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نواصل معًا حديثنا ودراستنا عن السلوك والحياة كما يحق 

كما يحق "وأيضًا لكي نسلك (.  72: 1في )النجيل المسيح 

وناميين في للرب في كل رضي مثمرين في كل عمل صالح 

 (. 10: 1كو"  )معرفة اهلل 

 (9: 5ف أ)ألن ثمر الروح في كل صالح وبر وحق 

هي في األصل " روحال" ن كلمةهناك ترجمات قديمة تقول أ

دث عن السلوك في النور ونوعية لذا نحن نتح. النور

حياة الشخص الذي يسلك ن تظهر في األخالقيات التي يجب أ

 ، بعد يوم يومًا، في قلوبنا  ُيثمروالنور ( 2:  1يو 1)في النور 

بليس إللعالم المظلم ب وفي شخصياتنا حياة اهلل فينافتظهر 

 (.11 – 12: 4ف أ ، 4 -3:  4كو 7)والخطية 

 ماهو ثمر النور ؟  ولكن

وشركة مع اهلل  مر هو الشئ الظاهر من حياة مختبئةالث 

:  32ش إ)"  ما فوق ىلإلى أسفل ويصنعون ثمرًا إيتأصلون "

31 ) 

وكل من يصنع الخير هو من  ،هو الخير الصالح -1

عظم مثال وحياة يسوع هي أ ( 11يو   3) اهلل

ويشفي جميع  يصنع خيرًا جال"للصالح 

 ( 83: 01أع )  "بليسالمتسلط عليهم إ

ن أل ( 74: 7بط 1 )نحيا للبرن أوعلينا  البر  -7

 71:  7يو 1)  كل من يصنع البرمولود من اهلل

) 

الحق في ن نتكلم وهو الصدق وعلينا أ الحق -3

حقاءنا قين أونثبت ممنط( 11:  4ف أ)  المحبة

 ( 14:  6اف ) بالحق

، النور ، هل هو ثمر البر  حياتك ؟؟؟؟فما هو الثمر الذي في 

 أم خشب وعشب وقش ؟؟.. هل هو ذهب وفضة

 ( 01: 5ف أ)مختبرين ما هو مرضي عند الرب  

وهو يريد القول  معلنين أو مظهرينهي  مختبرينمعنى كلمة 

أننا حين نعرف الرب معرفة اختبارية ، حينئذ سُنميز ماهو 

يسلك في النور البد لذا فالشخص الذي .  مقبول ومرضي عنده 

 .أن حياته سُتعلن عما هو مقبول ُومّسر عند الرب 

 ولكن  كيف اعرف ما هو مرضي عند الرب؟

  كلمة الرب -0

ُتجدد (  101: 111مز )ن كلمة الرب سراج ونور أل

 (2:  11مز )وتعطي حكمة  وُتعقل ( 7:  17رو )الذهن 

ونكون مخلصين  ، مور المتخالفةاأليز متن حتى تستطيع أ

ن نمتحن ولذا فمن الضروري أ (. 10:  1في ) وبال عثرة

ن نكون أ يضًاونحترس أ ( 71: 1تس 1)كل شئ 

ن نصلي بكلمات علينا أو(  1:  1كو 7)مرضيين عنده 

مز )مامك تكن  اقوال فمي وفكر قلبي مرضية أالمزمور ل

11  :14  ،40  :8  ) 

 ىلجاء ذاك يعلمكم ويرشدكم إمتي " الروح القدس -7

:  16يو) "روح المشورة والفهم"نه أل" جميع الحق 

 ( 7:  11ش ، إ 13

الغير مثمرة بل بالحري  عمال الظلمةتشتركوا في أ ال

ذكرها قبيح ولكن  مور الحادثة منهم سرًاوبخوها ألن األ

ـور ظهر فهو نل ما أـالكل إذا توبخ يظهر بالنورألن ك

 ( 08 – 00 : 5 فأ)

ن ال ينضموا الرسول المؤمنين في هذه االعداد أينصح 

 تشتركواوكلمة .خرين قوا أو يصيروا شركاء لآلوال يراف

المفصل الذي يجمع  هي نفس الكلمة التي تطلق على

 .شئيين معا 
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 لماذا هذا التحذير الشديد اللهجه ؟ 

السلوك بحسب قوانين ي ن االشتراك في أعمال الظلمة أأل

ن ال نضع حذر الرب يسوع أ لذا، يحجب النور الذي فينا  العالم

يصيرنا فاالشتراك في خطايا الجسد  تحت المكيالنورنا 

ثيرة يحذرنا الكتاب وفي مواضع ك( . 3:  3كو 1) كجسديين

 1كو 1،  6:  1،  4:  4، أم 4:  76مز )من  خطايا اآلخرين 

فينا ذي فالنور ال( .  الكل)والتي يطلق عليها  ( 11 – 1: 

همية أومن  هنا جاءت  ، بنا ةخطاء المحيطيكشف ويدين األ

وكما كشف الرب بنوره . وغير مختبأ ن يكون قويًاأالنور 

هكذا علينا (. 77:  11يو )التدين الزائف في حياة المحيطين به 

نضئ للجميع ويضئ ، ن نكون كما يرانا اهلل نور للعالم أنحن 

، ر الظلمة التي حولهفُيظه ( 16:  1مت )نورنا قدام الناس 

 بالنورال ينتمي لقائمة الظلمة وهكذا كل شئ صار معلنًا

موات فيضئ لك لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من األ

 ( 01:  5ف أ)المسيح 

 1:  17، 11: 76،  7:  1ش إ)من  هذا العدد قد يكون  مقتبسًا

كانت  نه جزء من قصيدةوهناك رأي آخر إ(.. 11 ، 1:  60، 

ن الرجوع في هذا العدد نالحظ أ)المعمودية   ترنم في مناسبة

 : شياء ة أو يشبهها بثالث (من الخطية للشركة مع الرب

  1:  1تس 1، 11:  13رو )االستيقاظ من النوم 
 ،6) 

  7أف ) موتًا ئن الخطية تنشأل)قيامة من الموت 
 ( 6و1: 

  ( 1:  7بط 1)االنتقال من الظلمة للنور 

شع ـن نور المسيح ُيأن نلخص االعداد السابقة نقول أردنا أذا إ
فيكتشفوا حقارة  ، في حياة المؤمنين المحيطين بغير المؤمنين

 ىن حياتهم انكشفت علالخطية وظلمتها فيتراجعوا عنها أل
وحينئذ يرجعوا للمسيح الذي يصيرهم ( تظهر بالنور )حقيقتها 

 تيقظ من النوم الشخص المس ىعل كالشمس التي تشرق نورًا

نظروا كيف تسلكون بالتدقيق ال كجهالء بل كحكماء فا

( 05:  5أف )  

 حمق  والناقص الفكر ألهو ا من هو الجاهل؟ 

( 16:  10مت )لقد أرسلنا الرب لنسلك كغنم وسط  ذئاب 

مدققين حذرين، (.. 10:  1كو )فعلينا أن نسلك كما يحق للرب 

هو عكس السلوك بال مباالة،  أو بدون قيادة ،  والسلوك بتدقيق

 فال يمكن أن نترك حياتنا تسير وفقًا للظروف بل علينا ان نقتني

:  3أم ) ألنها أثمن من الآللئ وكل جواهرك ال تساويهاالحكمة 

والتدقيق يأتي من الصالة والدراسة المستمرة للكلمة وأما ( ..11

:  4كو , 30:  1كو 1)الحكمة فمصدرها هو المسيح واالنجيل 

1 ,6 ) 

 ( 01:  5ف أ)مفتدين الوقت ألن األيام شريرة 

، أي  استرداد شئ باعادة شرائهيأتي أصلها من  مفتدينكلمة 

لهذا علينا أن . مشترين الفرصة مستفيدين باألوقات لئال تضيع

:  1اتس )نمأل أيامنا بأمور الرب مستغلين الفرص في الصالة 

نهتم أواًل بملكوت ( 1: 6غال  )وفي فعل الخير للجميع  (  12

 ( 31:  17لو )اهلل وبره والباقي يزاد لنا  

 يام الشريرة ؟؟ولكن ما معني األ

ليها الكتاب تسميات مختلفة منها زمن السوء والجوع ُيطلق ع

عا )والزمان الردئ (  1:  17جا )وأيام الشر ( 11:  32مز )

واألزمنة الصعبة التي تحدث بسبب ازدياد انتشار ( 13:  1

 (11:  13رو)ن نستيقظ من النوم الخطية واإلثم فعلينا إذن أ

 .ن الوقت مقصر لنعمل مع الرب أل

الرب بكل  مور نافعة وهل تعمل عملفي أقتك فهل تستفيد بو

 ؟واًلطاقتك ؟وهل تهتم باموره أ

" غبياء بل فاهمين ما هي مشئية الربتكونوا أمن أجل ذلك ال "

 (18:   1أف ) 

دفاع التصرف بان، بدون احساس ،  غبياء بال ذكاءكلمة أ ىمعن

بعد ما استرددتم  بههم قائاًلجهالء وبال تفكير وهو يريد أن ين

في هذا العدد و كم التكونوا جهالء فتضيعوها مرة أخرى ،وقاتأ

ن فعال فيقول عليكم أخالقي الظاهر في األيتحدث عن الغباء األ

 ..ن تعملوا مشئية الرب بأ تظهروا حكمة حقيقية

 ة الرب ؟لكن ما هي مشـيئ

،  6:  4تث )إن مشئية الرب أن نكون فاهمين أفكاره وطرقه 

 1تس 1)شاكرين   ( 3:  4تس 1)ونحيا القداسة (  1:  3ل م1

 ( 12:  2يو )اجتهاد لكي نفهم كلمة الرب  لباذلين ك(  18: 

 عرف مشئيته ؟أ ولكن كيف
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وهو ، يضا بل نفهمها أ الن نعرف مشئيته فقط اهلل اليريدنا أ

بالروح القدس في  ( 10 – 1:  1كو )يكشفها لنا في الكلمة 

حداث التي تجري من وقد يكون من األ (. 17:  7كو 1)قلوبنا 

وعلينا اآلن أن نصلي كما كان داود  (. 8:  8رو ) يضًاحولنا أ

:  111مز ) "طريق وصاياك فهمني فأناجي بعجائبك" يطلب

72 ..) 

 سئلة للبحث والدراسة الشخصية أ

 د بالغباء ؟قَصـماهو الشئ الهام المفروض فهمه ؟ وماذا ُي -1

 1،3:  3، غال  1:  6تي 1الغباء ؟ ما هي أسباب  -7

 71:  74لو  ؟مثلة كتابية كانت غبية في الفهم هل هناك أ  -3

 

 1: 13عب : هذا األسبوع الشاهد الكتابي للتأمل - 

 (1: 13عب " )ال أهملك و ال أتركك" 

  

 ( 1: 1يع ) : هذا األسبوع موضوع للصالة 

 ..."إن كان أحدكم تعوزه حكمـة فيطلب من اهلل "

 االلكتروني البريد إلى اإلجابات ارسـال يمكنك
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