
  23: 4أمثال 

 
  )أُحرس( فَْوَق ُكل ِّ تََحفٍُّظ اْحفَظْ "

،)األفكار/ المواقف(قَْلبَكَ   

َج اْلَحيَاةِّ   ْنهُ َمَخارِّ   ."ألَنَّ مِّ

  2: 12رومية 

 
لُوا هذَا الدَّْهَر، بَْل تَغَيَُّروا َعْن َشْكلُِّكْم " َوالَ تَُشاكِّ

يدِّ أَْذَهانُِّكْم،   ..."بِّتَْجدِّ

  24-23: 139مزمور  

 

ْف " ن ِّي َواْعرِّ ْف قَْلبِّي. اْمتَحِّ اْختَبِّْرنِّي يَا اهلَلُ َواْعرِّ

ٌل،  يٌق بَاطِّ ي. َواْنُظْر إِّْن َكاَن فِّيَّ َطرِّ  أَْفَكارِّ

نِّي  يًّا.َواْهدِّ يقًا أَبَدِّ  "َطرِّ

 

23، 22: 5غالطية    

 
وحِّ فَُهَو: َمَحبَّةٌ فََرٌح َسالٌَم، ُطوُل أَنَاٍة " ا ثََمُر الرُّ َوأَمَّ

 لُْطٌف َصالٌَح، إِّيَمانٌ 

"..َوَداَعةٌ تَعَفٌُّف.  

 

خاطئة تحتاج أطلب من هللا أن يظهر لك أية مواقف 

ها!أن  تعترف بها وتترك  

أبحث عن طرق تظهر تلك الثمار في كل يوم!    
يمكنني أن اظهر _____ ؟" لمن"  

 

أحفظ و تأمل في الكتاب المقدس    

(9: 119) مزمور   

 

كن حذرا بشأن ما تدعه يدخل إلى ذهنك 

!وأفكارك  
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ثَْل »الَ تَقُْل: " ْنَسانِّ مِّ . أَُردُّ َعلَى اإلِّ َكَما فَعََل بِّي هَكذَا أَْفعَُل بِّهِّ

"«.َعَملِّهِّ   

 

 - 29: 24أمثال 

لِّ أَْكثَُر " َجاُء بِّاْلَجاهِّ ؟ الرَّ هِّ يًما فِّي َعْينَْي نَْفسِّ أََرأَْيَت َرُجالً َحكِّ

. َجاءِّ بِّهِّ َن الرَّ " مِّ  

 

  12: 26أمثال -

يُش َوُكلُّ أَْمٍر " ُب، ُهنَاَك التَّْشوِّ ألَنَّهُ َحْيُث اْلغَْيَرةُ َوالتََّحزُّ

".َردِّيءٍ   

  

 - 16: 3يعقوب 

ْن نِّْعَمةِّ هللاِّ. لِّئاَلَّ يَْطلَُع "   يَب أََحٌد مِّ يَن لِّئاَلَّ يَخِّ ظِّ ُمالَحِّ

َس بِّهِّ َكثِّيُروَن. َعاًجا، فَيَتَنَجَّ "أَْصُل َمَراَرٍة َويَْصنََع اْنزِّ  

 

  15: 12عبرانيين   -

ْن أَْجلِّ فَد" َخَل أَْخآُب بَْيتَهُ ُمْكتَئِّبًا َمْغُموًما مِّ ي ََ اْلَكالَمِّ الَّذِّ

يلِّيُّ قَائِّالً:  يَراَث آبَائِّي»َكلََّمهُ بِّهِّ نَابُوُت اْليَْزَرعِّ يَك مِّ «. الَ أُْعطِّ

َل َوْجَههُ َولَْم يَأُْكْل ُخْبًزا هِّ َوَحوَّ يرِّ ".َواْضَطَجَع َعلَى َسرِّ  

 

  4: 21ملوك األول  - 

َصاَم، "  ُجُل اْلغَُضوُب يَُهي ُِّج اْلخِّ ُجُل السَُّخوُط َكثِّيُر اَلرَّ َوالرَّ

ي. "اْلَمعَاصِّ  

 

 - 22: 29أمثال 

ُكْم َرُجٌل بَِّخَواتِّمِّ ذََهٍب فِّي "ف  إِّنَّهُ إِّْن َدَخَل إِّلَى َمْجَمعِّ

خٍ، فَنََظْرتُْم إِّلَى  ٍ، َوَدَخَل أَْيًضا فَقِّيٌر بِّلِّبَاٍس َوسِّ ي  لِّبَاٍس بَهِّ

يَّ َوقُْلتُْم لَهُ: «. اْجلِّْس أَْنَت ُهنَا َحَسنًا»الالَّبِّسِّ الل ِّبَاَس اْلبَهِّ

: : «  أَْنَت ُهنَاكَ قِّفْ »َوقُْلتُْم لِّْلفَقِّيرِّ ئِّ »أَوِّ اْجلِّْس ُهنَا تَْحَت َمْوطِّ

"« قََدَميَّ   

3-2: 2يعقوب      -  

يَن، "  سِّ ، َشرِّ ي النََّزاَهةِّ يمِّ ًضى، ثَالِّبِّيَن، َعدِّ ، بِّالَ رِّ ٍ بِّالَ ُحنُو 

ب ِّيَن لِّلصَّالَحِّ،  "َغْيَر ُمحِّ  
 

 - 3: 3تيموثاوس الثانية  

يَن بَْعُضُكْم بَْعًضا " يَن بَْعُضُكْم َواد ِّ مِّ ، ُمقَد ِّ يَّةِّ بِّاْلَمَحبَّةِّ األََخوِّ

. "بَْعًضا فِّي اْلَكَراَمةِّ  

 

  10: 12رومية  - 

ينٍ " ".اْفَرُحوا ُكلَّ حِّ  
 

  16: 5تسالونيكي األولى  - 

بِّيَن بَْعُضُكُم  ٍب أَْو بِّعُْجٍب، بَْل بِّتََواُضعٍ، َحاسِّ " الَ َشْيئًا بِّتََحزُّ

ْم."اْلبَْعَض أَْفَضَل  هِّ ْن أَْنفُسِّ مِّ  

 

 - 3: 2فيلبي  

". يَع النَّاسِّ نًا فََحَسَب َطاقَتُِّكْم َسالُِّموا َجمِّ "إِّْن َكاَن ُمْمكِّ  

 

  18: 12رومية  -

ينِّهِّ،" يَّةِّ لَِّكْي يَْرفَعَُكْم فِّي حِّ "فَتََواَضعُوا تَْحَت يَدِّ هللاِّ اْلقَوِّ  

  

  6: 5بطرس األولى  -

، ألَنَّهُ لَْيَس ُسْلَطاٌن إِّالَّ  لِّتَْخَضْع ُكلُّ نَْفٍس " ينِّ اْلفَائِّقَةِّ لِّلسَّالَطِّ

َن هللاِّ، َي ُمَرتَّبَةٌ مِّ يُن اْلَكائِّنَةُ هِّ َن هللاِّ، َوالسَّالَطِّ " مِّ  

 

  1: 13رومية 
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 لعبة المواقف
. اقرأ اآلية 1  

الموقف دحد  . 2  

. قرر ما إذا كان الموقف جيدا أم سيئا3  

مثال عليه قدم. 4  

 كيف تُنمي 

 مواقف مسيحيًّة
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المؤمنين المولودين ثانية   

طبيعة جديدة  تلقوا   

 تُنتج رغبات 

 ومواقف مسيحي ة 
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السيطرة على طبيعتهم الخاطئةغير المؤمنين ال يمكنهم   

لدى المؤمنين اختيار في كل لحظة المتالك مواقف مسيحيَّة أو غير 

(16: 5غالطية  )   مسيحيَّة   
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غالطية           
5 :19-21  

غالطية        
5 :22-23  
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 مصدر 

 المواقف المسيحيَّة

 مصدر 
 المواقف السيئة 
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 لقد ُولدَت 

 بطبيعة خاطئة

لها رغبات    

 ومواقف خاطئة



 

 المواقف المسيحيَّة 

هي مشاعر تتوافق مع ما 

 يقوله هللا عن الكيفية

أن التي يجب أن تفكر و 

 تشعر بها.

يحِّ " ي فِّي اْلَمسِّ ْكُر الَّذِّ فَْليَُكْن فِّيُكْم هذَا اْلفِّ

..."يَُسوَع   

  

  5: 2فيلبي 

 

مواقف امتالك  

 مسيحيَّة!
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المواقف  كونبالرغم من 

 داخلية، 

ظهر نفسها إال أنها تُ   

كيفية كالمنا من خالل   

 وسلوكنا.

 

المواقف هي 

القناعات و المشاعر 

التي في داخلنا  والتي 

نشكلها حول الناس، 

واألماكن، واألشياء، 

 والظروف.

 ما المقصود 

 بالمواقف؟ 
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