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من المهم أن تدرك قيمتك كفرٍد متميز، فهذا يساعد على بعث المشاعر 
الطيبة في أعماقك، ويعينك على عمل ما ينبغي عمله.

يحدثنا الكتاب المقدس عن رجل يدعى جدعون: كان جدعون يعتقد بعدم 
أهميته. كان يختبئ من األعداء الذيـن غزوا بالده. وعندما فقد جدعون كل 
رجاء من نحو شعبه، أرسل اهللا مالكًا يشجعه حامًال هذه الرسالة: "الرب 

معك يا جبَّار البأس."

لم ينظر اهللا إلى جدعون باحثًا عن أعمال معينة تجعل منه رجًال مهمًا، 
لكنه نظر إلى ما يمكن إنجازه بمعونته اإللهية. لقد أعان اهللا جدعون في 

قيادة الشعب (اقرأ قضاة 8-6).

تأمل في جدعون وتـشـجع. لربما ال تشعر بأنك مهم، لكنك كذلك في 
تسلك  وأن  تشعر  أن  اهللا  لك  يريد  إليه،  بالنسبة  مميز  وألنك  اهللا.  نظر 
حسب هذه الحقيقة. لم يمِض وقٌت طويل حتى عرف الشعب أنَّ الرب مع 
جدعون، فقد بدأ يسلك بطريقـٍة مختلفة. وهذا ما يريده لك اهللا أيضًا: أن 

تسلك بطريقة مختلفة ألنه هو معك، وألنك أنت فرٌد متميز.
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في هذا الدرس:
أنت مهم: أنت ابن هللا  

أنت عمل اهللا الرائع   

الهدف من كونك ابنًا هللا   

أنت مهم: أنت عضو في جسد المسيح  
وضعك اهللا في عائلة   

الهدف من كونك في عائلة   

أنتمهم: أنت سفيٌر للملكوت  
أبقاك اهللا في العالم   

الهدف من بقائك في العالم   

يساعدك هذا الدرس على:
أو  سطر  (في  حياتك  على  ذلك  وتأثير  هللا،  كابن  أهميتك   شرح 

سطرين).
وحسب هللا  بابن  الالئقة  الحياة  في  الشخصية  مسؤوليتك   بيان 

 كلمة اهللا.
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أنت مهم: أنت ابن هللا

وّضح ما حدث لك عندما آمنت. الهدف 1. 

ويتحدث  بالفعل!  كثيرة  أشياء  مؤمنًا؟  صرت  عندما  لك  حدث  ماذا 
الكتاب عن هذه األشياء بعدة طرق! لقد ُتبَت عن خطيتك، وغفر لك اهللا. 
مخلِّصك  يكون  أن  المسيح  يسوع  من  طلبت  ألنك  بالخالص  َنُعمت  لقد 
الشخصي. وفي الوقت نفسه الذي قبلت فيه يسوع ربًا على حياتك، أنت 

آمنت بأنه ابن اهللا، قبلته في قلبك، ليكون ملكًا على حياتك.

أنت عمل اهللا الرائع

يحدثنا إنجيل يوحنا عن روعة األمور التي تتحقـق عندمـا يقبل الناس 
يسوع المسيح ربًا ومخلِّصًا. اقرأ هذين العددين بانتباه:

ا كل الذين قبلوه، فأعطاهم سلطانًا أن يصريوا أوالد اهلل، أي املؤمنون  وأمَّ
بامسه. الذين ولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد وال من مشيئة 

رجل، بل من اهلل. (يوحنا 13-12:1)
هل ينطبق هذا الكالم على أولئك الذين عاشوا زمن يسـوع فقط؟ بالطبع 
ال، فالوالدة الجديدة هي حق وهي اختبار لكل الذين آمنوا بيسوع وقبلوه. 

ويتم عمل الوالدة الجديدة بالروح القدس.

لقد منحك اهللا الحياة بطريقة خاصة. إنها حياة روحية جديدة، ال حياة 
طبيعية مادية، فال أحد يستطيع أن يعود طفًال من جديد! اهللا هو األب لكل 

الذين ولدوا ثانية، ونحن أوالده.

ِعَظم  تتصور  فهل  اهللا،  أوالد  من  فأنت  بالمسيح  مؤمنًا  كنت  إن  إذًا، 
خالق  القدير.  هللا  ابن  أنت  حقًا!  مهٌم  أنت  نعم،  بها؟  تتمتع  التي  األهمية 

الكون هو أبوك.
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تساعدك هذه التمارين على مراجعة ما درسته.

في التمرينين 1، 2 اختر اإلجابة األفضل عن كل سؤال. ضع دائرة 
حول رمز اإلجابة المختارة.

في يوحنا 12:1 مطلبان ينبغي تحقيقهما لكي نصبح أوالدًا هللا. ما   .1
هما؟ 

مسامحة اآلخرين ونسيان إسآتهم. أ.   
قبول المسيح واإليمان به. ب.   

العودة إلى الطفولة والنمو من جديد. ج.   

ماذا عمل اهللا في حياتك عندما آمنت؟  .2
جعلك ابنًا له، وساعدك على السلوك بطريقة أفضل. أ.   

جعلك تـشعر بأنك أهم من اآلخرين. ب.   
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الهدف من كونك ابنًا هللا

هدف  هلل  واليت  الشخصية،  حياتك  يف  الثالث  النواحي  حدد  الهدف 2. 
حمدد يف كّل منها.

عندما تـقرأ أنَّ اهللا هو أبوك السماوي، ربما يذهب ذهنك إلى التفكير 
بالتأكيد لم يكن كامًال كما  بأبيك الجسدي. كيف كان أبوك في طفولتك؟ 
أنَّ اهللا كامل. األب الصالح يحب أوالده، ويريد لهم أفضل ما يستطيع أن 
يقدمه. يريد األب الصالح السعادة والحياة المتكاملة ألوالده، ويريد لهم أن 

يكونوا األفضل قدر استطاعتهم.

اهللا هو أبونا السماوي، ويريد ألوالده األفضل أيضًا، وله هدف لحياتنا 
الجديدة كمؤمنين. يريد اهللا لنا أن نتمتع بالفرح بينما نحقق هدفه لحياتنا.

في أفسس 2 نتعلم عن عظمة ما صنعه لنا اهللا. لقد كنَّا أمواتًا روحيًا 
كالباقين، نلهث وراء رغباتنا الشخصية، لكن اهللا أحيانا في يسوع المسيح. 
هذه الحياة الجديدة هي عطية اهللا التي نقبلها باإليمان بيسوع. هذا ما نقرأه 

عما يعنيه أن يصبح أحدنـا ولدًا أو بنتًا هللا:

ألننا حنن عمله، خملوقني يف املسيح يسوع ألعماٍل صاحلة، قد سبق اهلل 
فأعدها لكي نسلك فيها. (أفسس 2: 10)

من أهداف اهللا ألوالده أن يسلكوا في "أعماٍل صالحة." أي أن يعملوا 
وقتنا  كل  نستثمر  أن  ينبغي  شيء.  كل  في  وصحيح  صالح  هو  ما  كل 
ومواهبنا لكي نكون أفضل ما نستطيع، ففي هذا مسرة أبينا السماوي. وأن 

نعمل األعمال الصالحة ألبينا هو مصدر فرحنا وكمال حياتنا.

تذكر أنَّ األعمال الصالحة ال تجعل أحدًا مؤمنًا حقيقيًا. نتعلم من أفسس 
8:2-9 بأننا ال نستطيع أن نشتري الخالص أو نكسبه مقابل مجهوداتـنا، 
لكنه عطية اهللا المجانية. وعندما يصبح أحدهم ابنًا هللا، يسلك حسب إيمانه. 
يختلف المولود من اهللا عن غير المؤمنين، ويتصرف بطريقة مختلفة. إنه 
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ُيظهر إيمانه في حياته الجديدة من خالل أعماله الجديدة التي يعملها هللا. 
هذه هي ُخالصة ما نجده في يعقوب 1: 22-26 ينبغي أن يظهر اإليمان 

من خالل األعمال.

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز العبارة التي هي أفضل تتمة للجمل التالية:

هدف اهللا لحياتك كمؤمن هو:  .3
أن تكسب خالصك بأعمالك. أ.   

أن تعمل كل ما هو صالح وصحيح في كل شيء. ب.   

نقرأ في يعقوب 22:1-26 أننا ينبغي أالَّ نسمع كلمة اهللا فقط، بل   .4
أن:

نقرأها باستمرار. أ.   
نحاول تـفسيرها وكشف معناها. ب.   

نعمل بها. ج.   
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لقد تحدثـنا عن هدف اهللا في حياة المؤمن من جهة األعمال الصالحة. 
أنت عليه  لما  تعمله هو عالمة خارجية  ما  أنَّ  تـفهم  أن  هنا  المهم  ومن 
بالفعل. أنت مهم. أنت ابن هللا! لكن كيف ينبغي على أبناء اهللا أن يكونوا؟

...اختارنا فيه (أي يف يسوع) قبل تأسيس العامل، لنكون قديسني وبال 
لومٍ قدامه... (أفسس 4:1)

يريد اهللا ألوالده أن يكونوا قديسين وبال لوم. أنت تعلم بأنَّ المؤمن هو 
خليقة جديدة، مولود ثانيًة. وتعرف أيضًا، من قراءة كتابك المقدس ومن 
التجربة الشخصية، بأنَّ المؤمن ال يرقى إلى الكمال لحظيًا. حتى التالميذ 
كانت لهم أخطاؤهم. لكن اهللا يريد ألوالده أن يكونوا (أي أن يصيروا) 
أي طفل.  نمو  في  الحال  هو  كما  وقتًا  يتطلب  وهذا  قديسين وصالحين، 

والواقع أنَّ نمونا ال يكتمل إالَّ في السماء.

المولود من اهللا
خليقة جديدة   هو 

كامًال لحظة والدته الجديدة   هو ليس 

قديسًا وبال لوم   هو مدعٌو ليكون 

المطرب  يرغب  قد  ماهرًا.  نجارًا  يكون  أن  البنه  النجار  يتمنى  قد 
المشهور البنته أن تصير موسيقية عظيمة. لكن هل تكفي مجرد الوالدة 
في عائلة معينة لضمان اكتساب المولود لمهارات أبيه؟ بالطبع ال، فاألمر 
يتطلب وقتًا وتعليمًا وممارسة لتطوير مهارٍة ما. ينبغي أن يرغب الولد 

أوًال بالتعلم من أبيه، وعليه أن يحاول تطبيق ما يعلمه إياه أبوه.

يولد كل مؤمٍن ثانية حسب مشيئة اهللا، فيتغير قلبه ويمتلك حياة جديدة. 
هذه هي إرادة اهللا لكل من يؤمن. ثم يريد اهللا مـن المؤمن أن يسلك في 
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أعماٍل صالحة. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إفساح المجال هللا لكي 
يساعد المؤمن على تغيير مواقفه. والمواقف هنا هي الكيفية التي نشعر 
كمـا  حقيقتـنا،  إظهار  على  موقفنا  ويعمل  واألشياء.  الناس  نحو  من  بها 

تفعل وجوهنا أحيانًا. الشكل التالي يوضح طريقة اهللا في تغييرنا.

اهللا

3. تصرفات جديدة 2. مواقف جديدة  1. حياة جديدة   

من  جديدة  مواقف  تنبعث  ثم  الداخلية،  حياتنا  ويغيِّر  أوًال  اهللا  يخلصنا 
الحياة الجديدة. وهي المواقف التي يريد اهللا أن يقدسها ويجعلها بال لوم. 
وتقودنا المواقف الجديدة إلى سلوكيات جديدة. فهل تدرك اآلن أنَّ الحياة 
الجديدة والمشاعر الجديدة واألعمال الجديدة جميعها جزء من خطة اهللا؟ 
هذا إذًا أحد التعاريف ألخالقيات الكتاب المقدس، وهو أن تضع حياتك 
الجديدة موضع التطبيق العملي من خالل مواقفك وأعمالك. وهل تـرى 
أيضًا أنَّ المؤمن يحتاج إلى قبول مساعدة اهللا في كل ناحية مـن نواحي 

حياته؟

ÂÌãÄÄ∏

أكتب في دفتر مالحظاتك قائمة باألشياء التي غيَّر اهللا مشاعرك   .5
وأعمالك من نحوها. هل يشجعك ما عمله اهللا في حياتك؟
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وفِّق بين الكلمات التي تشير إلى هدف اهللا لحياتك (على اليسار)،   .6
فيها  األهداف  تلك  تؤثر  التي  الجوانب  إلى  تشير  التي  والكلمات 

(على اليمين). اكتب الرقم المناسب في الفراغ.

األفعال أ.    ....

الحياة الجديدة  ب.    ....

المواقف  ج.    ....

أنت مهم: أنت عضو في جسد المسيح 

اشرح ملاذا وضعك اهلل يف جسد املسيح. الهدف 3. 

ربما سمعت أحدهم يقول شيئًا مثل: "لو كنت أنت الخاطئ الوحيد في 
العالم، لجاء يسوع ومات من أجلك!" لكنك لست الخاطئ الوحيد، أليس 
كذلك؟ فخطة اهللا تتضمن أن يخلص كثيرون، وأنت منهم بالطبع! لقد تألم 
يسوع لكي يأتي "بأبناٍء كثيرين إلى المجد" (عبرانيين 10:2). لقد أراد 

اهللا البنه يسوع أن يكون "بكرًا بين إخوٍة كثيرين" (رومية 29:8).

1. الخالص
2. القداسة

3. الصالح

"أبناء" و "إخوة" ال  كلمات مثل  أنَّ   - امرأة  أو  كفتاة   - تعتقدين  هل 
 الحق نفسه بأن تكوني من "أبناء اهللا." 

ِ
تشملك؟ بل تشملك بالتأكيد، فلك

بأن يصيروا  الحق  لهم  المسيح صار  وقبلوا  آمنوا  الذين  أنَّ كل  تذكري 
أوالد اهللا.
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وضعك اهللا في عائلة
هللا بنات وأبناٌء كثيرون، وهم المؤمنون الذين يشكلون عائلة اهللا. ويريد 
اهللا لعائلته أن تكون متوحدة. ويعبِّر الكتاب المقدس عن هذه الوحدة بأن 

يدعو عائلة اهللا ”جسد المسيح.“

نة من أجزاء كثيرة تعمل جميعها لهدٍف واحد.  فالجسد وحدة واحدة مكوَّ
أشدَّ حاجة كلٍّ  ما  لكن  الواحد!  الجسد  بين أعضاء  االختالفات  أشدَّ  وما 
منها إلى اآلخر أيضًا! وهكذا جسد المسيح، فهو مكوَّن من مؤمنين من 
د،  مختلف البالد واألعمار والخلفيات العرقية، ومع ذلك، فهو جسد موحَّ

وعائلة واحدة.

فلستم إذًا بعد غرباء، ونزالء، بل رعية مع القديسني وأهل بيت اهلل. 
(أفسس 19:2).

المؤمنين  مع  واحد  بأنك  تكتشف  أن  أجمل  وما  الوحدة!  أروع  ما 
اآلخرين! لكن اهللا لم يجعل المؤمنين جسدًا واحدًا لكي يشكِّل منهم وحدة 
لديه  القدم ال يجمع الالعبين لكي يقول بأنَّ  ب كرة  واحدة فحسب. فمدرِّ
فريقًا، بل يجمعهم ويوحدهم لكي يلعبوا! وهللا هدٌف من جسد المسيح، ولك 

أنت دور في تحقيق ذلك الهدف.

الهدف من كونك في عائلة
يتيمًا أو أرملة  للناس أن يعيشوا ضمن عائالت؟ تخيل  لماذا أراد اهللا 
وكيف تكون حياة الواحد منهم. أليس سهًال أن ندرك أنَّ الناس يحتاجون 
اإلنسان  حاجات  إلشباع  اهللا  طريقة  هي  والعائلة  بعض؟  إلى  بعضهم 
المادية أو العاطفية. فالعائلة تعمل معـًا لتوفير الطعام والمسكن ألعضائها، 

وإلشباع حاجة كل فرٍد للمحبة واالحترام.

لقد وضع اهللا كل أوالده في عائلته للسبب نفسه، وهو أننا نحتاج بعضنا 
إلشباع  اآلخرين  المؤمنين  إلى  محتاج  بأنك  تشعر  ال  ربما  بعض.  إلى 
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إلى عائلة تحبك وترعاك،  تنتمي  أنك  المادية والعاطفية، حيث  حاجاتك 
لكن قد يحتاج إخوتك المؤمنون إلى مساعدتك أنت في هذه المجاالت. وبال 

شك، أنت مهٌم جدًا في خدمة األعضاء اآلخرين في عائلة اهللا.

من الواضح أننا نحتاج إلى أخذ دورنا في الحياة الروحية لعائلة اهللا. 
الحظ كاتب الرسالة إلى العبرانيين وهو يضع الحاجات المادية والعاطفية 

والروحية معًا عندما يقول:

غري  احلسنة،  واألعمال  احملبة  على  للتحريض  بعضًا  بعضنا  ولنالحظ 
تاركني اجتماعنا كما لقومٍ عادة، بل واعظني بعضنا بعضًا، وباألكثر على 

قدر ما ترون اليوم يقرب. (عربانيني 10: 25-24)

احتياجاتك.  ويسدُّون  احتياجاتهم  تسدُّ  المؤمنين،  بإخوتك  فباالجتماع 
موضع  الجديدة  حياتك  تضع  أن  يمكنك  األخالقيات.  دور  يأتي  وهنا 
لنا بولس مثاًال عن موقفه وأعماله  الممارسة بمساعدة عائلة اهللا. ويقدم 

هو عندما يقول:

إن كنتم قد مسعتم بتدبري نعمة اهلل املعطاة يل ألجلكم. (أفسس 3: 2)

يريد لك اهللا أن تعيش ألجل اآلخرين في جسد المسيح.

ÂÌãÄÄ∏

ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة بالنسبة هللا ولعائلته:  .7
يريد اهللا من أوالده أن يخدموا بعضهم بعضًا. أ.   

كل الناس هم أوالد اهللا. ب.   
اهللا  جعلهم  فقد  اآلخرين،  بالمؤمنين  نستخف  ال  أن  ينبغي  ج.   

إخوتنا أيضًا.
الهدف من وجود جسد المسيح هو سدُّ احتياجات األعضاء. د.   
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فكِّر بإخوتك المؤمنين في مجتمعك الخاص. ما هي احتياجاتهم؟   .8
هل أنت جزء من خطة اهللا لسدِّ هذه االحتياجات؟

أنت مهم: أنت سفير للملكوت

أعِط مثاًال عن مسؤوليتك كمؤمن يف العامل. الهدف 4. 

ماذا يحدث لعائلٍة ال تنمو؟ من الطبيعي للعائلة أن تنمو بالعدد، أليس 
كذلك؟ وعندما خلق اهللا أول البشر، قال لهم ما ينبغي أن يعملوه (انظر 
تكوين 28:1). أراد اهللا آلدم وحـواء أن ينجبا أطفاًال. ويريد اهللا الشيء 
عائلته. هل  في  ثانيًة  يولدون  الذين  الناس  مزيدًا من  يريد  لعائلته.  نفسه 

تتذكر كلمات يسوع حول هذا الموضوع؟

فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم. (متى 28: 19)
لقد  العملية.  ينمو، ولكل عضو دور في هذه  أن  المسيح  ينبغي لجسد 
أمرك المسيح أن تبذل أقصى ما عندك لكي ُتحضر مؤمنين آخرين إلى 

عائلة اهللا.

أبقاك اهللا في العالم
بدأنا هذا الدرس بالسؤال عن ما حدث لك عندما أصبحت مؤمنًا، فما 
الذي لم يحدث؟ أنت لم تغادر العالم فجأة إلى السماء عندما آمنت، رغم 
على  البقاء  من  جدًا  أفضل  السماء  في  المسيح  مع  للحياة  االنطالق  أنَّ 
األرض (فيـلبي 23:1). كان بإمكان اهللا أن يأخذك إلى حيث يكون هو، 

لكنه اختار أالَّ يفعل.

كنت  التي  فالمشاكل  هللا:  ابنًا  أصبحت  عندما  يحدث  لم  آخر  شيٌء 
تواجهها في المال والعمل لم تختف كلها، ولم يصبح جيرانك والعاملون 
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معك متعاونين فجأة. لماذا؟ ألنك ُأبقيت في هذا العالم حيث ال تسير األمور 
دائمًا على ما يرام، وحيث تختلط األفراح بالمشاكل. بل وربما تواجه اآلن 
قرارات أصعب مما كنت تواجه قبل اإليمان. صارت األمور أصعب اآلن 
ل إبليس  ألنك مؤمن، فربما لن يفهمك أصدقاؤك وعائلتك، عدا عـن تحوُّ

ضدك (إبليس مالك شرير يقاوم كل أعمال اهللا الصالحة).

لكن انظر إلى صالة يسوع من أجل تالميذه:

لست أسأل أن تأخذهم من العامل بل أن حتفظهم من الشرير. ليسوا من 
العامل كما أني أنا لست من العامل... كما أرسلتين إىل العامل أرسلتهم أنا 

إىل العامل. (يوحنا 17: 16-15. 18)
لقد أراد اهللا ألوالده أن يكونوا في العالم، وال بدَّ أنَّ لديه سببًا وجيهًا 

لذلك.

ÂÌãÄÄ∏

اختر اإلجابات الصحيحة من بين األقواس لكل عبارة واكتبها:

كمؤمنين نحن مسؤولون عن أن .......................................  .9
(نخبر/ نجادل)  

كل الناس في كل مكان عن .............................................  
(آدم وحواء/ عائلة اهللا).  

الهدف من بقائك في العالم

صف هدف اهلل من حنوك كسفري للمسيح يف العامل. الهدف 5. 

يحب بعض المؤمنين أن يفصلوا أنفسهم عن اآلخرين، فيتركون بيوتهم 
وعائالتهم لكي يعيشوا بعيدًا عن العالم. وليس ذلك من خطة اهللا بشيء، 
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فخطة اهللا من نحوك ومن نحو أوالده جميعًا هي أن يعملوا عمله في العالم. 
قال يسوع للتالميذ:

...كما أرسلين اآلب أرسلكم أنا. (يوحنا 20: 21)
وأنت ُمرسل إلى العالم كبطرس ويعقوب ويوحنا تالميذ يسوع. ومهمتك 

هي أن تمثل الرب أمام أولئك الذين يحيطون بك.

كممثليـن هللا على  يعيشون  الذين  المؤمنين  بولس عن  يقوله  ما  الحظ 
األرض:

لوم وبسطاء،  بال  تكونوا  لكي  بال دمدمة وال جمادلة،  افعلوا كل شيء 
أوالدًا هلل بال عيب يف وسط جيٍل معوج وملتٍو، تضيئون بينهم كأنوار يف 

العامل. متمسكني بكلمة احلياة... (فيليب 2: 16-14)
كابٍن  لوٍم  وبال  بسيطًا  تكون  أن  أبعاد:  ثالثة  يتضمن  أنَّ عملك  فترى 
هللا، أن تطيع بمشاعر الفرح عوضًا عن الدمدمة والمجادلة التي ال تليق 
بابٍن هللا، أن تسلك كابٍن هللا باذًال كل ما تستطيع لكي تخبر اآلخرين عن 

المسيح.

يسمى من يمثِّل بلده في بلٍد آخر "سفيرًا." ويكون مركز ذلك السفير 
يتعلق األمر  الفعلية. وعندما  مهمًا ويعترف اآلخرون بمركزه وجنسيته 

بمصالح بلده، يتكلم السفير بسلطان.

وأنت سفير تمثل ملكوت اهللا في العالم. ويعبِّر الرسول بولس عن ذلك 
في 2 كورنثوس 20:5 قائًال: "إذًا نسعى كسفراء عن المسيح." أي أننا 

"نتكلم بما يريد المسيح أن يقوله."

هذا هو هدف اهللا من نحونا على األرض: أن نتكلم بما يريده المسيح. 
ُتظهر  لكي  اهللا  أرسلك  وقد  السماوي،  ملكوته  وتمثل  المسيح  تمثل  أنت 
للناس محبة اهللا وتخبرهم بأنه يريد أن يعطيهم حياة جديدة، فأي امتياز 
أعظم من هذا؟! وأية مسؤولية أكثر تحديًا من هذه؟! وأي نشاٍط يتطلب 
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منك تكريسًا أعظم، وجهدًا أكبر في وضع حياتك الجديدة موضع التطبيق 
في الموقف والعمل؟!

بقوته  يحققه  أن  إلنساٍن  يمكن  وال  جدًا،  عظيٌم  نحوك  من  اهللا  هدف 
الشخصية. لكنك مولوٌد ثانيًة بروح اهللا، والروح القدس يسكن فيك ويعينك 
على عمل ما لم تكن قادرًا على عمله من قبل. الروح القدس يعينك لكي 
ُتظهر طبيعتك الجديدة في مواقف وأعمال تليق بك كابٍن هللا. لكن ينبغي أن 
تعطي المجال للروح القدس لمساعدتك، وذلك بأن تطيعه. وأنت مسؤول 
عـن الكيفية التي بها تتعامل مع ما ائتمنك اهللا عليه. ويأتي تشجيع بولس 

لتيموثاوس ليذّكرنا بوجوب بذل الجهد الالزم. يقول بولس لتيموثاوس:

(2 تيموثاوس  ُيخزى...  ال  عامًال  مزكَّى،  نفسك هلل  تقيم  أن  اجتهد 
(15 :2

يشتاق أبوك السماوي لمساعدتك لكي تكون ابنًا مجتهدًا، تبذل كل ما 
في وسعك لكي تنمو في كل ناحية من نواحي حياتك فتكون مشابهًا ألبيك 
السماوي. يريد لك اهللا أن تتعلم معنى الحياة على أساس الكتاب المقدس، 

حياة األخالقيات الروحية.

ÂÌãÄÄ∏

فيلبي 14:2-16 في دفتر مالحظاتك، ثم ضع خطـًا تحت  اكتب   .10
هذه  دراسـة  تابع  أفضل.  حياة  تحيا  لكي  تساعدك  التي  الكلمات 

الفقرة إلى أن تتمكن منها تمامًا.

من هو الذي تمثِّله بصفتك سفيرًا للمسيح؟  .11

 ..............................................................................  
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ضع دائرة حول رمز كل عبارة صحيحة:  .12
ينبغي أن تتذمر كمؤمن من اآلخرين الذين ال يعيشون حياة  أ.   

صحيحة.
هدف اهللا هو أن تكون نورًا في العالم وأن تنقل ما يريد أن  ب.   

يقوله للناس.
أنت مسؤول عن الكيفية التي توجه بها حياتك كابن هللا. ج.   
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