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 والنشر الطبع حقوق
 ولكنها بالكامل، ِبُحریة ستنساَخهاا مكنویُ  المؤلف للشخص فریدة ملكیة هي التعلیمیة المادة هذهإن 
 خّطّیة بموافقة إال ُمطلقاً  فیها التعدیل أو التغییر یجوز وال مالیة، تكالیف أیة وبدون فقط المجاني للتداول
 بیع إعادة یجوز ال كما األشكال، ِمن شكلٍ  بأي تحریرها أو تحریفها یجوز وال شخصیًا، المؤلف من صریحة

 . المؤلف الشخص من بموافقة إال أخرى ُمنتجات أیة بیع لتعزیز هااستخدام أو التعلیمیة المادة هذه
 إال جیمس، الملك نسخة المقدس الكتاب من ُمقتبسة الكتاب هذا في الموجودة الكتابیة اآلیات جمیعإن 

 وهي ،١٩٨٢ ،١٩٨٠ ،١٩٧٩) نیلسون توماس( لــ محفوظة والنشر الطبع حقوق. ذلك خالف ذكر تم إذا
 . ُمعتمد بتصریح ُمستخدمة نسخة
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 :القارئ عزیزي
 الُمختلفة حیاتي مراحل عبر الرب فیها أخذني التي حیاتي رحلة محطات وتوثیق بكتابة الرب كلفنيلقد 

 واإلحباط األلم من طویلة سنینٍ  عبر يءالمباد من الكثیر تعلمت إذ ،١٩٧٩ سنة ُمنذ بحماسٍ  تبعتها أن بعد
 . المسیح مع الشخصیة للعالقة أو لإلثمار ُمخَتَصرةً  ُطُرقاً  هناك توجد ال بأنه وعرفت الشخصیة، حیاتي في

 إذ ،"الدراسیة الحلقات سلسلة" ُتسمى والتي الموت أو النمو عن قصیرة بذةنُ  على یحتوي الكتاب هذاإن 
 : دراسیتین حلقتین من تتألف

  السبعة،" الرئیسیة الدروس" من یتألف) األولى الدراسیة الحلقة( األول فالقسم
 عشر اإلحدى الدروس هذهإن . التابعة األربعة الدروس من یتألف) الثانیة الدراسیة الحلقة( الثاني والقسم

 . درساً  ١٠٠ من أكثر یتضمن والذي الموت أو للنمو الكامل المنهج من مأخوذة
 . التلمذة في الرغبة لدیها التي المجموعات أو لألفراد بالكامل ُمتاحٌ  "الموت أو النمو" منهج إن

 للكتاب الدولیة للمدرسة التابعة الُمتقدمة المدارس إلى الدراسیة المجموعات هذه من البعض نضملقد ا
 هذه تستخدم الدراسیة المجموعات هذه من البعضوٕان . العالم أنحاء ُمختلف في ُمتعددة دولٍ  في الُمقدس
 مواضیع في بهم خاصة دراسات لعمل فیستخدمونها األفراد وأما الدراسیة، اللقاءات أثناء للدراسة المناهج
 . ُمختلفة دراسیة وقضایا
 مما حیاتهم، في للرب ثماراً  أظهروا الذین القادة من الكثیر حیاة بناء على الدراسي المنهج هذا ساعد كما
 . جدیدة وخدمات كنائس غرس بدایة على ساعدهم
 ُمدة وتتراوح ُمتعددة، دولٍ  في اإلنجیل لخدام تعلیمي كمنهج حالیاً  ُیستخدم الموت أو النمو منهجإن 
 . ساعة ١٤ إلى ٤ من الدراسیة الحلقات
 النسخ تكالیف سوى التعلیمیة موادها من أي لقاء رسومٍ  أیةَ  تفرض ال المقدس للكتاب الدولیة المدرسة إن

 أجهزة على هااستخدام وُیمكن CD - اللیزریة األقراص على أیضاً  ُمتاحة الدروس وهذه فقط، والطباعة
 . )Apple( أبل أو) Windows( ویندوز بنظام تعمل التي الكومبیوتر
 اللیزریة واألقراص الفیدیو وأفالم الُكُتب من العدید الُمقدس للكتاب الدولیة المدرسة لدى أیضاً  تتوفر
 الحصون كسر( بعنوان دراسیة وسلسلة ،)القیود ُمحطموا( مثل الموت أو النمو منهج إلى باإلضافة الُمدمجة
 . قیمة تلمذة ودروس وُكُتب الزواج بموضوع خاصة دراسیة سلسلة أیضاً  تتوفر وكما ،)واإلدمان
 تشیكوریف ريال       یسوع، مع رحلتكم في نبارككم إننا

 المسؤول الُمدیر
 ٢٠٠٩سنة  في التحدیث تم - ١٩٩٩ – الُمقدس للكتاب الدولیة المدرسة
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 إهداء
 التي كارول التقیة الغالیة وزوجتي یسوع، وُهما، أصدقائي أعز من إلثنین الكتاب هذا ُأهديإنني 
 ُشركائي أیضاً  وأشكر كتاب، شكل على النهایة في وتجمیعها الدروس هذه كتابة على كثیرة لسنین شجعتني

 هذه تعلیم في ١٩٩٨ سنة منذ ساعدوني الذین العالم أنحاء كافة في الُمقدس للكتاب الدولیة المدرسة في
 . معي مجهودهم ثمرة بسبب كثیراً  وَتَشَجْعتُ  الدروس
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 :)مور دیف( الرب خادم من رسالة
، )َألنَّ الرَّبَّ َساِئٌر َأَماَمُكْم َوإَِلَه ِإْسرَاِئیَل َیْجَمُع َساَقَتُكمْ . َتْذَهُبوَن َهاِرِبینَ َألنَُّكْم َال َتْخُرُجوَن ِباْلَعَجَلِة َوَال (

 ١٢: ٥٢سفر إشعیاء 
 سؤالٌ  إنه من الواضح جدًا لنا الیوم أكثر من السابق بأن دعوة اهللا لنا هي أن ُنِعَد له تالمیذًا، وهناك

 لنا تركهُ  الذي الِمثال َنتَِبعْ  إننا لخالص؟ل ونوالنا اإلنجیل رسالة لنا ُأعطیت أن بعد نفعل ماذا: وهو أال شائع
 . تالمیذه مع أیضاً  الرب فعل كما ألجلهم أنفسنا ونضع للرب التالمیذ بإعداد ونقوم یسوع

 لیكونوا ُنساعدهم إذْ  المسیح، لصورة إنعكاساً  لیكونوا وُمساعدتهم المؤمنین باحتضان أیضاً  نقوم إننا
 نفس ُیكرروا أن یستطیعون فیها التي المرحلة إلى یصلوا أن لحین للرب وُمثمرین وُملتزمین ُمكرسین تالمیذاً 

 ُنساعد أن علینا یجب مسیرتنا في ُقُدماً  نمضي وبینما اآلخرین، مع فیها جتازواا التي المرحلیة العملیات
 هو فهذا بالكامل، له وخاضعین ُمستسلمین یكونوا وأن هللا، حیاتهم في ثغرة ُكل ُیخِضعوا أن على التالمیذ

 أسلوب وهو أال الیومیة الحیاة نمط إلى نتقالاال على ُنساعدهم أن أیضاً  علینا ثم ،"العالقة وأساس جوهر"
 . التلمذة حیاة

 النمو" منهج تعلیم تم أن بعد ذلك لمست وقد اهللا، كلمة من ممسوحٌ  التعلیمي المنهج هذا بأن أعلم إنني
 لنا كُمرشد أیضاً  ُیستخدم أن ویمكن ُمختلفة، دولٍ  ةثمانی في أفریقیا قارة في الُرعاة من لمجموعة" الموت أو
 . )التالمیذ صانعي( لنكون رحلتنا خالل الُمقدس الكتاب آیات عبر دراستنا في

 لنا تركه الذي المسیح ومثال لوصایا وخاضعٌ  اهللا كلمة يءمباد من بدقة موضوعٌ  الدراسي المنهاج هذا إن
 يءلمج العروس ُنِعدُ  وٕاننا بذلك ،١٩: ٢٨ متى بشارة ،). . . اُألَممِ  َجِمیعَ  َوَتْلِمُذوا َفاْذَهُبوا(: قال والذي

 !الثاني المسیح
شيٌء  یوجد هل" السؤال هذا الُرعاة من العدید سألني لقد. العریس للقاء نفسها ُتِعدَ  أن یجب العروس إن

 وهو ،من ذلك أعظم يءٌ ش یوجد نعم: هي إجابتي كانت ولقد ؟"المسیح إلى ما شخصاً  نقودَ  أن من عظمأ
 للمسیح آخر شخصاً  یقود أن في اإلمكانیة لدیه ُمكَرَساً  تلمیذاً  وُیصِبحُ  ویتقوى ینمو الشخص ذلك ترى عندما
 . )١٢: ٤ أفسس رسالة(. وُمتكاملة صحیحة بصورة المسیح جسد ُیبنى الطریقة وبهذه! وهكذا وهكذا، وهكذا،

 العالمیة المسیح في إرسالیة ومؤسس المسؤول، الُمدیر مور، دیف
org. inJesusGlobalMissions. www 
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 المقدمة

 الُمقدمة
 

 الحیاة؟ هذه في رجاء وبال هدف بال بأنك یوماً  شعرت هل
 قفص، في موضوع كفأر أو دائري، دوالب في یدور الذي الهامستر جرذ مثل بأنك یوماً  شعرت هل
 اهللا بأن تشعر ربما الحیاة؟ هذه في تحیا أن اهللا منك یتوقع كیف لتءتسا أن لك سبق هل هدف؟ بال وتسیر

 هذه في الخاصة بطریقتك لتحیا تركك قد اهللا بأن تشعر الوقت نفس في ولكنك السماء، إلى ما یوماً  سیأخذك
. آلخر وقتٍ  من الشعور بذلك یشعرون المسیح بیسوع المؤمنین فحتى. منهم أیضاً  أنت إذاً . حسناً . الحیاة
 یعني فذلك ملألُ  فبالنسبة. الحیاة هذه في لنا هدفاً  الشخصي عملنا من نجعل أن نحاول األحیان بعض ففي
عالقة وال األُلفة إلى التطلع یعني للزوجة وبالنسبة بهم، وتهتم طعمهمتُ  وأن بتقوى أوالدها بتربیة تقوم أن
 تسدید تكونما  فغالباً  للرجل وبالنسبة تبادلة،مُ  حقیقیة عالقة في زوجها مع العاطفي واألمان حمیمةال

 من وُمقَدراً  ُمحترماً  شخصاً  یكون أن في ورغبته لحیاته، المعاني بعض إیجاد ومحاولة أسرته احتیاجات
 مهنة كتسابا أو الحیاة في مكانتها/ مكانه تجد/ یجد أن تعني فربما الشابة أو للشاب وبالنسبة الجمیع،
 أو واضح، هدف بال وبأننا بالفراغ نشعر األمور هذه كل نفعل فعندما حال، أیة وعلى للحیاة، شریك وٕایجاد

 . جمیعها األمور هذه نعمل ال عندما والیأس باإلحباط ُنصاب قد
 . !)لیسوع القلب من الكامل واإلستسالم الخضوع( اإلجابة؟ هي ما ُترى
 اْلَمِسیحُ  َبلِ  َأَنا الَ  َفَأْحَیا ُصِلْبُت، اْلَمِسیحِ  َمعَ ( ٢٠: ٢ غالطیة رسالة في جاء ما بحسب نحیا كنا إذا

 مكنهیُ  الذي الوحیديء الشٕان و  اهللا، مشیئة مع متوافقة مشیئتنا تكن لم ما بالرضا نشعر فلن ،. . . )ِفيَّ  َیْحَیا
 ُیخبرنا. هو مشیئتهُ  مع مشیئتك تتوافق بأن تسأله وأن بالكامل لهُ  حیاتك ُتسلم أن هو لحیاتك السالم یجلب أن

 مَ ُصمِ َقد  فاهللا لدیه غرٌض  العالم، تأسیس قبل وُمَعدة ومرضیة صالحة هي لك اهللا مشیئة بأن الُمقدس الكتاب
ك الجسدیة والنفسیة احتیاجاتخصیصًا لحیاتك، وهو یریدك أن تكون كامًال وُمعافى، وأن تحصل على 

 . والروحیة
الذي ُیرسل عبدُه ) األبوهو ُیمثل (، إذ َنِجُد إبراهیم في هذا السفر ٢٤أنظر إلى سفر التكوین واألصحاح 

 . )یسوع المسیحوالذي ُیمثل (لیبحث عن زوجة إلسحق إبنه ) الُمتجسد فَي وفیكَ  الروح القدسوالذي ُیمثل (
 ِالْبِني َزْوَجةً  َوتَاُخذُ  َتْذَهبُ  َعِشیَرِتي َواَلى اْرِضي اَلى َبلْ : (یقول ٩-٤: ٢٤سفر التكوین ي ف

د وجد العبد العروسة كله لكي تفهم تفاصیل القصة، فق ٢٤علیك أن تقرأ ما َوَرَد في األصحاح . )...اْسَحاقَ 
عدد (ُیكِمل العبد كالمه مع اهللا  أن ماءًا هو وجماله أثناء طریق رحلته، وهذا حدث قبل تهُ قَ رفقة، الفتاة التي سَ 

١٥( . 
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 المقدمة

 . ُنرید أن نعرف ما هي طبیعة ونوعیة العبد الذي أرسله اآلب للبحث عن العروس إلبنه
 َضعْ : َلهُ  َكانَ  َما ُكلِّ  َعَلى اْلُمْسَتْوِلي َبْیِتهِ  َكِبیرِ  ِلَعْبِدهِ  اْبرَاِهیمُ  َوَقالَ : (یقول ٢: ٢٤سفر التكوین في 

 . )َفْخِذي َتْحتَ  َیَدكَ 
في بشارة متى . ن األب لم ُیرسل عبدًا عادیًا من عبیده، لكنه أرسل العبد المسؤول على كل مالهبأالحظ 

ممتلكات السید، ولننظر ما نستطیع أن نتعلمه منه  ُیَحِدثُنا عن العبد الذي كان مسؤوًال عن جمیع ٢٤
 . ٥١-٤٢: ٢٤بالتفصیل في بشارة متى 

 . سیده يءلقد كان العبد ُمستعدًا لمج: أوالً 
یسوع إلى األرض ثانیًة یومًا ما في الُمستقبل، بل یعني أیضًا  يءهذا ال یعني أن نكون ُمستعدین لمجإن 

، ولنفحص ما مدى أمانتنا حیاتنا الحالیة هذهلمجیئه اآلن في الوقت الحاضر، خالل فترة  ُمستعدین نكون أن
 . في ما قد أستأمننا اهللا علیه

 . لقد كان العبد أمیناً : ثانیاً 
أن تكون أمینًا في األمور الصغیرة في الحیاة هو أمٌر مهٌم جدًا لدى اهللا، فاهللا ُیَسُر بكیفیة تعاملنا مع 

عتیادیة، فهو لن یعطینا الكثیر ما لم نتعامل مع القلیل الذي لدینا بكل أمانة الیومیة اال قضایا حیاتنا
 . ن نكون ُأمناء في حیاتنا العملیة وحیاتنا الروحیة أیضاً إننا بحاجة أل. وٕاخالص
 . لقد كان العبد كریمًا وِمعطاءاً : ثالثاً 
 َسیُِّدهُ  َجاءَ  ِإَذا الَِّذي اْلَعْبدِ  ِلَذِلكَ  ُطوَبى: (یقول ٤٦: ٢٤بشارة متى ففي . كان شخصًا یهتم باآلخرینلقد 

 . )َهَكَذا َیْفَعلُ  َیِجُدهُ 
 . سیئة بطریق اآلخرین ُیعامل العبد یكن لم
 . )مؤمنینال غیر( كالباقین یحیا العبد یكن لم

 من حكمة تكن لم إلهیة، حكمة كانت العبد حكمة نأب جداً  الواضح من. حكیماً  العبد كان لقد :رابعاً 
 َلْیَستْ  ِبِحْكَمةٍ  َوَلِكنْ  اْلَكاِمِلینَ  َبْینَ  ِبِحْكَمةٍ  َنَتَكلَّمُ  َلِكنََّنا: (یقول ٨-٦: ٢ األولى كورنثوس رسالة ففي. العالم
 اْلَمْكُتوَمةِ  اْلِحْكَمةِ : ِسرٍّ  ِفي اهللاِ  ِبِحْكَمةِ  َنَتَكلَّمُ  َبلْ . ُیْبَطُلونَ  الَِّذینَ  الدَّْهرِ  َهَذا ُعَظَماءِ  ِمنْ  َوالَ  الدَّْهرِ  َهَذا ِمنْ 

 َلَما َعَرُفوا َلوْ  َألنْ  - الدَّْهرِ  َهَذا ُعَظَماءِ  ِمنْ  َأَحدٌ  َیْعَلْمَها َلمْ  الَِّتي ِلَمْجِدَنا الدُُّهورِ  َقْبلَ  َفَعیََّنَها اهللاُ  َسَبقَ  الَِّتي
 . )اْلَمْجدِ  َربَّ  َصَلُبوا

. رسالة یسوع المسیح الُمعطاة لك بصفة شخصیةإن الحكمة بحسب ما تم تعریفها في سفر األمثال هي 
 الَ . َفِمي َكِلَماتِ  َعنْ  ُتْعِرْض  َوالَ  َتْنَس  الَ . اْلَفْهمَ  اْقَتنِ . اْلِحْكَمةَ  ِاْقَتنِ : (یقول ٩-٥: ٤سفر األمثال ففي 
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 اْرَفْعَها. اْلَفْهمَ  اْقَتنِ  ُمْقَتَناكَ  َوِبُكلِّ  اْلِحْكَمةَ  َفاْقَتنِ  الرَّْأُس  ِهيَ  اْلِحْكَمةُ . َفَتُصوَنكَ  َأْحِبْبَها. َفَتْحَفَظكَ  َتْتُرْكَها
ُدكَ . َفُتَعلَِّیكَ   . )َتْمَنُحكَ  َجَمالٍ  تَاجَ . ِنْعَمةٍ  ِإْكِلیلَ  رَْأَسكَ  ُتْعِطي. اْعَتَنْقَتَها ِإَذا ُتَمجِّ

 جدوى، أیة بال هي تقدمها التي الذاتیة مجهوداتك وكل العالم منظومة بأن الكامل الیقین إلى تصل عندما
 رأسك فأرفع الیقین لهذا وصلوا الذین ضمن كنت ذاإ. الحكمة ستقبالال ومؤهالً  ُمرشحاً  شخصاً  عتبرتُ  فبذلك
 . مسبوقة وغیر خارقة بصورة حیاتك في یتدخل أن على ُمزمعٌ  اهللا ألن واستعد بالرجاء يءوامتل

 ُمستمرة وغلبة ُنصرة في نحیا أن بإمكاننا لكن كثیرة، تحدیاتهإان و  صعبة الحیاة بأن عرفن جمیُعنا
 . وتركیزنا رؤیتنا محور هو یسوع نجعل عندما

 لن یسوع إال أن آمالنا، بُتخیّ  وأن ُتحبطنا أن بإمكانها الكنائس وحتى واألصدقاء والخدمات الناسإن 
 . هكذا یفعل

 یسوع نرى لكننا اآلن، لغایة بدقة تسیر األشیاء كل نرى لسنا بأننا یقول أ٩-ب٨: ٢ العبرانیین رسالة في
 حینئذٍ  یسوع، هو من وندرك ألجلنا كان یسوع موت بأن دركنُ  وعندما ِمنا، واحدٍ  كل ألجل الموت ذاق الذي

 وألجل له نعیش بأننا ُندرك عندما الكامل الِشَبعْ  على وسنحصل معه، نارانَ یغمُ  وارتیاحٍ  عمیقة بمحبة سنشعر
 . فقط هو إرضاءهُ  هو هدفنا سیكونو  مقاصده
 كل نعمل أن یسوع، على دائماً  أنظارنا ُنركز أن هو هذه مسیرتنا خالل نفعله أن علینا يءش أفضل إن

 فحینئذٍ  فقط هو نحوه عیوننا تكون وبینما یسوع، ألجل والِمَحن المصاعب جمیع نجتاز أن یسوع، ألجل يءش
 على وال الُمتغیرة وشخصیتنا طبیعتنا على وتركیزنا أنظارنا نضع أن ریدنُ  ال إننا. ذلك على هو سیكافئنا

 نعمته" على فقط تركیزنا نضع أن علینا لكن بها، نقوم التي الخدمة على حتى وال نا،احتیاجات تسدید
 هذا تفعل عندما بأنك الشخصیة خبرتي من لك أقول أن أستطیعإنني . معه تحادٍ ا في نكون وأن ،"العظیمة

 . وفرحٍ  وصبرٍ  إحتمالٍ  بكل الحیاة في العصیبة األوقات تجتاز أن بإمكانك سیكون فأنه
 . لنا اهللا ُمعاملة تكون أن نتوقع وكیف وخادمه، لعبده األب ُمعاملة كانت كیف نتعلم أن نرید واآلن

 :وهي طرق ثالثة خالل من ثمریُ  أنب العبد لهذا اهللا حَ مَ سَ  لقد
 . داخله في اإللهیة الطبیعة ُینمي العبد هذا كان لقد. القدس الروح ثمار -١
 كل بتسدید األب قام كیف نرى أن نستطیع ١٠: ٢٤ التكوین سفر ففي. هاحتیاجات كل تسدید ثمار -٢

 . إلیه یحتاج ما بكل أیضاً  زوده بل العشرة، لجماله فقط لیس الطویلة، رحلته في خادمه احتیاجات
 المسرة إدخال في بذلك إشتركقد ف البیت إلى بالعروس لإلتیان العبد ذهب عندما. الخدمة ثمار -٣
 بشارة وفي نا،احتیاجات بجمیع یهتم فهو الوقت نفس وفي اهللا، یتمجد وبهذا واإلبن، األب قلب إلى والفرح
دُ  ِبَهَذا: (یقول ٨: ١٥ یوحنا  بثمرٍ  نأتي عندما یتمجد فاهللا ،)تَالِمیِذي َفَتُكوُنونَ  َكِثیرٍ  ِبَثَمرٍ  تَْأُتوا َأنْ  َأِبي َیَتَمجَّ
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 ومن بشعبه، لإلهتمام اهللا ذهن في األصلیة الطریقة هو اإلثمارقد كان ف. كلمته وقوة بقوته یحدث وهذا كثیٍر،
 نعمله أن نستطیع ما ولیس حیاتنا، في فقط هو یعمله أن یستطیع وما اهللا درةقُ  نرى أن نستطیع اإلثمار خالل
 !بمساعدته نحن

 . خضوعنا الكامل لیسوع یأتي بملكوت اهللا إلى حیاتنا إن
 . عن الطریقة التي ینبغي أن نحیا بها في ملكوت اهللا ١٧: ١٦خبرنا بشارة متى تُ 

 نركز وسوف صلبه، أحداث وعن وقیامته موته عن لتالمیذه یسوع یتحدث ٢١: ١٦ متى بشارة ففي
 . العهد هذا یمثله وما بدمه، معنا صنعه الذي والعهد المسیح صلیب على أعمق بصورة
 حمل أهمیة على بالتركیز وسنقوم صلیبنا، نحمل أن علینا بأنه یسوع یقول ٢٦-٢٤: ١٦ متى بشارة في
 یقول ٢٨: ١٦ متى بشارة وفي. الدم سفك خالل من شخصین بین ُیثََبت كان الذي الدم عهد وعلى صلیبنا
 هیئته تغیرت ١٧ متى بشارة وفي. یموتوا أن قبل حتى اآلن الملكوت سیرون البعض بأن لتالمیذه یسوع

 ذلك في والُسكنى یلیاإ و  موسى بخصوص الحوار إكمال وبعد اآلتي، مجده في رؤیته من تالمیذه وتمكن
 . )اْسَمُعوا َلهُ . ُسِرْرتُ  ِبهِ  الَِّذي اْلَحِبیبُ  اْبِني ُهوَ  َهَذا. . . : (قائالً  ٥ عدد في السماء من اهللا تكلم المجد،

 لصوته نسمع وأن یسوع نرى أن سیمكننا حینئذٍ  ونتبعه، صلیبنا نحمل وعندما المسیح، صلیب نرى عندما
 األرض، على السماء بملكوت تأتي وأن ُتظهر أن بإمكانها حیة بذاراً  تحمل والتي قلوبنا في المغروسة وكلمته

 . هللا مجداً ف
 ؟لذلك وشوق شدیدة بحاجة تشعر هل

 یفتقد ولماذا؟ الملكوت طریق في جداً  القلیلون یسیر ولماذا المسیحیة بتعقید الكثیرون یقوم إذاً  فلماذا
 المسیحیین إقناع جداً  األحیان معظم الصعب في من یكون لماذا العظیم؟ السر لهذا نیالمؤمن من نیالكثیر 

 في اهللا بعمل ویثقوا لكالمه یسمعوا وأن صلیبهم یحملوا وأن فقط یسوع رؤیة هو فعله علیهم ما كل بأن أنفسهم
 ؟ملكوته ألجل حیاتهم
 األمور، بهذه قیدینمُ  العالم حول الناس من العدید رأیت ولقد األمر، لهذا سهلة إجابة یسوع أعطانا لقد
 یستنیر أنب الكتاب هذا یقرأ من كل ألجل وُأصلي اإلطالق، على عنها شیئاً  یعلمون ال ممن الكثیرین ورأیت
 . األمور هذه جمیع ویفهم ذهنه

 یتكل التي األشیاء من الكثیر لدیه بأن یعلم یسوع وكان ،١٩ متى بشارة في الغني الشاب یسوع واجه لقد
 ریدیُ  حقاً  كان ذاإ لدیه يءٍ ش كل عن یتخلى بأن هُ حَ صَ نَ قد و  إلخ، ،نْ یُ دَ والتَ  والمنصب، هرة،والشُ  كالغنى، علیها
 یسوع وحزن یملكه، ما عن التخلي َض فَ رَ  فقد بالطبع الغني؟ الشاب هذا فعل ماذا تعلم فهل األبدیة، الحیاة
 فأعطاهم الملكوت، یدخل أن إذاً  یستطیع من بخصوص القلق إنتابهمفقد  تالمیذهأما و  یحبه، كان ألنه ألجله
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 الذي البیت رب عن یتكلم ٢٠ واألصحاح متى بشارة ففي هذا، تساؤلهم على خالله من لیُجیب الً ثَ مَ  یسوع
 كأجرةً  واحداً  دیناراً  یعطیه أن على معه واتفق األول الرجل ستأجراف لكرمه، فعلة لیستأجر السوق إلى ذهب
 في الخامس الرجل هو وكان اآلخرین، الخمسة بین األقوى كان األول األجیر هذا بأن وأعتقد واحٍد، لیومٍ 

 الشخص فوجد كرمه في للعمل آخرین لیستأجر البیت رب خرج الثالثة الساعة وفي القصة، حسب الترتیب
 الساعة وفي وعادٍل، ُمنصفٍ  أجرٍ  مقابل في النهار من تبقى ما كرمه في یعمل أن على معه تفقاو  الرابع

 وفي الثاني، الشخص مع أیضاً  كذلك فعل التاسعة الساعة وفي الثالث، الشخص مع كذلك فعل السادسة
 عمل؟ وبال هنا واقفٌ  أنت لماذا: فسأله األول الشخص فوجد خرآ لیستأجر أیضاً  خرج عشرة الحادیة الساعة
 . فقط واحدة ساعة دةلمُ  لَ مِ وعَ  الحقل إلى أیضاً  فذهب أحٌد، یستأجرني لم ألنه: قائالً  الرجل أجابه

 الذین األشخاص حال مثل حالهم یكن ولم ُكسالى، یكونوا لم الرجال هؤالء بأن أوالً  هنا ُنالحظإننا 
 ساعة دةلمُ  لَ مِ عَ  الذي الشخص فأن األرجح وعلى التوظیف، مكاتب في العمل ُمنتظرین الیوم طوال یجلسون

 بأن وتذكر ،عقلیة أو جسدیة إعاقة من ُیعاني كان ربما أو الجمیع، من العمل على قدرة أقل كان فقط واحدة
 . التالمیذ أستقبله وأین كیف أیضاً  وتذكر الملكوت عن الرب فیه یتكلم كان المثل هذا

 الرجل هو والذي فقط واحدة لساعة لَ مِ عَ  الذي الرجل أوالً  العمل رب دعا الُمحاسبة وقت جاء عندما
 النهایة وفي الخامس، الرجل أي النهار طوال لَ مِ عَ  الذي الرجل إلى وصوالً  وبالتدریج الُمحاسبة، في األول
ِلینَ  اآلِخُرونَ  َیُكونُ  َهَكَذا(: قال ُلونَ  َأوَّ : ٢٠متى بشارة ،)ُیْنَتَخُبونَ  َوَقِلیِلینَ  ُیْدَعْونَ  َكِثیِرینَ  َألنَّ  آِخِرینَ  َواَألوَّ
 األرض على بالملكوت وأتى الحاضر الوقت في هنا اهللا ملكوت َقِبلَ قد  واحدة لساعة لَ مِ عَ  الذي فالرجل ،١٦
 الشخص یكون ربما ،)الربانیة بالصالة ُنسمیها التي( لتالمیذه الرب علمها التي الصالة في مكتوب هو كما

 في علیه یتكل ما لدیه یكن لم الذي الشخص لكن السماء، إلى وذهابه وتهم بعد الملكوت ختبرا قد الخامس
 . أیضاً  األرض على هنا الملكوت إختبر الرب سوى الحیاة هذه

 ؟األرض في الملكوت إظهار عالمات كانت ماذا ُترى،
 أن حین في اهللا، كلمة سماع على فقط تتكل سوفإنك ف فقط واحدة لساعة لَ مِ عَ  الذي الشخص كنت ذاإ

 الثانیة بطرس رسالة أنظر. والتقوى للحیاة تحتاجه ما كل تسدید في ساعدكسیُ  المسیح مع وتواصلك شركتك
١١-٢: ١ . 

 من مجموعة قلب الرسالة هذه لمست باألسبانیة، المتكلمة الدول إحدى في الرسالة بهذه نعظ ُكنا بینما
 بقوة یهتفون وكانوا ،!)واحدة لساعة لَ مِ عَ  الذي الرجل( باألسبانیة علیها مكتوب بالفتات إلینا فأتوا القادة،

 للساعة العامل الشخص نفسك بحاجة ألن ُتسمي أنت فهل. )فقط واحدة لساعة العاملین األشخاص هم نحن(
 ؟للرب مجداً  هللویا وتهتف األخیرة
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 . ُمنكسرین الُمحتاجین جمیع لیس لكن، العالم، هذا في الُمحتاجین الناس من الكثیر یوجد
 أي ُمنكسر بكلمة وأعني الوقت، نفس في وُمنكسراً  ُمحتاجاً  شخصاً  كان فقط واحدة لساعة لَ مِ عَ  الذي فالرجل
 لَ مِ عَ  الذي الشخص بأن والحظ الشخصیة، قدراته في حتى وال إنسان أي في لهُ  رجاء ال بأن كَ درَ أَ قد  شخصاً 
 أن یحاول شخصاً  أو ُمتسوًال، شخصاً  یكن فلم یستأجره، من لطلب انتظاره في ُمستمراً  كان واحدة لساعة
 یعني فهذا الرب مع ومسیرتك الروحیة حیاتك على هذا وبتطبیق الُمساعدة، له لیقدموا اآلخرین قلوب یستمیل

 . حیاتك في شخصیة بصورة اهللا یعمل مالم الحیاة في أمل أو رجاء أي بال أنك
 :الكتاب هذا فصول من فصل كل نهایة في األسئلة هذه نفسك تسأل أن منك وأرجو

 ؟الملكوت سر هو ما
 ؟أوالً  الملكوت یدخل أن بإمكانه الذي الشخص هو من

 جمیع في اهللا ملكوت ألجل حیاتنا في ُمثمرین نكون أن فعلینا لذلك الكتاب، هذا موضوع هوهذا  إن نعم،
 . الثالثة حیاتنا جوانب
 . بارككم الربلیُ و 
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 الثمر -الفصل األول 

 األول الفصل
 )الثمر(

  
 األسئلة؟ هذه یوماً  تساءلت وأن لك سبق هل

 حیاة أعیش ال لماذا فیها؟ أسلك أن بي ُیفترض كیف الحیاة؟ هذه في السلوك مني اهللا یتوقع كیف
 اهللا، قوة عن الكثیر سمعت لقد ؟يءالش لذلك وفقاً  حیاتي تسیر ال فلماذا معي، اهللا كان إن والغلبة؟ الُنصرة

 . َیّنيسنَ  قد یكونُ  ربما لكنه
 ِفي َأْغِنَیاءَ  اْلَعاَلمِ  َهَذا ُفَقرَاءَ  اللَّهُ  اْختَارَ  َأَما اَألِحبَّاَء، ِإْخَوِتي َیا اْسَمُعوا: (یقول ٥: ٢ یعقوب رسالة في
 شخصاً  أي: (كاآلتي فقیر كلمة فَ ُنعرِّ  أن وبإمكاننا ،)ُیِحبُّوَنُه؟ الَِّذینَ  ِبهِ  َوَعدَ  الَِّذي اْلَمَلُكوتِ  َوَوَرَثةَ  اِإلیَماِن،

 على القدرة یمتلك وال ُمساعد، وبال كرامة، وبال عالي، منصب في ولیس تأثیر، وبال غنى، بال ثروة، یملك ال
 . اآلخرین من صدقة لیستجدى یتسول شخص النهایة، إلى العمل إنجاز

 ،واألهمیة باإلهتمام والشعور األمان ،الُحب: هي احتیاجات ثالثة وأهم ،حقیقة احتیاجات لدینا جمیعنا
 أوالدهم بتربیة یقوموا أن یریدون والبعض والمالبس، والُشرب الطعام مثل الجسدیة نااحتیاجات إلى باإلضافة

 . األخرى الُمتعددة االحتیاجات من أخره إلى ألجسادهم، الشفاء یریدون والبعض اهللا، مخافة في
 . اهللا محضر في تواجدنا خالل من فقط نااحتیاجات لُكل تسدید على نحصل أن بإمكاننا

 ،)َیُسوعَ  اْلَمِسیحِ  ِفي اْلَمْجدِ  ِفي ِغَناهُ  ِبَحَسبِ  اْحِتَیاِجُكمْ  ُكلَّ  ِإَلِهي َفَیْمألُ : (یقول ١٩: ٤ فلیبي رسالة في
 أین تعرف أن إذاً  علیك جبفی ،"جدهُ مَ " الذي ُیسمى المكان في كاحتیاجات كل بتسدید سیقوم اهللا كان ذاوإ 

 حیاتك في اهللا یتحرك ألن ُمنتظراً  تبقى أن علیك سیتوجب فأنه وٕاال دائمًا، فیه تتواجد وأن ،المجد ذلك یتواجد
 القطار محطة في الُركاب نقل حافلة تنتظر كنت إذا: على سبیل المثالف الخطأ، المكان في أنتتتواجد  بینما
 فیها تأتي التي المحطة عن تبحث أن علیك بل الخطأ، المكان في تنتظر ألنك أبداً  الحافلة تأتیك فلن

 ببساطة فهي اهللا عن نستعملها عندما" مجد" فكلمة فیه، نوَجدَ  وأن اهللا مجد مكان نجد أن علینا نعم،. الحافلة
 . )تواجده مكان( أي محضره تعني

 في اهللا یغرسها التي البذار وهي لنا، وعوده هي فكلمته لصوته، نسمع وأن محضره إلى ندخل أن علینا
 . قلوبنا داخل في جیداً  ورعایتها بها هتمامباال ُقمنا ذاإ جیدة ثماراً  النهایة في ستُنِتج والتي قلوبنا

 . اهللا لدى جداً  همالمُ  يءالش هو حیاتنا في اإلثمارإن 
دُ  ِبَهَذا: (یقول ٨: ١٥ یوحنا بشارة في  . )تَالِمیِذي َفَتُكوُنونَ  َكِثیرٍ  ِبَثَمرٍ  تَْأُتوا َأنْ  َأِبي َیَتَمجَّ
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 ما إلى النظر دون بثمر نأتي أن على والتركیز جدید من مجهوداتنا كل توجیه إعادة إلى بحاجة إننا
 . سابقاً  علیه كنا

 ؟يءالش نفس أیضاً  نحن نفعل فهل بثمر، لیأتي آدم ُخِلقَ  لقد
 االْرَض  َواْمالوا َواْكُثُروا اْثِمُروا«: َلُهمْ  َوَقالَ  اهللاُ  َوَباَرَكُهمُ : (یقول ٢٩-٢٨: ١ التكوین سفر ففي

: اهللاُ  َوَقالَ . »االْرضِ  َعَلى َیِدبُّ  َحَیَوانٍ  ُكلِّ  َوَعَلى السََّماءِ  َطْیرِ  َوَعَلى اْلَبْحرِ  َسَمكِ  َعَلى َوَتَسلَُّطوا َواْخِضُعوَها
 َیُكونُ  َلُكمْ  ِبْزرا ُیْبِزرُ  َشَجرٍ  َثَمرُ  ِفیهِ  َشَجرٍ  َوُكلَّ  االْرضِ  ُكلِّ  َوْجهِ  ىَعلَ  ِبْزرا ُیْبِزرُ  َبْقلٍ  ُكلَّ  اْعَطْیُتُكمْ  َقدْ  انِّي«

 . )َطَعاما
 نكون وأن الجسد احتیاجات تلبیة ألجل الُمستمرة صراعاتنا عن نتوب وأن نتغیر بأن یسوع أوصانا لقد
 َألنَّهُ  ُتوُبوا«:  َوَیُقولُ  َیْكِرزُ  َیُسوعُ  اْبَتَدأَ  الزََّمانِ  َذِلكَ  ِمنْ ( ١٧: ٤ متى بشارة في یقول إذ حیاتنا، في ُمثمرین

 الشخصیة اتجاهاتكو  طرقك عن والتوبة التغییر طریق تسلك فعندما لذلك ،)»السََّماَواتِ  َمَلُكوتُ  اْقَتَربَ  َقدِ 
 . حیاتك في بوضوحٍ  تلمسه أن بإمكانك وسیكون منك جداً  قریباً  اهللا ملكوت ترى أن بإمكانك سیكون فعندئذٍ 
 علینا بأنه أؤمن فأنا اهللا؟ ملكوت وماهو ماذا؟ عن أتوب بذلك؟ یسوع یعني كان ماذا: أیضاً  تتساءل قد

 لحیاةإلى ا الذي یؤدي اهللا ملكوت وبحسب الحیاة طریق في نسلك وأن العالم بطرق السلوك عن نتوب أن
 لمجرد فقط) الردیئة طرقكم عن وتوبوا الخطیئة عن كفوا( الناس ألولئك یقل لم یسوع بأن أیضاً  وأؤمن األبدیة،
 . الحیاة هذه في للعیش طریقاً  لنا ویرسم ُیرینا كان فقد القول،

 إن. بعد دْ دَ ُتسَ  لم التي همحتیاجاتال تسدیدٍ  على للحصول والذاتیة العالمیة الطرق كافة الناس یستخدم
 . )باألهمیة الشعور( بنا الُمحیطین الناس في والتأثیر األمان الُحب، هي الرئیسیة نااحتیاجات
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 بطرس رسالة إقرأ والتقوى؟ للحیاة هو ما كل لنا سُتسدد التي هي اهللا وعود بأن قائالً  بطرس لنا یكتب ألم
 . ٤-٣: ١ الثانیة

 العالم بأن حقیقة تصدیق یمكنهم وال العالم، إلى بذهابهم همحتیاجاتال تسدید على الحصول الناس ُیحاول
 بإمكانهم نَ أ متوقعین ذواتهم إلثبات فاشلة بمحاوالت الثغرة هذه دسَ  فیحاولون هم،احتیاجات ُیسدد أن مكنهیُ  ال
 فتتكون الشكوك، وتأتي ناك،هُ  ما خطأٌ  ثمة بأن یشعرون ذلك وبعد أفضل، بصورة تسیر األمور یجعلوا أن

 هذه تقبل الناس فإن ولألسف أكاذیبه، بترویج الشیطان ویبدأ وشخصه، اهللا أحكام عن ةخاطيء صورة لدیهم
 . اهللا كلمة في الُمعلن الحق في بالَشكْ  وتبدأ األكاذیب
 الصحیحة؟ اإلجابة هي ما إذًا،

 الذاتیة؟ طرقنا عن ّولحَ التَ  خالل من اهللا ملكوت على نحصل كیف
 ماذا ُترى،. والحصاد الزرع َمَثل في ُمعَلنٌ  اهللا ملكوت ِسر بأن ١١: ٤ مرقس بشارة في یسوع قاللقد 

 !اهللا كلمة وحصاد زرع إنه نعم، والحصاد؟ بالزرع یقصد
 . الزرع لعملیة النهائیة الُمحِصلة هو اإلثمار

 ِسرُ  هو هذا بأن وقال المبدأ، هذا خالل من إدارَتهُ  تتم اهللا ملكوت بأن ٤ مرقس بشارة في یسوع قاللقد 
 اإلنسان، قلب في المغروسة اهللا كلمة على تؤسس فالحیاة الِسر؟ هذا هو ما ُترى یا ُهنا، والسؤال الملكوت،

 من اهللا كلمة سرقة ُیحاول الشیطان من یأتي الذي أللمٕان او  األلم، مع جنب إلى جنباً  تحدث النمو عملیة وٕان
 . بالثمار الرب يءمج أنت تنتظر بینما حیاتك

 العالم، على وال ذواتنا على ولیس اهللا كلمة على بالكامل وُمتكلین ُمعتمدین أشخاصاً  نكون أن یجب
 . اهللا كلمة في الكاِمنة العظیمة القوة على الكامل اإلتكال هي اهللا على لإلتكال الوحیدة والطریقة
 كلمة مع التعامل في بارعین نكون أن ما بقدر الحیاة مع التعامل في بارعین نكون ألن بحاجة لسناإننا 

 . اهللا
 الحاجات على اإلتكال من التغییر نحو خطوة تأخذ أن( آخر وبمعنى التوبة، وهي أخرى طریقة هناك إن
 اآلن یدیكَ  ُمتناَول في اهللا ملكوت ألن ،)العالم نظام أو ذاتك على اإلتكال من تغییر. والضروریة الماسة

 ما ُكل لتُنِتج تنمو والتي قلبك في المغروسة اهللا كلمة بذار هو ٤ مرقس بشارة في ُوِصفَ  كما اهللا وملكوت(
 . )والتقوى للحیاة تحتاجه

 . حیاتك على ُتسیطر بأن اهللا لنعمة السماح
 . ٣٣: ٦متى بشارة ،)َلُكمْ  ُتزَادُ  ُكلَُّها َوَهِذهِ  َوِبرَّهُ  اللَّهِ  َمَلُكوتَ  َأوَّالً  اْطُلُبوا َلِكنِ (
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 من نتحول فأننا نتوب عندما أو طرقنا عن نرجع عندما بأننا یقول ١٦: ٢٦ الرسل أعمال سفر في
 . اهللا سلطان إلى الشیطان سلطان

 . اهللا یریدهُ  وما نحن نحتاجه ما لُكل واحدٌ  الثمار، من أنواع ثالثة هناك
 . ثمر الروح القدس .١

 إقرأ. للمسیح ُمشابهین یجعلنا الذي هو الثمر وهذا فینا، الُمتجسدة اهللا شخصیة الداخلي، الثمر هو هذا
وحِ  َثَمرُ  وَأمَّا( ٢٣-٢٢: ٥ غالطیة رسالة  َوَداَعةٌ  ِإیَمانٌ  َصَالٌح، ُلْطفٌ  َأَناةٍ  ُطولُ  َسَالٌم، َفَرحٌ  َمَحبَّةٌ : َفُهوَ  الرُّ
 . )َناُموٌس  َلْیَس  َهِذهِ  َأْمثَالِ  ِضدَّ . َتَعفُّفٌ 

 . الثمار الخاصة بحیاتنا الشخصیة .٢
 مع یتفق وهذا. . . إلخ األموال، الجسد، الصحة، العائلة، الُمجتمع،: مثل ُمتعددة جوانب یتضمن هذاإن 

 َأنَّ  َكَما َوَصِحیحاً، َناِجحاً  َتُكونَ  َأنْ  َأُرومُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ِفي اْلَحِبیُب، َأیَُّها( ٢: ١ الثالثة یوحنا رسالة في ُذِكرَ  ما
 كورنثوس رسالة إقرأ. شخصیتي تغیرت عندما ياحتیاجات من الكثیر تسدید اختبرت لقد ،)َناِجَحةٌ  َنْفَسكَ 
 َرِعیَّةً  َیْرَعى َمنْ  َأوْ  َیْأُكُل؟ الَ  َثَمرِهِ  َوِمنْ  َكْرماً  َیْغِرُس  َوَمنْ  َنْفِسِه؟ ِبَنَفَقةِ  َقطُّ  َتَجنَّدَ  َمنْ : (یقول إذ ٧: ٩ األولى
 . )َیْأُكُل؟ الَ  الرَِّعیَّةِ  َلَبنِ  َوِمنْ 

 الزَّاِرعُ  َیْفَرحَ  ِلَكيْ  اَألَبِدیَّةِ  ِلْلَحَیاةِ  َثَمراً  َوَیْجَمعُ  ُأْجَرةً  َیْأُخذُ  َواْلَحاِصدُ : (یقول أیضاً  ٣٦: ٤ یوحنا بشارة في
 . )َمعاً  َواْلَحاِصدُ 

 . إختبار شخصي
 من نااحتیاجات لتلبیة كافیة غیر وارداتنا المالیة كانت عندما حقیقة مالیة أزمة في دخلنا ١٩٨٣ سنة في
 ُمشكلتي بخصوص الرب مع ُمتكلماً  المحلیة الُمتنزهات إحدى في الرب مع وحدي فاختلیت المتوقعة، النفقات

 . برجلي الحجارة وأرُكلُ  أتمشى وُكنتُ  هذه،
 ٨: ٩ الثانیة كورنثوس رسالة في مكتوب هو بما آمنت إن: الري یا: قائالً  بوضوح لي الرب فتكلم
 ،استطاعتك قدر یومك خالل مرات عدة الكالم هذا رددتَ  وٕان قلبك، وفي فمك في الكالم هذا ووضعت

 األدنى الحد عن الرب فأخبرت میزانیتك؟ هي ما بالُمناسبة،: سائالً  الرب واستطرد ك،احتیاجات بتسدید فسأقوم
 أخبرت الذي الحد إلى میزانیتنا إزدادت شهور خمسة من أقل خالل وفي لعائلتي، أحتاجه الذي المال من

 أن وعليَّ  الحالي، الوقت في أیضاً  حیاتي على هذا نعكسا فقد أخرى ناحیة ومن ،بحاجة إلیه بأني الرب
 ياحتیاجات عن الفائضة التقدمات من هائلة مباِلغَ  ُأَقِدمُ  ُكنتُ  حیاتي في السابقة السنوات في بأنه أعترف
 . الكثیرة
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 . )لآلخرین(الثمار الخاصة بالخدمة  .٣
دُ  ِبَهَذا(. حیاتهم في واإلثمار اآلخرین خدمة  بشارة ،)تَالِمیِذي َفَتُكوُنونَ  َكِثیرٍ  ِبَثَمرٍ  تَْأُتوا َأنْ  َأِبي َیَتَمجَّ

 . الجسد أعمال من عمالً  ولیست حقیقیاً  ثمراً  َتُكنْ  لم ما ُتحسب لن للرب فخدمتنا ،٨: ١٥ یوحنا
: اهللاُ  َوَقالَ : (یقول ١١: ١ التكوین سفر في. اإلثمار ألجل داخلها في بذاراً  َتحِملُ  الثمار جمیعإن 

 َوَكانَ . »االْرضِ  َعَلى ِفیهِ  ِبْزرُهُ  َكِجْنِسهِ  َثَمرا َیْعَملُ  َثَمرٍ  َذا َوَشَجرا ِبْزرا ُیْبِزرُ  َوَبْقال ُعْشبا االْرُض  ِلُتْنِبتِ «
 ومن اآلخرین یلمسها ثماراً  تُنِتجُ  البذار وهذه الخارج إلى بذاراً  تفیُض  بداخلنا الثمار تنمو أن فبمجرد ،)َكَذِلكَ 

 . )الخدمة( بـ ُنسمیه ما وهذا حولنا ُهم
 . شخصي إختبار

 أنه مع الُمقدس للكتاب الدولیة المدرسة مثل خدمة على مسؤوالً  أكون بأن ُمسبق تخطیط أي لدي یكن لم
 خالل من لي تكلم بطریقتین، ١٩٩٥ سنة في لي الرب تكلم فقد ذلك، ومع الرب، لخدمة قلباً  دائماً  لدي كان

 . )َكِثیر ُجْندٌ  ِبَها اْلُمَبشِّرَاتُ . َكِلَمةً  ُیْعِطي الرَّبُّ : (یقول الذي ١١: ٦٨ مزمور
 ِطیبِ  َقاُروَرةُ  معها كان التي المرأة قصة عن فیه یتكلم الذي ١٤ مرقس بشارة من أیضاً  لي الرب وتكلم

 هل(: الري یا: آنذاك الرب كلمة فكانت َیسوع، َرْأسِ  َعَلى َوَسَكَبْتهُ  اْلَقاُروَرةَ  َفَكَسَرتِ . الثََّمنِ  َكِثیرِ  َخاِلصٍ  َناِرِدینٍ 
 . )باالرتیاح؟ ُتشِعُرني ألنها فقط جسدي على وتسكبها جواهر من لدیك ما أغلى ستأخذ
! ثماراً  ُتعطي اآلن هيَ  وها قلبي، داخل ُغِرَستْ  ِبذار إلى الرب من لي الُمعطاة الكلمات هذه تحولت لقد

! الثمار نمو في زیادة إلى یؤدي وذلك ثمرة ُكل مع باستمرار تتضاعف البذار هذه أن هو ُهنا الُمثیر الشيءو 
 بطاعتي تعلقی األمر ولكن الناتجة، الثمار بكمیة ُمقارنةً  جداً  قلیالً  ُجهداً  أبذلُ  ننيبأ هو أیضاً  الُممِتع الشيءو 

 ُخَطتي ال اهللا ُخَطة ُأتمم أن أحاول وأنا مني، الرب ُیریده ما فعلن أوأ لقلبي به یتكلم الرب أسمع وما للرب
 . أنا

 الكلمة؟ أو البذار بها تُمر التي العملیات هي ما
 هذا خالل من یعمل اهللا فملكوت الزارع، لْ ثَ مَ  عن ٢١-١: ٤ مرقس بشارة في الُمقدس الكتاب ُیخبرنا

 َلُهمْ  َیُكونُ  َفِباَألْمثَالِ  َخاِرجٍ  ِمنْ  ُهمْ  الَِّذینَ  َوَأمَّا. اللَّهِ  َمَلُكوتِ  ِسرَّ  َتْعِرُفوا َأنْ  َلُكمْ  ُأْعِطيَ  َقدْ : َلُهمْ  َفَقالَ ( ،ْر السِّ 
 . ١١: ٤ مرقس بشارة ،)َشْيءٍ  ُكلُّ 

 اهللا، ملكوت في السلوك كیفیة خالله من ُیعلمنا ُمبسطاً  نظاماً  لْ ثَ المَ  هذا خالل من یسوع أعطانا لقد
 أو التعلیم، ناحیة من ال السباق، هذا في ُمحاباة أیة هناك توجد ال. ثمارنا خالل من اهللا ُنرضي وكیف
 ُمحاباة توجد ال العائلیة، الخلفیة أو ،یةاالجتماع الحالة وال حتى الفهم، وُمستوى الذكاء أو الجنس، أو الُعمر،
 . الُمختلفة المستویات من ُمستوى أیة على إطالقاً 
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 َتْعِرُفوا َأنْ  َلُكمْ  ُأْعِطيَ  َقدْ : َلُهمْ  َفَقالَ : (یقول ١١: ٤ مرقس بشارة وفي ،٢١-١: ٤ مرقس بشارة إقرأ
 . ). . اْلَكِلَمةَ  َیْزَرعُ  اَلزَّاِرعُ . . : (یقول ١٤: ٤ مرقس بشارة وفي ،)اللَّهِ  َمَلُكوتِ  ِسرَّ 

: یقول ٣٢-٣٠: ٤ مرقس بشارة ففي. الخردل حبة أیضاً  ُیشِبهُ  لكنه البذار فقط ُیَشَبهْ  ال اهللا ملكوت إن
 َأْصَغرُ  َفِهيَ  اَألْرضِ  ِفي ُزرَِعتْ  َمَتى َخْرَدلٍ  َحبَّةِ  ِمْثلُ  ُنَمثُِّلُه؟ َمَثلٍ  ِبَأيِّ  َأوْ  اللَّهِ  َمَلُكوتَ  ُنَشبِّهُ  ِبَماَذا« : َوَقالَ (

 َكِبیَرةً  َأْغَصاناً  َوَتْصَنعُ  اْلُبُقولِ  َجِمیعِ  َأْكَبرَ  َوَتِصیرُ  َتْطُلعُ  ُزرَِعتْ  َمَتى َوَلِكنْ . اَألْرضِ  َعَلى الَِّتي اْلُبُزورِ  َجِمیعِ 
 . )»ِظلَِّها َتْحتَ  َتَتآَوى َأنْ  السََّماءِ  ُطُیورُ  َتْسَتِطیعَ  َحتَّى

 حبة بینما نباتات، لتصبح تنمو الخضروات بذار جمیع إن. الحبوب أنواع أصغر هي الخردل حبة إن
 عظیمٌ  شيءٌ  به ِلَتِصفَ  للغایة تافهاً  شیئاً  تأُخذَ  أنب جداً  غریبٌ  شيءل إنه! كبیرة شجرة لُتصبح تنمو الخردل

 وملكوته، اهللا كلمة مع أیضاً  وهكذا! كبیرة شجرة إلى صغیرة ُعشبة تتحول أن الطبیعي من لیس أنه كما! جداً 
 إقرأ. للطیور الخردل حبة تفعل كما حولك من العالم احتیاجاتو  كاحتیاجات جمیع ُتسدد لكنها صغیرة تبدو فقد

 . الخردل حبة بقدر الذي اإلیمان بخصوص ٦: ١٧ لوقا بشارة
 . الطریقتین هاتین بإحدى حیاته یعیش بأن یختار أن فرد كل على یجب

 

 
 

. وحیاتك قلبك في اهللا یزرعها التي البذار سرقة ُیحاولون جنوده وجمیع الشیطانإن ف! جیداً  إنتبه ولكن
 . وتحدیات تجارب دون حیاتك في نموأن تب البذار لهذه یسمح لن الشیطانإن 

 إختیارین لدینا ونحن حتمًا، ستموت الثمار فإن ،العملیة هذه تتم لم وما الثمر، لنمو ُمحددة عملیة هناك
 !الموت أو النمو إما فقط،
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 . لإلثمار اهللا وضعه الذي النظام ُتعتبر والتي الموت، أو النمو لكتاب الرئیسیة الفكرة هنا سنالحظ
 . اإلثمار أجل من اهللا لكلمة الرجوع إلى إننا بحاجة. ١
 الالحقة الفصول في ذكره سیتم ما وهو اهللا، مع حمیمة عالقة على نكون كیف نعرف نأل إننا بحاجة. ٢

 . )الُمتدفق النهر فصل(
 . الموعد أرض في وُسجناءَ  أسرى نكون ال وأن العبودیة أرض من الخروج كیفیة لمعرفة إننا بحاجة. ٣
 . اهللا هو ومن – اهللا شخصیة عن المزید نعرف نأل إننا بحاجة. ٤
 !الجلوس – المسیح في الحقیقیة هویتنا نعرف نأل إننا بحاجة. ٥
 . السلوك – اهللا لكلمة بطاعة نسلك وأن صلیبنا نحمل نأل إننا بحاجة. ٦

 وكیفیة حیاتنا، من اهللا كلمة لیسرق یأتي وكیف) الشیطان أي( جیداً  عدونا نعرف نأل إننا بحاجة. ٧
 . المطلوب بالثمر لكي ناتي علیه االنتصارو  مقاومته
 وهي فعالة،هي و  اهللا، كلمة على مبنیة وهي الموت، أو النمو سلسلة في الدروس مجموعة هي هذهإن 

 استخدام في یوماً  یتوانى لم اهللا بأن أشهد أن أستطیعفإنني  الشخصي المستوى وعلى اهللا، كلمة لنا ُتَعِلُمهُ  ما
 . حیاتي في المرحلیة العملیات هذه

 . ني ووتشمانخادم الرب  كتابات من مقتبسة )والثبات السلوك الجلوس،( لـ الرئیسیة الفكرةإن 
 من یتجزأ ال جزءٌ  هي االضطهاداتو  اآلالم بأن ،قائالً  وُینبهنا ٢٧-١٨: ١٥ یوحنا بشارة في یسوع ُیخبرنا

 . سُیعزینا الذي هو القدس الروح وبأن اإلثمار، عملیة
 َوإِنْ  َفَسَیْضَطِهُدوَنُكمْ  اْضَطَهُدوِني َقدِ  َكاُنوا ِإنْ . َسیِِّدهِ  ِمنْ  َأْعَظمَ  َعْبدٌ  َلْیَس : َلُكمْ  ُقْلُتهُ  الَِّذي اْلكَالمَ  ُاْذُكُروا(
 . ٢٠: ١٥ یوحنا بشارة ،)كَالَمُكمْ  َفَسَیْحَفُظونَ  كَالِمي َحِفُظوا َقدْ  َكاُنوا

 وُمساعدیه الشیطان ألن ،همحتیاجاتال تسدید على الحصول من أبداً  یتمكنون ال الناس من العدید إن
 واآلالم والِمحنْ  اربوالتجّ  االضطهادات بأن جیداً  نعرف أن علینا. بثمارها تأتي أن قبل منهم الكلمة یسرقون

 نكون أن فعلینا العكس، على بل حیاتنا، في للثمار نمو یوجد ال بأنه اإلطالق على تعني ال بها نمر التي
 !ُمستمرٍ  نموٍ  في الثمار بأن لنا واضحة عالمات هي ُكلها األمور هذه بأن ُندرك وأن ُحكماء

 . الغذاء إلى تحتاج البذارإن 
 المؤمن لنمو وطریقة عملیة هناكإن . تنمو لكي والمعادن المیاه بعض إلىبحاجة  المغروسة البذار إن

 بصورة سینمو المؤمن أن من للتأكد اهللا مع بالتعاون الطریقة وتلك العملیة تلك فهم ویجب یسوع، المسیح في
 . النمو لذلك الالزمة والمعادن والفیتامینات المیاه على یحتوي الموت أو النمو منهج بأن نؤمن وٕاننا صحیحة،
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 إن. "الموعد أرض في أسیراً " المؤمن جعل إلى سیؤدي بالتأكید اهللا مع الشركة رفض أو/ و الجهل إن
 كانوا اهللا شعب بأن المقدس الكتاب لنا یذكر القضاة سفر ففي میعادهم، أرض في هذا اختبروا إسرائیل شعب
 الُحریة اختبروا ألُناسٍ  مثالٌ  وشعبه وجدعون اهللا، مع عهد عالقة في كونهم من بالرغم أعداءهم لدى أسرى
 . أعدائهم ید في أسرى كانوا بعدما

 واإلدمان بالذنب والشعور للخوف أسرى یكونوا أن الرب لشعب فیمكن أیضًا، الیوم الطریقة وبنفس
 . الروحیین األعداء باقي وكافة والكبریاء النفس بصغر والشعور
 فهو الثمر، هي النمو لعملیة النهائیة النتیجة وٕان! النمو هي األسر في البقاء لَتَجُنبْ  الوحیدة الطریقة إن
. بالمسیح مؤمن كل داخل في" الكرازي الُبعد" وٕاظهار تنمیة إلى سیؤدي والذي الكرمة في للثبات نتیجة أیضاً 
 سفر في موضح هو كما الحروب جمیع اجتیاز بعد النهائیة النتیجة هو كان فالثمر الرؤیا، سفر إلى أنظر
 . ٢٢ – ٢٠ واألصحاحات الرؤیا

 :الموت أو النمو عملیة في رئیسیة فئات سبعة ُهناك
 

 )اإلثمار هدف(     الثمر
 )اهللا مع الحمیمة العالقة(    الُمتدفق النهر
 )الُمحَتَملة حالتنا(   الموعد أرض في أسرى
 )اهللا شخصیة(     اهللا هو من

 )المسیح في مكانتنا(     الجلوس
 )مسؤولیاتنا(     السلوك
 )الروحیة الحرب في ُنصرتُنا(     الثبات

 
 . األولى الدراسیة الحلقة من األول القسم ُتشكل التي السبعة الرئیسیة الدروس هي هذهإن 
 المضمار، في الركض بـ تتعلق إضافیة دوس ٤ شملی الثانیة الدراسیة الحلقة من الثاني القسمإن 
 . القدس بالروح والمعمودیة والتحریر، الشیاطین الصلیب،
 هذا ستكمالال یقرأها أن للدارس ُیمكن والتي أعاله المذكورة المواضیع من لُكل ُمتعددة فردیة دروس توجد

 إلى وصوالً  الدراسة وستواصل أعاله المذكورة الدروس بدراسة أنت ستقوم المنهج هذا وفي الُمَوسَّع، المنهج
) الجلوس( درسًا، ١٨ من تتألف) اهللا هو من( المثال، سبیل فعلى الرئیسیة، المواضیع في الُمتضمنة الدروس
 في المزید وُهنالك درسًا، ١١ من تتألف) الثبات( درسًا، ٤١ من تتألف) السلوك( درسًا، ١٣ من تتألف

۲٤ 



 الثمر -الفصل األول 

 عشر اإلحدى الدروس ودراسة قراءة إنهاءك بعد االستمرار وعدم التوقف تختار أن ُیمكنك. الثالث المنهج
 ١٠٠ من أكثر من یتألف والذي بالكامل المنهج وٕانهاء االستمرار تختار أن أو الكتاب، هذا في الموجودة

 . درساً 
 . روحیاً  مؤثرین نكون أن وكیف نتعلم كیف نعرف أن لنا جداً  الُمهم من
 في الموجودة المعلومات خالل من األرضیة األمور نتعلم بینما الروحیة األمور نتعلم أن ُیمكننا ال
 ُمختلف األمرإن ف اهللا مع عالقتنا خالل فمن ذلك ومع العملیة، هذه من جزء هي أذهاننا فإن بالطبع. أذهاننا
 الحاضر، الوقت في لنا وواضحٌ  مكشوفٌ  شيء أو أمرٌ  هو واإلعالن اهللا، من اإلعالن نستقبل فنحن تمامًا،

 الروحیة عیوننا على حجاباً  وضع فالشیطان رؤیته، باستطاعتنا یُكن ولم عنا محجوبٌ  السابق في كانقد و 
 عندما أنناب هو ُهنا نعرفهُ  أن الُمهم يءالشٕان و  ،)٤: ٤ الثانیة كورنثوس رسالة( نراه أن نستطیع ال كيل

 أن علینا اهللا من إعالن أو حق كل استقبال فمع كثمرة، ولیس كبذرة نستقبله إنناف اهللا من اإلعالن نستقبل
 وبالتالي شخصهُ  عن ما شیئاً  لنا ُیعلن فاهللا والثبات، السلوك الجلوس، اهللا، هو من: اآلتیة المراحل عبر نأخذه
 لن الشیطان فإن وبالتأكید ،)به نسلك أن( ُنطیعه ثم ومن ،)الجلوس( حیاتنا على وُنطبقه الحق هذا نأخذ

 العملیة هذه في َنسُلكْ  عندما. )ونواجه نثبت( أن علینا یتوجب وحینئذٍ  الكلمة، لیسرق یأتي فهو یتركنا،
 یوضح الذي الكتابي الشاهد وهو الرابع اإلصحاح مرقس بشارة أنظر. ُنثمر أن سُیمكننا فحینئذٍ  ،المرحلیة

 . العملیة هذه مسیرة
 من فیها نجتازُ  ُمستمرة عملیة هي بل ُكَلها، حیاتنا في واحدٌ  كبیرٌ  حدثٌ  ُمجرد لیست التلمذة عملیة إن

 والمواجهة المقاومة حالة في نكون وقد تنتهي، ال عملیة وهي حیاتنا، مواسم من موسم كل في آلخر وقتٍ 
 . حیاتنا من آخر وقتٍ  في آخر ألمرٍ  الجلوس حالة وفي حیاتنا، في ما ألمرٍ 

     :الموت أو النمو لمنهاج شاملٌ  ُملخٌص  یلي وفیما
 . اهللا وكلمة اهللا ملكوت في الثقة. )الدرس هذا موضوعوهو ( الثمر
 ونحتاج الشركة، خالل من والكرمة الُغصن بین والثبات الدائم االتصال على الُمحافظة. الُمتدفق النهر

 شركتك وقت في تختبره أن یمكنك وبسیط كتابي شيء وهذا الیومیة، حیاتنا في اهللا حضور أن نختبر أیضاً 
 الجنس إلى اهللا هیكل من الُمتدفق النهر عن أّدقْ  بتفاصیل ٤٧ حزقیال سفر ُیخبرنا. اهللا مع الشخصي

 !الحقیقیة الخدمة تسبق اهللا مع الحمیمة وعالقتنا اهللا، هیكل نحن. البشري
 وبالتالي بثمر تأتي ال التي كاألغصان نكون فال نتحرر أن علینا. الموعد أرض في وأسرى ُسجناء

 في یسُكنُ  وكان الرب، مع عهدٍ  عالقة فيو  إسرائیلیاً  كان فقد لنا، ثالٌ مِ  هو جدعونإن . النار في وُتلقى تُقطع
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 الذین  األعداء نوع هو ما ُترى،. أعدائه ید في أسیراً  زالیال كان ولكنهُ  له، الرب أعطاها التي الموعد أرض
 منهم؟ نتحرر وكیف ؟ونناقیدُ یُ 

 سنأخذ. شیئاً  نفعل أن نستطیع ال بدونه ٕانناو  اهللا، هو بمن دائماً  أنُفسنا ُنذّكر نأل إننا بحاجة. اهللا هو من
 وسوف القدس، والروح اإلبن اآلب، الثالوث، مثل جوانب إلى نتطرق وسوف اهللا، شخصیة عن سریعة لمحة

 . اآلن اهللا هو ومن العذراوي والمیالد اهللا، كلمة إلى أیضاً  نتطرق
 وكیفیة تتعلمه ما وتفهم تعرف أن المسیح لیسوع كتلمیذ جداً  الضروري من. الثبات السلوك، الجلوس،

 والعقائد التعالیم تكون ما وكثیراً  ها،لَتَعُلم بحاجة أنكب تشعر ومختلفة كثیرة أموراً  هناك أنب یبدو وقد تعلمه،
 . البعض بعضها مع ُمتناقضة وكأنها وتبدو تشویش حالة في

 دائماً  ُمتاحة فالنعمة اآلخر، الجانب ومن ُمقدسة، حیاةً  نعیش ألن الجهاد إلى نحتاج المثال، سبیل على
 بنفس نحیا أم اهللا كلمة بحسب ونسلك نحیا هل الحالة؟ هذه مثل في نفعل أن علینا فماذا. أخطائنا برغم

 اهللا؟ نعمة ُمنتظرین القدیمة حیاتنا إسلوب
 تمت أفسس رسالة وفي ،)الظاهري التناقض( التشویش هذا بحل ستقوم والثبات السلوك الجلوس، فكرة إن
 وكتابه ١"ووتشمان ني" الرب خادم وٕالى اهللا نعمة إلى یعودُ  الكبیر والفضل الثالثة، األمور هذه ُمعالجة

 . الثبات السلوك، الجلوس،
 . الجلوس

 اهللا ُیرید ،)َیُسوعَ  اْلَمِسیحِ  ِفي السََّماِویَّاتِ  ِفي َمَعهُ  َوَأْجَلَسَنا َمَعُه، َوَأَقاَمَنا: (یقول ٦: ٢ أفسس رسالة في
 فصلیب الصلیب، على موته خالل من لخالصنا والِزمٌ  ضروريٌ  هو ما ُكل لَ أكمَ  قد یسوع بأن نعرف أن ِمنا

 أن علینا. ثانیةً  وولدنا العتیق، إنساننا مات وقد فیه، جدیدة خلیقة ناجعل األموات بین من وقیامته المسیح
 عدد الُمهم فلیس ألجلنا، اهللا أتمهُ  قد مال سوى قبولنا شیئًا، نفعل لم وبأننا العمل، أَتمَ  قد اهللا بأن نعرف

 . الناموس تحت بعد لسنا إذ لنا، ُمتاحٌ  فالُغفران فصاعدًا، اآلن من بها سنقوم التي األخطاء
 . السلوك

، ِفي اَألِسیرَ  َأَنا ِإَلْیُكْم، َفَأْطُلبُ : (یقول ١: ٤ أفسس رسالة في  الَِّتي ِللدَّْعَوةِ  َیِحقُّ  َكَما َتْسُلُكوا َأنْ  الرَّبِّ
 للمسیح تلمیذاً  تكون بأن تطلب أن علیك ،المسیح في جدیدٌ  شخٌص  بأنك عرفت وقد واآلن ،)ِبَها ُدِعیُتمْ 

 والِبر، القداسة حیاة تحیا ألن ُدعیتَ  لقد. الناموس تحت شخصاً  ولیس القدس الروح ِمثال على حیاً  وشخصاً 
 في التي اهللا حیاة الظاهریة حیاتك ُتطابق لكي بل ،االستحسان أو الخالص على للحصول وسیلة لیست وهذه

 لیس إذ الطیور، كباقي وتسُلك تحیا دائماً  فالطیور دائمًا، الحیاة في السلوك طریقة یختار من وأنت داخلك،

 ۱۹۸۹وتشمان ني، دار تیندال للنشر، : الجلوس، السلوك والثبات لخادم الرب ۱

۲٦ 

                                                           



 الثمر -الفصل األول 

 الشخص حال مثل حالهُ  الحیاة في والسلوك العیش یختار أن المؤمن للشخص ُیمكن لكن، آخر، خیارٌ  لها
 دون من طویلة ولفترة الخطیة في المؤمن سلك إن ألنه جدًا، وخطیرٌ  صعبٌ  ختیارٌ ا وهذا ،الخاطيء
 أو ُمعین نظام على ُنشجع ال إننا. حیاته في یحدث أن وشیك إرتداد إلى سیؤدي فذلك والتوبة اإلعتراف

 . الُنصرة طریق إلى دائماً  تقودنا اهللا نعمة بأن أذهاننا في دائماً  نضع أن یجب بل بالناموس، الحرفي العمل
قد  فیسوع مرتین، الموت یتطلب ، فإن ذلكالعهد هذا إتمام وألجل العهد، بدم اهللا مع عالقة في اآلن إننا

 . أیضاً  بدورنا نقوم ألن مدعوین ٕانناو  بالكامل، بدوره قامَ 
 َوَیْحِملْ  َنْفَسهُ  َفْلُیْنِكرْ  َورَاِئي َیْأِتيَ  َأنْ  َأَحدٌ  َأرَادَ  ِإنْ : ِلْلَجِمیعِ  َوَقالَ : (یقول ٢٤-٢٣: ٩ لوقا بشارة في
 . )ُیَخلُِّصَها َفَهَذا َأْجِلي ِمنْ  َنْفَسهُ  ُیْهِلكُ  َوَمنْ  ُیْهِلُكَها َنْفَسهُ  ُیَخلَِّص  َأنْ  َأرَادَ  َمنْ  َفِإنَّ . َوَیْتَبْعِني َیْومٍ  ُكلَّ  َصِلیَبهُ 

 . الثبات
 أي( بعضهما مع الصلیبان یتحد عندما العدو ضد ُمضاعفة قوة ُهناك. العدو تجاه الشخصي موقفنا

 إلى اهللا یقودنا بینما إبلیس مكاید ضد نثبت بأن ١٠: ٦ أفسس رسالة خبرناتُ . )نحن صلیبنا+  المسیح صلیب
 والطمأنینة الراحة سُیعطینا القدس الروح لكن ،اضطراباتو  حروب ُهناك وستكون بها، وعدنا التي األرض
 َتْثُبُتوا َأنْ  َتْقِدُروا ِلَكيْ  اْلَكاِملَ  اهللاِ  ِسَالحَ  اْلَبُسوا( ١١: ٦ أفسس رسالة في یقول. الحرب وسط في والسالم

 . )ِإْبِلیَس  َمَكاِیدِ  ِضدَّ 
 وتدمیر وسرقة قتلنا، في یرغب الذي الشیطان وهو ونشیطاً  حیاً  عدواً  ُهناك بأن جیداً  نعرف أن نحتاج

 وجود أو مكانة أیة لك توجد ال بأنه إقناعك ُمحاوالً  علیك سیكذب وهو! جداً  حقیقيٌ  عدوٌ  فهو وعوائلنا، حیاتنا
 فالشیطان القدیمة، الجسدیة وبطبیعتك الشریرة العالم ُطُرق في تسلك أن علكجَ  ُمحاوالً  وسُیجربك الحیاة، في
 . وُیجِرُبنا علینا یكذب بأن الُسلطانله  ُأعطيَّ  فقد ذلك، ومع المسیح، یسوع صلیب خالل من هزیمتهُ  تمت قد

 وظروفنا فعواطفنا سهلة، لیست الغالبة المسیحیة فالحیاة علیها، نتغلب أن یجب التي األمور بعض ُهناك
 العدو ضد ثباتنا في استمرینا إن ولكن، والثبات، السلوك الجلوس، األمور هذه بخصوص الكذب إلى تمیل

 حینئذٍ  والتوبة، الروح في سلوكنا وبعد المسیح، في نحن ومن مكانتنا معرفة على حصولنا بعد) الشیطان(
 . والغلبة الُنصرة تأتي أن إلى نثُبتْ  أن بإمكاننا سیكون

 ُنصرة في وسنبقى السماء، إلى ذهابنا لحین الشیطان مملكة ضد الُكبرى الحرب في ُمشتركین سنظلُ 
 . الصحیح مكاننا في ثبتنا إن مرة ُكل في دائمة

 اهللاُ  ُیَباِرُكَنا. َغلََّتَها َأْعَطتْ  اَألْرُض . ُكلُُّهمُ  الشُُّعوبُ  َیْحَمُدكَ . اهللاُ  َیا الشُُّعوبُ  َیْحَمُدكَ ( ٦-٥: ٦٧ مزمور
 . )ِإَلُهَنا
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 الثاني الفصل
 الُمتدفق النهر

 
 )٦(. یونیو ٢٠ ،)ني وتشمان( خادم الربل البریة في مائدة كتاب من ُمقتبسة

 ِبُكلِّ  الشََّهاَدةِ  تَاُبوتِ  َعَلى اللََّذْینِ  اْلَكُروَبْینِ  َبْینِ  ِمنْ  اْلِغَطاءِ  َعَلى ِمنْ  َمَعكَ  َواَتَكلَّمُ  ُهَناكَ  ِبكَ  اْجَتِمعُ  َواَنا(
 . ٢٢: ٢٥ الخروج سفر ،)اْسرَاِئیلَ  َبِني اَلى ِبهِ  اوِصیكَ  َما

 یوجد حیث النعمة عرش فعند نعم،. مجدهُ  هي نعم اهللا؟ مع شركتنا علیها تُبنى التي األساسات هي ما
 نجد أن بإمكاننا سیكون فقط وُهناك مجده، في اهللا ُیستعلن حیث اهللا مع شركتنا مكان هو فهناك اْلَكُروَبْینِ 
 فقط رحمةً  ُیظهر أن یستطیع أنه كال، كان؟ أینما رحمةً  ُیِظهرَ  أن اهللا یستطیع أال. الرحمة عرش عند الرحمة
 . الكاروب عن الرحمة عرش بفصل یقوم لن فهو مجدُه، ُیستعلنُ  حیُثما

 هللا یمكن وهكذا اهللا، مع الخاطيء لإلنسان شركة ُهناك تكون ألن اإلمكانیة أعطى المسفوك یسوع دم إن
 فإن ولهذا نفسُه، ُینكر أن دون اإلنسان مع یتعامل أن ویستطیع لمجدِه، إنتهاكٌ  یحُدثَ  أن دون رحمةً  ُیظهر

 جداً  ضروريٌ  فهذا شك بال. واإلنسان اهللا بین ما القائمة العالقة تلك ألجل جداً  ضروريٌ  المسیح یسوع دم
 إلى أنُظرُ  بل الكریم، الدم إلى أنُظرُ  ال فأنا الرحمة عرش في الدم مع أنسجم فعندما. العالقة قمة لیس ولكنهُ 

 . مكشوف بوجهٍ  اهللا مجد نرى أن بإمكاننا ویكون الحجاب ُیرَفعُ  حیثُ  المجد،
 تختبر أن یتضمن وهذا اهللا، مع الدائمة الحمیمة العالقة تلك الختبار مؤهلٌ  فأنت هللا كإبن لك بالنسبة

 على یؤكد السادس واألصحاح متى بشارة في. بكثیر ذلك من وأكثر بل محضره، في معه الشركة ُمتعة
 ببساطة فهي للصالة األخرى النتائج وأما نفسُه، اهللا هي ُهنا والُمجازاة فالُمكافأة الُمستجابة، الصالة ُمجازاة
 ثمنٌ  ُهناك ولكن ذلك، بِ لَ طَ  في صادقاً  ُكنت إن المسیح مع الشركة ُعمق في تكون أن بإمكانك. ثانویة أمور
 وأیضاً  ،)٢١: ١٤ یوحنا بشارة( وُیطیعونهُ  له یخضعون الذین آلولئك ذاته عن ُیعلن فاهللا تدفعُه، أن علیك
 عن بعیداً  فیه لنطلبهُ  للرب وقتاً  ُنخصص أن وعلینا نقیة، قلب وبدوافع وَتَوُقعٍ  باجتهادٍ  یطلبونهُ  للذین ذاته ُیعلن
 من فاطلب والقداسة للبر جائعاً  تُكن لم وٕان والقداسة، الِبر إلى والِعطاش یاعالج ُیكرم فاهللا حولنا، ُهم من ُكل
 . الجوع من النوع هذا ُیعطیك أن اهللا

 الدخول عن أتكلم فأنا تمامًا، ُمختلفٌ  شيء عن أتكلمُ  ولكنني أبدًا، ُیفارقنا ال اهللا حضور بأن نعلم نحن
 العبادة عن ُمختلفٌ  الشيء فهذا جدًا، الخاص ومجدهُ  اهللا رهبة فیه توجد الذي المكان إلى ،مجدهِ  مكان إلى

 !أقداسهِ  ُقدس في وحدكما واهللا أنت تتواجد فُهناك الجماعیة،
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 مع اللقاء، من النوع هذا في المادي جسدك في ملموسة إظهارات أیة ُهناك تكون أن الضروري من لیس
 أن فبإمكانك والهادئ، العمیق الداخلي التواصل من نوع عن عبارة تكون وقد أیضًا، ذلك تشمل أن ُیمكن أنه

 القدس، بالروح عمیقة معمودیة عن أتكلم إنني. األبد إلى حیاتك وتتغیر تتحول فیها التي للدرجة مجدهُ  تختبر
 وتحرق تجتاحك التي الُمقدسة طبیعته أعني إنني ذلك، بعد هو ما بل القدس، الروح عطایا بها أعني وال

، "محضره"نني عندما أستعمل كلمة بأوبینما تستمر في القراءة ستعرف . ئةالخاط الجسدیة طبیعتك وتُبید
 . أتكلم عن الُبعد العمیق جدًا من العالم الروحي نينإف

 وهذه اهللا، یضعها التي للشروط خضوعه خالل من المسیح مع العمیقة الشركة یختبر أن المؤمن بإمكان
 َوُكلُّ ( دائمًا، كلمتهُ  ُیطیع وأن حیاته، على وسیداً  رباً  وُیعلنهُ  للمسیح المؤمن یخضع أن هي ببساطة الشروط

وحِ  َواْلُمْنَسِحقِ  اْلِمْسِكینِ  ِإَلى: َأْنُظرُ  َهَذا َوإَِلى. الرَّبُّ  َیُقولُ  َهِذهِ  ُكلُّ  َفَكاَنتْ  َیِدي َصَنَعْتَها َهِذهِ   ِمنْ  َواْلُمْرَتِعدِ  الرُّ
 والرجوع التوبة في الرغبة هي التواضع طبیعة في الرئیسیة الصفات أحد إن ،٢: ٦٦ إشعیاء سفر ،)َكَالِمي

 . التغییر من النوع هذا أو التوبة لهذه تحتاج ال اهللا طبیعة ولكن القدیمة، ئةالخاط الطرق عن
 المؤمنین من للعدیدبالنسبة  لها منفعة وال قدیمة أموراً  األولى للوهلة اهللا وضعها التي الشروط لنا تبدو قد

 فیه، یكونوا ال أن بهم الُمفترض من أسرٍ  في بالمسیح المؤمنین من والعدید الكثیر، تعني أنها إال بالمسیح،
 ال فهم أسف وبكل اآلن ولكن اهللا، ومع أنفسهم مع الحق في ساوموا حیاتهم من ُمعینة مرحلة فيو  ولكنهم
 من سجنه أبواب على العدو ُیبقي األحیان أغلب وفي العدو، لدى ومسجونین مأسورین بأنهم حتى ُیدركون
 . جداً  ُمتدینة ونشاطات وسائل خالل

 لذا والمواجهات، التحدیات ِمن نوعٍ  أي ویرفضون األلم، یواجهوا أن یریدون ال المؤمنین من الكثیر إن
 والَتَدُینْ  بالقوانین، یعیشون وآخرون اهللا، من دائماً  األفضل هو ما یستقبلون وال الحق، في ُیساومون فُهم

 الو . اهللا ُیرضون بذلك بأنهم یشعرون وهم القداسة، مظاهر من نوع أداء في أو الحیاة، من الخالي الظاهري
 أن علیهم فلیس وبالتالي ،كاملین كونهم لعدم ُمتفهم اهللا بأن ویشعرون" الُمزیفة النعمة" بـ یحیون البعض زالی

 بشخص یتمتع هؤالء من أحد ال ولكن ما، ُمشكلةٍ  أو مأزقٍ  في یكونون عندما فقط وُیَصلونَ  باإلیمان، وایحیّ 
 في یحیون ولكنهم یموتون، عندما الملكوت یدخلون وقد! معه العمیقة والشركة اهللا بمحضر وال المسیح،
 . األرض على وحیاتهم وجودهم فترة أثناء الجحیم
 وُسیعطیك. لك ذاته عن الكشف في رغبته لتحقیق اهللا وسیدعوا إیمانك، سیبني الُمتدفق النهر إن
 . دعوته مع تتجاوب لكي تحتاجها قد التي األمور بعض أیضاً 
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 وضعهُ  قد الذي العنوان وكان روحیًا، مؤتمراً  حضرتُ  الرب على تعرفي بعد شهر من أقل غضون في
 شعرتُ  ذلك سمعتُ  وعندما ،"زوجتي من حتى لي أقربُ  هو لي، صدیقٍ  أفضلُ  هو الرب" هو آنذاك الُمبشر
 . الحین ذلك ُمنذُ  وراءهُ  تُ وَسَعیّ  ،الشيء لنفس شدیدٍ  بجوعٍ 

 األمور هذه ُكل التلمذة، ودروس الروحیة، الُكُتب ودراسة العظات، وسماع الُمقدس، للكتاب دراستك إن
 یسوع بأن ُتدرك عندما. المسیحیة الحیاة وجوهر ُصلبْ  فقدت قد فستكون اهللا حضور تختبر لم ما ولكن جیدة،

 وسیزداد ستختفي، وآالمك سیأتي، ففرحك سیتغیر، شيء ُكل فأن مخدعك في شخصیاً  معك هو المسیح
 . الحیاة هذه في تواجهه أن تحتاج شيء أي من أكبر ستكون ونعمته إیمانك،

 وصداقتي الحمیمة عالقتي فإن" الُمتدفق النهر" بـ والُمسمى محضره إلى الدخول طریق كتشفتُ ا عندما
 بمقدوري یُكن لم أوقاتٍ  خالل الشيء هذا اختبرتو  إكتشفت لقد. أیضاً  وامتدت بل وتوسعت زدادتا یسوع مع
 . حیاتي في ُیرام ما على تسیر ال األمور كانت وعندما بحضوره، أشعر أن فیها

 نفسي أجد وأن الُمتدفق النهر طریق في ذهني في دقیقة ثالثین لمدة أسیرَ  أن بإمكاني أنه كتشفتا لقد
 الحیاة أسلوب هو المكان هذا في السكنى یكون أن هو النهائي والهدف الرب، مع تواصلٍ  وفي سالمٍ  في

 أیضاً  فهذا اهللا، مع التواصل خالل من الزمنیة كاحتیاجات لجمیع تسدید على الحصول أیضاً  وُیمكنك الیومي،
 . الطریق هذا خالل من فعالً  إختباره ُیمكن ما

 . بالفعل یتألمون الناس إن
 األطباء، من سیئة طبیة تقاریر ستقبلوااقد  وآخرون فواتیرهم، أجور یدفعوا أن بإمكانهم لیس البعضإن 
 ما ُندرك أن یجب. وُمنهارة وُمتحطمة ُمفككة عوائل لدیهم وآخرون وضلوا، إنحرفوا قد أوالد لدیهم والبعض

 بواسطة اهللا مع التواصل خالل من السماء إلى وصولنا لغایة الحیاة هذه في وجودنا فترة خالل فعله علینا
 . حیاتنا إسلوب خالل ومن یسوع بدم الذي العهد

 . الُمتدفق النهر طریق في" فعله یجب" جداً  عملي شيء فُهناك اهللا، بحضور التمتع إلى باإلضافة
 الطریق؟ هذا نتبع أن حقاً  ُنریدُ  هل
 باهللا عالقتك شأن من تُقلل أن یعني ال اهللا لمحضر الدخول طریق فإن التالیة الفكرة هذه خالل من
 سأقوم التي بالطریقة اهللا محضر إلى تدخل أن یجب بأنك تستنتجأن  أو وثابتة، ُمعینة صیغة لها وتضع

 وُتعزز ُتحسن أن بإمكانها التي المهارات یتضمن الُمتدفق النهر بأن أؤمن فأنا حال أیة على. لك بوصفها
 . األولى للمرة كانت وٕان حتى المسیح مع التواصل على تساعدك ُربما أو بالمسیح، عالقتك
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 عندما ولكن معهم، العالقة في أوقاتاً  وأقضي أبدأ أن عليَّ  یتحتم كان جداً  ِصغاراً  أطفالي كانوا عندما
 وأكثر أكثر تعتمد بیننا الحمیمة العالقة وأصبحت الحیاة، في أكثر ختیاراتا لدیهم أصبحت السن في كبروا
 . بي وتعلقهم مْ هُ تَ لَ صِ  مدى على

 إلى یدخلون دائماً  متنانواال والُشكر والتقدیر والمشورة، المودة، ألجل فقط إلي یأتون الذین األوالد إن
 دائمًا، النعمة لدي فأنا. فواتیرهم دفع أو نصیبهم أخذ ألجل إلي یأتون الذین من أكثر معي عمیقة عالقة
 كانوا عندما معهم أعمق عالقة لدي كان ولكن تجاههم، حبي من ذلك ُیغیر فال معي وعملوا تصرفوا فمهما

 بطریقة یتصرفون األحیان بعض في كانوا وٕان حتى بي عالقتهم ومهارات الُحرة إرادتهم بتدریب یقومون
 الُمفترض من ونعمتي رحمتي فإن ،)األحیان أغلب في( بأرجلهم ویرفسونها لهم المشروطة لمحبتي ُمعاكسة

 . ذلك تجاه فعل رد لدیهم یكون وأن یختاروا أن علیهم ولكن ،إليَّ  تجذبهم أن
 من البعض وضع في روتالند مارك الدكتور ساعدني الشرقي، الجنوب جامعة في األخیرة عظتي في

 :اآلتي قائالً  الصحیح المنظور في التعلیم هذا
 بنفسه المسیح یسوع الحي، اإلله طبیعي، الفوق لكن الطبیعي، فوق هو ما إلى الوصول ُنحاول ال إننا"

 فوق هو بما لإلتصال محاوالتٌ  ُكُلها الطالع وقراءة والسحر، العرافة، إن. إلینا الوصول ُیحاول من هو
 . "الطبیعي
 ومرةً  الطبیعي، فوق هو ما في معه التواصل فرصة لنا ُیتیحُ  الذي هو اهللا یریده لما وطاعتنا تجاوبنا إن
 یطرق فاهللا الحي، حضوره مع تواصل في نكون وأن طاعته في الرغبة ُتعطینا التي هي اهللا ُمبادرة فأن أخرى،

 . له طاعتك على یعتمد ما غالباً  اهللا مع تواصلك وأن ،"عنيیطن تُ وأ لي سمعتأرجو أن " قائًال، بابك
 من تدریجيٌ  ُسلَّمٌ  وهناك فقط، واحدة لمرة تحدث حادثة ولیست ُمستمرة حیاة أسلوب هي الطاعة إن

 تكلفة وستزداد اُألخرى، فوق الواحدة وتُبنى أكثر تنمو الطاعة أمور فأن أطول لفترة َحیْیتَ  وكلما الطاعة،
 حمل تكلفة فإن القادمة المرة في ولكن ذلك، نفعل ٕانناو  صلیبنا، نحمل ألن ُدعینا لقد. باستمرار الطاعة
 سنحمل بل ُأخرى، مرة الماضي في حملناهُ  الذي الصلیب نحمل لن سوف. الثمن باهظة ستكون الصلیب
 . أكبر قیمة ذات ستكون الُمكافأة ألن أكبر وطاعة أكثر تضحیةً  ِمنا یتطلب والذي الجدید الصلیب
 لمرة الُمتدفق النهر طریق خالل من مرورهم بعد یسوع اختبروا الناس من العدید رأیت لقد! ُمستعداً  ُكنْ 

 . حیاتك في دائماً  تغییراً  وستختبر لك عادة األمر هذا من إجعل. فقط واحدة
 هذا؟ یحدث كیف ولكن. ُیباركنا أن الوقت نفس وفي المیت العالم إلى الوصول هو اهللا غرض إن
 ُمَباِرِكیكَ  َواَباِركُ ( إبراهیم لجدنا اهللا قال ولقد والمیت، الضائع للعالم بركة نكون ما لكي اهللا باركنا لقد
 ٣: ١٢ التكوین سفر ،)االْرضِ  َقَباِئلِ  َجِمیعُ  ِفیكَ  َوَتَتَباَركُ . اْلَعُنهُ  َوالِعَنكَ 
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 ذلك یفعل بأن لیسوع نسمح أن هي اآلخرین ُنبارك أن خاللها من نستطیع التي التي الوحیدة الطریقة إن
 طبیعتنا على اإللهیة طبیعتهُ  تتغلب أن هي ذلك فعل من یسوع ِكنْ ُتمَ  التي الوحیدة والطریقة خاللنا، من

 یعمل أن هللا السماح من ُتَمِكُنكَ  ُفرصة بمثابة هو لك بوصفه سأقوم الذي الطریق هذا. القدیمة اآلدمیة
 تسمح وعندما صلیبك تحمل عندما وأكثر أكثر بیسوع التشبه من وستتمكن حیاتك، في الحقیقي هُ رَ وبِّ  بقداستهُ 
 من ُیحررك سوف شخصیته، من ُجزءاً  لتكون شخصیتك وستتشكل بتهذیبك، یقوم بأن الُمحب اهللا ِلُلطف
 في كانت كما حیاتك تكون ولن األلم، لك سببت التي األمور من للتوبة بلطف وسیقودك الداخلیة، قیودك

 قادر وغیر كسوالً  شخصاً  ُكنت فإن اآلالم، من خالیاً  ولیس سهالً  لیس الطریق هذا نفإ ذلك ومع السابق،
 هذا مثل إلى الدخول بمقدورك یكون فلن إیذاءك، في تسببوا الذین اآلخرین واألشخاص نفسك مواجهة على
 بمقدورنا فسیكون ،بالمسیح تشُبهنا ُمستوى اددز او  أنقیاءاً  أصبحنا وُكلما الرب، مع شركةوال العالقة من النوع

 . لآلخرین بركة حیاتنا ستكون البساطة وبُمنتهى بمحضره، أكثر نستمتع أن
 !اهللا یرى أن أحد یستطیع ال القداسة بدون
فإنك  ،الرب وبین بینك العالقة ُعمق اددز ا وُكلما شرعیة، بطریقة والقداسة رْ البِّ  وهبنا ألنه اهللا أشكر

 القداسة مظاهر بعض عن أتكلم ال إنني. والقداسة ْر البِّ  في شخصیتك في وفعلیاً  حقیقیاً  تحوالً  ستختبر
 الفرح هو الحقیقیة القداسة طابع إن حین في والغضب، بالمرارة مشحونین ُأناساً  تُنِتجُ  التي الُمتدینة الخارجیة
 ،)اْلَحقِّ  َوَقَداَسةِ  اْلِبرِّ  ِفي اهللاِ  ِبَحَسبِ  اْلَمْخُلوقَ  اْلَجِدیدَ  اِإلْنَسانَ  َوَتْلَبُسوا(. القدس الروح ثمار وُكل والمحبة
 ٢٤: ٤ أفسس رسالة

 . ٣٥ واألصحاح إشعیاء سفر في موضحة اْلُمَقدََّسةُ  الطَِّریقُ إن 
 َسَلكَ  َمنْ . َلُهمْ  ِهيَ  َبلْ  َنِجٌس  ِفیَها َیْعُبرُ  الَ . »اْلُمَقدََّسةُ  الطَِّریقُ « َلَها ُیَقالُ  َوَطِریقٌ  ِسكَّةٌ  ُهَناكَ  َوَتُكونُ (

 إسرائیل شعب عن یتكلم) ٣٣ إشعیاء سفر( وفي ،٨: ٣٥ إشعیاء سفر ،)َیِضلُّ  الَ  اْلُجهَّالُ  َحتَّى الطَِّریقِ  ِفي
 كیف عن یتحدث ٣٤ إشعیاء سفر وفي الشریرة، حیاتهم إسلوب بسبب إلهیاً  قضاءاً  یواجهون كانوا الذین

 . القداسة هي والتي ٣٥ إشعیاء سفر في نراها النهائیة والنتیجة الغلبة، مرحلة خالل من اهللا أحضرهم
یَّةُ  وٕامتالء والترُنْم، اإلبتهاج، ٣٥ األصحاح في المذكورة متیازاتاال تضمنت لقد  من اْلَیاِبَسةُ  َواَألْرُض  اْلَبرِّ
 وشفاء الُعمي، أعُینْ  وانفتاح الرب، مجد رؤیة من وفرحٌ  وابتهاجٌ  َكالنَّْرِجِس، َوُیْزِهرُ  اْلَقْفرُ  وابتهاج المیاه، ینابیع

 أعداءك على ُنصرة في وتحیا َماٍء، َیَناِبیعَ  اْلَمْعَطَشةُ  َوَتِصیرُ  إیمان، إلى الخوف وتحول ضعف، ُكل
 . السیاق هذا نفس في اإلصحاح هذا بدراسة تقوم أن لك الجید من. الروحیین
 . الُمتدفق النهر لصورة دقیقاً  وصفاً  ُیرینا ١٢-١: ٤٧ حزقیال سفرإن 
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 وتصمیم شریعة عن عبارة وكانت اهللا، لهیكل صورة كانت لحزقیال وأراها اهللا أعطاها التي الصورة إن
 اهللا عند من الُمتدفق الحیاة نهر هو هذا أن له وأظهر حزقیال إلى اهللا تكلم. النهر خاللهما من یتدفق إلهیین

 في الكتابي الشاهد یصف. حیة میاهاً  ویجعلها المیاه یشفي النهر هذا إن. الفاسدة المیاه إلى المیت البحر إلى
 وٕابتدأ اْلَبْیِت، َعَتَبةِ  َتْحتِ  ِمنْ  خرج الِمَیاه من صغیرٍ  كجدولٍ  كانت النهر بدایة بأن ویقول ٤٧ حزقیال سفر
 میاهاً  إلى المیت البحر میاه تحولت وبذلك المیت، البحر في بَ إنصَ  النهایة وفي تدریجیاً  الُعمق في یزداد
 . حیة

 الطریقة بأن لحزقیال اهللا أظهرلقد . الضائعة البشریة إلى یرمز ما عادةً  الُمقدس الكتاب في البحر إن
! النهر إسمهُ  شيء خالل من اهللا مع یتالمسوا أن هي یحیوا أن األموات للناس خاللها من ُیمكن التي الوحیدة

 َقالَ  َكَما ِبي آَمنَ  َمنْ ( ٣٨: ٧ یوحنا بشارة في الكتاب یقول. حضوره مكان من یتدفق كان النهر هذإان و 
 . )َحيٍّ  َماءٍ  َأْنَهارُ  َبْطِنهِ  ِمنْ  َتْجِري اْلِكتَابُ 
 . المائت العالم وُینجي ُینقذ ما لكي خارجاً  ویتدفق ُیطهرك، ما لكي داخلك في یتدفق النهر إن
 

 
 
 
 "اْكُتْب یا حزقیال"

 البیت ُرُسومِ  ُكلَّ  ِلَیْحَفُظوا َأْعُیِنِهمْ  ُقدَّامَ  َذِلكَ  یْكُتبْ  بأن ١١-١٠: ٤٣ األصحاح في لحزقیال اهللا قاللقد 
 هذاإن . لآلخرین بركةً  یكونوا أن آنذاك بمقدورهم ویكون خطایاهم عن یتوبوا وبالتالي یروه لكي َفَراِئِضهِ  َوُكلَّ 
 . الُمتدفق النهر درس مضمون هو
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 َلْسُتمْ  َأمْ : (یقول ٢٠-١٩: ٦ األولى كورنثوس رسالة في الیوم؟) الهیكل( البیت هذا هو أین ُترى یا
وحِ  َهْیَكلٌ  ُهوَ  َجَسَدُكمْ  َأنَّ  َتْعَلُمونَ   َقدِ  َألنَُّكمْ  َألْنُفِسُكْم؟ َلْسُتمْ  َوَأنَُّكمْ  اهللاِ  ِمنَ  َلُكمْ  الَِّذي ِفیُكمُ  الَِّذي اْلُقُدسِ  ِللرُّ
ُدوا. ِبَثَمنٍ  اْشُتِریُتمْ   . )ِللَّهِ  ِهيَ  الَِّتي َأْرَواِحُكمُ  َوِفي َأْجَساِدُكمْ  ِفي اهللاَ  َفَمجِّ

 . حیاتنا في هللا حقیقیاً  حضوراً  نختبر مالم لآلخرین بركة نكون أن أو نتبارك أن بإمكاننا لیس
 ألجل وحتى الخدمة، أنواع من نوع بأي القیام أجل من وُیطهرنا لُیحررنا اهللا حضور إلى بحاجة إننا نعم،

 كنیستك، وفي حیاتك، في اهللا حضور ملئ الختبار األصلي النموذج هو هذاإن . فعالة صلواتنا تكون أن
 الخدمة أنواع من نوع بأي للقیام وُیِطهُرنا ُیحررنا الذي اهللا حضور إلى الحاجة أمس في فنحن العالم، وفي

 . بالفعل ومؤثرة فعالة صلواتنا تكون أن ألجل وحتى
 . حیاتك في اهللا ملئ الختبار األساسي النموذج ترى أن ُهنا ُیمكنك

َلَواتِ  اْلُخْبزِ  َوَكْسرِ  َوالشَِّرَكةِ  الرُُّسلِ  َتْعِلیمِ  َعَلى ُیواِظُبونَ  َوَكاُنوا(  َوَكاَنتْ . َنْفسٍ  ُكلِّ  ِفي َخْوفٌ  َوَصارَ . َوالصَّ
 ٤٣-٤٢: ٢ الرسل أعمال سفر ،)الرُُّسلِ  َأْیِدي َعَلى ُتْجَرى َكِثیَرةٌ  َوآَیاتٌ  َعَجاِئبُ 

 اآلیات من العدید ُصنع إلى أدت التي هي یومیاً  بها یقومون الُرُسل كان التي الثالثة األمور إن الحظ
 :والعجائب

 . اهللا لكلمة الیومیة الدراسة ُیمثل وهذا. الرُُّسلِ  َتْعِلیمِ . ١
َلَواتِ . ٢  الكنیسة إن. الصالة من واحد نوع من أكثر على تشتمل كانت صلواتهم فأن األغلب على. الصَّ
 . بالكلمة وَشِهَدتْ  المسیح، في بمكانتها إعَتَرَفتْ  األولى
 تُماَرُس  كانت الكأس وُشرب الُخبز تناول إن. یومیاً  ُیماَرُس  الرباني العشاء كان. اْلُخْبزِ  َوَكْسرِ  الشَِّرَكةِ . ٣
 . المسیح بدم ُصِنعَ  الذي للعهد كتذكار

 یومیة، بصفة تُكن لم إن األولى الكنیسة في أسبوعیاً  األقل على ُتماَرُس  الرباني العشاء شركة كانت
 ُممارسة تُكنْ  لم. شخصیة بطریقة َمعِرَفِتهِ  ُعمقَ  ختباراو  اهللا محضر إلى للدخول طریقتهم هي هذه وكانت

 . حقیقیة بطریقة معه للتمتع معاً  یقضونهُ  وقتاً  كانت بل طقسیة،

 وهي ٣١-٣٠: ٢٤ لوقا بشارة إقرأ. اهللا محضر إلى اآلخرین إحضار هي الشركة هذه من الغرض كان
 من اهللا حضور إن. هماحتیاجات لجمیع تسدیداً  ونالوا الشفاء نالوا محضره ففي ذلك، على وَحي واضح مثال
 . نااحتیاجات جمیع لنا ُیسدد المسیح بدم الذي والعهد جسدهِ  خالل

 مائدة إلى ُیضاف اختبار فهو ،الشيء نفس بعمل تقوم یومیة ُممارسة هو الُمتدفق النهر اختبار إن
 بدم الذي العهد خالل من أوالً  تبدء الُمتدفق النهر عمل طبیعة إن. عنها بدیالً  ولیس) الخبز كسر( الشركة
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 إلى بحاجة ٕانناو ! )محضره إلى( األقداس ُقدس إلى جسده هو الذي الحجاب خالل من بالشخص وتأتي یسوع
 !حین إلى أو فقط واحدة لمرة ولیس یومیاً  اهللا محضر
 رسالة وفي. السََّماءِ  ِمنَ  َنَزلَ  الَِّذي اْلَحيُّ  اْلُخْبزُ  ُهوَ  بأنه نفسه یسوع صفیَ  ٥١: ٦ یوحنا بشارة في

 الذي الحجاب خالل من األقداس ُقدس إلى للدخول الحي الحدیث الطریق عن یتكلم ٢٠-١٩: ١٠ العبرانیین
 . یسوع جسد هو

 عترافاال بدمه، الذي بالعهد عترافاال خالل من یتم اهللا محضر إلى الدخول بأن یؤكد قیل ما ُكل إن
 . وجسده بدمه

 . اهللا حقیقة معرفة من َمنَعنا یحاولون أعداءاً  ُهناك بأن جیداً  ُندِركَ  ان علینا
 :وهي أال رئیسیة ُطُرق ثالثة خالل من ُیحاربوننا أعداءنا إن

 إرادتنا •
 أفكارنا •
 مشاعرنا •

 . والشیطان والعالم، جسدنا، خالل من ُتحاربنا ذههو 
 :سؤال
 محضره؟ في اهللا مع حمیمة عالقة إلى الدخول أجل من األعداء هؤالء على التغلب ُیمكننا كیف

 :كالتالي هي اإلجابة
 خالل من محضره إلى الطریق لنا دَ عَ أَ قد و ! أعداءنا جمیع على نتصارلال نحتاجه ما بكل اهللا زودنا لقد
 تبقى ما وُكل. ٣٨: ١٥ مرقس بشارة – َأْسَفلُ  ِإَلى َفْوقُ  ِمنْ  اْثَنْینِ  ِإَلى اْلَهْیَكلِ  ِحَجابُ  إْنَشقَّ  عندما الصلیب

 !والَغَلبة الُنصرة سُیعطینا الذي صلیبنا نحمل أن علینا. نحن تجاوبنا هو
 َوَیْحِملْ  َنْفَسهُ  َفْلُیْنِكرْ  َورَاِئي َیْأِتيَ  َأنْ  َأَحدٌ  َأرَادَ  ِإنْ «: ِلْلَجِمیعِ  َوَقالَ : (یقول ٢٥-٢٣: ٩ لوقا بشارة في
. ُیَخلُِّصَها َفَهَذا َأْجِلي ِمنْ  َنْفَسهُ  ُیْهِلكُ  َوَمنْ  ُیْهِلُكَها َنْفَسهُ  ُیَخلَِّص  َأنْ  َأرَادَ  َمنْ  َفِإنَّ . َوَیْتَبْعِني َیْومٍ  ُكلَّ  َصِلیَبهُ 

 . )َخِسَرَها؟ َأوْ  َنْفَسهُ  َوَأْهَلكَ  ُكلَّهُ  اْلَعاَلمَ  َرِبحَ  َلوْ  اِإلْنَسانُ  َیْنَتِفعُ  َماَذا َألنَّهُ 
 وكلمة ،والمشاعر والفكر اإلرادة تعني أو ،"ذاته" تعني ٩ لوقا بشارة في المذكورة نفسهُ  بكلمة المقصود إن

 . "لـ كال یقول أن" تعني ُیْنِكْر 
 من العهد هذا ُنَكِملْ  أن هو حضوره ملئ واختبار لیسوع ماهو ُكل ستقبالوال الفیاضة للحیاة المفتاح إن
 . نتبعه وأن یوم كل صلیبنا حمل خالل
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 دمه سفك وكیف الجلجثة، صلیب على یسوع به قام الذي العمل وكمال وقوة روعة یعرف ِمنا العدید إن
 صنعهُ  ما على شیئاً  ُنضیفَ  أن نستطیع ال إننا. الحیاة ُیعطینا لكي األموات بین من وقام خطایانا، أجل من

 أن علینا. نموت أن أیضاً  نحن علینا ألجلنا یسوع َعِمَلهُ  قد ما كل من نستفید فلكي ذلك، ومع ألجلنا، یسوع
 . ألجله حیاتنا نخسر أن علینا. نتبعهُ  وأن وذواتنا أنُفَسنا ُننِكر وأن صلیبنا نحمل

 للفكر بالنسبة غریباً  شیئاً  ذلك یكون وقد یسوع، بدم الذي العهد على مبنیة اهللا مع وشركتنا عالقتنا إن
 عن خاطيء ِفهمٌ  لدیهم الناس من والكثیر الزواج، هو ُهنا لدینا للتشبیه وجه أقرب إن. الغرب في الُمنتشر

 شریك مع التفاوض بإمكانك هل: السؤال هذا نفسك سألت َهالْ . الُمقدس الكتاب مع یتعارُض و  العالقة هذه
 زواجك؟ بعد بإقامتها لك المسموح العمیقة الحمیمة العالقات عدد بخصوص به سترتبط الذي حیاتك

 ألجلنا یسوع فعله ما وهي األولى المرةإن ! یسوع بدم الذي العهد لتفعیل جداً  ضروري لمرتین الموت
 !شخصیاً  أنت تفعله أن علیك ما هي الثانیة والمرة نحن،
 یسوع؟ بدم الذي بالعهد الُمختصة األمور بعض هي ما
ةٍ  َتْفَنى، ِبَأْشَیاءَ  الَ  اْفتُِدیُتمْ  َأنَُّكمُ  َعاِلِمینَ : (یقول ١٩-١٨: ١ األولى بطرس رسالة في  َذَهٍب، َأوْ  ِبِفضَّ

 . )اْلَمِسیحِ  َدمِ  َدَنٍس، َوالَ  َعْیبٍ  ِبالَ  َحَملٍ  ِمنْ  َكَما َكِریٍم، ِبَدمٍ  َبلْ  اآلَباِء، ِمنَ  َتَقلَّْدُتُموَها الَِّتي اْلَباِطَلةِ  ِسیَرِتُكمُ  ِمنْ 
 اْلَمْذَبحِ  َعَلى ایَّاهُ  اْعَطْیُتُكمْ  َفاَنا الدَّمِ  ِفي ِهيَ  اْلَجَسدِ  َنْفَس  النَّ : (یقول ١١: ١٧ الالویین سفر وفي
 . )النَّْفسِ  َعنِ  ُیَكفِّرُ  الدَّمَ  النَّ  ُنُفوِسُكمْ  َعنْ  ِللتَّْكِفیرِ 

 إن. البدیل الشخص أو) تبادلال قانون( بـ ُیسمى قانون بواسطة الروحیة الحیاة) تبادل( إستبدال ُیمكن
 . أیضاً  العائليَ  میراَثكَ  ُیغّیرُ  أن بإمكانه المسیح یسوع بدم الذي العهد
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 سواءاً  میراثهم إستقبال وبإمكانهم ُمعینة، عائلة في یولدون الناس بأن یعني فهذا مبدئیاً . العائلي المیراث
 القبائل إن. أیضاً  تتغیر أن واللعنات للبركات ُیمكن ذلك ومع العائلي، نسلهم بحسب البركات أو اللعنات من
 تجارة أو لتبادل ُطُرق عن دائماً  یبحثون اآلسیویة الُمجتمعات وباقي والهند أمیریكا في والثقافة أفریقیا في

 . اُألخرى الُمجتمعات مع واللعنات البركات
 یصیروا أن من سُیَمِكَنُهم ذلك بأن ِمنُهم َظناً  آللهتهم الُمقدم الدم یشربون الناس كان القدیمة العصور فمنذُ 

 . اهللا مثل
 كان البدیل الشخص مبدأ أنب یعني وذلك العالم، تأسیس قبل یسوع صلب األزلي بروحه اهللا أعد لقد

 . )٨: ١٣سفر الرؤیا ( ،اإلنسان خلق قبل االً عّ فَ 
 أن أو الطرفین، من دم سفك ُهناك یكون أن من فالبد ومؤثراً  فعاالً  یسوع بدم الذي العهد یكون أن وألجل

 الشيءو . لیسوع لنا ما وُكل نحنُ  بالكامل ُنخضع وأن ذواتنا عن نموت أن علینا. وصلیبین موتین ُهناك یكون
 !نحن ألجلنا له ما وُكل نفسه وضع أیضاً  نفسهُ  یسوع أن هو ُهنا الرائع

 حینئذٍ و  اهللا، مع التوصیل بعملیة نقوم فكأننا ،صلیبنا مع المسیح صلیب وتوحید بدمج نقوم عندما
 !فینا اهللا قوة ستتدفق

 . الدم عهد تفعیل یتم لكي لصلیبین إتحادٌ  دائماً  ُهناك یكون أن یجب
 نكون أن على ُتساعدنا وسوف للصالة، كدلیل الصلیبین استخدام على قويٌ  رمزٌ  هي االجتماع خیمة إن
 !محضره في اهللا مع الشركة ُعمق في نسیر وأن صلیبنا حمل على قادرین

 خیمة كانت البدایة ففي. األرض في الُمختار اهللا شعب بها عاش التي الطریقة عن القدیم العهد ُیخبرنا
 مركز إلى تحول الذي الهیكل أصبحت ذلك وبعد عشر، اإلثني لألسباط الرئیسي المركز بمثابة االجتماع

 صورٌ  جمیعها العهد وتابوت والهیكل، ،االجتماع خیمة إن. الهیكل مركز في العهد تابوت وكان لهم، رئیسي
 خیمة مع سلیمة عالقة على ُیحافظون كانوا طالما دائمة ُنصرة في إسرائیل بنو كانولقد  للمسیح، رمزیة

 في بارعین ُمتدربین كانوا أعدائهم نأ من بالرغم تهزمهم أن من ُأمة أي بمقدور یُكن ولم الهیكل، أو االجتماع
 أعدائهم، جمیع على إسرائیل بنو نتصرإ فقد ذلك ُكل من وبالرغم القتال، أسالیب یعرفوا لم أنُفَسُهم وُهم القتال
 حتى الهیكل أو االجتماع بخیمة عالقتهم تتزعزع كانت عندما والعبودیة األسر إلى ُیؤَخذونَ  كانوا ولكنهم
 كانت إذا ما هو ُهنا والوحید الُمقلق الشيءو  ذاتها، في عظیمةَ  حكمةَ  أو أقویاء اً ملوك وا یملكونكان عندما
 . الهیكل أو االجتماع خیمة عهد تابوت بحق ال أم إساءة ُهناك
 علینا یجب. الیوم لنا بالنسبة الحال هو وكذلك الغلبة، وتأتي االنتصار فسیتحقق للرب األولویة كانت ذاإ

 . أیضاً نحن  ِملَكنا ألنها المسیح ُنصرة أذهاننا في نضع أن
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 . ووتشمان ني للمؤلف –) ٦( والغالبون اهللا خطة كتاب من ُمقتبسة
 :الیوم بحیاتنا هذا وعالقة االجتماع خیمة علیها كانت التي للكیفیة تصویر یلي فیما
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 المسیح صلیب: أوالً 
 ،"الغفران یوم أو التكفیر یوم" ُیدعى السنة في واحداً  یوماً  یعقدون القدیم العهد في إسرائیل بنو كانلقد 

 للدخول یستعد الكهنة رئیس كان عندما الشعب خطایا ُمشكلة ُمعالجة تتم كانت السنة من الیوم هذا وفي
 . إسرائیل شعب خطایا عن بالنیابة االجتماع لخیمة

 من قطعة توضع كانتإذ  الخارجیة، الساحة في الُنحاسي المذبح عند اْلَمْعزِ  ِمنَ  تَْیَسْینِ  ُهناك كانلقد 
 الباب عند خارجاً  ُیرَبطُ  كانفقد  اآلخرأما  ،حُ ذبَ یُ سَ  إنه على كداللة منهما الواحد رقبة حول القرمزي القماش
 یأخذُ  الكاهن وكان المذبح على ُیذبح األول التَّْیُس  كانلقد . للفداء وكبشاً  الُمحرقة سیكون أنه على ُیشیر وكان
 ،)والتسبیح العبادة مكان( البخور مذبح عند البخور مع ُیقِدُمهُ  كان حیث األقداس، ُقدس إلى به ویدُخل َدَمهُ 

 وكان اهللا، حضور ُیَمِثلُ  ذلك وكان بالُدخان یمتلئُ  األقداس ُقدس كان البخور الكاهن یحرق كان وعندما
 المحلة خارج شخصٍ  ُكل وكان الُكرسي، أمام مراتٍ  وسبعَ  واحدًة، مرةً  الرحمة ُكرسي على الدم یُرش الكاهن

 بأن یعني ذلك كان فقد ذلك مع لكن یحُدُث، ما یرى أن أحدٍ  ستطاعةِ اب یُكن ولم الفترة، هذه أثناء ساجداً  َیُخرُ 
 . السنة تلك في بالكامل ُغِفَرتْ  قد الشخص خطایا

 كعالمة) الفداء كبش( التَّْیُس اآلخر رأس على یدیه ویضع مالبسه وُیغیر یعود الكاهن كان ذلك، وبعد
 بریةال إلى التَّْیُس  بأخذ یقومُ  الُبنیة قوي رجل ختیارا یتم وكان التَّْیُس، ذلك رأس إلى الخطایا جمیع نقل على

 والُمنحدرات بالصخور ُمحاط وادٍ  في التَّْیُس  نَزلویُ  ثانیًة، منه العودة ُیمكنه ال بحیث ما مكانٍ  إلى ویقوده
 . )٢٢-٢١: ١٦ الالویین سفر( أبداً  المكان ذلك من الهرب ُیمكنه ال بحیث الصخریة
وَضُع َیَدْیِه َعَلى َراِس التَّْیِس اْلَحيِّ َوُیِقرُّ  وهو أال الطقسیة المراسیم من الثاني بالقسم الكاهن یقوم واآلن

طایاي وخطایا إْجَعْل جمیع خ رب یا: "َعَلْیِه ِبُكلِّ ُذُنوِب َبِني اْسَراِئیَل َوُكلِّ َسیَِّئاِتِهْم َمَع ُكلِّ َخَطاَیاُهْم ویقول
 الكبش صرف عند ویبتهج یقف الشعب وكان ،"بعیداً  وتنصرف ولتذهب ِس هذا التَّْیسِ أشعب إسرائیل َعَلى رَ 

 هو الذي لیسوع رمزٌ  هو الفداء كبش إن. األطفال حتى یحُدثُ  ما ویفهم یرى كان فالجمیع المحلة، خارج
 ومحاها خطایانا عنا حمل لقد نعم ألجلنا، لموتإلى ا وذهب خطایانا جمیع رأسه على وضعت وقد فدائنا،

 . بعد فیما تعود ولن توجد ولن األبد، إلى
 میخا سفر في أیضاً  ویقول ،)َكُبْعِد اْلَمْشِرِق ِمَن اْلَمْغِرِب َأْبَعَد َعنَّا َمَعاِصَیَنا: (یقول ١٢: ١٠٣ مزمور

 . )ِفي َأْعَماِق اْلَبْحِر َجِمیُع َخَطاَیاناَیُعوُد َیْرَحُمَنا َیُدوُس آثَاَمَنا َوُتْطَرُح ( ١٩: ٧
َوَلْیَس ِبَدِم تُُیوٍس َوُعُجوٍل، َبْل ِبَدِم َنْفِسِه، َدَخَل َمرًَّة َواِحَدًة ِإَلى : (یقول ١٤-١٢: ٩ العبرانیین سفر في

ِسیَن ُیَقدُِّس ِإَلى . اَألْقَداِس، َفَوَجَد ِفَداًء َأَبِدّیاً  َألنَُّه ِإْن َكاَن َدُم ِثیرَاٍن َوتُُیوٍس َوَرَماُد ِعْجَلٍة َمْرُشوٌش َعَلى اْلُمَنجَّ
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اِئَرُكْم ِمْن َفَكْم ِباْلَحِريِّ َیُكوُن َدُم اْلَمِسیِح، الَِّذي ِبُروٍح َأَزِليٍّ َقدََّم َنْفَسُه ِللَِّه ِبَال َعْیٍب، ُیَطهُِّر َضمَ  َطَهاَرِة اْلَجَسِد،
 . )!َأْعَماٍل َمیَِّتٍة ِلَتْخِدُموا اَهللا اْلَحيَّ 

 . صلیُبنا نحن :ثانیاً 
 
 

 
 

 الكلمة یستخدم كان فإنه. . . إلخ ألجله، حیاتنا نخسر وأن ذواتنا رَ نكِ نُ  أن علینا بأنه یسوع قال عندما
 . ألنُفَسنا كال نقول أن أو ُننِكرَ  أن علینا فلذلك أنُفَسنا، إلى ُتشیر التي

 ذلك المقدس المكان ویمثل. والمشاعر ،)الفكر( الذهن اإلرادة،: وهيَّ  أال أجزاء ثالثة من النفس تتألف
 أنظر( ومشاعرنا أذهاننا، إرادتنا، ُتمثل والتي أجزاء ثالثة من وتتألف الروح، وهو أال وجودنا من الجزء

 لحمل الزمٌ  هو وما ِمنا اهللا یریده ما لكل مْ وَنعَ  الثالثة األجزاء هذه من لُكالً  كال نقول أن علینا. )أعاله الصورة
 . صلیبنا
 إرادتنا •
 أذهاننا •
 مشاعرنا •

 . والشیطان والعالم، جسدنا، لِ بَ قِ  من بُ ُتحارَ جمیعها  هذه إن
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 أعدائنا ماضي في وجولة الصالة وقت في الثالثة البنود هذه من لُكالً  دراسیة بجولة سنقوم واآلن
 ! الحقیقي اهللا حضور مكان إلى وصوالً 
  ؟ُمساعدة بدون صلیبنا نحمل أن بإمكاننا هل

 األیادي من یكفي ما لدینا لیس إذا الطریق، طوال ولیس ُمعینة نقطة إلى صلیبنا نحمل أن فقط ُیمكننا
 نختبر أن یجب. العالم خالل من ویدخل یأتي أن یجب األخیر والُمسمار بالكامل، ذواتنا صلب من لُتمكننا

 . الشيء بهذا سیقوم من هو العالم بل األمر بهذا یقوم لن اهللاإن  كامًال، العمل یكون ما لكي نكسارواال اآللم
 ذلك ومع إدراكها، بإمكاننا التي واألمور علیها السیطرة ُیمكننا التي األمور تلك هللا نعرض أن بإمكاننا

 والتي نفسك في الموجودة األمور تلك جمیع یعرف فهو ذلك، عمل على قدرتنا عدم یرى أن اهللا فبإمكان
 نفسك وعن ذاتك عن الموت مساحة داخلك في زادت فكلما. معه والتواصل الكامل الشفاء ختبارا من ُتعیقك
 السابقة حیاتك بتنظیف یقوم أن هي اهللا خطة لیست إذ داخلك، فیها یحیا أن اهللا یستطیع التي المساحة زادت

 . معه الصلیب تختبر أن بل
 

٤۱ 
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 "الُمتدفق النهر" 
 

 )الیومي الصالة دلیل(
 اهللا حضور مكان داخل إلى الرحلة

 
 :اإلرشادات بعض

 وبعدها الشهر، في واحدةً  مرةً  األقل على ُأخرى مرة إقرأها ذلك وبعد األولى، الصفحات أوالً  إقرأ. ١
 . اهللا مع التواصل لبدء دقیقة عشرین األقل على وخذ الصفحة، هذه من الیومیة باألساسات البدء ُیمكنك
 یكون حیثُ  األمام إلى تنظر وأن للعالم ظهرك ُتعطي أن بذلك تبدأ عندما جداً  الضروري لمن إنه. ٢
 خاطيء رؤیة إتجاه لدیك دام ما القدس الروح من اإلمتالء ُیمِكُنكَ  ال إذا وتركیزك، نظرك محور هو یسوع

 . )١٨: ٢٦ الرسل أعمال سفر الروحي، اإلتجاه(
 مع خلوتك أثناء بالصالة معها وتعامل عندها التوقف إلى تحتاج التي النقاط من نقطة لكل إذهب. ٣

 مهامنا إحدى فهذه. التوبة إلى فیها تحتاج التي المحطات في یقظاً  ُكنْ . الكتابیة اآلیات بعض ُأدرس. اهللا
 . اهللا مع الشركة من الوقت هذا في الرئیسیة

 خالل بها تقوم أن استطاعتكب واحٍد، وقتٍ  في المحطات هذه جمیع في تجتاز أن لك األفضل من. ٤
 جتیازال اهللا مع جلوسك أثناء الكافي الوقت لدیك یُكن لم ذاإ تستسلم فال ذلك من الرغم وعلى دقیقة، عشرین

 ذلك وبعد األقل، على األمام إلى واحدة خطوة خطواو  الصباح في العملیة هذه إبدأ بل بالكامل، المرحلة هذه
 بذلك االستمرار فُیِمكُنكَ  للمزید تحتاج نكبأ أحسست وٕان الغذاء، وقت في الثانیة بالخطوة االستمرار ُیمكنك

 بصورة تبقى أن خاللها من ُیمكنك یومیة طبیعیة عملیة وستكون الطریقة بهذه حیاتك ِعْش . التالي الیوم في
 . اهللا محضر في مستمرةدائمة و 

 الخارجیة الساحة
 المسیح صلیب – النحاسي المذبح: األولى المحطة
 . الغفران

 ومع، اهللا عند صالح هو بما حیاتنا في صالح غیر هو ما ُكل ستبدالاب یقوم یسوع بدم الذي العهد إن
 . )١٠-٩: ١٠ رومیة رسالة( حیاتنا على ورباً  ملكاً  یسوع نجعل أن بدون للخطایا غفران لدینا یكون فلن ذلك

ِإِن اْعَتَرْفَنا : (یقول ٩: ١ األولى یوحنا رسالة في. یسوع مع الصدق من جدیدة مرحلة الیوم إبدأ
 . )ِبَخَطاَیاَنا َفُهَو َأِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى َیْغِفَر َلَنا َخَطاَیاَنا َوُیَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ ِإْثمٍ 

٤۲ 
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 تكون أن علیك. للصلیب حملنا عملیة من كبیراً  جزءاً  ُیمثل اهللا مع حیاتنا في الصدق معیار إرتفاع إن
 في! لك صدیقٍ  أعز مع تفعل كما له قلبك خبایا لتكشف كافیاً  وقتاً  ُخذ. شيء بكل ُتخبرهُ  وأن بالكامل شفافاً 
ِفي النُّوِر، َفَلَنا َشِرَكٌة َبْعِضَنا َمَع َوَلِكْن ِإْن َسَلْكَنا ِفي النُّوِر َكَما ُهَو : (یقول ٧: ١ األولى یوحنا رسالة

 ُسلطان ال بأن ١٩: ٣ یوحنا بشارة في یسوع قال. )َبْعٍض، َوَدُم َیُسوَع اْلَمِسیِح اْبِنِه ُیَطهُِّرَنا ِمْن ُكلِّ َخِطیَّةٍ 
 یسوع َیُمت لم. الظالم في اإلختباء هدفهم یكن لمالذین و  الحق بمعرفة النور إلى خرجوا الذین على للخطیة

 !خطایانا أجل من مات بل أعذارنا أجل من
 كبیرة أهمیة ذات بأنها ُندرك والتي الرب مع العالقة في نضباطباال  الخاصة األمور بعض ُهنا إلیك
 . یسوع الرب مع صحیحة عالقة في االستمرارب ترغب ُكنت إذا لكبالنسبة 

 . العالقة ومهارات مجاالت
 بركات تنتقل الطریقة فبهذه فأكثر، أكثر وتعرفه به ترتبط ما لكي حیاتك في نضباطلال یدعوك اهللا إن
 :حیاتك إلى العهد
 أن یجب هكذا. )٢-١: ١٢ رومیة رسالة( هللا بالكامل نفسك قدم. العالقة باستمرار راسخاً  قراراً  ُخذْ . ١
 . القدیر اهللا من لنا الُمعطى العهد دم مع تجاوبنا یكون

 بدم الذي العهد حاویات هي فالكلمات. داخلك في كلمته تحمل أن یجب. ستماعلال كافیاً  وقتاً  ُخذْ . ٢
 القدس الروح سألاو  ما، بطریقةٍ  الُمقدس الكتاب دراسة في ُمنضبطاً  شخصاً  دائماً  تكون أن علیك. المسیح
 . ذلك تفعل كیف لُیریك
 أفكارهم بكتابة یقومون الناس بعض إن. الخاصة بكلماتك تكلم. اهللا مع للكالم كافیاً  وقتاً  ُخذْ . ٣

 ألن كافیاً  وقتاً  أخذت قد تكن لم إن. كبیرة قیمة ذات تكون أن الُممكن من والتي یومیة ُمذكرة في ومشاعرهم
 علیك بالرد سیقوم اهللا بأن وسترى مذكرة، في یومیاً  ومشاعرك أفكارك تكتب أن فعلیك اهللا مع صادقاً  تكون

 . الصدق في أعلى معیاراً  لدیك لیكن)! لصلواتك ستجابةاال ستكون تلك(
 تستطیع فلن هو، علیه ووضعها عنك خطایاك رفع إلى تؤدي یسوع العهد في شریكك مع المصداقیة إن

 في والشفافیة الصدق من المستوى هذا لدیك یكون أن بدون حیاتك في القیود من نوعٍ  أیة على تتغلب ولن
 . اهللا مع عالقتك
 خمسة إقرأ. الیوم خالل واألمثال المزامیر سفري إقرأ. هو بكلماته تكلم. اهللا مع للتكلم كافیاً  وقتاً  ُخذْ . ٤
 سبیل فعلى ذلك، لعمل السنوي بالتقویم ستعانةاال وُیمكنك ُمنضبطة، وبصورة صباحٍ  ُكلَ  عالٍ  بصوتٍ  مزامیر
 إقرأ وأیضاً  ،١٤٤و ،١١٤ ،٨٤ ،٥٤ ،٢٤ المزامیر إقرأ الشهر من والعشرین الرابع الیوم في المثال،

 واحدةً  مرةً  واألمثال المزامیر سفري قراءة من الطالب سیتمكن الطریقة بهذه. األمثال سفر من ٢٤ اإلصحاح
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 بأن الُمتألم المؤمن وبإمكان بالكلمة، الشیطان تواجه أن من وُیًمِكُنكَ  الذهن، ُیجدد النظام هذا إن. شهرٍ  ُكلَ 
 . عدیدة شهور لمدة ذلك ُیمارس أن وُیمكن المزامیر، سفر خالل من مشاعره مع یتعامل

 أن وُیمكن جیدة بدایة ستكون هذه ولكن أكثر، تقدمت ُكلما عالٍ  بصوتٍ  أخرى آیات لقراءة اهللا یقودك وقد
 . حیاتك أیام طیلة كبیرة بركة ذات تكون وأن تستمر
 اً شیئ یكون وقد ُتطیعه، ما لكي یومٍ  ُكلَ  صغیراً  شیئاً  بسیطًا، شیئاً  ُیعطیك أن اهللا إسأل. هللا ُمطیعاً  ُكنْ . ٥

 . آخر شخص تشجیع أجل من
 !جداً  الُمهم الشيء هو هذا
 فبمجرد. فأكثْر  أكثرَ  ذاتهُ  لنا َسُیظِهرُ  فإنه كلمته ُنطیع عندما بأننا یقول ٢٣-٢١: ١٤ یوحنا بشارة في

 على مبنیة حمیمة عالقة ستكون بل بعد، فیما وانضباط تأدیب عالقة تكون لن به عالقتك فإن یسوع ترى أن
: ٣ فیلبي رسالة في قال عندما جتهادواال السعي هذا لدیه كان بولس فالرسول ،دائمٍ  باجتهادو  المثابر السعي

أن أعرفه بصورة أعمق وأن أكون في عالقة حمیمة معه، وأن ُأمیَز (، "َألْعِرَفهُ ") غرضي الُمحدد هو( ١٠
وآتي بنفس تلك الطریقة لمعرفة القوة الُمتدفقة (، َوُقوََّة ِقَیاَمِتهِ ) وُأدِرَك وأفهَم عجائَب شخصِه بأكثر قوة ووضوح

وأن (، َوَشِرَكَة آَالِمهِ ) رٍ وأن أتشارك معه في آالمه ألتغیر بشكٍل ُمستم(، )من قیامته والتي تظهر في المؤمنین
 . "]في الرجاء[ ُمَتَشبِّهًا ِبَمْوِتهِ ) أتشبه به في الروح

 الناس من فالعدید اهللا، مع وشرعیة قانونیة أساسات ذات حمیمة عالقة لدیك لتكن. الحمیمة العالقة. ٦
 . یومیة بصفة الحمیمة تلك بنفس یتمتعون
 مؤمنین ومع الُمقدس الكتاب بقوة وٕایمانٍ  شركةٍ  في تكون أن جداً  الضروري لمن إنه. الشركة في إبقْ . ٧
 . الُمستمر والتشجیع نتعاشاال من جوٍ  في دائماً  تكون ما لكي القدس بالروح ُممتلئین آخرین

 . خطایاك من بتطهیرك یقوم ودعهُ  اهللا إلى بسرعة أذهب ُتخطئ وعندما المحبة، في تسلك أن تحتاج
: ٨، رسالة رومیة )اْلَحَیاِة ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع َقْد َأْعَتَقِنا ِمْن َناُموِس اْلَخِطیَِّة َواْلَمْوتِ  إنَّ َناُموَس ُروحِ (

 . نا وزالتناائصادقین معه فهو سینظر إلینا وُیساعدنا حتى في أخط استمریناا نحو اهللا و نَ نَ إن أبقینا أعیُ . ٢
 . ْیْم نفسك بصدقق النهر الُمتدفق بحرف الفاء وقَ أنظر إلى ُملح

 ٢٠: ٢إن لم تُكن ُهناك خطایا واضحة ومعروفة فعلیك أن تعترف بما هو مكتوب في رسالة غالطیة 
 ٢١: ٥ورسالة كورنثوس الثانیة 

 . كلمة اهللا: الِمْرَحَضًة ِلإلْغِتَسالِ : المحطة الثانیة
 ِمْرَحَضٌة ِمْن الُنَحاسِ 

 . التواصل مع اهللا، دعونا ندخل في ُعمق كلمة اهللاآلن وبعدما تطهرت ضمائرنا وأصبح بإمكاننا 

٤٤ 
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ُتخبرنا كلمة اهللا بأن الكاهن سیموت أذا حاول الدخول إلى ُقدس األقداس ما لم یتوقف عند ِمْرَحَضُة 
-٢٦: ٥رسالة أفسس (اإلْغِتَساِل، ونحن ال ُیمكننا أن نتقدم داخل محضر اهللا ما لم نتطهر بكلمة اهللا أوًال 

٢٧( . 
َحَضُة اإلْغِتَساِل تقوم بتطهیرنا من قذارات هذا العالم، وستكون أیضًا المرآة التي ستحكم علینا، إن ِمرْ 

إن كلمة اهللا سُتجدد أذهاننا وبذلك سُتَمِكُنَنا من . وستأتي بأموٍر نحتاجها ألذهاننا لكي ما نكون أصحاء مع اهللا
 . التي تتكلم بها األرواح الشریرة في أذهاننا أن ُنفكر بطریقة روحیة صحیحة وأن نواجه الكلمات اُألخرى

أُیها "تأكد من قول ذلك بصوٍت ُمرتفٍع . )١١: ١٦بشارة یوحنا (ُتخبرنا الكلمة أیضًا بأن الشیطان قد ِدیَن 
 !"الشیطان لقد تمت إدانتك وقد خسرتَ 

 !إقِض وقتًا كافیًا في كلمة اهللا
 . إستخدم كتابك الُمقدس. أ

 . آخر كتابي دراسي منهاج أي أو المقدس للكتاب الدولیة الخاص بالمدرسةإستخدم منهاجك . ب
 . یومیة بصورة األمثال سفر إقرأ. ج
 . أكثر أو واحداً  مزموراً  إقرأ. د
 الروح وأسأل فقط الُمقدس الكتاب إقرأ أو الُمقدس، بالكتاب الخاصة الروحیة الكتب من المزید إقرأ. ه
 . السنة خالل الُمقدس الكتاب إقرأ. خاصة بطریقة لك بترجمته یقوم أن القدس
 . اهللا بكلمة نیةالغَ  الموسیقى أو الروحیة التعالیم بعض إلى إستمع. و
 

٤٥ 
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 األول الحجاب: الثالثة المحطة
 الشكر صالة

 أدخل إلى أبوابه بالشكر، إلى دیاره بالتسبیح
 

اآلن وبعدما ُكنت في الكلمة، وأدركت بأنك على عالقة صحیحة باهللا، وبأن الشیطان قد ِدیَن، فلدیك 
. حولك ما یدفعك للشكرمن حاول أن تجد أمورًا تشكر ألجلها حتى وٕان لم یُكن ! الكثیر لكي تشُكر علیه اآلن

 . أشكر اهللا ألنك َخُلْصَت وبأنك ستذهب إلى السماء
وله كلمته، أشكره ألجل كلمته إلى الزالت تتكلم إلیك وألجل الُنصرة والغلبة التي لك إن أشكره ألجل ما تق

أشكره . التي لم تتحقق في حیاتك لغایة اآلنتلك أشكره ألجل وعوده لك وحتى . اعتمدت واتكلت علیه بالكامل
 . في النهایة الظروف المؤلمة التي تمر من خاللها ویحولها لصالحك جمیعألنه یرید أن یرفع عنك 

إن األطفال دائمًا یكونون في عالقة جیدة مع . إن الُشكر هو عامل أساسي جدًا في العالقة مع اهللا
 . والدیهم عندما یكونون ُممتَنین لهم بالعرفان والجمیل بدًال من الشكوى الدائمة واالستجداء والتذمر

 

٤٦ 
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 إرادتك: المحطة الرابعة
 مائدة خبز الوجوه

 
المحطة القادمة هي داخل المكان الُمقدس، فهذا هو المكان الذي فیه تتنازل وُتعطي إرادتك لیسوع إن 

ألجل أن تتحقق إرادتِه هَو فقط، وتتخلى عن أفكارك لتحل مكانها أفكارُه هَو فقط، وتتخلى أیضًا عن مشاعرك 
بشارة (نفسك وتتبع یسوع بالكامل  لتحل محلها مشاعرُه هَو فقط، فهذا هو ما ُنسمیه أن تحمل صلیبك وتُنكر

 . )٢٣: ٩لوقا 
إن اهللا لن یتعدى أو . أنت هو الشخص الوحید الذي بإمكانه أن یقول ویسمح هللا بأن َیمُلُك على قلبكَ 

ال ُترید أن تفعله، فهو ُیریُد ُمنتظرًا أن یسمع منك أنت شخصیًا  شيءینتهك إرادتك، ولن یغصبك على عمل 
 . رادتك أنتإلاألمور التي ُترید أن ُتخضعها إلرادته هو ولیس  جمیععن 

ألجل خطة وٕارادة اهللا ) وحتى الصالح والجید منها في نظرك(رغبات قلبك  جمیععلیك أن تقوم باستبدال 
 . أو خطط وأطُلْب ما ُیریده اهللا لك فقط نیاتإطرح عنك ُكل ما ُتریده أنت سواءًا كان رغبات أو أم. لحیاتك
یتم تجهیز الخبز من خالل . ، فهذا هو ما تعنیه كلمة إعداد الخبزباستمراراهللا ینظر إلى رغباتنا  إن

طحن الدقیق بشكل جید وخلطه مع القلیل من الزیت ومن ثم ُیَمَحْص في النار، هكذا أیضًا مع رغباتنا 
ذبیحة خاصة جدًا ُیمكن أن  ومشیئتنا، فعلینا أن نضع رغباتنا ومشیئتنا على المذبح لُتطحن وتحترق، فهذه

بإمكانك أن تُقدم جسدك كذبیحة حیة مرضیة . ُنقدمها هللا بإرادتنا، فهو لن یطغي علینا ولن یتحكم بإرادتنا
 . )٢-١: ١٢رسالة رومیة (لتختبر إرادة اهللا الصالحة المرضیة لحیاتك 

 . ٕان ُكنت ال تشعر برغبة في عمل ذلكو علیك أن تتخذ قرارًا بأن تغفر حتى 
ُتعتبُر فرصة خاصة لك للتوبة وللرجوع عن ُسُبْل وُطُرْق العالم إلى ُطُرْق وُسُبْل اهللا، فعندما نرجع إن هذه 

: ٣، ورسالة كورنثوس الثانیة ١٨: ٢٦سفر أعمال الرسل (ونتوب ننال ونسترد قوة اهللا من جدید لحیاتنا 
١٦( . 

َمَحبٌَّة َفَرٌح َسَالٌم، ُطوُل َأَناٍة (: ثمار الروح القدس والتي هي. إستبدْل رغبة الجسد وشهواته بثمار الروح
 .٢٣-١٩: ٥رسالة غالطیة ) ُلْطٌف َصَالٌح، ِإیَماٌن، َوَداَعٌة َتَعفُّفٌ 
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 ِفْكَركَ : المحطة الخامسة
 المنارة الذهبیة

 
بأن حربنا  ٦-٤: ١٠الثانیة إستبدْل أفكار ذهنك القدیمة بأفكار المسیح، إذ تقول لنا رسالة كورنثوس 

الروحیة َتكُمُن في أذهاننا وأفكارنا، وتقول لنا أیضًا بأن الحصون هي الظنون التي َنُظُنها هي الحصون التي 
لدینا المزید لكي نقوله هنا ألن أفكارنا ُتمثل . لنا علنهُ تستأسر أفكارنا وتحجب عنا الحق الذي ُیرید اهللا أن یُ 

ولكن، كیف ُیمكن ذلك؟ عندما ُكنا ُمستعبدین لإلثم ! ، وعلینا أن ُنحرر أفكارناجوهر كیاننا وشخصیتنا
والخطیة ُكنا نستخدم شجرة معرفة الخیر والشر وتلك ُتمثل ظنوننا، وأما اآلن فعلینا أن نستخدم شجرة الحیاة 

فكري ألنه  استخدامم ب، لكنني أقو التفكیر واتخاذ القراروالتي ُتمثل كلمة اهللا، فأنا شخصیًا أبطلُت أسلوب 
وهذه الطریقة كافیة لهدم الحصون التي في أذهاننا وأفكارنا، فعندما ! باإلستماع والطاعةغرض إلهي وذلك 

یا "نرى بالحقیقة مجد اهللا كما رآه بولس وهو في طریقه إلى دمشق فلن نظن فیما بعد بل نقول بكل بساطة 
 . "ماذا ترید مني أن أفعل: رب

من خالل جلبها بكل صدق أمام الصلیب، وألقها أمام یسوع  استأسرهاجمیع أفكارك السلبیة و إطَرح عنك 
 . ال ترغب فیه، فهذا العمل ذو قوة عظیمة وفعالة شيءمثل أي 

ُیخبرنا سفر . وتقذف وُتلقي بأنصاف الحقائق على أذهاننا وأفكارنا باستمرارإن الشیاطین تشتكي علینا 
بدل ذهننا الطبیعي بذهن الروح القدس، وبمعنٍى آخر ُروُح الرَّبِّ ُروُح اْلِحْكَمِة َواْلَفْهِم بأن اهللا یست ١١إشعیاء 

 . ُروُح اْلَمُشوَرِة َواْلُقوَِّة ُروُح اْلَمْعِرَفِة َوَمَخاَفِة الرَّبِّ 
، )٢: ١٢ة رسالة رومی(لتجدید أذهاننا بصورة ُمستمرة بواسطة الروح القدس وكلمة اهللا  بحاجة إننا جمیعاً 

یقول بأنه  ٢٦: ٨في رسالة رومیة . ألجله ال تعرف كیف وِلما ُتصلي أذهاننان إوفي كثیر من األحیان ف
لُنصلي ألجل مشیئة اهللا الكاملة،  ِبَها ُیْنَطقُ  الَ  ِبَأنَّاتٍ  ِفیَنا َیْشَفعُ علینا أن نستخدم لغة الصالة بالروح الذي 

نك ُتصلي بعیدًا عن كلمة اهللا وٕارادته، وٕان مركز المحادثة إوفي كل مرة تستخدم لغة الصالة الخاصة بك ف
لدیك ُیهیمن بالكامل على دماغك، لذلك فعلى ذهنك أن یتجدد وأن ُیصقل جیدًا لیجعل جسدك متوافقًا مع 

 . مشیئة وٕارادة اهللا
  .خوذة الخالص

من أن تأخذ  أذهانناإن أذهاننا تحتاج للخالص أیضًا من الفطنة الذاتیة، ومن السماح ألفكارنا الخاصة و 
رسالة (مكانة اهللا في حیاتنا، وبدون هذا فلن یكون بإمكاننا أن نسیر في مشیئة اهللا الكاملة والمرضیة لحیاتنا 

عل هذا أو قد نستسلم طوعًا، وعادًة فان هذا وفي كثیر من األحیان لن یكون بمقدورنا ف ،)٢-١: ١٢رومیة 
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، أذهانناخلف الحلول والمفاوضات التي تأتي بها  یأتي بكسر لمجموعة من الظروف التي تأخذنا إلى ما هو
 . وعندئٍذ سیكون بإمكاننا أن ننتظر اهللا بهدوء لیتكلم إلینا وأن نكون صامتین بینما یعمل هو في حیاتنا

 . إذهاننا للتكلم بكلمة اهللا كشهادة بها ضد العدوعلینا أن نستخدم قوة 
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 مشاعرك: المحطة السادسة
 مذبح البخور

 
إستبدل مشاعرك القدیمة التي یغویها الجسد والعالم بثمار اهللا الُمتمثلة بالفرح، والمحبة، والسالم، واألمل 

 . إلخ
بصوٍت عاٍل ومسموع  ١٥٠-١٤٥المزامیر إقرأ سفر . هذا هو المكان الذي تُقدم فیه ذبیحة التسبیحإن 

وِح َواْلَحقِّ . إن ُكنت ال تشعر بالتسبیح في قلبك : ٤بشارة یوحنا (إن اهللا یبحث عن الذین َیْسُجُدوَن لُه ِبالرُّ
 !من نقطة التسبیح فأن اهللا سیطلبك وسیرغب بالشركة معك ، وانطالقاً )٢٤

، فربما تكون دموعك، أو قد تكون رفع یدیك، أو ربما تلك المشاعر التي ُتسیِطُر علیك جمیعأعِط هللا 
إذهب إلیه هو فقط، فهو الوحید الذي بإمكانه أن یرى كل ما . علیك فقط أن تكشف له عن مشاعرك الحقیقیة

 !تشعر به في داخلك
إن اهللا یرغب منك أن . یوجد أمام هذا المذبح الحجاب السمیك الذي یحجب قدس األقداس ومحضر اهللا

یس بإمكان أي شخص إلیه من خالل الحجاب أكثر من رغبتك أنت بذلك، فهو ُیرید أن یجذبك إلیه، ولتأتي 
 . دون أن یموتأن یأتي ُهناك ب

ُمعطیًا إیانا بدمه حق الدخول  لقد إنشَق الحجاب من أعلى إلى أسفل لحظة موت یسوع على الصلیب
تِه على الصلیب ألجلنا قد َرَفَع الحاجز الذي صنعته ، وُیشیُر ذلك إلى إن مو )ُقدس األقداس(إلى محضر اهللا 

 . أشكر اهللا ألجل ما َعِمَلُه ألجلنا. الخطیة والذي كان َیمنُعنا من الدخول إلى محضر اهللا
إن ُقدس األقداس هو المكان الذي ُینیر فیه اهللا وحده فقط، وكان بإمكان رئیس الكهنة أن یدخل ُهناك مرًة 

ة وتحت شروٍط ُمعینة، وفي الواقع كان البخور الُمتصاعد من المذبح یدخل إلى ُقدس واحدًة فقط خالل السن
ن عبادتك وتسبیحك لن یتوقفا عند هذه أاألقداس مع رئیس الكهنة مرًة واحدًة في السنة أیضًا، وهذا َیرِمُز إلى 

 . المرحلة بل سیدخالن أیضًا إلى محضر اهللا معك
 . محضر اهللا الُمقدس –خالل الحجاب إلى ُقدس األقداس  اآلن قد جذبك اهللا من: غایتك هي
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 محضر اهللا –روحك : المحطة السابعة
 تابوت العهد

 
بحاجة إلى الرحمة عند المذبح  إننا. ُهنا حیُث تابوت العهد الُمغطى بعرش الرحمة والمرشوش بالدم

الُنحاسي، الصلیب، في بدایة المطاف، ومع ذلك فاآلن وفي محضره یوجد ُبعٌد جدیٌد من اإلدراك والفهم عن 
إن مراحم الرب ثابتة إلى . الروح القدس هو الوحید من یستطیع أن ُیریَك ذلكٕان رحمته وعن دم المسیح، و 

 . عنها، ألنها یجب أن ُتختََبُر فعلیاً  بَ كتُ ل أن تَ األبد، وغالبًا ما یكون من الُمستحی
إن قوتها عظیمة . یتم هذا عندما ُتغَرُس كلمة اهللا في قلبك، وعندما ُتمَسُح كلمة اهللا بحضور الروح القدس

 !جداً 
 على اإلطالق ، ولیس هناك نوٌر شيءالجانب اآلخر توجد الكروبیم الضخمة والتي تَقوُم بحراسِة ُكَل  على

 . ما عدا النور الساطع من اهللا نفسهُ 
تأمل في . نحن هیكل اهللإاننا فلم َیُعْد فیما بعد شیئًا ظاهریًا، و ! ن تابوت العهد اآلن هو في قلوبنابأر، َتَذكَ 

 . ذلك
 ١٦: ٣رسالة كورنثوس األولى ) َأَما َتْعَلُموَن َأنَُّكْم َهْیَكُل اِهللا َوُروُح اِهللا َیْسُكُن ِفیُكْم؟(
 :ن تابوت العهد یرمز أیضًا لثالثِة أشیاٍء رئیسیٍة وهيإ

 . الَمْن، أو كلمة اهللا. ١
الكتاب الُمقدس من آیاٍت كثیرٍة  ویتحول! فعندما تكون في محضر اهللا فإن كلمة اهللا الُمعلنة َتصیُر حیةً 

هذا هو أفضُل إن لدیك الوقت الكافي فوٕان كان ! إلى َكِلَمًة، والَكِلَمُة َتصیُر جسدًا، إذًا فالكلمة في داخلك اآلن
 . أن یتكلم لك بصورة شخصیةبمكاٍن لتفتح فیِه كتابك الُمقدس وتسمح هللا 

نا، جمیع ما نحتاج إلیه مثل، الُحْب، األمان، والشعور باألهمیة والتي هي احتیاجاتیتكلم الَمُن أیضًا عن 
نا ُهنا حتیاجاتالثمار الالزمة ال جمیعإن . یاة والتقوىفي داخلنا اآلن، وهذا یتضَمُن أیضًا ُكل ما نحتاجُه للح

 . )١١-١: ١رسالة بطرس الثانیة (األرض یتم تسدیدها بواسطة كلمة اهللا  على
 . ألواح الشریعة. ٢

فهذا تذكیٌر رائٌع بأن شریعة اهللا قد ُكِتَبْت في قلوبنا ولم َتُعْد ُمجَرَد لوائح وقوانین بما یجب علینا فعله وما 
 . یجبال 
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 . عصا هارون. ٣
كان ُهناَك اْثَنْي لقد . وهذه تُبین خدمتنا الممسوحة ألن نكون عاملین وُمحاربین في الصالة ألجل اهللا

َعَشَر َقضیَب لْوزًا مكسوٍر موضوعین في هیكل اهللا عند شریعة اهللا، والَعصا التي كانت تُْفِرُخ أثناء اللیل هي 
الخدمة  عندهُ إن اهللا هو الشخص الوحید الذي توجد . الُمعین من اهللا للخدمةالتي یكون صاحبها هو الشخص 

الُمناسبة لنا، وسیكون بإمكاننا أن ُندرك ما هي الخدمة التي ُیرید اهللا أن ُیكلُفنا بها فقط عندما نكون في 
 . )٨: ١٧سفر العدد (محضرِه 

لُمعلنة لنا في كلمته، وسیكون بإمكاننا أن ففي هذا المكان فقط سیكون بإمكاننا أن نستقبل وعود اهللا ا
َفَیْمُأل ِإَلِهي ُكلَّ اْحِتَیاِجُكْم ِبَحَسِب ِغَناُه ِفي اْلَمْجِد ِفي ( ١٩: ٤رسالة فیلبي تقول لنا ! نحُصَل علیها أیضاً 

 . فُكُل ِغنى السماء ینتظرك في هذا المكان! ، نعم، فها أنت في المجد)اْلَمِسیِح َیُسوعَ 
دیم الُشكر هللا ألن هذه األمور الثالثة لیست أمامك فحسب بل هي في داخلك، بل ولیست فقط في إبدأ بتق

 . وجمیعها أیضاً  یقومون بحمایتكداخلك بل إن الدم وعرش الرحمة والمالئكة 
ُطُرق الخدمة ألَنَُّه ُیوِصي َمَالِئَكَتُه ِبَك ِلَكْي َیْحَفُظوَك ِفي ُكلِّ ُطْرِقَك، ومنها أیضًا  ٩١یقول مزمور 

 . والطاعة
اآلن أنت مؤهٌل ألن تكوَن سفیرًا حقیقیًا، فأنت تشترك في خدمة الكهنوت التي لیسوع وُتصلي ألجل 

ِإْن َثَبتُّْم ِفيَّ َوثََبَت كَالِمي ِفیُكْم َتْطُلُبوَن َما ُتِریُدوَن ( ٧: ١٥بشارة یوحنا یقول یسوع في . اآلخرین بفعالیة
 . )َفَیُكوُن َلُكمْ 

بعض الوقت ُهنا للجلوس في  إقضي. سیكون هذا وقتًا رائعًا لتستریح وأن تستمتع وتستدفئ بحضور اهللا
هذا هو ُكُل إن . هدوء والتلُذْذ في محضره، فلیس علیك أن تتكلم أیضًا ألن اهللا ُمستمِتٌع بهذا اللقاء وأنت أیضاً 

 . قف وٕاستمتع باهللا! إلى محضر اهللاما تتكلم عنه هذه الحصة الدراسیة أال وهي اإلتیان والدخول 
فهو أحد المكونات ، ُمنتظم ُخْذ قرارًا بأن تتدرب على الدخول إلى محضر اهللا على أساس یومي

 . األساسیة للُنصرة والغلبة في هذه الحیاة والحیاة القادمة
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 الُملحق
 النهر المتدفق_ للفصل الثاني 

 شامل فحص روحي
 

 اآلخرین بمحبة اهللا الغیر مشروطة؟ـ هل تعامل المحبة  •

تهتم المحبة باهتمامات اآلخر، فهل . اآلخرین احتیاجاتك الشخصیة قبل حتیاجاتـ وضع أولویة ال األنانیة •
 تهتم أنت بنفسك وبمشاعرك وباهتماماتك الشخصیة؟

 ـ هل تتذكر أن سبق وقمت بسرقة بعض المال من أجل شراء بعض األشیاء المادیة؟ السرقة •

 من أي أحد بطریقة ملتویة؟ شيءـ هل سبق وأخذت أي  الغش •

 . ـ أي شكل أو نوع من أنواع الخداع أو التضلیل الكذب •

 هل سبق وتكلمت عن أحد بغیر محبة؟. ـ التكّلم بالشر عن الناس الشتیمة •

 ـ هل أنت مذنب بسبب الشهوات التي لم تستطع أن تضبطها؟ مثل المیول الجنسیة، األفكار النجاسة •
 . النجسة، حتى لو كانت تلك الخطایا موّجهة نحو جسدك الشخصي

 . ـ إدمان المخدرات أو الكحولیات اإلدمان •

 . المحادثات الغبیة، والسخیفة والنجسة. ـ الكلمات الشریرة، أو الكالم الباطل اللغة البذیئة أو الفاسدة •

 . و في الحقیقة الحقد الشریرـ إن ما یكمن عادًة وراء التحدث عن فشل وسقوط اآلخرین ه الحقد •

 . ـ كم من مرة قدم لك اآلخرون خدماتهم ولم تشعر قط بأي تقدیر أو ُشكر أو عرفان للجمیل نكران الجمیل •

 ـ هل سبق وغضبت على اآلخرین؟ الغضب •

 ـ هل سبق واستخدمت كلمات معینة لتلعن بها اآلخرین؟ اللعن •

مثل إلقاء النكات الساخرة التي تهزأ . التحدث باستهزاء وُسخریةوهي . لها ةالتي ال حاج - األحادیث السخیفة •
هل سبق وسخرت أو استهزأت من مجموعة عرقیة معینة في العالم أو من منطقة . من معاییر الحیاة المقدسة

 . معینة داخل دولتك؟ لیس ثمة مكان للنكات العرقیة في حیاة القداسة

 ن حرٍب بحرب؟هل سبق وجازیت عن شٍر بشر أو ع ـ القسوة •

 ـ هل سبق وانخرطت في تناول الطعام بشكٍل ُمباَلٍغ فیه، ماذا عن عاداتك الغذائیة؟ العادات •

 أنك قمت ُمتعّمدًا بإهمال نصیبك الكامل من المسؤولیة؟بـ هل تذكر  عدم اإلحساس بالمسؤولیة •

 ـ هل ُخنت ثقة أحدهم فیك؟ الثقة •

٥۳ 
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جعل كل من تعاملوا معك یشعرون أن كل ما تقوله  خاطيءـ هل سبق وسلكت في حیاتك بشكل  الهرطقة •
 عن المسیح واإلنجیل ما هو إال كذبة كبیرة؟

 ـ هل سبق وقطعت عهودًا مع اهللا ولم تفي بها ولم تحفظها؟ عدم الوفاء بالعهود •

 ـ هل ُتِكّن أي مرارة أو غضب تجاه أي شخص تعرفه أو أي أحد من أصدقائك أو أقربائك؟ عدم الغفران •

 . ـ إنقسام الروح بین اإلنتماء للجماعات المختلفة إلنقساماتا •

 . تبذیر الموارد في التسّوق، وٕاهدار الوقت الثمین. ـ التبذیر واإلسراف والطمع حیاة الشهوات العالمیة •

 . بمحبة وٕاحترام وتقدیر عدم التعامل مع الزوجات، واألزواج، واألبناء •

 . الدائم بالغیرة مما یملكه اآلخرون وال تملكه أنت والرضا، الشعور عدم الشعور باإلكتفاء •

 . ـ یمكن إلنساٍن فقیٍر أیضًا ال یملك أیَة أمواٍل أن تكون لدیه محبًة للمال محبة المال •

 . ـ أي شهوة في حیاتك تفوق شهوتك هللا الزنا •

 . ك الشخصیةاحتیاجاتـ التالعب باآلخرین من أجل تلبیة  العرافة •

 . ـ المدیر في العمل، أو المعلَّم، أو أحد الوالدین، أو القائد الروحي إلخ التمرد على الریاسات •

تشاهده أو تقرأه؟ شهوة الجسدـ ما هي األمور التي  خطایا العیونـ ما الذي: ـ وتشتمل على محبة العالم •
 تشتهیها؟ غرور الحیاةـ أي جزء في حیاتك هو ذاك الذي تستطیع أن تدیره بمعزٍل عن تدّخل اهللا؟ 

 :إفحص هذه المناطق في حیاتك. هو أخطر الخطایا كلها الكبریاء •

 ك الروحیة الشخصیة؟احتیاجاتهل ُترّكز على فشل اآلخرین، أم أنك تهتم ب 

  هل تشعر ببرك الذاتي وبرغبتك في إدانة اآلخرین أم أنك صبوٌر وحلیٌم ومتسامٌح تبحث عما هو أفضل
 للجمیع؟

 درك إحتیاجك لآلخرین؟ذاتها، أم أنك تُ هل أنت شخصیة إنفصالیة ُمكتفیة ب 
  األمور، أم أنك من الممكن أن تتنازل عن  جمیعهل البد أن تكون أنت الُمهیمن والُمتحكم دائمًا على

 األمور؟ جمیعهیمنتك على 
  أنك على حق؟بهل تحاول دائمًا أن تُثِبْت 
 هل روحك معطاءة، أم أن روحك تطلب ما لنفسها فقط؟ 
  َتخِدم، أم أنك تتحمس أكثر أن ُتخَدَم من اآلخرین؟هل تشتهي أن 

 هل تشتهي أن تتم ترقّیتك، أم أنك تفرح عند ترقیة اآلخرین؟ 
 هل تشعر بالثقة والفخر بسبب معلوماتك ومعرفتك، أم أنك تشعر بالتواضع بسبب ما لم تتعلمه بعد؟ 
 هل أنت واٍع لنفسك، أم أنك ال تهتم بنفسك على اإلطالق؟ 

٥٤ 
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 آلخرین؟ هل من ارب قتالحفاظ على مسافة معینة بینك وبین اآلخرین، أم أنك تخاطر في أن ت هل تُفِضل
 ترغب في أن تخاطر بأن ُتحب بعمق؟

 هل ُتسِرْع في إلقاء اللوم على اآلخرین، أم أنك تقبل تحمُّل المسؤولیة؟ 
 هل أنت شخص صعب اإلقتراب منه، أم أنك شخٌص یسهل التعامل معه؟ 
  بالدفاع عن نفسك عندما یوّجه إلیك اللوم، أم أنك تتقّبله بقلٍب متواضٍع ومفتوٍح؟هل ُتسِرْع 
 هل تهتم باحترام اآلخرین لك، أم أنك تهتم بأن تكون على طبیعتك؟ 
 هل تهتم برأي الناس، أم برأي اهللا فیك؟ 
 هل تعمل جاهدًا من أجل الحفاظ على صورتك، أم أنك تختار أن تموت عن نفسك؟ 
 ك الروحیة مع اآلخرین أم أنك ترغب دائمًا في أن تكون واضحًا احتیاجاتوبة في مشاركة هل تجد صع

 ومنفتحًا على اآلخرین؟
 هل تحاول أن تخفي خطیتك، أم أنك ترغب في أن تفضح نفسك عندما تكون ُمخطئًا؟ 
 لقد كنت مخطئًا، هل تقبل أن تسامحني؟: "هل تجد صعوبة في أن تقول" 
 ،بشكل خاص؟ شيءهل تتعامل مع األمور بشكل عام، أم أنك تتعامل مع كل  عندما تعترف بخطیتك 
  هل تندم على خطیتك فقط عندما یعرف اآلخرون بها، أم أنك تحزن على إقترافك للخطیة وُتسِرْع دائمًا

 إلى التوبة؟
  الغفران، أم ماذا تفعل عندما یحدث سوء فهم أو خالف ما، هل تنتظر إلى أن یأتي اآلخرون ویسألونك

 أنك تُبادر بفعل الصواب؟
  هل ُتقارن نفسك باآلخرین وتشعر أنك تستحق اإلكرام واإلحترام، أم أنك تقارن نفسك بقداسة اهللا وتشعر

 بحاجتك الُمِلّحة إلى رحمة اهللا؟
 هل تشعر أن لیس لدیك ما تتوب عنه، أم أن لدیك توجٌه دائٌم نحو التوبة؟ 
  الذین یحتاجون إلى تجدیٍد، أم أنك تشعر دائمًا باحتیاٍج إلى إختباٍر ُمتجدٍد هل تظن أن اآلخرین هم فقط

 لإلمتالء بالروح بالقدس؟
  هل تشعر بالكبریاء أو الفخر عندما تكون مع مؤمٍن جدیٍد، أم أنك تفرح بحماسته وبغیرته؟ هل ترغب في

 التعّلم منه؟
 ؟هل تشعر اآلن بأنك بحاجة إلى عملیة جراحیة

. ف لنا الروح القدس عن خطیٍة ما، یتحّتم علینا أن نعود إلى حیث إلتقینا بالرب ألول مرةعندما یكش
یجب أن . فنعود إلى الصلیب مرة أخرى لنرى الرب یسوع مصلوبًا من أجل خطایانا، حامًال عنا العقاب

٥٥ 
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ضب اهللا وقضاءه قد أن كل غبإننا نحتاج أن نفهم . یصدمنا ویحزننا هذا المشهد إذ إننا نرى رهبة قضاء اهللا
 . ُوِضعا على یسوع عند الصلیب

 جمیع إن یسوع ینتظرنا هناك، لیس من أجل دینونتنا بل ألنه یفرح بأن یلتقي بنا هناك لكي نطرح عنده 
إذا ظلت . من اهللا بخزي وبإحساٍس بالذنب عندما یكتشفون خطیتهمیهربون العدید من المؤمنین  إن. خطایانا

طائه أو قراراته السیئة دون مراجعة أو فحص، فإن هذه األمور ستغلق الباب في وجه خطایا الماضي أو أخ
 . حضور اهللا

یریدك اهللا أن تنمو وتتعلم وأّال تفعل نفس األخطاء ثانیًة، كما أن اهللا یهتم جدًا بأن ُیحِضُرَك إلى محضره 
تلك هي الطریقة الوحیدة التي تستطیع أن ُتمّجد اهللا بها والتي تستطیع من خاللها أن إن . دون خزٍي أو ذنبٍ 

. إن ثمة ناموس للخطیة والموت ٢، ١: ٨بولس في رسالة رومیة الرسول یؤكد لنا . القیود جمیعتتحرر من 
كامل على بذار ینطبق قانون الزرع والحصاد على بذار الخیر مثلما ینطبق بال. إن ما تزرعه هو ما ستحصده

 . الشر، ولكن ثمة فدیة وهذه الفدیة هي ناموس روح الحیاة الذي ُیبِطْل ناموس الخطیة والموت
َبْل ِإذًا َال َشْيَء ِمَن الدَّْیُنوَنِة اآلَن َعَلى الَِّذیَن ُهْم ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع السَّاِلِكیَن َلْیَس َحَسَب اْلَجَسِد (

وحِ  َألنَُّه َما . َناُموَس ُروِح اْلَحَیاِة ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع َقْد َأْعَتَقِني ِمْن َناُموِس اْلَخِطیَِّة َواْلَمْوتِ َألنَّ . َحَسَب الرُّ
ْجِل یَِّة َوألَ َكاَن النَّاُموُس َعاِجزًا َعْنُه ِفي َما َكاَن َضِعیفًا ِباْلَجَسِد َفاللَُّه ِإْذ َأْرَسَل اْبَنُه ِفي ِشْبِه َجَسِد اْلَخطِ 

ِلَكْي َیِتمَّ ُحْكُم النَّاُموِس ِفیَنا َنْحُن السَّاِلِكیَن َلْیَس َحَسَب اْلَجَسِد َبْل َحَسَب  اْلَخِطیَِّة َداَن اْلَخِطیََّة ِفي اْلَجَسدِ 
وحِ   ٤ -١: ١٤، رسالة رومیة )الرُّ

ولتدع صفات اهللا إلى الصلیب، فلتأِت إلى قدس األقداس إلى محضره  يءإن عالج اهللا للخطیة هو المج
إننا . وهذا هو العالج الوحید، وال یمكننا أن نفعل هذا بأنفسنا. فستحل قداسته محل خطیتك. تغمر شخصیتك

. ال ُنخِرُج الخطیة من داخلنا، بل إن اهللا یغمرنا بقداسته ومحبته وبالتالي یتحتم على الخطیة أن ُتغادر قلوبنا
. لیس اهللا هو من ُیدین، ولكن إبلیس هو الذي یفعل هذا. وتكراراً یجب أّال ُتحبط عندما تفعل هذا مرارًا 

 . سیجذبك اهللا إلیه في كل مرة تأتي فیها إلیه
قف . تحّول عنها من كل قلبك. ُأترك كل ضالل وواجه حقیقة تلك الخطیة. حّول قلبك نحو نور الحقیقة

 . یة مرًة أخرىضع في قلبك أنك لن تعود إلى هذه الخط. إلى جانب اهللا ضد الخطیة
 . اإلعتراف

، رسالة یوحنا )ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَیاَنا َفُهَو َأِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى َیْغِفَر َلَنا َخَطاَیاَنا َوُیَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ ِإْثمٍ (
 ٩: ١األولى 

٥٦ 
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وِح َوَكِثیُر الرَّْحَمةِ ( َلْم َیْصَنْع َمَعَنا . ُیَحاِكُم ِإَلى اَألَبِد َوَال َیْحِقُد ِإَلى الدَّْهرِ َال . الرَّبُّ َرِحیٌم َورَُأوٌف َطِویُل الرُّ
. َألنَُّه ِمْثُل اْرِتَفاِع السََّماَواِت َفْوَق اَألْرِض َقِوَیْت َرْحَمُتُه َعَلى َخاِئِفیهِ . َحَسَب َخَطاَیاَنا َوَلْم ُیَجاِزَنا َحَسَب آثَاِمَنا

 ١٢ -٨: ١٠٣، مزمور )ْلَمْغِرِب َأْبَعَد َعنَّا َمَعاِصَیَناَكُبْعِد اْلَمْشِرِق ِمَن ا
كلمة قویة تعني اإلزالة والقطع مثلما یفعل الجّراح  والغفران هإن . یختلف الغفران عن إختالق األعذار

إزالة الخطیة منك تمامًا ووضعها عند قدمي یسوع الذي تحّمل : یعني غفران الخطایاإن . مع مرض السرطان
عندما ُتوّجه إلینا اإلساءة فإننا ال نختلق لآلخرین األعذار وحسب، بل ونغفر لهم . على الصلیب الخطیة
 . أیضاً 

اإلعتراف لیس ُمجرد تردید إن . هو الموافقة على نظرة اهللا لألمور والنطق بهذا من خالل فمك اإلعتراف
 . عتراف بأنك على خطأفهو اإل اضعالتو الكالم، ولكنه یشتمل على موافقة ضمنیة منك مع كلمة اهللا، أما 

هل ستفعل هذا اآلن؟ هل ستذهب إلى أبیك السماوي الكریم الُمحب كطفٍل صغیٍر وتطلب منه غفرانه 
 وتعترف بخطیتك بكل إتضاع؟

من أجل إسمك، إغفر عدم كمالي، ألنك إلٌه . آه یارب، أنت تعرف حماقتي، وخطیتي ال تخفى علیك"
 ."لقلبقدیٌر غافر اإلثم ورحیم ا

قم بعمل قائمة واسرد فیها خطایاك : (آه یارب، یا أبي السماوي، إنني آتي إلیك لكي أعترف بخطایاي
  .)واعترف بها

ها أنا . أخضع لكلمتك وّجهات هي خطایا حقیقیة، وها أناإن كلمتك اإللهیة تخبرنا بأن تلك األفعال والت
إنني لن أُعْد أمسك بهذه الخطیة داخل روحي، أو نفسي . ال أختلق أیة أعذار لنفسي. أدعو الخطایا بأسمائها

أرید أن أنال شفاءًا . إنها ُتدمرني. إنها تفصلني عنك. ُأرید أن ُأخرج تلك الخطایا من حیاتي. أو جسدي
أشكرك ألنك وضعت هذه . إنني أستقبل ُغفرانك اإللهي. ُأرید أن أقترب منك. لروحي، ونفسي، وجسدي

إنني ال أستحق كل هذا العناء ألجلي، . أشكرك ألنه أخذ خطیتي كلها على الصلیبالخطیة على یسوع، و 
 ."ولكنني أشكرك جدًا لك ألنك أعتقتني وأطلقتني ُحراً 

إذا كنت قد نلت اآلن ُغفراًنا من الرب، فهل أنت . إن الفدیة هي الرغبة في اإلسترداد بقدر اإلمكان
الكافیة لكي تعترف للذین أخطأت إلیهم؟ البد أن یكون ضمیرك نقیًا ُمستعٌد ألن تطلب من الرب الشجاعة 

ال یمكنك أن تقف أمام اهللا وضمیرك ملوٌث بخطایا . أمام اهللا والناس إذا كنت ترید أن تعرف الحریة الحقیقیة
 . الماضي التي لم تعترف بها ال للرب وال للذین أخطأت في حقهم

ما لم تسألهم . القیود بشكل أعمق كلما تذكرت تلك الخطیةستقودك ذكریات فشلك في عیونهم إلى 
بالطبع ال یتحّتم علیك أن تعترف . وأهدافك اتجاهاتكغفرانهم، فإن خطیتك ستقتل إیمانك وتسرق خطواتك و 

٥۷ 
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خطایاك للجمیع، ولكن یجب علیك أن تعترف بالخطایا التي تعرف جیدًا إنك جرحت بها أشخاصًا  بجمیع
 . ُمحددین

فمثًال الخطایا التي إقترفتها تجاه اهللا فقط یجب . دور دائرة اإلعتراف على نفس ُخطى إقترافهایجب أن ت
، ٢٥: ٤٣، سفر إشعیاء ١٣ -٨: ١٠٣مزمور(أن تعترف بها في محضر اهللا الذي یغفرها لك بمحبته الغافرة 

رف بها للطرفین، هللا أما الخطایا التي إقترفتها تجاه اهللا والناس، فیجب أن تعت. )٣٤: ٣١سفر إرمیا 
 . ولألشخاص الذین أخطأت في حقهم

 

٥۸ 



 ُسجناء في أرض الموعد –الفصل الثالث 

 الفصل الثالث
 ُسجناء في أرض الموعد

 
 . من التحذیر لكي نتعلم منه العهد القدیم كنوعٍ  ُأعطيَّ لقد 

ْنَذاِرَنا َوُكِتَبتْ  ِمثَاالً  َأَصاَبْتُهمْ  َجِمیُعَها اُألُمورُ  َفَهِذهِ ( ١١: ١٠رسالة كورنثوس األولى نقرأ في   َنْحنُ  ِإلِ
 . )الدُُّهورِ  َأَواِخرُ  ِإَلْیَنا اْنَتَهتْ  الَِّذینَ 

لم تكن مكانًا مثالیًا، ولكنها كانت المكان الذي . كانت أرض الموعد في العهد القدیم هي أرض كنعانلقد 
بها هي هنا واآلن، أرض الموعد التي وعدنا اهللا ٕان و  ،َیقُطُن فیه أعداء شعب إسرائیل، مكان الحرب والصراع

مازال أعداؤنا یقیمون هنا ویمكنهم أن یأخذوننا أسرى وسجناء . لنرث وعود اهللا في حیاتنا الحالیة كمؤمنین
 . كوننا مؤمنین ال یحمینا من أن ُنصبح ُسجناَء للشیطان! حتى في أرض الموعد الخاصة بنا

للمؤمنین أن ُیصبحوا ُسجناء  ُیمكن. مكان اإلسرائیلیون في العهد القدیم ُسجناء في أرض موعدهلقد 
إن الحصن هو عقلیة . قد ُیصبح لدینا حصونًا تمنعنا من إتمام غرض اهللا في حیاتنا! إلبلیس دون أن یعرفوا

 . األمور الُمضادة إلرادة اهللا الُمعلنة بوضوح تقبل بشكل نهائي ومؤّكد
وحاول ثانیًة أن یفنیهم . أیام فرعون حاول إبلیس أن یقبض على شعب اهللا في العبودیة في أرض مصر

في البریة في طریقهم إلى أرض الموعد، ولكنه لم یستطع أن یوقفهم عند نهر األردن وال في أریحا، ولكنهم 
. لماذا؟ بسبب خطیتهم الشخصیة. عندما دخلوا إلى أرض الموعد، أمسكهم في مدینة صغیرة تدعى عاي

 . )٧سفر یشوع (ًا عسكریًا كانت الخطیة عدوًا داخلیًا، ولیس عدو 
 !كان شعب إسرائیل ما یزالوا ُسجناء حتى بعد وصولهم إلى أرض الموعد

 َعَلى ِمْدَیانَ  َیدُ  َفاْعتََّزتْ . ِسِنینَ  َسْبعَ  ِمْدَیانَ  ِلَیدِ  الرَّبُّ  َفَدَفَعُهمُ ، الرَّبِّ  َعْیَنيِ  ِفي الشَّرَّ  ِإْسرَاِئیلَ  َبُنو َوَعِملَ (
ْنُفِسِهمِ  ِإْسرَاِئیلَ  َبُنو َعِملَ  اْلِمْدَیاِنیِّینَ  ِبَسَببِ . ِإْسرَاِئیلَ   َوإَِذا. َواْلُحُصونَ  َواْلَمَغاِیرَ  اْلِجَبالِ  ِفي الَِّتي اْلُكُهوفَ  َأل

 اَألْرضِ  َغلَّةَ  َوُیْتِلُفونَ  َعَلْیِهمْ  َوَیْنِزُلونَ  َعَلْیِهمْ  َیْصَعُدونَ  اْلَمْشِرقِ  َوَبُنو َواْلَعَماِلَقةُ  اْلِمْدَیاِنیُّونَ  َكانَ  ِإْسرَاِئیلُ  َزَرعَ 
 َیْصَعُدونَ  َكاُنوا َألنَُّهمْ . َحِمیراً  َوالَ  َبَقراً  َوالَ  َغَنماً  َوالَ ، اْلَحَیاةِ  ُقوتَ  ِإلْسرَاِئیلَ  َیْتُرُكونَ  َوالَ ، غََّزةَ  ِإَلى َمِجیِئكَ  ِإَلى

 َفَذلَّ . ِلُیْخِرُبوَها اَألْرَض  َوَدَخُلوا، َعَددٌ  َوِلِجَماِلِهمْ  َلُهمْ  َوَلْیَس  اْلَكْثَرةِ  ِفي َكاْلَجرَادِ  َوَیِجیُئونَ  َوِخَیاِمِهمْ  ِبَمَواِشیِهمْ 
 ٦-١: ٦، سفر القضاة )الرَّبِّ  ِإَلى ِإْسرَاِئیلَ  َبُنو َوَصَرخَ . اْلِمْدَیاِنیِّینَ  ِقَبلِ  ِمنْ  ِجّداً  ِإْسرَاِئیلُ 
 ٤: ١٠، رسالة كورنثوس الثانیة )ُحُصونٍ  َهْدمِ  َعَلى ِباللَّهِ  َقاِدَرةٌ  َبلْ  َجَسِدیًَّة، َلْیَستْ  ُمَحاَرَبِتَنا َأْسِلَحةُ  ِإذْ (

ولمئاٍت من السنین صرخ اإلسرائیلیون هللا فخلصهم في ضیقهم، ولكنهم إنخرطوا في الزنا مرًة ُأخرى 
 ؟لماذا. وأصبحوا ُسجناَء وأسرى ألشیاء أخرى

٥۹ 
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 َتْسَمُعوا َوَلمْ . َأْرَضُهمْ  َساِكُنونَ  َأْنُتمْ  الَِّذینَ  اَألُموِریِّینَ  آِلَهةَ  َتَخاُفوا الَ . ِإَلُهُكمْ  الرَّبُّ  َأَنا: َلُكمْ  َوُقْلتُ (
 ١٠: ٦، سفر القضاة )ِلَصْوِتي

كان العبرانیون في أرض الموعد، ولكن كلما كانوا یزرعون لقد . ٦أتى اهللا إلى جدعون في سفر القضاة 
كانوا یسرقون البذار مثلما یسرق إبلیس . تلفون كل الزرع والحصادبذارًا كان المدیانیون والعمالیقیون یأتون ویُ 

 . بالرغم من كونهم في أرض الموعد بذار كلمة اهللا، وهكذا كان أبناء اهللا ُسجناء وأسرى لدى عدوهم
 

 
 

 . هكذا یحاول العدو أن یصطادك وُیقیدك

بأنك ال  كَ عُ قنِ یُ فهو . التي لن تتخلى عنها) طبیعتك القدیمة(أعمال الجسد لدیك  عنیبحث الشیطان  إن
. تحتاج إلى أن تحیا بحسب كلمة اهللا، بل أنك تصنع حیاتك ومبادئك بنفسك وباعتمادك الكامل على ذاتك

بأنك ال تحتاج إلى أن تستخدم ملكوت اهللا ونظام اإلثمار الخاص بملكوته، وأهم األبواب التي تُتیح  كَ عُ قنِ یُ 
 . عدم الغفرانالفرص إلبلیس أن یدخل إلى حیاتك ویعمل من خاللها هي 

إنك ال تعاني . بعد فترة یبدأ العمل من خالل هذه الثغرات الُمتاحة له وهكذا یخدعك الشیطان وُیضِللكَ 
هذه األمور إلى حصون قویة ال یمكن  جمیعتتحول . للَّبس الشیطاني، وٕانما من التأثیر الشیطانيمن ا

إنك مؤمن تحیا في أرض الموعد التي وعد بها اهللا، ولكنك سجین داخلها . إختراقها، فُتصاُب باإلحباط والیأس
لقد . ي تتدفق منك لكي ُتساعد اآلخرینلم َتُعْد ُمهیئًا لمیاه الروح لك. مثلما حدث مع الشعب في العهد القدیم

 . الشیطان من إیقاف النهر المتدفق من داخلك، ولكنك أنت الذي منحته الُسلطان لكي یفعل هذا إستطاع
 

٦۰ 
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 ما هي بعض السجون التي یمكن إلبلیس أن َیحبسنا داخلها؟ 
 ٣٤: ٨، بشارة یوحنا)ِلْلَخِطیَّةِ  َعْبدٌ  ُهوَ  اْلَخِطیَّةَ  َیْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ  ِإنَّ : َلُكمْ  َأُقولُ  اْلَحقَّ  اْلَحقَّ : َیُسوعُ  َأَجاَبُهمْ (
  .المرض، الموت •
  .اإلفتقار الُمستمر للمال •
إذا لم نستقبل أیة محبة من آبائنا، فإننا إذن داخل أحد سجون  _ اإلحساس بأنك غیر محبوب •

 . إبلیس
هي ُمضادة تمامًا للمحبة الحقیقیة، واألنانیة هي أن تُفكر بأنك أنت  _ محبة الذاتأو  ،األنانیة •

 . محور هذا العالم، وٕان كل األشیاء تتمحور حولك أنت فقط
یجب أّال نقبل أي تصّور أو . إحساس بعدم اإلستحقاق وعدم القیمة واإلحباط _ عدم إحترام الذات •

یحاول العالم والطبیعة . ار اهللا وكلمته عناأفكار عن أنفسنا وعن هویتنا خارج إطار تصورات وأفك
البشریة أن یضعوا بداخلنا أحاسیس مغلوطة عن أنفسنا وعن هویتنا الحقیقیة، سواء تجعلنا نشعر 

 . بالكبریاء وبالتعالي أو تجعلنا نشعر بالخزي وِصَغر النفس

ذهبت فإنك تُبارك المكان أن اهللا یحیا بداخلك، وأینما بإن أفضل طریقة لحل هذا الصراع هو أن تعرف 
تُبارك كل من تتقابل معهم ألنك وعاء خزفي ُممتلئ بمجد اهللا، . الذي تذهب إلیه ألنك تحمل اهللا في داخلك

كما أن وظیفتك لیست هي التي ُتحدد تعریفك . والكیفیة التي یراك بها الناس لیست هي ما یصیغ هویتك
عندما قام یسوع بغسل أقدام . كرامًة واحترامًا بذهابك إلیه وهویتك الحقیقیة، بل إنك أنت الذي تمنح عملك

ل ذلك، فإن في یومنا هذا، ولكن، ألن اهللا كان یفع كان ذلك بمثابة تنظیف المراحیض الصحیةفقد التالمیذ 
 . مًا جداً حترمًا وَقیِّ مُ  اً غسل األقدام أصبح شیئ

وهذا الوصف ینطبق ( باألراملاإلهتمام  ، أكد اهللا على٢٧: ١في رسالة یعقوب  _ األرامل والیتامى •
إذ یجب علیهم أن . )أبناء األزواج الُمطلَّقینوهذا ینطبق على ( والیتامى) أیضاً  الُمطّلقاتعلى 

یتعاملوا مع كل الظروف دون أي نموذج أبوي، ودون غطاء إجتماعي، وهذا یتضمن كونهم متروكین 
 . بال أحد یدافع ویحامي عنهم

وهذه التحذیرات نفسها موضوعة  ،القدیم بتحذیرات إلسرائیل لكي یهتموا باألرامل والیتامىیمتلئ العهد 
 . على كنیسة الیوم

إنني أعرف . إننا جمیعًا نحتاج إلى األمان، وكون المرء یتیمًا أو أرملة یعني أقصى معاني عدم األمان
یجب علینا كمؤمنین أن . م إلى أرامل أو أیتامالكثیرین من الذین إحتاجوا وقتًا طویًال لكي یتعافوا من تحّوله

٦۱ 
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ه قلب هو اإلهتمام بهم ومنحهم عزاءًا خاصًا، وتزویدهم  نعكس قلب اهللا تجاه أولئك األرامل والیتامى، وتوجُّ
 . فهذا هو غطاءهم، وهو أمانهم. بكل ما یحتاجونه

 ٢٧: ١رسالة یعقوب أن اهللا یقول في بن تعرف أل بحاجةفإنك " الُسجناء"ُكنت أنت أحد أولئك  ذاإ
 َنْفَسهُ  اِإلْنَسانِ  َوِحْفظُ  ِضیَقِتِهْم، ِفي َواَألرَاِملِ  اْلَیتَاَمى اْفِتَقادُ : َهِذهِ  ِهيَ  اآلبِ  اللَّهِ  ِعْندَ  النَِّقیَّةُ  الطَّاِهَرةُ  اَلدَِّیاَنةُ (

 . )اْلَعاَلمِ  ِمنَ  َدَنسٍ  ِبالَ 
 اْلَیتَاَمى َأُبو(! هذه جملة هامة جدًا یقولها اهللا، ویجب علیك أن تعرف جیدًا مدى إهتمام اهللا بك شخصیاً 

 ٥: ٦٨، مزمور )ُقْدِسهِ  َمْسَكنِ  ِفي اهللاُ  اَألرَاِملِ  َوَقاِضي
ك المادیة بمعزٍل احتیاجاتمن أجل  شيءـ وهو أن تثق في العالم، وفي اآلخرین، وفي أي  الجشع •

 . اهللا وكل طرقهعن 
ـ تعرض الكثیرون إلى اإلستغالل الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع اإلستغالل ِبُطُرٍق  اإلستغالل •

 . ُأخرى
 . ـ وهو أحد السجون الكبرى البر الذاتي •
 . ـ وهو أهم وأخطر السجون عدم الغفران •
نسیة، والمرارة، والنمیمة، مثل الشعور الذنب، والخطایا األخالقیة، والخطایا الج _ األعداء اآلخرین •

 . والنزاهة، وما إلى ذلك من الخطایا الُمختلفة والغضب، والُمساومة في الحق
عن  بدیلأنه ـ لإلدمان أنواع أكثر من أن نجد لها ُمسمیات ُمتعددة، ولكن یمكن تعریفه على  اإلدمان •

 . محبة اهللا التي تتدفق من خالل الروح القدس
مثل عدم القدرة على التعبیر عن المحبة أو العطف، أو  _ اللعنات المتوارثةیقع الكثیرون في فخ  •

عقلیة اإلستعباد، أو أن تسعى دائمًا إلى إرضاء الناس، أو المثالیة، وٕان الكثیر من هذه األمور 
تكشف عن نفسها في العالقات الفاشلة، وفي عدم القدرة على العیش بسالم، وعدم القدرة على 

 . اإلحساس بالسعادة
 . قد تكون أنت الضحیة أو الُمدّبر للعمل نفسه _ تحكم في اآلخرینالأو  العرافة •
 . إن یسوع یمنحنا بدایة جدیدة نقیة ویمحو كل ماضینا _ اإلحساس بالذنب والخزي بسبب ماضیك •
 . الرفض :ولكنني بشكٍل عام، أعتقد أن أحد أهم األمور األكثر انتشارًا هي •

إننا نحتاج إلى اإلحساس بقبول . من المشكالت األخرىأعتقد أن الرفض هو الجذر األساسي لمئاٍت 
إن فشل عالقاتنا مع آبائنا هو أحد أهم األسباب . غیر مشروط من ِقَبل آبائنا في المراحل الُمبكرة من عمرنا

 . التي تؤدي إلى قیود الُمخدرات واإلدمان

٦۲ 
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إن الناس المجروحین في ُمجتمعنا . خإننا نحتاج أیضًا إلى الشعور بالقبول من ِقَبل أقراننا، وزمالئنا، إل
الیوم یقومون بتوجیه أضرارًا بالغة لآلخرین من حولهم من خالل الرفض وهو األمر الذي ُیمرر من جیٍل إلى 

. . . ( :بأننا ١٩: ٤یوحنا األولى  رسالةُتخبرنا . إننا ال نقدر أن ُنقّدم محبًة ما لم نحصل علیها أوالً . جیل
 . )َأوَّالً  َأَحبََّنا ُهوَ  َألنَّهُ  ُنِحبُّهُ 

 :یحتوي العالج الذي یقدمه اهللا للرفض على ُبعدین هامین وُهما
 َوَمْخُذولٌ  ُمْحَتَقرٌ ( ٣: ٥٣سفر إشعیاء  نقرأ في. منه وحمله بدًال عنانحن عاني إنه أخذ الرفض الذي نُ . ١

 . )ِبهِ  َنْعَتدَّ  َفَلمْ  ُمْحَتَقرٌ  ُوُجوُهَنا َعْنهُ  َوَكُمَستَّرٍ  اْلُحْزنِ  َوُمْخَتِبرُ  َأْوَجاعٍ  َرُجلُ  النَّاسِ  ِمنَ 

 الَِّتي ِنْعَمِتهِ  َمْجدِ  ِلَمْدحِ ( ٦: ١رسالة أفسس  لنا تقول! وٕانه َقِبَلنا بشكٍل غیُر مشروٍط بمحبته العظیمة. ٢
 . )اْلَمْحُبوبِ  ِفي َعَلْیَنا ِبَها َأْنَعمَ 

الرفض هذه، ولكنه یرید أن ُیعتقنا وُیطلقنا أحرارًا من هذه المشاعر، وهذه هي إن اهللا ال ُیدیننا على أبعاد 
مهمته، ولكننا نحتاج أن نكون ُأمناءًا مع أنُفَسنا، ونتخلى عن كبریائنا، ونستعد أن نتعاون مع اهللا في عملیة 

 . تحریرنا وشفائنا

 . الحظ السبب الذي كان بمثابة الجذر األصلي لقیود أولئك الناس
 َتْسَمُعوا َوَلمْ . َأْرَضُهمْ  َساِكُنونَ  َأْنُتمْ  الَِّذینَ  اَألُموِریِّینَ  آِلَهةَ  َتَخاُفوا الَ . ِإَلُهُكمْ  الرَّبُّ  َأَنا: َلُكمْ  َوُقْلتُ (

 ١٠: ٦، سفر القضاة )ِلَصْوِتي
 !جدعون هو مثالنا لسجین أصبح ُحرًّا، بل وحّرر شعبه أیضاً 

كان یعمل بُمثابرٍة واجتهاٍد من أجل تحقیق إنجازاته بقوته الشخصیة، لقد . جدعون ثمارًا للرب لَ مَ حَ لقد 
كان یختبُئ في معصرة كرمه تجّنبًا منه . ولكن األمر إنتهى به بالفشل، وباحتقاره لنفسه، وبالیأس أیضاً 

ان عدد المرات التي وأیًا ك. حیاةللللمدیانیین الذین كانوا ینزلون على الحقول لُیخِربوها وال یتركون بها قوتًا 
كان المدیانیون هم أولئك لقد . حاول فیها هو وشعبه التغّلب على العدو، إّال إنهم لم یتمكنوا من هزیمته

 . األعداء الذین كانوا ینهبون مراعي اهللا ویسرقون البذار دائماً 
. وننا من اإلثمارهم الشیاطین، یسرقون كلمة اهللا لكي یمنعالذین وهكذا أیضًا فإن المدیانیین الیوم 

 . االحظ إنهم كانوا ینتظرون إلى أن یزرع اإلسرائیلیون محاصیلهم، ثم یحتشدون كالجراد لكي یدمرونه
 ؟ما الذي فعله اهللا؟ ما الذي فعله جدعون

 !صوته ن اهللا عّلم جدعون أن یسمعبأالذي ُأرید أن نتعلمه هو  الدرس األولإن 
ُأنظر كیف تعاون . العالقة بین اهللا وجدعون من مجٍد إلى مجدٍ الحظ وانظر كیف َنَمْت وتطورت 

َتَعّلَم جدعون أن ُیطیع صوت اهللا، وحًقا كان ذلك لقد . جدعون مع قیادة اهللا، وكیف أمّدُه اهللا بالنعمة والقوة
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: الحظ أن اهللا لم یقل. ، وهذا هو ما نحتاجه نحن أیضاً طاعة صوت اهللاهو كل ما یجب علیه أن یفعلُه، 
فصوت المرء هو أمٌر شخصٌي جدًا . "َصْوِتيُتطیعوا ِ  َلمْ  : "، بل قال"إنك لم ُتطیعوا ناموسي أو وصایاي"

ویالُه من أمٍر قوٍي أن تسمع صوت اهللا . فالصوت یعني الحدیث وجهًا لوجه. مقارنًة بالوصایا أو الناموس
 . سماع صوته، فالبد علینا من أن ُنطیعه بإمكاننامادام فنفسه، وأیًا كان ما یقوله اهللا، 

ونهایة القصة هي أن اهللا إستخدم جدعون من أجل تشجیع الناس على الُنصرة والُحریة، ولیس 
 . تشجیع نفسه فقطل

سنرى في هذه الدراسة كیف كان اهللا یعمل وكیف أنه مازال یعمل لكي ُیحّول سجوننا إلى حریة، وسنرى 
 . اهللا لكي ما نتبع ُخطاه في حیاتنا الیوم أیضًا كیف تجاوب جدعون مع

 :٦سنتبع خطى جدعون في سفر القضاة 
ظل شعبه في قیود الفقر على مدار . كان جدعون ضحیة عبادة أجداده لألوثان، )١: ٦سفر القضاة (
 . عام، وكانت هذه هي فترة عبادتهم لألوثان ٢٠

تلك السجون، فبدون ذلك نحتاج أن نفعله ُهنا هو أن نغفر ألولئك الذین وضعونا في  شيءأول إن 
إن ُكنا ال . في عملیة التحرر من القیود والعبودیة االستمرارلن نتمكن من ف الغفران الذي نقوم به بكامل إرادتنا

 . اللناة للرب، وسنرى غفرانه یعمل من خكخطی الشيءنستطیع أن نغفر، إذن فلنعترف بهذا 
تجنبًا منه للمدیانیین الذین كانوا یأتون على شكل  كان یختبئ في معصرته ،)١١: ٦سفر القضاة (

وبالرغم من محاوالته هو وشعبه لهزیمة العدو، إّال إنهم لم . قبائل، فیسرقون المحصول وكل قوت الحیاة
ینزلون على مراعي اهللا ویسرقون  كان المدیانیون هم أولئك األعداء الذینلقد . یتغّلبوا على هذا العدو

 . المحاصیل الزراعیة والتي كانت ُتمثل الغذاء الضروري والالزم للشعب
 . كلمة اهللا لكي تحرمنا من اإلثمارتسرق الشیاطین فإن كذلك أیضًا الیوم، 

 في رحمة اهللا، سمع صرخات شعب إسرائیل وأرسل. كّلم اهللا لشعب إسرائیللقد ت، )٨: ٦سفر القضاة (
أخبر النبي الشعب بأن اهللا هو إلههم، وأنه سبق وحررهم مرًة من العبودیة، وأن . رحمته تثبت إلى األبد. نبیاً 

ما لم نحیا على كلمة اهللا یومیًا، فبالتأكید . سبب وجودهم في العبودیة الیوم هو أنهم لم ُیطیعوا صوت اهللا
 . مامناخیاٌر آخٌر أ سُنصبح ُسجناء وأسرى ألعدائنا، ولیس ثمة

أتى مالك الرب إلى جدعون، وكان هذا . تكلم اهللا لجدعون بشكل شخصيلقد ، )١٢: ٦سفر القضاة (
أن تلك الواقعة كانت إحدى ظهورات بیقول التفسیر التطبیقي للكتاب المقدس . المالك ُیَمِثُل شخصیًا اهللا نفسه

خَدَم مثل هذه الكلمات مع شخٍص كاَن لماذا إست. "جبار البأس"دعا جدعون لقد . یسوع في العهد القدیم
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لیس لدیه ثقٌة بنفسِه البتة، حتى إنه كان یطحن القمح ُمختبئًا في معصرته لكي ال یراه و یتصرُف كجباٍن، 
 العدو؟

إن اهللا یتعامل معنا دائمًا بهذه الطریقة، فهو یرى ما سیحدث، فیدعو الغیر موجود وكأنه موجود 
ینظر على ما نحن علیه، بل على ما سنكونه في المسیح، وهذه هي كلمات إنه ال . )١٧: ٤رسالة رومیة(

 . اإلیمان التي یقولها لنا
 َكانَ  ِإَذا"قال له ما كان یشعر به بكل أمانة، فقد . كان جدعون أمینًا مع اهللالقد ، )١٣: ٦سفر القضاة (
إذا كان اهللا محبة، فلماذا یتألم الناس؟ . یسأل الكثیرون مثل هذه األسئلة "؟َهِذهِ  ُكلُّ  َأَصاَبْتَنا َفِلَماَذا َمَعَنا الرَّبُّ 

أین كل عجائبك التي أقمتها "إذا كنت أخدم اهللا، فلماذا إذن أُمُر بهذا الوقت العصیب؟ لقد سأل جدعون اهللا 
 . لقد شعر وكأن اهللا هجرهُ  ".مع آبائنا وأجدادنا؟

لقد أظهر ذاته .  نفسه لجدعون على أنه اهللا صانع العهدأعلن اهللالقد ، )٢١ -١٨: ٦سفر القضاة (
وغالبًا ُیجیب اهللا سؤالنا بأن ُیعلن لنا عن . وأظهر لجدعون أهمیة دوره ـ جدعون كشریك في العهد لجدعون

 . نفسه وعن هویته
كان ثمن الجدي والفطیر اللذان صنعهما . حمل جدعون صلیبه. عطى جدعون هللا أفضل ما لدیهلقد أ

قام بعمل لیس ذلك فقط، ولكن جدعون . التي كان َیُمُر بها المزریةجدعون ثمنًا غالیًا بالنسبة لتلك الظروف 
 !َمَرقًا أیضاً 

. ربما یبدو ذلك وكأنه وجبة غالیة الثمن، ولكن اهللا َحّوَلها إلى وجبِة عهدٍ . رأى جدعون صلیب یسوع لقد
أن اللحم أو وجبة التقدمة كانت البد من أن ُتحَرق على المذبح بواسطة الكاهن،  ١: ٢نرى في سفر الالویین 

أن المالك َمسَّ التقدمة بطرف عكازه فأكلتها النیران، وكانت تلك هي عالمة بوما حدث مع جدعون هو 
فقد رأى تغییرًا . حدث بینه وبین اهللاعهد دم تقد إن في ذلك الیوم، رأى جدعون بعقلیته العبرانیة أع. العهد

 . لألوضاع والظروف معه
أخذ جدعون إسم اهللا، وأخذ اهللا إسم لقد . یقوم عهد الدم بتغییر عائلتك، وتغییر إسمك، ومیراثك

 . ، وكأنهما تبادال األسماء"جبار البأس"فبدًال من كونه جدعون الضعیف المهزوم دعاه اهللا . جدعون
كانت تلك هي أهم . أصبح جدعون یسمع صوت اهللا بشكل أفضل اآلنلقد ، )٢٢: ٦سفر القضاة (

أن بالحظ . لقد أخذ وقتًا لكي یبني عالقته مع اهللا، ولكنه إستمر في سماعه لصوت اهللا. صفات جدعون
وهذا ُیمثل عالقة ُمتنامیة وُمتطورة . ٢٣، ولكن الرب تكلم في العدد ٢١الرب ذهب عن جدعون في العدد 

 . جدعون والرببین 

٦٥ 



 ُسجناء في أرض الموعد –الفصل الثالث 

بأوقات وظروف  رُ مُ قد تَ . )یهوه شالوم(نال سالم اهللا بسبب الصلیب ، )٢٤ -٢٣: ٦سفر القضاة (
 اهللاِ  َسَالمُ  ُقُلوِبُكمْ  ِفي َوْلَیْمِلكْ (! شيءیمكنك أن تتغلب على أي فسعصیبة، ولكن إذا كان لدیك سالُم اهللا، 

 ١٥: ٣كولوسي ، رسالة ). . . ُدِعیُتمْ  اَلْیهِ  الَِّذي
بعد إختبارنا لصلیب یسوع . كان یتحتم على جدعون أن یهدم أوثان أبیه، )٣٢ -٢٥: ٦سفر القضاة (

عبادة التي تُبنى علیه  األساسفإننا نحتاج إلى أن نهدم مذابح األوثان الموجودة في حیاتنا وفي قلوبنا، وٕان 
إن . في أیامنا هذه مثلما كانت في العهد القدیم لم َتُعْد عبادة األوثان واضحة. محبة الذات: هو األوثان

إن أدق إختبار هو أن تسأل نفسك عمن تَعُبُد، وأیضًا . یجعلك تسلك بالجسد ال بالروح شيءهو أي ) الوثن(
عقلك، أم جسدك، أم شخٌص آخر، أم روح اهللا وكلمة اهللا؟ إن السلوك  هل هو. أن تسأل نفسك عمن ُتطیع

 . والسلوك بالروح هو أن ُتطیع كلمة اهللا ،)شهواتك الطبیعیة(الجسد بالجسد هو أن ُتطیع 
البد وأن یكون على عالقة بكلمة اهللا والروح القدس، فولكیما یتمكن المرء من أن یهدم األوثان، 

 . لشهواته وغرائزه الداخلیة تبعیتهوبالتالي یتمكن المرء من أن یوقف 
، وبعدما المزریةد كل الرحمة التي منحنا اهللا إیاها رغم حالتنا فبع ١: ١٢كما هو الحال في رسالة رومیة 

قدم لنا الصلیب وكل النعمة المذكورة في رسالة رومیة من اإلصحاح األول وحتى الحادي عشر، إّال أنه یقول 
قدموا . مثلما فعل جدعونبمعنٍى آخر، إهدموا أوثانكم . ". . . َحیَّةً  َذِبیَحةً  َأْجَساَدُكمْ  َقدُِّموا. . . : "بعد ذلك

" ُمختلفاً "ُكن راغبًا في أن تكون . كل قدراتكم ومواهبكم هللا، قدموا أجسادكم لتكون أواني أرضیة ُممتلئة من اهللا
 . من أجل اهللا، وال ُتجاري أنظمة العالم

تخلى . بعدما هدم األوثان، لبس روح الرب جدعون، أصبحت لدیه قوة اهللا، )٣٤: ٦سفر القضاة (
عون عن أمور أرضیة كثیرة لكي ُیطیع اهللا، فلم تعد الظروف الطبیعیة ُتعیَقُه، إذ أصبح لدیه إحساس جد

عندما نترك أوثاننا، سنجد أن النتیجة دائمًا هي مزید من تواجد الروح القدس في . روحي وٕایمان عمیق باهللا
 . حدث حینئٍذ هو هجوٌم شرٌس من العدو شيءحیاتنا، وٕان أول 

 . نهدم أوثاننا الروحیة، فإننا نتوقع حربًا شرسة َیِشُنها الشیطاُن علیناعندما 
َتَعَلَم جدعون أن تكون لدیه عالقة قویة مع اهللا على مستوى قوي لقد ، )٤٠ -٣٦: ٦سفر القضاة (

 . من الثقة بدًال من إهتمامه بالظروف الُمحیطة به
صبح أحد أهم ُمحرري شعب اهللا في تاریخ العهد أوقد  ،جدعون ثمارًا من أجل ملكوت اهللا لَ مَ حَ لقد 

حّول اهللا رُجًال َمهزومًا تحت ظروٍف لقد . لترى الحرب التي حدثت ٢١: ٨ – ٧إقرأ سفر القضاة . القدیم
 :میئوٍس منها إلى ُنصرٍة تاریخیٍة عظیمٍة، وذلك بسبب أمرین وُهما
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 . الصلیب) ١
أجل اهللا، وجعل اهللا هو كل إهتمام حیاته، ولیس في حتى إنه خرج من . تقدیر جدعون للصلیب) ٢ 

 . المكانة األولى أو الثانیة في حیاته، باإلضافة إلى تعاون جدعون مع اهللا في هدمه لألوثان ومذابح البعل
بالرغم من حقیقة أن جدعون كان ُعرَضًة لخطایا عائلته، ولعناتهم، ولعبادة األوثان، إّال إن مالك الرب 

 : یب من خالل الذبیحة التي قدمها، وكأنه قال لهأتاُه بالصل
لیس ثمة مخرجًا لك أیها الولد الصغیر إّال أن آُخُذ لعنتك والخطیة التي علیك وآتي إلیك، وبفضل هذا "

العهد، فإنني آُخُذ خطیتك، ولعنة عائلتك، وخطایاك المتوارثة والتي تم تناقلها من خالل عبادة األوثان لك 
 . "جبار البأس"التي لعنها اهللا وسأدعوك ) هویتك(سمك سآخذ إ. ولنسلك

، ولكن اهللا كان ُكْن هو علیهلم یَ  طلب منه اهللا أن یكون شخصًا آخرلم ی. قابل اهللا جدعون حیثما كان
 . أن األمور ال تسیر بقوته الشخصیة وٕانما بقوة اهللابجدعون  مَ لَّ عَ تَ لقد . إیمان فیه لدیه

َم كیف یجب أن یكون وَتَعلَّ  ،أنه كان سجینًا في أرض الموعدبَم لقد َتَعلَّ . الثمر َتَعّلَم جدعون أیضًا عن
وكیف  یثبتَم كیف یجلس وكیف َتَعلَّ . ، كما إنُه َعَرَف من هو اهللا)النهر المتدفق(على عالقة حمیمة مع اهللا، 

 . ، وكانت النتیجة النهائیة ثمرًا من أجل ملكوت اهللاسلكی
 . من أجل سماع صوت اهللالقد جاَهَد جدعون 

ُخْذ وقتًا كافیًا، المزید والمزید من . إفعل كل ما بوسعك لكي تتعلم كیف تسمع صوت اهللا في حیاتك
وقتًا  إقضي. إستمع إلى شرائط، إقرأ ُكتُبًا روحیًة جیدًة، تكلم بكلمة اهللا، تشّبع بالكلمة. الوقت، في كلمة اهللا

ُأهُرْب من األمور التي َتَعّودَت علیها، وُكن . منه الكثیر وتُقلل من كالمكَتَعّلْم كیف تسمع . خاصًا مع اهللا
 !إسمح هللا أن یتكلم لقلبك. ُمستعدًا للتغییر
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 الفصل الرابع
 من هو اهللا؟

 
 . ُیمكنك أن تعرف اهللا

ال أن تتكل على القیام معه یریدك أن تعتمد على كونك في عالقة حمیمة . إن اهللا یرید أن یتشارك معك
أول . یجب علیك أن تعرف شخصیتهفببعض النشاطات والواجبات الُمتدینة، ولكي تتعرف على أي شخص، 

 !أنه اإلله الخالقبما نحتاج أن نعرفه عن اهللا هو 
 . ًا بواسطتهتماسكة معلیس هو الخالق فحسب، ولكن كل األشیاء ما تزال مُ 

َما ِفي السََّماَواِت َوَما َعَلى اَألْرِض، َما ُیَرى : ِفیِه ُخِلَق اْلُكلُّ  َفِإنَّهُ : (تقول ١٧ -١٦: ١رسالة كولوسي 
اَلَِّذي ُهَو َقْبَل ُكلِّ . اْلُكلُّ ِبِه َوَلُه َقْد ُخِلقَ . َوَما َال ُیَرى، َسَواٌء َكاَن ُعُروشًا اْم ِسَیاَداٍت اْم ِرَیاَساٍت اْم َسَالِطینَ 

 . )َشْيٍء، َوِفیِه َیُقوُم اْلُكلُّ 
ْن َما ُیَرى : (تقول ٣: ١١رسالة العبرانیین  ِباِإلیَماِن َنْفَهُم َأنَّ اْلَعاَلِمیَن ُأْتِقَنْت ِبَكِلَمِة اِهللا، َحتَّى َلْم َیَتَكوَّ

 . )ِممَّا ُهَو َظاِهرٌ 
الَِّذي َجَعَلُه َواِرثًا ِلُكلِّ َشْيٍء،  -َنا ِفي َهِذِه اَألیَّاِم اَألِخیَرِة ِفي اْبِنِه َكلَّمَ : (تقول ٢: ١رسالة العبرانیین 

 . )الَِّذي ِبِه َأْیضًا َعِمَل اْلَعاَلِمینَ 
 . ال ُیمكننا أن َنِصَف اهللا بالكامل ألنه هو الذي خلقنا

 :المقدسلكن ها هي بعض الحقائق األخرى عن اهللا والتي نتعلمها من الكتاب 
 . )٣٣: ٢١، وسفر التكوین ٣ -١: ١بشارة یوحنا (. إنه غیر مخلوق وأبدي. ١
 . )٣٧: ١بشارة لوقا(. كما أنه ُكلي القدرة. ٢
 . )٥: ١٤٧مزمور ( . وأیضًا ُكلي المعرفة. ٣
 . )٢٤ -٢٣: ٢٣سفر إرمیا(. حاِضٌر في كل وقت. ٤
 . )٢٤: ٤بشارة یوحنا (. هو كیان روحي. ٥
 ١٤ -١: ١، بشارة یوحنا ١٦: ٣بشارة متى . اآلب واإلبن والروح القدس. مثلث األقانیم. ثالوثهو . ٦
 . )١٣ -١٢: ٤٠سفر إشعیاء (. إله غیر محدود. ٧
 )٩: ٤، ١: ٣ ، رسالة یوحنا األولى٧ -١: ٢رسالة أفسس . طبیعته هي المحبة. ٨

ال تعتمد محبته على . بمحبة غیر مشروطةیحبنا اهللا . إن اهللا لیس لدیه بعض المحبة، لكنه هو محبة
ال یمكن للمیت أن . فبینما كنا أموات بعد في الخطایا، أحبنا هو بكل محبة حقیقیة. مدى صالحنا أو شرنا
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إذا كنت صالحًا ". محبة مشروطة إن البشر یحبون! ، ولكن یمكنه أن ینال حیاًة من جدیدشيءیفعل أي 
 !، إن اهللا ال یفعل هذا"طلبته منك، فسأحبكبالقدر الكافي، أو إذا فعلت ما 

 . وهذه هي األغابي، أي المحبة غیر المشروطة. إنه یحبنا فقط ألنه هو المحبة ذاتها
 ).٢٣ -٢٢: ٥رسالة غالطیة (ر الروح المذكورة في صفاته هي ثم. ١
 . )٨: ١٣العبرانیین رسالة (. ال تفتر مشاعره وال تبرد كما هو الحال مع البشر. إنه ال یتغیر أبداً . ٢

ظل الشمس الذي یتحول مع دوران الشمس، ولكنه یقول عن اهللا أن  ١٧: ١َیِصُف في رسالة یعقوب 
 . ُیمكن اإلتكال علیه بالكامل! بمعنى آخر، أن اهللا یشرق دائمًا كشمس الظهیرة. لیس فیه ظل دوران

 . )١٤، ٢ -١: ١بشارة یوحنا ( .یسوع هو اهللا. یسوع هو الكلمة. ١
 . )٣٨ -٢٦: ١بشارة لوقا (. ولد یسوع من عذراء. ٢
 . )١٥ -٧: ١٦، بشارة یوحنا ٢٣ -١٦: ١٤بشارة یوحنا (. الروح القدس هو اهللا. ٣

فهو یهتم بك أكثر مما تهتم أنت بنفسك، وأكثر مما تهتم ! أن اهللا محبةهي بهذه الصفات جمیع  إن أهم 
 . بك عائلتك أیضاً 

 . ١٥ ن محبة اهللا الموجهة لك ولي من خالل األمثال الموجودة في لوقاُتَعِبْر كلمة اهللا ع
خروفًا لكي یذهب ویبحث عن خروٍف واحٍد، ولكن اهللا  ٩٩ال ُیمكن أن یترك الراعي قطیعًا مؤلفًا من 

 . یسعى وراءنا حتى في ضیاعنا وُبعدنا عنهُ 
بقدر ندما رآه من بعیٍد، ركض سریعًا األب في المثل التالي كان ینتظر عودة إبنُه الضال، وع اً وأیض
 . إحراجٍ م، وذلك ألنه لم ُیِرد أن یتعرض إبنه ألیة اوغّطى أوساخ إبنِه برداٍء لكي ال یراه الخد استطاعته

 . بعض األسئلة الشائعة عن اهللا
حولي؟ هل لدى هل سبق هللا وأن َرَسَم أقداِر حیاتنا؟ من الذي یتحكم في حیاتي، أنا أم اهللا أم العالم من 

 اهللا ُأناٌس ُمحددین هم الذین سیخلصون ویذهبون إلى السماء واآلخرون لیست لدیهم أیة فرصة لذلك؟
 :أمرین یجب وضعهما في نظر اإلعتبار

 . اهللا لن یخرق أو یتعدى هذه القاعدة أبداً ٕان خلق اهللا اإلنسان بإرادة حرة، و لقد . ١
الال (یحیا في األبدیة، واألبدیة ال تعني وقتًا طویًال بل تعني حالة اهللا ال یحیا بنظام الوقت، بل إن . ٢
 . یعرف البدایة منذ النهایة، ویعرف النهایة منذ البدایةإن اهللا . )وقت

هل كان عادًال . أن اهللا َقّسى قلب فرعون ٩یقول الكتاب المقدس في سفر الخروج وفي رسالة رومیة 
قاسیًا، وكم كان ذلك  إن فرعون لن یأتي إلى اهللا، ولذلك جعله اهللابم ُمسبقًا كان اهللا یعللقد بالنسبة لفرعون؟ 

في التكوین الداخلي  شيءفي الواقع، إن اهللا ال ُیقرر أن یجعل إنسانًا عنیدًا وقاسیًا، ولكن هناك . أمرًا عادالً 
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ما في داخلنا یجعلنا  شيءثمة عندما نقول ال هللا، . لإلنسان هو الذي یجعله قاسیًا تجاه اهللا عندما یرفض اهللا
 . وبالتالي تكون النتیجة النهائیة هي ُفقداننا القدرة على اإلختیار. ُقساًة بالتدریج

اختیار فرعون الُحر كان هو إن ! كالبالطبع هل اهللا هو الذي َسّبَب هذا؟ . كان اهللا یعرف هذا ُمسبقاً لقد 
 . السبب في ذلك

نعم، َثَمَة ُخطٌة لحیاة كل فرٍد منا، . أن حیاتنا قد سبق اهللا وأعّد لهاب ١٠: ٢یقول اهللا في رسالة أفسس 
 . أن یختار أن یسلك ذلك الطریق أم البولكنه خیاٌر متروٌك لكل واحد 

، ولكنه یحكم بطریقة ال تجعله ُیهیمن على اإلرادة الحرة لإلنسان، وال حتى على إرادة سرمديٌ  إن اهللا إلهٌ 
 . وأغراضه ضد ُأناس اهللا األشرار الذین َیكیدونَ 

 . یستطیع اهللا أن یستخدم حتى أعداءه في تتمیم خطته
 . )الرب أبطل مؤامرة األمم، الشى أفكار الشعوب( ١٠: ٣٣یقول مزمور 

ِت اُألَمُم َوَتَفكََّر الشُُّعوُب ِفي اْلَباِطِل؟( ٤ـ  ١: ٢ویقول أیضًا مزمور  اَألْرِض َوَتآَمَر َقاَم ُمُلوُك  ِلَماَذا اْرَتجَّ
َؤَساُء َمعًا َعَلى الرَّبِّ َوَعَلى َمِسیِحِه َقاِئِلینَ  اَلسَّاِكُن ِفي السََّماَواِت . ]ِلَنْقَطْع ُقُیوَدُهَما َوْلَنْطَرْح َعنَّا ُرُبَطُهَما[ :الرُّ

 . )الرَّبُّ َیْسَتْهِزُئ ِبِهمْ . َیْضَحكُ 
. أن اهللا یحیا في األبدیة، خارج الزمانبالفكرة، فقط تذكر  إذا ُكنت ال تزال تواجه وقتًا عصیبًا مع هذه

ینظر إلى مستقبلنا، وماضینا وحاضرنا في نفس الوقت، وهو ُیرید دائمًا أن ُیباركنا بهذه المعرفة، ولكنه لن 
 . َیقَهَر إرادتنا الُحرة أبداً 

 . اهللا هو الكلمة، ویمكننا الوثوق به ُكلیاً إن 
إذا كان ثمة شیئًا واحدًا ُیمكن لكلمة اهللا أن تفعله وهو األمر الذي ال ُیمكن أن یفعله أي كتاب آخر في 

هذا خیر دلیل على أن الكتاب المقدس موحى إن . )التنبؤ بدقة عن المستقبل(هو  الشيءهذا العالم، وهذا 
 . به من اهللا ولیس أحد آخر غیره

. ة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشرءالمقدس یرتبطون بالنبو عدد في الكتاب  ٨٣٥٢یوجد حوالي 
َواْلَكِلَمُة الَِّتي َأَتَكلَُّم ِبَها ، َألنِّي َأَنا الرَّبُّ َأَتَكلَّمُ (. وحوالي ُسدس أعداد الكتاب المقدس تتناول أحداث مستقبلیة

، سفر )َیُقوُل السَّیُِّد الرَّبُّ ، ُت اْلُمَتَمرُِّد َأُقوُل اْلَكِلَمَة َوُأْجِریَهاَألنِّي ِفي َأیَّاِمُكْم َأیَُّها اْلَبیْ . َال َتُطوُل َبْعدُ . َتُكونُ 
تم التنبؤ بدقة في الكتاب المقدس عن َسبي أورشلیم وعن سقوط مملكة بابل وروما، لقد . ٢٥: ١٢حزقیال 

تم التنبؤ عنه قبل  ، وحتى دخول یسوع إلى أورشلیم كان قدبالتفصیلوقد تم ما تنبأ عنه الكتاب المقدس 
ة تممها یسوع بمیالده وحیاته ءنبو  ٣٠٠یوجد أكثر من . حدوثه بمئات السنین وذلك بواسطة النبي دانیال
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ات فإن فرصة تحققها جمیعًا عن طریقة ؤ تلك النب جمیعة فقط من ءلسبعة عشر نبو  وموته وقیامته، وٕاذا نظرنا
  ١/٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الصدفة بحسب نظریة اإلحتماالت هي فرصة 

ة، فسیكون من الَهَزل أن نحسب فرصة أن تكون قد تحققت جمیعها ؤ أما إذا تناولنا الثالث مائة نب
صفرًا، أي  ١٨١بالصدفة، واحتمالیة الصدفة في تلك الحاالت ستكون فرصة واحد في رقم كبیر یتبعه حوالي 

اة یسوع المسیح، وموته، وقیامته، قد حدثوا جمیعًا بالصدفة ملیارات الملیارات، وهكذا ال یمكن أن تكون حی
 . ات التي قیلت عنه في الكتاب المقدسؤ لیطابقوا النب

توجد حوالي . ات العهد القدیم التي تم تحقیقها وهي أكثر بكثیر من أن نذكرها كلهاؤ ثمة العدید من نب
عدد من أعداد الكتاب المقدس،  ٨٣٥٢موضوع أو شخصیة موجودة في حوالي  ٧٣٧نبوة بخصوص  ١٨١٧

 . من الكتاب المقدس كله % ٢٧وُیمثل هذا العدد نسبة حوالي 
ِلیَّاُت َقْد َأَتْت َواْلَحِدیثَاُت َأَنا ُمْخِبٌر ِبَها( ٩: ٤٢یقول سفر إشعیاء  ْن َتْنُبَت ُأْعِلُمُكْم َقْبَل أَ . ُهَوَذا اَألوَّ

 . )ِبَها
 ؟من هو یسوع اآلن

أظهر لنا یسوع  لقد .نرى یسوع في األناجیل عندما كان یسیر على األرض، وقد أرانا شخصیة اهللا، أبیه
َل خطایاك وخطایاي، والذي وضع نفسه لكي یحتمل موت العار على الصلیب مَ أنه كان حمل اهللا الذي حَ ب

 . جمیعاً الذي كنا نستحقه 
كان بولس الرسول لدیه رؤیا عما فعله یسوع من أجلنا بالرغم من أن بولس لم یتقابل مع یسوع لقد 

 . نرى تلك الرؤى في رسائل بولس. بالجسد قط
 إذ ١: ١الحظ ما یقوله في سفر الرؤیا. ولكن یسوع إختار أن ُیعلن نفسه لیوحنا بطریقة خاصة جداً 

أن اهللا أعطانا هذا المنظر الخاص بیسوع ألننا ال نستطیع أن بأعتقد . "اْلَمِسیحِ  َیُسوعَ ) رؤیا( ِإْعَالنُ ": یقول
وهو یموت، ورآه الكثیرون  ونلقد سار معه الكثیرون، ورآه الكثیر . نراه كما هو في الحقیقة بأي طریقٍة أخرى

 . وهو قائٌم من بین األموات، ولكن أحدًا لم یراه بالحقیقة كما هو اآلن
ُمحارب، قاضي، الحمل، اهللا القدیر، إنه یجلس على العرش، ال یمكن لخلیقة ُأخرى أن ُتضاهیه، إنه  إنه

 . ألن یعرف كل هذا عن یسوع بحاجةكان یوحنا لقد . أعدائه على جمیعالرب الُمنتصر الغالب 
ولذلك كتب یوحنا أعطى یوحنا هذه الرؤیا لكي ُیعزیه من خالل اإلیمان والرجاء، قد بأن اهللا  أؤمن إنني

عام، وهذا هو ما یفعله معنا الیوم، عندما ننظر لكل الجنون الذي یحدث  ٢٠٠٠هذه الرسالة منذ أكثر من 
 . من خالل النظر إلى رؤیا یوحنا شيءفي العالم من حولنا، نستطیع أن نجد ُنصرة على كل 
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العالم یبدو في حالة من الجنون  كانلقد . لقد كانت حالة یوحنا في ذلك الوقت ُمشابهة لظروفنا الیوم
تخّیل أن یوحنا عاش مع یسوع لمدة . والهیستیریا في نظر یوحنا، وهذا هو ما یراه البعض ِمنا في العالم الیوم

بالتأكید أن یوحنا كان یعتقد أن ثمة . أعوام، رآه وهو یصنع معجزات خارقة، ورآه مصلوبًا، ورآه بعدما قام ٣
 . سوعنصرة هائلة بعد قیامة ی

لقد أسس یوحنا العدید من . لقد رأى یوحنا أیضًا الروح القدس وهو یحل على البشریة ُمبتدئًا بالكنیسة
بطرس على سبیل . الكنائس ورأى الكثیرون یخّلصون، وفجأة، ذهب جمیع التالمیذ األوائل، وُصلب البعض

لبعض اآلخر، وآخرون ماتوا ِبُطُرٍق المثال ُعِلَق على صلیب مقلوب الرأس إلى األسفل، وُقِطَعْت رؤوس ا
 . ُأخرى، وهكذا رأى یوحنا العالم من حوله َیِجُن ُجنونهُ 

إن یوحنا نفسه كاَد ُیقتل بالغلي في الزیت، ولكنهم لم یستطیعوا قتله، واآلن كان قد ُأخذ في السجن بعدما 
محاجر وأن یرفع الحجارة على تم نفیه إلى األبد في جزیرة بطمس، وكانت مهامه الیومیة هي العمل في ال

هل ُجَن العالم؟ هل أنا عرفت یسوع : "ظهره صاعدًا ونازًال بها من على التالل، والبد من أنه كان یفكر قائالً 
حقًا؟ هل كان حقًا یسوع هو اهللا الظاهر في الجسد كما كتبت عنه في إنجیلي؟ هل الكنیسة ملعونة؟ هل 

 أهدرُت حیاتي ُكلها هباءًا؟ 
 . ظهر له ما لم یراه أبدًا في كل حیاتهلقد ! ، حدث ما لم یكن یتوقعه أبداً وفجأةً 

، َوَسِمْعُت َورَاِئي َصْوتًا َعِظیمًا َكَصْوِت ُبوقٍ ( وِح ِفي َیْوِم الرَّبِّ . َأَنا ُهَو اَألِلُف َواْلَیاءُ «: َقاِئالً  ُكْنُت ِفي الرُّ
ُل َواآلِخرُ  ِإَلى َأَفُسَس، َوإَِلى : ِفي ِكتَاٍب َوَأْرِسْل ِإَلى السَّْبِع اْلَكَناِئِس الَِّتي ِفي َأِسیَّا َوالَِّذي َترَاُه اْكُتبْ . اَألوَّ

َفاْلَتَفتُّ َألْنُظَر . »ِسِمیْرَنا، َوإَِلى َبْرَغاُمَس، َوإَِلى َثِ◌َیاِتیرَا، َوإَِلى َساْرِدَس، َوإَِلى ِفیَالَدْلِفَیا، َوإَِلى َالُوِدِكیَّةَ 
ْوَت  َوِفي َوَسِط السَّْبِع اْلَمَناِیِر ِشْبُه اْبِن ِإْنَساٍن،  َوَلمَّا اْلَتَفتُّ رََأْیُت َسْبَع َمَناِیَر ِمْن َذَهٍب،. الَِّذي َتَكلََّم َمِعيالصَّ

وِف  َوَأمَّا. ُمَتَسْرِبًال ِبَثْوٍب ِإَلى الرِّْجَلْیِن، َوُمَتَمْنِطقًا ِعْنَد ثَْدَیْیِه ِبِمْنَطَقٍة ِمْن َذَهبٍ  رَْأُسُه َوَشْعُرُه َفَأْبَیَضاِن َكالصُّ
، َكَأنَُّهَما َمْحِمیَّتَاِن ِفي َأُتونٍ . اَألْبَیِض َكالثَّْلِج، َوَعْیَناُه َكَلِهیِب َنارٍ  َوَصْوُتُه . َوِرْجَالُه ِشْبُه النَُّحاِس النَِّقيِّ

َعُة َكَواِكَب، َوَسْیٌف َماٍض ُذو َحدَّْیِن َیْخُرُج ِمْن َفِمِه، َوَوْجُهُه َوَمَعُه ِفي َیِدِه اْلُیْمَنى َسبْ . َكَصْوِت ِمَیاٍه َكِثیَرةٍ 
ِتَها : َفَلمَّا رََأْیُتُه َسَقْطُت ِعْنَد ِرْجَلْیِه َكَمیٍِّت، َفَوَضَع َیَدُه اْلُیْمَنى َعَليَّ َقاِئًال ِلي. َكالشَّْمِس َوِهَي ُتِضيُء ِفي ُقوَّ

ُل َواآلِخُر،َال َتَخْف، َأَنا ُهَو األَ « َوِلي َمَفاِتیُح . آِمینَ . َوُكْنُت َمْیتًا َوَها َأَنا َحيٌّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِدینَ . َواْلَحيُّ  وَّ
 ١٨ -١٠: ١، سفر الرؤیا )اْلَهاِوَیِة َواْلَمْوتِ 

 .إستعالن المسیح
اآلن عن آخر  إنه یختلف! یرى یوحنا في اإلصحاح األول من سفر الرؤیا هویة یسوع كما هو علیه اآلن

وها هو ُیستعلن على إنه اهللا األمین، ! فهذا هو استعالن المسیح الصاعد إلى السماوات. مرة رآه فیها یوحنا
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هو الذي سیأتي قریبًا، هو األلف والیاء، األول واألخیر، و الجدیر بالثقة، باكورة الراقدین، ملك ملوك األرض، 
 !اإلله القدیر ُكلي القوة

أنه ذاك الذي سیأتي لیقضي في كنیسته بلهیِب ناٍر من عینیه، ومنطقٍة من ذهٍب، لقد استعلن على 
لن یكون هذا القضاء من أجل دینونة الكنیسة، ولكن . ورجاله شبه النحاس النقي كأنهما محمیتان في أتون

 . لكي یحمیها من الغضب اآلتي
 !إن القداسة هي التي ستحمي الكنیسة

یسوع للكنیسة، في ذلك الوقت وحتى اآلن، وكأنه كان یتكلم لجنوده لیستعدوا یتكلم  ٣ -٢سفر الرؤیا في 
ویتأهبوا للمعركة، ألن ثمة نزاع كان موشكًا على الحدوث، وكان من الُممكن أیضًا أن ُتدمَّر تلك الكنائس 

ني منه ُكًال وّجَه یسوع حدیثه إلى كل كنیسة بحسب التقصیر الذي تعالقد . السبعة ما لم یتم إعدادها جیداً 
 !إن القداسة هي ما سیحمي الكنیسةّ . شّجعهم على أن یسلكوا في الطریق الصحیح مع اهللا. منها

، نجد أن یسوع یدعو یوحنا ویدعوك ویدعوني لكي نأتي إلى السماویات لكي نرى ٤سفر الرؤیا في 
قد یكون لدینا عقلیات . إننا نحتاج أن نرى األحداث بحسب منظور اهللا لها. األحداث من حیث یراها هو

إننا . أرضیة للغایة، وبصیرة أفقیة جدًا في نظرتنا للظروف حتى أننا نفشل في أن نرى األمور من منظور اهللا
عندما نرى ظروفنا من . نجلس مع المسیح في السماویات، لذلك فإن الروح القدس ُیمكنه أن یعطینا البصیرة

 . منظور اهللا، فإنها ال تبدو سیئة
. الشیطان ال ُیمكنه أن یبدأ المعارك في حیاتناإن . اهللا هو الذي یبدأ المعركةفإن ، ٥فر الرؤیا في س

الحظ أنه لم یوجد أحٌد لدیه الُقدرة على أن یفتح السفر ویفك أختامه فیما عدا یسوع، كأسد خارج من سبط 
 جمیع و الحمل الذي یحمل یسوع هإن . یهوذا، وفي نفس الوقت كحمل اهللا الُمنتصر الذي له كل القوة

 جمیع  َحَمَل اهللا لم نكن سنتمكن من أن نثبت وسط ظروفنا الصعبة في هذه الحیاة ما لم یحمل یسوع. أحمالنا
 . أحمالنا

قد تكون . عباصمیجب أن نضع هذا في أذهاننا دائمًا عندما تأتي ال. إن یسوع هو الذي یبدأ المعركة
! ضع الصنارة في أنف العدو لیأتي إلینا فنقدر علیه ونغلبه في إسم یسوعهجمة شریرة، ولكن یسوع هو الذي ی
 !هللویا!!! مبارك إسم الرب من اآلن وٕالى األبد

نجد أن ثمة حربًا عظیمة، وصراٌع رهیٌب، وقضاٌء، واضطهاٌد بمجرد ما أن  ١٦ -٥سفر الرؤیا في 
إلى أسوأ إلى أن تصل إلى مرحلة ال ُیمكن  ءَیِجُن ُجنوُن العالم، وتتطور األحداث من سي. ینفتح السفر

 . ینظر إلى أولئك الذین یغلبون ویثبتونفإن اهللا إحتمالها، ولكن في كل هذا 
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وضح لنا بأن أولئك المؤمنین الثابتین وسط تلك الصراعات، یختمهم اهللا بعالمة ی ٣: ٧سفر الرؤیا 
 . األسوأ الحفظ واألمان، ولكن األمور ستزداد نحو

ُتظِهُر لنا ُنصرة وغلبة الصلیب، وتوضح لنا بأن ُكل سیادة  ١١ جملة إعتراضیة في سفر الرؤیاتوجد 
 . أنظمة العالم قد ُأعطَیْت لملكوت اهللا وللرب یسوع المسیح

یوضح لنا أننا إذا ثبتنا أثناء زمان الضیقة العظیمة، فأننا نغلب العدو بدم الحمل  ١١: ١٢سفر الرؤیا 
 . أننا ال ُنحب أنفسنا أكثر من محبتنا هللا ومقاصدهبین بأفواهنا، ُمعلنین بكلمة اهللا، شاهد

ُیظِهُر لنا هذا العدد التعاون الواضح بین العالم . وكل فساده" العالم"هي إستعالن لنظام  ١٧سفر الرؤیا 
 . الروحي والعالم السیاسي

ألنه موشك على الهالك، كما  "لمالعا"هو تحذیر آخر لشعب اهللا لكي یخرجوا من نظام  ١٨سفر الرؤیا 
 . یظهر واضحًا في هذا اإلصحاح الهالك المؤكد لهذا النظام. أنه ال ُیمكن اإلعتماد علیه

 . ، ویأتي الرب على فرسه األبیض لكي ُیتمم وعده ویأتي بالُمجازاةثمة نصرة وغلبة ١٩سفر الرؤیا 
ٌس َأْبَیُض َواْلَجاِلُس َعَلْیِه ُیْدَعى َأِمینًا َوَصاِدقًا، َوِباْلَعْدِل َیْحُكُم ُثمَّ رََأْیُت السََّماَء َمْفُتوَحًة، َوإَِذا َفرَ (

َوُهَو . َوَعْیَناُه َكَلِهیِب َناٍر، َوَعَلى رَْأِسِه ِتیَجاٌن َكِثیَرٌة، َوَلُه اْسٌم َمْكُتوٌب َلْیَس َأَحٌد َیْعِرُفُه ِإالَّ ُهوَ . َوُیَحاِربُ 
َواَألْجَناُد الَِّذیَن ِفي السََّماِء َكاُنوا َیْتَبُعوَنُه َعَلى َخْیٍل . »َكِلَمَة اهللاِ «َمْغُموٍس ِبَدٍم، َوُیْدَعى اْسُمُه ُمَتَسْرِبٌل ِبَثْوٍب 

اُهْم ِبَعصًا ِمْن َوُهَو َسَیْرعَ . َوِمْن َفِمِه َیْخُرُج َسْیٌف َماٍض ِلَكْي َیْضِرَب ِبِه اُألَممَ . ِبیٍض، َالِبِسیَن َبزًّا َأْبَیَض َوَنِقّیاً 
َوَلُه َعَلى َثْوِبِه َوَعَلى َفْخِذِه اْسٌم . َحِدیٍد، َوُهَو َیُدوُس َمْعَصَرَة َخْمِر َسَخِط َوَغَضِب اِهللا اْلَقاِدِر َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ 

 ١٦ -١١: ١٩، سفر الرؤیا )»َمِلُك اْلُمُلوِك َوَربُّ اَألْرَبابِ «: َمْكُتوبٌ 

، مع ثماٍر على ٤٧، المذكور في سفر حزقیال لنا صورة حیة للنهر المتدفقُیظِهُر  ٢٢سفر الرؤیا 
فقد جانبیه من أجل شفاء األمم، وهو یعني األمم، أو الشعوب التي ال تعرف اهللا، وفي تجربتي الشخصیة، 

من إننا نأخذ السیادة والسلطان على الشیاطین . أتتني الُنصرة الحقیقیة بعد صراٍع رهیٍب وغلبة في وسطه
 . خالل الحروب الروحیة

ها أنا آتي سریعًا، إثبتوا وأنا سُأبارككم، إثبتوا وأنا سأحّول ". نجد فیها كلمة تشجیع ٢٢سفر الرؤیا 
 ."ضیقتكم وصعابكم إلى بركات حقیقیة

إن هذه الرؤیا تتشابه جدًا مع ذلك الحدیث الذي تحدث به یسوع مع تلمیذي عمواس، وفیما بعد مع 
 . ٢٤میذًا، من موسى والمزامیر واألنبیاء في بشارة لوقا األحد عشر تل

 . )٣٩: ٧بشارة یوحنا (عندما نرى یسوع ُممجدًا بهذه الطریقة، فإننا نكون مؤهلین لإلمتالء بالروح القدس 

۷٤ 



 من هو اهللا؟ -الفصل الرابع 

 إنني ال أّدعي بأنني أفهم كل تفاصیل سفر الرؤیا، وال ُأعلن بأن لدي تفسیٌر أو تعلیٌم كاِمٌل عنُه ُهنا، كما
نه أكثر من بأات في المستقبل، ولكن كل ما أقوله هو ؤ إنني ال أقول بأن هذا السفر ال ینطبق على أمور ونب

كما أنني أعرف جیدًا أنه في ! أن نعرف من هو یسوع الیوم بحاجةإننا . إنه تطبیق عملي لحیاتنا الیوم. هذا
یا، خلصني یسوع بشكل ُمعجزي أقرأ سفر الرؤ  ، عندما كنت١٩٧٩السادس والعشرین من أغسطس عام 

 . فقد أعلن نفسه لي ولم أعد كما كنت علیه من قبل بعد ذلك الیوم. ومألني بالروح القدس
أن ثمة أمور أعمق بكثیر من ُمجرد أن نحیا حیاة كریمة في هذا العالم وننتظر إنتقالنا . حینئٍذ فهم یوحنا

هذه ! حٌي وقادٌر على أن یمنحنا الغلبة والنصرةإننا مدعوون أن نكون في حرب، ویسوع . إلى السماوات
 . صورة لنا لكي نفهم ما یحدث في العالم الروحي عندما ال تسیر األمور على ما یرام

لن یتوقف أبدًا . دائم الوجود، منذ البدء. غیر مخلوقفهو . ها هي أول الصور التي لدیك اآلن عن اهللا
ألنه یعیش خارج الزمان في األبدیة، ویعرف  شيءویعرف كل إنه ُكلي القوة، . )كائن أزلي(عن الوجود 

إنك بفهو ُكلّي المعرفة، ُیمكنه أن یقرأ أفكارك، بل إنه حتى یعرف . المستقبل ألنه أمامه وكأنه حدث بالفعل
 . إنه موجوٌد في كل مكان من خالل الروح القدس. ستفكر قبلما تبدأ في التفكیر

 . دعى أیضًا كلمة اهللا وهو اهللا الروح القدسهو اهللا اآلب، واإلبن یسوع، ویُ 
 !كل األشیاء محكومة في یدیه. هو الغالب على كل األعداء. هو ضابط الكل

 !إنه یحبنا أبعد جدًا مما نتصور أو نفتكر! اهللا مهوٌب جداً ! ُیمكنك أن تثق فیه وفي كلمته
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ُیمكن إلبلیس أن یقتلنا، ویسرقنا وُیهلكنا إذا كانت سلوكیاتنا وأسالیب حیاتنا ال ترضي الرب، ولكن نظرتنا 
قد نحاول كثیرًا من أجل تغییر سلوكنا، ولكن ما ُیحدد . ألنفسنا وتصوراتنا عن ذواتنا هي التي ُتحدد سلوكیاتنا

الذي ُیمكننا أن ُنغیره في أنفسنا حقًا هو نظرتنا ألنفسنا،  ءالشيهذا السلوك حقًا هو طریقة نظرتنا ألنفسنا، و 
 َوالَ (. ، یجب علینا أن ُنجدد ذهننا بكلمة اهللا)بحسب نظرة اهللا لنا(ولكي تكون لدینا صورة دقیقة عن أنفسنا 

 . أ٢: ١٢رسالة رومیة  ،). . . َأْذَهاِنُكمْ  ِبَتْجِدیدِ  َشْكِلُكمْ  َعنْ  َتَغیَُّروا َبلْ  الدَّْهرَ  َهَذا ُتَشاِكُلوا
. معاً  والسلوك ،والثباتالجلوس  متلئة بالثمار، فإنك تحتاج إلى أن تعرف كیفیة عملإذا كانت حیاتك مُ 

إن هدف إبلیس الُمحدد . )١٠: ١٠بشارة یوحنا . حرب( سضد إبلی نقف ونثبت في حربنا نأل بحاجةإننا 
 . ٤هو أن یسرق بذارك كما هو مذكور في بشارة مرقس

سُیحاول . )٢٧: ٤سلوكنا وٕاسلوب حیاتناـ رسالة أفسس (ـ نسلك ما لم نتعلم كیف نثبت ولكننا ال ُیمكن أن
إبلیس أن یجعلك تسلك في حیاتك بطریقة غیر إلهیة، وبالتالي تفقد قدرتك على الوقوف ضده بقوة یسوع 

 . القدوس
. )٢٥: ٦ظرتنا ألنفسناـ بشارة لوقا نجلس ونفهم ن(مالم نتعلم أن نجلس ) نسلك(وال ُیمكننا أن نسیر 

 . یحاول الكثیر من المؤمنین أن یسلكوا حیاة ُمقدسة ولكنهم یجدون أنفسهم یسلكون بالَتَدُینْ 
إننا نحیا في حرب روحیة ونحتاج إلى أن نثبت ضد أعداؤنا، ولكننا ال یمكن أن نثبت إذا كنا ال 

 . ة ما لم تكن لدینا صورة صحیحة عن أنفسنانحیا حیاة صحیحة، وال ُیمكننا أن نحیا حیاة صحیح
، وقبلما نستطیع )نسلك فیها(قبلما نستطیع أن نعیش الحیاة التي یجب علینا أن ) نجلس(ن بحاجة ألإننا 

 . ضد الشیطان في حیاتنا) نثبت(أن 
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 :یعتمد على ثالثة أعداد في رسالة أفسسإن هذا 
 .أن نجلس
ِبالنِّْعَمِة َأْنتُْم ُمَخلَُّصوَن،  -َأْمَواٌت ِباْلَخَطاَیا َأْحَیاَنا َمَع اْلَمِسیِح  َوَنْحنُ ( ٦ -٥: ٢رسالة أفسس نقرأ في 

 . )َوَأَقاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه ِفي السََّماِویَّاِت ِفي اْلَمِسیِح َیُسوعَ 

بعد  معه في السماویات بحسب هذا العدد، هل نحن جالسون مع المسیح في السماویات، أم إننا سنجلس 
 نموت ونذهب إلى السماء؟ أن

  .أن َنسُلك
، َأْن َتْسُلُكوا َكَما َیِحقُّ ِللدَّْعَوِة الَِّتي ( ١: ٤رسالة أفسس نقرأ في  َفَأْطُلُب ِإَلْیُكْم، َأَنا اَألِسیَر ِفي الرَّبِّ

 . )ُدِعیُتْم ِبَها
 .أن َنثُبت
 . )َالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكاِیِد ِإْبِلیَس سِ  اْلَبُسوا( ١١: ٦رسالة أفسس نقرأ في 

 . فلنتعلم أن نجلس في السماویات
َالَح (. إننا سنسلك بالضبط بحسب ما تخبرنا به قلوبنا اِلِح ُیْخِرُج الصَّ اِلُح ِمْن َكْنِز َقْلِبِه الصَّ َاِإلْنَساُن الصَّ

یِر ُیْخِرُج الشَّرَّ َواِإلْنَساُن  یُر ِمْن َكْنِز َقْلِبِه الشِّرِّ  .٤٥: ٦، بشارة لوقا )َفِإنَُّه ِمْن َفْضَلِة اْلَقْلِب َیَتَكلَُّم َفُمهُ . الشِّرِّ
 . یعتمد جلوسنا مع المسیح في السماویات على صلیبه

هل یمكن للمیت أن . خطایانایقول هذا العدد إننا أموات في . ٥: ٢ُأنظر مرة أخرى على رسالة أفسس 
ال یحتاج المیت إلى أن یتعلم كیف یجلس أو یسلك أو یثبت أو أن یترك عاداته . ؟ ُمستحیلشيءیفعل أي 

ال ُیمكن لإلنسان أن یهب نفسه حیاًة، ال ُیمكنه حتى أن ُیحاول ُمجرد ! السیئة، فالمیت یحتاج فقط إلى حیاة
 . نأخذ اهللا من خالل المسیح لكي ُیعطینا حیاة یجب علینا أن. التفكیر أو القیام بذلك

 . أوًال، فلنصف معنى الجلوس في العالم الروحي
ا مسألة مجهود أو راحة، إنه. إن أرُجَلنا تحملنا عندما نقف، ولكن عندما نجلس فإننا نستریح على المقعد

في داخلنا وكل حیاتنا فنریح كل ثقلنا على یسوع، كل ما . نصبح قلقین أم أن نصبح مرتاحین فإما أن
 . وُمستقبلنا

ما الذي كان یجب على . بدأ آدم حیاته بالسبت. یخلقنا ل أنقب شيءفي عملیة الخلق، عمل اهللا كل 
اإلنسان أن یفعله في أول ستة أیام؟ ما هي المساعدة التي حصل اهللا علیها من آدم في خلقه للسماء 

 . ١إقرأ سفر التكوین . یوم راحةواألرض؟ كیف كان أول یوم في حیاة آدم؟ كان 
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لم ُیساعد اإلنسان اهللا في عمل . أیام، ثم خلق اإلنسان في الیوم السادس ٥في  شيءخلق اهللا كل لقد 
 . ، وفي أول یوم إستفاق فیه اإلنسان كان في الیوم السابع، الذي كان یوم الراحةيءأي ش

 . م بعد ذلك بدأ العملإستراح اإلنسان، ث. َعِمَل اهللا، ثم استراَح بعد ذلك
إشترانا من قیود الخطیة ومن قیود إبلیس، وأعطانا طبیعة . أكَمَل اهللا عمل الفداء! هذا هو اإلنجیل

لكي نحصل على كل  شيءلم یكن بوسعنا أن نفعل أي . َزَرَع بداخلنا شخصیة وحیاة اهللا. جدیدة، میالد جدید
 . باإلیمان عندما نسمع هذا العرض المذهلكل ما نستطیع أن نفعله هو أن ندخل . هذا

تحتاج أن تعتمد على . قد تشعر أو قد ال تشعر بأي فارق، ولكنك ال یمكن أن تعتمد على مشاعرك
تحدث بعض األحداث الجمیلة والمذهلة في حیاة . إیمانك بكلمة اهللا، وتضع مشاعرك وأحاسیسك جانباً 

إنها حقائق یمكن . ة في التفكیر لكي ُیخفي عنك تلك الحقائقالمؤمن، ولكن العدو سیستخدم أسالیبك القدیم
إن . عندما نبدأ بإعطاء كلمة اهللا السلطان الكامل، فحینئٍذ فقط سنبدأ برؤیة الحق. اإلعتماد واإلتكال علیها

ي قم برحلة داخل كلمة اهللا لك. إنها لیست مسألة مشاعر، إنها كلمة اهللا نفسه. السلطان الكامل لیس أحداثاً 
 !ترى من أنت

 . یوجد جانبان لهویتك، جانب شرعي، وجانب إختباري
عندما تخضع للرب یسوع، وعندما یزرع اهللا كلمتُه في قلبك، فإنك تدخل إلى قلب موت وقیامة یسوع، 

، َبْل ِممَّا َمْوُلوِدیَن ثَاِنَیًة، َال ِمْن َزْرٍع َیْفَنى( ٢٣: ١رسالة بطرس األولى تقول . وبهذا تختبر المیالد الجدید
 . )َال َیْفَنى، ِبَكِلَمِة اِهللا اْلَحیَِّة اْلَباِقَیِة ِإَلى اَألَبدِ 

، ورسالة رومیة ٢٠: ٢بحسب ما جاء في رسالة غالطیة بحسب الشریعة، فإننا قد ُصِلبنا مع المسیح 
٦: ٦ 

َفَما َأْحَیاُه اآلَن . اْلَمِسیُح َیْحَیا ِفيَّ  َمَع اْلَمِسیِح ُصِلْبُت، َفَأْحَیا َال َأَنا َبلِ : (٢٠: ٢رسالة غالطیة تقول 
 . )ِفي اْلَجَسِد َفِإنََّما َأْحَیاُه ِفي اِإلیَماِن، ِإیَماِن اْبِن اِهللا، الَِّذي َأَحبَِّني َوَأْسَلَم َنْفَسُه َألْجِلي

، وهذا هو الفخ الذي یقع فیه الكثیر من المؤمنین الُجُدْد فقط ألنهم ولكننا ربما لم نختبر هذه الحقیقة بعد
ال یختبرون الحق في كلمة اهللا، بل واألسوأ من ذلك فقد یختبرون عكس ما تقوله كلمة اهللا، فُیصابون 

وبحسب نظام ومبادئ وقَیم العالم فالبد لك أن ترى لكي ُتصدق وتؤمن بأي باإلحباط، ویتركون اإلیمان، 
 . شيءترى أي  أن ، ولكن مع اهللا فاألمر ُمختلٌف تمامًا، فالبد لك أن ُتصدق وتؤمن قبلشيء

ُیرّوج بعض المؤمنین لهذه ! أن ُكًال ِمنا هو شخٌص واحٌد، لیس لنا شخصیة مزدوجةبإننا نحتاج أن نفهم 
أن بُیوضح  ٧یقول البعض أن ما قاله بولس في رسالة رومیة . الفكرة تبریرًا منهم لعدم ُنصرتهم على الخطیة

" مبدأ الخطیة"أن بال تقول ذلك، بل تقول  لدینا طبیعتان ُمتضادتان داخلنا، ولكن في الحقیقة فإن رسالة رومیة
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قد  )یماإلنسان القد( ة الثانیة، فإن الطبیعة القدیمةإذا كنا قد ُصِلبنا مع المسیح وولدنا الوالد. یعمل داخلنا
 . ماتت بالفعل وولد إنساٌن جدیٌد بداخلنا

عندما سنذهب إلى السماء، و عندما نولد الوالدة الثانیة، تتجدد أرواحنا، . إننا نحتاج إلى تجدید أذهاننا
وقد أجاب راعي كنیستنا إجابة جیدة . ستتجدد أجسادنا، ولكن أذهاننا تتجدد كل یوم ما ُدمنا نحیا بكلمة اهللا

إننا لسنا مجانین، ولیس لدینا فصاٌم في الشخصیة، بل إن : "صراع في إحدى الخدمات قائالً على هذا ال
هي " شرائط قدیمة مسجلة"لدیها  أذهانناوكأن . داخل أذهاننا یوجدهو أنماط التفكیر القدیمة الذي " الجسد"

والشاهد . "تفقد كل أوراقها بعدیشبه األمر شجرة ُقِطَعْت ولكنها لم . التي تجعلنا نسلك بحسب الطبیعة القدیمة
َفَأْطُلُب ِإَلْیُكْم َأیَُّها اِإلْخَوُة ِبرَْأَفِة : (إذ یقول ٢ -١: ١٢رسالة رومیة الكتابي الذي ُیعِضد هذا الكالم هو في 

َوَال ُتَشاِكُلوا َهَذا الدَّْهَر َبْل . اْلَعْقِلیَّةَ  اِهللا َأْن ُتَقدُِّموا َأْجَساَدُكْم َذِبیَحًة َحیًَّة ُمَقدََّسًة َمْرِضیًَّة ِعْنَد اِهللا ِعَباَدَتُكمُ 
اِلَحُة اْلَمْرِضیَُّة الْ   . )َكاِمَلةُ َتَغیَُّروا َعْن َشْكِلُكْم ِبَتْجِدیِد َأْذَهاِنُكْم ِلَتْخَتِبُروا َما ِهَي ِإرَاَدُة اِهللا الصَّ

 . أصبح یسوع هو خطیتك، وأصبحت أنت بره
َألنَُّه َجَعَل الَِّذي َلْم َیْعِرْف َخِطیًَّة، َخِطیًَّة َألْجِلَنا، ِلَنِصیَر َنْحُن ِبرَّ ( ٢١: ٥الثانیة رسالة كورنثوس تقول 

 . )اِهللا ِفیهِ 
 . تفعیل عهد الدم في حیاتك ذا؟ تمكیف حدث ه

في  يءهو أخذ كل ما هو شریر وسفعلى الصلیب، داٌل عظیٌم بینك وبین یسوع المسیح لقد حدث إستب
لقد أجلسنا جمیعًا كأبناء ! صالح وٕایجابي في طبیعة اهللا القدیر شيءحیاتك، وفي القیامة أعطاك هو كل 

وبنات معه في العالم الروحي فوق جمیع أعدائنا، ولكن إبلیس عدوك سیفعل كل ما في وسعه لكي یسلبك 
وتثبت في الحق، ستكون أنت ُكنت تعرف الحق  هذا األمر من خالل األكاذیب التي ُیرِوُجها، ولكن إن

 . لقد ُصِلبَت معُه، وُمَت معُه، وُقمَت معهُ ! الفائز
لقد ُصلب، ومات وُدفن وقام، وبقیامته أصبح . البد أن ننظر كیف أتى یسوع إلى موضوع الجلوس هذا

وي، شخص آخر، صعد مرة أخرى إلى أبیه السما ٥٠٠بعدما رآه تالمیذه وأكثر من . بكرًا للخلیقة الجدیدة
 . وَجَلَس كملك وحاكم للكون كله

وراءه كل الطریق، موته، دفنه،  مسیرناواآلن، إن ُكنا نجلس معه في السماویات، فإن سبب هذا هو 
كیف ُیمكنني أن أختبر هذه العملیة مع "كیف ُیمكنك أن تفعل هذا، قد تسأل نفسك، . قیامته، وصعوده

 ."الذي كان هو موجودًا فیه بالجسد على األرض؟المسیح بالرغم من عدم وجودي معه في الزمان 
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، أي خارج الزمان، لذلك فعندما نختبر وسنجد إجابة هذه األكاذیب في حقیقة أن اهللا موجود في األبدیة
وبعض الشواهد التي . الوالدة الجدیدة، فإننا نستعید كل تاریخ یسوع بالكامل، دون النظر ألي فارق في األزمنة

 :وع هيتتعلق بهذا الموض
ِئَرُكْم ِمْن َأْعَماٍل َفَكْم ِباْلَحِريِّ َیُكوُن َدُم اْلَمِسیِح، الَِّذي ِبُروٍح َأَزِليٍّ َقدََّم َنْفَسُه ِللَِّه ِبَال َعْیٍب، ُیَطهُِّر َضَما(

 .١٤: ٩، سفر العبرانیین !)َمیَِّتٍة ِلَتْخِدُموا اَهللا اْلَحيَّ 
ِتي ُأْعِطَیْت َلَنا الَِّذي َخلََّصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوًة ُمَقدََّسًة، َال ِبُمْقَتَضى َأْعَماِلَنا، َبْل ِبُمْقَتَضى اْلَقْصِد َوالنِّْعَمِة الَّ (

 . ٩: ١، رسالة تیموثاوس الثانیة )ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع َقْبَل اَألْزِمَنِة اَألَزِلیَّةِ 
 . الحقائق في كلمة اهللا التي یجب أن تتأملها فیما یلي سنقدم بعض

یمكن للروح القدس من . هذه الحقائق هي بذار صالحة، یمكنها أن تحمل ثمارًا جیدة وصالحة لحیاتكإن 
یجب علیك أن تأخذ كلمة اهللا وتؤمن بها وتجعلها . خالل كلمة اهللا أن یقوم بتفعیل وتنشیط هویتك في المسیح

 . شریعة لحیاتك
رسالة تقول . وهذا یعني إن شخصًا آخر البد أن یبحث عنك. وبال أمل على اإلطالق اً ُكنَت تائهلقد 
ِد َأنَُّكْم ُكْنُتْم ِفي َذِلَك اْلَوْقِت ِبُدوِن َمِسیٍح، َأْجَنِبیِّیَن َعْن َرَعِویَِّة ِإْسرَاِئیَل، َوُغَرَباَء َعْن ُعُهو ( ١٢: ٢أفسس 

 . )ْم َوِبَال ِإَلٍه ِفي اْلَعاَلمِ اْلَمْوِعِد، َال َرَجاَء َلكُ 
 ١: ٢رسالة أفسس . لیس ثمة أیة َمخَرج للمیت إّال أن ینال حیاًة مرًة ُأخرى. في خطایاك اً لقد ُكنَت َمیت

 . )َوَأْنُتْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْمَواتًا ِبالذُُّنوِب َواْلَخَطاَیا(
رسالة تقول . أخذ مكانك على الصلیب لقد. إن الدم الذي سفكه یسوع على الصلیب نزع عنك خطایاك

الَِّذي ِفیِه َلَنا ( ٧: ١رسالة أفسس وتقول ، )الَِّذي َلَنا ِفیِه اْلِفَداُء، ِبَدِمِه ُغْفرَاُن اْلَخَطاَیا( ١٤: ١كولوسي 
اإلنفصال أو تعني في أصلها " غفران"إن معنى كلمة . )اْلِفَداُء، ِبَدِمِه ُغْفرَاُن اْلَخَطاَیا، َحَسَب ِغَنى ِنْعَمِتهِ 

في "إنك كنت بالفعل . ، وهذا یعني أن خطایانا قد ُقطعت عنا ووضعت على یسوع حمل اهللا المذبوحالقطع
 . عندما حدثت جمیع هذه األمور" المسیح

َفَما َأْحَیاُه اآلَن . َمَع اْلَمِسیِح ُصِلْبُت، َفَأْحَیا َال َأَنا َبِل اْلَمِسیُح َیْحَیا ِفيَّ (. لقد ُكنَت مصلوبًا مع المسیح
: ٢، رسالة غالطیة )ِفي اْلَجَسِد َفِإنََّما َأْحَیاُه ِفي اِإلیَماِن، ِإیَماِن اْبِن اِهللا، الَِّذي َأَحبَِّني َوَأْسَلَم َنْفَسُه َألْجِلي

٢٠. 
، رسالة )ِه َنِصیُر َأْیضًا ِبِقَیاَمِتهِ َألنَُّه ِإْن ُكنَّا َقْد ِصْرَنا ُمتَِّحِدیَن َمَعُه ِبِشْبِه َمْوتِ (. لقد ُمتَّ مع المسیح

 .٥: ٦رومیة 
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َفُدِفنَّا َمَعُه ِباْلَمْعُموِدیَِّة ِلْلَمْوِت َحتَّى َكَما ُأِقیَم اْلَمِسیُح ِمَن اَألْمَواِت ِبَمْجِد اآلِب (. لقد ُدِفنَت مع المسیح
 .٤: ٦یة ، رسالة روم)َهَكَذا َنْسُلُك َنْحُن َأْیضًا ِفي ِجدَِّة اْلَحَیاةِ 

، )َن اَألْمَواتِ َمْدُفوِنیَن َمَعُه ِفي اْلَمْعُموِدیَِّة، الَِّتي ِفیَها اِقْمُتْم اْیضًا َمَعُه ِبِإیَماِن َعَمِل اِهللا، الَِّذي اَقاَمُه مِ (
 .١٢: ٢رسالة كولوسي 

، اْحَیاُكْم َمَعُه، ُمَساِمحًا َلُكْم ِبَجِمیِع َوإِْذ ُكْنُتْم اْمَواتًا ِفي اْلَخَطاَیا َوَغَلِف َجَسِدُكمْ (. لقد ُقمَت مع المسیح
 .١٣: ٢، رسالة كولوسي )اْلَخَطاَیا
 .٥: ٢أفسس  ، رسالة)ِبالنِّْعَمِة َأْنُتْم ُمَخلَُّصونَ  -َوَنْحُن َأْمَواٌت ِباْلَخَطاَیا َأْحَیاَنا َمَع اْلَمِسیِح (

ِبالنِّْعَمِة َأْنُتْم ُمَخلَُّصوَن  -ِباْلَخَطاَیا َأْحَیاَنا َمَع اْلَمِسیِح َوَنْحُن َأْمَواٌت (. لقد َصِعدَت وجلست مع المسیح
 .٦ -٥: ٢، رسالة أفسس )َوَأَقاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه ِفي السََّماِویَّاِت ِفي اْلَمِسیِح َیُسوعَ  -

ُهَوَذا . اَألْشَیاُء اْلَعِتیَقُة َقْد َمَضتْ . ِلیَقٌة َجِدیَدةٌ ِإذًا ِإْن َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسیِح َفُهَو خَ (. إنك خلیقٌة جدیدةٌ 
 .١٧: ٥، رسالة كورنثوس الثانیة )اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِدیداً 

َوِمْنُه َأْنتُْم (. َوَضَعنا في المسیح إن اهللا قد. ؟ إنُه سؤاٌل جیدٌ ربما تسأل نفسك كیف یمكن حدوث هذا
 .٣٠: ١، رسالة كورنثوس األولى )َصاَر َلَنا ِحْكَمًة ِمَن اِهللا َوِبرًّا َوَقَداَسًة َوِفَداءً ِباْلَمِسیِح َیُسوَع الَِّذي 

لقد ورثت كل . كونك في المسیح هو أمٌر ُیشبه عندما كنت في أبیك وُأمك كحیوان منوي وبویضة
یتحرك الكتاب  تخیل أنك ورقة توضع داخل الكتاب لتحدد أماكن أحد صفحاته، عندما. ماضیهم في جیناتك

 . تتحرك هذه الورقة معه، عندما یوضع الكتاب على الرف، فإن الورقة التي بداخله توضع معه
إن ماضیك وتاریخك وهویتك في المسیح هي نتیجة عهد الدم مع اهللا من خالل موت یسوع على 

 . الصلیب وقیامته
أنت كإبن تكون في هذه . صحیحة معه إنك تسلك مع اهللا وٕانك في منزلة: تعني" بار"إن كلمة . أنت بارٌ 

إننا أبرار بوالدتنا . المنزلة مع والدك بمجرد میالدك، فتكون ُجزءًا من العائلة وُمختلفًا عن الجیران أو األقارب
َر َنْحُن ِبرَّ َألنَُّه َجَعَل الَِّذي َلْم َیْعِرْف َخِطیًَّة، َخِطیًَّة َألْجِلَنا، ِلَنِصی(. آخر نفعله شيءالجدیدة، لیس بسبب أي 

 .٢١: ٥، رسالة كورنثوس الثانیة )اِهللا ِفیهِ 
 . إننا أبرار ألن اهللا وضع حیاته فینا، ولیس بسبب الطریقة التي نسُلك أو نحیا بها

سیادة على طبیعتك القدیمة، ولكن طبیعتك الجدیدة هي روح  إلبلیسكان . لقد ُكِسَر ُسلطان إبلیس علیك
َفِإْن ُكنَّا َقْد ُمْتَنا َمَع اْلَمِسیِح ُنْؤِمُن أَنََّنا ( ١٠ -٨: ٦رسالة رومیة تقول . اهللا نفسه الذي غلب الشیطان نفسه

. َال َیُسوُد َعَلْیِه اْلَمْوُت َبْعدُ . ْمَواِت َال َیُموُت َأْیضاً َعاِلِمیَن َأنَّ اْلَمِسیَح َبْعَدَما ُأِقیَم ِمَن األَ . َسَنْحَیا َأْیضًا َمَعهُ 
 . )لَّهِ َألنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َماَتُه َقْد َماَتُه ِلْلَخِطیَِّة َمرًَّة َواِحَدًة َواْلَحَیاُة الَِّتي َیْحَیاَها َفَیْحَیاَها لِ 

۸۱ 



 الجلوس -الفصل الخامس 

 ُمَقدََّسةً  َحیَّةً  َذِبیَحةً  َأْجَساَدُكمْ  ُتَقدُِّموا َأنْ  اهللاِ  ِبَرْأَفةِ  اِإلْخَوةُ  اَأیُّهَ  ِإَلْیُكمْ  َفَأْطُلبُ (. إننا نحتاج لتجدید ذهننا
 َما ِلَتْخَتِبُروا َأْذَهاِنُكمْ  ِبَتْجِدیدِ  َشْكِلُكمْ  َعنْ  َتَغیَُّروا َبلْ  الدَّْهرَ  َهَذا ُتَشاِكُلوا َوالَ . اْلَعْقِلیَّةَ  ِعَباَدَتُكمُ  اهللاِ  ِعْندَ  َمْرِضیَّةً 

اِلَحةُ  اهللاِ  ِإرَاَدةُ  ِهيَ   . ٢ -١: ١٢، رسالة رومیة )اْلَكاِمَلةُ  اْلَمْرِضیَّةُ  الصَّ
َألنَّ َهَذا ُهَو اْلَعْهُد الَِّذي َأْعَهُدُه َمَع َبْیِت ِإْسرَاِئیَل ( ١٠: ٨رسالة العبرانیین تقول . ها هو وعد اهللا لك

َأْجَعُل َنَواِمیِسي ِفي َأْذَهاِنِهْم، َوَأْكُتُبَها َعَلى ُقُلوِبِهْم، َوَأَنا َأُكوُن َلُهْم ِإَلهًا َوُهْم : َبْعَد ِتْلَك اَألیَّاِم َیُقوُل الرَّبُّ 
 . )َیُكوُنوَن ِلي َشْعباً 

 ات والتجارب؟ الختبار ما الذي یقوله عن ا. ٧ -٦: ١إقرأ رسالة بطرس األولى 
الذي ُیثِبُت بأنك تؤمن أو ال تؤمن لیس مشاعرك، ولكن الدلیل هو ما الذي سیخرج من فمك  الشيءإن 

َالَح ( ٤٥: ٦بشارة لوقا . كنتیجة لما هو داخل قلبك اِلِح ُیْخِرُج الصَّ اِلُح ِمْن َكْنِز َقْلِبِه الصَّ َاِإلْنَساُن الصَّ
یُر ِمْن َكْنِز َقْلِبِه الشِّرِّ   . )َفِإنَُّه ِمْن َفْضَلِة اْلَقْلِب َیَتَكلَُّم َفُمهُ . یِر ُیْخِرُج الشَّرَّ َواِإلْنَساُن الشِّرِّ

الطریقة الوحیدة التي ُتساعدك على التغلب على أموٍر مثل الخطیة، والخوف، والذنب، واإلدمان، إن 
أننا ببأن اهللا ُیحبنا، و عندما نتأكد تمامًا . واإلحساس بعدم القیمة، واإلحساس بالفشل، هو أن تَقَبَل هذه الحقائق

لدینا هویة جدیدة في  بأنونعرف  ننتمي إلیه، وٕان ذلك جعلنا خلیقة جدیدة، واألشیاء العتیقة قد مضت،
یته، وهذه هي وقد ُأشُترینا من العبودیة وُأعطي لنا حق اإلختیار أن نقبل ربوبیة اهللا وسلطانه ورعا المسیح،

 . ة في حیاتنااألعمال الشریر  بدایة الغلبة على جمیع
في حیاتنا، وحّولها إلى  سيء شيءأخذ صلیب یسوع كل لقد . إن أسهل األشیاء هو أن تتذكر الصلیب

 . بركات
 . هذه الحقائق المذهلة عن هویتنا یجب أال تعطینا إحساسًا بالكبریاء أو الفخر جمیعإن 

ِفيَّ َوَأَنا ِفیِه َهَذا َیْأِتي ِبَثَمٍر َكِثیٍر َألنَُّكْم ِبُدوِني َال َتْقِدُروَن َأْن الَِّذي َیْثُبُت . َأَنا اْلَكْرَمُة َوَأْنُتُم اَألْغَصانُ (
إننا . شيءفبدون اإلعتماد التام والكامل على الحیاة في اهللا فسُنصبح ال . ٥: ١٥، بشارة یوحنا )َتْفَعُلوا َشْیئاً 

. داخلنافي ون ُمتكلین تمامًا على الحیاة التي ُزِرَعْت لقد دعانا اهللا لكي نك. لم ُندعى لكي نكون شعبًا ُمستقالً 
إننا . بذاته، ولكنه سیجف ویموت ما لم یبقى ُمتصًال وثابتًا في الكرمة شيءال ُیمكن للفرع أن یفعل أي 

أن الثبات  ١٥الحظ في بشارة یوحنا ! شيءُنصبح ال سنحتاج أن نلبس عباءة التواضع ونعرف إننا بدون اهللا 
 . یرتبط دائمًا بكلمة اهللا واإلتكال

 !ال تحیا كدجاجة، فأنت نسرٌ 
فكبر النسر مع الدجاج وكان یتصرف كدجاجة، ولكنه . ذات یوم وقعت بیضِة نسٍر في مزرعة دجاج

 . ولم یكن ثمة من یقول له إنك لست دجاجة، أنت نسر. كان یالحظ الفرق بینه وبینهم ُكلما َكُبرَ 
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إلى حظیرة الدجاج مع بقیة الدجاج، باحثین عن غطاء، ولكن النسر  عندما أتت الریاح، ركض النسر
لم تكن تلك الطیور تخاف وال . كان ینظر دائمًا إلى أجنحته كما كان یرى تلك الطیور الغریبة على المنحدر

كانوا یفردون أجنحتهم بطریقة تعكس القوة الداخلیة لدیهم، كانوا یشعرون بالعاصفة . تجري مثل الدجاج
یرفرفون بأجنحتهم، وكانت العواصف تضربهم، وبدًال من  ظرونها من بعید، وینتظرون قلیًال في ثبات ثموین

قدم أعلى  ٣٠٠٠٠ینطلقون بثبات في الهواء، ویرتفعون ألكثر من . أن تؤذیهم، كانت تجعلهم ُیحِلقوَن أكثر
الطیور، كم أتمنى أن ُأنظر إلى تلك : "الً ربما كان النسر ُیفكر قائ. من العاصفة، َفَیِصلوَن إلى الهواء الصافي

 ".أكون مثلهم
. إنني لست دجاجة، أنا نسر"وفي أحد األیام رأى نسرًا یطیر عالیًا مع العاصفة، وفجأة أدرك الحقیقة 

 . فتسلق الجبل، ونظر أجنحته، ثم أخذ ُیحِلُق عالیاً " لماذا أركض؟
 . أنت لست ُمجرد إنسان، كما إنك لست دجاجة

 . إرفع رأسك عالیًا وُأنظر إلى فوق. ِلقَت لكي ُتحّلق في السماویات مع المسیحلقد خُ 
. ر كلمة اهللا المزروعة في قلبكالقد أتى الشیطان لیسرق بذ. )إقرأه( ٤تذكر مثل الزارع في بشارة مرقس 

إن كلمة . الُمحیطةوغدًا قف ثابتًا وسط اإلحباط الذي قد یأتي بسبب الظروف . لقد ُزِرَعْت فیك هویتك الیوم
 . ولكن الظروف ُمتغیرة وغیر ثابتة! اهللا هي حقة وثابتة
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 الفصل السادس
 السلوك

 
 
 
 
 
 
 
 
 . نسُلك كیف نتعلم لم ما نثبت أن ُیمكن ال

" نتعشى به أن سیتغذى بنا قبل"إذا كنا ال نعرف كیف نسلك، قبلما ننوي أن نثبت، فإن عدونا سیأكلنا 
 . كما یقول المثل المشهور، وها هي بعض الشواهد التي تتحدث عن هذا األمر

َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا َلْیَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، . اْلَبُسوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكاِیِد ِإْبِلیَس (
َؤَساِء، َمعَ  وِحیَِّة ِفي  َبْل َمَع الرُّ السََّالِطیِن، َمَع ُوَالِة اْلَعاَلِم، َعَلى ُظْلَمِة َهَذا الدَّْهِر، َمَع َأْجَناِد الشَّرِّ الرُّ

 ١٢ -١١: ٦، رسالة أفسس )السََّماِویَّاتِ 
 ١١: ٢، رسالة كورنثوس الثانیة )ِلَئالَّ َیْطَمَع ِفیَنا الشَّْیَطاُن، َألنََّنا َال َنْجَهُل َأْفَكاَرهُ (
 ٢٧: ٤، رسالة أفسس )َمَكاناً  ِإْبِلیَس  ُتْعُطوا َوالَ (
، ) ِإْبِلیَس َوَیِجُب َأْیضًا َأْن َتُكوَن َلُه َشَهاَدٌة َحَسَنٌة ِمَن الَِّذیَن ُهْم ِمْن َخاِرٍج، ِلَئالَّ َیْسُقَط ِفي َتْعِییٍر َوَفخِّ (

 ٧: ٣رسالة تیموثاوس األولى 
 ٢٦: ٢، رسالة تیموثاوس الثانیة )ْبِلیَس ِإْذ َقِد اْقَتَنَصُهْم ِإلرَاَدِتهِ َفَیْسَتِفیُقوا ِمْن َفخِّ إِ (
، رسالة بطرس األولى )ُهوَ  َیْبَتِلُعهُ  َمنْ  ُمْلَتِمساً  َیُجولُ  زَاِئٍر، َكَأَسدٍ  َخْصَمُكمْ  ِإْبِلیَس  َألنَّ  َواْسَهُروا ُاْصُحوا(

٨: ٥ 
من المؤمنین ُیمكن أن ُیصبحوا ضحایا إلبلیس بطرٍق یتضح لنا من هذه الشواهد أن ثمة العدید حتى 

عدیدة، ویتضح أیضًا من هذه الشواهد العالقة بین سلوكنا وٕاسلوب حیاتنا وبین إتخاذ إبلیس الحق والُسلطان 
 . في أن یؤذینا
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تذكر أن العدو لیس له مكان . ُیمكن أن تصبح غلبتنا على إبلیس ناجحة جدًا إذا كانت نتیجة لمسیرتنا
 . لقد غلب یسوع الشیطان بالفعل. في یسوع

، َأْن َتْسُلُكوا َكَما َیِحقُّ ِللدَّْعَوِة الَِّتي ُدِعیُتْم ِبَها(   ١: ٤، رسالة أفسس )َفَأْطُلُب ِإَلْیُكْم، َأَنا اَألِسیَر ِفي الرَّبِّ
ألنفسنا وسلوكنا وحیاتنا بإن نظرتنا " بالجلوس في السماویات"لقد رأینا جیدًا في الفصل السابق الخاص 

 !فالنعمة هي التي تقودنا، والنعمة هي التي ستحملنا. "السلوك"المسیحیة ال تبدأ بـ 
على عمل یسوع الذي أكمله على صلیب الجلجثة وكیف أصبحنا نتیجة ذلك العمل على  شيءیعتمد كل 

 . الصلیب
لقد ُصِلبنا، وُمتنا، وُدِفنا، وُقمنا . معه إنه جالٌس على العرش، وأجلسنا. من أجلنا شيءلقد عمل الرب كل 

َوَأَقاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه ِفي السََّماِویَّاِت ِفي اْلَمِسیِح ( ٦: ٢رسالة أفسس . وَصِعدنا معه في السماویات
 . )َیُسوعَ 

صین، اهللا إن مسیرتنا المسیحیة هي عالقة بین شخ. عند هذا الحدولكن، الحیاة المسیحیة ال تنتهي 
ال فهم . والعالقة ال تحدث فورًا ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت، وهنا تكُمن مشكلة أغلب المؤمنین. ونحن

أن ما  ٢ -١: ١٢توضح رسالة رومیة . وقتًا طویًال في إعطاء األولویة لعالقتنا باهللا قضوایریدون أن ی
لیة، وهكذا ُنجدد أذهاننا من إسلوب الحیاة القدیمة، نحتاجه اآلن هو أن ُنقدم أنفسنا كذبیحة حیة، عبادتنا العق

 . فتكون النتیجة هي أن نتبع إرادة اهللا في حیاتنا
یقول الرب في بشارة . لمسیرته مع الرب اً أن َیحمل صلیبه لكي یسلك ُمستحق یجب على ُكِل واحٍد ِمنا

 . )َیْأِتَي َورَاِئي َفْلُیْنِكْر َنْفَسُه َوَیْحِمْل َصِلیَبُه ُكلَّ َیْوٍم َوَیْتَبْعِنيِإْن َأرَاَد َأَحٌد َأْن «: َوَقاَل ِلْلَجِمیعِ ( ٢٣: ٩لوقا 
 . من أجل تفعیل هذه العالقة البد من أن یحدث موت للطرفین. تذكر أن عالقتنا باهللا هي عالقة عهد
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إختیاراتنا هذه، إما أن نقترب أو وُبناءًا على . توجد العدید من اإلختیارات التي یجب أن نتخذها یومیاً 
 . نبتعد من اهللا

ماذا تقول للسرقة، نعم أم ال، وماذا تقول للغش، وللشهوات الجنسیة وتكتمل القائمة؟ . الخیارات األخالقیة. أ
 هل ُنطیع كلمة اهللا أم شهوات جسدنا؟

الكلمة أكثر من ثقتنا في  هل نقول نعم أم ال للثقة في كلمة اهللا، هل نثق في .اتالختبار التجارب وا. ب
 الظروف الخارجیة؟

ماذا نقول لربوبیة یسوع والروح القدس؟ هل نقول نعم أم ال للسیادات التي یضعها . السیادات والسالطین. ت
هل أنت غیر قادر على طاعة من هم فوقك؟ ؟ . . اهللا علینا مثل الُمدرسین، والُرعاة، والُشرطة، واآلباء، وٕالخ

سیحمیك من شر السیادات والرئاسات إن اهللا . بذلك تسمح لهمفال  طلبوا منك أن ُتخطئوبالتأكید إذا 
 . ضد إرادة اهللا ولم تعملهُ  شيءاألرضیة في حال طلبوا منك عمل 

یوحنا  رسالة ُتخِبُرنا. هل نقول نعم أم ال للعالم؟ العالم هو ملكوت روحي یشبه ملكوت السماء. العالـم. ث
ُكلما إخترنا أحد . )شهوة الجسد، وشهوة العیون، وغرور الحیاة(. عن صفات العالم ١٦ -١٥: ٢األولى 

 . هذه األشیاء، فإننا نبتعد عن اهللا

سنسقط من وقٍت آلخر، ولكن اهللا سیمنحنا . إننا لسنا كاملین، ولكن ُیمكننا دائمًا أن نسلك مسیرة التوبة
ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَیاَنا َفُهَو َأِمیٌن َوَعاِدٌل، ( ٩: ١ة یوحنا األولىرسالتقول . ُغفراًنا كامًال وكأننا لم ُنخطئ أبداً 

 . )َحتَّى َیْغِفَر َلَنا َخَطاَیاَنا َوُیَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ ِإْثمٍ 
. لم یُكن في الظاهر أسوأ من أخیه التوأم یعقوب. كان عیسو هو األخ التوأم لیعقوب. ال َتُكْن مثل عیسو

ومنحه حق البكوریة بالرغم من كونه اإلبن الثاني ولیس البكر، ولكن  ُمخادعًا، ولكن اهللا ُسَر به،كان یعقوب 
عیسو إحتقر بكوریته، ُمعتقدًا إنها لیست أمرًا هامًا وضروریًا، وباعها لیعقوب من أجل طبق عدٍس، وفیما بعد 

من اهللا الوالدة الجدیدة ُیصبح لدینا بكوریة  عندما نولد. عندما حاول أن یتوب، لم یستطع ولم یجد مكانًا للتوبة
. فقد ننتهي مثل عیسو الذي لم یجد مكانًا للتوبة. خاصة بنا، وهذا تحذیر لنا لكي ال نحتقر هذه البكوریة

 . )١٧ -١٦: ١٢رسالة العبرانیین (
 .السلوك في الروح

وحِ : َوإِنََّما َأُقولُ ( ١٦: ٥رسالة غالطیة تقول   . )َفَال ُتَكمُِّلوا َشْهَوَة اْلَجَسدِ  اْسُلُكوا ِبالرُّ
ِإذًا َال َشْيَء ِمَن الدَّْیُنوَنِة اآلَن َعَلى الَِّذیَن ُهْم ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع ( ١: ٨رسالة رومیة وتقول أیضًا 

وحِ   . )السَّاِلِكیَن َلْیَس َحَسَب اْلَجَسِد َبْل َحَسَب الرُّ
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ه إسلوب ُمختلف للعیش، إنه أسهل طریق أعرفه لكي أكون إن السلوك بالروح هو أمٌر بسیٌط، ولكن
 :بارًا مع اهللا بشكل یومي، وهو كالتالي

إسأله واطلب . ونطلب من اهللا أن ُیرینا كیف یجب أن نعیش )المرآة( إلى كلمة اهللا باستمرارالنظر  )١
وأن نتعامل مع أقربائنا  فعلى سبیل المثال، یقول أّال نكذب،. منه أن ُیفّهمك ما هي معاییره من أجل حیاتك

بكل محبة، وأن نخضع آلبائنا وُمعلمینا، وأن نتعامل مع إخوتنا وأخواتنا بكل رحمة، وأّال نسكر، وأّال نكون 
 . أنانیین، وأال نغضب، وأن نغفر دائمًا مهما كانت الظروف

فقط الذي ، وأن تعرف أن اهللا الذي بداخلك هو قرر أن تحیا باألسلوب الذي یریدك أن تحیا به )٢
 . ُیمكنه أن یجعلك تسلك كما یلیق بالرب

ُتْب . وحتمًا سیحدث هذا، ُكْن صادًقا مع نفسك، ومع اهللا، ومع اآلخرین من حولك ،عندما تسقط )٣
 . منا بسرعة، وٕان وعد اهللا هو أنه عندما نتوب ُیصبح ملكوت اهللا في ُمتناول أیدینا، أو قریبٌ 

ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَیاَنا َفُهَو َأِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى ( ٩: ١نا األولى رسالة یوحتقول . إعترف بخطیئتك هللا )٤
 . )َیْغِفَر َلَنا َخَطاَیاَنا َوُیَطهَِّرَنا ِمْن ُكلِّ ِإْثمٍ 

َمَع اْلَمِسیِح ُصِلْبُت، ( ٢٠: ٢رسالة غالطیة ، فمثًال تقول إعترف بما تقوله كلمة اهللا عن موقفك )٥
َفَما َأْحَیاُه اآلَن ِفي اْلَجَسِد َفِإنََّما َأْحَیاُه ِفي اِإلیَماِن، ِإیَماِن اْبِن اِهللا، الَِّذي . َأَنا َبِل اْلَمِسیُح َیْحَیا ِفيَّ َفَأْحَیا َال 

 . )َأَحبَِّني َوَأْسَلَم َنْفَسُه َألْجِلي

ئة الخاططرق أن تلك العادات القدیمة، والب، ستجد بینما تستمر في السلوك بنفس هذه الطریقة )٦
 . وُتعطینا طبیعة اهللا بدًال من طبیعتنا القدیمة بدأت تتالشى، وتأُخُذ نعمة اهللا مكانتها ودورها

إنك لم تصبح بارًا بسبب أعمال صالحة قمت بها، ما یزال ِبُرَك موجوٌد ُهناك، . النعمة هي من أجلك )٧
اهللا نعمة من أجل أخطائك، فیأخذ عنك  بینما تسلك بالروح، یمنحك. قد غطته التي ولكن ثمة بعض األوساخ

 . جزاء الخطیة الذي كان سیقع علیك، ویمنحك بركات ال تستحقها

، وال یكتفي اهللا بأن یمنحك البركات فقط، بل أن النعمة التي ال یتم تنشیط النعمة في حیاتك وحسب )٨
إذ یقول  ٧: ٤زكریا  سفرُأنظر . )أو من ُمشكلتك(تنالها هي في الحقیقة القوة التي ُتخلصك من الخطیة 

 . )َكرَاَمًة َكرَاَمًة َلهُ : َفُیْخِرُج َحَجَر الزَّاِوَیِة َبْیَن اْلَهاِتِفینَ ! َمْن َأْنَت َأیَُّها اْلَجَبُل اْلَعِظیُم؟ َأَماَم َزُربَّاِبَل َتِصیُر َسْهالً (

 !على حیاتك فتنتقل الجبال من أمامك" نعمة"یتكلم اهللا بـ 
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قد تجد نفسك في . داؤد رُجًال بحسب قلب اهللا، حتى بعدما أخطأ مع بیثشبع ومع أوریا الحثي لقد ُدعيَ 
إذا وجدت نفسك في مكانه، فإنك تحتاج إلى أن تعترف بخطیتك أمام اهللا، ولكن مثلما تاب داؤد . ذلك المكان
إن اهللا یعرف إذا ُكنت ُترید أن  .، لقد طلب من اهللا أن یمنحه قلبًا نقیًا، وأن ُیجدد روحه بداخله٥١في مزمور 

 . تتغیر حًقا مثل داؤد
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 الفصل السابع
 الثبات

 
أحیانا یكون من الصعب أن ُنصدق الحق الذي ال ُیمكن أن نراه ونحس به بحواسنا الخمسة، ولكن لن 

 . توجد غلبة وُنصرة ما لم توجد صراعات وحروب
هدفه تجاه . فهدفه هو أن ُیبقینا تائهین وأن نذهب إلى الجحیم. في منطقة العدو البد لنا من أن نسكن

بمحبة مملكة العالم وأنظمته الخاصة بالمال والترفیه، والقوة والشعبیة،  ینالمؤمنین هو أن یجعلهم مهووس
ُیغوینا، بل إنه قد ُیغوینا ال یستخدم دائمًا األمور السیئة لكي الشیطان إن . وبالتالي ال یهتمون بملكوت اهللا

یستخدم الشیطان األفكار . أحیانًا من خالل أمور العالم الصالحة لكي ُیضَللنا بعیدًا عن طریق ملكوت اهللا
والظروف لكي ُیقِنَعنا بأننا ال نجلس مع المسیح، وبأننا یجب أّال نسُلك كما یسلك هو، وٕاننا یجب أن نقف في 

 إننا ورثة ملكوت اهللا، فلماذا إذن نسلك وكأننا لسنا أبناءًا هللا؟. وعود اهللا أماكننا بدًال من السلوك بحسب
 . الثبات ضد فخاخ إبلیس

 . )اْلَبُسوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكاِیِد ِإْبِلیَس ( ١١: ٦رسالة أفسس یقول في 
، فإننا نستعد )أن نحیا حیاة تلیق بالرب(، والسلوك )هویتنا في المسیح(واآلن بعدما فهمنا معنى الجلوس 

 . )الثبات(من أجل صراع روحي ُیدعى بـ 
 

 
 

 . ُنصرة على إبلیس= صلیبك أنت + صلیب یسوع 
ك إلى أن تمنحك ثمارًا من بذرة كلمة اهللا، وخطة الشیطان هي احتیاجاتَتهُدْف ِخطة اهللا لإلهتمام بك وب

الثبات هو آخر خطوة في إن . تلك الثمار من خالل سرقته لبذار الكلمة لیجعلك إنسانًا غیر ُمثمرأن یقطع 
، )الجلوس في السماویات( معنى اختبرواالثبات ُمتاٌح فقط ألولئك الذین إن . حمل الثمار في حیاتك

صعبة أو مشاعرك یمان مهما كانت الظروف اإلالثبات یعني أن تتكلم بكلمات إن . )السلوك بالروح(و
 . بالروح) السلوك(و) الجلوس(تعني أن ُتمارس ما تعلمته في . ُمضطربة
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 :سُأوِضُح ُهنا طریقة حدوث هذه العملیة
. أخبرهم بأن سر ملكوت اهللا موجوٌد في هذا المثلوقد . ٤بشارة مرقس كان یسوع ُیعِلم تالمیذه في لقد 

ستخدم القد . )اَألْمثَاِل؟ َجِمیعَ  َتْعِرُفونَ  َفَكْیفَ  اْلَمَثَل؟ َهَذا َتْعَلُمونَ  َأَما«: َلُهمْ  َقالَ  ُثمَّ ( ١٣العدد سألهم في 
یقول الكتاب . من األرض الزراعیة لكي یكشف ویوضح أسرار العالم غیر المرئي یسوع ِمثاًال حیًا وملموساً 

َوَلمَّا َكاَن َوْحَدُه َسأََلُه  »!ُأُذَناِن ِللسَّْمِع َفْلَیْسَمعْ َمْن َلُه «: ثُمَّ َقاَل َلُهمْ ( ١١ -٩: ٤بشارة مرقس المقدس في 
ْثَنْي َعَشَر َعِن اْلَمَثِل َفَقاَل َلُهمْ  َوَأمَّا الَِّذیَن ُهْم . َقْد ُأْعِطَي َلُكْم َأْن َتْعِرُفوا ِسرَّ َمَلُكوِت اللَّهِ : الَِّذیَن َحْوَلُه َمَع اِال

 . )َیُكوُن َلُهْم ُكلُّ َشْيءٍ  ِمْن َخاِرٍج َفِباَألْمثَالِ 
أیًا كانت حالة (یزرع اهللا بذار كلمته داخل قلوبنا . في ملكوت اهللا على شاكلة هذا المثل شيءیعمل كل 

ُتمثل البذار أغراض اهللا في حیاتنا، إبتداءًا من الوالدة الجدیدة، مرورًا باالمتالء بالروح القدس، . )قلوبنا
وٕاحضارنا إلى عالقات دقیقة في حیاتنا، وكل هذا یعمل معًا بكلمة اهللا المزروعة  والشفاء الجسدي، والعقلي،

 . فینا
: َوَهُؤَالِء ُهُم الَِّذیَن َعَلى الطَِّریقِ . اَلزَّاِرُع َیْزَرُع اْلَكِلَمةَ ( ٢٠ -١٤: ٤بشارة مرقستقول كلمة اهللا في 

َوَهُؤَالِء َكَذِلَك . ي الشَّْیَطاُن ِلْلَوْقِت َوَیْنِزُع اْلَكِلَمة اْلَمْزُروَعَة ِفي ُقُلوِبِهمْ َحْیُث ُتْزَرُع اْلَكِلَمُةَ ِحیَنَما َیْسَمُعوَن َیْأتِ 
ْم َوَلِكْن َلْیَس َلهُ  الَِّذیَن ِحیَنَما َیْسَمُعوَن اْلَكِلَمَة َیْقَبُلوَنَها ِلْلَوْقِت ِبَفَرحٍ : ُهُم الَِّذیَن ُزرُِعوا َعَلى اَألَماِكِن اْلُمْحِجَرةِ 

. َفَبْعَد َذِلَك ِإَذا َحَدَث ِضیٌق َأِو اْضِطَهاٌد ِمْن َأْجِل اْلَكِلَمِة َفِلْلَوْقِت َیْعثُُرونَ . َأْصٌل ِفي َذَواِتِهْم َبْل ُهْم ِإَلى ِحینٍ 
ُهُموُم َهَذا اْلَعاَلِم َوُغُروُر اْلِغَنى وَ  َهُؤَالِء ُهُم الَِّذیَن َیْسَمُعوَن اْلَكِلَمةَ : َوَهُؤَالِء ُهُم الَِّذیَن ُزرُِعوا َبْیَن الشَّْوكِ 

: َوَهُؤَالِء ُهُم الَِّذیَن ُزرُِعوا َعَلى اَألْرِض اْلَجیَِّدةِ . َوَشَهَواُت َساِئِر اَألْشَیاِء َتْدُخُل َوَتْخُنُق اْلَكِلَمَة َفَتِصیُر ِبَال َثَمرٍ 
 . )»ُروَن َواِحٌد َثَالِثیَن َوآَخُر ِستِّیَن َوآَخُر ِمَئةً الَِّذیَن َیْسَمُعوَن اْلَكِلَمَة َوَیْقَبُلوَنَها َوُیْثمِ 

هذا هو السالح الوحید الذي یستخدمه ضد البشریة إن . إن الشیطان یأتي لكي یسرق كلمة اهللابالحظ 
اهللا إذا َقِبَل أحٌد كلمة . )٤: ٤رسالة كورنثوس الثانیة (ُكلها لكي یسرق كلمة اهللا، ولكي َیعمینا عن كلمة اهللا 

ه احتیاجاتإن كان أحد یسمع كلمة اهللا ویؤمن بكلمة اهللا، فإنه ُیصبح كامًال، فإن . فإنه یخلص ویذهب للسماء
 . سُتسدد وتصیر حیاته في ترتیب

ُیمكنه فقط أن یجربك أو یغویك، ولكنه ال یستطیع . ال ُیمكن إلبلیس أن یؤذي أي شخص یؤمن بكلمة اهللا
 !امل لكلمة اهللا، الذي هو یسوع نفسهأن یجرحك إذا كنت تخضع بالك

ولكن عادًة ال تسیر األمور . سنحتاج دائمًا إلى أن نتغلب على الصعوبات، وبإمكاننا أن َنغِلب وَننَتصر
 !شيءبحسب ُخططنا، وعلینا أن َنِثَق في اهللا في كل 
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فإنه حینئٍذ سیتمكن وأسالیب العالم، ) الجسد(إذا استطاع إبلیس أن یجعلك تسلك بحسب طبیعتك القدیمة 
الَِّتي ِهَي ِزنًى َعَهارَةٌ : َوَأْعَماُل اْلَجَسِد َظاِهرَةٌ ( ٢١ -١٩: ٥رسالة غالطیة تقول . من سرقة وعود اهللا لحیاتك

َقْتٌل ُسْكٌر َبَطٌر، َوَأْمثَاُل َحَسٌد  ِعَباَدُة اَألْوثَاِن ِسْحٌر َعَداَوٌة ِخَصاٌم َغْیَرٌة َسَخٌط َتَحزٌُّب ِشَقاٌق ِبْدَعةٌ  َنَجاَسٌة َدَعاَرةٌ 
 . )ِإنَّ الَِّذیَن َیْفَعُلوَن ِمْثَل َهِذِه َال َیِرُثوَن َمَلُكوَت اهللاِ : َهِذِه الَِّتي َأْسِبُق َفَأُقوُل َلُكْم َعْنَها َكَما َسَبْقُت َفُقْلُت َأْیضاً 

ُیعطي اهللا نعمة للمتواضعین، لذا یجب علینا أن نسلك طریق اهللا كاألطفال الصغار دون أن نشعر بأننا 
 . ًا مضىعام ٢٠ منذمؤمنین نسلك مع اهللا 

مَّا ُیَقاِوُم اللَُّه اْلُمْسَتْكِبِریَن، َوأَ : ِلَذِلَك َیُقولُ . َوَلِكنَُّه ُیْعِطي ِنْعَمًة َأْعَظمَ ( ٦: ٤رسالة یعقوب وتقول 
 . )اْلُمَتَواِضُعوَن َفُیْعِطیِهْم ِنْعَمةً 

لكي نحول مشكالتنا إلى بركات، فإننا نحتاج إلى وقٍت . توجد خطة لدى اهللا لنقل إرادته إلى األرض
 . ونحتاج إلى صبٍر بعدما یختفي من أمام عینك كل أمل ورجاء

سیأتي على األرض في ذلك الوقت،  كان التالمیذ یعتقدون بأن ملكوت اهللا ١٣ -١١: ١٩في بشارة لوقا 
 . في الیوم التالي، ولكن یسوع عّلم تالمیذه درسًا من أجلك ومن أجلي لُ ُتحَ سَ  مشاكلهمأن جمیع بو 

َمَلُكوَت اِهللا َعِتیٌد َوإِْذ َكاُنوا َیْسَمُعوَن َهَذا َعاَد َفَقاَل َمَثًال َألنَُّه َكاَن َقِریبًا ِمْن ُأوُرَشِلیَم َوَكاُنوا َیُظنُّوَن َأنَّ (
َفَدَعا . ِإْنَساٌن َشِریُف اْلِجْنِس َذَهَب ِإَلى ُكوَرٍة َبِعیَدٍة ِلَیْأُخَذ ِلَنْفِسِه ُمْلكًا َوَیْرِجعَ : َفَقالَ . َأْن َیْظَهَر ِفي اْلَحالِ 

 ١٣ -١١: ١٩، بشارة لوقا )ى آِتيَ تَاِجُروا َحتَّ : َعَشَرَة َعِبیٍد َلُه َوَأْعَطاُهْم َعَشَرَة َأْمَناٍء َوَقاَل َلُهمْ 

عبیده وأعطى لكل  فدعى. لقد أخبرهم مثًال عن ملٍك سافر إلى بلٍد بعیدٍة لكي یملك فیها ویعود سریعاً 
أبغض . ، وطلب منهم أن ُیتاجروا إلى أن یأتيأشهر ٤من المال ُیعاِدُل حوالي راتب  واحد فیهم مبلغاً 

 . الكثیرون منهم هذا السلطان
 . فئات من الناس حاضرون عند عودته ٤ك كان هنا

 . ولم تكن ترید أن یملك علیها، تم نفیها من محضره وأمر بقتلهم المجموعة التي أبغضت سلطانه -١
وبحسب نجاحهم، أعطاهم المزید من  تاجرتا وعملتا بها أعماًال تجاریًة، المجموعتان اللتان - ٣ - ٢

 . المدناألمناء وكافأهم بسلطان ملكوتي على 

لم ینالوا فهم . إن الملك كان إنسانًا قاسیًا سُیعاقبهم على الُمتاجرةبألنهم ظنوا  وآخرون لم یتاجروا – ٤
 . ُأِخذت منهم األمناء أیضاً  بل، وحسب أیَة ُمكافآت

والمعنى الحرفي . أن یعملوا باألمناء وأن یكسبوا منها: یتاجروا تعني ؟"یتاجروا"ما هو معنى كلمة 
أن تأخذ المادة الخام أو خدمة ُمعینة لُتضیف علیها قیمًة وتجعلها ُمربحة وُمفیدة، وهي تعني : هو "لإلتجار"
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واسُتخِدَم هذا التعبیر في الكتاب المقدس لَیِصَف . ُمربحًا جداً ما من أجل جعله  شيءأیضًا تبادل أو تغییر 
 . ع من أنواع األعمال األخرى سواء صالحة أو شریرةالناس الذین یعملون أعماًال أو ُیدیرون مزارع أو أي نو 

َألنَّ ِتَجاَرَتَها  ُطوَبى ِلِإلْنَساِن الَِّذي َیِجُد اْلِحْكَمَة َوِللرَُّجِل الَِّذي َیَناُل اْلَفْهمَ ( ١٨ -١٣: ٣سفر األمثال 
ِة َوِرْبَحَها َخْیٌر ِمَن الذََّهِب اْلَخاِلصِ  ِلِئ َوُكلُّ َجَواِهِرَك َال ُتَساِویَها. َخْیٌر ِمْن ِتَجاَرِة اْلِفضَّ ِفي . ِهَي َأْثَمُن ِمَن الآلَّ

ِهَي َشَجَرُة َحَیاٍة . ُطُرُقَها ُطُرُق ِنَعٍم َوُكلُّ َمَساِلِكَها َسَالمٌ . َیِمیِنَها ُطوُل َأیَّاٍم َوِفي َیَسارَِها اْلِغَنى َواْلَمْجدُ 
 . )وطٌ ِلُمْمِسِكیَها َواْلُمَتَمسُِّك ِبَها َمْغبُ 
نعمل أن و  مشاكلنایجب علینا أن نأخذ المادة الخام ل. إلى منفعٍة وربحٍ  مشاكلنایجب علینا أن نحّول 

تحویل العدو إلى : والتي تعني" الُمصالحة"توجد كلمة أخرى وهي . وُنتاجر بها لكي ُننتج بركات وفیرة
 . صدیق

 . الخاصةكانت األمناء التي أعطاها الملك لعبیده هي ملكیته لقد 
فیسوع لیست لدیه . أعتقد أن ملكیته الخاصة هي قوة قیامته التي أعطاها لنا من خالل الروح القدس

أمور شریرة لیعطینا إیاها، ولكننا لدینا الكثیر من أمور حیاتنا التي ُیرید اهللا أن یرسل قوة صلیبه لتتعامل 
مته بأن تحّول أعدائنا إلى أصدقاء، نفایتنا إلى معها، وهذا هو ما یعطینا إیاه، ونحن الذین نسمح لقوة قیا

 . جواهر، لعناتنا إلى بركات
ْلَح ِبَدِم : (على هذا إذ تقول لنا ٢٠: ١رسالة كولوسي تؤكد  َوَأْن ُیَصاِلَح ِبِه اْلُكلَّ ِلَنْفِسِه، َعاِمًال الصُّ

 . )ي السََّماَواتِ َصِلیِبِه، ِبَواِسَطِتِه، َسَواٌء َكاَن َما َعَلى اَألْرِض أم َما فِ 
 . هذا السر ٢٥یكشف لنا اإلصحاح 

غاب السید . ١٩تقریبًا نفس المثل الموجود في بشارة لوقا  ١٤: ٢٥نجد في بشارة متى . َمَثْل الوزنات
 . وترك األمناء إلى حین عودته

عذارى  ٥عذارى جاهالت، و ٥عن  ١: ٢٥ُتخِبُرنا بشارة متى : العذارى الحكیمات والعذارى الجاهالت
نه لم بأعریسهم، وشعروا  ن الجاهالت لم تنتظرن طویًال عندما تأخربأالفارق الوحید بینهم هو . حكیمات

 . كما إن الجاهالت لم یكن َلَدیُهَن زیتًا كافیًا َیجَعَلُهَن َینَتِظرَن طویالً . یحفظ وعده َلُهنَ 
والفارق هو إما أن . جمیعهم كانوا مؤمنینالعذارى هنا إشارٌة إلى إنهم قد تنقوا من خطایاهم، أي إن إن 

، ١١٩هو كلمة اهللا مزمور  المصباح. والحكمة هي أن تسمع صوت اهللا عندما یتكلم. تكون حكیمًا أو جاهالً 
عندما یتحدان معًا فإنهما یساویان ثبات، وُمثابرة، وصبر، . ، والزیت هو الروح القدس٢٣: ٦سفر األمثال 

ُمزمع أن یأتي لُیحررهم حتى لو لم یعد ثمة رجاء في البشر  سیدهمأن بعرفون ثم بعد ذلك ی. وثمر الروح
 . فإنهم یثبتون على ما قاله لهم یسوع مهما حدث. جمیعهم
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كانت العذارى الحكیمات َتعِرفَن شخصیة . سیأتي الرب فورًا إلى ُمشكلتك لُیغیرها وُیحّولها إلى بركاتٍ 
إننا ال ننشغل مهما تأخر علینا عریُسنا، فهو رجل عزة ونزاهة، : "كأنُهَن یقولنَ و  أن أسَمَعُهنَّ ُیمكنني . َسیَدُهنَ 

، وهكذا كانت العذارى الحكیمات على إتصاٍل دائٍم "سیحفظ كلمته ووعده لنا، فهو لن یخذلنا ولن یتركنا أبداً 
 . یستطیع أن ُیغیر موقفهم شيءباهللا وبكلمة اهللا وبالروح القدس إلى درجة أنه لم یوجد 

 إذن ما هي الحكمة؟ 
البد من أن یتحّول إلى  شيءوأن كل  َشٍر، إمَتَص ُكلَ قد تعتمد الحكمة على حقیقة أن صلیب یسوع 

یقول قانون الجاذبیة أن كل ما ُیلقى إلى األعلى البد لُه أن یسقط إلى أسفل، ویقول ناموس الروح . بركة
وتحولت اللعنة إلى  إن العدو قد تم تجریده من قوته،ب )١: ٨ رسالة رومیة(الخاص بالحیاة في یسوع المسیح 

ن ال شيء من الدینونة اآلن على أولئك بأبركة إن كنت تؤمن بیسوع المسیح، وتقول أیضًا رسالة رومیة 
 . الذین یسلكون بالروح

لیس فقط الناس، بل وكل . الحكمة هي معرفة إن جمیع األشیاء تصالحت من خالل الصلیبإن 
ْلَح ِبَدِم َصِلیِبِه، ِبَواِسَطِتِه، َسَواٌء َكاَن َما َعَلى اَألرْ (. أیضاً األشیاء  ِض َوَأْن ُیَصاِلَح ِبِه اْلُكلَّ ِلَنْفِسِه، َعاِمًال الصُّ

 ٢٠: ١، رسالة كولوسي )اْم َما ِفي السََّماَواتِ 
طان؟ كیف یعطینا هل هذا یعني الغلبة على الشی. الحكمة هي معرفة إن دم یسوع قد غلب الشیطانإن 

 َذاَك َفِإْذ َقْد َتَشاَرَك اَألْوَالُد ِفي اللَّْحِم َوالدَِّم اْشَتَرَك ُهَو َأْیضًا َكَذِلَك ِفیِهَما، ِلَكْي ُیِبیَد ِباْلَمْوتِ (دم یسوع القوة؟ 
ِمَن اْلَمْوِت َكاُنوا َجِمیعًا ُكلَّ َحَیاِتِهْم َتْحَت َوُیْعِتَق ُأوَلِئَك الَِّذیَن َخْوفًا  الَِّذي َلُه ُسْلَطاُن اْلَمْوِت، َأْي ِإْبِلیَس،

 ١٥ -١٤: ٢، رسالة العبرانیین )اْلُعُبوِدیَّةِ 
َعاِلِمیَن َأنَّ اْلَمِسیَح َبْعَدَما ُأِقیَم ِمَن اَألْمَواِت . َفِإْن ُكنَّا َقْد ُمْتَنا َمَع اْلَمِسیِح ُنْؤِمُن َأنََّنا َسَنْحَیا َأْیضًا َمَعهُ (

 ٩ -٨: ٦، رسالة رومیة )َال َیُسوُد َعَلْیِه اْلَمْوُت َبْعدُ . َیُموُت َأْیضاً  الَ 
أو  ُیهِلكُتخبرنا هذه األعداد بأن العدو قد تم خرابه إلى األبد، وما المعنى الحقیقي لهذا؟ تعریف كلمة 

 :هو ُیخِرب
 . غیر مؤثر فیما بعد شيءأن یجعل شخص أو  •
 . ما شيءأن یوقف قوة أو تأثیر  •

لم . ویسوع، فإننا بذلك قد ولدنا ثانیة َكَنسٍل جدیٍد وأنتصرنا على الشیطانوأنا عندما ُقمنا من الموت أنت 
مؤمنین، ولكن إن الغیر ال بإمكانه أن ُیهِلَك األشخاص ما ز . نحن الذین نسود علیه. یعد له أي سیادة علینا

ُكنا نحن نعرف الحق جیدًا، فإنه لن یقدر أن یؤذینا فیما بعد ما ُدمنا َنَضُع في اإلعتبار بأنه قد تم خرابه إلى 

۹۳ 



 الثبات -الفصل السابع 

لیس . إذا كنا نقف على أرضیة الحق، فإن أقصى ما ُیمكن إلبلیس أن یفعله هو أن یكذب علینا. األبد
 !خلیقة تشتمل علیك وعليَ إلبلیس أي قوة على الخلیقة الجدیدة، وهذه ال

، )الَِّذي ُهَو اْلَبَداَءُة، ِبْكٌر ِمَن اَألْمَواِت، ِلَكْي َیُكوَن ُهَو ُمَتَقدِّمًا ِفي ُكلِّ َشْيءٍ . اْلَكِنیَسةِ : َوُهَو رَْأُس اْلَجَسدِ (
 ١٨: ١رسالة كولوسي

 . بأن الحكمة الحقیقیة تظهر وتوجد في الُمعاناة ٢٨یوضح لنا سفر أیوب إصحاح 
واإلجابة هي أنه ، )َأمَّا اْلِحْكَمُة َفِمْن َأْیَن ُتوَجُد َوَأْیَن ُهَو َمَكاُن اْلَفْهِم؟( ١٢: ٢٨سفر أیوب  یقول في

: ٢٨سفر أیوب ویقول . عندما یموت جسدنا، وعندما َنعُبر في ُظُلمات الموت، حینئٍذ نسمع الحكمة الحقیقیة
عن نفس الفكرة  ٢: ١١سفر األمثال وأیضًا ُیخبرنا ، )ِبآَذاِنَنا َقْد َسِمْعَنا َخَبَرَها: اَْلَهَالُك َواْلَمْوُت َیُقوَالنِ ( ٢٢

سیعود یسوع مرة أخرى إلى األرض، ولكنه سیأتي لي . )تَْأِتي اْلِكْبِرَیاُء َفَیْأِتي اْلَهَواُن َوَمَع اْلُمَتَواِضِعیَن ِحْكَمةٌ (
 . ُیحّول مشكلتك إلى بركة ولك لكي

لقد كان . سود في اإلصحاح السادساألُ  إن أحد أفضل األمثلة على الغلبة هو نموذج دانیال في ُجبِّ 
أنقذ اهللا دانیال من ُجب األسود، كما أعطاه لقد . دانیال َیتَبع اهللا بالكامل، ولكن أعدائه كانوا یضطهدونه

 . الغلبة أیضاً 
َفَأْحَضُروا ُأوَلِئَك الرَِّجاَل الَِّذیَن اْشَتُكوا َعَلى َداِنیآَل َوَطَرُحوُهْم ِفي ُجبِّ اُألُسوِد ُهْم َوَأْوَالَدُهْم َفَأَمَر اْلَمِلُك (

اْلَمِلُك ُثمَّ َكَتَب . َوَلْم َیِصُلوا ِإَلى َأْسَفِل اْلُجبِّ َحتَّى َبَطَشْت ِبِهِم اُألُسوُد َوَسَحَقْت ُكلَّ ِعَظاِمِهمْ . َوِنَساَءُهمْ 
ِمْن ِقَبِلي َصَدَر َأْمٌر . ِلَیْكُثْر َسَالُمُكمْ : َداِرُیوُس ِإَلى ُكلِّ الشُُّعوِب َواُألَمِم َواَألْلِسَنِة السَّاِكِنیَن ِفي اَألْرِض ُكلَِّها
نَُّه ُهَو اِإلَلُه اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم ِإَلى اَألَبِد ِبَأنَُّه ِفي ُكلِّ ُسْلَطاِن َمْمَلَكِتي َیْرَتِعُدوَن َوَیَخاُفوَن ُقدَّاَم ِإَلِه َداِنیآَل ألَ 

ي َوُیْنِقُذ َوَیْعَمُل اآلَیاِت َواْلَعَجاِئَب ِفي السََّماَواِت َوِفي . َوَمَلُكوُتُه َلْن َیُزوَل َوُسْلَطاُنُه ِإَلى اْلُمْنَتَهى ُهَو ُیَنجِّ
َفَنَجَح َداِنیآُل َهَذا ِفي ُمْلِك َداِرُیوَس َوِفي ُمْلِك ُكوَرَش . ودِ ُهَو الَِّذي َنجَّى َداِنیآَل ِمْن َیِد اُألسُ . اَألْرضِ 

 ٢٨ -٢٤: ٦، سفر دانیال)اْلَفاِرِسيِّ 

 . سودِ أُشُك في أن دانیال لم یكن سینجح، ولم یكن سیغِلب أعدائه ما لم یدخل ُجب األُ 
 ما هي مسؤولیتنا أثناء فترة اإلنتظار؟

تقول  ١٢: ٦العبرانیین  رسالة. ، یجب علینا أّال نقف وننتظر بال عملشیئاً إننا نفعل : ، ویعنيالثبات
 . )ِلَكْي َال َتُكوُنوا ُمَتَباِطِئیَن َبْل ُمَتَمثِِّلیَن ِبالَِّذیَن ِباِإلیَماِن َواَألَناِة َیِرُثوَن اْلَمَواِعیدَ (

یجب علینا أن . أنقیاء أمام الربمما یعني إننا یجب أن نبقى . "بتولیتنا وطهارتنا"یجب أن ُنحافظ على 
 . نعترف دائمًا بخطایانا أمام اهللا والناس الذین ُنخطئ بحقُهمْ 

۹٤ 
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أثناء فترة اإلنتظار هذه یجب علینا أن نستخدم كلمة اهللا  أنناإنني أؤمن بأن الكتاب المقدس ُیعلمنا 
وِح الَِّذي ُهَو َكِلَمُة اهللاِ َوُخُذوا ُخوَذَة اْلَخَالِص، َوَسْیَف ( ١٧: ٦رسالة أفسس تقول . كسیفٍ   . )الرُّ

 . وَیجَعَلُه َقویاً هذا عترافنا اإن یسوع یأُخُذ 
ِمْن َثمَّ َأیَُّها اِإلْخَوُة اْلِقدِّیُسوَن، ُشَرَكاُء الدَّْعَوِة ( ١: ٣رسالة العبرانیین ُیخبرنا الكتاب المقدس في 

 . )َرِئیَس َكَهَنِتِه اْلَمِسیَح َیُسوعَ السََّماِویَِّة، َالِحُظوا َرُسوَل اْعِترَاِفَنا وَ 
خلق یسوع لقد ! عندما نعترف بكلمة اهللا، ونصلي بها من أجل شخص أو موقف، فإنها تكون قویة جداً 

أعطانا یسوع السلطان أن نستخدم كلمة اهللا كما لو إنه هو نفسه الذي . یسوع هو الكلمة. كل األشیاء بكلمته
 !قالها

َهَذا َكاَن . ِفي اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد اللَِّه َوَكاَن اْلَكِلَمُة اللَّهَ ( ٣ -١: ١بشارة یوحنا تقول 
 . )ُكلُّ َشْيٍء ِبِه َكاَن َوِبَغْیرِِه َلْم َیُكْن َشْيٌء ِممَّا َكانَ . ِفي اْلَبْدِء ِعْنَد اللَّهِ 

، كان یجب علیهم أن یضعوا َدَم َحَمٍل ١٢سفر الخروج عندما ُأِخبَر شعب إسرائیل بأمر الفصح في 
یسوع هو حمل اهللا، وُیمكننا إن . موال یؤذیه" الشیطان"طاهٍر على عتبة الباب لكي َیُمُر مالُك الموت  يءٍ بر 

 كیف؟. أن نضع دمه على أبوابنا وعلى أبواب من نحبهم والذین ُنصلي من أجلهم
 ١١: ١٢، سفر الرؤیا )َوِبَكِلَمِة َشَهاَدِتِهْم، َوَلْم ُیِحبُّوا َحَیاَتُهْم َحتَّى اْلَمْوتِ  َوُهْم َغَلُبوُه ِبَدِم اْلَحَملِ (

عندما كان  ١٢الحظ أنه في سفر الخروج . كلمة أفواهنا هي التي ستقوم بتفعیل العهد الذي بدم یسوع
عندما أخذوا الزوفا، وغطسوها في الدم، ، لم تكن له أیَة فائدٍة، ولكن )الحوض(دم الَحَمْل ما یزال في الصحن 

 . والشیطان أیضاً  ،یراهبإمكان اهللا أن بها أبوابهم، حینئٍذ فقط كان  ثم دهنوا
ثم نقوم ) أي في یسوع نفسه(قد تبدو كلمات أفواهنا وكأنها بال قیمة، ولكن عندما نغمسها في كلمة اهللا 

 !ا اهللا والشیطانبتفعیل هذه الكلمات وكأنها دم العهد، فحینئٍذ یراه
 . عندما نتكلم بكلمة اهللا، فإن یسوع یأخذها إلى اآلب ویطلب منه تنفیذها

ِإنَّ ُكلَّ َما : اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ . َوِفي َذِلَك اْلَیْوِم َال َتْسأَُلوَنِني َشْیئاً  ( ٢٣: ١٦بشارة یوحنا تقول 
 . )ُیْعِطیُكمْ َطَلْبُتْم ِمَن اآلِب ِباْسِمي 

َفْلَنَخْف، ( ١: ٤رسالة العبرانیین تقول . ندع كلمة اهللا تعملأن وهكذا یمكننا أن ندخل إلى مكان الراحة و 
 . !)َأنَُّه َمَع َبَقاِء َوْعٍد ِبالدُُّخوِل ِإَلى رَاَحِتِه، ُیَرى َأَحٌد ِمْنُكْم َأنَُّه َقْد َخاَب ِمْنهُ 

َألنَّ َكِلَمَة اِهللا َحیٌَّة َوَفعَّاَلٌة َوَأْمَضى ِمْن ُكلِّ َسْیٍف ِذي َحدَّْیِن، ( ١٢: ٤رسالة العبرانیین وتقول أیضًا 
وِح َواْلَمَفاِصِل َواْلِمَخاِخ، َوُمَمیَِّزٌة َأْفَكاَر اْلَقْلِب َوِنیَّاِتهِ   . )َوَخاِرَقٌة ِإَلى َمْفَرِق النَّْفِس َوالرُّ

۹٥ 



 الثبات -الفصل السابع 

َباِرُكوا الرَّبَّ َیا َمَالِئَكَتُه ( ٢٠: ١٠٣مزمور یقول . كلمة اهللاإن المالئكة تبدأ عملها عندما َتسَمع 
 . )اْلُمْقَتِدِریَن ُقوًَّة اْلَفاِعِلیَن َأْمَرُه ِعْنَد َسَماِع َصْوِت َكَالِمهِ 

ْتِقَیاُء ِبَمْجدٍ ( ٩ -٥: ١٤٩مزمور یقول ! مالذ الشیاطین َتْنِویَهاُت . َمَضاِجِعِهمْ ِلُیَرنُِّموا َعَلى . ِلَیْبَتِهِج اَأل
َألْسِر ُمُلوِكِهْم . ِلَیْصَنُعوا َنْقَمًة ِفي اُألَمِم َوتَْأِدیَباٍت ِفي الشُُّعوبِ . اِهللا ِفي َأْفَواِهِهْم َوَسْیٌف ُذو َحدَّْیِن ِفي َیِدِهمْ 

 . )َهلُِّلوَیا. َكرَاَمٌة َهَذا ِلَجِمیِع َأْتِقَیاِئهِ . َمْكُتوبَ ِلُیْجُروا ِبِهِمُ◌ اْلُحْكَم الْ . ِبُقُیوٍد َوُشَرَفاِئِهْم ِبُكُبوٍل ِمْن َحِدیدٍ 
 .إبلیس لیست لدیه أیة فرصة

َها َأَنا ُأْعِطیُكْم ُسْلَطانًا ِلَتُدوُسوا اْلَحیَّاِت َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ ُقوَِّة اْلَعدُِّو َوَال َیُضرُُّكْم ( ١٩: ١٠بشارة لوقا تقول 
 . )َشْيءٌ 

  .قبل بدایة الحرب اً مغلوٌب ُمسبقإن الشیطان 
. َفَعِمَل َیُشوُع َحْربًا َمَع ُأوَلِئَك اْلُمُلوِك َأیَّامًا َكِثیرَةً ( ٢٠ -١٨: ١١ یشوع سفر في المقدس الكتاب یقول

یِّیَن ُسكَّاَن ِجْبُعونَ لَ  َألنَُّه َكاَن ِمْن ِقَبِل . اْلَجِمیَع ِباْلَحْربِ َبْل َأَخُذوا ، ْم َتُكْن َمِدیَنٌة َصاَلَحْت َبِني ِإْسرَاِئیَل ِإالَّ اْلِحوِّ
َبْل ُیَباُدوَن َكَما َأَمَر ، َفَال َتُكوُن َعَلْیِهْم رَْأَفةٌ ، الرَّبِّ َأْن ُیَشدَِّد ُقُلوَبُهْم َحتَّى ُیَالُقوا ِإْسرَاِئیَل ِلْلُمَحاَرَبِة َفُیَحرَُّموا

 . )الرَّبُّ ُموَسى
واآلن َفِكر في أحد الوعود التي في كلمة اهللا وخذ قرارك . ي أسوأ مشكالتكإن اهللا موجود وهو ُیفكر ف

َیْحَمُدَك . َیْحَمُدَك الشُُّعوُب َیا اهللاُ (ما هي األمور القابلة للتغییر وما هي األمور الغیر قابلة للتغییر؟ . اآلن
 .٦ -٥: ٦٧مزمور ،)ِإَلُهَناُیَباِرُكَنا اُهللا . اَألْرُض َأْعَطْت َغلََّتَها. الشُُّعوُب ُكلُُّهمُ 
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 المحاضرة الثانیة
 الدم والنار

 
 . واآلن بعدما أصبح لدیك بدایة جیدة، فإنك ستحتاج إلى قوة من أجل إنهاء السباق

أن ثمة رجاء ألولئك الذین ال یجدون بفي أول سبعة فصول، تعّلمنا و في القسم األول من هذا الكتاب، 
 . "نظام العالم"رجاء في 

أي یمكننا (ننا ُیمكن أن نتوب عن إتكالنا واعتمادنا على العالم، لنجد ملكوت اهللا في ُمتناول أیدینا بأنجد 
 . )الوصول إلیه بسهولة

َعلِّمنا وقد . بأن سر ملكوت اهللا كان موجودًا في َمَثْل الزارع ١١: ٤ تعلمنا من یسوع في بشارة مرقسلقد 
 . اهللا هي البذار، وقلوبنا هي التربة، والنتیجة هي الثمار بأن كلمة

 :هو جوهر النمو أو الحیاة ها
 . إننا نحتاج إلى أن نتحّول نحو ملكوت اهللا، وكلمته من أجل الثمر )١
 . ـ النهر الُمتدفق إننا نحتاج أن نعرف كیف تكون لنا عالقة حمیمة مع اهللا )٢

 . في أرض الموعد وُسجناء أنفسنا أحرارًا دون أن نكون أسرىإننا نحتاج أن نعرف كیف نخرج وُنبقي  )٣

 . إننا نحتاج أن نعرف المزید عن شخص اهللا ـ من هو اهللا )٤

 . نحتاج أن نعرف مكانتنا وهویتنا الحقیقیة في یسوع ـ الجلوس في السماویاتإننا  )٥

 . إننا نحتاج أن نحمل صلیبنا ونسلك في طاعة الكلمة ـ السلوك )٦

ن ثمة عدو روحي یقف ضد هذه العملیة برمتها، وهذا العدو هو إبلیس بأدرس الثبات  لقد تعلمنا من )٧
ِلَكْي َال َتُكوُنوا ُمَتَباِطِئیَن َبْل ُمَتَمثِِّلیَن ِبالَِّذیَن (. نحتاج أن نثبت أقویاء إلى أن نحصد الثمر. وكل جنوده

 ١٢: ٦برانیین ، رسالة الع)ِباِإلیَماِن َواَألَناِة َیِرُثوَن اْلَمَواِعیدَ 

أنا أشكر اهللا إن ُكنَت قد َقِبلَت المسیر خالل هذه العملیة المرحلیة التي أعطانا إیاها اهللا من خالل 
ترى الثمار تظهر في حیاتك، وكما  لكيلنهایة إلى اكلمته، وبالطبع ستحتاج إلى القوة إلكمال هذه المرحلة 

إن البذار تحتاج إلى الماء والسماد كمصدر للغذاء والطاقة والقوة لغایة وقت اإلثمار، فنحن أیضًا نحتاج إلى 
 . القوة عینها لإلثمار

 . إن الُجزء الثاني ُكِتَب خصیصًا لُیساعدك على فهم الطریقة التي َسُتَمِكُنَك من الحصول على هذه القوة
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 . إن حیاتنا في المسیح لیست ُمجرَد إختباٍر، بل هي سباقٌ 
 
 
 
 
 
 
 

حتى األهم هو أن نعرف كیف ُنكمل هذا السباق  الشيءإنه من الُمهم لنا أن نبدأ هذا السباق، لكن 
نحن نحتاج إلى قوة من اهللا إلكمال . لنهایةحتى اإن الكثیرین یبدأون السباق ولكنهم ال ُیكِملوَنُه . لنهایةا

 َلَنا ِإذْ  َأْیضاً  َنْحنُ  ِلَذِلكَ : (یقول ١: ١٢سفر العبرانیین . لنهایة وسنخسرحتى االسباق وٕاال فسوف لن ُنكِمل 
 َوْلُنَحاِضرْ  ِبُسُهوَلٍة، ِبَنا اْلُمِحیَطةَ  َواْلَخِطیَّةَ  ِثْقلٍ  ُكلَّ  ِلَنْطَرحْ  ِبَنا، ُمِحیَطةٌ  َهِذهِ  ِمْقَدارُ  الشُُّهودِ  ِمنَ  َسَحاَبةٌ 
ْبرِ   . )َأَماَمَنا اْلَمْوُضوعِ  اْلِجَهادِ  ِفي ِبالصَّ

 :التالیة ُتخبرنا الشواهد الكتابیة بأن القوة التي نحتاجها موجودة ضمن اآلیات
ِلیِب ِعْنَد اْلَهاِلِكیَن َجَهاَلٌة َوَأمَّا (. صلیب أو دم یسوع ِعْنَدَنا َنْحُن اْلُمَخلَِّصیَن َفِهَي ُقوَّةُ َفِإنَّ َكِلَمَة الصَّ

 ١٨: ١، رسالة كورنثوس األولى )اهللاِ 
ِبيَّ (. قوة اهللا المحررة وَح النَِّجَس َوَشَفى الصَّ َوَبْیَنَما ُهَو آٍت َمزََّقُه الشَّْیَطاُن َوَصَرَعُه َفاْنَتَهَر َیُسوُع الرُّ

 أ٤٣، ٤٢: ٩، بشارة لوقا)اْلَجِمیُع ِمْن َعَظَمِة اهللاِ َفُبِهَت . َوَسلََّمُه ِإَلى َأِبیهِ 
وُح اْلُقُدُس َعَلْیُكْم َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُهودًا ِفي ُأوُرَشِلیَم (. ملئ الروح القدس َلِكنَُّكْم َسَتَناُلوَن ُقوًَّة َمَتى َحلَّ الرُّ

 ٨: ١سفر أعمال الرسل  ،)َوِفي ُكلِّ اْلَیُهوِدیَِّة َوالسَّاِمَرِة َوإَِلى َأْقَصى اَألْرضِ 
نا بأنفسنا لحین أن نموت احتیاجاتإن اهللا لم یتركنا یتامى ُهنا على األرض متوقعًا أن نقوم نحن بتسدید 

ونذهب إلى السماء، بل إن اهللا هو شخٌص عملٌي وواقعٌي جدًا، فهو لدیه الخطة والطریقة الخاصة لإلهتمام 
 َیتَاَمى َأْتُرُكُكمْ  الَ (. خطته لحیاتهم األرض، لكن الكثیرین یتجاهلون بنا اآلن في هذه الحیاة وُهنا على هذه

الروح القدس، وفي  يء، لقد كان یسوع یتكلم ُهنا عن مج١٨: ١٤، بشارة یوحنا )ِإَلْیُكمْ  آِتي ِإنِّي. "بدون أب"
الفصول الالحقة َسُنناقش كیف إن الروح القدس هو شخٌص حٌي وأساسٌي في حیاتنا، وهو أیضًا یحفظنا من 

 . أن نكون یتامى وبال أب وبدون أیة ُمساعدة أو َسَنْد ُهنا على هذه األرض
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إن حقیقة . الحقیقیةإن صلیب یسوع قد هزم الشیطان وأعطانا الُنصرة على أعدائنا، وتلك هي القوة  
القوة، وال ُیمكننا الحصول على ملئ قوة الصلیب بالكامل في حیاتنا  الصلیب العاملة فینا هي التي ُتعطینا

 ٨: ١بدون ملئ الروح القدس كما هو مكتوٌب في سفر أعمال الرسل 
الكهربائي الذي  فعلى سبیل المثال، فإن القوة التي تقوم بتشغیل اإلضاءة في مبنًى ما تنشأ من المولد

وبإمكانك أن َتَضَل واقفًا وُمتفرسًا في نقطة توصیل ، یقوم بخلق الطاقة والقوة الالزمة لتشغیل تلك اإلضاءة
الكهرباء التي في الحائط عالمًا فقط بأنها هي مصدر الطاقة، ولكن مالم تقوم بتوصیل اإلضاءة بنقطة 

 . وة الالزمة لتشغیل ذلك الضوءتوصیل الكهرباء فلن تحصل على تلك الطاقة أو الق
سُنلقي بنظرٍة في الفصول القلیلة القادمة على مصادر القوة الثالثة التي تم ِذكَرها سابقًا، وسنبحث عن 

سُنلقي بنظرة على . حقیقة قوة صلیب المسیح، وكیف ُیمكن أن تكون قوة الصلیب شخصیة جدًا لحیاتك
في النهایة سُنناقش المعمودیة بالروح القدس وكیف تَنساُب قوة التحریر، وكیف یكون بإمكاننا أن نتحرر، و 

 . الروح القدس من داخلك
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 الفصل الثامن
 )السباق(الركض في المضمار 

 
موضوع الثبات والحاجة الماسة لإلحتمال كونُه أحد المكونات األساسیة  ناقشنا في الفصل السابق

 . لإلیمان واإلثمار
إن كاتب سفر العبرانیین أعطى تحذیراٍت . َسُنعیُد التأكید على أهمیة الثبات واإلحتمال وفي هذا الفصل

 :جادٍة لجمیع المؤمنین أال وهيَ 
 . في سباٍق طویٍل وعلینا التحلي بالثبات والصبر إننا. ١
 . لم ُنكمل هذا السباقإن استسلمنا أو  ذافي خطٍر كبیر إ إننا. ٢
 . نهایة َفُهناَك جائزة عظیمة في انتظارناإن أكملنا السباق حتى ال. ٣

 . "ینبغي علیك إما أن تنمو أو أن تموت"بكلماٍت ُأخرى، 
إن رسالة العبرانیین واإلصحاح السادس تُناقش اإلنتقال من المبادئ األولیة للمسیح إلى طریق آخر وهو 

ضًا یقول بأنه إن لم نثبت حتى میراث الوعود اإللهیة بواسطة اإلیمان والصبر والثبات، وهذا اإلصحاح أی
النهایة فربما سیكون مصیُرنا السقوط وبذلك ُنَشِهُر إبن اهللا، وبالرغم من أنه ال ُیمِكُنني تفسیر ُكل ما كان في 

 !ذهن الكاتب إال إنني أرى بأنه یتلكم بجدیة وصراحة تامة
 !هذا التحذیرمن رسالة العبرانیین یتكلم بوضوح وصراحة أكثر بخصوص  ١٢إن اإلصحاح 

ِطیََّة اْلُمِحیَطَة ِلَذِلَك َنْحُن َأْیضًا ِإْذ َلَنا َسَحاَبٌة ِمَن الشُُّهوِد ِمْقَداُر َهِذِه ُمِحیَطٌة ِبَنا، ِلَنْطَرْح ُكلَّ ِثْقٍل َواْلخَ (
ْبِر ِفي اْلِجَهاِد اْلَمْوُضوِع َأَماَمَنا، ِإَلى َرِئیِس اِإلیَماِن َوُمَكمِِّلِه َیُسوَع، الَِّذي  َناِظِرینَ  ِبَنا ِبُسُهوَلٍة، َوْلُنَحاِضْر ِبالصَّ

ِلیَب ُمْسَتِهینًا ِباْلِخْزِي، َفَجَلَس ِفي َیِمیِن َعْرِش اهللاِ  ، رسالة )ِمْن َأْجِل السُُّروِر اْلَمْوُضوِع َأَماَمُه اْحَتَمَل الصَّ
 ٢-١: ١٢العبرانیین 

َس ِبِه َكِثیُرونَ . ْعَمِة اهللاِ ُمَالِحِظیَن ِلَئالَّ َیِخیَب َأَحٌد ِمْن نِ ( . ِلَئالَّ َیْطُلَع َأْصُل َمرَاَرٍة َوَیْصَنَع اْنزَِعاجًا، َفَیَتَنجَّ
ْیضًا َبْعَد َفِإنَُّكْم َتْعَلُموَن َأنَُّه أَ . ِلَئالَّ َیُكوَن َأَحٌد زَاِنیًا َأْو ُمْسَتِبیحًا َكِعیُسو، الَِّذي َألْجِل َأْكَلٍة َواِحَدٍة َباَع َبُكوِریََّتهُ 

: ١٢، رسالة العبرانیین )عٍ َذِلَك، َلمَّا َأرَاَد َأْن َیِرَث اْلَبَرَكَة ُرِفَض، ِإْذ َلْم َیِجْد ِللتَّْوَبِة َمَكانًا، َمَع َأنَُّه َطَلَبَها ِبُدُمو 
١٧-١٥  

اتنا نحن أشُعُر بأن السبب وراء اإلشارة إلى َذكِر عیسو في هذا اإلصحاح وذلك ألنه شدید الِصلة بحی
  .أیضاً 
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لقد كان لعیسو میراثًا َینَتِظُرُه، ونحن أیضًا یوجُد لدینا میراثًا َینَتِظُرْنا، وكما تم اإلشارة في اإلصحاحین 
! األولین فنحن وارثون لحیاة اهللا الُفضلى بواسطة اإلیمان ووعود اهللا التي تنمو َكِبذاٍر في قلوبنا، ولنحترس ُهنا

ان وُأخرى للِمَحْن تتوَسُط الفترة ما بین زرع البذار واإلثمار، وهذه الحقبة الزمنیة ُتسمى بـ فُهناَك أوقاٌت لالمتح
من یهتم بالوعود والمیراث، فإن جسدي یحتاج للطعام، "كان لسان حال شهوة عیسو الجسدیة هو . "السباق"

هذا األلم، لقد تعبُت من اإلنتظار، ال  لقد تعبُت من: "إن لم َنُكْن حذرین فُیمكن أن ُنخطئ هللا بقولنا لهُ . "اآلن
إن هذا النوع من اإلیمان ال یعمل، وٕان موقف  ".!أستسلم ٕاننيُیمِكُنني إحتمال هذا الضغط أكثر من هذا، و 

 . الجسدیة فقط اإلستسالم هو شبیٌه بموقف عیسو وهو یأكُل ُلقمة الطعام لُیطِعم أنانیتُه ورغبتُه وشهوتهُ 
الحظ بأن عیسو لم یحصل حتى على نوع الحساء الذي طلبُه، وُنالحظ في من الطریف أیضًا أن نُ 

ِبیَخ إن یعقوب إحتال علیه وأعطاُه طَ  لحم أحمر اللون، إال –اآلیات المذكورة بأن عیسو َطَلَب حساءًا أحمر 
 !لم یفقد عیسو میراثه فقط، بل حتى إن شهوته وطبیعته الجسدیة لم ُتشبْع أیضاً . َعَدسٍ 
 . )ِلَذِلَك ُدِعَي اْسُمُه أدوم(. "أطعمني ِمْن َهَذا األحمر ألني َقْد أعییت: "ِعیُسو ِلَیْعُقوبَ  َفَقالَ (
 . )»َها أنا َماٍض إلى اْلَمْوِت َفِلَماَذا ِلي َبُكوِریٌَّة؟«: َفَقاَل ِعیُسو(
سفر . )َفاْحَتَقَر ِعیُسو البكوریة. فأعطى َیْعُقوُب ِعیُسَو ُخْبزا َوَطِبیَخ َعَدٍس فأكل َوَشِرَب َوَقاَم َوَمَضى(

 ٣٤، ٣٢، ٣٠: ٢٥التكوین 
في ضوء ما َتَم ِذكَرُه في العهد القدیم وكما أنذرنا یسوع، فإن ُكَل ِبكِر ذكٍر له حق اإلمتیاز بأن یكون 

بإمكاننا  .لقد َخِسَر عیسو هذا اإلمتیاز. كاهنًا وملكًا على جمیع الباقین، وهو یحمل إمتیاز الكهنوت والملوكیة
 . نحن أیضًا أن نخسر كهنوتنا وملوكیتنا ما لم َنُكن حذرین وُمصممین على إنهاء السباق بثبات حتى النهایة

 . تحذیر
، وهذا تنبیٌه واِضٌح لنا بأن )تنازلُه عن بكوریته(لم یُكن بإمكان عیسو أن یتوب بعد حدوث هذه الحادثة 

 . النهایة إلى المرارة واأللم الشدیدینمثل هذا النوع من السلوكیات یقود في 
 . لقد حذرنا اهللا لكي ما نعتمد على نعمته هو فقط، ِلَئال ُنَجَرْب بنفس النوع من األلم والمرارة

   :تقول اآلتي) النسخة الموسعة من الكتاب الُمقدس( ١٥-١٢: ١٢رسالة العبرانیین 
 . )اْلُمْسَتْرِخَیَة والَضعیْفة َوالرَُّكَب الَمشلولة والُمتمایلة واْلُمَخلََّعةَ ِلَذِلَك قَِّوُموا وَنِشطوا اَألَیاِدَي : (١٢عدد 
 . )َواْصَنُعوا َألْرُجِلُكْم َمَساِلَك ُمْسَتِقیَمًة، ِلَكْي َال َیْعَتِسَف اَألْعَرُج، َبْل ِباْلَحِريِّ ُیْشَفى( ١٣عدد 
 . )َقَداَسَة الَِّتي ِبُدوِنَها َلْن َیَرى َأَحٌد الرَّبَّ ِاْتَبُعوا السََّالَم َمَع اْلَجِمیِع، َوالْ ( ١٤عدد 
َس ِبِه . ُمَالِحِظیَن ِلَئالَّ َیِخیَب َأَحٌد ِمْن ِنْعَمِة اهللاِ ( ١٥عدد  ِلَئالَّ َیْطُلَع َأْصُل َمرَاَرٍة َوَیْصَنَع اْنزَِعاجًا، َفَیَتَنجَّ
 . )َكِثیُرونَ 
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وبینما نرُكُض نحُن في هذا السباق فُهناك بعض األوقات التي یبدو لنا خاللها بأن أیادینا وُرَكُبنا الروحیة 
هزیلة وضعیفة وُمتقلقلة، مما یجعلنا نشعر أحیانًا بالرغبة في اإلستسالم، وٕان هذا الشاهد الكتابي ُیخبرنا بأنه 

، وأن نصنع وُنَمِهْد ألقداِمنا َمَساِلَك ُمْستَِقیَمًة، "لى الثباتأن ُنصمم ع"ما، ووظیفتنا هي  شیئاً علینا أن نفعل 
 . وذلك سَیضِمْن تدفق نعمة اهللا في حیاتنا. نا الروحیة، َبْل ِباْلَحِريِّ ُتْشَفىئِلَكْي َال تتفكك أعضا

إلى اآلیات ُأنُظْر . نعم، إنه تأدیب اهللانا الروحیة على وشك أن ُتصِبح ُمفككة؟ ئلماذا نشعر بأن أعضا
 . نا ومفاصلنا الروحیةئوالتي تسبق التحذیر بخصوص أعضا ١٢في رسالة العبرانیین 

َأَفَال َنْخَضُع ِباَألْوَلى ِجّدًا َألِبي اَألْرَواِح، . ُثمَّ َقْد َكاَن َلَنا آَباُء َأْجَساِدَنا ُمَؤدِِّبیَن، َوُكنَّا َنَهاُبُهمْ (
 ٩: ١٢، رسالة العبرانیین )َفَنْحَیا؟

إن اهللا یسعى ألن یأُخَذَنا في طریٍق یستطیع من خالله أن ُیباِرَكنا، وقد نحتاُج إلجراء بعض التعدیالت 
التي من شأنها أن تُبقینا خارج نطاق الروتین وبعیدًا عن الصخور لكي نبقى في ُطُرٍق َسْهلة، وقد نحتاج 

ات عبارة عن فعل أموٍر مثل الُغفران، أیضًا إلى بعض التغییرات في شخصیاتنا، وقد تكون هذه التغییر 
في بعض اإللتزامات، رد الدیون أو دفع الفواتیر، التخلي  العطاء، أن نكون صادقین مع حكومتنا األرضیة

 . أو المهنیة، إلخ یةاالجتماععن فكٍر أو صنٍم ُمعین في حیاتنا، أو تغییر إتجاهاتنا في ُطُرقنا 
وكیف نؤمِّن نعمة اهللا التي لنا؟ بالطبع ال یتم ذلك من  ُمستقیمة وسهلةكیف ُیمكننا أن نصنع مسالك 

 . خالل مجهوداتنا الذاتیة، فمجهوداتنا الشخصیة لیست ضمانًا لنا لعمل نعمة اهللا
 . هنا سنعرف كیف یتم هذا

  ١٠٥: ١١٩، مزمور )ِسرَاٌج ِلِرْجِلي َكَالُمَك َوُنوٌر ِلَسِبیِلي(
َألنَُّه . َال ُیَالِقیَك َشرٌّ َوَال َتْدُنو َضْرَبٌة ِمْن َخْیَمِتكَ  َجَعْلَت اْلَعِلي َمْسَكَنكَ . ]َت َیا َربُّ َمْلَجِإيَأنْ : [َألنََّك ُقْلتَ (

، مزمور )ِرْجَلكَ َعَلى اَألْیِدي َیْحِمُلوَنَك ِلَئالَّ َتْصِدَم ِبَحَجٍر . ُیوِصي َمَالِئَكَتُه ِبَك ِلَكْي َیْحَفُظوَك ِفي ُكلِّ ُطْرِقكَ 
١٢-٩: ٩١   

. في شركة مع كلمة اهللا بواسطة الروح القدس سیجعل ُطرقنا ُمستقیمة وسهلة بصورة دائمة ستمراراإلإن 
یقول أیضًا بأننا إذا ُكنا مع الرب في عالقة حمیمة وعرفناُه في ُكل طرقنا َفُهَو  ٦-٥: ٣في سفر األمثال 

ُم ُسُبَلنا  . َسُیَقوِّ
 . ا بعض األمثلة الحیة ُألناٍس إستسلموا ولم ُیكِملوا السباقسُنالحظ ُهن

 . )ُمَتٌع كثیرةأو  بمتاعب كثیرةوعادًة ما تأتي (
ولم َیُكْن خاضعًا بالكامل هللا، لذلك لم " إستسلم"أعرف رُجًال من هذا النوع . متاعب كثیرة -١المثال رقم 

َیُكن بإمكانه أن یؤمن بأن اإلیمان فعاٌل حقًا، َفَحَدَث ِضیٌق واْضِطَهاٌد وجاَء الشیطان وسرق الكلمة كما هو 
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َفَبْعَد َذِلَك ِإَذا َحَدَث . ُهْم ِإَلى ِحینٍ  َوَلِكْن َلْیَس َلُهْم َأْصٌل ِفي َذَواِتِهْم َبلْ ( ١٧: ٤بشارة مرقس مكتوٌب في 
 . )ِضیٌق َأِو اْضِطَهاٌد ِمْن َأْجِل اْلَكِلَمِة َفِلْلَوْقِت َیْعُثُرونَ 

روحیًا، وكان بعیدًا عن اهللا وأمور اهللا ومن ضمنها الكنیسة،  كانت بأن هذا الشخص أصبح بارداً  النتیجة
ُد من ُقدرتُه على مواصلة مسیرتُه الروحیة مع اهللا، وبعد مرور سنین وانتهى به األمر باإلرتباط بشخٍص َیحِ 

إن مثل هذا الشخص الثمین سیذهب إلى السماء، ولكن حیاته ستكون . عدیدة تاَب ورجع بطریقة ُمذهلة
 . محدودة ُهنا على األرض

رحلة حیاتهما مع هذا المثال ینطبق على زوجین بدءا . محبة أشیاء وُمَتْع هذا العالم -٢المثال رقم 
الرب َوَسعوا لخدمته، ولكن ِشَبَعُهما وُمتَعتیُهما الحقیقیتین كانتا في أمور وُمَتْع هذا العالم، وكانوا یحضرون 

لقد تمردا . إجتماعات الكنیسة التي كانت تؤمن بعمل الروح القدس ولكنني رأیُتُهْم یرفضون عمل الروح الُقُدْس 
منذ فترة، ولكنني  ابهم االتصالقد فقدت الُمكرسین هللا، وبالفعل إرتدا، و اص وارتكبوا خیانًة ضد بعض األشخ

 . أُظُن بأنهما لیسا على ما ُیرام اآلن
، كان یسوع ُیحذر من التركیز على األشیاء مثل الزواج، األكل، ٢٦وبدایًة من العدد  ١٧في بشارة لوقا 

 بها اإلنهماك في هو الكبیر ذاتها، ولكن الخطأوالشرب بالرغم من إنها نشاطاٌت طبیعیة ولیست خطأ بحد 
 . ُكلیاً 

َوُهُموُم َهَذا اْلَعاَلِم َوُغُروُر اْلِغَنى  َهُؤَالِء ُهُم الَِّذیَن َیْسَمُعوَن اْلَكِلَمةَ : َوَهُؤَالِء ُهُم الَِّذیَن ُزرُِعوا َبْیَن الشَّْوكِ (
 ١٩-١٨: ٤ مرقس بشارة ،)ْلَكِلَمَة َفَتِصیُر ِبَال َثَمرٍ َوَشَهَواُت َساِئِر اَألْشَیاِء َتْدُخُل َوَتْخُنُق ا

 بسبب الكنیسة بتدمیر قاموا فرداً  ١٥ إلى ١٢ من مكوناً  فریقاً  أعرفُ . المرارة ثمار – ٣ رقم المثال
 الطائفة قررت عندما جدید من بالنمو الكنیسة وبدأت اهللا، إرادة مع متوافقة تكن لم التي وأفعالهم سلوكیاتهم

 جداً  الواضح ومن الناس، من الفریق هذا أغَضبَ  الشيء وهذا الفریق، هذا وجه في الكنیسة غلق الراعي مع
 وقیامهم المنبر على إستیالئهم خالل من جدید من الكنیسة تدمیر حاولوا وقد ومرارًة، غیظاً  امتألوا بأنهم

 یتنبأؤن بأنهم وتظاهروا الَممشى في ووقفوا ذلك، لعمل أحدٌ  یدعوهم أن غیر من والترنیم التسبیح بخدمة
 مدیر إستدعاء تم وبالفعل نهائیًا، بطردهم الكنیسة قامت النهایة وفي كالمه، أثناء الكنیسة راعي ُمقاطعین
 إذ عیسو مثل السباق عن توقفوا حیاتهم تاریخ من ما وقتٍ  وفي المحكمة، في قضائیة دعوة ورفع الشرطة

 . المرارة من وٕامتأل عیسو أكله الذي الحساء طبق نفس من أكلوا
 . الُمكافأة على بأنظاَرنا ُنرِكزْ  اآلن دعونا حسنًا،

ًة ( العبرانیین رسالة كاتب قال كما َوَلِكنََّنا َقْد َتَیقَّنَّا ِمْن ِجَهِتُكْم َأیَُّها اَألِحبَّاُء ُأُمورًا َأْفَضَل، َوُمْخَتصَّ
 ٩: ٦ العبرانیین رسالة ،)َهَكَذاِباْلَخَالِص، َوإِْن ُكنَّا َنَتَكلَُّم 
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 . باإلكلیل الفوز ألجل المضمار في السعي
َأمَّا ُأوَلِئَك َفِلَكْي َیْأُخُذوا ِإْكِلیًال َیْفَنى َوَأمَّا َنْحُن َفِإْكِلیًال َال . َوُكلُّ َمْن ُیَجاِهُد َیْضِبُط َنْفَسُه ِفي ُكلِّ َشْيءٍ (
 ٢٥: ٩ األولى كورنثوس رسالة ،)َیْفَنى
 أجمع العالم على ستأتي التي التجربة ساعة من أیضاً  أنا فسأحفظك وصبرَت، كلمتي َحِفظتَ  وألنك(
: ٣ الرؤیا سفر ،)إكلیَلكَ  أحدٌ  َیسُلبَ  ِلئال ِعنَدَك، بما فتمسك َسریعًا، آتٍ  إني. األرض على الساكنین لُتجِربْ 

 NIV" الجدیدة الدولیة النسخة" - ١١-١٠
 . ِإَلى َمَالِك اْلَكِنیَسِة الَِّتي ِفي ِفیَالَدْلِفَیا ُأعطَیتْ  قد السابقة اآلیات إن

 كما لإلستشهاد تعیینُهمْ  یتم ولم المسیح أمام َعیبٍ  بال ُوِجدوا الذین المؤمنین ولئكأ ُتمثل الكنیسة هذهإن 
 بأن الِحظْ . والسلطانیجب أن تكون غلبتهم من أجل اإلكلیل والمكافأة . ِسِمیْرَنا في الكنیسة مع الحال هو

 . َفَسَیخَسروَنهُ  یثبتوا لم وٕان باِإلْكِلیَل، یفوزوا أن علیهم بأنه قائالً  حذرهم المسیح
  اإلكلیل؟ سیكون ماذا ُترى،

 . الُمكافأة: هو اإلكلیل إن
 ونستطیع الروحي، السلطان على فسنحصل" السباق ُنكِملْ " فعندما. والُملك الُسلطان ُیَمِثلْ  اإلكلیل إن
 هزمَ  قد یكونُ  اهللا فأن والصبر الثبات من الوقت هذا وخالل ،"الَغَلَبةْ " ُنسمیه ما هو السباق إنهاء بأن القول

 ُیعاني أن الُمفترض من لیس األجیال ُتصیب لعنة تكون وقد حیاتنا، في تؤثر التي واللعنات الروحیة الحصون
 وآذانٍ  بعیونٍ  اإلنجیل لسماعهم نتیجةً  سیتحررون الذین الناس من لمجموعة لعنة أیضاً  تكون وقد أوالَدنا، منها

 . مفتوحة
 ماذا؟ على ُسلطانٌ 

بخصوص اِإلْنَسان الَنبیل الذي أوَدَع َعبیُدُه َوَزناٍت ثم رجَع لتقییم  ١٩إن الَمَثْل المذكور في بشارة لوقا 
الركض في المضمار من أجل الحصول "إدراتهم، ُیلقي لنا الضوء على قلب المسیح بخصوص هذا الموضوع 

 . "على اإلكلیل
فاستدعى عبیدُه العشرة وأوَدَعُهْم َعْشَر  َذَهَب إنساٌن َنبیٌل إلى بلٍد بعیٍد لَیتَسلَم لُه ُملكًا ُثَم یعوُد،: فقال(

  NIV" الجدیدة الدولیة النسخة" ١٣-١٢: ١٩بشارة لوقا ، )تاجروا إلى أن أُعودَ : وزناٍت وقاَل لُهمْ 
فألنك ُكنت أمینًا في ما هو قلیٌل، فُكْن والیًا على َعشر . حسنًا فعلَت أیها العبد الصالح: فقال لهُ (
 NIV" الجدیدة الدولیة النسخة" ١٧: ١٩، بشارة لوقا !)ُمُدنٍ 

أن تكوَن أسیرًا في مكان میالدك : إن كلمة مدینة في الیونانیة ُمشتقة من كلماٍت معناها ما هي المدینة؟
المدینة التي َمَكَث فیها الشخص قبل . ، والذي ُیمثل مكان الحرب، مكان النزاع واإلختالفات والشقاقالمحلي
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إن اهللا ُیرید أن ینتقل بنا من المدینة التي ُوِلدْنا بها بالطبیعة إلى مدینتِه هَو، مدینة اهللا، . الوالدة الجدیدة
من خالل شخٍص بإمكانِه أن َیغِلُب ألجلنا، من خالل شخٍص  أورشلیم الجدیدة، ملكوت اهللا، وٕانه یَفَعُل ذلك

بالسلطان الروحي ألجل تحریرنا نحُن، وهذا َینَطِبُق مع  ایركُض في السباق ألجلنا، وذلك من أجل أن یفوزو 
ُل َنَقاِئَص َشَداِئِد : (إذ یقول ٢٤: ١رسالة كولوسي  ما جاء في الَِّذي اآلَن اْفَرُح ِفي آالمي َألْجِلُكْم، َوُأَكمِّ

 . )الَِّذي ُهَو اْلَكِنیَسةُ : اْلَمِسیِح ِفي ِجْسِمي َألْجِل َجَسِدهِ 
 . أَكثَر ِمنا جمیعنا

أن یفعلها أكثر بكثیر من  بإمكانهیة التي نحتاج أن نفهم بأن هذا اإلكلیل لدیه الكثیر من األمور الداخل
إن الفوائد الكامنة في ذهن اهللا والملكوت هي عظیمة وینبغي أن ُتعطي . رغباتنا الشخصیة ومشاعرنا الطیبة

كانت إحدى ُمُدَن  ١: ٤رسالة فیلبي . لنا إحساسًا قویًا بالمسؤولیة إلنهاء السباق برغم ُكل ما نشُعُر بهِ 
 . الرسول بولس

، َیا ُسُروِري َوإِْكِلیِلي، اْثُبُتوا ]أي الناس الذین في مدینة فیلبي[ذًا َیا ِإْخَوِتي اَألِحبَّاَء َواْلُمْشتَاَق ِإَلْیِهْم، إِ (
  ١: ٤، رسالة فیلبي )َهَكَذا ِفي الرَّبِّ َأیَُّها اَألِحبَّاءُ 

مو بذار اإلیمان داخل قلوبنا، وٕان نقف ضد خداع الشیطان، وَنثُبْت ِبَصبٍر وُننهي السباق بینما تن إننا
كما ناقشنا في الفصل السابق، بل ُیسدد لنا أیضًا ما نرجوه من " خالص أرواحنا"نهایة ذلك اإلیمان لیس فقط 

 . اهللا في هذه الحیاة، وقد یكون شفاءًا جسدیًا، أو أمورًا مادیة، أو أبناءًا ُمثِمرین، أو شفاءًا لزیجاتنا، إلخ
 شاهدَت الُمكافأة، ماذا بخصوص السباق؟اآلن وبعدما 

خالله أن نتحمل المشقات بینما َنثُبْت على كلمة من هو ذلك الجزء من حیاتنا الذي البد لنا  السباقإن 
إن  فقلوبنا عندما تكلم اهللا، واآلن  لقد ُزِرَعْت الِبذار في. اهللا علیه من خالل كلمته لنا إئتمننا شيءاهللا ألجل 

اإللتصاق بالرب خالل هذه الفترة هو ما ُیسمى بـ ٕان الفترة ما بین نمو تلك البذار واإلثمار، و هو " السباق"
تنا أفكاٌر أو أحاسیٌس سلبیة، فالسباُق طویٌل كالماراثون ولیَس ، ولن نستسلم في السباق مهما جاء)السباق(

 . سباقًا قصیراً 
، إلى قوة ملكوت )والفعل أتینا ُهنا هو فعل ماضي(، بأننا قد أتینا ٢٤-٢٢: ١٢ُتخِبُرنا رسالة العبرانیین 

َبقینا في عالقة حمیمة وقریبة من یسوع  ذااهللا، إلى یسوع المسیح وقوة دمِه، وهذا ُیعطینا الثقة واإلیمان بأنُه إ
وكافیة  لقد فاَز یسوع، وكل ما نحتاج للقیام به هو أن نتمسك به لفترة طویلة. دائمًا دون أن نتركُه فإننا سنفوزُ 

 . لحین ظهور ُنصرتُه في حیاتنا أیضاً 
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ُأوُرَشِلیَم السََّماِویَِّة، َوإَِلى َرَبَواٍت ُهْم َمْحِفُل : َبْل َقْد َأَتْیُتْم ِإَلى َجَبِل ِصْهَیْوَن، َوإَِلى َمِدیَنِة اِهللا اْلَحيِّ (
َوإَِلى  إَِلى اِهللا َدیَّاِن اْلَجِمیِع، َوإَِلى َأْرَواِح َأْبرَاٍر ُمَكمَِّلیَن،َمَالِئَكٍة، َوَكِنیَسِة َأْبَكاٍر َمْكُتوِبیَن ِفي السََّماَواِت، وَ 

 ٢٤-٢٢: ١٢، رسالة العبرانیین )َیُسوَع، َوإَِلى َدِم َرشٍّ َیَتَكلَُّم َأْفَضَل ِمْن َهاِبیلَ : َوِسیِط اْلَعْهِد اْلَجِدیدِ 
 . السباق إلنهاء الالزمة القوة أعطانا قد اهللا إن على إن هذا الُجزء من رسالة العبرانیین یدلّ 

لدینا معمودیة الروح القدس، الصلیب، یسوع شفیُعنا، المالئكة، والعدید من مظاهر القوة والقدرة ومن 
 . ضمنها التحریر

  .إن یسوع هو محور تركیزنا ونظرنا في الوقت الحاضر
ِلِه ( ِلیَب َناِظِریَن ِإَلى َرِئیِس اِإلیَماِن َوُمَكمِّ َیُسوَع، الَِّذي ِمْن َأْجِل السُُّروِر اْلَمْوُضوِع َأَماَمُه اْحَتَمَل الصَّ

أن " :تعني] َناِظِرینَ [إن كلمة . ٢: ١٢، رسالة العبرانیین ). ُمْسَتِهینًا ِباْلِخْزِي، َفَجَلَس ِفي َیِمیِن َعْرِش اهللاِ 
 ."ُمعینٍ  شيءٍ ى ُنَحِوَل أنظاَرنا من األشیاء اُألخرى وأن ُنرِكَزها عل

  .المعمودیة بالروح القدس
 . نحتاج إلى شخص اهللا وقوتُه لكي نتغلب على أعداءنا الروحیین

شخص ُیستدعى للمثول أمام " (باراكلیتوس"، والتي تعني بالیونانیة "الُمعزي"ُیدعى الروح القدس أیضًا بـ 
 شخٌص  لمساعدة مدعو شخص آخر، شخصاً  القضاء، شخص ُدعَي لیقف بجانب شخٍص ما، شخٌص یتبنى

 آخر، شخصٍ  ألجل القضاء أمام یترافع شخٌص  القضاء، أمام آخر شخصٍ  قضیة عن ُیدافع شخٌص  ما،
 . )شفیعٌ  آخر، شخصٍ  ُتهمة عن ُیجیبُ  شخٌص  ُمحامي، قانوني، ُمساعد الدفاع، ُمحامي

الطویلة التي كانت ُتجرى في الیونان ُمنُذ الِقَدْم هو الصدیق  نكان الباراكلیتوس في سباقات كالماراثو 
والُمراِفْق للشخص الَعّداِء والذي كان یبدأ بالَرْكض بجانب الَعّداِء أثناء بضعة األمیال النهائیة كُمشّجٍع لُه، وهو 

جتاز فیها یاق التي ُیشجعُه أیضًا بالكالم باإلضافة إلى أنه یتزامن مع خطواته لَیحَفظ ذهنه من آالم السب
العّداِء، وكذلك الحال مع الروح القدس، فهو یكون بجاِنَبنا أثناء فترة سباقنا كشفیع، وُمعزي، وُمشِجْع، وكذلك 

 . كُمحامي
 . الصلیب

إن دم العهد الجدید ُیذِكَرنا بأننا قد ُصِلبنا مع المسیح، ومع ذلك فأن المسیح یحیا حیاتُه اآلن من خاللنا 
 . )اإلستبدال(بالتبادل 

من خالل الصلیب والروح القدس نستطیع أن نتخلص من األحمال الثقیلة، وأن نتوب عن الخطیة، وأن 
حمیمة مع اهللا، ویتطلب أیضًا  َنطَرَح جانبًا الطبیعة البشریة الساقطة وُنكِمُل الِسباَق، ولكن هذا یتطلب عالقة
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وتتطلب أیضًا الوقوف ضد الشیطان بكلمة اهللا  توبة صادقة وحقیقیة من الخطایا والطبیعة البشریة،
 . الموضوعة في شفاهنا

إن الظروف والعالم الشیطاني َسُیحاوالِن دائمًا َأْن ُیعیقانك وُیقنعانك بالتوقف واإلنسحاب من السباق، 
 !ولكن تذكر هذا، فمع اهللا ُیمكنك الفوز إن لم تستسلم

 . التحریر
، رسالة )ُدلُّ َعَلى َتْغِییِر اَألْشَیاِء اْلُمَتَزْعزَِعِة َكَمْصُنوَعٍة، ِلَكْي َتْبَقى الَِّتي َال َتَتَزْعَزعُ یَ » َمرًَّة َأْیضاً «َفَقْوُلُه (

  ٢٧: ١٢العبرانیین 
 . ُترینا بعض األمور التي ُتَمِكُنْنا من الثبات في السباق ١٣إن رسالة العبرانیین واإلصحاح 

 . لقد أنهى بولس السباق
 ٧: ٤، رسالة تیموثاوس الثانیة )َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، َأْكَمْلُت السَّْعَي، َحِفْظُت اِإلیَمانَ َقْد (

 ما ولكن یة،االستمرار  من تلیها التي المرحلة حتى وال منُه، المؤلمة المرحلة هيلیست  السباق بدایة إن
 هي الهدف مشارف إلى القدوم مرحلة إن. البصر ىمرأ على الهدف یكون عندما هو السباق في حقاً  یؤلم

 باإلجهاد العضالت تبدأ وفیها والشجاعة، مواإلقدا بالتوتر والشعور باأللم، الشعور فیها یبدأ التي المرحلة
 . تقریباً  اإلنهیار درجة إلى تصل دوق البشري، الجسم تحمل نطاق خارج تقریباً  یكونُ  الذي الشدید

 فبرایر  ١٣في  –بالقرب من الهدف  - ٢دعوة اهللاُمقَتَبْسة من 
 ال ،إليَّ  تصُرخ نأل  بحاجة فأنت منك، مرأى على والهدف السباق نهایة مشارف على وأنت ،واآلن"

 تشجع، النهایة، من السباق یقرب حینما الماضیة القلیلة األیام في األلم ومصدر التوتر ترى أن ُیمكنك
  ."والفوز الُنصرة نحو أدفُعك بجانبك بأنني وتذكر لك، تشجیعي لصوت إنتبه تشجع،
 بشكلٍ  السباق خاضوا الذین آلولئك هي السماء سجالت في ُسِجَلت والتي مأساویةً  األحداث أكثر إن

 إن. فشلوا النهایة وفي السباق نهایة ومشارف الهدف مرأى إلى وصولهم لغایة وقویة ُمتشجعة وبقلوبٍ  جیٍد،
 . نتصاراإل من جداً  قریبین كانوا كم یعرفوا ولم سقطوا، السماء ُجند

 تشادویك فلورینسقصة 
 تشادویك فلورینس الشهیرة الَسباحة ُمحاولة َشِهدتُ  ١٩٥٢ سنة في التلفازَ  ُأشاِهدُ  ُكنتُ  بینما أتذكرُ 

 . كالیفورنیا جنوب في كاتالینا قناة عبر للسباحة القیاسي الرقم لتحطیم
 وساحل كاتالینا جزیرة بین ما میالً  ٢٦ لمسافة السباحة حاولت امرأة أول فلورینس كانت ،١٩٥٢ سنة في

 ُتراِقبُ  كانت التي الصغیرة بالقوارب ُمحاطةٌ  كانت فقد التاریخیة، الرحلة هذه بدأت وعندما كالیفورنیا، والیة

۲ Chadwick_Florence/wiki/org. wikipedia. en://http 
Uhrichsville. Inc, Barbour and Company: Russell God Calling 
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. الشدید اإلرهاق أو إصابات ألیة تعرضها حال في لُمساعدتها اإلستعداد أتم على كانت والتي القرش أسماك
 فلورینس وبدأت جدًا، كثیفٌ  ضبابٌ  َحلَ  ساعةٍ  ١٥ مرور بعد ولكن ساعة، بعد ساعةٍ  الحال إستمر وهكذا
 ال بأنها الُمساِعدة الصغیرة القوارب إحدى في كانت التي ُألِمها قالت وقد التواصل، على ُقدرتها في تُشكُ 
 وبینما اإلنسحاب، طلبها قبل ُأخرى إضافیةٌ  لساعةٌ  السباحة في إستمرت وقد ،ستمراراإل على قادرة بأنها تعتقد
 أي كالیفورنیا، ساحل من فقط واحدٍ  میلٍ  ُبعد على السباحة عن توقفت بأنها تبین القارب في جالسةٌ  كانت
 مما جداً  كثیفاً  الضباب لكون السباق من إنسحابها سبب فلورینس أوضحت قدو  تقِصُدها، كانت التي الجهة
 . هدُفها رؤیة بإمكانها یُكن لم إذ الساحل رؤیة على قادرة غیر جعلها

 تماماً  ُمختلفة كانت المرة هذه ولكن جدید، من الشاقة ُمهمتها لمعاودة فلورینس عادت فقد شهرین، وبعد
 نفُس  َحلَ  ولقد میًال، ٢٦ لمسافة ُمباشرةً  كالیفورنیا ساحل إلى كاتالینا جزیرة من َسِبَحتْ  لقد األولى، المرة عن

 . ذهنها في الساحل صورة على وأبقت َحِفَظتْ  قد بأنها قالت ألنها تتوقف لم فلورینس ولكن الكثیف، الضباب
 في كانت التي الساحل صورة على تركیزها وضعت ألنها وذلك الساحل طریق ُتِضعْ  لم فلورینس إن
 . النهائي هدفها إلى الوصول أمكنها الطریقة وبهذه ذهنها،
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 الصلیب

 
 . دعونا في البدایة ُنلقي بتركیزنا على الصلیب وعلى دم یسوع

تكلم المسیحیون كثیرًا عن صلیب یسوع المسیح على َمِر ألفي عاٍم، ورغم ذلك، فإن القلیلین منهم َفِهموا 
إن الكثیرین من الناس َسِمعوا عن دم یسوع المسیح، ولكنهم لم یفهموا بالكامل . معناُه الكامل وعالقتُه بحیاتهم
 . قیمتُه الحقیقیة ومعناُه الحقیقي

َرَأى یسوع اْلَجْمُع الُفقیر وأشفق علیهم وأطَعمُهْم بُمعِجزة من َخْمَسُة َأْرِغَفِة َشِعیٍر  ٦في بشارة یوحنا 
ة جدًا بالنسبة للُجموع لدرجة إنهم قرروا إتباع یسوع إلى الجانب اآلخر َوَسَمَكتَاِن، وكانت هذه الُمعجزة عظیم

 . یتمكنوا من أن یأكلوا مرًة ُأخرى من خالل ُمعجزة ُأخرى لكيمن الُبحیرة 
لقد رفض یسوع أن ُیكرر َنفَس الُمعجزة في الیوم التالي قائًال لهم بأن لدیه الشفاء الدائم لفقرهم وجوعهم 

كانوا بحاجة ألن یأكلوا جسدِه لقد . م بحاجة للتخلص من فقرهم وجوعهم من خالل دم العهدُمشیرًا لهم بأنه
الكثیرین منهم إنزعجوا ألنهم ظنوا بأن یسوع یطلب منهم أن یتحولوا آلكلي لحوم البشر ویأكلون . ویشربوا دمهِ 

َیكوْن باستطاعتهم أن یأكلوا جسدهُ  غادَرُهم ولن ذاجسدُه بالفعل، لكنه قال لهم بأنهم سیشعروا باالنزعاج أكثر إ
 . فیما بعد

وُح ُهَو الَِّذي ُیْحِیي(: ُثم تحول كالمُه إلى الروح قائالً  اَْلكَالُم الَِّذي ُأَكلُِّمُكْم . َأمَّا اْلَجَسُد فَال ُیِفیُد َشْیئاً . اَلرُّ
ُكنَت ُترید أن تشترك في دمه وفي حیاة كان یسوع یقول بأنُه إن  ٦٣: ٦، بشارة یوحنا )ِبِه ُهَو ُروٌح َوَحَیاةٌ 

 ٦إقرأ القصة في بشارة یوحنا . اهللا فعلیك أن تفعل ذلك بواسطة كلمته هو
إن الصلیب ودم . ُیمكننا أن نتحرر من ُكَل أنواع الفقر والضعف بواسطة دم العهد الذي بیننا وبین اهللا

 . یسوع ُیمثالن دم العهد
 . ا دائمًا عن رؤیة حقیقة القوة الكامنة في العهد الُمبرم بدم یسوعإن الشیطان یقوم بخداعنا وتضلیلن

 . إن الشیطان ُیحاول وبكل قوته أن ُیخفي عن أنظارنا حقیقة رسالة الصلیب
َأْنتُُم  َأیَُّها اْلَغَالِطیُّوَن اَألْغِبَیاُء، َمْن َرَقاُكْم َحتَّى َال ُتْذِعُنوا ِلْلَحقِّ؟: (أ تقول اآلتي٣-١: ٣رسالة غالطیة 

َأِبَأْعَماِل النَّاُموِس : ُأِریُد َأْن َأَتَعلََّم ِمْنُكْم َهَذا َفَقطْ  !الَِّذیَن َأَماَم ُعُیوِنُكْم َقْد ُرِسَم َیُسوُع اْلَمِسیُح َبْیَنُكْم َمْصُلوباً 
وَح َأْم ِبَخَبِر اِإلیَماِن؟  . !)َأَهَكَذا َأْنُتْم َأْغِبَیاءُ  َأَخْذُتُم الرُّ

َألنَّ َجِمیَع الَِّذیَن ُهْم ِمْن َأْعَماِل النَّاُموِس ُهْم َتْحَت َلْعَنٍة، َألنَُّه : (تقول أیضاً  ١٠: ٣الطیة رسالة غ
 . )»َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن َال َیْثُبُت ِفي َجِمیِع َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِكتَاِب النَّاُموِس ِلَیْعَمَل ِبهِ «َمْكُتوٌب 
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لهؤالء المؤمنین الغالطیین بأن الشیطان تمكن من أن َیفِتَنُهْم ویخَدَعُهم لیتجاهلوا كان بولس یقول لقد 
 :الصلیب وأن ُیعطوا إهتماما وتركیزًا أكبر لشیئین وُهما

أسلوب الحیاة المبني على القوانین والشرائع ولیست الحیاة  ووه. )الَتَقُیْد الحرفي بالناموس(الَتَدُیْن . ١
 . العالقة مع یسوعالمبنیة على أساس 

 . وبهذه الطریقة یتم اإلتكال على قوة الذات. الحیاة واإلعتماد على قوة الجسد أو الطبیعة القدیمة. ٢
أي إن . ئةخاطإن السحر والعرافة هي قوة ُتحاول التالُعْب بك والسیطرة علیك ووضعك تحت ُسلطة 

ُسلطة شیطانیة أقنعتُهْم بأن بإمكانهم أن ُیِسروا اهللا فالغالطیون ُوِضعوا تحت . وظیفتها هي السیطرة والتالُعبْ 
والَتَدُیْن، وبهذا ُأخفَي عن أعُینهم حقیقة اإلنجیل الحقیقي وقوة الصلیب ) الجسد(بواسطة طبیعتهم القدیمة 

 . الحقیقیة
ماذا ُكنت ستفعل لو ُكنت أنت في مكان الشیطان، ویسوع قد هزمك على الصلیب، وقد عرفَت بأن شعب 

 هللا ُیْمِكُن َأْن ُیْخَدعوا بعدم معرفتهم بهزیمتك وُنصَرُتُهْم التي في المسیح، فماذا ُكنَت ستفعْل؟ا
علیك أن تحفظ جمیع هذه القوانین لكي ما تكون : "هل ُكنت ستقوم بإذاعة ونشر األكاذیب التي تقول

ما ُیرضي اهللا، ولست بحاجة أن على عالقة صحیحة مع اهللا، وأنه ُیمكنك من خاللها أن تقوم بالقیام بكل 
 . "تعرف عن قوة الصلیب، وال عن دم یسوع، فهذه ُمجرد مجموعة من التقالید الدینیة

 . ، إبحث عن القصة وٕاقرأها١٩هذه هي نفس األكاذیب التي ُخِدَع بها الشاب الغني في بشارة متى 
: ١رسالة غالطیة ئًا جوهریًا للغایة في كان الرسول بولس ُمستاءًا جدًا من هذا التعلیم مما جعله یقول شی

 . )»َأَناِثیَما«َوَلِكْن ِإْن َبشَّْرَناُكْم َنْحُن َأْو َمَالٌك ِمَن السََّماِء ِبَغْیِر َما َبشَّْرَناُكْم، َفْلَیُكْن ( ٨
فقد  ١٥-١٤: ٦وبحسب ما ُذِكَر في رسالة غالطیة . لقد كان الرسول بولس َیكِرُز فقط برسالة الصلیب

شاَر بولس بأن حفظ التقالید والقوانین لیس هو محور كرازتُه، وبدًال من ذلك فقد كان یكرز بالصلیب الذي أ
 . یؤدي إلى الحیاة الجدیدة والوالدة من جدید

 . ُیحاول الشیطان جاهدًا أن ُیبقینا بعیدین عن حقیقة الصلیب ألنه ُیَمِثُل عهد الدم بین اهللا واإلنسان
 . لذي َهزَم الشیطانَ إّن الصلیَب هو ا

 :سوف نقوم بالتركیز على جانبین من عهد الدم وُهما
 . )اإلستبدال(التبادل أو قانون . ١
 . العالقة الحمیمیة. ٢
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 المیراث قانون وُهما، جزئین من یتألف والذي) البدیل الشخص( أو ستبدالأوًال، سوف ُنناقش قانون اإل
 . اإلستبدال وقانون
 من یعمالن وُهما اإلستبدال، لقانون األساسات ُتَعدْ  والتي العالم تأسیس قبل القوانین بعض اهللا َأْنَشأَ  لقد
 . اإلستبدال قانونَ  ُیشِكالنِ  وكالهما الدم، خالل

 . سوف نقوم بتقدیم ِكال الجزئین. قانون اإلستبدال في العهد الذي بدم یسوع
 . قانون المیراثأ  -١ها هو الجزء األول : أوالً 
 . مضت عدیدة أجیالٍ  منذ وأجدادنا آبائنا من ولعناتٍ  بركاتٍ  َنِرثُ  إننا

 
 
 
 
 
 
 

النَّ (: یقول ١١: ١٧في سفر الالویین . لقد خلق اهللا الجنس البشري بحیث جعل حیاته ُمتمثلة في دمه
، )َعْن ُنُفوِسُكْم النَّ الدََّم ُیَكفُِّر َعِن النَّْفسِ َنْفَس اْلَجَسِد ِهَي ِفي الدَِّم َفاَنا أعطیتكم إیاه َعَلى اْلَمْذَبِح ِللتَّْكِفیِر 

 . )َمْن َیْأُكْل َجَسِدي َوَیْشَرْب َدِمي َیْثُبْت ِفيَّ َوَأَنا ِفیهِ : (یقول ٥٦: ٦وفي بشارة یوحنا 
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أي (اَمُه َفاْجتَاَز الرَّبُّ ُقدَّ : (یقول ٨-٦: ٣٤ الخروج سفر. وأجدادنا آبائنا من ولعناتٍ  بركاتٍ  َنِرثُ  إننا
َحاِفُظ اإلحسان إلى . الرَّبُّ اَلٌه َرِحیٌم َورَاؤٌف َبِطيُء اْلَغَضِب َوَكِثیُر اإلحسان َواْلَوَفاءِ «: َوَناَدى الرَّبُّ . )موسى
األبناء َوِفي أبناء األبناء ُمْفَتِقٌد إثم اآلباء ِفي . َوَلِكنَُّه َلْن ُیْبِرَئ إبراء. َغاِفُر اإلثم َواْلَمْعِصَیِة َواْلَخِطیَّةِ . اُلوفٍ 

 كیف إذ ُمتناِقضًا، التصریح هذا یبدو قد. )فأسرع ُموَسى َوَخرَّ إلى األرض َوَسَجدَ . »ِفي اْلِجیِل الثَّاِلِث َوالرَّاِبعِ 
 عقاب؟ دون یترك ال وأیضاً  یغفر أن هللا ُیمكن

َألنَّ ُأْجَرَة اْلَخِطیَِّة : (تقول ٢٣: ٦ رومیة رسالة. الشخصیة خطیتنا بواسطة واللعنات بالبركات نأتي إننا
اُهللا ! َال َتِضلُّوا: (تقول ٧: ٦ غالطیة ورسالة ،)ِهَي َمْوٌت َوَأمَّا ِهَبُة اِهللا َفِهَي َحَیاٌة َأَبِدیٌَّة ِباْلَمِسیِح َیُسوَع َربَِّنا

 . )ْحُصُد َأْیضاً َفِإنَّ الَِّذي َیْزَرُعُه اِإلْنَساُن ِإیَّاُه یَ . َال ُیْشَمُخ َعَلْیهِ 
 الروح؟ في أم الجسد في المیراث؟ قانون ویعمل یحیا أین ُترى،

إن الُجزء الغیر مرئي من ما نرثُه في . وذلك هو سبب تشابه األبناء لوالدیهم ِكالُهما، في: الجواب هو
ِإْن : اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَُقوُل َلكَ «: َأَجاَب َیُسوعُ : (یقول ٦-٥: ٣بشارة یوحنا في  فُهناكَ . الروح یخدُع ُمعظم الناس

وِح َال َیْقِدُر َأْن َیْدُخَل َمَلُكوَت اللَّهِ  اَْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد ُهَو َواْلَمْوُلوُد ِمَن . َكاَن َأَحٌد َال ُیوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ
وِح ُهَو ُروٌح   . )»الرُّ

 . المادیة تشتمل على األمور المنظورة والرغبات الجسدیةإن الحیاة . )الجسدیة(الحیاة المادیة 
 . إّن الحیاَة الروحیَة َتْحِمُل میراَث البركاِت واللعناتِ . الحیاة الروحیة

 . إن ذلك ال یبدو في الظاهر أمرًا غیر عادًال، ولكن یوجُد ُهناك حلٌ 
  !هذه هي األخبار السارة

 . قانون اإلستبدال: الجزء األول
 في كافیة بسرعة الطائرة تسیر عندما ولكن األرض، على ثابتة الطائرة یحَفظ الجاذبیة قانون إن. مثال

 الطریقة وبنفس الرفع، أو الصعود قانون بحسب وذلك وُیلغى، ُیبَطل الجاذبیة قانون فإن بها الخاص المدرج
 . المیراث قانون ُیبِطلْ  اإلستبدال قانون فإن

 واللعنات البركات یستقبلون واألنساب العائالت تلك ومن ُمعینة، عائالتٍ  في یولدون البشر بأن یعني ذلك
 وبعض األمریكیین، الهنود ثقافة وفي أفریقیا، في القبائل إن. تتغیر أن ُیمكن اللعنات ولكن میراثهم، بحسب

 فُهم آخرین، ُأناسٍ  مع واللعنات بالبركات الُمتاجرة أو لإلستبدال ُطُرقٍ  عن دائماً  یبحثون اآلسیویة، الُمجتمعات
 وحمایة بعض،ال بعضهم إلتزامهم على ِمنُهمْ  إشارةً  الُمهمة المواد من وغیرها والَمعاِطفْ  باألسلحة ُیتاجرون
 بسفك األب یقوم ما، ِطفلٍ  ِبتََبني عاِئَلةٌ  قامت إذا األفریقیة الثقافات بعض فيف. الموت حتى البعض بعضهم

 . لهُ  ِملكاً  لَیجعلهُ  الطفل أیدي على ووضعهُ  دمٍ 
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 هذه خالل من بأنه منهم ظناً  وذلك آللهتهم، ُیقَدمْ  كان الذي الدم یشربون الناس كان القدیمة العصور ُمنذ
 . باآللهة یتشبهوا أن ُیمكنهم الطریقة
 اإلستبدال قانون أنب یعني مما العالم، تأسیس قبل یسوع َصلبَ  األزلي بروحه ُمسبقاً  اهللا رَتبَ  لقد

َأْسَماُؤُهْم َمْكُتوَبًة ُمْنُذ . . . : (یقول ب٨: ١٣ الرؤیا سفر. اإلنسان خلق قبل فعاالً  كان) البدیل الشخص(
 . )تَْأِسیِس اْلَعاَلِم ِفي ِسْفِر َحَیاِة اْلَحَمِل الَِّذي ُذِبحَ 

 . )البدیل( اإلستبدال بقانون ُیسمى لما جداً  واضحاً  مثاالً  الیهود لدى الفصح عید كان
َوَیُكوُن َلُكُم الدَُّم َعالَمًة َعَلى اْلُبُیوِت الَِّتي اْنُتْم ِفیَها فأرى الدََّم : (یقول ١٤-١٣: ١٢ الخروج سفر

ُدوَنُه َوَیُكوُن َلُكْم َهَذا اْلَیْوُم َتْذَكارا َفُتَعیِّ . َواْعُبُر َعْنُكْم َفال َیُكوُن َعَلْیُكْم َضْرَبٌة ِلْلَهالِك ِحیَن اْضِرُب اْرَض ِمْصرَ 
 ألول بدیالً  وكان دمِه، في لةُمتَمثَ  كانت الَحَملْ  حیاة إن. )ِفي اْجَیاِلُكْم ُتَعیُِّدوَنُه َفِریَضًة أبدیة. ِعیدا ِللرَّبِّ 

 عیبٍ  بال یكون أن الَحَملْ  على وكان األول، المولود من بدالً  یموتُ  الَحَملْ  كان. العائلة في یوَلدُ  ذكرٍ  طفلٍ 
 . وكامالً  صحیحاً  یكون وأن

 الوحیدة الطریقة وٕان البشري، الجنس بخطیة ُملوثٍ  غیر مریم العذراء من یسوع والدة سبب هو هذا كان
 كانلقد . ُأمهُ  مریم وكانت أبوُه، اهللا كانلقد . خطیة وِبال كاملٌ  إنه هي َفصَحنا یكون أن من یسوع َمَكَنتْ  التي
 . خطایانا َعنا ویرفع َیحِملْ  أن على والقادر خطیة، بال الذي الثاني آدم هوف. كامالً  وٕانساناً  كامالً  إلهاً 

 عقاب إن. ٨-٦: ٣٤ الخروج سفر في السابقة الصفحات في ُمتناقضاً  یبدو كان ما لنا یوضح هذا إن
 بدون خطایاهم تُتَرك وأن للبشر، اهللا رحمة تمتد أن خاللها من ُیمكن التي الوحیدة الطریقة هو المسیح یسوع

 . عنُهمْ  بدیالً  یكون أن ُیمكن الذي اهللا أمام الكامل الَحَملْ  وهو عقاب،
 . الجدید العهد في موضعهُ  سیأخذ) البدیل الشخص( اإلستبدال قانون بأن قائالً  اهللا تنبأ

َوَأْسَناُن اَألْبَناِء اآلَباُء َأَكُلوا ِحْصِرمًا : [ِفي ِتْلَك اَألیَّاِم َال َیُقوُلوَن َبْعدُ : (یقول ٣٤-٢٩: ٣١ إرمیا سفر
َها َأیَّاٌم تَْأِتي َیُقوُل الرَّبُّ . ُكلُّ ِإْنَساٍن َیْأُكُل اْلِحْصِرَم َتْضَرُس َأْسَناُنهُ . ]ُكلُّ َواِحٍد َیُموُت ِبَذْنِبهِ : [َبلْ . ]َضِرَستْ 

َكاْلَعْهِد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع آَباِئِهْم َیْوَم َأْمَسْكُتُهْم  َلْیَس . َوَأْقَطُع َمَع َبْیِت ِإْسرَاِئیَل َوَمَع َبْیِت َیُهوَذا َعْهدًا َجِدیداً 
َبْل َهَذا ُهَو اْلَعْهُد الَِّذي َأْقَطُعُه . ِبَیِدِهْم ُألْخِرَجُهْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِحیَن َنَقُضوا َعْهِدي َفَرَفْضُتُهْم َیُقوُل الرَّبُّ 

َأْجَعُل َشِریَعِتي ِفي َداِخِلِهْم َوَأْكُتُبَها َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَأُكوُن َلُهْم ِإَلهًا : َألیَّاِم َیُقوُل الرَّبُّ َمَع َبْیِت ِإْسرَاِئیَل َبْعَد ِتْلَك ا
َألنَُّهْم ُكلَُّهْم ] الرَّبَّ اْعِرُفوا : [ُیَعلُِّموَن َبْعُد ُكلُّ َواِحٍد َصاِحَبُه َوُكلُّ َواِحٍد َأَخاُه َقاِئِلینَ  َوالَ . َوُهْم َیُكوُنوَن ِلي َشْعباً 

 . )َألنِّي َأْصَفُح َعْن ِإْثِمِهْم َوَال َأْذُكُر َخِطیََّتُهْم َبْعدُ . َسَیْعِرُفوَنِني ِمْن َصِغیرِِهْم ِإَلى َكِبیرِِهْم َیُقوُل الرَّبُّ 
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 .العائلي میراثكَ  ُیغِیرُ  العهد ودم الروحیة، الحیاة ُیغیر أن بإمكانه اإلستبدال قانون إن
 

 
 

َفَما َأْحَیاُه اآلَن . َمَع اْلَمِسیِح ُصِلْبُت، َفَأْحَیا َال َأَنا َبِل اْلَمِسیُح َیْحَیا ِفيَّ : (تقول ٢٠: ٢ غالطیة رسالة
 . )َألْجِليِفي اْلَجَسِد َفِإنََّما َأْحَیاُه ِفي اِإلیَماِن، ِإیَماِن اْبِن اِهللا، الَِّذي َأَحبَِّني َوَأْسَلَم َنْفَسُه 

َوَنْحُن َحِسْبَناُه ُمَصابًا . َلِكنَّ َأْحزَاَنَنا َحَمَلَها َوَأْوَجاَعَنا َتَحمََّلَها: (یقول ٥-٤: ٥٣ إشعیاء سفر في
َعَلْیِه َوِبُحُبرِِه تَْأِدیُب َسَالِمَنا . َوُهَو َمْجُروٌح َألْجِل َمَعاِصیَنا َمْسُحوٌق َألْجِل آثَاِمَنا. َمْضُروبًا ِمَن اللَِّه َوَمْذُلوالً 

 . )ُشِفیَنا
 . الطبیعيِ  دمِّهم بَتغییر حتى وذلك الروحیةِ  حیاِتهم لَتغییر طویلةٍ  ولفترةٍ  الناُس  َسعى لقد
 أن بإمكانها لیس العهود هذه فإن ذلك من وبالرغم بالدم، عهوداً  تصنعُ  التزال الثقافات من العدید إن

 بعضهم مع اإللتزام على العهود هذه ُتساعدهم ُربما. فقط المادیة الحیاة مع تتعامل ألنها الواقع في تؤثر
َألنَُّه : (تقول ١٤-١٣: ٩ العبرانیین رسالة. هيَّ  كما تزالُ  ال فأرواحهم شیئًا، ُتغیرُ  ال ولكنها فقط، البعض
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ِسیَن ُیَقدُِّس ِإَلى َطَهاَرِة اْلَجَسِد،ِإْن َكاَن َدُم ِثیرَاٍن َوُتُیوٍس َوَرَماُد ِعْجَلٍة َمْرُشوٌش َعَلى  َفَكْم ِباْلَحرِيِّ َیُكوُن  اْلُمَنجَّ
. )!َتٍة ِلَتْخِدُموا اَهللا اْلَحيَّ َدُم اْلَمِسیِح، الَِّذي ِبُروٍح َأَزِليٍّ َقدََّم َنْفَسُه ِللَِّه ِبَال َعْیٍب، ُیَطهُِّر َضَماِئَرُكْم ِمْن َأْعَماٍل َمیِّ 

 . والسحرة البدائیة الثقافات تستخدمها التي الُمزیفة األمور من یرالكث ُهناكإن 
 لنا؟ باستبداله الدم وعهد الصلیب یقوم الذي الشيء هو ما

 لیسوع؟ ُیعطي وماذا ذلك، ُیعطینا ماذا
 . ُمتمردینْ  أشخاصاً  ُكنا ألننا ُمجرمٍ  میتةَ  یسوعُ  مات لقد. علیه َنحنُ  ما ُكلَ  لیسوع أعطت: أوالً 

 . إفتدانا لكنهُ  اهللا، أمام وُمتمردین ُمجرمین جمیعاً إننا 
 ونحنُ  ،)وكلمتهُ  اهللا لصوت ُمطیعین غیر كانا آخر، وبمعنى( التمُرد هي وحواء آدم خطیئة كانتلقد 

 . والتمُرد الخطیئة في ولدنا
الَِّتي َسَلْكُتْم ِفیَها َقْبًال َحَسَب  َواْلَخَطاَیا،َوَأْنُتْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْمَواتًا ِبالذُُّنوِب : (تقول ٦-١: ٢ أفسس رسالة

وِح الَِّذي َیْعَمُل اآلَن ِفي َأْبَناِء اْلَمْعِصَیِة، الَّ  ِذیَن َنْحُن َأْیضاً َدْهِر َهَذا اْلَعاَلِم، َحَسَب َرِئیِس ُسْلَطاِن اْلَهَواِء، الرُّ
ِت َجَسِدَنا، َعاِمِلیَن َمِشیَئاِت اْلَجَسِد َواَألْفَكاِر، َوُكنَّا ِبالطَِّبیَعِة َأْبَناَء اْلَغَضِب َجِمیعًا َتَصرَّْفَنا َقْبًال َبْیَنُهْم ِفي َشَهَوا

 َاُهللا الَِّذي ُهَو َغِنيٌّ ِفي الرَّْحَمِة، ِمْن َأْجِل َمَحبَِّتِه اْلَكِثیَرِة الَِّتي َأَحبََّنا ِبَها، َوَنْحُن َأْمَواتٌ  َكاْلَباِقیَن َأْیضًا،
َوَأَقاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه ِفي السََّماِویَّاِت ِفي  -ِبالنِّْعَمِة َأْنُتْم ُمَخلَُّصوَن  -اْلَخَطاَیا َأْحَیاَنا َمَع اْلَمِسیِح بِ 

 . )اْلَمِسیِح َیُسوعَ 
 ثالثةَ  ُهناك وكانت الُسمعِة، رديءَ  َسجیناً  یقول بأن باراباس كانَ  ١٦: ٢٧في بشارة متى . َبارَاَباَس  قصة

 هو، ُهنا والسؤال الُمجرمین، لصلب ُأِعدا الجانبین على كانا اللذان اإلثنان الجلجثة، جبل في ُمعدةٌ  ُصلبانٍ 
 ُمَعداً  الصلیب كانلقد  كال، بالطبع یسوع؟ لصلب ُمعداً  كانَ  هل الوسط، في الذي الثالث الصلیب ُأِعدَ  لمن

 . َمكاَنهُ َباَراَباَس، لكن یسوع أخَذ  لصلب
 . مكاننا نحنُ  أخذَ  یسوع بأن ٥٣ إشعیاء سفر یقول
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َوَنْحُن َحِسْبَناُه ُمَصابًا َمْضُروباً . َلِكنَّ َأْحزَاَنَنا َحَمَلَها َوَأْوَجاَعَنا َتَحمََّلَها: (یقول ٦-٤: ٥٣ أشعیاء سفر
ُكلَُّنا . تَْأِدیُب َسَالِمَنا َعَلْیِه َوِبُحُبرِِه ُشِفیَنا. َمْسُحوٌق َألْجِل آثَاِمَناَوُهَو َمْجُروٌح َألْجِل َمَعاِصیَنا . ِمَن اللَِّه َوَمْذُلوالً 

 . )ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َطِریِقِه َوالرَّبُّ َوَضَع َعَلْیِه ِإْثَم َجِمیِعَنا. َكَغَنٍم َضَلْلَنا
 . لقد أعطانا كل ما هو هللا: ثانیاً 

التي صنعها یسوع لنا لكي ما نتمتع ) لیس كل األشیاء(تبادلة األساسیة فیما یلي بعض األشیاء المُ 
ل هو شيٌء یقمعك وُیحزنك، عبء ثقیل مْ إن الحِ . بالفرح، بعضها قد یكون أحماًال والبعض اآلخر خطایا

 . )١: ١٢سفر العبرانیین (الحمل وُمرهٌق، قد یبدو مفروضًا علیك من اآلخر 
ستعد اف. سُتعطیك الُحریة من جمیع هذه األمور ومن الكثیر من اللعناتإن القوة الكامنة في الصلیب 

 !لذلك
 . لقد حمل آثامنا لُیغَفَر لنا. من جهة الغفران
 َلُكمْ  ُمَساِمحاً  َمَعُه، اْحَیاُكمْ  َجَسِدُكْم، َوَغَلفِ  اْلَخَطاَیا ِفي اْمَواتاً  ُكْنُتمْ  َوإِذْ "یقول  ١٣: ٢رسالة كولوسي 

 . "َطاَیااْلخَ  ِبَجِمیعِ 
 . د، وهذا یعني الجراح الدامیة، لكي ُنشفىلّ الجَ  لَ مَ حَ لقد تَ . من جهة الشفاء

 َعنِ  َنُموتَ  ِلَكيْ  اْلَخَشَبِة، َعَلى َجَسِدهِ  ِفي َخَطاَیاَنا َنْفُسهُ  ُهوَ  َحَملَ  الَِّذي: "رسالة بطرس األولى یقول
 . "ُشِفیُتمْ  ِبَجْلَدِتهِ  الَِّذي. ِلْلِبرِّ  َفَنْحَیا اْلَخَطاَیا

 . لقد حمل یسوع خطایانا على الصلیب لنكون أبراراً . من جهة الِبر
إننا أبراٌر وٌمتبررین باإلیمان، ذلك فقط بسبب الصلیب الذي أعد ! إن هذا تحوٌل أساسٌي، وهو أبديٌ 

 . الطریق للروح القدس بأن یسُكن فینا
 ِبرَّ  َنْحنُ  ِلَنِصیرَ  َألْجِلَنا، َخِطیَّةً  َخِطیًَّة، َیْعِرفْ  َلمْ  الَِّذي َجَعلَ  َألنَّهُ : "یقول ٢١: ٥رسالة كورنثوس الثانیة 

 . "ِفیهِ  اهللاِ 
لقد عانى یسوع الجحیم من أجلنا لكي یكون بإمكاننا أن نحیا األبدیة . من جهة الموت األبدي، الجحیم

 . في السماء
 . نتمكن نحن من أن نستمتع بحضور اهللا إلى األبدلقد ُقِطَع یسوع من اآلب بواسطة الموت لكي 

 َواْلَكرَاَمِة، ِباْلَمْجدِ  ُمَكلَّالً  َنرَاهُ  َیُسوَع، اْلَمَالِئَكِة، َعنِ  َقِلیالً  ُوِضعَ  الَِّذي َوَلِكنَّ : "یقول ٩: ٢رسالة العبرانیین 
 . "َواِحدٍ  ُكلِّ  َألْجلِ  اْلَمْوتَ  اهللاِ  ِبِنْعَمةِ  َیُذوقَ  ِلَكيْ  اْلَمْوِت، أََلمِ  َأْجلِ  ِمنْ 

 ُیْمَسكَ  َأنْ  ُمْمِكناً  َیُكنْ  َلمْ  ِإذْ  اْلَمْوتِ  َأْوَجاعَ  َناِقضاً  اهللاُ  َأَقاَمهُ  اَلَِّذي: "یقول ٢٤: ٢سفر اعمال الرسل 
 . "ِمْنهُ 
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 :إن الموت بحسب قاموس سترونجز یتضمن هذا التعریف
عن الجسد بإنتهاء الحیاة على األرض، ) طبیعیة أو بالقوةسواءًا بطریقة (موت الجسد، إنفصال الروح "

 . "مع فهم فكرة المصیر التعیس في الجحیم
 . الخالص من اللعنات الموروثة والتي أصابتنا نحن

 َألنَّهُ  َألْجِلَنا، َلْعَنةً  َصارَ  ِإذْ  النَّاُموِس، َلْعَنةِ  ِمنْ  اْفَتَداَنا اَْلَمِسیحُ : "یقول ١٤-١٣: ٣رسالة غالطیة 
 ِباِإلیَمانِ  ِلَنَنالَ  َیُسوَع، اْلَمِسیحِ  ِفي ِلُألَممِ  ِإْبرَاِهیمَ  َبَرَكةُ  ِلَتِصیرَ . »َخَشَبةٍ  َعَلى ُعلِّقَ  َمنْ  ُكلُّ  َمْلُعونٌ «: َمْكُتوبٌ 
وحِ  َمْوِعدَ   . "الرُّ

 . التحرر من الفقر
 اْفَتَقرَ  َأْجِلُكمُ  ِمنْ  َأنَّهُ  اْلَمِسیِح، َیُسوعَ  َربَِّنا ِنْعَمةَ  َتْعِرُفونَ  َفِإنَُّكمْ : "یقول ٩: ٨رسالة كورنثوس الثانیة 

، َوُهوَ   . "ِبَفْقرِهِ  َأْنُتمْ  َتْسَتْغُنوا ِلَكيْ  َغِنيٌّ
إن اإلكتفاء هو فقط ما یكفي، أما الوفرة فهي أكثر من مجرد اإلكتفاء حتى نتمكن من أن ُنبارك اآلخرین 

 . أیضاً 
 . نب والعار والخجلالتحرر من الشعور بالذ

 . بالذنب والعار والخجل ئُیمكننا أن نختبر محبة اهللا التي ُتستبَدل بالشعور الخاط
 . إن اإلعتداء الجنسي ُیسبب العار والخجل •

 . تتكون لدینا عقلیة عبودیة بسبب الخجل •

 . ُنصاب بمشاكل صغر النفس بسبب الخجل •

غیر لقد إعتبره الكثیرون إبنًا . حیاته على األرض لقد حمل یسوع عارنا وخجلنا على الصلیب، وأثناء
إن العار والخجل والشعور بالذنب تحجز عالقتنا الحمیمة ومودتنا مع اهللا، وتعتبر حاجزًا روحیًا . شرعي

 . سمیكًا تجعل اهللا یبدو وكأنه غیر موجود وال یُمكن الدخول معه في عالقة تخاطب ومودة

 َیِقینِ  ِفي َصاِدقٍ  ِبَقْلبٍ  ِلَنَتَقدَّمْ  اِهللا، َبْیتِ  َعَلى َعِظیمٌ  َوَكاِهنٌ " :یقول ٢٢-٢١: ١٠سفر العبرانیین 
یٍر، َضِمیرٍ  ِمنْ  ُقُلوُبَنا َمْرُشوَشةً  اِإلیَماِن،  . "َنِقيٍّ  ِبَماءٍ  َأْجَساُدَنا َوُمْغَتِسَلةً  ِشرِّ

 :یقول) الترجمة الموسعة( ٩-٢: ٥٣سفر إشعیاء 
سلطان، بهاء ( َجَمالَ  َوالَ  َلهُ  ُصوَرةَ  الَ  َیاِبَسةٍ  َأْرضٍ  ِمنْ  َوَكِعْرقٍ  َكَفْرخٍ  ُقدَّاَمهُ  )عبد الرب( َنَبتَ  ٢عدد 

 . َفَنْشَتِهیهِ  َمْنَظرَ  َوالَ  ِإَلْیهِ  َفَنْنُظرَ ) ملكي

 َفَلمْ  ُمْحَتَقرٌ  ُوُجوُهَنا َعْنهُ  َوَكُمَستَّرٍ  اْلُحْزنِ  َوُمْخَتِبرُ  َأْوَجاعٍ  َرُجلُ  النَّاسِ  ِمنَ  َوَمْخُذولٌ  ُمْحَتَقرٌ  ٣عدد 
 . ِبهِ  َنْعَتدَّ 
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. )عقوباتنا( َتَحمََّلَها َوَأْوَجاَعَنا )أمراضنا، ضعفاتنا، وضیقاتنا ومصاعبنا( َحَمَلَها َأْحزَاَنَنا َلِكنَّ  ٤عدد 
 . )وكأنه ُمصاٌب بالبرص( َوَمْذُلوالً  اللَّهِ  ِمنَ  َمْضُروباً  ُمَصاباً  َحِسْبَناهُ ) تجاهلناه( َوَنْحنُ 

 َعَلْیهِ  َسَالِمَنا) الحاجة للحصول على( تَْأِدیبُ . آثَاِمَنا َألْجلِ  َمْسُحوقٌ  َمَعاِصیَنا َألْجلِ  َمْجُروحٌ  َوُهوَ  ٥عدد 
 . ُشِفیَنا) جروحه( َوِبُحُبرِهِ 

 . َجِمیِعَنا ِإْثمَ  َعَلْیهِ  َوَضعَ  َوالرَّبُّ  َطِریِقهِ  ِإَلى َواِحدٍ  ُكلُّ  ِمْلَنا. َضَلْلَنا َكَغَنمٍ  ُكلَُّنا ٦عدد 

 َأَمامَ  َصاِمَتةٍ  َوَكَنْعَجةٍ  الذَّْبحِ  ِإَلى ُتَساقُ  َكَشاةٍ  َفاهُ  َیْفَتحْ  َوَلمْ  َفَتَذلَّلَ ) حتى عندما( ُهوَ  َأمَّا ُظِلمَ  ٧عدد 
یَها  . َفاهُ  َیْفَتحْ  َفَلمْ  َجازِّ

ْغَطةِ  ِمنَ  ٨عدد  إبُتلَي ( اَألْحَیاءِ  َأْرضِ  ِمنْ  ُقِطعَ  َأنَّهُ  َیُظنُّ  َكانَ  َمنْ  ِجیِلهِ  َوِفي. ُأِخذَ  الدَّْیُنوَنةِ  َوِمنَ  الضُّ
  ؟)إشعیاء( َشْعِبي َذْنبِ  َأْجلِ  ِمنْ  ُضِربَ  َأنَّهُ ) بالموت

 . ِغشٌّ  َفِمهِ  ِفي َیُكنْ  َوَلمْ  ُظْلماً  َیْعَملْ  َلمْ  َأنَّهُ  َعَلى. َمْوِتهِ  ِعْندَ  َغِنيٍّ  َوَمعَ  َقْبُرهُ  اَألْشرَارِ  َمعَ  َوُجِعلَ  ٩عدد 
 . التحرر من الشعور بالرفض وٕانعدام المحبة

غالبًا ینشأ من . إن الشعور بالرفض وعدم القبول هو سبٌب أساسٌي للجروح الداخلیة لنفس وروح اإلنسان
إن . ناً لَ یرفض الوالدین أوالدهم عَ في أغلب األحیان . غیَر مشروطاً  ن الذین ال یعطون ألوالدهم قبوالً الوالدی

لقد رأیت الكثیر من . الطالق یتسبب في الشعور بالرفض، لیس فقط مع البالغین ولكن مع األطفال أیضاً 
 . إن الشعور بالرفض أحد أكثر الُمسببات الشائعة للجروح الداخلیة. الناس المجروحین بسبب الشعور بالرفض
 . عندما كان على الصلیب، وحتى یسوع صرخ بسبب ذلك الرفضلقد حجب اهللا اآلب وجهه عن یسوع 

 َلَما ِإُلِوي ِإُلِوي«: َقاِئالً  َعِظیمٍ  ِبَصْوتٍ  َیُسوعُ  َصَرخَ  التَّاِسَعةِ  السَّاَعةِ  َوِفي: "یقول ٣٤: ١٥بشارة مرقس 
 . ")َتَرْكَتِني؟ ِلَماَذا ِإَلِهي ِإَلِهي: َتْفِسیُرهُ  اَلَِّذي( »َشَبْقَتِني؟

 . "اْلَمْحُبوبِ  ِفي َعَلْیَنا ِبَها َأْنَعمَ  الَِّتي ِنْعَمِتهِ  َمْجدِ  ِلَمْدحِ : "یقول ٦: ١رسالة أفسس 
 :یقول ٢٠-١٦: ٣رسالة أفسس 

  اْلَباِطِن، اِإلْنَسانِ  ِفي ِبُروِحهِ  ِباْلُقوَّةِ  َتتََأیَُّدوا َأنْ  َمْجِدهِ  ِغَنى ِبَحَسبِ  ُیْعِطَیُكمْ  ِلَكيْ  ١٦عدد 

  ُقُلوِبُكْم، ِفي ِباِإلیَمانِ  اْلَمِسیحُ  ِلَیِحلَّ  ١٧عدد 

ُلونَ  َوَأْنُتمْ  ١٨عدد   ُهوَ  َما اْلِقدِّیِسینَ  َجِمیعِ  َمعَ  ُتْدِرُكوا َأنْ  َتْسَتِطیُعوا َحتَّى اْلَمَحبَِّة، ِفي َوُمتََأسُِّسونَ  ُمتََأصِّ
  َواْلُعْلُو، َواْلُعْمقُ  َوالطُّولُ  اْلَعْرُض 

 . اهللاِ  ِمْلءِ  ُكلِّ  ِإَلى َتْمَتِلُئوا ِلَكيْ  اْلَمْعِرَفِة، اْلَفاِئَقةَ  اْلَمِسیحِ  َمَحبَّةَ  َوَتْعِرُفوا ١٩عدد 
 . ِفیَنا َتْعَملُ  الَِّتي اْلُقوَّةِ  ِبَحَسبِ  َنْفَتِكُر، َأوْ  َنْطُلبُ  ِممَّا ِجّداً  َأْكَثرَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َفْوقَ  َیْفَعلَ  َأنْ  َواْلَقاِدرُ  ٢٠عدد 
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 . التحرر من األحزان
 . كیف عانى یسوع من الحزن والتنهد ٥٣لقد وصف لنا سفر إشعیاء 

 َعَلى َأَبِديٌّ  َوَفَرحٌ  ِبَتَرنُّمٍ  ِصْهَیْونَ  ِإَلى َوَیْأُتونَ  َیْرِجُعونَ  الرَّبِّ  َوَمْفِدیُّو: "یقول ١٠: ٣٥سفر إشعیاء 
 . "َوالتََّنهُّدُ  اْلُحْزنُ  َوَیْهُربُ . ُیْدِرَكاِنِهمْ  َوَفَرحٌ  اْبِتَهاجٌ . ُرُؤوِسِهمِ 

 . الحریة من جمیع أعمال الجسد والطبیعة القدیمة
 ِعَباَدةُ  َدَعاَرةٌ  َنَجاَسةٌ  َعَهاَرةٌ  ِزنىً  ِهيَ  الَِّتي: َظاِهَرةٌ  اْلَجَسدِ  َوَأْعَمالُ : "یقول ٢٤-١٩: ٥رسالة غالطیة 

 َأْسِبقُ  الَِّتي َهِذهِ  َوَأْمثَالُ  َبَطٌر، ُسْكرٌ  َقْتلٌ  َحَسدٌ  ِبْدَعةٌ  ِشَقاقٌ  َتَحزُّبٌ  َسَخطٌ  َغْیَرةٌ  ِخَصامٌ  َعَداَوةٌ  ِسْحرٌ  اَألْوثَانِ 
وحِ  َثَمرُ  َوَأمَّا. اهللاِ  َمَلُكوتَ  َیِرُثونَ  الَ  َهِذهِ  ِمْثلَ  َیْفَعُلونَ  الَِّذینَ  ِإنَّ : َأْیضاً  َفُقْلتُ  َسَبْقتُ  َكَما َعْنَها َلُكمْ  َفَأُقولُ   الرُّ
 َوَلِكنَّ . َناُموٌس  َلْیَس  َهِذهِ  َأْمثَالِ  ِضدَّ . َتَعفُّفٌ  َوَداَعةٌ  ِإیَمانٌ  َصَالٌح، ُلْطفٌ  َأَناةٍ  ُطولُ  َسَالٌم، َفَرحٌ  َمَحبَّةٌ : َفُهوَ 

 . "َوالشََّهَواتِ  اَألْهَواءِ  َمعَ  اْلَجَسدَ  َصَلُبوا َقدْ  ِلْلَمِسیحِ  ُهمْ  الَِّذینَ 

  .لقد كان الصلیب كامالً 
لقد ُنِزَع سالح الشیطان وتَمْت هزیمتُه وهزیمة ُكَل َشٍر في الوجود، حتى الشر الذي یبدو بأنُه قادٌم علیك 

ِإْذ َمَحا : (تقول ١٥-١٤: ٢رسالة كولوسي . لیؤذیك، فمهما أصطدم الشُر بك فالُبد أن یتحول إلى بركة
كَّ الَِّذي َعَلْیَنا ] یسوع[ ِفي اْلَفرَاِئِض، الَِّذي ] بلیس في أن یجلب الشر علیناأي ُكل الحق الذي كان إل[الصَّ

َیاَساِت َوالسََّالِطیَن  ِلیِب، ِإْذ َجرََّد الرِّ إبلیس وُكَل [َكاَن ِضّدًا َلَنا، َوَقْد َرَفَعُه ِمَن اْلَوَسِط ُمَسمِّرًا إیاه ِبالصَّ
 . ٩: ٦، ورسالة رومیة ١٩-١٥: ١٦بشارة مرقس  أنظر أیضاً . )اْشَهَرُهْم ِجَهارًا، َظاِفرًا ِبِهْم ِفیهِ ] الشیاطین

. لیس فقط ُمصالحة الناس، بل أیضًا ُكل األشیاء. لقد تَمْت ُمصالحة جمیع األمور من خالل الصلیب
ْلَح ِبَدِم َصِلیِبِه، ِبَواِسَطِتِه، َسَواٌء َكاَن َما َعَلى ا( َألْرِض أم َما ِفي َوَأْن ُیَصاِلَح ِبِه اْلُكلَّ ِلَنْفِسِه، َعاِمًال الصُّ

 ٢٠: ١، رسالة كولوسي )السََّماَواتِ 
  )٢( التوافق القوي. هي كلمة ذات قوة عظیمة جداً " الُمصاَلحة"

إعادة الحالة السابقة من اإلنسجام واألُلفة، اإلصالح للعودة إلى نفس طریقة العمل، ُصنع "وُتَعَرْف أیضًا 
 . "ُمختلفتینالسالم بین رأیین ُمتخالفین أو جماعتین 
إن صلیب یسوع . "التغییر من العداوة إلى الصداقة"ُیعرُفها كالتالي ) ٣(قاموس فینس للكتاب الُمقدس 

ا مهما كانوا سواءًا ُأناٌس، أم شیاطین، أم ظروٌف ُمختلفة، أم أمراٌض، أم فقٌر، وُكل ئنالمسیح یجعل جمیع أعدا
 . )أمورًا صدیقة ونافعة جداً (لنا في حیاتنا ویحولها جمیعها إلى أصدقاء  ءسي شيء
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َوَلِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن اِهللا، الَِّذي َصاَلَحَنا ِلَنْفِسِه ِبَیُسوَع اْلَمِسیِح، : (تقول ١٨: ٥رسالة كورنثوس الثانیة 
ودین داء الموجهذه هي خدمتنا هنا على األرض، وهي أن نقوم بأخذ ُكل األعإن . )َوَأْعَطاَنا ِخْدَمَة اْلُمَصاَلَحةِ 

 . غِمَسُهْم في دم وصلیب یسوع المسیح، وُنَحِوَلُهْم إلى أصدقاءفي حیاتنا وأن نَ 
أستطیع أن أقوَل لَك وأشهد من خالل كلمة اهللا ومن خالل خبراتي الشخصیة بأن ُكل هذا الكالم  إنني

 . على ذلك متَ مَ صَ  ذاهو حقیقي وصحیح، وُیمكنك أن تختبرُه إ
وفوائد الصلیب حقیقًة في حیاتك الشخصیة؟ كیف ُیمكنك الحصول على عالقة كیف یمكنك َجعْل ثمار 

 . حمیمة مع اهللا؟ نعم، علیك أن تحمل صلیبك الخاص بك
تأثیر أو قوة ما لم نقوم بدمجُه وربطُه مع صلیبنا نحُن، عندئٍذ  دونإن صلیب یسوع المسیح سیبقى ب

 . فقط سیتم تفعیل وتنشیط عمل العهد في حیاتنا
 . إختیارنا قوةِ  َتقدیرِ  من ُتقِللُ  الناس إن
: َوَقاَل ِلْلَجِمیعِ (. ُمباشرةً  اهللا قوة بعد ُكَلُه، الكون قوى مستوى على الثانیة المرتبة في تأتي إختیارنا قوة إن

َفِإنَّ َمْن َأرَاَد َأْن ُیَخلَِّص َنْفَسُه . َوَیْتَبْعِنيِإْن َأرَاَد َأَحٌد َأْن َیْأِتَي َورَاِئي َفْلُیْنِكْر َنْفَسُه َوَیْحِمْل َصِلیَبُه ُكلَّ َیْوٍم «
َألنَُّه َماَذا َیْنَتِفُع اِإلْنَساُن َلْو َرِبَح اْلَعاَلَم ُكلَُّه َوَأْهَلَك َنْفَسُه . ُیْهِلُكَها َوَمْن ُیْهِلُك َنْفَسُه ِمْن َأْجِلي َفَهَذا ُیَخلُِّصَها

 ٢٥-٢٣: ٩ لوقا بشارة ،)َأْو َخِسَرَها؟
 . ال أم صلیبك ستحمل ُكنت إذا ما سُتحدد التي الشخصیة لرغباتك إختبارٌ  ما یلي

  .التالیة الفقرات من فقرة ُكل أمام ال أو نعم كلمة ضع
 تكذب ال. موت أو حیاة لةأمس فهذه واإللتزام، التفكیر من المزید بدون التالیة الفقرات هذه بفحص تَُقمْ  ال
 تعنیك ال كانت ذاإ بفحصها تقوم ال وأن عنها َتعُبْر  أن لك األفضل من فإنه نفسك، على تكذب وال اهللا، على
 . تهمك وال

 !بالكامل صادقاً  –) الخطیئة أو الِحملْ ( حالتي مع صادقاً  أكون أن في أرغبُ  •
 . أتحرر أن وُأریدُ  خطیئتي أو ِحملي من ُمتَعبٌ  إنني •

 في وأسُلكَ  ُمثِمرًا، أكونَ  لكي اهللا كلمة إلى أعودُ . الخاصة بطریقتي حیاتي إدارة من ُمتَعبٌ  إنني •
 . ُطُرِقهِ 

 . ُیساعدني أن اهللا وأسألُ ) الُمعاِكس اإلتجاه في أسیرُ ( أتوُب، إنني •

 . "العالم" هذا أمور جمیع أرفض إنني •

 . وخطایاي الثقیلة أحمالي عني َیحِملُ  بأنه یسوع بخصوص اهللا كلمة تقوله بما أؤمن إنني •

 . القدوس وروحه كلمته خالل من أتبعهُ  بأن القرار وأتخذ ،)سیداً ( رباً  یسوع أجَعلُ  إنني •
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 . إیذائي في وتسبب جرحني من لُكل أغفر إنني. مشیئتي من بدالً  اهللا مشیئة أختارُ  إنني •
 . اهللا بِفكر ِفكري أسَتبِدلُ  إنني •

 . اهللا بمشاعر مشاعري أسَتبِدلُ  إنني •

 . بالمسیح أستحي ولن اإلضطهاد الختبار ُمسَتِعدٌ  إنني •

 . عني به یفكرون ما یهُمني وال الُجموع، بین من الخروج في أرغبُ  إنني •

 . الحالي الوقت في َیديَ  بین هو لما أمیناً  أكون أن في أرغب إنني •

 . كلمته في أطول وقتاً  أقضي وأن یوٍم، كل بكلمته أحیا أن في أرغبُ  إنني •

 اَألْوَلِویَّة ولكلمته لیسوع وسأعطي كلمته، ومع یسوع مع إستمراري خالل من إیماني في سأستمرُ  •
 . اهللا مع حمیمة عالقة لبناء الكافي والوقت

 . ذلك سیستغرق الوقت من كم یهمني وال الشیطانیة، األكاذیب ُكل بوجه سأقف •

 أن اهللا وأسأل عني، اآلخرین یظنهُ  ما بخصوص كبریائي عن الجموع، وأتخلى بین من سأخرجُ  •
 . ِعْنَدهُ  ما ُكلَ  ُیعطیني

 . وصدقٍ  أمانةٍ  ِبُكلِ  قلبي لهُ  وسأفتح یسوع، مع للشركة یومیاً  وقتاً  سأقضي •
 

 . اآلن إستقبل
 !اآلن التغییرات بعض بإجراء نقومُ  َدعنا
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 :اإلرشادات بعض
 ،)نعم( بـ إجابتك تُكن لم وٕان الَمسیرة، ُتكِملْ  أن فُیمِكُنكَ  أعالهِ  ُذِكرَ  ما ُكلّ  إلى) نعم( بـ َأّشرتَ  قد ُكنتَ  إن
 . ذلك یفعل أن یستطیع فهو قلبك، ُیغیر بأن اهللا تسأل أن فعلیك
 . علیك تنطبق التي البیانات على عالمة ضع. ١
 . بفمك بها إعترف. الكتابیة الشواهد بمراجعة ُقمْ . ٢
 . عالٍ  بصوتٍ  یومیاً  وأقرأها ورقة في الكتابیة الشواهد ُأكتب. ٣

 . أجلك من فعله ما ُكل ألجل یسوع ُأشُكرْ  واآلن،
 . الدم عهد خالل من الُمتاحة الحمیمة العالقة مع اآلن نتعامل سوف وأیضاً 
 كل خلققد  فاهللا الحمیمة، للعالقة الحقیقي المعنى ُیدركون ال الناس من الُعظمى الغالبیة بأن أؤمن إنني
 نفهم ال ولكننا العالقة، تلك نشتهي وجمیعنا معه، الحمیمة العالقة لتلك الرغبة قلبه في ووضع شخص
 . عدیدة بُطُرقٍ  العالقة تلك الناس أفسدوا لقد عنها، والتعبیر العالقة تلك لمواصلة الصحیحة الطریقة
 ما الجنس إن. ُمباشرةً  بالجنس ُیفكرون الحمیمة العالقة في ُیفِكروا أن یریدون عندما الناس من العدید إن

 . للعالقة األساسي الُعنُصر هو فلیس حالٍ  أیةِ  وعلى ة،الحمیم أنواع لبعض) والنتیجة( صغیرٌ  ُجزءٌ  إال هوَ 
 حمیمة عالقة على یحصلوا لم ما یموتون األطفال بأن األطباء إكتشف لقد. كاألطفال الحمیمة العالقة

 ُمَتَطَلبٌ  وهو آبائنا، َمع ُألفةٌ  ِعْنَدنا لَیُكونَ  ُمَصمَّمون فنحن أیضًا، نحنُ  كذلك األطفال وكما والدیهم، مع
 فُهم معهم، ُألفة إقامة بعدم الحیاة في أطفالهم یجرحون اآلباء من الكثیرإن . إلهيٌ  تصمیمٌ  فهو لنا، أساسيٌ 

 وُیخفوا َیكُتموا أن أیضاً  وُیعِلموَنُهمْ  والُمناسبین، الصحیحین باألمرین لیسا والُبكاء الُمَعاَنَقة بأن ُیعلمونهم
 وجود تَْأِكید إلى حاجة في جمیُعنا. وفاسدة ُمنحرفة وصورٍ  أشكالٍ  في ستظهر بأنها ُمدركین غیرَ  هماحتیاجات

 . األب مع العالقة إنكسار سبب إلى ترجعُ  اإلدمان حاالت ُمعظم إن. األب
 مع الحمیمیة بالعالقة َنحظى فإننا األحیان أغلب في. الحیاة شریكة/ شریك مع الحمیمیة العالقة

 شریكتهم/ شریكهم ُیعاِملونَ  فالكثیرون الزواج بعد لكن الخطوبة، فترة أثناء الُمستقبلي حیاتنا شریكة/ شریك
 . الزواج بعد حتى ُننمیها وأن والرومانسیة الحمیمة العالقة تلك في نستمر أن حرىباأل علینا. كالعبید اآلخر

 من كلمتهِ  في ذلك لنا وَضحَ  ولقد معنا، حمیمة عالقة إقامة في یرغب اهللا إن. اهللا مع الحمیمة العالقة
 نشید سفر في الكتابیة الشواهد ُأنظر. هذه رغبته على كمثالٌ  ُسلیمان نشید أو األنشاد نشید سفر خالل

 تقضي كانت َمْرَیَم التي عن یتكلم إذ ٣٩: ١٠ لوقا بشارة أیضاً  ُأنظر. ٧-٦: ٨ و ١٣: ٧ ،١٤: ٢ األنشاد
 . ن هذا األمر ثمیٌن للغایة وذو قیمة عظیمةأِعْنَد َقَدَمْي َیُسوَع َوَكاَنْت َتْسَمُع َكَالَمُه، وقد أكَد یسوع ب وقتاً 
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ُیمكن أن تُنشأ العالقة الحمیمة من خالل الكلمات، أو نظرات العیون، وأیضًا من خالل قضاء الوقت 
  .الكافي بین الطرفین

 ال بأنه لمعرفة الطرفین ِكال یحتاج. الحمیمة العالقة في الرئیسیة العناصر أحد هي الخصوصیةإن 
 حصریة بینُهما العالقة تكون بأن لمعرفة أیضاً  بحاجة وُهم العالقة، تلك في ُمَتَضَمنٌ  آخرٌ  شخٌص  ُهناكَ  یوجد
 أو صةالُمخلّ  العین تسمیة علیها ُیطلقون البعضإن . فقط لآلخر ُمخصٌص  هو اآلخر الطرف وٕان

 . اهللا مع ةالحمیم لعالقتنا ُمشابهة عالقة هي الزوجیة العالقة إن. الُمخصصة
 الطرف مع كافٍ  وقتٍ  لقضاءِ  رغبةٌ  ُهناك. لإلستماع ووقتاً  للتكلم كافیاً  وقتاً  أخذُ  ةالحمیم العالقة تتطلب

َناِرِدیٍن َخاِلٍص َكِثیِر الثََّمِن التي ُذِكَرْت في َمَعَها َقاُروَرُة ِطیِب  كانَ  التي المرأة ذلك على مثاالً  ولنأُخذ اآلخر،
إذ كان تعلیق یسوع على ما َفَعَلْتُه َهِذِه اإلمرأة لم یُكْن تبذیرًا على اإلطالق، وَذَكَر بأن . ٣: ١٤بشارة مرقس 

 . مالما قامت بِه هو جزٌء من اإلنجیل، وٕان الكرازة باإلنجیل ینبغي أن تُنِتَج مثل هذا النوع من األع
الشَّابُّ الغني الذي ُذِكَر في  إن. ة الخروج من ذاتك وأن تذوب في الشریك اآلخرتتطلب العالقة الحمیم

 لقد. الخارجي بالَتَدُینْ  ُمستمتعاً  كان لقد. اهللا مع الحمیمة العالقة في راغباً  یُكن لم الواقع في ،١٩ بشارة متى
 ُذِكرَ  َباْرِتیَماُوُس اَألْعَمَى الذي وبین بینه الفرق إلى أنظر. اهللا مع العالقة من أكثر بُممَتَلكاتهِ  ویهتمُ  ُیریدُ  كان
فقد َطَرَح ِرَداَءُه الذي كان یثُق بِه  ذلك ومع بِه، َیِثقُ  شیئاً  أیضاً  لدیه كان لقد. ٤٦: ١٠ مرقس بشارة في

 . وألقى بنفسه بالكامل على َیُسوعَ 
لقد ذاَق موسى حضور اهللا عند اْلُعلَّْیَقُة التي كاَنْت . مع اهللالقد كان موسى یرغب بالعالقة الحمیمة 

لقد كان ُیریُد أن یرى مجد اهللا . سأل اهللا بأن ُیریِه مجدُه مرًة ُأخرى ٣٣تََتَوقَُّد ِبالنَّاِر، وبعدها في سفر الخروج 
 فیما بعد بذواتنا أو بما نحتاج أن نذوب في الرب وأن نكون أموتًا في المسیح لكي ال نهتم. مهما كان الثمن

 . اآلخرون عنا ُیفكر
، ویتكلم أیضًا سفر نشید األنشاد عن نفس )ِسْتِر اْلَعِلي(المكان الُمسمى بـ  ٩١َیِصْف سفر المزامیر 

المكان واِصفًا إیاُه بأنُه مكان العالقة الحمیمة، أي مكان اللقاء بین شخصین لیرى بعضهما البعض وجهًا 
 . لصوت بعضهما البعضلوجه وأن یسمعا 

شخصًا الذین كرسوا أنُفَسُهْم وأضاعوا حیاتهم في  ١٢٠یذُكر الكتاب الُمقدس الـ  ٢في سفر أعمال الرسل 
 . ومن أجل حضور اهللا

َوَعَرَف : (یقول ١: ٤سفر التكوین في . هي أقوى كلمة للتعبیر عن العالقة الحمیمیة" یادا"إن كلمة 
المعرفة عند مستوٍى ، وباللغة العبریة تعني "یادا"هي كلمة  َیْعِرفْ إن كلمة . ). . .ِبَلْت اَدُم َحوَّاَء امرأته َفحَ 

ِفي ُكلِّ ُطُرِقَك اْعِرْفُه َوُهَو : (عندما یقول ٥-٤: ٣سفر األمثال  ، وهي ُتستخدم مرًة ُأخرى فيمن الحمیمة
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ُم ُسُبَلكَ  َوَهِذِه ِهَي ( ٣: ١٧بشارة یوحنا قال یسوع في . "دایا"مأخوذة من الكلمة " اْعِرْفهُ " إن كلمة . )ُیَقوِّ
 . )َأْنَت اِإلَلَه اْلَحِقیِقيَّ َوْحَدَك َوَیُسوَع اْلَمِسیَح الَِّذي َأْرَسْلَتهُ " یادا"َأْن َیْعِرُفوَك : اْلَحَیاُة اَألَبِدیَّةُ 

مما یؤدي ، االنسجام والوحدةشریكة حیاتك یجب أن تقود إلى / إن العالقة الحمیمة مع اهللا ومع شریك
لقد تغیر یسوع وأصبح خطیئًة ألجلنا نحن، بإمكاننا أن نتغیر . إلى حدوث تغییر في الطرفین لَیصیرا واحداً 

 . أیضًا لكي ُنصبح واحدًا معهُ 
 والكبریاء، والعادات، والعائلة، واألصدقاء، حمل صلیبك وال تنشغل بالطوائف،إ. نحتاج أن نذوب في اهللا

 . بخشوعٍ  أمامهُ  نحنياو  ومخافةٍ  بإتضاعٍ  اهللا ُبدوُأع
 إلى سندُخلُ  وُهنا وأفكارنا، ورغباتنا األخالقیة، الخطایا عن الُمتدفق النهر درس في صلیبنا لنامَ حَ  لقد
 اهللا ُیقیمُ  عندما. المسیح في نذوب وأن الصلیب عار نحمل أن وهي الثالثة، المناطق هذه من أكثر ُعمقٍ 

 سفر ،)ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس ُقدُّوٌس (: قائلینَ  فقط العبادة سیكون الوحید فعلنا رد فأن وبینه بیننا الحمیمة العالقة
 ١١-٨: ٤ الرؤیا

 لقد ،٢-١ األول صموئیل سفر اهللا، إلى جوعها بسبب مذلولة لبالفع وكانت الَمَذلةَ  َحنَّةُ  واجهت لقد
 كانت فقد الَدِم التي َجاَءْت ِمْن َوَراِء یسوَع َوَمسَّْت ُهْدَب َثْوِبِه، كذلك اإلمرأة َناِزَفة. هللا شدیدة حاجة في كانت
 . )٢٠: ٩ متى بشارة أنظر(. هللا اإلحتیاج أشد وفي مذلة في اُألخرى هي

 بین الكلمات في تغییراً  أیضاً  تتضمن وهي الدم لعهد نقله لخطة اهللا تصمیم هي الحمیمة العالقة إن
وُح ُهَو ( ٦٣: ٦ یوحنا بشارة في للناس یسوع قاله ما تذكر. لآلخر طرف كل إستماع تشمل إذ. الطرفین اَلرُّ

 . )اَْلكَالُم الَِّذي ُأَكلُِّمُكْم ِبِه ُهَو ُروٌح َوَحَیاةٌ . َأمَّا اْلَجَسُد فَال ُیِفیُد َشْیئاً . الَِّذي ُیْحِیي
 هو وهذا أیضاً  لنا كالمهُ  نأخذ وأن الشخصیة كلماتنا بمنحهِ  اهللا مع الحمیمة العالقة ُنمارس أن علینا

 . الدم عهد عملي بشكل لنا ینقل ما
 لدینا یكون ما لكي أوردتنا بقطع نقوم أن أو البشر لحوم آكلي إلى نتحول أن على ُمرغمین لسنا إننا

 !اهللا مع دمٍ  عهدَ 
 فالكلمات. الروحي والعالم الطبیعي العالم بین ما) الوصل حلقة( االتصال ِجْسور هي الكلمات إن
 . "روحیاً  َدَماً " تتضمن
 الطبیعي، العالم في واآلخر الروحي العالم في اأحدهم إثنینالطریقة الوحیدة لكي یتم عهد الدم بین  إن

 . الكلمات خالل من
َیْحَیا اِإلْنَساُن َبْل ِبُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن َمْكُتوٌب َأْن َلْیَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه «: َفَأَجاَبُه َیُسوعُ : (تقول ٤: ٤ لوقا بشارة

 . )»اهللاِ 
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َألنَّ َكِلَمَة اِهللا َحیٌَّة َوَفعَّاَلٌة َوَأْمَضى ِمْن ُكلِّ َسْیٍف ِذي َحدَّْیِن، َوَخاِرَقٌة : (تقول ١٢: ٤ العبرانیین رسالة
وِح َواْلَمَفاِصِل َواْلِمَخاِخ، َوُممَ   . )یَِّزٌة أَْفَكاَر اْلَقْلِب َوِنیَّاِتهِ ِإَلى َمْفَرِق النَّْفِس َوالرُّ

ِفي اْلَبْدِء َكاَن : (تقول ٣-١: ١ یوحنا بشارة. الوصل حلقة ومازال كان لقد. الكلمة هو یسوع إن
ُكلُّ َشْيٍء ِبِه َكاَن َوِبَغْیرِِه َلْم . َهَذا َكاَن ِفي اْلَبْدِء ِعْنَد اللَّهِ . اْلَكِلَمُة َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد اللَِّه َوَكاَن اْلَكِلَمُة اللَّهَ 

 . )َیُكْن َشْيٌء ِممَّا َكانَ 
 . )ِإْن َثَبتُّْم ِفيَّ َوثََبَت كَالِمي ِفیُكْم َتْطُلُبوَن َما ُتِریُدوَن َفَیُكوُن َلُكمْ : (تقول ٧: ١٥ یوحنا بشارة
اَن َأَحٌد َیْحَفُظ كَالِمي َفَلْن َیَرى اْلَمْوَت ِإَلى ِإْن كَ : اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ : (تقول ٥١: ٨ یوحنا بشارة

 . )اَألَبدِ 
 !أیدینا ُمَتناَولِ  في هي اهللا قوة إن

َأْي َكِلَمُة (» اَْلَكِلَمُة َقِریَبٌة ِمْنَك ِفي َفِمَك َوِفي َقْلِبكَ «َلِكْن َماَذا َیُقوُل؟ : (تقول ١١-٨: ١٠ رومیة رسالة
َألنََّك ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َیُسوَع َوآَمْنَت ِبَقْلِبَك َأنَّ اَهللا َأَقاَمُه ِمَن اَألْمَواِت  ،)َنْكِرُز ِبَهااِإلیَماِن الَِّتي 

ْن ُیْؤِمُن ِبِه َال ُكلُّ مَ «: َألنَّ اْلِكتَاَب َیُقولُ . َألنَّ اْلَقْلَب ُیْؤَمُن ِبِه ِلْلِبرِّ َواْلَفَم ُیْعَتَرُف ِبِه ِلْلَخَالصِ . َخَلْصتَ 
 . )»ُیْخَزى

ُر َوِبَكَالِمَك ُتَدانُ : (تقول ٣٧: ١٢ متى بشارة  . )َألنََّك ِبَكَالِمَك َتَتَبرَّ
 !حیاتك في والتغییر الحمیمة العالقة إلى سیؤدي فذلك لكلمتُه، األولویة وأعطِ  اهللا مع كافیاً  وقتاً  ُخذْ 
 . لكن اهللا یقول بأنُه علینا أن نتحلى بالصبر بسرعة، األشیاء تحدث أن دائماً  ُنرید اإنن
 الشیطان إن. جداً  وقویاً  َفعاالً  مازالَ  الكذب لكن الصلیب، على الشر قوى وكل الشیطان یسوع َغَلبَ  لقد
 !وَصَبرتَ  َثَبتَ  إن تغلبهُ  أن وبإمكانك اهللا، من لدیك ما یسرق أن قوته بكل سُیحاِولُ 
 ! سهلة لیست وهي جدًا، مطلوبة الروحیة الحرب إن
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 وقتاً  تتطلبُ  الصلیب متیازاتاو  بفوائد التمتع إن. واألمانة الوقت من لبعضاً  تحتاج الروحیة الحربإن 
 . یتدخل لن اهللا بأن فیها تشعر التي النفسیة الُمعاناة من ونوعاً  والصبر، التجارب، من

َعاِلِمیَن  َیا ِإْخَوِتي ِحیَنَما َتَقُعوَن ِفي َتَجاِرَب ُمَتنَِّوَعٍة،ِاْحِسُبوُه ُكلَّ َفَرٍح : (تقول ٤-٢: ١ یعقوب رسالة
ْبُر َفْلَیُكْن َلُه َعَمٌل تَامٌّ، ِلَكْي َتُكوُنوا تَامِّیَن َوَكاِمِلیَن َغْیَر َناِقِصیَن . َصْبراً  شيءَأنَّ اْمِتَحاَن ِإیَماِنُكْم ُینْ  َوَأمَّا الصَّ

 . )ِفي َشْيءٍ 
اِلَحِة َفَلمَّا َنَبَت َصَنَع َثَمرًا ِمَئَة ِضْعفٍ «: (تقول ٨: ٨ لوقا بشارة َقاَل َهَذا . »َوَسَقَط آَخُر ِفي اَألْرِض الصَّ

َوالَِّذي ِفي اَألْرِض اْلَجیَِّدِة ُهَو الَِّذیَن َیْسَمُعوَن : (تقول ١٥: ٨ و. )»!َمْن َلُه ُأْذَناِن ِللسَّْمِع َفْلَیْسَمعْ «: َوَناَدى
ْبرِ اْلكَ   . )ِلَمَة َفَیْحَفُظوَنَها ِفي َقْلٍب َجیٍِّد َصاِلٍح َوُیْثِمُروَن ِبالصَّ

 . )َوُهْم َغَلُبوُه ِبَدِم اْلَحَمِل َوِبَكِلَمِة َشَهاَدِتِهْم، َوَلْم ُیِحبُّوا َحَیاَتُهْم َحتَّى اْلَمْوتِ : (یقول ١١: ١٢ الرؤیا سفر
  .ُیَنّقینا اإلنتظارإن 

ُتْحَزُنوَن  -ِإْن َكاَن َیِجُب  -الَِّذي ِبِه َتْبَتِهُجوَن، َمَع َأنَُّكُم اآلَن : (تقول ٧-٦: ١ األولى بطرس رسالة
، ُتوَجُد ِلَكْي َتُكوَن َتْزِكَیُة ِإیَماِنُكْم، َوِهَي َأْثَمُن ِمَن الذََّهِب اْلَفاِني، َمَع َأنَُّه ُیْمَتَحُن ِبالنَّارِ  َیِسیرًا ِبَتَجاِرَب ُمَتَنوَِّعٍة،

 . )ِلْلَمْدِح َواْلَكرَاَمِة َواْلَمْجِد ِعْنَد إْسِتْعَالِن َیُسوَع اْلَمِسیحِ 
  .الحكمة إلى إننا نحتاجف لذلك جدًا، قويٌ  الكذب ولكن ، الُمْطَلقة الحقیقة هو الصلیب إن
 الشروِر، ُكلَ  إمتص قد المسیح یسوع صلیب بأن حقیقة على الكامل واإلعتماد المعرفة هي الحكمة إن
 إلى ُیلقى شيء أي أن على َیُنُص  الجاذبیة قانون إن. بركة إلى واألمور المواقف جمیع تتحول أن اآلن ویجب
 رومیة رسالة المسیح، یسوع في الذي الحیاة روح وقانون البدیل قانون. األسفل إلى ینِزلَ  أن لهُ  الُبدَ  األعلى

 . بذلك آمنتَ  إن بركة إلى اآلن تتحول أن ویجب ُنِزَعْت، قد الشرّ  أسلحة ُكلّ  بأن تقول ١: ٨
 . الشیطان َهَزمَ  قد المسیح یسوع دم بأن معرفة هي الحكمة إن
َلُه  َذاَك الَِّذي َفِإْذ َقْد َتَشاَرَك اَألْوَالُد ِفي اللَّْحِم َوالدَِّم اْشَتَرَك ُهَو َأْیضًا َكَذِلَك ِفیِهَما، ِلَكْي ُیِبیَد ِباْلَمْوتِ (

 ،)َتْحَت اْلُعُبوِدیَّةِ  ُسْلَطاُن اْلَمْوِت، َأْي ِإْبِلیَس، َوُیْعِتَق ُأوَلِئَك الَِّذیَن َخْوفًا ِمَن اْلَمْوِت َكاُنوا َجِمیعًا ُكلَّ َحَیاِتِهمْ 
 ١٥-١٤: ٢ العبرانیین رسالة

  .لنا وفائدة َغِنیَمة إلى مشاكلنا ُنغیر أن علینا
 ُنصِلح أن ُأخرى وبكلماتٍ  حیاتنا، في البركة إلنتاج بها ُنتاِجرَ  وأن للمشاكل الخام المواد نأُخذ أن علینا

 . )الُمصالحة( صدیقٍ  إلى عدوٍ  من ما شیئاً  ُنَحِولَ  أن تعني والتي ،بین
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  .كلها الحیاة منهج هو اهللا رإنتظاإن 
 یوماً  سیعودُ  یسوع فأن نعم،. إحتماالً  أكثر األلم سیجعل مما الحیاة، منهج من نحن أین ُندرك أن نحتاج

 . بركة إلى مشاكلك لُیَحِولَ  اآلن إلیك سیعودُ  أیضاً  ولكنهُ  األرض، إلى ما
 ؟الشيء هذا َتَحُققْ  ضمان هو ما
 حقیقة إن. رجاء بال اآلن أنت َلُكنتَ  األموات، بین من قام قد یسوع یُكن لم إن. ضماُننا هي القیامة إن
 تكون أن في ترغب ُكنت ذاإ أبداً  تؤذیك أن ُیمكنها ال مشاكلك إن على القاطع الدلیل هي المسیح یسوع قیامة
 . اهللا ألجل تغییرٍ  أداة

َأْقَسَم اهللا  لقد مستحیلة؟ تبدو التي المواعید سترث أنك في تثق مدى أي إلى. ضماُننا هو یسوعإن 
 . ِبَنْفِسهِ 

 قد بل فحسب، َیِعَدنا لم اهللا فأن َیْكذَب، َأنْ  َیستطیعُ  ال وهو لقد أقَسَم اهللا ٢٠-١٥: ٦ العبرانیین رسالة
ُأقِسُم بنفسي بأني َسَأفَي بهذا الوعد، وُیمكنك أن تعتمد على وعودي من "َأْقَسَم أیضًا إذ كان في الواقع یقول 

على أساس إن هذا األمل هو مرساُتَك للتمُسك بي، وهو یقوُم . ك على كلمتيئاللحظة التي وضعت فیها رجا
 . "حضوري

لقد أقَسَم اهللا بنفسِه، إذا ال یوجد . بهذه الطریقة ُیمكننا أن نعرف بأن وعود اهللا لنا ستتحقق. هذه هي ثقتنا
كاِئٌن أعلى منُه لُیقِسَم بِه، ولقد وعدنا أیضًا قائًال بأنُه سیموت، وهو ماَت بالفعل من خالل یسوع على 

أنا ُأَشِجُع ُكَل قارٍئ بأن . لكي ما نتمكن نحُن من أن َنِرثُه هَو وُكَل ما عندهُ لقد أخذ یسوع اللعنة عنا . الصلیب
 . صحاح السادس في هذا السیاقَیدُرَس سفر العبرانیین واأل

 !قیامة یسوع المسیح من بین األموات هي ضمُانا الوحیدإن 
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  .متاعبَ  أیةِ  دونب الصورة هذه لتذُكرْ  بسیطة طریقةٌ  هذهإن 
 َیطَرحْ  بأن اهللا له قال إذ لُه، اهللا أعطاها التي العالمة من متأكداً  موسى یكن لم ،٤ الخروج سفر في

إلى األرض، وعندما َطَرَحها َصاَرْت َحیًَّة، ثم قال له اهللا ُمدَّ َیَدَك َواْمِسْك ِبَذَنِبَها  یدیه في كانت التي الَعصا
 . الرسالة ُمخَتَصرُ  هي القصة هذه إن. )َفَصاَرْت َعصا ِفي َیِدهِ َفَمدَّ َیَدُه َواْمَسَك ِبِه (

 عندما. )الَحیةَ ( الصلیب على ألجلنا لعنةً  صارَ  الذي یسوع أیضاً  هي الكلمة وٕان الكلمة، هي الَعصا إن
 إلى وحولهُ  الحیةَ  من الشرَ  یسوعُ  إمتص لقد. البركة أو الكلمة إلى تحولت بیدهِ  الشریرةَ  الحیةَ  موسى أمسكَ 
 . بركات إلى وحّوله الحیة من الشر یسوع أخَرجَ  لقد. بركة

. بركة إلى فسیتحول نلَمُسهُ  شریرٍ  شيء أيَ  فإن المسیح یسوع صلیب بسبب بأنه واثقین نكون أن بإمكاننا
َوَیَضُعوَن َأْیِدَیُهْم َعَلى َیْحِمُلوَن َحیَّاٍت َوإِْن َشِرُبوا َشْیئًا ُمِمیتًا َال َیُضرُُّهْم : (تقول١٨: ١٦ مرقس بشارة

 . )اْلَمْرَضى َفَیْبرَُأونَ 
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 العاشر الفصل
 التحریر

 
َوَبْیَنَما ُهَو آٍت َمزََّقُه الشَّْیَطاُن َوَصَرَعُه (. حیاتنا في للتحریر الالزمة اهللا القوة هي القدس الروح قوة إن

وَح  ِبيَّ َوَسلََّمُه ِإَلى َأِبیهِ َفاْنَتَهَر َیُسوُع الرُّ  لوقا بشارة ،)...َفُبِهَت اْلَجِمیُع ِمْن َعَظَمِة اهللاِ . النَِّجَس َوَشَفى الصَّ
 . )أ ٤٣-٤٢: ٩

َوَلِكْن ِإْن ُكْنُت ِبِإْصِبِع اِهللا ُأْخِرُج الشََّیاِطیَن (. ِبِإْصِبِع اهللاِ  الجدید العهد في أیضاً  القدس الروح إلى ُیشارُ 
 بالروح الشیاطین یطرد كان بأنه یسوع أوضح لقد. ٢٠: ١١ لوقا بشارة ،)َفَقْد َأْقَبَل َعَلْیُكْم َمَلُكوُت اهللاِ 

 . القدس
 األكاذیب نشر خالل من السباق في الفوز من نیالمؤمن یمنعون الروحیین نائأعدا فأن األحیان أغلب في

 التي واألثقال واألحمال الخطیئة من نیالمؤمن ُیعاني األحیان أغلب وفي تأثیر، بال مؤمنین بأنهم تقول التي
 لْ بَ قِ  من ُیلَبَس  أن ُیمكنُ  ال المؤمن إن على نتِفقُ  إننا. الشریرة واألرواح الشیاطین ِقَبلْ  من علیهم ُتلقى

 َتكُمنْ  أن هو الُمهم لیس. )الشیطاني التأثیر( الشیاطین من یتأثر أن ُیمكن بأنه أعرف لكنني الشیطان،
 یكون لكي عنهم نعرف نبحاجة أل بأننا هو والُمهم الرئیسي الموضوع لكن المؤمن، حیاة في الشریرة األرواح
 . كانوا أینما حیاتنا خارج نطردهم أن بمقدورنا
 إبلیس؟ هو ومن والشیاطین، الشریرة األرواح هي ما - ١
ْبحِ ( لوسیفار إسم علیه ُیطلق أساسیاً  مالكاً  إبلیس كانلقد . أ  سفر في ُذِكرَ  ما وبحسب ،)ُزَهَرُة ِبْنَت الصُّ

 في یحملُ  كان أنهُ  الُمَرجَّح ومن َممسوحًا، مالكاً  كان بأنه تؤكد التي الكتابیة الشواهد من وغیرها ٢٨ حزقیال
 كان ولقد جدًا، جمیالً  كان ولقد وحواء، آدم مع َعدن جنةِ  في كان لقد. والغناء للعزف موسیقیةٍ  آالتٍ  جسمهِ 

 بطریقة غنیاً  تكون أن فكرة صاحب هو بأنه الُمحتمل ومن والتجارة، األعمال في وموهبةً  حاداً  ذكاءاً  لدیه
 جداً  عالیة درجة وعلى وُمخادع وماِكر جداً  ذكيٌ  وهو الخاص، لجماله وُمدركاً  جداً  ُمتكبراً  كانلقد  اإلستعباد،

 . التنظیم من
 َوَزَیفَ  عسكریة، بطریقة َنَظَمُهمْ  لقد. سقوطه عند المالئكة ُثلث معه آِخذاً  اهللا ىعل لوسیفر َتَمَردَ  لقد. ب
 . )٦ أفسس رسالة( اهللا مملكة

 . )٣١: ١٢بشارة یوحنا (َرِئیُس َهَذا اْلَعاَلِم  هو اآلن إبلیس إن. ت
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 عن مفصولةٌ  أرواحٌ  بأنها یقول اآلخر والبعض ساقطة، مالئكة هي الشیاطین بأن البعض یقول. ث
 جازماً  رداً  الكتابیة الشواهد ُتعطي لم. قبلنا من عاشوا الذین أسالفنا من ربما أو البشري، الجنس أجساد

 . البشري الجنس في تسُكنْ  لكي ُتصمم لم الشیاطین فإن ذلك ومع الموضوع، هذا عن وحاسماً 
 بها یتحكم والتي الساقطة المالئكة تكون قد سویًة، اإلحتمالین ّال كِ  تكون قد بأنها أؤمن نيفأن لي بالنسبة

 ُمجرد فهذا تمامًا، ُمتأكداً  لستُ  ولكنني البشَر، َتْسكنُ  التي الَمْفُصولةَ  األرواحَ  تلك تكون وقد اآلن، إبلیس
 . ُمهماً  لیس التعریف هذا أن غیر إفتراض،

: ٩ الرؤیا سفر ،٢١-٢٠: ١٠ األولى كورنثوس رسالة. جداً  وقذرة نجسة كائنات هي الشیاطین إن. ج
 وَتْضِلیل إْغواء إلى جاِهَدةً  وتسعى الناس، بین واألخطاء العثرات بنشر أیضاً  األرواح هذه وتقوم ،٢٠

 ئة خاط فرضیات خالل من البشر بخداع الُمضِللة األرواح وتقوم ،١: ٤ األولى تیموثاوس رسالة. المؤمنین
 ُتصیب بأن للشیاطین وُیسمح نفسُه، الشیطان بعمل هذا ویتم الموتى، مع والتحدث التحاور بإمكانیة تُفید

 النجسة، باألفكار البشر بإغراء تقوم نجسة أرواح إنها. )١٦: ١٣ لوقا بشارة( أیضًا، باألمراض األجساد
 الدهر هذا نهایة في وسیقومون ،)٤٥: ١٢ متى بشارة( الشر، مستویات في ویختلفون ،)١: ١٠ متى بشارة(

 . )١٤: ١٦ الرؤیا سفر( ومسیحِه، اهللا ضد حربٍ  لشن اْلَعاَلِم َوُكلِّ اْلَمْسُكوَنةِ ُمُلوِك  بتحریض
  بفعله؟ سیقومون الذي ما. ٢

 سیندرج سیفعلونه ما وكل وُیهِلكون، سیسرقون، سیقتلون، فإنهم ،١٠: ١٠ یوحنا بشارة في ُذِكرَ  ما بحسب
 . الثالثة الفئات هذه تحت
 . أیضاً  الحیاة هذه في وبالموتبالموت الروحي . یذبحون. أ

 قلبك، داخل من اهللا كلمة ویسرقون لحیاتك، اهللا مشیئة یسرقون فهم أیضًا، سارقین ُهمْ . یسرقون. ب
 . والُممتلكات والسالم، والصحة، البكوریة، ویسرقون

 العائالت وُیهِلكونَ  واألمراض، والكحول واإلدمان بالُمخدرات ُیهِلكونها النفوس، ُیهِلكونَ  ُهم. ُیهِلكون. ت
 . اإلیدز مرض مثل واألوبئة الجنسیة، واإلعتداءات والقسوة، الُعنف خالل من

 وأغراضهم؟ أهدافهم ُیحققون كیف. ٣
 وَتحیا َتسُلكَ  أن خالل من اهللا عن إبعادك هو ُهنا الهدف إن. )١: ٤ متى بشارة( ُیجربونك إنهم. أ
 . اهللا عن بمعزلٍ 
 . )٤: ١٠ الثانیة كورنثوس رسالة( باألكاذیب لذهنك یتكلمون. ب
 . )٩: ٢ الثانیة تسالونیكي رسالة( األحداث على ویسیطرون یقودون. ت
 . )٤ مرقس بشارة( ُمثمرین، غیر لجعلهم المؤمنین تأثیر على القضاء بهدف الكلمة یسرقون أنهم. ث
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 ذوي األشخاص یستخدمون ما وغالباً  والشیاطین، النجسة لألرواح وجود ال بأنه الناس ُیقِنعون. ج
 كان الكنائس في ُأناسٍ  مع تقابلت لقد. المؤمنین حتى وأحیاناً  لطیٍف، بشكلٍ  یظهروا ما لكي البريء المظهر
 َیَدعونَ  وكانوا حقیقیًا، لیس بأسره الروحي والعالم الشیاطین بأن أخبروني إذ علیهم واضحاً  الشیطاني التأثیر

 . البشر ُصنع من شيء هو الشر بأن
َألنَّ ُأْجَرَة اْلَخِطیَِّة ِهَي (. علیك یسوع سیطرة ولتقلیل علیك سیطرتهم تزداد ما لكي ُتخطئ بأن یقنعونك. ح
 ٢٣: ٦، رسالة رومیة )َمْوتٌ 

 ویتهمون ،)١٠-٩: ٢ تسالونیكي ورسالة ٤٤: ٨ یوحنا بشارة( األبریاء على ویفترون یكذبون أنهم. خ
 متى بشارة ،)ِفیِه َشْیَطانٌ : َألنَُّه َجاَء ُیوَحنَّا َال َیْأُكُل َوَال َیْشَرُب َفَیُقوُلونَ ( ِفیِه َشْیَطاٌن، مجنون بأنه أیضاً  یسوع
الشََّیاِطیِن ُیْخِرُج ِإنَّ َمَعُه َبْعَلَزُبوَل َوإِنَُّه ِبَرِئیِس «: َوَأمَّا اْلَكَتَبُة الَِّذیَن َنَزُلوا ِمْن ُأوُرَشِلیَم َفَقاُلوا(. ١٨: ١١

 . ٢٢: ٣ مرقس بشارة ،)»الشََّیاِطینَ 
 . الخطیئة لُمرتكب وٕاعطاءها للضحیة والمعنویة األخالقیة الُسلطة بأخذ یقومون. د
 أو البخت وقراءة الطالع، الروك، موسیقى مثل قوتهم استخدام على الناس وُیشجعون ُیمكنون. ذ

 . إلخ الُمستقبل،
 . وذهنیاً  عاطفیًا، جسدیًا، الناَس  ُیعذبونَ . ر
 ویقومون ومشاعره، عقله، إرادته، في الكامل بالتحكم ویقومون الشخص، بإرادة ویتالعبون ُیسیطرون. ز

 . َكِذَبُهمْ  لُیصِدقَ  نفسهُ  ُیَكِذبَ  الشخص ویجعلون الشخص، ذلك خالل من عملهم وینفذون
 . الدقیقة الحقیقیة الُسلطة وینتهكون ُمزیفة ُسلطةً  یتخذون ُهم. س
 أن یستطیع وال ُمبتِكرًا، لیس فهو اهللا، عمل بأنها تبدو التي ُمزیفةٌ  كثیرةٌ  صورٌ  لدیه الشیطان إن. ش

 . اهللا َیصَنَعهُ  ما وتحریف َنسخْ  هوَ  به یقومُ  ما وكل شیئًا، یخلق
حول الجرح، وهذا ما تفعلُه فالُذباُب یتجمُع . َبْعَلَزُبوَل، والتي تعني رئیس الُذباب الشیطان ُیسمى. ص

الشیاطین أیضًا بالضبط، فُهم یبحثون عن الناس المجروحین، وعلى سبیل المثال، الناس الذین لدیهم روح 
 . الرفض وعدم القبول فیحومون حولهم

 . إن الحل والجواب هو أن ُتخِضَع نفسك لشفاء اهللا الداخلي الذي هو بالفعل ُمتاٌح لك
 :ُمزیفة التي یستخدمها الشیطانبعض األمور والصور ال

الشیطان لدیه القدرة على إظهار وٕاحداث أمورًا خارقة للطبیعة، مما یجعل بعض المؤمنین یتعجبون إن 
بأعماله الخارقة، وجعل البعض اآلخر یخشون من كل األعمال الخارقة للطبیعة لكي یفوتهم عمل الروح 

 . الُقُدس الحقیقي
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ات التي ُیمكننا من خاللها أن ُنمیز ما بین عمل الروح القدس وعمل األرواح ختبار إلُهناك العدید من اإن 
 ُهنا إن الروح القدس موجودٌ . تتكلم عن روح التشویش ٣٣: ١٤رسالة كورنثوس األولى . الشریرة والشیاطین

 یتماشى القدس الروح عمل وٕان ُأخرى، أغراضٍ  أي ألجل ولیس لنا حقیقیاً  المسیح یسوع یجعل أن ألجل
" َیُسوٍع آَخرَ " ولیس دائماً  الحقیقي یسوع ُیَمِجدُ  القدس الروح وٕان الُمقدس، الكتاب في ُذِكرَ  ما مع دائماً  ویتوافق

 تعترف ولن عذراء، من ولد قد یسوع بأن تعترف لن والبدع الهرطقات إن. )٤: ١١ الثانیة كورنثوس رسالة(
 هذا یكون ما وعادةً . األموات بین من قام الذي الوحید اهللا إبن هو وأنهُ  الجسد، في َظَهرَ  الذي اهللا هو بأنه
 . )٣-٢: ٤ األولى یوحنا رسالة( والُمزیف الحقیقي العمل بین الفاصل الخط هو

 . الشیاطین عمل وطبیعة التحریر عن األمثلة بعض. ٤
 . )٢٩: ٧ مرقس بشارة( إبنتها ألجلِ  ُأمٍ  إیمانِ  بواسطة الشیطان یسوع َطَردَ  لقد. أ

بشارة مرقس (ُكوَرِة اْلَجَدِریِّیَن، َفَخَرَجِت اَألْرَواُح النَِّجَسُة َوَدَخَلْت ِفي اْلَخَناِزیِر  مجنون یسوع حرر لقد. ب
٢٠-١: ٥( . 

 . َتَكلََّم اَألْخَرُس عندما خرَج الشیطانُ  ٣٣-٣٢: ٩في بشارة متى . ت
 . لتالمیذِه لكي ُیخِرجوا الشیاطینأعطى یسوع ُسلطانًا  ٨: ١٠في بشارة متى . ث
 . اإلبن الذي ِبِه ُروٌح َأْخَرٌس ُمْنُذ ِصَباهُ  ٢٩-١٧: ٩في بشارة مرقس . ج
ُأنظر إلى سفر المزامیر . توجد أیضًا في العهد القدیم بعض النماذج والصور لطبیعة عمل الشیاطین. ح

مثلة الواضحة في حروب العهد القدیم، وغیرها من الكثیر، وتتمثل بعضًا من هذه األ ٦٤، ٥٩، ٥٦، ١٠
إقرأ هذه القصص جیدًا وَضْع الشیاطیَن في أدواِر . بعض األسباط والقبائل، وبعض الناس مثل إیزابل وبلعام

 . أعداء شعب اهللا
 كیَف َیْحُصلوَن الشیاطیَن على موِطَئ َقَدٍم في حیاِتَك؟. ٥
إن . موِطَئ َقَدٍم، ولكن أسوأ الخطایا هي الخطایا الجنسیةإن جمیع الخطایا ُتعطي للشیاطین . خطیئتك. أ

 . األفعال الجنسیة َتْربُط شخصان سویًة روحیًا َعلى َنحٍو فرید جداً 
إن الشیاطین تتبع العائالت ألجیاٍل عدیدة، ولدیها . )خطایا اآلباء واألجداد(خطایا األجیال السابقة . ب

إن العبادات . )بحسب قانون المیراث(س اللعنات واألمراض فیها ُكل الحق في أن تقوم ِبَحقِن وَنقل نف
الشیطانیة مبنیة على عبادة أرواح األجداد بهدف إدامة اللعنات وُحكم السیطرة على العائالت، وُهم یقومون 

إن . بخداع الناس وحتى المؤمنین بأن علیهم أن یدفعوا أمواًال للَعرافین والسحرة ألجل طلب المعونة والحمایة
البعض من الناس یقومون بشراء المشروبات وبعض المواد كوسیلة للحمایة والحصول على البركات، هؤالء 
الناس یظنون بأنه سُیمكنهم الحصول على البركات والحمایة من الشیطان نفسُه من خالل إتصالهم بأرواح 
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ُسجناءًا لعدو أرواحهم الذي هو  أسالفهم وأجدادهم غیر ُمدركین بأن ما سیحدث هو العكس تمامًا، وُیصبحون
 ! الشیطان

ُتصّمُم إلبقاء وٕادامة اللعناِت على ) ماردي جراس(إن أكثر المهرجاناِت التي ُتقام في أمیركا مثل 
ّم َشمْل العائالت ُیستخدم أیضًا من ِقَبْل الشیاطین ألجل إدامة المناطِق واألقالیم، وفي أحیاٍن كثیرٍة فإن لَ 

التي تأتي بالوراثة من  إن اللعنات. توجُد مهرجاناٌت وٕاحتفاالٌت خاصة تُقاُم للسحر والشعوذةلعنات العائلة، و 
األسالف واألجداد هي الطریقة األساسیة واألقوى لبقاء الشیاطین في العائالت، وغالبًا ما تسعى وُتحاِوُل 

ائالت أثناء سنوات الُمراهقة، وفي هذا األرواح الشریرة التي تنتقل عبر األجیال أن تَأِسَر الشباَب في أغلب الع
َیظَهُر التمّرُد بوضوٍح جدًا في حیاة هؤالء الشباب الُمراهقین، وٕان لم تستطیْع األرواح الشریرة من تحقیق  الوقتُ 

أهدافها في هذه المرحلة من الُعمر في حیاة الشباب، فستقوم بالمحاولة مرًة ُأخرى الحقًا خالل فترة الحیاِة 
  .القادمة

ُكْن َحِذرًا من أفراد العائلة . هذه النصیحة ألولئك الذین ُیریدوَن حقًا بأن یكونوا أحرارًا، الُحریة بشكٍل جذريٍ 
الحسنو النّیِة الذین ُیحاوُلون الَسْیَطَرة على َأو التَأثیر على حیاِتَك َأو حیاة أطفاِلَك، فأنا أستطیع أن َأْشهَد 

أن تسمح لشخص الروح القدس وقدرتُه وسلطانُه بأن یتحكم بحیاتك شخصیًا بذلك، وأنتبه ألن تجعل و 
 . الشخصیة وبحیاة أطفاِلَك أیضاً 

 . بالخطایا التي ُترّوُج للنشاِط الشیطاِني إن هذا العالم مليءٌ . خطایا هذا العالم. ت
وسیلة شائعة ُهناك . األحمال واألثقال أو اإلضطهاد والقمع الذي ُیمكن أن تتلقاُه من شخٍص آخرَ . ث

/ جدًا یستخدمها الشیطان أال وهَي اإلعتداء الجنسي في مرحلة ِسْن الشباب وهكذا فأنه َیحظى بالدخول لحیاتهُ 
إن الِحمْل لیس ذنبًا إقترفَتُه أنَت، بل باألحرى هو إضطهاٌد وقمٌع . بهذه الطریقة باقي فترة الحیاة أو حیاتها

 . ُیجرى ضدك من خالل خطیئِة شخٍص آخر
ُتعطیِه إهتمامًا وتركیزًا أكثر  شيءأَي ُیمكن أن یكوَن ) الَصَنمْ (إن . من خالل َصَنٍم یوجُد في حیاتك. ج

، وقد یكوَن شخصًا ما في حیاتك، أو سلوٍك وَطبٍع ُمعیٍن، أوعادٍة ُمعینة، أو حتى طائفة أو فئة من اهللا نفسهُ 
 . ُمعینة تنتمي إلیها

على حیاته فأنه سیكون  وربٍ  شخٍص ال یخضع لیسوع المسیح كسیدٍ  إن أيَ . التمُرد ضد الُسلطة. ح
كان على آدم أن ُیمارس ُسلطتُه لقد . لقد خدع الشیطان حواء، وحواء خدعت آدم. تحت سیطرة كائٍن آخر

ِهر ة األصلیة ُتظإن الخطی. وسیادتُه على الشیطان ولكنُه لم یفعل ذلك في الواقع، ولم ُیمارس آدم ُسلطتهُ 
ة ُمرتبطان إرتباطًا وثیقًا ببعضهما البعض، ومن الواضح جدًا أنه كان ینبغي ح كیف إن الُسلطة والخطیبوضو 

 . )شجرة الحیاة(لكالُهما أن یخضعا لُسلطان كلمة اهللا 
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كان لدینا شیاطین قبل  ذاوُعرضًة للهجوم من الشیاطین، فإ من الُممكن أن یكون المؤمنون ُضعفاءَ . خ
تكون ُهناك فترة من الوقت قبل الحصول على التحریر، والبعض اآلخر ال یحصلون على مجیئنا للمسیح فس

من الواضح بأن . التحریر نهائیًا بسبب عدم إستسالمهم وخضوعهم بالكامل لحقیقة أنهم ال یریدون اإلنتظار
ولیس المهم إن ُكنا المؤمنین ال ُیمكن أن ُیمَتَلكوا من قبل الشیاطین ولكن ُیمكن أن یقعوا تحت تأثیرهم، 

، لكن ما یهم هو أن ذلك ن أو ما شابهمِ  أو واقٌع تحت تأثیٍر أو ُمضَطَهداً ن مِ  نستخدم الُمصَطَلح ُممَتَلكٌ 
 . َنْعرُف َكیَف َنتخّلُص ِمْن نشاطاِتهم في حیاِتنا

بعد إیماننا  هذه الشواهد الكتابیة تؤكد بأننا نحُن كمؤمنین الِزلنا ُعرَضًة للهجوم الشیطاني حتىإن 
وَح َیُقوُل َصِریحاً (. بالمسیح تَاِبِعیَن َأْرَواحًا ُمِضلًَّة  ِإنَُّه ِفي اَألْزِمَنِة اَألِخیَرِة َیْرَتدُّ َقْوٌم َعِن اِإلیَماِن،: َوَلِكنَّ الرُّ

ْصَمُكْم َكَأَسٍد زَاِئٍر، َیُجوُل ُاْصُحوا َواْسَهُروا َألنَّ ِإْبِلیَس خَ ( ١: ٤، رسالة تیموثاوس األولى )َوَتَعاِلیَم َشَیاِطینَ 
َوَلِكنَِّني َأَخاُف َأنَُّه َكَما َخَدَعِت اْلَحیَُّة َحوَّاَء ِبَمْكرَِها، (. ٨: ٥، رسالة بطرس األولى )ُمْلَتِمسًا َمْن َیْبَتِلُعُه ُهوَ 

ِإْن َكاَن اآلِتي َیْكِرُز ِبَیُسوٍع آَخَر َلْم َنْكِرْز ِبِه، َأْو  َفِإنَّهُ . َهَكَذا ُتْفَسُد َأْذَهاُنُكْم َعِن اْلَبَساَطِة الَِّتي ِفي اْلَمِسیحِ 
، رسالة كورنثوس )ُكْنُتْم تَْأُخُذوَن ُروحًا آَخَر َلْم تَْأُخُذوُه، َأْو ِإْنِجیًال آَخَر َلْم َتْقَبُلوُه، َفَحَسنًا ُكْنُتْم َتْحَتِمُلونَ 

 ٤-٣: ١١الثانیة 
فقط عندما  یحمیناإن دم یسوع المسیح . النعم و . یحمي المؤمنین یقول البعض بأن دم یسوع المسیح

وِح ِللطَّاَعِة، َوَرشِّ َدِم َیُسوَع اْلَمِسیحِ (. الطاعةنسلك في  . ِبُمْقَتَضى ِعْلِم اِهللا اآلِب السَّاِبِق، ِفي َتْقِدیِس الرُّ
 . أي المؤمنین الذین یحتاجون إلى التحریر. ٢: ١، رسالة بطرس األولى )ِلُتْكَثْر َلُكُم النِّْعَمُة َوالسََّالمُ 

 ما الذي بإمكانك أن تفعلُه إذًا؟. ٦
عندما خدع الشیطان آدم وحواء وَجَعَلُهْم ُیخِطئون، فقد َحظَي بسیادٍة تامٍة علیهما وعلى الجنس البشري 

الشیطان سیبقى هو إن فهو أقوى من ُمجرد إنسان، وطالما إن الخطیئة موجودة ولم یتم التعامل معها ف. ُكَلهُ 
َعَرفنا هذه الحقیقة  ذالقد َحَمَل یسوع خطایانا على الصلیب وَدَفَع ثمن العقاب كامًال، وإ . الُمسیطر والمسؤول

 . وأطعناها فسنتحرر من األرواح الشریرة والشیاطین
م من أن هذا ُمحتمل إن التحریر ال یعني دائمًا أن َیَضَع أحٌد یدیِه علینا ویطُرد الشیاطین ِبُعنٍف بالرغ

الحدوث وَیْحُدُث في أغلب األحیان، إال أنُه توجُد ُطُرٌق ُأخرى نستطیُع من خاللها أن نقوُم نحُن بتحریر 
 . أنُفِسنا
ماِرْس الِصدْق والحق مهما كلف األمر، فعندما تكذب فأنك بذلك َتجعُل . إعترف بخطیئتك. ُكْن صاِدقاً . أ

 . من الشیطان أبًا لكَ 
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مثل الموسیقى، الفن اإلباحي، : ْنَدَك والزال بكل ما هو شیطانيٌ ترْك أّي إتصاٍل َكاَن عِ اتخلى عن و . ب
الخالعة، الدعارة، التلفزیون، األفالم، الُمخدرات، الكحول، قراءة الطالع واألبراج، قراءة البخت والُمستقبل، 

 . األلعاب الورقیة، إلخ
بإمكاننا أن . عائلیة ُیمكن أن تتسبب في تتاُبع وٕاستمرار اللعنات ترك أیة عالقات وروابطاتخلى عن و . ت

 . نكون ُلطفاء وُمهذبین مع أفراد العائلة دون أن نستقبل لعناتهم
ُكن قریبًا لیسوع من خالل الصالة، وكلمتُه، واألصدقاء الجیدین، ومجموعات الكنیسة، وٕابِق على . ث

 . ساحة الحرب الروحیة ذهنك ُممتلئًا من أمور اهللا ألن الذهن هو
ُكْن ُمنفتحًا لُكل ما یرید اهللا أن ُیحررك منُه، وأرغب بأن تكون ُحرًا وال َتِحْد وتُقیْد اهللا، فإن لدیه ُطُرقًا . ج

 . )٤بشارة لوقا (. إن ُمهمتُه هي أن ُیحررك بالتمام. كثیرًة لتحریرك
هم ال یمألون أنفسهم من كلمة اهللا في بعض األحیان یتخلص الناس ویتحررون من الشیاطین لكن. ح

. السابق بسبعة أضعافٍ  وأسلوب الحیاة الُمقدسة، وفي مثل هذه الحالة فأن الشیاطین ترجع بصورة أسوأ من
وُح النَِّجُس ِمَن اِإلْنَساِن َیْجتَاُز ِفي َأَماِكَن َلْیَس ِفیَها َماٌء َیْطُلُب رَاَحًة َوإِْذ َال َیجِ ( َأْرِجُع : َیُقولُ  دُ َمَتى َخَرَج الرُّ

ُثمَّ َیْذَهُب َوَیْأُخُذ َسْبَعَة َأْرَواٍح ُأَخَر َأَشرَّ ِمْنُه َفَتْدُخُل . َفَیْأِتي َوَیِجُدُه َمْكُنوسًا ُمَزیَّناً  ِإَلى َبْیِتي الَِّذي َخَرْجُت ِمْنُه،
 ٢٦-٢٤: ١١، بشارة لوقا !)َأَواِئِلهِ َوَتْسُكُن ُهَناَك َفَتِصیُر َأَواِخُر َذِلَك اِإلْنَساِن َأَشرَّ ِمْن 

إن كلمة یسوع المسیح أخرجت األرواح الشریرة والشیاطین . مع ذلك، توجُد طریقٌة عملیٌة وآمنٌة للتحریر
أستطیع شخصیًا أن ُأبرِهَن لك صحة هذه . معك الشيء، وبإمكانها أن تصنع نفس ١٦: ٨في بشارة متى 

ُتمًال قبل أن تُفِرَغها، فلیس ُهناك أیة خطٍر بوجود مساحة فارغة ُیمكن أن الطریقة، فإن ُقمَت بملئ حاویًة ما 
بمادٍة ُأخرى، وكذلك الحال إن إمتألت أنت من كلمة اهللا، فلن یؤدي ذلك فقط إلى خروج الشیاطین، بل أیضًا 

 . سوف لن تكون ُهناك مساحة فارغة متروكة لهم لیعودوا إلیها
، بشارة )َقدَُّموا ِإَلْیِه َمَجاِنیَن َكِثیِریَن َفَأْخَرَج اَألْرَواَح ِبَكِلَمٍة َوَجِمیَع اْلَمْرَضى َشَفاُهمْ َوَلمَّا َصاَر اْلَمَساُء ( 
 . إن الَتَشُبْع من كلمة اهللا سوف یدفع بالشیاطین إلى خارج حیاتك. ١٦: ٨متى 

ة هذه الطریقِة اآلن حتى وٕان ُكنت تعتقد اآلن أَودُّ َأْن َأْدعَو ُكّل قارٍئ للَتصمیم على اإلشِتراك في ُممارس
 . بأنه ال توجُد لدیك أیَة مشاِكَل، وفي الواقع ال ُیمكنك أن تكون ُمتأكدًا ُكل التأكید من ذلك أبداً 

َدع الكلمة تتدفق . في قلبك على أن تمتلئ من كلمة اهللا لكي ما تَفیَض من كلمته مْ مِ صَ . إفعل هذا فقط
رأ هذه الشواهد الكتابیة، إستمع إلى الشرائط، إحفظ الكلمة عن ظهر قلٍب، ضعها على إق. بأیِة طریقٍة ُممكنة

بهذه الطریقة ستطُرُد كلمة اهللا ُكَل روٍح . شفتیَك، تأمل فیها نهارًا ولیًال، ِطْع الكلمة، إفعل ما تقولُه لك الكلمة
 . غیَر نقٍي وغیر طاهٍر من حیاتك
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 . )٨: ١سفر أعمال الرسل (ون لدیك القوة للُنصرة والَغَلبة إمتلئ من الروح القدس لكي ما تك. خ
 . )١٧: ١٦بشارة مرقس (لقد أعطانا یسوع القوة والُسلطان لطرد الشیاطین . د
لیست الشیاطین سببًا في . بقینا قریبین من یسوع ذابإمكاننا أن نكتشف وجوَد شیاطیٍن في حیاتنا إ. ذ

جمیع األمراض، فالمشاكل الطبیعیة َأو قضایا أسلوِب الحیاة ُیْمِكُن َأْن ُیسّببا األمراَض أیضًا، والسلوك 
، ومع ذلك، فأن ُتِرَكْت إحدى هذه المشاكل دون "طبیعتنا الجسدیة"والشریر ُیمكن أن یكون بسبب  ئالخاط

ینبغي علینا أن ُنراِقَب وأن نلَتِزَم بسلوكیاتنا، والعادات التي ال . للشیاطین حٍل فُیمكْن أن تكون الحقًا َمدَخالً 
دون الُحُصول  االستمرارال َتْسمْح للكآبِة ب. ُیمكننا التغلب علیها، والرغبات، ومشاعر الخوف التي ُتضایقنا

ال ُتخفي . ها جمیعهاال َتحِمل في داخلك مشاعر اإلنتحار أو الدمار أو القتل بل تخلص من. على ُمساعدة
علیك أن تحُصل . لدیك، والجنس الُمفرط، بل وحتى ُممارسة الجنس مع نفسك مشاعَر الشذوذ الجنسي التي

 !على ُمساعدة للتخلص من جمیع هذه األمور
  .لقد دمَر وهزَم اُهللا الشیطانَ . ٧
 ماذا یعني أن اهللا أهَلَك الشیطاَن؟ وكیف ُیمكن لدم یسوع المسیح أن ُیعطینا القوة؟ 
 َذاَك الَِّذي َلُه َفِإْذ َقْد َتَشاَرَك اَألْوَالُد ِفي اللَّْحِم َوالدَِّم اْشَتَرَك ُهَو َأْیضًا َكَذِلَك ِفیِهَما، ِلَكْي ُیِبیَد ِباْلَمْوتِ (

، )َوُیْعِتَق ُأوَلِئَك الَِّذیَن َخْوفًا ِمَن اْلَمْوِت َكاُنوا َجِمیعًا ُكلَّ َحَیاِتِهْم َتْحَت اْلُعُبوِدیَّةِ  ْبِلیَس،ُسْلَطاُن اْلَمْوِت، َأْي إِ 
 ١٥-١٤: ٢رسالة العبرانیین 

َمِسیَح َبْعَدَما ُأِقیَم ِمَن اَألْمَواِت َعاِلِمیَن َأنَّ الْ . َفِإْن ُكنَّا َقْد ُمْتَنا َمَع اْلَمِسیِح ُنْؤِمُن َأنََّنا َسَنْحَیا َأْیضًا َمَعهُ (
َألنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َماَتُه َقْد َماَتُه ِلْلَخِطیَِّة َمرًَّة َواِحَدًة َواْلَحَیاُة الَِّتي . َال َیُسوُد َعَلْیِه اْلَمْوُت َبْعدُ . َال َیُموُت َأْیضاً 

ْیضًا اْحِسُبوا َأْنُفَسُكْم َأْمَواتًا َعِن اْلَخِطیَِّة َوَلِكْن َأْحَیاًء ِللَِّه ِباْلَمِسیِح َیُسوَع َكَذِلَك َأْنُتْم أَ . َیْحَیاَها َفَیْحَیاَها ِللَّهِ 
 ١١-٨: ٦، رسالة رومیة )َربَِّنا

ماذا یعني ذلك في الواقع؟ إن الشیطان یبدو . "َهَلكَ "إن هذه الشواهد الكتابیة تؤكد بأن الشیطان قد 
 . ل عملُه أال وهو تدمیر حیاة اآلخرینوكأنُه یبحُث جاهدًا لیعم

زال الشیطان یبحُث یكیف یفعل یسوع ذلك؟ ال. ُیهلك أو ُیدمر معناها أن ُیبِطْل قوتُه ویجعلها غیر فعالة
عندما قام یسوع من بین األموات كان أوَل مولوٍد ُصِنَف في النسل البشري . جاهدًا لُیدمر حیاة الناس اآلخرین

، فقد وضع یسوع طبیعًة جدیدًة في داخلك عندما ولدت من جدید، وهذه الطبیعة هي )الجدیدةالخلیقة (الجدید 
أعظم وأسمى من األرواح الشریرة والشیاطین، ولقد قتلت الشیاطین النسل األول الذي هو من آدم في یسوع 

طالقًا، وكل ما إن إبلیس وُكل الشیاطین لیس لدیهم إیَة ُسلطاٍن على الخلیقة الجدیدة إ. على الصلیب
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عندما قام یسوع من بین األموات أبَطَل ُكل قوى الشیطان التي كانت . یستطیعون فعله هو أن یكذبوا علینا
 . )حیاة القیامة والَغَلَبة(ُتحاربُه، ووضع تلك الحیاة نفسها في داخلك 

 : إن كلمة ُیدِمر أو ُیهلك ُتَعَرْف على النحو التالي
، عدیم النشاط، عدیم التأثیر، غیر فعال، ستخدامعن العمل، عدیم الفائدة واالأن ُیَعِطْل، ُیبِطل . ١
 . ُمَعَطل
 . بال كفاءة أو تأثیر الشيءأن یتسبب في جعل الشخص أو . أ١
 . أن ُیجِرْد من القوة، والتأثیر، والُسلطان. ب١

في َتَذُكْر وتصویر ما تعنیه هذا مثاٌل ُمضحٌك وُمناٍف للعقل تمامًا ولكنُه من الُممكن أن ُیساعدنا إن 
 . "یهدمأو  ُیدمر"بالفعل كلمة 

دعنا نقول بأنك قطٌة، والشیطاُن كلٌب كبیُر الحجِم یقوم بُمضایقتك، وُیبقیك هاربًا، وَیْجعُلك َتختبُئ دائمًا، 
 . وهو یقوم أیضًا بسرقة طعامَك، وأخیرًا قاَم هذا الكلب بقتلكَ 

أي القطة، ولكنك هذه ) أنت(جزة خارقة للطبیعة، ُقمَت من بین األموات ثم بعد ذلك، وفجأًة من خالل ُمع
واآلن، یأتي علیك نفس هذا الكلب فیراَك وَیهُرُب ألنه یعرُف ! المرة لم تُكن عبارة عن قطة، بل ُكنَت أسداً 

جعلتُه عدیم بهذه الطریقة فقد تمت هزیمة الكلب وتدمیرُه، أي لقد ! بأنك تستطیُع أن تقتلُه في أیِة لحظةٍ 
 !النشاط، عدیم التأثیر، غیر فعال، ُمَعَطٌل، بال كفاءة أو تأثیر، وُمجرٌد من القوة، والتأثیر، والُسلطان

یأتي علیك ویخدعك قائًال بأنك الزلَت قطًة ولسَت . واآلن تخیل معي، ماذا لو جاءك هذا الكلب بخطٍة ما
كالقطة فعًال؟ هذا بالفعل ما یفعلُه الشیطان الُمَمَثْل ماذا سیحدث لو جعلك الكلب تتصرَف . أسدًا حقیقیاً 

 . بالكلب مع العدید من المؤمنین
التي ماتت، وُمباشرًة وقبل أن یموت َحِبَل ِبَك وبي في حقل " القطة"تخیل فقط بأن یسوع كان تلك 

ذلك الحال معنا أیضًا َجْثَسْیَماِني، وعندما مات وقام من بین األموات أصبح ِبكر القائمین من األموات، وك
 . عندما ولدنا من جدید، فنحُن أسوٌد أیضاً 

، )الَِّذي ُهَو اْلَبَداَءُة، ِبْكٌر ِمَن اَألْمَواِت، ِلَكْي َیُكوَن ُهَو ُمَتَقدِّمًا ِفي ُكلِّ َشْيءٍ . اْلَكِنیَسةِ : َوُهَو رَْأُس اْلَجَسدِ (
 ١٨: ١رسالة كولوسي 

مة وعلى یسوع لكي ما نحفظ هذه الحقائق في قلوبنا دائمًا، وٕان ابتعدنا نحتاج أن ُنبقي تركیزنا على الكل
 .بتركیزنا عن هذه الحقائق َفَسنَنَجِرُف بأكاذیب العالم وَنضَعُف وُنصِبُح ُعرَضًة للهجوم الشیطاني

 
  

۱۳۷ 



 التحریر -الفصل العاشر 

 . الُمهم بالنسبة لنا الشيءإن معرفة یسوع هي . ٨
َبِل الَِّذي َیْفَعُل ِإرَاَدَة َأِبي الَِّذي ِفي . َیا َربُّ َیْدُخُل َمَلُكوَت السََّماَواتِ َیا َربُّ : َلْیَس ُكلُّ َمْن َیُقوُل ِلي(

َیا َربُّ َیا َربُّ أََلْیَس ِباْسِمَك َتَنبَّْأَنا َوِباْسِمَك َأْخَرْجَنا َشَیاِطیَن : َكِثیُروَن َسَیُقوُلوَن ِلي ِفي َذِلَك اْلَیْومِ . السََّماَواتِ 
، بشارة !)اْذَهُبوا َعنِّي َیا َفاِعِلي اِإلْثمِ ! ِإنِّي َلْم َأْعِرْفُكْم َقطُّ : َفِحیَنِئٍذ ُأَصرُِّح َلُهمْ  َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثیرًَة؟ َوِباْسِمكَ 

 ٢٣-٢١: ٧متى 
 . صلي هذه الصالة بإنتظاٍم وبصوٍت مسموعٍ . صالة

أؤمن بأنك أتیت إلى األرض كاهللا الظاهر في الجسد  إنني. أعترف بأنك ربي وُمخلصي إننيیا یسوع 
أشكرك ألجل غفرانك لي من خالل حمل . ئةالخاطوبأنك ُمَت على الصلیب لتأخذ مكاني بسبب حیاتي 

 . أشكرك على الحیاة األبدیة. خطایاي على نفسك

قداتي الدینیة ، وال حتى ُمعتدرك بأنه ال یوجد شيٌء صالٌح فيَّ إنني أُ . أشكرك ألجل رحمتك ونعمتك
 . إن مجیئك إلى حیاتي من خالل الوالدة الجدیدة هو فقط من ُیعطیني الحق في الثبات معك. السابقة

هذه الخطایا  حوتَ أشكرك ألنك مَ . )تكلم بها بصوت مسموع(. إنني أعترف اآلن بخطایاي التي أعلم بها
 . أرجع عن طرقي القدیمة وٕاننيألنني أعترف وأتوب عنها، 

 أغفر لجمیع أولئك الذین رفضوني، وأساءوا إستغاللي وُمعاملتي، وصنعوا الشر ضدي، وأخطأوا إليَّ إنني 
 . بأیة طریقة صغیرًة كانت أم كبیرة

أو العبادات /و الخاطئةإنني بذلك أكسر كل قیود وروابط نفسیة كانت لدي مع الناس األشرار والدیانات 
یة التي نالت حصونًا في حیاتي بسبب هذه العالقات الشریرة بأن وٕانني أتكلم لجمیع القوى الروح. الُمضلة

 . ُتغادرني بإسم یسوع

شكرًا ألجل . عني جمیع هذه اللعنات التي ورثتها أو التي جلبتها أنا على حیاتي لتَ مَ ك حَ نأشكرك أل
. الشعور بها اآلنإنني أقبلها وأؤمن بها حتى وٕان كنت غیر قادر على رؤیتها أو . ذبیحتك العجیبة من أجلي

 . إنني أؤمن فقط بحقیقة كلمتك، وبتلك الحقیقة أؤمن وأتكل علیك

إنني ُأسلم . ة ومودة معكحیاتي عبارة عن عالقة حدیث وحمیمإمألني اآلن بروحك القدوس لتكون 
 . ١٢نفسي، وجسدي، وروحي لك، وسُأقدم حیاتي یومیًا كذبیحة حیة وفقًا لما تقوله رسالة رومیة 
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إنني ُأدرك بأن اإللتزام یعني . ، إنني أتعهد بأن ألتزم بكلمتك الحیةهي إنني أؤمن بأنك تسكن فيَّ یا إل
 . بحاجة لذلك إنني أعرف بأن كلمتك سُتجدد ذهني یومیًا، و إنني. اإلستقرار والعیش في

 . إنني أشكرك اآلن یا إلهي الحبیب

 . آمین
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 الحادي عشرالفصل 
 المعمودیة بالروح القدس

 
ُدُكْم ِبَماٍء َوَلِكْن َیْأِتي َمْن ُهَو َأْقَوى ِمنِّي الَِّذي َلْسُت : َقاَل ُیوَحنَّا ِلْلَجِمیعِ (: قال ُیوَحنَّا المعمدان َأَنا ُأَعمِّ

وِح اْلُقُدِس . َأْهًال َأْن َأُحلَّ ُسُیوَر ِحَذاِئهِ  ُدُكْم ِبالرُّ  ١٦: ٣بشارة لوقا  ،)َوَنارٍ ُهَو َسُیَعمِّ
، ١٤إن العدید من المؤمنین لم ُیدِركوا بعض األمور الُمفتاحیة التي قالها یسوع لتالمیذِه في بشارة یوحنا 

لقد كان یسوع یعرف بأنه كان سُیقَتُل، وبأنُه سیقوم من بین األموات وسیعوُد ثانیًة، وكان یعرف . ١٦و  ١٥
 . ِسَل الروح القدس لیأخذ مكانهُ بأنه سیرحُل مرًة ثانیًة لُیر 

. َال َأْتُرُكُكْم َیتَاَمى(. أننا یتامى ما لم نختبر حضورهبلقد قال الكلمات التالیة ألنُه كان ُمدركًا بأننا سنشعر 
 ١٨: ١٤، بشارة یوحنا )ِإنِّي آِتي ِإَلْیُكمْ 

َألنَّ ُیوَحنَّا َعمََّد ِباْلَماِء َوَأمَّا َأْنُتْم ( .لقد قال لتالمیذُه قبل أن یرتفع عنهم بأنه سُیعَمَدُهْم بالروح القدس
وِح اْلُقُدِس َلْیَس َبْعَد َهِذِه اَألیَّاِم ِبَكِثیرٍ   ٥: ١، سفر أعمال الرسل )َفَسَتَتَعمَُّدوَن ِبالرُّ

وُح اْلُقُدُس َعَلْیُكْم َوَتُكوُنوَن ِلي شُ ( ُهودًا ِفي ُأوُرَشِلیَم َوِفي ُكلِّ اْلَیُهوِدیَِّة َلِكنَُّكْم َسَتَناُلوَن ُقوًَّة َمَتى َحلَّ الرُّ
 ٨: ١، سفر أعمال الرسل )َوالسَّاِمَرِة َوإَِلى َأْقَصى اَألْرضِ 

أي (ولقد َوَضَح لهم بأن الروح القدس سیأخذ مكانُه ویجعلُه ، لقد قال لهم بأن ال یقلقوا بعد رحیله عنهم
 ٢٦-١٦: ١٤یسوع لهم في بشارة یوحنا  إقرأ ما قاله. حقیقیًا لهم) یسوع، اهللا اآلب

لقد قال یسوع لتالمیذُه بأن الروح القدس سیجعلُه حقیقیًا لُهم، وأنا أؤمن بأن هذا هو الغرض الرئیسي 
  .من معمودیة الروح القدس

ِمْن ِعْنِد اآلِب َیْنَبِثُق َفُهَو َیْشَهُد َوَمَتى َجاَء اْلُمَعزِّي الَِّذي َسُأْرِسُلُه َأَنا ِإَلْیُكْم ِمَن اآلِب ُروُح اْلَحقِّ الَِّذي (
 ٢٦: ١٥، بشارة یوحنا )ِلي

ي َوَلِكْن ِإْن َذَهْبُت ُأْرِسُلُه َلِكنِّي َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ ِإنَُّه َخْیٌر َلُكْم َأْن َأْنَطِلَق َألنَُّه ِإْن َلْم َأْنَطِلْق َال َیْأِتیُكُم اْلُمَعزِّ (
 ٧: ١٦نا ، بشارة یوح)ِإَلْیُكمْ 

إن . لقد عاَد على هیئة الروح القدس! لقد فعل ذلك بالفعل. لقد قال یسوع لتالمیذُه بأنه سیعوُد قریباً 
إن الروح القدس له القدرة . الروح القدس ویسوع لیسا شخصین ُمختلفین، بل إنهما واحٌد، ولكن بهیئة ُمختلفة

 . جسِم إنسانٍ كان یسوُع ُمتجسدًا في قد على الُسكنى داخل البشر، و 
 الُمقام لیسوع الذي القدس الروح َقِبلوا األصلیین التالمیذ إن. لقد كان للتالمیذ إختبارین مع الروح القدس

 على واضحاً  تغییراً  َیطرأ لم الرجال هؤالء نفس فأن ذلك، ومع ،٢٢: ٢٠ یوحنا بشارة في األموات بین من
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 الرسل أعمال سفر في الخمسین یوم في عنهم الُمرتفع لیسوع الذي القدس الروح إستقبالهم لحین شخصیاتهم
٢ 
 ٢٢: ٢٠ یوحنا بشارة ،القیامة أَحدْ . أ
 . المسیح الُمقام •
 . النتیجة كانت حیاة •
 ٤: ٢، سفر أعمال الرسل َیْوُم اْلَخْمِسینَ . ب
 . یسوع الُمرتفع والُمَمَجدْ  •
 . َسكیب الروح القدس •
 . النتیجة كانت قوة •

المذكورین في سفر أعمال الرسل أنكروا أنفسهم، وأصبحوا ذائبین في حضور  ١٢٠الـ إن التالمیذ 
 . اهللا

 اهللا، وبین بینهم الحمیمة العالقة عن ُتعبر كلماتٍ  في الرب مع وقتاً  قضوا لقد لیسوع، ُمطیعین كانوا لقد
 في تأثیرهم نطاق لتوسیع قوةً  ،مهاحتیاجات جمیع ُتسدد قوةً  للشهادة، قوةً  حیاتهم، غیرت قوةً  ونالوا إستقبلوا ولقد

 أساسیة قواعد على الُمَمَجدْ  المسیح یسوع مع والشركة الحمیمة العالقة الختبار وقوةً  اُألخرى، والدول البلدان
 . وراسخة
 أو الصلیب، على یتألم الذي الشخص أو الجلیل، بحر میاه على یمشي الذي الشخص هو یسوع َیُعدْ  لم

 یسوعَ  رؤیةَ  أستطاعَ  إنسانٍ  أيُ  یوجدُ  وال! تماماً  ُمختلفٌ  اآلن فهو كال،. األموات بین من قام الذي الشخص
 صحاحواأل الرؤیا سفر أنظر. الرؤیا سفر في الُمسجلة اْلَجِزیَرِة الَِّتي ُتْدَعى َبْطُمَس  في یوحنا عدا الحالة بهذه

 . األول
 السماء إلى یسوع عاد عندما. أیضاً  نختبرهُ  أن جمیَعنا نحتاجُ  الخمسین یوم في شیئاً  التالمیذ إختبر لقد

 إلى الُمرتفع كالمسیح جدیدةً  ومكانةً  َمنِصباً  َأَخذَ  فقد األول، صحاحواأل الرسل أعمال سفر في الثانیة المرة في
 األموات، بین من ُمقامٍ  كشخصٍ  األرض یسوع غادر لقد. األموات بین من الُمقام كیسوع فقط ولیس العالء
 الذي والُمَمَجدْ  الوحید الشخص فهو مكانًة، وأعلى بكثیر أسمى كشخصٍ  القدس الروح خالل من عادَ  ولكنهُ 
 . اآلب اهللا یمین عن وجلس َصِعدَ 

 ُصِلبَ  عندما یوحنا بشارة في فعلوا كما ٣-١ من الرسل أعمال سفر في یحزنوا لم تالمیذه بأن الحظ
بعد أیاٍم من  ثُمَ  قریب، عن سیعود بأنه لهم قالهُ  بما آمنوا یسوع عنهم َرَحلَ  عندما المرة هذه ففي المسیح،
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رحیله لیست بكثیرة عاد بالفعل ولكن على هیئة الروح القدس، وامتأل التالمیذ من الروح القدس، وبعدها بدأوا 
 . )وبالفعل كان كذلك(. یحیون في شركة عمیقة مع یسوع كما لو كان معهم كما في السابق

  .َس المعمودیة تعني أن َیغطِ 
عندما تعمدنا بالماء ُكنا . في البدایة تعمدنا بالماء فقط، واآلن تعمدنا بالنار، بالنار الموجودة في محضرهِ 

داخلنا لكي ُتمیتنا، فقد كانت من  في حالة الموت، لقد ُكنا في َمَذلٍة وخزٍي، ولكن المیاه لم تدخل بالكامل إلى
معمودیة بالروح القدس فهي نار اهللا التي تدخل إلى داخلنا، وهي إختیارنا نحُن، فبإمكاننا أما ال. الخارج فقط

لقد . إن اهللا ُیرید أن ُیمیُت طبیعتنا القدیمة بالنار. أن نختار كبریائنا على حضور اهللا وأن نجعله یتحكم بنا
إن الشیاطین تُقَهُر . فقط ستكون ُهناَك نیرانٌ فیما بعد، ولكن ) طوفانٌ (اهللا نوحًا بأنه لن یكون ُهناك ماٌء  دَ عَ وَ 

 . بالنار ولیس بالماء
 ؟ هل نحتاج أن نمتلئ من الروح القدس أكثر من مرة

لسنا عبارة عن أوعیة ُمستقلة  إننا. فقدت جوهرهُ قد إن بعض الطوائف تتجادل بخصوص هذا الموضوع و 
كان  ذاإ. تم ملئها بمواٍد من منابع خارجیة كالمیاه التي في اإلبریق التي ُتسكب إلى داخل الكأس الُزجاجي

 . هذا حقیقیًا فربما سنحتاج إلى اإلمتالء ِمرارًا وتكرارًا ألنه توجد لدینا إمكانیة تسریب الماء
لیست المسألة . وُمتصلین مع مصدرنا كما یتصل الغصن بالكرمة تقول بأننا ُمرتبطین ١٥بشارة یوحنا 

الموجود في الكرمة ُیمثل ) الَرحیق(إن الزیت . هي أْن نمتلئ ثانیًة، لكن المسألة هي البقاء ُمرتبطین بالكرمة
 . نحتاج أن نثبت في الكرمة. الروح القدس، ویسوع هو الكرمة ونحن األغصان

إن معمودیة . )أي یسوع(ه هي التي بإمكانها أن تُبقینا ُمرتبطین بالكرمة لقد قال یسوع بأن طاعة كلمت
الروح القدس ستفیض علینا من اهللا عندما نكون ُمرتبطین معه كما هو الُغصن مع الكرمة، وزیت الروح 

 . القدس سیتدفق في داخلنا، وسنظل ُمرتبطین به إن ثََبتنا فیه
   . جمیع الحواجز وستتدفق فینا ملئ حیاة المسیح عندما نمتلئ من الروح القدس، َسُتزالُ 

سیكون بإمكاننا أن نرتبط بیسوع وأن نستقبل ونمتلئ من الروح القدس عندما نجعل یسوع ربًا وسیدًا  
 . على حیاتنا
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َفْضَلِة َفِإنَُّه ِمْن ... (: ب یقول٤٥: ٦في بشارة لوقا  كم من المرات یكفینا من اإلمتالء بالروح القدس؟
 !أنا شخصیًا ُأَفِضُل أن یقول الروح القدس من خالل فمي بأنه ُممتلئٌ . )اْلَقْلِب َیَتَكلَُّم َفُمهُ 

ُهناك الكثیر من الجدل والتشویش بخصوص معمودیة الروح القدس، فالبعض یتكلمون عن مواهب الروح 
حدثون عن األلسنة والتي ُتمثل الموضوع القدس والتي ُتمثل بالنسبة لهم الموضوع الرئیسي، والبعض اآلخر یت

ُكنا نرغب حقًا  ذان المعمودیة بالروح القدس ُأعطَیْت ألجل الخدمة إبأالرئیسي بالنسبة لهم، والبعض یقولون 
إن الجمیع لیسوا . أن نمتلئ من الروح القدسبنحتاج  إننابخدمة یسوع وأن نشهد عنُه بقوٍة، على أیِة حاٍل، ف

لدیهم ُكَل الحِق بأن یمتلئوا من الروح القدس، َلكنِّي ال َأعتقُد بأّنهم َیلْمّسوَن الغرض  على خطأ، فالجمیع
 . الرئیسي ِمْن اإلمتالء بالروِح القدس

 ماذا بخصوص مواهب الروح القدس؟
تعمل فأنا شخصیًا لدي العدید من المواهب التي . َأْشعُر بأّننا َنحتاُج لَتْرك إْعطاء المواهب إلى اهللا نفسه

 . في حیاتي من وقٍت آلخر، ولكن لیس جمیع المواهب
 . أؤمن بموهبة التكُلم باأللسنة كموهبة ذات قیمة وقوة عظیمة جداً  إنني

إن اهللا یستخدم هذه الموهبة لیس فقط في الخدمات العامة، ولكن األهم هو أنه یستخدمها ألجل توجیه 
تقول بأن اللَِّساُن مثُل الَدفَّة الَصِغیَرة التي  ٥-٤: ٣ة یعقوب رسالإن . وضبط أذهاننا بحسب ما یراُه ُمناسباً 

ُتِدیُر السُُّفُن الكبیرة، فإن ُكنت ُتریُد أن ُتعطي یسوع َدفََّة حیاتك، فینبغي أن ُتعطیِه لسانَك، فهو سیقوم بتجدید 
. لى مقاومة الشیطانذهنك، وُیساعدك على أن ُتصلي بحسب مشیئة اهللا الصالحة لحیاتك، وأیضًا ُیساعدك ع

لقد أنتج ذلك ُمعجزاٍت . إن الصالة باأللسنة على المستوى الشخصي ولفتراٍت طویلٍة هو شيء ذو قوٍة عظیمةٍ 
كثیرٍة في حیاتي، وُهناك تعلیٌم كامٌل بخصوص هذا الموضوع في منهاج المدرسة الدولیة للكتاب الُمقدس 

 . "األلسنةو الروح القدس "وُیسمى 
بأنُه لیس من الُمناسب آلولئك الذین حصلوا على مواهب الروح القدس أن یجعلوا الذین لم أنا أشُعُر 

یحصلوا علیها بعد یشعرون بوجود خطٌأ ما یحدُث معهم، ولیس من الُمناسب أیضًا على الذین لم یحصلوا 
بأن  ٣١: ١٢متى لقد قال یسوع في بشارة . بعد على مواهب الروح القدس أن ُیدینوا وینتقدوا الذین لدیهم

التكلم ضد ما یفعلُه الروح القدس هو وسیلٌة مؤكدة لعدم الحصول وعدم إستقبال ما یفعلُه الروح من فوائد في 
أن تقول بأن شيء أو عمٍل ما بأنه لیس من الروح : هو )التجدیف على الروح القدس(إن . حیاتك الشخصیة

تأكدًا، فذلك جیٌد، ولكن ُكْن حذرًا أن ال تتكلم ضد الروح ، فإن ُكنت لست مُ القدس بینما في الحقیقة هو منهُ 
أو العمل هو ُمزیٌف ومن عمل الشیطان،  الشيءولدیَك ُبرهاٌن ُیثِبُت بأن ذلك  القدس ما لم تُكْن ُمتأكدًا جداً 

 !ومن األفضل أن تكون في أماٍن من أن تتأسف فیما بعد
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لم َیُكْن حقیقیًا لنا؟ إن الروح القدس یجعُل یسوع حقیقیًا  إنكیف َسُیمكن لیسوع بأن ُیحقق كل وعودُه لنا 
 ٦١إشعیاء سفر لنا لكي ما ُیحقق ُكل ما وعدنا به في 

  .إن اهللا یرید أن ُیحررنا من كل أشكال العبودیة
ومع ذلك، فأن الحریة لیست هي الهدف األخیر ونهایة الَمطاف، بل إن الهدف النهائي من نوال ُحریتنا 

نتمكن من الدخول إلى محضر اهللا وأن نتمتع بالشركة معُه، وهذا سیؤدي إلى اإلثمار في حیاتنا وفي هو أن 
 . ملكوت اهللا

 . نتحرر من القیود لكي تكون لنا شركة وعالقة حمیمة مع اهللا إننا. ١
 . أن یكون باستطاعتنا أن نتمتع بحضوره وأن نكون ُمثمرین. ٢

أطلق . ..( موسى لُیطِلْق شعبه إسرائیل من عبودیة مصر وفرعونإستخدم اهللا فقد في سفر الخروج 
یَّةِ  إن الُحریة من مصر لم تُكن في نظر اهللا هي الغرض . ب١: ٥، سفر الخروج )َشْعِبي ِلُیَعیُِّدوا ِلي ِفي اْلَبرِّ

یَّةِ أ"كن الغرض الرئیسي لدى اهللا كان األساسي، ل ُأخرى، الشركة والعالقة مع  ، أو بعباراتٍ "ن ُیَعیُِّدوا ِفي اْلَبرِّ
 . اهللا في محضرهِ 

 . الُحریة من القیود. ١
 خدمته غرض عن َأْعَلنَ  عندما ،١٨: ٤ لوقا بشارة في ٦١ إشعیاء سفر في قیل ما یسوع إقتبس لقد

ألَُبشَِّر اْلَمَساِكیَن َأْرَسَلِني ُروُح السَّیِِّد الرَّبِّ َعَليَّ َألنَّ الرَّبَّ َمَسَحِني  بقوله إشعیاء سفر یسوع یبدأ. األساسي
" ِبَسَنٍة َمْقُبوَلٍة ِللرَّبِّ "ولقد نادى یسوع ِلْلَمْسِبیِّیَن ِباْلِعْتِق َوِلْلَمْأُسوِریَن ِباِإلْطَالِق، ونادى . َألْعِصَب ُمْنَكِسِري اْلَقْلبِ 

 التي باألمور قائمةٍ  َسردِ  في یسوعُ  واستمر أحرارًا، العبید فیه ُیطلق الذي الوقت ُتمثل والتي ،"الیوبیل َسَنة"أو 
 . خدمتهُ  ستَُتِمُمها
. اهللا مع صحیحة منزلةٍ  وفي أقویاءاً  ْر البِّ  كأشجار وسیكونوا سیتغیرون والُفقراء الُسجناء هؤالء بأن قال لقد

 . واالبتهاج الفرح من سیمتلئون بل والیأس بالُحزن ُمثقلین بعد فیما یكونوا لن بأنهم قال لقد
 مثل َسُتَعَمُر، الَخِرَبة حیاتهم نبأ ُأخرى، وبكلماتٍ  الخربة، الُمُدن سُیَعِمرونَ  بأنهم أیضاً  یسوع قال لقد
 ذلك إلى باإلضافة. الُمنَهِدمة أورشلیم أسوارَ  بناءَ  أعادَ  الذي) القدس الروح أو الُمعزي إسمه یعني الذي( نحمیا

 وعندئذٍ  هللا، الشخصیین الُممثلین أو هللا، كهنةً  وسیكونون هماحتیاجات بجمیع سیهتم بأنه أیضاً  قال فقد
 . أحراراً  اآلخرین وسُیطلقون بدورهم، هم سیتحررون

 اآلب هللا َكَهنة إلى ُسجناء ُمجرد من الناس سُیحول یسوع بأن هو ٦١ إشعیاء سفر في قیل ما ُمجَمل إن
 مجاالت في سُنثِمرُ  وٕاننا الكتاب، هذا من األول الفصل في عنه تكلمنا ما وهذا القدس، الروح خالل من وذلك
 . َكَهنة إلى ُسجناء من نتحولُ . لآلخرین وخدمتنا نااحتیاجات وفي شخصیاتنا، وفي الثالثة، حیاتنا
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 :یقول ٧-١: ٦١ إشعیاء سفر
َأْرَسَلِني َألْعِصَب ُمْنَكِسِري اْلَقْلِب ُألَناِدَي ُروُح السَّیِِّد الرَّبِّ َعَليَّ َألنَّ الرَّبَّ َمَسَحِني ُألَبشَِّر اْلَمَساِكیَن . ١

 . ِلْلَمْسِبیِّیَن ِباْلِعْتِق َوِلْلَمْأُسوِریَن ِباِإلْطَالقِ 
 . ُألَعزَِّي ُكلَّ النَّاِئِحینَ . ُألَناِدَي ِبَسَنٍة َمْقُبوَلٍة ِللرَّبِّ َوِبَیْوِم اْنِتَقاٍم ِإلَلِهَنا. ٢
ْهَیْوَن ُألْعِطَیُهْم َجَماًال ِعَوضًا َعِن الرََّماِد َوُدْهَن َفَرٍح ِعَوضًا َعِن النَّْوِح َوِرَداَء َألْجَعَل ِلَناِئِحي صِ . ٣

وِح اْلَیاِئَسِة َفُیْدَعْوَن َأْشَجاَر اْلِبرِّ َغْرَس الرَّبِّ ِللتَّْمِجیدِ   . َتْسِبیٍح ِعَوضًا َعِن الرُّ
 . َوُیَجدُِّدوَن اْلُمُدَن اْلَخِرَبَة ُموِحَشاِت َدْوٍر َفَدْورٍ . ِقیُموَن اْلُموِحَشاِت اُألَولَ یُ . َوَیْبُنوَن اْلِخَرَب اْلَقِدیَمةَ . ٤
 . َوَیِقُف اَألَجاِنُب َوَیْرُعوَن َغَنَمُكْم َوَیُكوُن َبُنوا اْلَغِریِب َحرَّاِثیُكْم َوَكرَّاِمیُكمْ . ٥
 . َتْأُكُلوَن َثْرَوَة اُألَمِم َوَعَلى َمْجِدِهْم تتآمرون. ُتَسمُّوَن ُخدَّاَم ِإَلِهَناَأمَّا َأْنُتْم َفُتْدَعْوَن َكَهَنَة الرَّبِّ . ٦
ِلَذِلَك َیِرُثوَن ِفي َأْرِضِهْم . ِعَوضًا َعْن ِخْزِیُكْم ِضْعَفاِن َوِعَوضًا َعِن اْلَخَجِل َیْبَتِهُجوَن ِبَنِصیِبِهمْ . ٧

 . َلُهمْ َبْهَجٌة َأَبِدیٌَّة َتُكوُن . ِضْعَفْینِ 
لقد أرسَل . لقد َوَعَد یسوع بأن ُیتمم ُكل ما قیل لنا، ولكنُه لیس بموجوٍد اآلن بالجسد ُهنا على األرض

إن الروح القدس هو الوحید الذي یستطیع أن ُیقدم هذه الوعود لنا، . ُمعزیًا آخر وهو الروح القدس لَیِحَل مكانهُ 
زات ما لم نُكْن على ارتباٍط وثیٍق مع یسوع من خالل الروح فنحن ال نستطیع أن نشترك في جمیع هذه الُممی

 . القدس
  .نحتاج أن یكون یسوع حقیقیًا لنا

ُروري َأْن َنْرتَبَط مع یسوع بشكٍل حیوٍي لكي ما ُیمكننا من أن نختبر ُكل ما َوَعَد بِه في سفر  َمْن الضَّ
لنا، فأن جمیع األمور السیئة والصعوبات إن كان بإمكاننا أن نستمع لصوت یسوع وهو یتكلم . ٦١إشعیاء 

 !التي نمر بها في حیاتنا ستكون على ما ُیرام
ُكنا سجناء، أو فقراء، أو ُمنكسري القلب وُمنحنیَن، فلیس علینا أن ننتظر الُمساعدة من اهللا عندما  ذاإ

اآلن في هذه الحیاة، نستطیع أن نحصل على الُمساعدة والعون ! اآلنكال، فنحن نحتاجها . نذهب إلى السماء
ولكن علینا أن نكون في ارتباٍط وثیٍق مع اهللا، فهو یرغب وُیرید أن یكون حقیقیًا لنا، یرغُب في أن یكوَن اهللا 

ُیرید اهللا أن یكون أكثر من ُمجرَد . في حیاتنا أكثر من ُمجرِد دیانٍة، أو مذهٍب، أو عقیدٍة، او تعلیٍم، أو طائفةٍ 
نحتاج أن نكون في ارتباٍط وثیٍق مع یسوع الحي بنفس . )بالرغم من أهمیتها(الُمقدس آیاٍت في الكتاب 

معُه عندما كان ُهنا على األرض، وبنفس الطریقة التي كان التالمیذ علیها  الطریقة التي كان فیها تالمیذهُ 
 . حتى بعد ُمغادرتُه لهذه األرض، كما هو في سفر أعمال الرسل

۱٤٥ 
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ُلوَن َوُمتََأسُِّسوَن ِفي اْلَمَحبَِّة، َحتَّى َتْسَتِطیُعوا َأْن تُْدِرُكوا : (تقول ١٩-١٨: ٣رسالة أفسس  َوَأْنُتْم ُمتََأصِّ
 َقَة اْلَمْعِرَفِة، ِلَكيْ َمَع َجِمیِع اْلِقدِّیِسیَن َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّوُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو، َوَتْعِرُفوا َمَحبََّة اْلَمِسیِح اْلَفائِ 

 . )َتْمَتِلُئوا ِإَلى ُكلِّ ِمْلِء اهللاِ 
 .٢٨لقد أصبح اهللا بالنسبة لیعقوب حقیقًة وواقعًا في سفر التكوین 

 ١٧-١٠: ٢٨سفر التكوین ! لقد ذاَق یعقوب طعم حضور اهللا، إذ لم بإمكانه فیما بعد أن یحیا بدونهُ 
َمْنُصوَبٌة َعَلى األرض ورأسها َیَمسُّ السََّماَء، واْستَْیَقَظ ُیخبرنا بأنه إختبر حضور اهللا إذ رأى ُحْلمًا وٕاذا ُسلٌَّم 

 َیْعُقوُب ِمْن َنْوِمِه في الیوم التالي وأَخَذ اْلَحَجَر الَِّذي َوَضَعُه َتْحَت رأسه وبنى مذبحًا ُهناَك، َوَدَعا إْسَم َذِلكَ 
 . )بیت اهللا(، أي »َبْیَت إیل«اْلَمَكاِن 

لقد كان اهللا حقیقیًا بالنسبة له، وقد كان . ودخل في عالقة حمیمة رائعة مع اهللالقد ُسبَي یعقوب بالكامل 
لقد كانت طبیعتُه الجسدیة . یعقوب إنسانًا عادیًا مثلي ومثلَك، وكان یحتاُج إلى الكثیر والكثیر من التغییر

یعقوب لیسقط في محبة  فاسدة، والطریقة الوحیدة التي كان بإمكان اهللا أن ُیغیرُه من خاللها هي أن یستدرج
اهللا وتَِبَعُه مدى أیام حیاتِه، وفیما  محبةلقد أظَهَر اهللا نفسُه لیعقوب، ولقد َشَعَر یعقوب بأنُه غاِرٌق في . اهللا

 . بعد، وبسبب مسیرُتُهما معًا تغیر یعقوب في النهایة من یعقوب إلى إسرائیل
  .بالفعلعندما جاء یسوع إلى حیاتي، كانت روحي سجینة ومأسورة 

كانت ُهناك شیاطین ُتسیطر على حیاتي، ولكن عندما رأیت یسوع في سفر الرؤیا كیسوع الُمرتفع لقد 
حدث . والجالس على العرش، الُمنتصر والُمحرر، أصبحُت عندئٍذ شخصًا ُممتلئًا بالكامل من الروح القدس

أصبح یسوع حقیقیًا لي بالفعل  لقد. ١٩٧٩السادس والعشرون من شهر أغسطس، سنة  هذا األمر في الیوم
عندما كان الناس . لقد كان معي في آالمي وفي مشاكلي. كالشخص الُمجاور لي، لقد تكلم إلَي واسَتَمَع إليَ 

عندما كان الناس یحاولون أن ُیقیدونني، كان هو ُیعلُمني الحقائق . یسخرون مني، كان هو ُیعزیني وُیریُحني
، َأنَّ الِحْمَل قد زاَل َعْن ٢٧: ١٠إشعیاء  ُمنُذ فترٍة قریبٍة وكما حدث في سفرالتي ُتساعدني على الُحریة، و 

 . َكِتِفي واَلِنیَر َعْن ُعُنِقي َوَتَلَف النِّیُر ِبَسَبِب السََّماَنِة ولم یُعْد یتالئم معي
وتمتلكني، بل أیضًا وشیئًا فشیئًا، فلم ُیحررني یسوع من فقط من الشیاطین التي كانت تؤثر على حیاتي 

وعندما ُكنت أقضي أوقات في الشركة مع یسوع من خالل . في داخلي" بیَت ُسكنىٍ "من الشیاطین التي نالت 
الصالة والكلمة، كنُت أبكي بشدة ولم یُكْن بإمكاني السیطرة على نفسي، إذ كانت تخرُج من جسدي ُكَتٌل من 

 . الماء والُمخاط الممزوجین معاً 
وُح النَِّجُس ِمَن اِإلْنَساِن َیْجتَاُز ِفي َأَماِكَن َلْیَس ِفیَها َماٌء َیْطُلُب  ٢٤: ١١بشارة لوقا  تقول َمَتى َخَرَج الرُّ

إن المكان . الَِّذي َخَرْجُت ِمْنهُ ) األماكن الرطبة أو الُمبتلة بالمیاه(َأْرِجُع ِإَلى َبْیِتي : رَاَحًة َوإِْذ َال َیِجُد َیُقولُ 

۱٤٦ 
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. ان ُسكناها األصلي، وقد استمَر هذا التحریر بصفة إسبوعیة على مدى عدة شهوٍر أو سنواتٍ الرطب، أي مك
 . ال أستطیع أن أذكر الفترة بالتحدید

ومع مرور الوقت أصبحُت ُحرًا من الشیاطین واألرواح الشریرة التي َتَعَوَدْت على أن تُبقیني ُمقیدًا، وبدأت 
ي ُتَسَدُد، ولقد ساعدني اهللا في إختیار الزوجة الُمناسبة احتیاجاتشخصیتي ُتشاِبُه صورة یسوع، وبدأت 

 . وأعطاني ُأسرةً 
. ٦١بعد سنیٍن عدیدٍة من التأدیب والتهذیب واالنضباط، جعلني الرب خادمًا لُه كما َوَعَد في سفر إشعیاء 

. ذي َجَعَل یسوع حقیقیًا ليإن الوسیلة التي استخدمها اهللا لیصنع هذا التحویل والتغییر كانت الروح القدس ال
لقد أكمَل یسوع العمل، والروح القدس كان الوسیلة التي كانت تعمل في داخلي لطرد ُكل ما هو لیس من اهللا 

 . خارج حیاتي
  .ُمثمرینَ  نكون وأن بحضوره نتمتع ما لكي. ٢

 القدس الروح إن. وملكوتهُ  حضورهُ  َنخَتِبرَ  أن اهللا ُیریُدنا العبودیة، من التحریر مرحلة من اإلنتهاء عند
 رسالة على الُمقدس كتابك تفتح أن على ُأشجعك إنني. الحیاة هذه في لنا حقیقیاً  اهللا ملكوت من یجعل

 . بتمُعنٍ  بدراستهِ  تقوم وأن ١٢ العبرانیین
 عن یتكلم ١٢ العبرانیین رسالة أي الُمقدس الكتاب من الجزء هذا في الدراسة موضوع بأن الحظ

ِلَذِلَك َنْحُن (. ُكلَّ ِثْقٍل َوَخِطیَّةٍ  من التخلص عن الوقت نفس في یتكلم ولكنه ،)المضمار( السباق في الركض
، یَطَة ِبَنا ِبُسُهوَلةٍ َأْیضًا ِإْذ َلَنا َسَحاَبٌة ِمَن الشُُّهوِد ِمْقَداُر َهِذِه ُمِحیَطٌة ِبَنا، ِلَنْطَرْح ُكلَّ ِثْقٍل َواْلَخِطیََّة اْلُمحِ 

ْبِر ِفي اْلِجَهاِد اْلَمْوُضوِع َأَماَمَنا  ١: ١٢ العبرانیین رسالة ،)َوْلُنَحاِضْر ِبالصَّ
َجَبِل ِصْهَیْوَن، َمِدیَنِة اِهللا اْلَحيِّ  ُتسمى والتي ُأوُرَشِلیَم السََّماِویَِّة، حقیقة عن الحدیث في اإلصحاح یستمر

 في وصفت التي المراحل باقي في والمرور وخطیئٍة، ِثَقلٍ  ُكلَ  طرحَ  نبأ جداً  الواضح لمن إنهُ . )اهللا ملكوت(
 . حیاتنا في حقیقیاً  اهللا ملكوت بجعل تتعلقُ  ١٢ العبرانیین رسالة

 السباق في الركض بخصوص الناس لهؤالء العبرانیین رسالة كاتب یقولهُ  كان ما َنفَحُص  دعونا
 . ملكوت اهللا إلى حقیقة واقعة في حیاتناعملیة تحول . ةوخطی ثقل ُكل من والتحرر ،)المضمار(

 نحتمل أن. وَصبرٍ  باحتمالٍ  ُنقاِومَ  أن علینا یجب بأنهُ  لنا قیلَ  إذ ،٤-٢: ١٢ العبرانیین رسالة في. ١
 بثمارٍ  تأتي ما لكي قلوبنا في البذار یسوع ُینمي بینما بالصبر ُنحاضر وأن واإلضطهاد، الفهم، وسوء اإلنتقاد،

 . كثیرةٍ 

۱٤۷ 
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 بل الضرب، هو ُهنا المعنى ولیس سیؤدبنا، اهللا بأن لنا قیلَ  إذ ،١١-٥: ١٢ العبرانیین رسالة في. ٢
 لدینا. اإللهي التأدیب إلى بالفعل نحتاج إننا. فائدتنا ألجل وذلك بالمحبة له وبنات كأبناء والتقویم التصحیح

 . نراها أن بإمكاننا لیس مخفیة عیوبٌ 
 أن إلى الظروف خاللِ  من بتأدیبهُ  بالفعل اهللا قام لقد. ُمطیعٍ  وغیرَ  وعنیداً  أنانیاً  شخصاً  یعقوب كان لقد
 مع والُمنتصر الغالب الشخص إلى الُمخادع الشخص من. إسرائیل إلى یعقوب من إسمه تغییر من اهللا تمكن

 . اهللا
 تتغیر أن بإمكاننا یكون ما لكي لنا َصَمَمها الذي هو اهللا وكأن الطبیعیة ظروفنا نرى ألن نحتاجإننا 
 علینا یجلبُ  اهللا بأن یعني ال ذلكفإن  الظروف هذه خالل من نُمرُ  عندما. المسیح هْ بَ شَ  إلى شخصیتنا
 صحة من تتأكد أن وبإمكانك ذلك، یفَعلُ  الذي هوَ  الشیطانبل  ،على اإلطالق كال والردیئة، السیئة الظروف

 . صورتهِ  شبه على لنكون ُینمینا ما لكي الظروف تلك جمیع یستخدم اهللا فإن ذلك وبالرغم من ذلك،
 الُبد القدیمة الجسدیة طبیعتنا في كثیرة ومساحات مناطق ُهناك ولكن یؤدبنا، لكي كلمتهُ  یستخدم اهللا إن

 . نهائیاً  منها وتتخلص تحترق ما لكي متنوعة تجارب في تُمر أن من
 . سیئة ظروفنا تبدو عندما والمواصلة االستمرار على اهللا ُیشجعنا ١٣-١٢: ١٢ العبرانیین رسالة في. ٣
السََّالَم َمَع اْلَجِمیِع، َواْلَقَداَسَة الَِّتي ِبُدوِنَها َلْن َیَرى  َنتَِبعَ  بأن لنا قیلَ إذ  ١٤: ١٢ العبرانیین رسالة في. ٤

،  . حقیقیًا لنایكون الَِّتي ِبُدوِنَها ال ُیمكن هللا أن  أو َأَحٌد الرَّبَّ
بأن ال  أیضاً  لنا وقیلَ  المرارة، َنَتَجَنبَ  وأن السالم َنتَِبعَ  بأن ١٥: ١٢ العبرانیین رسالة في لنا لَ قی لقد. ٥

 فیما التوبة على قادراً  یكن َیُكوَن َأَحٌد فینا َزاِنیًا َأْو ُمْستَِبیحًا َكِعیُسو، الَِّذي َألْجِل َأْكَلٍة َواِحَدٍة َباَع َبُكوِریََّتُه ولم
 . بعد

) الفعل ُهنا هو فعل ماضي(لَقْد َأَتْیُتْم . ٢٩-١٨: ١٢ العبرانیین رسالة إقرأ. الُمكافأة توجد ُهنا اآلن،. ٦
 الحیاة في ولیس اآلن، الحاضر، الزمن عن یتكلم إنه. اهللا ملكوت الروحي، الملكوت ِإَلى َجَبِل ِصْهَیْوَن،

 اهللا ملكوت دهر ،"اآلتي الدهر" في نحیا أن بالفعل ُیمكننا. األرض على ُهنا نحنُ  وبینما ،)اآلخرة( اُألخرى
 بأن أشارَ  لقد. الشيء هذا لنختبر القدس الروح من نمتلئ أن إلى بحاجة ولكننا ،)٥: ٦ العبرانیین رسالة(

 :َجَبِل ِصْهَیْوَن، ملكوت اهللا هو ذو خصائص ُمتعددة وهي
اِهللا اْلَحيِّ ألنُه اآلن ُهنا معنا  مع الشركة على اإلمكانیة ُیعطینا القدس الروح إن. هو اِهللا اْلَحيِّ أوًال، . أ

 . في الوقت الحاضر
أن نحیا ملكوت اهللا كحقیقة واقعیة،  على اإلمكانیة إن الروح القدس ُیعطینا. ُأوُرَشِلیَم السََّماِویَّةِ  هو. ب

 . اآلن

۱٤۸ 
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ُهنا هي أن ُنلقي بتركیزنا على المالئكة، ولكن علینا أن لیست غایتُنا . ِكَرْت َرَبَواٍت ُهْم َمْحِفُل َمَالِئَكةٍ ذُ . ت
 . نعرف بأن المالئكة ُهنا ألجل أن ُیحاربوا ألجلنا ولن یتحركوا إال عند سماع صوت كلمة اهللا

هذا یُدْل على ارتباطنا . إلى یسوع، إلى هؤالء المواطنین السماویین، لقد أتینا إلى َكِنیَسِة َأْبَكارٍ . ث
 . الصحیح الذي بحسب اإلنجیل، الكنیسة الُممتلئة من الروح القدسباإلیمان 

مسروٌر ألن اهللا هو الذي َسُیدیُنني، ألن ذلك سیجعُل ُمخلصي هو  إنني. ٢٣، عدد اِهللا َدیَّاِن اْلَجِمیعِ . ج
إن . وننتصر فهو لن ُیدیُنني، وعندما ُیدیُن فذلك ألجل أن نتوب عن خطایانا وأن نغلب! نفسُه الذي َسُیدیُنني

إن اهللا سیحُكم علیك كشخٍص باٍر، . اهللا هو َدیاُن عدَونا أیضًا، أي الشیطان، فقد حكم اهللا علیه كخاسرٍ 
 . تجارب الحیاة جمیعوسیحكُم على الشیطان كخاسٍر في 

ال أؤمن بفكرة  إنني. ُتشیُر إلى أرواح األبرار التي ذهبت إلى السماء ٢٣: ١٢رسالة العبرانیین . ح
أن بإمكانهم أن ُیشاِهدوننا، وٕان َسَحاَبة سبقونا إلى السماء، ولكنني أؤمن تواصل مع أرواح القدیسین الذین ال

 . فنحُن نرى الیوم شهادتهم عن اإلیمان. الشُُّهوِد ینظروننا وهذا یجعلنا فرحین

أنا أشكر اهللا على ذلك، فلم  .ُتخِبُرنا بأن یسوع هو َوِسیِط اْلَعْهِد اْلَجِدیدِ  ٢٤: ١٢رسالة العبرانیین . خ
یصنع یسوع معنا العهد الذي بدمه فحسب، لكنه قام من بین األموات أیضًا لكي ما یكون َشفیُعنا أیضًا، وهو 

عندما ُنخطُئ فإن یسوع َیحِمُل خطایانا ویقودنا إلى اإلعتراف بخطایانا والندم والتوبة عنها، . َضماُن هذا العهد
 . َعنا، وهو یحرُص على ُنصرتنافهو شفیُعنا والُمحامي 

ألخذ هذه العملیة بكل جدیة، ألننا إذا أهملنا أو رفضنا هذا  ٢٥: ١٢لقد ُحِذرنا في رسالة العبرانیین . د
 . جداً  يءالعرض اإللهي فسینتهي بنا الحال بشكل س

لنا بأن اهللا ُیَزْلِزُل َال اَألْرَض َفَقْط َبِل السََّماَء َأْیضًا، لكي تتغیر  قیلَ  ٢٨-٢٦: ١٢في رسالة العبرانیین . ذ
وُتزاُل اَألْشَیاِء اْلُمَتَزْعِزَعِة التي تحتاُج إلى إزالة، وذلك ِلَكْي تَْبَقى تلك األشیاء الثابتة والقویة الُمستندة على 

 . في التجارب وَتْضلُّ ثابتةملكوت اهللا والَِّتي َال َتَتَزْعَزُع والتي َسَتْصمُد 
إن الناُر اآلكلة هي الروح القدس . قیَل لنا بَأنَّ ِإَلَهَنا َناٌر آِكَلةٌ  ٢٩: ١٢، في رسالة العبرانیین وأخیراً . ر 

وُكل رواسب ُمتبقیة في طبیعتنا  شيءالذي یأتي لُیحررنا من ُكل ما هو غیر ثابت وقابل للَتَزعُزع، ومن ُكل 
 . الخاطئةالقدیمة، أي طبیعتنا الجسدیة و 

 ماذا ُیمكننا أن نفعل للتعاون مع اهللا؟ 
 . نحتاج إلى أن نكون جائعین هللا لكي ما یكون حقیقیًا لنا. ١

الذین أظَهَر یسوُع نفسُه إن المئَة والعشرون فردًا الذین كانوا في الُعلیَة كانوا ُمَجَرَد عددًا قلیًال من الناس 
َر لُهم، ولكن ماذا َحَدَث هَ فردًا آخر ظَ  ٥٠٠لهم بعد قیامته من األموات، وكاَن ُهناَك أیضًا على األقل 
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للباقین؟ ُربما لم یكونوا جائعین هللا بالقدر الكافي، أو ُربما كانوا ُمتكبرین ومغرورین جدًا، أو ُربما كانوا 
َتَذَكْر . ُربما كانوا قلقیَن جدًا بخصوص اآلخرین وما قد یقوله اآلخرین عنُهم. ُأَسِرِهمْ  ُمنَهِمكیَن في أشغالُهم أو

 . فردًا إنتُِقدوا وُسِخَر َمنُهْم، وقد كانوا في وحدٍة وٕانسجاٍم مع بعضهم البعض ومع اهللا ١٢٠بأن الـ 

 . نتصاراإل علینا أن نكون ُمتأصلیَن في الكلمة َلُنَحِقَق . ٢
الذي ُقِطَع بواسطة دم یسوع لم ُیقطع فقط بواسطة الدم بل بواسطة كالم اهللا أیضًا، فُكلما كان إن العهد 

لدیك المزید من الكلمات اإللهیة، ُكلما كان لدیك المزید من عهد الدم، ومزیدًا من شخصیة المسیح، ومزیدًا 
َألنَّ (. الشیاطین، ومزیدًا من الروح القدسمن الخطایا التي ُتزال من حیاتك، وأَقَل تأثیٍر من األرواح الشریرة و 

وحَ . الَِّذي َأْرَسَلُه اللَُّه َیَتَكلَُّم ِبكَالِم اللَّهِ   ٣٤: ٣، بشارة یوحنا )َألنَُّه َلْیَس ِبَكْیٍل ُیْعِطي اللَُّه الرُّ
 . علینا أن نكون ُمستعدین للرفض حتى من ِقَبِل عوائلنا أو طوائفنا. ٣

ِجْئُت ُألْلِقَي َنارًا َعَلى اَألْرِض َفَماَذا ُأِریُد َلِو اْضَطَرَمْت؟ َوِلي ِصْبَغٌة : (تقول ٥٢-٤٩: ١٢بشارة لوقا 
َبِل ! َأَتُظنُّوَن َأنِّي ِجْئُت ُألْعِطَي َسَالمًا َعَلى اَألْرِض؟ َكالَّ َأُقوُل َلُكمْ  َأْصَطِبُغَها َوَكْیَف َأْنَحِصُر َحتَّى ُتْكَمَل؟

 . )َثَالَثٌة َعَلى اْثَنْیِن َواْثَناِن َعَلى َثَالَثةٍ : ُه َیُكوُن ِمَن اآلَن َخْمَسٌة ِفي َبْیٍت َواِحٍد ُمْنَقِسِمینَ َألنَّ . اْنِقَساماً 
 . نحتاج أن نكون ُمنفتحین لیسوع وأن َنِثَق بهِ . ٤

َفُیْعِطیِه َحَجرًا؟ َأْو َسَمَكًة َفَمْن ِمْنُكْم َوُهَو َأٌب َیْسأَُلُه اْبُنُه ُخْبزًا أَ : (تقول ١٣-١١: ١١بشارة لوقا 
َفِإْن ُكْنُتْم َوَأْنُتْم َأْشرَاٌر َتْعِرُفوَن َأْن ُتْعُطوا  َأْو ِإَذا َسَأَلُه َبْیَضًة َأَفُیْعِطیِه َعْقَربًا؟ َأَفُیْعِطیِه َحیًَّة َبَدَل السََّمَكِة؟

وَح اْلُقُدَس ِللَِّذیَن َیْسأَُلوَنهُ َأْوَالَدُكْم َعَطاَیا َجیَِّدًة َفَكْم ِباْلَحِريِّ اآلُب الَّ   . )ِذي ِمَن السََّماِء ُیْعِطي الرُّ
 . إن الروح القدس دائمًا ُیكِرُم التوبةَ . ٥

إن الروح القدس ُیشِرُق في حیاتنا من جدید عندما نرجُع ونتوب عن خطایانا، وعن ُطُرق العالم، وعن 
ِلَتْفَتَح ُعُیوَنُهْم َكْي َیْرِجُعوا ِمْن ُظُلَماٍت : (یقول ١٨: ٢٦الرسل سفر أعمال . نا وعن تكاُسَلنا وتقصیَرنائكبریا

 . )اْلُمَقدَِّسینَ  ِإَلى ُنوٍر َوِمْن ُسْلَطاِن الشَّْیَطاِن ِإَلى اِهللا َحتَّى َیَناُلوا ِباِإلیَماِن ِبي ُغْفرَاَن اْلَخَطاَیا َوَنِصیبًا َمعَ 
  .َنقَبُل الروح القدس باإلیمان إننا. ٦

َمْن آَمَن : (قائالً  ٣٩-٣٨: ٧بشارة یوحنا اإلیمان بماذا؟ لقد تحدث یسوع عن الملئ بالروح القدس في 
وِح الَِّذي. ِبي َكَما َقاَل اْلِكتَاُب َتْجِري ِمْن َبْطِنِه َأْنَهاُر َماٍء َحيٍّ  َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِبِه ُمْزِمِعیَن َأْن  َقاَل َهَذا َعِن الرُّ

َد َبْعدُ  َیْقَبُلوهُ  وَح اْلُقُدَس َلْم َیُكْن َقْد ُأْعِطَي َبْعُد َألنَّ َیُسوَع َلْم َیُكْن َقْد ُمجِّ  . )َألنَّ الرُّ
إذًا، لقد كان یسوع بحاجة ألن یتمجد قبل أن یكون بإمكاننا أن نحصل على األیمان لقبول الروح القدس 

الحقیقي سیتم إظهارُه  الشيءأن : تعني )یتمجد(ة ُترى، ماذا یعني أن یتمجد؟ إن كلم. كأنهاِر ماٍء حیةٍ 
 . إنها شبیهة بشخٍص یقوُم بكشف الستار عن تمثاٍل أو صورة فنیٍة للمرِة األولى. والكشف عنُه للعیان
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ْدُتَك َعَلى اَألْرضِ (: كان یسوع ُیصلي لآلب قائالً  ٥-٤: ١٧بشارة یوحنا في  اْلَعَمَل الَِّذي . َأَنا َمجَّ
ْدِني َأْنَت َأیَُّها اآلُب ِعْنَد َذاِتَك ِباْلَمْجِد الَِّذي َكاَن ِلي ِعْنَدَك َقْبَل َكْوِن . َأْعَطْیَتِني َألْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتهُ  َواآلَن َمجِّ

لقد قام یسوع بإظهار اآلب للناس الذین كانوا معه وعلى إتصاٍل بهم، واآلن جاء دور اآلب لكي . )اْلَعاَلمِ 
 . َر بالحقیقة هویة وشخصیة یسوع الحقیقیةُیظهِ 

 كیَف ُمِجَد یسوُع؟ 
في بشارة لوقا . أن ُتظَهَر وتكشف عن هویة الشخص الحقیقیة أو هدفُه أو غرضهُ تعني  ُیَمِجدْ تذكر بان 

َیتَأَلَُّم ِبَهَذا  َأَما َكاَن َیْنَبِغي َأنَّ اْلَمِسیحَ (: كان یسوع یتكلم إلى تلمیَذْي ِعْمَواُس، وقال لهما ٢٧-١٣: ٢٤
َة ِبِه ِفي َجِمیِع  َوَیْدُخُل ِإَلى َمْجِدِه؟ ْنِبَیاِء ُیَفسُِّر َلُهَما اُألُموَر اْلُمْخَتصَّ ُثمَّ اْبَتَدَأ ِمْن ُموَسى َوِمْن َجِمیِع اَأل

 ٢٧-٢٦: ٢٤، بشارة لوقا )اْلُكُتبِ 
التالمیذ بأن یسوع قد أظهر ذاتُه لهما، وفجأًة َظَهَر وبعدها َتَحَمَس هاذین التلمیذین وَذَهبا وأخبرا باقي 

َهَذا ُهَو اْلَكَالُم الَِّذي َكلَّْمتُُكْم ِبِه َوأََنا «: َوَقاَل َلُهمْ (. یسوُع الُمقام من بین األموات في ذلك اللقاء وُهم ُمجتمعین
ِحیَنِئٍذ َفَتَح . »ٌب َعنِّي ِفي َناُموِس ُموَسى َواَألْنِبَیاِء َواْلَمزَاِمیرِ َبْعُد َمَعُكْم َأنَُّه َال ُبدَّ َأْن َیِتمَّ َجِمیُع َما ُهَو َمْكُتو 

َهَكَذا ُهَو َمْكُتوٌب َوَهَكَذا َكاَن َیْنَبِغي َأنَّ اْلَمِسیَح َیتَأَلَُّم َوَیُقوُم ِمَن اَألْمَواِت «: َوَقاَل َلُهمْ . ِذْهَنُهْم ِلَیْفَهُموا اْلُكُتبَ 
   ٤٦-٤٤: ٢٤، بشارة لوقا )اِلثِ ِفي اْلَیْوِم الثَّ 

َناُموِس ُموَسى َواألَْنِبَیاِء َواْلَمَزاِمیِر، إذ یقول في عدد  في عنهُ  مكتوبٌ  هو كما وَتَمَجدَ  لُهمْ  یسوع أعلنَ  لقد
موسى كان یتكلُم عن أسفار . )لقد َفَتَح أذهانُهْم بالكامل ِلَیْفَهُموا اْلُكُتبَ : (في ترجمة الُنسخة المُوَسعة ٤٥

 . الخمسة، وأسفار األنبیاء والمزامیر
 !بعد فترٍة قصیرٍة من بعد حدوث هذه األمور جاء یوم الخمسین إذ َتَعَمَد الجمیُع بالروح القدس والنار

 :لقد َتَمَجَد یسوُع في أسفار موسى
س البشري لقد أظهر یسوع نفسه لكي یكون أول مولوٍد في الجن. ، كالخالق، ونسل المرأةفي سفر التكوین

 . الجنِس الَساِقِط آلدم إلستبدال الجدید من خالل العهد الذي بدمه
لقد أظَهَر نفسُه كصاحٍب للشریعة، وَكَحَمَل الفصح للشریعة المكسورة، وهو الشخص ، في سفر الخروج

 . الذي َشَق البحر األحمر الذي في حیاتنا ُمحِررًا إیانا من قیود وُرُبِط هذا العالم
ن نقَبَل وَنحِمَل صلیبنا وأن نحیا في أهو صاِنُع العهد بدمِه، والشخص الذي ُیطاِلُبنا ب، الویینفي سفر ال

 . قداسةٍ 
 . نا التي تخُرُج من الصخرةِ ئُ هو ُمعیُننا في بریة هذه الحیاة، وهو َمُننا السماوُي، وما، في سفر العدد

 . هو الشخص الذي یفدینا من لعنات الناموس، في سفر التثنیة
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 :المزامیرلقد َتَمَجَد یسوُع أیضًا في 
مشاكل قلبنا بكل  جمیعهو راعینا، والشخص الذي ُیمكننا أن نكشف له عن ففي سفر المزامیر، 
 . مثلما َفَعَل داؤد. صدق وأمانة دون أن ُیدیَننا

ْنِبَیاءِ لقد َتَمَجَد یسوُع أیضًا في   :أسفار اَأل
 . لم من أجلنا، والذي یرفُع َعنا خطایانا وأمراضناهو ُمخلصنا الذي تأ ،ففي سفر إشعیاء

ُأخرى وقبل الوعد  جهةٍ لقد َكَشَف لنا عن الوعود الخاصة بمعمودیة الروح القدس، ومن  ،في سفر ُیوِئیلَ 
 . َكَشَف لنا عن التكریس المطلوب ِمنا الذي َیْسبُق تحقیق الوعدَ  ٢المذكور في سفر ُیوِئیَل 
رأیتُه عندما َخُلصُت وامتألُت من الروح القدس في نفس الوقت في سفر الرؤیا، وكما لقد أراُهْم أیضًا ما 

 . تُُنبَئ عنه في سفر حزقیال وسفر دانیال
هو  ٣٩-٣٨صحاحین في األ. هو الذي ُیحیي ِعَظاَمنا اْلَیاِبَسة بروحه القدوس، ٣٧ في سفر حزقیال

َف لنا عن هیكل اهللا لكي نعرف بأننا مدعوون إلى َكشَ  ٤٢-٤٠صحاحات من في األ. نائالذي َیهِزُم أعدا
 . الدخول في عالقة وثیقة وحمیمة مع اهللا

ُیریهم مجد العرش والخیمة حیُث یلتقي اهللا مع اإلنسان كما هو في سفر الرؤیا ، ٤٣في سفر حزقیال 
 . س، فهو یطُلُب ِمنا أن ُنقدس أنُفَسنا لكي ما نتعمد بالروح القد٤٦-٤٤في اإلصحاح . ٢١

، فهو الشخص الذي ُیعِمُدنا بالروح القدس، وبذلك ٢٢وكما هو في سفر الرؤیا ، ٤٧في سفر حزقیال 
تبدأ أنهار الروح القدس بالتدُفق من أعماقنا إلى البشریة الضائعة والمیتة لكي یكون باستطاعتهم أن َیحَیوا مع 

 . اهللا
 . ، یسُكُن مع شعبُه في أورشلیم السماویة)ُهنا الربُ (إسمُه َیْهَوْه َشمَّْه ، ٣٥: ٤٨في سفر حزقیال 

إذ ُیظِهُر نفسُه لنا ُهنا كالشخص الذي یدعونا ألن نحیا في ، ٦-١صحاحات من في سفر دانیال واأل
 . هو معنا في آتون النار وفي ُجِب األسود التي في حیاتنا. العالم ولكننا لسنا من العالم

صحاحین في األ. كاْلَقِدیُم األَیَّاِم الذي ُیعطي للقدیسین ُنصرة الملكوتإذ ُیظِهر نفسُه ، ٧في سفر دانیال 
 . ، فالحروب تتشابُه مع الحروب المكتوبة في سفر الرؤیا٩-٨

 ١١-١٠صحاحین األ. إذ ُیرینا یسوع الُمرتفع والُمنتصر كما هو في سفر الرؤیا، ٥ :١٠في سفر دانیال 
 . ُیظهران لنا المزید من الحروب

اآلن ُأنُظر إلى سفر . ُیخبرنا عن اإلحتیاج إلى الثبات وٕان العدو َسُیضعُف البعَض  ،١٢ر دانیال في سف
هذا بالضبط ما رأیُتُه عندما . النهایة حیث سیكون النصر العظیم حتى، لهؤالء الذین ثبتوا ١٢: ١٢دانیال 

 !١٩٧٩َخُلصُت وامتألت من الروح القدس في سنة 
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 المعمودیة بالروح القدس –الفصل الحادي عشر 

لقد َفَك ألغاز العهد . ة العالمئیسوع نفسه بالحقیقة َكَحَمِل اهللا الذي یرفع خطی أظَهرَ ، في العهد الجدید
الرَّبُّ اَلٌه َرِحیٌم َورَاؤٌف، وَغاِفُر (العهد القدیِم والتي تقوُل بأن  القدیم وَحلَّ ما كان یبدو في الظاهر تناُقضًا في

ُمْفَتِقٌد إثم اآلباء ِفي األبناء َوِفي أبناء األبناء ِفي اْلِجیِل . ْبِرَئ إبراءاً اإلثم َواْلَمْعِصَیِة َواْلَخِطیَِّة، َوَلِكنَُّه َلْن یُ 
 ٧-٦: ٣٤، سفر الخروج )الثَّاِلِث َوالرَّاِبعِ 

 !هللا، وكلمة اهللا، والطریق، والحق والحیاة لقد أعَلَن نفسُه كإبنٍ 
 . جالٌس على العرش لقد أعَلَن نفسُه بأنُه المسیا الذي سیأتي مرًة ثانیًة كملٌك عظیمٌ 

 . لقد أظَهَر نفسه بأنُه الروح القدس الذي سیحیا في تالمیذهُ ، ١٦-١٤في بشارة یوحنا 
قال یسوع لتالمیذُه بأن ُیَكِرسوا حیاتهم وأن یذهبوا وَیمُكثوا وینتظروا  ،١أعمال الرسل و  ٢٤في بشارة لوقا 
 . شيءالطاعة، والتكریس، والتخلي عن كل : هذا ما علینا ِفعَلهُ . لحین تحقیق الوعد
 . صالة ختامیة

تكون عالقتنا أنا ربي یسوع، تقول كلمة اهللا لي بأنك ترغب في أن تمُألني من روحك القدوس لكي ما  
لك بأنني أؤمن بكلمتَك، وأنا أعتِرُف  إننيیسوع، . جائٌع لك ولحضورك في حیاتي إنني. ةً وأنت أكثر حمیمی

ُمنَفِتٌح وُمسَتِعٌد الستقبال تلك  إنني. تعاَل یا یسوع، َعِمدني بالروح القدس والنار. ُأریُد كل ما هو عندَك لي
أغِفُر لُكل من َأساَء إلَي، وُأَقِدُم  إنني. أترُك وأتوُب عن جمیع الخطایا التي في حیاتي إنني. النار في حیاتي

ُأَقِدُم لَك ُكَل أعضائي، فمي، ولساني، ویدَي،  إنني. ك والسید على حیاتيأنت المل. لك نفسي كذبیحٍة حیةٍ 
 . ورجلَي، وآذاني، وعیوني

 !إستقبلها اآلن وُخذها جمیُعها
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 إستمارة تقییم تفاعالت الطالب 
 

 ______ / ___/ ___: التاریخ  __________________ :اإلسم
 ____________): س(الفصل  _______________: رقم الكتاب

 
 . أكتب هنا أبرز ما ورَد في هذا الفصل وأثر فیكَ . ١

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

بكلماٍت ُأخرى، . تشُعُر بأن اهللا ُیریدك أن تعملُه أو ُتطیعُه في هذا الفصل شيءأكتب هنا ما، أو أُي . ٢
 ما الذي تشُعر أنك في احتیاٍج للقیام به اآلن بعدما قرأت هذا الفصل؟

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

هل لدیك أیة أسئلٍة تشُعُر أنك في احتیاٍج . ما الذي ُترید أن تفهمُه بصورة أوضح في هذا الفصل. ٣
 ابات واضحة لها؟ إلج

 . أكُتْب أسئلتَك ُهنا
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 . أكُتب ُهنا ِطلَبًة ترغب ِمنا أن َنَتِفَق معك في الصالة ألجلها. ٤
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
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 أالُملحق 
 
 الدولیة للكتاب الُمقدس ةقائمة بأسماء الدروس الخاصة بالمدرس –أ 
 

 الـ نظام ذات الكمبیوتر أجهزة على تعمل والتي CDقائمة بأسماء الدروس المتوفرة على األقراص اللیزریة 
WINDOWS ونظام APPLE . 

 
 : إن هذه الدروس متوفرة أیضًا على موقعنا اإللكتروني

 
org. bible-isob. www://http 

 
 كتاب النمو أو الموت

 اإلثمار –النمو أو الموت . ١
الُمتدفق النهر . ٣أسرى في أرض الموعد . ٢
 )لإلستمرار على أساسات ُمنتظمة وثابتة(
 من هو اهللا. ٤
 الجلوس. ٥

 السلوك. ٦

 الثبات. ٧
 )والنار الدم( الثاني الُجزء الموت أو النمو كتاب

  المضمار في للركض قوة. ٨
 الصلیب. ٩

 الشیاطین – التحریر. ١٠
 القدس الروح معمودیة. ١١
 اهللا هو من
 الرائع إلهنا على الَتَعُرفْ . ١
 الثالوث. ٢
 ١ – اآلب اهللا. ٣

 ٢ – اآلب اهللا. ٤
 العهد إله هو اهللا. ٥
 ١ – العذراوي المیالد. ٦
 ٢ – العذراوي المیالد. ٧
 اآلن؟ یسوع هو من. ٨
 الكاذب الَتَدُینْ . ٩

 الكلمة اهللا. ١٠

 اهللا كلمة ُسلطان. ١١
 الكلمة نزاهة. ١٢
 اهللا لكلمة النقي التأثیر. ١٣
 الصخرة المسیح. ١٤
 العهد في المسیح أسماء – اإلنجیل نبوات. ١٥

 القدیم
 اهللا الروح القدس . ١٦
 األلسنةو  القدس الروح. ١٧
 القدس بالروح المعمودیة. ١٨
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 لجلوسا
 :شخصیة دروس
 المسیح مع الجلوس .١
 النعمة .٢
 الهویة .٣
 الُمفرط الُحب .٤
 العبودیة من ُمْشَترىً  .٥
 الفداء .٦
 لك؟ قال من .٧
 ألجسادنا الشفاء .٨
  الجذور .٩

 ةالخطی على الُنصرة. ١٠
 الخوف. ١١
 اإلثم – المعصیة. ١٢
 الصلیب – السباق إلنهاء قوة. ١٣
 راحتهِ  إلى الدخول. ١٤

  السلوك
 اهللا مع السلوك. ١
 اإلرتداد. ٢

 التكریس – الغني الشاب. ٣
 اهللا ألجل جداً  مشغولٌ . ٤
 اإلیمان. ٥
 إغفر. ٦
 العالم. ٧
 زكا/ الحق. ٨
 الحقیقیة الموت عقوبة. ٩

 الحق. ١٠

 الُسلطان. ١١
 ُتبْ . ١٢
 الُمقدس الكتاب قراءة. ١٣
 بالسماء خاصة عادات. ١٤
 مرئي الغیر أنظر. ١٥
 الخدمة توجهات. ١٦
 أوالً  اآلخرین وضع. ١٧
 لجسدك كرامة أعطِ . ١٨
 اهللا مع التجاوب. ١٩
 قلبك إحفظ. ٢٠

 المادیات – العشور. ٢١
 الصالة. ٢٢
 میراثك إستخدم. ٢٣
 بالروح أسُلكْ . ٢٤
 الُمساومة. ٢٥
 كلماتك. ٢٦
 اإلیمان – الصالة. ٢٧
 اإلرتداد. ٢٨
 الرحمة. ٢٩
 حقیقیاً  ُكنْ . ٣٠
 المالمة. ٣١
 الُحبْ . ٣٢
 العبادة. ٣٣
 المواعدة. ٣٤
 أغنیًة جدیدةً  –التسبیح . ٣٥
 كئأصدقا. ٣٦
 الشركة مع المؤمنین. ٣٧
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 المعمودیة. ٣٨
 الدینونة. ٣٩
 إستراحة النعمة . ٤٠
 الصوم. ٤١

 الثبات
 قاعة المحكمة الكونیة . ١
 دم الحرب. ٢
 قاعة المحكمة. ٣
 تمسك بالسالم. ٤
 اإلعالن. ٥
 السفر المختوم. ٦
 المشاكل. ٧
 الختم . ٨
 أین یجلس الشیطان. ٩

 ال مشیئتي. ١٠
 إبلیس، األرواح الشریرة، الشیاطین. ١١
 التحریر. ١٢

 عهد الدم
 أم الدم؟ الَتَدُینْ . ١
 نعمة بواسطة المیراث. ٢
 المزید بخصوص عهد الدم. ٣
 قایین وهابیل. ٤
 َوَجَد نوحًا ِنعَمةً . ٥
 ١٤-١٢سفر التكوین  ،َوَجَد إبراهیم ِنعَمةً . ٦

 . دلیل الدراسة الشخصیة على النعمة
الُمخطط  –النعمة وعهد الدم الجزء الثاني 

 ١٤-١٢التمهیدي لسفر التكوین 

 ! الَشْق الدموي –١٥سفر التكوین  – أبرام. ٧
 مسؤولیتنا تجاه العهد – ١٧سفر التكوین . ٨
إن عهد  – ٢٢سفر التكوین  –إبراهیم . ٩

 الدم یكسر اللعنات
العبودیة دون أن ُتدرك ذلك؟  اختبرتهل . ١٠

 ٥-١سفر الخروج 
 ال تستهین بُعمق العالقة. ١١
تفعیل دم الفصح . العواصف في حیاتك. ١٢

 ! بصورة عملیة
من هو عدوك الغیر مختون؟ حیاة . ١٣
 الذهن

 الحرب على حیاتك الفكریة. ١٤
 الطریق إلى أورشلیم. ١٥
آِخَر دٍم ُسِفَك كان  – ٥٣سفر إشعیاء . ١٦
 لعیسو

 الشفاء الداخلي
ُتسمى هذه السلسلة الدراسیة من المدرسة 

 محطمواا أو كاسرو (الدولیة للكتاب الُمقدس بـ 
فیلم فیدیو، وهي  ١٥وقد تم عرضها على ) القیود

 ُمتاحة أیضًا على األقراص اللیزریة المضغوطة
 DVD)( 
  الداخل من تشفي أن یجب التي الرؤیة. ١
 بحنانٍ  ُیحبك اهللا لكن...  الرفض. ٢
 القیود؟ من اهللا ُیحررك لماذا. ٣
 الصدق من عمیقة مرحلة – الُحزن. ٤

 التامة والصراحة
 الكلمة بدون تتحرر أن ُیمكنك ال. ٥
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 أنتَ  من تعرف لم ما تتحرر أن ُیمكنك ال. ٦
 )!الحقیقیة هویتك(

 بحسب تحیا لم ما تتحرر أن ُیمكنك ال. ٧
 الحقیقیة هویتك
 خطط تعرف لم ما تتحرر أن ُیمكنك ال. ٨

 الشیطان وٕاستراتیجیات
 الداخلي الشفاء سر هو الغفران. ٩

تتحرر ما لم تحیا حیاة ال ُیمكنك أن . ١٠
  اإلیمان
 القضاء. ١١
 العالقات طْ بُ رُ . ١٢
 رب، الُنَدب، النجاح حال. ١٣
 ِصَغِر النفس وأهمیة وجود الهدف. ١٤
 الهدف من الحیاة. ١٥
 الهروب من القفص. ١
 العمالقة. ٢
 الحق. ٣
 األسى . ٤
 العرافة. ٥
 غیر مخزيٍ . ٦
 الرجوع عن أعمال الجسد . ٧
 الُمصالحة بعد الشر . ٨

 ٢ -الُمصالحة مع الشر. ٩
 ٣ -الُمصالحة مع الشر. ١٠
 الُسلطان. ١١
 الختبارا. ١٢
 الرؤى. ١٣

 الخدمة. ١٤
 العذاب. ١٥
 بشارة یوحنا وسفر األمثال. ١٦
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 ختامیة ُمالحظات
 
 ١٩٧٧ سنة تیندال، مؤسسة ألینویز، في ویتون والیة. الثبات السلوك، الجلوس،. وتشماني) ١(
 
 ١٩٩٥ سنة نیلسون، توماس للناشر ناشفیل،. المقدس للكتاب الجدید الشامل الفهرس) ٢(
 
 . نیلسون توماس للناشر جورجیا، أتالنتا،. الكامل التفسیري الكرمة قاموس) ٣(
  
 ١٩٧٩ سنة الحیة، الذبیحة كتاب شركة بارتسفیل، الُمرتفعات، إلى الوصول ورباند، ریتشارد) ٥(
 
 ١٩٧٩ سنة تیندال، مؤسسة ألینویز، في ویتون والیة. والغالبون اهللا خطة وتشماني،) ٦(
 
 ١٩٦٥ سنة تیندال، مؤسسة ألینویز، في ویتون والیة. البریة في مائدة وتشماني،) ٧(
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	أدخل إلى أبوابه بالشكر، إلى دياره بالتسبيح
	المحطة الرابعة: إرادتك
	مائدة خبز الوجوه
	المحطة الخامسة: فِكْرَكَ
	المنارة الذهبية
	المحطة السادسة: مشاعرك
	مذبح البخور
	المحطة السابعة: روحك – محضر الله
	تابوت العهد
	إن تابوت العهد يرمز أيضاً لثلاثةِ أشياءٍ رئيسيةٍ وهي:
	الفصل الثامن
	تحذير.
	هنا سنعرف كيف يتم هذا.
	سنُلاحظ هُنا بعض الأمثلة الحية لأُناسٍ إستسلموا ولم يُكمِلوا السباق.
	السعي في المضمار لأجل الفوز بالإكليل.
	إن الآيات السابقة قد أُعطيَتْ إِلَى مَلاَكِ الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي فِيلاَدَلْفِيَا.
	إن الإكليل هو: المُكافأة.
	سُلطانٌ على ماذا؟
	أكَثرَ مِنا جميعنا.
	الآن وبعدما شاهدتَ المُكافأة، ماذا بخصوص السباق؟
	إن يسوع هو محور تركيزنا ونظرنا في الوقت الحاضر.
	(نَاظِرِينَ إِلَى رَئِيسِ الإِيمَانِ وَمُكَمِّلِهِ يَسُوعَ، الَّذِي مِنْ أَجْلِ السُّرُورِ الْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ احْتَمَلَ الصَّلِيبَ مُسْتَهِيناً بِالْخِزْيِ، فَجَلَسَ فِي يَمِينِ عَرْشِ اللهِ. )، رسالة العبرانيين 12: 2. إن كلمة [نَاظِرِينَ] تعني: "...
	المعمودية بالروح القدس.
	نحتاج إلى شخص الله وقوتهُ لكي نتغلب على أعداءنا الروحيين.
	الصليب.
	التحرير.
	لقد أنهى بولس السباق.
	إن بداية السباق ليست هي المرحلة المؤلمة منهُ، ولا حتى المرحلة التي تليها من الاستمرارية، ولكن ما يؤلم حقاً في السباق هو عندما يكون الهدف على مرأى البصر. إن مرحلة القدوم إلى مشارف الهدف هي المرحلة التي يبدأ فيها الشعور بالألم، والشعور بالتوتر والإقدام ...
	مُقتَبَسْة من دعوة الله1F  - بالقرب من الهدف – في 13 فبراير
	قصة فلورينس تشادويك
	دعونا في البداية نُلقي بتركيزنا على الصليب وعلى دم يسوع.
	إنّ الصليبَ هو الذي هَزمَ الشيطانَ.
	أولاً: ها هو الجزء الأول 1- أ قانون الميراث.
	الحياة الروحية. إنّ الحياةَ الروحيةَ تَحْمِلُ ميراثَ البركاتِ واللعناتِ.
	إن ذلك لا يبدو في الظاهر أمراً غير عادلاً، ولكن يوجدُ هُناك حلٌ.
	هذه هي الأخبار السارة!
	الجزء الأول: قانون الإستبدال.
	ما هو الشيء الذي يقوم الصليب وعهد الدم باستبداله لنا؟
	ماذا يُعطينا ذلك، وماذا يُعطي ليسوع؟
	إننا جميعاً مُجرمين ومُتمردين أمام الله، لكنهُ إفتدانا.
	ثانياً: لقد أعطانا كل ما هو لله.
	فيما يلي بعض الأشياء المُتبادلة الأساسية (ليس كل الأشياء) التي صنعها يسوع لنا لكي ما نتمتع بالفرح، بعضها قد يكون أحمالاً والبعض الآخر خطايا. إن الحِمْل هو شيءٌ يقمعك ويُحزنك، عبء ثقيل الحمل ومُرهقٌ، قد يبدو مفروضاً عليك من الآخر (سفر العبرانيين 12: 1).
	إن القوة الكامنة في الصليب ستُعطيك الحُرية من جميع هذه الأمور ومن الكثير من اللعنات. فاستعد لذلك!
	من جهة الغفران. لقد حمل آثامنا ليُغفَرَ لنا.
	رسالة كولوسي 2: 13 يقول "وَإِذْ كُنْتُمْ امْوَاتاً فِي الْخَطَايَا وَغَلَفِ جَسَدِكُمْ، احْيَاكُمْ مَعَهُ، مُسَامِحاً لَكُمْ بِجَمِيعِ الْخَطَايَا".
	من جهة الشفاء. لقد تَحَمَلَ الجَلّد، وهذا يعني الجراح الدامية، لكي نُشفى.
	رسالة بطرس الأولى يقول: "الَّذِي حَمَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَى الْخَشَبَةِ، لِكَيْ نَمُوتَ عَنِ الْخَطَايَا فَنَحْيَا لِلْبِرِّ. الَّذِي بِجَلْدَتِهِ شُفِيتُمْ".
	من جهة البِر. لقد حمل يسوع خطايانا على الصليب لنكون أبراراً.
	إن هذا تحولٌ أساسيٌ، وهو أبديٌ! إننا أبرارٌ ومٌتبررين بالإيمان، ذلك فقط بسبب الصليب الذي أعد الطريق للروح القدس بأن يسكُن فينا.
	رسالة كورنثوس الثانية 5: 21 يقول: "لأَنَّهُ جَعَلَ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لأَجْلِنَا، لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ اللهِ فِيهِ".
	من جهة الموت الأبدي، الجحيم. لقد عانى يسوع الجحيم من أجلنا لكي يكون بإمكاننا أن نحيا الأبدية في السماء.
	لقد قُطِعَ يسوع من الآب بواسطة الموت لكي نتمكن نحن من أن نستمتع بحضور الله إلى الأبد.
	رسالة العبرانيين 2: 9 يقول: "وَلَكِنَّ الَّذِي وُضِعَ قَلِيلاً عَنِ الْمَلاَئِكَةِ، يَسُوعَ، نَرَاهُ مُكَلَّلاً بِالْمَجْدِ وَالْكَرَامَةِ، مِنْ أَجْلِ أَلَمِ الْمَوْتِ، لِكَيْ يَذُوقَ بِنِعْمَةِ اللهِ الْمَوْتَ لأَجْلِ كُلِّ وَاحِدٍ".
	إن الموت بحسب قاموس سترونجز يتضمن هذا التعريف:
	"موت الجسد، إنفصال الروح (سواءاً بطريقة طبيعية أو بالقوة) عن الجسد بإنتهاء الحياة على الأرض، مع فهم فكرة المصير التعيس في الجحيم".
	الخلاص من اللعنات الموروثة والتي أصابتنا نحن.
	رسالة غلاطية 3: 13-14 يقول: "اَلْمَسِيحُ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَّامُوسِ، إِذْ صَارَ لَعْنَةً لأَجْلِنَا، لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: «مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ». لِتَصِيرَ بَرَكَةُ إِبْرَاهِيمَ لِلأُمَمِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، لِنَنَ...
	التحرر من الفقر.
	رسالة كورنثوس الثانية 8: 9 يقول: "فَإِنَّكُمْ تَعْرِفُونَ نِعْمَةَ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، أَنَّهُ مِنْ أَجْلِكُمُ افْتَقَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ، لِكَيْ تَسْتَغْنُوا أَنْتُمْ بِفَقْرِهِ".
	إن الإكتفاء هو فقط ما يكفي، أما الوفرة فهي أكثر من مجرد الإكتفاء حتى نتمكن من أن نُبارك الآخرين أيضاً.
	التحرر من الشعور بالذنب والعار والخجل.
	يُمكننا أن نختبر محبة الله التي تُستبدَل بالشعور الخاطئ بالذنب والعار والخجل.
	 إن الإعتداء الجنسي يُسبب العار والخجل.
	 تتكون لدينا عقلية عبودية بسبب الخجل.
	 نُصاب بمشاكل صغر النفس بسبب الخجل.
	لقد حمل يسوع عارنا وخجلنا على الصليب، وأثناء حياته على الأرض. لقد إعتبره الكثيرون إبناً غير شرعي. إن العار والخجل والشعور بالذنب تحجز علاقتنا الحميمة ومودتنا مع الله، وتعتبر حاجزاً روحياً سميكاً تجعل الله يبدو وكأنه غير موجود ولا يمُكن الدخول معه في ع...
	سفر العبرانيين 10: 21-22 يقول: "وَكَاهِنٌ عَظِيمٌ عَلَى بَيْتِ اللهِ، لِنَتَقَدَّمْ بِقَلْبٍ صَادِقٍ فِي يَقِينِ الإِيمَانِ، مَرْشُوشَةً قُلُوبُنَا مِنْ ضَمِيرٍ شِرِّيرٍ، وَمُغْتَسِلَةً أَجْسَادُنَا بِمَاءٍ نَقِيٍّ".
	سفر إشعياء 53: 2-9 (الترجمة الموسعة) يقول:
	عدد 2 نَبَتَ (عبد الرب) قُدَّامَهُ كَفَرْخٍ وَكَعِرْقٍ مِنْ أَرْضٍ يَابِسَةٍ لاَ صُورَةَ لَهُ وَلاَ جَمَالَ (سلطان، بهاء ملكي) فَنَنْظُرَ إِلَيْهِ وَلاَ مَنْظَرَ فَنَشْتَهِيهِ.
	عدد 4 لَكِنَّ أَحْزَانَنَا حَمَلَهَا (أمراضنا، ضعفاتنا، وضيقاتنا ومصاعبنا) وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَّلَهَا (عقوباتنا). وَنَحْنُ (تجاهلناه) حَسِبْنَاهُ مُصَاباً مَضْرُوباً مِنَ اللَّهِ وَمَذْلُولاً (وكأنه مُصابٌ بالبرص).
	عدد 5 وَهُوَ مَجْرُوحٌ لأَجْلِ مَعَاصِينَا مَسْحُوقٌ لأَجْلِ آثَامِنَا. تَأْدِيبُ (الحاجة للحصول على) سَلاَمِنَا عَلَيْهِ وَبِحُبُرِهِ (جروحه) شُفِينَا.
	عدد 6 كُلُّنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى طَرِيقِهِ وَالرَّبُّ وَضَعَ عَلَيْهِ إِثْمَ جَمِيعِنَا.
	عدد 7 ظُلِمَ أَمَّا هُوَ (حتى عندما) فَتَذَلَّلَ وَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ كَشَاةٍ تُسَاقُ إِلَى الذَّبْحِ وَكَنَعْجَةٍ صَامِتَةٍ أَمَامَ جَازِّيهَا فَلَمْ يَفْتَحْ فَاهُ.
	عدد 8 مِنَ الضُّغْطَةِ وَمِنَ الدَّيْنُونَةِ أُخِذَ. وَفِي جِيلِهِ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ قُطِعَ مِنْ أَرْضِ الأَحْيَاءِ (إبتُليَ بالموت) أَنَّهُ ضُرِبَ مِنْ أَجْلِ ذَنْبِ شَعْبِي (إشعياء)؟
	عدد 9 وَجُعِلَ مَعَ الأَشْرَارِ قَبْرُهُ وَمَعَ غَنِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ. عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ ظُلْماً وَلَمْ يَكُنْ فِي فَمِهِ غِشٌّ.
	التحرر من الشعور بالرفض وإنعدام المحبة.
	إن الشعور بالرفض وعدم القبول هو سببٌ أساسيٌ للجروح الداخلية لنفس وروح الإنسان. غالباً ينشأ من الوالدين الذين لا يعطون لأولادهم قبولاً غيرَ مشروطاً. في أغلب الأحيان يرفض الوالدين أولادهم عَلَناً. إن الطلاق يتسبب في الشعور بالرفض، ليس فقط مع البالغين ول...
	لقد حجب الله الآب وجهه عن يسوع عندما كان على الصليب، وحتى يسوع صرخ بسبب ذلك الرفض.
	بشارة مرقس 15: 34 يقول: "وَفِي السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ صَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلاً: «إِلُوِي إِلُوِي لَمَا شَبَقْتَنِي؟» (اَلَّذِي تَفْسِيرُهُ: إِلَهِي إِلَهِي لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟)".
	رسالة أفسس 1: 6 يقول: "لِمَدْحِ مَجْدِ نِعْمَتِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْنَا فِي الْمَحْبُوبِ".
	رسالة أفسس 3: 16-20 يقول:
	عدد 16 لِكَيْ يُعْطِيَكُمْ بِحَسَبِ غِنَى مَجْدِهِ أَنْ تَتَأَيَّدُوا بِالْقُوَّةِ بِرُوحِهِ فِي الإِنْسَانِ الْبَاطِنِ،
	عدد 17 لِيَحِلَّ الْمَسِيحُ بِالإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ،
	عدد 18 وَأَنْتُمْ مُتَأَصِّلُونَ وَمُتَأَسِّسُونَ فِي الْمَحَبَّةِ، حَتَّى تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُدْرِكُوا مَعَ جَمِيعِ الْقِدِّيسِينَ مَا هُوَ الْعَرْضُ وَالطُّولُ وَالْعُمْقُ وَالْعُلْوُ،
	عدد 20 وَالْقَادِرُ أَنْ يَفْعَلَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ أَكْثَرَ جِدّاً مِمَّا نَطْلُبُ أَوْ نَفْتَكِرُ، بِحَسَبِ الْقُوَّةِ الَّتِي تَعْمَلُ فِينَا.
	التحرر من الأحزان.
	لقد وصف لنا سفر إشعياء 53 كيف عانى يسوع من الحزن والتنهد.
	سفر إشعياء 35: 10 يقول: "وَمَفْدِيُّو الرَّبِّ يَرْجِعُونَ وَيَأْتُونَ إِلَى صِهْيَوْنَ بِتَرَنُّمٍ وَفَرَحٌ أَبَدِيٌّ عَلَى رُؤُوسِهِمِ. ابْتِهَاجٌ وَفَرَحٌ يُدْرِكَانِهِمْ. وَيَهْرُبُ الْحُزْنُ وَالتَّنَهُّدُ".
	الحرية من جميع أعمال الجسد والطبيعة القديمة.
	رسالة غلاطية 5: 19-24 يقول: "وَأَعْمَالُ الْجَسَدِ ظَاهِرَةٌ: الَّتِي هِيَ زِنىً عَهَارَةٌ نَجَاسَةٌ دَعَارَةٌ عِبَادَةُ الأَوْثَانِ سِحْرٌ عَدَاوَةٌ خِصَامٌ غَيْرَةٌ سَخَطٌ تَحَزُّبٌ شِقَاقٌ بِدْعَةٌ حَسَدٌ قَتْلٌ سُكْرٌ بَطَرٌ، وَأَمْثَالُ هَذِهِ ال...
	لقد كان الصليب كاملاً.
	"المُصالَحة" هي كلمة ذات قوة عظيمة جداً. التوافق القوي (2)
	ضع كلمة نعم أو لا أمام كُل فقرة من الفقرات التالية.
	إستقبل الآن.
	دَعنا نقومُ بإجراء بعض التغييرات الآن!
	والآن، أُشكُرْ يسوع لأجل كُل ما فعله من أجلك.
	إن قوة الله هي في مُتَناوَلِ أيدينا!
	إننا نُريد دائماً أن تحدث الأشياء بسرعة، لكن الله يقول بأنهُ علينا أن نتحلى بالصبر.
	إن الحرب الروحية مطلوبة جداً، وهي ليست سهلة!
	إن الإنتظار يُنَقّينا.
	إن الحكمة هي معرفة بأن دم يسوع المسيح قد هَزَمَ الشيطان.
	علينا أن نُغير مشاكلنا إلى غَنِيمَة وفائدة لنا.
	إن إنتظار الله هو منهج الحياة كلها.
	ما هو ضمان تَحَقُقْ هذا الشيء؟
	إن قيامة يسوع المسيح من بين الأموات هي ضماُنا الوحيد!
	/
	إن هذه طريقةٌ بسيطة لتذكُرْ هذه الصورة بدون أيةِ متاعبَ.
	الفصل العاشر
	بعض الأمور والصور المُزيفة التي يستخدمها الشيطان:
	إن كلمة يُدمِر أو يُهلك تُعَرَفْ على النحو التالي:
	الفصل الحادي عشر
	أ. أحَدْ القيامة، بشارة يوحنا 20: 22
	 المسيح المُقام.
	 النتيجة كانت حياة.
	ب. يَوْمُ الْخَمْسِينَ، سفر أعمال الرسل 2: 4
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