعون َ َ
يَ ْ
اس ُم َدرَّب َ ًة
ام الْقَ ِو ُّي َف ِللْ َبالِ ِغنيَ ،ال َّ ِذي َن ب ِ َس َببِ التَّ َمر ُّ ِن قَدْ َ
صار َ ْت ل َُه ُم الْ َ َو ُّ
 «وَأ َ َّما الطَّ َع ُعَ لَى التَّ ْم ِيي ِز ب َ ْي َ ْ
ال َْي ِر وَ َّ
الشرِّ»(.عب)14 :5
ما هي األمور التي ينبغي أن نواظب عليها؟
س ِر ْ
يم الر ُّ ُس ِل وَ َّ
ت»(.أع)42 :2
الصل ََوا ِ
 «وَكَانُوا ي ُ ِواظ ُبو َن عَ لَى ت َ ْع ِل ِ
الش ِركَ ِة وَكَ ْ
الُبْ ِز وَ َّ
يم الر ُّ ُس ِل
ت َ ْع ِل ِ
هو املنهاج الذي يجب أن أتعلمه والذي هو املسيح ,فالرسل في كل تعليمهم كانوا
يُشيرون إلى يسوع حياته وموته وقيامته فصار يسوع هو املعلم وهو املنهاج.
و َ َّ
الش ِركَ ِة
الشركة مع اإلخوة واالنفتاح عليهم وإعطائهم احلق في توجيهي وتدريبي ,ليكون
لنا شركة بعضنا مع بعض فيطهرنا دم املسيح من كل خطية.
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س ِر ْ
الُبْ ِز
وَكَ ْ
التناول من جسد الرب ودمه لنثبت فيه وهو فينا.
َمنْ يَأْكُلْ َج َس ِدي وَي َ ْ
ت فِي َّ وَأَنَا فِيهِ( .يو)56 :6
شر َ ْب دَ ِمي يَث ْ ُب ْ
ت
الصل ََوا ِ
وَ َّ
فكانوا يواظبون على الصلوات بكل أنواعها من تسبيح وشكر وطلب وتشفع,
وكذلك الصلوات الشخصية واجلماعية ,سواء أكانت في اجملمع أوفي البيوت.

 .2اإلنتماء والوالء
االنتماء في مدرسة املسيح هو إنتماء للرب ،أي للمعلم الوحيد في هذه املدرسة
وهو الرب يسوع وكذلك هو إنتماء جلسد املسيح أي إلى الكنيسة.
قد يكون االنتماء هلل في هذه املدرسة وفي احلياة مع اهلل بصفة عامة في غاية
اليسر والسهولة،ولكن من شروط هذه املدرسة اإلنتماء إلى كل من املسيح جسده
مهما كانت صعوبةهذااملبدأ.
ي
«وَأ َ ْخ َ
ت ق َ َد َم ْيهِ ،وَ ِإيَّا ُه َج َعلَ رَأْسا ً فَوْقَ كُلِّ َشيْ ٍء لِلْكَ ِن َ
ض َع كُلَّ َشيْ ٍء َت ْ َ
يس ِة ،الَّتِي ِه َ
َج َس ُد ُهِ ،ملْ ُء ال َّ ِذي َيْأل ُ الْكُلَّ فِي الْكُلِّ » (أف)23 ,22 :1
االنتماء هلل
امهِ»( .أف)30 :5
«ألَن َّ َنا أَع َ
اء ِج ْ
س ِمهِِ ،منْ َل ْ ِمهِ وَ ِمنْ ِع َظ ِ
ْض ُ
وحدتنا وإنتمائنا للمسيح ينبغي أن تُفهم على صورتها الواقعية كما شرحها
الرسول بولس متاماً ،فنحن حقا ً أعضاء جسده وجزء منه ,والرب يسوع يدعونا إلى هذه
العالقة احلميمة معه ،فنذهب حيثما يذهب وال نذهب حيثما اليريدنا هو أن نذهب.
التلميذ في مدرسة املسيح يظل تلميذا ً في هذه املدرسة..
كل إنتمائه ووالئه للمسيح املعلم ،لذلك هوال يرتبط بتعليم بل بشخص ،وعليه
فال يستطيع أن يترك معلمه الذي أصبح مرتبطا ً به أكثر من أبيه وأمه.
وكذلك ليس كاليهود ،بعد تعلمهم الشريعة والناموس ،يجب عليهم أن ينفصلوا
عن معلّميهم ،وأن يعلّموا بدورهم آخرين.
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ب ابْنا ً أ َ ِو اب ْ َن ًة أَكْثَر َ ِمنِّي َفال َ
س َت ِ
ب أَبا ً أَو ْ أ ُ ّما ً أَكْثَر َ ِمنِّي َفال َ ي َ ْ
حقُّ ِني وَ َمنْ أ َ َح َّ
«منْ أ َ َح َّ
 َحقُّ ِني» (مت)37 :10
س َت ِ
يَ ْ
اإلنتماء للجسد (الكنيسة)
ض كُلُّ وَا ِح ٍد
اء ب َ ْعضا ً لِ َب ْع ٍ
«هكَذ َا ن َ ْ
 َيح وَأَع َ
ْض ٌ
ح ُن الْكَثِي ِري َنَ :ج َسدٌ وَا ِحدٌ فِي ا ْل َ ِس ِ
آلخ ِر»(.رو)5 :12
لِ َ
ك فِي ْ
يع َنا ن َ ْ
الُبْ ِز ال َْوا ِح ِد».
ش َت ِر ُ
ح ُن الْكَثِي ِري َن ُخبْز ٌ وَا ِحدٌ َج َسدٌ وَا ِحدٌ ألَن َّ َنا َج ِم َ
 «فَإِن َّ َنا ن َ ْ(1كو )17 :10
 «ألَن َّ َنا َج ِم َوح وَا ِح ٍد أَيْضا ً ا ْع َت َمدْنَا ِإلَى َج َس ٍد وَا ِح ٍد ي َ ُهودا ً كُنَّا أ َ ْم يُونَان ِ ِّيني َ
يع َنا بِر ُ ٍ
يع َنا ُس ِقي َنا رُوحا ً وَا ِحدا»ً1(.كو)13 :12
عَ ِبيدا ً أ َ ْم أ َ ْحرَاراً .وَ َج ِم ُ
أهمية إنتمائنا بعضا ً لبعض(للجسد)
• انتمائنا للجسد وإرتباطنا بعضا ً لبعض هو وسيلة من الوسائل التي يستخدمها
اهلل لتهذيبنا و تشذيبنا و تلمذتنا .
صا ِح ِبه»ِ(.أم)17 :27
«الْ َ ِدي ُد بِالْ َ ِدي ِد ي ُ َحدَّدُ وَاإلِن ْ َسا ُن ي ُ َحدِّدُ وَ ْج َه َ
ألنه في وسط اجلسد وأثناء معاملتنا بعضنا لبعض يظهر كبريائنا وأنانيتنا
وضعفاتنا فنستطيع أن نتالمس معها ونعرفها ,فنعترف بها أمام اهلل واإلخوة
فيتمكن الروح القدس من تغييرنا.
م:
وم .وَ ِإذ ْ كَا َن فِي الْ َب ْي ِ
اء ِإلَى كَ ْف ِرن َ ُ
«وَ َج َ
اح َ
ت َسأَل َُه ْ
يق
م َت َ ُّ
يق؟» ف َ
ِ
َسكَ ُتوا ألَن َّ ُه ْ
م ت َ َتكَا َلُو َن فِي َما ب َ ْي َنك ْ
«بَاذَا كُنْ ُت ْ
اجوا فِي الطَّ ِر ِ
ُم فِي الطَّ ِر ِ
َ
َ
َس وَنَادَى االِث ْ َنيْ عَ َ
ض فِي َمنْ ُه َو أع َ
م َم َع ب َ ْع ٍ
ب َ ْع ُ
ْظ ُم .ف َ
«إذَا أرَادَ
َجل َ
شر َ وَقَالَ ل َُه ْ
ض ُه ْ
مِ :
أ َ َحدٌ أ َ ْن يَكُو َن أَوَّال ً ف ََيكُو ُن آ ِخر َ الْكُلِّ وَ َخادِما ً لِلْكُلِّ »(.مر)35 -33 :9
• أعطى اهلل للجسد املواهب والوزنات املتنوعة ,والروح القدس يريد أن يستخدمها
ألجل بنيان بعضنا البعض ,لذلك فإنتمائنا للجسد يساعدنا أن ننمو وأن ننضج
وأن نصير مشابهني صورة املسيح.
يح(»،أف)12 :4
يسنيَ ،لِ َع َم ِل ْ ِ
يل ال ِْقدِّ ِ
«أل َ ْج ِل تَك ِْم ِ
الدْ َم ِة ،لِ ُبنْ َي ِ
ان َج َس ِد ا ْل َ ِس ِ
• إنتمائنا للجسد يوفر لنا مكانا ً مناسبا ً لفهم احلق وتطبيقه وال َتدرب عليه واخلروج
إلى النور ملشاركة أعماق قلوبنا مع اخوتنا.
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س ِر ْ
يم الر ُّ ُس ِل وَ َّ
ت»(.أع)42 :2
الصل ََوا ِ
 «وَكَانُوا ي ُ ِواظ ُبو َن عَ لَى ت َ ْع ِل ِ
الش ِركَ ِة وَكَ ْ
الُبْ ِز و َ َّ
م يَك ِْسرُو َن ْ
الُبْز َ فِي
 «وَكَانُوا كُلَّ يَوْ ٍم ي ُ ِواظ ُبو َن فِي ال َْه ْيك َِل ب ِ َنف ٍْس وَا ِح َد ٍة .وَ ِإذ ْ ُه ْ
م ن ِ ْع َم ٌة
اج وَب َ َس َ
الْ ُب ُيو ِ
حني َ ا َ
ب ُم َسبِّ ِ
اط ِة قَلْ ٍ
ت كَانُوا ي َ َت َناوَلُو َن الطَّ َع َ
هلل وَل َُه ْ
ام بِابْتِ َه ٍ
يع َّ
الش ْعبِ»(.أع)46 :2
َل َدى َج ِم ِ

-3اإلنضباط
كن َّ وَا ِحدا ً يَأ ْ ُخذ ُ
ضو َن فِي ا ْل ِ َ ْي َد ِان َج ِم ُ
م يَرْكُ ُ
م ت َ ْعل َُمو َن أَنَّ ال َّ ِذي َن يَرْكُ ُ
أَل ْ
ضو َن و َ َل ِ
يع ُه ْ
َس ُت ْ
ْ
ْس ُه فِي كُلِّ َشيْ ٍء.
ضوا لِكَيْ ت َ َنالُوا .وَكُلُّ َمنْ ي ُ َجا ِه ُد ي َ ْ
ال َ َعا َلةَ؟ َهكَذ َا ارْكُ ُ
ض ِب ُط نَف َ
ض َهكَذ َا
أ َ َّما أُو َل ِئ َ
ك َف ِلكَيْ يَأ ْ ُخذ ُوا ِإك ْ ِليال ً ي َ ْف َنى وَأ َ َّما ن َ ْ
ح ُن فَإِك ْ ِليال ً ال َ ي َ ْف َنىِ .إذا ً أَنَا أَرْكُ ُ
ض ِر ُب ال َْه َو َاء .بَلْ أَق ْ َم ُع َج َس ِدي
ضارِ ُب كَأَنِّي ال َ أ َ ْ
نيَ .هكَذ َا أ ُ َ
كَأَن َّ ُه ل َْي َ
س عَ نْ غَ ْي ِر ي َ ِق ٍ
ْسي َمرْفُوضاً1(.كو)27 -24 :9
آلخ ِري َن ال َ أ َ ِصير ُ أَنَا نَف ِ
وَأ َ ْس َت ْع ِب ُد ُه َحتَّى ب َ ْع َد َما كَرَز ْ ُت لِ َ
االنضباط واحدٌ من املبادئ الرئيسية والهامة في حياة كل تلميذ يريد أن يتغير
ليكون مشابا ً لصورة الرب يسوع.
من الشاهد السابق ميكننا تعريف االنضباط بأنه ضبط النفس والسيطرة عليها
واجلهاد معها وقمعها وفقا ً جملموعة من التعليمات املعطاة.
واملقصود هنا ليس ضبط النفس في الصراع ضد اخلطية فقط ،بل هو أيضا ً
ضبط النفس أمام أي عادة أو أسلوب حياة من شأنه أن يُضعف النفس والروح في
مسيرتهم مع اهلل.
فيصور نفسه
ويتقدم الرسول بولس أكثر في تعريف معنى كلمة االنضباط ُ
كالعب مالكمة في األلعاب االوليمبية وهو يسدد اللكمات إلى جسده،
وحسب أصول اللغة فهذه الكلمة تعني بالتحديد أنه يسدد اللكمات في
املنطقة أسفل عينيه وهي من املناطق احلساسة في جسد اإلنسان .إنه يريدنا أن
ال نشفق على أنفسنا وعلى االجتاهات اخلارجة منا أو على عاداتنا وأفكارنا بل أن
نواجهها بكل حزم وشدة.
فلم يرد الرسول بولس أن يكون جسده ورغباته هما السيد اآلمر على حياته،
ليخضع جسده وشهواته لكي ال يصير هو نفسه
بل أمسك هو بزمام القيادة ُ
مرفوضا ً من اخلدمة (غير مؤهل للخدمة)
ضبط النفس له العديد من التطبيقات العملية في حياتنا مع اهلل كتالميذ في
مدرسة املسيح منها:
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االنضباط في الفكر
أ َ ِخيرا ً أَي ُّ َها اإلِ ْخ َوةُ كُلُّ َما ُه َو َحقٌّ ،كُلُّ َما ُه َو َج ِليلٌ  ،كُلُّ َما ُه َو عَ ادِلٌ  ،كُلُّ َما ُه َو َطا ِهرٌ،
َضي َل ٌة وَ ِإ ْن كَا َن َمدْ ٌحَ ،ف ِفي َه ِذ ِه
تف ِ
كُلُّ َما ُه َو ُم ِسرٌّ ،كُلُّ َما ِصي ُت ُه َح َسنٌ ِإ ْن كَان َ ْ
كرُوا( .في)8 :4
ا ْف َت ِ
علينا أن نختار ألنفسنا األمور التي نفكر فيها ،فال نترك أذهاننا تفكر في أي شيء من
غير ضابط أو متحكم ,فمثال ًإذا وضعنا كل تفكيرنا في غضبنا وحنقنا على شخص
أخطأ في حقنا فلن نستطيع أن نغفر له ,وإذا ملئنا ذهننا بالتفكير في طموحنا
وأحالمنا الشخصية سنجد أنفسنا منحصرين في نفوسنا عابدين لذواتنا,
وإذا فكرنا في أهوائنا وشهواتنا وأمتلئ ذهننا بالصور النجسة فال عجب إذا وقعنا
في اخلطية.
لذلك يجب علينا حتى نستطيع أن نكون تالميذ للرب يسوع أن نتحكم في
أفكارنا التي تدور في أذهاننا.
االنضباط في املشاعر
َضبِ َخ ْير ٌ ِم َن ْ
ك رُو ِحهِ َخ ْير ٌ ِمَّنْ يَأ ْ ُخذ ُ َم ِدي َنةً( .أم)32 :16
الَبَّارِ وَ َمالِ ُ
يء الْغ َ
اَلْ َبطِ ُ
عالمة من عالمات النضوج النفسي هو انضباط املشاعر فال أكون ُمساق وراء
مشاعري وعواطفي فتجذبني حيث تريد دون انضباط ،وألن مشاعري ليست
مصممة ألجل قيادة حياتي فسوف تكون العاقبة وخيمة.
االنضباط في اللسان
ض َب ُطَ ،م ْ ُّل ٌو ُس ّما ً
اس أ َ ْن يُذ ِّ َ ُ
َلُ .ه َو َشر ٌّ ال َ ي ُ ْ
وَأ َ َّما الل َِّسا ُن َفال َ ي َ ْ
س َتطِي ُع أ َ َحدٌ ِم َن الن َّ ِ
الل(.يع)9 ,8 :3
ُمِيتاً .بِهِ ن ُ َبارِ ُ
ك َّ َ
اس ال َّ ِذي َن قَدْ تَكَوَّنُوا عَ لَى ِشبْهِ َّ ِ
اآلب ،وَبِهِ نَل َْع ُن الن َّ َ
الل َ
ليس أبرع وأكمل من اآليات السابقة التي تصف لنا كيف يستطيع اللسان أن
يكون بركة حلياة من حولي وكيف يكون لعنة لي ولكل من يسمعني.
ك(.أم)3 :13
ْس ُهَ .منْ ي َ ْفغَر ُ َشفَ َت ْيهِ َف َل ُه َهال َ ٌ
حفَ ُظ ف ََم ُه ي َ ْ
َمنْ ي َ ْ
حفَ ُظ نَف َ
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االنضباط في استخدام الوقت
ام
فَان ْ ُظرُوا كَ ْي َف ت َ ْ
اءُ ،م ْف َت ِدي َن ال َْوق ْ َ
يق ،ال َ كَ ُج َهال ََء بَلْ كَ ُحك ََم َ
ت ألَنَّ األَي َّ َ
س ُلكُو َن بِالتَّدْ ِق ِ
ِشرِّيرَةٌ( .أف)16 ,15 :5
حياتنا هي مجموع الساعات التي نعيشها سواء صنعنا فيها أشياء جيدة أو أشياء
ت ُمنْذ ُ اآل َن ُمقَ َّ
سيئة ،لذلك يقول الرسول بولسَ »:فأَقُولُ َهذ َا أَي ُّ َها اإلِ ْخ َوةُ :ال َْوق ْ ُ
صر ٌ
ام ِشرِّيرَةٌ( ».أف)16 :5
«م ْف َت ِدي َن ال َْوق ْ َ
«(1كو )29 :7فالوقت هو أثمن ما في حياتنا ُ
ت ألَنَّ األَي َّ َ
يوجد العديد من التطبيقات العملية لالنضباط وماتناولناه كان مجرد أمثلة ملا
ينبغي أن تكون حياتنا عليه مثل االنضباط في صرف األموال ماذا أشتري؟ ومتى؟
واالنضباط في تناول الطعام كميته ونوعيته وهكذا...
االنضباط بهذا املفهوم ال يولد معنا وال يأتي فجأة وليس هو عطية إلهية أعطاها
اهلل لبعض الناس وأغفلها عن الباقي ,بل هو مبدأ من مبادئ مدرسة املسيح
يحتاج إلى تدريب مستمر لفترة زمنية حتى يصير مبدأ متأصل في حياتنا .لذلك
ال يوجد شخص ال يستطيع أن يتعلم االنضباط بل كلنا مدعوون أن نتعلم ونتدرب
أن نكون منضبطني في حياتنا .أيضا ً ال نستطيع أن نتعلم هذا املبدأ الرائع الذي
هو االنضباط باالعتماد على ذواتنا لكن يجب علينا أن ننتمي لهذه املدرسة وسوف
يتعهد الرب يسوع بتعليمنا وتدريبنا.
إن تعلَم هذه املبادئ التي تقوم عليها مدرسة املسيح ليس هو شرط القبول
والدخول في هذه املدرسة واال لن يلتحق بها أحد ,بل هو عقد اتفاق بينك وبني الرب
يسوع املسيح ُمعلم هذه املدرسة وصاحبها وواضع مناهجها ,تقرر فيه بأنك تريد
أن تتعلم هذه املبادئ ،كما توافق بدون قيد أو شرط أنه في خالل رحلة وجودك في
هذه املدرسة أن تتشكل حياتك وأفكارك وفقا ً لهذه املبادئ.
رحلة التعلّم في مدرسة املسيح ليست بضع ساعات قليلة أو كثيرة ،بل هي رحلة
احلياة بكاملها فيها تتحول من خالل هذه املدرسة إلى تلميذ يعيش وفقا ً لهذه
املبادئ ,وهذا هو دور املدرسة التي تُعلّم وتُدرّب وتُتابع حتى تتأكد من حتول هذا احلق
إلى حياة حقيقية معاشة.
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-4الوداعة
الوداعة هي املرونة وسهولة التشكيل والتغيير ،فال يعود التلميذ كما كان في
السابق .وهي ايضا ً الرغبة في التعلُم واإلحلاح املستمر فيه .كما أن الوداعة هي
اجلوع في طلب احلق باستمرار والرغبة الشديدة في الت َدرّب عليه.
الوديع هو الشخص الراغب في التعلُم والذي يشتاق ويبحث عما يتعلمه ومن يُعلمه.
م يُ ْ
ش َب ُعو َن(.مت)6 :5
اع وَال ِْع َط ِ
اش ِإلَى ال ِْبر ِّ ألَن َّ ُه ْ
ُطوبَى لِل ِْج َي ِ

اء وَي َ ْ
ُم ِإلَى األَب َ ِد( .مز)26 :22
يَأْكُلُ ال ُْودَعَ ُ
ش َب ُعو َن .ي ُ َسبِّ ُح الر َّ َّب َطالِ ُبو ُهَ .ت ْ َيا قُلُوبُك ْ
ت ِإ َل ُه َخال َِصي.
ك وَعَ ل ِّْم ِني .ألَن َّ َ
َك عَ ل ِّْم ِني .دَرِّب ْ ِني فِي َحقِّ َ
ك يَا ر َ ُّب عَ ر ِّ ْف ِنيُ .س ُبل َ
ُطرُق َ َ
ك أَن ْ َ
ك ي ُ َعل ُِّم ْ
ال َُطاةَ الطَّ ِريقَ .ي ُ َدر ِّ ُب
ِإيَّا َ
يم لِذَلِ َ
صالِ ٌح وَ ُم ْ
ك ان ْ َت َظر ْ ُت ال َْيوْ َم كُلَّ ُه ...اَلر َّ ُّب َ
س َت ِق ٌ
اء ُطرُق َ ُه( .مز)9 ,8 ،5 ,4 :25
ال ُْودَعَ َ
اء فِي الْ َق ِّ وَي ُ َعل ُِّم ال ُْودَعَ َ
يصرخ كاتب املزمور إلى الرب صرخة الوديع الذي يريد أن يتعلم ويتدرب وينتظر الرب,
فيرد اهلل عليه بأنه يبحث عن الوديع القابل للتشكيل؛ الذي ينتظر الرب لكي يدربه
ويعلمه طرقه.
ُم
ال وَأَنَا أُرِ ُ
ُم .اِ ْح ِملُوا نِي ِري عَ ل َْيك ْ
يحك ْ
ت َ َعالَوْا ِإلَيَّ يَا َج ِمي َع ا ْلُتْ َع ِبني َ وَالث َِّقي ِلي األ َ ْح َم ِ
اح ًة لِ ُنفُ ِ
وَت َ َعل َُّموا ِمنِّي ألَنِّي وَدِي ٌع وَ ُم َت َو ِ
اض ُع الْقَ لْبِ َف َت ِج ُدوا ر َ َ
ُم .ألَنَّ نِي ِري َه ِّي ٌ
وسك ْ
يف» (مت)30 -28 :11
وَ ِح ْم ِلي َخ ِف ٌ
يعلن املسيح هنا هذا السر  ....رغم أن نير املسيح يبدو ثقيال ً وحمله ال يطاق إال أن
احلقيقة أن نيره هني وحمله خفيف .السر هنا هو الوداعة التي جتعل االنسان قابال ً
للتشكيل والتغيير ،فمهما كانت ظروف احلياة ووطئتها فاهلل يستخدم كل هذه
الظروف لكي يُشكل ويصنع منا تالميذ على صورة املسيح.
الوداعة هي السر الذي يجعلك تتشكل بسهولة لتصير على شبه يسوع .هي
املفتاح الذي يفتح لك احلياة في املسيح على مصراعيها فتجري في الطريق الذي
يفتحه اهلل لألبرار فال يعثرون فيه.
السبب الرئيسي وراء عدم الوداعة وعدم رغبتي في التشكيل والتغيير حتى أصير
مشابها ً لصورة الرب يسوع هو الكبرياء واعتدادي برأيي وأفكاري ومتسكي مبا أومن
به حتى لو اكتشفت عدم صحته.
الوداعة والقابلية للتشكيل هي التي تساعدني أن اتدرب على كل مبادئ التلمذة التي
تكلمنا عنها ألني إذا لم أكن قابال ًللتشكيل والتغيير فلن أستطيع أن أتعلم االنضباط
في حياتي ولن أبغي طاعة مرشدي في الرب ولن أجد قيمة في إنتمائي للجسد.
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-5اخلضوع
اخلضوع هو االستعداد لقبول كل سلطان يُوضع علينا – سواء السلطان الذي
اخترناه بأنفسنا أو مت اختياره من ِقبل اجلماعة التي ننتمي لها -برضى.
فكل جماعة تريد وتخطط للنجاح لتحقيق أهدافها وأحالمها يجب أن يكون لها
قائد يُديرها وينظم حركتها وعلى هذه اجلماعة أن تخضع لهذا الشخص بإرادة
واعية ونفس راضية.
أبعاد اخلضوع
يوجد بعدين في اخلضوع أولهما هو:
• اخلضوع هلل الذي هو صاحب كل سلطان على كل اخلليقة
ُم»( .يع )7 :4
ض ُعوا ِ َّ ِ
«فَا ْخ َ
او ُموا ِإب ْ ِل َ
يس ف ََي ْهر ُ َب ِمنْك ْ
ل قَ ِ
في هذه اآلية ،ربط الروح القدس بني خضوعنا لسلطان اهلل وبني سلطاننا املُعطى
لنا من اهلل ضد إبليس ملقاومته ,فسلطاننا على إبليس مصدره هو خضوعنا
لسلطان اهلل علينا ,مبعنى أخر إذا لم نكن خاضعني هلل لن نستطيع أن نُخضع
أونُقاوم إبليس بل على العكس سوف يبتلعنا ويدمرنا ويُهلكنا.
• البعد الثاني للخضوع هو خضوعنا للسلطان البشري املعني علينا من ِقبل الناس،
وهذا ما توضحه اآلية التالية:
س ُسل َْطا ٌن ِإال َّ ِم َن ا ِ
«لِ َت ْ
خ َ
هلل و َ َّ
ض ْع كُلُّ نَف ٍْس لِ َّ
لسالَطِني الْفَ ائِقَ ِة ألَن َّ ُه ل َْي َ
السالَطِني ُ
هلل» (رو )1 :13
ي ُمرَت َّ َب ٌة ِم َن ا ِ
الْكَائِ َن ُة ِه َ
فاخلضوع للسلطات البشرية التي يُعي ُنها اهلل سواء في البيت أو في الكنيسة
أو في الشارع أو في العمل هو خضوع هلل أيضا ،ألن كل هذه السالطني البشرية
ُمعينة ومرتبة من ِقبل اهلل.
 اخلضوع للسلطان االلهي دون اخلضوع للسلطان البشري هو نوع من أنواع خداعالنفس وتضليلها وهذا ما تُشير إليه اآلية التالية:
ب بَ َ
ك َفك ََمنْ ُه َو فَوْقَ الْكُلِّ »
«فَا ْخ َ
ش ِر ٍّي ِمنْ أ َ ْج ِل الر َّ ِّب ِإ ْن كَا َن لِل َْم ِل ِ
ض ُعوا لِكُلِّ تَرْتِي ٍ
(1بط )13 :2
فنحن نخضع لكل سلطان معني من البشر على حياتنا ألجل الرب ,وخضوعنا
لهذه السلطات هو خضوع للرب نفسه.
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م َسوْ َف
س َهرُو َن أل َ ْج ِل نُفُ ِ
«أَطِ ُ
ُم وَا ْخ َ
م يَ ْ
ُم كَأَن َّ ُه ْ
وسك ْ
ض ُعوا ألَن َّ ُه ْ
يعوا ُمر ْ ِش ِديك ْ
ُم»( .عب )17 :13
ي ُ ْع ُطو َن ِح َسابا ً لِكَيْ يَف َْعلُوا ذَلِ َ
ك بِفَ ر َ ٍح ،ال َ آنِّني َ ألَنَّ َهذ َا غَ ْير ُ نَافِ ٍع َلك ْ
 من هذه اآلية السابقة ،نفهم ضرورة خضوعنا وطاعتنا دون تذمر ومترد ملن يخدمونحياتنا حتى يستطيعوا أن يؤدوا مهمتهم بفرح وابتهاج وسالم ,فعدم خضوعنا
للسلطان البشري املعني علينا يجلب علينا كل املتاعب واالضرار ,فاخلاسر النهائي
هو نحن كأفراد وكفريق عمل وليس فقط القائد الذي له السلطان علينا.
 أداة من األدوات الرئيسية التي يستخدمها اهلل لتشكيلنا وتغييرنا هي السالطنيالبشرية املعينة علينا سواء في دائرة الكنيسة أو في محيط العمل أو من ِقبل
احلكومة.
 كوننا قابلني للتشكيل والتغيير دون قبولنا أي سلطان على حياتنا اليجعل مناتالميذ للرب يسوع في مدرسته ،ألننا نرفض األيدي التي قرر اهلل أن يستخدمها
في تشكيلنا وتغيرنا
وبالتالي اليكفي أن نكون ودعاء لكي نكون تالميذ في مدرسة املسيح ,بل ينبغي
أيضا أن نكون خاضعني هلل وخاضعني لكل سلطان بشري من أجل الرب.
 في حياة كل منا نقائص وعيوب حتتاج إلى تغيير وتطوير (صنفرة) لكي أصير أكثرقدرة على االحتاد والتعامل مع اآلخرين ،ولكي يكون لي عالقات سليمة وصحيحة
مع أعضاء اجلسد ,مثلما يذكر الوحي في سفر األمثال« :الْ َ ِدي ُد بِالْ َ ِدي ِد ي ُ َحدَّدُ،
صا ِح ِب ِه»(.أم)17 :27
وَاإلِن ْ َسا ُن ي ُ َحدِّدُ وَ ْج َه َ
وأهم هذه العيوب هوكبرياء القلب ,وأداة اهلل لكشف كبرياء قلبي وقيادتي
للصليب حيث يُصلب جسد اخلطية هواخلضوع لآلخرين ألتعلم التواضع .فمن
خالل االحتكاك باآلخر وبإرادته اخملتلفة عني ،أحتاج أحيانا ً للتنازل وتق َبل اآلراء
األخرى ،واخلضوع للرأي اآلخر .وهذا االحتكاك يُشكل حياتي وشخصيتي فتصير
أكثر اتساعا ً لآلخر وأكثر قدرة على العمل في فريق.
الفرق بني اخلضوع والطاعة
الطاعة هي تنفيذ ألمر ما سواء كنت أشعر بالرضا أم بالغيظ ,مثال ذلك طاعة
اخلادم والعبد «امل ُ َبر» للسيد ,وهو تصرف ظاهري يكمن في تنفيذ األمر ,وعكسه
هو العصيان.
أما اخلضوع فهو حالة واجتاه قلب يقبل السلطان املوضوع عليه برضى وفرح دون أن
يقتنع أو يفهم أي دون شروط مسبقة ,لذلك فهو تصرف داخلي ,وعكسه هو التمرد.
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األمر الهام الذي يساعدني على اخلضوع هو التواضع ,وهذا ما يوضحه الرسول
يعقوب في االصحاح الرابع من رسالته:
اض ُعو َن
كن َّ ُه ي ُ ْعطِي ن ِ ْع َم ًة أَع َ
او ُم َّ ُ
ْظ َم .لِذَلِ َ
س َتك ِْب ِري َن ،وَأ َ َّما ا ْل ُ َت َو ِ
الل ا ْل ُ ْ
«وَ َل ِ
ك يَقُ ولُ « :يُقَ ِ
ُم»( .يع)7 ,6 :4
ض ُعوا ِ َّ ِ
م ن ِ ْع َمةً» .فَا ْخ َ
او ُموا ِإب ْ ِل َ
يس ف ََي ْهر ُ َب ِمنْك ْ
يه ْ
ل .ق َ ِ
ف َُي ْعطِ ِ
فالوحي يطالبنا أن نخضع هلل ,لكن قبل أن يطالبنا بذلك صرح بأن اهلل يعطي املتواضعني
النعمة لكي يستطيعوا أن يخضعوا هلل وبالتالي يستطيعون مقاومة إبليس.
أي أن النتيجة الطبيعية للتواضع هو اخلضوع للسلطة سواء اإللهية أوالبشرية،
أما الكبرياء واالعتداد بالرأي فهما الطريق للتمرد وعدم اخلضوع سواء للسلطة
اإللهية أو للسلطة البشرية.
الفرق بني اخلضوع واخلنوع
اخلنوع هو طاعة سلبية بدون رغبة في الفهم أو االقتناع وحتى بال ابداء للرأي أو
املناقشة.
أما اخلضوع فهو يسمح ويشجع على الفهم والسؤال واملناقشة ,لكن إذا لم أقتنع
ولم أستطيع أن أُقنع صاحب السلطة فعلي اخلضوع برضى له لكن في مجال
سلطته فقط
( للمزيد في دراسة موضوع اخلضوع نرجومراجعة موضوع الكنيسة حيث قد تناولناه
بقدر كبير من التفصيل )
في مدرسة املسيح دائما هناك مكان للراحة واملصاحلة مع نفسي واالخرين ,ومكان
للتغيير والتشكيل ،لكن يجب االلتزام مببادئ هذه املدرسة بحسب الطريقة االلهية:
• املواظبة
• االنتماء
• االنضباط
• الوداعة
• اخلضوع
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االسئلة التطبيقية
 )1ماهي االبعاد وااللقاب الرئيسية في عالقتك مع اهلل؟
 )2هل دعوة الرب يسوع لنا لنكون تالميذ له ,هي دعوة لبعض الناس املتميزين أم
للجميع وملاذا؟
وهل هي دعوة كانت لعصر معني من العصور السابقة أم هي صاحلة لكل العصور
وملاذا؟
 )3ما هي أهمية أن اكون تلميذ في مدرسة املسيح؟
 )4ما هي خطورة أن احمل لقب ابن فأستمتع بالبنوية واحمل لقب هيكل للروح
القدس ليستخدمني اهلل دون أن اكون تلميذ في مدرسة املسيح؟
 )5ما هي اخلطوات العملية التي سوف تقوم بها لتصير تلميذ في مدرسة املسيح؟
 )6اشرح ما هي الطريقة التي كنت تتعلم بها لتعيش مع اهلل في املاضي؟
 )7ماهو الفرق بني الطريقة التي كنت تتعلم بها وبني طريقة مدرسة املسيح؟
 )8ما هي أهمية أن ترى ما تتعلمه قبل أن تفعله؟
 )9كيف ميكن لك أن تتعلم بإجتياز اخلبرة مع املسيح وأنت في زمن غير زمن الرب يسوع؟
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 )10ماهو املوضوع الرئيسي الذي يريد املسيح أن يعلمنا اياه وكيف؟
 )11كيف ميكن أن نقيس تقدمنا في مدرسة املسيح؟
 )12ملاذا ال يوجد تخرج في مدرسة املسيح؟
املواظبة
 )13ماهو تعريف املواظبة؟ وما هي االمور التي ينبغي عليك كتلميذ للرب يسوع أن
تواظب عليها؟
 )14ماهي أهمية املواظبة؟
 )15قيم مبدأ املواظبة في حياتك الشخصية وذلك مبراجعة مواظبتك على حضور
التعليم والشركة مع االخوة وكسر اخلبز والصلوات سواء الشخصية أو
اجلماعية خالل الشهر السابق ,بحسب التقييم هل أنت تلميذ مواظب في
مدرسة املسيح ؟
االنتماء
 )16ماهي أبعاد االنتماء؟

 )17ماهي أهمية االنتماء للجسد؟
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 )18الى اي مدى تُعطي جلسد املسيح في كنيستك الفرصة أن يغيروا من طباعك
الشخصية؟ الى اي مدى تخرج الى النور لتشارك أعضاء اجلسد احمليط بك عن
ما في قلبك؟
االنضباط
 )19ماهو تعريف اإلنضباط؟
 )20ماهي أهمية أن أكون منضبط في حياتي العامة و مع اهلل؟
 )21ملاذا نفشل في التدرب على االنضباط ؟
 )22أعط لنفسك درجة من  10في دوائر االنضباط التي تكلمنا عنها في احملاضرة
(الفكر ,املشاعر ,اللسان ,استخدام الوقت) ,اختر أقل درجتني وأكتب ما هي
اخلطوات العملية التي تنوي اتخاذها للتدرب على االنضباط في هاتني الدائرتني؟
الوداعة
 )23ماهو تعريف الوداعة؟
 )24ماهي أهمية الوداعة لتلميذ املسيح؟
 )25ما هي عالقة الوداعة بكل مبادئ التلمذة؟
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 )26متى أخر مرة كلمك اهلل و أراد أن يغير سلوك شخصي أو عادة معينة فيك ؟
و ما هو هذا السلوك ؟ و ما هو جتاوبك مع اهلل فيما كلمك فيه ؟إذا كان إيجابي
أو سلبي أذكر ماهي األسباب وراء هذا التجاوب؟
 )27ما هي اخلطوات العملية التي يجب أن تتخذها لكي يصبح قلبك وديع مثل
قلب املسيح؟
اخلضوع
 )28ماهو تعريف اخلضوع وماهي ابعاده ؟
 )29ماهي أهمية أن تكون تلميذ خاضع في مدرسة املسيح؟
 )30ماهو الفرق بني الطاعة واخلضوع؟ وكيف ميكنني أن أخضع للسلطة البشرية؟
 )31كيف ميكن أن يكون خضوعنا للسلطان االلهي دون السلطان البشري هو نوع
من انواع اخلداع؟
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