أساسيات القيادة الروحية
الدليل الدراسي

نمط حياة القيادة

درس  : 1التدريبات الروحي ة الشخصي ة
مقدمة
هذا الدرس جزء من منهاج التلمذة المغيرة تحت عنوان نمط حياة القيادة .تفحص هذه الدروس المتطلبات العملية والروحية
للموجودين في مواقع القيادة المسيحية .فكون المرء ً
قائدا ال يقتصر على مجرد الوقوف أمام مجموعة من الناس طالبًا منهم أن
معايير رفيعة في حياتك ،سواء في حياتك العامة أو الخاصة .وبينما
يتبعوه! ولكي تصب َح قائ ًدا جي ًدا ،عليك أن تحافظ على
ٍ
بعض من هذه الصراعات
يتصارع ك ٌل منا بأساليب مختلفة ،إال أن القائد يواجه تحديات فريدة .ويتعرّف هذا النموذج على
ٍ
ّ
وعلى كيفية التغلب عليها ،باستخدام نصيحة عملية من رجال وسيدات اجتازوا في تجارب وأفراح اتباع دعوة هللا لهم في
القيادة .يختتم كل درس بقائد لصفحة القائد .ويعرض اقتباسات على لسان مسيحيين من التاريخ وقادة مسيحيين حاليين
وأشخاص (ليسوا في موقع قيادة) يشاركون برأيهم حول هذا الموضوع.
إن الهدف من الدليل الدراسي هو مساعدتك كفرد على النظر بشكل أعمق على درس محدد وحدك .إن هذه الدروس يمكن استخدامها جنبًا
إلى جنب مع مواد دراسية أخرى خاصة بالتلمذة المغيرة ،مثل المنتجات المرئية والمسموعة والموجودة على االنترنت على
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نمط حياة القيادة

أساسيات القيادة الروحية :دليل دراسي

نمط حياة القائد

درس  : 1التدريبات الروحي ة الشخصي ة
لمعلوماتك...

ينطبق هذا الدرس على أي مسيحي بغض النظر عن عمره في اإليمان .إال أنه
يتعلق بشكل خاص بالمنخرطين في القيادة المسيحية .فينبغي أن يكونوا ُمدَّربين
ومُحدَّدين .ويشتمل هذا األمر على التواصل مع هللا بشكل يومي من خالل قراءة
ودراسة كلمته ،وعبادته وطلب إرشاده وقوته ،والصالة ألجل هؤالء الذين يقودون
والحفاظ على نقاء حي اة المرء .وما ينطبق على القادة المسيحيين ينطبق على جميع
المسيحيين .إن البدء في ممارسة جميع التدريبات في وقت واحد سوف يؤدي
للفشل ،لكن هذا الدرس قد يساعدك على البدء في تدريبات روحية جديدة تساعدك
في عالقتك باهلل! إنها ليست مجرد نظرية ،بل مشورة ومعونة عملية بهدف تسديد
أعمق احتياجاتك الروحية.

ما الذي يتحدث عنه الدرس؟
يتناول هذا الدرس التدريبات الروحية الشخصية
التي تُم ّكنك من قيادة اآلخرين بشكل مؤثر
و ُتم ّكنك من الحفاظ على تماسكك في أوقات
الشدة.

فلنبدأ
.1

.2

هل تعرف أي رياضيين؟ كيف يختلف نظام لياقتهم البدنية عن نظامك؟ وكيف تتشابه التدريبات الروحية مع تمارين اللياقة
البدنية؟ وكيف تختلف؟

ما هي بعض النشاطات المعتادة التي تنخرط فيها والتي تعزز صحتك الروحية؟ كم مرة تفكر في صحتك الروحية؟
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دراسة
 التدريب أمر ذو قيمة عليا  :لن يصبح غالبية الناس رياضيين على المستوى العالمي ،لكن سوف يتفق الجميع على أن التمارين
القليلة مفيدة ألجسادنا .وكبالغين ،نادرً ا ما نتمرن لمجرد المتعة؛ فعادة ما نتمرن لكي نشعر أننا أفضل أو لكي نتمكن من
المشاركة في رياضة ما .ويحتاج كل مسيحي للتدريبات الروحية؛ فهي تمارين تسمح لنا بالنمو في التقوى ،وتعتبر بالتأكيد
ضرورية ألي شخص في موقع قيادة!
 كتب بولس الرسول رسالة تيموثاوس األولى ،وهي رسالة لقائد مسيحي شاب يدعى تيموثاوس .وفيها ،شجّ ع بولس
تيموثاوس ألن يصبح نموذجً ا لآلخرين وأن يسعى للكمال في اإليمان .اقرأ  1تيموثاوس  .16 -6 :4ما الذي يعلن
بولس الرسول أنه ضروري من أجل النمو في اإليمان؟

 يخبرنا هذا النص أنه برغم محدودية قيمة التمارين الجسدية (تمارين ،أو تدريب أو رقص أو ممارسة رياضة أو
التمرين على الركض لمسافات طويلة) ،إال أن التقوى نافعة ألمور أكثر.

إن التدريبات الروحية هي السبل التي من خاللها ندرّ ب أنفسنا على التقوى ،ونقوم بأفعال متعمّدة بهدف االعتماد
على هللا في تسديد احتياجاتنا العميقة.

 ممارسة التدريبات الروحية بشكل هادف :عندما نرغب في تطوير أنفسنا في أي مجال ،فاألمر يتطلب عمل جاد ومثابرة.
ولكي نتعلّم ،ينبغي أن نقرأ ،ونذهب للمدرسة ونقوم بالواجبات .فإذا أردنا ألجسادنا أن تصبح صحيحة وسليمة ،ينبغي أن نأكل
جي ًدا ونتمرّ ن .لذا ،فإن كل تدريب (روحي أو غير ذلك) له هدف.
 التدريبات الروحية ليست نتاج حياة تقية ،بل بالحري سبل لتحقيق هذه الغاية .إنها أفعال متعمّدة تشدد عالقتنا باهلل
وتشدد قدرتنا على خدمته.
 التدريبات الروحية تساعدنا على رؤية احتياجاتنا العميقة وهي ُتسدد .إذا اشتقنا إلى عالقة أكثر قربًا مع هللا ،وإلى
فهم أعمق إلرادته ،وإلى قدرة على محبة اآلخرين وإلى تطهير الخطية من حياتنا ،ينبغي أن نمارس تدريبات روحية
ٍ
محددة .وبما أن هللا وضع هذه االشتياقات فينا ،فسوف يساعدنا على تحقيقها .لكن ينبغي أن نقوم بواجبنا!
 التكريس التقي هلل يؤدي إلى حياة ترضيه .إنها كيفية لنجعل من هللا وأهدافه محور لحياتنا بدالً من أنفسنا .فما الذي
تخبرنا به كلمة هللا بشأن االشتياق نحو التقوى؟
 1كورنثوس 27 -24 :9

عبرانيين 1 :12

 1بطرس 13 :1
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عبرانيين 14 -12 :5

 2تيموثاوس 7 -1 :2

 لمَن هذه التدريبات الروحية؟ إنها لكل المؤمنين .وال توجد قائمة بهم في الكتاب المقدس ،وال يُستخدم المصطلح "تدريبات
روحية" ،لكن توجد أمثلة ال حصر لها لتالميذ هللا وهم يشتركون فيها وأصوات من قادة الكنيسة األولى الذين كتبوا عن فوائدها.
 إذا كنت منه ًكا ،فالتدريبات الروحية لك :سوف تمنحك قدرة أكبر على التعامل مع ضغوط الحياة ،وسوف تجلب
فرحً ا وتحقي ًقا لعالقتك مع يسوع المسيح .ما الذي تتعلمه من متى 30 -28 :11؟

 إذا كنت جائعًا وعط ً
شا هلل ،فالتدريبات الروحية لك :إن توقنا الشديد ،وروحنا القلقة ورغباتنا غير المحققة تشير أننا
جائعون هلل .واالنخراط في التدريبات الروحية يشبه تناول وجبة شهية! ما الذي تتعلمه من متى 6 :5؟

 إذا كنت ترغب في شعور أعمق بحضور هللا ،فالتدريبات الروحية لك :عادة ما نسمح لضغوط الحياة أن تزاحم
التدريبات الروحية .إنما قضاء الوقت في دراسة كلمة هللا والصالة يؤدي إلى تجديد الشعور بحضور هللا معنا .ما
الذي تتعلمه من إرميا  ،13 :29يعقوب 8 :4؟

 إذا كنت مؤم ًنا حدي ًثا ،فالتدريبات الروحية لك :إنها ليست حكرً ا على المسيحيين ذوي الخبرة الجيدة ،في الواقع إنها
ضرورية لمنح الغذاء الروحي لألطفال في يسوع المسيح .فالمؤمنون الجدد يبدأون حياتهم في المسيح عن طريق
تعلّم تدريب الصالة ودراسة الكتاب المقدس بانتظام .ما الذي تتعلمه من  1بطرس 2 :2؟

 إذا كنت في موقع القيادة ،فالتدريبات الروحية لك :عندما تحمل باستمرار أحمال الذين تقودهم أو تعلمهم ،فمن
الضروري أن تقضي وق ًتا خاصًا مع الرب .فإذا لم تسدد احتياجاتك الروحية ،فسوف تهمل احتياجات اآلخرين .ما
الذي تتعلمه من أعمال 28 :20؟
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 تحذيرات :رغم أن التدريبات الروحية ضرورية من أجل النمو المسيحي ،باألخص للقائد المسيحي ،إال أنه قد يُساء فهمها .لذا
علينا الحذر مما يلي:
 التدريبات الروحية ليست سحرً ا :اللقاء المنتظم مع هللا ال يُصلح مشكالتنا بشكل تلقائي .فاهلل يعمل فينا لكي يمنح
القوة والشخصية المطلوبة لمواجهة الصعوبات .وتأتي ثمار هذه التدريبات من هللا.
 التدريبات الروحية ليست ثم ًنا :ال يمكننا شراء عمل هللا في حياتنا باستخدامها! فممارسة عملية إنكار الذات،
والصوم ،والقيام بأعمال الخير لن تجعل هللا يحقق ما نطلبه منه .هذا األمر ليس هدفها .فاهلل ال يمكن شراؤه.
 التدريبات الروحية ينبغي أن تزيد محبتنا هلل ولآلخرين :إذا شعرنا أننا أكثر قداسة أو أفضل من مسيحيين أخرين
ألننا نقوم بأعمال الخير ،فإننا بهذا أخطأنا الهدف .يجب أن تتسبب التدريبات في اتضاعنا ،ال في تفاخرنا.
 التدريبات الروحية ليست نفس الشيئ للجميع في كل األوقات :ال تحاول أب ًدا أن تتمم كل التدريبات الروحية في
آن واحد! ابدأ بالقليل ،وانهمك في واحدة تلو األخرى بنا ًء على احتياجاتك الروحية وبنا ًء على حث الروح القدس
بداخلك .وسوف ُتمارَ س بعض التدريبات طوال حياتك ،بينما البعض اآلخر قد يستمر لحين فحسب.
 التدريبات الروحية تحتاج لوقت :إنها تسمّى تدريبات ألنها تتطلب التدريب! فهي ليست مسؤولية سهلة .وعندما
تمارسها بانتظام على مدى فترة من الزمن ،فسوف تنمو في اإليمان.
 التدريبات الروحية :إن الجزء المتبقي من هذا الدرس يفحص ست فئات من التدريبات ،ينتج كل منها عن احتياج أو رغبة
أساسية .وهذه مجرد نماذج من التدريبات الموجودة في النص الكتابي ،وكانت نافعة ومفيدة لمسيحيين آخرين.
 قد تساعدك الجداول التالية على رؤية الطرق العديدة التي يسدد هللا من خاللها احتياجاتك الروحية .إنها تقدم نظرة
عامة مختصرة على التدريبات ،لكنها نظرة كافية لتجعلك تبدأ .لقد ُكتب الكثير حول هذه الموضوعات ،لذا فالمزيد
من األبحاث قد تكون مفيدة.

التواصل مع هللا
إذا كنا نرغب في تواصل أعمق مع هللا ،فهذا يتطلب بعض السلوكيات .وسوف نستفيد عندما نتعلم االنتباه لحضور هللا أثناء هذا التدريب
طوال اليوم.

لقاء المتابعة

االبتعاد مؤق ًتا عن ملهيات الحياة لقضاء بعض الوقت الشخصي منفر ًدا مع هللا.
ُطول مع هللا.
إنه لقاء مُجدول وهادئ وم ّ

اختبار حضور هللا

وفر وعيًا ثاب ًتا بحضور هللا وسط أعمالنا اليومية من خالل صالة وشكر ثابتين هلل .ابحث عن عمل هللا طوال اليوم ،كل
أيام عمرك.

السجل اليومي

المحافظة على سجل دائم لرحلتنا مع هللا ولتأمالتنا الروحية وصلواتنا هلل .سجّل في دفتر أو استخدم جهاز الكمبيوتر .كن
أمي ًنا ،واكتب بانتظام ،وراقب يد هللا.

الصمت

حجب الملهيات التي من حولنا والحصول على صمت تام ،داخلي وخارجي ،بهدف االستماع هلل .ال تدفع نفسك للصالة أو
الحديث ،استمع فحسب واعزل نفسك عن فوضى وضوضاء الحياة.

كلمة هللا:

لوقا  1 ،16 :5ملوك  ،12 :19يوحنا  ،40 -39 :5مزمور  ،3 -2 :23مرقس  ،31 :6مزمور 10 :46

.comالتلمذةالمغيرةwww.altalmazaalmoghayera.com & www.

التدريبات الروحية الشخصية

صفحة 5

نمط حياة القيادة

أساسيات القيادة الروحية :دليل دراسي

االستماع إلى هللا
إذا كنا نرغب في سماع هللا وهو يتحدث إلينا ،فالطرق األولية هي من خالل كلمته .يختلف االستماع له عن مجرد القراءة بهدف التّعرف على الحقائق
والمعلومات .إنه أمر عالقاتي .وعندما نقترب هلل ولكلمته طارحين األسئلة ،فإنه يجيب علينا من خالل كلمته!

دراسة الكتاب المقدس

أن نحصل على فهم أعمق لكلمة هللا من خالل قراءة ودراسة متأنية لكل األسفار والموضوعات الفردية أو للنظرة العامة
على الكتاب المقدس كله .وهذا يساعدنا على النمو روحيًا ،وليس لمجرد إعدادنا لتعليم اآلخرين.

القراءة التأملية

اكتشاف ما يقوله هللا لك من خالل قراءة فقرة محددة من الكتاب .ويشتمل األمر على قراءة حريصة وبطيئة لفقرة واحدة
من الكتاب المقدس ،وكتابة الكلمات التي تلفت االنتباه .صلِّ ألجل ما تقرأه ،واكتب ما يقوله لك هللا.

الحفظ

أن تحفظ أجزاء محددة من كلمة هللا في ذاكرتك بهدف استعادتها وتطبيقها بشكل فوري .ابدأ بعدد واحد ،اقرأه وراجعه
حتى تجد أنك قد حفظته .وبعد العدد ،انتقل لفقرات قصيرة أو حفظ أسفار من الكتاب المقدس بأكملها.

التأمل

السماح لنص كتابي محدد أن يغيّر طريقة تفكيرنا وحياتنا باإلضافة إلى التأمل فيه خالل فترة من الوقت .أن نمأل عقولنا
بكلمة هللا بدالً من تفريغها (كما تقترح بعض الديانات) .س ّكن قلبك وعقلك ،والحظ جز ًء من كلمة هللا وف ّكر فيه .اسأل عن
معناه وهدفه وتطبيقه .تحدث إلى هللا عمّا تفكر فيه وعمّا تشعر به.

كلمة هللا:

مزمور  ،11 :119عبرانيين  ،13 -12 :4تثنية  ،14 :30مزمور  ،97 :119يشوع 8 :1

التطهير من الخطية في حياتنا
نتعرض للتشتيت والخداع بسهولة ،ودون أن نتواجه وجهًا لوجه مع خطايانا ربما ال نتعرف عليها أب ًدا .ويمكن للتدريبات الروحية أن تكشف الخطية وأن
تسمح هلل أن يديننا ويغفر لنا ويغيرنا .ويمنحنا الروح القوة لنحيا الحياة المتغيرة – لكن هذا يتطلب ً
عمال من جانبنا.

فحص الذات

التعرف على أية خطية لم نعترف بها في حياتنا ،ونعترف بها هلل .فكر في التوقف في نهاية اليوم واطرح بعض األسئلة
ت مُحبًا؟" "متى ُ
على نفسك – اسأل "هل كن ُ
كنت أنانيًا؟" "هل حافظت على عهودي؟" "هل أكرمت هللا في أفكاري
وأفعالي؟ إلخ

االنفصال

أن ُنبعد نفوسنا عن أي شيء قد يعوق عالقتنا مع هللا .اطلب من هللا أن يكشف عمّا يعوق نموك المسيحي .ف ّكر في
التوقف عن السلوكيات أو العالقات أو التوجهات أو ردود األفعال غير المفيدة .اغلق أو افصل األجهزة الكهربائية،
التلفاز أو الكمبيوتر ،إذا وصلت لمرحلة اإلدمان.

االعتراف

أن تكون لدينا قلوب نظيفة ومنفتحة أمام هللا من خالل التعرف على خطايانا وشفاء للعالقات المكسورة مع األشخاص
الذين أخطأنا في حقهم .اطلب من هللا أن يكشف الخطايا غير المعترف بها ،واعترف بالخطايا كل يوم واقبل غفران هللا.
قرر عدم العودة لخطايا الماضي ،واقبل نعمة هللا.

المساءلة

علينا تكوين أصدقاء مقربين أو مرشدين داعمين ومصلين ألجلنا وقادرين على إعادتنا إلى المسار الصحيح في حياتنا
وخدمتنا المسيحية – أن نعتبر مسؤولين عن سلوكياتنا .اعثر على شخص يرغب في مُساءلتك وقابله بشكل منتظم
واصنع معه حوارً ا أمي ًنا.

كلمة هللا:

 1يوحنا  ،9 :1يعقوب  ،16 :5غالطية  ،2 -1 :6لوقا  ،15 :12غالطية 20 :2

محبة اآلخرين
ألننا نتبع يسوع المسيح فنحن لسنا بمفردنا .نحن ننتمي لعائلة هللا .والعالقات مهمة للغاية في الكنيسة ،ويؤكد يسوع على أننا ينبغي أن نحب بعضنا البعض
كما يحبنا هو .والحفاظ على عالق ٍة مُ ِحبَّة يستغرق وق ًتا ويحتاج لجهدٍ.
أن نُكرم اآلخرين قبل أنفسنا ،بشكل سرّي ،بدالً من الحصول على االطراء واالحترام .نتج ّنب التالعب باآلخرين عن
طريق محاولة التحكم والسماح هلل أن يحدد هويتك وقيمتك بدالً من اآلخرين.
التواضع

الخدمة

محبة اآلخرين عن عمد عن طريق تقديم أيادينا وأموالنا ووقتنا وطاقتنا ومواهبنا لتعمل جميعها من أجل هللا .وإكرام هللا
بمواهبنا وقدراتنا عن طريق ممارسة المحبة .مساعدة اآلخرين ،حتى عندما يكون األمر صعبًا أو وراء الستار بدال ً من
كونه أمام األضواء.
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العطاء

تسديد االحتياجات العملية لآلخرين باستخدام الموارد التي منحك هللا إياها .أن نتذكر اعتمادنا على يسوع المسيح ،وأن
نتحرر من ترسيخ أمننا في األشياء .اطلب من هللا أن تعطي لآلخرين بشكل مباشر واستجب بكرم.

االرشاد

ً
تلميذا واعرض عليه أن تقابله كمرشد لبعض من الوقت ،بشكل
تشجيع وتقوية وتعليم شخص أصغر في اإليمان .اختر
منتظم لكي تساعده على العثور على االمكانيات الممنوحة له من هللا .امنح بعض الوقت ألجل فائدة ونمو شخص آخر.

كلمة هللا:

يوحنا  ،30 :3متى  ،39 -37 :22أعمال  ،35 :20متى  ،4 -1 :6تيطس 5 -3 :2

عبادة هللا
نحن نعبد هللا عندما نحيا كل لحظة من يومنا في شكر نحوه .واالقرار المستمر بوجوده في أفكارنا وسلوكياتنا وتوجّ هاتنا يتطلب تدريبًا ،لكنه يجلب فرحًا
وفيرً ا ألننا نخدم إلهًا عظيمًا وقدوسًا ومُحبًا وكامالً!
التعبير عن االمتنان العميق هلل على ذاته وعلى بركاته الوفيرة .واإلقرار بمعونة هللا حتى في تجاربنا ومصاعبنا .اكتب
األمور الصالحة التي فعلها هللا .اإلقرار بكيفية عمل هللا من خالل التضحيات التي قدمها اآلخرون ومن خالل المحبة التي
االمتنان (الشكر)
شاركونا بها .تدرب أن تشكر هللا ألجل كل األمور التي قد تؤلم أو األمور التي يثبت أنها صعبة لبعض الوقت .تدرب
على شكر وتشجيع اآلخرين في حياتك واختر أفكار شكر وامتنان.

االحتفال

تمجيد هللا بفرح وحمد عن طريق لفت االنتباه لما يفعله هللا في حياتنا ،وكنيستنا وعالمنا .التعبير عن السعادة كمجتمع
بسبب استجابة الصلوات ،وبسبب الوالدة والزواج والعطالت الخاصة واألحداث الهامة .احتفل وحدك أو بصحبة آخرين.
واستمر في االحتفال.

العبادة

تمجيد هللا والتمتع به لألبد ،والسماح له بأن يكون األول في حياتنا .تمجيد هلل وحمده معًا ككنيسة .هذا يشمل المشاركة
بانتظام في العبادة الجماعية مع مؤمنين آخرين ومالحظة أوقات محددة لتمجيد هللا من خالل الترنيم أو القراءة أو
الموسيقى.

السبت والراحة

تخصيص يوم في األسبوع من أجل العبادة والراحة من أعمالنا .وتذ ّكر أن هللا استراح بعد الخلق ،وأن إسرائيل مُنح
الراحة من العبودية ،وأن هناك راحة تامّة في المسيح الذي يُحررنا من عبودية الخطية.

 1تسالونيكي  ،18 :5رومية  ،1 :12مزمور  ،2 :29خروج  ،14 :33مرقس 27 :2

كلمة هللا:

الصالة الفعّالة
الصالة هي قلب عالقتنا باهلل .وفي بعض األوقات تصبح صلواتنا متكررة وغير مُركزة .هناك عدّة طرق للصالة – الصالة أثناء المشي ،الصالة بكلمات
الكتاب وقراءة الصلوات الكتابية .وفيما يلي بعض الطرق التي تساعدك على الصالة كتدريب روحي.

شركاء الصالة

الصوم

أن نخضع للمُساءلة والتدريب في صلواتنا عن طريق تعيين وقت ومكان لمقابلة شخص آخر للصالة بصفة دورية .اختر
شخصًا واح ًدا لتقابله بصفة دورية وشاركه بطلبات الصالة .تش ّفعا معًا ألجل مخاوف العالم واإلرساليات والكنيسة.
االمتناع عن الطعام والشراب (أو عن غيرهما من األنشطة) بهدف التركيز على وقت ممتد من الصالة ،وأن تدّرب
نفسك على االرتياح في هللا ،وأن تبتعد مؤق ًتا عن االعتماد على األمور الدنيوية .يمكنك أن تختار الصيام عن كل الطعام
أو عن وجبة أو أكثر ،أو عن طعام معين مثل اللحم .يمكنك أيضًا أن تختار االمتناع عن التسوق أو وسائل االعالم أو
االنترنت أو الحلويات أو نشاطات أخرى مما يمنحك وق ًتا للصالة والتركيز على هللا.

السهر

االمتناع عن النوم بهدف الصالة ألجل أمر مهم ،أو الحصول على وقت ممتد دون مقاطعة بهدف الصالة إلى هللا .انتظار
استجابة هللا بشغف ،عالمًا أنها قد تأتي في أي وقت .اضبط جهاز التنبيه لكي تستيقظ في وقت محدد بهدف الصالة،
وانتظر هللا.

الصالة الثابتة

تخصيص وقت محدد كل يوم من أجل صالة ممتدة للتأكد من حدوثها ،أو مقاطعة العمل أو أي نشاطات أخرى من أجل
تتكون من احتياجات للصالة وحدد أوقات للصالة.
طور قائمة ّ
عمل أكثر أهمية وهو الصالةّ .

كلمة هللا:

متى  ،18 -16 :6متى  1 ،40 -38 :26تسالونيكي  ،17 :5تثنية 7 :4
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 أي من فئات التدريبات يعكس بشكل أكبر اشتياق قلبك اليوم؟

 اقرأ مرقس  .31 -30 :6أيمكنك التفاعل مع هذه الفقرة؟ هل تشعر أن هللا يدعوك للذهاب لموضع خالء
ولالستراحة؟

 ما هو التدريب الروحي الذي تحتاج ألن تبدأ في ممارسته في حياتك؟ وما هي الخطوات التي تحتاج التخاذها لتبدأ؟

الخالصة
 يعملنا الكتاب المقدس أن التدريبات الروحية ذات قيمة عالية ،وأن علينا السعي للنمو في مسيرنا مع هللا.
 إن التدريبات الروحية هي السبل التي من خاللها ندرب أنفسنا للتقوى ،وهي األفعال المُتعمّدة التي نقوم بها لكي نعتمد
على هللا في تسديد أعمق احتياجاتنا.
 إن التدريبات الروحية هي ألجل جميع المسيحيين ،في كل مرحلة في مسيرتنا مع هللا .إنها ألجل المؤمنين الجدد كما
هي للقادة ،وهي للمُنهكين كما هي للعطاش إلى هللا.
 إن التدريبات الروحية ليست السبل التي نشترى من خاللها فضالً من هللا ،بل بالحري ينبغي أن تزيد محبتنا هلل
ولآلخرين ،وتزيد حميميتنا هلل.
 هناك العديد من التدريبات الروحية التي يمارسها المسيحيون اليوم ،وطوال تاريخ الكنيسة .بعضها يشمل الصالة،
وقراءة الكتاب المقدس ،والحفظ ،وفحص الذات ،واالعتراف ،والصوم ،والخدمة ،والعطاء والعبادة.

.comالتلمذةالمغيرةwww.altalmazaalmoghayera.com & www.

التدريبات الروحية الشخصية

صفحة 8

نمط حياة القيادة

أساسيات القيادة الروحية :دليل دراسي

أسئلة للتأمل
.1

.2

.3

في هذا الدرس ،تمت مقارنة التدريبات الروحية مع تمارين اللياقة البدنية ،ومع تناول الطعام إلرضاء
رغبتك ،ومع َمدرسة سوف تطوّ ر من فهمك ومع بذرة تم زرعها بهدف انتاج محاصيل .أي من هذه
التشبيهات له ً
صدى أكبر بالنسبة لك؟

هناك سوء فهم لدى بعض الناس ،بأن ممارسة العديد من التدريبات ،أو القيام بالعديد من األمور المقدسة،
سوف يجعل هللا يحبنا بشكل أكبر أو يمنحنا ما نرغب فيه .لماذا يعتبر هذا األمر غير صحيح؟

واحدة من مخاطر ممارسة التدريبات الروحية هي أننا نعتمد على الممارسة نفسها كيما ننال قوة ،أو على
أدائنا الكامل للتدريب .لكن القوة موجودة في عالقتنا المتجددة والعميقة مع هللا ،وعلى قدرته على تغييرنا .ما
هي بعض العالمات التي تشير إلى أن هذا الشخص ال يمارس التدريبات الروحية من منطلق الدوافع
الصحيحة؟
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من قائد إلى قائد
قائمة من االقتباسات لقادة من الماضي والحاضر حول موضوع التدريبات الروحية
"التدريبات الروحية هي وسائل لمنع امتالء كل شيء في حياتك .إنها وسائل لخلق مساحة ألن فيها شيء لم تخطط له أو تعتمد عليه"
 -هنري نوين ،كاتب مسيحي

موضع نستقبل فيه من هللا القوة لنفعل ما ال يمكننا فعله بمفردنا"
"التدريبات الروحية هي سلوكيات موجّهة عن عمد تضعنا في
ٍ
 -ريتشارد فوستر ،كاتب مسيحي

"أجد أنه من األفضل أن أدمج التدريبات الروحية في حياتي اليومية .فأنا أمارس الشكر أثناء وجودي في السوق ،وأعترف بخطاياي أثناء غسيل
المالبس ،وأتأمل في الغذاء الروحي أثناء إعدادي للوجبات العائلية"
 ميدينا ،أم"إن ق ضاء الوقت مع هللا في كلمته وفي الصالة هو أمر ضروري ألجل خدمة فعّالة .ولم أشعر من قبل أني قضيت ما يكفي من الوقت في التدريبات
الروحية .إن طغيان األمور المُلحّة عادة ما يربح! إنها معركة مستمرة مع العدو الذي يحب أن يسرق منا أوقات خلواتنا ،أو يخدعنا بأن نعتقد أننا
مكتفون ذاتيًا"
 -ديفيد ،قس

قائدا وأعصى الوصايا التي يحددها الكتاب المقدس للقادة .أعتقد أن هللا لن يكرم خدمتي له إذا ُ
"ال يمكنني أن أصبح ً
كنت غير أمين لوصاياه .أعتقد
أنه كلما غمرت نفسي في الكلمة ،وفي دراسة الكلمة ،وفي الشركة مع اآلخرين ،وفي الصالة ،وفي دفع العشور وفي الحياة بالبر بقدر اإلمكان ،مع
عقل يحتفظ بقصص قصيرة مع هللا فيما يتعلق بالخطية ،كلما غيّرني هللا .أنا ال أشعر بحدوث هذا األمر لكن كلما نظرت للوراء على حياتي ،فإن
قيامي بهذه األمور قد غيّرني وأعتقد ،أنه جعلني مؤه ً
ال لخدمته"
 -شوانا ،مدير خدمة مسيحية

"التدريبات الروحية مُقدَّمة ألجل راحتنا ،وليس ألجل تقييد نا .إنها امتيازات ألجل االستخدام ،وليست واجبات ألجل التنفيذ ...إنها ضرورية بكل تأكيد
ألجل النمو في حياتنا الروحية .لكن ينبغي علينا أن نشجع اآلخرين عليها كونها مزايا وليست واجبات .ربما ينبغي أن نتوقف عن الحديث عن األمانة
في الحصول على خلوتنا مع هللا كل يوم ،وكأننا نفعل شي ًئا لنحصل على مكافأة .فقد يكون من األفضل أن نتحدث عن امتياز قضاء وقت مع إله
الكون ،وعن أن أهمية ذلك بالنسبة لنا هو أن نكون ثابتين في هذه الممارسة"
 -جيري بريدجز ،كاتب مسيحي

"إن أول جزء في القيادة الكنسية يتعلق بأن تكون نموذجً ا لما ينبغي أن تكون عليه حياة األعضاء في الكنيسة ،لذا فإن أول طريقة تساهم بها ممارسة
التدريبات الروحية في تعزيز قدرتي ألن أصبح قائ ًدا هي عن طريق تأهيلي للقيادة .وإلى جانب ذلك ،فإن التدريبات الروحية تساهم في ثباتي في
ت ومكان وخطة .أما أنا فأخصص
كغصن يحمل ثمار الكرمة .ولكي تصبح الثمار مؤثرة ،أنت بحاجة لوق ٍ
المسيح وبالتالي تؤهلني لحمل الثمار
ٍ
أجزاء من كلمة هللا ألقرأها وأختار وق ًتا محد ًدا ومكا ًنا لمقابلة هللا للتأكد من حدوث ذلك"
 -مايكل ،قس
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