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 املقدمة 
 

، والعيش وفق امللكوتحياة  الوحيدة للدخول الى  عملية التشكيل الروحي هي الطريقة  

فهم مع عملية التشكيل يبدأ  و   بنفسه،املسيح  أسس له ربنا يسوع    الذيمبادئ امللكوت  

الشركة مع هللا   منا بشكل عملى!!   أبعاد  يريده  ما  أهمية كبيرة  وتطبيق  هناك  في  لذلك 

وفى الحقيقة هذه   ،والعملية فالحياة املسيحية ليست كالم بل أفعالتطبيقية  الحياة ال

 وتنفيذويتم هذا بدقة شديده   ،يساعدنا هللا أن ننفذهااألفعال 
 
  في فيتم هذا  ،لكالم هللا ا

مجموعة مع  اليومية   املسيح،  الحياة  جسد  وهم  املؤمنين  محبتك   من  تظهر  فكيف 

 نت تعيش مع نفسك!!أ خرين و لل 

املسيحية    الحياة  السير  لذلك  خط  عرفنا  سي كلما  هذا  و فيها  الرحلة  لنا  جعلنا  يسهل 

 
 
كتب بشكل كامل للرحلة كلها  خط السير    مر أن والجميل في األ   ،مستمتعين بالوقت معا

 .من البداية وحتى النهاية في الكتاب املقدس

الروحى بالسجود   فالتشكيل  تبدأها  لكلمةهللا  رحلة  والطاعة  على  ،  القلبى  األرض  هنا 

  أي   لإلنسانوليس    اإللهيةمن التراب الى املجد هو عمل النعمة    ،في السماء  باملجد  وتنتهي

 .دور فيه

وهو تشبيه كتابى )من البذور الى الثمار(  زراعة شجرة    نتخذ من نموذج في هذا الكتاب  

، كما  مثال بشكل واضح ومؤثراأل من خالل  ستخدمه الرب يسوع في تعاليمه  إمعروف و 

 إننا 
 
  نرى بولس وهو يعلم تلميذه تيموثاوس حول كيف يكون خادما

 
فقد  للمسيح  صالحا

في النمو  في  : كيف عليه أن يستمر 
 
أوال مه 

ّ
املناسبة    عل الوقت  من خالل  الرب بالتغذية 

 . الكلمة، مع التأمل والصالةقراءة اليومي في 

له   لقد   وقال  تيموثاوس  تلميذه  بولس   " أوص ى 
 
ْدَوة

ُ
ق ْن 

ُ
ك َبْل  ِتَك، 

َ
ِبَحَداث َحٌد 

َ
أ َيْسَتِهْن   

َ
ال

ِف، ِفي   َصرُّ ِم، ِفي التَّ
َ
ال

َ
ك
ْ
ُمْؤِمِنيَن ِفي ال

ْ
َهاَرةِ ِلل

َّ
وِح، ِفي اإِليَماِن، ِفي الط ِة، ِفي الرُّ َحبَّ

َ ْ
 . 12:  4تي   1  امل

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=64&chapter=4&vmin=12&vmax=12
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=64&chapter=4&vmin=12&vmax=12
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=64&chapter=4&vmin=12&vmax=12
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الجدال حول  :  ثانيا في  الوقت  إضاعة  عدم  يتضمن  والذي  الصحيح،  الروحي  التمرين 

العجائز حكايات  مع  أو  تبنى  ال  عقائدية  بالتقليد    والذيالخرافية    موضوعات  يرتبط 

 . عمى بدون فهماأل 

تقود    والتي  غير املثمرةشات  قن يترك املناأ  الرسول بولس على تلميذه تيموثاوسيؤكد   

والخصومه   املشاحنات    "الى 
ُ
ِخيَفة َوالسَّ  

ُ
ة ِبيَّ

َ
غ
ْ
ال اُت 

َ
َباَحث

ُ ْ
ُد  َوامل ِ

ّ
ُتَول َها  نَّ

َ
أ ا 

 
َعامِل اْجَتِنْبَها، 

ُصوَماٍت،
ُ
 . 23:  2تي  2 خ

 
 
والسعي  من خالل العمل الجاد  لحياة امللكوت  عيش حياة جديرة بالدعوة  نأن  أوص ى  :  ثالثا

 .والقلب النقى لعيش حياة تتسم باالستقامة

ما  بشكل  وألم  معاناة  يوجد  البشر  كل  حياة  هو ،  فى  وجودها  من  الرئيس ى  والغرض 

رتوش قليلة واآلخر يحتاج الى  الى  التشكيل العميق للشخصية، وربما يحتاج بعض الناس  

امل وتحدد  الصورة  التى ترسم  الخالق  ريشة  هو  واأللم  البشر  تغيير شامل  وتجعل  عالم 

املرض ملاذا  البشر  ؟يتسألون  الى  يتسرب  املوت  وهنا   ؟  وملاذا  اإلجابة  على  قدرة  دون 

لإلنسان الحقيقية  القيمة  املخلوق على صورة    نكتشف محدوديتنا ونكتشف  الداخلى 

 .هللا

دخل االنسانية كلها في بوتقة االلم سبب أأصبح فيروس صغير مثل كورونا    ٢٠٢٠فى عام  

 نا من اجابة شافية بالطبع نعم.فهل ل

الذى يصرخ    اإللهياس لويس "األلم هو البوق    س يفكما قال     :اإللهياأللم هو البوق  ألن  

به بأعلى صوته لإلنسانية " بمعنى هو املشرط الذى يستخدمه الجراح الستئصال أورام 

للمشكالت الروحية وكما نستخدم الفاكسين   روحينحتاج إلى عالج     الخطية في حياتنا

الى   حياتنا  تقود  والتى  املمكنة  األدوات  كل  استخدام  من  البد  الفيروس  على  للقضاء 

  .دأ رحلة التشكيلاالنضباط وهنا تب

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=65&chapter=2&vmin=23&vmax=23
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=65&chapter=2&vmin=23&vmax=23
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=65&chapter=2&vmin=23&vmax=23
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 ،والتى ال تنتهى الى ان يتصور املسيح فينا ملء مجدهفالتلمذة املسيحية رحلة تغيير يومى  

ما   حينما  أفالرحلة  اشقاها  وما  الفخاري  ليد  تخضع  عندما  تشكيله  نجملها  على  تمرد 

 لحياتك، ساعدنا يارب ان نتشكل بطريقة صحيحة تمجد اسمك!! 

التلمذة   منهجية  على  يركز  الكتب  من  عدد  في  يضع  و يوجد  مدرس ى  التعليم  أسلوب 

االل يتم  بهاتوواجبات  النمو    ،زام  عملية  تشرح  التي  الكتابات  من  قليل  بشكلها  ولكن 

الروحى   للنمو  كمراحل  الكتاب  ربما   والتدريجى  هذا  الروحيةسفي  الرحلة    نستعرض 

نمو الشجرة، لكن تذكر أن أي مخطط من هذا  مراحل  ست مراحل بحسب    ونقترح لها

  ولكن   تم اختباره عبر الزمن للنمو الروحي ملا  ،  األمور تبسيط  محاولة للشرح و القبيل هو  

 فهو سيقوم بتفجير خرائطنا الصغيرة وخططنا التى وضعناها  
 
هللا له مطلق الحرية دائما

إلى االمتالء الذي قدمه لنا املسيح. لن يكون هللا  للتلمذة والتشكيل الروحى حتى يصل بنا

 أو محدود
 
 في مجموعة من الطرق محصورا

 
ولن يتحول الطريق   أو املناهج أو املراحل  ،ا

  ولكن   األفكار،تنظم  فاملنهجية    تلميذ للمسيح  إلى هللا إلى صيغة عليك حفظها حتى تكون 

 . اجئاتفطرق هللا بها م

لكن ،  كلٌّ على ِحَدةلدى  لذا في حين أنه من غير املناسب استكشاف مسار النمو الروحي  

بالطبع هناك عالمات مشتركة في عملية النضج الروحى ومراحل تسبق مراحل حتى تكتمل 

، يجب أن نتجنب تحويل هذا املسار إلى رحلة يمكننا هندستها بمفردنا، رحلة التشكيل

دخلنا   سنكون  وضعناها،مرحلة  واال  التى  مخططاتنا  ونعبد  التقليد  وعبادة   الصنمية 

ويجب علينا الحرص على عدم تحويل    واملناهج تصبح تقاليد وراثية وجب الحفاظ عليها

أنفسنا أو  اآلخرين  للحكم على  أدوات  إلى  املراحل  نقيم كل شخص بحسب   هذه  ونبدأ 

 .يقف عندها التياملرحلة 

قط إلى مساعدتك في التعرف على مجرد عالمات على  ما أقوله عن هذه املراحل يهدف ف 

مجرد الالفتات على طول الطريق، مع ترك الرحلة مفتوحة لكل ما يرغب    فهي  ،الطريق

الروح  وقيادة  فعملية التشكيل تتم بعمل   ك،هللا في القيام به في حياتك وفي حياة من حول
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فهو املهندس األعظم الذى يدير عملية النمو من   التغييروهو القادر على صنع    القدس

يوم لنصل الى صورة املسيح كل    الروح القدس ننضج  البداية وحتى النهاية فنحن في معية

 " هو يشهد لى" .عن عمل الروح القدس، وهذا ما قاله الرب يسوع في املجد

وتحت شعار الخالص    ،في بعض األمور ن الكنيسة أهملت طاعة كلمة املسيح  إالحقيقة  

االنجيلى  وللسف    بالنعمة، الوسط     قدفي 
 
األ أ لعدم  أي  ستخدم ذلك كعذر  في  نخراط 

، فقد  النعمة  في  وشعورنا بأننا   .ودفع العشور   والصالة  كالصوم   ،ممارسات دينية تقليدية

 
 
تماما الروحي  تخلينا  النمو  في  الخطية  عن مسؤوليتنا  اليومى ضد  نعبالجهاد  أننا   تقد. 

ونفشل   وحده  اإليمان  خالل  من  أفعالنخلص  إلى  االعتقاد  هذا  ترجمة  الحياة    في  في 

تلهم   التي  القيادية  النماذج  الى  تفتقد  الساحة  فنرى  حياتها  االخرين  اليومية  بنموذج 

 . لمؤمنينكقدوة ل

 

على  يؤكد  على إنه  نظور  هذا امل  البد أن يتكون -لدينا منظور متوازن   ن يكون أإذا كان علينا  

وهذا ما نود التركيز   ،الخالص بالنعمة من خالل اإليمان، وأهمية الحق، وأهمية الطاعة 

يصف كثيرون هذا النوع من التنشئة الروحية بـ "التشكيل عليه من خالل هذا الكتاب و 

 ." spiritual transformationالروحي"."

ركز فقط على عملية ، البعض يربما نجد مدارس فكرية متطرفة الى حد ما فى هذا املجال

التشكيل  اإلنسانيالجهد   عملية  الصالحة()فى   بعيد  ،االعمال 
 
هللا  ا روح  عمل   ،عن 

واألفضل ان  ستغراق فى املشاعر دون جهد يذكر فى تدريب النفس اإل  يذهب الى  البعضو 

 بعيد  بدون تراخى و حقيقية  نفوسنا  ن تكون  أعلى  نكون في حالة توازن بين االثنين و 
 
عن    ا

 زيف املشاعر. 

 نحن نريد   
 
ما بين العقل  ن يكون لنا منظور متوازن في عملية التشكيل الروحي  ألكن عموما

والبد  واملشاعر   متكامل  كيان  الجوانب،  أ فاالنسان  كل  نراعى  يمكن  ن  نسميها  أأو  ن 
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الروحية   يكون  املتوازنه  التنشئة  تنشئة  ربما  عملية  بحق  هي  لكن  وهي  مصطلح صعب 

 .مع مرور الزمن تنميتها ببساطة عملية تكوين الذات الروحية أو 

" التنشئة الروحية" إلى االهتمام املتزايد بالتكوين الروحي. ألن كل الناس  مصطلحشير  ي 

، فإن التنشئة الروحية تحدث في  بالتأكيد وهى نتيجة تفاعل الروح بالجسد أنفسلديهم 

الناس (    في ثالث مجاالت  كل   
 
 وروحا

 
 ونفسا

 
بالتركيز على  )جسدا هنا نجد مدارس تعلم 

األخيرة   اآلونة  في  انتشر  الذى  البشرية  التنمية  ومصطلح  النفس ى  مستخدمين الجانب 

الشخصية   لتطوير  النفسية  ينادالدراسات  البعض  الكتابية ويضع    ىوهناك  بالتلمذة 

س  نجد مدار بالطبع  و   ،ويرفض الكثير من األفكار التي يعلمها علم النفسمناهج مكتوبة  

وهذا ما اعتقد انه يبنى متوازنه بين األفكار الكتابية واملوارد الخاصة بتطوير الشخصية  

افضل   بشكل  املسيح  الكتاب، جسد  هذا  خالل  من  له  نسعى  ما  فإن    وهذا  ذلك  ومع 

 
 
يتعلق األمر    ،بالعالقه مع الرب يسوع  التنشئة الروحية املسيحية هي ش يء أكثر تحديدا

 با
 
من بين القادة في التكوين الروحي املسيحي ريتشارد فوستر  ملسيح.  بأن نصبح أكثر شبها

بحاث كثيرة فى هذا املجال نتفق أو نختلف معهم لكن فى  أوداالس ويالرد والري كراب ولهم  

فمن  من عملية التشكيل الروحي والبرهان بالثمار!!   النهائيالنهاية نحن نبحث عن املنتج  

 ثمارهم تعرفونهم.

به   القيام  وفهمها ويجب  الذات  بتحقيق  له عالقة  الروحي  في  طاملاالتشكيل  هذا     نحن 

ليس بهذه مر  أوهو    أى حقيقتك الداخلية  اكتشاف الجوهر، علينا  العالم بهذا الجسد

ا أمام هللا وتقول له كما قال  أألنه يمكنك تذوقه أثناء التأمل بهدوء  !!  الصعوبة   يوب "ُعْرَيان 

ى ُهَناَك." لكن أن تمتلك جوهرك  
َ
ُعوُد ِإل

َ
ا أ ي، َوُعْرَيان  ّمِ

ُ
ِن أ

ْ
َرْجُت ِمْن َبط

َ
 خ

 
لتجربته كما   -  حقا

 
 
حقا    أنت 

 
وفقا الداخلية    -لذلك    والتصرف  والتضاريس  الحواجز  عبر  التحرك  يتطلب 

عالك الخارجية  للنفسية. ببساطه إنه يعني التعلم كيفية جعل فهمك الداخلي مصدر أف

نت بدون تجميل انت أنت بدون رتوش  أفي العالم، بدون زيف أو تمثيل لكن على حقيقتك  

هذا التحدى هو أول خطوة تحاول ان تجملها؟؟  ما زلتعلى حقيقتك فهل اكتشفتها أم  
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املسيحية  التلمذة  بداية  نرى    في  في  نفسنا  أألننا  التي خلقها هللا  الصورة  أخرى على  مرة 

 . imeg of godجملها صورة أاملسيح يسوع ، ما 

 

 

 

 
 
الكثير   بعدو    النمو ال يحدث بين عشية وضحاها. مثلما يتطور املولود الجديد تدريجيا

الجديد. يجب أن نتوقع أن نشرب   ؤمنمن التغذية والرعاية املناسبة، كذلك األمر مع امل

اللحوم يفهم هذا بشكل   ،الحليب قبل أن نأكل  املش ي. هللا  ونزحف قبل أن نتمكن من 

  وضح بشكل  أفضل منا، وهو يعمل معنا بصبر ألنه يطابقنا بصورة ابنه. نرى هذا املبدأ  

في اثناء الثالث سنوات  ) منهج املعايشه اليومية(اتخذه املسيح مع تالميذهالذي نهج في امل

 .هوهم يجولون مع

 

 
 
بها    ُتظهر الدراسة املتأنية لحياة وخدمة املسيح أنه كان متعمدا في الطريقة التي ارتبط 

بل كان لديه هدف يحاول ان يرفع نظرهم   صدفة،ال يفعل ش يء  بمعنى    وعمل مع تالميذه

 . عليه طول الوقت وهو امللكوت
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 الفصل األول 

 )
ً
 إعداد األرض )القلب أوال

 
عداد إهكذا  ،  الكافى  وقتهذه املرحلة الأخذ  ت  والبد أن   األرض،إعداد  مرحلة  البداية مع  

رض  هى املحراث الذى يحرث األ فالصالة يتم ذلك عن طريق   . القلوب الستقبال كلمة هللا

علينا بالصالة و الكنيسة حينما تصلى   ،ن نتكلم ونشارك كلمة اإلنجيل مع اآلخرين أقبل 

 يحدث الفرق بين نفوس تعرف عن هللا لنفوس تعرف هللا. 

التشكيل وأحد أهم هذه األدوات هى أدوات كثيرة لعملية  االحتياجات والتى   ربما توجد 

البشر يتخاصمون من أجل صراع على أشياء يستخدمها هللا فى تشكي ل حياتنا، فتجد 

فتنقسم  رديء  أمر  وكل  واإلدانة  املحاكمات  وتبدأ  نظرهم  وجهة  من  ثمينة  تكون  ربما 

فعندما تحتاج لش ئ ال تذهب لبشر بل وجه قلبك هلل وهو  .العائالت وتنقسم الكنائس

االحتياج بل  ،  يسدد  الناس  على  باعتمادك  قلب هللا  تكسر  وهو  ال  وحده  عليه  اعتمد 

 في االمر. سيتدخل

تدريب ان تترك ثوبك ملن أراد مخاصمتك هو شهادة لعمل نعمة هللا وتغيير القلب من  

ونخسر  الداخل   نترك  وحينما  ثمار  بال  وتكون  شهادتهم  تبطل  االخوة  يتشاجر  فحينما 

وينمو    معركة فى مقابل اخوتك هنا يتم تشكيلك واكتساب سمة االتضاع ويتدرب ايمانك

احتياجاتك وهذا حدث مع كثير من الذين تعلموا   يسدد  إلهك وتنال ثقة عن إختبار بان  

 .للفضلفى مدرسة الطاعة وتشكلت حياتهم 

 
 
، مما يعني أنه لم يولد مرة أخرى. تتميز هذه    قبل املرحلة األولى يكون الشخص ميتا

 
روحيا

املوت   للتلمذة والتدريب    أى فال يفيد معها    الروحياملرحلة بكلمة  تقول  الروحيتمارين   .

اَيا"  خاطئإنسان يبدأ كلمة هللا أن كل 
َ
ط

َ
خ
ْ
ُنوِب َوال

ُّ
ا ِبالذ ْمَوات 

َ
ْنُتْم أ

ُ
 ك

ْ
ْنُتْم ِإذ

َ
 (.  1:  2" )أف َوأ
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أننا   يعني  بعيدإهذا  األبدي  املوت  نختبر   نفصلنا عن هللا وسوف 
 
نؤمن    ا لم  ما  عن هللا 

 إلى عالقة صحية مع مؤمن   بيسوع املسيح من أجل الخالص. يحتاج الشخص
 
امليت روحيا

لرسالة اإلنجيل، ودعوة لقبول عملى شرح  -صورة ليسوع حقيقي يعيش أمامهم  -ناضج 

ناك  . على الرغم من أن هاة وتعطى نفسك نموذج لهذا التغييرألنه بحق يغير الحي املسيح

إال أنهم ما زالوا يبحثون عن إجابات ألعظم أسئلة الحياة: ملاذا  ين!! مؤمن وليس اشخاص

أنا هنا؟ ماذا يحدث بعد املوت؟ إذا كان هناك إله، فلماذا ترك األشياء السيئة تحدث  

 ومن خالل حياتك تقدم لهم اإلجابة وتشهد عن نعمة هللا في تغيير حياتك. للصالحين؟

  

لذلك ان الكنائس التى لها رسالة واضحة للنمو وتلمذة شعبها وتزرع فيهم االلتزام بحياة  

تحدث فيها حالة من النمو اقوى من الكنائس التى تترك نفسها وتسير   ،مينه للربأروحية  

اء فتترك كل واحد يصنع ما يحلو فى عينية وتتحول كنائس مثل  مع الحالة املزاجية للعض

 هذه الى مؤسسات اجتماعية وليست مفرخة للملكوت.

 من  
 
النضج الروحي هو عملية إدراك اعتمادنا الكامل على هللا وتعلم االعتماد عليه بدال

 أنفسنا. عندما تنمو وتنضج في عالقتنا معه ، ندرك مدى حاجتنا إليه. 

تركز الكنائس والخدمات على إدخال الناس إلى الكنيسة ، ودفعهم  ن األحيان ، في كثير م

في دفاتر العضوية  للصالة والتواجد في املربع أى داخل الكنيسة ليصبح رقم من املؤمنين

 .فقط ال غير

، ولكن   فقط  من خالل تلقي املعلومات الصحيحة  علينا ان ندرك ان عملية التغيير ال تتم  

 .أيضا من خالل مشاهدة حياة واختيارات التالميذ اآلخرين الذين يواجهونهم في طريقهم

 

هذا هو السبب في أن العهد القديم يشدد على كل من حفظ الكتاب املقدس واملحادثات 

 حول الشريعة التي تحدث في إيقاعات الحياة اليومية. 
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فهمني  ،علمني يارب طريق فرائضك، فأحفظها إلى النهاية"،    ٣٣:١١٩املزمور املرنم  يقول  

قلبي بكل  وأحفظها   ، شريعتك  ان  بينما      "فأالحظ  التثنية    نجد  على  يركز      6سفر 

 
 
أيضا السبب  هو  اليومية. وهذا  الحياة  في  للشريعة  اليومية  بولس    املناقشات  إخبار  في 

" سيرتى وتعليمى" فهناك شق  للكنائس األولى أنه ينبغي عليهم االقتداء به كما اتبع املسيح

 .نظرى وشق تطبيقى اختبارى من واقع الحياة اليومية 

يطلق    املسيح وقد  باتباع  القرار  اتخاذ  بعد  الحقيقة  الرعاية  تواجد  هى عدم  واملشكلة 

الكنيسة على أنفسهم مسيحيين مؤمنين، لكن قد ال    األشخاص الجدد الذين يأتون إلى 

يكون لديهم الكثير من األفكار عما يعنيه ذلك على أساس خاطئ لعدم وجود من يعلمهم 

ويرشدهم. إن إتباع يسوع ليس مجرد قرار ملرة واحدة. إنها عملية نمو يومية تحتاج تالميذ  

يسندوا التالميذ الجدد فى النمو اجتازوا الرحلة من قبل ولهم خبرة روحية يستطيعون ان  

 والتقدم الروحي. 

ا ما ، تتعرف عليه. تخيل أنك متزوج وال تعرف الحقائق األساسية عن   عندما تحب شيئ 

زوجتك. ليس هذا فقط امر غير حكيم لفائدة األسرة ، بل هو مؤشر على نقص الحب. 

عندما ال نعرف يسوع ، ال نعرف إنجيله ، وال تنمو فيه ، فهذا يدل على حقيقة أن محبتنا  

 ال. له إما غير موجودة أو غير ناضجة في أحسن األحو 

 رحلة التشكيل تبدأ بمعرفة من هو هللا !! 

 وحينما تعرفه وليس مجرد معرفة عنه

 هنا رحلتك فى التشكيل والتغيير تبدأ 

رحلة التشكيل الروحي تبدأ بالخضوع الكامل لعمل الروح القدس وفى عملية التشكيل  

ات النعمة  يجب أن ننمو في النعمة. هذا هو قلب التعامالت االلهية لذلك نتدرب على كلم

في   نرغب  او  دنسة  رغبة  تمتلكنا  اووال  تتميز    االنتقام  أن  ولكن  يظلمنا،  ملن  القصاص 
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. يجب أال يكون ردنا هو الغضب أو املرارة بل املغفرة والنعمة.  والغفران  حياتنا بالنعمة

 حتى عندما ال يستحقها الناس، هي النعمة! 

منا بولس في أفسس  
ّ
أن نتكلم بالحق في املحبة وأن ننمو في املسيح وهذا ما    16-15:  4يعل

يجعل الجسد كله ينمو في املحبة. برغم ان هذا يتعارض مباشرة مع هوس ثقافتنا تجنب  

ان نتعلمها فبينما تنمو  إنها حقيقة يريدنا هللا.   ، !! ومع ذلك  الرد مكفول  اإلساءة. حق 

 ، ستتعل
 
م أن تتجنب الصراعات التى ال تبنى وال فائدة منها وتتعلم ان تتحدث عن  روحيا

 بتواضع ورحمة.  -حياة املؤمنين اآلخرين 
 
 دائما

  

األحداث   بعض  ملحة،  حاجة  هناك  هللا.  معرفة  حقيقة  على  تستيقظ  ما  مرحلة  في 

نك  املتسارعة، بعض التدخالت التي تزعجك، أو تلهمك في البحث عن هللا، أو تتطلب م

أن تفهم تجربة روحية ال يمكنك ببساطة تجاهلها بعد اآلن. يبدو األمر كما لو كنت قد 

استيقظت من نوم ليلة طويلة إلى ضوء الشمس املتدفق عبر نافذتك وتتساءل ملاذا نمت 

.
 
 متأخرا

  

 عندما  
 
ليس هناك ما يشير إلى املدة التي قد تستغرقها هذه املرحلة، ولكنها تنتهي عموما

طريقك إلى مجتمع حيث يمكنك الدخول إلى املرحلة الثانية التي أسميها ، "اإليمان    تجد

 واالنتماء". 

  

.
 
  هناك طريقتان قد تتعثر فيهما في املرحلة األولى وتفشل في املض ي قدما

  

: بعد أن استيقظت اآلن على حقيقة معرفة هللا ، قد ال تعرف ماذا تفعل بعد ذلك  
 
  - أوال

 رشادك ، وال يوجد دعم لرحلتك. ال يوجد أحد إل 
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: عندما تتأثر 
 
باهلل ، قد تدرك التناقض الكبير بين قداسة    وتتغير حياتك وعالقتك  ثانيا

هللا وحياتك. قد تصاب باالرتباك ، أو حتى بالشلل ، بسبب إحساسك بالدونية ، وعدم  

 الجدارة ، واليأس.

  

خاص الذين يمكنهم تقديم نعمة هللا  في كلتا الحالتين ، أنت بحاجة إلى مجتمع من األش

الشجاعة والتوجيه لالرتقاء  فيها  خدمتهم ، تجد  الكالم معهم و ومحبته إليك. من خالل  

 
 
 نحو ملء هللا.  إلى النور اآلتي إليك وإحتضان محبة هللا في املسيح واملض ي قدما

عليها   التى تسقط  األرض  ألنها  أهم مرحلة  هى  القلب  اعداد  األولى من  املرحلة  في  لذلك 

   البذور فبدون 
 
 أرض جيدة لن تنمو كلمة هللا وتنضج الشخصية وتنمو روحيا

فأنت تؤمن أنك اآلن فى حالة جديدة وتحتاج الى بداية   تبدأ املرحلة األولى بعملية االيمان

تيهئ بأسلوب جديد  ربما تخرج    حياتك  اليومية  الروحية  املغامرة  لتبدأ رحلة  قلبك  فيه 

وترتبك  املسيح  عن  بعيد  وأنت  حياتك  فى  ارتكبتها  التى  والخطايا  العدو  شكايات  عليك 

 حياتك وتقول فى نفسك هل أنا مؤمن ؟

الهجوم   وضد  الروحية  الحرب  في  والثبات  الشك  مقاومة  تستلزم  املرحلة  هذه 

أمام   الشيطاني تجاربه    والثبات  إحباطك ويسلط سهام  منها  يريد  والتي  الكذاب  اقوال 

   الشريرة عليك لكى تسقط ويشتكي عليك وهنا تحتاج الى التمتع بالنصرة فى املسيح.

 

ش ئ بحرث األرض لتحضير التربة عن طريق حرثها وحرثها في صفوف    أىعلينا أوال قبل  

ا أن يكون الجزء األكثر إلنشاء أحواض بذور جيدة وثابتة لزراعة البذور من ا ملحتمل جد 

التربة.    -أهمية من الحصاد هو ما يحدث قبل وقت طويل من جمع املحصول   تحضير 

 وينطبق الش يء نفسه على الحصاد الروحي. 
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في لوقا    الزارع  م يسوع مثل 
ّ
، 15-4:  8لقد عل املثل  في هذا  الكرازة    .  البذرة هو  نثر  يمثل 

بكلمة هللا )أو مشاركة اإلنجيل( وتمثل التربة األربعة أربعة أنواع مختلفة من الناس )أو 

أو مستعدة   تكن جيدة  أربعة تربة لم  التي تقع عليها كلمة هللا. ثالثة من أصل  القلوب( 

 لفاكهة. الستقبال البذور. لذلك ، ثالثة من أصل أربعة بذور لم تنمو إلنتاج ا

  

ربما نقرأ الكثير من التفاسير في هذا املثل ، لكنني أتساءل ما الذي كان سيحدث في لوقا  

ا في تحضير التربة الثالثة األخرى قبل محاولة زرع البذرة؟   8 إذا كان الزارع قد أمض ى وقت 

وبنفس الطريقة ، على املستوى الروحي ، أتساءل ماذا سيحدث إذا لم نتجاهل املرحلة 

ألولى من جني املحصول؟ بما أن أرضنا هي قلوب الرجال والنساء من حولنا ، وهللا وحده  ا

 قادر على تجهيز قلوب الناس للكرازة بكلمته، يجب أن تكون الصالة هي املحراث! 

إلى   الحاجة  أن نتعامل بجدية مع  في مشاركة اإلنجيل، يجب  نكون فعالين  أردنا أن  إذا 

 تجهيز التربة! 

ن نكون فعالين في قيادة شعبنا ملشاركة اإلنجيل، يجب أن نقودهم إلى التعامل  إذا أردنا أ

 .الصالة اليومية أي بجدية مع الحاجة إلى الحرث

 وهذه املفارقة هى سبب ذبول الحياة الروحية  
 
 عن الصالة لكن ال نصلى كثيرا

 
نتكلم كثيرا

ألن التربة لم تيهئ بشكل جيد عن طريق الصالة الفعالة التى تقتل كل البكتيريا والديدان 

القلوب   أىفى حياة املؤمنين والتى ربما ال تظهر على السطح لكنها كامنة فى أعماق التربة  

لجذور فترى النبات هزيل ضعيف أمام التجارب وقدرته على املناعة ضعيفة ضد  تأكل ا

الفطريات والحشرات واألمراض النباتية الكثيرة فى هذه الحياة وهذا يبدأ بعملية اإلعداد 

 الجيد وهو الصالة !! 
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 الصالة للكنيسة كوقود للنار. 

ء في العملية هو الركوع هل سبق لك أن حاولت إعادة إشعال النار املشتعلة؟ أهم جز

على ركبتيك والنفخ ببطء وباستمرار على الشعلة الصغيرة حتى تلتقط بعض األغصان 

ا ، ولكن إذا   ا تقريب  األخرى وتلتقط بعض البخار. في الواقع ، يمكن أن يكون الحريق ميت 

 أمسكت في الفحم املشتعل ، فستشتعل هذه النار.

 

 يسة.الصالة لها نفس التأثير على الكن

هل سبق لك أن قمت برش جاز على نار املخيم املشتعلة بالفعل؟ ماذا حدث؟ نار املخيم  

. الكنيسة أو الخدمة التي ال تصلي هي في أحسن األحوال نار مشتعلة. قد  
 
تزداد اشتعاال

.
 
 ال يكون قد ماتت بعد ، لكن سيكون هذا قريبا

ر الصالة على الكنائس الصحية  لكن الصالة ال تؤثر فقط على الكنائس املحتضرة. تؤث

. ال يتطلب األمر الكثير حتى تتحول حياة الكنيسة الى حريق صحي إلى حريق هائل ال  
 
أيضا

  يمكن السيطرة عليه يعقم كل فيروس فى جسد الكنيسة.

  

ال يريد هللا أن تكون كنيسته مجرد شعلة مشتعلة. ال يريد هللا أن تكون كنيسته مجرد   

. يريد هللا أن تكون كنيسته حريق هائل ال يمكن السيطرة 
 
للكنيسة  ةالصال  عليه!نارا

قال    ان الهنا ال يريد للكنيسة ان تكون مجرد شعلة هو يريدها نار أيمانيكوقود للنار ، 

َرَمْت؟"( ٤٩:١٢يسوع فى )لوقا 
َ
ِو اْضط

َ
ِريُد ل

ُ
ا أ

َ
َماذ

َ
ْرِض، ف

َ
ى األ

َ
ا َعل ار 

َ
ِقَي ن

ْ
ل
ُ
الصالة    "ِجْئُت أل

حريق صحى يعقم جسد   فهيهى هذا النوع من النار الذى يريده هللا فى حياة الكنيسة 

املسيح على االرض ويساعدها ان تكون لها مناعة قوية ضد حشرات وديدان القلب  

 . البشر هذه االيام املنتشرة فى قلوب 



 16 

ال يريد هللا أن تكون كنيسته قادرة على احتواء جدران من الطوب! يريد هللا أن يتم   

إشعال النار في كنيسته بشكل معدي لدرجة أن الناس في كل مكان يتحركون فيه ،  

 تنبثق حرائق جديدة. ولكن لكي يحدث هذا ، يجب أن يكون هناك ما يغذيها.

 

 االمراض التي تصيب األرض :

 الطفولة الروحية: 

بذور   زراعة  الصعوبة  من  ويكون  لها  اإلعداد  عملية  تعيق  والتى  األرض  أمراض  أحد 

تسميها     أو حدوث عملية نمو صحيحة لها فى ارض مصابة بالطفولة الروحية،   جديدة

( "
 
فال الروحيون أن  (. يعرف األط1:  3كو    1( و "أطفال" ) 2:  2بطرس    1كلمة هللا "أطفاال

 ما قد تغير فى داخله وعادة ما يكونون متحمسين إلخبار اآلخرين عنها. ومع ذلك ،  
 
شيئا

السلوك   إلى  كثيرة  نواح  من  يميلون  قد  الفوضوي فإنهم  بالجهل.  املرحلة  هذه  تتميز   .

يعرفون أشياء كثيرة ، لكنهم يجهلون كيفية عيش هذه الحياة الجديدة كأتباع للمسيح.  

ا الناضج  بعض  املؤمن  من  الفردي  االهتمام  هي  الروحي  الرضيع  يحتاجها  التي  ألشياء 

)الوالد الروحي ( ونحن نفتقد هذا النوع من الخدمة فى كنائسنا لدينا كثير من املعلمين 

ولكن قليل من اآلباء الروحيين الذين لهم دور فى التحول الروحي لحياة الكنيسة فكانت  

الذين يوم  كل  تضم  الحقائق    يخلصون   الكنيسة  الى شرح  يحتاج  ذلك  بعد  ثم  ومن   ،

ونمذجة لعادات املؤمن    األساسية املوجودة في كلمة هللا ، وكال من شرح الكلمة املقدسة

 املتنامي تأخذ وقت وجهد وتعب وحتى نرى الثمار.

املرحلة  هذه  إلى  تشير  تعليقات  املقدس  الكتاب  أنحاء  جميع  في  نرى  الروحي.  الطفل 

هذه     Jim Putman(. يصف  ١١:١٣كورنثوس    1؛    ١٢:٢ة الطفولية )يوحنا األولى  الروحي

املرحلة : "يمكن أن يكونوا متحمسين بشأن إيمانهم ، وهم أبرياء ولطيفون من نواح كثيرة. 

ا ما يكونون متمردين أنانيون من نواح   ومع ذلك ، ما زالوا يتصرفون بطريقة طفولية وغالب 

األطفال   يميل  عندما  كثيرة.  فقط  فعله  عليهم  يجب  ما  فعل  إلى  أو    يكافأنالروحيون 
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ولكن عادة ما يكون ذلك لتجنب    يهددون بنوع من العقوبة. قد يفعلون الش يء الصحيح ،

نتيجة ال يحبونها أو الحصول على ش يء يريدونه ". بعض احتياجات الطفل الروحي ، من  

أجل مساعدته على االستمرار في النمو ، هي إرشادات ونماذج لكيفية إطعام نفسه ، ومن 

وحو   ، اآلخرين  واملؤمنين  املسيح  مع  شركة  على  الحصول  وكيفية   ، املسيح  في  ل  هم 

 التوقعات املناسبة بخصوص املؤمنين اآلخرين.

 

اإلعداد يتطلب التعامل مع كل املاض ى والذى قد يؤثر على املستقبل سواء ذكريات مؤمله 

الذات فهم  على  قدرة  عدم  وفهمها     أو  الذات  بتحقيق  عالقة  له  الروحي  التشكيل  ألن 

في نحن  بينما  به  القيام  اكتش   ويجب  الجسد.  بهذا  العالم  بهذه  هذا  ليس  الجوهر  اف 

ا   الصعوبة ألنه يمكنك تذوقه أثناء التأمل بهدوء امام هللا وتقول له كما قال ايوب "ُعْرَيان 

ا   ى ُهَناَك." لكن أن تمتلك جوهرك حق 
َ
ُعوُد ِإل

َ
ا أ ي، َوُعْرَيان  ّمِ

ُ
ِن أ

ْ
َرْجُت ِمْن َبط

َ
لتجربته كما   -خ

لذلك   ا  وفق  والتصرف  ا  حق  عب  -أنت  التحرك  الداخلية  يتطلب  والتضاريس  الحواجز  ر 

للنفسية. ببساطه إنه يعني التعلم كيفية جعل فهمك الداخلي مصدر أفعالك الخارجية  

في العالم، بدون زيف أو تمثيل لكن على حقيقتك انت بدون رتوش انت بدون تجميل أنت 

 على حقيقتك فهل اكتشفتها أم ما زلت تحاول ان تجملها؟؟ 

فى   البشر  من  كثير  الطاعة  يوجد  دائرة  بعد  يدخلوا  ولم  التمثيل    وللسف دائرة 

فوق    يلعبون  انهم  منهم  حياتهم شعورا  فى  غير حقيقية  عالى    الروحيومستواهم     ادوار 

واالعماق التى وصلوا إليها لم يصل اليها هؤالء املحيطين بهم والغريب وأنت تتكلم     قوى!!

من كل ش ئ بشكل يجعلهم ينتفخون  معهم تشعر أنهم ال يحتاجون فهم شبعوا و امتلئوا  

فالطاعة  يتسم بالتواضع  على االخرين وانا اتساءل من أى روح امتلئوا ان كان عمل هللا  

 والخضوع والحب والتواضع هو ما يميزه ولكن انتفاخ األرواح ليس من روح هللا. 
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بدأ  من هؤالء الذين يروجون لروحانية زائفة تأخذك فى انتفاخ على اآلخرين وت أحبائي 

 فى رسم صورة لنفسك غير حقيقية تنتفخ بها على من حولك.

  

سيعرفون   ألنهم  املؤمنين  لها  يخضع  ان  يريد  ال  التى  العملية  هو  الروحي  التشكيل  إن 

مستحب   غير  أمر  هذا  وهنا  على حقيقتهم  ان   وللسفأنفسهم  كثيرة  تعاليم  ساهمت 

 
 
  غرض الحياة املسيحية هو الخدمة والشركة ويظل كثير من املؤمنين اطفاال

 
 روحيا

 اجتماعيطاملا اشترك فى خدمة وله نشاط  ى شخص  والجدير بالذكر ا بسبب هذا التعليم  

الشكل أصبح مؤمن لكنه يفقد     كنائس فى هذا الوقت وبهذا  يلعبوامع مجموعة من اللى  

والنمو   التلمذة  حياة  من  النمو    الروحيالكثير  عملية  ان  بعد  يتعلم  ولم    الروحي الجاد 

ح فى  دائما  يكون  ان  ويحتاج  بأكمله  العمر  رحلة  تأخذ  التلميذ    يقظة  الةوالتشكيل 

قل أوالخطورة أنه يشعر في نفسه أنه قامة روحية مرتفعة فكيف يخضع ملن هم قامات 

االسف   مع  ردئ  أمر  وكل  التقسيم  يبدأ  وهنا   
 
مدرسة   أحبائيروحيا ندخل  ان  ارجو 

اختبار    ونرى أنفسنا كما نحن امام هللا وهنا تقع القشور كما حدث فى  اإللهيالتشكيل  

ننا نحتاج الى نعمة هللا لكى يرفعنا فتواضع نفس ى تحت يد هللا تواضعي  بولس ونكتشف ا

 نفس ي. 

  

  

أثناء اإلعداد تحتاج أن تملء قلبك بالرجاء فى الغد واالنتظار بصبر عمليات اإلعداد  

 سترى بعينيك تحقيق ما وعد به هللا وسيعمل بقوة إذا انتظرت 
 
والتجهيز للقلب الن غدا

 سترى بعينك تحقيق الوعود ،بصبر ورجاء
 
 فغدا

 هو ساهر على كلمته رغم الجمود 

 تتغير األزمان وهو ال يتغير لالبد

 ثبت عينك على اإلله املعبود 
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 رغم الزمن واأللم والحدود 

 الهنا الحى صالح وموجود

 ألجل خاطر ابنه رب الوجود 

 سيصنع املحال ويحقق املوعود

 بإيمان ليحقق الوعد  انتظر

 م الجفافهو قادم رغ

 رغم الخوف 

 رغم الضعف 

 رغم االستخفاف

  رغم الظروف

 رغم الخريف 

 رغم كل ش ئ هو سيأتي أنتظر الوعد !!

، عندما تبحث بشجاعة وإصرار عن هذه الذات الغامضة ، فإنها في النهاية ، في 
 
أخيرا

وقتها الخاص ، ستستسلم وتعرض أسرارها لك. حتى ذلك الحين ، فإن الطريق يدعوك 

  للمض ي
 
 ، وعليك أن تمض ي قدما

 
، ألن الطريق سينتهي فقط عندما تجد إجابة  قدما

 السؤال "من أنا؟"

سس لها الرب أقول ان هناك فجوة كبيرة بين الكالم عن عملية التلمذة الكتابية كما  أ

 وهذا  
 
يسوع وما يتم االن على الساحة فى الكنائس املحلية نحن نتكلم كثيرا ونفعل قليال

قادر على صياغة كالم نظرى من على املنابر ولكن ما يحدث فى الواقع بعيد    ما جعل الكل

عن التنظير فالحياة السرية للكثيرين ليست كما هى فى العلن واالزدواجية فى الحكم على  

 !!االمور اصبحت هى السائدة اين نحن من الطاعة والحفظ لكلمة هللا فى حياتنا

 بطاعتنا العملية وليست نظريات كالمية  إن قدرتنا على التشكيل الروحى ترتبط
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 مراحل التلمذةالتلمذة عملية تقدمية: 

زمني ، يتضح أن يسوع علم تالميذه  ومع ذلك ، عندما يتم دمج روايات اإلنجيل في سرد  

أشياء كانت مناسبة لكل مرحلة من مراحل النمو ، وأنه نقلهم عبر مراحل متتالية. من 

ا أن يسوع قصد تكرار هذا النمط ألنه ، قبل عودته إلى السماء ، أمر أتباعه  الواضح أيض 

مها. 
ّ
 أن يتلمذوا جميع األمم ، وأن يعلموا نفس األشياء التي عل

 :اإليمان - أوال

عن  يتوب  أن  هي  للمسيح   
 
تلميذا يصبح  لكي  ألي شخص  الضرورية  األولى  الخطوة  إن 

خطاياه وطريقة حياته السابقة وأن يثق باملسيح كمخلص له. يشار إلى هذا الحدث في 

)يوحنا   أنه ولد من جديد  كان الشخص  3الكتاب املقدس على  إذا  النظر عما  (. بغض 

" حديث الوالدة في املسيح 88يؤمن في سن الثامنة أو 
 

 .، فإنه يصبح "طفال

 

 :
 
 االساس:  وضع ثانيا

ينصب تركيز هذه املرحلة املبكرة من حياة املؤمن على اكتساب فهم أفضل ملن هو املسيح  

  ، وشخصيته  املسيح  طبيعة  عن  املزيد  الجديد  املسيحي  يتعلم  عندما  اتباعه.  وكيفية 

ا. خالل  يتعلم أن يثق به ليس فقط من أجل ال خالص ولكن من أجل أشياء أخرى أيض 

هذه املرحلة ، دعا يسوع تالميذه إلى قضاء املزيد من الوقت معه حتى يتمكن من الكشف  

 .عن نفسه بشكل كامل لهم

 

 :خدمةثالثا. تجهيز لل

، املرحلة  إرشاد   في هذه  الخدمة تحت  في فرص  وينخرط  اآلخرين  التلميذ خدمة  يتعلم 

 
 
. إن دعوة يسوع لتالميذه "اتبعوني ، وسأجعلكم صيادي بشر" تشير  مؤمنين أكثر نضجا
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م 
ّ
إلى أنه كان ينقلهم إلى املرحلة التالية من النمو. أخذ يسوع تالميذه معه بينما كان يعل

 .ويخدم الناس

 

 
 
 د:  دتطوير قادة ج :رابعا

الروحية   الرفاهية  مسؤولية  لتحمل  ا  مستعد  يكون   ، املرحلة  هذه  إلى  املؤمن  تقدم  مع 

في  العيش  بالتعليم عن كيفية  املرحلة مع تالميذه  لآلخرين. تميز زمن يسوع خالل هذه 

ا ، عين   من أقرب تالميذه كرسل وأرسلهم بأنفسهم ليكرزوا بملكوت هللا   12ملكوته. وأيض 

 .ت الناسويخدموا احتياجا

 

 
 
  -تطوير القادة الناضجين -خامسا

، كلف يسوع تالميذه بمسؤوليات متزايدة للقيادة.  التدريب  املرحلة األخيرة من  في هذه 

ا ، حتى لو كان ذلك يعني   باإلضافة إلى ذلك ، أوعز لهم بشأن أولوية أن يصبحوا خدام 

ذهاب إلى العالم كله بالبشارة التضحية بحياتهم من أجل اآلخرين. في النهاية ، كلفهم بال 

 وتلمذة اآلخرين بنفس الطريقة التي تم تجهيزهم بها.

 

تشكل املسيح فينا. التحول الروحي هو العملية التي يتشكل بها  ببساطة تعنى التلمذة أن ي

فينا )غالطية    املسيح  اآلخرين.  أجل  ومن  حياتنا  وفرة  أجل  من  رومية   ١٩:٤ملجد هللا، 

  عكسون صورة حتمالية أن يتحول البشر إلى درجة تجعلهم يإ( إن  2،    1:  12؛ رومية  ٢٩:٨

 املسيح أمر 
 
   ا

 
لرسالة اإلنجيل ، وبالتالي فهي مركزية لرسالة الكنيسة. إن التحول    أساسيا

شهادة على قوة اإلنجيل ويؤدي إلى زيادة القدرة على تمييز الروحي في حياة املفديين هو  

 ( ونرى ذلك بوضوح في كلمة هللا. 2: 12وفعل مشيئة هللا. )رومية 

في   والعمل بحب وشغف  الحضور  الرب يشمل  املسيح وسط شعب  كنيسة  في  وجودنا 

واملصالحة مواردنا،  من  بسخاء  والتبرع  )الكرازة(،  إيماننا  سبب  ملشاركة  وصنع    العالم 
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االجتماعي   والوضع  والجنس  العرق  خطوط  عبر   
 
وأيضا األشخاص  )بين  السالم 

قتصادي واملجموعات البشرية( ، والعمل من أجل العدالة ، وممارسة الرحمة و رعاية  واأل

 .سم الرب يسوعأالفقراء والعمل من أجل تحسين الحياة في املجتمع البشري ب

 

تلمذة وتنشئة روحية تعبر عن املسيحية الحقيقية وتكون  البد أن تكون العملية كلها من 

ملجد هللا ونمو حياتنا لالفضل ومن أجل اآلخرين وسعادتهم أو أنها ليست تنشئة روحية 

لنجرى   داخلنا  في  بقوة  يلهمها هللا  التي  الطاقة  بكل  ونكافح  نكافح  نحن  لهذا  مسيحية. 

 عيش امللكوت ونشارك ايماننا.عملية التشكيل الروحى في حياتنا وحياة االخرين فن

 للنمو:من خالل فصول هذا الكتاب سنسير معا في رحلة 

الثمار   الى  البذور  النمو ومدى  from seed to froutsمن   وصف مراحل 
 
وسنحاول معا

 .قدرتنا على تحدى الصعاب في رحلة التشكيل الروحى
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 الفصل الثانى 

 التعليم( )نوعية  مرحلة بذر البذور 

 
نفسك   أى  حقيقتك  تعرى  ألنها  ما  لحد  قاسية  تكون  والتى  األرض  إعداد  عملية  بعد 

الحقيقية بال رتوش أو تجميل لها عن طريق الخضوع لعمل الروح القدس وعالج الطفولة  

ثم مع     الروحية  نتواصل   ، رحلتنا  من  املرحلة  هذه  وفي  الثانية  املرحلة  ذلك  بعد  تبدأ 

لم فيه العقائد األساسية للمسيحية. هنا تتشكل من خالل ارتباطنا مجتمع الكنيسة لنتع

شكلها   فى  اإليمان  تعلمنا  التي  التجارب  في  ومشاركتنا   ، للعبادة  وحضورنا   ، باآلخرين 

الحياتي الواقعي. هذا يؤدي بعد ذلك إلى املرحلة الثالثة ، "الخدمة والقيادة". من املحتمل 

 
 
، وبالتالي ، يمكن   الكنس يأن تجد نفسك تخدم أثناء املرحلة الثانية تخدم فى الحقل    جدا

في   املشاركة  يمكنك  أنه  من  الرغم  على   ، الثانية  املرحلة  في  لكن  املراحل.  تتداخل  أن 

، أو قيادة العبادة،   VBSمشروع خدمة، أو املساعدة في مدرسة الكتاب املقدس الصيفية  

كل كبير على التعلم واالنتماء. يمكن أن تكون الخدمة طريقة رائعة فإن التركيز ينصب بش

للتعلم ؛ لكن بصفة عامة لقد صممت الكنيسة على العمل كفريق ويعد االنضمام إلى 

 اآلخرين طريقة رائعة لالنتماء والتواصل.

 

تتغذى بها التربة لكى تنمو البذور بشكل صحى غير مشوه   نوعية التعليم هى الغذاء الذى 

.توبشكل متوازن غير منحرف ك
 
 ابيا

املسيحى   التعليم  هو جودة  عليه  التركيز  أود  ما  لكن  ومتشعبة  كثيرة  قضايا  التعليم  فى 

نجد أمية كتابية منتشرة االن بين أجيال كثيرة وهذا    وللسف على املؤمنين    تأثيرهومدى  

هتمام بالتعليم فى الكنائس فقد جعلنا من التسلية مكانة أكبر من التدريب  بسبب عدم اال 

 فى طريق صحيح.  اإلنسانيالذى يبنى العقل والضمير ويبنى الكيان  الكتابيوالتعليم 
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   على سبيل املثال
 
يقض ي   األمريكيفى املجتمع  تجد فى املدارس الحكومية العامة خصوصا

، لم يعد    ساعة  40إلى    30األطفال ما بين  
 
في األسبوع يقال لهم أن هللا ، إذا كان موجودا

 لهذا العصر. بغض النظر عن مدى التأثر الروحي لطفلك، فإن تكرار مثل هذه  
 
مناسبا

 األفكار املدمرة ال يمكن أن يساعد ولكن يكون له تأثير سلبي. 

عن معلومات    فى املقابل هو يذهب إلى الكنيسة ساعة أو ساعتين فى األسبوع يتعلم فيها

لذلك يبقى االمل فى البيت  العاملي التعليميكتابية فكيف يستطيع أن يقف أمام الهجوم 

والتعليم الذى يبدأ منذ الطفولية وانت تعرف الكتب املقدسة هذا هو الهدف واملطلوب 

 منا فى هذه االيام.

 

متوازن. كما يشير جريج أليسون ، يجب أن يتميز أتباع  البد أن يكون  هدف التلمذة  

 باأل  املسيح
ً
 :  مور الثالثة معا

orthodoxy )عقيدة سليمة( ، 

orthopraxis )املمارسة الصحيحة( ، 

 )املشاعر الصحيحة(  orthopatheia و

عندما يتم استبعاد أي من هذه العناصر الثالثة من تطور التلميذ ، فإن العنصرين 

 اآلخرين 
 
عند الحديث عن الخدمة التربوية في  .، ويتم إعاقة مهمة الكنيسة يتأثران سلبا

الكنيسة ، يوص ي أليسون بنموذج تلمذة يتكون من التعليم العقائدي ، وبناء 

الشخصية ، وتطوير النظرة إلى العالم. يؤدي هذا العنصر من تكوين النظرة إلى العالم  

 1إلى نقطة خاصة به، أي الخبرة الذاتية لكل شخص على حده . 

 
1 https://www.thegospelcoalition.org/blogs/trevin-wax/4-marks-of-biblical-discipleship/ 
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 الفصل الثالث 

 الخدمة والرعاية للشجرة  مرحلة 

 املجموعة التي ننمو فيها () 

أسمي املرحلة الثالثة من النمو الروحي "الخدمة والقيادة". عندما تستيقظ على معرفة  

هللا ألول مرة يبدو األمر كما لو كنت قد استيقظت من نوم ليل طويل. لقد حركك ش يء  

ا تتعلم فيه معنى وتبدأ في البحث عن هللا. إذا تجاوزت هذه املرحلة ،  فأنت تدخل مجتمع 

 اإليمان واالنتماء. 

 

 فتكون  –يمكن أن تتعثر في كلتا املرحلتين 
 
وغير قادر على تجاوز اليقظة ألن وعيك  عالقا

وعدم الجدارة بحيث ال يمكنك أن تتخيل  ،باهلل يمكن أن يجعلك تشعر بالذنب الشديد

 أن هللا يمكن أن يحبك. 

  
 
ا باملناقشات العقائدية أو كنت قلقا  يمكن أن تتعثر في املرحلة الثانية إذا أصبحت مفتون 

من عدم قدرتك على معرفة ما يكفي. ولكن إذا نمت بطريقة صحية وانتقلت من اليقظة 

النهاية إلى موسم جديد من الخدمة والقيادة. خالل    إلى اإليمان واالنتماء ، فسوف تنمو في

منخرط تصبح   ، املوسم   هذا 
 
أو    ا الكرازة  أو  اإلدارة  أو  الرحمة  خدمات  في  كبير  بشكل 

أو كمدرس في مدرسة األحد ، أو   فريق التسبيحقد تخدم في لجنة ، أو تتطوع في   ،العدالة

، أو تستجيب لدعوة   خداممدرسة ال  فيب  تشارك في مشروع خدمة أو مهمة ، أو تتدر 

 ، أو تصبح شيخحول العالمللخدمة التبشيرية  
 
   ا

 
، بالطبع ، ما زلت  هنا. أنت  أو شماسا

 تتعلم عن اإليمان املسيحي ، وقد تشعر بحيوية حقيقية لنموك. 

، املجتمعات  من  كثير  كتب   في   ، الواقع  في  املسيحية.  الحياة  ذروة  املرحلة  هذه  تعتبر 

" تجعل األمر يبدو وكأن هذه املرحلة هي هدف الحياة  نحو الهدفمشهورة مثل "الحياة  

املسيحي والنمو  الروحانية  تاريخ  على  معتاد  غير  الحركات    املتوازن   املسيحية.  تدفع   ،
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الثالثة وتتركهم هناك. لكن هناك أربع   الشعبية املسيحيين عن طريق الخطأ إلى املرحلة

ا  ا جديد 
 
مراحل أخرى ، وما لم يكن التالميذ على دراية بها ، فإن ما يمكن أن يكون إيقاظ

 .تخطيها فيلهم وصعوبة  لإليمان يصبح أزمة منهكة

 

"اليقظة الثانية". إنها   ااملرحلة الرابعة في النمو املسيحي ، هي ما أسميه  املرحلة التالية ،

 
 
خدموا لفترة طويلة    ما يساء فهمها. أولئك الذين  مرحلة من النمو العميق ، ولكن غالبا

وبإخالص بامللل ويصلوا إلى النقطة التي يسألون فيها ، "أليس هناك ش يء آخر؟" وإذا لم  

جديد هو عالمة على أن الروح القدس يحثهم على تعميق اختبار  يعرفوا أن هذا البحث ال

 يتخلون  
 
إيمانهم ، فقد يصابون باإلحباط من إيمانهم ويتركوا الكنيسة والخدمة وأحيانا

، لكن هذه املرحلة أو الشعور بامللل
 
مجرد بداية لحركة النعمة املقدسة    عن إيمانهم تماما

املاء يحرك  الهنا  حياتهم  في  ليس   الجديدة  الجديد  هو  ما  تتساءل عن  ان  ويريد  الراكد 

وإنما   فيه   للبداعلإلحباط  نفسك  وضعت  الذى  الضيق  الصندوق  خارج  والخروج 

 ووضعت خدمتك. 

نحن فى حرب حقيقية، لذا علينا ان نصلى باستمرار فالصالة هنا ليست فقرة في العبادة 

ألن الصالة هى السالح الذى   أو اجتماع فاشل من اجتماعات الكنيسة لكنها حياة أو موت

حيث الهزيمة ويضعك فى مكانك حيث نصرتك فى صليب   الطبيعييضع أبليس فى مكانه  

  من النمو. من هذا النوع  املسيح وتمتعك بالنصرة يتوقف على الصالة

 

 اكتشاف هللا من جديد:

لقد قلت أن معظم املجتمعات تضع املرحلة الثالثة ، "الخدمة والقيادة" في قمة الحياة 

، فستعرف أن    الجذور الى الثماراملسيحية. ولكن إذا كنت قد اتبعت هذه السلسلة من  

املرحلة الثالثة ليست حتى في منتصف الطريق على طريق ما فهمته املسيحية التاريخية  

 نضج الروحي. على أنه الطريق إلى ال 
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رحلة من الصحوة األولى ، من خالل اإليمان واالنتماء ، إلى الخدمة والقيادة.  تقود هذه امل

لكنها ال تنتهي عند هذا الحد. هناك نقطة يدعو فيها الروح القدس التلميذ إلى العودة إلى  

الثالوث  مع  الداخلية  الحميمة  العالقة  أعماق  إيقاظ  أجل  من  أخرى  مرة  الداخل 

 قدس. األ

 إنها مرحلة اكتشاف هللا من جديد.

الحياة  إلى  الدعوة  هذه  جربوا  ممن  الكثير  يعتقد   ، والبصيرة  التوجيه  بدون  للسف، 

األعمق أنهم يفقدون إيمانهم ؛ يصابون بخيبة أمل من هللا أو يلومون الكنيسة لعدم تلبية 

 احتياجاتهم.

 ك
 
 روحيا

 
ا. إن تفكك الحقائق القديمة ال  هذه مرحلة من النمو العميق تتطلب إرشادا فؤ 

يعني فقدان إيمانك ، بل هو دعوة إلى تعميق القناعة ، وإن كانت مختلفة. ال يحتاج بحثك  

عن االتجاه واملعنى في الحياة إلى إبعادك عن الكنيسة ولكن يمكن أن يقودك إلى حياة 

 اإليمان.   فىأعمق 

عالمة على قصورهم أو فشلهم ؛ بل إنه ليست    الخدام و    إن خيبة أملكم باهلل أو الدين

يشير إلى االنفصال الضروري عن االرتباطات الثابتة والتدين حتى يمكنك االنفتاح على  

تجربة جديدة للوفرة الروحية من خالل اإليمان. وهذا بدوره يقودك إلى تعبيرات جديدة  

 من واجبات وعب
 
ارات الواجب أو للخدمة تنبع من موارد داخلية ال يمكن إطفاءها بدال

 
 
 .  العالقة مع هللاااللتزام ، أو حماسة حماس املكتشف حديثا
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ملساعدتك في الحفاظ على    روحيعلى طول هذا املسار ، ستحتاج إلى توجيه من صديق  

 اتجاهاتك. 

 
 
 ستحتاج إلى ثالثة أشياء على األقل. هذه املرحلة؟؟  في ما ستحتاجه للمض ي قدما

ا ما قد   : الوعي بوجود مرحلة تتجاوز الخدمة والقيادة ، ألنه بدونها ستعتقد أن شيئ 
 
أوال

 حدث بشكل خاطئ. 

بل   ، للغاية  مربكة  تكون  أن  يمكن  املرحلة  مع نفسك ألن هذه  والتعاطف  الصبر   :
 
ثانيا

 ومخيفة. 

: صداقة روحية مع شخص ال تهدده أسئلتك وتعبيراتك عن اإلحباط ، شخص ل
 
ن ثالثا

يحاول إصالحك ، لكنه يتفهم طرق هللا الغامضة بما يكفي إليمانك ، مما يساعدك على  

 اإليمان بأن هللا يلتقي أنت في خضم تجربتك. 

خالل هذه املرحلة وجود إحساس متزايد بالحب ، ألن    تنمومن العالمات املؤكدة على أنك  

 الالحقة من النمو الروحي.الحب هو الش يء الوحيد الذي يمكن أن يقودك في هذه املراحل  

ي الذى  هو  الحب  ملبادئة،  جوهذا  تستسلم  وال  العالم  مع  تهادن  ال  البعض  علك  ينادى 

فكار املحيطة بك من ثقافة ومعتقدات اخرى فى مقابل االيمان  باالنفتاح الذهني على األ 

 باملسيح بشكل عملى يومى !! أ بحياة لها غرض محدد وهى 
 
 ن نكون اكثر شبها

 

فكيف يتسق االمر هل نحتاج الى التنازل عن بعض املبادئ !! ربما نحتاج ايضا ان نقبل  

 ان تمارس  سلوكيات االخرين بدون محاولة تغييرهم !! وربما يحتاج  
 
االمر ان تكون منفتحا

 . هذه السلوكيات بدون عصبية "خذ املوضوع ببساطة"

االنفتاح وقبول االخر ال يعنى اننا نترك انفسنا للتيار بل هو ان نتمسك اكثر الحقيقة ان   

نحن مدعوين ان نغير   !!!بحياة املسيح ونعيش نتشكل ونغير فى ثقافتنا مهما كان الثمن 

 الثقافة!! 
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  الفصل الرابع

 مرحلة النمو والتكاثر

 )تشكيل حياتنا التقليم والتطعيم(  

 ربما يتساءل البعض ويطلب املزيد ولسان حاله؟؟!! 

 "أليس هناك ما هو أكثر في الحياة املسيحية من هذا؟"

 

 ك خادمكان هنا   
 
   ، نشطا

 
، راسخا العمل  في  الخدمة، يتمتع بكفاءة عالية     في 

 
،  ومحترما

القش ، إلى نقطة حيث تذوق كل هذه األشياء مثل  "لكنه وصل  في نفسه  شعرت   وقال 

إنى أحترق !! هل مررت بهذه املشاعر من قبل اليك الحل  .مثمرة"    بالفراغ ، ولم تعد الحياة

 مرحلة النمو والتكاثر. فيهنا 

 

من   كثير  بالصحراء  في  الشبيهة  التجربة  هذه  في  بدأوا  الذين  أولئك  يتجاهل   ، األحيان 

ويستمرون في فعل ما يفعلونه حتى نفاد قوتهم.    ،القحط!!  القاحلة في حياتهم الروحية

 
 
   أحيانا

 
سببا أو   يجدون  الكنيسة  في  أشياء  من  ويحبطون  يغضبون  أو  ينشطهم،  آخر 

   طائفة التي ينتمون اليهاال
 
 ما،  ينشطهم  ، وهذا أيضا

 
لكن هذه الطاقة الجديدة تتبدد   نوعا

 
 
   بعد فترة ، وما لم يجدوا شيئا

 
 يثيرهم لفترة ، فإن هذا الشعور املزعج بالفراغ يعود  جديدا

 . يرى آخرون أنهم يواجهمرة اخرى 
 
من اإلرهاق ، ويتخلون عن االلتزامات التي لم    ون نوعا

.نفوسهم تعد تغذي أو ترض ي 
 
 ويجدون أنفسهم ينجرفون روحيا

 

روحي.   مرشدأو صديق أو    الراعىمع  الروحية مرة أخرى  شفون تجربتهم  تقلة هم الذين يك

  إذا فعلوا ذلك ،
 
في حياة   بما يكفي لتمييز عمل الروح القدس وكان هذا الصديق متمرسا

العمل  التغلب عليها من خالل   من مشكلة يجب 
 
بدال أنه  يتعلمون  ، فسوف  الشخص 



 30 

بجدية أكبر ، أو اإلرهاق الذي يتطلب منهم ترك الدراسة ، إن التجربة هي عالمة حقيقية 

لدعوة هللا لالنتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الروحي: املرحلة الرابعة ، أو ما أسميها  

 ثر والنمو فى اشخاص اخرين.بداية التكا

أنت    ستحملك املرحلة الرابعة من الرحلة الروحية إلى أعماق قلبك. في املرحلة الرابعة ،

العالقة   عمق  إلى  االستيقاظ  أجل  من  الداخل  إلى  لاللتفاف  القدس  الروح  من  مدعو 

العالقة العميقة الحميمة الداخلية مع الثالوث األقدس. هذا ال يعني أنك لم تذق طعم  

هللا حتى اآلن. لكن هذا يعني أن عالقتك تنتقل إلى مستوى مختلف. في هذه املرحلة ، مع  

 د.  ستكتشف هللا من جدي

، هي تعميق خبرتك بحضور هللا ، أو اليقظة الروحيةاملرحلة الرابعة ، "الصحوة الثانية" 

لكن هذا ال يعني أنها سهلة. كما هو الحال في أي عالقة ، هناك تحديات حقيقية مع نضج 

، وهللا مختلف عما كنت تعتقد أن هللا هو  أنت لست بعد من قدرك هللا لك  العالقة. 

 عليه. 

 

 يسبب هذا التوتر خيبة أمل من هللا والكنيسة ونفسك.  يمكن أن

 

بل تعني ، باألحرى ،   خيبة األمل من هللا ال تعني أن هللا غير كاٍف أو أن الكنيسة تخذلك ؛

أنه يجب عليك التغيير ، والتغيير ال يأتي بسهولة ألنك تواجه اآلن العوائق التي تقف بينك  

 وبين هللا الذي يحبك.
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   سطور في ال
 
في مرحلة ما أثناء تنقلك عبر    التالية ، سأصف تجربة ستحصل عليها حتما

 الشخصية في الرحلة الروحية ضرب "الحائط": دور األزمة وهى   "الصحوة الثانية"

 

  
 
في مرحلة ما ، عادة ما تبدأ بأزمة شخصية أو بعض التحديات األخرى ، ستواجه وجها

مشيئ بين  مواجهة  "الجدار"    ةلوجه  اسم  التجربة  هذه  على  البعض  أطلق  هللا.  وإرادة 

 الى اين أذهب؟؟ حائط سد !! 

 

عبادة األصنام التي    - في حياتكاألوثان الخفية  في هذه املواجهة، يتم الكشف عن عبادة  

، واعتقد أنك كنت   تمكنت من التستر عليها حتى اآلن ، والتي ظلت مخفية عن عينيك

تصطدم بها لبعض الوقت. عبادة األصنام هي: أنت تريد هللا طاملا يمكنك أن تحصل على  

 
 
وفقا    هللا 

 
أنك لست مضطرا ، طاملا     لشروطك 

 
ف  حقا التغيير  من إلى  العميقة  األماكن  ي 

 
 
النهاية تظل متحكما في  أنك  ، طاملا  شكل من   لهم. هذا، على حد تعبير بولس  "حياتك 

 صليب املسيح.حمل (. إنه تجنب 3.5أشكال التقوى وإنكار قوتها" )تيموثاوس الثانية 

مه الصليب عن الخطية والخالص ، ولكن مجرد اإليمان ليس  
ّ
يمكنك أن تؤمن بكل ما يعل

، تحويلك  هو إلى خالصك  بالصليب. يهدف الصليب  الى    كل ما يتعلق  املوت  عن مسار 

 الحياة.

  :وتتم على مرحلتين

صنام تمسكت بها في حياتك تنظيف الشجرة بشكل أ غصان جافه و أقطع كل  التقليم :

 وكنس القلب من ما يلوثه. جديد 

يطعم بغصن جديد من شجرة الحياة اى تطعم بشخص املسيح نفسة  التطعيم :

 يحيا فيا." فأحيا ال أنا بل املسيح"تف مع بولس هفت
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  الفصل الخامس

  مرحلة اإلثمار 

 )الخروج من الذات لخدمة اآلخرين( 

 املرحلة الخامسة: التحرك للخارج )مرة أخرى(

 
نعطاف إتميز نمونا الروحي كمسيحيين بتتميز املرحلة الخامسة من املراحل الست التي  

. في هذه املرحلة ، تعبر حياتك عن تكامل نموك  ةقيجديد نحو الخارج تجاه اآلخرين والخل

 حتى اآلن ، وتجذر 
 
  ا

 
 في عالقتك الحميمة مع هللا من خالل الروح. عميقا

 
السابقة   املرحلة  الرابعة    أىفي  الروحيةاملرحلة  الحياة  في  الداخل  للنمو  إلى  تحولت   ،

بعد سنوات من الخدمة والقيادة  وبدأت في تقليم وتطعيم شجرة حياتك من جديد وهذا  

 )املرحلة الثالثة(.الذى كنت تزاحم االخرين فيه وهى  الخارجىط االنشو 

 

من  أ  االن املزيد  عن  تبحث  مع  نت  قبل  العالقه  من  تعرفه  كنت  مما  أكثر  تجربة    -هللا 

أو  والالهوت  ال يمكن أن تقدمها لك العقيدة  ، هل اعرفه بحق؟  حقيقية للقاء مع هللا  

في  بشكل حيوي لرحلتك  . كانت العقيدة والخدمة مهمين  الكنيسة  في   الخدمة اإلنجيلية

 ، ولكن جاءت نقطة جعلتك فيها األزمة أو الجوع الروحي مدرك  البداية
 
   ا

 
للفراغ الذي    تماما

 سوى هللا.  ملئهال يمكن أن ي

 
  -املسيح  العالقة مع نحو املزيد من  -لم يكن دورك في الداخل 

 
. بمجرد  طريقا

 
سهال

اصطدمت بـ "جدار" خطيتك   كمخلص شخص ى لك، فقدالعزم على طلب املسيح 

  ؛تغلف افكارك  التي ونرجسيتك وإرادتك الذاتية
 
لوجه بمقاومة داخلية   لقد جئت وجها

إذا   بمعنى رحمة هللا ؛ وبمعية بالنعمةولكن إذا شاركت في هذه التجربة  ،عميقة هلل
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قمت بتعميق ممارساتك الروحية في العالقة الحميمة مع هللا من خالل الصالة والتأمل  

تك ساعدك على مواجهة خطيو ؛ وإذا اشتركت مع مرشد  روحي )الخلوة الشخصية(

 ظهرتبالتأكيد سوف   وبعد كل هذا  وصراعاتك بكلمة هللا،  افكارك، وواجه باملساءلة

في تجربتك املسيحية. املرحلة الخامسة هي هذا  في بزوغ فجر جديد  بوادر التغيير 

 وهى مرحلة الخروج خارج الذات،  إنه ظهورك في صباح مشرق بنور املسيح -الفجر 

. ما هي النظرة  كتابية للحياة للعالم من خالل عدسة مسيحيةرؤيتنا وتتم من خالل 

 
 
  للعالم؟ يقدم كريج بارثولوميو ومايكل جوهين تعريفا

 
 : للنظرة الحياتيةبسيطا

هي تعبير عن املعتقدات األساسية املضمنة في قصة :   Worldviewالنظرة العاملية "

 كبرى مشتركة متجذرة في االلتزام الديني والتي تعطي 
 
 وتوجيها

 
لحياتنا الفردية   شكال

  ".كة مع االخرينوالشر 
 
ما ترتبط بتعريف النظرة العاملية األسئلة الكبيرة في الحياة   غالبا

 .N.T القصة التي يرى البشر من خاللها الواقع. يسرد، وهي أسئلة تساعد في سرد 

Wright خمسة أسئلة محددة: 

 من نحن؟

 اين نحن؟

 ما الخطأ؟ 

 ماهو الحل؟ 

 الزمن  أي ساعة؟في 

يوضح شكل تفكير النظرة في اى زمن نعيش ؟؟ ساعة اآلن؟"  في أىطرح السؤال األخير "

 ُبعد "هذا العالم" املهم للتلمذة. للعالم ويمنع املرء من فقدان
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 الحاضن لعملية التغيير:  املجتمع وجود ضرورة

 بمرور الوقت مع اآلخرين في سياق األنظمة واملمارسات  
 
يحدث التحول الروحي تدريجيا

هللا. بشكل عام ، بينما ال نزال على هذه األرض ،  عالقه حقيقية مع  التي تفتحنا على

( ونحن بحاجة إلى بعضنا البعض من  3:18)كورنثوس الثانية   تدريجسيحدث تحولنا بال

  في أجل النمو
 
. رحلة الحياة لنكون تالميذ افضل!!  فياملراحل املتقدمه فنتشكل معا

 . 12كورنثوس األولى  

   12إن تعليم بولس عن التحول الروحي في رومية  
 
في سياق    والرسائل األخرى ُيقدم دائما

املتعددينأي    –الكنس ى  املجتمع   في    جسد املسيح بأعضائه  برغم اختالفنا لكننا واحد 

ه  املسيح. البعض،  نحن  لبعضنا  من هللا  ون دية 
َ
ُمْعط جسد    نحن  في  البعض  لبعضنا 

عطى 
ُ
ت الصالح.  والعمل  املحبة  البعض على  ولكي نحفز بعضنا  املتبادل  للبنيان  املسيح 

مواهبنا الروحية ، ليس من أجل مصلحتنا في املقام األول أو لتعظيم الذات ، ولكن حتى  

جسد الذي نحن جزء منه فقط. كما كتب نكون وكالء نعمة لبعضنا البعض ، ونبني ال

مت "لم يعد بوسعنا أن نكون   ، الروحانية  ب  ثلينمروبرت مولهوالند  صورة املسيح خارج 

 ."يستمر في االحتراق خارج النار  كما أن الفحم ال يمكن أنالجماعية 

بينما تشمل ممارساتنا الروحية بالتأكيد تخصصات خاصة )العزلة والصمت ، الصالة  

الت  ، واالعتراف  الذاتي  الفحص   ، املقدس  الكتاب   ، التوجيه  وبةوالتأمل    واالرشاد   ، 

ا   أيض  ، يجب أن تشمل  ، لكي تكون فعالة  )الصالة  االيمان  في مجتمع    تواجدناالروحي( 

، والضيافة ، ورعاية املحتاجين ،   يوم االحدوالتعليم ، والشركة ، و الجماعية والعبادة ، 

وامل الروحية  واالهتمام شورةوالصداقة   ، )الكرازة  العالم  مع  التعامل  وتخصصات   ،  )

 ....بالفقراء ، والرحمة ، والعدالة ، وما إلى ذلك
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املجد هلل من أجل اآلخرين. يعتبر التحول الروحي غاية في حد ذاته من حيث أنه يجلب  

  العالم من خالل   فيالتجسد  من حيث أنه يمكننا من    ،وهو وسيلة لتحقيق غايات أخرى 

املسيح فيرى   حضور  و   فينا  العالميستطيعون  لآلخرين  في  املحبة  من خالل    تمييز عمل 

- 18: 28وصايا املسيح )متى  طاعةيظهر في للروحانية الناضجة  االختبار الحقيقى. اوالده

 ( ، والتي تنط20
 
  12:30على قدرة متزايدة على محبة هللا ومحبة اآلخرين. )مرقس    وي دائما

 ( 7: 4؛ يوحنا األولى   12؛ كورنثوس األولى  31، 
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  الفصل السادس

 مرحلة مشاركة الثمار مع اآلخرين  

 )تلمذة آخرين للملكوت(  

الثبات في الحب وتلمذة آخرين فى محبة الرب يسوع : دخول املرحلة السادسة واألخيرة، 

ختبارها كمسار تصاعدي. لكن هناك مخاطر إيمكن بالتأكيد التفكير في هذه املراحل و 

بعضهم   إلى خدش  الناس  يميل  عاملنا  في  ارتقاء.  أنها  على  الروحية  الحياة  إلى  النظر  في 

،    كبر قامة روحية من االخرينأاملجد وكأنهم  على قمة سلم  جلوس  ومخالبهم للالبعض  

بشعور من التفوق على من  من اعلى السلم على االخرين  النظر إلى األسفل  بويستمتعون  

 تصيب جماعة االيمان.  التيرأى من اخطر االمراض الروحية  فيوهذا  هم دونهم

  
 
تلميذا الروحي  النمو    يتطلب 

 
متواضعا الجهد  املغامرة  فيشجاعة  و     لكن  واالعمال  ، 

   الصالحة
 
ما تنتهي بكارثة روحية. تذكر أن الجهد املبذول للوصول    واإلرادة الذاتية دائما

 وقد برج بابل أوصل البشر الى بناء إلى السماء 
 
 فادحا

 
الغطرسة البشرية    بسببكان خطأ

 (. 11)تكوين 

 
إذا كان املسيح يعلمنا أي ش يء ، فهو أن الطريق إلى أعلى ، والطريق إلى العظمة يكون من  

 خالل التواضع ، والطريقة المتالك كل ش يء هي التخلي عن كل ش يء وتسليمه لالخرين. 

 
التلمذة   أسميها  ما   ، السادسة  ، وهدف  الحقيقية  املرحلة  الرحلة  في  النهاية  نقطة  وهي 

نتلمذه البحث   ان  يستحق  الجديد  الجيل  ان  تدرك  تبدأ  هنا  إلى  الروحي. عند وصولك 

بل   كيانك  أعماق  إلى  تسافر  لم  أنك  وتدرك  والثمر،  الخدمة  رحلة  ليبدأ  بيده  ونمسك 

   ،وصلت إليه
 
   كنت تسافر إلى أسفل ، في ملء إنسانيتك. لقد أصبحت شخصا

 
 متكامال
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الرحلة  تماما هذه  تستنسخ  ان  وتحتاج  مع   في  االن  بولس  فعل  كما  االخرين  حياة 

 .تيموثاوس

 
خرى هذا قمة التشكيل الروحى أأن تصبح الذات التى جعلك هللا عليها وتؤثر فى نفوس  

 من ذلك، أصبحت الذات التي خلقها هللا لك 
 
وتذكر أنت لم تصل إلى ذروة الكمال. بدال

ليس لديك ش يء   ؟؟  أنت  من  وتعرف  االن جوهر حقيقتك أمام هللا    بشكل كامل. أنت تملك

ألي شخص آخر. ال تحتاج إلى ش يء لتجعل نفسك تشعر بالنجاح أو الجدارة أو   هلتثبت

انك الشخص املحبوب. لست بحاجة إلى سيارة جديدة ، أو منزل أفضل ، أو زوجة أخرى.  

أنت تقبل ما تبدو عليه. أنت تتبنى خصوصياتك. تتلقى الحياة كما هي وتعلمت أن تتخلى  

. لم يعد الحكم على نفسك والحكم على  موقفك  فياالخرين    كان ينبغي أن يفعله  عن ما

حاجة تغريك ملحة  اآلخرين  أو  طريقك  في  تأتي  التي  التحديات  من   
 
منزعجا تعد  ولم   .

حتى  وال  باألشياء،   
 
مرتبطا لست  أنت  تخسرها.  أو  منها  تستفيد  أن  يجب  التي  بالفرص 

  وأصبحت قد قيدك  بحياتك. هناك رباطة جأش وشهامة تمتلكك. أنت خاٍل من كل ش يء  

 لهأسير 
 
  ا

 
 ما.  يوما

  ، عائلتك أو عملكأمور  أو    االجتماعى  بأشياء مثل الظلمهذا ال يعني أنك سلبي وال تهتم  

 بل  
 
. أنت متمسك بمحبة هللا. وهذا  هذا يعني أن حياتك تعيش من مصدر مختلف تماما

يعني أنك ستصحح أخطاء العالم بشكل أكثر فعالية وتحارب الظلم وتهتم باآلخرين أكثر 

من األنا التي لم تلتئم ، لتفسد    مما فعلت عندما كان ال يزال هناك الكثير منكم ، الكثير

 حتى أفضل نواياك.

اإلنجيل   بكامل حقيقة  يبشر بجرأة  أن  اإليمان  األمر من  الخطية    -يتطلب  في ذلك  بما 

 
 
، يبدو أن القليل منهم يريدون سماع تلك العظة. قد ال  والتوبة وتكاليف التلمذة. ظاهريا

ء. يتطلب األمر شجاعة أيضا أن تطلب  يعود الكثير في الجماعة لجرعة ثانية من هذا الدوا
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مستوى التعاطف والتضحية املطلوب في الكتاب املقدس  الوصول الىمن رواد الكنيسة 

 ألولئك الذين يختارون اتباع يسوع املسيح.  

 
 
إلطعامهم بامللعقة. لن يتراجع اآلخرون إلى   سيجد الكثيرون كنيسة أخرى أكثر استعدادا

 .كنيسة أخرى مرة أخرى ويخاطرون بمواجهة مثل هذه التوقعات غير املعقولة

لكن دعنا نلقي نظرة عن كثب على األشخاص الذين من املرجح أن يتركوا كنيستك عندما  

 :حقيقيين  تبدأ في تحديهم ليصبحوا تالميذ

 

 )انا ومكانتى( ية  أولئك املهووسون بهويتهم الشخص

االجتماعية   مكانتهم  أو  )الذاتية(  هويتهم  من  كجزء  باملسيحيين  أنفسهم  ربط  يريدون 

 
 
 في املدن الصغيرة حيث ُيتوقع حضور الكنيسة )العامة( ، كما يحدث غالبا

 !! يسوعالرب يهتم بالدين أكثر من االهتمام بالعالقة مع 

 م لتحسين وضعهم في الحياة السعي وراء هللا من أجل ما يمكن أن يفعله له

أو  للتغييرات  مستعدين  ليسوا  الذين  طويلة  فترة  منذ  الراضين  والحضور  األعضاء 

 التحديات

 املستهلكون" الذين يشتكون عندما ال يعود أحد جوانب الكنيسة يروق لهم"

أولئك الذين هم من أجل "النعمة الرخيصة" أو اإليمان بدون اعتراف ، أو االستسالم ،  

 لتلمذة ، أو تغيير الحياة املاديةأو ا
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إذا كانوا سيتوقفون عن غمس أصابع  الحار لسنوات عديدة ما  السياج  املترددين على 

 . قدمهم في املاء

 الناس العازمون على "إطعامهم" ، وعدم الرغبة في الخدمة أو التضحية 

ن بتحسن " ويشعرو الخاص براحتهم  أولئك الذين يخدمون ، يفعلون ذلك "لتحديد املربع

 تجاه أنفسهم 

هل تريد كنيسة مليئة بهؤالء؟ لم يحاول يسوع وتالميذه أيضا استرضائهم. لقد واجهوا  

املستمعون  كان  إذا  عما  النظر  بغض  اإلنجيل  رسالة  يؤهلوا  أو  يخففوا  ولم  الخطيئة 

مستعدين لقبولها أم ال. بالطبع ، ضع في اعتبارك أن يسوع وتالميذه قد "قاموا بالفعل  

مشاركة بته قبل  مذهلة  لطف  وأعمال  مذهلة  معجزات  أداء  خالل  من  املضخة"  يئة 

ا ما تقلده معظم الكنائس اليوم. ربما لهذا السبب اضطرت    -اإلنجيل   وهو نموذج نادر 

بها   واالحتفاظ  لجذبها  استساغة  وأكثر  ليونة  أكثر  إلى رسائل  اللجوء  إلى  ألن    -الكنائس 

ا لقبول كلمات ال يسبقها فعل. )   اآلذان ليست مستعدة لالستماع وال : 4تيموثاوس    2قلوب 

1-5 ) 

 الخالصة: 

و عتبر  ت  الروحي   التلمذة  و التحول  املسيح  لتالميذ  طبيعى  املسيح  أمر  أتباع  ينمو  أن 

 
 
كما هو طبيعي للبشر أن ينمو من الطفولة  إلى املراهقة إلى     أمر البد منهويتغيروا تماما

 . نضوجال

إن بذرة حياة املسيح )"كل ما نحتاجه للحياة والتقوى"( ُتزرع فينا في الخالص ،  هكذا ف

وإذا كانت الظروف مالئمة ، فإن تلك البذرة ستنمو وتزدهر. ومع ذلك ، فإن عملية  

 
 
يث أنها ش يء ال يمكن إال هلل وحده تحقيقه في  خارقة للطبيعة من ح التحول هي أيضا

عطي األقنوم الثالث من الثالوث كمدافع لنا 
ُ
حياتنا من خالل عمل الروح القدس. لقد أ
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( وأن ننقل أعماق هللا.  16و  15ومعلمنا ومرشدنا ليقودنا إلى الحقيقة )يوحنا 

 يمكننا أن نجد ومن خالل النمو اليومى ( 16-9: 2)كورنثوس األولى  
 
لالنفتاح على   طرقا

عملية التحول هذه كما يرشدنا الروح القدس ، لكننا ال نستطيع السيطرة عليها أو  

بل الروح القدس يقود هذه العملية ربما تأخذ سنوات مع شخص   تحقيقها بأنفسنا

  اإللهيةالسنين فكل حالة تعتبر نموذج فريد من التعامالت  فيوشخص اخر فترة اقل 

 ( 8:  3)يوحنا  ج الحقيقى حتى يصل الى النض
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  الخاتمة

على ما يبدو ،  في الشرق األوسطعشر من الجليليين  قبل ألفي عام ، اقترب يسوع من اثني   

: "تعال ، اتبعني". على مدى السنوات الثالث التالية ، ساروا إلى  بشكل فردى  وقال لهم

وهو يتلمذهم. قرب نهاية خدمته األرضية ، كلف يسوع تالميذه بالذهاب والقيام    جانبه

 .لنقل رسالة اإلنجيل إلى العالم والتلمذة في جميع األمم -باملثل 

السريعة   التغييرات  االعتبار  في  أخذنا  إذا   
 
خاصة  ، جريئة  مهمة  هي  العظمى  اإلرسالية 

ا،  والشاملة التي تحدث في الثقافة األوسع. فال
 
ا ، وأكثر ارتباط ناس أكثر وحدة ، وأكثر تشتت 

 ويبحثون عن حياة ذات معنى. 

عندما ينقل املسيحيون رسالة اإلنجيل الثابتة إلى العالم ، تصبح املناهج الفعالة للتلمذة  

هل  والسؤال أكثر أهمية ، خاصة في عالم يتزايد فيه االستقطاب حول القضايا الروحية.

أعضاء  هل يشارك  هل تصل لالخرين وتتلمذهم للمسيح؟  ودها؟  الكنيسة فعالة في جه

التلمذةو  أنشطة  في  الكنيسة  التي    ؟رواد  النماذج  هي  فما   ، كذلك  األمر  كان  وإذا   ،

 
 
على النمو الروحي؟   يفضلونها؟ وربما األهم من ذلك ، هل يؤثر االستثمار في التلمذة فعليا

أجرت مجموعة  ، األسئلة  بتكليف من Barna لإلجابة على هذه   ، The Navigators و 

NavPress  وقادة املسيحيين  البالغين  بين  املراحل  متعددة  شاملة  بحثية  دراسة   ،

 .واملعلمين املسيحيين. هذا ما كشفه البحث حول العالمالتلمذة  خدماتالكنيسة و 

ن عندما  نعني  !!!  ... قول ماذا  عمل    تلمذة  املحيطة   للمصطلح  فحصتم  واملصطلحات 

املسيحيين  كلمة  ب من  عشوائية  عينة  سألنا  لقد  املسيحيين   -التلمذة.  ذلك  في  بما 

ما هي الكلمات أو العبارات التي   -للعمل الروحىوغير املمارسين للعمل الكنس ى املمارسين 

 هو "أن نصبح يستخدمونها لوصف "عملية النمو الروحي". كان ا
 
ملصطلح األكثر تفضيال
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)اختارها   باملسيح"   
 
شبها )43أكثر  الروحي"  "النمو  يليه   ، املستجيبين(  من  ثم ٪31   ،  )٪

 2٪(. 28"الرحلة الروحية" )

حتل مصطلح "التلمذة" املرتبة الرابعة في القائمة ولم يتم اختياره إال من قبل أقل  ولقد إ

( مسيحيين  خمسة  كل  من  واحد  ) ٪18من  التالي  الروحي"  "النضج  وجاء   .)16  .)٪

( )9"التقديس"  الروحية"  "التنشئة  و   )٪5 
 
نسبيا مستخدمة  غير  عبارات  كانت  بين    ٪( 

أنه كلما زاد نشاط الشخص في األنشطة    ومن املثير لالهتمام ،  .عموم السكان املسيحيين

 
 
للمسيح". في املقابل ، فإن    الروحية ، زادت احتمالية استخدامه لعبارة "أن يصبح مشابها

 بين املسيحيين غير املمارسين لها
 
 .لغة "الرحلة الروحية" هي األكثر تفضيال

لكلمة ال تزال ذات  من بين أولئك الذين لم يختاروا مصطلح "تلمذة" ، سألنا ما إذا كانت ا

صلة بتجربتهم املسيحية. واملثير للدهشة أن ربع هؤالء املجيبين فقط قالوا إن "التلمذة" 

 
 
لعشرات   وثيقة الصلة باملوضوع. املعنى الضمني هو أنه في حين أن النمو الروحي مهم جدا

تخدام املاليين ، يبدو أن اللغة واملصطلحات املحيطة بالتلمذة تخضع للتغيير ، مع اس

 عبارات أخرى بشكل متكرر أكثر من مصطلح "التلمذة" نفسه.

نظر  وجهة  من  روحيا.  الناس  تغير  لدرجة  دقيق  تحليل  إجراء  الباحثين  على  يصعب 

. ومع  
 
اإلدراك الذاتي، يدرك معظم الناس أنهم ينمون ويقولون إنهم يريدون التطور روحيا

 
 
أيضا الذات  ي  ذلك، ُتظهر تصورات  التام عن  أن املسيحيين  بالرضا  الشعور  إلى  ميلون 

روحانياتهم ، وربما يتجهون نحو الرضا عن الذات. يعبر معظم املسيحيين عن رضاهم  

الروحية، ولكن هناك نسبة تؤكد ان الكنيسة تركز على األنشطة االجتماعية عن حياتهم  

، وهنا البد من وقفه حقيقية أماأ
 
ل ئساتنفسنا ونأ  مكثر من التلمذة ونمو االفراد روحيا

  سنصل!!لطريق والى أين هل ننمو ونتغير أم ال!! واالجابة ستحدد ا

 القس رفيق إبراهيم 

   ٢٠٢١سبتمبر ٣
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