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نحو نهضة
شخصية

هل ترغب في الحصول عل حياة سعيدة ومرضية، حياة إيمان 
مملوءة بالتجارب المثيرة؟

إذا كانت إجابتك هي نعم، فإن هذا الكتاب مناســٌب جداً لك. لقد شــارك 
أكثــر من ٥٠٠ شــخص إختباراتهم معــي عن التغييرات اإليجابية التي 
اختبروهــا فــي حياتهم. ولذلــك، تمت إضافة المزيد من األفكار لهذه 

النســخة المنقحــة. يظهر من خاللهــا كيف يمكن لخطوات نحو نهضة 
شــخصية أن يقودنا إلى:

معرفة أعظم العطايا التي يمنحنا إياها يسوع: عطية الروح القدس. 	

تقييم سليم للنفس فيما يتعلق بحالتنا الروحية 	

فهم الخطوتان البسيطتان اللتان تقودان إلى حياة روحية جذابة وإلى  	
اليقين بالخالص.

معرفة اإلمتياز العظيم للحياة بقوة وإرشاد الروح القدس، والخسائر  	
التي نتكبدها بسبب إفتقارنا له.

إدراك أن صلواتنا بالوعود لها تأ ثير مختلف تماما.ً ولذلك، تصبح  	
صلوتنا أكثر سعادة، وتتمتع بيقين وبعمٍق أكبر. وبعد صالة كهذه، 

يمكننا أن نتيقن أننا قد نلنا الروح القدس.

سعادتهم الكبيرة جعلتهم شهوداً وموزعين للكتاب. 	

يريد الله أن يصنع فرقا كبيراً في حياتك. هناك فرقا كبيراً بين عملك من 
أجل الله وبين عمل إلهنا العظيم من خاللك. يتوق يسوع إلى عالقة وثيقة 

معك. كما يرغب في أن يقترب إلى اآلخرين من خاللك. هناك بركات عظيمة 
تنتج عن قراءة الكتاب عدة مرات. قم بقراءة وتطبيق اإلقتراحات لمدة ستة 

أسابيع  (٣ x ١٤ يوماً) وستنبهر بما سيحققه الله في حياتك.
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ســتماع للقــس  � كاليفورنيــا. تعرفــت عــ� كتاباتــك للمــرة ا��و أثنــاء ا��
�� � أرعــى حاليــا كنيســت��

� برنامجــه ا��ســبوعي. وعــ� الفــور آثــرت رســالتك عــ� روحــي 
"دوايــت نيلســون" [أنظــر أدنــاه] ��

 �
ف أنــ�� � أعــ��

. ســمعت عــن بعــض الكتابــات عــن الــروح القــدس مــن قبــل، ولكنــ�� بشــكل كبــ��

 لــم أهتــم بهــا أبــداً. أنــا أؤمــن بشــده أنــه لســبٍب مــا قــد اختــار ± الوقــت الحــا� للوصــول إ

� مجهوداتــك.
� وجــدت ذلــك ��

المزيــد مــن النــاس بالــروح القــدس. وأنــا ســعيد جــداً أنــ��

ــيطة  ــة بس ــا بطريق ة، تقابلن ¿Àــا ــل ا��ول مب � الفص
ــك: �� ــه ل ــهد ب � أن أش

ــ�� ــٌر يمكن ــاك أم هن

ــا أن القــراءة المتكــررة  . كم ــا إ التوقــف وإعــادة التفكــ�� ــة، تدعــو عقولن ــق قوي جــداً مــع حقائ

� عــن الكتــاب مــع ا�Îخريــن، ي صبــح موضــوع الــروح 
¿Ðووعظــي ونقــا �

� حديــ�¿
فّعالــة للغايــة. ��

 . �Óأن أرى ذلــك بنفــ �
. كمــا لــو كنــا نســتمع إليــه للمــرة ا��و. يمكنــ�� القــدس جذابــا أكــ�¿ وأكــ�¿

نتقــال مــن الفصــل ا��ول قبــل أن أعــظ ثــ×ث مــرات عــن محتــواه. � أعــرف كيــف  لــم أســتطع ا��

� لــم أســتطع التوقــف عــن قــراءة الكتــاب، وقــد 
� أن أصــف ذلــك بشــكل أفضــل، ولكنــ��

يمكنــ��

� نمــًوا 
� شــهدت منطقــ��

�Úالعــام المــا �
. لقــد قمــت بنــÜ¿ الكلمــة، و�� �Óكنائــ �

ظهــرت النتائــج ��

� قــّوى بهــا الــروح القــدس أعضاءنــا. 
� ذلــك كلــه يعــود إ ± وإ الطريقــة الــ��

ًا. الفضــل �� كبــ��

) مقتطفــات. �
�àالعــام الجديــد. د.ر. ينايــر (كانــون الثــا �

ونتطلــع إ المزيــد ��

يقول القس "دوايت نيلسون"، الراعي الرئي�� لكنيسة "بايون�� ميموريال" بجامعة آندروز، أن هذا 
� ذاته  � من الداخل. أريد أن أقوم بال��

�� ّ الكتاب الصغ�� [خطوات نحو نهضة شخصية] قد "غ��
من أجلكم."

� سلسلة من ثªث وعظات:
قام بالوعظ ®�

صªح الجديد: كيف يمكنك أن تتعمد من الروح القدس؟"  ·̧ "نقطة البدء وا
قتباس من كتاب "خطوات نحو نهضة شخصية" وأو½ بقراءته. وقد قاد ذلك إ« تحميل  ·̧ قام با

وطلب أ¸ف النسخ من الكتاب.
 www.steps-to-personal-revival.info لªمن خ � �Òث متاحªشهادته الشخصية والوعظات الث

: ��النا
النسخة ا��صلية:

 „Schritte zur persönlichen Erweckung“
TOP Life Wegweiser-Verlag GmbH, Wien

Austrian Publishing House
Verlagsarchivnummer: 040 415

ISBN: 978-3-903002-14-2

: �
ية – طبعت �� � �نجل النسخة ا�	

، زامبيا،  � � ألمانيا، كوريا الجنوبية، الو�يات المتحدة ا��مريكية، الفلب��
تم طباعة ٣٢ نسخة من عام ٥١٠٢ وح�� أكتوبر ٩١٠٢ ��

اليا، الهند وبريطانيا العظمى. أس��

www.design.de جر ôرؤية: سيمون إتزن�
www.konrad-medien.de إنتاج: كونراد للطباعة وميدين

ويك وع: كريستيان س�� �مدير الم�
ية: هو� تاريتا � �نجل جمة من اللغة ا��لمانية إلى اللغة ا�	 �ال

لطلب نسخ باللغات ا��جنبية:
© Helmut Haubeil, Rosenheimerstraße 49 

D-83043 Bad Aibling / Oberbayern – Germany
Email: helmut@haubeil.net 

Phone: +49 (0)8061 4900 712
Languages: German and English

جمات: �ال
ية، الفرنسية، ا��لمانية (النسخة ا��صلية)  � نجل�� اللغات ا��وروبية: البلغارية، الكرواتية، التشيكية، الدانماركية، الهولندية، ا��
تغال، الرومانية،  ôتغالية – ال� ôازيل، ال� ôتغالية – ال� ôويجية، البولندية، ال� يطالية، ال×تفية، ال�� ، الغرين×ندية، المجرية، ا��

ية، السلوفانية،ا��سبانية، السويدية، وا��وكرانية. الروسية، السيب��

و، تيلوجو. اليابانية،  � ندونيسية، اللغة الصينية المبسطة والتقليدية، الهندية: هندي، أوديا، م�� اللغات ا��سيوية: البهاسا – ا��
الكورية، المنغولية، التاجالوج – الفليبينية، التاي تاي×ندا، ا��وردو – باكستان، والفيتنامية.

يا، البنغالية/البنغال – البنغ×ديش، البورميس – ميانمار، الفارسية  � جاري التحض�� للغات: ا�Îرامية – أرمينيا، البهاسا – مال��
(إيران)، السنغالية – Àي×نكا، التونجان – جزيرة تونجا بالمحيط الهادي.

انية، الزولو – جنوب  � وندي، كينيارواندا – رواندا، السواحي�� – كينيا، الت�� وندية – ب�� اللغات ا��فريقية: ا��مهارية – إثيوبيا، ك��
أفريقيا.

: �
و�� �لك الموقع ا�	

www.steps-to-personal-revival.info and www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info

جمات متاحة بالمجان للقراءة، والطباعة، والمشاركة مع يوجد ا��ن، وسيكون هناك المزيد من ال��
؟ شارك، التطور (كيف طّور ± الكتب)، إختبارات � ا��صدقاء. وتضم القائمة: القائد، كيف ت زيد التحف��

� يسوع".
تصال. كما يوجد كتاب م ك م ل: "الثبات �� (أك�¿ من ٠٠١ إختبار) ، ا��

معلومات للطلب:
للتفاصيل، انظر ص. ٢

كل النصوص الكتابية مقتبسة من الكتاب المقدس، نسخة الفاندايك.
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هالموت هاوبيل
ترجمة: چوني نصرالله
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مقــدمة

خـطـوات نـحـو نـهـضــة شـخـصـيــة

مت�ء بالروح القدس−لماذا أصبحت فجأًة  ا��
٨ ................................................................................... � الروح القدس“؟

منشغ�ً جداً بمسألة ”الحياة ��

كلمة إفتتاحية

مضاعفة النتائج

� ولقادة المستقبل........................................................................................................... ١٠ للقادة الحالي��

الفصل ا�ول

أعظم عطية من يسوع

١٨ .................. اً؟ ما هو تعليم يسوع عن الروح القدس؟ هل أنت ع� علم برسالة يسوع ا��ك�� تأث��

�
الفصل الثا��

ما هو محور مشاكلنا؟

 هل هناك سبباً روحياً خلف مشاكلنا؟
فتقار للروح القدس؟............................................................................................... ٢٨ هل السبب هو ا��
٤٢ ............................................................................. � المسيحية الجسدية؟

ما هي المشكلة ا��ساسية ��

الفصل الثالث

مشاكلنا يمكن حّلها

 ما هو حل ° لمشاكلنا؟ كيف يمكننا
٥٤ ................................................................................................... � سعداء وأقوياء؟ أن نصبح مسيحي��

ما هي ع�قة المعمودية بالروح القدس؟.............................................................................................. ٦٤

الـمـحـتـــــويــات

اليوم اليوم اليوم 
ااا

اليوماليوماليوم
الالال

اليوماليوماليوم
ل لال لال ال

اليوم اليوم اليوم 
اااااا

اليوماليوماليوم

الرابعالرابعالرابع

اليوم اليوم اليوم 
الالالالالال
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الـمـحـتـــــويــات

الفصل الرابع

ما هي اإلختالفات اليت يمكن أن نتوقعها؟

متيازات ال�¹̧ نحصل عليها  ما هي ا��
٧٢ ............................................................................................... من الحياة المملوءة من الروح القدس؟
٨٤ ................................................................... ما الذي نخ¿ه عندما � نُص�� من أجل الروح القدس؟

الفصل الخامس

مفتاح اإلختبار العميل: الصالة بوعود

٩٤ ..................................................................................... ؟ �Ä ° حل Åأن أطبق وأن أخت� �
كيف يمكن�¹

� أن أُص�� ح¹̧ أتأكد
 كيف يمكن�¹

١٠٤ .............................................................................................................. � ممت�� من الروح القدس؟
أن�¹

الفصل السادس

ما هي اإلختبارات اليت تنتظرنا؟

١١٢ .......................................... إختبارات شخصية، وكذلك إختبارات من كنائس ومن حقل ومن إتحاد

الفصل السابع

اإلهتمام واملشاركة

�
) كيف يمكن�¹ �

�Ïقلوبنا (مثل ألما Äالسعادة ال�¹̧ نشاركها تعود مرة أخرى إ 
وا "الحياة ا��فضل" (يوحنا ١٠: ١٠)؟....................................................... ١٢٦ Åيخت� �Öأن أساعد ا�×خرين ل
١٣٦ ..................................................................... كيف يمكننا أن نمرر الرسالة؟ ما هي الطرق المتاحة؟

تزييـــل

تصال.......................................................................................... ١٤٢ توصيات لدراسة إضافية، وسائل ا��

اليوماليوماليوم

بع بعال بعال ال

اليوماليوماليوم

ع عال عال ال

اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال 

عرشعرشعرش

اليوم اليوم اليوم 
الالال

اليوماليوماليوم
الالال

اليوم اليوم اليوم 

ل  ل ال ل ال ل ال ل ال ل ال ال

عرشعرشعرش

اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع 

عرشعرشعرش

اليوم اليوم اليوم 

ا ا ا ا ا ا 

عرشعرشعرش
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٦

حياة مثمرة

يسوع:
ٍ ...» (يوحنا ١٥: ٥) � ِبَثَمٍر َكِث�� ِ

� َوأَنَا ِفيِه هَذا يَأْ�� � ِ
«... ال�ِذي يَْثُبُت ��

كيف ميكنني أن أثُبت يف املسيح؟
يدعونا يسوع: »تََعالَْوا إَِلَّ« )متى 11: 28(. كل من يأيت ليسوع هو أيضاً مدعو ليك يثبُت 

فيه. )يوحنا 15: 4( كيف ميكن أن يتم ذلك؟
»اُثُْبُتوا يِفَّ َوأَنَا ِفيكُْم«

»الثبات يف املسيح« يُعني:
• أن نستمد من روحه بصفة دامئة

• أن نحيا حياة التسليم
• لخدمته بدون تحفظ.  مشتهى األجيال، ص. 665

لقد فتح هذا التفسري عيناي وجعل مسرييت مع الله أكرث وضوحاً. وبالنسبة ل، هذا هو 
رس الحياة املسيحية السعيدة. )يوحنا 15: 11( إن صاليت ورغبتي الخاصة هي أن يساعد 

ذلك يف إرشاد الكثريين إىل حياة سعيدة وهادفة. هذه الكلامت هي األساس للكتب 
الثالثة يف سلسلة، خطوات نحو نهضة شخصية.

ما هي العالقة بني الكتب الثالثة يف سلسلة خطوات نحو نهضة شخصية؟
رقم 1  خطوات نحو نهضة شخصية

اإلمتالء من الروح القدس
كيف ميكنك أن تختربه؟

يتناول اإلستمرار يف طلب واستقبال الروح القدس.
رقم 2  الثبات يف يسوع

كيف ميكن ذلك؟
يتناول حياة التسليم بدون تحفظ يف خدمة يسوع املسيح.

رقم 3  رشيك يسوع اململوء من الروح القدس
كيف ميكنك أن تصبح رشيكاً مملوءاً من الروح القدس؟

يتناول حياة التسليم بدون تحفظ يف خدمته والنتائج املبهرة التي تتبع ذلك.
)متاح بحلول خريف 2019(

تشجيع
أظهرت التجارب أن دراسة تلك الحقائق الثمينة تكون مباركة بشكل خاص، إذا تىل الدراسة 

الشخصية فرتة تأمالت بني شخصني. هناك بركات مضاعفة للزوجني )مع اآلخرين، رمبا عن 
طريق الهاتف أو بإستخدام تطبيق سكايب( كام أن الوقت اليومي أو األسبوعي للمناقشة 

والصالة يف مجموعات سيكون مشجعاً جداً.
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٧

إن الرب نفسه
أوصانا قائال١ً

لتكونوا دائماً وبإستمرار 
مملوئني مجدداً 

بالروح القدس٢

كات، ص. 20 1   إلن هوايت، تأم¬ت من جبل ال�©
Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), S. 101  2
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خـطـوات نـحـو نـهـضــة شـخـصـيــة مقــدمة٨

اليوماليوماليوماليوماليوماليوم
اااااا

مقــدمة

 خـطـوات نـحـو
نـهـضــة شـخـصـيــة

مت¬ء بالروح القدس Óا

ا  ا    

ي  الر ال ا  

ن» بســويÔا،  � مرتفعات «ب��
� «كاندرغراند» ��

� ١٤ أغســطس (أب) ٢٠١١، عندما كنت ��
��

خطر ببا�æ ربٌط هاٌم جداً. أدركت ســبباً روحياً لفقداننا جزء من الشــباب، وهو ما 

� وأحفادي. ومنذ ذلك الوقت أصبحت منشــغ¬ً جداً بهذا 
� أبنا��

� بشــدة. فكرت ��
�îصدم

الموضوع.

وا �ن، أؤمن أن السبب الروحي نفسه وراء الكث� من مشاكلنا، وخاصًة، المشاكل 

 الكنائس المحلية والعالمية. وهو 
الشخصية، مشاكل الزواج والعائلة، مشاكل ��

فتقار للروح القدس. ا �

إذا كان هذا هو السبب، ف¬بد أن نناقش المسألة وبÔعة. لو استطعنا أن نتخلص من 

مكان، فإن الكث�� من المشاكل ستتقلص أو سُتحل بالكامل. Óالسبب، أو أن نحد منه قدر ا
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٩

فتقار؟ ما الذي يقوله ا�خرون عن هذا ا��

	  æكتاباته أن الروح القدس «كان دائماً، إ �
� إنجي�ú إص¬حي، ذكر ��

إميل برونر: هو��
حد ما، ربيب ال¬هوت.»٣

دي مارتن لوين جونز: «أنا وبكل صدق، أعتقد أنه  يوجد موضوعاً يتعلق بالمبادئ  	

، أك�~ من موضوع الروح القدس ... وأنا  � الحا{�
� أو ��

� الما|�
الكتابية، تم تجاهله ��

٤«. �úنجي Óيمان ا Óواثق أن هذا هو السبب وراء ضعف ا

فتقار للروح القدس هو أسوأ مشاكلنا.»٥ 	 Ó � روي إي فروم: «أنا متيقن أن ا

� تطوير النماذج  	
رهاق – �� Óدوايت نيلســون: «لقد اســتمرت كنيســتنا – إæ حد ا

فتقار  Óاً بإف¬ســنا الروحي [ا ف أخ�� امج، ولكن إن لم نع�� الجميلــة، والخطــط وال�©

للــروح القــدس]، والذي أصاب الكث�� منا، رعاة وقادة، فلن نســتطيع أبداً الخروج 
من مســيحيتنا الشكلية.»٦

فتقار. ثم سنتأمل بعد  Ó� نمت حيثما اسُتئصل هذا ا
�îالثمار ال úدعونا نُلقي نظرة ع ،ًأو

� أعطاها لنا الرب يسوع عن الروح القدس.
�îبعض النصائح ال �

ذلك ��

�
��أمني

� الروح القدس أن يحصل عú ملء الروح. وبالنسبة 
أتم�î لكل شخص يحيا بالفعل ��

للذين لم يعيشوا مع الروح القدس، أو كانت حياتهم غ�� مكتملة مع الروح القدس، 

أتم�î أن تكون تلك بداية حياة هادفة وناجحة.

Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (Lüneburg, 1999), Cover 3
D. Martin Lloyd-Jones, Vollmacht, Telos-Taschenbuch Nr. 385, Marburg 1984, S. 72 4

5 إلن ج. هوايت، مجئ المعزي (هاجرستاون، 1949)، ص. 94
6 المحرر هيلموت هاوبيل، نبذة الكرازة رقم 34 (باد إيبلينج، 2011)، سلسلة 3
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مضاعفة النتائج كلمة إفتتاحية١٠

كلمة إفتتاحية

 مضاعفة
النتائج

ل ا لي   ا

عزيزي القائد،

� أن تشهد تخومك نمواً عددياً وروحياً؟ ولكن هل هذا ممكن بالفعل اليوم؟ 
هل ترغب ��

نعم، وبكل تأكيد، كيف؟

ِة، بَْل ِبُروِحي َقاَل رَ̈ب اْلُجُنوِد.» (زكريا ٤: ٦). « َ ِباْلُقْدرَِة َو َ ِباْلُقو°

كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ أعتقد أننا جميعاً يزال لدينا الكث�� لنتعلمه هنا. هل نرغب 

� أن نتعلم أيضاً من تجارب ا5خرين؟ أنا أؤمن بفائدة ذلك. ليت الرب، من خ¬ل روحه 
��

القدوس، يُظهر لنا طرقه لنمو حقيقي روحياً وعددياً.

� شارك بها 
�îتمت مشاركتها من خ¬ل خطوات نحو نهضة شخصية، وال �

�îختبارات الÓإن ا

أك�~ من ٥٠٠ قارئ، تُظهر أن هذا الكتاب يمكن أن يكون مفيداً جداً. ولكن النمو الروحي 

والعددي يتطلب أك�~ من مجرد قراءة كتاب مرة واحدة، أو توزيعه. ف¬بد من وضع النقاط 

ك بثقة، سوف تنمو  � أخ�©
�îالتنفيذ. ويتطلب ذلك تسليم قلبك. دع � � ح��

المذكورة ��

تخومك بقدر استطاعتك عú النمو.  يمكن لشخص أن يقود شخص آخر، إن لم يكن 

نا ووعظاتنا  � ذلك الطريق من قبل. إن حياتنا وصلواتنا وإختباراتنا وحديثنا، وتأث��
قد سار ��

� الواقع إن القراءة المتكررة تعت�© مفتاحاً: أظهرت 
�� .B سوف تُستخدم جميعها من ِقبل
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١١

البحوث الدراسية أنه يلزم قراءة المواضيع الهامة من ست إæ عÔ~ مرات قبل فهمها فهماً 

كام¬ً. جرب عú ا�قل مرة واحدة. وستقتنع بالنتائج.

إختبارات 

تحاد، متقاعد ا��ن، الو�يات  � ا��
إختبارين من راعي كنيسة ومن مسؤل قسم ��

المتحدة ا��مريكية:

١. إختبــارات – لقــد قرأت كتابك خطوات نحو نهضة شــخصية ث¬ث مرات. لم أكن 

� ســأجد رؤية جديدة كهذه عن الصــ¬ة. الص¬ة المبنية عú وعود B كما 
�îأتوقــع أن

� لم أكن أتوقع أنها ممكنة. 
� حيا¥�

حتهــا. منــذ ذلك الوقت، حقق ¨ إنتصــارات �� ~D

� كتابك موضوع الوعظ. ٢٦ يونيو 
�îأحد المخيمات. وقد منحــ �

– لقــد ُدعيــت للوعــظ ��

.Fإســم مخت  .F.S – (حزيران)، ٢٠١٧

� قراءة كتابك (وقد قرأته ٦ مرات بحسب التوصية الموجودة 
٢. إختبارات – منذ أن بدأت ��

� الرب لتحض�� 
� بالكامل ... قاد��

ت حيا�� � الكتاب) وتعلمت كيف أص�ú بالوعود، تغ��
��

نسكاب المنعش لروح B. وخ¯ل كل السنوات  Ó، ا وعظة للمخيم عن إحتياجنا ا�ك�©

� الناس كما شعرت بها  � كرستها للخدمة، لم أشعر بقوة الروح القدس تتحرك ب�³
��ال

� تلك القاعة. 
� الـ ٣٠٠٠ شخص �� ب�³

. ٢٥ يوليو (تموز)،  �Iاندهشت من نف �
�îأن �îح .ّ �

اً جذرياً �� � تغي��
�îحظت زوج– لقد 

.Fإسم مخت .F.S – ٢٠١٧
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كلمة إفتتاحية١٢ مضاعفةالنتائج

مبدأ ا��ربعون يوماَ – من ١٧ إ  ٦٥ عضواً

� «كولون كالك» – ألمانيا – تضم ١٧ عضواً من ا�لمان 
ة �� كانت الكنيسة الصغ��

تباع مبدأ ا�ربعون يوماً. وقاموا  Óتغاليون. دعاهم القس «جي لوتز»  وا�سبانيون وال�©

� مجموعات ثنائية، وقام كل شخص بالص¬ة يومياً من أجل 
بدراسة كتاب أربعون يوماً ��

 �
خمسة أشخاص مبتعدين عن الكنيسة، ثم قاموا بالتواصل مع أولئك ا�شخاص. و��

اليوم ا�ربعون، كان يوم سبت مخصص للزوار، وت¬ ذلك نهضة روحية لمدة ١٤ يوماً. 

. كرروا مبدأ ا�ربعون يوماً عدة مرات ونمت  � وقٍت قص��
استطاعوا أن يُعمدوا ١٣ شخصاً ��

� غضون ٤ سنوات. (أنظر كتب ا�ربعون يوماً لمبدأ ا�ربعون 
كنيستهم لتضم ٦٥ عضواً ��

� «اÓختبارات» رقم ١٩ لقراءة المزيد عن إختبار كنيسة كولون).
يوماً، وتأمل ��

� سويÔا – يتسم بالعلمانية الشديدة.
يطالية �� Óلوجانو، الجزء الناطق باللغة ا

� جنوب أفريقيا من خ¬ل 
�� �úحظى القس «ماتياس ماج» بتجارب رائعة أثناء عمله المرس

كتب ا�ربعون يوماً من تأليف «دينيس سميث». وعند عودته إæ سويÔا، بدأ عú الفور 

� تلك 
� العام ا�ول [وهو أمٌر غريٌب جداً ��

بتطبيق المبدأ. كانت هناك ١٥ معمودية ��

المنطقة]. كما كانت هناك سيدة تزور الكنيسة بإستمرار لمدة ١٥ عاماً. قررت هذه المرأة أن 

تتعمد خ¬ل ا�ربعون يوماً.

الشباب

� حقل جنوب 
ج» وأشغل منصب مسؤلة قسم الشباب �� اسمي «ألينا فان رينس�©

اليا]. شاركت إحدى الفتيات كتاب خطوات نحو  � أس��
ند» [يضم ١٢,٢٠٠ عضواً �� � «كوي��

اً. فقد كان يتناول الموضوع الذي  � بداية السنة، وقد انبهرت به كث��
نهضة شخصية معي ��

كم  � أن أخ�©
�îحياتنا. يمكن �

: يقظة الروح القدس �� � ©îقل �
� قلب زوجي و��

وضعه الرب ��

. كان لدى  اً بهذا الكتاب الصغ�� بالكث�� من القصص، ولكن بإختصار، لقد بوركنا كث��

ند»] ٣٠٠ نسخة إضافية  � � حقل جنوب «كوي��
«جريج برات» [مسؤل قسم التلمذة والنمو ��

� بداية العام، 
� إجتماعات القيادة ��

من الكتاب قمت بتوزيعها جميعاً عú قادة الشباب ��

وكانت النتيجة مذهلة للغاية. وا�ن، أريد تدب�� ١٥٠ نسخة إضافية لتوزيعها عú الشباب 

� المخيم الكب�� هذا العام، للدراسة خ¬ل حلقات مجموعة الحياة الدراسية.
��

� فصول المعمودية
٣٦٦ معمودية + ٣٥ ��

ذكر ســكرت�� إتحاد بوروندي «باول إيراكوز»، [١٣٠,٠٠٠ عضواً، ١٠٠،٠٠٠ نســخة من خطوات 

� البالغ عددهم ٣٢٠  �Oوندي]، أن أعضاء الكنيســة الســابق � ك��
نحو نهضة شــخصية ��

SPR Body AR.indd   12 11/24/20   2:59 PM



١٣

 �
عضــواً قــد عادوا جميعاً للكنيســة بفضل تأث�� الكتيب. وتــم قبولهم بمعمودية جديدة ��

مارس (أذار) ٢٠١٧.

قام ا�شخاص الذين يعانون من الصم بقراءة الكتيب ث¬ث مرات. ثم شاركوا بعد ذلك 

� مارس 
إختباراتهم مع ذويهم من ضعاف السمع. وكانت النتيجة معمودية ٢٥ شخصاً ��

(أذار) ٢٠١٧.

� سجن «مبيمبا». وقد تحركت قلوبهم بعمل 
السجناء – قمنا بتوزيع الكتيب عú أعضاءنا ��

، تعمد ٢١ سجيناً، وهناك ٣٥  �
� السبت الما|�

� مشاركة إيمانهم. و��
الروح القدس وبدأوا ��

آخرون يستعدون للمعمودية. تلك بإختصار هي ثمار كتيب خطوات نحو نهضة شخصية. 

 � �Oعضاءه البالغ�وقت الدراسة/ أسبوع الص´ة – عقد إتحاد بوروندي أسبوعاً للص¬ة 

) ٢٠١٧ مستخدماً كتاب خطوات نحو نهضة  �
ين الثا�� ~Ôشهر نوفم�© (ت �

١٣٠٫٠٠٠ عضواً ��

تحاد عن الموضوع ذاته من خ¬ل محطة  Óشخصية مرة أخرى. وتم بث وعظة سكرت�� ا

� كل مساء.
ذاعية �� Óا�دفنتست ا

الط´ب – ذكر القس «دوايت نيلسون»، راعي كنيسة جامعة آندروز، أن ذلك الكتاب 

� من سبتم�© 
� الثا��

� من الداخل. وأريدكم أن تنالوا نفس اÓختبار.» و��
�� ّ الصغ�� «غ��

(أيلول) ٢٠١٧ بدأ سلسلة من ث¬ث وعظات «نقطة البدء واÓص¬ح الجديد: كيف تخت�© 

المعمودية بالروح القدس؟» واقتبس من خطوات نحو نهضة شخصية وأو| به للجميع. 

نت وطلب أف النسخ المطبوعة.  ن�� Óوقد قاد ذلك إæ تحميل ٤٠٠٠ نسخة للكتاب من ا

www.pmchurch.tv/ :«الرابط لتلك الوعظات ولتدوينة القس «دوايت نيلسون �úفيما ي

 www.steps-to-personal-revival.info أو  sermons

فكرة رائعة - من الو�يات المتحدة

استمعت لسلسلة وعظات القس. دوايت نيلسون با�مس. وعند تقديمي كتاب خطوات 

� السبت المقبل، سوف أعرض عليهم الدقائق الخمس 
�� �

�îنحو نهضة شخصية لكنيس

ا�وæ من الوعظة، أم¬ً أن تجذب شهادته حول الكتاب إهتمام ا�عضاء؟ وبعد الغذاء 

. د.و. � �Oالوعظة للمهتم �
ك، وبتFيح من قس الكنيسة، سوف نقوم بعرض با�� المش��

الكرازة

ين ا�ول) ٢٠١٧ (بعد التنقيح والتلخيص)  ~Ô١١ أكتوبر (ت �
� تدوينته ��

كتب دوايت نيلسون ��

 �
� «زغرب» [عاصمة كرواتيا] ��

انضم واحد وتسعون «زائراً» (كما يدعونهم) ل¬�دفنتست ��

� وتقديري لص¬تك التشفعية، أود 
اً عن إمتنا�� � ... تعب��

برنامج التسعون دقيقة المسا��
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كلمة إفتتاحية١٤ مضاعفةالنتائج

� «زغرب» 
� لم أحظ من قبل بإختبار وعظ كرازي عام مثل ذلك اÓختبار ��

�îأن أشهد بأن

 ،« � كنيسة «بيون��
ت القساوسة هنا �� � قمت فيها بالكرازة. وكما أخ�©

�îخ¬ل كل السنوات ال

� تلك 
أنا واثٌق تماماً أن ذلك كان و يزال ثمر عمل الروح القدس التشفعي لي¬ً ونهاراً ��

� سبتم�© (أيلول) 
ين مّنا قد بدأوا �� المدينة استجابًة للصلوات المستمرة. أُذكركم بأن الكث��

� التوسل إB æ من أجل معمودية يومية من الروح القدس (وهو ما يدعونا 
�� �

الما|�

� «زغرب» 
�� �Vبثقة أن أعزي اختباري الشخ �

�îلوقا ١١: ١٣). ولذلك، يمكن �
إليه يسوع ��

 � �Oيق æمر برمته يعود إ�� ذلك – ولكن ا
�� �

�îيوجد ما يتحدث ع  . ~Dالمبا B عمل æإ

وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم، َوتَُكونُوَن �æِ ُشُهوًدا...»  Wَحل� الر َ �îًة َم ُكْم َسَتَناُلوَن ُقو� وعود يسوع. «لِكن�

� سعينا اليومي للحصول عú إنتعاشة روح 
(أعمال ١: ٨) لذا، مهما فعلنا، دعونا  نُهمل ��

� كل صباح.
B، والمعمودية المنشّطة ��

التصالح

هناك إختبارات رائعة �فراد وعائ¬ت (أنظر ل¬Óختبارات رقم ١٧/٢: ٣/ ٣١: ٣/ ٣٥: ٣/ ٤٠: 

نقسام،  Ó٤/ ٥٢: ٤/ ٥٦). إختبارات لكنائس بأكملها تحولت من التوتر، والمشاجرة، وا

نهيارات العاطفية والهجمات الشخصية إæ المحبة والس¬م  Óوالجروح، وعدم الغفران، وا

والغفران والتصالح (إختبارت رقم ١٠/١: ٨٤/٧).

ة – أطفال – الو�يات المتحدة �Ëأم صغ

 �æ زلت أرى أن الرجاء الوحيد� تربية ث¬ثة أود صغار. 
ة �� بالتأكيد، أشعر بمسؤلية كب��

� يومياً. ومنذ أن قرأت كتابك، رأيت اÓخت¬ف 
�îهو أن أطلب من الروح القدس أن يمتلك

 �
� تFفات أودي. أصبح لدّي الص�© الذي كنت أفتقر إليه ��

الكب�� الذي صنعه ��

، كما تحّول إحباطي إæ حٍب وشغٍف. وأصبحت أحصل عú ذلك بقدر أك�© مما لو  �
الما|�

� بحقيقة أن يسوع 
�îلم أستجب بقلٍب خاضٍع. بالتأكيد نخت�© نمواً، وأنا ممتنة جداً لمعرف

. د.و. �úيمكنه أن يعيش بداخ

� � الكنيسة بعد مرور عام�³
ينسجم ٩٠٪ من ا��عضاء المتعمدين الجدد ��

اً بكتاب خطوات نحو  اير (شباط)، ٢٠١٩ «لقد بوركنا كث�� � ١٤ ف�©
كتب إتحاد «رواندا» ��

 úعام ٢٠١٦، عقدنا برنامج كرازي ع �
� «كينيارواندا»). ��

نهضة شخصية(١٣٠,٠٠٠ نسخة ��

مستوى البلد «مبادرة إنخراط جميع ا�عضاء». وكانت النتيجة، بنعمة B، معمودية 

� ٢٠١٦ وبداية ٢٠١٧. وأُعطي كل متعمد نسخة من هذا الكتاب كهدية. 
١١٠,٠٠٠ عضواً جديداً ��

� الكنيسة؟ إنه 
وبفضل هذا الكتاب أصبح ٩٠٪ من ا�عضاء المتعمدين الجدد نشطاء ��
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١٥

ح كيف يمكن للشخص أن يحصل عú ع¬قة مع يسوع من خ¬ل الروح  ~Ôكتاب رائع ي

القدس.» م. ك. ن (مع بعض التلخيص).

احاٍت قيمة. هناك شيئاً،  هتمام؟» سوف تجد تحت هذه القائمة إق�� «كيف تُزيد ا �

اح «القراءة المنّسقة». إن الحافز ا�قوى هو من خ¬ل  من السهل البدء فيه، وهو إق��

عقد «حلقات دراسية». يمكنك أن تقوم بها بنفسك، أو تدعو شخص للتحدث (أو أن 

� بعض اللغات فقط). يمكنك دعم إختبار الحلقات الدراسية 
تستخدم الفيديو: متاح ��

من خ¬ل «القراءة المنّسقة» قبل وبعد الدراسة.

� – كأٍخ أك�© – أن أوصيك: بالص¬ة وقراءة الكتاب عدة مرات مع شخٍص 
�îهل يمكن : 

طلب¿¾

ة، كنيستك أو حقلك. � نمو مجموعتك الصغ��
اً �� اً كب�� قريٍب منك. وسيكون لذلك تأث��

هل يمكن أن تكون الخطوة التالية هي مشاركة أرائك وإختباراتك مع القساوسة، الشيوخ 

 �
وبعض ا�عضاء البارزين؟ من المهم جداً أن تصل إæ قلوبهم. هكذا بدأت إثيوبيا. ��

� نهاية أسبوع نهضة 
مهارية �� Óيوليو (تموز) ٢٠١٧، تلقى ٥٠٠ خادماً هذا الكتاب باللغة ا

 ١٥٠٠ æفلبينو» إ» �
، تم تقديم الكتاب خ¬ل ندوة ص¬ة �� � �Oإتحاد شمال الفلب �

كرازية. و��

� يونيو (حزيران) ٢٠١٧.
شيخاً ��

ا �ختبارات

لهام. إذا لزم ا�مر، يمكنك  Ó¬جريدتنا. إنه مصدٌر رائٌع ل �
قم بنÔ~ اÓختبارات الشخصية ��

www.steps-to-personal-revival.info الموقع úختبارات الموجودة عÓأن تستخدم ا

عزيزي القائد

كات ص. ٢٠]  � الروح القدس. لقد أوصانا الرب نفسه قائ¬ً [تأم¬ت من جبل ال�©
دعنا ننمو ��

� مجدداً بالروح القدس.» (أفسس ٥: ١٨). �Oكونوا دائما وبإستمرار مملوئ»

 ين با�خبار السارة» )إشعياء ٤٠: (٩.  ~Ôإن وجود المسيح بداخلنا والروح القدس يجعلنا «ُمب

َ َحل� الرWوُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم،  �îًة َم ُكْم َسَتَناُلوَن ُقو� ة عú ا�رض: «لِكن� تنسوا كلمات يسوع ا�خ��

َوتَُكونُوَن �æِ ُشُهوًدا» من خ¬ل قوته [قدرته، تأهيله، وقوته الفائقة للطبيعة]. (أعمال ١: ٨).

� المسيح
أخوكم ��

هيلموت هاوبيل
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كلمة إفتتاحية١٦ مضاعفةالنتائج

كلمات بارزة

قِرب كنائسنا أكÓË من يسوع

تحاد. لقد بوركت  Ó� كافة أنحاء ا
أود أن أشكرك من أجل ترجمة هذا الكتاب واستخدامه ��

� هذا الكتاب، وأنا واثق أن الروح القدس سوف 
شخصياً بالتشجيع والتعليم الموجودان ��

� جعل كنيستنا أقرب أك�~ من يسوع ول�Z يخت�© أعضاءنا بشكل شخ�V قوة 
يستخدمهما ��

عمل الروح القدس القادرة عú تغي�� الحياة بأكلمها. 

B.F.EE٠٧٠٨١٨ رئيس إتحاد يضم ٥٠٠,٠٠٠ عضواً #١٠٤

طلبت من الرب: اظهر  � ما أفتقر إليه

أود أن أشكر الرب من أجل كتاب خطوات نحو نهضة شخصية. كان طريقي مع B صعباً 

ذاعة الم¬ئكة  Óمؤخراً. طلبت من الرب أن يُظهر �æ ما أفتقر إليه. كنت أستمع دائماً 

� صوٌت هامٌس. وعندما استيقظت، استمعت 
�îالث¬ثة. كانت الساعة ٢ صباحاً عندما أيقظ

 æإذاعة الم¬ئكة الث¬ثة، وكان المتحدث قد ذكر موضوع «الروح القدس» وأشار إ æإ

� www.steps-to-persoanl-revival.info . قمت عú الفور بتحميل 
و�� لك�� Óالموقع ا

� الشخصية. لقد فتح هذا الكتاب عيناي 
� عباد��

الكتاب وزلت أقرأه منذ ذلك الوقت ��

الروحيتان. وأنا أدرك ا�ن عن كثٍب أهمية الروح القدس وسبب عمله معنا هنا. كنت أؤمن 

� هذا الكتاب عú فهم 
� لم أكن أفهم عمله. لقد ساعد��

�îدائما بوجود الروح القدس، ولك

� الروحية، وأيضاً أهمية دعوة الروح 
�îرحل �

طبيعة الروح القدس والدور الذي يقوم به ��

ها من خطايا. لقد قرأت هذا  � ا�نانية السالفة وغ��
�îالقدس يومياً من أجل محاربة طبيع

اً بقراءته. أنا أفهم ا�ن لماذا كان طريقي الروحي  الكتاب مرات عديدة. وقد تباركت كث��

صعباً ح�î ا�ن: لم أكن عú إتصاٍل بالروح القدس، مصدر القوة. سوف أص�ú من 

أجلكم.

اليا، #١٠٨  R.V.EE٢٢٠٦١٨  من أس��

� من الفقر الروحي وليس المادي
نعا¥�

� جامعة «سبايÔ» ا�دفنتستية. كان المتحدث 
ت إجتماعاً �� �Fح ، �

� نهاية العام الما|�
��

الرئي�I أمريكياً ومعه نسخة من كتاب خطوات نحو نهضة شخصية. وكان حديثه من هذا 

� من الفقر الروحي وليس المادي.»
الكتاب. وقال: «نُعا��

R.K.EE٠٧٠٢١٩ من بنج¬ديش #٩٤
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خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ا

١٧

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

تبة عú ذلك؟ ١. ما الذي كان يعت�© دائماً «ربيب» ال¬هوت؟ وما هي النتائج الم��

٢. ما هو الوعد الذي يمكننا أن نطالب به؟ (زكريا ٤: ٦) ما الذي يعنيه ذلك لك 

ولكنيستك؟

� يجب توافرها من أجل توقع نتائج جيدة؟
�îوط الهامة ال ~Ô٣. ما هي ال

� اÓختبارات المقتبسة، ما هو اÓختبار الذي لمس قلبك، ولماذا؟ �O٤. من ب

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب  •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع  •

من أجل قلٍب متقبل، متحمس للمعرفة ومتاح لعمل الروح القدس..١

� لم تنتبه لعمل الروح القدس بها من قبل..٢
�îمن أجل فهٍم أوضح للنقاط ال

وا .٣ هم من قادة الكنيسة – ل�Z يخت�© � وغ�� �Oمن أجل جميع القساوسة، والُمدرس

� قيادته لحياتهم.
قوة الروح القدس ول�Z تكون لديهم الرغبة ��

� حياتك من خ¬ل روحه .٤
من أجل إختبار شخ�V مع B – كيف يمكنه أن يعمل ��

القدوس.
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أعظم عطية  من يسوع ول١٨
�

الفصل ا

اليوماليوماليوماليوماليوماليوم
الالالالالال

الفصل ا�ول

 أعظم عطية
 من يسوع

و ع الر ال و     
ا و ا  ر      

بعض الشهادات الشخصية

� حالياً 
�îخــوات قائلًة: نقوم أنا وصديق�العــودة "لمحبتنــا ا �وÃ": كتبت �æ إحدى ا

بدراســة كتاب الـ ٤٠ يوماً للمرة الثالثة، بالتناوب مع كتاب خطوات نحو نهضة شــخصية. 

قبــل أن نكتشــف تلــك المواد الثمينة، لم يكن إختبــار إيماننا وحياة الص¬ة الخاصة بنا 

كمــا كانــت مــن ذي قبل. كنا نتوق ل�Z نجــد "محبتنا ا�وæ" مرة أخرى. وقد وجدناها، 

نشــكر B من كل قلوبنا. كم هو رائع أن نخت�© إســتجابة إلهنا المحب للص¬ة والذي 

� حياة ا�شــخاص الذين نص�ú من 
� حياتنا و��

يُظهــر لنــا كيف يعمل روحه القدوس ��

أجلهم. م.س.

� قائ¬ً: "... لقد أصبحا  �Oحياتنا: كتب شــخٌص آخر عن هذين الكتاب Ãدخل يســوع إ

 �
ين، وإحدى ا�خوات �� ه أعضاء كث�� . وهــو ما اخت�© �

� حيا��
نعمــًة عظيمــة طال انتظارها ��

متياز  Ó� إختبار إيماننا، وا�ن أصبح لدينا ا
كنيســتنا. كان هناك شــيئاً غائباً طوال الوقت ��

نا. وهو يــزال يعمل فينا، ويقربنا  � تغي��
أن نختــ�© كيــف دخل يســوع إæ حياتنا وبدأ ��

إليــه خطوًة تلو ا�خرى." س.ك. 

 هل سأل الت´ميذ أنفسهم: كيف استطاع يسوع أن يكون له مثل هذا التأث�
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١٩

 ، Wمر يتعلق بحياة الص¬ة الخاصة به؟ هذا ما قد طلبوه منه " يَا رَب�العظيم؟ هل كان ا

..." واستجاب يسوع لطلبتهم. َ � húْمَنا أَْن نَُصhَعل

� إنجيل (لوقا ١١: ١ – ١٣) ينقسم لث¬ثة أجزاء: الص¬ة الربانية، مثل 
إن درس الص¬ة ��

� الذروة، الطلب المستمر للروح القدس.
� منتصف الليل، و��

الصديق الذي جاء ��

� وقٍت متأخٍر من الليل، 
� الَمثل (ا�عداد ٥ – ٨)، جاء الزوار لبيت أحد ا�شخاص ��

و��

ح له أنه  ~Dجاره. و æالفور إ úولم يكن لديه ما يقدمه لهم. وبسبب إحتياجه، ذهب ع

 . � اً عú الخ�© � طلبته ح�î . حصل أخ��
. واستمر �� � ُم َلُه" وطلب أرغفة خ�© hَما أَُقد �æِ َلْيَس "

� الحياة. ا�ن يمكنه أن يشاركه مع ضيوفه. نتعلم من هذا  � – خ�© وا�ن أصبح لديه الخ�©

� إæ يسوع أوً ل�Z يكون لدينا ما نشارك به مع ا5خرين. عندما نريد 
المثل أننا يجب أن نأ��

� الحياة، عادًة ما ندرك أنه ليس لدينا ما نقدمه. أن نمرر ل¬5خرين خ�©

وقد ربط يسوع هذا المثل (مشكلة: ليس �æ ما أقدمه) مع طلبة الروح القدس بقوله: " 

َوأَنَا أَُقوُل َلُكُم: اْسأَُلوا تُْعَطْوا..." (لوقا ١١: ٩) وبعد ذلك:

نداء يسوع الخاص: اطلبوا الروح القدس

� الكتاب المقدس يأمرنا فيه يسوع بشكٍل قاطع أن نطلب الروح 
هناك موضع ��

القدس. أنا  أعرف أي موضع آخر يحثنا فيه يسوع بمحبة أن نأخذ شيئاً ما لقلوبنا. نجد 

� لوقا ١١. حيث يؤكد لنا يسوع عÔ~ مرات أننا يجب 
� درس يسوع عن الص¬ة ��

تلك ا5يات ��

أن نطلب الروح القدس. (لوقا ١١: ٩ – ١٣).

َن� ُكل� َمْن يَْسأَُل 
�"َوأَنَا أَُقوُل َلُكُم: اْسأَُلوا تُْعَطْوا، اُْطُلُبوا تَِجُدوا، ِاْقرَُعوا يُْفَتْح َلُكْم. 

ًا،  � ْ يَأُْخُذ، َوَمْن يَْطُلُب يَِجُد، َوَمْن يَْقَرُع يُْفَتُح َلُه. َفَمْن ِمْنُكْم، َوُهَو أٌَب، يَْسأَُلُه ابُْنُه ُخ�©

َمَكِة؟ أَْو ِإَذا َسأََلُه بَْيَضًة، أََفُيْعِطيِه  ًة بََدَل الس� أََفُيْعِطيِه َحَجًرا؟ أَْو َسَمَكًة، أََفُيْعِطيِه َحي�

َدًة، َفَكْم ِباْلَحِريh ا5ُب  hََدُكْم َعَطايَا َجيَاٌر تَْعِرُفوَن أَْن تُْعُطوا أَْو ْ ~Dََعْقَربًا؟ َفِإْن ُكْنُتْم َوأَنُْتْم أ

وَح اْلُقُدَس ِلل�ِذيَن يَْسأَُلونَُه؟" Wَماِء، يُْعِطي الر ال�ِذي ِمَن الس�

� اللغة 
� تلك ا5يات القليلة فعل "يسأل" ست مرات [خمس مرات ��

استخدم يسوع ��

� بكلمة "يقرع" –  �Oأخري � �Oفعل – ومرت – � �Oالعربية]، ثم استبدل "يسأل" بـ "يطلب" مرت

وهي كلمة تع�© عن فعل أيضاً.

�ٍ ما ل�Z نمت�ú بالروح القدس؟ إن كلمة 
~Iيُظهر لنا يسوع أنه علينا أن نقوم ب أ

 � اللغة اليونانية. مع�î ذلك أنه 
� زمن المضارع المستمر ��

ة مستخدمة �� "يسأل" ا�خ��

� الطلب. وبالطبع، 
يجب علينا أن نطلب مرة واحدة وحسب، ولكن با�حرى أن نستمر ��

� الحصول عú الروح القدس بدعوته الصادقة. إن تلك 
يريد يسوع أن يزيد من رغبتنا ��
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ول٢٠ أعظم عطية من يسوع
�

الفصل ا

� طلب 
الدعوة الُملّحة تُظهر لنا إقتناع يسوع بأننا سوف نفقد شيئاً مهماً، إذا لم نُلح ��

إنسكاب الروح القدس. إنه يجذب انتباهنا بوضوح إæ حقيقة إحتياجنا المستمر للروح 

القدس. وبهذه الطريقة، فهو يرغب أن نستقبل بإستمرار بركات الروح القدس الغنية.

 يقول: اسألوا مرة واحدة تعطوا. ولكنه  B عظم: "إن�� كتاب المعلم ا
نقرأ ��

يأمرنا بأن نسأل. فثابروا عú الص¬ة من غ�� تعٍب أو ملٍل. إن المداولة عú السؤال تضع 
� يسألها."٧

�îشياء ال�� الحصول عú ا
ايدة �� � � حالة أك�~ جدية. وتعطيه رغبة م��

الطالب ��

أعطى يسوع بعد ذلك ث¬ثة أمثلة، تتحدث عن سلوكاً  يمكن تخيله، ح�î من ا�باء 

نا أنه من الصعب تصديق أن آبانا السماوي  يرغب  البÔ~ الخطاة. وأراد بذلك أن يُخ�©

 úبأننا سنحصل ع � �Oأن يمنحنا الروح القدس عندما نطلبه. يريدنا يسوع أن نكون واثق �
��

الروح القدس عندما نطلبه بالطريقة الصحيحة. ومن خ¬ل هذا الوعد ووعوٌد أخرى، 

يمان وأن نتيقن بأننا قد حصلنا بالفعل عú ما نطلبه. (١يوحنا ٥: ١٤،  Óيمكننا أن نطلب با

� الفصل الخامس.
١٥) معلومات إضافية ��

توضح لنا تلك الدعوة الخاصة أنه بحسب يسوع، هناك شيئاً جوهرياً نفتقد إليه عندما 

 نطلب الروح القدس بإلحاٍح. يجذب يسوع انتباهنا لحاجتنا الُملّحة للروح القدس. 

� يمنحها لنا الروح القدس.
�îكات الغنية ال ويريدنا أن نخت�© بإستمرار ال�©

إن هذا الجزء من تعليم يسوع عن الص¬ة هو عملية فريدة. إن الروح القدس هو أعظم 

� تجلب معها كل العطايا ا�خرى. تلك هي عطية يسوع المتّوجة 
�îالعطية ال – B عطية من

لت¬ميذه والتعب�� الخالص عن محبته. أعتقد أنه يمكننا أن ندرك أن عطيٍة قيمٍة كهذه  يمكن 

ون عن إحتياجهم الشديد لتلك الهبة  فرضها عú شخٍص ما. إنما تُعطى فقط �ولئك الذين يُع�©

وتقديرهم لها.

سوف يُمنح الروح القدس �ولئك الذين سلموا حياتهم ليسوع: وسُيمنح �ولئك الذين 

� تكريٍس مستمر. (يوحنا ١٥: ٤ – ٥). ويمكن التعب�� عن ذلك التكريس من 
يعيشون ��

خ¬ل:

التشوق i ("ِإْن َعِطَش أََحٌد" يوحنا ٧: ٣٧). 	

، َكَما َقاَل اْلِكَتاُب" يوحنا ٧: ٣٨). 	 � � B ("َمْن آَمَن �©ِ
الثقة ��

� B "وْضع حياتك بأكملها تحت تFف B" رومية  	
التسليم التام كنتيجة للثقة ��

.(١٢: ١

� ("ِلل�ِذيَن يُِطيُعونَُه" أعمال الرسل ٥: ٣٢). 	 ~j كل �
�� B اتّباع

7  إلن ج. هوايت، المعلم ا�عظم، (1900)، ص. 107
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٢١

رَنَا  	 hَْفَنا ِبَخَطايَانَا َفُهَو ... يَْغِفَر َلَنا َخَطايَانَا َويَُطه َ ف بكل خطية معلومة ("ِإِن اْع�� أن نع��

ِمْن ُكلh ِإثٍْم." ١يوحنا: ٩).

� طريق الرب وبحسب مشيئته ("تُوبُوا  	
أن نتخú عن طرقنا القديمة، وأن نسلك ��

َوْلَيْعَتِمْد ُكلW َواِحٍد ِمْنُكْم" أعمال الرسل ٢: ٣٨).

." مزمور ٦٦: ١٨). 	 Wالر�ب َ �æِ يَْسَتِمُع َ � ِ©îَقْل � ِ
بتعاد عن تداب�� الخطية ("ِإْن َراَعْيُت ِإثًْما �� Óا

اف بحاجتنا العظمى ("ليس �æ ما أقدمه" لوقا ١١: ٦). 	 ع�� Óدراك وا Óا

� طلب الروح القدس (لوقا ١١: ٩ – ١٣). 	
ستمرار �� Óا

� كل تلك المتطلبات، فربما ستجد 
أ ترى بوضوح قيمة تلك العطية؟ عندما تفكر ��

� حياتك.
بعض النقائص ��

� ضوء يوحنا 
� الحصول عú الروح القدس ��

�� �
�îالص¬ة من أجل رغب úلقد اعتدت ع

َْب."٨ ْ ~Ôََوي � �æَ٧: ٣٧ "ِإْن َعِطَش أََحٌد َفْلُيْقِبْل ِإ

: "إلهي يسوع، أوافق عÎ كل المتطلبات ال´زمة من أجل  � Ðقائل Îيمكننا أن نص

ّ اليوم، ا �ن." إن إلهنا  
 أن تتممها جميعاً ��Îالروح القدس. أص Îالحصول ع

 نتمم تلك المتطلبات.Óالعظيم موجوٌد من أجلنا ل

الروح القدس هو مصدر الحياة الهادفة

بحسب يسوع، ما هو سبب مجيئه إæ هذه ا�رض؟ لقد قال "أَتَْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة 

َوِلَيُكوَن َلُهْم أَْفَضُل." (يوحنا ١٠: ١٠).

، وأن  � الوقت الحا{�
يريدنا يسوع أن نخت�© حياًة جديدة مملوءًة بالروح القدس ��

� ملكوت B ا�بدي.
� ذلك بُبعٍد مختلٍف تماماً، بعد مجيئه ثانيًة ��

نستمر ��

كما يوضح لنا أيضاً أن مصدر الحياة الهادفة هو الروح القدس: "... ِإْن َعِطَش أََحٌد 

. َقاَل هَذا  kَكَما َقاَل اْلِكَتاُب، تَْجِري ِمْن بَْطِنِه أَنَْهاُر َماٍء َحي ، � َْب. َمْن آَمَن �©ِ ْ ~Ôََوي � �æََفْلُيْقِبْل ِإ

َعِن الرWوِح..." (يوحنا ٧: ٣٧ – ٣٩).

أنهار ماٍء حٍي، أليست تلك صورة رائعة عن الحياة الهادفة؟.

� معرفة المزيد عن ذلك، اقرأ الفصل الرابع من كتاب خطوات نحو 
8  إنه من الُمجدي أن تص�ú طالباً الوعود. إن كنت ترغب ��

نهضة شخصية
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ول٢٢ أعظم عطية من يسوع
�

الفصل ا

هل منحنا يسوع خ¯ل حياته هنا عÝ ا��رض مثا�ً لنتبعه؟

نعلم أن مريم قد حبلت بيسوع من الروح القدس (م�î ١: ١٨). ونعلم أنه صúّ بعد 

ٍة ِمْثِل َحَماَمٍة." (لوقا ٣: ٢٢) وتحت  وُح اْلُقُدُس ِبَهْيَئٍة ِجْسِمي� Wمعموديته: " َونََزَل َعَلْيِه الر

وري أن يستقبل يسوع الروح القدس يومياً؟ لماذا  �Fتلك الظروف، هل كان من ال¬زم وال

 كل صباح، كان يتصل 
يحثنا عú أن نطلب الروح القدس بإستمرار؟ تقول إلن هوايت: "��

مع أبيه السماوي، مستقب´ً منه معمودية جديدة من الروح القدس."٩

 � �Oكتاب أعمال الرسل: "إن للخادم المكرس تعزية عجيبة ح �
�� �æيح التاFنقرأ الت

� أثناء حياته عú ا�رض كان كل يوم يطلب من أبيه 
يعلم أن ح�î المسيح نفسه ��

� كان يحتاجها..."١٠ 
�îإمدادات جديدة من النعمة ال

� ذلك؟ علينا أن نسأل أنفسنا: إن كان يسوع نفسه قد 
لقد كان يسوع بالفعل مثاً لنا ��

. �æنتعاشٍة يومية من الروح القدس، ف¬بد وأن ذلك أهم بكث�� بالنسبة لك و Óإحتاج 

حقاً قد تعّلم بولس الرســول الدرس الذي أعطاه يســوع. ففي رســالته لكنيسة أفسس، 

 . � �Oصحــاح ١: ١٣ بأنهم قد أُخُتتموا بالــروح القدس عندما أصبحوا مؤمن Ó� ا
يؤكــد بولــس ��

� ٤: ٣٠ يوصيهم 
� الروح القدس. و��

صحــاح ٣: ١٦ – ١٧ يُشــجعهم ليكونــوا أقويــاء �� Ó� ا
و��

� اÓصحاح ٥: ١٨، يقوم بولس، كرســوٍل 
وَس...". و�� Wاْلُقد ِB تُْحِزنُوا ُروَح َقائ¬ً: " 

وِح." أو  Wُمختاٍر، بدعوة شــعب كنيســة أفســس ودعوتنا نحن أيضاً قائ¬ً "... اْمَتِلُئوا ِبالر

 �îاجعلوا أنفســكم دائماً وبإســتمرار مملوءين مجدداً بالروح القدس." ١١ نرى أنه ح"

 æدة الثانية، ف¬زلنا نحتاج إنا الــو وإن كنــا قــد حصلنــا عú الروح القدس عندما اخت�©

نتعاشــة اليومية بشــكٍل عام. ولذلك فمن المهم من أجل الحياة الروحية والنمو  Óا

للشــخص المســيحي، بأن يمت�ú يومياً من الروح القدس.

� درس مدرسة السبت ما ي�ú عن (أفسس ٥: ١٨): "ما الذي يعنيه أن "تتعمد" 
نقرأ ��

بالروح القدس؟ لقد أوضح يسوع بنفسه ذلك بأن أعطى مرادفاً. إن الشخص "يعتمد" 

بالروح القدس (أعمال ١: ٥) عندما "يحل عليه" الروح القدس (عدد ٨). فالمعمودية معناها 

�ٍ ما – عادًة الماء. ويشتمل ذلك عú الشخص برمته. 
~j �

أن ينغمس الشخص بالكامل ��

نخضاع التام لتأث�� الروح القدس – أن تكون "ممتلئاً" به.  Óالمعمودية بالروح القدس هي ا

� أفسس 
 يُعت�© ذلك اختباراً وحيداً، وإنما شيئاً متكرراً بإستمرار. كما يوضح بولس الرسول ��

ستمرارية."١٢ Óاً يفيد با � تعب��
٥: ١٨ إذ يستخدم مصطلح "امتلئوا." باللغة اليونانية ��

)، 1895، الفقرة 3 �
ين الثا�� ~Ôزمنة، 21 نوفم�© (ت�9  إلن ج. هوايت، ع¬مات ا

10  إلن ج. هوايت، أعمال الرسل (1911)، ص. 42
Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), S. 101  11

12  درس مدرسة السبت، 17 يوليو، 2014

SPR Body AR.indd   22 11/24/20   2:59 PM



٢٣

كلمات يسوع الوداعية والروح القدس

هم بحلول الروح القدس  � كلمات يسوع الوداعية، أظهر لت¬ميذه سعادًة ورجاًء بأن أخ�©
��

 : � أَُقوُل َلُكُم اْلَحق� h
�îهتمام "لِكÓ¬اً ل � (يوحنا ١٦: ٧) أمراً مث��

عليهم ليحل محله. يقول يسوع ��

َن�ُه ِإْن َلْم أَنَْطِلْق َ يَأِْتيُكُم اْلُمَعزhي، َولِكْن ِإْن َذَهْبُت أُرِْسُلُه ِإَلْيُكْم." 
�ٌ َلُكْم أَْن أَنَْطِلَق،  ْ ِإن�ُه َخ��

� �Ëحل جديد ومم

� ذلك أن الحل 
�îَلُكْم أَْن أَنَْطِلَق." يُع ٌ ْ هتمام " ِإن�ُه َخ�� Ó¬اً ل أخ�© يسوع ت¬ميذه شيئاً مث��

الجديد، وهو أنه سيكون معنا من خ¬ل روحه القدوس، هو أك�~ إمتيازاً من وجود يسوع 

بشخصه. فبهذه الطريقة لن يكون محدوداً، ولكن با�حرى سيكون مع كل شخص، بFف 

. �æالنظر عن مكان وجوده الحا

إختبار شخ�ß من ُمدرسة وأحد ط¯بها

� بتوزيع كتاب خطوات نحو نهضة شخصية لـ "هـ . هاوبيل" منذ 
�îعندما قامت كنيس

� عجلٍة. وأثناء قراءته حصلت بالفعل عú إختبارات مع B أك�~ من أي 
، قرأته �� � �Oعام

. �
� ذلك وأبهر��

�îوقد شجع – �Vوقٍت م

بوية أنه من المهم قراءة  : "أظهرت ا�بحاث ال�� �æاح التا ق�� Ó� تذييل الكتاب ا
وجدت ��

ستماع إæ الموضوعات الحيوية من ست إæ عÔ~ مرات ل�Z نفهمها فهماً كام¬ً."  Óأو ا

جذبت تلك الكلمات التشجيعية إنتباهي: "جربه عú ا�قل مرة واحدة وستندهش من 

النتائج."

، وشعرت  �
أردت أن أخت�© ذلك، وبالفعل، عندما قرأت الكتاب للمرة الثالثة، استحوز��

. وخ¬ل شهرين،  �
، وقد كنت أبحث عن تلك المحبة طوال حيا�� �Vبمحبٍة عظيمة لمخل

قمت بقرأة الكتاب ست مرات، وكانت النتيجة تستحق العناء.

� عيناه 
، وأن أنظر �� �

�îب يسوع م � أستطيع أن أدرك شعوري عندما يق��
�îمر كأن�كان ا

� أن أبتعد عن تلك 
المملؤتان بالنقاء، واللطف والمحبة. ومنذ ذلك الوقت، لم أرغب ��

السعادة بُمخلِصنا. 

كة مرة أخرى  ~Ôأخت�© ال �Zالصباحية ل �
� الصباح، أتطلع إæ وقت عباد��

عندما أستيقظ ��

 �
� أفكاري خ¬ل النقاشات، و��

� الروح القدس ��
مع B، وخ¬ل اليوم، أص�ú ل�Z يساعد��

المثال الذي أعطيه أثناء التدريس والتواصل. 

 B ف من هذا المنطلق، ولكنFنتباه نحوي، وكنت ات Ó� أتوق لجذب ا
�îطفول �

كنت ��

� القوة والحكمة للتغلب عú ذلك.
�îمنح
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ول٢٤ أعظم عطية من يسوع
�

الفصل ا

� بالفعل 
� العمل ممت�ú بوجود الخالق. وهو يساعد��

منذ ذلك الوقت، أصبح يومي ��

� كل صباٍح، ومن وقٍت 5خر من أجل إنسكاب 
�� �úّاليومية. وأصبحُت أص �

� كل أمور حيا��
��

الروح القدس. إن ا�مر كما لو كنت أقرب إæ السماء، وتستطيع أن تتذوق بالفعل كيف 

سيكون شعورك هناك.

� المدرســة يجب أن يشــاركوا 
� فكرة أن ت¬ميذي ��

�îللكتاب، راودت �
أثناء قراء��

� مدرســة "إيليا 
� تلك التجربة. أقوم بتدريس الت¬ميذ من ســن ١٠ – ١٥ ســنة ��

أيضاً ��

� الفرص المناســبة. 
�îيمنح �Zل i ج" – النمســا – وصليت � "فورارل�©

ا�دفنتســتية" ��

� مــن حيث كيفية عمل 
، حظيت بواحدٍة من أفضل إختبارا�� وبعــد ذلــك بوقٍت قصــ��

� قلوب ا�حداث. 
الــروح القدس ��

"روفيان" ذو الث¯ثة عÓà عاماً والروح القدس

ختبــار قبــل أن أقرأ الكتــاب عن الروح القدس بعاٍم واحٍد. انضــم تلميذاً جديداً  Óبــدأ ا

ة إæ حلبة عراٍك خشــن.  � غضــون أيــاٍم قليلــة، تحولت واحتنا الصغ��
لمدرســتنا، و��

� الطــ¬ب، وبنيته قوية. 
� الثالثــة عــÔ~ من عمــره، وكانت قامته أك�© من با��

�� �îكان الفــ

� أعطــت ثمراً رائعاً بدت 
�îوال ، �jتعلمناها خ¬ل العام الدرا �

�îشــياء الــ�الكثــ�� مــن ا

� لحظات.
�� ~j¬وكأنهــا تت

� الحالية، لم 
�îمدرس æلندع "روفيان" يُشارك اختباره بكلماته الخاصة: "عندما جئت إ

� من الدراسة، سمحت لنف�I أن أقع 
� اليوم الثا��

�� . �
تكن لدي أية فكرة عن ما ينتظر��

ستفزاز، وبدأت شجاراً مع زمي�ú بالفصل. قمت بلطمه عú الرغم من أنه كان  Ó¬فريسة ل

� رؤيته ثانيًة. 
، عنفته بشدة، ولم أرغب �� �

�îأضعف م

. بعد ذلك  �
� الما|�

� مخطئ واعتذرت له، تمامــاً كما كنت أفعل ��
�îحقــاً أنأدركــت 

. من المدهش أن  �úالشــهور التالية بدأ شــيئاً يدور بداخ �
تحدث معي ناظر المدرســة. و��

� وقتاً أطول 
�Vإبن قســيس. بدأت أم �

ذلــك العمــل كان قــد بدأ للتو عú الرغم من كو��

مع يسوع."

اعتقدت أن ذلك الشاب سوف يحتاج إæ إهتماماً خاصاً. كان عú علم بفشله، وكان 

 �
يندم ويحاول مرة أخرى، ولكنه لم يحصل عú نجاٍح طويل ا�مد بقدرته الخاصة. ��

� عراٍك، ولكن ا�مر تحسن 
البداية، كان من الصعب أن يمر يوماً واحداً دون أن ينخرط ��

بمرور الوقت.

� جذبته بالقرب من B. وخ¬ل ذلك 
�îوبعد ســتة أشــهر، اعتقد أن الص¬ة هي ال

� الصباح من أجل القــوة. وأصبحت نوبات غضبه ومعاركه أقل 
�� �úالوقــت، كان يُصــ

تواتراً. 
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٢٥

مر أحد عÔ~ شهراً منذ أن جاء لمدرستنا، ورأينا المزيد من التحسن. ولكن غضبه، 

وسبابه وقبضته لم يكونوا دائماً تحت السيطرة.

كان ا�مر طبيعياً: لقد حاول أن ينتF بقوته الخاصة وبحكمته، وهو ما نجح فيه 

أحياناً، وأخفق أحياناً أخرى. أحرزت صلواتنا بعض التقدم، ولكن عقليته لم تكن سليمة، 

ة لم تكن موجودة. ّ وقوة الروح القدس المغ��

ما الفائدة عندما يُدرك الشخص ضعفاته، ويحاول السيطرة عú غضبه، ولكنه يفشل 

ستس¬م، تلقيت  Ó� أوشكت عú ا
�îاللحظة التالية؟ وفقط حينما أدركت أن �

مرة أخرى ��

� الوقت المناسب. أدركت حينها ما كنا نفتقر إليه. لقد كنا 
الكتاب المذكور أع¬ه. لقد أ�� ��

نفتقر لقوة الروح القدس. لذلك، لم نطلب منه أن يساعدنا.

 �
�îاً برسالة كتاب خطوات نحو نهضة شخصية، استجمعت شجاع � تأثرت كث��

�îوحيث أن

وسألت الف�î ما إذا كان قد صúّ من قبل للروح القدس.  – لم يقم بذلك مطلقاً. 

� لم أعطه إياه. كان عليه أن يرغب فيه 
�îقراءة هذا الكتاب. ولك úثم بدأت أشجعة ع

بالفعل. وDعان ما طلب الكتاب بنفسه.

� كتاب 
�îُمدرس �

�î٢٠١٢، أعطت ،( �
ين الثا�� ~Ô٢٢ نوفم�© (ت �

مرة أخرى بكلماته الخاصة: "��

� قراءته بشغٍف. لم أكن حينها عú علم حقاً بعمل 
خطوات نحو نهضة شخصية. بدأت ��

الروح القدس."

� كم مرة 
�îثم سأل ، � �Oكامل � �Oول، كان قد قرأ بالفعل ما يقرب من فصل�� اليوم ا

��

اح  قرأت فيها هذا الكتاب. بدأ عú الفور بقراءة الفصول مرة أخرى، وأراد أن يتبع إق��

الكتاب بقراءته من ٦ إæ ١٠ مرات. 

. منذ ديسبمر (كانون ا�ول) ٢٠١٢، لم يُعد هناك أي  � �Oالكث�� منذ ذلك الح ّ لقد تغ��

شجار أو عراك – لم أكن أصدق ذلك. أصبح ا�ود الذين كان يتعارك معهم كل يوم 

� جميعاً.  �Oأصدقاءاً له وكانوا منسجم

ماً وقد حّل الس¬م محل طبيعته الجشة.  � ّ بالكامل – فقد أصبح ُمهذباً، وُمل�� لقد تغ��

يؤكد زم¬ؤه بالصف أن B قد عمل معه. كانت الثمار واضحة كل يوم. ولمجد الرب، 

� شهر يونيو (حزيران) ٢٠١٣. إن لم يكن ذلك عمل 
� قرر أن يتعمد ��

�îأريد ان أذكر أن الف

الروح القدس...؟

� قادرة عــú التعامل مع أي طفل، وأن أقــوده للمنطق. يمكن 
�îكنــت أعتقــد أن

 úمــر لم ينجح ع�هتمــام والحديــث المكثف أن يُحقق ذلك، ولكن ا Ó، وا للصــ�©

� أن روحه القــدوس هو ما يجعل 
�îويُعلم B بــد مــن أن يتدخلالمــدى الطويــل. كان 

المســتحيل ممكناً.

� حياته. عندما 
�� B السماء، سوف أدرك حينها عمل �

�� �
�îيوماً ما، عندما يكون هذا الف
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ول٢٦ أعظم عطية من يسوع
�

الفصل ا

 �
� غ�� قادرة عú إرشاده، بدأ الرب عم¬ً جذرياً ��

�îاً أن ، وأدركت أخ�� �
�îنهاية حكم æوصلت إ

حياته. إنه أمٌر مشجٌع �æ أن أرى أنه  توجد حالٌة ميؤٌس منها عند B. س.ب.

ص´ة: أبانا السماوي، نشكرك من أجل دعوة يسوع الُملّحة لطلب الروح القدس. 

 مررت بها بسبب إفتقاري للروح القدس. أحتاج 
أعتذر عن ا �خفاقات ال¿¾

 . 
¾Øكل نواحي حيا 

. أحتاج لمساعدته �� 
¾Øحيا 

 يتعّظم يسوع ��Óلمساعدة إلهية ل

 .Ù مؤه´ً لملكوت Îوجع 
¾Øصفا أشكرك من أجل قدرة الروح القدس عÎ تغي�

 بركاتك. 
 ومنحت¿�

 بالكامل لك، بكل ما أملك. أشكرك  �نك قبلت¿�Þأُخضع نف 
�Øإ

. � Ðمعرفة الروح القدس. أم 
 أنمو ��Óل 

�Øساعد
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٢٧

خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ال

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

� تعليمه عن الص¬ة؟
� استخدمها يسوع مراراً ��

�î١. ما هي الكلمة ال

(لوقا ١١: ١ – ١٣ – الص¬ة الربانية، مثل، إلتماس؟)

� جعلت يسوع يحثنا عú طلب 
�îالص¬ة وال �

� المثل عن المثابرة ��
٢. ما هي المشكلة ��

الروح القدس؟

� دعوة يسوع لنا ل�Z نطلب الروح القدس؟ ما الذي يمكننا أن 
٣. ما الذي يُبهرك بشدة ��

نتعلمه من مثاله؟

� حياتنا اليومية؟
�� i ٤. كيف يُمكننا أن نُظهر تكريسنا

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب  •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع  •

يمان ل�Z نحصل عليه.. ١ Óمن أجل أن نُدرك إحتياجنا لطلب الروح القدس با

من أجل "العطش"، ل�Z نذهب بإستمرار إæ النبع الحي.. ٢

من أجل صورٍة أوضح عن يسوع، والتعلم منه – كيف نحافظ عú اتصالنا عن قرب . ٣

مع ا5ب السماوي.
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ما هو محور  مشاكلنا؟ ٢٨�
الفصل الثا��

�
الفصل الثا��

 ما هو محور
 مشاكلنا؟

       
ر ال و ا   ال 

لماذا يوجد افتقار للروح القدس؟

َن�ُكْم َ تَْطُلُبوَن. تَْطُلُبوَن َوَلْسُتْم 
�إن إجابة الكتاب المقدس هي: "... َلْسُتْم تَْمَتِلُكوَن، 

ْ تُْنِفُقوا  �Zَي الخاطئ، رومية ٨: ٥ – ٧) ِل ~Ôا (بحسب العقل البlَن�ُكْم تَْطُلُبوَن رَِدي
�تَأُْخُذوَن، 

اِتُكْم." (يعقوب ٤: ٢، ٣).  � َلذ� ِ
��

الرب يسوع يدعونا بمحبٍة وبإ{اٍر ل�Z نطُلب الروح القدس (لوقا ١١: ٩ – ١٣). نعلم أن 

� الفصل الثالث.
علينا القيام بذلك بإستمرار. سوف نُلقي نظرة أعمق عú هذا الموضوع ��

 "وهم يتحدثون عن المسيح والروح القدس، ومع ذلك  يجنون فائدًة. إنهم 
لهية وإرشادها وسيادتها."١٣ Óيُسلمون نفوسهم لقيادة القوى ا

ٌ قيٌم للغاية. تقول إلن  � ~j من أجل نهضة روحية لبعض الوقت. إنه �úلقد كنا نُص

هوايت: "إن معمودية الروح القدس هي ما تحتاج إليه الكنائس اليوم."١٤ "لماذا  نجوع 

� أن هذا هوالسبيل الوحيد الذي يمكننا أن ننال  �Oح �
ونعطش من أجل عطية الروح، ��

القوة من خ¬له ؟ لماذا  نتحدث عنه، ونص�ú من أجله، ونعظ حوله؟"١٥

جيال (1898)، ص. 662
�

13  إلن ج. هوايت، مشتهى ا
14  إلن ج. هوايت، إصدارات خطّية، مجلد 7، ص. 267

15  إلن هوايت، شهادات للكنيسة، مجلد 8، ص. 22

اليوماليوماليوماليوماليوماليوم
ل لال لال لال لال لال ال
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٢٩

من الجيد أن نُص�úّ من أجل نهضة روحية، ولكننا  يجب أن نُص�úّ فقط، ولكن 

 � � ح��
" إنه "يتطلب وضع عوامل النهضة الروحية الكتابية �� �úحرى، كما يقول "مارك فين�با

ختبار النهضة الشخصية؟ سوف  Óتخاذ الخطوات ال¬زمة  Óالتنفيذ."١٦ هل بإمكا��� دعوتكم 

ين إæ حياة هادفة، مملوءة بالقوة. يقود ذلك الكث��

� البداية، دعونا نفحص المشكلة. يجب أن نقوم بذلك بدقة، وإ، فسيكون هناك 
��

ورياً. بعد ذلك، سوف نُلقي نظرة عú الحلول  خطر أن نعت�© التغي�� ليس مهماً أو {�

ى كيف يمكننا أن  � النهاية س��
كات، و�� � ستجلب لنا الكث�� من ال�©

�îوال ،B يقدمها لنا �
�îال

ه.  نطبق ذلك وأن نخت�©

� أو نقوم به ا�ن هو 
� الما|�

� أن كل ما قمنا به ��
�îيع إن إفتقارنا للروح القدس 

امج الجيدة. وبالفعل، قد بارك  ب¬ هدف. كان ويزال هناك الكث�� من الخطط وال�©

ية. ولكن كم من الممكن أن تكون النتائج أعظم وأن يتغ�� الوضع  ~Ôالرب مجهوداتنا الب

، إذا استطعنا أن نحيا حقاً عن قرب من الروح  القدس؟ إن B وحده  ل¬�فضل بشكل كب��

يعلم ذلك.

� المستقبل كما 
� ذلك اتجاه ��

� هذا اتجاه أوتذهب ��
ربما كانت ستس�� ا�مور ��

� ستة أشهر مع شعٍب ُمكرٍّس 
" قائ¬ً: "يستطيع (B) أن يصنع �� � ي ت. ب¬كا�© يوضح "ه��

� ستون عاماً."١٧
له، ما نعجز نحن عن صنعه بدونه ��

إن المسألة تتعلق بإتباعنا الطريق الصحيح عú الفور تحت قيادة B، وبالتا�æ يكون 

. هذا هو الحال عندما نمت�ú من الروح القدس. اً (كفاءة) أعظم بكث�� لنا تأث��

مثال: قام أحدهم بالوعظ. وعندما انتهى – ربما لم يقبل أحد رسالته، أو قِبلها 

ين أو  ين. فإن قِبل الرسالة الكث�� من الحا{� ين، أو قْبلها كل الحا{� البعض،أو الكث��

ٌ يمنحه الروح  � ~j عظيم. وهو ٌ � التنفيذ، فإن لذلك تأث�� � ح��
جميعهم ووضعوها ��

القدس. 

ãوع¯قتهم الشخصية با Óàث¯ث مجموعات من الب

 �
� ث¬ث فرق من البÔ~ فيما يتعلق بع¬قتهم الشخصية مع B. و�� �Oب B تُفِصل كلمة

كل من تلك الِفرق، توجد درجاٍت مختلفة، بحسب تدريب ا�باء، والشخصية، والتدريب 

، والسن، والثقافة، والتعليم، إلخ. ولكن، بالرغم من كل هذه اÓخت¬فات، يوجد  �
الذا��

.B ث¬ثة مواقف رئيسية تجاه

،  Revive Us Again,  ص. 25 �ú16  مارك فين
Henry T. Blackaby, Den Willen Gottes erkennen und tun  17 (إختبار B: معرفة وعمل مشيئة B)، (كاسيل 2002)، جزء 31
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�٣٠ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

نسان  	 Ó، با ~Ôط¬ق – يدعو الكتاب المقدس هذا النوع من البÓ ع¬قة عú ا

الطبيعي، أو العالمي.

، روحياً، أو  	 ~Ôمملوء، ع¬قة حقيقية – يدعو الكتاب المقدس هذا النوع من الب

مملوء من الروح.

ع¬قة منقسمة، غ�� صادقة – يدعو الكتاب المقدس هذا النوع من البÔ~ إنساٌن  	

بحسب الجسد، جسدي.

 �
 تُع�© عن التقييم �� B كلمة �

إن المصطلحات "طبيعي" و "روحي" و "جسدي" ��

.iنسان با Óهذه الحالة. وإنما تصف فقط ع¬قة ا

� (١كورنثوس ٢: ١٤ – ١٦) و (١كورنثوس ٣: ١ – ٤). 
نجد وصفاً �ولئك الفرق الث¬ث ��

� العالم. 
نسان الطبيعي. فهو يعيش �� Óوا�ن، نريد أن نتطرق بإختصار لموضوع ا

� الكنيسة سوف ندرك أين تكمن 
� المتواجدين �� �Oاالفريق úيعة عD بمجرد أن نُلقي نظرة

� أنتمي. سيساعد ذلك الفحص  �Oأٍي من الفريق æهم هو أن أدرك إ�� ا ~Iالمشكلة. وال

عú تشخيصنا ذاتياً. علينا أن نُلقي نظرة عú حياتنا وليس حياة ا5خرين.

نضمام لفريٍق أو أخر؟ ما الذ يحدد إæ أي فريق أنتمي ا�ن؟ سوف نرى  ما هي معاي� ا �

نضمام لكل فريق بع¬قة الشخص بالروح القدس. Ó� الفرق الث¬ثة بأكملها. يتعلق ا
ذلك ��

الشخص الطبيعي

َن�ُه ِإن�َما 
�َن�ُه ِعْنَدُه َجَهاَلٌة، َوَ يَْقِدُر أَْن يَْعِرَفُه 

� ِB يَْقَبُل َما ِلُروِح َنَْساَن الط�ِبيِعي�  ِÓ"َولِكن� ا

ا." (١كورنثوس ٢: ١٤) lيُْحَكُم ِفيِه ُروِحي

� العالم، و يسأل 
نسان الطبيعي أية ع¬قة مع الروح القدس. فهو يعيش �� Ó¬ليس ل

عن B عú اÓط¬ق، أو نادراً ما يقوم بذلك.

� الكنيسة
نسان الجسدي ك¯هما �� نسان الروحي وا�� ا��

� (رومية ٨: ١ – ٧) 
� (١كورنثوس ٢، ٣) وكذلك ��

� بصفة خاصة �� �Oنجد هذين الفريق

� هو الع´قة  Ðنضمام  �حد هذين الفريق و(غ¬طية ٤ ، ٦). بد أن نتذكر أن معيار ا �

تصال  Ó¬قد أقّر بأن الروح القدس هو سبيلنا الوحيد ل B ن�مع الروح القدس. وذلك 

مع السماء. (مشتهى ا�جيال، ص. ٣٠٨، م�î ١٢: ٣٢) "و لكن يجب أن يكون قلبه مفتوًحا 
كة  تأتيه."١٨ لتأث�� الروح القدس و إ فال�©

18  إلن ج. هوايت، طريق الحياة، ص. 82.
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٣١

عضو الكنيسة الروحي

ٍء، َوُهَو َ يُْحَكُم ِفيِه  ْ � َ ~j hُكل � ِ
ا الرWوِحيW َفَيْحُكُم �� دعونا نقرأ (١كورنثوس ٢: ١٥ – ١٦): " َوأَم�

ا نَْحُن َفَلَنا ِفْكُر اْلَمِسيِح."  َن�ُه َمْن َعرََف ِفْكَر الر�بh َفُيَعلhَمُه؟ (إشعياء ٤٠: ١٣) َوأَم�
�ِمْن أََحد 

إن الشخص الروحي هو المسيحي الحقيقي. ويُدَعى "روحياً" �نه مملوٌء من الروح 

القدس. هنا أيضاً، الع¬قة مع الروح القدس هي معياٌر زم لتقييم الشخص الروحي. 

� "مركز حياته"، ونقول أحياناً 
لديه ع¬قة جيدة ومتنامية مع الروح القدس. يسوع موجوٌد ��

� قلوبنا. إن الشخص الروحي هو الذي كرّس نفسه بالتمام ليسوع، 
أن يسوع يملك ��

 �
� كل صباح. ��

وكقاعدة عامة، يُثبت ذلك يومياً بتسليم حياته وكل ما يملك ليسوع ��

ة العذارى،  ~Ôمثال الع �
، يُدعى هذا المسيحي "حاراً" و�� � �Oكنيسة ال¬ودكي æالرسالة إ

� (رومية ٨: ١ – ١٧) و (غ¬طية ٥). ويخت�© الحياة 
يُدَعى "حكيماً". وهناك المزيد عنه ��

 ".ِB ِمْلِء hُكل æَتَْمَتِلُئوا ِإ ْ �Zَفضل" (يوحنا ١٠: ١٠) أو كما يصفها بولس الرسول: " ...ِل�"ا

.(٢: ٩ �jأفسس ٣: ١٩، كولو)

عضو الكنيسة الجسدي

ة، أو لوقٍت طويل، و يزال  ة قص�� � الكنيسة منذ ف��
يمكن أن يكون الشخص عضواً ��

كتشافك للتو أنك مسيحياً جسدياً، ف¬ تحزن لذلك،  Óمسيحي جسدي. إن كنت مندهشاً 

بل عú العكس، كن فرحاً، �ن لديك الفرصة لتغي�� الوضع عú الفور. سوف تخت�© فرحاً 

� غ��  �Oالجسدي � �Oعظيماً من خ¬ل الحياة مع الروح القدس. أنا واثٌق أن معظم المسيحي

� معظم ا�حيان 
� إيمانهم. وجهلهم ��

� لتلك الحقيقة، ويتوقون Óختبار أعمق �� �Oُمدرك

ليس بسبب خطأهم. 

� قلبك من خ¬ل الروح القدس 
� حياتك مع المسيح ��

تأكد: سوف تخت�© سعادة عظيمة ��

، سوف تخت�© خطوة  � يوحنا ١٥: ١١: " َويُْكَمَل َفرَُحُكْم.") وعن طريق هذا التغي��
(يسوع ��

� يوحنا ١٠: ١٠ – المزيد عن ذلك حقاً) وسيكون لديك 
بخطوة الحياة ا�فضل (يسوع ��

رجاءاً ثابتاً للحياة ا�بدية.

 هذا السؤال. إن Þأسأل نف Óالرغبة ل ّ 
ص´ة: آبانا السماوي، من فضلك ضع ��

 مستعداً  �ن أرغب 
 أن أدرك ذلك ا �ن. اجعل¿�

�Øكنت مسيحياً جسدياً فساعد

 
 لحياٍة مسيحية سعيدة. – للحياة ا �فضل ال¿¾

�Øكل ما تريده. من فضلك ُقد 
��

. أشكرك من أجل استجابتك   ç¿وعدت بها وللحياة ا �بدية. من فضلك جدد قل

. � Ðأم . 
¾Ø´لص
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�٣٢ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

� (١كورنثوس ٣: ١ – ٤)، " َوأَنَا 
لنقرأ ما يقوله بولس الرسول لعضو الكنيسة الجسدي ��

� اْلَمِسيِح، َسَقْيُتُكْم  ِ
َ َكأَْطَفال �� � �Ohبَْل َكَجَسِدي ، َ � �Ohَمُكْم َكُروِحيhْخَوُة َلْم أَْسَتِطْع أَْن أَُكل ِÓأَيWَها ا

َن�ُكْم 
�َن�ُكْم َلْم تَُكونُوا بَْعُد تَْسَتِطيُعوَن، بَِل ا5َن أَيًْضا َ تَْسَتِطيُعوَن، 

�َلَبًنا َ َطَعاًما، 

َ َوتَْسُلُكوَن ِبَحَسِب  � �Ohوَن. َفِإن�ُه ِإْذ ِفيُكْم َحَسٌد َوِخَصاٌم َوانِْشَقاٌق، أََلْسُتْم َجَسِديWبَْعُد َجَسِدي

؟" َ � �Ohوَس» أََفَلْسُتْم َجَسِديWَبُل�َ َقاَل َواِحٌد: «أَنَا ِلُبوُلَس» َوآَخُر: «أَنَا  �îَن�ُه َم
�؟  ِ َ ~Ôاْلَب

نضمام لهذا االفريق هو الع¬قة  Óهل يمكنك أن ترى هنا بوضوح أن معيار ا

 � �O5يات القليلة كونهم جسدي� تلك ا
الشخصية مع الروح القدس؟ ذكر بولس الرسول ��

: أن هذا الشخص يعيش بقوة  �
�îأربع مرات. ما الذي يعنيه مصطلح "جسدي"؟ إنه يع

 �
�îذلك، يُع æضافة إÓ� اللتان يمتلكهما كل إنساٍن. با �Oالجسد، أي القوة والقدرة العاديت

� من الروح القدس.
أن الشخص غ�� مملوء، أو غ�� مملوء بالقدر الكا��

يعتقد البعض أن هذا الفريق يضم فقط ا�شخاص الذين يعيشون حياة خطية 

صارخة. ولكن ذلك هو إحدى درجات هذا الفريق. أود أن أؤكد ثانيًة عú أنه يوجد 

� الفريق الواحد. 
ة �� إخت¬فات كث��

ْخَوُة". وهو ما يُظهر  ِÓ� داعياً إياهم بـ " ا �Oشخاص الجسدي�خاطب بولس الرسول ا

 �
�îمما يع ." َ � �Ohأنه يتعامل مع أعضاء كنيسة. لم يستطع بولس أن يتحدث معهم " َكُروِحي

� من الروح القدس. كان بد أن 
أنهم لم يكونوا مملوءين، أو غ�� مملوءين بالقدر الكا��

يمان كما  Ó� ا
وا نمواً �� � ذلك أنهم لم يخت�©

�îاْلَمِسيِح" ويُع � ِ
يتحدث إليهم " َكأَْطَفال ��

ينبغي. يمكن أن يكون لدى الشخص معرفة هائلة بالكتاب المقدس، ومع ذلك  ينمو 

روحياً. فالنمو الروحي يتعلق بتكريسنا الكامل ليسوع وبحياة مستمرة مع الروح القدس.

� بعدم الرضا، وخيبة ا�مل، وإنعدام  �Oالجسدي � �Oين من المسيحي يشعر الكث��

� حياتهم الروحية.
الفائدة، أو يكونوا دائماً تحت ضغٍط شديد ��

 úذلك الحال، ويشعرون بالرضا ع ú5خرين قد تعودوا ع� ا �Oعضاء الجسدي�بعض ا

وضعهم هذا. ربما يقولون: "نحن مجرد خطاة،  يمكننا أن نغ�� ذلك."

. سعداء �نهم يعرفون  � �Oربما يكونوا متحمس � �Oالجسدي � �O5خر من المسيحيوالبعض ا

 �îنُشطاٌء جداً، ح � �Oحقائق الكتاب المقدس. يمكن أن يكون أعضاء الكنيسة الجسدي

� إدارة 
�� �îالكنيسة المحلية، أو ح �

أنه يمكنهم أن يتقلدوا بعض المناصب القيادية ��

� عمل الرب.
الكنيسة. وربما يقوموا بالكث�� ��

! أََلْيَس  Wيَا رَب ، Wذِلَك اْلَيْوِم: يَا رَب � ِ
�� �æِ وَن َسَيُقوُلوَن ُ م�î ٧: ٢٢ – ٢٣ يقول: "َكِث��

ُح َلُهْم:  h}ًََُة؟ َفِحيَنِئٍذ أ اٍت َكِث�� ، َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقو� َ � �Oأْنَا، َوِباْسِمَك أَْخرَْجَنا َشَياِط ِباْسِمَك تََنب�

ثِْم!"  ِÓ� يَا َفاِع�úِ ا h
�îاْذَهُبوا َع ! Wَلْم أَْعِرْفُكْم َقط �h

ِإ��

أين تكُمن المشكلة؟ يقول يسوع بأنه  يعرفهم. لم تكن لهم ع¬قة حقيقية مع 
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المسيح، وإنما مجرد معرفة سطحية. إما أنهم لم يُكرُّسوا للمسيح أبداً، أو أن تكريسهم 

� قلوبهم من خ¬ل الروح القدس. وهكذا لم تكن لهم 
لم يكن كام¬ً. لم يعش يسوع ��

 �îع¬قة شخصية مع المسيح. "وهكذا يمكن أن يكون هناك ارتباط ظاهري بالمسيح..."١٩ م

 يكون المسيح بداخلنا؟ قرأت بعض الكلمات الهامة عن ذلك. وقبل أن أشارككم بها، 

أريد أن أذكر أنه يمكننا أن نتحرر من ا�شياء التالية إذا إمت¬�ت حياتنا من الروح القدس:

افه. وقد ينكر الناس  "إن الــروح المضاد لروح المســيح قد ينكره مهمــا يكن إع��

� حق ا5خرين وبك¬م الجهالة والكذب والقســاوة. وقد ينكرونه 
المســيح بالطعن ��

برفــض حمــل أعباء الحياة وانتهاج طريق الملذات ا5ثمة. وقد ينكرونه بمشــاكلة أهل 

كية أنفســهم  � العالــم وبتFفهــم الخا�æ من العطف وباÓ{ار عú أفكارهم الخاصة وب��

� الظلمة. بكل هذه الوســائل 
واحتضان الشــكوك والبحث عن المتاعب والســلوك ��

يعلنون أن المســيح ليس فيهم." ٢٠

� الثالث  �Oالفصل �
يمكن لذلك أن يتغ�� Dيعاً بنعمة B. سنتطرق إæ ذلك مرة أخرى ��

والخامس.

؟ � لماذا يُعتæË إخضاع حياتنا ã وتكريس أنُفسنا له أمَرين هام�³

ًة  ُموا أَْجَساَدُكْم َذِبيَحًة َحي� hأَْن تَُقد ِB ْخَوُة ِبَرأَْفِة ِÓتقول كلمة B "َفأَْطُلُب ِإَلْيُكْم أَيWَها ا

َة." (رومية ١٢: ١). ًة ِعْنَد Bِ، ِعَباَدتَُكُم اْلَعْقِلي� َسًة َمرِْضي� ُمَقد�

� تحريرنا [من طغيان النفس ومن عبودية 
"غ�� أن B تعاæ يريد شفاءنا ويرغب ��

� طبيعتنا"٢١ إن النفس 
� صفاتنا وتجديداً كام¬ً ��

اً شام¬ً �� الخطية]. أمران يستوجبان تغي��

� تحريرنا من كل هذه 
ستياء، إلخ. B يرغب �� Óنزعاج، وا Óة، وا تدعو للسخط، والغ��

ا�مور.

"داعياً إيانا أن نبادر بتسليم أنفسنا له ل�Z يعمل فينا إرادته ويتمم فينا مشيئته فا�مر 
٢٢".B د� التمتع بحرية مجد أو �Oعبودية الخطية، وب �

� بقاءنا �� �Oمفّوض لنا أن نختار ب

إن B يستجيب لتكريسنا ا�ّو�æ بالودة الجديدة (يوحنا ٣: ١ – ٢١). ثم يتعلق ا�مر 

� الحديث 
� تكريس أنفسنا له (يوحنا ١٥: ١ – ١٧). وسوف نتعمق ��

ستمرار �� Óبعد ذلك با

� الجزء الثالث.
عن ذلك ��

� اسمه التسليم  ~j يوجد يتحدث "موريس فندن" عن تكريس حياتنا i قائ¬ً: "

جيال، (1898)، ص. 666
�

19  إلن هوايت، مشتهى ا
جيال، (1898)، ص. 345، 346

�
20  إلن ج. هوايت، مشتهى ا

21  إلن ج. هوايت، طريق الحياة (1892)، ص. 37 
22  إلن ج. هوايت، طريق الحياة، (1892)، ص. 38
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�٣٤ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

. إن إحتمال كون المرء مكرساً جزئياً  يتخطى إحتمال أن تكون المرأة ُحبú جزئياً.  �
الجز��

فإما أن تكون مكرساً أو غ�� مكرس.  يوجد حٌل وسط."٢٣

� مع المسيح،  �Oتقول إلن هوايت عن التكريس اليومي "فالذين يريدون أن يكونوا عامل

ف بهم عú أنهم  والذين يقولون: يا رب أنا وكل ما أملك لك، هم وحدهم الذين سُيع��
٢٤".B أبناء وبنات

� الكنيسة وهو هالك. يا لها من مأساة (يش�� مثل 
وهكذا، يمكن للشخص أن يكون ��

ة العذارى والرسالة إæ كنيسة ودكية إæ ذلك أيضاً) ~Ôالع

لماذا من الصعب تعريف المسيحية الجسدية؟

 � ~Iأغلب الوقت افتقاره ل �
حيث أن حياة الفرد الجسدية مملوءة بالـ "دين"، فإنه يجهل ��

هام: ع¬قة وثيقة ومخلّصة مع B. لو لم نسمح للمسيح بأن يقود حياتنا بأكملها، فإنه 

� سوف أتقيأك من فمي.
سيقف أمام الباب ويقرع (رؤيا ٣: ٢٠) قائ¬ً: إن لم يتغ�� ذلك فإ��

 úع �
�îساس العقائدي السليم، والمب�ٌ آخر يعلب دوراً. يمكننا من خ¬ل ا � �îهناك ش

 � �Oنفس الوقت، علينا أن نكون منفتح �
الكتاب المقدس، أن يكون لنا إيمان قوي (و��

� أننا نؤمن بالحق، مما يجعلنا فخورين بذلك. لدينا الكث�� 
�� � �Oللمزيد من النور.) لدينا اليق

من المعلومات الجيدة، نقول ا�شياء الصحيحة. ولذلك من الصعب جداً تعريف المشكلة 

الجسدية. أ يعت�© ذلك أمراً هاماً إن كنت عشت من قبل مع الروح القدس؟ إن كانت 

� عú ا�قل أن أحظ الفرق؟
�îفهل يمكن ،اÓجابة 

� ص¬ة 
كتب أحد القساوسة: "تلقيت للتو مكالمة من إحدى ا�خوات المشاركات ��

� الفصل الخامس) 
ا�ربعون يوماً. (المزيد من التفاصيل عن ص¬ة ا�ربعون يوماً ��

 حياتها 
� المفقود �� éÞت. كانت تتسائل طوال الوقت، ما هو ال ّ قالت أن حياتها قد تغ��

ستماع  Óالروحية، وا �ن عرفت ا �جابة – إنه الروح القدس. أتم�î لو كنت تستطيع ا

� حياتها أن لها ع¬قة مع B... كما حظ آخرون 
Óختبارها. قالت أنها حظت �ول مرة ��

من حولها التغي�� الذي طرأ عú حياتها."٢٥ نرى أن الشخص يمكنه أن ي¬حظ أن هناك 

 úالحصول ع �
ين لهم الرغبة �� . الكث�� � ~Iشيئاً مفقوداً، دون أن يُدرك ما هو هذا ال

المزيد، ولكنهم  يعلمون إæ ما، أو كيف يحصلون عليه.

َن�ُكْم 
�متنان �ن (١كورنثوس ٣: ١ – ٤) يستخدم مصطلح " بَْعُد" ث¬ث مرات " Óأشعر با

يمان، (باسيفيك برس، 1987)، ص. 63 Óير با 23  موريس فندن، 95 أطروحة عن الت�©
جيال، ص. 510

�
24  إلن ج. هوايت، مشتهى ا

اير (شباط) 2012 و��� لـ "هـ. هاوبيل" – ��� 14 ف�© 25  بريد إلك��

„
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نسان الجسدي يمكن أن يتحول إæ إنسان روحي. ليس  Óبَْعُد َجَسِديWوَن" مما يوضح أن ا

أحداً مضطراً إæ أن يبقى جسدياً. حيثما قرر الشخص أن يُخصص وقتاً ل¬�مور المتعلقة 

دراك المشكلة وحلها. سوف نتحدث حقاً عن كيف  Óيمان، فسيكون لديه فرصة جيدة  Óبا

يمكنك أن تصبح إنساناً روحياً.

نشقاق. كما يقول الكتاب المقدس:  Óنتباه له، وهو الحسد وا Óعامٌل آخر بد من ا

"َفِإن�ُه ِإْذ ِفيُكْم َحَسٌد َوِخَصاٌم َوانِْشَقاٌق." (١كورنثوس ٣: ٣) وهو ما يثبت لبولس الرسول أن 

 يعيشون بروح B، وإنما يتFفون بحسب الجسد – مثلهم  � �Oأعضاء الكنيسة الجسدي

� زي 
�� � �Oمتخفي ، � �Oناس الطبيعي�. يمكنهم أن يتFفوا تماماً مثل ا ~Ôهم من الب مثل غ��

� الكنيسة ينبع بشكل أسا�j من أعضاء الكنيسة ذوي 
� ذلك أن التوتر ��

�îالدين. هل يُع

� أيام يسوع، ألم يتنافس الفريسيون 
العقل الجسدي؟ (أنظر لرسالة يهوذا، عدد ١٩)، ��

� ذلك الوقت، كان هناك توتراً 
�� �îأنه ح �

�îوالصدوقيون مع بعضهم البعض؟ مما يع

� كان الفريق  �Oح �
� مدققاً، �� �Oين. كان أحد الفريق �Fالمتح/ � �Oالي � المتشددين واللي�© �Oب

ا5خر يفÔ ا�شياء بطريقة متحررة. ولكن كٍل منهما كان يعتقد أن لديه التفس�� والفهم 

: أنهم  �îبمع ، � �Oجسدي � �Oالصحيح للكتب المقدسة. ولكن يسوع أظهر لنا أن ك¬ الفريق

� أن يحدث اليوم – المسيحيون  ~Iلم يكونوا مملوءين من الروح القدس. يمكن لنفس ال

المتشددون يمكنهم أن يكونوا أيضاً مسيحيون جسديون.

الية/ المتحررة".  مع ا�سف، ينظر الناس اليوم من خ¬ل عدسات "التشدد أو اللي�©

متياز هو أن المراقب يخرج منتFاً. ومع ذلك، فبحسب تصنيف الكتاب المقدس  Óا

نسان بحسب "الجسد أو الروح" فإننا مدعوون ل�Z نقوم بجرداً روحياً. علينا أن نقوم  Ó¬ل

نَْساُن  ِÓ� (غ¬طية ٦: ٧، ٨). " َفِإن� ال�ِذي يَْزَرُعُه ا
�� B بذلك لصالحنا. فكر فيما يقوله لنا

وِح َفِمَن  Wَن� َمْن يَْزَرُع ِلَجَسِدِه َفِمَن اْلَجَسِد يَْحُصُد َفَساًدا، َوَمْن يَْزَرُع ِللر
�ِإي�اُه يَْحُصُد أَيًْضا. 

وِح يَْحُصُد َحَياًة أَبَِدي�ًة." Wالر

نسان الجسدي يريد أن يتبع يسوع وأن ينال رضاءه، ولكنه لم يسلم حياته بالكامل  Óا

، فإنه قد إرتد عن ذلك بطريقٍة ما. (غ¬طية ٣:  �
� الما|�

ليسوع، وإن كان قد فعل ذلك ��

 B عقله الباطن يود أن يعيش بحسب مشيئة �
� أنه، ربما ��

�î٣، رؤيا ٢: ٤ – ٥) مما يع

فأطلب إليكم أيها اإلخوة برأفة ا² أن “„
تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة 

مرضية عند ا²، عبادتكم العقلية
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�٣٦ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

� نفس الوقت. ولكن ذلك ليس ممكناً. فهو يحمل حياته 
و بحسب مشيئته الشخصية ��

� يديه. كما يقول المثل "هناك روحان يتصارعان بداخله" هل يمكن أن يُرسل B الروح 
��

َن�ُكْم تَْطُلُبوَن 
�� هذه الحالة؟ يجيبنا (يعقوب ٤: ٣) " تَْطُلُبوَن َوَلْسُتْم تَأُْخُذوَن، 

القدس ��

ستجابة  Óرَِديlا." لقد استنتجت أن مع�î ذلك هو الطلب بالطبيعة الجسدية. أ تساعد ا

، يعيش عضو الكنيسة هذا من خ¬ل قوته  �æنانية؟ وبالتا�� إشباع ا
عú طلٍب كهذا ��

� (م�î ٢٥) "َجاِهٌل".
� (رؤيا ٣: ١٦) "َفاِتٌر" و��

ية العادية. ويدعى �� ~Ôوقدراته الب

لماذا يدعو يسوع عضو الكنيسة الجسدي "فاتراً"؟

� إæ إختباٍر مع الروح القدس؟ ل¬Óجابة عú هذا السؤال،  �Oلماذا يفتقر الكث�� من المسيحي

� كنيسة ودكية 
�� � �Oودكية. لماذا دعا يسوع المؤمنعلينا أن نُلقي نظرة عú ظاهرة كنيسة 

اً واضحاً: "هَنَذا َواِقٌف َعúَ اْلَباِب َوأَْقَرُع." (رؤيا ٣: ٢٠) لم يكن  ~Dبالفاترين؟ لقد أعطانا مؤ

، بل با�حرى كان خارجها. كان يسوع واقفاً أمام الباب.  � �Oيسوع هو محور حياة المؤمن

م  لماذا لم يدخل؟ �نه لم يُدع للدخول.  يفرض يسوع نفسه إæ داخل حياتنا �نه يح��

إرادتنا الحرة وقراراتنا.

ك المؤمنون يسوع بالخارج أمام الباب؟ هناك أسباب مختلفة لذلك. البعض  لماذا ي��

� حياتهم الروحية. مثل "نيقوديموس" 
� والتعليمي ��

يتمسكون فقط بالجانب  العق¬��

 (١٩: ١٦ – ٢٤ �îقارن مع م) .يفهمون المغزى الحقيقي للحياة المسيحية   ، �Iالفري

 (١٦: ٢٤ – ٢٥ �îقارن مع م) تغي�� الحياة �
إن اتباع يسوع يتطلب نكران الذات والرغبة ��

همال، ووقت  Óوالتسليم الكامل i (رومية ١٢: ١). ترك يسوع بالخارج يمكن أن ينجم عن ا

كة الشخصية مع يسوع. ~Ôال �
غ�� كاٍف ��

� (رؤيا ٣: ٢٠) هي "هَنَذا َواِقٌف َعúَ اْلَباِب َوأَْقَرُع." 
أكرر: إن سبب حالة الفتور ��

� الخارج مهمشاً. يتعلق الفتور بالع¬قة الشخصية 
� مركز حياتهم، بل ��

فالمسيح ليس ��

� نواٍح أخرى، يمكن أن يكون الشخص نفسه غ�� فاتراً عú اÓط¬ق.
مع المسيح. و��

� زوجته. فهو 
� نفس الوقت يُهمل ��

� عمله، و��
اً �� مثال: يمكن للشخص أن يستثمر كث��

 �
� ع¬قته الزوجية. يمكن للشخص أن يكون عضواً مكرساً ��

مكرّس لعمله، ولكنه فاتراً ��

 �
� نفس الوقت فاتراً ��

، أو قسيساً، أو رئيساً و�� �Iالعمل الكن �
الكنيسة، قائداً نشيطاً ��

ع¬قته مع المسيح. يمكن أن يكون الشخص مكرثاً لتحقيق الكث�� من المهام، لدرجة أنه 

� ع¬قته الشخصية مع المسيح. هذا هو الفتور الذي يريدنا يسوع أن نتخلص 
يُهمل ��

 �îح ( �úوالمرس �Iالعمل الكن �
��) B مأساوي أن ينشغل الشخص بعمل ٍ�

~Iمنه. إنه ل

� إله هذا العمل.
أنه يُهمل ��
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٣٧

ة العذارى Óàمثال الع

 � �Oة العذارى فيما يتعلق بأعضاء الكنيسة الروحي ~Ôما الذي يُظهره لنا مثال يسوع عن الع

؟ � �Oوالجسدي

ة جميعهن عذارى. 	 ~Ôالع

جميعهن كانت لديهن عقائد كتابية طاهرة. 	

جميعهم كن يحملن المصابيح. 	

جميعهن كانت لديهن الكتب المقدسة. 	

ستقبال العريس. 	 Óذهبت جميعهن 

	 . �
جميعهن كن ينتظرن المجئ الثا��

جميعهن خلدن للنوم. 	

ستيقاظ. 	 Óجميعهن استمعن لنداء ا

جميعهن جهزن مصابيحهن. 	

كل المصابيح كانت مشتعلة. 	

انتبه نصفهن أن مصابيحن بدأت تنطفئ. 	

ن مصابيحهن، وكانت المصابيح كلها مشتعلة، ولكن المصابيح  �Fجميعهن ح

حظت خمس منهن أن  ٍ المشتعلة تحتاج للزيت. لقد اسُتهلكت الطاقة. بعد وقٍت قص��

ة من الوقت  ة قص�� � اشتعلت لف��
�îمصابيحهن تنطفئ. إن مصابيح العذارى الجاه¬ت ال

. كان هناك  �
توضح لنا أنهن حصلن عú قدٍر من الروح القدس. ولكنه لم يكن القدر الكا��

القليل من الزيت. هذا هو الفرق الوحيد.

�h َما 
� الدخول للعرس، أجاب يسوع: "ِإ�� ©Oعندما جاءت العذارى الخمس الجاه¬ت يطل

نتباه للزيت، الروح القدس. وظل الباب مغلقاً أمامهن. Ó� ا
." لقد كن متأخرات �� أَْعِرُفُكن�

نا تFيح يسوع بأن ع¬قتنا الشخصية معه لها ع¬قة بالروح القدس. من لم  يُخ�©

� (رومية ٨: ٨، ٩) "َفال�ِذيَن 
ف به يسوع. نقرأ �� يسمح للروح القدس بأن يقوده، فلن يع��

� اْلَجَسِد َ يَْسَتِطيُعوَن أَْن يُرُْضوا Bَ. .. ِإْن َكاَن أََحٌد َلْيَس َلُه ُروُح اْلَمِسيِح، َفذِلَك  ِ
ُهْم ��

َلْيَس َلُه." 

� الواقع يمكننا أن نحصل عú ع¬قة شخصية حقيقية مع يسوع فقط من خ¬ل الروح 
��

� (١يوحنا ٣: ٣٤): "...َوِبهَذا نَْعِرُف أَن�ُه [يسوع] يَْثُبُت ِفيَنا: ِمَن ال̈روِح ال°ِذي 
القدس. نقرأ ��

 �
� ثابٌت ��

�îبأن �
�îمملوء من الروح القدس هو أيضاً يقي �

�îبأن �
�îذلك أن يقي �

�îأَْعَطانَا." يع

.ّ �
يسوع وهو ��

ة ص¬ة ا�ربعون يوماً.  � ف��
� شاركت ��

�îخوات، وال�هذا بالتحديد هو إختبار إحدى ا
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�٣٨ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

ت ع¬قتها مع B بشكٍل مختلٍف تماماً،  � حياتها، اخت�©
من خ¬ل حضور الروح القدس ��

� حياتها. كتبت إحدى ا�خوات من ألمانيا الجنوبية ما 
وحظ ا5خرون ذلك التغي�� ��

، أربعون يوماً من الص¬ة والتأم¬ت  � �Oبعد أن درََست هذا الكتاب: "إن ك¬ الكتاب �úي

ستعداد لمجئ يسوع، من تأليف "دينيس سميث" و هذا الكتاب أصبحا بركة عظيمة قد  Ó¬ل

ين من أعضاء الكنيسة وإحدى ا�خوات،  . تماما كما اخت�© الكث�� �
� حيا��

طال انتظارها ��

متياز Óختبار كيف  Ó� إختبار إيماننا، وا�ن قد صار لنا ا
كان هناك شيئاً مفقوداً دائماً ��

نا.  يزال يعمل فينا، ويجذبنا بالقرب إليه خطوًة بعد  � تغي��
دخل يسوع إæ حياتنا وبدأ ��

خطوة."٢٦ 

. الفصل  � ©îلقد لمس كتاب خطوات نحو نهضة شخصية قل" : �úخوة ما ي�وكتب أحد ا

ة العذارى وخاصة (رومية ٨: ٩): " ِإْن َكاَن أََحٌد َلْيَس َلُه ُروُح  ~Ôالذي يتحدث عن مثل الع

� غ�� واثق من وجود 
�îبشكٍل خاص. شعرت فجأًة بأن �

�îاْلَمِسيِح، َفذِلَك َلْيَس َلُه." صدم

 . �
� حيا��

هنة عú ذلك �� � أفتقر "الثمار" الم�©
�îن�، وذلك  �

� حيا��
الروح القدس ومن عمله ��

� حزٌن شديٌد. ثم قرأت 
ا�� � مساء هذا السبت، وقد اع��

لقد انتهيت من قراءة الكتاب ��

� استقبال الروح القدس، ول�Z يتغ�� 
� صفحة ١١٠، وبرزت بداخ�ú رغبًة قوية ��

الص¬ة ��

� B ا�ب بحسب مشيئته... أشكرك من أجل هذا الكتاب وهذه الكلمات 
�� � وأن يغ�� ©îقل

اً." أ. ب. ّ كث�� �
� أثرت ��

�îال

� حياة المسيحي بحسب الجسد هي أنه لن يحصل عú الحياة 
إن المأساة الحقيقية ��

ا�بدية إن لم تتغ�� حالته. " ِإْن َكاَن أََحٌد َلْيَس َلُه ُروُح اْلَمِسيِح، َفذِلَك َلْيَس َلُه." (رومية 

(٨: ٩

� عضو الكنيسة الروحي والعضو الجسدي  �Oب �Iخت¬ف الرئيÓوا�ن، للتلخيص: إن ا

يتعلق بالروح القدس. فالمسيحي الروحي مملوٌء من الروح القدس. أما المسيحي 

� من الروح القدس.
، أو غ�� ممت�ú بالقدر الكا�� �úالجسدي فهو غ�� ممت

إذا اكتشفت أنك مسيحي جسدي، ف¬ تغضب. B يقدم لك الدواء: الروح القدس.

� بشكٍل مبالغ عú إحدى الهبات الروحية، وعú النقيض  ك�� � بعض ا�حيان يتم ال��
��

 � أن نتبع روحه القدوس، وأن 
أحياناً أخرى، يُهمل الروح القدس. ليساعدنا الرب ��

. � �Oأحد هذين النقيض æننجرف إ

و��� ��� 31 مارس (أذار) 2013 26  بريد إلك��
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�٤٠ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

كلمات هامة

مثل كوب ماٍء بارٍد

إن كتاب خطوات نحو نهضة شخصية كان بمثابة كوب ماٍء بارٍد. إذا تناوله أحدهم، شعر 

نتعاش. وإن سكبت هذا الماء البارد عú شخٍص نائم، فسيكون مثل صاعقة كهربائية.  Óبا

أشكر المؤلف وأشكر من حمل هذا الكتاب من أجل إرساله لكنيستنا. لقد حصلت شخصياً 

كات من هذا الكتاب.  عú العديد من ال�©

T.B. من باكستان #٨٠

وجود الروح القدس عÝ "كر�ë القيادة" يحمي من "الحوادث"

 � �Oقل مرت�لقد قرأت كتاب خطوات نحو نهضة شخصية أربع مرات، وسوف أقرأه عú ا

). وأشعر ا�ن بحرية  �
� (أنا عضو علما��

� السبت الما|�
. إنه بركة. قمت بالوعظ �� � �Oأخرت

 �
ة بداخ�ú لقراءة الكتاب المقدس وكتب إلن هوايت. لدي فكٌر مختلف ا�ن. أرغب �� كب��

، لكنت تجنبت  �
� الما|�

أن يجلس الروح القدس عú كر�j القيادة. لو كنت قمت بذلك ��

الكث�� من الحوادث. 

P.M. EE٢١٠٧١٩  من الويات المتحدة #١١٧

الزيت والمصباح

� كتاب خطوات نحو نهضة شخصية فسيكون لديه 
احات الموجودة �� ق�� Óكل من يتبع ا

. � �Oبالتأكيد الزيت والمصباح ال¬زم

H.K.  من ألمانيا #٧٣

̄�ساسيات العودة ل

أشكرك من أجل أنك ساعدتنا عú العودة مرة أخرى ل¬�ساسيات.

٢٣١١١٨, #٩٧ .J.S

أُ ِلْلِقَتاِل؟" َ َواِضٍح، َفَمْن يََتَهي° ْ "َفِإن°ُه ِإْن أَْعَطى اْلُبوُق أَيًْضا َصْوتًا َغ�

(١كورنثوس ١٤: ٨)
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٤١

ل خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ال

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

فتقار للروح القدس؟ Ó¬١. ما هو السبب الُمحتَمل ل

٢. هناك ث¬ثة فرق من البÔ~ يُعرّفون عú أساس ع¬قتهم باi. ما هي الصفات ا�ساسية 
� كل فريق؟

��
نسان الطبيعي: ________________________________ Óا
نسان الجسدي: ________________________________ Óا
نسان الروحي: _________________________________ Óا

٣. ما هو العامل الذي يحدد إæ أي فريٍق أنتمي؟

٤. لماذا يعت�© التكريس i شيئاً مهماً؟

� العذارى الخمس الجاه¬ت والعذارى الخمس الحكيمات؟ �O٥. ما هو الفرق ب

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •
من أجل أن يُظهر لك B ما تفتقر إليه؟. ١
من أجل قلباً روحياً.. ٢
٣ . ، �æالوقت الحا �

اف إذا كنت شخصاً جسدياً �� ع�� Óدراك وا Óمن أجل القدرة عú ا
. ومن أجل مساعدة B لك ل�Z تتغ��
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�٤٢ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

ي    ا ا
ي ا ي  ا

� نهاية ا�يام
� الكنيسة ا��و  والكنيسة �� مقارنة ب�³

، نستنتج أن الكنيسة ا�وæ كانت  � الوقت الحا{�
عندما نقارن الكنسية ا�و�æ بالكنيسة ��

 �
. يُظهر لنا سفر الرؤيا أن ذلك كان السبب �� � �Oمن أشخاص روحي �Iتتكون بشكل رئي

� الÔيع. لم تكن لديهم أية وسائل مساعدة، ولكن كان لديهم الروح  يجا�© Óنموهم ا

القدس. يوجد لدينا ا�ن الكث�� من وسائل المساعدة، وبوفرة. ولكن لدينا إفتقار للروح 

القدس.

تذّكر ما قاله "أ.و. توزر": "إذا انسحب الروح القدس من الكنيسة اليوم، فإن ٩٥٪ 

من عملنا سيستمر كما هو، ولن يُ¬حظ أحد الفرق. ولكن إذا انسحب الروح القدس من 

�ٍ تقريباً) من عملهم كان سيتوقف، وكان 
~j كل �

�îفإن ٩٥٪ (وهو ما يع ،æو�الكنيسة ا
الجميع سي¬حظون الفرق."٢٧

هل تأقلمنا عÝ الوضع بدون الروح القدس؟ هل تتكون الكنيسة اليوم بشكل 
؟ � � الجسدي�³ أسا�ë من المسيحي�³

� أمورنا الروحية؟ 
ٍ بدون إنتصارات �� وكنتيجة لذلك، هل نشعر أننا ب¬ قوة، وإæ حٍد كب��

� أماكن مختلفة؟ 
هل حالة المسيحية الجسدية مرتبطة بحقيقة النمو الضعيف للكنيسة ��

� نواٍح مختلفة، من حالتنا الجسدية؟ سوف نُ¬حظ 
هل تنُتج الكث�� من المشاكل الصعبة، ��

أك�~ وأك�~ أن مشكلتنا ا�ساسية، عú الصعيد الشخ�V أو الجماعي، هي إفتقارنا للروح 

.B عة، بمساعدةÔالقدس. ومن الناحية الشخصية، يمكننا أن نغ�� ذلك وب

ين، ينطبق عú الجميع. يقول "جوهانس ميجر":  ~Ôوالخاص بالمب ، �æيح التاFإن الت

� المملوءين من الروح القدس  �Oب ، � �Oوالجسدي � �Oالروحي � �Oالمسيحي � �Oيُفِرق بولس ب"

� حياتهم: المتعمدين بالروح القدس، ولكن 
وأولئك الذين  يوجد مكاٌن للروح القدس ��

غ�� مملوءين به.

، عú علٍم  �
� التدريب ال¬هو��

� أن أكون ماهراً ��
�îذلك: أنه يمكن �

�îبالنسبة للكارز، يع

باللغات ا�صلية للكتاب المقدس، وقادٌر عú التفس�� الجيد، وربما أكون قبلت الحقائق 

Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP Folie 2   27

اليوماليوماليوماليوماليوماليوم

الرابعالرابعالرابعالرابعالرابعالرابع

SPR Body AR.indd   42 11/24/20   2:59 PM



٤٣

� أصبحت متمكناً من معرفة 
، وفهمتها جيدا، ح�î أ�� �

�îالمستوى الذه úالكتابية ع

� فن الوعظ، وأن 
� أن أُبرع ��

�îمدى القرون المختلفة، كما يمكن úال¬هوت العقائدي ع

 �
�îأُلقي وعظات ُملهمة وم¬ئمة. ومع ذلك، وبالرغم من كل تلك المعرفة والمهارات، يمكن

� نفس الوقت خالياً من وجود الروح القدس. إن الكتب، والتعليم، وا�دوات 
أن أكون ��

التقنية المتقدمة، وح�î الكاريزما، يمكن أن تشكل بدي¬ً زائفاً للحياة المملوءة بالروح 

� نفتقر لها.
�îالقدس وال

من الممكن تعُلم الوعظ، والص¬ة العلنية، وتنظيم الحياة الكنسية، والتدب�� 

رشادات الشخصية وممارستها دون وجود الروح القدس.  Óللنهضات الروحية، وإعطاء ا

 ،B روح �úة قائلًة: "إن السبب وراء ضعف تج مكانية الخط�� Óتصف إلن هوايت تلك ا

سا�j والتدريب 
�

هو أن الكارزين قد تأقلموا عú عدم وجوده."٢٨ كما أن التعليم ا

مت¬ء من  Ó¬بالنسبة للواعظ، فمن المهم أن يجعل نفسه متاحاً بإستمرار ل � �Oالمستمر هام
الروح القدس."٢٩

ية، بدون وجود  éóللتلخيص: كون الشخص جسدياً معناه أنه يعيش بقوته وقدرته الب

الروح القدس، أو بوجود قدر ضئيل منه.

� المسيحية الجسدية؟
ما هي المعضلة ا��ساسية ��

� كل ما 
إن ا�خ¬قيات الرائعة للكتاب المقدس – مثل محبة ا�عداء، مغفرة ا5خرين ��

نتصار عú الخطية، إلخ يمكن تحقيقها فقط من خ¬ل قوة الروح  Óفونه ضدنا، ا يق��

� المسيحية الجسدية 
ية. مما يُظهر لنا أن المشكلة ا�ساسية �� ~Ôالقدس، وليس بالقوة الب

ية.  يمكننا أن نتمم إرادة B بقوتنا  ~Ôالقدرة الب úأنها تصف حياًة تعتمد فقط ع

الشخصية. دعونا نقرأ بعض ا5يات الكتابية عن هذا الموضوع.

ٍة ُكلW أَْعَماِل ِبرhنَا." (إشعياء ٦٤: ٦): "َوَكَثْوِب ِعد�

ِمُر رَُقَطُه؟ َفأَنُْتْم أَيًْضا تَْقِدُروَن أَْن تَْصَنُعوا  W ِجْلَدُه أَِو الن� � ِ~jاْلُكو ُ h (إرميا ١٣: ٢٣): "َهْل يَُغ��

"! � � ~Ôُموَن الhَها اْلُمَتَعلWًا أَي ْ َخ��

� َداِخِلُكْم...  ِ
(حزقيال ٣٦: ٢٦ – ٢٧): "َوأُْعِطيُكْم َقْلًبا َجِديًدا، َوأَْجَعُل ُروًحا َجِديَدًة ��

، َوتَْحَفُظوَن أَْحَكاِمي َوتَْعَمُلوَن ِبَها." � ِ �Vَفَراِئ � ِ
� َداِخِلُكْم، َوأَْجَعُلُكْم تَْسُلُكوَن �� ِ

َوأَْجَعُل ُروِحي ��

28  إلن ج. هوايت، شهادات للكنيسة، مجلد 1، (1868)، ص. 383
 Lüneberg, 1999), S.) (إتباع خطوات الروح القدس) Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes  29

.103-102
� قسم أوروبا – 

اً للقسم الرعوي �� اً ومدرساً ل¬هوت لسنوات طويلة. وعمل مؤخراً كسكرت�� ~Ôعمل "جوهانس ميجر" خادماً، ومب
ن، سويÔا � ب��

أسيا (ا�ن: قسم وسط اوروبا) ��
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�٤٤ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

َن°ُه 
�  ،ِB ِإْذ َلْيَس ُهَو َخاِضًعا ِلَناُموِس ،ِi َن� اْهِتَماَم اْلَجَسِد ُهَو َعَداَوٌة

�)رومية ٨: (٧: "

أَيًْضا  َ يَْسَتِطيُع."

� حفظ 
تقول إلن هوايت بكل وضوح: "إن من يحاول الوصول إæ السماء بقوته الذاتية ��

نسان أن يخُلص بدون طاعة، ولكن عمله  Ó¬يمكن ل الناموس، إنما يسعى للمستحيل. 

 بد وأن يكون نابعاً، ليس من ذاته، بل أن يعمل يسوع بداخله ليجعله مستعداً وقادراً 
عÎ عمل مóته."٣٠

� أننا عاجزين عن تتميم إرادة B بدون الروح 
نا بالقدر الكا�� أعتقد أن هذه المراجع تُخ�©

القدس. إن إهتمامنا ا�ك�© هو أننا بد أن نُقرر أن نعمل إرادة B، وأن يمنحنا B القوة 

يمان هذا مهم للغاية وُمحرر. ومع ذلك،  Óير با ال¬زمة لتنفيذ ذلك. إن مفهوم مبدأ الت�©

 يمكننا أن نناقشة بالتفصيل هنا.

� فوق قدرته؟ Óïما الذي يمكن أن يحدث عندما يحاول شخص ما القيام ب

 أستطيع القيام بذلك، لقد أخفقت مرة أخرى، ربما  �
�îماذا يحدث عندما أدرك: أن

يصاحب هذه اÓختبارات شعوٌر بخيبة ا�مل.

أعتقد أن هذه المشكلة متفاقمة عند الشباب بشكٍل أك�© من كبار السن. فكبار السن 

� ا�Dة، والمدرسة والعمل. وهكذا، فهم أقل 
لديهم حٌس أك�© بالمسؤلية، والطاعة ��

� الشباب وكبار  �Oمل من الشباب. ولكن المشكلة ذاتها موجودة ب�عرضة للتأثر بخيبة ا

 �
. إن السفر �� السن عú حٍد سواء. ولكن الشخص ا�صغر سناً، يُ¬حظ ذلك بشكٍل أك�©

� حياة المسيحي الجسدي، سواء 
�� æو�يمان بالقوة الشخصية هو المشكلة ا Óطريق ا

 .أدرك ذلك أم 

كيف نحاول أن نحل هذه المشكلة؟ ربما يحاول الشخص أن يُكثف ص¬ته i، ويقرر 

. وربما يعتقد شخٌص آخر أننا  ينبغي أن نكون ضيقي ا�فق.  أن يحاول بإ{اٍر أك�©

يمان، وربما  Ó� يتخú شخٌص آخر عن ا �Oح �
�� . وربما يتقبل ا�مور بإرتياٍح وتحرٍر أك�~

رتياح. ولكن المشكلة هي أن كل تلك الحلول الظاهرية هي حلول كاذبة، وذلك  Óيشعر با

 B ن النتائج سوف تظهر أج¬ً أم عاج¬ً. إن الطريقة الصحيحة هي أن نأخذ ناموس�

 B قوة æنه قد أُعطي بالمحبة لصالحنا. ومع ذلك، فنحن نحتاج إ�عú محمل الجد، 

من أجل ذلك. إن الحل ا�مثل هو أن نعيش بقوة الروح القدس وأن نخت�© السعادة 

نتصار. Óايدة، والحماس، والقوة، والثمر وا � الم��

الد، 1 يوليو (تموز) 1890 30  إلن ج. هوايت، ريفيو أند ه��
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٤٥

المشكلة المحورية

أعتقد أننا قد أدركنا أن ا�مر يتعلق بالمسيحية الجسدية. أ يتضح لنا أك�~ وأك�~ سبب 

� أن يمنحها 
�� B يرغب �

�îفضل ال�رفض يسوع �تباعه الفاترين؟ ليس لديهم الحياة ا

� لذلك. إن المشكلة أك�© بكث��  �Oالرغم من أن معظهم غ�� مدرك úع ، �j لنا، وهم مثاٌل

� من ذوي القلب المزدوج أسوأ من الملحدين، إذ أن كلماتهم  �Oمما نتخيل. "إن المسيحي
ين."٣١ الخادعة وحياتهم غ�� المكرسة تضل كث��

� كتاب المسيح برّنا من تأليف "أرثر ج. دانيلز": "ولكن التصُنع أك�~ ض¬ً وفتكاً. إنها 
نقرأ ��

� طالما ترضضت عليها الكنيسة عú مر العصور. 
�îالصخرة المختبأة وغ�� المتوقعة، وال

� ا�يام 
يُحذرنا بولس الرسول من أن "صورة التقوى" بدون قوة B ستكون أحد المخاطر ��

بتعاد عن تلك ا�مور الخادعة، والمضّلة."٣٢ Óة، وينصحنا با ا�خ��

عوامل من المحتمل أن تقود للمسيحية الجسدية

� يمكن أن تؤدي للمسيحية الجسدية:
�îسباب ال�فيما ي�ú بعض العوامل أو ا

الجهل – لم نكرّس أنفسنا بما يكفي لدراسة موضوع "الحياة مع الروح القدس" أو . ١

� التنفيذ. � ح��
لم نجد السبيل لوضع ذلك ��

مت¬ء من الروح القدس هو التسليم الكامل . ٢ Óط ا ~D يمان – إن إنعدام أو ضعف ا �

� التسليم الكامل عن الجهل، أو ربما نكون 
ليسوع المسيح. يمكن أن ينتج اÓخفاق ��

� محبة B وحكمته 
� أننا  نثق ��

�îنرغب. مما يع � من أن يقودنا B حيثما  �Oقلق

. �
بالقدر الكا��

٣ . �
� أنه �� �Oح �

أفكار خاطئة – ربما يعتقد الشخص بأنه مملوٌء من الروح القدس، ��

. وتبدو هذه المشكلة شائعة. �
الواقع غ�� ذلك، أو أنه غ�� مملوء بالقدر الكا��

� للغاية، ح�î أنهم يعتقدون أنه . ٤ �Oشخاص مشغول�نشغال الشديد – يكون ا ا �

� للحفاظ عú ع¬قتهم بالمسيح. أو أنهم يبذلون الوقت، 
ليس لديهم الوقت الكا��

.B تصال مع Ó� ا
ولكنهم  يحققون أي تقدم ��

فتقار أيضاً إæ التعويض، يمكن . ٥ Óاف والتوبة، وربما ا ع�� Óالخطايا الُمختبئة – عدم ا

.B يوجد تواصل مع قوة أن يكون بمثابة إنقطاع التيار، حيث 

الخوف من الناس – يمكن أن يكون الشخص مملوء بالثقافة المعا{ة، ح�î أنه . ٦

يمان. Óيفتقر للشجاعة عú إتباع مبادئ ا

دفنتست، مجلد 7، ص. 963 عن رؤيا 3: 15، 16
�

31  إلن ج. هوايت، خطاب 44، مقتبس من كتاب تفس�� ا
32  أرثر ج. دانيلز، المسيح برّنا، ص. 30
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�٤٦ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

يَماِن . ٧ ِÓا اْلَبارW َفِبا التúف بحســب مشــاعرهم معظم الوقت – تقول كلمة B "أَم�

� ذلك 
�îمشــاعري؟ أعجب úأم معتمداً ع B �

� واثقاً ��
يَْحَيــا." هــل أصنــع قرارا��

 úيرة] الناس ع ~Ôرواح [ال�التFيــح الــذي كتبه "روجر مورنيو": "تُشــجع ا

ســتماع لمشــاعرهم بدً من كلمة المســيح وأنبياءه. إنها الطريقة ا�ك�~ يقيناً  Óا

� يمكن ل¬�رواح أن تســتحوذ عú حياة البÔ~ من خ¬لها دون أن يشــعروا بما 
�îوال

لهم."٣٣ يحدث 

 لماذا يجب أن أطلب الروح القدس؟
. �

�� فقد حصلت عليه بالفعل أثناء معمودي
� ذلك؟

أهل يوجد مشكلة ��

من ناحيٍة، لقد أُعطي الروح القدس لنا ل�Z يبقى بداخلنا. ومن ناحيٍة أخرى، علينا أن 

يمان. كيف يمكننا أن نفهم ذلك التناقض الواضح؟ Ó� طلب الروح القدس با
نستمر ��

من ناحية:

 �
َن�ُه [الروح القدس] َماِكٌث َمَعُكْم َويَُكوُن ِفيُكْم." ونقرأ ��

�� )يوحنا ١٤: (١٧: "
 يقول يسوع ��

وِح اْلُقُدِس." Wَة الر (أعمال ٢: ٣٨): "تُوبُوا َوْلَيْعَتِمْد ُكلW َواِحٍد ِمْنُكْم ... َفَتْقَبُلوا َعِطي�

من ناحيٍة أخرى:

� (لوقا ١١: ٩ – ١٣): "... اْســأَُلوا تُْعَطْوا... َفَكْم 
عندما عّلم يســوع عن الص¬ة، قال ��

 �
وَح اْلُقُدَس ِلل�ِذيَن يَْســأَُلونَُه؟." ونقرأ �� Wــَماِء، يُْعِطي الر ِباْلَحِريh ا5ُب ال�ِذي ِمَن الس�

ّ عن  � اللغــة اليونانية، يُع�©
�� ، � �Oكلتا الحالت �

وِح." �� W(أفســس ٥: ١٨): "... بـَـِل اْمَتِلُئــوا ِبالر

مستمر. طلب 

الحل:

� وفاق مع الكلمة 
ه هي دائمأ �� تقول إلن هوايت: "ومع ذلك فإن أعمال الروح وتأث��

المكتوبة. وما ينطبق عú العالم المادي ينطبق عú العالم الروحي. إن الحياة المادية 

ة،  ~Dتتغذي وتسند بمعجزة مبا تُحفظ لحظة بعد أخرى بقوة B، ومع ذلك فهي 

� متناول أيدينا. فكذلك الحياة الروحية تتغذى 
�� B جعلها �

�îكات ال بل باستعمال ال�©

لهية. فإذا كان لتابع المسيح أن ينمو "ِإæَ ِإنَْساٍن  Ó� أعدتها العناية ا
�îباستخدام الوسائل ال

33  روجر مورينو، رحلة إæ الخوارق، ريفيو أند ه��الد 1982، ص. 43
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٤٧

� الحياة  َكاِمل. ِإæَ ِقَياِس َقاَمِة ِمْلِء اْلَمِسيِح." (أفسس ٤: ١٣)، فعليه أن يأكل من خ�©

 B ما يعلنه æينتبه إ � ~j كل �
ب من كأس الخ¬ص. عليه أن يسهر مصلياً وعام¬ً، و�� ~Ôوي

� كلمته."٣٤
��

ب ونتمرن.  ~Ôهذه الحياة، علينا أن نأكل ون �úنُحافظ ع �Zدتنا. ولُمنحنا الحياة عند و

� حياتنا الروحية. نحصل عú الروح القدس من خ¬ل 
� يحدث �� ~Iإلخ. ونفس ال

المعمودية بالماء والروح (نولد ثانيًة) ل�Z تبقى هذه الحياة الروحية معنا طوال حياتنا. 

 �
�îهذه الحياة الروحية، علينا أن نستخدم الوسائل الروحية ال úومن أجل الحفاظ ع

� متناول أيدينا: الروح القدس، كلمة B، الص¬ة، شهادتنا.، إلخ.
�� B جعلها

� هذا النطاق: "إن 
� َوأَنَا ِفيُكْم." وتقول إلن هوايت �� � ِ

� (يوحنا ١٥: ٤): "اُثُْبُتوا ��
يقول يسوع ��

� المسيح معناه أننا نستمد من روحه بصفة دائمة  توقف فيها، فتكون حياتنا 
الثبات ��

حياة التسليم لخدمته من غ�� تحفظ."٣٥

� كل صباح 
�� i كل يوم وأن نسلم حياتنا �

يمان �� Óلذلك علينا أن نطلب الروح القدس با

بكل ما لنا وما نملكه.

أين أقف؟

وا�ن، من المهم أن أدرك إæ أي فريق أنتمي، أين أقف؟

ين من عمرها، أجابت عú سؤال أحد الرجال بأنها غ��  ~Ôالع �
�� �

عندما كانت والد��

� المساء؟ صدمتها تلك الملحوظة 
يمان. حينئٍذ أجابها قائ¬ً: ماذا لو ُمِت �� Óمهتمه با

اً إيجابياً جداً. فقد قادها ذلك إæ أن تُسلم حياتها ليسوع وأن  بشدة. ولكن كان لذلك تأث��

تنضم لكنيسته. ربما يمكن لهذا السؤال أن يساعدك أنت أيضاً:

اف̧�ض ... أنك مت اليوم ... (أزمة قلبية؟ حادث؟)

� الحياة ا�×بدية مع يسوع؟
�� � هل لديك اليق��

. � � تبقى بدون يق��

تعتمد سعادتنا عÝ ذلك

اً قبل  عجاً جداً عندما أدركت حجم هذه المشكلة. لقد فكرت وصليت كث�� � أصبحت م��

� النهاية، قررت أن أضيفها، حيث 
أن أقرر ما إذا كنت سأضيف هذه الفقرة أم . و��

اً عú زواجنا  � الحياة ا�بدية، كما أن لها تأث��
� هذه الحياة و��

أنها تتعلق بسعادتنا ��

34  إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، (1911)، ص. 205
جيال، (1898)، ص. 665

�
35  إلن ج. هوايت، مشتهى ا
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�٤٨ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

� أريد أن 
�îأعرف من سينطبق عليهم ذلك. ولك وعائ¬تنا وكذلك كنائسنا ووظائفنا. 

� قد حصلت عú المساعدة أيضاً. ينبغي 
�îمر، إذ أن�أقدم المساعدة لكل من يعنيه ا

عú كل إنسان جسدي أن يدرك ذلك، وإ فلن يستطيع أن يطلب من B أن يساعده 

� محبته يريد أن يباركنا من خ¬ل ع¬قة وثيقة مع يسوع المسيح عن 
�� B إن . عú التغي��

طريق الروح القدس. وكنتيجة لذلك، يمكننا أن نتجنب الكث�� من الخسائر وأن نحصل 

� الرائع هو أنه يمكننا أن نعالج ا�مر بÔعة بمساعدة  ~Iكات. وال عú قدر كب�� من ال�©

� الثالث والخامس). �Oالفصل �
B. (المزيد ��

� الكتاب المقدس بطرق متنوعة. إن 
إن مشكلة المسيحية الجسدية موصوفة ��

� هذه المجموعات يمكن أن يكون لهم نقاط 
المجموعات الفردية وا�شخاص الموجودين ��

� مختلفة، ولكن المشكلة ا�ساسية هي نفسها. يضم الوصف: ترك��

 الجسد أو جسدي" – (رومية ٨: ١ – ١٧، ١كورنثوس ٣: ١ – ٤، غ¬طية ٥: ١٦ – ٢١)  	
��"

وآيات أخرى.

	 .(٢٥: ١ – ١٣ �îم) – ة العذارى ~Ôأحمق" – مثال الع" 

� وصف كنيسة 
� العذارى الجاه¬ت، مذكورة أيضاً ��

"إن حالة الكنيسة الممثلة ��
ودكية"٣٦

 "فاتر" – الرسالة لكنيسة ودكية (رؤيا ٣: ١٤ – ٢١). 	

ا" (رؤيا ٣: ١٥)، أليس ذلك رائعاً؟ يُفضل يســوع حالة  lَلْيَتــَك ُكْنــَت بَاِرًدا أَْو َحار"

� ذوي القلب  �Oذلك؟ "إن المســيحي �
ود عن حالة الفتور. ما هو الســبب �� ال�©

المزدوج أســوأ من الُملحدين، إذ أن كلماتهم الخادعة وحياتهم غ�� المكرســة تضل 

. فهو  � �Oيــن. إن الُملحــد يُظهر طبيعته. ولكن المســيحي الفاتــر يخدع ك¬ الجبهت كث��

ليس عالمياً جيداً أو مســيحياً جيداً. يســتخدمه إبليس ل�Z يقوم بأعماٍل  يمكن 
ه القيام بها."٣٧ لغ��

� هذا الوضع – "إن الودة الجديدة هي حدٌث نادر  	
"غ� مولود ثانيًة" – أو لم يبق ��

ين  ين والكث�� � الكنائس. الكث��
� هذا العF. ولهذا السبب يوجد إضطراب كث�� ��

��

. نالوا المعمودية، ولكنهم  � �Oوغ�� ُمقَدس � �Oممن يحملون إسم يسوع هم غ�� ُمكرّس
ُدفنوا أحياًء. لم تمت الذات، ولذلك لم يقاموا إæ جدة الحياة مع المسيح."٣٨

تََها" (٢ تيموثاوس ٣: ٥)  	 ُهْم ُمْنِكُروَن ُقو� ْقَوى، َولِكن� "صورة التقوى" – "َلُهْم ُصورَُة الت�

36  إلن ج. هوايت، ريفيو أند ه��الد، 19 أغسطس (أب)، 1890
، مجلد 7، ص. 963، عن (رؤيا 3: 15،  �

�Oدفنتست السبتي
�

37  إلن ج. هوايت، خطاب 44، 1903، مقتبس من كتاب تفس�� ا
(16

ين  ، مجلد 6، ص. 1075، الكث�� �
�Oدفنتست السبتي

�
38  إلن ج. هوايت، مخطوطة 148، 1897، مقتبس من كتاب تفس�� ا

دفنوا أحياء
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� هذا الشأن: "... ولكن التصنع أك�~ ض¬لة وفتكاً. 
�� �úيقول "آرثر ج. دانيلز" ما ي

� طالما ترضضت عليها الكنيسة عú مر 
�îإنها الصخرة المختبأة وغ�� المتوقعة، وال

العصور. يُحذرنا بولس الرسول من أن "صورة التقوى" (٢ تيموثاوس ٣: ٥) بدون 

ة،  � ا�يام ا�خ��
مت¬ء من الروح القدس] ستكون أحد المخاطر �� Óقوة B [بدون ا

بتعاد عن تلك ا�مور الخادعة، والمضّلة."٣٩ Óوينصحنا با

� كتابات إلن هوايت:
هناك أيضاً تFيحات صادمة ��

� جداً 	 Ðالقليل 

 �
� حلمي حارساً واقفاً عú باب مب�î مهم، وسأل كل من كان يرغب ��

"رأيت ��

 æيده خط قياس، والذين دخلوا إ �
الدخول، "هل حصلت عú الروح القدس؟ وكان ��

� جداً جداً."٤٠ �Oكانوا قليل �îداخل المب

ين 	 éóالع � Ðليس واحداً مستعداً ب 

ين ممن ُكتبت  ~Ôالع � �Oيوجد واحد ب � أضع هذا التFيح أمام الكنيسة، إنه 
�îإن"

 B وسيكون حتماً بدون ، �
� الكنيسة ُمستعٌد Óختتام تاريخه ا�ر|�

أسماءهم ��
وبدون رجاء، مثله مثل الخاطي العادي."٤١

 لماذا نحن نائمون؟ 	

"ولماذا يتغلب النعاس وعدم المباة عú جنود المسيح؟ السبب هو أن صلتهم 
٤٢". الحقيقية بالمسيح ضئيلة جداً، كما أنهم خالون من روح B إæ حد كب��

 خطٌر داهم 	

"لــن أركــز هنــا عú قF الحياة وريبتها، ولكــن هناك خطٌر داهم – خطر لم يُفهم 

� إختيار 
ســتجابة لصوت روح B القدوس، �� Ó� ا

� التأخر ��
� – يكمن ��

بالشــكل الكا��

� الخطيــة. فلهؤء المتأخرين، هــذا الخطر حقيقي."٤٣ ما هو محور 
الحيــاة ��

." (يوحنا ١٦: ٩) إن ع¬مة إيماننــا وثقتنا الحقيقية  � َن�ُهــْم َ يُْؤِمُنــوَن �©ِ
الخطيــة؟ " َف¬�

� يســوع هي تســليم ذواتنا بالكامل له. يتعلق ا�مر بتســليمنا التام، وإستعدادنا 
��

. � ~j كل �
أن نتبعــه ��

أود أن أكرر ذلك: لقد قررت إضافة هذا المقطع الهام �نه يتعلق بسعادتنا الشخصية 

39  أرثر ج. دانيلز، المسيح برّنا، ص. 20
40  إلن ج. هوايت، رسائل مختارة، مجلد 1، (1958)، ص. 109

41  إلن ج. هوايت، الخدمة المسيحية، (1925)، ص. 41
42  إلن ج. هوايت، الFاع العظيم، (1911)، ص. 463

43  إلن ج. هوايت، رسائل مختارة، مجلد 1، (1958)، ص. 109
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�٥٠ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

� حياتنا 
نا عú ا5خرين، وخاصة �� � تأث��

� الحياة ا�بدية. كما أنه عامٌل مهٌم جداً ��
ا�ن و��

الزوجية، وعائ¬تنا، ومجتمعنا وكنيستنا.

المزيد والمزيد من ا��سئلة

إن السؤال الهام هو: هل أنت ممت�ú بالروح القدس أم ؟ م�î يمت�ú الشخص من 

يجابية للحياة مع الروح  Óالروح القدس؟ ما هي المتطلبات ا�ولية ال¬زمة؟ ما هي النتائج ا

القدس؟ ماذا يحدث عندما تعتقد مخطئاً أنك ممت�ú من الروح القدس؟

كن شاكراً من أجل الع¯مات

أشكر الرب من أجل أننا نكرس أنفسنا أك�~ لموضوع النهضة. أعتقد أن إلهنا العظيم عنده 

� الوقت الحا�æ نبض الروح القدس لنهضة حقيقية. هل يمكن أن تكون 
أسباب لمنحنا ��

تلك هي ا�سباب؟ 

يريد أن يُخلصنا من نقائصنا وأن يقودنا للخروج من حالة ودكية. 	

يريد أن يُعّدنا لمجئ يسوع ثانيًة وللوقت الخاص الذي سيسبق مجيئه. 	

� العالم من خ¬ل أولئك  	
يريد أن يتمم النهضة الختامية العظيمة (رؤيا ١٨: ١ – ٢) ��

"ال�ِذيَن يَْحَفُظوَن َوَصايَا Bِ، َوِعْنَدُهْم َشَهاَدُة يَُسوَع اْلَمِسيِح." (رؤيا ١٢: ١٧)

دعونا نشكر B أيضاً من أجل أن كل مسيحي جسدي يمكنه أن يصبح مسيحياً روحياً. 

� الروح القدس يمكنه أن ينمو إæ ملء المسيح. سيكون ذلك هو 
وأن كل من يعيش ��

مهمتنا التالية، ولكن ا�ن، دعونا نقرأ إختبار آخر لُنختم به هذا الفصل.

حافز جديد وسعادة داخلية

� محتوى 
� إحدى ا�خوات كتاب خطوات نحو نهضة شخصية. لقد استحوذ��

�îأعطت"

� ترتيب 
اً. بدأت �� �ٍ مثل هذا منذ وقت طويل، وقد وجدته أخ��

~j الكتاب. كنت أبحث عن

� بالكامل 
� ما. سلمت حيا�� ~Iالقيام ب ّ �úذلك الوقت فقط أدركت أنه ع �

� الروحية، و��
حيا��

� وقتاً للعبادة الشخصية. 
�îكل صباح ومنح �

� إلهي مبكراً ��
�îليسوع. منذ ذلك الوقت، أيقظ

� مع يسوع 
�îحظت بشدة أن ع¬ق� كتاب ا�ربعون يوماً. و

درست فص¬ً واحداً كل يوم ��

 . �úأك�~ تعمقاً وتقرباً منه. كان الروح القدس يعمل بداخ �
�îأصبحت ع¬ق . قد نمت أك�~

� من نفس الكتاب. ومنذ ذلك الوقت، درست 
وبعد كتاب ا�ربعون يوماً، قرأت الجزء الثا��

� كل 
كة معه �� ~Ôال �

�îأن يمنح B سوى أن أطلب من �
�îيمكن� أربع مرات.  �Oهذين الكتاب
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� الداخلية  يمكن كتمانهما. 
يوم. وكانت النتائج مذهلة، و�ن حافزي الجديد وسعاد��

حظيت خ¬ل هذا الوقت بالعديد من التجارب الرائعة مع B. كنت أبحث أيضاً عن 

فرص لمشاركة إختباري. إن الع¬قة الوثيقة مع يسوع تجعل الكث�� من ا�مور تبدو 

�ت  � ام��
�îين بتلك التجربة ال ورية تُحل. أتم�î أن يحظى الكث�� �Fتافهة، والمشاكل غ�� ال

بالحصول عليها." هـ . س.
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�٥٢ ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل الثا��

كلمات جّذابة

الروح القدس: أسمى العطايا

� أعّدها لكنيسته. لقد كانت عطية الروح 
�îلقد فرح [المسيح] بسبب المعونة العظيمة ال"

� أمكنه أن يطلبها من ا5ب �جل تمجيد شعبه." إلن ج. 
�îالقدس أسمى كل العطايا ال

هوايت، مشتهى ا�جيال، ص. ٦٦٠، ٦٦١.

� � يمكنهم أن يجادلوا ح�� المشكك�³

"تلقيت كتاب خطوات نحو نهضة شخصية باللغة السويدية منذ عدة أسابيع، وقد أحببته. 

� اقرأه ا�ن للمرة الثالثة. وأنا متيقن ب¬ شك، أن الروح القدس قاد لكتابة هذا الكتاب. لقد 
إ��

كانت السويد تفتقر لكتاٍب كهذا منذ عام ١٩٦٠. ففي ذلك الوقت، كتب قساً فنلندياً يدعى 

"أرازو" شيئاً مماث¬ً، ولكنه لم يكن بنفس الوضوح. لقد جعل هذا الكتاب ا�مر واضحاً 

" لم يكن لديه أي جدال. T.J EE١٠٠٣١٩  من السويد، #٩٣ � �Oأن أحد "المشكك �îومقنعاً ح

� بالكامل
ت حيا¥� ّ �Ëتغ

� خطوات نحو نهضة شخصية. يا له من وحٍي إلهي. لقد 
و�� لك�� Ó� كتابك ا

�îدرست أنا وزوج

� بالكامل. أشكرك. نريد أن تحصل عائ¬تنا 
ت حيا�� ّ . لقد تغ�� � �Oوملهم � �Oكنا مقادين، مبارك

نت  ن�� Ó¬غلبية هنا ليس لديهم سبيل ل�� جنوب أفريقيا عú نسخ مطبوعة. فا
ومجتمعنا هنا ��

ونية. كيف يمكننا حل ذلك؟ LB EE٢٠٠٦١٩  من جنوب أفريقيا #٨٧ لك�� Óأوالنسخ ا

�Ëالتحمس من أجل التغي

� من خ¬ل كتاب 
� حيا��

أنا متحمس من أجل التغي�� الذي حدث، و يزال يحدث ��

� من أجل العمل العظيم الذي يقوم به الروح  �Oمم �
�îخطوات نحو نهضة شخصية. إن

ة للشهادة. لم تعد العادات السابقة  . لقد فتح الروح القدس ُسب¬ً كث�� �
� حيا��

القدس ��

. لقد استخدمت الرسائل ا�ساسية من وعظات القس "دوايت" عن الروح  ّ �úتسيطر ع

ة تتغ�� بفضل عمل الروح القدس، إذ يسلم  ، وقد رأيت أنفس كث�� �
� وعظا��

القدس ��

مت¬ء من الروح  Óالناس حياتهم ليسوع. [٣ وعظات من القس "دوايت نيلسون" عن ا

 C.H. . � المسيح قد نال التغي��
القدس – www.steps-to-perosnal-revival.info ] أخ ��

EE٣٠٠١١٩  من الويات المتحدة، #٨٥

 هِذِه َويَْعَمُل ِبَها،Ãَِفُك̈ل َمْن يَْسَمُع أَْقَوا " 

ْخِر." (م¿¾ ٧: ٢٤) َ بَْيَتُه َعÎَ الص° ُهُه ِبرَُجل َعاِقل، بَ¿� üأَُشب
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خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم الرابع

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

� المسيحية الجسدية؟
١. ما هي المشكلة ا�ساسية ��

� فوق طاقتنا؟ ~I٢. ما الذي يمكن أن يحدث عندما نحاول القيام ب

� تقود للمسيحية الجسدية؟
�î٣. ما هي العوامل ال

� المعمودية؟
ّ أن أص�ú من أجل الروح القدس، إن كنت قد حصلت عليه �� �ú٤. لماذا ع

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •

من أجل أن يم¬� الرب كل واحٍد منا بالروح القدس.. ١

نا معه.. ٢ � س��
من أجل بركات B الغنية ��

من أجل إرشاد دائم من الروح القدس. ٣
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مشاكلنا يمكن حّلها الفصل الثالث٥٤

الفصل الثالث

 مشاكلنا
يمكن حّلها

و      
و ا  ي  ي ي    

 المسيح معناه أننا 
° َوأَنَا ِفيُكْم." (يوحنا ١٥: ٤). "إن الثبات ��  ِ

يقول يسوع "اُثُْبُتوا ��

نستمد من روحه بصفة دائمة   توقف فيها، فتكون حياتنا حياة التسليم لخدمته 
من غ� تحفظ."٤٤

� لمشكلة حالتنا الجسديه، هو نفسه السبيل لحياة  �Oلهي ذو الشق Óإن هذا الحل ا

ْ يَْثُبَت َفرَِحي  �Zَتلك الكلمات: "َكل�ْمُتُكْم ِبهَذا ِل úمسيحية سعيدة. لماذا؟ عّلق يسوع ع

ستمداد المستمر من  Ó� (ا �Oِفيُكْم َويُْكَمَل َفرَُحُكْم." (يوحنا ١٥: ١١)، من خ¬ل تلك الخطوت

الروح القدس والتكريس لخدمته من غ�� تحفظ) يعيش يسوع بداخلنا، وهذا هو السبيل 

� (كولو�j ١: ٢٧) عن غ�î المجد: المسيح فيكم. أهل حظتم 
للسعادة الكاملة. نقرأ ��

� يوحنا ١٤ 
� حديثه عن الوعد بالروح القدس �� �Oالوسط ب �

أن يسوع قد وضع مثل الكرمة ��

� يوحنا ١٦؟.
وعمل الروح القدس ��

إن النقطة الحاسمة هي أننا (كقاعدة)  بد أن نُّسلم حياتنا، وكل ما نملك þ، وأن 

يمان يومياً.  نطلب إنسكاب الروح القدس با �

جيال، (1898)، ص. 665
�

44  إلن ج. هوايت، مشتهى ا

 اليوم  اليوم  اليوم  اليوم  اليوم  اليوم 
اااااا
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لماذا يجب علينا أن نُّسلم أنفسنا ليسوع يومياً؟

، َفْلُيْنِكْر نَْفَسُه َويَْحِمْل َصِليَبُه ُكل°  � ِ
َ َوَرا�� � ِ

� (لوقا ٩: ٢٣): "ِإْن أََراَد أََحٌد أَْن يَأْ��
يقول يسوع ��

". � ِ
�îيَْوٍم، َويَْتَبْع

ذكر يسوع أن التلمذه هي أمٌر يومي. نُكران النفس معناه أن أخضع لقيادة يسوع 

� أننا سنواجه مشاكل كل يوم. ولكن معناه هنا أن ننكر 
�îيع . حمل الصليب  �

لحيا��

أنفسنا كل يوم وأن نخضع بفرح وعن طيب خاطر ليسوع. تماماً كما قال بولس عن نفسه: 

� أنه قد 
�îأيام يسوع، فإن ذلك يُع �

"أَُموُت ُكل� يَْوٍم." عندما كان يحمل شخص ما صليبه ��

� طريقه إæ تنفيذ الحكم. ا�مر يتعلق أيضاً بتحمل المشقات 
حكم عليه بالموت، وأنه ��

الناجمة عن إتباع يسوع.

نحصل عú حياتنا الجسدية بالودة. ول�Z ما نحافظ عú حياتنا وصحتنا، علينا أن 

 úنحافظ ع �Zالروح القدس عندما نولد ثانيًة. ول úنتغذى بالطعام كل يوم. نحصل ع

نسان الباطن يومياً. إن لم يحدث  Ó� با
�îحياتنا الروحية بقوة وبصحة جيدة، فعيلنا أن نعت

 �îحياتنا الروحية، فسنصبح ضعفاء، وسنمرض أو ح �
� حياتنا الجسدية، أو ��

ذلك ��

نموت. يمكننا أن نأكل أك�~ من طاقتنا لتخزين الطعام، كذلك  يمكننا أن نُخزن قدراً 

إضافياً من الروح القدس.

� كتاب أعمال الرسل: " وما ينطبق عú العالم المادي 
� هذا الشأن ��

هناك نصيحة قيمة ��

ينطبق عú العالم الروحي. إن الحياة المادية تُحفظ لحظة بعد أخرى بقوة B، ومع ذلك 

� متناول أيدينا. 
�� B جعلها �

�îكات ال ة، بل باستعمال ال�© ~Dتتغذي وتسند بمعجزة مبا فهي 
لهية."٤٥ Ó� أعدتها العناية ا

�îفكذلك الحياة الروحية تتغذى باستخدام الوسائل ال

� ذلك التFيح من كتاب مشتهى ا�جيال: "علينا أن نتبع المسيح يوماً فيوماً. 
لقد أبهر��

 يمنحنا عوناً للغد."٤٦ " B إن

تقول إلن هوايت: "إن اتباع يسوع يتطلب تحويٌل كامل للقلب، كبداية، وتكرار ذلك 

يمان، لن يجدي ذلك شيئاً  Óالتحويل كل يوم."٤٧ "مهما كان تكريسنا كامً¬ وقت قبولنا ا

إذا لم يتجدد ذلك التكريس يومياً..."٤٨ " فبِكر إB æ ��� الصباح، و سِلم له نفسك 

 � �Oلهذا اليوم ب �
ا�� ، أضع كل تدب�� �

�îلك بجمل �
جديًدا، و لتكن ص¬تك إليه : "يا رب إ��

� كيفما تشاء، كن معي، و لتكن أعما�æ اليوم هي أعمالك. "إن هذا 
�îيديك لتستخدم

لفرض عليك كل يوم أن تخصص نفسك i كل صباح لتكون له طول النهار، و سلمه كل 

45  إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، (1911)، ص. 205
جيال، (1898)، ص. 298

�
46  إلن ج. هوايت، مشتهى ا

دفنتستيه، مجلد 1، (ريفيو أند ه��الد، 1976)، ص. 1113
�

47  المحرر "فرانسيس دي نيكول"، كتاب التفس�� ا
1885 ،( 48  إلن ج. هوايت، ريفيو أند ه��الد، 6يناير (كانون الثا���
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الفصل الثالث٥٦ مشاكلنايمكن حّلها

اتك لتنفيذها أو بطالها كما تشاء عنايته، وهكذا تكون مسلًما حياتك i ليصوغها و  تدب��
� قالب حياة ."٤٩

يصبها ��

ت أهمية التكريس اليومي، فربما سيصبح  يقول "موريس فندن": "إن لم تكن قد اخت�©

كات، ص. ١٠١ "إن كنت  � تأم¬ت من جبل ال�©
� حياتك. نقرأ هذا الوعد ��

اً �� ذلك خل¬ً كب��

� كل يوم ... فإن كل تذمرك سوف يصمت، كل مصاعبك 
تطلب الرب وتكرس نفسك له ��

� تواجهك اليوم سوف تُحل."٥٠
�îة ال ّ ، وكل المشاكل الُمح�� ~j¬ستت

إن بقاءنا مع يسوع من خ¬ل تجديد تسليمنا له يومياً، هو بنفس أهميته عندما أتينا 

� أول مرة. 
ليسوع ��

يستطرد "موريس فندن" قائ¬ً: "إن الع¬قة الثابتة مع B يومياً، تقود إæ تسليٍم كامل، 
وإعتماد عليه لحظة بلحظة."٥١

يمكننا أن نتاكد من أنه: عندما نُخضع ذواتنا ليسوع كل يوٍم عن وعٍي، فإننا نصنع 

َ أُْخِرْجُه َخاِرًجا."  � �æَو"... َوَمْن يُْقِبْل ِإ (١١: ٢٨ �îم) "... � �æَمشيئته، فقد قال لنا: "تََعاَلْوا ِإ

(يوحنا ٦: ٣٧).

نتصار من  Ó� أن يقوم بأشياٍء عظيمة من أجلنا.  يمكننا أن نحرز ا
"إن B يرغب ��

خ¬ل ا�رقام، ولكن من خ¬ل إخضاع النفس بالكامل ليسوع. علينا أن نم�V قدماً بقوته، 
� إله إDائيل القادر..."٥٢

�� � �Oواثق

" التأث�� الرائع الذي يمكن i أن يصنعه من خ¬لنا إذا أخضعنا  �úيصف "جون ويس

: "يمكن أن يصنع B من خ¬ل شخص واحد مكرس له بالتمام أك�~ مما  �úأنفسنا له كما ي
٥٣".i شخاص الذين كرسوا ٩٩٪ فقط من حياتهم�يمكن ان يصنعه بجيش من ا

� مع المسيح، والذين يقولون:  �Oكتبت إلن هوايت: "فالذين يريدون أن يكونوا عامل

ف بهم عú أنهم أبناء وبنات  يا رب أنا وكل ما أملك لك، هم وحدهم الذين سُيع��

B."٥٤ "إن كل من يُكرسون أنفسهم وأجسادهم وأرواحهم i سيحصلون باستمرار 

� القلب 
عú هبة القوة الجسدية والعقلية... والروح القدس يقدم أسمى قواته لتعمل ��

 æلهية يخف إ Óها. وكل كمال الطبيعة ا والعقل. ونعمة B توسع قواهم وتزيدها وتك�~
ي يكونون قادرين عú عمل B القدير."٥٥ ~Ôضعفهم الب �

معونتهم... و��

49  إلن ج. هوايت، طريق الحياة، (1892)، ص. 61
يمان، (باسيفيك برس، 1987)، ص. 96 Óير با 50  موريس فندن، 95 أطروحة عن الت�©

يمان، (باسيفيك برس، 1987)، ص. 233 Óير با 51  موريس فندن، 95 أطروحة عن الت�©
52  إلن ج. هوايت، أبناء وبنات B، ص. 279

   Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP slide 14 ،53    د. جوزيف كيدر
جيال، (1898)، ص. 510

�
54  إلن ج. هوايت، مشتهى ا

جيال، (1898)، ص, 806
�
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٥٧

لماذا يجب عÝ الشخص أن يطلب معمودية جديدة من الروح القدس يومياً؟

�نه يحيا بداخ�ú من  ." � ©îيبقى جان" �Zمت¬ء بالروح القدس هو طلب ليسوع ل Óإن طلب ا

خ¬ل روحه القدوس. ولكن لماذا يومياً؟

� يعلم  �Oكتاب أعمال الرسل " إن للخادم المكرس تعزية عجيبة ح �
تقول إلن هوايت ��

� أثناء حياته عú ا�رض كان كل يوم يطلب من أبيه إمدادات 
أن ح�î المسيح نفسه ��

بتهات  Ó كان يحتاجها ... إن مثاله هو تأكيد وضمان بأن ا
جديدة من النعمة ال¿¾

 úيمان الذي يقود صاحبه ع Óوالصلوات الحارة المثابرة إB æ والمقدمة بإيمان – ذلك ا

تيان بمعونة الروح  Ó� ا
�� Fغ�� تحفظ – ستنت �

عتماد التام عB ú والتكريس لخدمته �� Óا
� حربهم ضد الخطية."٥٦

القدس إæ الناس ��

إذا كان ذلك إحتياٌج يومٌي ليسوع، فكم هو أهم لنا نحن أن نناله. هناك تFيٌح هام 

ُد يَْوًما َفَيْوًما."  اِخُل يََتَجد� � (٢ كورنثوس ٤: ١٦): "... َفالد�
��

عتناء اليومي. كيف يحدث هذا التجديد اليومي؟ بحسب  Ó¬إنساننا الباطن يحتاج ل

 َ �îيُْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغ ْ �Zَ(أفسس ٣: ١٦، ١٧، ١٩)، فإنه يحدث عن طريق الروح القدس: "ِل

� ُقُلوِبُكْم،  ِ
يَماِن �� ِÓنَْساِن اْلَباِطِن، ِلَيِحل� اْلَمِسيُح ِبا  ا �ِ ِ

ِة ِبُروِحِه �� َمْجِدِه، أَْن تََتأَي°ُدوا ِباْلُقو°

".ِB ِمْلِء hُكل æَتَْمَتِلُئوا ِإ ْ �Zَِة... ِل � اْلَمَحب� ِ
ُسوَن �� hُلوَن َوُمَتأَس hَوأَنُْتْم ُمَتأَص

لذلك:

كقاعدة أساسية، بد من الص¬ة يومياً من أجل تجديد الروح القدس. 	

وكنتيجة، سيحيا يسوع بداخلنا. 	

يمنحنا القوة بحسب غ�î مجده من أجل إنساننا الباطن. قوة B هي قوة فائقة،  	

ولكننا  يمكن أن نشعر بها. يستطيع الخالق أن يعمل من خ¬ل قوة ضئيلة جداً 

� أجسادنا.  يمكننا أن نشعر بها، ولكنها إن 
(عú سبيل المثال: التيارات الكهربائية ��

لم توجد، فسنكون أموات)

� قلوبنا. 	
�� B أن تُوضع محبة

أن يكون أســلوب الحياة هو أن نمت�ú " ِإæَ ُكلh ِمْلِء Bِ." (أنظر يوحنا ١٠: ١٠،  	

.(٢: ١٠ �jكولو

وِح." حظوا أن  W(أفســس ٥: ١٨) "... بـَـِل اْمَتِلُئوا ِبالر �
هنــاك آيــة أخرى هامة ��

� الحياة 
ذلــك أكــ�~ من مجــرد نصيحة. إنها وصيــة إلهية. يتوقع مّنا إلهنــا أن نرغب ��

اء اللغــة اليونانية بأن المعــ�î الدقيق لهذه ا5ية هو  مــع الــروح القــدس. يقول خ�©

56  إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، (1911) ص. 42
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الفصل الثالث٥٨ مشاكلنايمكن حّلها

– مقتبســاً "جوهانــس ميجــر": "اجعلوا أنفســكم دائماً وباســتمرار مملوءين من الروح 
القدس."٥٧

نخضاع التام لتأث��  Óيقول درس مدرسة السبت: " المعمودية بالروح القدس هي ا

الروح القدس – أن تكون "ممتلئاً" به.  يعت�© ذلك اختباراً وحيداً، وإنما شيئاً متكرراً 

� (أفسس ٥: ١٨) إذ يستخدم مصطلح "امتلئوا." 
بإستمرار. كما يوضح بولس الرسول ��

ستمرارية."٥٨ Óاً يفيد با � تعب��
باللغة اليونانية ��

صحاح الخامس من رســالته إæ أفســس، عú الرغم  Ó� ا
ذكر الرســول بولس ذلك ��

� (أفســس ١: ١٣): "... ال�ِذي ِفيِه أَيًْضا ِإْذ آَمْنُتــْم ُخِتْمُتْم ِبُروِح اْلَمْوِعِد 
مــن أنــه ذكر ��

� أفســس كانوا قــد حصلوا بالفعل عú الروح 
�� � �Oوِس." مــن الواضح أن المؤمن Wاْلُقــد

ِة ِبُروِحِه." (أفســس ٣:  القــدس. ومــع ذلــك، كان من المهم لهم: " أَْن تََتأَي�ُدوا ِباْلُقو�

وِح " وأن "اجعلوا أنفســكم دائماً وباســتمرار مملوءين من الروح  W١٦) وأن " اْمَتِلُئوا ِبالر

صحاح الرابع من الرســالة إæ أفســس وا5ية ٣٠، يحذرنا من أن نُحِزن أو  Ó� ا
القدس." ��

نُجــِدف عú الروح القدس.
تقول إلن هوايت: "ينبغي لكل عامل التوسل إB æ كل يوم طلباً لمعمودية الروح."٥٩

"ل�Z ما نحصل عú ِبر المسيح، علينا أن نتحّول يومياً بتأث�� الروح القدس، ل�Z نكون 

رتقاء بالذوق، وتكريس القلب،  Óلهية. إن عمل الروح القدس هو ا Ó� الطبيعة ا
كاء �� ~D

نسان بأكمله."٦٠ Óع¬ء با Óوا

� موضٍع آخر: "إن الذين تأثروا بالكتب المقدسة 
يقول الرب من خ¬لها [روح النبوة] ��

� أن يتبعوا تعاليمه، عليهم أن يتعّلموا يومياً، وأن ينالوا 
كصوت B، ويرغبون ��

� متناول يد كل مؤمن حقيقي من 
�� B جعلها �

�îإستحسان الروح القدس وقوته يومياً، وال
خ¬ل هبة الروح القدس."٦١

 يمنحنا عوناً  B ذلك تقول: "علينا أن نتبع المسيح يوماً فيوماً. إن æضاقة إÓبا
للغد."٦٢

ورٌي لنمونا.  � كل لحظٍة هو أمٌر {�
لهية �� Ó� موضٍع آخر: "إن التواصل مع الوكالة ا

و��

 Óيمان، ل Óربما كان لدينا قدٌر من روح B، ولكن علينا أن نسعى باستمرار، بالص¬ة وا

Editor Werner E. Lange, Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg, 2011), S. 42  57
58  درس مدرسة السبت، 17 يوليو، 2014
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٥٩

نحصل عÎ المزيد من الروح."٦٣

� جعلت 
�îمعمودية المحبة ال Ãقتباس الرائع: "تحتاج يومياً إ Óكما وجدُت أيضاً هذا ا

الرسل ا�وائل جميعهم بنفٍس واحدة."٦٤

� (روميــة ٥: ٥) أن محبة B تنســكب إæ قلوبنا عن طريق الروح القدس. 
يظهــر لنــا ��

مت¬ء من  Ó� (أفســس ٣: ١٧). المعموديــة اليومية بالروح القدس (ا
� ذاته �� ~Iونجــد ال

مت¬ء من محبة  Ó� نفس الوقت معمودية يوميــة بالمحبة (ا
الــروح القــدس) ينتــج عنها ��

 ~Ô(غ¬طية ٥: ١٦) و(رومية ٨: ٢)، أن قوى ال �
ضافــة إæ ذلــك، نجد �� Ó"). با � B "ا�غــا�©

نســان  Ó� ص. ١٠٩، تحت عنوان "هل يســتطيع ا
تنهزم كنتيجة لتلك المعمودية. (المزيد ��

أن يبقى روحياً؟").

أهمية العبادة الشخصية

� يومياً ليسوع وأن 
ما هي أهمية العبادة اليومية إذا كان من المهم جداً أن أُخضع ذا��

مت¬ء من الروح القدس؟ Óأطلب ا

إن العبادة اليومية وحفظ يوم السبت هما أساس الحياة الروحية.

لقد قرأنا العديد من آيات الكتاب المقدس واقتباسات من كتابات متنوعة، ورأينا من 

نسان الباطن يتجدد يوماً بيوم. يُلقي ذلك الضوء بوضوح عÎ ا �همية  Óخ¬لها أن ا

القصّوى للعبادة الشخصية اليومية.

� خيمة اÓجتماع كان يعتمد عú المحرقة الصباحية 
إن ا�ساس ا�كمل لخدمة العبادة ��

� يوم السبت، كانت هناك محرقة السبت اÓضافية (عدد ٢٨: ٤، ١٠). ماذا 
والمسائية. و��

كانت أهمية تقدمة المحرقة؟

نسان الخاطئ تماماً i. لم يحتفظ الشخص هنا  Ó"كانت تدل المحرقة عú تسليم ا
� ينتمي للرب."٦٥ ~j لنفسه، ولكن كان كل � ~j بأي

ت  "إن الساعات المخصصة لذبيحة الصباح وذبيحة المساء كانت تعت�© مقدسة، واعت�©

 � �Oصالحاً للمسيحي ً� كل ا�مة اليهودية... ويمكن أن يكون هذا مثا
مخصصة للعبادة ��

� أن B يدين مجرد ممارسة الطقوس  �Oلممارسة الص¬ة الصباحية والمسائية، ففي ح

الخالية من روح العبادة، فإنه ينظر باغتباٍط عظيم إæ أولئك الذين يحبونه ويجثون أمامه 
� يحتاجونها."٦٦

�îكات ال � ارتكبوها والتماس ال�©
�îطلب غفران خطاياهم ال �

صباحاً ومساء ��

الد، 2 مارس (أذار)، 1897، فقرة 5 63  إلن ج. هوايت، ريفيو أند ه��
64  إلن ج. هوايت، شهادات للكنيسة، (1904)، مجلد 8، ص. 191

Fritz Rienecker, Lexikon zur Bibel (Wuppertal, 1964), S. 1017  65
نبياء، (1890)، ص. 309

�
باء وا

5
66  إلن ج. هوايت، ا
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الفصل الثالث٦٠ مشاكلنايمكن حّلها

هل حظت أن العبادة اليومية مرتبطة بالسبت كأساٍس لحياتنا الروحية؟ إæ جانب 

 æمر يتعلق بتسليمنا اليومي ليسوع المسيح، والذي يُدعى إ�ذلك، هل يتضح لك أن ا

حياتنا من خ¬ل الروح القدس؟

هل جعلت المبدأ الروحي ا�هم أمراً خاصاً بك: وهو أن تعطي B ا�ولوية فوق كل 

 َمَلُكوَت Bِ َوِبر�ُه، ً � موعظته عú الجبل: "لِكِن اْطُلُبوا أَو�
� كل يوم؟ يقول يسوع ��

� و�� ~j

.(٦: ٣٣ �îم) ".َها تَُزاُد َلُكْمWَوهِذِه ُكل

� قلبك ا�ن. فالمسيح هو تجسيد لملكوت 
إن ملكوت B هو أن تحصل عú المسيح ��

B (مرقس ١: ١٥، لوقا ١٧: ٢٠، ٢١). لذلك ينبغي علينا أن نخضع يومياً، وأن نطلب الروح 

القدس يومياً خ¬ل وقت عبادتنا. إن النقطة الحاسمة ستكون عندما نقف أمام B: هل 

 � فيه؟ (أنظر يوحنا ١٥: ١ – ١٧) أ �Oلدينا الع¬قة المخلّصة مع يسوع، وهل بقينا ثابت

� إيمانك؟
تشتاق للمزيد – من أجل انتصاٍر أعظم ��

إن كل الذين يقضون وقتاً غ�� كافياً، أو  وقت عú اÓط¬ق، مع B، أو أن عبادتهم 

� أسبوعياً. وهو  �Oالقوة من خ¬ل عبادتهم مرة أو مرت úغ�� منتظمة، فربما سيحصلون ع

� أسبوعياً. وللمقارنة: أليس من السخيف أن  �Oما يشبه تناول الشخص للطعام مرة أو مرت

 � ذلك أن الشخص المسيحي الذي 
�îيع � ا�سبوع؟ أ

تُغذي نفسك مرة واحدة فقط ��

� العبادة، هو مسيحي جسدي؟
� وقتاً ��

�Vيق

� ذلك أيضاً أنه إذا ظل عú هذا الحال، فلن ينال الخ¬ص. عندما نكون 
�îويع

مسيحيون جسديون، فإن العبادة تصبح إلزاماً. وعندما نكون روحيون، فستصبح العبادة 

ة. ورياً، وسعادة كب�� شيئاً {�

� عصابة. وكان 
قــرأت منذ عدة ســنوات كتاباً من تأليــف "جيم فاوس": كنت عضواً ��

 úاشــتملت ع �
�îف بخطاياه بملء قلبه – وال يمان. وقد اع�� Ó¬هــو مجــرم قد تحّول ل

: أنا  �Iاً. تأثرت بذلك. وقلت لنف شــهادة زور، الÔقــة، إلخ. لقد اخت�© تدخ¬ً إلهياً كبــ��

 أمتلــك إختباراً كهذا. ثم صليت إB æ قائ¬ً:  �
�îتقريباً، ولك � ~j كل �

عــú مــا يــرام ��

 . �æ ســتعلنها أنت �
�îف بكل خطاياي المعلنة، وبالخطايا ال � الســماوي، أريد أن أع�� "أ�©

ضافة إæ ذلك، ســوف أســتيقظ ســاعة مبكراً من أجل الص¬ة وقراءة الكتاب المقدس.  Óبا

". �
� حيا��

أريــد أن أرى عملك ��

� الصباحية 
� بالفعل. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت عباد��

� حيا��
أشكر الرب، لقد عمل ��

.B مع �
المتعلقة بالسبت بشكل خاص، أساساً لحيا��

 مت´ء اليومي من الروح القدس، سوف تتغ� من خ´ل التسليم اليومي ومن خ´ل ا �

 المسيح" سوف تكون فّعالة ومثمرة. 
́�فضل. وكنتيجة لذلك، حياتنا الجديدة "�� حياتنا ل

يحدث ذلك أثناء وقت عبادتنا.
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٦١

ما الذي يقوله القساوسة؟ (جزء ١)

ٌ � نقوم به �
Óë يوجد

نبحث عن الحلول الجيدة بمختلف أنواعها، ولكن هناك شيئاً واحداً  نقوم به: طلب 

ها الضعيف  � تمر بها، وتأث��
�îعلم بحالة العقم ال úُسلطة الروح القدس. إن الكنيسة ع

 úالبحث عن تلك الُسلطة، هي ع �
عú الناس. كما تشعر بافتقارها لُسلطتها الحقيقية. و��

، ولكن هناك شيئاً واحداً  تقوم به، وهو طلب ُسلطة الروح  � ~j استعداد للقيام بأي

القدس. م.ل.ج، تيلوس ٣٨٥

العودة للمحبة ا��و  

ت عودة  مت¬ء بالروح القدس، أُقتدت إæ الس�� عن قرب مع يسوع، واخت�© Óمن خ¬ل ا

 ، �úيحدث بداخ �Vلهنا ومخلصنا، يسوع المسيح. بدأ التغي�� الشخ Ó "æو�"للمحبة ا

، بدأت أرى قوة لم أر مثلها  �
�îخدم �

�� .ّ �
�� B روح �îوالذي يمكن أن ينتج فقط عن ُسك

من قبل. د.س.

عطية من السماء

 æثم إ ًإن كتابك خطوات نحو نهضة شخصية هو بالفعل عطية من السماء، لك أو

� الكنيسة بعض الكتب العملية والروحية 
جميع القّراء. عú الرغم من أنه قد ظهر ��

� نفس الوقت، 
مؤخراً، ولكن هذا الكتاب استثنائياً. من حيث طريقته المدمجة والمفصّلة ��

مت¬ء من الروح القدس. كل من يقرأ هذا الكتاب لن يسعه سوى  Óح بها ا ~Ôي �
�îوالطريقة ال

أن يقوم بالجرد الروحي وأن يصنع قراراً. هـ. هـ. ٠١٠٥١٢

عتقاد بأن ا��مور الهامة واضحة � ا��
لقد أهدرت الوقت ��

� أقرأ خطوات نحو نهضة شخصية باللغة ا�سبانية للمرة الثالثة. وقد أدركت عú التو 
إ��

لكي ما نحصل عىل ِبر املسيح، علينا أن نتحّول يومياً 
بتأثري الروح القدس، لكي نكون رشكاء يف الطبيعة 
اإللهية. إن عمل الروح القدس هو اإلرتقاء بالذوق، 

وتكريس القلب، واإلعالء باإلنسان بأكمله.
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الفصل الثالث٦٢ مشاكلنايمكن حّلها

عتقاد بأن ا�مور  Ó� ا
�� �

�îالكنيسة وكخادم أدفنتس �
كم من الوقت قد أهدرته كعضو ��

� وقٍت خاص جداً من 
� مع المسيح. لقد أ�� الكتاب ��

�îالهامة واضحة فيما يتعلق بع¬ق

كات من خ¬ل وجود الروح  � أستمتع بال�©
�îأن أقوله هو أن �

�îكل ما يمكن . �
�îوخدم �

حيا��

� الكتاب أصبح واقعاً 
� تماماً. إن الجزء النظري �� �Oبفهٍم وإختباٍر مختلف ، �

� حيا��
القدس ��

. E.L.EE ٣٠٠٣١٩ من الويات المتحدة #٩٢ �
� حيا��

��

ِة، بَْل ِبُروِحي َقاَل رَ̈ب اْلُجُنوِد." " َ ِباْلُقْدرَِة َو َ ِباْلُقو°

(زكريا ٤: ٦)

SPR Body AR.indd   62 11/24/20   2:59 PM



٦٣

خطوات نحو نهضة شخصية  |   اليوم ا

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

� المسيح؟
١. ما هي الخطوات الهامة للثبات ��

٢. لماذا يعت�© التسليم اليومي ليسوع أمراً هاماً؟

 

مت¬ء مجدداً من الروح القدس؟ Ó٣. لماذا يجب عليك أن تص�ú يومياً من أجل ا

٤. لماذا تعت�© العبادة اليومية/ الوقت الخاص مع B أمراً هاماً؟

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •

من أجل أن تمت�ú من الروح القدس.. ١

� العبادة اليومية.. ٢
من أجل أن يُزيد الرب من سعادتك ��

من أجل أن تنمو صفات يسوع بداخلك.. ٣
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الفصل الثالث٦٤ مشاكلنايمكن حّلها

و     ا
لر ال

العبادة بالروح والحق

ية تتعلق بعبادة الخالق  ~Ôة للب إن الهدف ا�ســا�j هو عبادة B. إن رســالة B ا�خ��

عú النقيض من عبادة الوحش (رؤيا ١٤: ٦ – ١٢). الســبت هو الســمة الظاهرية للعبادة 

 � ِ
(عبــادة الخالــق). يوضح لنا (يوحنا ٤: ٢٣ – ٢٤) موقــف العبادة الداخلية "َولِكْن تَأْ��

َن� ا5َب 
� ، hوِح َواْلَحق Wوَن يَْســُجُدوَن ِل¬5ِب ِبالرWــاِجُدوَن اْلَحِقيِقي َ الس� � �O5َن، ِحَســاَعٌة، َوِهَي ا

وِح َواْلَحقh يَْنَبِغي  Wُروٌح. َوال�ِذيَن يَْســُجُدوَن َلُه َفِبالر ُiَــاِجِديَن َلُه. ا َطاِلٌب ِمْثَل هُؤَِء الس�

أَْن يَْسُجُدوا." 

مت¬ء من الروح القدس. العبادة  Óإن العبادة بالروح هي بالتأكيد عبادة واعية، وكذلك ا

� أن نحيا حياة التسليم الكامل ليسوع، �نه هو الحق المتجسد. يقول يسوع: 
�îبالحق تُع

 �îمن خ¬ل ُسك B الحياة بحسب كلمة وإرشادات �
�îأنا هو الحق" (يوحنا ١٤: ٦) مما يع"

يَعُتَك  ِ َ ~D(مزمور ١١٩: ١٤٢): "َو �
يسوع، إذ قال: "َك¬َُمَك ُهَو َحٌق" (يوحنا ١٧: ١٧) كما نقرأ ��

� اللحظة الحاسمة؟ 
." إن لم نحظ بالعبادة الحقيقية ا�ن، ألن نكون ُعرضة للسقوط �� yَحق

. � �Oالجسدي � �Oة لكل المسيحي سُيشكل ذلك مشكلة كب��

� المعرفة. ربما كان 
� تحقيق التقدم بمساعدة B وأن ننمو ��

أعتقد أننا جميعاً نرغب ��

� قدماً.
�Vٍة للبعض تعوقهم عن الم عتقاد الخاطئ التا�æ ذكره بمثابة حجر ع�~ Óا

المعمودية والروح القدس

 úع � ~j نهم قد تعّمدوا، وهكذا فإن كل�� من الروح القدس  �Oيعتقد البعض أنهم مملوئ

� أك�~ من ذلك. علق "د.ل. مودي" عú ذلك  ~j القيام بأي úما يرام، وليسوا مضطرين ع

ون بأنهم إذا امت¬�وا مرًة فقد امت¬�وا إæ ا5بد. آه يا صديقي، إننا زقاٌق  قائ¬ً: "يعتقد الكث��
٦٧". � �Oنظل ممتلئ �Zبد لنا أن نبقى دائماً تحت النبع لمشققة، و

 úأنها دليل ع úت، حيثما تُرى المعمودية ع� كل الحا
��" :" يقول "جوزيف هـ. واج��

 úالمسيحية الجسدية. فهو يعتمد ع æعطية الروح القدس، يُقاد الخاطئ التائب بهدوء إ

67  د.ل.مودي، لقد وجدوا الÔ، ص. 85، 86، مقتبس من 10 أيام من الص¬ة والتأم¬ت... من تأليف دينيس سميث، ص. 23

اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم 

ال ال ال ال ال ال ال ال ال 
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٦٥

 
المعمودية وحدها كدليل عú نعمة B. تص�� المعمودية وحدها وليس وجود الروح ��

قلبه هي "شهادته"..."٦٨ 

إن المعموديــة بالتأكيــد هي قراٌر هام، وتتفق مع إرادة B. وســيظل دائماً 

ه برهاناً  � ونعت�©
� الما|�

. ولكننا  يجب أن ننظر إæ حــدث �� للمعموديــة مغــزى كبــ��

� من الروح القدس. بل علينا أن نــدرك وأن نخت�© ا�ن إمت¬ءنا من  �Oأننــا ممتلئــ úعــ

الروح القدس. 

حصل البعض عú الروح القدس قبل أن يتعمدوا – عú سبيل المثال، كورنيليوس 

وأهل بيته، أو شاول. وآخرون حصلوا عليه بعد معموديتهم – عú سبيل المثال، 

� أفسس. ولكن ا�مر سيان إذا حصل الشخص عú الروح 
� أو الـ ١٢ شخص �� �Oالسامري

 �
� الهام هو أن نحصل عú الروح القدس �� ~Iالقدس قبل، أو أثناء أو بعد المعمودية. ال

� ليس با�مر الهام، ولكن با�حرى، ما 
� الما|�

� قلوبنا ا5ن. ما حدث ��
وقٍت ما وأن يكون ��

الذي يحدث ا�ن – اليوم.

نسان نفسه بالكامل i، استجابًة لدعوته، فإن  Óيقول "إكهاردت مولر": "عندما يُسلم ا

ضافة إæ ذلك، يجب أن تظل  Ó� نفس الوقت. با
الودة الجديدة والمعمودية يحدثان ��

 نسان تتبع الودة الجديدة، ولكن ذلك  Ó� ا
� عقولنا حقيقة أن ُسك�î الروح القدس ��

��
يحدث تلقائياً. ف¬بد من تجديد الع¬قة يومياً."٦٩

أريد أن أذكركم ثانيًة: جميعنا حصلنا عú حياتنا الجسدية بالودة. نُحافظ عú حياتنا 

من خ¬ل الغذاء اليومي، والماء، والتمارين، والنوم، إلخ. وإ فلن نعش طوي¬ً. تنطبق 

� عú حياتنا الروحية. نحصل عú ِجّدة الحياة من خ¬ل الروح القدس،  �Oنفس القوان

وبالتحديد عندما نُسِلم حياتنا بالكامل للمسيح. نحافظ عú حياتنا الروحية من خ¬ل 

الروح القدس، الص¬ة، كلمة B، إلخ. تقول إلن هوايت: "إن الحياة المادية تُحفظ لحظة 

ة، بل باستعمال  ~Dتتغذى وتُسند بمعجزة مبا بعد أخرى بقوة B، ومع ذلك فهي 

� متناول أيدينا. فكذلك الحياة الروحية تتغذى باستخدام 
�� B جعلها �

�îكات ال ال�©
لهية."٧٠ Ó� أعدتها العناية ا

�îالوسائل ال

 �
�îوري استخدام الوسائل ال �Fتبقى الحياة المادية أو الروحية تلقائياً بداخلنا. من ال 

أتاحها B لنا.

� ذلك: عندما نولد ثانيًة، نُمنح الروح القدس ل�Z يبقى معنا. ولكن ل�Z يظل معنا، 
�îيع

مت¬ء من الروح  Ó، روح B (باتل كريك، ميشيغان 1877)، ص. 35، مقتبس من جاري ف. ويليامز، ا 68  جوزيف هـ. واج��
غ، 2007)، ص. 58 القدس، (لون�©

 Ekkehard Müller, Die Lehre von Gott: Biblischer Befund und Theologische Herausforder-ung,  69
Bogenhofen 2010, S. 224

70  إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، (1911)، ً. 205
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الفصل الثالث٦٦ مشاكلنايمكن حّلها

� جعلها B متاحة لنا. ما هي النتيجة 
�îستخدام اليومي للوسائل ال Óيعتمد ذلك عú ا

المتوقعة إن لم نستخدم هذه "الوسائل"؟ 

الروح القدس هو أهم هذه "الوسائل". باÓضافة إæ ذلك، فإن الص¬ة أمراً هاماً، 

� خدمة العبادة وأشياء أخرى. 
والتواصل مع B من خ¬ل كلمته، والمشاركة ��

نسان الباطن. وإن لم  Óأعتقد أننا نتفق عú أنه كقاعدة أساسية، علينا أن نهتم يومياً با

نقم بذلك، فسنواجه عواقب مؤلمة.  يمكننا أن نتناول الطعام قبل ا5وان، أو أن نعتمد 

 يمنحنا عوناً للغد."٧١ أعتقد أنه من الواضح أن  B مخزوننا من الروح القدس. "إن úع

التسليم اليومي ليسوع مهم، وأننا نحتاج لدعوة الروح القدس إæ حياتنا يومياً. 

 úك´ هذين ا �مرين يخدمان الغرض ذاته – إنهما وجهان لعملة واحدة: الحصول ع

� من خ¬ل  ©îقل æله من خ¬ل التسليم، وأدعوه إ �Iع¬قة وثيقة مع المسيح. أكرس نف

� ا5يات الكتابية ا�خرى، يُظهر لنا (١ يوحنا ٣: ٢٤) – (أنظر  �Oطلب الروح القدس. من ب

أيضاً يوحنا ١٤: ١٧، ٢٣) أن يسوع يحيا بداخلنا من خ¬ل الروح القدس: "َوِبهَذا نَْعِرُف أَن�ُه 

وِح ال�ِذي أَْعَطانَا." Wيَْثُبُت ِفيَنا: ِمَن الر

تأث�Ë الروح القدس

َن� 
�� )رومية ٨: (٢: "

ّ. نقرأ �� �
، فإنه يتمم عمل المسيح �� �úعندما يكون الروح القدس بداخ

ِة َواْلَمْوِت." و(رومية ٨:  � ِمْن نَاُموِس اْلَخِطي� ِ
�îاْلَمِسيِح يَُسوَع َقْد أَْعَتَق � ِ

نَاُموَس ُروِح اْلَحَياِة ��

َ َلْيَس َحَسَب اْلَجَسِد بَْل َحَسَب الرWوِح."  � �Oاِلِك اُموِس ِفيَنا، نَْحُن الس� ْ يَِتم� ُحْكُم الن� �Zَ٤): "ِل

� القلب 
� يعمل بها الروح القدس ��

�îأنه الطريقة ال úيمكننا أن نُعِرف "ناموس الروح" ع

المسّلم بالتمام i. إنها قوة الروح القدس المانحة للحياة. وحده الروح القدس يمكنه 

ح ذلك قائلًة: "كان الروح القدس  ~D �
. أحسنت إلن هوايت �� �úعمل يسوع بداخ � �îأن يُح

سُيعَطى كقوة مجددة، إذ بدونه لن تجدي ذبيحة المسيح فتي´ً... إن الروح هو الذي 

يجعل عمل فادي العالم ذا أثر فعال. والقلب يتطهر بقوة المسيح. وبواسطة الروح يص�� 
لهية.... فقوة B تنتظر منهم الطلب والقبول."٧٢ Óكاء الطبيعة ا ~D المؤمنون

� أنه ح�î عمل المسيح من أجل 
�îمر قائ¬ً: "هذا يُع�ح "توماس أ. ديفيس" هذا ا ~Ôي

 ، �
� جثسيما��

الناس يعتمد عú الروح القدس. فبدونه، كل ما صنعه يسوع عú ا�رض – ��

� السماء – ستكون جميعها ب¬ جدوى. لن يكون 
�� �

عú الصليب، قيامته وعمله الكهنو��

. ومع أن يسوع كان  �
ة، أو قائد أخ¬�� نتاج عمل يسوع أك�~ نفعاً من مجرد ديانة عالمية كب��

جيال، (1898)، ص. 298 
�

71  إلن ج. هوايت، مشتهى ا
جيال (1898)، ص. 661، 662

�
72  إلن ج. هوايت، مشتهى ا
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٦٧

، إ أنه  يستطيع أن يُخلص العالم فقط من خ¬ل مثاله وتعاليمه.  أعظم من ذلك بكث��

ل�Z يُغ�� الناس يجب أن يعمل بداخلهم. هذا هو عمل الروح القدس، والذي أُرسل 
� قلوب الناس، وهو ما أتاحه يسوع."٧٣

ليقوم بهذا العمل ��

 úع B بالروح القدس؟ "عندما يملك روح �úأن تمت �
أ يشكل ذلك سبباً كافياً ل�Z ترغب ��

نسان عنها.  Óيرة تطرد بعيداً وا�عمل الخاطئة يبتعد ا ~Ôفكار ال�القلب يغ�� الحياة، فا

 �
� موضع الحسد والغضب والخصام تملك المحبة والوداعة والس¬م، ويحل الفرح ��

و��
مكان الحزن والكآبة، وتسطع عú الوجة أنوار السماء."٧٤

ة وخسائر  هناك نتائج أخرى قيمة للحياة مع الروح القدس، كما أن هناك نقائص كب��

� الحياة مع أو بدون الروح  �Oالعيش بدونه. سوف نتعامل بشكل أعمق مع الفرق ب �
ة �� كث��

� الفصل الرابع.
القدس ��

هل أنا ممت�Ý من الروح القدس؟

من فضلك، اطرح عú نفسك ا�سئلة التالية والمتعلقة بامت¬ئك بالروح القدس:٧٥

؟ عú سبيل المثال، هل  	 �
� حيا��

هل هناك ع¬مات واضحة عú وجود الروح القدس ��

� حياتك؟ (يوحنا ١٥: ١٦)
جعل يسوع حقيقياً ومعّظماً ��

	  �
�� �

هل بدأت أصغي لصوت الروح القدس بداخ�ú وأفهمه؟ هل يمكنه أن يقود��

؟ (رومية ٨: ١٤) �
� حيا��

ة �� ة والكب�� القرارات الصغ��

� الروح القدس شغٌف عذٌب  	
�î؟ هل منح �æمحبة جديدة لمن حو �úهل برزت بداخ

؟  �Iمن تلقاء نف �æ ًختارهم أصدقاءا�وإهتماٌم عميٌق للناس، والذين لم أكن 

(غ¬طية ٥: ٢٢، يعقوب ٢: ٨، ٩)

	  �
�î5خرين؟ هل يمنح� التعامل مع ا

�� �æ هل أخت�© مراراً وتكراراً مساعدة الروح القدس

� تلمس قلوب ا�شخاص الذين يعانون من القلق والهموم؟
�îالكلمات الصحيحة ال

� الروح القدس القوة لمشاركة يسوع ول�Z أقود آخرين له؟ 	
�îهل يهب

� عú التعب�� عن عمق مشاعري  	
� حياة الص¬ة ويساعد��

�� �æ هل أخت�© مساعدته

القلبية تجاه B؟

 �Zالروح القدس، ل �
� تلك ا�سئلة، ندرك أن لدينا إحتياٌج شديد للنمو ��

عندما نتأمل ��

. نعرفه بشكل أفضل وأن نحبه أك�~

قال أحد ا�خوة: تصالحت أنا ووالدي. بعد دراسة خطوات نحو نهضة شخصية و 

.Thomas A. Davis, Als Christ siegreich leben (HW-Verlag), S. 43 / How to be a victorious Christian, R&H  73
جيال، (1898)، ص. 155

�
74  إلن ج. هوايت، مشتهى ا

Catherine Marshall, Der Helfer (Erzhausen, 2002), S. 24  75
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الفصل الثالث٦٨ مشاكلنايمكن حّلها

مت¬ء بالروح  Ó� ا
)، أصبح لدي اÓختبار الرائع �� �

� ا�ول والثا�� �Oربعون يوماً (الجزئ�كتب ا

 �
� أن يعمل ��

القدس. كان من المث�� �æ أن أخت�© كيف أن الروح القدس يعمل، ويرغب ��

. �
كل نواحي حيا��

بن � ا��ب وا�� التصالح ب�³

� تدور دائماً  � وشبا�©
�îطفول �

�� �
� وص¬��

�îبوالدي معقدة دائماً. كانت رغب �
�îكانت ع¬ق

� بوالدي. ولكن ا�مر تطور ل¬�سوأ. مرت ست أو سبع سنوات. م¬� 
�îع¬ق � �Oحول تحس

. فبينما كنا ندرس عن الروح القدس ونص�ú من أجله، حصلنا  � ©îقل �
الرب الفراغ الكب�� ��

� عú إختبارات رائعة مع B. صلينا من أجل عائ¬تنا، وخاصة من أجل والدي. 
�îأنا وزوج

حصلت خ¬ل ذلك الوقت عú القوة ل�Z أحب والدي. استطعت أن أغفر له كل ا�مور 

� أصدقاء ا�ن. كما أنه بدأ  . أصبحنا أنا وأ�© �
�îع¬قتنا منذ طفول �

� لم تكن عú ما يرام ��
�îال

 تزال  ، � �Oن، وبعد مرور عام�ينتبه أك�~ لحياته الروحية، وبدأ يُخ�© ا5خرين عن B. وا

� جيدة جداً. أشكر B من أجل هذا اÓختبار. لطالما شعرت بالعجز والوحدة.  � بأ�©
�îع¬ق

ولكن منذ أن بدأت الص¬ة من أجل الروح القدس يومياً، أشعر بحياٍة جديدة ورائعة 

سم معلوم فقط للمحرر). Óوبع¬قة أعمق مع B. (ا

 من خ´ل الروح Îأن تظل بداخ 
ص´ة: إلهي يسوع، أشكرك  �نك ترغب ��

القدس. أشكرك  �نه من خ´ل التسليم اليومي، تنمو ثقتنا وع´قتنا الُمحّبة. يا 

 أعرف الروح القدس وعمله بشكٍل أفضل. أتوق لمعرفة ما يريد Óل 
�Øرب، ساعد

 Îويقيننا بأننا سنحصل ع ، 
 ومع كنيس¿¾

أن يصنعه الروح معي، ومع عائل¿¾

 . � Ðالروح القدس عندما نطلبه يومياً، أشكرك من أجل ذلك. أم

تقول إلن ج. هوايت: "ليسوع ... أُعطي الروح القدس بدون حساب. وكذلك سُيعطى 

لكل أتباع المسيح الذين خضعت قلوبهم بالكامل لُسكناه. لقد أعطانا إلهنا نفسه هذه 

الوصية "اْمَتِلُئوا ِبالرWوِح." (أفسس ٥: ١٨)، وهذه الوصية هي أيضاً وعد بتحقيقها. إن عمل 

� المسيح "يسكن الملء" وأن نكون "َمْمُلوُؤوَن ِفيِه."٧٦ آبانا، نسألك ��� 
Dور ا5ب هو أنه ��

اسم يسوع أن نمت�ú "ِإæَ ُكلh ِمْلِء Bِ." (أفسس ٣: ١٩).

76  إلن ج. هوايت، تأم¬ت من جبل ال�©كات’ ص. 20
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٦٩

 دعم لـ (أفسس ٥: ١٨)
"اْمَتِلُئوا ِبالر÷وِح."

� صيغة ا�مر. كما يمكننا أن نرى أن 
�� �

� (أفسس ٥: ١٨) أن هذا الطلب يأ��
يمكننا أن نرى ��

مت¬ء من  Ó¬هذه الوصية موجهه للجميع. وكذلك يمكننا أن ندرك أن واجبنا هو أن نسعى ل

� اللغة اليونانية تجعل ا�مر أك�~ وضوحاً.
الروح. ولكن ا5ية ��

� العهد الجديد فقرة واحدة تتحدث 
عّلق "جوهانس ميجر" عú ذلك قائ¬ً: "يوجد ��

� سفر 
مت¬ء  من الروح القدس "اْمَتِلُئوا ِبالرWوِح." (أفسس ٥: ١٨) ونجد �� Óبشكل مباD~ عن ا

 . � �Oموقف مع �
أعمال الرسل أن التشبع بالروح القدس هو عطية، تُستخدم لعمل قوي ��

مت¬ء من الروح القدس هو وصية،  تتعلق بظروف  Óومع ذلك، يؤكد بولس الرسول أن ا

ة والهامة عú أربعة  الحياة، وتنطبق عú كل أتباع يسوع. تحتوي تلك الوصية الصغ��

جوانب رئيسية:

� صيغة ا�مر.  يقــم بولس هنا بإعطاء توصية أو . ١
إن الفعــل "اْمَتِلُئــوا" مذكور ��

احاً يمكن للشــخص أن يقبله أو يرفضه. بل يو|�  نصيحــة وديـّـة. و يضع إق��

نســان. إذا امت¬� المسيحي  Óبصفته رســول ذو ســلطان. تخاطب الوصية دائماً إرادة ا

 � Ðذاته. إن المســيحي úع ، مــن الــروح القدس، فإن ا�مر يتعلق، بقدر كب��

 B مت´ء من الروح القدس. إنها مســؤليتنا كشــعب �́ جتهاد ل � لوصية ا � Ðخاضع

أن نمتــ�ú من الروح القدس.

� الكنيسة مسؤل . ٢
� صيغة الجمع.  توجه الوصية إæ فرٍد واحٍد ��

يُستخدم الفعل ��

مت¬ء من الروح القدس ليس إمتيازا لفئة معينة من ا�شخاص. إن  Óعن مهام معينة. ا

 كل مكان.  توجد إستثناءات. 
الدعوة تنطبق عÎ كل من ينتمي للكنيسة – دائماً و��

بالنسبة لبولس، كان ا�مر طبيعياً أن يمت�ú كل مسيحي من الروح القدس. 

� صيغة الغائب.  يقول "ام¬�وا أنفسكم من الروح"، ولكن . ٣
يُستخدم الفعل ��

"اْمَتِلُئوا ِبالرWوِح."  يمكن �حد أن يم¬� نفسه من الروح القدس. إنه عمٌل حFٌي 

 Óالفرد أن يخلق الظروف الم´ئمة ل Îللروح القدس. ففي ذلك يكمن سلطانه. ع

́�ه الروح القدس. فبدون إرادته العاملة، لن يعمل الروح القدس بداخله. يم

� زمن المضارع. إن فعل ا�مر . ٤
� اللغة اليونانية تستخدم صيغة ا�مر للفعل ��

��

� زمن 
المضارع يع�© عن حدث متكرر بإستمرار عú النقيض من صيغة ا�مر ��

مت¬ء من الروح القدس ليس  Ó� تع�© عن عمل مفرد. بناءاً عú ذلك، ا
�îوال ، �

الما|�

مجرد تجربة واحدة، ولكنه با�حرى عملية متكررة ومتطورة. إن المسيحي ليس كإناء 

مملوء مرة واحدة وإÃ ا �بد، وإنما يجب أن يتم "إعادة ملئه" باستمرار. من الممكن 

� مجدداً من الروح القدس." Ðكونوا دائماً وباستمرار مملوئ" : �úح الوصية كما ي ~D
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الفصل الثالث٧٠ مشاكلنايمكن حّلها

ط أن تكون  ~Ôمت´ء من الروح القدس، والذي أُعطي لنا عند المعمودية [ب ا �

مت´ء  المعمودية بالماء والروح وبتسليم تام] يمكن أن يُفقد إذا لم نحافظ عÎ ذلك ا �

مت¬ء من الروح ل�Z يتمكن  Óالذي قد نلناه. إذا ُفقد، يمكن أن نجده ثانيًة. بد من تكرار ا

 �
�îيع الروح القدس من أن يشغل كل نواحي حياتنا. حينئذ لن تخور قوانا الروحية. 

مت¬ء من الروح القدس أننا نحصل عú المزيد منه من الناحية العددية، بل با�حرى،  Óا

أن يستحوذ الروح القدس عú المزيد والمزيد من حياتنا. لذلك أمر بولس الرسول أن 

� باستمرار من الروح القدس. هذه حالة عادية بالنسبة للمسيحي. معمودية  Ðالمؤمن �Îيمت
واحدة، وإمت¬ء متكرر."٧٧

لقد أعطانا الرب بنفسه وصية:*
� �Oاجعلوا أنفسكم دائماً وباستمرار مملوئ

مجددا من الروح **

77  جوهانس ميجر كان قسيساً، وكارزاً ومدرساً جامعياً لسنواٍت طويلة لل¬هوت المتطور. وشغل مؤخراً منصب مسؤل القسم 
 �

ن"، سويÔا (معروف ا�ن بإسم قسم وسط أوروبا). وهو متقاعد حالياً ويعيش �� � "ب��
� قسم أوروبا – أفريقيا ��

الرعوي ��
( ~Ôيح من دار النFغ، 1999)، ص. 100 (بت � كتاب عú درب العقل، (لون�©

قتباس موجود �� Ó"فريدينساو". وا
كات، ص. 20* إلن ج. هوايت، تأم¬ت من جبل ال�©

Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), S. 101**
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٧١

خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ال

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

١. ما مع�î العبادة "بالروح والحق"؟

مت¬ء  Óفها عندما نعتمد عú معمودية الماء فقط فيما يتعلق با � نق��
�îخطاء ال�٢. ما هي ا

من الروح القدس؟

 

، عندما  أكون ممتلئاً من الروح القدس؟ �
٣. ما هو تأث�� ذبيحة يسوع عú حيا��

� يمكن 
�îربعة ال�٤. "اْمَتِلُئوا ِبالرWوِح." (أنظر للتذييل عن أفسس ٥: ١٨). ما هي الجوانب ا

� نداء بولس؟
أن نجدها ��

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •

من أجل أن يم¬�ك B من روحه القدوس اليوم.. ١

� أن نُخضع أنفسنا وكل ما . ٢
�îكل يوم – مما يع �

�� من أجل أن نطلب ملكوت B أو

لنا ليسوع .

من أجل أن يُغ�� يسوع حياتنا.. ٣
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� يمكن أن نتوقعها؟
�îخت¬فات  ال Óما هي ا الفصل الرابع٧٢

الفصل الرابع

 ما هي اإلختالفات
 اليت يمكن أن نتوقعها؟

ا ال   ي    ا
و  الر ال ي ا  ا

� المسيحية  مقارنة ب�³
الجسدية والروحية

� حياة ا�فراد. تشتمل بعض 
تبة عú المسيحية الجسدية �� لقد تم بالفعل ذكر ا5ثار الم��

:ú5ثار عمن تلك ا

� تلك الحالة (رومية ٨: ٦ – ٨). 	
أن يكون الشخص غ�� مخّلص ��

� – ليست موجودة (رومية ٥: ٥، غ¬طية ٥: ٢٢)، فهم  	 محبة B – المحبة ا�غا�©

يعتمدون بالكامل عú محبتهم الذاتية، كما أن شهوة الجسد لم يتم السيطرة عليها 

(غ¬طية ٥: ١٦).

لم يتقو الشخص بقوة الروح القدس (أفسس ٣: ١٦ – ١٧). 	

 يعيش يسوع بداخله (١ يوحنا ٣: ٢٤، أفسس ٣: ١٦، ١٧). 	

لم يحصل الشخص عú قوة الشهادة ليسوع (أعمال ١: ٨). 	

� روح التنافس والتشاحن. 	 ~Iية (١كورنثوس ٣: ٣) مما ين ~Ôف الشخص بطريقة بFيت

كقاعدة، من الصعب عú هذا الشخص أن يقبل التوجيه. 	

حياة الص¬ة الخاصة به ليست كافية. 	

ية فقط عú التسامح وعدم تحمل الضغينة. 	 ~Ôيكون لدى الشخص قدرات ب

اليوماليوماليوماليوماليوماليوم

بع  بع ال بع ال بع ال بع ال بع ال ال
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٧٣

� الشخصية (٢كورنثوس ٥: ١٧). 	
اً جذرياً ��  يخت�© الشخص تغ��

ما أتمه يسوع يكون بالنسبة له مجرد نظريات، لم يصبح ا�مر واقعاً بالنسبة له  	

(رومية ٨: ١ – ٤). 

يتFف المسيحي الجسدي أحياناً مثل الشخص الطبيعي. يقول بولس: " أََلْسُتْم 

 ، � �Oشخاص الروحي�� أحياٍن أخرى تشبه تFفاته ا
؟." و�� ِ َ ~Ôَوتَْسُلُكوَن ِبَحَسِب اْلَب َ � �Ohَجَسِدي

عú الرغم من أنه يعيش بقوته وقدراته ويبدو حينئذ تقياً جداً.

ْ يُْعِطَيُكْم ِبَحَسِب  �Zَِل " :B مت¬ء من Óومن ناحيٍة أخرى، يخت�ç المسيحي الروحي ا

 � ِ
يَماِن �� ِÓنَْساِن اْلَباِطِن، ِلَيِحل� اْلَمِسيُح ِبا ِÓ� ا ِ

ِة ِبُروِحِه �� َ َمْجِدِه، أَْن تََتأَي�ُدوا ِباْلُقو� �îِغ

� تَْسَتِطيُعوا أَْن تُْدِرُكوا َمَع َجِميِع  �îِة، َح � اْلَمَحب� ِ
ُسوَن �� hُلوَن َوُمَتأَس hُقُلوِبُكْم، َوأَنُْتْم ُمَتأَص

َة اْلَمِسيِح اْلَفاِئَقَة  ، َما ُهَو اْلَعرُْض َوالطWوُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو، َوتَْعِرُفوا َمَحب� َ � �Oيِس hاْلِقد

ا  ا ِمم� lِجد َ َ
ٍء، أَْك�~ ْ � َ ~j hَواْلَقاِدُر أَْن يَْفَعَل َفْوَق ُكل .ِB ِمْلِء hُكل æَتَْمَتِلُئوا ِإ ْ �Zَاْلَمْعِرَفِة، ِل

 æَاْلَمِسيِح يَُسوَع ِإ � ِ
� اْلَكِنيَسِة �� ِ

� تَْعَمُل ِفيَنا، َلُه اْلَمْجُد �� ِ
�îِة ال� نَْطُلُب أَْو نَْفَتِكُر، ِبَحَسِب اْلُقو�

." (أفسس ٣: ١٦ – ٢١). َ � �Oُهوِر. آِم Wَجِميِع أَْجَياِل َدْهِر الد

تأث�Ë المسيحية الجسدية

� خدمت بها، 
�îالكنائس ال �

� و��
�îعائل �

� تسببت بها ��
�îسف من أجل الخسائر ال�أشعر با

� هذا الشأن أننا  نقدر أن 
فتقاري للروح القدس. ومن الصحيح أيضاً �� Ó� كانت نتيجة 

�îوال

فتقار للروح القدس،  Óنقود شخص ما إæ حيثما لم نصل نحن. علينا أيضاً أن ندرك أن ا

� الكنيسة يمكن أن يتضخم ويتفاقم.
� العائلة، أو ��

� الشخص الفردي، أو ��
سواء كان ��

ا��طفال وا��حداث

الية. يحاول  إن المسيحية الجسدية هي أرٌض خصبة للحياة المسيحية المتحررة/ اللي�©

الناس عن جهل وبحسن نية أن يقوموا بما  طاقة لهم به، ثم يبحثون بعد ذلك عن 

مخرج. هل هذا هو السبب وراء فقداننا لعدد كب�� من الشباب؟ هل قمنا عن جهل، 

أو بسبٍب آخر، بوضع مثال �طفالنا وشبابنا للمسيحية الجسدية؟ وكنتيجة لذلك، هل 

� ولذلك أصبح عليهم أن يتصارعوا مع اÓحباط؟  �Oجسدي � �Oأصبحوا هم أيضاً مسيحي

ين ا�مر محمل الجد، أو يتوقفون عن الذهاب للكنيسة  هل لهذا السبب،  يأخذ الكث��

كونها بالكامل؟   وي��
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� يمكن أن نتوقعها؟
�îخت¬فات ال Óالفصل الرابع٧٤ ما هي ا

 �
� نواجهها اليوم ��

�îخوة للكنيسة منذ وقت قريب: "هناك سبباً للمشكال ال�قال أحد ا
مت¬ء به."٧٨ Ó� فهم عمل الروح القدس وا

� حياة شبابنا: حيث فشل كبار السن ��
حياتنا و��

ون ممن يستمعون للكرازة بكلمة B يجعلونها مادة  � كتاب المعلم ا�عظم: "وكث��
نقرأ ��

� مسامع أودهم... وهكذا 
� بيوتهم...وغالباً ما تُقال هذه ا�قوال من الوالدين ��

نتقاد �� Ó¬ل
فون بأنهم مسيحيون (جسديون) يتعلم الشباب أن يكونوا ملحدين."٧٩ ففي بيوت من يع��

� أن أذكركم ثانيًة بعواقب حالة الفتور الروحي (التسليم غ�� الكامل 
�îهل يمكن

� ذوي القلب المزدوج أسوأ من الُملحدين، إذ أن كلماتهم الخادعة  �Oليسوع): "إن المسيحي

ين. إن الُملحد يُظهر طبيعته. ولكن المسيحي الفاتر  وحياتهم غ�� المكرّسة تضل كث��

. فهو ليس عالمياً جيداً أو مسيحياً جيداً. يستخدمه إبليس ل�Z يقوم  � �Oيخدع ك¬ الجبهت
ه القيام بها."٨٠ بأعماٍل  يمكن لغ��

 úبناءنا كيف يمكنهم الحصول ع�، يمكننا أن نُظهر  � �Oومع ذلك، إذا كنا نحيا كروحي

� هذا السياق: "علموا أبناءكم أنه إمتياٌز 
قوة B وعونه. تقول إلن هوايت شيئاً رائعاً حقاً ��

 �
لهم أن يحصلوا عú معمودية الروح القدس كل يوم. ليجدكم يسوع يداه المساعدتان ��
تنفيذ مشيئته. يمكنك أن تنال بالص¬ة إختباراً يجعل من خدمتك �بناءك نجاحاً مبهراً."٨١

لقد علمنا أبناءنا أن يُصّلوا، ولكن هل علمناهم أن يُصّلوا يومياً من أجل الروح القدس؟ 

�ن الرب قد تغا|� عن  ٌ � �Oنعلم حينئذ. أنا مم �
�îوهل أدركنا ذلك بأنفسنا؟ لم نكن أنا وزوج

هذا الوقت الذي كنا نفتقر فيه للمعرفة. ولكن، كنتيجة لذلك، كم من الخسائر قد تسببنا بها؟

، عندما يكرّسوا أنفسهم كل يوم  � �Oرائع ً� أطفا �Oكم يمكن أن يكون ل¬5باء الروحي

ليسوع ويصلوا للروح القدس.

 المناخ – 
هل توجد محبة إلهية أم أننا فقط لطفاء نحو بعضنا البعض؟

كة  ~Ôالزواج والعائ¬ت والكنائس وال �
ما هو اÓخت¬ف الذي يمكن أن يطرأ عú الحياة ��

؟ ماذا لو كانت قوة B مفقودة  � �Oأو روحي � �Oجسدي � �Oوجود مسيحي úوالذي يعتمد ع

من أجل حياة منضبطة، إذا كانت محبة B غ�� موجودة، وسطوة الخطية لم تنكÔ؟ إن 

. � يتواجد فيها كل ذلك بنعمة B هي نقيٌض كب��
�îالحياة ال

Garrie F. Williams, Erfülltsein vom Heiligen Geist – Wie erfahren wir das? (Lüneburg 2007), S. 8  78
عظم، ص. 25

�
79  إلن ج. هوايت، المعلم ا

، مجلد 7، ص. 963، عن (رؤيا 3: 15،  �
�Oدفنتست السبتي

�
80  إلن ج. هوايت، خطاب 44، 1903، مقتبس من كتاب تفس�� ا

(16
81  إلن ج. هوايت، دليل الطفل، (1954)، ص. 69
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٧٥

� أننا  �Oالنقد. ليس ذلك جيداً. ففي ح æيميل المسيحيون الجسديون المتشددون إ

� نفس الوقت أن نُدرك أن التغي�� لن 
يجب أن نتحدث عن إرشادات B الجيدة، علينا ��

.ًيحدث إن لم يبدأ من الداخل أو

اليون إæ عدم أخذ ا�مور بمحمل الجد، والتأقلم مع  بينما يميل المتحررون/ اللي�©

طرق العالم.  يمكن للرب أن يبارك ذلك أيضاً.

اكتشف "جوزيف كيدر" الحالة العامة التالية للكنيسة اليوم: " خمول، تّصُنع، عالمية، 

كون الكنيسة، ضعف انضباط النفس،  � الكرم، انشغال الخدام، المراهقون ي��
قلة ��

٨٢". � �Oخطط بدون خلفية سليمة أو نتائج، فقر مستمر لرجال أقوياء ومكرس

 �
ة �� � مع يسوع (يوحنا ١٥: ١ – ٥) وثقة كب��

إن سبب مشكلتنا هو عدم التواصل الكا��

� حياة مملوءة من الروح القدس 
ية (زكريا ٤: ٦). يجد "كيدر" أيضاً الحل �� ~Ôالجهود الب

(أعمال ١: ٨).

وا بَْعُضُكْم بَْعًضا. َكَما  Wًة َجِديَدًة أَنَا أُْعِطيُكْم: أَْن تُِحب أعطانا يسوع وصية جديدة: "َوِصي�

أَْحَبْبُتُكْم أَنَا تُِحبWوَن أَنُْتْم أَيًْضا بَْعُضُكْم بَْعًضا. ِبهَذا يَْعِرُف اْلَجِميُع أَن�ُكْم تَ¬َِميِذي: ِإْن َكاَن 

َلُكْم ُحبy بَْعًضا ِلَبْعٍض." (يوحنا ١٣: ٣٤، ٣٥).

). يمكننا أن نقوم بذلك  � : أن نحب محبة إلهية (آغا�© �
�îأن نحب كما أحّبنا يسوع يُع

فقط إذا امتلئنا من الروح القدس.

"والمحبة غ�� ا�نانية لبعضنا البعض هي أفضل هبة يمكن أن يمنحها أبونا السماوي. 

هذه المحبة ليست باعثاً أو محركاً بل هي مبدأ إلهي وقوة دائمة وثابتة. إن القلب غ�� 
� القلب الذي يملك فيه يسوع."٨٣

المكرّس  يمكنه أن يُبدعها أو يُنتجها. ولكنها توجد فقط ��

� مجرد كوننا "لطفاء" نحو بعضنا البعض، وأن نذهب  �Oاً ب أعتقد أن هناك اخت¬فاً كب��

إæ ما هو أبعد من ذلك بأن نُحب بمحبة B، تعطينا إلن هوايت دليٌل مهم عú ذلك: 

� تعكر 
�îالمائة من المشاكل ال �

"إذا تزيّنا بالوداعة والروح الهادئة، فإن تسعة وتسعون ��
صفو حياتنا يمكن تجنبها."٨٤

� (١تسالوني�Z ٤: ٣ – ٨) شيئاً عن الحياة الزوجية. تتحدث هذه 
�� B نا كلمة تخ�©

� الزواج. عú النقيض من 
ام �� � أمور أخرى، عن الحياة بالتكريس واÓح�� �O5يات، با

� تتسم بها ا�مم. وحيث أن حياة التكريس يُشار إليها ث¬ث مرات، 
�îالمحبة الشهوانية ال

وأيضاً الحصول عú الروح القدس، فإننا ندرك أن الحياة مع الروح القدس يمكنها، بل 

ويجب أن تغ�� ع¬قاتنا الزوجية أيضاً. إن إرادة B لنا هي أن نستمتع بسعادة فائقة 

4+Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP Folie 3  82
83  إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، (1911)، ص. 392

84  إلن ج. هوايت، شهادات للكنيسة، مجلد 4، ص. 348
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� يمكن أن نتوقعها؟
�îخت¬فات ال Óالفصل الرابع٧٦ ما هي ا

� حياتنا الزوجية. أ يُظهر لنا ذلك أن B يريدنا أن نتعامل بالمحبة 
وشعور بالنجاح ��

الرقيقة وليس بالشهوة؟

� ت¬ميذه قائ¬ً: "ِلَيُكوَن اْلَجِميُع َواِحًدا، َكَما أَن�َك أَنَْت  �Oيسوع من أجل الوحدة ب úّص

". � ِ
�îَوأَنَا ِفيَك، ِلَيُكونُوا ُهْم أَيًْضا َواِحًدا ِفيَنا، ِلُيْؤِمَن اْلَعاَلُم أَن�َك أَرَْسْلَت � � ِ

أَيWَها ا5ُب ��

ين من ا�دفنتست يحتاجون لفهم ما  يقول "ويليام ج. جوهانسن": " يزال الكث��

نا  � ، أو ربما كان ترك�� �
� الما|�

تعنيه الوحدة مع المسيح. ربما لم نعر ا�مر إهتماماً كافياً ��
عú الجانب الخاطئ."٨٥

 �
يحيا المسيح بداخلنا عندما نمت�ú من الروح القدس. تساهم المسيحية الروحية ��

إستجابة B لصلواتنا. تقول إلن ج. هوايت: "عندما يكون شعب B متحدين سوياً بوحدانية 

، والذي كان هو خطية شعب إDائيل، سوف  �
الروح، فإن كل الميول الفريسية، وال�© الذا��

تُطرد من كل القلوب... وسُيعِلن B عن الÔ الذي كان مخفياً لقروٍن طويله. سوف يُعلن عن 
٨٦.(١: ٢٧ �jكولو) ".َُمِم، ال�ِذي ُهَو اْلَمِسيُح ِفيُكْم رََجاُء اْلَمْجِد�� ا ِ

�� h hÔَمْجِد هَذا ال َ �îِغ"

� التحرر من الجروح � التسامح وب�³ الفرق ب�³

� حققت تقدماً 
�îأغفر لوالدي، واعتقدت أن �Zلقد اجتهدت ل" : �æتلقيت الخطاب التا

� ذلك. ولكن عندما قرأت كتاب (خطوات نحو نهضة شخصية) أظهر �æ الروح القدس 
��

� معظم ا�حيان بالشعور 
� قد تغلبت عليه. نتمسك ��

�îكنت اعتقدت أن ، � �Oاستياٌء دف

� تعلمت أنه علينا أن نتخú عن هذه 
�îحقنا. ولكن �

فت �� ساءة أُق�� Óر  ستياء كم�© Óبا

ّ أن أقرر التخ�ú عن هذه  �úبملئه. كان ع B روح úالحصول ع �
المشاعر لو كنا نرغب ��

� تجاه والدي، وبدأت أنظر إليه كشخٍص غ��  ©îلمست المحبة قل ،B المشاعر. وبنعمة

مخّلص، وبدأت أص�ú بجهٍد من أجل خ¬صه. لم يمر وقت طويل ح�î اتصل والدي 

ها بأنه قرأ إنجيل يوحنا وتأثر  ". وأخ�© �
�îيسوع يُحب ، �

�îها باكياً: "يسوع يُحب � وأخ�©
�îبأخ

بشدة بموت يسوع من أجله. كل من يعرفه يقول: "إنه شخٌص مختلٌف تماماً". لقد 

� بشكل ملحوظ."
استجاب B لص¬��

"إن المسيحي الجسدي، الذي لم يحصل عú الروح القدس، أو قد حصل عليه ولكن 

ستياء. يمنحنا  Ó� الغفران وعدم ا
ية فقط �� ~Ôقوته الب úبقدر غ�� كاٍف، سوف يعتمد ع

� جرحنا."٨٧
، وكذلك القدرة عú محبة من تسببوا �� � �Oالروح القدس غفراناً وحرية كامل

William G. Johnsson, Adventgemeinde in der Zerreißprobe (Lüneburg 1996), S. 118  85
86  إلن ج. هوايت، رسائل مختارة، مجلد 1، (1958)، ص. 386

87  مقتطفات من خطاب الص¬ة للمجمع العام رقم 148

„
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٧٧

رشاد التصحيحي ا��

رشاد التصحيحي إن لم يكن مصحوباً بمحبة B؟  Óهل سيكون هناك أية فائدة من ا

 � �Oستصنعها الكنيسة إذا كانت مكّونة بشكل كب�� من المسيحي �
�îما هي القرارات ال

 ، �
� الما|�

� عم�ú كراع كنيسة ��
؟ عندما أفكر �� � �Oأو أن راعيها أو رئيسها جسدي ، � �Oالجسدي

 æإ � �Oعضاء الساقط�� يميلون إæ جذب ا �Oفإن انطباعي هو أن أعضاء الكنيسة الروحي

رشاد قد أتم عمله.  Óف، حينئذ يكون ا صوابهم مرة أخرى. وعندما يتوب الشخص ويع��

رشاد كوسيلة عقاب، ح�î أنهم  Óأحياناً يميل المسيحيون الجسديون إæ استخدام ا

يُسيئون إستخدامه أحياناً من أجل فرض ُسلطتهم (م�î ١٨: ١٥ – ١٧، ١كورنثوس ٣: ١ – ٤، 

٢كورنثوس ١٠: ٣، يهوذا ١٩).

ة �Ë̄�يام ا��خ كلمة ¨ النبوية ل

لقد اعتاد الرب أن يعلن عن التطورات الهامة من خ¬ل أنبياءه (عاموس ٣: ٧). وهكذا 

ة من خ¬ل إلن هوايت. حيث أن ا�مور  فإنه قد أعطى رسائل نبوية قوية ل¬�يام ا�خ��

وري الحصول عú معلومات إضافية  �Fستكون مختلفة تماماً عما سبق، ولذلك فمن ال

. ندعو ذلك "تحديثاً". وبحسب إلن هوايت، فإن تلك الرسائل  �æتتعلق بوقتنا الحا B من

نافعة ح�î وقت مجئ يسوع مرة ثانية. وبما أن إرشاداتها تشتمل عú تغي�� أسلوب الحياة، 

والتأنيب، والعتاب، إلخ. فإن الشخص الروحي سيقبل هذه ا�مور بشكل أفضل من 

� أنه 
�îيع رشادات بجدية،  Óالشخص الجسدي. (ولكن، مع�î أن يقبل شخٍص ما هذه ا

� (تثنية ١٨: 
� الكلمات الموجودة ��

قد تحّول تلقائياً إæ شخص روحي). من الحكمة أن نفكر ��

نَْساَن ال�ِذي َ يَْسَمُع ِلَك¬َِمي ال�ِذي يََتَكل�ُم ِبِه ِباْسِمي أَنَا أَُطاِلُبُه." ِÓ١٩): "َويَُكوُن أَن� ا

� الحقيقي  تتعلق به شخصياً، بل باi ذاته. كيف يمكننا  ©îيوضح لنا ذلك أن رسالة الن

. ويجب  � أن نعرف إذا كان الشخص نبياً حقيقياً أم ؟ تُعطينا كلمة B خمس نقاط للتمي��

� الحقيقي. ©îالن úأن تنطبق تلك النقاط الخمس جميعها ع

„“ «عندما يكون شعب ا² متحدين سوياً بوحدانية
الروح، فإن كل امليول الفريسية، وال ب . الذا يت ، 

والذي كان هو طخية شعب إرسائيل، سوف
ُتطرد من كل القلوب.
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� يمكن أن نتوقعها؟
�îخت¬فات ال Óالفصل الرابع٧٨ ما هي ا

١ ..(٧: ١٥ – ٢٠ �îم) ".أسلوب حياتهم – "َفِإًذا ِمْن ِثَماِرِهْم تَْعِرُفونَُهْم

وطة – كمثال يونان).. ٢ ~Ôإتمام النبوات: (تثنية ١٨: ٢١ – ٢٢) (باستثناء النبوات الم

الدعوة للوء i (كلمة B) (تثنية ١٣: ١ – ٥).. ٣

اف بيسوع كإنسان حقيقي وإله حقيقي (١يوحنا ٤: ١ – ٣).. ٤ ع�� Óا

يتفق مع تعاليم الكتاب المقدس (يوحنا ١٧: ١٧).. ٥

� ذلك إرشاداته بواسطة أنبياءه، هي لصالحنا. ولذلك 
إن وصايا B جميعها، بما ��

 B شخاص الروحيون أن يُطيعوها بقوة�السبب فهي قيمة للغاية. وهكذا، يستطيع ا

� نجاحهم. "آِمُنوا ِبالر�بh ِإلِهُكْم َفَتأَْمُنوا. آِمُنوا ِبأَنِْبَياِئِه 
� أنها تساهم �� �Oوبفرح وهم مدرك

َفُتْفِلُحوا." (٢أخبار ا�يام ٢٠: ٢٠).

� الحياة مع الروح القدس  �Oعن الع¬قة ب �úدليل دراسة الكتاب المقدس ما ي �
نقرأ ��

� الحقيقي: "كل من يرفض الكلمة النبويّة، فإنه يحجب نفسه عن إرشاد الروح  ©îوكلمة الن

 B فقدان الع¬قة مع – �
� الما|�

القدس. لن تكون النتيجة اليوم مختلفة عنها ��
والتعرض للمؤثرات السلبية."٨٨

لماذا ا�مر كذلك؟ هل سيمنحنا B الروح القدس إذا رفضنا هبة الروح القدس – 

الكلمة النبوية؟

اتيجية �Ëس التخطيط/ ا��

 . �úمن المهم أن نبحث عن حلول جيدة ووســائل للقيام بمهام الكنيســة والعمل المرســ

اتيجياتنا. ويرتبط ذلك بتقوية الكنيســة روحياً وربح المزيد  إنه أمر يتعلق بخططنا وإســ��

من النفوس.

امج  أنا متعمد منذ ٦٥ عاماً، وعملت كارزاً لمدة ٤٣ عاماً. طّورنا خ¬لها العديد من ال�©

� كلمات "دوايت 
� هذا الشأن، ع�ú أن أفكر مرة أخرى ��

� جداً. و�� �Oوالوسائل. كنا منتج

.٢٠٠٥ �
� الجمعية العمومية للمجمع العام ��

نيلسون" ��

� تطوير النماذج الجميلة، والخطط 
رهاق – �� Ó"لقد استمرت كنيستنا – إæ حد ا

فتقار للروح القدس]، والذي  Óاً بإف¬سنا الروحي [ا ف أخ�� امج، ولكن إن لم نع�� وال�©
أصاب الكث�� منا، رعاة وقادة، فلن نستطيع أبداً الخروج من مسيحيتنا الشكلية."٨٩

امج  وعú نفس المنوال، يقول "دينيس سميث": "ليس لدي شيئاً ضد الخطط، وال�©

Studienanleitung Standardausgabe, Philip G. Samaan, 10.11.1989, to question 8  88
89  المحرر هيلموت هاوبيل، نبذة الكرازة رقم 34 (باد إيبلينج، 2011)، سلسلة 3

SPR Body AR.indd   78 11/24/20   2:59 PM



٧٩

� أغلب ا�حيان عú هذه ا�شياء وحدها من أجل 
� أخI~ أننا نعتمد ��

�îوالوسائل. ولك

امج والوسائل. الوعاظ  تقدم عمل الرب. لن يكتمل عمل الرب عن طريق الخطط وال�©

، جميعها لن تُتمم عمل الرب.  �
، الحف¬ت الموسيقية المسيحية، البث الفضا�� � �Oالُملهم

بل سيتمم روح B عمله – روح B الذي يتحدث ويخدم من خ¬ل الرجال والنساء 
المملوءين منه."٩٠

المعمودية/ ربح النفوس

ٌط أسا�j لربح النفوس من أجل  ~D يُظهر لنا الكتاب المقدس أن وجود الروح القدس هو

� ألمانيا كنائس تنمو من ناحية، ومن ناحية 
المسيح (أنظر سفر أعمال الرسل). لدينا ��

 �
ون مرة �� ~Ôالعالم قد تضاعف ع �

أخرى كنائس راكدة ومنكمشة. إن أعضاء كنيستنا ��

� ألمانيا. ولكن 
ة. بالتأكيد يمكننا أن نذكر الكث�� من ا�سباب وراء ذلك �� الستون سنة ا�خ��

فتقار للروح القدس. بشكل طبيعي،  Ó. السبب الرئي�I هو ا �æ هناك أمراً واضحاً بالنسبة

فتقار  Óامج. ورأينا أن ا شغلتنا هذه المشكلة بشدة. طّورنا وتبنينا العديد من الخطط وال�©

ة قد أدى إæ فقدان الموارد والوقت، حيث  � تلك المجهودات الكب��
للروح القدس ��

� من إلن هوايت عن  �Oالتالي � �Oقتباس Óورية وغ�� ناجحة. يُع�©ِ ا أننا اتبعنا طرق غ�� {�

ين إæ الحق بسبب أعضاء  تيان بأنفس الكث�� Óهذا ا�مر: " يعمل الرب ا�ن من أجل ا

الكنيسة الذين لم يتجددوا، والذين تجددوا من قبل ثم ارتدوا بعد ذلك. كيف سيكون 
� الجدد؟"٩١ �Oالمؤمن ú[مسيحيون جسديون] ع � �Oعضاء غ�� المكرّس�تأث�� أولئك ا

، لكان هناك مائة  � �Oوودعاء وشفوق � �Oوأصبحنا لطفاء ومهذب ،B إذا اتضعنا أمام"
نفس تقبل الحق حيثما يوجد ا�ن نفٌس واحدة فقط."٩٢

. تقول إلن هوايت: "إن  �
من الواضح أننا نقوم بتعميد أشخاص لم يتأهلوا بالقدر الكا��

رتباك المستمر  Ó� هذا العF. وهذا هو السبب وراء ا
الودة الجديدة هي إختباٌر نادٌر ��

ون، ممن يّدعون بأنهم يحملون اسم المسيح هم غ��  ون والكث�� � الكنائس. الكث��
��

. لقد اعتمدوا، ولكنهم قد ُدفنوا أحياءاً. لم تُمت النفس، ولذلك  � �Oوغ�� مقّدس � �Oمكرّس
لم يُقاموا إæ جدة الحياة مع المسيح."٩٣

� عام ١٨٩٧، فما هو الحال اليوم؟ إن المشكلة هي 
كتبت إلن هوايت تلك الكلمات ��

أن: كل من لم يولد ثانيًة، لم يمت�ú من الروح القدس. يقول يسوع: "ِإْن َكاَن أََحٌد َ يُوَلُد 

، (وين 2012)، ص. 88 ستعداد للمجئ الثا��� Ó¬90  دينيس سميث، أربعون يوماً – ص¬ة وتأم¬ت ل
91  إلن ج. هوايت، شهادات للكنيسة، مجلد 6 (1901)، ص. 370
92  إلن ج. هوايت، شهادات للكنيسة، مجلد 9 (1909)، ص. 189

93  إلن ج. هوابت، مخطوطة 148، (1897)
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� يمكن أن نتوقعها؟
�îخت¬فات ال Óالفصل الرابع٨٠ ما هي ا

فتقار للروح  Óِمَن اْلَماِء َوالرWوِح َ يَْقِدُر أَْن يَْدُخَل َمَلُكوَت Bِ." أليس صحيحاً أننا نواجه ا

� كل ناحية؟
القدس ��

الروح القدس والوعظ

� الوعظ: "لن تكون الكرازة بالكلمة ذات فائدة 
نا B بما ي�ú عن مع�î الروح القدس �� يخ�©

 �
. هذا هو المعلم الوحيد المقتدر �� � �Oبدون حضور الروح القدس ومساعدته الدائم

� الضم�� ويغ��  �îالقلب فهو يح æفعندما يوصل الروح القدس الحق إ .B تعليم حق

� حرفيتها، 
�� B وسيلة تنفع غ�� ذلك. قد يستطيع إنساٌن ما أن يقدم كلمة الحياة. و

اً بكل أوامرها ومواعيدها، ولكن ما لو يوصل الروح القدس الحق إæ القلب  وقد يكون خب��

 ضض. و يمكن �ي قدر من التهذيب مهما عظم، و فلن تسقط النفس عú الحجر وت��
٩٤".B أية إمتيازات مهما جل شأنها أن تجعل إنساناً قناة للنور بدون أن يتعاون مع روح

إن الوعظ  يحدث فقط خ¬ل الوعظة، ولكن أيضاً أثناء التدريس، ودراسة الكتاب 

ها من الوسائل.  المقدس، ومجموعات الرعاية وغ��

يقــول "راندي ماكســويل": "ولكن الحقيقة هي أننــا نموت من العطش للتواصل مع 
له الحي."٩٥ Óا

� خوفنا؟ هل كان "إميليو نيشتل" محقاً 
فتقار للروح القدس أيضاً �� Óهل يتسبب ا

 �
� قلب هذا العالم الفاسد رأساً عú عقب؟ لقد حدث خل¬ً ��

عندما قال: "لماذا  ننجح ��

 Ôمن أن نخ ~Iالمصاعب، نخ ~Iالعواقب، نخ ~Iاعات. نخFال ~Iإيماننا. نحن نخ

�م  � ونل�� ©îحياتنا. ولذلك نخت Ôمن أن نخ ~Iسمعتنا، نخ Ôمن أن نخ ~Iوظائفنا، نخ
نجيل للعالم بطريقة قوية وُمحّبة."٩٦ Ó� أن نُعلن ا

�� ~Iبالصمت. نخ

ا َصل�ْوا تَزَْعَزَع اْلَمَكاُن ال�ِذي َكانُوا  � (أعمال ٤: ٣١): "َوَلم�
نجد الحل لهذه المشكلة ��

وِح اْلُقُدِس، َوَكانُوا يََتَكل�ُموَن ِبَك¬َِم Bِ ِبُمَجاَهرٍَة." Wاْلَجِميُع ِمَن الر َ َ ِفيِه، َواْمَت¬� � �Oُمْجَتِمِع

الروح القدس ومؤلفاتنا

� الجريدة، فسيشــعر 
لقــد قيــل مــا ي�ú عن مؤلفاتنا: "إذا كان خ¬ص B مع المؤلف ��

القــارئ بنفــس الروح. مقالة مكتوبة بروح B، تجعــل الم¬ئكة يُلهمون القراء بنفس 

الروح. ولكن إن كانت المقالة مكتوبة بواســطة شــخص  يعيش حياته بالكامل من أجل 

جيال، (1898)، ص.661
�

94  إلن ج. هوايت، مشتهى ا
، (باسيفيك برس، 1995)، ص. 11 �©îشع �ú95  راندي ماكسويل، إذا ص

CD Die letzte Vorbereitung, Teil 6  96
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٨١

� حــزٍن بهذا النقص. ثم يتحولون 
مجــد B، غــ�� مكرّس بالكامل له، فستشــعر الم¬ئكة ��

ون إعجــاب القــراء بها �ن روح B ليس فيها. قد تكــون الكلمات جيدة، ولكنها  و يثــ��
٩٧".B تفتقــر لدفء تأث�� روح

ما هو المغزى الذي يضيفه ذلك عÎ الكرازة بالمطبوعات؟

ط´ق.  أود أن أذكركــم مــرة ثانية: بالطبع، لم يكــن كل ما قمنا به خاطئاً عÎ ا �

 Îية ع éóبالتأكيد مجهوداتنا الب Ù لقــد طّورنا أشــياءاً جيدة جداً، وقد بــارك

 � Ðمكان. ولكن الســؤال الهام هو: هل نقوم بتلك المهام كمســيحي قدر ا �

ٌ مؤكــد: عندما نناضل من أجل أن نجد حلول  �
é| ؟ هناك � Ðأم جســدي � Ðروحيــ

بالطريقة الجســدية، فســوف نهدر الكث� من الوقت، وســوف ننجز الكث� من 

المهام عديمة الفائدة.

97  إلن ج. هوايت، ب. هـ.016، ص. 29
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٨٣

بع خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ال

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

١. ما هي نتائج المسيحية الجسدية؟

ة؟ ٢. لماذا يعت�© القلب المزدوج مشكلة كب��

 

� الحقيقي محمل الجد؟ ©îنأخذ رسالة الن � نتكبدها عندما 
�î٣. ما هي الخسائر ال

� مؤلفاتنا ووسائطنا المتعددة؟
� وعظنا، و��

٤. لماذا يعت�© الروح القدس مهماً جداً ��

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •

من أجل أن يم¬�ك B من روحه القدوس اليوم.. ١

من أجل أن ندرك حقيقة أن B يتحدث إلينا بشكل شخ�V عن طريق ا�نبياء. ٢

ية فقط.. ٣ ~Ôمن أجل إدراك أن الوعظ بدون الروح القدس نتائجه ب
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� يمكن أن نتوقعها؟
�îخت¬فات ال Óالفصل الرابع٨٤ ما هي ا

  ا  ع
    الر ال

الروح القدس: � مطر مبكر و� مطر متأخر

 �îوري ح مت¬ء من الروح القدس، يمنحنا الُنضج الروحي، وهو {� Ó"المطر المبكر، ا
ستفادة من المطر المتأخر."٩٨ Óنتمكن من ا

� تَِعد الكنيسة لمجئ إبن 
�îرض، يمثل النعمة الروحية ال�"المطر المتأخر، نُضج حصاد ا

اء لن  �Fاعم الخ نسان. ولكن إن لم يسقط المطر المبكر، لن تكون هناك حياة، إن ال�© Óا
تُنبت. إن لم يقم المطر المبكر بدوره، فلن يجلب المطر المتأخر أية بذور للكمال."٩٩

الروح القدس والَقَداَسة الكتابية

يمان بالمسيح فقط وبواسطة قوة  Ó"ويمكن إنجاز هذا العمل (الَقَداسة الكتابية) بواسطة ا
� القلب."١٠٠

روح B الساكن ��

عمل مرس�Ý عظيم بدون الروح القدس؟

اتيجيات المرسلية القوية أن  امج الكرازية الناجحة واÓس�� ة، وال�© هل يمكن للمؤسسات الكب��

� جنوب أفريقيا، أن ذلك 
تنجح بدون الروح القدس؟ علم "آندرو موراي"، المرس�ú الرائع ��

� أغلب المؤسسات المسيحية، وكتب: "ربما أعظ أو أكتب أو أفكر أو 
ممكناً، بل واقعاً حقيقياً ��

� كتاب B وبملكوت B، ومع ذلك، يمكن أن تكون قوة الروح 
أتأمل، وأبتهج بإنشغا�æ بأشياء ��

� كل الكنائس المسيحية وتعجبت، 
القدس غائبة بشكل ملحوظ. أخI~ إذا نظرت إæ الوعظ ��

� الوعظ بالكلمة؟ لماذا هناك الكث�� من العمل، والقيل 
ة �� ّ لماذا هناك القليل من القوة المغ��

 �
�� � �Oأن الكلمة لها قدر ضئيل من القوة لبناء المؤمن �

من النجاح ل¬�بدية؟ ما هو السبب ��

القداسة والتكريس؟ – فتكون اÓجابة: إنه غياب قوة الروح القدس. ولماذا؟  توجد إجابة 
ية قد ح¬ محل الروح القدس."١٠١ ~Ôأخرى سوى أن الجسد (أنظر غ¬طية ٣: ٣) والطاقةالب

98  دينيس سميث، 40 يوماً من الص¬ة والتأم¬ت من أجل تجديد ع¬قتك مع B، مجلد 2، (فيينا، 2013)، ص. 175
يمان الذي أحيا به، (1958)، ص. 333 Ó99  إلن ج. هوايت، ا

100  إلن ج. هوايت، الFاع العظيم، (1911)، ص. 428
، (باسيفيك برس 1995)، ص. 145 �©îشع úّ101  راندي ماكسويل، إذا ص

اليوماليوماليوماليوماليوماليوم
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٨٥

الروح القدس والصحة

ًة ِعْنَد  َسًة َمرِْضي� ًة ُمَقد� ُموا أَْجَساَدُكْم َذِبيَحًة َحي� hأَْن تَُقد ِB ْخَوُة ِبَرأَْفِة ِÓ"َفأَْطُلُب ِإَلْيُكْم أَيWَها ا

َة." (رومية ١٢: ١). Bِ، ِعَباَدتَُكُم اْلَعْقِلي�

 ِB يَْسُكُن ِفيُكْم؟ ِإْن َكاَن أََحٌد يُْفِسُد َهْيَكَل ِB َوُروُح ،ِB أََما تَْعَلُموَن أَن�ُكْم َهْيَكُل"

ٌس ال�ِذي أَنُْتْم ُهَو." (١كورنثوس ٣: ١٦ – ١٧). َن� َهْيَكَل Bِ ُمَقد�
� ،ُB َفَسُيْفِسُدُه

وِح اْلُقُدِس ال�ِذي ِفيُكُم، ال�ِذي َلُكْم ِمَن  Wأَْم َلْسُتْم تَْعَلُموَن أَن� َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِللر"

 � ِ
� أَْجَساِدُكْم َو�� ِ

�� َB ُدوا hيُتْم ِبَثَمٍن. َفَمج ِ ُ
َن�ُكْم َقِد اْش��

�Bِ، َوأَن�ُكْم َلْسُتْم �َنُْفِسُكْم؟ 

� ِهِي iِ." (١كورنثوس ٦: ١٩، ٢٠، أنظر أيضاً: خروج ١٥: ٢٦). ِ
�îأَْرَواِحُكُم ال�

� ا5ثار 
إن المملوءين من الروح القدس هم هيكل B. هل توقفت يوماً وفكرت ��

 �æِ َفَيْصَنُعوَن" :jلمو B قال .B �îحياتك؟ الهيكل هو مكان ُسك �
تبة عú ذلك �� الم��

� َوَسِطِهْم." (خروج ٢٥: ٨). ِ
َمْقِدًسا �َْسُكَن ��

عتناء بصحتنا وبأسلوب حياتنا سوف  Óع¬ن عú محمل الجد، فإن ا Óإذا أخذنا هذا ا

 B أن تتعامل مع ما يملكه �
يُصبح جزءاً من تلمذتنا. أجسادنا هي ملٌك i. هل ترغب ��

� أن نتعامل مع أجسادنا بحرص وبحسب إرشادات B. يتطلب 
بحرص؟ بالطبع، نرغب ��

نضباط. بالنسبة للشخص المملوء من الروح القدس، فهو يستطيع تطبيق  Óذلك قدراً من ا

نضباط بفرٍح. وتكون النتيجة صحة بدنية ونفسية وروحية أفضل. أما الشخص غ��  Óذلك ا

� من النقائص. يتوقع مّنا B أن نحافظ 
المملوء من الروح القدس، فسوف يتصارع ويعا��

� أفضل حال من أجل مجده وخدمته، وأيضاً من أجل 
عú صحتنا البدنية والروحية ��

مت¬ء من الروح القدس. عندما يحيا  Ó¬يوجد بديل ل � هذا المجال أيضاً، 
سعادتنا. و��

يسوع فينا بالروح القدس، فسيكون هو أيضاً "الر�بW َشاِفيَك" (خروج ١٥: ٢٦) يظهر الشفاء 

، ولمجد B. وهنا يطرح سؤاٌل نفسه: هل يقوم  �
�îفضل للشخص المع�دائماً بالطريقة ا

طبيبنا السماوي بشفاء الجميع؟.

� أحد 
� المرسلية، �� �Oمستشفى ال¬جئ æالسن من "كمبوديا" إ �

"جاءت إمرأة متقدمة ��

� بتاي¬ندا. كانت ترتدي ثياب راهبة بوذية. وطلبت أن يشفيها الطبيب  �Oمخيمات ال¬جئ

وها عن يسوع. ووضعت ثقتها فيه، ونالت شفاءاً لجسدها ولروحها. وعندما  يسوع. فأخ�©
عادت إæ كمبوديا، ربحت ٣٧ نفساً للمسيح."١٠٢

، أرسل B له برسالة: "هأَنََذا أَْشِفيَك" (٢ملوك ٢٠: ١ – ١١)  � �Oم�أثناء مرض الملك حزقيا ا

؟ هل من الممكن أن يتوقع  � �Oولكن، لماذا لم يشفه الرب بكلمة، بل طلب منه أن يضع ورقة ت

الرب مّنا المساهمة من خ¬ل الوصفات الطبيعية، أو تغي�� عاداتنا الغذائية، والتمرين، 

ول)، 1993
�

ين ا ~Ô26 نوفم�© (ت ،( �j �©� نا اليومي – تأم¬ت للعبادة، (كرازات أر 102 مؤلف غ�� معروف، خ�©�

SPR Body AR.indd   85 11/24/20   2:59 PM



� يمكن أن نتوقعها؟
�îخت¬فات ال Óالفصل الرابع٨٦ ما هي ا

� اْلَجَسِد"؟ يقول بولس نفسه:  ِ
والراحة، إلخ؟ لماذا لم يشف B بولس، بل تركه بـ "َشْوَكًة ��

نا إلن ج. هوايت: "إن  ْع¬َنَاِت" (٢كورنثوس ١٢: ٧ – ١٠) مع ذلك تخ�© ِÓ"ِلَئ¬� أَرْتَِفَع ِبَفرِْط ا

تأث�� روح B هو أفضل ع¬ج يمكن أن يتلقاه المر|� من الرجال أو النساء. السماء مملوءة 
بالصحة، وكلما أدركنا التأث�� السماوي بشكل أعمق، كلما كان شفاء المؤمن مؤكداً."١٠٣

أليس من المدهش ما كتبه أحد رجال ا�عمال؟ حيث شارك بأن كل الندوات الصحية 

� الص¬ة يومياً من أجل الروح القدس، تحّول بالكامل 
لم تُجد له فتي¬ً. ولكن عندما بدأ ��

مت¬ء  Ó.١٠٤ أ يتضح لنا من ذلك أن ا �
إæ أسلوب حياة صحي، واعتنق نظام الغذاء النبا��

من الروح القدس يمكن أن يُحفزنا ويعطينا القوة والسعادة لقبول نمط الحياة الصحية؟

 B ّ قرأت إحدى ا�خوات هذا اÓختبار وكتبت: من خ¬ل تسليمي الكامل ليسوع، غ��

� الصباح 
� من أجل التسليم، ذهبت إæ المطبخ ��

. فبعد ص¬�� � �Oطرفة ع �
� بأكملها ��

حيا��

، لن أتناول  ، �Iوقلت لنف �jووقفت أمام ماكينة صنع القهوة، ثم أومضت برأ ، �æالتا

� صداٌع شديد لمدة خمس أيام، وكانت تلك هي أعراض إنسحاب 
القهوة مرة أخرى، راود��

� لم 
�îسأشعر بها. كل ما علمته هو أن �

�îعراض ال�� ا
�� �îهذه المرة، لم أفكر ح �

�� . � �Oالكافي

� تناول القهوة.١٠٥ كانت تلك 
� تناول القهوة بعد ذلك. لم يعد لدي الرغبة اليوم ��

أرغب ��

� طرأت عú حياتها. (أُو|� بـ "مقتطفة آندرو" الخامسة أو "خطاب 
�îات ال هي إحدى التغي��

ح  ~Ôدمان. حيث ت Ó� التحرر من ا
آندرو" للتغلب عú التبغ والكحوليات لكل من يرغب ��

ية].)١٠٦ � نجل�� Ó� ا�لمانية وا �Oبالتفصيل سبيل التحرر من خ¬ل الص¬ة والوعود [متاح باللغت

إن الحياة مع الروح القدس سوف تكون دافعاً قوياً ل¬Óص¬ح الصحي. يتعلق ا�مر 

. يقول "دون ماكينتوش"، مدير حركة "بداية  بمعلمومات عن الصحة والقوة عú التغي��

� وقتنا، ليس لمجرد تعليماً 
عالمية جديدة"، "ويمار"، كاليفورنيا: "إن اÓحتياج الحقيقي ��

صحياً – فنحن لدينا معلومات رائعة. ما نحتاجه هو معلومات صحية مصحوبة بقوة 
١٠٧". تباعها، وهي القوة عú التغي�� Ó

يقول د. "تيم هو": "التعليم الصحي وحده ليس عم¬ً طبياً مرسلياً.  يقوم التعليم 

 úنحصل ع �Zعن تقديم الخ¬ص. ل B الصحي بتقديم الشفاء بقدر ما يعجز ناموس

ّة."١٠٨  الصحة أو الخ¬ص، علينا أن نخت�© قوة B المغ��

103  إلن ج. هوايت، الكرازة الطبية، (1932)، ص. 12
2013/3/7 �

�� �
و�� 104  بريد إلك��

( �
ين الثا�� ~Ô18 نوفم�© (ت �

�� �
و�� 105 2014 من الخت م.   بريد إلك��

نتصار عú التبغ والكحوليات Ó106  خطاب آندرو رقم 5، ا
.www.https://steps-to-personal-revival.info, button: Victory over Tobacco and Alcohol

، (رامننت للطباعة)، مقدمة ك�©
�

107  ديف فيدلر، التخلص من الÔ~ ا
، (رامننت للطباعة)، مقدمة ك�©

�
108  ديف فيدلر، التخلص من الÔ~ ا
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٨٧

يمان؟ هل يمكننا أن نتوقع ذلك  Óاً، أود أن أطرح هذا السؤال: ماذا عن الشفاء با وأخ��

بدون أن نمت�ú من الروح القدس؟ (أنظر مرقس ١٦: ١٧ – ١٨، يعقوب ٥: ١٤ – ١٦).

� ليسوع
ستعداد للمجئ الثا¥� ا��

ستعداد  Óكة الوثيقة مع يسوع من خ¬ل الروح القدس من أجل ا ~Ôيوجد بديل لل 

ّ بالروح القدس، فسأكون مستعداً بنعمته. يمكن  �
. عندما يحيا يسوع �� �

للمجئ الثا��

� المعمودية 
للجهات الث¬ث التالية أن تُثبت ذلك. (توجد معلومات أك�~ تفصي¬ً عن ذلك ��

الروحية وأحداث المنتهى، بقلم "دينيس سميث").

ع¯قة شخصية مع يسوع

لَه اْلَحِقيِقي� َوْحَدَك َويَُسوَع  ِÓيقول يسوع: "َوهِذِه ِهَي اْلَحَياُة ا�َبَِدي�ُة: أَْن يَْعِرُفوَك أَنَْت ا

� الكتاب 
اْلَمِسيَح ال�ِذي أَرَْسْلَتُه." (يوحنا ١٧: ٣) إن جملة "أَْن يَْعِرُفوَك" لها مدلول خاص ��

� حٌب كامل ومتبادل. وهو متاٌح 
�îية. فهي تُع � نجل�� Ó� اللغة ا

المقدس عما تعنيه اليوم ��

بد " : �æقتباس التا Ó� ا
� الحياة مع الروح القدس. توّضح تلك الفكرة بشكل أك�© ��

فقط ��

بد أن نتÔبل بالقوة من الع¬ء عن طريق معمودية  .B أن يكون لنا تواصل حي مع

، ف¬ توجد وسيلة أخرى لمساعدتنا."١٠٩يقول  الروح القدس، ح�î ما نسمو إæ مستوى أر��

فتقار  Ó." لماذا؟ ا �h َما أَْعِرُفُكن�
ة العذارى: "ِإ�� ~Ôمثل الع �

يسوع للعذارى الجاه¬ت ��

فتقار للروح القدس (م�î ٢٥: ١ – ١٣). كان للرجال الذين صلبوا  Óللزيت، والذي يمثل ا

هم الخاطئة، لم يبحثوا عن ع¬قة  ة بالعهد القديم. ولكن بسبب تفاس�� يسوع معرفة كب��

شخصية مع يسوع.

ة، وبسبب ظروف نهاية ا�يام، سوف نحتاج إæ ع¬قة  � ا�يام ا�خ��
هل نعلم أننا ��

وثيقة مع B؟

يمان الæË با��

 " yرسائل الم¬ئكة الث¬ثة تتعلق بمسألة إع¬ن "ِبَشارٌَة أَبَِدي�ة �
ية �� ~Ôة للب إن رسالة B ا�خ��

� يجب عú العالم أن يسمعها، وسوف 
�î(رؤيا ١٤: ٦، ٧). ما هو مغزى هذه الرسالة ال

يمان بيسوع المسيح وحده (أفسس ٢:  Óيسمعها بالفعل؟ إنها ال�© بالنعمة عن طريق ا

 úوا قوة الرسالة ع ون برسالة المنتهى هذه بقوة، عليهم أن يخت�© ~Ô٨، ٩). إن الذين يب

يمان عن طريق يسوع المسيح وحده  Óير با وا الت�© أنفسهم. عليهم أن يدركوا ويخت�©

الد، 5 إبريل (نيسان)، 1892 109  إلن ج. هوايت، ريفيو أند ه��
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� يمكن أن نتوقعها؟
�îخت¬فات ال Óالفصل الرابع٨٨ ما هي ا

كغافر وفادي من الخطية. إن ذلك ممكن فقط من خ¬ل الحياة المملوءة من الروح 

هن عليه  القدس بواسطة يسوع الذي يمنحنا القدرة عú الطاعة. إن ُسك�î يسوع فينا يُ�©

عن طريق طاعة كل وصايا B. سُيستنار العالم بهذه الرسالة (رؤيا ١٨: ١).

محبة الحق

� ستطرأ عú حياتنا من خ¬ل الحياة المملوءة أو الخالية من الروح 
�îات ال ما هي التأث��

 �
 حياتنا؟ نقرأ ��

القدس، فيما يتعلق بمحبة الحق، دراسة كلمة Ù، وتطبيق الحق ��

� يَْخُلُصوا." إن الذين  �îَح hَة اْلَحق َن�ُهْم َلْم يَْقَبُلوا َمَحب�
� ، َ � �Oاْلَهاِلِك � ِ

�� ..." (٢: ١٠ �Z٢تسالوني)

� قلوبهم. كيف نحصل عú هذه المحبة؟ يمكننا 
 يمكن خداعهم يمتلكون محبة الحق ��

 �
أن نحصل عليها فقط من خ¬ل وجود يسوع بداخلنا عن طريق الروح القدس. نقرأ ��

� (أفسس ٣: ١٨) أننا 
� قلوبنا مصدرها الروح القدس. كما نجد ��

(رومية ٥: ٥) أن المحبة ��

 �
ِة" من خ¬ل الروح القدس. يدعى الروح القدس �� � اْلَمَحب� ِ

ُسوَن �� hُلوَن َوُمَتأَس hسنكون "ُمَتأَص

� ل�Z ما  �Oيتضح لنا من ذلك أنه علينا أن نكون أشخاص روحي ." h(يوحنا ١٦: ١٣) "ُروُح اْلَحق

 �
� محبة الحق، وكلمة B، والكتابات النبوية؟ فكر ��

نحب الحق. هل لدينا مشكلة اليوم ��

الوقت الذي ينتظرنا: "وحدهم الذين درسوا بجد الكتاب المقدس وقبلوا محبة الحق هم 

 B العالم... فهل شعب Dستأ �
�îالحماية من الض¬لة القوية ال úالذين سيحصلون ع

هان حواسهم؟"١١٠ مبنيون بكل ثبات عú كلمته بحيث  يخضعون و يسلمون ل�©

 يسألنا الرب إذا كنا قد اكتشفنا الحق الكامل، ولكنه يسألنا إذا كنا نُحب الحق.

ثمر الروح أم أعمال الجسد.

� النفس.  يمكننا أن نرى يسوع أو أن نتحدث 
"إن تأث�� الروح القدس هو حياة يسوع ��

� ومن خ¬ل كل من قِبل يسوع. 
� كل مكان. ويعمل ��

إليه، ولكن روحه القدوس قريٌب منا ��
إن الذين يعرفون ُسك�î الروح القدس يُظهرون ثمار الروح القدس..."١١١

ٌة َفَرٌح َس¬ٌَم، ُطوُل أَنَاٍة ُلْطٌف َص¬ٌَح، ِإيَمان. َوَداَعٌة  (غ¬طية ٥: ٢٢، ٢٣): " َمَحب�

� ُكلh َص¬ٍَح َوِبّر َوَحّق." ِ
وِح ُهَو �� Wَن� ثََمَر الر

�ٌف." )أفسس ٥: (٩ " Wتََعف

يظهر لنا من (غ¬طية ٥: ١٦ – ٢١) أن سطوة الخطية سوف تنكÔ بداخلنا عن طريق 

الروح القدس.

وِح  Wَن� اْلَجَسَد يَْشَتِهي ِضد� الر
�ُلوا َشْهَوَة اْلَجَسِد.  hوِح َف¬َ تَُكم Wَوِإن�َما أَُقوُل: اْسُلُكوا ِبالر"

110  إلن ج. هوايت، الFاع العظيم (1911)، ص. 569
دفنتست، مجلد 6، (هاجرستاون، 1980)، ص. 1112

�
111  المحرر فرانسيس د. نيكول، كتاب تفس�� ا
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٨٩

� تَْفَعُلوَن َما َ تُِريُدوَن. َولِكْن ِإَذا  �î5َخَر، َحَوالرWوُح ِضد� اْلَجَسِد، َوهَذاِن يَُقاِوُم أََحُدُهَما ا

ً َعَهارٌَة نََجاَسٌة 
� ِهَي: ِز�� ِ

�îاُموِس. َوأَْعَماُل اْلَجَسِد َظاِهرٌَة، ال� وِح َفَلْسُتْم تَْحَت الن� Wانَْقْدتُْم ِبالر

ٌَة َسَخٌط تََحزWٌب ِشَقاٌق ِبْدَعٌة َحَسٌد َقْتٌل ُسْكٌر  ْ َدَعارٌَة ِعَباَدُة ا�َْوثَاِن ِسْحٌر َعَداَوٌة ِخَصاٌم َغ��

� أَْسِبُق َفأَُقوُل َلُكْم َعْنَها َكَما َسَبْقُت َفُقْلُت أَيًْضا: ِإن� ال�ِذيَن يَْفَعُلوَن  ِ
�îبََطٌر، َوأَْمَثاُل هِذِه ال�

".ِB يَِرثُوَن َمَلُكوَت َِمْثَل هِذِه 

المواهب الروحية

� تُعطى من خ¬ل عمل الروح 
�îإن ما نعنيه بالمواهب الروحية هو تلك العطايا ال"

ين،  ~Ô(١كورنثوس ١٢: ٢٨) و(أفسس ٤: ١١): رُسل، أنبياء، مب �
القدس، والمذكورة ��

، تعدد ا�لسنة.  � �Oداري Ó، صانعي آيات، مانحي الشفاء، المساعدين، ا � �Oقساوسة، معلم

َ ِلَعَمِل اْلِخْدَمِة..." تُصدق تلك العطايا  � �Oيِس hتَْكِميِل اْلِقد" : �
كل هذه العطايا تلعب دوراً ��

رشاد."١١٢ كما يمنح الروح القدس مواهب أخرى  Óعú شهادة الكنيسة وتمنحها القيادة وا

�غراٍض معنية: "ِباْلِحْكَمِة َواْلَفْهِم َواْلَمْعِرَفِة َوُكلh َصْنَعٍة" (خروج ٣١: ٢ – ٦) أو الهندسة 

(أخبار ا�يام ا�ول ٢٨: ١٢، ١٩).

، فإن  �æأن نكون ت¬ميذ يسوع، فإننا نُخضع له أنفسنا وكل ما لنا. وبالتا �
عندما نرغب ��

كل مواهبنا وقدراتنا، الموروثة أو المكتسبة، سوف تصبح طوع أمره. يمكنه أن يمنحنا 

المزيد من المواهب، أو أن يُنقي قدراتنا الطبيعية ويطهرها.

هل يمكننا أن نحصل عú المواهب الروحية إذا كنا مفتقرين للروح القدس؟

إختيار ¨ أم إختيار الناس

لدينا هيكل تنظيمي ديموقراطي عالمي للكنيسة. ولكن، لم يُفهم ذلك قط عú أنه 

 B صوت æمن تصويتنا، هو أن يستمع كل فرد إ �jسا�ديموقراطية شعبية. الهدف ا

� أية لجان. 
ك �� ش�� Óومن ثّم، يُصوت عú هذا ا�ساس. وبالطبع نقوم بالص¬ة قبل ا

عادة ما تُمنح الفرصة من أجل ص¬ة شخصية قبل التصويت ل�Z يتضح لكل شخص كيف 

� ِإلِهي..." (نحميا ٧: ٥) وتقول إلن ج.  ِ
�îأن يُصوت. يقول "نحميا": "َفأَْلَهَم B يُريده

 �
لهي يكتمل �� Ó، كان الهدف ا �úول من سفر نحميا: "وإذ كان يُص�هوايت عن الفصل ا

ذهنه..."١١٣

Hrsg. Gerhard Rempel, Schlüsselbegriffe adventistischer Glaubenslehre (Hamburg), S. 44  112
، 1 مارس (أذار)، 1904 113  إلن ج. هوايت، الحارس الجنو�©�
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� يمكن أن نتوقعها؟
�îخت¬فات ال Óالفصل الرابع٩٠ ما هي ا

هل يستمع المسيحي الجسدي إæ صوت B؟ إن لم يُسلم ذاته i بالكامل وعن رغبة 

خالصة، فإنه حتماً لن يحصل عú اÓجابة (مزمور ٦٦: ١٨، مزمور ٢٥: ١٢). إن كان أحٌد، 

ية.  ~Ôمر حسٌن من الناحية الب�مسيحي جسدي، يُصوت بإخ¬ٍص، وعú حد علمه، فإن ا

ية، فإن ا�مر يتحول إæ ت¬عب وخطية. ~Ôولكن وقتما تُدار الصفقات الب

 úب¬ شك، يوجد فرق كب�� ونتائج هامة تعتمد ع .B عمل úكب�� ع ٌ إن للقادة تأث��

ي. ~Ôللقيادة، أو الذين تم إختيارهم بالتصويت الب B خوات المدعوون من�ا�خوة وا

� لكتاٍب عن الص¬ة، أدركت أنه يمكننا أن نطلب من B أن يُظهر لنا أي 
أثناء قراء��

� بأكملها. 
نصات الهادئ لصوت B حيا�� Óّ ا طريق علينا أن نسلكه (مزمور ٣٢: ٨). لقد غ��

� مقالة بعنوان "من ممثل عمل إæ قسيس" (متاح باللغة ا�لمانية 
كتبت عن هذا اÓختبار ��

ت هاسل" بعنوان: "كيف أصنع  ستماع من القس"ك�� Ó¬فقط)١١٤ توجد أيضاً وعظة جيدة ل

القرار الصحيح؟" (متاح أيضاً باللغة ا�لمانية فقط)١١٥ كما توجد وعظة رائعة للقراءة، كتبت 

ي دروموند" بعنوان "كيف أعرف إرادة B؟" (متاح باللغة  منذ عدة سنوات بقلم "ه��
ا�لمانية فقط).١١٦

ة. � ا�يام ا�خ��
أؤمن أننا سوف نطلب إرشاد B أك�~ وأك�~ ��

� (يوئيل ٢: ٢٨، ٢٩) إæ ذلك. وتُعلق إلن ج. هوايت قائلًة: "فعú كل منا 
تُش�� ا5يات ��

� خشوع 
� قلبه. وعندما يصمت كل صوٍت آخر ونمُثل أمام الرب ��

أن يسمع صوته يهمس ��

 �h
وا َواْعَلُموا أَ�� Wأك�~ وضوحاً. إنه يقول لنا "ُكف B وصمت فإن صمت النفس يجعل صوت

أَنَا Bُ." (مزمور٤٦: ١٠)"١١٧

المال

� المسيحي الروحي والجسدي فيما يتعلق بربح المال والتعامل معه؟ هل  �Oما هوالفرق ب

نرى أنفسنا كُم¬ّك لكل مواردنا، أم كوك¬ء عليها؟ "إن محبة المال وحب التظاهر قد جع¬ 

هذا العالم يبدو كمغارة للÔاق واللصوص. وكلمة B تصور لنا الجشع والظلم اللذين 
� العالم قبيل مجئ المسيح ثانيًة."١١٨

سيتفشيان ��

www.gotterfahren.info—Gott verändert Leben—Vom Prokurist zum Prediger  114
www.gotterfahren.info—Wege zum Ziel: Gott erfahren—Gottes Botschaft für unsere Zeit—Thema Nr. 11  115

 Missionsbrief.de—Predigten lesen—Henry Drummond: Wie erkenne ich den Willen Gottes? (Deutsch  116
(und Englisch

جيال، (1898)، ص. 352
�

117  إلن ج. هوايت، مشتهى ا
نبياء والملوك، (1917)، ص. 432

�
118  إلن ج. هوايت، ا
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٩١

م¯ئكة ¨ تحمي من يخافونه

يِهْم."  hَحْوَل َخاِئِفيِه، َويَُنج yَحال hأولئك الذين يخشونه. "َم¬َُك الر�ب B تحمي م¬ئكة

� لحراسة كل تابع للمسيح. فهؤء الحراس السماويون  �O(مزمور ٣٤: ٧) "يوجد م¬ك مع

ير."١١٩ – عندما يتحدث الكتاب المقدس عن أولئك الذين  ~Ôبرار سهام ال�يصدون عن ا

� أن ذلك ينطبق 
�îفهل يع ،B برار الذين هم تحت حماية�يخشون B، أتباع المسيح وا

عú كل شخص يرى نفسه أنه مسيحي؟ ربما أن ا�مر كذلك بالنسبة ل¬�طفال، حيث 

�h أَُقوُل َلُكْم: ِإن� 
��َ �َغاِر،  hَِء الص� (م�î ١٨: ١٠): "اُنُْظُروا، َ تَْحَتِقُروا أََحَد هُؤ

يقول يسوع ��

َماَواِت." كان داود، والذي  � الس� ِ
� ال�ِذي �� ٍ يَْنُظُروَن َوْجَه أَ�©ِ

� �Oَماَواِت ُكل� ِح � الس� ِ
َم¬َِئَكَتُهْم ��

� بأنه ليس لديه سبب للخوف، وقال: "الر�بW ِحْصُن  �Oيق úع ،i سّلم حياته بالكامل

ْن أَرْتَِعُب؟" (مزمور ٢٧: ١) ، ِمم� � ِ
َحَيا��

� الفصل ٣١ من كتاب الFاع 
�� � �Oأو|� بقراءة الجزء المتعلق بخدمة الم¬ئكة الصالح)

.B ة لكل من أبناء العظيم). سيكون ذلك سبب سعادة كب��

م¯حظات ختامية

يمان  Óلقد تطرقنا فقط إæ مجات قليلة. من الممكن إضافة الكث�� من مجات الحياة وا

� اÓخت¬فات ا�ن، سوف نجد أنه 
ا�خرى. وينطبق ما ي�ú عú جميعها: عندما نتأمل ��

� كب�� من خ¬ل الحياة مع الروح القدس.   يوجد مجاٌل واحد  يطرأ عليه تغي�� إيجا�©

� الحياة بدون الروح القدس. أ يمكن 
والعكس صحيح،  يوجد مجال  يتأثر بالسلب ��

مت¬ء من الروح  Ó� كل يوم، وأن نطلب ا
�� i نكرس حياتنا �Zأن يكون ذلك دافعاً قوياً لنا ل

القدس؟

"أقلعت الطائرة "بوينج ٧٠٧" منذ عدة سنوات من مطار "طوكيو" متجهة إæ "لندن". 

كان إق¬عها رائعاً. وكانت السماء صافية ومشمسة. بعد وقٍت قليل، استطاع الركاب رؤية 

 �Zاليابان. وفجأة، قرر قائد الطائرة أن يدور حول الجبل ل �
جبل "الفوجي" الشه�� ��

ستمتاع بذلك المشهد النادر. Óيستطيع الركاب ا

 úيتخ ، �
ان المر�� . خ¬ل الط�� �

ان المر�� لقد ترك المسار المقرر للطائرة وحولها للط��

، ويعتمد بشكل كامل عú ما يراه. رأى قائد  �
قائد الطائرة عن أمن مركز التحكم ا�ر|�

اً. ما لم يراه هو  رتفاع يُظهر ٤٠٠٠ م�� Óالطائرة الجبل بالقرب أسفل الطائرة. كان مؤD~ ا

� كانت تحتدم حول جبل "فوجي". لم تكن الطائرة 
�îرياح الخريف والرياح العاصفة ال

119  إلن ج. هوايت، الFاع العظيم، (1911)، ص. 468
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� يمكن أن نتوقعها؟
�îخت¬فات ال Óالفصل الرابع٩٢ ما هي ا

� الهواء ومات كل ركابها."١٢٠
"بوينج ٧٠٧" مؤهلة للتصدي للرياح. تحطمت الطائرة ��

 úيصنع كل قراراته بنفسه. وع ." �
ان المر�� � "وضع الط��

يعيش المسيحي الجسدي ��

الرغم من نواياه الحسنة [أحياناً]، سوف يواجه الفشل. بينما يعيش المسيحي الروحي من 

� ع¬قة محبة وثقة مع B، ويقوده B إæ غايته بس¬م.
خ¬ل الروح القدس ��

ص´ة: آبانا السماوي، نشكرك  �ن ُسك¿� يسوع من خ´ل الروح القدس يصنع 

 أرى عمل الروح Óل é�أعمالنا. من فضلك افتح عيناي أك 
 حياتنا و��

اً �� فرقاً كب�

 أن 
 يرغب يسوع ��

 ملء الحياة من خ´له، وال¿¾
القدس. من فضلك امنح¿�

 الفصل 
 أكتشف مفتاح حل هذه المشكلة ��Óل 

�Øيمنحنا إياها. من فضلك ساعد

 . � Ðالتنفيذ. أشكرك. أم �  وأن أضعه ح�Ãالتا

ا  ا ل    

ر ا  لو ا

( لو   و  

Kalenderzettel February 17, 1979 by Reinhard Petrik  120
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٩٣

خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ال

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

١. هل يمكن أن يتم عمل مرس�ú رائع بدون الروح القدس؟ كم سيكون مثمراً؟

� اليومي، الصحة،  �O؟ (الروت �
٢. ما هو التأث�� الذي يصنعه الروح القدس عú أسلوب حيا��

الملبس، الع¬قات)

 

؟ �
� حيا��

٣. ما الذي تعنيه "محبة الحق" ��

٤. ما هي المواهب الروحية؟

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •

من أجل أن يم¬�ك B من الروح القدس.. ١

ل�Z تدرك لماذا يحتاج جيل المنتهى قدراً خاصاً من الروح القدس.. ٢

٣ ..B يباركها �
�îنتعامل مع المال بالطريقة ال �Zل
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: الص¬ة بوعود �úختبار العم Óمفتاح ا الفصل الخامس٩٤

الفصل الخامس

 مفتاح اإلختبار العميل:
الصالة بوعود

 ي   
    

مت¯ء من الروح القدس الص¯ة وا��

� ذلك أنه 
�îيمان. يُع Óيمان، وأن نطلب الروح القدس با Óمن المهم أن نجتاز تلك الرحلة با

بعد الص¬ة من أجل الروح القدس، علينا أن نثق ونتيقن أن B قد استجاب لص¬تنا وأنه 

بالفعل قد منحنا الروح القدس أثناء طلبنا له.

 �Zوِح." وتقول ترجمة أخرى: "...لWيَماِن َمْوِعَد الر ِÓ� (غ¬طية ٣: ١٤): "... ِلَنَناَل ِبا
نقرأ ��

يمان بيسوع." Óننال وعد الروح القدس من خ¬ل ا

� آبانا السماوي. وهو كما يُسمى بـ "الص¬ة 
لقد منحنا B عوناً عظيماً ل�Z نثق ��

بالمواعيد". "أن نحذف وعود B من كلمته هو بمثابة حذف الشمس من السماء... لقد 
يمان به."١٢١ Ó� كلمته ل�Z يقودنا إæ ا

وضع B الوعود ��

الص¯ة بالوعود

� المدرسة. وأريد أن 
� اللغة الفرنسية ��

� ليس جيداً ��
�îهوذا مثاٌل جيد: لنتخيل أن اب ،ًأو

 úتعلم اللغة الفرنسية. فأعطيه وعداً بأنه إذا حصل ع �
أشجعه ل�Z يبذل جهداً أك�© ��

� اليومه، ص. 338
121  إلن ج. هوايت، حيا��

اليوماليوماليوماليوماليوماليوم

ع  ع ال ع ال ع ال ع ال ع ال ال
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٩٥

� الدراسة. أساعده 
� اÓختبار، فسوف أعطيه ٢٠ $. فُيبذل الطفل جهداً أك�© ��

درجات جيدة ��

� اللغة الفرنسية، وبالفعل يحصل عú درجة جيدة. ما الذي سيحدث ا�ن؟ عندما 
أيضاً ��

� الـ ٢٠ $" 
�îاعط � يعود الطفل من المدرسة، ويدخل من الباب ا�مامي، يصيح قائ¬ً: "يا أ�©

� أنه سيحصل عú هذا المبلغ؟ �نه قد ُوعد بذلك، وقد حقق كل 
ما الذي يجعله واثقاً ��

� الواقع، هذا أمراً طبيعياً لمعظم الناس اليوم.
المطالب للحصول عú الوعد. ��

� هذه اللحظة. هل يمكن أ يمتلك B شــيئاً قد وعد 
ولكــن ربمــا  أمتلــك الـ ٢٠ $ ��

به؟ حاشا.

 � أحد الكتب عن التعليم أنه 
أو من الممكن أن أسحب وعدي قائ¬ً: "لقد قرأت ��

� تحفيذ ا�ود عú الدراسة. لذلك  أستطيع أن أعطيك الـ 
ينبغي أن يُستخدم المال ��

٢٠$. هل يُغ�� الرب وعده حقاً؟ حاشا.

نرى أنه عندما يكون لنا وعٌد من الرب، وعندما نتمم مطالب هذا الوعد، فسيكون 

هناك إحتماٌل واحٌد فقط: أن ننال ذلك الوعد.

. يطلب منا أن نقبل الروح  � �Oإتجاه مع �
�� �

�Vالُم úمن خ¬ل وعوده، يُشجعنا الرب ع

القدس، والذي سيمنح قوة B لحياتنا. يريد B أن يجعل ثقتنا فيه أمراً سه¬ً. إن الثقة 

يمان. Óهي قلب ا

� (١يوحنا ٥: ١٤، ١٥) عن الص¬ة بوعود: 
� قراءة بعض ا5يات الرئيسية ��

وا�ن، نرغب ��

� َلَنا ِعْنَدُه: أَن�ُه ِإْن َطَلْبَنا َشْيًئا َحَسَب َمِشيَئِتِه يَْسَمُع َلَنا."  ِ
�îَقُة ال� hَوهِذِه ِهَي الث"

� نتلوها بحسب مشيئته. تظهر لنا 
�îوعداً عاماً بأنه سوف يستجيب للصلوات ال B يعطينا

� العدد 
� صلواتنا. ثم يستكمل ��

مشيئة B من خ¬ل وصاياه ووعوده. يمكننا أن نعتمد عليهم ��

 َطَلْبَناَها ِمْنُه." ِ
ا نَْعَلُم أَن�ُه َمْهَما َطَلْبَنا يَْسَمُع َلَنا، نَْعَلُم أَن° َلَنا الطüِلَباِت ال°¿¾ ١٥ قائ¬ً: "َوِإْن ُكن�

� ترجمــة أخــرى: "إذا كنا نعلم أن B يســتمع لطلباتنا، فإننا نعلم أننا 
ونقــرأ ��

عليها." سنحصل 

 
 اللحظة ال¿¾

� هي بحسب إرادة B تُستجاب ��
�îما الذي يعنيه ذلك؟ صلواتنا ال

. صلواتنا تُستجاب  � ~j ن¬حظ أي  بها إÙ Ã. ولكن، من الناحية العاطفية، عادة 
¾Øنأ

� المشاعر حقاً.
يمان، وليس بمشاعرنا. سوف تأ�� Óبا

� يصلون فيها من 
�îاللحظة ال �

� أنه: �� �Oالكحول والنيكوت �
�îمع مدم �

تعلمت من ص¬��

يمان. ولكن بعد عدة ساعات،  . تأتيهم اÓجابة با � أجل التحرير،  ي¬حظون أي تغي��

� تلك اللحظة 
� التبغ أو الكحول بعد ذلك. ��

ي¬حظون أنه ليست لديهم الرغبة الشديدة ��

ستجابة العملية لصلواتهم. Óنالوا ا

� (مرقس ١١: ٢٤): "ِلذِلَك أَُقوُل َلُكْم: ُكلW َما تَْطُلُبونَُه ِحيَنَما تَُصلWوَن، َفآِمُنوا 
يقول يسوع ��

أَْن تََناُلوُه، َفَيُكوَن َلُكْم."
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:الص¬ة بوعود �úختبار العم Óالفصل الخامس٩٦ مفتاح ا

كة. فالعطية هي  تقول إلن ج. هوايت: "و حاجة بنا إæ انتظار برهان خارجي عú ال�©

 úهو قادر ع B عملنا ونحن متأكدون من أن ما وعد به ~Dالوعد ونحن يمكننا أن نبا �
��

 أشد الحاجة إليها."١٢٢
� نكون �� Ðقد امتلكناها ستتحقق ح 

إتمامه. وأن العطية ال¿¾

وهكذا،  يجب علينا أن نبحث عن برهان خارجي أو إختبار عاطفي. يقول "روجر جي. 

ستماع لمشاعرهم بدً من كلمة المسيح  Óيرة] الناس عú ا ~Ôرواح [ال�مورناو": "تُشجع ا

� يمكن ل¬�رواح أن تستحوذ عú حياة البÔ~ من 
�îك�~ يقيناً وال�وأنبياءه. إنها الطريقة ا

خ¬لها دون أن يشعروا بما يحدث لهم."١٢٣

إن الص¬ة بوعود تفتح كنوز B أمامنا. يمنحنا آبانا السماوي المحب حساباً مفتوحاً. 
"ولهم (الت¬ميذ) أن ينتظروا منه أشياء عظيمة إن كان لهم إيمان بمواعيده."١٢٤

تقول إلن هوايت: "... اطلبوا الروح القدس. يقف B خلف كل وعٍد منحه. قل، وأنت 

. أُقدم وعدك، "ِاْسأَُلوا تُْعَطْوا.  �
�îيدك: "لقد فعلُت ما طلبته م �

ممسكاً بكتابك المقدس ��

اُْطُلُبوا تَِجُدوا. ِاْقرَُعوا يُْفَتْح َلُكْم." يُعلن يسوع: "ُكلW َما تَْطُلُبونَُه ِحيَنَما تَُصلWوَن، َفآِمُنوا أَْن 

 ،٧: ٧ �îبِْن." (مَد ا5ُب ِبا تََناُلوُه، َفَيُكوَن َلُكْم." "َوَمْهَما َسأَْلُتْم ِباْسِمي َفذِلَك أَْفَعُلُه ِلَيَتَمج�
مرقس ١١: ٢٤ ، يوحنا ١٤: ١٣)."١٢٥

� وعود الكتاب المقدس. "الوعود الروحية –  �Oالوقت ذاته، علينا أن نفرق جيداً ب �
��

لغفران الخطايا، للروح القدس، للقوة من أجل القيام بعمله – جميعها متاحة (أنظر 

كات الوقتية، ح�î بالحياة نفسها، تمنح أحياناً  أعمال ٢: ٣٨، ٣٩). ولكن الوعود بال�©
وتحجب أحياناً أخرى، مثلما ترى عناية B ما هو لصالحنا."١٢٦

� ا�َنَْهاِر َف¬َ تَْغُمرَُك.  ِ
� اْلِمَياِه َفأَنَا َمَعَك، َو�� ِ

َْت �� � َ هوذا مثاٌل: (إشعياء ٤٣: ٢): "ِإَذا اْج��

اِر َف¬َ تُْلَذُع، َوالل�ِهيُب َ يُْحِرُقَك." أتم B وعده بطريقة معجزية مع  � الن� ِ
ِإَذا َمَشْيَت ��

� ا�وائل  �Oق المصلح � آتون النار (دانيال ٣). ولكن من ناحية أخرى، اح��
الفتية الث¬ثة ��

� "كونستانس". ربما نقول أن صلواتهم لم يُستجاب لها. 
وم" عú خشبة �� "هس" و"ج��

� موت  �Oح أحد الكتاب البابوي ~D ومع ذلك، ألم تُستجاب بطريقة لم نعتاد عليها؟ لماذا؟

ة.  : "احتمل ك¬هما بعزم راسخ وعقل ثابت دنو ساعتهما ا�خ�� �úكما ي � �Oأولئك المصلح

� إæ وليمة عرس. ولم ينطقا بما يع�© عن  �Oان كما لو كانا ذاهب لقد استعدا للذهاب إæ الن��

نمان ويسبحان ولم تستطع  ا�لم. وعندما اندلعت ألسنة اللهيب وامتدت نحوهما بدآ ي��

بية، (1903)، ص. 304 122  إلن ج. هوايت، ال��
الد 1982، ص. 43 123  روجر مورينو، رحلة إæ الخوارق، ريفيو أند ه��

جيال، (1898)، ص. 657
�

124  إلن ج. هوايت، مشتهى ا
125  إلن ج. هوايت، ك��� الشهادة، مجلد 3، ص. 213

يمان، (باسيفيك برس، 1987)، ص. 60 Óير با 126  موريس فندن، 95 أطروحة عن الت�©
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ق، يمكنه فقط أن يFخ. إن  النار المتوهجة أن توقفهما عن التسبيح."١٢٧إن كان أحد يح��

تFفهما يُظهر أن B قد تدخل بالفعل، ولكن ليس بالطريقة الظاهرة لنا. يتضح �æ من 

ذلك أن الوعود الوقتية  تزال هامة بالنسبة لنا.

ستجابة الشكر من أجل ا��

� نطلبها بالص¬ة، فمن ال¬ئق 
�îاللحظة ال �

هناك جانب آخر مهم. عندما نُعَطى طلباتنا ��

 هذه اللحظة يُع�ç عن ثقتنا 
� اللحظة التالية. إن ُشكرنا ��

ستجابة �� Óأن نشكر B عú ا

� الوقت الذي نحتاج 
 Ù بأنه قد استجاب لص¬تنا، وأننا نتوقع أن تتحقق طلبتنا ��

��

� أن شيئاً ما يحدث بمجرد أن ينتهوا من صلواتهم.  �Oإليها فيه بشدة. ي¬حظ بعض المؤمن

 �
� إختبار إيليا. لم يكن الرب ��

� فإن ا�مر يشبه ما حدث �� �Oولكن، بالنسبة لكث�� من المؤمن

� الصوت الخافت الهادئ (١ملوك ١٩: ١١ – ١٢). 
� النار، بل كان ��

� الزلزال أو ��
العاصفة، أو ��

� أنا أيضاً.
�îلقد كانت تلك هي تجرب

بعد مرور الكث�� من الوقت اعتقدت أن شيئاً لم يحدث. ثم حظت فجأًة أن أشياءاً 

ة قد حدثت �æ دونما أن أدرك ذلك.  كث��

تغي�Ë الفكر

وا َعْن َشْكِلُكْم ِبَتْجِديِد  ُ �  هذه اللحظة: "... بَْل تََغ��
 يجب أن أغ� فكري ��

� ذلك: أن¿�
�îيُع

أَْذَهاِنُكْم." (رومية ١٢: ٢).

 �
�îطلب �

�îنك قد منحت�. أشكرك  �
وا�ن يمكننا أن نقول: أشكرك �نك استجبت لص¬��

� الوقت المناسب.
� سوف أخت�© ذلك ��

�îن�بالفعل. أشكرك 

 �úعندما أص . � ~Iبال �Iهذا ليس ت´عباً بالنفس: الت¬عب بالنفس هو محاولة إقناع نف

يمان.  Óبوعد، فسيكون لدي أساس إلهي لتغي�� فكري، لقد حصلت عú اÓجابة بالفعل با

� أعتمد فقط 
�îأثق به، وأن  �

�îأن i أُظهر �
�îي، فإن � تلك الحالة، إن لم أغي�� تفك��

و��

 . � ~j أي úلن أحصل ع �æكاذباً، وبالتا B أجعل �
�îمشاعري. وبهذا السلوك، فإن úع

. فدائماً ما  � ~j حظ أيمن المهم أيضاً أن أتFف من هذا المنطلق، ح�î إن لم أ

� عبور نهر ا�ردن. كان عú الكهنة أن 
يمان. يريدنا أن نثق به. فكر �� Óورة ا �} B يدمج

� الماء أوً قبل أن ينشق النهر أمامهم. كما كان عú "نُعمان" أن يغطس 
يضعوا أرجلهم ��

� الماء سبع مرات قبل أن ينال الشفاء.
��

127  إلن ج. هوايت، الFاع العظيم، (1911)، ص. 106
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ربما تقول: " أستطيع القيام بذلك،  أتخيل أبداً أن أقوم بذلك." تذكر أنه 

ها. إæ يومنا هذا،  نعرف ما هي الكهرباء، ومع ذلك  ة  يمكننا تفس�� توجد أشياء كث��

نستخدمها جميعاً. كما  نعلم كيف يتعلم ا�طفال الك¬م، ولكنهم جميعاً يتعلمون 

� العالم الطبيعي محاطون عú الدوام بعجائب فوق إدراكنا. إذاً فهل 
التخاطب. "إننا ��

� العالم الروحي أDاراً  نستطيع أن نس�© غورها؟"١٢٨
نندهش عندما نجد ��

 � ِ
� (أمثــال ٣: ٥ – ٦): "تـَـَوك�ْل َعúَ الر�بh ِبــُكلh َقْلِبَك، َوَعúَ َفْهِمَك َ تَْعَتِمْد. ��

لُنفكــر ��

طاً واضحاً من B من أجل الحصول  ~D ُم ُســُبَلَك." نجــد هنا hُطرُِقــَك اْعِرْفــُه، َوُهَو يَُقو hُكل

ط هو أيضاً وصية. إن لم نكــن متأكدين أننا أتممنا  ~D وعــده بتقويم ُســبلنا. كل úعــ

 úبأن الرب ســوف يســتجيب لنا ع � �Oمن أجل الرغبة، مع اليق �úوط ، فعلينا أن نص ~Ôال

الفور. "... ولكن إن كنت "مســتعداً ل�Z تكون راغباً"، فســوف يقوم الرب بالعمل من 
أجلك..."١٢٩

 ،B بوعد �úبسيط ربما يمكنه أن يساعد: هل ندرك ما الذي نقوم به عندما نص � ~j

� أن ص¬تنا قد استجيبت؟ إننا نجعل B كاذباً. 
وط، ومع ذلك نشك �� ~Ôبعد أن نتمم ال

. وبعد ذلك ثق. �
حاشا لنا أن نقوم بذلك، صل: أؤمن يا رب، أعن ضعف إيما��

لن  بية  �  كتاب ال�¾
(توصية أخرى للقراءة: توجد نصائح ثمينة عن الص´ة بالوعود ��

يمان والص´ة".) هوايت تحت عنوان "ا �

الص¯ة من أجل الروح القدس

 مت¬ء بالروح القدس. ولكن علينا أ Ó¬أعتقد أننا لدينا أفضل المؤه¬ت من أجل الص¬ة ل

يمان بوعوده وبأمانته.  Ó� أن يستجيب لنا، بل با
ننI أن ا�مر  يتعلق بجعل B راغباً ��

الوعد بالحصول عÝ الروح القدس

َاٌر  ْ ~Dَمت¬ء بالروح القدس: (لوقا ١١: ١٣): "َفِإْن ُكْنُتْم َوأَنُْتْم أ Óأعطانا الرب وعود رائعة عن ا

َماِء، يُْعِطي  َدًة، َفَكْم ِباْلَحِريh ا5ُب ال�ِذي ِمَن الس� hََدُكْم َعَطايَا َجيتَْعِرُفوَن أَْن تُْعُطوا أَْو

وَح اْلُقُدَس ِلل�ِذيَن يَْسأَُلونَُه؟" Wالر

� هذا الوعد الرائع هو: 
ط �� ~Ôيُقدم لنا أبونا السماوي تعهداً ُملزماً هنا؟ إن ال أ

اسألوا، ومع ذلك، لم يقصد يسوع أن نسأل مرة واحدة فقط، ولكن أن نطلب بإستمرار.

بية، (1903)، ص. 200 128  إلن ج. هوايت، ال��
كات، (1896)، ص. 142 129  إلن ج. هوايت، تأم¬ت من جبل ال�©
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عú الرغم من ذلك، من المهم أن ننظر إæ السياق هنا. يجب أن نقرأ آيات أخرى 

، عú سبيل المثال: � ~Iتتحدث عن نفس ال

 ُB وُح اْلُقُدُس أَيًْضا، ال�ِذي أَْعَطاُه Wُُموِر، َوالر�(أمثال ٥: ٣٢): "َونَْحُن ُشُهوٌد َلُه ِبهِذِه ا

ِلل�ِذيَن يُِطيُعونَُه."

ط هنا هو: الطاعة. نرى هنا أنه  يمكننا أن نعتمد فقط عú آية واحدة: علينا  ~Ôإن ال

� أمر كان مبهجاً 
أيضاً أن ننتبه لسياق الوعد.  يتعلق ا�مر بكوننا قد أطعنا مرة واحدة ��

لنا. بل، يتعلق ا�مر بطاعتنا له: فادينا وصديقنا الرائع. إن الطاعة تخلق السعادة. صِل 

� أن تقوم بكل ما يريده 
كل صباح من أجل قلب ُمطيع. صِل ل�Z يجعلك الرب راغباً ��

طاً مسبقاً جيداً. ~D تحقيق ذلك بكل تأكيد. هذا يخلق úمنك، سوف يساعدك الرب ع

َْب." ْ ~Ôََوي � �æَ(يوحنا ٧: ٣٧): "ِإْن َعِطَش أََحٌد َفْلُيْقِبْل ِإ

� الحصول عú الروح القدس. إن لم تكن لديك الرغبة، أو 
يتعلق ا�مر هنا بالرغبة ��

أن رغبتك قليلة، فعليك أن تُص�ú من أجل الرغبة. إنه طلب بحسب مشيئة B. وسوف 

يُستجاب عú الفور. عندما نطلب من إلهنا الرائع فإنه سوف يخلق فينا "الرغبة والنفاذ". 

� الحصول عú ع¬قة أقرب مع B، ول�Z نُحبه من 
يمكننا أن نُص�ú أيضاً من أجل الرغبة ��

نضمام  Ó� مجيئه القريب وا
� لقاء يسوع و��

كل قلوبنا، وأن نخدمه بفرح، ول�Z تنمو رغبتنا ��

� قراءة كلمة B والتعلم منها، وكذلك من أجل مساعدة والتأهل 
لملكوت B، الرغبة ��

. � �Oخ¬ص الهالك �
للمساعدة ��

. َقاَل  kَكَما َقاَل اْلِكَتاُب، تَْجِري ِمْن بَْطِنِه أَنَْهاُر َماٍء َحي ، � (يوحنا ٧: ٣٨ – ٣٩): "َمْن آَمَن �©ِ

َ أَْن يَْقَبُلوُه..." � �Oوِح ال�ِذي َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِبِه ُمزِْمِع Wهَذا َعِن الر

طان  ~D هما ،iيمان. نرى هنا أن إيماننا بيسوع المسيح، وثقتنا با ط هنا هو: ا � ~Ôال

يمان  Óمهمان من أجل الحصول عú الروح القدس. ولكن عندما نُص�ú بالوعود، فإن ا

يُصبح سه¬ً.

ُلوا َشْهَوَة اْلَجَسِد."  hوِح َف¬َ تَُكم W(غ´طية ٥: ١٦): "َوِإن�َما أَُقوُل: اْسُلُكوا ِبالر

� B أن أسلك 
� الواقع، يوجد وعٌد لنا هنا، ويتم التعب�� عنه كوصية. عندما يريد��

��

� من الروح القدس. ويُظهر لنا هنا أنه 
� بوضوح أنه يريد أن يم¬���

�îبالروح، فإن ذلك يع

عندما نمت�ú من الروح القدس، فإننا لن نكون عبيداً لشهواتنا فيما بعد. يكÔ الروح 

� حياتنا (رومية ٨: ١ – ٧، وخاصة العدد ٢). من خ¬ل الروح 
القدس سطوة الخطية ��

� بولس، والذي قال عن نفسه: "أَُموُت 
القدس تموت "أَْعَماَل اْلَجَسِد" (رومية ٨: ١٣). فكر ��
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:الص¬ة بوعود �úختبار العم Óالفصل الخامس١٠٠ مفتاح ا

ٌ هاٌم جداً أ نكون تحت طغيان أعمال الجسد (غ¬طية ٥: ١٨ – ٢١)،  � ~Iُكل� يَْوٍم." إنه ل

بل با�حرى أن نُنمي ثمر الروح (غ¬طية ٥: ٢٢).

اق حياتنا من خ¬ل تجميع المناظ��  يمكننا أن نُصّور عدم قدرة الخطية عú إخ��

 يتجمع الغبار حول العدسات، يجب أن يزيد الضغط داخل الغرفة. مما  �Zّة. ل المك�©

� أن الهواء يتحرك إæ الخارج عند فتح الباب. ف¬ يمكن للغبار أن يدخل إæ الداخل. 
�îيع

ُلوا َشْهَوَة اْلَجَسِد." (المزيد  hمن الروح القدس، "َف¬َ تَُكم �úيحدث، عندما نمت � ~Iنفس ال

� الجزء تحت عنوان: "هل يمكن للشخص أن يظل 
من المعلومات حول هذا الموضوع ��

� نهاية الفصل.
روحياً؟" ��

 � ِ
ِة ِبُروِحِه �� َ َمْجِدِه، أَْن تََتأَي�ُدوا ِباْلُقو� �îيُْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغ ْ �Zَ(أفسس ٣: ١٦ – ١٧، ١٩): "ِل

ِة  � اْلَمَحب� ِ
ُسوَن �� hُلوَن َوُمَتأَس hُقُلوِبُكْم، َوأَنُْتْم ُمَتأَص � ِ

يَماِن �� ِÓنَْساِن اْلَباِطِن، ِلَيِحل� اْلَمِسيُح ِبا ِÓا

".ِB ِمْلِء hُكل æَتَْمَتِلُئوا ِإ ْ �Zَِل ...

ربما لم ن¬حظ أية قوة منذ وقٍت طويل. ربما يكون ا�مر مثل الطبيعة. حيث تكون 

� عملية 
ة تعمل �� � فصل الربيع. توجد قوى كب��

اء �� �Fالشتاء وخ �
ا�شجار عارية ��

التنشيط تلك.  يمكننا أن نراها أو أن نسمعها. ولكننا نرى النتيجة. هكذا كان ا�مر 

� قوة فائضة.
�îنه يعطي�. أشكر الرب  �æ بالنسبة

� أجسادنا. إنها موجوده، 
مثاٌل آخر: نعرف منذ عقود طويلة أنه توجد تيارات كهربائية ��

ولكننا  ندرك وجودها.

(أفسس ٥: ١٨): "اْمَتِلُئوا ِبالرWوِح" أو "اجعلوا أنفسكم دائماً وباستمرار مملوءين مجدداً 
من الروح."١٣٠

 �æِ وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم، َوتَُكونُوَن Wَحل� الر َ �îًة َم ُكْم َسَتَناُلوَن ُقو� (أعمال ١: ٨): "لِكن�

ُشُهوًدا..."

ة  أُمر الت¬ميذ أن ينتظروا حلول القوة. لم ينتظروا بدون عمل. "وقد صú الت¬ميذ بغ��

� لمواجهة الناس وأن يتحدثوا أثناء اتصاتهم اليومية،  �Oأن يكونوا مؤهل � �Oعظيمة طالب

بكلمات من شأنها أن تقود الخطاة إæ المسيح. وإذ طرحوا عنهم كل الخ¬فات وكل تطلع 

كة مسيحية وثيقة."١٣١يمكننا أيضاً أن نص�ú بهذا الوعد. ~D �
إæ السيادة، اتحدوا معاً ��

 Lüneberg, 1999), S.) (إتباع خطوات الروح القدس) Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes  130
101

131  إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، ص. 30
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:الص¬ة بوعود �úختبار العم Óالفصل الخامس١٠٢ مفتاح ا

ما الذي يقوله القساوسة

. �
��بلغت غاية خدم

الرب صالٌح جداً وقد باركنا من خ¬ل هذا الكتاب الرائع. أنا قس متقاعد. عندما قرأت 

� بأكملها. قرأته أربع مرات وعقدت ث¬ث ندوات بعنوان 
ّ حيا�� هذا الكتاب للمرة ا�وæ، غ��

� قد 
�îخطوات نحو نهضة شخصية. وبعد المجموعة الثانية من الندوات، شعرت بأن

." �
�î٢٦١١١٨ من "بابوا نيوجي .P.J . �

�îغاية خدم æوصلت إ

يمكنك الحصول عÝ كتاب خطوات نحو نهضة شخصية من خ¯ل الرابط:

www.revivalandreformation.org والتابع للمجمع العام

. لقد  �æ ًلقد بوركت بكتاب خطوات نحو نهضة شخصية، فقد كانت قراءته اختباراً رائعا

، وبعد قراءته عدة مرات خ¬ل ث¬ثة أشهر، شاركت تلك الرسالة مع عدة  �
ت حيا�� ّ تغ��

ونية للكتاب عú جميع القساوسة خ¬ل إجتماع الخدام  لك�� Óكنائس. كما مررت النسخة ا

بالحقل [يضم الحقل ٨٠,٠٠٠ عضواً].

وجدت الكتاب عú موقع Revival and Reformation التابع للمجمع العام. كنت أبحث 

عن أفكار قيمة لنهضة روحية. ووجدت هذا الكتاب باللغة "السواحيلية"، واستخدمته 

. أص�ú ل�Z يصل ذلك النور إæ كل القادة، والقساوسة  �æ أثناء النهضة. كانت تجربة رائعة

� الكنائس.
وا�عضاء ��

١٤٠# Fق أفريقيا – مخت ~D/انيا � L.M. ٠٨٠٧٢٠١٩ من ت��

� أعرف ا��مر جيداً. كنت مخطئاً.
��� اعتقدت أن

��توقفت عن القراءة ��ن

� حصلت عú هذا 
�îأشكر الرب من أجل كتاب خطوات نحو نهضة شخصية... أتذكر أن

� أعرف 
�îاعتقدت أن �

�îن�� توقفت عن قراءته 
�îولكن ،( �

� شهر يناير (كانون الثا��
الكتاب ��

ا�مر جيداً بالفعل. لقد كنت مخطئاً جداً. ثم، عندما طلبت المعمودية بالروح القدس 

ونية لهذا الكتاب. كنت  مرة أخرى، منذ ث¬ث أو أربع أسابيع، أرسل �æ صديق نسخة إلك��

 úالوقت الذي كنت أحتاج إليه بشده. وعندما قرأته، ركعت ع �
� تلقيته ��

�îن�متحمساً جداً 

� هذا الجانب الهام 
� سمحت لنف�I أن أُهمل ��

�îن� �æ أن يغفر B وطلبت من ، �
�îركب

� مرة أخرى للرب، 
� يوم السبت، ُصمت وصليت، وسلمت حيا��

. با�مس، �� �
من حيا��

� أن أخدمه فيه. 
� وأن يُظهر �æ بالتحديد المجال الذي يريد��

�îوطلبت منه أن يستخدم

ة كل شهر... أؤمن أن ذلك فرصة رائعة �æ ل�Z أشارك تلك  يتطلب عم�ú السفر إæ ب¬د كث��

١٠٩# ، � �Oمن الفلب  M.A. EEخوات. ١٣٠٥١٨�الرسالة الهامة بقوة الروح القدس مع ا�خوة وا
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١٠٣

ع خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ال

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

ستجابة لتلك الص¬ة؟ Ó١. عندما نطلب الوعود بالص¬ة، لماذا ينبغي علينا أن نتوقع ا

� سوف أحصل عليه؟
�îأؤمن أن ٢. ما الذي أقوله i عندما أطلب وعد بالص¬ة، و

 

� الوعود؟ وما هو الفرق بينهما؟
�î٣. ما هي فئ

٤. أذكر بعض الوعود الخاصة بالروح القدس؟

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •

من أجل أن يم¬�ك B من الروح القدس.. ١

ل�Z تتقوى ص¬تك من خ¬ل طلب الوعود.. ٢

اشكر الرب �ن كلمته  تعود فارغة.. ٣
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:الص¬ة بوعود �úختبار العم Óالفصل الخامس١٠٤ مفتاح ا

 ي   
    

 الر ال

�توجد نتائج إيجابية...؟

 �
� أن يمت�ú من الروح القدس. كان يعا��

كان هناك شاباً يبحث عن نصيحة، حيث كان يرغب ��

� فعلت ذلك 
�îأعتقد أن بشدة. سأله القس: "هل سلمت إرادتك بالكامل i؟" فأجاب "

مت¬ء من  Óبشكل كامل."، أجاب القس: "حسناً، لن يجدي ا�مر شيئاً أن تص�ú [من أجل ا

� أن تفعل ذلك ا�ن؟" أجاب 
الروح القدس]، قبل أن تُسلم إرادتك بالكامل i. هل ترغب ��

� أن يقوم B بذلك من أجلك؟"  "نعم" "حسناً أطلب 
الشاب: " أستطيع". "هل ترغب ��

� خاضعاً بالكامل 
�îاجعل . �

� إراد��
منه القيام بذلك." صú الشاب: "يارب، تحكم أنت ��

� اسم يسوع." سأله القس 
� الشخصية. أطلب ذلك ��

� التخ�ú عن إراد��
�� �

رادتك. ساعد�� Ó

ٌ؟" أجاب: "بالتأكيد، لقد طلبت من B شيئاً بحسب إرادته، وأنا  � ~j بعد ذلك: "هل حدث

� قد حصلت بالفعل عú ما صليت من أجله (١يوحنا ٥: ١٤ – ١٥). 
�îوأن ، �æ واثق أنه استجاب

." أجابه القس: "وا�ن صل من  �
نعم – لقد تحقق ذلك بالفعل – لقد تخليت عن إراد��

� ا�ن 
مت¬ء من الروح القدس]. فصú قائ¬ً: "يا رب، عمد�� Óأجل معمودية الروح القدس [ا

١٣٢".i الفور عندما سلم إرادته úاسم يسوع" وتحقق ذلك ع �
�� �úبروحك القدوس. أص

ا��خت¯ف الكب�Ë قبل وبعد

� كنت عú علم بالص¬ة بوعود منذ وقت طويل، وقد استخدمت ذلك 
�îالرغم من أن úع

� اعتقدت لسنوات طويلة 
�îأن ت استجابات رائعة للص¬ة، إ � مواقف خاصة، واخت�©

��

عتماد عú وعوٍد معينة. أعرف أن  Ó� أن اطلب الروح القدس ببساطة دون ا
أنه من الكا��

 æأريد أن أقول أن ذلك أمراً خاطئاً. ولكن عندما أنظر إ ين لديهم نفس الرأي.  الكث��

� صليت بهذه الطريقة بدون وعود. أص�ú ا�ن، لعدة 
�îن�اختباري الخاص، أشعر بالندم 

� قد امت¬�ت 
�îبأن � �Oاليق úبعد الص¬ة أحصل ع �

�îأن �îسنوات، بوعوٍد للروح القدس، ح

ين ا�ول)، ٢٠١١ أدركت  ~Ô٢٨ أكتوبر (ت �
من الروح القدس. ومن خ¬ل إختبار مررت به ��

� الصفحة التالية).
، قبل وبعد (المزيد �� �

الفرق الكب�� الذي طرأ عú حيا��

Reuben A. Torrey, Der Heilige Geist – Sein Wesen und Wirken (Frankfurt, 1966), S. 150  132

اليوماليوماليوماليوماليوماليوم

ال ال ال ال ال ال 
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١٠٥

� مع B أك�~ ترابطاً، كما أصبح يســوع 
�îبالوعود، أصبحت ع¬ق �úمنــذ أن بــدأت أص

، أســتطيع أن أربط ذلك  �Vليس ذلك مجرد شــعور شــخ . �
� حيا��

قريباً �æ وتعّظم أك�~ ��

 : �úبما ي

عندما أقرأ الكتاب المقدس، أحصل عادة عú أفكار مشِجعة وجديدة. 	

� {اعي مع الخطية 	
أستطيع أن أظل منتFاً ��

، وأحصل من خ¬له عú فرٍح عظيم. 	 �æ أصبح وقت الص¬ة هاماً جداً بالنسبة

	 . �
يستجيب B للكث�� من صلوا��

أشعر بسعادة أك�© و"شجاعة" أك�~ (أعمال ٤: ٣١) لمشاركة يسوع مع ا5خرين. 	

� يديه. 	 �Oمان ب�أحيا سعيداً من خ¬ل نعمة B وأشعر با

� الغالية مريضة وعاجزة لمدة أربع سنوات، ثم توفت  	
�îمرحلة صعبة – كانت زوج �

��

� من الداخل.
� إلهنا بشكٍل رائع وقوا�� ©� �îاعت –

	 . �æ B منحها �
�îأدركت العطايا الروحية ال

نتقاد ا5خرين.  	 Óرتياح عندما أستمع  Óتوقف النقد. أشعر بعدم ا

� الص¬ة 
� هدوء. شعرت به �ول مرة عندما قضيت وقتاً يومياً ��

لقد حدث التغي�� ��

من أجل الروح القدس بوعود الكتاب المقدس. منذ ذلك الوقت، أخت�© نوعاً مختلفاً من 

� ا�ن أخت�© سعادة وقوة. 
�îالسابق ُمرهقة وصعبة، ولك �

�� B مع �
المسيحية. كانت حيا��

� الشخصية بسبب افتقاري للروح 
� حيا��

� تكبدتها ��
�îسف من أجل الخسائر ال�أشعر با

� خدمت بها. عندما أدركت 
�îالكنائس ال �

� و��
�îزواجي وعائل �

القدس، من أجل الخسائر ��

ذلك، طلبت من B المغفرة.

مع ا�سف، صحيٌح أننا  نستطيع أن نقود أي شخص إæ أبعد مما قد وصلنا إليه 

� العائلة والكنيسة، تجعل 
بأنفسنا. علينا أن نتذكر أيضاً أن النقائص الشخصية ل¬�فراد ��

ا�مر أك�~ سوءاً.

� (٢بطرس ١: ٣  - ٤) أنه من خ¬ل ع¬قة قوية مع يسوع يمكننا "ال�ِذي َدَعانا... 
نقرأ ��

ِة." لِهي� ِÓَكاَء الط�ِبيَعِة ا َ ُ ~D وا ِبَها ُ ْ تَِص�� �Zَِميَنَة، ِل اْلَمَواِعيَد اْلُعْظَمى َوالث�

� ذلك أيضاً أن الروح القدس يُمنح �æ من خ¬ل الوعود. يمكنك تشبيه الوعود 
�îيُع

� من صاحب الرصيد، يمكننا أن 
�Vفية. عندما نُقدم شيك ممFبدف�� الشيكات الم

نسحب من رصيد شخٍص آخر. كأبناء B (يوحنا ١: ١٢) يمكننا أن نسحب يوميا من خ¬ل 

� من يسوع. لن يُجدي ا�مر إذا قدمنا شيكات خاصة بنا نحن، 
�Vالشيك (الوعود) المم

ح�î وإن كانت مصنوعة من ِقَبل فنان. نحتاج أن يكون الشيك ممضياً من صاحب الرصيد.

� كلمة B. لماذا 
هناك سبباً آخر يمكنه أن يُشجعنا عú الص¬ة بوعود. هناك قوة ��
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:الص¬ة بوعود �úختبار العم Óالفصل الخامس١٠٦ مفتاح ا

؟ لماذا دافع عن نفسه وانتهر  صú يسوع عú الصليب ث¬ث مرات بكلمات من المزام��

 (٤: ٤، ٧، ١٠ �îم) ية؟ � ال�©
الشيطان بآياٍت من الكتاب المقدس خ¬ل تجربة إبليس له ��

 ".ِB َكِلَمٍة تَْخُرُج ِمْن َفِم üنَْساُن... ِبُكل ِÓقال: "يَْحَيا ا

 B كلمة �
� كلمة B. "ففي كل أمر وكل وعد ��

يسوع الخالق، كان يعلم أن هناك قوة ��

نسان أن يُطيع ا�مر وبالتا�æ يتحقق  Ó¬بواستطها يمكن ل �
�îونفس حياته ال B توجد قوة

 �úكل وعد. عندما نص �
له الوعد."١٣٣يا له من تFيح رائع، إن قوة B وحياته موجودان ��

 � ِ
�îال� � ِ

�îهَكَذا تَُكوُن َكِلَم" :B صلواتنا. نقرأ عن كلمة �
�� B بوعود، فإننا نستخدم كلمات

� َفاِرَغًة..." (إشعياء ٥٥: ١١). �æَتَرْجُع ِإ َتَْخُرُج ِمْن َفِمي. 

 �úأخطــط مــن أجل الص¬ة للروح القدس فقط مــن خ¬ل الوعود. عندما أص

� بعدمــا طلبت الروح القدس قد حصلت عليه بالفعل بحســب 
�îبالوعــود، أعــرف أن

ــا نَْعَلُم أَن�ُه َمْهَما َطَلْبَنا يَْســَمُع َلَنا، نَْعَلُم  � (١يوحنــا ٥: ١٥): "َوِإْن ُكن�
�� B كلمــة �

الوعــد ��

� أتم�î أن تُســتجاب 
�îبدون وعد، فإن �úَطَلْبَناَها ِمْنُه." عندما أُص  ِ

أَن° َلَنــا الطüِلَبــاِت ال°ــ¿¾

� ص¬ة كهذه وإختبار يومــاً مباركاً، بدً من أن تتذمر 
. مــن ا�فضــل بذل الوقت �� �

صــ¬��

� المساء.
من الفشــل ��

: "لم أكن أعرف أنه من الممكن أن يكون هناك  ونياً ُكتب بفرح كب�� تلقيت خطاباً إلك��

� الخاصة" أو إذا صليت 
اً إذا صليت لقيادة B خ¬ل اليوم مستخدماً "كلما�� فرقاً كب��

. وأنا أؤمن بها دائماً.  �æ بوعوٍد من الكتاب المقدس. لقد كانت الوعود مهمة دائماً بالنسبة

� مع يسوع ا�ن 
� طلب تلك الوعود يومياً. لقد اكتسبت حيا��

� أخفقت من ذي قبل ��
�îولك

بعداً أعمق، وأك�~ سعادة وثبات وهدوء. أشكر B من أجل ذلك."١٣٤

لهذا السبب، قررت أن أشارك اختباراً عن الص¬ة بوعود من أجل الروح القدس. من 

ًة.  ~Dمبا B نفسنا من كلمة�ها. من المهم أن نتعلم الص¬ة  الطبيعي أنه يمكن تقص��

ولكن النقطة الرئيسية هي أن إيماننا يُقوى عن طريق الوعود ح�î أنه بعدما ننتهي من 

� بأننا قد حصلنا بالفعل عú الروح القدس. إننا ننال الروح  �Oالص¬ة يكون لدينا اليق

القدس عندما نؤمن بما نصليه.

� أن يعيش فينا عن طريق الروح القدس (١يوحنا ٣: ٢٤، يوحنا ١٤: 
يسوع نفسه يرغب ��

� النفس."١٣٥تلك القوة 
٢٣). تقول إلن هوايت: "إن تأث�� الروح القدس هو حياة يسوع ��

ْ يُْعِطَيُكْم  �Zَون متاحة أيضاً لنا. ونقرأ أيضاً: "ِل ت بطرس، وبولس وآخرون كث�� ّ � غ��
�îال

نَْساِن اْلَباِطِن." (أفسس ٣: ١٦). ِÓ� ا ِ
ِة ِبُروِحِه �� َ َمْجِدِه، أَْن تََتأَي�ُدوا ِباْلُقو� �îِبَحَسِب ِغ

عظم، (1900)، ص. 19
�

133  إلن ج. هوايت، الملعم ا
� لـ "هـ. هاوبيل س��� إس

و�� 134  بريد إلك��
دفنتست، مجلد 6 (هاجرستاون، 1980)، ص. 1112

�
135  المحرر فرانسيس د. نيكول، كتاب تفس�� ا
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١٠٧

يمان، والفرح، والقوة، والمحبة،  Óمت¬ء من الروح القدس هو مفتاح حياة ا Óإن ا

ي�ٌة." hُهَناَك ُحر hالخطية. "...َوَحْيُث ُروُح الر�ب úنتصار ع Óوا

ين من أعضاء الكنيسة يوميا بالص¬ة  : "يقوم الكث�� �úتلقيت رسالة مكتوٌب فيها ما ي

� بهذا الشكل طوال الخمسة 
�îمع صديق �úمجموعات زوجية. كنت أص �

حة �� المق��

ل أيضاً،  � � الم��
أشهر الماضية. لم تطور ا�مور من الناحية الشخصية وحسب، ولكن ��

� ينتج 
�îالكنيسة – ليس بالطريقة ال �

� النواحي الروحية و��
� الع¬قات، والزواج، و��

و��

� هدوء، وبشكل طبيعي. لقد اندهشنا، ورأينا 
ة، ولكن التغي�� يحدث �� عنها {اعات كب��

، إذ نشعر  � يمكن أن تجعل الحياة أسهل بكث��
�îوال ،B أنه عملية توضيح من úذلك ع

١٣٦". اب من B أك�~ وأك�~ ق�� Óبا

نسان أن يظل روحياً؟ هل يستطيع ا��

" عن طريق  نعم، عندما  نسمح للتشكك بأن ينمو بداخلنا، وبأن نتنفس روحياً: "الزف��

نتفاع بمحبة B وغفرانه، وبتجديد صلواتنا  Óاف بخطايانا و"الشهيق" عن طريق ا ع�� Óا
مت¬ء من الروح القدس.١٣٧ Óيمان من أجل ا Óبا

إن ا�مر يُشبه ع¬قتنا بأبناءنا. عندما يكون الطفل غ�� مطيع، فإنه  يزال طفلنا. ولكننا 

� الع¬قة. ربما  يستطيع الطفل أن ينظر إæ أعيننا. يمكن تصليح 
نشعر باÓضطراب ��

اف. ع�� Óهذا اÓضطراب من خ¬ل ا

� لـ "هيلموت هاوبيل: إي إس.
و�� 136  بريد إلك��

Helmut Haubeil & Gerhard Padderatz, Gott, Geld & Glaube (Eckental, 2009), p. 97  137

SPR Body AR.indd   107 11/24/20   2:59 PM



:الص¬ة بوعود �úختبار العم Óالفصل الخامس١٠٨ مفتاح ا

نموذج للص¯ة بالوعود من أجل التجديد اليومي لعطية الروح القدس

� قلبك (أمثال 
آبانا السماوي، أ�Ï̧ إليك باسم مخلصنا يسوع. لقد قلت: أعط�¹

٢٣: ٢٦) أريد أن أقوم بذلك ا��ن بأن أخضع لك اليوم نف�ä وكل ما أملك.١ 

أشكرك ��نك استجبت بالفعل لهذه الص�ة بحسب مشيئتك، ��ن كلمتك تقول أننا 

إذا صّلينا بحسب مشيئتك نعلم أن طلبتنا قد استجيبت بالفعل (١يوحنا ٥: ١٥). 

كما وعدت أيضاً بأنك لن ترفض أي شخص يأ�Ï̧ إليك (يوحنا ٦: ٣٧).

َدًة،  ìاٌر تَْعِرُفوَن أَْن تُْعُطوا أَْو�ََدُكْم َعَطاَيا َجي َ ْ �ðَيقــول يســوع: «َفِإْن ُكْنُتْم َوأَنُْتــْم أ

وَح اْلُقُدَس ِللöِذيَن َيْســأَُلونَُه؟» (لوقا  ــَماِء، ُيْعِطي الر÷ öِذي ِمَن السöا�×ُب ال ìَفَكْم ِباْلَحِري

.(١١: ١٣

� بك (يوحنا ٧: ٣٨ – ٣٩)،  كما قلت أيضاً أنك ستمنح الروح القدس للمؤمن��

الذين ُيطيعونك (أعمال ٥: ٣٢)، والذين يسمحون للروح القدس أن يجددهم 

. من  � بحسب الروح (غ�طية ٥: ١٦). تلك هي رغب�¹̧ (أفسس ٥: ١٨) السالك��

� السماوي بإخ�ص  ÅÏولهذا السبب أطلب منك يا أ . فضلك، اصنع ذلك من أج��

 �
� الروح القدس اليوم. حيث أن تلك هي مشيئتك، أشكرك ��نك منحت�¹

أن تمنح�¹

لهية ع� الفور، إذ  � تلقيت محبتك ا��
�Ï�� الروح القدس ا�×ن (١يوحنا ٥: ١٥). أشكرك

وِح اْلُقُدِس اْلُمْعَطى َلَنا.»  � ُقُلوِبَنا ِبالر÷ ِ
َة °ِ َقِد انَْسَكَبْت �� öَمَحب öَن

تقول كلمتك: «��

 «. � ِÏ̧ öَيا ُقو ، َك َيا َرب÷ (رومية ٥: ٥ ، أفسس ٣: ١٧) أريد أن أردد مع المرنم: «أُِحب÷

� أستطيع أن أحب أخو�Ï̧ الب¿� بمحبتك.
�Ï�� (مزمور ١٨: ١) أشكرك

أشكرك ��نه من خ�ل الروح القدس قد انك¿ت سطوة الخطية بداخ�� (رومية 

� اليوم من الخطية ومن العالم، 
� واحم�¹

�Ï٨: ١٣، غ�طية ٥: ١٦). من فضلك انقذ

� من التجربة، وإن تطلب ا��مر، 
�Ïانقذ ، � � الحماية من الم�ئكة الساقط��

امنح�¹

� من طبيع�¹̧ الخاطئة السالفة (١يوحنا ٥: ١٨).
� وخلص�¹

انتشل�¹

� ل�Ö أكون شاهداً لك بالكلمة وبالفعل (أعمال ١: ٨). أمجدك 
�Ïمن فضلك ساعد

. � . أم�� �Ï̧وأشكرك ��نك استمعت لص�

� مع المسيح، والذين يقولون: يا رب أنا وكل ما أملك لك، هم وحدهم الذين  �O1 «فالذين يريدون أن يكونوا عامل
ف بهم عú أنهم أبناء وبنات B.» إلن ج. هوايت، مشتهى ا�جيال، (١٨٩٨)، ص. ٥١٠ سُيع��
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١٠٩

لكن الشخص يمكن أن يعود لطبيعته الجسدية مرة أخرى مع الوقت.  يتحدث 

الكتاب المقدس عن "الخ¬ص مرة واحدة وإæ ا5بد".  تزال طبيعتنا الخاطئة قائمة. "لم 
� و رسول ادعى لنفسه العصمة من الخطية."١٣٨ ©îيوجد ن

� قلوبنا، تنكÔ سلطة الخطية 
ولكن من خ¬ل الحياة مع الروح القدس وبوجود يسوع ��

� المسيح يسوع وحده "ال�ِذي َصاَر 
ل�Z نحيا حياة مسيحية سعيدة وقوية. إن برنا هو ��

َلَنا ِحْكَمًة ِمَن Bِ َوِبرlا َوَقَداَسًة َوِفَداًء." (١كورنثوس ١: ٣٠). إن هذا الموضوع الهام وارد 

� يسوع، الفصل الثالث: "يسوع يثبت فيك".
� كتاب اثبتوا ��

بالتفصيل ��

همال المستمر لحياتنا الروحية،  Óإذا تحولنا للطبيعة الجسدية مرة أخرى عن طريق ا

� انتظارنا.
� أن نتنفس روحياً، يمكننا أن ندرك أن فادينا المحب ��

أو عن طريق الفشل ��

� أن 
� يمكننا من خ¬لها أن نتجدد بنعمة B، ونأمل ��

�îمن المهم أن نعرف الطريقة ال

� حالته الجسدية.
نحيا حياة روحية إæ ا5بد.  يضطر أي شخص إæ أن يظل ��

ولكن تذكروا بشكل خاص وبشكل عام ما قاله "راندي ماكسويل": "أهل نعتقد أن 
قيامة كنيسة B من شبه حالة اÓحتضار الروحي يمكن أن تتحقق بدون جهد؟"١٣٩

ين وشكرنا لذبيحة  � المستقبل، خ¬ص الكث��
الحياة ا�فضل هنا والحياة ا5بدية ��

� الصباح 
يسوع العظيمة جميعها تستحق العناء. ا�مر الهام هو أن نلتقي مع إلهنا ��

للعبادة. هنا فقط يدعمنا B بالقوة.

نقرأ ما ي�Ý عن يوحنا الرسول

� حّب سيده 
ت يوماً فيوماً إæ أن ن�I نفسه واستغرق �� � المسيح، وتقو�

"فارتكزت عواطفه ��

� قالبه، وليخلق فيه بالروح القدس قلباً 
العظيم، فسّلم طبيعته الحادة إليه ليصّبها ��

اً كام¬ً شام¬ً. إن هذه النتائج ت¬زم أكيدا كل إتحاد  ّ بمحبتِه صفاتِه تغي�� جديداً، وليغ��

� القلب ومحبّته تخضع النفس، فتسمو ا�فكار إæ السماء 
بالمسيح، فم�î حّل المسيح ��

١٤٠".B æوتعلو الرغائب إ

 ، �
يَعِتَك." (مزمور ١١٩: ١٨). أشكرك �نك تقود�� ِ َ ~D َفأََرى َعَجاِئَب ِمْن � � َ

�îاْكِشْف َعْن َعْي"

� أن أقول: "أَبَْتِهُج أَنَا ِبَك¬َِمَك َكَمْن َوَجَد َغِنيَمًة َواِفرًَة."
�îويمكن

138  إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، (1911)، ص. 399
، (باسيفيك برس، 1995)، ص. 158 �©îشع ú139  راندي ماكسويل، إذا ص

140  إلن ج. هوايت، طريق الحياة، (1892)، ص. 63
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:الص¬ة بوعود �úختبار العم Óالفصل الخامس١١٠ مفتاح ا

م  و  ال و  و  ال و     

وا ا ا  الو 

واعي   و 

و  ل

ع   وا ا ا ل 
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١١١

خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ال

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش
� البداية، ربما 

أدعوك لطباعة نموذج الص¬ة. ووضعه حيثما تقوم بعبادتك الصباحية. ��

يبدو ا�مر غريباً أن تتلو ص¬ة مكتوبة. اقرأ الص¬ة، وصل الص¬ة الموجودة، ومع الوقت 

سوف تعتاد عú ا�مر.

١. لماذا  ينبغي أن يكون لنا أية تحفظات عú الص¬ة المكتوبة؟

� الص¬ة؟
٢. ما هي نتائج طلب الوعود ��

� ترجمات مختلفة 
� الص¬ة ��

اح: قم بدراسة ا5يات الرئيسية عن طلب الوعود �� ٣. اق��

للكتاب المقدس. (١يوحنا ٥: ١٤، ١٥ و ٢بطرس ١: ٣، ٤).

٤. لماذا يستحق ا�مر أن تضع نفسك كل يوم تحت حماية B؟

؟ � �Oجسدي � �O٥. كيف يمكننا أن نظل مسيحي

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •

من أجل أن يم¬�نا B من روحه القدوس اليوم.. ١

ل�Z نضع أنفسنا كل يوم تحت حماية B الخاصة.. ٢

٣ .. � �Oثابت � �Oروحي � �Oنكون مسيحي �Zل
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� تنتظرنا؟
�îختبارات ال Óما هي ا الفصل السادس١١٢

الفصل السادس

 ما هي اإلختبارات
اليت تنتظرنا؟

ا   ي    ا 
   

إختبار أخ

 . �
� حيا��

� من أجل إنسكاب الروح القدس �� �Oالماضي � �Oكل يوم خ¬ل العام �úكنت أُص"

ي مع B [خ¬ل ذلك  ّ بقدر أك�© كل يوم. كان س�� �
� هي أن يحيا يسوع ��

�îكانت طلب

 �
� (غ¬طية ٥) أك�~ وضوحاً ��

الوقت] مدهشاً. أصبحت ثمار الروح القدس المذكورة ��

� بالروح 
� وأن يُجدد��

� حيا��
ّ، وأن يصنع مشيئته �� �

� منذ طلبت أن يحيا يسوع ��
حيا��

� مشاركة المسيح مع 
� قراءة الكتاب المقدس، و��

القدس يومياً. أصبح لدّي سعادة بالغة ��

 ّ � الص¬ة من أجل ا5خرين. باÓضافة إæ ذلك تغ��
ا5خرين، كما أصبحت لدي رغبة قوية ��

 �
�îوطلب B اليومي عن �

~îبح úأنه تأكيد ع úبشكل جذري. أرى كل ذلك ع �
أسلوب حيا��

اليومية من أجل الحصول عú الروح القدس." س. هـ.

مت´ء من الروح القدس لمدة ستة  وشارك أيضاً: "أشجعكم عÎ الص´ة يومياً من أجل ا �

أسابيع، ولت´حظوا ما الذي سيحدث."

إختبار شخ�ß من "دوايت نيلسون"

. من القس "دوايت نيلسون"، راعي كنيسة "بايون��  �Vنود أن نشارك إختبار شخ

� المجمع العام خطاب ص¬ة لـ ٤٠٫٠٠٠ 
ميموريال" بجامعة آندروز. أرسلت خدمة الص¬ة ��

ك. مش��

اليوم ا 
اليوم ا 
اليوم ا 
اليوم ا 
اليوم ا 
اليوم ا 
اليوم ا 
اليوم ا 
اليوم ا 
اليوم ا 
اليوم ا 
اليوم ا 

عرش عرش عرش عرش عرش عرش 
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١١٣

�
ّ خطوات نحو نهضة شخصية حيا¥� �Ëكيف غ

 �
� وعظي و��

، و�� �
� ص¬��

� بهذا الشكل الكب�� – ��
"لم أكن أتوقع أن يُغ�� ذلك الكتاب حيا��

� الدراسة، والوعظ، 
� قضيتها ��

�îكل السنوات ال �
�� . �

ّ كراز�� تعام�ú مع ا5خرين – لقد غ��

� أحٌد قط أن الكتاب المقدس وإلن هوايت يدعوننا إæ الص¬ة 
�� والتعليم، لم يخ�©

� أن أعمل 
�îاليومية من أجل معمودية جديدة من الروح القدس. كراعي كنيسة، كيف يمكن

وأن أعظ لوقٍت طويل دون أن أدرك هذه الحقيقة الهامة.

� إياه كتاب "هيلموت هاوبيل" خطوات نحو نهضة 
�îولكن هذا بالتحديد ما علّم

ل. ومنذ ذلك الوقت قمت  � شخصية. لقد انتهيت من قراءة الكتاب قبل وصو�æ إæ الم��

. وعظت لسنوات  �
�îوأعضاء كنيس �

�îاسألوا زوج . �
ت حيا�� ّ بقراءته أربع مرات، وقد تغ��

طويلة عن الحصول عú الروح القدس، وعقدت ندوات دراسية عن هذا الموضوع الهام. 

� كل صباح والقيام بما عمله 
� اكتشفت ا5ن الطريقة الصحيحة لمقابلة يسوع ��

�îولك

يته: كان يُص�ú من أجل معمودية جديدة من الروح القدس. ~Ôب �
يسوع ��

. كنت دائماً  � ف بتواضع أن الرب قد وضع معاي�� أعú لحياة الص¬ة الخاصة �© أع��

 �
� قراة الكتاب المقدس، ولكن بالمقارنة، كان الوقت الذي أقضيه ��

� وقتاً طوي¬ً ��
�Vأق

� "مخدعي" 
� الص¬ة ��

� الكث�� من الوقت ��
�V5ن. فأنا أق. انعكس ا�مر ا الص¬ة أقل بكث��

� من خ¬لها.
�îيحدث �Zكلمته ل æوحينها فقط ألجأ إ ،B أتحدث مع �

�îركب úراكعاً ع

 �
�îكنيس �

� فريقي و��
�� �

� المزيد من الحرية والقوة. كما ارتقت قياد��
لقد اكتسبت عظا��

امن). كما  � إæ مستوى أعú. أصبحت فجأة أخت�© المزيد من "الُصدف" (شيئاً ما يُدعى ال��

� تمت "بالصدفة"، 
�îال �

لو كان أحدهم ينسق �æ ا�حداث خ¬ل الصباح والمساء، لقاءا��

� وأحاديث. كأن الروح القدس بذاته يقود ساعات استيقاظي (وح�î ساعات 
و�� بريد إلك��

ت الرب بالفعل كصديق شخ�V ودود. نومي). لقد اخت�©

� مقتنع تماماً أنكم سوف 
�îأنتفع من ذلك بأي شكل. ولك كم بذلك؟ أنا  لماذا أخ�©

� علينا الوصول إæ العالم، جيل  �Oيزال يتع � يسوع قريباً. و
تنتفعون من ذلك. سوف يأ��

كامل بإنجيل ا�بدية.  يمكننا أن نتمم هذه المهمة بمفردنا. يمكننا فقط أن نتم�î تعلم 

ما كان يعرفه يسوع، وأن نمارس ما قام به بولس والرسل ا�ولون. نحتاج إæ "معمودية" 

يومية من الروح القدس من أجل حياتنا وخدمتنا. وسوف نحصل عليها فقط، عندما 

نطلبها يومياً باتضاع.

 úمن أجلكم بينما أقوم بكتابة هذه الكلمات. نحصل ع �úأُص �
�îأعرفكم، ولك أنا 

َاٌر تَْعِرُفوَن أَْن تُْعُطوا  ْ ~Dَكات الموعودة عندما نطلبها. وعد يسوع: "َفِإْن ُكْنُتْم َوأَنُْتْم أ ال�©

وَح اْلُقُدَس ِلل�ِذيَن  Wَماِء، يُْعِطي الر َدًة، َفَكْم ِباْلَحِريh ا5ُب ال�ِذي ِمَن الس� hََدُكْم َعَطايَا َجيأَْو

يَْسأَُلونَُه؟" (لوقا ١١: ١٣) أ تريدون أنتم أيضاً أن تطلبوا الروح القدس؟
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� تنتظرنا؟
�îختباراتال Óالفصل السادس١١٤ ما هي ا

� ".بيا"
أربعون يوماً للص¯ة ��

جمة ونÔ~ كتاب ٤٠ يوماً من الص¬ة والتأم¬ت  � شهر سبتم�© (أيلول) عام ٢٠١٠، قمنا ب��
��"

تحاد. ثم قمنا  Ó. وجعلنا الكتاب متاح لكل أعضاء كنائسنا ع�© ا �
ستعاد للمجئ الثا�� Ó¬ل

� الكنائس 
بعد ذلك بعمل اجتماعات ص¬ة أسبوعية ويومية خ¬ل ا�ربعون يوماً التالية ��

� منازل ا�عضاء، حيث كان الناس يصومون ويُصّلون من أجل إنسكاب منعش 
المحلية و��

للروح القدس.

 ، � �Oأعضاء الكنيسة غ�� العامل . � �Oعضاء المحلي�� ا �Oأثناء ذلك، نمى مناٌخ جديٌد تماماً ب

� خدمة ا5خرين. أولئك الذين كانوا يتعاركون سوياً 
أصبحوا نشطاء، وزادت رغبتهم ��

لسنوات طويلة من أجل أموٍر مختلفة (وتوقفوا عن الحديث مع بعضهم البعض) 

� وضع خطط للتبش�� من حولهم سوياً.
تصالحوا، وبدأوا ��

ين ا�ول) ٢٠١٠، خ¬ل المؤتمر السنوي، تناولنا مبادرة "النهضة  ~Ôأكتوبر (ت �
و��

تحاد الذي نتبعه. Ó� ا
واÓص¬ح". وقبلناها بفرح، ورأينا أنها استكمال لما بدأه B بالفعل ��

تحاد  Ó� موظفي ا �Oكة أقوى، وإتحاد أك�© وفهم إجتماعي أفضل ب ~D لقد شاهدنا
ة Óجتماعات الص¬ة تلك."١٤١ ~Dكنتيجة مبا

� زيوريخ/ سويàا
أربعون يوماً للص¯ة ��

اً بمحتواه. كان عنوانه: ٤٠ يوماً من الص¬ة  ، كتاٌب تأثرنا كث�� � �Oمنفصل ، �
�îتلقيت أنا وقس كنيس

� دار "ريفيو أند 
� من تأليف "دينيس سميث"، تمت طباعته ��

ستعاد للمجئ الثا�� Ó¬والتأم¬ت ل

. �
ّ محتواه حيا�� الد" للطباعة.  يمكن قراءة هذا الكتاب ثم وضعه جانباً. لقد غ�� ه��

� زيوريخ – "وولفسوينكل" (تضم ١٠٠ عضو) باÓحتياج الشديد 
منذ أن شعرت كنيستنا ��

� خريف عام ٢٠١١. أعطانا الكتاب 
للنهضة وللص¬ة، خططنا �ربعون يوماً للص¬ة ��

معلومات مفصّلة وقيمة عن ذلك، إæ جانب ٤٠ يوماً من العبادة اليومية ال¬ئقة.

كة  ~Ôمت¬ء من الروح القدس، الص¬ة، الوعظ، حياة يسوع وال Óكان الموضوع هو ا

الروحية.

ين ا�ول) ٢٠١١، وكان لدينا توقعات هائلة. ولحسن  ~Ô١ أكتوبر (ت �
بدأنا ا�ربعون يوما ��

كاء الص¬ة يومياً للص¬ة، تم إرسال رسائل  ~D الحظ، شارك معظم أعضاء الكنيسة. تقابل

 �
نصّية يومياً وصú البعض من خ¬ل التليفون يومياً. كما اجتمعت إحدى المجموعات ��

السادسة من كل صباح للعبادة والص¬ة.

141  م. تاجكوفسكا، إتحاد جنوب أوروبا، بلجراد، مقتبس من
 www.revivalandreformation.org
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١١٥

كانت ا�ربعون يوماً تجربة  يمكن نسيانها. استجاب B للكث�� من صلواتنا، وخاصة 

� نفس الوقت. 
� كانت تُعقد ��

�îفيما كان يتعلق بحلقات دراسية عن النبوات الكتابية، وال

ون شخصاً  ~Ôة لنا. كان لدينا الكث�� من الزائرين، وقام ع ات بركة كب�� كانت تلك المحا{�

� مارس (أذار) ٢٠١٣: وقد 
بتسجيل أسماءهم من أجل الندوة الدراسية التالية. (المتابعة ��

ون عاماً.) ~Ôزيوريخ منذ ع �
ح�F ٥٠ – ٦٠ زائراً، وهو ما لم يحدث ��

قاد روح B كنيستنا إæ تغ�� مستمر، وإنه من الرائع أن نرى كيف تنمو مجموعاتنا 

� لعقد حلقات دراسية للكتاب  �Oة، وكيف أصبح أعضاء الكنيسة، المتحمس الصغ��

� استمرار عمل 
� رغبة أقوى �� �Oالناس. أصبح لدى المشارك �

المقدس، يجدون اهتماماً ��

 �
روح B. نشكر B من كل قلوبنا ونمجده." "بياتريس إيجر"، من كنيسة ا�دفنتست ��

زيوريخ "وولفسوينكل."

 أربعون يوماً للص¯ة والكرازة
� كولون/ ألمانيا 

��

 �
� الكنائس والمستشفيات ��

. عمل لمدة ٣٨ عاماً �� �úبرازي – �
القس "جواو لوتزي" هو ألما��

� مارس (أذار) ٢٠١٢. ووافق 
� إتحاد تابع لقسم أمريكا الجنوبية. تقاعد ��

ازيل، وكذلك �� ال�©

� الكنائس الناطقة 
ي يد B" ل�Z يعملوا �� ~Ôكولون" كـ "مب" æأن ينتقل هو وزوجته إ

تغالية وا�سبانية. � ال�© �Oباللغت

ة لتشجيع أعضاء الكنيسة ولدعوة  � "كولون" من خ¬ل مجموعة رعاية صغ��
"بدأنا ��

� "كولون". 
ازيل، عقدنا مبادرة ا�ربعون يوماً للص¬ة �� � ال�©

الزائرين. وبناءاً عú تجربتنا ��

تغالية. وكانت المواد متوفرة باللغة ال�©

تغالية وا�سبانية وا�لمانية،  � كانت تتحدث باللغات ال�©
�îبدأت تلك الكنائس، وال

مبادرة ا�ربعون يوماً للص¬ة بÔور. كنا نص�ú يومياً من أجل ١٠٠ شخص من ا�صدقاء 

� الكنيسة. ولم نخ�© 
والمعارف. كانت أسماء أولئك ا�شخاص مكتوبة عú لوحة سوداء ��

أولئك ا�شخاص بأننا نُص�ú من أجلهم ح�î وصلنا إæ اليوم الث¬ثون وح�î الخامس 

� يوم السبت. 
� نفس الوقت لحضور خدمة عبادة خاصة ��

والث¬ثون، وقمنا بدعوتهم ��

ح�F ذلك اÓجتماع الخاص ١٢٠ شخصاً. قام "كريستيان بادوريك"، مسؤل قسم 

� "نوردرهن – ويستفولن" بإلقاء الوعظة. هتف بعض الزائرين بفرٍح 
الخدمات الشخصية ��

عندما رأوا أسماءهم مكتوبة عú اللوحة.

ازيل، بعمل نهضة روحية لمدة ١٥  وبعد ذلك، قام "أنتونيو جونكالفز"، كارز من ال�©

جمة). وكان عنوان النهضة: "اجعل الكتاب  يوماً. تحدث يومياً لمدة ساعة ونصف (بال��

� ليسوع، وكذلك مواضيع أخرى من 
المقدس يُبهرك". كان موضوع الوعظ هو المجئ الثا��

SPR Body AR.indd   115 11/24/20   2:59 PM



� تنتظرنا؟
�îختباراتال Óالفصل السادس١١٦ ما هي ا

تغالية وا�لمانية. كانت  � ال�© �Oاللغت æانيم إ ات وال�� سفري دانيال والرؤيا. تُرجمت المحا{�

هناك جوقة ترانيم وموسيقى جيدة كل مساء. وانتهت كل أمسية بدعوة للمذبح. نحن 

 � �Oأعضاء الكنيسة بحرارة، وخاصة من أجل التابع úممتنون من أجل رد الفعل الرائع. ص

لمبادرة ا�ربعون يوماً للص¬ة.

وا تلك اÓجتماعات.  �Fتتسع كنيستنا لثمانون شخصاً. ولكن أك�~ من مائة شخص ح

� نهاية كل أسبوع، كما كان يح�F حوا�æ ستون شخصاً خ¬ل 
كانت الكنيسة ممتلئة ��

ون بانتظام. وقد قاد ذلك إæ معمودية ثمانية  �Fسبوع. إثنان وث¬ثون زائراً كانوا يح�ا

� نهاية العام تعمد ث¬ثة 
أشخاص، وانضمام أربعة عÔ~ آخرون لدروس المعمودية. و��

عÔ~ شخصاً. 

جم. عرض  حصلنا عú الكث�� من اÓختبارات المدهشة. كان من الصعب إيجاد م��

ة بالكتاب المقدس.  جمة، ولكنه لم يكن عú دراية كب�� � ال��
ُمدرس كاثولي�Z المساعدة ��

� أحد 
، تعرفنا عú سيدة �� . وبعد ذلك بوقٍت قص�� �

�îجم بروتستان فصلينا من أجل م��

� الكنيسة 
تغالية إæ ا�لمانية �� جمة من ال�© تنا بأنها استمتعت بال�� المطاعم، وقد أخ�©

جمة من أجلنا خ¬ل النهضة وكانت من ضمن  الخمسينية. قامت تلك السيدة بال��

المتعمدين.

ابيث" للحضور.  � جمة إذا كان من الممكن أن تدعو صديقتها "إل�� سألت "ماريا" الم��

ت  �Fكولون". ح" �
�� � �Oعضواً من الكولومبي ~Ôة تضم ث¬ثة ع وكانت تقود كنيسة صغ��

ت معها بعض ا�عضاء من كنيستها. ومنذ ذلك الوقت، تعمد إثنان منهم.  �Fالنهضة وأح

ابيث" وعائلتها لفصول دراسة الكتاب المقدس استعداداً للمعمودية. � وا�ن انضمت "إل��

هناك إختباٌر آخر يتعلق بقناة "الرجاء". فقد وجدت سيدة ألمانية قناة "الرجاء" عن 

� ذلك ما قيل عن السبت. دعت 
طريق الصدفة، وتأثرت بما سمعته من خ¬لها، بما ��

� أحد ا�يام، 
� استمع إليها. و��

�îستماع. واستمتع هو أيضاً بالرسائل ال Óزوجها ليشاركها ا

� الطريق رأى ك¬هما فته 
� طريقهما لزيارة والدتها، قررا أن يسلكا طريقاً مختلفاً. و��

��

". وأدركا أنها الكنيسة التابعة لقناة الرجاء.  � �Oدفنتست السبتي�مكتوٌب عليها "كنيسة ا

� يوم السبت، ذهبت السيدة لحضور العبادة. ثم دعت زوجها، ووالدتها بعد ذلك 
و��

نضمام إليها. ومنذ ذلك الوقت، تعمد الث¬ثة جميعاً. Ó¬ل

. انضمت إæ مبادرة  �
إختبار آخر، يتعلق بإحدى ا�خوات من أصل رو�j – ألما��

ت جارتها  انها من الروس. وعندما أخ�© � الص¬ة من أجل ج��
ا�ربعون يوماً للص¬ة وبدأت ��

تها بأنها تبحث عن كنيسة تحفظ يوم السبت  بأنها تص�ú من أجلها، انبهرت جارتها وأخ�©

انها إæ النهضة الروحية. تعمدت إثنتان منهن. ت هي وآخرون من ج�� �Fح . � الكتا�©

ازيل،  � ال�©
� الكنيسة المعمدانية ��

إختبار آخر لسيدة تُدعى "جيان". كانت عضوة ��

SPR Body AR.indd   116 11/24/20   2:59 PM



١١٧

تغالية. ثم تعرفت عú كنيسة  � "كولون" عن كنيسة ناطقة باللغة ال�©
وكانت تبحث ��

ت  ازيل، وأخ�© � ال�©
ا�دفنتست. وبعد أن اقتنعت بمبادئ الكنيسة، اتصلت بأقاربها ��

عمها، والذي كان يعمل قسيساً أدفنتستياً، بأنها أصبحت هي ا�خرى أدفنتستية. كان 

� كانت عضوة 
�îازيل، وال � ال�©

ة لوالدتها وأخوتها والكنيسة المعمدانية �� ذلك مفاجأة كب��

ازيل للتعرف أك�~  � ال�©
� زيارة كنيسة ا�دفنتست ��

بها. وكنتيجة لذلك، بدأت عائلتها ��

ازيل: والدتها، إثنتان  � ال�©
عن السبت. قاد ذلك إæ معمودية خمسة أفراد من أDتها ��

 �
� تعيش حالياً ��

�îن من أجل أختها ال�من أخواتها، وآخرون من عائلتها. وهي تص�ú ا

.B ملكوت �
� أن تكون معهم ��

". ترغب �� � �Oرجنت�"ا

، تعمد  �æو�وبقيادة B، حصلنا عú الكث�� من اÓختبارات ا�خرى. ففي المعمودية ا

وي¬، وكولومبيا،  � ازيل، وأوكرانيا، وف�� و، وال�© ثمانية أفراد – من إيطاليا، وألمانيا، وب��

وروسيا.

� فصل الخريف، عقدنا نهضة روحية أخرى تتعلق با�ربعون يوماً للعبادة. قام 
و��

� الويات المتحدة ا�مريكية، 
"جيمي كاردوسو" وزوجته، وهما من أصل برازي�ú ويعيشان ��

بقيادة النهضة الروحية. وعú الرغم من أن النهضة استمرت �سبوع واحد فقط، فقد 

� نهايتها من معمودية أربعة أفراد أعزاء. كانوا قد حصلوا عú دروس المعمودية 
تمكننا ��

� باÓضافة إæ شخص آخر من إيطاليا. �Oمن قبل. ث¬ثة منهم كانوا ألماني

� تضم ٤٠٠ عضواً، ومرافق 
�îكولون"، وال" �

�� æو�� الكنيسة ا
� انعقدتا �� �Oكلتا المعموديت

جيدة للمعمودية.

 �
كات �� . وأنا أؤمن أنه  يزال لديه الكث�� من ال�© �نه باركنا بشكل كب�� B نشكر

انتظارنا. رجاءاً، صلوا من أجلنا. "جاو لوتزي"، "كولون" – ألمانيا.

� البداية، قمت بقراءة الكتاب [كتاب ا�ربعون يوماً]. وقد انبهرت 
الشفاعة الحيوية: "��

بشدة منذ أن قرأت الصفحة ا�وæ. علينا أ نص�ú من أجل شخٍص ما وحسب، بل علينا 

أيضاً أن نهتم با�شخاص الذين نُص�ú من أجلهم. وهذا ما يجعل الشفاعة أمراً حيوياً. 

يمان، هو  Óل¬�سف، لم أنظر إæ الشفاعة من هذا المنطلق من قبل. الحياة بحسب ا

� إقتناعي أمٌر هاٌم للشخص الذي يقوم بالص¬ة، وبنفس القدر من ا�همية بالنسبة 
��

� الكنيسة 
كة �� ~Ôالكتاب منذ البداية، بأن ال �

�îمن أجله. وهكذا، أقنع úّللشخص الذي يُص

كة كما هي موصوفة  ~Ôتلك ال úأن نحصل ع �îيمكن أن تتقوى من خ¬ل ذلك. كم أتم

كة منذ وقٍت  ~Ôاحة، لقد بكيت، إذ كنت أشتاق لتلك الFخ�� من الكتاب. ب�� الفصل ا
��

ّ" يمدنا بالدعم ال¬زم، ويحررنا من إنجازاتنا. لقد  �
طويل. أنا مقتنعة أن كتاب "يسوع ��

ّ"، ولكن هذا الكتاب كان أك�~ نفعاً. أؤمن بأن حياة  �
قرأت العديد من الكتب عن "يسوع ��
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� تنتظرنا؟
�îختباراتال Óالفصل السادس١١٨ ما هي ا

� الكنيسة سوف 
كة �� ~Ôالص¬ة الخاصة بك سوف تتقوى من خ¬ل هذا الكتاب، وبأن ال

 ، �Iهذا الكتاب رجاءاً لنف �
�îتصبح أك�~ فاعلية كما ستصبح الشفاعة أك�~ حيوية. يمنح

وللكنيسة وللعالم. أشكر B من أجل هذا الكتاب. سوف أقوم بعد ذلك بدراسة كتاب 

ه إæ حيثما يُظهر �æ الرب." �Fمن أجله، وسأح �úربعون يوماً" وسأص�"دليل ا

ونياً من هذه ا�خت بعد عدة أسابيع: "كما تعلم، قمت بقراءة الكتاب  تلقيت بريداً إلك��

، وجدت أن الكتاب أهم  �
�îيك ~D البداية. ولكن، منذ أن بدأت دراسة العبادة مع �

ببساطة ��

� البداية. فقد حصلت عú إجابات �شياء لم أستطع أن أجد لها إجابة 
بكث�� مما توقعت ��

� بحماس وقوة." هـ. ك.
�îتشارك �

�îالص¬ة، وال �
�� �

�îيك ~D من أجل B أشكر . �Iمن نف

اً بكتاب خطوات نحو نهضة شخصية... حيث  لست واثقاً بعد ا �ن: "لقد تأثرت كث��

� أسلك الطريق الصحيح. انصدمت حقاً 
�îعائلة أدفنتستية، كنت أعتقد ان �

� نشأت ��
�îأن

ة العذارى، وخاصة (رومية ٨: ٩): "َولِكْن ِإْن َكاَن أََحٌد  ~Ôبالفصل الذي يتحث عن مثل الع

َلْيَس َلُه ُروُح اْلَمِسيِح، َفذِلَك َلْيَس َلُه." فجأة، لم أعد واثقاً بعد ذلك إن كان لدّي الروح 

 �
هنة عú ذلك بشكٍل مؤلم. �� ّ، فقد كنت أفتقر "للثمار" الم�© �

القدس، وإن كان يعمل ��

� حزٌن شديٌد جداً. ثم قرأت 
ا�� مساء هذا السبت، انتهيت من قراءة هذا الكتاب، وقد اع��

� الحصول عú الروح القدس، 
� نهاية الكتاب، واستيقظت بداخ�ú رغبة قوية ��

الص¬ة ��

� B بحسب إرادته..." أ. ب.
�îأن يُشكل �

، و�� � ©îأن يغ�� قل �
وبأن أسمح له ��

اعرفه: "قرأت فيما ســبق مقالتك عن النهضة. كنت منشــغ¬ً بهذا الموضوع لما يقرب 

 �
�îقراءة كتاب خطوات نحو نهضة شــخصية. يمكن �

من ث¬ث ســنوات. وا�ن، بدأت ��

� هذا الكتاب الكث�� من "أفكاري". 
� وجــدت ��

�îن�� ســعيد 
�îله. إن " � �Oفقــط أن أقول "أم

� كنيســتنا قد ابتعدنا قلي¬ً عن الهدف.  أســتطيع التغلب عú شــعوري 
أنا أؤمن أننا ��

بأننــا قــد حولّنا أنظارنا عن ا�ساســيات، وعادة ما يتعلــق ا�مرّ بما هو حق"، "كيف نحيا" 

أو "أهميــة النبــوات"،  أقول أن ذلك خطأ. ولكننــا نتجاهل لماذا أعطانا B ذلك 

كــة الكاملة مع B؟ هل يجب عú هذه  ~Ôال úالحصول ع æالحــق. هــل يهــدف الحق إ

افنا بعظمة  الجوانــب أن تســاعدنا حقــاً عú معرفة B؟ أليس الهدف مــن النبوة هو إع��

� يديه ويقوده،  �Oندرك أنه يمتلــك العالم بأكمله ب �Zوقدرتــه غــ�� المحدودة، ول B

وأنــه يمكنــه أن يقود حياتنا ويشــكلها بنفس الطريقــة؟ ما هي الحياة ا�بدية؟ (يوحنا ١٧: 

لَه اْلَحِقيِقي� َوْحَدَك َويَُســوَع اْلَمِســيَح  ِÓ٣): "َوهِذِه ِهَي اْلَحَياُة ا�َبَِدي�ُة: أَْن يَْعِرُفوَك أَنَْت ا

ة العذارى، يقــول العريس للعذارى الخمس الجاه¬ت  ~Ôمثال الع �
ال�ــِذي أَرَْســْلَتُه." ��

." إن الهدف من إيماننا هو ببســاطة أن نعرف B، وأن نحصل  �h َما أَْعِرُفُكن�
ببســاطة "ِإ��
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١١٩

� وقت ســليمان الملك (٢أخبار أيام ٥: 
كــة معــه، ل�Z ما يم¬�نا كما م¬� الهيكل �� ~Ôال úعــ

١٣ – ١٤). وعندمــا يتدفــق مــن خ¬لنا، ويم¬�نا بالكامل، حينئذ، لن نحيا نحن، بل ســيحيا 

المســيح فينا." (صاحب الرسالة معروف للمؤلف).

إستجابات رائعة للص¯ة التشفعية

. فقد اخت�©  �æ ل¬�ربعون يوماً من تأليف "دينيس سميث" هو بركة عظيمة �
"إن الكتاب الثا��

� حياتهم.
بعض ا�شخاص الذين صليت من أجلهم تحوً جذرياً ��

� أن 
�� خ¬ل ا�ربعون يوماً، كان �æ حديثاً روحياً عميقاً مع أحد ا�صدقاء. وقد أخ�©

� ا�سابيع القليلة الماضية. أصبح لديه إحتياج شديد للص¬ة، وكان 
ت �� حياته قد تغ��

ها هامة وكان  � كان يعت�©
�îمور ال�� كلمة B واستطاع أن يتخú عن بعض ا

يتأمل أك�~ ��

ته أيضاً  ته عن كتاب ا�ربعون يوماً، وأخ�© � وأخ�©
�îيرغب فيها من قبل. استجمعت شجاع

� دهشة إيجابية "إذاً أنت المسئول عن كل ذلك."
�� �

�îمن أجله. أجاب �úأُص �
�îأن

قررت إحدى الفتيات أن تُكرس حياتها بالكامل i. عú الرغم من أنها كانت مؤمنة منذ 

يمان، وكانت فريسة  Óطفولتها، إ أنها كانت تعيش بدون B. لم يكن لديها إهتمام با

ت بالكامل ا�ن، كل من كان يعرفها من قبل ويراها ا�ن،  ّ للحياة الدنيوية. لكنها تغ��

 �
� برنامج ا�ربعون يوماً ��

ك �� ينبهر بشده. تقوم ا�ن بدراسة الكتاب المقدس معي وتش��

� حياتهم الروحية.
� أن تشجع ا5خرين عú أن يكونوا جادين ��

كنيستنا، كما ترغب ��

� أسبوع من التدريب، وكانت 
ك �� هناك فتاة أخرى، كنت أص�ú من أجلها، كانت تش��

 �
ة مع غرباء. و�� � ا5خرين. كانت تخI~ من قضاء كل تلك الف�� �Oتقيم مع بعض المشارك

ة من  � كنت أص�ú من أجلها لف��
�îتها بأن أحد ا�يام، قبل أن تغادر، شجعتها بالص¬ة وأخ�©

� هذا الموقف وأن يجعل هذا اÓختبار استجابة 
الوقت. صلينا ل�Z يمنحها B الس¬م ��

� أن B قد صنع معها أمراً  يُصّدق. لم 
�îت � وأخ�© للص¬ة. خ¬ل التدريب، اتصلت �©

ة  � ف��
ك ��  تش�� �Zكانت تحتاج له وحسب، ولكنه منحها الشجاعة ل �

�îيمنحها الس¬م ال

� كانت تحتوي ع�ú الرقص وتناول الكحول. إلخ.
�îفيه المسائية، وال ال��

� الص¬ة من أجل أولئك ا�شــخاص، حيث 
بعد انتهاء ا�ربعون يوماً، اســتمريت ��

� يســتجيب B من خ¬لها للص¬ة." أ. م 
�îقد رأيت وســمعت عن الطرق الرائعة ال �

�îأن

(نسخة مختFة).

كيف يعمل ¨ من خ¯ل الص¯ة التشفعية؟

 � �Oشخاص الهام�تصال تماماً مع أحد ا Ó"خ¬ل السنوات الخمس الماضية، فقدت ا
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� تنتظرنا؟
�îختباراتال Óالفصل السادس١٢٠ ما هي ا

. وسمعت أنه توقف عن الذهاب إæ الكنيسة طوال  �úأنه يتجاهل رسائ �æ بدا . �æ بالنسبة

� الكنيسة) وأنه عú ع¬قة مع سيدة غ�� 
السنوات الث¬ث الماضية. (كان قد ترعرع ��

� لم أعتقد 
�îالرغم من أن úع ، � � قائمة الص¬ة الخاصة �©

مسيحية. وضعت هذا الشاب ��

أنه من الممكن أن أكون عú إتصال معه مجدداً، حيث أنه كان يعيش عú مسافة ٦٠٠ كم، 

ولم يستجب �æ أبداً. ومع ذلك، صليت من أجل "ع¬مة عú الحياة".

ة  � خ¬ل ف��
�îكانت ستتم "بالصدفة" بالقرب م �

�îسمعت عن معمودية أخاه، وال

� ميعاٍد آخر). قررت حضور 
ا�ربعون يوماً للص¬ة (كان من المقرر أن تتم المعمودية ��

� أنه لبعض 
�� المعمودية – وتقابلت معه. كانت لنا الفرصة ل�Z نتحدث سوياً بعمق، وأخ�©

ايد للعودة إB æ، ولكنه لم تكن لديه الشجاعة عú تغي��  � الوقت كان لديه إحتياج م��

ون يوماً الماضية  ~Ôمن أجله بحماس خ¬ل الع �úكنت أص �
�îته أن أسلوب حياته. أخ�©

� للص¬ة قبل ذلك. أصبح حينها عاجزا ً عن الك¬م، لقد كان ذلك 
�îوأنه كان ضمن قائم

بالتحديد هو الوقت الذي شعر بعمل B بداخله.

� المعمودية 
اً، وعندما دعا القس الراغبون �� خ¬ل خدمة المعمودية الروحية، تأثر كث��

 úاً ع � تدور بداخله، وبعد {اٍع طويل، ركع أخ��
�îالتقدم، كنت أشعر بالمعركة ال æإ

� بأنه 
�� � نهاية تلك ا�مسية، أخ�©

� البكاء. لقد سلم حياته i مرة أخرى. و��
ركبتيه وبدأ ��

ة  قرر الذهاب للكنيسة بانتظام مجدداً وتغي�� أسلوب حياته. لم يكن يتوقع أن تنتهي ف��

نهاية ا�سبوع بهذا الشكل.

� مؤتمر للشباب، والذي ساعد عú تقويته وبناءه مرة أخرى. 
بعد عدة أسابيع، قابلته ��

أشكر B من أجل توبة شخص محبوب مثله." م. هـ.

� معرفة المزيد عن الص¬ة 
أُو|� بقــراءة كتــب "روجــر مورنيو" لكل من يرغــب ��

التشــفعية: رحلــة إæ الخــوارق، القوة الهائلة للص¬ة، عندما تريد إســتجابات رائعة 

� مكتبة 
ســتجابات الرائعة للص¬ة. (هذه الكتــب متاحة �� Óللصــ¬ة، والمزيــد من ا

المحلية). كنيستك 

 خطاب الص¯ة رقم ١٤٨
خدمة الص¯ة للمجمع العام

معجزة الشفاء الروحي

  www.revivalandreformation.org �
� صباح أحد ا�يام، بعدما قرأت العبادة اليومية ��

��

ة". وهناك رأيت كتاباً بعنوان خطوات نحو نهضة  � ذهبت إæ الجزء الخاص بـ "موارد مم��
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١٢١

� نادراً ما طلبت الروح 
�îشخصية من تأليف "هيلموت هاوبيل". وعندما قرأته، أدركت أن

� كنت أُلقي 
�îأن �îالكنيسة، وأقوم بالعبادة اليومية، ح æكنت أذهب إ . �

� حيا��
القدس ��

� الروحية كانت تفتقر للعمق. كنت أشعر بعدم 
� الكتاب المقدس. ولكن حيا��

دروساً ��

� المزيد.
� ورغبت ��

تصال. استجاب B لصلوا�� Óا

كتئاب  Ó� التغلب عú ا
�� �

� – فقد ساعد��
� حيا��

�� B ت عمل وح�î هذه اللحظة، اخت�©

 �
نتحار. لقد نشأت �� Ó� مررت بها، عندما حاولت ا

�îوقات ال�� أصعب ا
وكان بجواري ��

� لسنواٍت طويلة، ولكننا تحدثنا مؤخراً من  ظروٍف مضطربة جداً. فقدت التواصل مع أ�©

� المستشفى. كان يشعر 
خ¬ل التليفون حيث أنه مريض للغاية وموجود منذ وقت طويل ��

همال  Óساءة وا Óبأن حياته عú وشك أن تنتهي، و�ول مرة منذ ستون عاماً، اعتذر عن ا

اللذان تسبب فيهما لعائلتنا.

ه من  لم يُغ�� حديثنا من ا�مر شيئاً، ولكنه أيقظ بداخ�ú كل ا�لم الذي كنت أخت�©

 �
، ولم أعد أرغب �� �

قبل. حصلت عú قدر ضئيل جداً من المساعدة من خ¬ل ع¬قا��

� شفاء جراحي.
� وبدأ ��

. ولكن B أنقذ�� �
الحياة فيما بعد، وقررت أن أنهي حيا��

 �æ كتاب خطوات نحو نهضة شخصية. والذي أظهر úذلك الوقت، حصلت ع �
��

� منذ ذلك الوقت، 
مت¬ء من الروح القدس. يا له من تغي�� قد طرأ ع�ú حيا�� Óخطوات ا

 B من الروح القدس، وأتطلع بشوق لما سيصنعه معي �úأمت �Zكل يوم ل �úن، أص�ا

� أمانته، حيث 
. كان من الصعب �æ أن أطلب وأن أنتظر الرب وأنا واثقاً �� �

� حيا��
بعد ذلك ��

� B، وقد بدلت تلك الثقة إحتياجي 
� أتعلم أن أثق ��

�îعائلة مفككة. ولكن �
� نشأت ��

�îأن

 �
� أن يحرر��

� وحماية نف�I من ا�لم. أرغب �� ~j كل �
� أن أكون قادراً عú التحكم ��

��

 �
�îالكتاب وال �

احات الموجودة �� ق�� Óٌ جداً من أجل ا � �Oوأنا مم . �
يسوع وأن يقود حيا��

� للكتاب المقدس، 
� للحصول عú عطية الروح القدس. اكتشفت أنه أثناء قراء��

�îقادت

. لم يعد ا�مر مجرد قراءة للكتاب المقدس، ولكنه تحول  � ©îقل æًة إ ~Dتذهب الكلمات مبا

� كنت 
�îالع¬قة العميقة ال B �

�îكة شخصية وع¬قة متنامية مع المسيح. لقد منح ~D æإ

أحتاج إليها.

� ذلك. ولكن عندما 
� حققت تقدماً ��

�îلقد حاولت بجهد أن أغفر لوالدي، واعتقدت أن

ستياء  Ó� با �Oالروح القدس شعور دف �
قرأت كتاب (خطوات نحو نهضة شخصية) أرا��

ر لبعض ا�مور  ستياء كم�© Óاً ما نتمسك بالشعور با � قد تغلبت عليه. كث��
�îكنت أعتقد أن

� تعلمت أننا بد من أن نتخú عن تلك المشاعر، إذا كنا 
�îحدثت لنا. ولكن �

�îالخاطئة ال

نريد أن نحصل عú روح B بملئه. كان عú أن أقرر التخ�ú عن هذه المشاعر. وبنعمة 

 �
� بالعطف تجاه والدي، ونظرت إليه عú أنه شخٌص هالك، وبدأت �� ©îتحرك قل ،B

ها باكياً  � وأخ�©
�îة، اتصل والدي بأخ ة قص�� الص¬ة عن كثب من أجل خ¬صه. وبعد ف��
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� تنتظرنا؟
�îختباراتال Óالفصل السادس١٢٢ ما هي ا

ها بأنه قرأ إنجيل يوحنا، وتأثر جداً عندما أدرك أن  ". وأخ�© �
�îيسوع يحب ، �

�îيسوع يحب"

يسوع قد مات من أجله. كل من كان يعرفه قال: "إنه شخٌص مختلف تماماً." لقد استجاب 

� بشكل ملحوظ جداً.
B لص¬��

� – كانوا هم 
�îكنيس �

طلبت مؤخراً عÔ~ نسخ من هذا الكتاب وأعطيتهم �عضاء ��

� الص¬ة من أجل ُسك�î الروح القدس فيهم. وخ¬ل ذلك الوقت، رأيت 
أيضاً يرغبون ��

كيف ساعد كتاب خطوات نحو نهضة شخصية عú إثراء حياتهم. كم منا يمضون قدماً 

� دون أن يتصلوا بقوة الروح القدس؟ أخI~ أن الكث�� منا يذهبون  �Oحياتهم كمسيحي �
��

� جيدين، ولكنهم فارغون من الداخل. بدأت  �Oالكنيسة، ويبدون من الخارج كمسيحي æإ

أشعر بما وعد به B. يمكنه أن يقوم بأك�~ بكث�� مما نطلبه أو نتخيله. هل لديك مشكلة 

؟ يستطيع B أن يم¬�ك من روحه وأن يمنحك العون الذي تحتاج له.  �
�îمشابهة لمشكل

يمكنه أن يصنع معك ما قد صنعه معي." د. أ.

ج"/ æËلودويجس" �
 الكنيسة ��

ج" ألمانيا æËبادن – ورتم"

نا فائدة شخصية  � مجموعات ثنائية واخت�©
� البداية درسنا كتاب ا�ربعون يوماً ��

��"

ة وبركة عظيمة خ¬ل وقت الص¬ة. قمنا بعد ذلك بتنظيم اجتماعات الص¬ة مرتان  كب��

نا بركات B وقيادته بشكل  � الكنيسة وقرأنا الكتاب مع أعضاء الكنيسة. اخت�©
أسبوعياً ��

ة خ¬ل ا�ربعون يوماً. ككنيسة، منحنا B انتعاشة ونهضة  ملحوظ، وشهدنا معجزات كث��

. أعضاء الكنيسة الذين لم تكن لديهم الشجاعة عú التحدث إæ الغرباء،  � �Oحقيقي

� ببعضنا البعض  �Oككنيسة مرتبط B بدأوا يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم. كما جعلنا

� الص¬ة التشفعية والدعم 
برباط الص¬ة. كان لنا إمتياز الحصول عú إختبارات خاصة ��

ل¬�شخاص الخمسة الذين كنا نص�ú من أجلهم خ¬ل ا�ربعون يوماً. لقد عمل B بشكل 

� يوم 
� حياة أولئك ا�شخاص. مراراً وتكراراً، شاهدنا أشخاصاً يأتون إæ العبادة ��

خاص ��

السبت من الشارع. نقوم بعمل دراسة للكتاب المقدس Óحدى هذه العائ¬ت. لقد 

نت ومن خ¬ل كتاب الFاع  ن�� Óتعرفوا عú السبت من خ¬ل الفيديوهات الموجودة عú ا

ة من الوقت. "كاتيا و كرستينا شيندلر"، كنيسة  العظيم وكانوا يبحثون عن الكنيسة لف��

ج" (نسخة مختFة). � "لودويجس�©
ا�دفنتست ��

إختبار ا��ربعون يوماً

"بدأ ا�مر من خ¬ل ندوة دراســية عن كتاب خطوات نحو نهضة شــخصية. خ¬ل ذلك 
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١٢٣

. ثم ســمعت عن  �
� حيا��

� أن أخت�© B بشــكل يومي ��
الوقت، نمت بداخ�ú الرغبة ��

� أن أخوض 
مبــادرة ا�ربعــون يوماً للصــ¬ة والعبادة. اتضح �æ ا�مر عú الفور. رغبت ��

� الواقــع، لم أكن أعلم ما الــذي كنت أقوم به. لم يكن البحث عن 
هــذه المغامــرة. ��

نامج) أمراً صعباً. ولكن التحدي بالنســبة �æ هو أن  يــك صــ¬ة (وهو جزء من ال�© ~D

� العمل غ�� 
�� �

نجــد وقتــاً لبعضنــا البعض كل يوم لمدة أربعون يوماً. كممرضة، ســاعا��

� هــذا ا�مر. ومع ذلك، بارك B قراري منذ البداية. 
ط¬ق. لم أفكر �� Óمنتظمــة عــú ا

� كنا نشــارك خ¬لها تأم¬تنا 
�îتلك الدقائق الثمينة وال æكنت أتطلع كل يوم باشــتياق إ

ت شيئاً  ّ عن موضوع الدراســة ونطلب الروح القدس ســوياً. اكتشــفنا أن الص¬ة قد غ��

� أن نشــارك 
� حياتنا. ولم نســتطع أن نحتفظ با�مر �نفســنا. كنا نشــعر بالرغبة ��

��

� كلما ســنحت لنا الفرصة لذلك. كان من المهم �æ أن أشــجع ا5خرين ل�Z يكون  ~Iب

� الظهور جلياً. تأثر بعض أعضاء الكنيســة 
ختبار. لم يفشــل تأث�� ذلك �� Óلهم نفس ا

بحماســنا. وبÔعة، بدأت تتكون مجموعات ثنائية جديدة للعبادة. كنا نتطلع كل أســبوع 

� كنيســتنا. انتهت 
لمشــاركة إختباراتنا. كما انتقلت تلك "العدوى" إæ القليل من الشــباب ��

� أن ننتهي، لم نســتطع التوقف. فواصلنا عبادتنا 
ا�ربعــون يومــاً بÔعة. لم نرغب ��

بكتــاب مــاران آثــا – الرب قادم من تأليف إلن هوايت. ولــم يجعلنا B ننتظر لوقٍت 

طويل. فقد منحنا خ¬ل ا�ربعون يوماً اســتجابات رائعة للص¬ة. عاود أحد ا�شــخاص 

� هذا الوقت إæ التواصل مع الكنيســة مرة أخرى بعد 
الذيــن كنــا نصــ�ú من أجلهم ��

� أك�~ أهمية  ©� � �Oشــخاص المحيط�نقطاع. كنا ســعداء جداً. أصبح ا Óة طويلة من ا ف��

ين  . تعرف الكث�� �
ت حيا�� ّ � مشــاركة B مع ا5خرين. تغ��

�� �
�îكما نمت رغب . �æ بالنســبة

يــن جزءاً هاماً من حياة بعضهم  منــا عــú بعضهم البعض بشــكل أفضل. أصبح الكث��

كة مع�î جديد تماماً.  ~Ôحتياج. أصبــح لل Óالبعــض ويســاندون واحدهم ا5خر عند ا

 ٌ إن كتــاب ا�ربعــون يوماً للص¬ة والعبادة من تأليف "دينيس ســميث" هو عوٌن كب��

يك للص¬ة وإختبار B. ســوف  ~D مر أســهل مما يبدو من حيث البحث عن�. إن ا �æ

 �
�� � �Oدفنتســت السبتي�يشــكرنا أولئك الذين نهتم �مرهم." "هيلدجارد ويلكر"، كنيســة ا

� جناح الجراحة). (مع اÓختصار البســيط).
"كرايلشــيم"، (ممرضة ��

المسيح مثالنا

ا اْعَتَمَد َجِميُع  � (لوقا ٣: ٢١ – ٢٢): "َوَلم�
. نقرأ �� � ~j كل �

المسيح هو مثالنا العظيم ��

وُح اْلُقُدُس ِبَهْيَئٍة  Wَماُء، َونََزَل َعَلْيِه الر � انَْفَتَحِت الس� húْعِب اْعَتَمَد يَُسوُع أَيًْضا. َوِإْذ َكاَن يَُص الش�

ٍة ِمْثِل َحَماَمٍة..." ِجْسِمي�
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� تنتظرنا؟
�îختباراتال Óالفصل السادس١٢٤ ما هي ا

تقو إلن هوايت ما ي�ú عن هذا الحدث: "فاستجابة لص¬ته �بيه، ُفتحت السماء، ونزل 
الروح كحمامة واستقر عليه."١٤٢

� كل صباح كان يتواصل مع أبوه 
إنه �مٌر مذهل ما قد حدث خ¬ل خدمته: "��

السماوي، حاص¬ً منه يومياً عú معمودية جديدة من الروح القدس."١٤٣إن كان يسوع قد 

إحتاج إæ معمودية جديدة من الروح القدس يومياً، فكم با�حرى نحتاج نحن لذلك؟.

142  إلن ج. هوايت، ستنالون قوة، (1995)، ص 14
زمنة، 21 نوفم�© (كانون الثاي)، 1895

�
143  إلن ج. هوايت، ع¬مات ا
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١٢٥

خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ا عرش

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

مت¬ء من الروح  Ó� حصل عليها ا�شخاص الذين صلوا من أجل ا
�îختبارات الÓ١. ما هي ا

القدس؟

� حياة كنيستك؟
� حياتك و��

� أن تحدث ��
� ترغب ��

�îات ال ٢. ما هي التغي��

� يمكن أن تقوم بها بنفسك تحت إرشاد الروح القدس؟
�îات ال ٣. ما هي التغي��

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •

ل�Z يم¬�نا B من الروح القدس.. ١

ل�Z نُخضع أنفسنا وكل ما نمتلك للرب بفرٍح اليوم.. ٢

� قائمة الص¬ة الخاصة بك.. ٣
من أجل ا�شخاص الموجودين ��
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هتمام والمشاركة Óا الفصل السابع١٢٦

الفصل السابع

اإلهتمام واملشاركة

وب   ر   ر  و   ال ال  
ا ر ل   ي    ا

و   ي ا  ا

هتمام بحياة مملوءة من الروح؟ كيف تث�Ë ا��

� تُظهر 
�îمكانيات وال Óما الذي يمكن للقادة وللكنائس أن يقوموا به؟ فيما ي�ú بعض ا

لنا ما يمكننا عمله كقاده (ع�ú سبيل المثال، رئيس حقل، راعي كنيسة، سكرت�� حقل أو 

� مناصب قيادية) بالتعاون مع لجنة الكنيسة 
كنيسة، قادة مؤسسات أو أشخاص آخرين ��

والكنائس والمجموعات. 

الطرق الممكنة

 � �Oوج � � م�� �Oربعون يوماً للعبادة كزوج�مجموعات عبادة ثنائية: قم بدراسة كتاب ا  .١

ستعداد  Ó¬ول، ص¬ة وتأم¬ت ل�يك ص¬ة آخر. ابدأ بكتاب ا�ربعون يوماً ا ~D أو مع

الد" للطباعة، وإن أمكن  ، من تأليف "دينيس سميث"، دار "ريفيو أند ه�� �
للمجئ الثا��

نعاش إختبارك مع  Ó، ص¬ة وتأم¬ت  �æربعون يوما التا�استخدم فيما بعد كتاب ا

� يسوع. عندما 
B. يمكنك أيضاً استخدام خطوات نحو نهضة شخصية أو الثبات ��

يقوم الزوجان بالعبادة معاً، سيكون ا�مر نافعاً جداً لهما وسيعزز المودة المتبادلة 

بينهما. من الطبيعي، يمكنك أن تقوم بالعبادة مع شخٍص آخر. من ا�فضل أن 

� سوياً للعبادة، ولكن من الممكن أيضاً أن يجتمعا تليفونياً أو عن  �Oيجتمع الشخص

طريق سكايب أو أية وسيلة إتصال أخرى. إن مجموعات العبادة الثنائية لها تأث�� كب�� 

اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال اليوم ال 

عرش عرش عرش عرش عرش عرش 
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١٢٧

 �
� (م�î ١٨: ١٩) وكذلك العمل بشكل ثنا��

جداً. توصينا كلمة B بأن نص�ú بشكل ثنا��

لهام ا5خرين للقيام  Ó(لوقا ١٠: ١). إن هذا النظام للعبادة هو الطريقة ا�فضل 

� نفسه. ~Iبال

قم بتقديم أو مشاركة ا �عمال ا �دبية: مثال:  .٢

كتاب خطوات نحو نهضة شخصية (متاح مجاناً أو بسعر زهيد بجميع اللغات   

جمة).  الم��

أظهر أك�~ من ١٥٠ إختبار للقراء ومئات من المحادثات أن هذا الكتاب نافٌع بشكل 

� النواحي التالية:
خاص ��

تقييم سليم للنفس فيما يتعلق بالحالة الروحية. 	

	  � �Oاليق æحياة روحية جيدة وإ æفهم الخطوتان البسيطتان اللتان تقودان إ

بالخ¬ص.

� نتعرض لها 	
�îمعرفة القيمة الرائعة للحياة بقوة وإرشاد الروح القدس والخسائر ال

بدونه.

ٌ مختلف تماماً. إذ نص�ú بسعادة  	 أن نكون عú علم بأن صلواتنا بالوعود لها تأث��

أك�© وبثقة وعمق. وبعد هذه الص¬ة، يمكننا أن نتأكد من أننا قد نلنا عطية الروح 

القدس.

� للكتب. 	 �Oة جعلتهم شهوداً وموزع سعادتهم الكب��

ين، أدركنا أن إستخدام كتاب خطوات نحو نهضة شخصية مع  من خ¬ل إختبار الكث��  

� تقود إæ أفضل النتائج. يساعد كتاب خطوات 
كتب ا�ربعون يوماً الجزء ا�ول والثا��

� تقوم كتب  �Oح �
� كما أنه مساعدة رائعة للبداية. �� �Oفتح الع úنحو نهضة شخصية ع

ا�ربعون يوماً بالمساعدة عú توسع وتقوية الحياة الروحية. باÓضافة إæ ذلك، تقود 

ة مستجابة. هذه الكتب إæ عبادة صباحية شخصية، ولصلوات كث��

ة خ´ل خدمة العبادة: عú مدار الوقت، يمكن قراءة بعض المقتطفات  قراءات قص�  .٣

عن الحياة بالروح القدس خ¬ل العبادة أو قبل الوعظة (من خمس إæ عÔ~ دقائق). 

� النقطة التالية. وبعد قليل، يمكن تشجيع ا�عضاء 
بعض ا�عمال ا�دبية مذكورة ��

تباع مبادئ ا�ربعون يوماً (أنظر النقطة رقم ١٢). Óعú تكوين مجموعات ثنائية 

ع¬نات بالكنيسة، أو يمكن  Óمقاطع من مؤلفاتنا: يمكن طباعتها ووضعها عú لوحة ا  .٤

ع¬نات: Óة ا التوصية بقرائتها خ¬ل ف��
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هتمام والمشاركة Óا الفصل السابع١٢٨

مشتهى ا�جيال، الفصل ٧٣، "َ تَْضَطِرْب ُقُلوبُُكْم." 	

أعمال الرسل، الفصل ٥، "عطّية الروح" 	

المعلم ا�عظم، الفصل ١٢، "اطلبوا ِلُتعطوا" 	

� الشهادات، المجلد ٣، "وعد الروح"، ص. ٢٠٩ - ٢١٥ 	 ك��

� مكتبة  	
لن هوايت ستنالون قوة (متاح �� Óتأم¬ت ليوٍم واحد، من كتاب العبادة 

كنيستك المحلية).

� خدمة العبادة كلما ُسنحت لك 
شارك ا �ختبارات: قم بمشاركة إختباراتك الشخصية ��  .٥

الفرصة. يمكنك مشاركة إختباراتك الشخصية، أو إختبارات أعضاء من كنائس أخرى، 

www.steps-to-personal- úأو إختبارات كنائس أخرى، يمكنك أن تجد إختبارات ع

revival.info  قم بالضغط عú "شهادات".

ندوة دراسية من أربع أجزاء كسبت ُمحِفز: ربما تكون هذه هي الوسيلة ا�مثل   .٦

 æع لجذب إنتباه الكنيسة. وهي عبارة عن سبت خاص تُقّدم خ¬له من ث¬ث إD�وا

أربع ندوات، بداية من مساء يوم الجمعة، ثم خ¬ل خدمة العبادة يوم السبت، 

ة المساء. يمكن أن يكون الموضوع عن خطوات نحو نهضة شخصية:  � ف��
ومجدداً ��

 :www.steps-to-personal-revival.info قم بزيارة

مساء يوم الجمعة هو الوقت ا�فضل خ¬ل ا�سبوع لمشاركة اÓختبارات، قم  	

بمشاركة إختبار مؤثر. إن أمكن، استخدم إختباراً شخصياً. كبديل آخر، يمكنك 

احات عن هذا  ق�� Óالتحدث عن "الخضوع ليسوع". يمكنك أن تجد بعض ا

� "اخضعوا ليسوع".
� يسوع، الفصل الثا��

� كتاب الثبات ��
الموضوع ��

يُو| بأن تكون الفكرة الرئيسية للوعظة من كتاب خطوات نحو نهضة شخصية  	

� أو ث¬ثة من المقدمة حول  �Oخ¬ل خدمة العبادة. وبالتحديد: شارك إقتباس

فتقار إæ الروح القدس. استمر با�فكار الرئيسية من الفصل ا�ول: " ما هو  Óا

� "ما هو محور مشاكلنا؟" 
تعليم يسوع عن الروح القدس؟" ومن الفصل الثا��

.( � �Oمنفصلت � �Oساعت æيمكنك تقسيم الموضوع إ)

� ا�ول، شارك ا�فكار الرئيسية من الفصل الثالث "مشاكلنا  	
خ¬ل اÓجتماع المسا��

– هل يمكن حّلها؟ كيف؟

، شارك ا�فكار الرئيسية من الفصل الخامس "مفتاح  	 �
� الثا��

خ¬ل اÓجتماع المسا��

". �úختبار العمÓا
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١٢٩

� انعقدت فيها الندوة ا�وæ عن خطوات نحو نهضة شخصية، يمكن 
�îالكنائس ال �

��

 �
أن يُعقد فيها سبت ُمحِفز آخر، أو ندوة أخرى يُناقش فيها مواضيع من كتاب الثبات ��

يسوع. مجدداً، يمكن أن تكون هناك أربعة مقاطع من أربعة فصول.

من المفيد عند التحض�� للسبت المحفز أن تقوم بإرسال المواد الدراسية المتعلقة 

ة من الوقت، مع تشجيع ا�عضاء عú دراستها بعناية. كما ثبت  بالموضوع قبلها بف��

� نهاية ا�سبوع التا�æ بعد السبت 
أنه من المفيد أن تبدأ مبادرة ا�ربعون يوماً للص¬ة ��

المحفز (أنظر نقطة ١٢) أو بدراسة منظّمة لفصل واحد كل أسبوع من كتاب خطوات نحو 

نهضة شخصية (أنظر نقطة ٧).

قراءة منظمة: فصل واحد كل أسبوع – طريقة أخرى سهلة ومفيدة هي أن تقوم   .٧

بقراءة فصل واحد أسبوعياً أو يومياً (من ا�فضل أن تقوم بقراءة الفصل الواحد أك�~ 

� يسوع أو من كتاٍب آخر 
من مرة) من كتاب خطوات نحو نهضة شخصية أو الثبات ��

من سلسلة ا�ربعون يوماً. يمكن للمجموعة، أو للكنيسة بأكملها أن يقوموا بتحديد 

� لندوة دراسية من أربعة أجزاء (أنظر  ميعاد البدء. يمكن أن يتم ذلك إما للتجه��

نقطة ٦) أو بعد السبت المحفز. يمكن لكل شخص أن يختار إذا ما كان يريد أن يقوم 

� يوم السبت، 
بالقراءة بشكل فردي، أو مع شخص آخر أو مع مجموعة أخرى. و��

� خ¬ل خمس دقائق 
من الجيد أن تُقرأ ا�فكار ا�ساسية من الفصل موضع الدراسة ��

تقريباً، ثم تقوم بعد ذلك بدعوة ا�عضاء لمشاركة إختباراتهم الشخصية، يمكن 

بعد ذلك قراءة إختبار من شخص آخر (رتب لذلك مسبقاً – أنظر المقطع الخاص 

 . �æسبوع التا�باÓختبارات). ثم اعلن بعد ذلك عن الفصل الذي ستتم دراسته خ¬ل ا

يمكنك طلب كتب ا�ربعون يوماً من www.spiritbaptism.org هذا الكتاب مقسم 

، ابتداءاً من يوم  � �Oجزءاً. يمكن أن يُقرأ الكتاب خ¬ل أسبوع ~Ôأربعة ع æن إ�ا

� أو ث¬ث  �Oالسبت. يمكن دراسة المحتوى بعمق عن طريق قراءة الكتاب بأكمله مرت

� القراءة ينتج عنها ثمٌر جيد.
مرات. هذه الطريقة المكثفة ��

قم بالوعظ عن الحياة مع الروح القدس أو اطلب/شجع شخص آخر عú القيام   .٨

بذلك. هناك سلسلة وعظات رائعة للقس "دوايت نيلسون" تحت عنوان "نقطة البدء 

� ٢ سبتم�© 
واÓص¬ح الجديد: كيف تتعمد بالروح القدس". بدأت تلك الوعظات ��

 : �æ٣٠ أغسطس (آب) و١٣ سبتم�© (أيلول) من خ¬ل الرابط التا �
(أيلول). وتدوينته ��

 www.steps-to-personal-revival.info أو www.pmchurch.tv/sermons
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هتمام والمشاركة Óا الفصل السابع١٣٠

اعقــد دراســات للكتاب المقدس عن الحياة مع الــروح القدس أو قم بقراءتها   .٩

بصوٍت عاٍل.

ة أو مجموعات ص´ة لقراءة ومناقشة الكتابات المتعلقة بهذا  مجموعات صغ�  .١٠

ضافة إæ ذلك يمكن التشجيع عú تكوين مجموعات  Óالموضوع، والص¬ة سوياً. با

ثنائية لدراسة ا�ربعون يوماً للعبادة، ثم تجتمع المجموعة بأكملها مرة واحدة أسبوعياً 

للمناقشة، ومشاركة اÓختبارات والص¬ة سوياً (أنظر نقطة ١٢).

، فإنها فكرة رائعة،  � �Oحيث أن الحياة مع الروح القدس تجعلنا مرسل – Î١١. سبت مرس

ة معينة من الوقت، أن يُعاد تأسيس السبوت المرسلية. لقد كان ذلك  بشكل دائم، أو لف��

 �
�� �úالكنيسة يقومون بعقد سبت مرس �

عام¬ً أساسياً للرواد ا�وائل. كان آباؤنا ا�ولون ��

ة  ، أو مجموعة صغ�� � �Oشخاص المكرس�السبت ا�ول من كل شهر. حيث كان يقوم أحد ا

� بالص¬ة وعقد هذه اÓجتماعات. وإذا تم دمج ذلك مع بعض  بتحمل مسؤلية التجه��

� يوم 
احات المذكورة أع¬ه، يمكن لذلك أن يقود إæ قضاء ساعات مباركة ومبهجة �� ق�� Óا

السبت. إæ جانب ذلك، يمكن أن تستيقظ روح المرسلية مرة أخرى.

� كتب 
قم بدراسة ومناقشة مفهوم ا �ربعون يوماً – تم تقديم هذا المفهوم ��  .١٢

ا�ربعون يوماً ا�جزاء ١، ٢، ٣ تحت عنوان "مقدمة ونظرة عامة". بعد ذلك، يمكن 

� لجنة الكنيسة، لجنة المرسلية أو لجنة الحقل. كما يمكن تقديم 
مناقشة المفهوم ��

هذا المفهوم خ¬ل إجتماعات الخدام، إجتماعات الشيوخ، اÓجتماعات المرسلية 

� المخيمات، وإجتماعات المدارس المرسلية. يساعد ذلك 
وإجتماعات الشباب، و��

� المجات التالية: 
المفهوم ��

� الحصول عú ع¬قة وثيقة مع يسوع من خ¬ل الروح القدس. 	
يساعد ��

� مجموعات). 	
يساعد عú تقوية حياة الص¬ة (فردياً، زوجياً أو ��

يساعد عú تعميق ع¬قاتنا الشخصية. 	

يساعد عú تقوية الحياة الروحية من خ¬ل ا�ربعون يوماً للعبادة عن الروح  	

القدس.

� أو الذين لم يتم الوصول إليهم، والتواصل معهم.  	 �Oيُسهل الشفاعة من أجل الضائع

يتم ذلك من خ¬ل ث¬ث خطوات روحية:

	  �
إعادة تنشيط الحياة الروحية الشخصية من خ¬ل ا�ربعون يوماً للعبادة ��

SPR Body AR.indd   130 11/24/20   2:59 PM



١٣١

مجموعات ثنائية.

� الكتاب، والص¬ة اليومية 	
مناقشات مبنية عú قسم "مناقشة وأسئلة" الموجود ��

من أجل الروح القدس بحسب الجزء الخاص بـ "محور الص¬ة".

الشفاعة المملوءة من الروح القدس – حيث يقوم كل عضو بالتواصل مع 	

خمسة أعضاء ممن لم يتم التواصل معهم من قبل، أو مع أعضاء الكنيسة غ�� 

النشطاء.

ا�نشطة الكرازية، مثل. الندوات الدراسية، مجموعات الرعاية المرسلية، دراسة 	

ة أو متوسطة، مثل المعارض الصحية، الخليقة،  الكتاب المقدس، معارض صغ��

ح النبوات. ~Ôأو معارض ل

رشادات")  Óتيب، مفهوم ا�ربعون يوماً (والمدعو "دليل ا بالنسبة للذين يقومون بال��

Days__٤٠/https://www.spiritbaptism.org/documents : �æمتاح من خ¬ل الرابط التا

ورية للحصول  �Fكل الخطوات ال úيحتوي هذا الدليل ع Instruction_Manual.pdf

ستعداد ا�فضل  Óح هو ا عú تجربة أربعون يوماً مثمرة. كما أن المسار الروحي المق��

للنهضات الروحية. ومن خ¬ل هذه الطريقة، يمكن للقادة و�عضاء الكنيسة أن يكونوا 

. ومن خ¬ل الشفاعة وإتصال كل عضو بخمسة أشخاص  �Vمستعدين روحياً بشكل شخ

بعيدين عن الكنيسة، سيصبح الحقل مستعداً للنهضة الروحية. ويمكن استخدام أنواع 

مختلفة من الكرازة. يمكن طلب كتب ا�ربعون يوماً من تأليف "دينيس سميث" من خ¬ل 

.www.spiritbaptism.org : �æالرابط التا

 æضافة إÓقم بتمرير سجل المعلومات عن برنامج ا�ربعون يوماً �عضاء الكنيسة. با  .١٣

� كنيستك.
ذلك، يو| بتقديم دعوة لميعاد بدء سلسلة ا�ربعون يوماً ��

 �
تحاد، و�� Ó� ا

� الحقل و��
� الكنيسة، و��

ع¬نات �� Óقم بنÔ~ مقا ت م´ئمة عú ألواح ا  .١٤

ة اÓخبارية للكنيسة  ~Ôالن �
، وكذلك �� �

و�� لك�� Ó� موقع الكنيسة ا
المج¬ت الدورية، و��

ات اÓخبارية �قسام الكنيسة المختلفة. ~Ôوالن

ة عن موضوع الروح القدس، يمكن  قم بعمل استط´ع للرأي: بعد تقديم محا{�  .١٥

ستط¬ع الرأي بدون تدوين ا�سماء. Óتمرير نموذج صغ�� 

إذا كان الشخص يقوم عادة أو يومياً بالص¬ة من أجل الروح القدس، يمكنه وضع 	

ع¬مة أمام إجابته.
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	  � �Oيومياً بوعوٍد من أجل الروح القدس، يمكنه وضع ع¬مت �úإذا كان الشخص يُص

� هذه الحالة.
��

� هذا الشأن.
هذه الطريقة جيدة لتحديد الوضع الحا�æ للكنيسة ��

، وخ´ل القيام بكل ما سبق هو أمٌر هاٌم جداً. كما أنه من  � إن الص´ة أثناء التجه�

 �îأو حلقة ص¬ة قائمة، أو ح ، � �Oفراد، تشجيع أعضاء معين�المهم جداً، أثناء ص¬ة ا

الكنيسة بأكملها عú الص¬ة التشفعية من أجل طلبات معينة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ 

تب عليه. نامج والتأث�� الذي سي�� ال�©
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هتمام والمشاركة Óا الفصل السابع١٣٤

ة � �Ëكلمات مم

. ويلسون": هناك شيئاً مفقوداً �ë نيل"

� مقتنٌع 
�îأن � نواٍح متعددة، إ

نتصارات �� Óف أنه عú الرغم من التقدم وا ينبغي أن أع��

جداً أن هناك شيئاً مفقوداً. لم نصل بعد إæ توقعات B الرائعة لكل منا ولكنيسته. 

. ويلسون"  �j ١٩٩٠، ص. ٢). يستطرد "نيل ،( �
(مجلة أدفنتست ريفيو، ٤ يناير (كانون الثا��

مت¬ء من الروح القدس. وأنا متفٌق معه تماماً. إن  Óاً إæ أن ما نفتقر إليه هو ا مش��

نهاء عمل B من خ¬ل شعبه. (دينيس سميث،  Óمعمودية الروح القدس هي المفتاح 

معمودية الروح والكرازة، ص. ٤).

النهضة تقود للكرازة

� مكان عم�ú خ¬ل 
� الوحيد ��

�îدفنتس�� من عمري. وأيضاً، أنا ا �Oالسادسة والث¬ث �
أنا ��

السنوات الخمس الماضية. وخ¬ل العام الجاري، كانت هناك خمسة مناصب متاحة 

 � �Oح �
� الجدد، كان هناك إثنان من ا�دفنتست، �� �Oالخمسة موظف � �Oفريقي. ومن ب �

��

� عام ٢٠٠٠ خ¬ل نهضة روحية ألقاها 
اكتشفت أن هناك شخصاً آخر قد تعمد معي ��

"، ومع ذلك، قد ارتد عن الكنيسة. إن عم�ú هو  � ©îميناء "مورس �
�� " �úالقس "مارك فين

، من خ¬ل تأث�� الروح القدس. منذ أن  �æ5خرين من حومساعدة أخي هذا، وكذلك ا

 . �
� من زم¬�� �Oثن Óصليت من أجل الروح القدس، للمرة ا�وæ، مررت كتاب طريق الحياة 

� قراءة كتاٌب آخر، 
� قد انتهت من قراءته وترغب ��

�îتابعت معهم اليوم، ووجدت أن زميل

� أيضاً. أشكر B من أجل 
� قائمة ص¬��

� لم ينته زمي�ú بعد من القراءة. ك¬هما �� �Oح �
��

� فاتر. أتحمس جداً لمشاركة يسوع مع كل 
�îأن أكون أدفنتس �

الروح القدس، و أرغب ��

 � ©îأصارع من أجل تعزيز ح �
�îقريباً، حيث أن �

�îسوف أغ�� وظيف �
�îأعتقد أن . �æمن حو

� اليومية. (أي. إم. ٠٩٠٥٢٨ #١٤٢)
� حيا��

ليسوع ��

نحن نشارك كتابك عÝ نطاٍق واسع – ١٥٠٠ نسخة

ية  � نجل�� Ó� ا �Oبمشاركة خطوات نحو نهضة شخصية (باللغت �
�îرسالة تشجيع: نقوم أنا وزوج

� يسوع مجاناً لكل من يطلبهما من خ¬ل موقعنا 
وا�سبانية) وكذلك كتاب الثبات ��

� ا�ن ١٠٠٠ نخسة من كتاب 
�îوقد مررنا ح ، � �Oمدار عام úنقوم بمشاركة الكتاب ع . �

و�� لك�� Óا

� يسوع. نشكرك بشدة من أجل 
خطوات نحو نهضة شخصية و ٥٠٠ نسخة من كتاب الثبات ��

� يسوع هو كتاٌب هاٌم جداً. هل 
. أعتقد أن كتاب الثبات �� � �Oهذين الكتاب �

ا�فكار الرائعة ��

هناك ترجمة باللغة ا�سبانية؟ (أ.ف.ب EE٠٤٠٦١٩ من الويات المتحدة #٨٨).
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خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ا

١٣٥

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

هتمام للحياة مع الروح القدس؟ Ó� يمكنك من خ¬لها جذب ا
�î١. شارك بعض الطرق ال

٢. من هم الذين يمكنك أن تجتمع معهم للص¬ة من أجل عطية الروح القدس؟

� كنيستك لتشجيع ا�عضاء عú موضوع 
� يمكن أن تقدمها ��

�îاحات ال ق�� Ó٣. ما هي ا

"الروح القدس"؟

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •

ل�Z يم¬�ك B من الروح القدس اليوم.. ١

� كنائسنا.. ٢
� حياتنا و��

ل�Z يصنع B نهضة روحية فينا، ��

� الفعل.. ٣
� الكلمة و��

ل�Z نكون اليوم سبب بركة ��
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هتمام والمشاركة Óا الفصل السابع١٣٦

ر الر  ي   
ر ا   ال

كيف تقوم بتوزيع ا��عمال ا��دبية الخاصة بالنهضة؟

الهدف: 

� حول العالم. 
�îل أدفنتس � قال أحد ا�خوة: "بد من أن تصل هذه الرسالة إæ كل م��

� ذلك." وهو يقوم بذلك بالفعل – وبشكل مكثف. كما كتبت إحدى 
سوف أقوم بدوري ��

ا�خوات: "بد من ترجمة هذا الكتاب إæ جميع اللغات ا�ساسية، أو من ا�فضل جميع 

� كل 
اللغات بأكملها." تفوقت عú حقلها، وهي ا�ن تقوم بالوعظ عن هذا الموضوع ��

 æف النسخ من الكتاب إضافة إæ ذلك، قامت، تحت إرشاد B، بإحضار أ Óمكان. با

يمان المسيحي من قبل. Óبلدة مجاورة لم تكن قد قبلت ا

التطور والماليات:

بد من تمرير كتاب خطوات نحو نهضة شخصية إæ كل العائ¬ت  ،B من خ¬ل إرشاد

ا�دفنتستية بلغاتهم ا�صلية – مجاناً، أو بثمٍن زهيد. قامت العديد من الحقول 

� لهم.  �Oالعائ¬ت التابع úتحادات، بمساعدة القساوسة، بتوزيع نسخ مجانية ع Óوا

� النمسا، حقل "بادن 
� سويÔا، حقل النمسا ��

وكان عú رأسهم، حقل سويÔا – ألمانيا ��

وع تحت رعاية B الخاصة. وبرعاية B ونعمته،  ~Ôألمانيا. وقد نما هذا الم �
ج" �� وتن�©

 �
�� B يستمر �Zعام ٢٠١٩. نود أن ندعوكم للص¬ة ل �

تم توزيع أك�~ من ٩٠٠٫٠٠٠ نسخة ��

إرشادنا ول�Z يوفر لنا الوسائل ال¬زمة لنمو هذا العمل. عادة، نطلب الدعم المادي من 

تحادات القادرة لتغطية نصف تكاليف الطباعة. أما بالنسبة ل¬5خرين، وخاصًة  Óالحقول وا

� النهاية، 
� تغطية كافة التكاليف بأنفسنا. ولكن ��

�� ،B ة، نرغب، بمساعدة الحقول الصغ��

ة. بد أن يحصل القارئ عú الكتاب مجاناً، أو بتكلفة بسيطة، ح�î مع الكميات الكب��

مطلب شخ�ß م¯ئم

نتم�î منكم الوصول ل¬5خرين. مطلب م¬ئم للمشاركة هو أن تكون قد بوركت أنت 

شخصياً بالرسالة، وأن يحيا يسوع داخل قلبك عن طريق الحصول عú الروح القدس 

يومياً. من فضلك، قم بقراءة كتاب مشتهى ا�جيال، ص. ٦٦٥- تعقيباً عú كلمات يسوع 

� ذلك أمران:
�îَوأَنَا ِفيُكْم.". ويع � � ِ

� (يوحنا ١٥: ٤) "اُثُْبُتوا ��
��

ل  اليوم ال
ل  اليوم ال
ل  اليوم ال
ل  اليوم ال
ل  اليوم ال
ل  اليوم ال
ل  اليوم ال
ل  اليوم ال
ل  اليوم ال
ل  اليوم ال
ل  اليوم ال
ل  اليوم ال

عرش عرش عرش عرش عرش عرش 
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١٣٧

الحصول عú الروح القدس باستمرار. 	

حياة تسليم بدون تحفظ لخدمته. 	

ْ يَْثُبَت َفرَِحي [فرح يسوع هو ثمر  �Zَلماذا أعطانا يسوع هذا التلميح؟ "َكل�ْمُتُكْم ِبهَذا ِل

الروح القدس، غ¬طية ٥: ٢٢] ِفيُكْم َويُْكَمَل َفرَُحُكْم." (يوحنا ١٥: ١١).

إمكانيات التوزيع

الص¯ة

نجيل مع أشخاص بعينهم عن طريق الص¬ة  Ó� قبل مشاركة ا من المهم جداً التجه��

� كتاب الكرازة، ص. ٣٤١: "بد أن تعملوا من أجل ا�نفس 
التشفعية. تقول إلن هوايت ��

بالكث�� من الص¬ة، فهذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إæ القلوب."

توزيع الكتب

. يمكن أن  � �Oيمكنك تمرير الكتاب عن طريق مشاركة إنطباعاتك وإختباراتك مع المتلق

 �
� الحقول أو ��

� الكنائس، أو ��
� مناصب هامة ��

يكونوا أصدقاء، قادة أو أشخاص ��

تحادات. كما توجد فرصة أخرى ثمينة أثناء المؤتمرات من خ¬ل كشك صغ�� للتوزيع،  Óا

نامج. تذكر  � عú ال�© �Oيح للقيام بذلك من القائمFأو التوزيع العام، بعد أن تطلب الت

� عú كل عائلة أدفنتستية الحصول عú نسخة مجانية أو بسعٍر زهيد. �Oأنه يتع

يد أو عن طريق أشخاص يتقابلون مع المتلقون  كما يمكن إرسال الكتاب عن طريق ال�©

شخصياً.

نت �Ëن التوزيع عن طريق ا��

 . �
و�� لك�� Óيد ا من أك�~ الطرق المعا{ة لتمرير الرسالة يمكن أن تكون من خ¬ل ال�©

ورام" – الهند. كما وصلت  � اليا" ومن هناك، أُرسلت إæ "م�� أُرسلت الرسالة إæ "أس��

www.schritte- zur- ازيل. يمكنك قراءة الرسالة من خ¬ل إæ باكستان عن طريق ال�©

 �
و�� لك�� Ópersönlichen-erweckung.info  يمكنك طباعتها أو إرسالها من خ¬ل الرابط ا

جمة. يمكنك أيضاً أن تخ�© الناس  � جميع اللغات الم��
لشخص واحد أو عدة أشخاص ��

ية عwww.steps-to-personal-revival.info ú . بحلول  � نجل�� Óبأن الموقع متاح باللغة ا

 ٤٠ �
، ستكون الرسالة متاحة �� � �Oجم نهاية عام ٢٠١٩، بفضل إرشاد B والدعم الكب�� للم��

لغة مختلفة، يتبعها ١٠ – ١٢ لغة أخرى عن قريب. وبمساعدة الرب، سوف يتبعها بالتأكيد 

المزيد والمزيد.
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هتمام والمشاركة Óا الفصل السابع١٣٨

ونية �Ëلك التوزيع من خ¯ل الكتب ا��

� بنظام ”epub“  و ”mobi“ كما 
و�� لك�� Ó� الموقع ا

� متاح ��
� مجا��

و�� يوجد كتاب إلك��

� من موقع آمازون بسعر ٢ $.
و�� لك�� Óيمكنك طلب الكتاب ا

جتماعي التوزيع من خ¯ل وسائل التواصل ا��

� لنسخهة الـ  ”PDF“مع 
و�� إحدى الطرق المؤثرة لمشاركة محتوى هذا الموقع أو رابط إلك��

ا�صدقاء والمعارف يمكن أن تكون عن طريق وسائل التواصل اÓجتماعي مثل "فيسبوك"، 

 æو "واتسآب"، يمكنك من خ¬ل المشاركة والدعوة الوصول إ " "جوجل +"، "توي��

� ب¬د وقارات مختلفة.
أصدقاءك، وكذلك أشخاص آخرين ��

التوزيع من خ¯ل الوعظات والندوات الدراسية

� لديهم فرصة رائعة لمشــاركة هذه الرســالة  �Oعضاء العلماني�إن القساوســة وجميع ا

مــع الكنيســة من خ¬ل وعظة واحدة أو عدة وعظــات. يمكنك القيام بذلك عن طريق 

� الكتاب. "لم أقم من 
دراســاتك الشــخصية، أو عن طريق اســتخدام المواد الموجودة ��

قبل بالوعظ عن موضوع كانت الكنيســة قد اســتمعت إليه أو قرأت عنه من قبل. من 

صغاء  Óوري جداً قراءة هذا الموضوع العام أو ا �Fن أنه من الــ�خــ¬ل البحــث أدركت ا

إليــه مــن ٦ إæ ١٠ مرات." (تجربة شــخصية ونصيحة من "هيلموت هاوبيل"). وا�ن، إذ 

� الوعظ عــن نفس الموضوع بعد أن قام أعضاء 
أدركــت ذلك،  توجد لدي مشــكلة ��

ســتماع إليه من قبل. إذا أردت، يمكنك أن تذكر أنك تســتخدم  Óالكنيســة بقراءته أو ا

ا�فكار الرئيســية من الكتاب.

 �
إن لم تكن واعظاً، يمكنك أن تطلب من ا5خرين أن يستخدموا هذا الموضوع ��

� يوم السبت عú موضوع خطوات نحو 
وعظاتهم. يجب أن تحتوي الندوة الدراسية ��

نهضة روحية عú ث¬ثة مواضيع عú ا�ٌقل:

وعظة: ما هو محور مشاكلنا؟  

هل يوجد سبباً روحياً لمشاكلنا؟

هل نفتقر للروح القدس؟

� الروحية؟
� لحيا��

كيف أقوم بالفحص الذا��

(مصدر: خطوات نحو نهضة شخصية: المقدمة، ص. ١٢)

: �
نامج المسا�� ١. ال�©
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١٣٩

مشاكلنا يمكن حلها – ولكن كيف؟

كيف يمكننا أن نحصل عú حياة مسيحية سعيدة وقوية؟	

 كيف يم¬� الروح القدس حياتنا؟ كلمة الÔ هي "يومياً".	

(المصدر، أنظر أع¬ه: الفصل ٣)

�
� الثا��

نامج المسا�� ٢. ال�©

/ كيف يمكنك تطبيق ا�مر عملياً؟ (مفتاح التجربة  �úنقاط أساسية للتطبيق العم

العملية).

؟ 	 �
� حيا��

�� B أن أُطبق عملياً وأن أخت�© حلول �
�îكيف يمكن

مت¬ء من الروح القدس؟	 Ó� با �Oاليق úمن أجل الحصول ع �úأن أص �
�îكيف يمكن 

(مصدر: الفصل ٥).

إختبارات شخصية

ة: � المواضيع التالية يمكن أن تكون ذات قيمة كب��
اÓختبارات الشخصية ��

نطباعات الشخصية وا�فكار الُملهمة من قراءة الموارد. 	 Óعن ا

� حياتنا. 	
عن نتائج هذه الرسالة ��

جمة للغتك المحلية �Ëال

إن لــم يكــن الكتــاب قد تُرجم بعد إæ لغتــك المحلية، ربما بإســتطاعتك – عن طريق 

جمون،  جمة. الم�� الص¬ة وإرشــاد B – أن تجد شــخصاً مســتعداً ومؤه¬ً  للقيام بال��

� جداً. حــ�î ا�ن، تمت معظم  �Oالذيــن تأثــروا شــخصياً بالرســالة، يمكن أن يكونوا نافع

 �
� نÔ~ هذه الرســالة. ولكن ��

اً �� � إهتمامــاً كب�� �Oجمــ جمــات تطوعيــاً، إذ كان للم�� ال��

جمة مكلفة، وهذا أمر مفهــوم، خاصة وإن كان ذلك هو  بعــض ا�حيــان، تكــون ال��

جمون كانــوا يتقاضون رواتب "أخوية".  جــم. أولئك الم�� مصــدر الدخل ا�ســا�j للم��

� إذا قمت بالتواصــل مع "هيلموت هاوبيل" شــخصياً بخصوص  �Oســوف نكــون ممتن

� التأكد من 
جمــة. فهــو لديــه بعض النصائح الهامة للمشــاركة، حيث أنــه يرغب �� ال��

جم إليها. � كل لغــة يُ��
إصــدار الكتاب بنفس التنســيق ��

أفكار ختامية

� كل مواقف الحياة، وقوة بحسب غ�î نعمته.
لنا - من خ¬ل الروح القدس - قائداً عظيماً ��

� عمل B. خضوعنا اليومي 
وهكذا يمكن أن تتغ�� صفاتنا، ويمكن أن نُصبح أدوات ثمينة ��

� حياتنا.
والمعمودية بالروح القدس سوف يقودان إæ تحول كب�� ��
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هتمام والمشاركة Óا الفصل السابع١٤٠

� أن نكون 
ية. وهو يرغب �� ~Ôتاريخ الب �

يريد الرب أن يعّدنا للوقت ا�عظم ��

نجيل. يود  Óنهاء عمل ا Óمستعدين شخصياً لمجيئه، وأن نعمل سوياً بقوة الروح القدس 

أن يقودنا للنFة خ¬ل هذه ا�وقات العصيبة.

� من خ¬ل الخضوع اليومي  �Oاسمح للرب بأن يمنحك نهضة وإنتعاشة حقيقي

والمعمودية اليومية من الروح القدس؟

أود أن أختم بآيات من الكتاب المقدس وص¬ة من أجل نهضة روحية:

� أَْسَمُع  ِ
�îَوَصل�ْوا َوَطَلُبوا َوْجِهي، َورََجُعوا َعْن ُطرُِقِهِم الر�ِديِة َفِإن� ... � ِ©îَفِإَذا تََواَضَع َشْع"

َتُهْم َوأُبِْرُئ أَرَْضُهْم." (٢ أخبار ا�يام ٧: ١٤). َماِء َوأَْغِفُر َخِطي� ِمَن الس�

 
ص´ة: آبانا السماوي، من فضلك امنحنا قلباً متواضعاً (ميخا ٦: ٨). ضع ��

 نرجع Óول ، � Ðنكون راغب Óالص´ة وطلب وجهك. ساعدنا ل 
قلوبنا رغبة قوية ��

وط ال´زمة، وكنتيجة لوعدك، اسمح لنا  éóعن طرقنا الرّدية. رجاءاً، تمم فينا ال

رتداد. من فضلك،  بأن نسمع استجابتك. اغفر لنا ذنوبنا واشفينا من الفتور وا �

يمان عÎ الروح القدس.   نحصل با �Óنُخضع أنفسنا ليسوع يومياً، ول Óساعدنا ل
� Ðأم

"يمكن للنهضة أن تتم، فقط كإستجابة للص´ة."١٤٤ "إن معمودية الروح القدس كما كانت 
ة رائعة."١٤٥ � سوف تقود لنهضة ديانة حقيقية وللقيام بأعمال كث� Ðيوم الخمس 

��

144  إلن ج. هوايت، رسائل مختارة، مجلد 1 (1958)، ص. 121
145  إلن ج. هوايت، رسائل مختارة، مجلد 2 (1958)، ص. 57
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خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ا

١٤١

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

؟ � هذا القسم ت¬ئمك بشكل أك�©
١. أي من الطرق الممكنة الموجودة ��

� أصبحت مهمة بالنسبة لك بعد قراءة هذا الكتيب؟
�îمور ال�٢. ما هي ا

 

� تحقيقه بالتحديد خ¬ل ا�سابيع القليلة المقبلة؟
٣. ما الذي ترغب ��

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •

� أن يم¬�ك من الروح القدس.. ١
ل�Z يستمر الرب ��

� قدماً.. ٢
�Vندرك كيف يمكننا الم �Zل

ل�Z يقودنا الرب إæ أن نكون شهوداً له.. ٣
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تزييـــل الفصل السابع١٤٢

تزييـــل

توصيات لدراسات إضافية

اح مهم: قم بقراءة هذا الكتيب، إن أمكن، كل يوم لمدة ستة أيام. أظهرت ا�بحاث  إق��
ستماع للموضوعات الحيوية والمتعلقة بحياتنا من  Óوري دراسة أو ا �Fالدراسية أنه من ال

ست إæ عÔ~ مرات قبل أن يفهمها الشخص بشكل جيد. جرب ا�مر. وسوف تُقنعك النتائج. 
� تلك الكلمات الُمشجعة: جربها عú ا�قل 

�îبتجربة ذلك: "لقد استحوزت � �Oقام أحد المدرس
� الكتاب، 

�îالمرة الثالثة تملك �
مرة واحدة. وسوف تقتنع بالنتجية. أردت أن أخت�© ذلك، و��

� غضون شهرين، 
� كلها. و��

وشعرت بمحبة عظيمة لُمخلصنا، كنت أشتاق إليها خ¬ل حيا��
� أستطيع أن 

�îمر كأن�قمت بقراءة الكتاب ست مرات، وكانت النتيجة تستحق ذلك. كان ا
� عيناه المملوءتان بالنقاء، واللطف 

، وأن أنظر �� �
�îب يسوع م أدرك شعوري عندما يق��

. � ©� . �j ".أن أبتعد عن تلك السعادة بُمخلِصنا �
والمحبة. ومنذ ذلك الوقت، لم أرغب ��

� الكث�� من الشهادات الممتنة والمشجعة عن حياة جديدة مع الروح القدس. 
�îوصلت

كانت جميعها من ُقراء، كانوا قد قاموا بقراءة الكتاب أك�~ من مرة وعن كثب. 

̄�ربعون يوماً رشادي ل الدليل ا��

يمكنك أن تجد مواد قيمة لتنظيم مبادرة ا�ربعون يوماً للص¬ة، يعقبها نهضة روحية 
 : �æربعون يوماً من تأليف "دينيس سميث" من خ¬ل الرابط التا�باستخدام مجموعة كتب ا

رشادي ل¬�ربعون يوماً. Ówww.spiritbaptism.org تحت عنوان الدليل ا

إختبارات جديدة للحياة مع الروح القدس

 �æِ وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم، َوتَُكونُوَن Wَحل� الر َ �îًة َم ُكْم َسَتَناُلوَن ُقو� يقول مخلصنا يسوع: "لِكن�
ُشُهوًدا..." (أعمال ١: ٨).

� حياتك الشخصية أو 
طلبة خاصة: إذا كانت لديك اختبارات عن الحياة مع الروح القدس ��

� إذا أرسلت تقريراً ُمصغراً لـ "هيلموت هاوبيل" ل�Z يشارك  �Oفسنكون ممتن ، أثناء التبش��
). من  �úلمانية عن العمل المرس�ة باللغة ا � مجلة الكرازة (مجلة دورية صغ��

اختباراتك ��
� وضع الحروف ا�وæ من اسمك فقط عú التقرير، أو أنه 

نا إذا كنت ترغب �� فضلك اخ�©
بإمكاننا وضع اسمك بالكامل واسم كنيستك. فض¬ً، تذكر أن إختبارك سوف يُقوي ا5خرين 
هم مع الروح القدس أو أن يبدأوا رحلتهم مع الروح القدس. � س��

ويشجعهم عú النمو ��

للتواصل: "هيلموت هاوبيل" (العنوان: عú الغ¬ف الخارجي)

اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع اليوم الرابع 

عرشعرشعرشعرشعرشعرش
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خطوات نحو نهضة شخصية  |  اليوم ا

١٤٣

دليل التأم¯ت الشخصية والنقاش

إن التوصّية بإعادة قراءة الكتاب من ست إÄ ع¿� مرات قد ثُبت أنها طريقة فّعالة لبث   .١
الحياة مع الروح القدس إÄ قلبك. احتفظت إحدى ا��خوات بمفكرة دونت فيها ما حدث 
لها خ�ل ا��سابيع الستة ا��وÄ. لقد شعرت بسعادة غامرة ح¹̧ أنها كتبت خطاباً طوي�ً. 

؟ ما هي الخطط ال�¹̧ وضعتها لمسار عملك المستقب��

٢. إن مفهوم ا��ربعون يوماً هو المفهوم ا��فضل من الناحية الروحية والكرازية طوال الخمسون 
� مقدمة أي من كتب ا��ربعون 

� الخدمة. يمكنك قراءة المزيد عن ذلك ��
عاماً ال�¹̧ قضيتها ��

www. : �Äيوماً. لكل من يرغب، يمكن تحميل الخطة الكاملة من خ�ل الضغط ع� الرابط التا
ية وا��لمانية). � نجل�� � ا�� missionbrief.de/٤٠-tage-konzept.html (باللغت��

� مجموعات ثنائية، وكذلك •
يمكن القيام بدراسات ا��ربعون يوماً إما بشكل فردي أو ��

من خ�ل التليفون أو من خ�ل تطبيق "سكايب". خ�ل ذلك الوقت، يمكنك ع� 
سبيل المثال دراسة خطوات نحو نهضة شخصية ث�ث مرات أو المتابعة مع الثبات 

� يسوع أو أن تستخدم أي من كتب ا��ربعون أسبوعاً من تأليف "دينيس سميث".
��

يمكنك أيضاً خ�ل ذلك الوقت أن تُص�� يومياً من أجل خمسة أشخاص مبتعدين عن •
الكنيسة وخلق وسائل للتواصل معهم.

يمكن أن يتبع مبادرة ا��ربعون يوماً "سبتا خاصاً للزائرين".•
�لية للدراسة، ندوات • بعد أسبوع، يمكنك عمل دراسة للكتاب المقدس، مجموعات م��

� أن تتعرف ع� هذا المفهوم بشكل أفضل؟
ات. هل ترغب �� أو محا'�

٣. ما الذي يقوله ا�×خرون عن الروح القدس؟ كم من المهم أن نطلب الروح القدس باستمرار؟

وقت الص¯ة الخاص بنا

� الص¬ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ~Ôاتصل ب •

يكك. ~D قم بالص¬ة مع •

� الص¬ة من أجل الروح القدس والحصول عليه.. ١
ل�Z نستمر يوميا ��

� حياتنا الروحية.. ٢
�� �úاشكر الرب من أجل ارشاده المستقب

٣ .. �úنتخذ القرارات الصحيحة لمسار أعمالنا المستقب �Zل
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تزييـــل الفصل السابع١٤٦

الجزء ٢

خطوات نحو نهضة روحية

� يسوع
الثبات ��

كيف نقوم بذلك؟

� المسيح معناه أننا نستمد من روحه بصفة 
� َوأَنَا ِفيُكْم.» «إن الثبات �� � ِ

«اُثُْبُتوا ��
 دائمة  توقف فيها، فتكون حياتنا حياة التسليم لخدمته من غ�� تحفظ.»

إلن ج. هوايت (مشتهى ا�جيال، م.أ. ص ٦٦٥)

� أن يقوم 
ستمتاع بخ¬صه. بل با�حرى، هو رغبتنا �� Ó¬ط ل ~Ôالمسيح ليس مجرد عم¬ً نقوم به ك �

إن الثبات ��
� من أجلنا، وفينا، ومن خ¬لنا. إنه عمل يقوم به من أجلنا – كنتيجة لقوة محبته المفدية. واجبنا  ~j المسيح بكل

فقط هو أن نطلب ذلك، وأن نثق وأن ننتظره ل�Z يحقق ما قد وعد به. (آندرو موراي).

الفصل ا�ول: أعظم عطية من يسوع

 هل أنت ع� علم برسالة يسوع ا��قوى؟ ما هي وظائف الروح القدس؟ كيف يمكن أن تتغ�� صفاتنا؟
. � مثل الخم��

يسوع عن الروح القدس ��

: خضوع يسوع �
الفصل الثا��

� سوف أصبح أك�� قوة؟ ما الذي يمنعنا من الخضوع؟
 هل أفقد إراد�Ï̧ الخاصة؟ أم أن�¹

هل الخضوع % معناه التخ�� عن إرادتنا الشخصية؟

الفصل الثالث: يسوع يثُبت فيك

؟ �Ï̧ع� حيا « ّ �
ما هو التأث�� الذي يصنعه وجود «يسوع ��

:  أن نتشبع بملء °. Åنجاز ا��ك� ا��
تأث�� «يسوع فيك». كيف نحصل ع� الخ�ص من سطوة الخطية؟

» مرة أخرى بسبب الخطية؟ � هل نصبح «جسدي��

الفصل الرابع: الطاعة من خ¬ل يسوع؟

»؟  ّ �
� الطاعة؟ ما هي السعادة؟ كيف تعمل الطاعة من خ�ل «يسوع ��

� أن أحيا سعيداً ��
 كيف يمكن�¹

نسان. � ° وا�� دبر °: التعاون ب��

الفصل الخامس: إيماٌن جذاب من خ¬ل يسوع

؟ � � المؤمن�� كيف تتحقق الوحدة ب��
ما الذي يجعل إيماننا جذاباً لعائ�تنا وللعالم من حولنا؟

نتعاشة الروحية إÄ الخدمة المرسلية؟ ات ال�¹̧ تتم فينا وتجعلنا شهود؟ كيف تقود ا�� ما هي التغي��
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� هذا الموضوع
أعمال أدبية ��

	 . �
�Ïستعداد للمجئ الثا ٤٠ يوماً [الجزء ١] صلوات وتأم�ت ل��

نعاش إختبارك مع °. 	 ٤٠ يوماً [الجزء ٢] صلوات وتأم�ت ��

ة. 	 � ا��يام ا��خ��
٤٠ يوماً [الجزء ٣] مبادئ ° الصحية لشعبه ��

� ا��رض. 	
ة ��  ٤٠ يوماً [الجزء ٤] صلوات وتأم�ت عن ا��حداث ا��خ��

الد للطباعة، ٢٠٠٩ – ٢٠١٣. «دينيس سميث»، ريفيو أند ه��

� – نداء الساعة الحادية ع¿� للص�ة والنهضة الروحية، «راندي ماكسويل»،  	 Å¹إذا ص� شع

باسيفيك برس للطباعة، ١٩٩٥.

»، باسيفيك برس للطباعة، ٢٠١٠. 	 انتعاشة روحية جديدة، «مارك فين��

الد للطباعة، ١٩٩١. 	 كيف تمت�� من الروح القدس وتدرك ذلك، «جاري ف. ويليامز»، ريفيو أند ه��

الد للطباعة، ٢٠٠٨. 	 الص�ة الجذرية، «دريك ج. موريس»، ريفيو أند ه��

خطاب آندرو رقم ٥:

نتصار عÝ التبغ والكحوليات ا��

«هل تود أن تعرف، بعون B، كيف يمكنك أن تتحرر من 
نسحاب؟» Ó، عú الفور، وبدون أعراض ا � �Oالتدخ

www.steps-to-personal-revival.info

ية، خطاب آندرو هذا ليس متاحاً للطباعة.  � نجل�� Ó� والمشاركة مع ا�صدقاء باللغة ا
للتحميل المجا��

يوجد ١٧ خطاب آندرو باللغة ا�لمانية.

لماذا اسم «خطاب آندرو؟»
� [أندراوس باللغة العربية] باقتياد أخاه سمعان إæ يسوع. وهذا هو الهدف من  قام آندرو الكتا�©

ية، رجاء التواصل  � نجل�� Ó� ترجمتهم من اللغة ا�لمانية إæ اللغة ا
خطابات آندرو. إن كان أحٌد يرغب ��

� صورة رقمية أو مطبوعة.
ية �� � نجل�� Ó� باللغة ا �Oيكونوا متاح �Zمع «هيلموت هاوبيل». ل
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ســتماع للقــس � كاليفورنيــا. تعرفــت عــ� كتاباتــك للمــرة ا��و أثنــاء ا��
�� � أرعــى حاليــا كنيســت��

� برنامجــه ا��ســبوعي. وعــ� الفــور آثــرت رســالتك عــ� روحــي
"دوايــت نيلســون" [أنظــر أدنــاه] ��

�
ف أنــ�� � أعــ��

. ســمعت عــن بعــض الكتابــات عــن الــروح القــدس مــن قبــل، ولكنــ�� بشــكل كبــ��

 لــم أهتــم بهــا أبــداً. أنــا أؤمــن بشــده أنــه لســبٍب مــا قــد اختــار ± الوقــت الحــا� للوصــول إ

� مجهوداتــك.
� وجــدت ذلــك ��

المزيــد مــن النــاس بالــروح القــدس. وأنــا ســعيد جــداً أنــ��

ــيطة ــة بس ــا بطريق ة، تقابلن ¿Àــا ــل ا��ول مب � الفص
ــك: �� ــه ل ــهد ب � أن أش

ــ�� ــٌر يمكن ــاك أم هن

ــا أن القــراءة المتكــررة  . كم ــا إ التوقــف وإعــادة التفكــ�� ــة، تدعــو عقولن ــق قوي جــداً مــع حقائ

� عــن الكتــاب مــع ا�Îخريــن، ي صبــح موضــوع الــروح
¿Ðووعظــي ونقــا �

� حديــ�¿
فّعالــة للغايــة. ��

 . �Óأن أرى ذلــك بنفــ �
. كمــا لــو كنــا نســتمع إليــه للمــرة ا��و. يمكنــ�� القــدس جذابــا أكــ�¿ وأكــ�¿

نتقــال مــن الفصــل ا��ول قبــل أن أعــظ ثــ×ث مــرات عــن محتــواه. � أعــرف كيــف  لــم أســتطع ا��

� لــم أســتطع التوقــف عــن قــراءة الكتــاب، وقــد 
� أن أصــف ذلــك بشــكل أفضــل، ولكنــ��

يمكنــ��

� نمــًوا
� شــهدت منطقــ��

�Úالعــام المــا �
. لقــد قمــت بنــÜ¿ الكلمــة، و�� �Óكنائــ �

ظهــرت النتائــج ��

� قــّوى بهــا الــروح القــدس أعضاءنــا.
� ذلــك كلــه يعــود إ ± وإ الطريقــة الــ��

ًا. الفضــل �� كبــ��

) مقتطفــات. �
�àالعــام الجديــد. د.ر. ينايــر (كانــون الثــا �

ونتطلــع إ المزيــد ��

يقول القس "دوايت نيلسون"، الراعي الرئي�� لكنيسة "بايون�� ميموريال" بجامعة آندروز، أن هذا 
� ذاته � من الداخل. أريد أن أقوم بال��

�� ّ الكتاب الصغ�� [خطوات نحو نهضة شخصية] قد "غ��
من أجلكم."

� سلسلة من ثªث وعظات:
قام بالوعظ ®�

صªح الجديد: كيف يمكنك أن تتعمد من الروح القدس؟"  ·̧ "نقطة البدء وا
قتباس من كتاب "خطوات نحو نهضة شخصية" وأو½ بقراءته. وقد قاد ذلك إ« تحميل  ·̧ قام با

وطلب أ¸ف النسخ من الكتاب.
 www.steps-to-personal-revival.info لªمن خ � �Òث متاحªشهادته الشخصية والوعظات الث

: ��النا
النسخة ا��صلية:

„Schritte zur persönlichen Erweckung“
TOP Life Wegweiser-Verlag GmbH, Wien

Austrian Publishing House
Verlagsarchivnummer: 040 415

ISBN: 978-3-903002-14-2

: �
ية – طبعت �� � �نجل النسخة ا�	

، زامبيا،  � � ألمانيا، كوريا الجنوبية، الو�يات المتحدة ا��مريكية، الفلب��
تم طباعة ٣٢ نسخة من عام ٥١٠٢ وح�� أكتوبر ٩١٠٢ ��

اليا، الهند وبريطانيا العظمى. أس��

www.design.de جر ôرؤية: سيمون إتزن�
www.konrad-medien.de إنتاج: كونراد للطباعة وميدين

ويك وع: كريستيان س�� �مدير الم�
ية: هو� تاريتا � �نجل جمة من اللغة ا��لمانية إلى اللغة ا�	 �ال

لطلب نسخ باللغات ا��جنبية:
© Helmut Haubeil, Rosenheimerstraße 49

D-83043 Bad Aibling / Oberbayern – Germany
Email: helmut@haubeil.net 

Phone: +49 (0)8061 4900 712
Languages: German and English

جمات: �ال
ية، الفرنسية، ا��لمانية (النسخة ا��صلية)  � نجل�� اللغات ا��وروبية: البلغارية، الكرواتية، التشيكية، الدانماركية، الهولندية، ا��
تغال، الرومانية،  ôتغالية – ال� ôازيل، ال� ôتغالية – ال� ôويجية، البولندية، ال� يطالية، ال×تفية، ال�� ، الغرين×ندية، المجرية، ا��

ية، السلوفانية،ا��سبانية، السويدية، وا��وكرانية. الروسية، السيب��

و، تيلوجو. اليابانية،  � ندونيسية، اللغة الصينية المبسطة والتقليدية، الهندية: هندي، أوديا، م�� اللغات ا��سيوية: البهاسا – ا��
الكورية، المنغولية، التاجالوج – الفليبينية، التاي تاي×ندا، ا��وردو – باكستان، والفيتنامية.

يا، البنغالية/البنغال – البنغ×ديش، البورميس – ميانمار، الفارسية  � جاري التحض�� للغات: ا�Îرامية – أرمينيا، البهاسا – مال��
(إيران)، السنغالية – Àي×نكا، التونجان – جزيرة تونجا بالمحيط الهادي.

انية، الزولو – جنوب  � وندي، كينيارواندا – رواندا، السواحي�� – كينيا، الت�� وندية – ب�� اللغات ا��فريقية: ا��مهارية – إثيوبيا، ك��
أفريقيا.

: �
و�� �لك الموقع ا�	

www.steps-to-personal-revival.info and www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info

جمات متاحة بالمجان للقراءة، والطباعة، والمشاركة مع يوجد ا��ن، وسيكون هناك المزيد من ال��
؟ شارك، التطور (كيف طّور ± الكتب)، إختبارات � ا��صدقاء. وتضم القائمة: القائد، كيف ت زيد التحف��

� يسوع".
تصال. كما يوجد كتاب م ك م ل: "الثبات �� (أك�¿ من ٠٠١ إختبار) ، ا��

معلومات للطلب:
للتفاصيل، انظر ص. ٢

كل النصوص الكتابية مقتبسة من الكتاب المقدس، نسخة الفاندايك.
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وا
نحو نهضة
شخصية

طبعة جديدة تضم اختبارات إضافية

ا  الر ال
ر ي   

تأليف: هالموت هاوبيل
ترجمة: چوني نصرالله

سلسلة صغيرةرقم
خطوات نحو نهضة شخصية
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وا
نحو نهضة
شخصية

هل ترغب في الحصول عل حياة سعيدة ومرضية، حياة إيمان 
مملوءة بالتجارب المثيرة؟

إذا كانت إجابتك هي نعم، فإن هذا الكتاب مناســٌب جداً لك. لقد شــارك 
أكثــر من ٥٠٠ شــخص إختباراتهم معــي عن التغييرات اإليجابية التي 
اختبروهــا فــي حياتهم. ولذلــك، تمت إضافة المزيد من األفكار لهذه 

النســخة المنقحــة. يظهر من خاللهــا كيف يمكن لخطوات نحو نهضة 
شــخصية أن يقودنا إلى:

معرفة أعظم العطايا التي يمنحنا إياها يسوع: عطية الروح القدس. 	

تقييم سليم للنفس فيما يتعلق بحالتنا الروحية 	

فهم الخطوتان البسيطتان اللتان تقودان إلى حياة روحية جذابة وإلى  	
اليقين بالخالص.

معرفة اإلمتياز العظيم للحياة بقوة وإرشاد الروح القدس، والخسائر  	
التي نتكبدها بسبب إفتقارنا له.

إدراك أن صلواتنا بالوعود لها تأ ثير مختلف تماما.ً ولذلك، تصبح  	
صلوتنا أكثر سعادة، وتتمتع بيقين وبعمٍق أكبر. وبعد صالة كهذه، 

يمكننا أن نتيقن أننا قد نلنا الروح القدس.

سعادتهم الكبيرة جعلتهم شهوداً وموزعين للكتاب. 	

يريد الله أن يصنع فرقا كبيراً في حياتك. هناك فرقا كبيراً بين عملك من 
أجل الله وبين عمل إلهنا العظيم من خاللك. يتوق يسوع إلى عالقة وثيقة 

معك. كما يرغب في أن يقترب إلى اآلخرين من خاللك. هناك بركات عظيمة 
تنتج عن قراءة الكتاب عدة مرات. قم بقراءة وتطبيق اإلقتراحات لمدة ستة 

أسابيع  (٣ x ١٤ يوماً) وستنبهر بما سيحققه الله في حياتك.
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