
  ان آل األشياء له
ذلك هو سبب آل األشياء الموجودة          .  فالهدف المطلق للكون هو اظهار مجد اهللا      

ت ا أن ا فيه ده .  بم يء لمج ّل ش د صنع اهللا آ اك أي  .  لق ان هن ا آ د اهللا لم دون مج وب
  .شيء

ه ذات اهللا        ه،           .  ما هو مجد اهللا؟ اّن ان جالل أنه، ولمع ه، وعظم ش ه جوهر طبيعت اّن
ّل صفاته              .  ه، وبهاء حضرته  واستعالن قدرت  ر عن صالحه وآ ان مجد اهللا هو التعبي

  .األبدّية الجوهرّية األخرى
أخرى             .  أين هو مجد اهللا؟  انظر حولك       ة أو ب ده بطريق آل ما خلقه اهللا يعكس مج

ة                           ّرة درب اللّبان ى مج ة ال اة المجهرّي ان، من أصغر أشكال الحي ّل مك راه في آ اّننا ن
ن    .  شمس والنجوم الى العواصف وفصول السنة       الشاسعة، من غروب ال    ة تعل فالخليق

ا د خالقن التنّوع ويحب   .  مج رم ب ه مغ دير، وأّن ة أن اهللا ق ن خالل الطبيع تعّلم م ا ن اّنن
يم وخّالق       ّدس     .  الجمال، وهو منظم وحك اب المق ذآر الكت السموات تحدث بمجد     "،  ي

  .)١: ١٩مزمور " (اهللا
َألنَّ "يقول الكتاب المقّدس، .   .يسوع المسيحُيرى مجد اهللا على أفضل حال في 

اَهللا الَِّذي َقاَل َأْن ُيْشِرَق ُنوٌر ِمْن ُظْلَمٍة، ُهَو الَِّذي َأْشَرَق ِفي ُقُلوِبَنا، ِلِإَناَرِة َمْعِرَفِة َمْجِد 
 لقد جاء يسوع الى األرض حتى نتمّكن  ).٦: ٤آور ٢(" اِهللا ِفي َوْجِه َيُسوَع اْلَمِسيِح

والكلمة صار جسدًا وحل بيننا ورأينا مجده مجدًا آما ".  أن نفهم تمامًا مجد اهللامن 
  ).١٤: ١يوحنا  ("حيد من اآلب مملوءًا نعمة وحقًالو

ه              ا ال نستطيع أن      .  ان مجد اهللا المالزم له هو ما يمتلكه ألّنه هو اهللا، اّنه طبيعت انن
ا بالضبط أن   تحيل علين ا يس ده، آم ى مج يئًا عل د ش راقاً نزي ر اش ل الشمس أآث .   نجع

ده  يش لمج ده، ونع ن مج ده، ونعل رف بمج البون أن نعت ا مط اذا؟ ألن اهللا .  لكّنن لم
ه          .  يستحق ذلك  ا أن نقّدم ان اهللا يستحّق آل      .  اّننا مديونون له بكل االآرام الذي يمكنن

ّل األشياء   ق آ ذي خل ه هو ال ّدس، .  المجد ألّن اب المق ول الكت ا أنت مستحّق أ "يق يه
  ).١١: ٤رؤيا " (الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة ألنك أنت خلقت آل األشياء

ة                             ك هي أسوأ خطّي ا،  وتل ذي يستحّقه من حياتن ا هللا ملء المجد ال ِط أي من لم يع
ا       ان العيش من أجل مجد اهللا هو                   .  وأآبر غلطة يمكن أن نعمله ة أخرى، ف من ناحي

" ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته    "اذ يقول اهللا،    .  اتناأعظم انجاز يمكننا أن نحّققه بحي     
  ).٧: ٤٣اشعيا (

  آيف يمكنني أن أقّدم المجد هللا؟
هناك طرق آثيرة لتقديم المجد الى اهللا، لكن يمكن أن نلّخصها في خمسة مقاصد          

  .هللا في حياتك

ه          اه ا          .  اّننا نقّدم المجد هللا عن طريق عبادت ى تج ادة هي مسؤولّيتنا األول .  هللالعب
ه   ع ب ق التمّت ن طري د اهللا ع ا نعب ة   .  اّنن و المحّب ا ه دافع لعبادتن ون ال ي اهللا أن يك يبتغ
  .والشكر والسرور وليس الواجب

ى اهللا رنيم، والصالة ال بيح، والت ّرد التس ّدًا من مج ر ج ادة هي أآث ادة .  فالعب العب
دما  .   أجل مقاصده    أسلوب حياة للتمّتع باهللا، ومحّبته، وتقديم أنفسنا ليستخدمنا من           عن

ادة                    ه أن يصبح فعل عب اذ .  تستخدم حياتك من أجل مجد اهللا،  يمكن ألي شيء تقوم ب
ّدس،         اب المق ر               "يقول الكت اء من األموات وأعضاءآم آالت ب م هللا آأحي ّدموا ذواتك ق

  ).١٣: ٦رومية " (هللا
ة للمؤمنين اآلخرين                ديم محّب دم .  اّننا نعطي المجد هللا عن طريق تق دت   فعن ا ول

ان؛ يتضّمن           .  ثانية، أصبحت جزًأ من عائلة اهللا      ألة ايم ان أتباع يسوع ليس مجّرد مس
ة اهللا              ة لعائل ديم المحّب ة تق م آيفّي اء وتعل ا،     .  أيضًا النتم د آتب يوحّن ا       "فق م أنّن نحن نعل

  ).١٤: ٣يوحنا ١" (انتقلنا من الموت الى الحياة ألّننا نحب اإلخوة
ا أن       لذلك ا "آما قال بولس،     ا لمجد اهللا        قبلوا بعضكم بعضّا آم  "المسيح أيضًا قبلن

  ).٧: ١٥رومية (
ك         ا أن ذل ة،  آم ا يحب هللا،  ألن اهللا محّب تعّلم آيف تحب آم ا مسؤولّيتك أن ت إّنه

تم أيضًا بعضكم بعضاً           "فقد قال يسوع،    .  يعطي له االآرام   .  آما أحببتكم أنا تحّبون أن
بعض            بهذا يعرف الجميع أّنكم تال     م حب بعضًا ل ان لك ذي إن آ ا    ("مي -٣٤: ١٣يوحن

٣٥.(  
دنا        .  إّننا نعطي المجد هللا بأن نصبح مثل المسيح        ما أن نولد في عائلته، حتى يري

ر؟ ان النضج الروحي            .  اهللا أن ننمو الى النضج الروحي      ما الذي يبدو عليه ذلك األم
ر، واالحساس، والف ة التفكي ي طريق ل يسوع ف و أن نصبح مث له ا طّورت .  ع وآّلم

ى اهللا            ّدس،      .  شخصّية شيهة بالمسيح،  آّلما أتيت بمزيد من المجد ال اب المق ول الكت يق
ك    " ى تل ر ال رآة، نتغّي ي م ا ف وف، آم ه مكش رب بوج د ال اظرين مج ًا ن ونحن جميع

  ).١٨: ٣ آور ٢" (الصورة عينها، من مجٍد الى مجٍد آما من الرب الروح
دما قبلت المسيح          لقد أعطاك اهللا حياة جديد     دة عن ة جدي دك اهللا،    .  ة وطبيع ا يري آم

ر        ة تغيي ي عملّي تمّر ف ى األرض، أن تس ك عل ن حيات ى م ا تبّق ل م ي آ اآلن وف
ّدس، .  شخصّيتك اب المق ول الكت ّر ال"اذ يق ر الب ن ثم وئين م يح ممل ذي بيسوع المس

  ).١١: ١فيليبي " (لمجد اهللا وحمده
ا   إنّنا نقّدم المجد عن طريق خدمة        د صّمم اهللا   .  اآلخرين بالمواهب المعطاة لن لق

درات  ارات، وق ات، ومه ب، ووزن اه مواه دة وأعط ة فري ا بطريق ال مّن ة .  آ فالطريق
ة، لكن             .  التي تكّونت بها ليست صدفة     إن اهللا لم يعطك قدراتك من أجل أغراض أنانّي



ول  .  ت إلفادتك  من أجل افادة اآلخرين، وبالمثل فان اآلخرين قد أعطوا أيضًا قدرا           يق
ّدس،  اب المق ًا     "الكت ا بعضكم بعض دم به ة يخ ذ موهب ا أخ د بحسب م ًل واح يكن آ ل

ا            ... آوآالء صالحين على نعمة اهللا المتنّوعة      ّوة يمنحه ه من ق وإن آان يخدم أحد فكأّن
 ).١١-١٠: ٤بطرس ١" (اهللا لكي يتمّجد اهللا في آل شيء
  ما الذي سوف تحيا ألجله؟

اقي ح  ريس ب دول       إن تك ك، وج ي أولوّيات رًا ف ب تغيي د اهللا يتطّل ل مج ك ألج يات
ك، وآل األشياء األخرى         ار طريق            .  أعمالك، وعالقات ًا اختب ك أحيان سوف يعني ذل

  .صعب بدًال من الطريق السهل
ام مقاصده التي صنعك                     ان اهللا يدعوك اآلن ألن تحيا ألجل مجده عن طريق اتم

ا   ة ال  .  من أجله ًا الطريق ك هي حّق اة  تل دة للحي دأ بالتزامك   .  وحي ة تب اة الحقيقّي إن الحي
  .الكامل نحو يسوع المسيح

آمن  .  آمن أنك لست صدفة       .  ، آمن أن اهللا يحّبك وقد صنعك ألجل مقاصده         أوًال
ة مع يسوع                .  أّنك ُخلقت لكي تستمر الى األبد      ك عالق ارك لتكون ل آمن أن اهللا قد اخت
د أن            آمن أن .  الذي مات على الصليب ألجلك     ان اهللا يري ه بغض النظر عّما قد فعلته، ف

  .يغفر لك
اك                .  ً، اقبل ثانيا ه لخطاي ل غفران ًا ومخّلصًا، اقب ل  .  اقبل يسوع في حياتك رّب اقب

ام قصد حياتك            ّوة إلتم ّدس،       .  روحه الذي سوف يعطيك الق اب المق ول الكت ّنكم  "يق لك
ّل      ستنالون قّوة متى حّل الروح القدس عليكم، وتكونون لي           شهودّا في أورشليم وفي آ

  ).٨: ١أعمال " (اليهودّية والسامرة وإلى أقصى األرض
  

  التفكير في الهدف من حياتي
  

  .ان آل األشياء هي له:  نقطة للتأّمل
ذّآر   ة للت ه آلّ    ": آي ه ول ه وب د    .   األشياء ألن من ى األب ه المجد ال ة  ("ل : ١١رومي
٣٦.(  

ر ي ال: سؤال للتفكي ي أي جزء من روتين ًا ف ر وعي ي أن أصبح أآث ومي يمكنن ي
  بمجد اهللا؟
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  برآات في بيتك
  

 .دراسة آلمة اهللا سوّيًا لتأتي ببرآات اهللا إلى بيوتنا و حياتنا
  

  الترحيب
  :أهدافنا هي
  .حّبهأن نحب اهللا من آّل قلوبنا وأن ننمو في نعمته وفي  .١
 .أن نحّب بعضنا، وننمو في عالقتنا مع بعضنا البعض .٢
وأن نوصل .  أن نحّب  الكنيسة، ونراها تنمو في األعداد واألعضاء .٣

  . شخصو وتتضاعف١٥-١٠آل خدمة منزلّية أن تنمو لغاية 
  الترانيم

  حاجات الصالة
  العبادة
  الدرس
  األسئلة

  الصالة الختامّية
 

  ١ألرض؟ الجزء لماذا أنا موجود هنا على هذه ا
  لكل شيء سبب– ٧الدرس 

  
  )٣٦: ١١رومية " (ألن منه وبه وله آل األشياء له المجد الى األبد"

  
  )٤: ١٦أمثال " (الرب صنع الكّل لغرضه"

  
   ما هو مجد اهللا؟ أين هو مجد اهللا؟-سؤال

  
  

  


