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  دعائم حياة اإليمان : عنوان الدرس

  les_dk_30 : كود الدرس

 فايـز حنيـــن/ األخ  : الكاتب

  

  

  ..عطشت إليك نفسى .. إليك أُبكر .. يا هللا إلھى أنت " 

  .. "يشتاق إليك جسدى فى أرض ناشفة ويابسة بال ماء 

  )1:  63مزمور (

  
للمسيح لكى يدخل إلى حياته وكيانه وذھنه ، فتكون العبادة من الداخل ، الذى يفتح قلبه  يحى الحقيقىـالمسنستكمل أحاديثنا عن موضوع 

  ..وليست مجرد مظاھر خارجية 

فالفالح عندما يزرع زرعة جديدة ، يضع بجانبھا دعامات ... واليوم نأتى إلى دعائم حياة المؤمن الجديدة 

وأيضاً اإلنسان ... اب والدواء كذلك الطفل الصغير يحتاج إلى الغذاء والشر... لتسندھا فى طريق نموھا 

الذى يقبل المسيح فى حياته ، وتتجدد فيه مفاعيل المعمودية التى صار بھا إبناً  ، فدموع التوبة ھى 

  .. ات تسنده البد لھذا المؤمن الجديد من دعام...  معمودية ثانية 

  :ومن أھم ھذه الدعامات 

 .التوجه الرشيد ) 3  .الجـو الجديد ) 2   .الغـذاء المفيد ) 1

  الغذاء المفيد: أوالً 
وكأطفال مولودين اآلن : " وھو فى منتھى األھمية لمن بدأ الطريق ، كما يقول  بطرس الرسول    

، وھذا الغذاء ھو طعام الروح الذى  )2:  2بط 1(.. " إشتھوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به 

  :ھو 
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إرميا (.. " ألني ُدِعيُت بإسمك يا رب إله الجنود ك فأكلته فكان كالمك لي للفرح ولبھجة قلبي ُوِجَد كالم: " كما قال الكتاب : كلمة هللا 

فأقرأ كل يوم إصحاح من كلمة هللا ، حتى أسمع صوت أبى .. ، فكلمة هللا ھى الغذاء الذى يجب أن يتغذى به المؤمن يومياً  )16:  15

  ..فيه السماوى 

كما يشتاق األيل إلى جداول المياه ھكذا تشتاق : " أتحدث يومياً مع أبى السماوى ، كما قال  داود النبى وھى الوسيلة التى بھا : الصالة 

  ..، فالصالة ھى المياه التى ترتوى بھا حياتى الروحية  )1:  42مزمور (" نفسي إليك يا هللا 

من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية  : "وھو غذاء الروح المقدس الذى قال عنه الرب : التناول من جسد الرب ودمه 

:  6يوحنا ( .. "، وأنا أقيمه في اليوم األخير ، ألن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق ، من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ وأنا فيه 

  ) 56ـ  54

لكـن لنتحذر أنه ليس ... لتناول من جسد الرب ودمه الكتاب المقدس ـ الصالة ـ ا: ھذه ھى األغذية الثالثة التى يحتاجھا المؤمن لينمو بھا     

أما الشخص الذى قَبَِل المسيح فى حياته فيمارس ھذه .. كل من يمارس وسائط النعمة ھذه ھو إبن  ، فقد نمارسھا للمظھرية أو كعادة 

اً للصالة ، ويرى فيھا وسيلة ھامة للحديث مع أبيه يشتاق جد.. يشتاق لقراءة الكلمة ، ويحفظھا ، ويطبقھا فى حياته .. البركات بأشواق قلبية 

   ..والدم  يشتاق للتناول من جسد الرب ودمه ، فال يمر أسبوع أو إثنين إال ويھتم جداً بإشتياق للتناول من الجسد.. السماوى 

  الجو الجديد: ثانياً 
ائلته اإلنسان الذى بدأ طريق التوبة مع المسيح ، عليه أن يترك طريق الشر واألشرار ، وينضم إلى ع

فالمولود الجديد يخاف عليه أبواه .. فال مكان للمعاشرات الردية التى تفسد األخالق الجيدة .. الجديدة 

صدقاء كذلك المؤمن ينفر من المجال غير المقدس ، واألحاديث غير الطاھرة ، واأل.. من الميكروبات 

أماً حنوناً له ، ومكان راحة  ويلتصق بجماعة المؤمنين والخدام فى الكنيسة التى تصبحالمعثرين ، 

مزمور (.. " ذھب ـرب نـفرحت بالقائلين لى إلى بيت ال: " ، فيقوليشتم عبير القداسة فى أرجائھا 

122  :1(  

ال يكون هللا أبــاً ألحد إن لم تكن الكنيسة [ : باء القديسين قال أحد اآل  

    .. ]أمـــاً له 

  التوجه الرشيد: الثاً ث
اذكروا : " ، فاإلنسان من بداية حياته وإلى مماته يحـتاج إلى مرشـد روحى يرشده ، لذا قال الكتاب  وھذا يعنى اإلرشاد الروحى السليم    

واخضعوا ألنھم يسھرون ألجل نفوسكم اطيعوا مرشديكم .. انظروا الى نھاية سيرتھم فتمثلوا بإيمانھم .. الذين كلموكم بكلمة هللا مرشديكم 

لذا .. أن يعتمد اإلنسان على فھمه ومعرفته دون الرجوع إلى أب اإلعتراف والمرشد الروحى  ، فخطير )17،  7:  13عبرانيين (.. " 

  .. فنحن نحتاج دائماً إلى اإلرشاد الروحى السـليم ، فكنيستنا ھى كنيسة التسليم وكنيسة التقليد المقدس 
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ضوع ، فالذى يصغى للتوبيخ ينفع نفسه ، واإلنسان المتضع نتخلى عن الذات والكبرياء التى تمنع اإلنسان من الخ أنلذا فنحن نحتاج      

  ... يقبل أن يتعلم من أى شئ ومن كل أحد ليصل إلى بر األمان 

  

؟ فإن كنت لم ، فھل قبلت المسيح فى قلبك أم الن تحكم على نفسك أأخى  الحبيب ، ھذه ھى الدعامات التى من خاللھا تستطيع       

.. حياتك وتمارس ھذه الدعامات الروحية المباركة حتى تنمو وتتقدم لألمام فى طريـق الحياة مع المسيح  تبدأ ، فاآلن فرصة لتفتح له

  .آمين 

  

  :ترنيمة ** 
  ليـــل العشا السرى      ليــل العشا السـرى ) 1

  وقـــال ھذا جسدى                    أخـذ خـبزاً وكســر   

  مـن خــمرة الحـِب       موالنا أســـقانا : قرار

  3)يسوع حبيب قلبى (                  ا أحــــــيانا فدان   

  ليــــل آالم ربـى                   ليـــــل آالم ربى ) 2

  وقــــال ھذا دمى                      أخــــذ كاساً وشكر   

  وضامد الجـــروح      ھذا غـــذاء الروح) 3

  فى ھــــيكل الربِ                    عبـــــيره يفـوح   

  قُــــِدَم للعـروس      ھذا عشـــا العريس) 4

  لحافــــظ العـھد      د بالفردوسوالوعـــ   

  ومـالىَّ أھــــديك      قلبى أنــــا أعطيك) 5

  يا مصــــدَر الحبِ                    قِو رجـائى فيــــك   

  ثم يشــــتد الرجاء      يتغذى منـــه فؤادى) 6

  مع حبـــى فى نماء      وبه اإليمــــان يغدو   

  



 

4 
www.derasaonline.com 

  دعائم حياة اإليمان

  :درس كتاب مناقشة 

  

  المؤمن الجديدة ؟ ما ھى الدعائم األساسية لحياة) 1

  : اإلجابة 

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

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

  ؟) 2:  2بط 2" (اللبن العقلى : " ما معنى ما جاء باآلية ) 2

  : اإلجابة 

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

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

  قارن بين ِعشرة المؤمنين ، وعشرة األشرار ؟) 3

  ---------------------------------- -------------------------------------------- -: اإلجابة 

  اء على ھذا الموضوع كإبن  ؟ما ھى الدعامة التى تريد أن تطورھا فى حياتك بن) 4

  ---------------------------------- -------------------------------------------- -: اإلجابة 
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  ملخص موضوع

  دعائم حياة اإليمان
  :الغذاء المفيد : أوالً    

  )16:  15إرميا (      كلمـــة هللا كغذاء) 1

  )1:  63مزمور (      الصالة بشــــوق) 2

  )56:  6يوحنا (  التناول من جسد الرب ودمه ) 3

  :الجو الجديد : ثانياً   

  )3:  16مز (  فالكنيسة األم ھى البيئة النقية المقدسة التى يحيا وينتعش فيھا المؤمن ملتصقاً بجماعة المؤمنين والخدام   

  :التوجه الرشيد : ثالثاً    

  .بل يھتم بجلساته مع أب األعتراف ، ومع المرشد الروحى فيصغى للتوبيخ وينتفع به  فالمؤمن الحقيقى ال يعيش بفكره الخاص ،   

  )17،7:  13عبرانيين(                   

  


