كيف ميكنك القيام بذ

َّاذلِي َي ْثبُ ُت َّ
يف َوَأ َن ِفي ِه
ِ
َ
َ
هذا ي َْأ ِيت ِب َث َم ٍر ك ِث ٍري،
َأل ُ َّْك ِب ُدو ِ َال تَ ْقدِ ُر َ
ون َأ ْن تَ ْفع َُلوا َش ْي ً ا.

الثبــات ىڡ يســوع كيــف – يمكنــك القيام بذلك؟

هيلمــوت هاوبيــل هــو رجــل أعمــال وقــس .بعــد نجاحــه ىڡ العمــل كمديــر
عــام لرسكــة شــحن ،اســتجاب لدعــوة هلِلَف ىڡ عمــر  ٣٧وأصبــح راعــي كنيســة
لمــدة ســتة عـ ـرس عام ـاً .ثــم قــام بعــد ذلــك بــإدراة مجموعــة المتقاعديــن
«
االدفنتســت ىڡ ”بــاد إبلينــج“ بالقــرب مــن ”ميونيــخ“ بألمانيــا .ومنــذ تقاعــده،
يقــود جماعــة المرســلية العالميــة بكنيســة ”بــاد إبلينــج“ (فوردركريــس
ـاال رساف عــىل العديــد مــن المشــاريع ،محليـاً
للخدمــة المرســلية( .ويقــوم بـ µ

وعالميـاً .بمــا ىڡ ذلــك إنشــاء كنائــس مــن خــالل الــرواد ىڡ وســط آســيا ،والهنــد
وألمانيــا ،وتنقيــح ونـ ـرس مجلــة مرســلية )أخبــار الخدمــة المرســلية( وتوزيــع
«
االعمــال الكتابيــة الخاصــة بالنهضــات الروحيــة .ال يتعـ Ãـرى نفســه مؤلــف كتاب
خطــوات نحــو نهضــة شــخصية ،ولكــن «
باالحــرى أداة ىڡ يــد هلِلَف .يمكنــك
االختبــارات الرائعــة مــن خــالل الضغــط عــىل عالمــة تبويــب
متابعــة هــذه µ
التطــور عــىل الرابــط التــاىلwww.steps-to-personal-revival.info :

هيلمــوت هاوبيل

الثبات يف يسوع

رقم

موسوعات صغرىة
خطوات نحو نهضة شخصية

الثبات يف يسوع
يسوع املسسيح
يف َوَأ َن ف ُيكْ
“اُ ْثبُ ُتوا ِ َّ ِ
كيف ميكنك القيام بذ ؟

للتشجيع
أظهــرت التجــارب أن دراســة تلــك الحقائــق الثمينــة تكــون مباركــة بشــكل
خــاص ،إذا تــىل الدراســة الشــخصية ä

فــرىة تأمــالت 
شــخصںى .هنــاك
بــںى
للزوجــںى )مــع ç

االخريــن ،ربمــا عــن طريــق الهاتــف أو
بــركات مضاعفــة
«
بإســتخدام تطبيــق ســكايب( كمــا أن الوقــت اليومــي أو االســبوعي للمناقشــة
والصــالة ىڡ مجموعــات ســيكون مشــجعاً جــداً.
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الكتاب الثاني

ُﺍﺛ ُْﺒ ُﺘﻮﺍ ِﻓﻲ َﻭ َﺃ َﻧﺎ ِﻓﻴﻜ ُْﻢ –
ﱠ

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ؟
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«
 
أرعى حالياً
االستماع للقس
كنيستںى ىڡ كاليفورنيا .تعرفت عىل كتاباتك للمرة االوىل أثناء µ
«

”دوايت نيلسون“ ]أنظر أدناه[ ىڡ برنامجه االسبوعي .وعىل الفور آثرت رسالتك عىل روحي
أعرىف 
ولكنىى ä
بشكل كبرى .سمعت عن بعض الكتابات عن الروح القدس من قبل ،
أنىى لم
لسبب ما قد اختار هلِلَف الوقت الحاىل للوصول إىل المزيد
أهتم بها أبداً .أنا أؤمن بشده أنه ٍ


من الناس بالروح القدس .وأنا سعيد جداً أنىى وجدت ذلك ىڡ مجهوداتك.
يمكنىى أن أشهد به لك :ىڡ الفصل «
هناك أمر 
االول 
مبارسة ،تقابلنا بطريقة بسيطة جداً
ٌ
فعالة
مع حقائق قوية ،تدعو عقولنا إىل التوقف وإعادة التفكرى .كما أن القراءة المتكررة ّ
ونقاىس عن الكتاب مع ç
للغاية .ىڡ 
حديىى ووعظي 
االخرين ،يُصبح موضوع الروح القدس
وأكرى .كما لو كنا نستمع إليه للمرة «
االوىل .
أكرى 
جذاباً 
يمكنىى أن أرى ذلك بنفىس .لم
«
االنتقال من الفصل االول قبل أن أعظ ثالث مرات عن محتواه .ال أعرف كيف 
يمكنىى
أستطع µ

أن أصف ذلك بشكل أفضل ،ولكنىى لم أستطع التوقف عن قراءة الكتاب ،وقد ظهرت
بنرس الكلمة ،
وىڡ العام 
ä
النتائج ىڡ كنائىس .لقد قمت 
كبرىا.
الماىص شهدت
منطقىى ً
نموا ً
الفضل ىڡ ذلك كله يعود إىل هلِلَف وإىل الطريقة ä
قوى بها الروح القدس أعضاءنا .ونتطلع
الىى ّ
إىل المزيد ىڡ العام الجديد .د.ر .يناير )كانون 
الثاىى( مقتطفات

Translations:

The Original is in German: Bulgarian, Danish, Dutch, Croatian, Czech, English, French,
Hungarian, Indonesia, Kirundi, Romanian-Video, Russian, Serbian, Slovenian-Video, Spanish,
Tagalog-Philippines, Ukrainian, Urdu-Pakistan.
In Preparation: Amharic-Ethiopia, Polish, Portuguese, Romanian, Spanish, Swahili.
Translations into other languages are desired. Please get in touch with H. Haubeil,
so that he can assist.

www.steps-to-personal-revival.info

There you can free read, download and sent to a friend in the translated languages
“Abide in Jesus” and also “Steps to Personal Revival”.
You find at the website “Testimonies” (about 150), “Development”,
How to generate interest? Holy Spirit Quotes, Leader, Share it, Contact
and website in German

”بايونرى ميموريال“ بجامعة آندروز ،أن هذا
الرئيىس لكنيسة
يقول القس ”دوايت نيلسون“ ،الراعي


”غرى  ىى من الداخل .أريد أن أقوم  
بالىس ذاته من
الكتاب

الصغرى ]خطوات نحو نهضة شخصية[ قد  ّ
أجلكم“.
قام بالوعظ  ىڡ سلسلة من ثالث وعظات:
واالصالح الجديد :كيف يمكنك أن تتعمد من الروح القدس؟“
”نقطة البدء 
قام باالقتباس من كتاب ”خطوات نحو نهضة شخصية“ وأوىص بقراءته .وقد قاد ذلك إىل تحميل
وطلب أالف النسخ من الكتاب.
شهادته الشخصية والوعظات الثالث  
متاحںى من خالل
www.steps-to-personal-revival.info

Order Information:
For details, see page 2

Bible:

The Holy Bible, New King James Version, Copyright c 1982 by Thomas Nelson,
Inc. All rights reserved
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الثبات في يسوع
يسوع المسسيح:
„اُ ْثبُتُوا ِف َّي وَ َأ َن ِف ُيك ْم“
كيف يمكنك القيام بذلك؟

ﻫﺎﻟﻤﻮﺕ ﻫﺎﻭﺑﻴﻞ
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ﺣﻴﺎﺓ ُﻣﺜﻤﺮﺓ
يسوع:
» ...ال َِّذي يَ ْث ُب ُت ِ   َّىڡ َوأَنَا ِف ِيه هذَ ا يَأِْ ىى ِبث ََم ٍر ك َِث  ٍرى ) «...يوحنا (٥ :١٥
يمكنىى أن أث ُبت ىڡ المسيح؟
كيف

ً
َ
يأىى
من
كل
.(٢٨
:١١
)مىى
«
ىل
إ
ا
َو
ل
ا
ع
ت
»
يسوع:
يدعونا
يثبت فيه.
لىك
و
ع
مد
ا
أيض
هو
ليسوع
َ
ُ  ُ

َ ْ ِ  َّ
)يوحنا  (٤ :١٥كيف يمكن أن يتم ذلك؟
»اُث ْ ُب ُتوا ِ ىڡَّ َوأَنَا ِفيك ُْم«
عىى:
»الثبات ىڡ المسيح« يُ 
• أن نستمد من روحه بصفة دائمة
• أن نحيا حياة
التسليم مشتهى ¨
االجيال ،ص٦٦٥ .
• لخدمته بدون تحفظ.
مسرىىى مع هلِلَف ±
أكرى وضوحاً .وبالنسبة ىل ،هذا هو
لقد فتح هذا

التفسرى عيناي وجعل  
ورغبىى
الخاصة هي أن يساعد
صالىى
إن
(١١
:١٥
)يوحنا
السعيدة.
المسيحية
رس الحياة
إرشاد الكثرىين إىل حياة سعيدة وهادفة .هذه الكلمات هي ¨
االساس للكتب الثالثة
ذلك  ىڡ

 ىڡ سلسلة ،خطوات نحو نهضة شخصية.
ما هي العالقة بںى الكتب الثالثة ىڡ سلسلة خطوات نحو نهضة شخصية؟
رقم  :١خطوات نحو نهضة شخصية
االمتالء من الروح القدس
Ó
تخترىه؟
أن
يمكنك
كيف
Ô
االستمرار  ىڡ طلب واستقبال الروح القدس.
يتناول  Ó
رقم  :٢الثبات ىڡ يسوع
كيف يمكن ذلك؟
يتناول حياة التسليم بدون تحفظ ىڡ خدمة يسوع المسيح.
رقم ± :٣رسيك يسوع المملوء من الروح القدس
كيف يمكنك أن تصبح ±رسيكاً مملوءاً من الروح القدس؟
¸
الىى تتبع ذلك.
يتناول حياة التسليم بدون تحفظ ىڡ خدمته والنتائج المبهرة 
)متاح بحلول خريف (٢٠١٩
تشجيع
أظهرت التجارب أن دراسة تلك الحقائق الثمينة تكون مباركة بشكل خاص Þإذا تىل الدراسة


الشخصية فرىة تأمالت  
)مع االخرين ،ربما عن
للزوجںى
شخصںى .هناك بركات مضاعفة
بںى
¨
طريق الهاتف أو بإستخدام تطبيق سكايب( كما أن الوقت اليومي أو االسبوعي للمناقشة
والصالة  ىڡ مجموعات سيكون مشجعاً جداً.
٤

29/06/2021 5:31 PM

الفصل 
االول

أعظم عطية من يسوع
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ﺍﻟـﻤـﺤـﺘـــــﻮﻳــﺎﺕ

الفصل ¨
االول
الجزء ¨
االول

الثاىى
الجزء 

ﺃﻋﻈﻢ ﻋﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﻮﻉ

هل أنت عىل علم برسالة يسوع اال  
تأثرىاً؟
كرى 
ما هي وظائف الروح القدس؟٦ ...................................................................................
تتغرى؟
كيف يمكن لصفاتنا أن 
كلمات يسوع عن الروح القدس ىڡ مثال  
الخرى المختمر١٦.........................................


الثاىى
الفصل 

الجزء ¨
االول

الثاىى
الجزء 

ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻴﺴﻮﻉ

هل أخرس إر 
ادىى الشخصية؟



أنىى أصبح أكرى قوة؟٢٦..........................................................................................
أم 
ما الذي يمنعنا من التسليم؟ هل التسليم هلل معناه
أن نتخىل عن إرادتنا الشخصية؟٣٤.............................................................................
الفصل الثالث

الجزء ¨
االول


الثاىى
الجزء 

ﺛﺒﺎﺕ ﻳﺴﻮﻉ ﻓﻴﻚ

التأثرى الذي يصنعه "ثبات يسوع" عىل 
حياىى؟
ما هو 


باالمتالء باهلل٤٤ ..................................................................
¼االنجاز االعظم :التشبع ¼
تأثرى "ثبات يسوع فينا" كيف يمكننا أن نتحرر من سطوة الخطية؟

 
جسديںى مرة أخرى بسبب الخطية؟٥٦.....................................
هل يمكن أن نصبح
الفصل الرابع

الجزء ¨
االول

الثاىى
الجزء 

ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻳﺴﻮﻉ


يمكنىى أن أحيا  ىڡ طاعة ُمبهجة؟
كيف

من أين 
تأىى السعادة؟٧٠................................................................................................

كيف تعمل الطاعة من خالل "يسوع   ّىڡ"؟
خطة هلِلَف :التعاون  
واالنسان ٨٤.....................................................................
بںى هلِلَف ¼
الفصل الخامس

الجزء ¨
االول


الثاىى
الجزء 

ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺟﺬَ ﺍﺏ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻳﺴﻮﻉ

 
كيف يمكن للوحدة  
المؤمنںى أن تتحقق؟
بںى
ما الذي يجعل إيماننا جذَ اباً لعائالتنا وللعالم؟٩٦...................................................

الىى تتم بداخلنا وتجعلنا شهوداً؟
ما هي

التغيرىات 
كيف يمكن للنهضة أن تقود إىل الكرازة؟١٠٦.................................................................
تـزييــــل
توصيات لقراءات إضافية ،وسائل ¼االتصال١١٦ ...........................................................

٥
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االول – الجزء ¨
الفصل ¨
االول

ﺃﻋﻈﻢ ﻋﻄﻴﺔ
ﻣﻦ ﻳﺴﻮﻉ
ما هو تعلمي يسوع عن الروح القدس؟
هل أنت عىل عمل برساةل يسوع األكرث تأثريا؟ً
ما يه وظائف الروح القدس؟
كيف ميكن لصفاتنا أن تتغري؟
نداء يسوع الخاص :اطلبوا الروح القدس

بشكل قاطع أن نطلب الروح القدس .أنا
هناك موضع  ىڡ الكتاب المقدس يأمرنا فيه يسوع
ٍ
ال أعرف أي موضع آخر يحثنا فيه يسوع بمحبة أن نأخذ شيئاً ما لقلوبنا .نجد تلك Þ
االيات
 ىڡ درس يسوع عن الصالة  ىڡ لوقا  .١١حيث يؤكد لنا يسوع ±
عرس مرات أننا يجب أن نطلب
الروح القدس) .لوقا .(١٣ – ٩ :١١
اسأَ ُلوا تُ ْعط َْوا ،اُطْ ُل ُبوا تَ ِج ُدواِ ،ا ْق َر ُعوا يُ ْف َت ْح َلك ُْم¨ .ال َ َّن ك َُّل َم ْن يَ ْسأَلُ
»وأَنَا أَق ُ
َ
ُول َلك ُُمْ :

َ
َ
ُ
ُ
ْ
يَأْ ُخذُ َ ،و َم ْن يَطل ُب يَ ِج ُدَ ،و َم ْن يَق َْر ُع يُ ْف َت ُح ل َُه .ف ََم ْن ِم ْنك ُْمَ ،و ُه َو أ ٌب ،يَ ْسألهُ ابْ ُن ُه ُخ ً ْ Ôرىا،
الس َمك َِة؟ أَ ْو ِإذَا َسأَ َلهُ بَ ْي َضةً  ،أَف َُي ْع ِط ِيه
أَف َُي ْع ِط ِيه َح َج ًرا؟ أَ ْو َس َمكَةً  ،أَف َُي ْع ِط ِيه َح َّيةً بَ َد َل َّ
Þ
±
ُون أَ ْن تُ ْعطُوا أَ ْوال َ َدك ُْم َعطَايَا َج ِّي َدةًَ ،فك َْم ِبال َْح ِر ِّي اال ُب
رس ٌار تَ ْع ِرف َ
َعق َْربًا؟ ف َِإ ْن ُك ْن ُت ْم َوأَنْ ُت ْم أَ ْ َ
ين يَ ْسأَ ُلونَهُ ؟« )لوقا (١٣ – ٩ :١١
الر َ
وح ا ْلق ُُد َس ِلل َِّذ َ
ال َِّذي ِم َن َّ
الس َم ِاء ،يُ ْع ِطي ُّ
Þ


استخدم يسوع ىڡ تلك االيات القليلة فعل »يسأل« ست مرات ]خمس مرات ىڡ اللغة
تںى  
تںى – فعل – ومر  
العربية[ ،ثم استبدل »يسأل« بـ »يطلب« مر  
أخريںى بكلمة »يقرع« –
تعرى عن فعل أيضاً .أال يُظهر لنا يسوع بوضوح أنه علينا أن نقوم ¨ ٍ ±
لىك
وهي كلمة Ô
بىس ما 
¨
نمتىل من الروح القدس؟
¨
خرىة مستخدمة ىڡ زمن المضارع المستمر ىڡ اللغة اليونانية .
معىى
إن كلمة »يسأل« اال 


٦
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ذلك أنه ال يجب علينا أن نطلب مرة واحدة وحسب ،ولكن ¨
باالحرى أن نستمر  ىڡ الطلب.
يجعل يسوع من السؤال هنا ±
أكرى من مجرد أمراً طارءاً ،وإنما أمراً يتوقع منا أن نقوم
به بإستمرار .يريد يسوع أن يُيقظ بداخلنا الرغبة  ىڡ الحصول عىل الروح القدس بدعوته
لحة تُظهر لنا إقتناع يسوع بأننا سوف نفقد شيئاً مهماً ،إذا لم
الصادقة .إن تلك الدعوة ُ
الم ّ
نُلح  ىڡ طلب إنسكاب الروح القدس .إنه يجذب انتباهنا بوضوح إىل حقيقة إحتياجنا المستمر
للروح القدس .وبهذه الطريقة ،فهو يرغب أن نستقبل بإستمرار بركات الروح القدس الغنية.
¨

خرى من )أفسس  (١٨ :٥يقول »جوهانس ميجر«» :إن الشخص
ىڡ تعليقه عىل الجزء اال 
يمتىل مرة واحدة إىل ¨
¨
¨
يمتىل بإستمرار.
االبد ،ولكن عليه أن
المسيحي ليس مجرد إناء

يىل» :اجعلوا
ولذلك ،يمكن أن نعيد صياغة الكلمات الموجودة ىڡ )أفسس  (١٨ :٥كما 

مملوئںى مجدداً من الروح القدس «.إن االمتالء من الروح القدس
أنفسكم دائماً وباستمرار
الذي نحصل عليه بالمعمودية يمكن أن ±
يتالىس إذا لم نسع باستمرار للحصول عىل تلك
العطية بسخاء .وإذا كانت تلك العطية قد تالشت بالفعل ،يمكننا أن نحصل عىل وجود
يتثىى للروح القدس أن يمال¨
االمتالء باستمرار لىك 
الروح القدس مرة أخرى .البد أن يتجدد Ó

كل أركان حياتنا ،لكيال تذبل حياتنا الروحية.

االمتالء من الروح القدس أننا نحصل عىل المزيد منه من الناحية العددية،
يعىى Ó
ال ¨ 
بل باالحرى ،أن يستحوذ الروح القدس عىل المزيد والمزيد من حياتنا .لذلك أمر

¨
المؤمنںى باستمرار من الروح القدس .هذه حالة عادية بالنسبة
يمتىل
بولس الرسول أن
١
للمسيحي .معمودية واحدة ،وإمتالء متكرر«.
إن هذا الجزء من تعليم يسوع عن الصالة هو عملية فريدة .إن الروح القدس هو
أعظم عطية من هلِلَف – العطية الىى تجلب معها كل العطايا ¨
االخرى .تلك هي عطية يسوع

والتعبرى الخالص عن محبته.
المتوجة لتالميذه

ّ
¨
شخص ما .إنما تُعطى فقط الولئك الذين
إن عطية قيمة كهذه ال يمكن فرضها عىل ٍ
عرىون عن إحتياجهم الشديد لتلك الهبة وتقديرهم لها .لذلك تعودت عىل طلبة الروح
يُ Ô
القدس يومياً بحسب )يوحنا » (٣٧ :٧إ ْن َع ِط َش أَ َح ٌد َفلْيقْب ْل إ َىل َويَ ْ ±رس ْب «.
»يعىى ذلك:
ِ

ُ ِ ِ  َّ َ
امنحىى .االشتياق لوجود الروح القدس 

ىڡ
إلهي العظيم،
قلىى«.

 Ô

Ä
لبعض من الذين بدأوا ىڡ طلبة الروح القدس
التقارير االوىل ٍ

العودة »لمحبتنا Ä
االوىل« :كتبت ىل إحدى ¨
وصديقىى حالياً
االخوات قائلةً  :نقوم أنا


بدراسة كتاب الـ  ٤٠يوماً للمرة الثالثة ،بالتناوب مع كتاب خطوات نحو نهضة شخصية.
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قبل أن نكتشف تلك المواد الثمينة ،لم يعد إختبار إيماننا وحياة الصالة الخاصة بنا كما
كانا من ذي قبل .كنا نتوق لىك نجد »محبتنا ¨
االوىل« مرة أخرى .وقد وجدناها ،نشكر هلِلَف

نخترى إستجابة إلهنا المحب للصالة والذي يُظهر لنا كيف
من كل قلوبنا .كم هو رائع أن Ô
¨


نصىل من أجلهم .م.س.
يعمل روحه القدوس ىڡ حياتنا 
وىڡ حياة االشخاص الذين 

الكتابںى قائالً ...» :لقد أصبحا
شخص آخر عن هذين
دخل يسوع إىل حياتنا :كتب
ٌ
نعمةً عظيمة طال انتظارها ىڡ حياىى .وهو ما اخترىه أعضاء كثرىين ،وإحدى ¨
االخوات ىڡ

Ô



¨

االمتياز
كنيستنا .كان هناك شيئاً غائباً طوال الوقت ىڡ إختبار إيماننا ،واالن أصبح لدينا Ó

تغيرىنا .وهو اليزال يعمل فينا ،ويقربنا إليه
نخترى كيف دخل يسوع إىل حياتنا وبدأ ىڡ 
أن Ô
¨
خطو ًة تلو االخرى «.س.ك.

الروح القدس هو مصدر الحياة الهادفة

¨
ُون َل ُه ْم َح َيا ٌة
بحسب يسوع ،ما هو سبب مجيئه إىل هذه االرض؟ لقد قال »أَتَ ْي ُت ِل َتك َ
نخترى حيا ًة جديد ًة مملوء ًة بالروح
ُون َل ُه ْم أَف َْض ُل) «.يوحنا  .(١٠ :١٠يريدنا يسوع أن Ô
َو ِل َيك َ
الحارص ،وأن نستمر ىڡ ذلك ببعد مختلف تماماً ،بعد مجيئه ثانيةً ىڡ


القدس ىڡ الوقت
ٍ
ُ ٍ


ملكوت هلِلَف ¨
االبدي.
كما يوضح لنا أيضاً أن مصدر الحياة الهادفة هو الروح القدسِ ...» :إ ْن َع ِط َش أَ َح ٌد
±
اب ،تَ ْج ِري ِم ْن بَط ِْن ِه أَنْ َه ُار َم ٍاء َح ٍّي .ق ََال هذَ ا
رس ْبَ .م ْن َآم َن ِ Ôىى ،ك ََما ق ََال ال ِْك َت ُ
َفل ُْيق ِْب ْل ِإ َ  َّىل َويَ ْ َ
وح) «...يوحنا .(٣٩ – ٣٧ :٧
َع ِن ُّ
الر ِ
حي ،أليست تلك صورة رائعة عن الحياة الهادفة؟.
أنهار ٍ
ماء ٍ

هل منحنا يسوع خالل حياته هنا عىل Ä
االرض مثاال ً لنتبعه؟
نعلم أن مريم قد حبلت بيسوع من الروح القدس )مىى  .(١٨ :١ونعلم أنه ّ
صىل بعد
وح ا ْلق ُُد ُس ِب َه ْي َئ ٍة ِج ْس ِم َّي ٍة ِم ْث ِل َح َم َام ٍة) «.لوقا  (٢٢ :٣وتحت
معموديتهَ :
الر ُ
»ونَ َز َل َعل َْي ِه ُّ

تلك الظروف ،هل كان من الالزم والرصوري أن يستقبل يسوع الروح القدس يومياً؟ لماذا

»ىڡ كل صباح ،كان يتصل
يحثنا عىل أن نطلب الروح القدس باستمرار؟ تقول إلن هوايت :
٢
مع أبيه السماوي ،مستقبال ً منه معمودية جديدة من الروح القدس«.
لقد كان يسوع بالفعل مثاال ً لنا  ىڡ ذلك .علينا أن نسأل أنفسنا :إن كان يسوع نفسه قد
احتاج النتعاشه يومية من الروح القدس ،فكم بالحري نحتاج نحن ¨ ±
للىس ذاته؟
لقد أدرك بولس الرسول اهتمام يسوع .ففي رسالته لكنيسة أفسس ،يؤكد بولس
2
٨
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بأنهم قد أُخ ُتتموا بالروح القدس عندما أصبحوا  
وىڡ )أفسس :٣
مؤمنںى )أفسس  .(١٣ :١


وىڡ  ٣٠ :٤يوصيهم قائالً» :ال َ تُ ْح ِزنُوا
 (١٧ – ١٦يُشجعهم ليكونوا أقوياء ىڡ الروح القدس .

ختار ،بدعوة شعب
االصحاح  ،١٨ :٥يقوم بولس،
وىڡ Ó
ُر َ
ٍ
وح هلِلَفِ ا ْلق ُُّد َ
وس .«...
كرسول ُم ٍ
وح «.أو »اجعلوا أنفسكم دائماً
كنيسة أفسس ،ودعوتنا نحن أيضاً ،قائال ً »ْ ...ام َت ِل ُئوا ِب ُّ
الر ِ

وباستمرار
مملوئںى مجدداً من الروح القدس ٣«.نرى أن ذلك اختباراً يومياً هاماً من أجل
¨
يمتىل يومياً من الروح القدس.
حياة الشخص المسيحي ونموه وهو أن
»إن هلِلَف ال يقول :اسألوا مرة واحدة تعطوا .ولكنه يأمرنا بأن نسأل .فثابروا عىل الصالة
من غرى تعب أو ملل .إن المداولة عىل السؤال تضع الطالب ىڡ حالة ±
أكرى جدية .وتعطيه

ٍ
ٍ
مرىايدة ىڡ الحصول عىل ¨
٤
رغبة 
الىى يسألها«.
شياء
اال


لتأثرى الروح القدس – أن تكون
المعمودية بالروح القدس هي الخضوع التام 
عترى ذلك اختباراً وحيداً ،وإنما شيئاً متكرراً باستمرار .كما يوضح بولس
»ممتلئاً« به .ال يُ Ô


تعبرىاً يفيد
الرسول ىڡ أفسس  ١٨ :٥إذ يستخدم مصطلح »امتلئوا «.باللغة اليونانية ىڡ 
٥
باالستمرارية«.

كلمات يسوع الوداعية والروح القدس


أخرىهم بحلول الروح القدس
ىڡ كلمات يسوع الوداعية ،أظهر لتالميذه سعاد ًة ورجا ًء بأن Ô
عليهم ليحل محله .لقد قدم لهم وظائف الروح القدس  ىڡ )يوحنا :(١٤ – ٧ :١٦
»لك  ِّ ىى أَق ُ
ُول َلك ُُم ال َْح َّقِ :إنَّ ُه َخ  ْ ٌرى َلك ُْم أَ ْن أَنْط َِل َق¨ ،الَنَّ ُه ِإ ْن ل َْم أَنْط َِل ْق ال َ يَأْ ِتيك ُُم ال ُْم َع ِّزي،
ِ
َو ِلك ْن ِإ ْن ذ ََه ْب ُت أُ ْر ِسل ُُه ِإل َْيك ُْمَ .و َم َىى َجا َء ذَاكَ يُ َبك ُِّت ال َْعال ََم َع َىل َخ ِط َّي ٍة َو َع َىل ِب ّر َو َعىلَ
¨
ون ِ Ôىىَ .وأَ َّما َع َىل ِب ّر ف ¨َال َ  ِّىى ذ َِاه ٌب ِإ َىل أَِ Ôىى َوال َ تَ َر ْونَ ِ  ىى
َديْ ُنونَ ٍة :أَ َّما َع َىل َخ ِط َّي ٍة فَالَنَّ ُه ْم ال َ يُ ْؤ ِم ُن َ
¨
ورا ك َِث  َرى ًة أَيْ ًضا ¨الَق َ
ُول
يس هذَ ا ال َْعال َِم ق َْد ِد َ
ينِ .إ َّن ِ ىل أُ ُم ً
أَيْ ًضاَ .وأَ َّما َع َىل َديْ ُنونَ ٍة فَال َ َّن َ ِرئ َ
Þ
وح ال َْح ِّقَ ،ف ُه َو يُ ْر ِش ُدك ُْم
َلك ُْمَ ،و ِلك ْن ال َ تَ ْس َت ِط ُيع َ
ون أَ ْن تَ ْح َت ِملُوا اال َنَ .وأَ َّما َم َىى َجا َء ذَاكَ ُ ،ر ُ
¨
ور آ ِت َي ٍة.
يع ال َْح ِّق ،الَنَّ ُه ال َ يَ َت َكل َُّم ِم ْن نَف ِْس ِه ،بَ ْل ك ُُّل َما يَ ْس َم ُع يَ َت َكل َُّم ِب ِهَ ،ويُ ْخ ُِ Ôرىك ُْم ِبأُ ُم ٍ
ِإ َىل َج ِم ِ
¨

ذَاكَ يُ َم ِّج ُدِ ىى ،الَنَّ ُه يَأْ ُخذُ ِم َّما ِ ىل َويُ ْخ ُِ Ôرىك ُْم«.

وممرى
حل جديد 


عىى ذلك أن الحل
أخرى يسوع تالميذه شيئاً 
Ô
مثرىاً لالهتمام ِ»إنَّ ُه َخ  ْ ٌرى َلك ُْم أَ ْن أَنْط َِل َق «.يُ 
3
4
5
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الجديد ،وهو أنه سيكون معنا من خالل روحه القدوس ،هو ±
أكرى امتيازا من وجود يسوع
بشخصه .فبهذه الطريقة لن يكون محدوداً ،ولكن ¨
باالحرى سيكون مع كل شخص ،برصف
الحاىل.
النظر عن مكان وجوده


االيمان بيسوع
واالرتياب إىل Ì
االيمان Ì
االنتقال من عدم Ì


إن للروح القدس مسؤلية فتح  
حد ما؟
أعںى العالم .أوليس العالم موجود ىڡ الكنيسة إىل ٍ

إن الروح القدس وحده يمكنه أن يفتح  
أعںى »الودكية« .وهو يُيقظ الرغبة ىڡ اتباع هلِلَف لدى
¨


المسيحيںى الفاترين .كما يُظهر
الدنيويںى ورغبة  ىڡ عالقة وثيقة مع يسوع لدى
االشخاص
¨

ون ِ Ôىى«.
باىڡ الخطايا بأكملها» :فَالَنَّ ُه ْم ال َ يُ ْؤ ِم ُن َ
الىى تتسبب ىڡ 
لنا الخطية 

االيمان هو الثقة ىڡ يسوع .والدليل عىل أننا بالفعل نؤمن
هل تؤمن بيسوع؟ إن محور Ó
¨

وىڡ رغبتنا
به ونثق فيه هو أن نكرس حياتنا بالكامل له .إن االمر يتعلق بالتكريس التام ،
بأن نتبعه  ىڡ كل ¨ ±
ىس.
¨
نمتىل من الروح القدس ،سوف يصبح يسوع أغىل
الروح القدس يُبجل يسوع .عندما

ً
وأثمن قيمة بالنسبة لنا .وسوف ينمو ىڡ حياتنا تقديرا أعظم له.

ومرىرين من خالل يسوع
ُمخ َل 
صںى َ Ð

يفتح الروح القدس أعيننا إىل بر يسوع .عندما صعد يسوع إىل السماء ،قُبلت ذبيحته
بواسطة ¨
االب .وهكذا ،أصبح المستحيل ممكناً ،
بمعىى أن هلِلَف قد أظهر المحبة والعدل


لىك نرى هذه المقايضة الثمينة .يحمل
ىڡ ٍآن واحد .يرغب الروح القدس ىڡ أن يفتح أعيننا 
يسوع كل الذنب عن أولئك الذين سلموا حياتهم له ،ويمنحهم بره .هذا هو محور تعليم
بااليمان بيسوع.
الترىير Ó
الكتاب المقدسÔ :

الروح القدس يُظهر لنا البديل الذي وضعه هلِلَف
كما يفتح الروح القدس أعيننا أيضاً إىل حقيقة أن رئيس هذا العالم قد دين بالفعل .لقد
طُرد إبليس من السماء ،وأصبحت نهايته وشيكة .عندما نكون  ىڡ المسيح ،فلن تكون له
القدرة عىل إلحاق ¨
االذي بنا ،عىل الرغم من أننا نسقط باستمرار  ىڡ التجربة ،ويمكن أن
نصبح ضعفاء هنا عىل هذه ¨
االرض .نقرأ  ىڡ )١يوحنا » :(١٨ :٥نَ ْعل َُم أَ َّن ك َُّل َم ْن ُو ِل َد ِم َن
±
تغيرىاً  ىڡ
الرس ُير ال َ يَ َم ُّس ُه «.لقد حدث 
هلِلَفِ ال َ يُ ْخ ِط ُئ ،بَ ِل ال َْم ْولُو ُد ِم َن هلِلَفِ يَ ْح َف ُظ نَف َْس ُهَ ،و ِّ ِّ

١٠
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السيادة  ىڡ حياتنا .يرغب يسوع  ىڡ أن يُخلصنا من الخطية وأن يحمينا من هجمات إبليس.
ومن ناحية أخرى ،يريد الروح القدس أن يفتح  
أعںى الناس أيضاً عىل حقيقة أن الدينونة
أتية .ال يمكن ¨الحد أن يهرب من تلك الدينونة ،إن لم يكن قد قبل عطية الخالص من خالل
التسليم التام ليسوع المسيح والثبات فيه .ليس قصد هلِلَف أن يُرغم الناس عىل Óااليمان
به بدافع الخوف من خالل Óاالشارة إىل الدينونة .مع ذلك ،إن معرفة أن هناك دينونة أتية،
لكثرى من الناس .ليس من العدل أن نخفق  ىڡ أن نُظهر
يمكن أن تكون حافزاً عىل التوبة 
الىى سيواجهونها فيما هو ٍآت .إن الدينونة تساعدنا عىل اتخاذ القرار.
للناس Óاالختيارات 

٦

الروح القدس يمنحنا فهماً للحق
سوف يقودنا الروح القدس إىل الحق الكامل .ويحررنا من المعتقدات الخاطئة ،ومن
واالغواءات .كما يقودنا إىل معرفة حقيقة أنفسنا ،حىى 
يتثىى لنا ،بمعونة هلِلَف ،أن
الخطية Ó
¨
نُصحح مسارنا حينما يتطلب االمر ذلك.
»إن المعزي يدعى »روح الحق« .وعمله هو أن يوضح الحق ويصونه .إنه أوال ً يسكن ىڡ
ُ
ُ


يصرى هو المعزي .ىڡ الحق عزاء وسالم ،ولكن ال سالم أو عزاء
القلب كروح الحق ،وهكذا 
٧
حقيقي  ىڡ الكذب أو النفاق«.

الروح القدس يُساعدنا عىل فهم المستقبل
إن للروح القدس أيضاً مسؤلية إعالن المستقبل لنا .لقد تحدث يسوع بوضوح عن

أكرى عن المستقبل .وعندما نتيح له
المستقبل ىڡ مىى  ،٢٤وللروح القدس مهمة منحنا نوراً Ô
المجال ،يمكنه أن يفتح لنا النبوات أيضاً.
أليس من الرائع أن الرسائل السبعة  ىڡ رؤيا  ٣ ،٢تنتهي جميعها بنفس التحدي الذي
وح ِللْكَ َنا ِئ ِس) «.رؤيا  (٧ :٢يوجه يسوع
الر ُ
يضعه يسوع َ
»م ْن ل َُه أُذ ٌُن َفل َْي ْس َم ْع َما يَقُول ُُه ُّ
¨
¨

لىك نستمع إىل الروح القدس .هل نحن
هذا النداء لنا نحن ،الكنيسة ىڡ االيام اال 
خرىة ،
مستعدون وراغبون  ىڡ القيام بذلك؟

القوة من خالل الروح القدس


ُون ق َُّو ًة َم َىى َح َّل
»لك َّنك ُْم َس َت َنال َ
أشار يسوع إىل عمل الروح القدس ىڡ خطابه الوداعيِ :
 6يتم مناقشة هذا الموضوع الهام  ىڡ الفصل الرابع من كتاب »دينيس سميث« ،أربعون يوماً :صالة وتأمالت لتجديد إختبارك

هرىالد« ±
للنرس.(2011 ،
الثاىى )هاجرستاون ،مرىيالند :دار »ريفيو أند 
مع هلِلَف ،الكتاب 
¨
±
 7إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال») ،باسيفيك برس« للنرس (2002 ،ص660 .
١١
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الس ِام َرِة َو ِإ َىل أَق َْىص
وح ا ْلق ُُد ُس َعل َْيك ُْمَ ،وتَكُونُ َ
الر ُ
ون ِ ىل ُش ُهو ًدا ِ ىڡ أُ ُ
ور َش ِل َيم َوِ ىڡ ك ُِّل ال َْي ُه ِوديَّ ِة َو َّ
ُّ
¨
¨
اال َ ْر ِض) «.أعمال  (٨ :١أحد الوظائف الهامة االخرى للروح القدس هو منحنا القوة والقدرة
لىك نكون شهوداً للمسيح.

»لقد أعطى المسيح روحه كقوة إلهية لالنتصار عىل كل الميول الموروثة المتأصلة ىڡ

٨
النفس لعمل ±
الرس ،وليطبع صفاته عىل قلوب أفراد كنيسته«.
إن قوة الروح القدس رصورية أيضاً من أجل الصحة الجيدة .يقول »دون ماكينتوش«،
االحتياج الحقيقي  ىڡ وقتنا
مدير حركة »بداية عالمية جديدة«» ،ويمار« ،كاليفورنيا» :إن Ó


الحارص ،ليس لمجرد تعليماً صحياً – فنحن لدينا معلومات رائعة ىڡ هذا الشأن .ما
نحتاجه هو معلومات صحية مصحوبة بقوة التباعها ،وهي القوة عىل التغيرى ٩«.إن ¨
االمر
Ó

هنا يتعلق بقوة االنجيل¨ ،
التغيرى .يمكننا أن
وباالدق ،قوة الروح القدس .والذي يمنحنا
Ó

نظهر الطريق Þ

لالخرين فقط عندما نسلك نحن أوال ً ىڡ الطريق لصحة جيدة .هناك شيئاً
ُ

مؤكداً ،وهو أن بركات هلِلَف ىڡ انتظارنا.

حرى التنفيذ
وضع عوامل النهضة ىڡ 

نص ّ ىل من أجل
نصىل بالفعل لبعض الوقت من أجل نهضة .من الجيد أن ُ
ككنيسة ،نحن 
¨
ّ
فينىل« إنه
صىل فقط ،ولكن باالحرى ،كما يقول »مارك 
نهضة روحية ،ولكننا ال يجب أن نُ 

١٠

حرى التنفيذ«.
»يتطلب وضع عوامل النهضة الروحية الكتابية ىڡ 

بإمكاىى دعوتكم Óالتخاذ الخطوات
تعتمد نهضة الكنيسة عىل نهضة كل عضو فيها .هل

الالزمة Óالختبار النهضة الشخصية؟ سوف يقودكم ذلك إىل حياة هادفة ،مملوءة بالقوة،

االيمان.
إىل حياة حقيقة ومبهجة ىڡ Ó

لماذا من المهم أن نحصل عىل قلباً جديداً؟

رصح يسوع للعذارى الجاهالت»ِ :إ  ِّىى ل َْم أَ ْع ِر ْفك ُْم َقطُّ!« )مىى  .(١٢ :٢٥ولذلك لم يُسمح
لهن بالدخول إىل العرس .انهن يمثلن أولئك الذين لن يدخلوا إىل ملكوت هلِلَف .والسبب

اختبار مع الروح القدسٌ ،
خلل
عىى بالنسبة لنا االفتقار إىل
ٍ
هو االفتقار للزيت ،والذي يُ 
 ىڡ حياة الشخص الروحية .إن مصطلح »العذارى الجاهالت« يصف أولئك الذين لم
تغيرىاً صادقاً ىڡ قلوبهم من خالل عمل الروح القدس.
يخترىوا 
Ð
 8إلن ج .هوايت ،مشتهى ¨
االجيال») ،باسيفيك برس« ±
للنرس (2002 ،ص661 .
¨
 9ديف فيدلر ،التخلص من ±
الرس اال Ôكرى) ،رامننت للطباعة( ،مقدمة
فينىل ،Revive Us Again،ص25 .
 10مارك 
١٢
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إننا نمتلك الطبيعة الخاطئة .ولذلك ،فنحن جميعاً نتصف ¨
باالنانية 
ونعاىى من تلك

الطبيعة المحبة للذات .وإذ أن ¨
االنانيون لن يدخلوا ملكوت هلِلَف ،لذلك من 
الرصوري أن
ُ
خرىنا كلمة هلِلَف أن الجميع يمكنهم أن يأتوا إىل يسوع كما هم.
تغيرىاً للصفات .تُ Ô
يحدث 
أحد عىل حاله.
ولكننا نعلم أيضاً أنه لن يبقى ٌ
Ä
الحظ أن العذارى الجاهالت لم يعرفن هلِلَف النهن لم يكرسن أنفسهن بالكامل
ليسوع ولعمل الروح القدس» .اليعتمد خالصنا عىل ما نعرفه ،ولكن ¨
باالحرى عىل من
نعرفه ) ...يوحنا  .(٣ :١٧إن ما نعرفه هو ¨ ±
ىس هام ،ولكن بدون عالقة شخصية ُمخلصة
هالكںى .إن المعرفة عن هلِلَف ليست مثل ¨
مع يسوع ،سوف نكون م  
وىڡ النهاية  
االُلفة
ُ 
جربںى ،
الملحة لنا من أجل طلب
الحميمة والصادقة معه ١١«.إن ذلك هو سبباً هاماً لدعوة يسوع ُ
صىل يومياً
بااليمان؟
بخضوع تام ،وتطلب انسكاب الروح القدس Ó
الروح القدس .هل تُ 
ٍ

11

¨
دينيس سميث ،االربعون يوماً ،كتاب  ،2ص112 .
١٣
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ال تقلل أبداً من قدرة فردٍ واحدٍ
يف املساعدة عىل حتريك
معل روح هللا
بقوة.
رمبا يدعوك هللا خصيص ًا
لوقت كهذا.
(من فضكل اقرأ :اسستري (16 – 14 :4

١٤
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االول ،الجزء 
أعظم عطية من يسوع | الفصل 
االول

دليل التأمالت الشخصية والنقاش
بإلحاح  ىڡ قلبك فيما يتعلق بالروح القدس؟
 .١ما الذي يضعه يسوع
ٍ

 .٢بأية طرق أظهر يسوع لنا مثاال ً  ىڡ طلب الروح القدس؟

والىى وعد بها يسوع لتالميذه ولنا نحن؟
الىى يقوم بها ُ
 .٣ماهي الوظائف المختلفة 
المعزي ،

 .٤ما الذي يُحققه الروح القدس فينا؟

وقت الصالة الخاص بنا

 ٠اتصل ±برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
 ٠قم بالصالة مع ±رسيكك.

 .١لىك نصبح ُم  
بااليمان –
دركںى يومياً Óالحتياجنا ىڡ طلبة الروح القدس وأن نحصل عليه Ó

وأن ننال الوعد بأن الروح القدس سوف:
وااليمان الضعيف.
– يقودنا بعيداً عن التشكك Ó
– يُظهر لنا بوضوح 
بااليمان.
الترىير Ó
معىى Ô
¨
– يُحررنا من المفاهيم الخاطئة ،واالخطاء ،والتجارب.
صىل من أجل تسليم تام ليسوع ولخدمته.
 .٢

١٥
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¨

الثاىى
الفصل االول – الجزء 

كيف ميكن
لصفاتنا أن تتغري؟

الخرى المختمر
كلمات يسوع عن الروح القدس ىڡ مثال Ð

تغيرى الحياة.
 ىڡ مثاله عن
الخمرىة ،يتحدث يسوع عن قوة الروح القدس القادرة عىل 

¨
»وق ََال أَيْ ًضا:
عندما تقرأ المثل للمرة االوىل ،ربما لن تدرك أن له أية عالقة بالروح القدسَ :
ُوت هلِلَفِ؟ يُ ْش ِب ُه َخ ِم  َرى ًة أَ َخذَ تْ َها ْام َرأَ ٌة َو َخ َّبأَتْ َها ِ  ىڡ ثَالَث َِة أَك َْي ِال َد ِقيق َح َّىى
ِ»ب َماذَا أُ َش ِّب ُه َم َلك َ
يع) «.لوقا (٢١ ،٢٠ :١٣
ْاخ َت َم َر ال َْج ِم ُ



الخ Ôرى .وعنــد إضافتها للدقيق ،تبدأ
خرى أنواع مختلفة من ُ
تُســتخدم الخمـ ـرىة ىڡ Ô
الخرى شــهياً أكرى±
العجںى ±
أكرى ليونه .وبهذه الطريقة يُصبح  Ô

ـىى تجعل
عمليــة التخمـ ـرى ،والـ 
للمذاق ±
البرسي.
يريد يسوع من خالل هذا المثال أن ±يرسح لنا بوضوح بعض مبادئ ملكوت هلِلَف.
يع «.يرغب يسوع  ىڡ أن
Ó
»ح َّىى ْاخ َت َم َر ال َْج ِم ُ
فاالختمار يرمز إىل عملية رائعة تتم بداخلناَ :
¨
تنمو محبته الخالية من االنانية بداخلنا وأن تحل محل محبتنا للذات.

االنجيل عىل العالم .عىل الرغم من أن
تأثرى Ó
ىڡ هذا المثل ،يريد يسوع أن يُظهر 

وبمعىى آخر،
صغرىاً ،إال أنه سوف يتغلغل إىل العالم بأرسه  ىڡ النهاية.
Ó
االنجيل قد بدأ 
يظهر لنا يسوع كيف تعمل قوة هلِلَف المغرىة بداخلنا من خالل الروح القدس .يقول ىڡ

ُ

ْ
َ
ُونُ :ه َوذَا ه ُه َنا ،أَ ْوُ :ه َوذَا ُه َناكَ !
ل
ُو
ق
ي
ال
و
،
ة
َب
ق
ا
ر
م
ب
هلِلَف
ِ
ُوت
ك
ل
م
ىى
أ
ي
ال
»
:(٢١
،٢٠
:١٧
)لوقا
َ
َ
َ
َِ َ ُ
ِ ُ َ ٍَ َ َ
¨
ُوت هلِلَفِ َد ِاخ َلك ُْم«.
ال َ ْن َها َم َلك ُ
بالنسبة للناس ىڡ القرن ¨
االول ،كان الملكوت  ىڡ وسطهم من خالل شخص يسوع

المسيح .اليوم ،يبدأ ملكوت هلِلَف 
ً
ً
نثبت
عندما
لنا.
ا
خلص
وم
ا
إله
يسوع
نقبل
عندما
حياتنا
ىڡ
ُ
ُ

المرىى¨ .
فيه وهو فينا ،حينئذ ،وعند مجيء يسوع ثانيةً  ،سوف يظهر لنا ملكوت هلِلَف ¨
واالن،

نود أن نرى نمو ملكوت هلِلَف بداخلنا عن طريق حلول يسوع فينا .يمكنه أن يحل فينا فقط
يىل بعض الدروس الهامة من المثل.
من خالل الروح القدس .فيما 

١٦
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غرىة ىڡ هدوء
الم 
تعمل القوة ُ

الخمرىة رمزا لملكوت السموات .فهي ±ترسح قوة نعمة هلِلَف المحيية
»استخدمت

¨
١٣
١٢
المشكلَة«.
»والتغيرى يمكن حدوثه بواسطة الروح القدس وحده «.يتعلق االمر هنا


±
¨
يغرى صفاتنا
وتغرىنا بالكامل .وبهذه الطريقة ،يود هلِلَف أن 
تهمںى عىل كل ىس 
بقوة داخلية 
إيجابياً من خالل عمل الروح القدس.
¨

خرىنا الكتاب المقدس أن الحقبة االوىل Óالنسكاب الروح القدس ىڡ زمن الكتاب
يُ Ô
¨
تغيرى الصفات يحدث بداخلنا
ومرىى .ولكن 
بدليل مسموع 
المقدس كانت أحياناً مصحوبة ٍ

تغيرىاً
 ىڡ هدوء – عىل ±رسط أن نكون
مملوئںى من الروح القدس .ثم نكتشف فجأ ًة أن 

إيجابياً قد حدث بداخلنا.


تخمرى الكمية كلها،
»إن
الغرى منظور ىڡ 
الخمرىة المخبأة ىڡ الدقيق تعمل عملها 

¨


تلںى
تغيرى النفس .فاالميال الطبيعية 
خمرىة الحق تعمل خفية ىڡ سكون وبثبات ىڡ 
هكذا 

لالنسان مقياس جديد
وتخضع وتُغرس ىڡ النفس أفكار ومشاعر وبواعث جديدة .ويوضع Ó

االنسان
يتغرى ،وقواه توقظ لتعمل ىڡ نواح جديدة .إن Ó
للخلق – حياة المسيح .والعقل 
والضمرى يستيقظ .إننا نزود
الىى له تتقدس.

ال تُعطى له قوى جديدة ولكن القوة العقلية 
١٤
بصفات وأخالق تساعدنا عىل خدمة هلِلَف«.
غرىنا هلِلَف  ىڡ سكون ،وبشكل غرى محسوس حىى نرى النتائج؟ إن وقت السكون
لماذا يُ 
للتغيرى ،مثلما تنتعش الطبيعة مرة أخرى بعد فصل الشتاء .تنمو المزروعات
مهم

لىك يرى إذا ما كانت رغبتنا
القوية ،مثل شجر البلوط ،ببطء .هل Ô
يخترىنا هلِلَف بهذه الطريقة 

يخترى إيماننا؟ أعتقد ذلك .إنه يريد
ىڡ الحصول عىل الروح القدس حقيقية بالفعل؟ هل Ô
أن يمنحنا حياة مثمرة )أنظر يوحنا  ،٨ – ١ :١٥وغالطية .(٥:٢٢

¸
¸
تأىى من الخارج – ليست بداخلنا
الىى ت 
ُغرى حياتنا 
القوة 

يغرى نفسه باستخدام إرادته .فهو ال يملك
علينا أن ندرك أوالًÓ :
»االنسان ال يستطيع أن 
±
الىى هي ¨
يأىى من الخارج بالكلية ينبغي
التغيرى.
قوة بها يمكن إحداث هذا


ىس 
فالخمرىة – 
١٥
وضعها  ىڡ الدقيق قبلما يتم
التغيرى المطلوب «.يُظهر لنا يسوع أننا نحتاج إىل قوة تأتينا

تغيرى صفاتنا .أال يجب علينا أن ننتبه لكلمات يسوع  ىڡ هذا الشأن
من الخارج من أجل 
¨

»لىك ما نحصل عىل بر
وىى ال َ تَق ِْد ُر َ
الهام؟ »الَنَّك ُْم ِب ُد ِ 
ون أَ ْن تَف َْعلُوا َش ْي ًئا) «.يوحنا  (٥ :١٥
12
13
14
15

¨
إلن ج .هوايت ،المعلم االعظم ،ص65 .
أعاله ،ص66 .
أعاله ،ص68 ،67 .
أعاله .ص66 .
١٧
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االلهية .إن
بتأثرى الروح القدس ،حىى نصبح ±رسكاء ىڡ الطبيعة Ó
نتغرى يومياً 
المسيح ،علينا أن 
١٦
االنسان برمته«.
واالعالء من شأن Ó
عمل الروح القدس هو االرتقاء بحواسنا ،وتكريس قلوبناÓ ،

درس عادة اليوم .سواء ىڡ علم
تلك النصيحة الهامة من يسوع تتعارض تماماً مع ما يُ َّ
االنسان أو  ىڡ علم الروحيات ،أو الفلسفة ±
البرسية ،أو بعض نواحي علم التدريس ،حيث
Ó
التغيرى تكمن بداخلنا .علينا فقط أن نوقظها بهذه الطريقة
تكون الرسالة هي أن القوة عىل

أو بتلك .دائماً ما يكون الحديث عن »إدراك الذات« .يقول بولس الرسول عن نفسه،

±
َ
 َ
ىس ٌء َصا ِل ٌح) «.رومية
وهو ما ينطبق علينا نحن أيضاً» :ف َِإ ِّىى أ ْعل َُم أنَّ ُه ل َْي َس َس ِاك ٌن ِ  َّىڡ ْ  َ ...
 .(١٨ :٧وتحت تلك الظروف ،ماذا ستكون نتيجة إدراك الذات؟ يمكننا أن نقرأ عن ذلك
 ¨
االَيام ¨

اال َ ِخ  َرىِة َس َتأِْ ىى أَ ْزِم َنةٌ َص ْع َبةٌ  «.حيث
ىڡ )٢تيموثاوس َ :(١ :٣
»و ِلك ِن ا ْعل َْم هذَ ا أَنَّ ُه ِ ىڡ َّ ِ
االنانية .إن ¨
ستسود ¨
االمر بالنسبة لنا ال يتعلق بإدراك الذات ،بل بمعرفة يسوع .قال ىل
¨

±
ساىس هو أن يحل الروح القدس
أحدهم» :لقد وجدت إدراك 
الىسء اال 
ذاىى ىڡ يسوع «.
يغرىنا إيجابياً.
فينا وأن 
تأىى تلك القوة من الخارج .ولذلك يجذب
ال توجد بداخلنا قوة 
لتغيرى صفاتنا .البد وأن 
يسوع انتباهنا بوضوح  ىڡ )لوقا  (١٣ – ٩ :١١إىل حقيقة احتياجنا لطلب الروح القدس –
يمتىل من الروح القدس يومياً¨ .
باستمرار .خالل حياة يسوع هنا عىل ¨
واالمر ±
االرض ،كان ¨
أكرى
أهمية بالنسبة لنا .عندما أتأمل فيما يود هلِلَف أن يمنحنا إياه يومياً من خالل الروح القدس،
حينئذ أفكر  ىڡ كيف أن إلهنا المحب يود  ىڡ أن يعانقنا ،كما يتعانق الزوجان  ىڡ كل صباح.
تقول إلن هوايت عن هذا المثل» :فكل الثقافة والتهذيب اللذين يستطيع العالم أن

تأىى القوة
يقدمهما يخفقان ىڡ جعل ٍ
إنسان منحط من أبناء الخطية ابناً للسماء .فينبغي أن 
التغيرى يمكن حدوثه بواسطة الروح القدس وحده .وكل من يريدون أن
المجددة من هلِلَف .و 
يخلصوا ،من العال كانوا أم من الدون ،أغنياء أم فقراء ،ينبغي لهم أن يخضعوا لعمل هذه
١٧
القوة«.
±
يُعتقد أن »وينستون رسشل« – رئيس وزراء بريطانيا العظمى وقت الحرب العالمية
البرس .ال يمكن ±
الثانية – قال» :لقد سيطرنا عىل كل ±ىسء ،فيما عدا شيئاً واحداً± :
للبرس أن

بالتأثرى ±
لىك يحدث ذلك ،نحتاج إىل قوة من خارج هذا العالم «.إن
يتغرىوا


البرسي وحده .
¨
والىى يمكن أن تعمل بداخلنا فقط من خالل الروح القدس.
االمر يتعلق بقوة هلِلَف ،
االنسان الباطن يتجدد يومياً )٢كورنثوس  .(١٦ :٤من المهم جداً
خرىنا كلمة هلِلَف بأن Ó
تُ Ô
¨

أن يحدث ذلك يومياً – من االفضل أن يكون ذلك أول ما نقوم به ىڡ الصباح – أن نطلب
بااليمان.
الروح القدس Ó
16
17
١٨
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يبدأ الروح القدس عمله ىڡ قلوبنا أوال ً ثم يعمل للخارج

التاىل الذي علَمه يسوع من خالل المثل هو أنه عندما نحصل عىل
إن الدرس الهام 
¨

الخمرىة ،نبدأ ىڡ القيام باالشياء بشكل مختلف من
تأثرى عمل الروح القدس والذي يشبه


الخمرىة إذ تختلط بالدقيق تعمل عملها من الداخل إىل
الداخل إىل الخارج» :وكما أن


التغيرى الخارجي ال
تغيرى الحياة .فمجرد

الخارج ،هكذا بتجديد القلب تعمل نعمة هلِلَف ىڡ 

االصالح بالتخلص
كثرىون ممن يحاولون Ó
نصرى ىڡ حالة وفاق مع هلِلَف .يوجد 
يكفي لجعلنا 

±
مسيحيںى ،لكن موضع
يصرىوا

من هذه العادة الرسيرة أو تلك ،ويرجون بهذه الوسيلة أن 
ابتدائهم هو خاطئ ،فأول عمل علينا أن نعمله هو  ىڡ القلب.
بااليمان وامتالك الحق  ىڡ النفس هما أمران متباينان.
االقرار Ó
باالضافة إىل ذلك» :إن Ó
Ó
¨
تتغرى .فيجب
فمجرد معرفة الحق ال يكفي .يمكننا أن نملك هذا ولكن طبيعة االفكار قد ال 
تجديد القلب وتقديسه.
¨
االنسان الذي يحاول حفظ وصايا هلِلَف لمجرد شعوره بأنه ملزم بذلك – والنه
إن Ó
نعترى
يُطلب منه أن يفعل ذلك – لن يحصل أبداً عىل فرح الطاعة ،فهو ال يطيع .فعندما Ô
مطاليب هلِلَف عبئاً ¨النها تقطع عنا رغائبنا وأميالنا فيمكننا أن نعلم أن مثل هذه الحياة
١٨
ليست حياة مسيحية .إن الطاعة الحقة هي تفاعل يبدأ  ىڡ الداخل«.
بتأثرى عمل
وكلما نمت النهضة بداخلنا ،يصبح كل ما نفكر به أو نفعله أو نقوله يكون 
الروح القدس .وسرىى Þ
االخرون الفرق  ىڡ أسلوب حياتنا .علق »رالف لوثر« قائالً» :لقد

داخىل تجاه الدين ،والذي
بااليمان الذي هو مجرد موقف
االعرىاف Ó
عارض يسوع بشدة Ó

١٩
تغيرى جذري«.
يرىك الحياة العملية بدون 
نقرأ ىڡ كتاب مشتهى ¨

االجيال» :إن الروح القدس هو نسمة الحياة الروحية ىڡ النفس.

وإعطاء الروح هذا هو إعطاء حياة المسيح .وهذا يزود من يقبله بصفات المسيح؟ إن

المتعلمںى هكذا من هلِلَف ،والذين يعمل روح هلِلَف  ىڡ دواخلهم والذين تظهر حياة
أولئك


كممثلںى للرب وأن
المسيح ىڡ حياتهم هم وحدهم الذين يستطيعون أن يواجهوا العالم

٢٠
يخدموا لصالح الكنيسة«.
للتلخيص ،علَم يسوع الدروس التالية عن الروح القدس:
المغرىة بداخلنا بشكل غرى محسوس .عادة ما نالحظ
تعمل قوة الروح القدس 
النتائج فقط.
المغرىة لحياتنا من الخارج.
تأىى القوة 
البد وأن 
18
19
20

¨
لن ج .هوايت ،المعلم االعظم ،ص67 ،66 .
Ralph Luther p. 71f, zitiert in O.S.von Bibra, Der Name Jesus (Wuppertal, 1964), p. 98
¨
إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،ص783 .
١٩
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المغرىة من قلوبنا ثم تتجه إىل الخارج.
تبدأ القوة 
أوصيكم بشدة أن تقرأوا الفصل الخاص بمثل الخمرىة ىڡ كتاب المعلم ¨
االعظم.
 

Ä
خرىة :استمعوا لصوت الروح القدس
كلمات يسوع اال 

االخرىة الىى نطق بها يسوع من مجده السماوي لكنيسة ¨
¨
االيام
هل تعلموا ما هي الكلمات 

¨
وح ِللْكَ َنا ِئ ِس) «.رؤيا  (٢٢ :٣يدعو يسوع كل
اال 
الر ُ
خرىة؟ َ
»م ْن ل َُه أُذ ٌُن َفل َْي ْس َم ْع َما يَقُول ُُه ُّ
لىك نستمع للروح القدس ،وهو ما نريد القيام به.
واحد منا 

غرى ىى!؟

هل يمكن ليسوع أن  
تأىى قيمتها من
يغرى ىى بالفعل؟ دعونا نأخذ لوحة جميلة كمثال .ال 
جودة الخامات المستخدمة .فهي مجرد ألوان ،وأحياناً تكون ذات جودة رديئة ،ولكنها
 ىڡ يدي رسام محرىف يمكن أن تتحول إىل لوحة قيمة .كذلك الحال معنا ،لدينا طبيعة
فنان
خاطئة ،خامة ذات »جودة رديئة« .من المهم فقط أن يعمل عىل تلك »الخامة« ٌ
ويغرى  ىى من
يغرىك 
بارع .هذا ما يريد يسوع أن يقوم به ،وهو قادر عىل ذلك .يمكنه أن 
بااليمان .وسوف
أجل مجد اسمه .اخضع نفسك يوميا لعمل يديه واطلب الروح القدس Ó
تنبهر بما يمكنه القيام به من أجلك ،وبداخلك ،ومن خاللك.

جلس رجال ً مسناً عىل جرس مدينة لندن وأخذ يعزف عىل الكمان .لم تكن ىڡ قبعته سوى

»أعطىى الكمان الخاص بك لبعض
مر أحدهم من أمامه ،ثم عاد وقال له:
قروش قليلةَ .


لالستماع .وتسبب الزحام ىڡ ارتباك
الكثرىين توقفوا Ó
بشكل رائع ،حىى أن 
الوقت« .وبدأ يعزف ٍ
¨

الشهرى .إن االمر مرىوك لك إذا
باجانيىى« عازف الكمان
مروري .كان اسم الشخص »نيكولو


¨

كنت ترغب  ىڡ أن تعزف كمان حياتك بمفردك ،أو أن تضع حياتك ىڡ يد المعلم االعظم.

شخىص من ُمدرسة وأحد طالبها
إختبار


كنيسىى بتوزيع كتاب خطوات نحو نهضة شخصية لـ »هـ  .هاوبيل« منذ
عندما قامت


±

عجلة .وأثناء قراءته حصلت بالفعل عىل إختبارات مع هلِلَف أكرى من أي
عامںى ،قرأته ىڡ ٍ




التاىل» :أظهرت
شجعىى ذلك
وقت مىص – وقد
وأبهرىى .وجدت ىڡ تذييل الكتاب Ó
ٍ

االقرىاح 

¨
االستماع إىل الموضوعات الحيوية من ست إىل
أو
اءة
ر
ق
المهم
من
أنه
بوية
الرى
بحاث
اال
Ó
±
لىك نفهمها فهماً كامالً «.جذبت تلك الكلمات التشجيعية إنتباهي» :جربه عىل
عرس مرات 
¨
االقل مرة واحدة وستندهش من النتائج«.
٢٠
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استحوذىى بالكامل،
أخترى ذلك ،وبالفعل عندما قرأت الكتاب للمرة الثالثة،
أردت أن Ô

حياىى .وخالل
بمحبة عظيمة
وشعرت
ٍ
لمخلىص ،وقد كنت أبحث عن تلك المحبة طوال 

شهرين ،قمت بقرأة الكتاب ست مرات ،وكانت النتيجة تستحق العناء .كان ¨
االمر كأنىى


مىى ،وأن أنظر  ىڡ عيناه المملؤتان بالنقاء،
أستطيع أن أدرك شعوري عندما يقرىب يسوع 

خلصنا.
واللطف والمحبة .ومنذ ذلك الوقت ،لم أرغب ىڡ أن أبتعد عن تلك السعادة ُبم ِ
أخترى ±
الرسكة مرة أخرى
عندما أستيقظ  ىڡ الصباح ،أتطلع إىل وقت
لىك Ô

عبادىى الصباحية 



وىڡ
لىك

يساعدىى الروح القدس ىڡ أفكاري خالل النقاشات ،
أصىل 
مع هلِلَف ،وخالل اليوم ،
المثال الذي أعطيه أثناء التدريس والتواصل.
االنتباه نحوي ،وكنت اترصف من هذا المنطلق ،ولكن
كنت  ىڡ
طفولىى أتوق لجذب Ó

هلِلَف 
منحىى القوة والحكمة للتغلب عىل ذلك .منذ ذلك الوقت ،أصبح يومي  ىڡ العمل



¨
أصىل  ىڡ
حياىى اليومية.
ممتىل بوجود الخالق .وهو
ُ
يساعدىى بالفعل ىڡ كل أمور 

وأصبحت ّ 
¨
Þ
وقت الخر من أجل إنسكاب الروح القدس .إن االمر كما لو كنت أقرب إىل
كل
صباح ،ومن ٍ
ٍ
السماء ،وتستطيع أن تتذوق بالفعل كيف سيكون شعورك هناك.
اودتىى فكرة أن تالميذي ىڡ المدرسة يجب أن يشاركوا أيضاً ىڡ

أثناء قر 


اءىى للكتاب ،ر 
¨

تلك التجربة .أقوم بتدريس التالميذ من سن  ١٥ – ١٠سنة ىڡ مدرسة »إيليا االدفنتستية«


بوقت
لىك
ىڡ »فور Ô
يمنحىى الفرص المناسبة .وبعد ذلك ٍ
ارلرىج« – النمسا – وصليت هلل 

بواحدة من أفضل إختبار اىى من حيث كيفية عمل الروح القدس  ىڡ قلوب
قصرى ،حظيت

ٍ
¨
االحداث.

»روفيان« ذو الثالثة â
عرس عاماً والروح القدس
واحد .انضم تلميذاً جديداً
بدأ Ó
بعام ٍ
االختبار قبل أن أقرأ الكتاب عن الروح القدس ٍ

الصغرىة إىل حلبة عر ٍاك خشن .كان الفىى
أيام قليلة ،تحولت واحتنا

وىڡ غضون ٍ
لمدرستنا ،
¨
 ىڡ الثالثة ±
الكثرى من االشياء
باىڡ الطالب ،وبنيته قوية .
عرس من عمره ،وكانت قامته Ô
أكرى من 
الىى تعلمناها خالل العام الدراىس ،والىى أعطت ثمراً رائعاً بدت وكأنها ±
تتالىس  ىڡ لحظات.



مدرسىى الحالية ،لم
لندع »روفيان« يُشارك اختباره بكلماته الخاصة» :عندما جئت إىل

 

لنفىس أن أقع فريسة
الثاىى من الدراسة ،سمحت
تكن لدي أية فكرة عما
ينتظرىى .ىڡ اليوم 


ً
زميىل بالفصل .قمت بلطمه ،عىل الرغم من أنه كان أضعف
Ó
لالستفزاز ،وبدأت شجارا مع 
مىى ،عنفته بشدة ولم أرغب ىڡ رؤيته ثانيةً  .أدركت الحقاً 
أنىى مخطئ واعتذرت له ،تماماً






وىڡ الشهور التالية بدأ
كما كنت أفعل ىڡ
الماىص .بعد ذلك تحدث معي ناظر المدرسة .


كوىى إبن
شيئاً يدور
بداخىل .من المدهش أن ذلك العمل كان قد بدأ للتو عىل الرغم من 


أمىص وقتاً أطول مع يسوع«.
قسيس .بدأت 
٢١
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اعتقدت أن ذلك الشــاب ســوف يحتاج إىل إهتماماً خاصاً .كان عىل علم بفشــله ،وكان
ينــدم ويحــاول مرة أخرى ،ولكنه لم يحصل عــىل نجاح طويل ¨
االمد بقدرته الخاصة.
ىڡ البدايــة ،كان مــن الصعــب أن يمــر يوماً واحداً دون ٍأن ينخرط ىڡ عراك  ،ولكن ¨
االمر
 ٍ

الىى جذبته بالقرب من
هي
الصالة
أن
اعتقد
ـهر،
ـ
أش
ـتة
ـ
س
وبعد
الوقت.
بمرور
ـن
ـ
تحس

صىل  ىڡ الصباح من أجــل القوة .وأصبحت نوبات غضبه
هلِلَف .وخــالل ذلــك الوقت ،كان يُ 
ومعاركه أقل تواتراً.
مر أحد ±
عرس شهراً منذ أن جاء لمدرستنا ،ورأينا المزيد من التحسن .ولكن غضبه،
وسبابه وقبضته لم يكونوا دائماً تحت السيطرة .كان ¨
االمر طبيعياً :لقد حاول أن ينترص
بقوته الخاصة وبحكمته ،وهو ما نجح فيه أحياناً ،وأخفق أحياناً أخرى .أحرزت صلواتنا
المغرىة لم تكن موجودة.
بعض التقدم ،ولكن عقليته لم تكن سليمة ،وقوة الروح القدس  ّ
ما الفائدة عندما يُدرك الشخص ضعفاته ،ويحاول السيطرة عىل غضبه ،ولكنه يفشل


االستسالم ،تلقيت
أنىى أوشكت عىل Ó
مرة أخرى ىڡ اللحظة التالية؟ وفقط حينما أدركت 
الكتاب المذكور أعاله .لقد أىى  ىڡ الوقت المناسب .أدركت حينها ما كنا نفتقر إليه .لقد كنا
نفتقر لقوة الروح القدس .لذلك ،لم نطلب منه أن يساعدنا.

شجاعىى
كثرىاً برسالة كتاب خطوات نحو نهضة شخصية ،استجمعت
أنىى تأثرت 

وحيث 
وسألت الفىى ما إذا كان قد ّ
صىل من قبل للروح القدس .ال – لم يقم بذلك مطلقاً.

ولكىى لم أعطه إياه .كان عليه أن يرغب فيه
ثم بدأت أشجعة عىل قراءة هذا الكتاب .
بالفعل .ورسعان ما طلب الكتاب بنفسه.



±
درسىى كتاب
الثاىى(،٢٠١٢ ،
»ىڡ ٢٢
Ô
نوفمرى )ترسين 
مرة أخرى بكلماته الخاصة :
أعطتىى ُم 

بشغف .لم أكن حينها عىل علم حقاً بعمل
خطوات نحو نهضة شخصية .بدأت  ىڡ قراءته
ٍ
الروح القدس«.
¨




سألىى كم مرة
فصلںى 
ىڡ اليوم االول ،كان قد قرأ بالفعل ما يقرب من 
كاملںى ،ثم 
قرأت فيها هذا الكتاب .بدأ عىل الفور بقراءة الفصول مرة أخرى ،وأراد أن يتبع إقرىاح
الكتاب بقراءته من  ٦إىل  ١٠مرات.
¨

الحںى .منذ ديسبمر )كانون االول(  ،٢٠١٢لم ُيعد هناك
الكثرى منذ ذلك 
تغرى 
لقد  ّ
¨
أي شجار أو عراك – لم أكن أصدق ذلك .أصبح االوالد الذين كان يتعارك معهم كل


وملرىماً
يوم أصدقاءاً له وكانوا
تغرى بالكامل – فقد أصبح ُمهذباًُ ،
منسجمںى جميعاً .لقد  ّ
وقد ّ
حل السالم محل طبيعته الجشة .يؤكد زمالؤه بالصف أن هلِلَف قد عمل معه .كانت

الفىى قرر أن يتعمد ىڡ شهر يونيو
الثمار واضحة كل يوم .ولمجد الرب ،أريد أن أذكر أن 
)حزيران(  .٢٠١٣إن لم يكن ذلك عمل الروح القدس...

للصرى،
أنىى قادرة عىل التعامل مع أي طفل ،وأن أقوده للمنطق .يمكن Ô
كنت أعتقد 
٢٢
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واالهتمام والحديث المكثف أن يحقق ذلك ،ولكن ¨
االمر لم ينجح عىل المدى الطويل.
Ó
ُ

علمىى أن روحه القدوس هو ما يجعل المستحيل ممكناً.
كان البد من أن يتدخل هلِلَف ويُ 

الفىى  ىڡ السماء ،سوف أدرك حينها عمل هلِلَف ىڡ حياته .عندما
يوماً ما ،عندما يكون هذا 
أنىى غرى قادرة عىل إرشاده ،بدأ الرب عمال ً جذرياً ىڡ

وصلت إىل نهاية
أخرىاً  
حكمىى ،وأدركت 


مشجع ىل أن أرى أنه ال توجد حالةٌ
ميؤس منها عند هلِلَف .س.ب.
أمر
ٌ
ٌ
حياته .إنه ٌ

صالة :آبانا السماوي ،أشكرك من أجل عطية الروح القدس الثمينة .من فضلك،
االكرى من ¨
¨

االن
اهماىل للروح القدس.
اغفر ىل
لىك أمنحه Ó
االهتمام Ô

وساعدىى 

بحياىى اليومية إىل مستوى أفضل .من فضلك اعمل
فصاعداً .أطلب منك أن ترتقي


لىك أطلب الروح القدس يومياً .لقد طلب يسوع الروح القدس يومياً ،من فضلك
 ّىڡ 

لىك أتبع مثاله.

ساعدىى 

_____________

٢٣
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" ِلي َُك ْن َ َ
ك ُم ُ ْك ُ َّ
ني ِب ِنعْ َم ٍة،
ك حِ ٍ
ُم ْص َل ًحا ِب ِم ْل ٍحِ ،ل َتعْ َل ُموا َك ْي َف
َ ِي ُب َأ ْن ُ َتا ِو ُبوا ُ َّ
ك وَاحِ دٍ ".
(كولويس (6 :4

٢٤
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¨

الثاىى
أعظم عطية من يسوع | الفصل االول ،الجزء 

دليل التأمالت الشخصية والنقاش

الخمرىة؟
الىى يمكن أن نتعلمها عن خدمة الروح القدس من مثل

 .١ما هي الدروس 

التغيرى ىڡ صفاتنا؟
أ .كيف يحدث


¨

ون أَ ْن تَف َْعلُوا َش ْي ًئا «.فيما يتعلق
وىى ال َ تَق ِْد ُر َ
ب .ما الذي يعنيه ترصيح يسوع »الَنَّك ُْم ِب ُد ِ 
بتغيرى صفاتنا؟



تغيرى صفاتنا؟
ج .ما الذي نفهمه عن طريقة عمل الروح القدس ىڡ 

 .٢يسوع هو الفنان ،ونحن لوحته .ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الفكرة؟

وقت الصالة الخاص بنا

 ٠اتصل ±برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
 ٠قم بالصالة مع ±رسيكك.
الفعالة.
لىك Ô
نخترى نمواً ثابتاً بنعمة هلِلَف َ
 .١
ً
تأىى من خارجنا ،وليس من أنفسنا ،مهما كانت
لىك ندرك دائما أن القوة عىل

التغيرى 
 .٢
التغيرى.
رغبتنا قوية عىل


لتغيرىنا بوضوح ىڡ حياتنا.
لىك تظهر قوة الروح القدس 
 .٣
Þ


المغرىة ىڡ حياة االخرين.
نمرى عن وعي قوة هلِلَف 
لىك 
 .٤
Þ
لىك نساعد االخرين عندما يريد هلِلَف أن يستخدمنا للمساعدة.
 .٥

٢٥
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الثاىى – الجزء ¨

االول
الفصل 

ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻴﺴﻮﻉ
هل أخرس إراديت الشخصية؟ أم أنين أصبح أكرث قوة؟
ما اذلي مينعنا من التسلمي؟ هل التسلمي هلل معناه
أن نتخىل عن إرادتنا الشخصية؟

ال يمكننا الرى  
بااليمان )يوحنا
كرى عىل هذه الرسالة
الكاىڡ :نحن مخلصون Ó
َ
المشجعة بالقدر 
¨
الكتاىى هي الثقة .كل من
وغرىها( .إن السمة االساسية Ó
 ،١٦ :٣أعمال  ،٣١ :١٦
لاليمان  Ô
¨


يعىى ذلك أننا مخلصون الننا نُسلم أنفسنا
يثقون ىڡ يسوع سوف يأتمنونه عىل حياتهم .
االيمان
هلل من خالل يسوع المسيح .إن تسليمنا هلل عن ثقة هو عالمة واضحة وجلية عن Ó
الحقيقي.
واالنتصار عىل الخطية والتجربة،
التسليم التام هو مفتاح الخالص ،والوالدة الثانيةÓ ،
٢١
وعن ملء الروح القدس.
»إن أولئك الذين يتمسكون بوعد المسيح ويسلمون أرواحهم لحراسته وحياتهم
لتوجيهاته سيجدون السالم والطمأنينة .وليس  ىڡ العالم ¨ ±
ىس يُحزن قلوبهم عندما
االذعان التام والطاعة الكاملة هناك الراحة الكاملة ٢٢«.إن
يُبهجهم يسوع بحضوره .ففي Ó
الروح القدس هو عطية يسوع المتوجة لتالميذه .لم يستطع هلِلَف أن يعطي شيئاً أعظم
باىڡ العطايا بأكملها» .لكنه كأي وعد
الىى تجلب 
من ذلك .الروح القدس هو العطية 

كثرىون يعتقدون ويجاهرون بأن لهم الحق ىڡ وعد الرب،
آخر يُعطى بموجب ±رسوط .
وهم يتحدثون عن المسيح والروح القدس ،ومع ذلك ال يجنون فائدة .إنهم ال يسلمون
٢٣
االلهية وإرشادها وسيادتها«.
أنفسهم لقيادة القوى Ó
21
22
23
٢٦
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¨
¨
)لونرىج ،(2007 ،ص78 .
جاري ف .ويليامز ،كيف تمتىل من الروح القدس عن علم النسخة االلمانية
Ô
¨
إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،ص319 .
أعاله ،ص662 ،661 .


الثاىى
الفصل 

الخضوع ليسوع
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كثرىاً ما نتكلم عن المســيح وعن الروح
إن قبول تلك العطية
مصحوب ±برسوط .
ٌ
¨
لىك ما نُقاد
القدس ،ولكننا ال نتلقى أية بركات ،لماذا؟ الننا ال نُخضع أنفســنا له بالكامل ،
الكثرىين ممن لم يســلموا أنفســهم هلل – عاد ًة بســبب الجهل –
ونُوجه من خالله .يوجد 
¨
لالفتقار
ولكن باالحرى ،تولوا زمام أمور حياتهم بأنفســهم .يمكن لذلك أن يكون ســبباً Ó
باالمر الهام كيفية ممارســة ¨
للروح القدس» .وذاك الذي يظن أنه ليس ¨
الصغرىة،
االعمال

يرىهن عىل عدم أهليته لمركز أجل من مركزه] ....عندما ال يتحقق ¨
االمر[ وهو سيشــعر
Ô
الىى يمكن الحصول عليها
بالخيبة Ó
واالحباط عن اكتســاب النعمة والمقدرة وقوة الخلق 
٢٤
عن طريق التســليم دون تحفظ«.

¸
رحلىى ىڡ التسليم



¨

أصدقاىى ،والذي كان
ارىى أحد

كنت رجل أعمال ،ىڡ عمرالسادســة والثالثون ،عندما ز 


دعاىى هلِلَف للخدمة؟
ذهىى ،ما الذي ســيحدث إذا 
يعمل قسيسـاً .وقد جلب ذلك ســؤاال ً إىل 

االطالق .وعىل مدار أســبوع كامل ،كنت أتصارع بمرارة مع تلك
لم أكن أرغب ىڡ ذلك عىل Ó



وىڡ المســاء .وكنت  ىڡ كل مرة ±أرسح له
وىڡ

الظهرىة ،
الفكرة .تجادلت مع هلِلَف ىڡ الصباح ،
ســبب عدم رغبىى ىڡ أن أكون خادماً ،وعما كان 
يمكنىى القيام به كبديل .وبعد أســبوع،
 

ً
اضاىى .وإذ كنت راكعا بجانب رسيري ،وقد
كان عىل أن أدرك أن هلِلَف لم يســتمع Óالعرى 


ذهىى» :هلِلَف يُحبك« ،فاســتجبت :نعم أنا
مىى كل المجادالت ،أتت فكرة هادئة إىل 
نفذت 
أؤمن بذلك.


بعد عدة دقائق،
ثقىى ىڡ هلِلَف إىل التسليم الكامل Óاللهي .شعرت بعد ذلك
قادتىى 



عام ونصف الحقاً .واليوم ،أنا الزلت
دعاىى هلِلَف للخدمة بعد ٍ
ٍ
بسالم عظيم .ىڡ الواقع ،
ممتناً له بشدة .لقد كانت محبته الال متناهية وحكمته هما اللتان أظهرتا ىل طريقاً مختلفاً
ذهىى .وإذ أنظر إىل 
 
الكثرى من
الماىص ،أدرك أن هذا التسليم قد جلب 

تماماً عما كان ىڡ 
حياىى بأفضل الطرق الممكنة.
Ô
حياىى .لقد قاد هلِلَف 
الرىكات عىل 

لماذا التسليم؟


»غرى أن هلِلَف تعاىل
هناك ±رسحاً مفصال ً لمصطلح »التسليم« ىڡ كتاب طريق الحياة .

تغيرىاً شامال ً  ىڡ صفاتنا وتجديداً كامال ً  ىڡ
يريد شفاءنا ويرغب ىڡ تحريرنا أمران يستوجبان 
يصرىان إال بتسليم قلوبنا هلل تسليماً تاماً...
طبيعتنا وال 
الىى نبلغها بنعمته .وداعياً إيانا أن نبادر بتسليم أنفسنا له
...جاعال ً أمامنا ذروة Ô
الطوىى 
24

¨
إلن ج .هوايت ،االنبياء والملوك ،ص148 .
٢٧
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¨
مفوض لنا أن نختار  
بںى بقاءنا  ىڡ عبودية
لىك يعمل فينا إرادته ويتمم فينا مشيئته فاالمر ّ

٢٥
الخطية  ،
وبںى التمتع بحرية مجد أوالد هلِلَف«.
لىك نسلم أنفسنا له
إن تسليمنا الكامل هلل يُجلب علينا المديد من Ô
الرىكات .يدعونا هلِلَف 
¨النه يريد أن يشفينا وأن يُحررنا .من ماذا؟
»إن كل من يرفض تسليم نفسه هلل هو تحت سلطان قوة أخرى ،فهو ليس ِملكاً

االذالل والعبودية فال يُسمح له
لنفسه .قد يتحدث عن الحرية ولكنه ىڡ أقىس حاالت Ó
برؤية جمال الحق ¨الن عقله خاضع لسلطان الشيطان .ففي  
حںى أنه يخدع نفسه بأنه يتبع
بصرىته وحكمه ،فإنه  ىڡ الواقع يطيع مشيئة سلطان الظلمة .ولكن يسوع
ما تمليه عليه 
ون
قد أىى ليحطم أصفاد عبودية الخطية عن النفس »ف َِإ ْن َح َّر َرك ُْم االبْ ُن ف َِبال َْح ِقيق َِة تَكُونُ َ
¨

وس
يح يَ ُسو َع ق َْد أَ ْع َتق ِ  َىى ِم ْن نَ ُام ِ
أَ ْح َر ًارا) «.يوحنا » (٣٦ :٨ال َ َّن نَ ُام َ
وس ُر ِ
وح ال َْح َي ِاة ِ ىڡ ال َْم ِس ِ
٢٦
ال َْخ ِط َّي ِة َوال َْم ْو ِت) «.رومية (٢ :٨
»إن ناموس روح الحياة هو قوة الروح القدس الواهبة للحياة ...الروح يجلب الحياة
٢٧
والحرية ،عىل النقيض من ناموس الخطية ،والذي ال ينتج عنه سوى الموت والدينونة«.
عندما نسمح ليسوع بأن يقود حياتنا ،فإنه سوف يحررنا من طغيان أنفسنا )الحسد،
االحباط ،الشعور
الكرىياء ،الغرورÓ ،
االستياء ،المشاجرة ،الطمعÓ ،
االدمان ،الغضبÔ ،

التغيرى الذي يحدث عندما تسلم النفس إرادتها للمسيح هناك
»وىڡ

بالنقص ،
وغرىها( .

٢٨
أكرى مشكله لنفسك.
أكرى مشكله لنفسه .أنت Ô
معاىى الحرية «.تذكرÓ :االنسان هو Ô
أسمى 
هلِلَف وحده له القدرة أن يقودنا إىل الحرية الحقيقية.

ولكن الفخاري يستطيع أن يعمل فقط مع  
الطںى الموجود بںى يديه .ولهذا السبب،
الىى يريد هلِلَف أن يحررنا بها من سطوة الخطية وأن
نسلم أنفسنا هلل .تلك هي الطريقة 

يمنحنا إرشاد وحماية  
»غرى أن هلِلَف تعاىل يريد شفاءنا ويرغب ىڡ تحريرنا أمران
إلهيںى .


يصرىان إال بتسليم قلوبنا
تغيرىاً شامال ً ىڡ صفاتنا وتجديداً كامال ً ىڡ طبيعتنا وال 
يستوجبان 
٢٩
كبرى مشكلة الحياة .فهو
هلل تسليماً تاماً» «.إن تسليم قوانا بأكلمها هلل يُبسط إىل حد 
٣٠
يوفر علينا أالف الرصاعات مع الميول الطبيعية للقلب الخاطئ«.

25
26
27
28
29
30
٢٨
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إلن ج .هوايت ،طريق الحياة ،(1892) ،ص38 ،37 .
¨
إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،ص458 .
¨

السبتيںى ،مجلد  ،6ص 560 .عن رومية 2 :8
تفسرى االدفنتست
كتاب


¨
إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،ص458 .
إلن ج .هوايت ،طريق الحياة ،(1892) ،ص37 .
هرىالد ±
للنرس ،(1999 ،ص6 .
إلن ج .هوايت ،
مرىيالند :درا "ريفيو أند 
حياىى اليوم )هاجرستاون ،
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ما الذي يقوله الكتاب المقدس عن التسليم؟


»وال َ تُق َِّد ُموا أَ ْع َضا َءك ُْم آال َ ِت ِإث ٍْم ِلل َْخ ِط َّي ِة ،بَ ْل ق َِّد ُموا ذ ََوا ِتك ُْم ِ
هلل
نقرأ ىڡ )رومية َ :(١٣ :٦
االَموات وأَعضاءكُم آالت بر هللِ «.بناءاً عىل هذه Þ
¨
االية ،التسليم هو أن تخضع
َكأَ ْح َي ٍاء ِم َن ْ َ ِ َ ْ َ َ ْ َ ِ ِ ّ
ذاتك هلل وأن تضع نفسك تحت ترصفه.
علق »حنا و .سميث« ،كاتب مسيحي ،عىل هذا النص قائالً» :إن تسليم شيئاً ما
الىس ،نقل ملكية ¨ ±
معناه ،بقدر ما ،التنازل عن هذا ¨ ±
ىس ما ليكون تحت ترصف شخص آخر.

يعىى ¨ ±
الىس ذاته .وكنتيجة لذلك ،يكون للرب سلطة التحكم فينا
أن نُخضع أنفسنا هلل ،
¨
٣١
وامتالكنا .هذا معناه إنكار كامل النفسنا وإخضاع تام لرغباتنا«.

َ
َ
اال ْخ َو ُة ِب َرأْف َِة هلِلَفِ أ ْن تُق َِّد ُموا أ ْج َســا َدك ُْم
نقـرأ ىڡ )روميــة َ » :(١ :١٢فأَ ْطل ُُب ِإل َْيك ُْم أَيُّ َها ِÓ
يحةً َح َّيةً ُمق ََّد َســةً َم ْر ِض َّيةً ِع ْن َد هلِلَفِِ ،ع َبا َدتَك ُُم ال َْعق ِْل َّيةَ  «.ما هو الســبب الذي يمنحنا إياه
ذ َِب َ
ْ
لىك نُســلم أنفســنا هلل؟ ِ»ب َرأف َِة هلِلَفِ« إن التســليم هو اســتجابتنا Óالله الرحمة،
هذا النص 
إله المحبة.
مقدمںى

التسليم معناه أن نضع أنفسنا بالكامل بںى يدي هلِلَف ،وأن نكون تحت ترصفه،

حياتنا له كذبيحة ،ليس كذبيحة العهد القديم عىل المحرقة ،ولكن كذبيحة حية ،تحيا من
أجله منذ بداية التسليم.

نفىس هلل ،كان التسليم يبدو
حياىى،
عندما أنظر إىل 
يمكنىى أن أقول أنه قبل أن أسلم 

ىل تضحية .ولكن بعد ذلك ،أدركت أنه ليس تضحية ،وإنما بركة غرى محدودة.
علق »جوهانس ميجر« قائالً» :التسليم ،الرىك ،التكريس ،وضع أنفسنا تحت ترصف
أمور جادة± ،
ورسوط هامة .ال يتعلق التسليم بالعواطف أو المزاجات.
هلِلَف بالكامل – كلها ٌ
٣٢

يعىى أن نمنح أنفسنا لمن يستحق محبتنا«.
إنما 
¨

يش
يع َ  ْىك يَ ِع َ
»و ُه َو َم َ
نقرأ ىڡ ) ٢كورنثوس  (١٥ :٥أن نتيجة التسليم هيَ :
ات ال َ ْج ِل ال َْج ِم ِ
¨
¨
ات ¨ال َ ْج ِل ِه ْم َوق ََام «.التسليم معناه أن نحيا من
اال َ ْح َيا ُء ِف َيما بَ ْع ُد ال َ الَنْف ُِس ِه ْم ،بَ ْل ِلل َِّذي َم َ
أجل يسوع.
»وك ُُّل
أن نحيــا ليســوع ليس معناه مجــرد أن نخدمه طوال الوقت ،ولكن معناهَ :
ما عم ْلتم بقَول أَو فعل ،فَاعملُوا ا ْلك َُّل باســم الرب يســوع ،شــاكرين هلِلَفَ و Þ
اال َب ِب ِه«.
َ َِ ُْ ِ ْ ْ ِ ْ
َ
َْ
ِ ْ ِ َّ ِّ َ ُ َ َ ِ ِ َ
)كولوىس .(١٧ :٣

أجىل ،فال توجد
من
مات
وقد
هلِلَف
هو
المسيح
يسوع
كان
»إذا
ستود«:
ىى
»تشارلز
يقول


لىك أقدمها له ٣٣«.وقد تمم هذا الشخص ما قاله بالفعل .لقد
تضحية 
كبرىة بالنسبة ىل 
31
32
33

حنا و .سميث ،أن تكون مسيحياً يومياً) ،أسالر ،(2011 ،ص38 .
¨
)لونرىج ،(2011 ،ص48 ،47 .
جوهانس ميجر ،إحتياجنا االعظم،
Ô
”Norman B. Grubb, Charles Studd, Kein Opfer zu groß (No Sacrifice Is Too Great), “Introduction.
٢٩
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االبطال ¨
كان أحد ¨
 
وترىع
اال
وليمبيںى ىڡ إنجلرىا .وعندما أصبح مسيحياً ،تخىل عن مهنتهÔ ،

التبشرىية ،وذهب إىل  

الصںى كمرسل ،ثم إىل الهند،
الىى اجتناها إىل المؤسسات

بالماليںى 
الىى أسسها فعالة إىل يومنا هذا ،وتضم ١٨٠٠
وأخرىاً إىل أفريقيا .والزالت الهيئة


التبشرىية 
مرسل يعملون حول العالم .لقد سلَم حياته ليسوع.

بذل يسوع حياته لنا ومن أجلنا
االنتباه إىل حقيقة هامة .إن التسليم ال يتم من جانب واحد .لقد بذل يسوع
البد من Ó
نفسه من أجلنا أوالً .لقد أعطانا كل ما يمكن هلل أن يعطيه ،ويدعونا إىل أن نبذل من أجله
ىس من أجل كل ¨ ±
أمر يتعلق بكل ¨ ±
ىس .ولكن هناك فرقاً شاسعاً
كل ما يمكننا أن نبذله .إنه ٌ
بںى كل ما يبذله هلِلَف ،وكل ما أبذله أنا .ومع ذلك ،ال يمكن للشخص أن يبذل أقل أو أكرى±

من كل ¨ ±
ىس.
Þ
تثبت فيه – يوحنا :١٤
يقود التسليم إىل عالقة رائعة مع يسوع وهلِلَف االب) .سوف ُ
 ،٢٣وسوف يعلن يسوع عن ذاته لك – يوحنا .(٢١ :١٤
يمكننا أن نعرف الحق من خالل التسليم) .يوحنا »ِ – ١٧ :٧إ ْن َشا َء أَ َح ٌد أَ ْن يَ ْع َملَ
َم ِشي َئ َت ُه يَ ْع ِر ُف ال َّت ْع ِل َيم(«...
»و َم ْه َما َسأَ ْل َنا نَ َنالُ
ننال قوة عظيمة للصالة عن طريق التسليم ١) .يوحنا َ – ٢٢ :٣
ِم ْن ُه(«...
َ
»...ويُك َْمل ف ََر ُحك ُْم(«.
التسليم هو الطريق إىل السعادة الكاملة) .يوحنا َ – ١١ :١٥
التسليم هو مفتاح الحياة ¨
االفضل) .يوحنا  ، ١٠ :١٠أفسس .(١٩ :٣
¨

حياىى) .يوحنا » – ٣٨ :٧أَنْ َه ُار َم ٍاء
التسليم هو االساس الذي سيعمل هلِلَف من خالله ىڡ 
»ويَ ْع َم ُل أَ ْعظ ََم ِم ْن َها«  ،يوحنا » – ٥ ،٤ :١٥يَأِْ ىى ِب َث َم ٍر ك َِث  ٍرى(«.
َح ٍّي«  ،يوحنا َ – ١٢ :١٤
ال يمكن للشيطان أن يتسلل إىل حياة أولئك الذين سلموا حياتهم هلل )١يوحنا ١٨ :٥
الرسير ال يمسه ،إال بإذن من هلِلَف ،كما هو الحال مع آيوب .كل ¨
االمور تعمل معاً
 َو ُ ُّ َ َ َ ُ ِّ ِّ ±للخرى ،وال يوجد ما يصعب علينا تحمله(.


خمسة مستويات للتسليم


المؤلفںى عن خمسة مستويات للتسليم:
يتحدث أحد

بذل المال هو أدىى مستويات التسليم.
التاىل هو بذل الوقت.
المستوى 
يأىى بعد ذلك تسليم قوانا ومهاراتنا ،وخدمتنا.

٣٠
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يىل ذلك ،تسليم كل مخاوفنا وطموحاتنا ،والذي يتضمن كل ما سبق.

تسليم ذواتنا بالكامل ،ومعناه تسليم إرادتنا وحياتنا بالكامل ليسوع .تصف هذه
¨
خرىة التسليم الحقيقي.
النقطة اال 
من الرائع أن نسلم أنفسنا Þالبانا السماوي¨ ،الننا نثق ىڡ محبته وال نسمح ¨
لالمور أن
ُ


االبن الضال ىڡ مثال يسوع .لقد استسلم فقط عندما وصل
تخرج عن سيطرتنا مثلما فعل Ó


إىل الحضيض  ىڡ حياته ،وعندها فقط قرر العودة إىل دياره .وإذ اقرىب من مرىل أبويه ،نزل
االبن أن
والده الستقباله واحتضنه بذراعيه .قبله بالكامل كإبن له .وعندها فقط استطاع Ó
Þ
حول ذلك استسالمه إىل خضوع  ىڡ المحبة.
يُدرك محبة االب له .لقد َ
٣٤

حادث مأساوي

وقعت الحادثة التالية  ىڡ فرنسا ،وقد تساعد  ىڡ ±رسح الموضوع :أباحت زوجة رجل ثري
¨
¨
صغرىة  ىڡ يديها مملوءة بالسم.
نىس عن رساً ما الحد االشخاص .كانت تحمل قنينة 
فر 
¨

لقد كانت تخطط Óالنهاء حياتها بسبب ضيقات ىڡ حياتها الزوجية .قالت» :باالمس فقط،
وحرىة ،ما الذي تريدنه ±
شكيت لزوجي ،ولكنه 
أكرى من ذلك؟ لديك دفرىي
أجابىى بإندهاش 


مرىىل  ،
  
مائدىى .كل
تأكلںى عىل
]بمعىى أن كل أمواله كانت تحت ترصفها[،
البنىك


تمتلكںى 


تشتكںى؟ أجابته المرأة
ما تحتاجينه من أجل الرخاء والمرتبة الرفيعة بںى يديك ،ومع ذلك



تعلمںى أن
تحبىى «.فأجابها» :اليمكنك الحصول عىل ذلك .أنت

»أريد قلبك ،أريدك أن 
٣٥
قلىى
مطالبىى بهما«.
ومحبىى ال يمكنك
Ô


قلىى ملك امرأة أخرى .كل ما أملك هو لك ،ولكن  Ô

ً
االجابة .لم تأبه المرأة لما يمتلكه زوجها .ما
ال يوجد أحد يُحب شخصا ما ويرىص بهذه Ó
كان يهمها هو شخصه.


ً
ً
وقىى
مىى .ولكنه

يريدىى بالكامل .ال¨ يريد يسوع جزءا من 
»ال يريد إلهنا الرائع شيئا 
٣٦



ممتلكاىى ،أو من
أو من
يحبىى
ويريدىى أن أكون
مواهىى وقدر اىى «.بل 

يريدىى أنا ،النه 

Ô
سعيداً.
علينا أن نُسلم أنفسنا ،علينا أن نمنحه أنفسنا بكل ما نملك وكل ما نحن عليه .علينا أن
الىى تدعونا لها
نُسلم أنفسنا لعناية ،وقيادة ،وإرشاد وإرادة هلِلَف .تلك هي عبادتنا العقلية 
)رومية .(١ :١٢
عندما تتحدث كلمة هلِلَف عن التسليم الكامل]» ،هذه هي[ ِع َبا َدتَك ُُم ال َْعق ِْل َّيةَ  «.فإن
34
35
36

¨
فرىاير  ،1983ص4 .
دين إم 
كيىل ،كيف يمكن لحركة االدفنتست أن تتوقف عن النمو" ،الكرازةÔ ،
الرسكة المسيحية ±
أوسوالد سميث ،الرجل الذي يستخدمه هلِلَف) ،نيويورك :درا ±
للنرس ،(1925 ،ص26 .
.Johannes Mager, Unser größtes Bedürfnis (Our Greatest Need) (Lüneburg, Werner E. Lange, 2011), S. 48

٣١
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عىى أن التسليم هلل هو أعقل ±ىسء يمكننا القيام به .ما الذي يمكنه أن يكون ±

أكرى

ذلك يُ 
منطقية من أن نضع حالتنا ىڡ يد الطبيب الماهر عندما نكون 
مرىص؟ ما الذي يمكنه أن

أكرى منطقية من أن نأتمن أنفسنا ُلمرشد 
يكون ±
مخرصم عندما نكون  
تائهںى؟
فقرى ،أحمق
ربح عظيم .بالمقارنة مع هلِلَف ،أنا 
التسليم التام ليس خسارة ،ولكنه ٌ


نفىس بںى يديه؟ يجب أن أثق ىڡ خالقي ،والذي دبَر
وعاجز .أليس من الالئق إذاً أن أضع 

احتياجاىى .من خالل تسليمنا ،تكون قوة هلِلَف ومحبته الال
يحبىى ويهتم بكل

وجودي ،الذي 

المقادة من هلِلَف.
متناهيتںى بجانبنا .ذلك هو الدخول إىل الحياة ُ
¨
الىى يريد يسوع أن يمنحها لنا.
تسليمنا التام هو بداية الحياة االفضل )يوحنا  (١٠ :١٠

»و ُه ْم َغل َُبو ُه
ويرىهن عىل ذلك ىڡ )رؤيا َ :(١١ :١٢
كما يمنحنا التسليم انتصاراً عىل الخطيةُ Ô ،
وف و َ]ِ [٢بك َِل َم ِة َش َها َد ِت ِه ْمَ ،و ] [٣ل َْم يُ ِح ُّبوا َح َياتَ ُه ْم َح َّىى ال َْم ْو ِت «.مما يظهر
]ِ [١ب َد ِم ال َْخ ُر ِ

لنا أن التسليم التام رصوري من أجل االنتصار عىل الخطية والشيطان ،وأن ذلك هو
أفضل ما يمكننا القيام به.
¨

ضعفاىى
يىل» :ال يقل أحد :أنا عاجز عن إصالح
نقرأ ىڡ كتاب ُ

المعلم االعظم ما 
الخلقية .فإذا وصلت إىل هذا القرار فستخفق ىڡ الحصول عىل الحياة ¨
االبدية .إن

االستحالة كامنة  ىڡ إرادتك أنت ،فإذا لم ترد فلن تنترص .إن الصعوبة الحقيقية ناشئة من
Ó
٣٧
فساد القلب النجس والنفور من الخضوع لسلطان هلِلَف» «.ليسوع ،الذي أخىل نفسه من
أجل خالص ±
سيعطى لكل تابع
البرسية ،قد أُعطي الروح القدس بدون حساب .وكذلك ُ
٣٨
لسكناه«.
للمسيح عندما يخضع القلب بالتمام ُ
نرى هنا أن:

الروح القدس كان ساكناً ىڡ يسوع بدون حدود
لىك يحيا الروح القدس فينا بنفس المقدار.
إرادته لنا أن نعيش  ىڡ
ٍ
تسليم تام 


اليوناىى
وىڡ النص
لهذا السبب ،أعطى يسوع هذه الوصيةْ :

وح «.
»ام َت ِل ُئوا ِب ُّ
الر ِ
¨


مملوئںى مجدداً بالروح
يعىى ذلك »اجعلوا أنفسكم دائماً وباستمرار

اال 
صىل ،
القدس) «.أنظر أفسس .(١٨ :٥
هدفه أن تكون لنا الحياة ¨
كولوىس .(١٠ :٢
االفضل )أنظر يوحنا  ١٠ :١٠و


37
38
٣٢
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إلن ج .هوايت ،تأمالت من جبل Ô


الثاىى
الفصل 

الخضوع ليسوع

Abide in Jesus-AR.indd 32

الخضوع ليسوع | الفصل الثاني ،الجزء ¨
االول

دليل التأمالت الشخصية والنقاش
 .١ما هو ±
االلهي للحصول عىل الروح القدس؟
الرسط Ó

التأثرى الذي يُحدثه؟
 .٢ما الذي يعنيه التسليم التام ،وما هو 

الىى يمكن أن أحصل عليها فقط من خالله؟
 .٣التسليم التام هو مفتاح؟ ما هي Ô
الرىكات 

 .٥ما هي المستويات الخمسة للتسليم؟ مستوى واحد منهم هو التسليم الحقيقي ،ما
الشخىص
هو؟ فكر  ىڡ تسليمك


وقت الصالة الخاص بنا

 ٠اتصل ±برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
 ٠قم بالصالة مع ±رسيكك.
بااليمان.
 .١للحصول عىل فهم أفضل لما يُعنيه الخالص Ó
اخترىتها بالفعل.
الىى Ô
 .٢للشكر إىل هلِلَف من أجل بركة التسليم 
لىك يقود الروح القدس مسار حياتك وكل قراراتك.
 .٣
٣٣
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الثاىى
الثاىى – الجزء 
الفصل 

ما اذلي مينعنا من التسلمي؟ هل التسلمي هلل معناه
أن نتخىل عن إرادتنا الشخصية؟


بعمىل .وبالتحديد ،كنت
يمنعىى من التسليم هو إهتمامي
بالنسبة ىل ،كان العائق الذي



±
يدعوىى هلِلَف للخدمة بعد تسليمي.
أخىس أن




حںى واجه »إدوين أور« عائقاً ُمختلفاً .وقد كان ذلك واضحاً ىڡ شبابه ،يقول:
ىڡ 
¨

حياىى أن هلِلَف يتحدث إىل .خاطب
عىل أن أخضع تماماً هلل ...أدركت للمرة االوىل ىڡ 
كان 

أنىى مستعد إىل أن أُخضع كل ¨ ٍ ±
ىس له .حينئذ سأل الصوت
قلىىÔ .
أخرىت هلِلَف 
الروح القدس  Ô

المفضلة؟« ...اعرىفت بتلك الخطايا وتعهدت بأال أكررها مرة
قلىى» :ماذا عن خطاياك ُ
ىڡ  Ô
فأخرىت هلِلَف :أنا
أخرى .تابع الصوت
بداخىل» :ماذا عن إرادتك؟« تفاجأت جداً بذلكÔ ...





إىل روح
ريدىى أن أذهب ،أو أن أبقى ىڡ المرىل...
ٍ
ُمستعد للذهاب حيثما تُ 
حينئذ تحدث  ّ
 

سألىى الرب ما إذا كنت
حياىى .كانت فتاة أحببتها 
هلِلَف عن ٍ
صنم كنت أعرى به ىڡ 
كثرىاً .

ادىى وضعت
مىى ذلك .وفجأة أدركت أن إر 
ُمستعداً أن أتخىل عن هذه الفتاة إذا طلب 
حاجزاً عند تلك النقطة .لم أكن أرغب  ىڡ تقديم تلك التضحية ...عند تلك النقطة،

قلىى بفراغاً مزعجاً .أدركت ذلك
توقف الروح القدس عن الحديث معي .وفجأة شعرت ىڡ  Ô

برسعة ،وشعرت مرة أخرى بإشتياق إىل أن ¨
وىڡ هذه المرة سلمت
أمتىل من الروح القدس .
نفىس هلل بالكامل .كنت عىل استعداد إىل أن أُسلم له حىى هذا الجزء من حياىى ...امتال¨


قلىى بسعادة غامرة ،وفرح ،وقوة ...شعرت للمرة ¨
االوىل ىڡ حياىى 
أنىى بالفعل أعرف إلهي

 
Ô
٣٩
ومخلىص وأن المسيحية ±
أكرى من مجرد عقيدة أو فلسفة«.
ُ

لقد حقق هلِلَف أشياء رائعة من خالل حياة »إدوين أور«
حںى كان ¨

المعضلة هي عمىل ،ىڡ  
االمر مع »إدوين أور« يتعلق بفتاة.
حالىى ،كانت ُ
 
ىڡ 
مهما كان الوضع بالنسبة لك ،إن لم تكن قد سلمت نفسك بالكامل هلل ،ضع نفسك
ومشاكلك  
بںى يديه .وسيفيض هلِلَف Ôبرىكاته عليك.

39
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الرب ¸
يحرىم قراراتنا
إن كنت ك ُىل المعرفة ،فسوف تختار نفس الطريق الذي يريد هلِلَف أن يقودك فيه .يمكننا
أن نُلقي جانباً كل خوف وتحفظ عندما نُسلم أنفسنا بالكامل Óالله المحبة.
لن يترصف هلِلَف ُمطلقاً ضد إرادة أي إنسان .إلهنا الرائع يحرىم إختياراتنا .الحرية هي
الىى منحنا إياها هلِلَف .لذلك ينتظر الرب موافقتنا ،ويترصف فقط عندما
من أهم العطايا 
نطلب منه ذلك .الحرية هي مطلب إلهي ،يمكن للمحبة أن تنمو فقط تحت ظل الحرية.

هل التسليم هلل معناه أن نتخىل عن إرادتنا الشخصية؟
أال نفقد إرادتنا بالكامل عندما نخضع هلل .أال نصبح مجرد ُدمى يحركها هلِلَف؟ ال
¨
وغرى
لما ال؟ الننا عندما نُسلم أنفسنا هلل فإننا نستبدل إرادتنا الغبية ،المضللة ،الجاهلة 
الناضجة ،بإرادة هلِلَف الكاملة ،العظيمة والمملوءة بالحكمة .نضع أنفسنا تحت التوجيه
االلهي.
Ó
التخىل
الىى يجب
ليس علينا أن نتخىل عن إرادتنا ،ولكن عن سوء استخدامهاÓ .

االرادة 

الىى تقودنا إىل التمادي ىڡ العناد.
الىى تتعارض مع إرادة هلِلَف .أي 
عنها هي تلك 
ذاىى؟
ادىى ،وأن أترصف من 
كتبت إلن هوايت» :يقول أحدهم ،أال يمكن أن أحتفظ بإر 
ادىى« ،لن
 ال ،ال يمكنك أن تتبع طرقك ،وتدخل ملكوت السموات .لن توجد هناك »إر البرسية  ىڡ ملكوت السموات .البد وأن ±
لالرادة ±
تتالىس طرقنا أمام طرق
يكون هناك مكاناً Ó
هلِلَف؟«) ٤٠أنظر أيضاً إشعياء .(٦ :٥٣
كل من يرفض أن يستسلم لقيادة هلِلَف وكلمته يعيش عىل أساس عقله المحدود عوضاً
االلهي«» .عندما تكون إرادتنا منسجمة مع إرادة هلِلَف ،فستبقى
»االرشاد Ó
االعتماد عىل Ó
عن Ó

٤١
التخىل عنها«.
كما هي ،ىڡ الواقع سيكون من الخطأ

االنسان مع إرادة هلِلَف ،تصبح كلية القدرة .كل ما تقوم به بأمر من
»عندما تتعاون إرادة Ó
 ٤٢
العىل .كل مزايداته هي
للتمكںى «.عندما نسمح للروح القدس أن

هلِلَف ،يمكن أن يتم بقوة 


مشغولںى أو محدودين .عىل العكس من ذلك ،سوف نحيا ىڡ حرية تامة.
يرشدنا ،لن نكون

٤٣
الر ِّب ُه َناكَ ُح ِّريَّةٌ «.
نقرأ ىڡ )٢كورنثوس َ ...» (١٧ :٣و َح ْي ُث ُر ُ
وح َّ

40
41
42
43

فرىاير1892 ،
هرىالدÔ 23 ،
إلن ج .هوايت ،ريفيو أند 
هـ .و .سميث ،أن تكون مسيحياً يومياً ،ص73 .
هرىالد ±
للنرس ،(1999 ،ص258 .
المرىالند :دار ريفيو أند 
إلن ج .هوايت ،الخدمة المسيحية) ،هاجرستاون ،
.David Wolkwitz, Der Weg zu einer kraftvollen Erweckung, (NRW-Vereinigung), S. 25
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بركات أخرى تنتج عن تسليمنا
»إن الذي يُسلم نفسه بالتمام ،سرىشده يد هلِلَف .قد يكون متواضعاً وحسب الظاهر غرى
موهوب ،ومع ذلك فإنه إذا كان يُطيع كل إنذارات إرادة هلِلَف بقلب محب واثق ،فإن قواه
وتصرى نبيلة وكريمة ونشطة وكفاءاته تزداد .وإذ 
االلهية فس ُتسند إليه
يخرىن الحكمة Ó
تطهر 
رسالة مقدسة ،وسيكون قادراً عىل أن يجعل حياته سبب مجد هلل وبركة للعالمَ » :ف ْت ُح
َكال َ ِمكَ يُ ِن  ُرى ،يُ َعق ُِّل ال ُْج َّه َال) «.مزمور (١٣٠ :١١٩

كثرىون اليوم ممن يجهلون عمل الروح القدس ىڡ القلب تماماً كما كان أولئك
يوجد 



مبںى بكل وضوح ىڡ كلمة هلِلَف كهذا
المؤمنون ىڡ أفسس ،ومع ذلك فال يوجد حق آخر 
٤٤
الحق«.

االلهي
االرشاد Ì
الحياة تحت Ì
الر ِّب ِبك ُِّل َقل ِْبكَ َ ،و َع َىل َف ْه ِمكَ ال َ
أال يتناقض ذلك مع )أمثال (٦ ،٥ :٣؟ إذ نقرأ» :تَ َوك َّْل َع َىل َّ
تَ ْع َت ِم ْد  ِ .ىڡ ك ُِّل ط ُُر ِقكَ ا ْع ِرف ُْهَ ،و ُه َو يُق َِّو ُم ُس ُبلَكَ «.
معىى ذلك هو أن عليهم أن يغلقوا عقولهم ،أو 
كثرىون يعتقدون أن 
بمعىى آخر،

±
التفكرى المنطقي .ال يوجد ما هو أكرى خطأً من ذلك .فاهلل يريدنا أن
يُبطلون قدرتهم عىل

لىك نربط عقولنا بعقله الال محدود.
نستخدم المنطق .بل ويدعونا 
ألم يمنح هلِلَف لدانيال ورفقاءه ،الذين أطاعوه بكل قلوبهم ىڡ ¨
االشياء الصغرىة وىڡ
 

¨
الكبرىة ،فهماً ±
أكرى ±
بعرسة أضعاف من ذويهم؟ يريدنا هلِلَف أن نستغل قوانا العقلية
االشياء 

وىڡ نفس الوقت نتصل بعقله الال متناهي.
بالكامل 
¨
عقىل
عىل أن أستخدم 
يشبه االمر قيادة السيارة بإستخدام جهاز المالحة ) .(GPS
ّ
 ىڡ القيادة ،ولكن  ىڡ نفس الوقت يجب أن أثق  ىڡ جهاز تحديد المواقع  ىڡ المنحنيات،
وجهىى،
وحدود الرسعة ،والتنبيهات المرورية والطرق البديلة ،وأفضل الطرق للوصول إىل

والوقت المستغرق للوصول إىل المكان الذي أرغب فيه .أتذكر جيدا عندما استعرت جهاز
المالحة Óالختباره عندما كنت أحتاج لحضور جنازة  ىڡ مكان غرى مألوف ىل  ىڡ ميونيخ .قام
جهاز تحديد المواقع بوظيفته ،واستطعت الوصول إىل وجتهي بدون مشكلة.



وىڡ نصائحه ،واذهب  ىڡ طريقك تحت
وىڡ مقاييسه ،
اعتمد عىل هلِلَف ىڡ ارشاداته ،
االلهي.
االرشاد Ó
Ó

44
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الشك ىڡ Ä
االدوات


»سيسيىل« متجهة
باالقالع من
الرىيطانية Ó
أثناء الحرب العالمية الثانية ،قامت المروحيات Ô


الكهرىى ،كان عىل قائدي
إىل شمال أفريقيا .وإذ كانت كل المطارات لديها انقطاع ىڡ التيار
Ô
الطائرات أن يعتمدوا بالكامل عىل أدواتهم .وعىل الرغم من أنهم لم يستغرقوا الوقت
الذي تم حسابه مسبقاً ،أظهرت لهم أدواتهم أنهم قد وصلوا إىل وجهتهم .اعتقدوا أن
االستمرار  ىڡ التحليق.
ذلك مستحيالً ،وقرروا Ó
لم ينتبهوا إىل خطئهم حىى وصلوا إىل الصحاري .نفذ منهم الوقود واضطروا لعمل
هبوط اضطراري  ىڡ الصحراء .وإذ لم يكن لديهم ما يكفي من ماء ،انتهى أمر الفريق
بأكمله بالموت عطشاً .وعندما وجدت طائراتهم الحقاً ،وجد المنقذون أن ¨
االدوات كانت
ُ

تسرى ىڡ إتجاه الريح ،ولذلك وصلت إىل وجهتها مبكراً.
تعمل بشكل جيد .كانت الطائرات 
±
ومع ذلك ،وثق الطيارون  ىڡ حساباتهم الشخصية أكرى من أدواتهم ،وهو ما أدى بهم
للهالك .اتخذوا قرارهم ،ولكنه كان قراراً خاطئاً ٤٥.يمكننا أن نعتمد عىل قيادة هلِلَف .من
¨
االفضل أن نعتمد عىل كلمة هلِلَف بدال ً من أن نعتمد عىل افرىاضاتنا.

العمود الفقري

من خالل تسليمنا ليسوع ،ال نصبح ضعاف االرادة .بل ¨
باالحرى ،سيكون لنا عموداً فقرياً،
Ó
يساعدنا عىل الثبات بحكمة وكياسة.
فكر ثانيةً ىڡ دانيال ورفقاءه .ىڡ شبابهم ،أثبتوا أن لهم عموداً فقرياً وكانوا أمناء هلل ىڡ






االصحاح
إختبار الحمية ىڡ دانيال  .١أو فكر ىڡ قرارهم الرائع أمام آتون النار ،كما جاء ىڡ Ó
الثالث ،عندما كانوا  ىڡ منتصف عمرهم .وفكر  ىڡ موقف دانيال كشخص كهل عندما وقف
¨

االصحاح السادس.
أمام جب االسود ،كما جاء ىڡ Ó

الثقة بالنفس أم الثقة من خالل يسوع

كل من يُسلمون حياتهم للمسيح ال ينبغي أن يقلقوا بشأن الثقة بأنفسهم¨ ،النه سيكون
لهم شأناً عظيماً من خالل يسوع.

بعمل عظيم
نقرأ ىڡ كتاب خدمة الشفاء» :إن 
كثرىين ممن هم مؤهلون للقيام ٍ
¨
يسرىون  ىڡ الحياة وكأنه ال
يعملون القيل النهم يحاولون عمل القليل .وآالف من الناس 
¨
عال يجب أن يبلغوه .ومن أسباب
يوجد هدف عظيم يعيشون الجله وال يوجد مقياس ٍ
45

.Aller Diener (Bern, Euro-Africa Division, 1983) II/III, S. 142
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هذا التقدير المنخفض الذي به يقدرون نفوسهم .لقد دفع المسيح ثمناً هائال ً لفدائنا
Þ
وبنسبة هذا الثمن الذي ُدفع هو يريدنا أن نقدر أنفسنا ٤٦«.شاركت معي إحدى االخوات،
ذاىى  ىڡ المسيح«.
بعدما بدأت أن تعيش بالروح القدس» :لقد وجدت احرىام 

إرشادات بخصوص مشاكل ىڡ التسليم

كان هناك شــاباً يســعى لحضور حلقات إرشــادية مع أحد القساوسة ،حيث كان يرغب  ىڡ

أن ¨
يعاىى بشــدة .ســأله القس» :هل ســلمت إرادتك بالكامل
يمتىل من الروح القدس .كان 

أنىى فعلت ذلك بشــكل كامل .أنا ±
أخىس ذلك« ،أجاب القس:
هلل؟« فأجاب »ال أعتقد 
¨
تصىل من أجل الروح القدس قبل أن تُســلم إرادتك
»حســناً ،لن يجدي االمر شــيئاً أن 
بالكامل هلل .هل ترغب ىڡ أن تفعل ذلك ¨
االن؟« أجاب الشــاب» :ال أســتطيع«» .هل

ً
ترغب  ىڡ أن يقوم هلِلَف بذلك من أجلك؟« »نعم« »حســنا أطلب منه القيام بذلك«.



ـاعدىى  ىڡ
ادىى.
اجعلىى خاضعاً بالكامل Óالرادتك .سـ 
صىل الشــاب» :يارب ،تحكم أنت ىڡ إر 

ادىى الشــخصية .أطلب ذلك  ىڡ اســم يســوع «.سأله القس بعد ذلك» :هل
التخىل عن إر 

±
¨
ً
ىس؟« أجاب» :بالتأكيد ،لقد طلبت من هلِلَف شــيئا بحســب إرادته ،وأنا واثق أنه
حدث ٌ

وأنىى قد حصلت بالفعل عىل ما صليت من أجله )١يوحنا .(١٥ – ١٤ :٥
اســتمع

لصالىى ،
٤٧
ادىى «.لقد صىل الشــاب بعد ذلك
نعم – لقد تحقق ذلك بالفعل – لقد تخليت عن إر 
للروح القدس وحصل عليه .إنه من الرائع أن آبانا المحب عىل اســتعداد لخلق وتســليم
المتطلبات ¨
االساســية فينا عندما نطلب منه ذلك.
يمكننا أن نتعلم أمرين  
هامںى من صالة هذا الشاب .أوالً ،كان الشاب بالفعل عىل

الىى تُتىل بحسب
علم بالصالة بوعود .فقد اعتمد ىڡ صالته عىل وعود هلِلَف وأن الصالة 

الىى تُتىل فيها .ثانياً ،قرر الشاب أن يقبل مساعدة
مشيئة هلِلَف تُستجاب ىڡ نفس اللحظة 
هلِلَف  ىڡ تسليم نفسه.

توجيه حياتنا بالقرارات

علينا أن ندرك أن القدرة عىل صنع القرار بإرادة حرة هو السلطة المرشدة  ىڡ حياتنا .أود

المعىى الكامل لهذه القدرة.
أن أطرح عليكم مثاال ً ±يرسح بشكل أفضل
تزن ناقلة الركاب البحرية »الملكة  
إلرىابيث« ما يعادل  ١٣٠٠مرة من وزن دفة القيادة.

يعىى ذلك أن دفة القيادة تستطيع أن تحرك جسم السفينة الذي يزيد عنها بمقدار ١٣٠٠

46
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مرة .جسد السفينة  ىڡ حياتنا هو قدرتنا عىل صنع القرارات .إذا قررنا أن نُخضع أنفسنا
الىى نحتاج إليها.
Óالرادة هلِلَف ،فإنه يضع أمامنا كل وسائل المساعدة 

تحديات

فيما يتعلق بتسليم أنفسنا للمسيح ،القرار الذي نواجهه هو إما أن نعيش ¨النفسنا أو أن
نعيش هلل .كل شخص ،وخاصة الشباب ،عليه أن يسأل نفسه إذا ما كانت حياته تنقاد
االنانية أو أنه يريد أن يخدم هلِلَف¨ .
بدافع ¨
االمور المادية والملذات الحسية يمكنها أن
تخلق إحساساً زائفاً بالسعادة ،ولكنها ال تجلب الرضا الحقيقي – 
فسرىغب دائماً  ىڡ المزيد.

وأخرىاً،
شهرى .
ألماىى 
كلما امتلك المزيد ،أراد المزيد ،فال يتوقف عن التذمر ،كما يقول مثل 
سوف ندرك أن تلك ¨
االشياء أصبحت تمتلكنا.

االعتبار ،وهو حقيقة أن أناساً آخرون ،عىل قدر من
تحد آخر البد من وضعه ىڡ Ó
هناك ٍ
السلطة  ىڡ حياتنا ،عىل سبيل المثال ،عائالتنا ،المدرسة ،الكنيسة ،أو المجتمع ،يتوقعون
منا أموراً تتناقض مع توقعات هلِلَف .عندما نسلم حياتنا ليسوع ،سيكون لدينا القوة
والشجاعة لىك نضع توقعات هلِلَف ىڡ المرتبة ¨
االوىل وأن ندافع عن موقفنا  ىڡ حكمة وكياسة


¨

)من فضلك اقرأ دانيال  – ٨ :١قرارا دانيال ،ومساعدات هلِلَف المتعددة ىڡ االعداد ،١٤ ،٩
.(٢٠ ،١٧ ،١٥

¸
حياىى مرة واحدة هلل؟
الكاىڡ أن أُسلم 
هل من 

االيمان .ذلك التسليم ،والذي يحدث من
نبدأ  ىڡ تسليم
أساىس ليسوع المسيح عند قبولنا Ó

واالقتناع بها ،يختم بالعمودية وهو صالح
االرشادات الكتابية Ó
خالل الصالة ،وبعد قبول Ó
مدى ¨
¨
المبدىى ليسوع بالعهد مع هلِلَف.
االبدية .يدعو الكتاب المقدس ذلك التسليم

التسليم اليومي هو أمر مختلف تماماً .ويُطلق عليه عادة التكريس ،الهداية ،أو
التقديس ،وربما يسبب هذا المصطلح بعض االرتباك .ولىك نجعل ¨
االمر واضحاً ،سوف
Ó



أنىى أريد أن أحيا
عىى 
أدعوه التقديس .إن التقديس اليومي )أو التسليم أو الهداية( يُ 

¨
المبدىى الذي قطعته مع هلِلَف ،أريد أن أثبت ىڡ هذا العهد اليوم.
اليوم بحسب العهد

ُ
نفىس لك اليوم بكل ما ىل وكل ما
ولذلك من المهم جداً أن نُ 
صىل يومياً» :إلهي ،أنا أسلم 
أنا عليه«.


فإنىى لست
شبه الكتاب المقدس عهدنا مع المسيح بالزواج .إذا ُ
يُ ِ
ثبت ىڡ هذا العهد ،
±
مضطراً أن أقلق بشأن أي ¨
االطالق .هلِلَف قادر عىل حماية كل ما يؤتمن عليه .وهو
ىس عىل Ó
دائما يحفظ وعوده .لن يسعى مطلقاً للطالق.
٣٩
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الكثرى إن لم تكن تُخطط
عىى 
علق »موريس فندن« قائالً» :من الواضح أن الزواج ال يُ 
ترىوج من ¨

٤٨
االبقاء عىل هذا الزواج .وال يمكنك أن تبقى عىل الزواج إن لم 
االساس«.
ىڡ Ó
¨
نثبت  ىڡ يسوع.
لىك ما نحافظ عىل النتائج Ó
وىل ،من المهم أن ُ

االيجابية لتسليمنا اال 


ولهذا السبب يتحدث يسوع عن »الثبات« تسع مرات ىڡ يوحنا  ،١٥بما ىڡ ذلك عىل سبيل
¨
¨


ون
وىى ال َ تَق ِْد ُر َ
المثال االعداد  ٥و » :٧ال َِّذي يَ ْث ُب ُت ِ  َّىڡ َوأَنَا ِف ِيه هذَ ا يَأِْ ىى ِب َث َم ٍر ك َِث  ٍرى ،الَنَّك ُْم ِب ُد ِ 

ُون َلك ُْم«.
ون ف ََيك ُ
ون َما تُ ِر ُيد َ
أَ ْن تَف َْعلُوا َش ْي ًئا»ِ «.إ ْن ث ََب ُّت ْم ِ  َّىڡ َوث ََب َت َكال َ ِمي ِفيك ُْم تَ ْطل ُُب َ
الحياة ¨
االفضل منبعها الثبات  ىڡ يسوع .من خالل ±
الرسكة معه ،يمكننا أن نقود حياة
مثمرة – حياة سعادة ،وقوة وانتصار .يستطيع هلِلَف أن يحقق أموراً رائعة  ىڡ حياتنا .عندما
كبرىة  ىڡ حياتنا.
تستحوذنا تلك الحقيقة فسوف تُحدث طفرة 
أنىى أنحدر من عائلة أدفنتســتية ،كنت دائماً منغمسـاً ىڡ ¨

االمور

أضيئوا اللهب :إذ 
الدينية .قررت أن أعتمد  ىڡ ســن الثالثة ±
حياىى الروحية
عرس .وعىل الرغم من ذلك عانت 
من الرتابة ،والملل .لم يضاء اللهب ىڡ حياىى .
منحىى هلِلَف فرصة الســفر إىل الواليات



اال  
نجلرىية وأن أنال
فقط
هناك
إىل
المتحــدة لمــدة عــام واحد .ذهبت
لىك أتعلم اللغة Ó

¨


دعاىى الروح القدس وقال ىل» ،مايل ،هل أنت
بعض المرح .ولكن ىڡ إحدى االمســيات ،

عودىى من الواليات المتحدة أردت الذهاب إىل
واثــق بأنــك ىڡ المكان الصحيح؟« وبعد 
الســويد .ولكن كل ¨
االبواب كانت مغلقة .وصلت إىل الحضيض .لم أكن أعلم ما الذي
أعطاىى صديق ىل ىڡ أحد ¨


االيام كتاب »هيلموت هاوبيل«
حينئذ
حياىى،
ٍ

ســأقوم به ىڡ 
 
¨



اودىى الصوت
وىڡ الليلة االوىل من قراءته ،لم أســتطع التوقف .ر 
الثبات ىڡ يســوع .
¨
أخرىاً .كلما قرأت
المألوف مرة أخرى .وبينما كنت أقرأه ليلة تلو االخرى ،اشــتعل اللهب 
االفتقار للروح القدس .بعد قراءة الكتاب عدة
كلمــا أدركــت الخطــأ الذي كنت أقرىفه – Ó
االجابة ،ودونما أن أدرك
مرات ،لم أكن أعلم كيف ســيحدث
التغيرى .كان هلِلَف يعلم Ó

±
واتجاهاىى .كان ذلك هو عمل الروح القدس الذي انعكس عىل
ـىى وأر ¨ اىى

ذلــك ،تغـ ـرى حديـ 
¨
االحرى  اىڡ  ىڡ فرنســا .بالنســبة ىل ،كان
حياىى .وفجأة ،انفتحت ىل االبواب عىل المســتوى Ó

ذلك هو عمل هلِلَف ،ولكن خيبة أمىل ىڡ عدم الذهاب إىل الســويد كانت تر 
افقىى دائماً.
 

كان اللهب موجوداً ،ولكنه لم يشــتعل بالكامل .أىى »هيلموت هاوبيل« إىل »دي ماري«


وىڡ صباح ومســاء يوم الســبت ...ولكن
بباريس ،ذهبت إىل هناك ىڡ مســاء يوم الجمعة ،
لم تكن هناك إجابة بعد عن كيف أُشــعل اللهيب مرة أخرى؟
¨
¨


مشكلىى هي عدم
خرى .كانت
أتاىى الرد ىڡ صباح يوم االحد .كان ذلك هو اليوم اال 


48
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التسليم التام Óالرادة هلِلَف .أدركت أن دعوة الروح القدس كانت موجودة دائماً ،ولكن بعد
ذاىى .وبدون
نفىس هلل بالكامل وأن أتخىل عن 
الحصول عليها ،كان من المهم أن أخضع 

هذا التسليم التام ،لن يتمكن هلِلَف من إتمام عمله من خاللنا كما نقرأ ىڡ )مىى .(٣٣ :٦
أدركت منذ ذلك  
الحںى أن هذا التسليم رصوري  ىڡ عالقتنا مع هلِلَف .وقتها فقط سوف
يشتعل اللهيب .مايل )ل.ر(.
لنصىل:

¨
لىك نُبسط
لىك ننال Ô
»آبانا ،نشكرك 
الرىكات .ساعدنا 
كثرىاً النك تريدنا أن نخضع لك 
الىى تسمح لك بأن تجعلنا خليقة جديدة .من
حياتنا أمامك وأن نحيا بالطريقة 


±
¨
حياىى لك يومياً بدون أي تحفظ وأن أتبعك ىڡ كل ىس من
فضلك
لىك أُسلم 

ساعدىى 

أمںى«
خالل قوتك .
_____________

٤١
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السعادة من خالل الروح القدس
»يعمل الرب يسوع من خالل الروح القدس ،إذ أنه ممثال ً عنه .وعن طريقه ،يبث الحياة
البرسي 
الروحية للنفس ...لن يعرف القلب ±
معىى الفرح حىى يخضع لعمل الروح
هرىالد ٢٥ ،أغسطس  ،١٨٩٦الجزء .٦
القدس «.إلن ج .هوايت ،ريفيو أند 

الشباب والروح القدس
قسم الشباب ىڡ أحد الحقول



كانت النتيجة مبهرة جداً .أشغل منصب سكر ترى قسم الشباب ىڡ حقل جنوب كويرىالند

أعطتىى إحدى الشابات كتاب خطوات نحو نهضة شخصية .وقد
]يضم  ١٢٫٢٠٠عضواً[.


ً
كثرىا من خالل
كثرىاً بمحتواه.
الكثرى من Ó
االختبارات .لقد بوركنا 
يمكنىى أن أشارك 
تأثرت 


هذا الكتاب .قمنا بتوزيع  ٣٠٠نسخة من الكتاب عىل قادة الشباب ىڡ مؤتمر قادة الشباب
بالحقل .وكانت النتيجة مبهرة للغاية .أ .ف .ر .مخترص ١٣٨ #
شاب ىڡ الرابعة â
االدمان
عرس من عمره ينترص عىل Ì


ابىى البالغ من العمر أربعة ±
عرس عاماً بالصالة من أجل الروح القدس وأصبح شخصاً
قام 
¨
¨
مختلفاً تماماً .لقد تغلب عىل إدمانه ،ويعيش االن حياة منترصة .نشكر هلِلَف النه استخدم


ابىى .القس أ٧٧ # .
هذا الكتاب

الصغرى ،خطوات نحو نهضة شخصية ىڡ حياة 
صعوبات تم تخطيها – معمودية
¨

عاىى من عدة صعوبات مع الكنيسة .فقامت بالصالة من أجله خصيصاً
كان ابنها االصغر يُ 
خالل وقت ¨
االربعون يوماً للصالة مع ±رسيكتها  ىڡ الصالة .وكانت النتيجة أن حياة ابنها
تغرىت وبدأ يستعد للمعمودية .أي .جي١٦ # .

تغرىت حياة شاب ىڡ الثامنة â
عرس من عمره


±
ً
غرى حياته بالكامل .ولذلك،
أعطى أحد رؤساء حقلنا ابنه ذو الثمانية عرس عاما كتيباً .وقد  ّ
¨

±
ىس إتش١٣٣ # .
قام االب بتوزيع أكرى من  ٢٠٠نسخة عىل زمالء ابنه ىڡ المدرسة الثانوية .
اس َت ِن  ِرىي Äالَنَّهُ َق ْد َجا َء نُو ُر ِك«.
» ُق ِومي ْ
)إشعياء (١ :٦٠

٤٢
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الخضوع ليسوع | الفصل الثاني ،الجزء الثاني

دليل التأمالت الشخصية والنقاش
حياىى؟
 .١ما هو التحدي وراء الدعوة Ó
االلهية لتسليم 

 .٢ما الذي يمكن أن يعوق شخصاً ما عن التسليم؟ ماذا يمكن أن يكون السبب بالنسبة لك؟


االلهي؟
 .٣ما هي Ó
االرشاد Ó
الىى نستمتع بها ىڡ الحياة تحت Ó
االمتيازات 

 .٤ما هو ¨
عالقىى بالمسيح  ىڡ حالة سليمة وحميمية؟
االمر الحاسم  ىڡ الحفاظ عىل


 .٥ما هو عامل التحكم الحيوي  ىڡ حياتنا؟

وقت الصالة الخاص بنا

 ٠اتصل ±برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
 ٠قم بالصالة مع ±رسيكك.
¨
الىى يمكن أن تُعرقل خضوعنا الكامل له.
 .١
لىك يُظهر لنا الرب االشياء 
لىك يمنحنا هلِلَف الحكمة والقوة حىى نستخدم إرادتنا بالشكل الصحيح وأن نعطيه
 .٢
¨

االهمية الالئقة ىڡ حياتنا.
بصرىة زائدة ولكيال تقف إرادتنا الشخصية عائقاً  ىڡ الطريق.
لىك يمنحنا هلِلَف 
 .٣
لىك يمنحنا هلِلَف ال ُنرصة عىل الخطية والتجربة.
 .٤
٤٣
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الفصل الثالث – الجزء ¨
االول

ﺛﺒﺎﺕ ﻳﺴﻮﻉ ﻓﻴﻚ
ما هو التأثري اذلي يصنعه "ثبات يسوع" عىل حيايت؟
اإلجناز األعظم :التشسبع ابإلمتالء ابهلل

اثبتوا ىڡ يسوع

»إن الدين معناه الثبات  ىڡ المسيح داخل القلب«.
بااليمان  ىڡ قلوبنا يكون ذلك
»إن المسيح يسكن فينا بالروح القدس ،وإذ نقبل روح هلِلَف Ó
بداءة الحياة ¨
٥٠
االبدية«.
يىل:
الحظ ما 
يسكن يسوع فينا من خالل الروح القدس.
بااليمان.
نقبل الروح القدس Ó
ذلك بداءة الحياة ¨
االبدية.
٤٩

إن حقيقة أن يسوع يريد أن يحل   ّىڡ من خالل الروح القدس ،ويفعل ذلك بالفعل
عندما ¨
هام جداً بالنسبة ىل .إنها حقيقة كتابية رائعة.
أمر ٌ
أمتىل من الروح القدس ،هي ٌ
ال يريد يسوع أن يحصل عىل عالقة وثيقة معنا من خالل حلوله فينا عن طريق الروح
القدس وحسب ،ولكنه يرغب أيضاً  ىڡ تثبيت وتقوية عالقتنا مع هلِلَف .يقول يسوع »اُث ُْب ُتوا



يعىى ذلك أن
ِ  َّىڡ َوأَنَا ِفيك ُْم« )يوحنا  .(٤ :١٥تلك هي دعوة رائعة ووصية ىڡ ذات الوقت .
الحياة المسيحية الثابتة ممكنة فقط من خالل قوة هلِلَف.
49
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إلن ج .هوايت ،ريفيو
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¨
إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،ص388 .
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يُركز يسوع عىل مصطلح اثبتوا أحد ±
عرسة مرة  ىڡ )يوحنا  .(١٧ – ١ :١٥يريدنا أن نحظى
بعالقة مستمرة معه .كما يربط يسوع وعود رائعة ومبهرة بتلك الفكرة»ِ .إ ْن ث ََب ُّت ْم ِ   َّىڡ َوث ََب َت
ىك يَ ْث ُب َت ف ََر ِحي
ون ف ََيك ُ
ون َما تُ ِر ُيد َ
َكال َ ِمي ِفيك ُْم تَ ْطل ُُب َ
ُون َلك ُْم) «.عدد َ » .(٧كل َّْم ُتك ُْم ِبهذَ ا ِل َ  ْ
ِفيك ُْم َويُك َْم َل ف ََر ُحك ُْم) «.عدد .(١١

±ترسح إلن هوايت دعوة يسوع »اُث ُْب ُتوا ِ  َّىڡ َوأَنَا ِفيك ُْم«» :إن الثبات ىڡ المسيح معناه
]أوال ً[ أننا نستمد من روحه بصفة دائمة ال توقف فيها] ،ثانياً[ فتكون حياتنا حياة
موضع آخر» :إن الصلة مع الواسطة Óااللهية
التسليم لخدمته ىڡ غرى تحفظ ٥١«.وتقول  ىڡ
ٍ

وااليمان
ىڡ كل لحظة هي رصورية لتقدمنا .قد يكون لنا قدراً من روح هلِلَف ،ولكن بالصالة Ó
ينبغي أن نسعى دوماً نحو مزيد من الروح ٥٢«.و »هو ]يسوع[ سيحيا من خاللهم معطياً
إياهم وحي تقديس روحه ،مانحاً للنفس قبساً حياً من نفسه ٥٣«.ربما نجد أن صالة داود

وحا ُم ْس َت ِق ًيما َج ِّد ْد ِ  ىڡ َد ِاخ ِ ىل) «.مزمور .(١٠ :٥١
هي ٌ
وعد لناَ » :قل ًْبا نَ ِق ًّيا ْاخل ُْق ِ  َّىڡ يَا اَهللَُ ،و ُر ً

االعتماد عىل مصدر القوة من هلِلَف
Ì

االلهية .يعيشون  ىڡ فقر
الكثرىون من الناس ال يعرفون كيف يعتمدون عىل مصدر القوة Ó

َ
اال ِله َّيةَ ق َْد َو َه َب ْت َل َنا ك َُّل َما ُه َو ِلل َْح َي ِاة َوال َّتق َْوى،
روحي ،عىل الرغم من أنه» :ك ََما أ َّن ق ُْد َرتَ ُه ِÓ
ِب َم ْع ِرف َِة ال َِّذي َد َعانَا ِبال َْم ْج ِد َوا ْلف َِضيل َِة٢) «.بطرس .(٣ :١
شهرى  ىڡ والية تكساس يُدعى »ياتس بول« .كان لشخص يُدعى
هناك حقل برىول 
¨
¨
االقتصادية االمريكية .لم يستطع أن يربح ما يكفي من
»ياتس« مزرعة أغنام أثناء االزمة Ó
¨

±
لىك يسدد ديونه .جاء بعض االشخاص من رسكة برىول
المال من خالل عمله ىڡ المزرعة 
وأخرىوه أنهم يعتقدون أن هناك مخزون برىول  
بںى أمالكه .اقرىحت ±
الرسكة أن
إىل مزرعته Ô
ً
تقوم بأعمال حفر إختبارية ،ووقع »ياتس« عقدا معهم.
كبرىة من البرىول .وكانت جميعها ملك السيد
عىل عمق  ١٢٠٠قدم ُوجدت كمية 
»ياتس« .عندما قام ±برساء ¨

االرض ،حصل عىل الحق ىڡ البرىول وأية ثروات معدنية أخرى
مليونرى ثري يعيش  ىڡ الفقر .ماذا كانت المشكلة؟ لم يكن يعلم
موجودة بها .لم يُدرك أنه

٥٤
بشأن وجود البرىول.

َ
االيمان بيسوع ،أبناء هلِلَف ،نصبح أيضا ورثة هلِلَف،
الىى نُصبح فيها ،من خالل Ó
ىڡ اللحظة 
لىك نكون رجال ونساء هلِلَف وشهود
وعندها تكون كل موارده تحت ترصفنا .كل ما نحتاجة 
51
52
53
54

¨
إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،ص665 .
¨ ±
)ترسين االول( ،ص306 .
إلن ج .هوايت ،ستنالون قوة 24 ،أكتوبر
أعاله 23 ،أكتوبر ،ص305 .
.Dr. William R. Bright, Erfüllt mit dem Heiligen Geist—Wie erfährt man das? (Neuhausen, 1971), S. 27
٤٥
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مثمرين ليسوع – بما  ىڡ ذلك الحكمة ،المحبة ،والقوة – هم جميعاً  ىڡ حوزتنا .ومع ذلك،

المسيحيںى  ىڡ فقر روحي¨ ،النهم ال يعرفون كيف ينتفعون بالغناء
الكثرى من
يعيش 
الروحي الذي َمن هلِلَف به عليهم .كما كان الحال مع السيد »ياتس« قبل أن يُكتشف البرىول


جهل فيما يتعلق بممتلكاتهم الال محدودة.
ىڡ حقله ،هم أيضاً يعيشون ىڡ ٍ
ما الذي يعنيه ذلك؟ »فبدون هذا االرتباط ال يمكن Óالنسان أن يخلص .فما لم تكن
حياة المسيح فينا ال نستطيع الصمود أمام عواصف التجارب .إن سالمتنا ¨
االبدية موقوفة
¨

كثرىين اليوم يُبنون عىل أُسس لم تُمتحن.
بىى عىل االساس المؤسس .إن 
عىل كوننا نُ 
االمطار وتزأر العواصف وتفيض ¨
فعندما تهطل ¨
االنهار يسقط بيتهم ¨النه غرى مؤسس عىل
الصخرة ¨
٥٥
االزلية .حجر الزاوية العظيم ،يسوع المسيح«.

صلوا من أجل الروح القدس


±
صىل من أجل
هناك موضع خاص ىڡ الكتاب المقدس يأمرنا فيه يسوع عرس مرات بأن نُ 
الروح القدس .ال أعرف موضعاً آخر يجذب فيه يسوع انتباهنا إىل ¨ ±
االلحاح
ىس ما بذلك Ó
لىك نثبت فيه .ذلك الموضع هو درس  ىڡ الصالة .الموضع الخاص
المحب ،سوى دعوتنا 
بالصالة من أجل الروح القدس موجود  ىڡ )لوقا  .(١٣ – ٩ :١١ال نود  ىڡ أن نردد تلك الكلمات
الهامة وحسب ،بل علينا أن نعرى انتباهاً خاصاً لما 
ُؤو َن

»وأَنْ ُت ْم َم ْمل ُ
يىل ىڡ هذا الفصلَ :

)كولوىس .(١٠ :٢
ِف ِيه«.

ُ
تقول إلن هوايت» :ليسوع ...قد أعطي الروح القدس ]يومياً[ بدون حساب .وكذلك
لسكناه ]ويسأل الرب يومياً من
ُ
سيعطى لكل تابع للمسيح عندما يخضع القلب بالتمام ُ
وح) «.أفسس :٥
الر
ب
وا
ئ
ل
ت
»ام
وصية
بنفسه
يسوع
الرب
أعطانا
لقد
القدس[.
الروح
أجل
ُ
ِ
َ
ْ
ِ ُّ
 ،(١٨وهذه الوصية هي أيضاً وعد بتحقيقها .لقد كان من دواعي رسور ِ Þ
االب أنه  ىڡ المسيح
٥٦
)كولوىس «.(١٠ :٢ ،١٩ :١
»يَ ِح َّل ك ُُّل ال ِْم ْل ِء«

نتعلم هنا:

كان الروح القدس يسكن ىڡ يسوع بدون حساب.

لىك يُتاح للروح القدس أن يسكن فينا بنفس المقدار.
يريدنا أن نحيا ىڡ تسليم كامل 
وح« )أفسس .(١٨ :٥
لهذا السبب أعطانا يسوع نفسه هذه الوصيةْ :
»ام َت ِل ُئوا ِب ُّ
الر ِ
هدفه هو أن نحظى بالحياة ¨
كولوىس  (١٠ :٢وبالحياة
االفضل هنا )يوحنا ،١٠ :١٠

¨
االبدية )يوحنا .(١٦ :٣
نثبت فيه .إن لثبات يسوع فينا نتائج عظيمة وقيمة.
وهكذا ،من المهم أن ُ
55
56
٤٦
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¨
إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،ص585 .
±
الرىكات) ،نامبا ،إيداهو :باسيفيك برس للنرس ،(1999 ،ص21 .
إلن ج .هوايت ،تأمالت من جبل Ô
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بااليمان
الصالة Ì
ون ِإ َيم ٍان ال َ يُ ْم ِك ُن
لىك » ِل َن َن َال ِب ِÓ
صىل Ó
وح) «.غالطية »ِ .(١٤ :٣ب ُد ِ
بااليمان 
اال َيم ِان َم ْو ِع َد ُّ
نُ 
الر ِ


اال َيم ِان ِ ىڡ ُقل ُِوبك ُْم) «.أفسس .(١٧ :٣
يح ِب ِÓ
)عرى 
ِإ ْر َضاؤُ ُهÔ «.
انيںى ِ » .(٦ :١١ل َي ِح َّل ال َْم ِس ُ
صالىى من أجل الروح القدس ،قد حصلت عليه بالفعل.
من المهم أن نعرف أنه بعد

االيمان به .من خالل الصالة
لقد أظهر لنا إلهنا الرائع كيف يمكننا بسهولة أن نحصل عىل Ó
العمىل«
االختبار
بوعود) .أنظر كتاب خطوات نحو نهضة شخصية ،الفصل » ،٥مفتاح Ó

حيث يُناقش الموضوع عىل نطاق أوسع(.
٥٧
تقول إلن هوايت» :والروح ينتظر منا الطلب والتأهب«.

وولكويرى«» :هل تستطيعوا أن تتخيلوا »مطالبة« شيئاً ما من هلِلَف؟
يُضيف »ديفيد
 ىڡ هذه الحالة ،عطية الروح القدس الخاصة .تجعلنا تلك الفكرة نرتجف من الخوف.
التفكرى  ىڡ ذلك عدم احرىام ،أو حىى تجديف .ومع ذلك ،اس ُتخدم هذا
قد يبدو مجرد



المصطلح بواسطة نبية هلِلَف ىڡ مواضع متعددة ىڡ كتاباتها .ما الذي تقصده بذلك؟ أوالً،
ُ
¨
¨
علينا أن ندرك أن هلِلَف يُرس جداً بمنحنا هذه العطية ،النه يُحبنا والننا نريدها بشدة .ثانياً،

خرىنا بأن تلك العطية تنتظر
يعىى ذلك أن تلك العطية مهمة جداً لنا .حيث أننا قد أُ Ô


لىك يقودنا
مطالبتنا بها ،يتضح لنا إذاً أننا عندما نتوق لحضور يسوع الدائم ىڡ حياتنا ،

ويقںى .علينا أن
ويُرشدنا ،وعندما نسلم أنفسنا بالكامل هلل ،يمكننا حينئذ أن نطالب بثقة 
٥٨
نفكر ملياً  ىڡ ذلك.



كبرىاً ¨ ±
إن المطالبة ¨ ±
عىى
يعىى اهتماماً 
بىس تحتاجه أو تريده ىڡ حياتك ،كما يُ 
بىس ما 
الجدية من جهة الطالب .علينا أن نضع جانباً كل ما يمنعنا من »المطالبة« ¨ ±
بىس» .وهو
٥٩
]هلِلَف[ يُرس غاية الرسور عندما يطلبون منه أعظم الطلبات ليمجدوا اسمه«.
بااليمان عىل عطية هلِلَف
عندما نُسلم أنفسنا بكل قلوبنا يومياً ليسوع ،فإننا نحصل Ó
العظمى – الروح القدس.

صالة الرسول بولس التشفعية الرائعة

للتعمق  ىڡ هذا الموضوع ،علينا أن نُلقي نظرة عىل )أفسس  ،(٢١ – ١٤ :٣حيث نجد صال ًة
تشفعية رائعة يتلوها بولس من أجل كنيسة أفسس .تتمحور النقاط الرئيسية فيها حول:

االنسان الباطن من أجلهم.
 .١يطلب قوة الروح القدس ىڡ Ó
57
58
59

¨
إلن ج .هوايت ،المعلم االعظم ،ص88 .

وولكويرى ،الطريق لنهضة قوية) ،ن.ر.و .هيماتميشن( ،ص205 .
ديفيد
¨
إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،ص657 .
٤٧
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.٢
.٣
.٤
.٥

أن يحل المسيح  ىڡ قلوبهم.
االلهي متأسساً ومتأصال ً فيهم.
يخترىوا عمق محبته ،وأن يكون هذا الحب Ó
لىك Ô

لىك يمتلئوا إىل كل ملء هلِلَف.

االمتالء من الروح القدس ،يحل يسوع
نرى هنا بوضوح طريقة هلِلَف معنا .فمن خالل Ó
تغرىاً إيجابياً لصفاتنا – تنمو ثمار الروح القدس.
فينا
ونخترى 
Ô

َ 
يح ،ال َِّذي ِم ْن ُه تُ َس َّمى ك ُُّل َع ِش  َرىٍة ِ  ىڡ
ىى ل ََدى ِأ َÔىى َربِّ َنا يَ ُسو َع ال َْم ِس ِ
ِ»ب َس َب ِب هذَ ا أ ْ ¨ح ِ ىى ُرك َْب َ  َّ
وح ِه ِ ىڡ
ىك يُ ْع ِط َيك ُْم ِب َح َس ِب ِغ  َىى َم ْج ِد ِه ،أَ ْن تَ َتأَيَّ ُدوا ِبا ْلق َُّو ِة ِب ُر ِ
َّ
الس َم َاو ِات َو َع َىل اال َ ْر ِضِ .ل َ  ْ

ْ
َّ
ْ
ون ِ ىڡ ال َْم َح َّب ِة،
س
م
ل
ا
ل
ح
ي
ل
،
ن
اط
ب
ل
ا
ان
ْس
ن
يح ِب ِÌ
ِÌ
ُون َو ُم َتأَ ِّس ُس َ
اال َيم ِان ِ ىڡ ُق ُل ِوبك ُْمَ ،وأَنْ ُت ْم ُم َتأَ ِّصل َ
َِ ُ
اال َ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ

ںىَ ،ما ُه َو ال َْع ْر ُض َوالط ُ
ُّول َوال ُْع ْم ُق َوال ُْعل ُْو،
يع ال ِْق ِّد ِيس  َ
َح َّىى تَ ْس َت ِط ُيعوا أَ ْن تُ ْد ِركُوا َم َع َج ِم ِ
ىك ت َْم َت ِل ُئوا ِإ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفِ) «.أفسس .(١٩ – ١٤ :٣
َوتَ ْع ِرفُوا َم َح َّبةَ ال َْم ِس ِ
يح ا ْلفَا ِئ َقةَ ال َْم ْع ِرف َِةِ ،ل َ  ْ

كيف
يمكنىى الحصول عىل القوة الداخلية؟



ىك يُ ْع ِط َيك ُْم ِب َح َس ِب ِغ  َىى َم ْج ِد ِه ،أَ ْن تَ َتأَيَّ ُدوا
يظهر أساس حياتنا الدينية ىڡ )أفسس ِ » (١٦ :٣ل َ  ْ
االنْ َس ِان ال َْب ِاط ِن«
وح ِه ِ ىڡ ِÓ
ِبا ْلق َُّو ِة ِب ُر ِ

نحتاج للقوة ىڡ كل يوم .الحياة المملوءة بالقوة تجلب السعادة .يريد إلهنا الرائع أن نحظى

لالنسان الباطن .يوضح لنا كتاب
بتوفرى هذه القوة Ó
بقوة فائقة ىڡ حياتنا .يقوم الروح القدس 
خطوات نحو نهضة شخصية ،ص ٥٩ .أهمية تكريس أنفسنا ليسوع يومياً والصالة اليومية من
أجل الروح القدس .ومن خالل الصالة بوعود ،يمكننا التأكد من الحصول عىل الروح القدس  ىڡ
أوىص بقراءة هذا الكتاب – إنه هام للغاية.
الىى نطلبه فيها .مرة أخرى 
اللحظة 

المسيح فينا
اال َيم ِان ِ ىڡ ُق ُل ِوبك ُْم«.
يح ِب ِÌ
يىل ذلك بحسب العدد ١٧؟ » ِل َي ِح َّل ا ْل َم ِس ُ
ما الذي 
كاف بهذه الحقيقة الرائعة؟ عندما نحيا مع الروح القدس ،فإن
هل نحن عىل علم ٍ
حلول يسوع  ىڡ قلوبنا هو أمراً واقعياً .ال يمكننا الشعور بذلك ،أو قياسه .علينا فقط أن
¨
وأخرىه» :أشكرك يا إلهي
نؤمن به .إذا كنت تؤمن بذلك ،تحدث معه االن ،مرة أخرىÔ ،
¨

بداخىل«.
سعيد جداً أنك تحيا
قلىى «.أو »يا إلهي ،أنا
ٌ

يسوع ،النك تسكن ىڡ  Ô
يقول آندرو موراي» :بهذه الطريقة ،يصحبك يسوع ±
للرسكة معه بهدف أن تصبح
٦٠
حياته جزءاً من حياتك«.
60
٤٨
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»تأثرى الروح القدس هو حياة المسيح  ىڡ النفس ٦١«.و » ىڡ خطة
تُضيف إلن هوايت :

لىك ما يرف الروح القدس ويتحرك عىل العقول
استعادة صورة هلِلَف ىڡ الناس ،تم Ó
االعداد 
٦٢
البرسية ويكون لهم بمثابة حضور يسوع ،الواسطة الىى بها تُصاغ الصفات ±
±
البرسية«.


٦٣
المعاىڡ صحياً هو ذاك الذي تشكَل المسيح فيه ،هو رجاء المجد«.
وأيضاً» :المسيحي
¨
Þ

االيمان .إن االمر
بااليمان .الثقة هي أساس Ó
تقول االيات أن يسوع يحل ىڡ قلوبنا Ó
¨
¨
وىل هو تسليم حياتنا ،ثم بعد ذلك،
يتعلق بائتمان يسوع عىل حياتنا بأكملها – االساس اال 
تسليم يومي ليسوع المسيح.

االيمان والمشاعر؟
ما هي الصلة بںى Ì

االن َْس ِان
وح ِه ِ ىڡ ِÌ
ىك يُ ْع ِط َيك ُْم ِب َح َس ِب ِغ  َىى َم ْج ِد ِه ،أَ ْن تَ َتأَيَّ ُدوا ِبا ْلق َُّو ِة ِب ُر ِ
تقول كلمة هلِلَفِ » :ل َ  ْ


َ
َ
َ
ُ
ون ِ ىڡ ال َْم َح َّب ِة«.
يح ِب ِÌ
ُون َو ُم َتأ ِّس ُس َ
اال َيم ِان ِ ىڡ قل ُِوبك ُْمَ ،وأنْ ُت ْم ُم َتأ ِّصل َ
ا ْل َب ِاط ِنِ ،ل َي ِح َّل ال َْم ِس ُ

)أفسس  (١٧ ،١٦ :٣نحن ممتلئون بالروح القدس من أجل حلول يسوع المسيح ىڡ قلوبنا،
االيمان.
ويحدث ذلك من خالل Ó
َ
َ
اب ،تَ ْج ِري ِم ْن بَط ِْن ِه أنْ َه ُار َم ٍاء َح ٍّي) «.يوحنا
يقول يسوعَ :
»م ْن َآم َن ِ Ðىى ،ك ََما قَال ال ِْك َت ُ
ً
االيمان .أنا
نعرى ذلك اهتماما خاصا ومستمراً .لماذا؟ إن الثقة هي محور Ó
 (٣٨ :٧علينا أن 
أثق فيما قاله يسوع .يقول يسوع عن آباهَ » :كال َ ُمكَ ُه َو َح ٌق) «.يوحنا  .(١٧ :١٧تقول إلن
االيمان يغرس نفسه عىل أساس وعود هلِلَف ،ويطلبها عىل أنها حقيقة مؤكدة
هوايت» :إن Ó
٦٤
وأن هلِلَف سوف يحقق ما وعد به«.



االعتماد عىل كلمته .أنا أثق ىڡ كلمة هلِلَف.
عىى Ó
الثقة ىڡ هلِلَف تُ 
كيف يكون ¨
االمر عندما أترصف بحسب مشاعري؟ أكون حينئذ معتمداً عىل ¨ ±
ىس ينبع
داخىل .يفتح »روجر ج .مورينو« ،والذي افتداه هلِلَف من كنيسة الشيطان ،أعيننا قائالً:
من

¨
±
ً
االصغاء إىل
االستماع لمشاعرهم عوضا عن Ó
»إن االرواح ]الرسيرة[ تُشجع الناس عىل Ó
¨
كلمة المسيح وأنبياءه .ال توجد طريقة ±
ً
أكرى يقينا يمكن لالرواح أن تتمكن من خاللها من
٦٥
السيطرة عىل حياة الناس ،دون أن يشعر الشخص بما يحدث «.ال يجب علينا البحث
عن تجربة عاطفية أو مشاعر غامضة.


وىڡ كلمته ،التمســك بالكتاب المقدس باعتباره ملزماً
Ó
االيمان معناه الثقة ىڡ هلِلَف 
¨

هرىالد
تفسرى الكتاب المقدس لالدفنتست
 61إلن هوايت ،موسوعة
مرىيالند :دار ريفيو أند 
السبتيںى ،مجلد )6هاجرستاون ،


±
للنرس (2001 ،ص1112 .
فرىاير )شباط( ،ص47 .
 62إلن ج .هوايت ،ستنالون قوةÔ 8 ،
فرىاير )شباط( ،ص43 .
 63أعالهÔ 4 ،
¨
 64إلن ج .هوايت ،عالمات االزمنة 22 ،مايو )أيار(  ،1884الفقرة 3
هرىالد ±
للنرس ،(1999 ،ص43 .
مرىيالند :ريفيو أند 
 65روجر ج .مورينو ،رحلة إىل الخوارق) ،هاجرستاون ،
٤٩
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الكثرىين أننا غرى قادرين عىل طاعة كلمة هلِلَف
لحياتنــا ،وليــس مجرد مكونـاً إضافياًّ .يدعي 


الجسديںى .ولكن كل الذين يعيشون
ـيحيںى

بقوتنا الشــخصية .هذا صحيح بالنســبة للمسـ 
مع الروح القدس يســكن يســوع ىڡ قلوبهم ،وهم قادرون عىل طاعة كلمة هلِلَف .نقرأ ىڡ



ـب ال َْج َسـ ِـد بَ ْل
ـ
س
ح
س
َي
ل
ںى
ك
ل
ـا
ـ
الس
ن
ح
ن
ا،
ن
ي
ف
وس
ام
َ

ىك يَ ِت َّم ُحك ُْم ال َّن ُ ِ ِ َ ْ ُ َّ ِ ِ َ ْ َ َ َ َ
)رومية ِ » :(٤ :٨ل َ  ْ

وح) «.المزيد حول ذلك ىڡ الفصل الرابع :الطاعة من خالل يســوع(.
َح َسـ َ
ـب ُّ
الر ِ


الىى تتحقق من خاللها وعوده ىڡ حياتنا سوف تمنحنا
إن الثقة ىڡ هلِلَف واختبار الطريقة 

 
وىڡ النهاية ،سوف تُشبع محبة هلِلَف هذه
لاليمان به ،وستجعلنا
قوة Ó

متأصلںى ىڡ محبته .
¨
¨

يخترى الراحة واالمان بںى ذراعي
Ó
صغرىاً Ô
االحتياجات العميقة لقلوبنا .يُشبه االمر طفال ً 
تتغرى مشاعر
تتغرى ،حيث أنه غرى ناضج بعد .ولكن عندما 
والده .يمكن لمشاعر الطفل أن 
الطفل ،ال تتغرى مشاعر ¨

االب تلقائياً .إذ ننمو ىڡ محبة هلِلَف ،سوف ندرك أن مشاعرنا الزائفة

¨


االعتماد عىل مشاعرنا النها غرى ثابته.
اليقںى ىڡ عالقتنا مع هلِلَف .ال يمكننا Ó
ال يمكن أن تمنحنا 


يأىى  
وىڡ كلمته الثابتة.

اليقںى من ثقتنا ىڡ هلِلَف 
ال يجب علينا البحث بشغف عن المشاعر .عندما يحل يسوع فينا من خالل الروح
القدس ،سوف تنمو فينا ثمار الروح القدس بوفرة .تلك هي مواهب المشاعر العميقة من
¨
الر ِّب ُه َو ق َُّوتُك ُْم) «.نحميا   .(١٠ :٨ىڡ حياة
دور ٌ
الروح القدس .للسعادة ٌ
بارز هنا» .ال َ َّن ف ََر َح َّ
¨
االيمان ،لن ينقطع الفرح ،بل باالحرى ،سوف يصبح قوياً فينا من خالل حياتنا مع هلِلَف.
Ó




ىڡ المستقبل ،سوف يكون من الرصوري لنا أن نفرق بںى التلمذة من خالل الثقة ىڡ هلِلَف
والتلمذة بالمشاعر .سوف يظهر لنا المضل ¨
االعظم أشياء رائعة ،حىى عن يسوع نفسه،
ُ
ُ
غش من خالل المشاعر والغموض .سوف يتمادون  ىڡ
ولكن يكمن خلف تلك Ó
االعالنات ٌ
¨
¨
¨
االمر حىى أنه سيظهر أن الولئك االشخاص »اختبار إيمان« رائع وسيعتمدون كليةً عىل
االعتماد عىل كلمة هلِلَف .ربما سيعتقدون أيضاً أنهم ليسوا بحاجة
مشاعرهم بدال ً من Ó
سرىون أنفسهم ُمقادين من الروح القدس من خالل اختبارات
إىل كلمة هلِلَف ،حيث أنهم 
مشاعرهم.

تتحدث كلمات يسوع بوضوح ضد ذلك ىڡ )مىى » (٢٣ – ٢١ :٧ل َْي َس ك ُُّل َم ْن يَق ُ
ُول ِ ىل :يَا

الس َم َاو ِات ]بحسب
َر ُّب ،يَا َر ُّب! يَ ْد ُخ ُل َم َلك َ
ُوت َّ
الس َم َاو ِات .بَ ِل ال َِّذي يَف َْع ُل ِإ َرا َد َة أَِ Ôىى ال َِّذي ِ ىڡ َّ

ُون ِ ىل ِ ىڡ ذ ِلكَ ال َْي ْو ِم :يَا َر ُّب ،يَا َر ُّب! أَل َْي َس ِب ْاس ِمكَ تَ َن َّبأْنَاَ ،و ِب ْاس ِمكَ
ون َس َيقُول َ
كلمته[ .ك َِث  ُرى َ

رص ُح َل ُه ْمِ :إ ِّىى ل َْم أَ ْع ِر ْفك ُْم َقطُّ!
أَ ْخ َر ْج َنا َش َي ِاط   َ
ںىَ ،و ِب ْاس ِمكَ َص َن ْع َنا ق َُّو ٍات ك َِث  َرىةً؟ ف َِحي َن ِئ ٍذ أُ َ ِّ
االث ِْم!« يمكننا فقط أن نقول :ثق وطع ،إذ ال توجد طريقة أخرى
اذ َْه ُبوا َع  ِّ ىى يَا ف َِاع ِ ىل ِÓ
يمكنك أن تنال من خاللها السعادة بيسوع ،سوى الثقة والطاعة) .أنظر شهادات للكنيسة،
مجلد  ،٥الفصل » ،٢١ناظرين إىل يسوع«(.

٥٠

29/06/2021 5:31 PM

الفصل الثالث

ثبات يسوع فيك

Abide in Jesus-AR.indd 50

عترى التسليم التام والمستمر ليسوع أمراً هاماً؟
لماذا يُ Ð

يأمرنا هلِلَف من خالل بولس الرسول بما 
اال ْخ َو ُة
يىل ىڡ )رومية َ » (١ :١٢فأَ ْطل ُُب ِإل َْيك ُْم أَيُّ َها ِÓ

يحةً َح َّيةً ُمق ََّد َسةً َم ْر ِض َّيةً ِع ْن َد هلِلَفِِ ،ع َبا َدتَك ُُم ال َْعق ِْل َّيةَ «.
ِب َرأْف َِة هلِلَفِ أَ ْن تُق َِّد ُموا أَ ْج َسا َدك ُْم ذ َِب َ
وهناك دعوة  ىڡ )أمثال » (٢٦ :٢٣يَا ابْ ِ  ىى أَ ْع ِط ِ  ىى َقل َْبكَ «.



الثاىى »الخضوع ليسوع« .كما يوجد ±رسح
يوجد ±رسح مفصل لمعىى التسليم ىڡ الفصل 
جيد لذلك  ىڡ كتاب طريق الحياة ،الفصل الخامس »التكريس«.
كبرىة .إذا سمحنا ليسوع بأن يقود حياتنا ،فسوف
يمنحنا التسليم لمحبة هلِلَف بركات 
وغرىها( .تقول إلن هوايت:
يحررنا من طغيان أنفسنا )كل الحقد ،والغضب ،والخالفات 
٦٦
»وإعطاء الروح هذا هو إعطاء حياة المسيح .وهذا يزود من يقبله بصفات المسيح«.
»ال ينبغي علينا الحصول عىل االنتصار من خالل ¨
االرقام ،ولكن من خالل الخضوع التام
Ó
٦٧
للنفس ليسوع«.

رس معلن
فهم ٌ

¨
يع
»ح َّ
دعونا نذهب لـ )أفسس  ،(١٨ :٣الجزء االولَ :
ىى تَ ْس َت ِط ُيعوا أَ ْن تُ ْد ِركُوا َم َع َج ِم ِ
الْقديس ںى «.ما الذي ينبغي أن ندركه؟ ما ±ترسحه Þ
االية السابقة :رس س 
كىى يسوع فينا )من
ِ ِّ ِ  َ
ُ


تتغرى حياتنا ،إذ نتأسس ونتأصل ىڡ محبة هلِلَف .معىى ذلك
خالل الروح القدس( ومن ثم 
أن يسوع المسيح يُنمي صفاته فينا.
كتب أحد ¨

االخوة» :حقيقة »ثباتنا ىڡ يسوع« و »يسوع فينا« هي حقيقة بسيطة جداً،


وىڡ نفس الوقت من الصعب جداً إدراكها ،حىى أن معظم
المسيحيںى ال يفهمونها بشكل

كامل حىى ¨
٦٨
االن«.
ـب
يقول بولس الرســول  ىڡ
رص ُت أَنَا َخ ِاد ًما َل َهاَ ،ح َسـ َ

)كولوىس » :(٢٦ ،٢٥ :١ال ِ َّىى ِ ْ
¨
ور َو ُم ْنذُ
وم ُم ْنذُ ُّ
ـرس ا ْل َمكْ ُت ِ
الد ُه ِ
تَ ْد ِبـ  ِ
ـرى هلِلَفِ ال ُْم ْع َطــى ِ ىل ال َ ْج ِل ُكـ ْـم ِ ،ل َت ْت ِم ِيم ك َِل َم ِة هلِلَفِ .الـ ِّ ِّ
Þ
¨

ين أَ َرا َد هلِلَفُ أَ ْن
ـالِ ،لك َّنـ ُـه اال َن َقـ ْـد أُظ ِْه َر ِل ِق ِّد ِيسـ ِ
ـيه «.أي رس؟ نقرأ ىڡ العدد » ٢٧ال َِّذ َ
اال َ ْج َيـ ِ
 ¨


ـيح ِفيك ُْم
الرس ِ ىڡ اال ُ َم ِم  ،ا َّل ِذي هُ َو ا ْل َم ِسـ ُ
يُ َع ِّر َف ُه ْم ]أي القديسـ ـںى [ َما ُه َو ِغ َىى َم ْج ِد هذَ ا ِّ ِّ
َر َجا ُء ال َْم ْج ِد«.
¨
إن الرس المكتوم منذ الدهور والذي أُعلن االن هو أن يسوع نفسه يريد أن يحل فينا
Þ

يعىى ذلك أن ملء الحياة
من خالل الروح القدس .تقول االيات أن هذا هو رجاء المجد .
66
67
68

¨
إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،ص783 .
هرىالد ±
للنرس ،(2003 ،ص279 .
مرىيالند :ريفيو أند 
إلن ج .هوايت ،أبناء وبنات هلِلَف )هاجرستاون ،
دينيس سميث ،معمودية الروح والثبات  ىڡ المسيح ،(2010) ،ص12 .
٥١
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¨



الىى يهبنا إياها ،هما
الىى يرغب هلِلَف ىڡ أن يمنحها لنا ىڡ الوقت الحارص ،والحياة االبدية 

أمران مؤكدان.
)كولوىس
تُعلق إلن هوايت عىل هذا الرس ،والمدعو »المسيح فيكم« ،رجاء المجد

يىل» :ومعرفة هذا الرس تقدم مفتاحاً لمعرفة كل رس آخر ،وهي تفتح
 (٢٧ :١كما 
٦٩
للنفس كنوز الكون وامكانيات النضج غرى المحدود «.يستخدم الكتاب المقدس
»ىڡ المسيح«» ،فيه«» ،ىڡ


أحياناً مصطلحات مثل »المسيح فيكم« ومصطلحات مشابهة 

»ىڡ المحبوب« .تظهر تلك المصطلحات  ١٧٠مرة  ىڡ العهد الجديد .فمثالً ،هذا
الرب« و 
المصطلح هو الكلمة الرئيسية لرسالة بولس الرسول إىل أفسس .فكر  ىڡ شهادتهَ » :فأَ ْح َيا
¨
رس أَ ْن
يح يَ ْح َيا ِ   َّىڡ) «.غالطية  .(٢٠ :٢وكتب  ىڡ )رومية
ال َ أَنَا ،بَ ِل ال َْم ِس ُ
» :(١٨ :١٥ال َ ِّىى ال َ أَ ْج ُ ُ
¨
¨
±
يح ِب َو ِاسط ِ َىى ال َ ْج ِل ِإطَا َع ِة اال ُ َم ِمِ ،با ْلق َْو ِل َوال ِْف ْع ِل«.
ىس ٍء ِم َّما ل َْم يَف َْعل ُْه ال َْم ِس ُ
أَتَ َكل ََّم َع ْن َ 
ْ

رصت ِه ِ  ىڡ
وتشتمل آيات أخرى 
شهرىة عىلَ :
»و ِلك ْن ُشكْ ًرا هللِ ال َِّذي يَقُو ُدنَا ِ ىڡ َم ْو ِك ِب نُ ْ َ ِ

يح َف ُه َو َخ ِلي َقةٌ َج ِد َيدةٌ«.
َان أَ َح ٌد ِ ىڡ ال َْم ِس
يح ك َُّل ِح  ٍںى٢) «...كورنثوس »ِ (١٤ :٢إذًا ِإ ْن ك َ
ِ
ال َْم ِس ِ



يح
إن الرى كرى هنا هو عىل 
ُوق  َ
»م ْخل ِ
تغيرى الصفات من خالل ثمار الروح القدسَ :
ںى ِ ىڡ ال َْم ِس ِ
¨
¨

)١تسالونيىك
ون أَ َّو ًال«.
ُوم َ
»واال َ ْم َو ُ
يَ ُسو َع ال َ ْع َمال َصا ِل َح ٍة) «.أفسس َ (١٠ :٢
يح َس َيق ُ

ات ِ ىڡ ال َْم ِس ِ
»وأَ َّما َم ْن َح ِف َظ ك َِل َم َت ُه ،ف ََحقًّا ِ  ىڡ هذَ ا ق َْد تَك ََّمل َْت َم َح َّبةُ هلِلَفِِ .بهذَ ا نَ ْع ِر ُف أَنَّ َنا ِف ِيه«.
َ (١٦ :٤
وس ِفي َنا) «.رومية  .(٤ ،٣ :٨إذا نظرنا
)١يوحنا » (٥ :٢فَاهللُ ِإ ْذ أَ ْر َس َل ِ ...ل َ ىك يَ ِت َّم ُحك ُْم ال َّن ُام ِ
إىل فهرس الكتاب المقدس ،سوف ْنجد الكثرى من تلك Þ
االيات القيمة تحت كلمات مثل »ىڡ




»ىڡ الرب« »فيه« )المسيح(.
»ىڡ المحبوب« ،
المسيح« ،

»ىڡ المسيح« أو »خارج المسيح«
إما 


»ىڡ المسيح« ويستخدمها  ٩٥مرة
يقول إي.
ستانىل جونز» :بولس...يركز عىل عبارة 

فريقںى» ،ىڡ

البرسية إىل  
±
كبرىة ،أدرك أن هاتان الكلمتان يفصالن
ىڡ رسائله ...وبعناية 



»ىڡ الحياة« ومن هو »خارج
»ىڡ المسيح« هو 
المسيح« و »خارج المسيح« ...من هو 

٧٠
»ىڡ الموت«.
المسيح« هو 

69
70
٥٢
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" ِإ ًذا َال َ ْ
ش َء ِم َن َّ
ادل ْي ُنو َن ِة األن
ِين ُ ْه ِيف ْال َم ِسس ِيح يَ ُس َ
َع َىل َّاذل َ
وع،
السا ِل ِك َ
ني َل ْي َ
س حَ سَ َب ْال َجسَ دِ
َّ
وح".
ب َْل حَ سَ َب ال ُّر ِ
(رومية (1 :8

٥٤
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ثبات يسوع فيك | الفصل الثالث ،الجزء ¨
االول

دليل التأمالت الشخصية والنقاش
 .١بحسب إلن هوايت ،ما هو الدين الحقيقي؟

 .٢ما الذي يمكن أن يكون بنفس قدر أهمية السماح ليسوع بالدخول إىل حياتنا؟

 .٣ما هو الدور الذي يلعبه إيماننا وثقتنا  ىڡ هلِلَف من أجل حصولنا عىل الروح القدس؟



وىڡ كلمته ،وليس عىل مشاعرنا؟
 .٤لماذا من المهم أن تُبىى عالقتنا بالمسيح عىل أساس ثقتنا فيه 

يثبت يسوع فينا من خالل الروح القدس ،فإن صفاته تنمو فينا ،وهو ثمر الروح
 .٥عندما ُ
تأثرى ذلك عىل حياتك؟
القدس .ما هو 

وقت الصالة الخاص بنا

 ٠اتصل ±برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
 ٠قم بالصالة مع ±رسيكك.

بااليمان ىڡ قلوبنا.
 .١من أجل فهم والحصول عىل الدين الحقيقي – ومعرفة أن يسوع يحل Ó
 .٢من أجل الثبات  ىڡ تسليم قلوبنا ليسوع.
 .٣من أجل اختبار أعمق لوجود الروح القدس  ىڡ حياتنا.
 .٤من أجل ترتيب أولويات مشاعرنا وكيفية التعامل معها.
ويتجىل بوضوح – الفرح الذي يُجلبه يسوع.
 .٥من أجل فرح ينمو باستمرار

٥٥
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الثاىى
الفصل الثالث – الجزء 

تأثري "ثبات يسوع فينا"
كيف ميكننا أن نتحرر من سطوة اخلطية؟
هل ميكن أن نصبح جسديني مرة أخرى بسبب اخلطية؟
إلن هوايت عن »ثبات يسوع فينا«
الرى
»عندما يتحد شعب هلِلَف بوحدانية الروح القدس ،فإن كل الميول الفريسية ،وكل Ô
العرى  اىى ،سوف ±
تتالىس من القلب ...وسوف يعلن
الذاىى ،واللتان كانتا خطية الشعب Ô

¨
¨


ُ
هذَ
الرس ِ ىڡ اال َم ِم ،ال َِّذي ُه َو
هلِلَف الرس المكتوم منذ االزل .سوف يعلن عن ِ»غ َىى َم ْج ِد ا ِّ ِّ
٧١
يح ِفيك ُْم َر َجا ُء ال َْم ْج ِد«.
)كولوىس .(٢٧ :١

ال َْم ِس ُ

يوسف ،ودانيال ورفقاءه
»عليكم أن تستعدوا التباع مثال هؤالء الشباب النبالء .ال يجب أن تخجلوا من لون
وانرسوها أمام  
±برستكم ،البسوها± ،
أعںى الناس والمالئكة .ال تنخدعوا بالتواضع الخادع
والىى يمكن أن تقودكم إىل مسار مخالف للنصيحة .من خالل كلماتك
والحصافة الزائفة 
المختارة ومسار عملك المتسق ،ومن خالل لياقتك ،ورغبتك الجادة  ،اصنع اعرىافاً
بإيمانك ،مقرراً أن يحتل المسيح عرش هيكل الروح ،ويضع مواهبك دون تحفظ عند
٧٢
لىك يوظفها  ىڡ خدمته«.
قدميه 

الحياة العائلية
وجود يسوع ىڡ كل قلب سوف يجلب االتحاد – »إذا تحققت إرادة هلِلَف ،سوف يحرىم
الزوج والزوجة واحدهما Þ
االخر ،وسوف يُنميان المحبة والثقة .البد من التخلص بحزم من
عكر صفو السالم والمحبة  ىڡ العائلة ،والتشبث بالحنو والمحبة .كل من
كل ما يمكن أن يُ ِ
يُظهر روح الوداعة والتحمل والمحبة سوف يجد أن نفس الروح تنعكس عليه .حيثما يسود
71
72
٥٦
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إلن ج .هوايت ،رسائل مختارة ،مجلد  ،1ص386 .
هرىالد للطباعة ،(2003 ،ص28 .
مرىيالند :ريفيو أند 
إلن ج .هوايت ،رسائل للشباب )هاجرستاون ،
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روح هلِلَف ،لن يكون هناك حديثاً عن عدم المالئمة  ىڡ العالقة الزوجية .إذا تشكلت صفات
يسوع بالفعل داخلنا ،رجاء المجد ،سوف يكون هناك إتحاد ومحبة  ىڡ البيت .ثبات يسوع
 ىڡ قلب الزوجة سوف يتناغم مع ثبات يسوع  ىڡ قلب الزوج .وسف يسعى كالهما للحصول
٧٣
الىى أعدها يسوع للذين يحبونه«.
عىل المنازل السماوية 


تصرى منازلكم مثل مرىل إبراهيم .فقد أمر أهل بيته أن يتبعوه .وعلّمهم
»تريدون أن 
¨
الىى يجب عليكن أن تعلموها
أن يطيعوا وصايا هلِلَف .تلك هي الدروس ،أيتها االُمهات ،
¨
بصرى .ال يجب عليكن إهدار الوقت  ىڡ تعلم الموضة المعارصة .علموهم أنهم
البناءكن ٍ Ô
مصرىكم
ملك ليسوع .نحن نصنع صفاتهم اليوم .أيها الشباب والشابات ،إنكم تحددون 
٧٤
اليوم .دعوا المسيح يدخل .سوف يحميكم من التجربة«.

االنتصار
Ì

»إذًا إن كَان أَحد ىڡ الْمسيح َفهو خلي َقةٌ جديدةٌ¨ :
اال َ ْش َيا ُء ال َْع ِتي َقةُ ق َْد َم َض ْتُ ،ه َوذَا ا ْلك ُُّل ق َْد
ِ ِ ْ َ َ ٌ ِ َ ِ ِ ُ َ َِ َ ِ َ
َص َار َج ِد ًيدا٢) «.كورنثوس  .(١٧ :٥فبواسطة قوة المسيح أمكن للرجال والنساء أن يحطموا
الرسيرة .لقد نبذوا عنهم ¨
سالسل العادات ±
والسكرىون
االنانية .فالنجسون صاروا وقورين


تغرىت
أصبحوا
الىى كانت تحمل صورة الشيطان 
صاحںى ،والخليعون طاهرين .والنفوس 
Þ

والتغيرى الذي يحدث
التغيرى هو ىڡ ذاته آية االيات.
فصارت تحمل صورة هلِلَف .هذا


بواسطة الكلمة هو من أعمق أرسار الكلمة .نحن ال نستطيع أن ندركه ،ولكننا فقط نؤمن،

٧٥
)كولوىس «.(٢٧ :١
يح ِفيك ُْم َر َجا ُء ال َْم ْج ِد«.
كما هو معلن ىڡ الكتاب» :ال َْم ِس ُ


خطابات يسوع
»ففي كل من أوالده يُرسل يسوع رسالة إىل العالم ويُرسل بك وأنت من أوالده ،رسالة إىل
أرستك ،وإىل قريتك ،وإىل الحي الذي تسكنه¨ ،النه وهو ٌ
حال  ىڡ قلبك يريد أن يتحدث
بك إىل قلوب الذين ال يعرفونه ،وقد يكون أنهم من الذين ال يطالعون الكتب المقدسة،
فال يسمعون صوته من صفحاتها وال يرونه  ىڡ أعماله ،ولكنهم إن أنت مثلته أمامهم ،قد
٧٦
يفهمون شيئاً من رحمته ويُربحون لمحبته وخدمته«.

73
74
75
76

هرىالد للطباعة ،(2002 ،ص120 .
مرىيالند :ريفيو أند 
إلن ج .هوايت ،البيت المسيحي )هاجرستاون ،
إلن ج .هوايتÓ ،االعتدال) ،نامبا ،إيداهو :دار باسيفيك ±
للنرس ،(2004 ،ص291 ،290 .
إلن ج .هوايت ،أعمال الرسل ،ص339 .
إلن ج .هوايت ،طريق الحياة ،ص98 .
٥٧

29/06/2021 5:31 PM

Abide in Jesus-AR.indd 57

الشخىص من محبة هلِلَف
الجانب


من خالل هذا التواصل الحميم ،والذي يريدنا يسوع أن نحصل عليه معه عن طريق
الشخىص من محبة هلِلَف العظيمة .إنه من
الروح القدس ،يُظهر لنا بطريقة خاصة الجانب

¨
الصعب إدراك أن يسوع يحل   ّىڡ .ولكن كلمته تؤكد لنا ذلك ،وهو ما يجعل االمر واقعاً.
كان ¨االب مع ابنه ىڡ رحلة عرى البحار ،وأراد أن ±يرسح له عن محبة هلِلَف .قال ¨
االب،
Ô

¨
»أنظر فوق مقدمة السفينة ،واالن أنظر إىل فوق مؤخرتها – هذا هو طول محبة هلِلَف.
اليمںى وإىل اليسار – هذا هو عرض محبة هلِلَف¨ .
¨
واالن أنظر إىل  
واالن أنظر إىل السماء – هذا
هو ارتفعا محبة هلِلَف¨ .
واالن أنظر إىل المياه .المحيط عميق أسفلنا .هذا هو عمق محبة
¨

بوجه ±
مرس ٍق قائالً» :يا  Ôأىى ،هل تعرف ما
هلِلَف «.تأمل االبن ىڡ ±رسح االب للحظات ،ثم علق ٍ
هو الجزء ¨
االفضل  ىڡ ذلك؟ نحن موجودون  ىڡ المنتصف«.
¨
ويمتىل من الروح القدس هو  ىڡ وسط محبة هلِلَف.
كل من يُكرس حياته يومياً للمسيح،
بقيىى آبانا الرائع ىڡ

مكان أفضل من ذلك لنعيش فيه .أصىل ىڡ كل صباح لىك يُ 
ال يوجد لنا ٌ


 

هذا المكان.

االعظم :الحياة Ä
االنجاز Ä
االفضل
Ì

يريدنا بولس الرسول  ىڡ )أفسس  (١٩ :٣أن ندرك محبة يسوع لنا ،وأننا من خالل تلك
Þ
يح ا ْلفَا ِئ َقةَ ال َْم ْع ِرف َِة،
المحبة مملوءين إىل كل ملء هلِلَف .تقول االيةَ :
»وتَ ْع ِرفُوا َم َح َّبةَ ال َْم ِس ِ
ىك تَ ْم َت ِل ُئوا ِإ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفِ«.
ِل َ  ْ

هل يمكننا أن نرى ما الذي يعتمد عىل ُسكىى يسوع فينا؟ إنه السبيل الوحيد إىل ملء
االفضل .وتقول Þ
هلِلَف .يقول يسوع ىڡ )يوحنا  (١٠ :١٠أنه جاء لىك يمنحنا الحياة ¨
االية  ىڡ


ْ
ُّ
ُّ
ون ِف ِيه «.هل
ه
ال
ال
ء
ل
م
ُل
ك
ل
ح
ي
يه
ف
ه
ن
َإ
ف
»
:(١٠
)كولوىس ،٩ :٢
َّ
ُ
َّ
ُ
وت َج َس ِديًّاَ .وأَنْ ُت ْم َم ْمل ُُؤ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ َِ

لديكم ملء هلِلَف؟ هلِلَف يريد أن يمنحكم إياه .اتخذوا الخطوات الالزمة.

استجابات تتجاوز طلباتنا


»وا ْلق َِاد ُر أَ ْن يَف َْع َل
لىك يستجيب هلِلَف لطلباتنا بحسب وعده ىڡ )أفسس َ :(٢٠ :٣
صىل 
نُ 
±
±
َ
َ
ِّ
ْ
ْ
ُ
ْرى ِج ًّدا ِم َّما نَطل ُُب أ ْو نَ ْف َت ِك ُرِ ،ب َح َس ِب الق َُّو ِة ال ِ َّىى تَ ْع َمل ِفي َنا «.ربما نسأل،
ىس ٍء ،أك َ َ
ف َْو َق كُل َ  ْ

الىى رفعناها بالصالة وحسب،
مطالبںى بهذا الوعد ،
لىك يستجيب إلهنا الرائع ليس لطلباتنا 
بل ليتجاوز طلباتنا ،وليتجاوز إدراكنا ،ولىك يباركنا ±
أكرى جداً مما نطلب بحسب مجده وقوته.

ولىك
Ó
لىك يستجيب هلِلَف لطلباتنا 
صىل بحسب )إرميا  (٣ :٣٣
باالضافة إىل ذلك ،يمكننا أن نُ 

ُ
ُ
ُ
ً
يُظهر لنا أمورا عظيمة» :ا ْد ُع ِ ىى َفأ ِج َيبكَ َوأ ْخ َِ Ôرىكَ ِب َعظَا ِئ َم َو َع َوا ِئ َص ل َْم تَ ْع ِر ْف َها«.
٥٨
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التأثرى الذي يصنعه حلول يسوع ىڡّ؟
ما هو 

يح يَ ُسو َع ،ال َِّذي َص َار َل َنا ِحك َْمةً ِم َن هلِلَفِ َو ِب ًّرا َوق ََد َاسةً َو ِف َدا ًء١) «.كورنثوس
َ
»و ِم ْن ُه أَنْ ُت ْم ِبال َْم ِس ِ
¨
َ
 (٣٠ :١لقد صار لنا المسيح حكمة .يمكننا الترصف بحكمة بوجود يسوع فينا» .ال َّن ال ِْحك َْمةَ
Þ
±
ْرى
َخ  ْ ٌرى ِم َن الَّالِ ِ ¨ىلَ ،وك ُُّل ال َْج َو ِاه ِر ال َ تُ َس ِاوي َها) «.أمثال » (١١ :٨ف ََرأَيْ ُت أَ َّن ِلل ِْحك َْم ِة َم ْنف ََعةً أَك َ َ
±
ْرى ِم َن ال ُّظل َْم ِة) «.الجامعة  (١٣ :٢بدون أن نكون  ىڡ
ور َم ْنف ََعةً أَك َ َ
ِم َن ال َْج ْه ِل ،ك ََما أَ َّن ِلل ُّن ِ

المسيح ،يمكننا أن نكون أذكياء جداً .ولكننا يمكن أن نكون حمقى جداً ىڡ نفس الوقت.
دعونا نتذكر آدم وحواء .كانا  ىڡ غاية الذكاء ،ولكنهما ترصفا بحماقة ،إذ ترصفا من تلقاء
أنفسهما بدال ً من الوثوق ىڡ هلِلَف  .
»ىڡ المسيح« يحدد ما إذا كنت ذكياً أم حكيماً.

كوىى 


±

±
ين ُه ْم ِ ىڡ ال َْم ِدي َن ِة) «.الجامعة .(١٩ :٧
رسِة ُم َسل ِِّط  َ
ںى ،ال َِّذ َ
»اَل ِْحك َْمةُ تُق َِّوي ال َْح ِك َيم أَك َ َ
ْرى ِم ْن َع َ َ

الرى الذي فُقد بسقوط ±
البرسية يمكن أن يُستعاد مرة
يعىى ذلك أن Ô
يسوع صار لنا براً .


ان ال َْخ ِط َّيةَ ِ ىڡ ال َْج َس ِد،
أخرى من خالله .نقرأ ىڡ )رومية » :(٤ ،٣ :٨فَاهللُ ِإ ْذ أَ ْر َس َل ابْ َن ُه َ ...د َ
وح «.الحظوا
السا ِل ِك   َ
ىك يَ ِت َّم ُحك ُْم ال َّن ُام ِ
وس ِفي َنا ،نَ ْح ُن َّ
ںى ل َْي َس َح َس َب ال َْج َس ِد بَ ْل َح َس َب ُّ
الر ِ
ِل َ  ْ
Þ

للسالكںى بحسب الروح .هذه هي الطريقة
الرى يتم من خالل يسوع

شرى إىل أن Ô
أن االية تُ 
الىى يحل بها يسوع فينا.



ً
الرى أن
ي
والتقديس.
ير
الترى
ىڡ
ا
وجه
يمان
باال
للرى
»إن
سميث«:
»دينيس
كتب
Ó
عىى Ô
Ô
Ô
ُ


هلِلَف يحرر المؤمن من الخطية ومن عقابها وأن يُلبس الخاطي التائب َبر يسوع )الطاعة
٧٧
الكاملة(«.

ذنىى
ويمنحىى بره .ومن خالل تلك

وهكذا تحدث أعظم مقايضة :يأخذ يسوع  Ô
Þ
±
َ
رس ِق ِم َن ال َْمغْ ِر ِب أبْ َع َد
المقايضة ،نقف أمام االب كما لو أننا لم نخطئ قط» .ك َُب ْع ِد ال َْم ْ ِ
نسرى ىڡ الحياة متحررين من
َع َّنا َم َع ِاص َي َنا) «.مزمور  (١٢ :١٠٣يمكننا من خالل نعمة هلِلَف أن 
الشعور بالذنب.
المسيح صار لنا قداسة .ما الذي تعنيه القداسة؟ »إن التقديس الحقيقي معناه المحبة
الكاملة هلل والطاعة الكاملة واالمتثال التام Óالرادة هلِلَف ٧٨«.سوف نناقش أهمية ُس 
كىى يسوع
من أجل حياة الطاعة المبهجة بالتفصيل  ىڡ الفصل الرابع »الطاعة من خالل يسوع«.

يعىى ذلك ،غفران الخطايا ،الحرية من عبودية الخطية ،الحياة
يسوع صار لنا خالصاً ،
¨
االبدية  ىڡ مجد هلِلَف .لقد دفع يسوع الفدية بذبيحته.
أثناء فرىة تجارة الرقيق  ىڡ أفريقيا ،كان للسجناء طوق حديدي مغلق حول أعناقهم
متصلںى بباىڡ السجناء بسلسلة حديدية .ومن  

وكانوا
حںى Þالخر ،كانت الفدية تُدفع الفتداء

 77دينيس سميث ،أربعون يوماً للصالة والتأمالت Óالنعاش اختبارك مع هلِلَف ،الكتاب  
الثاىى ،ص18 .
 78هوايت ،أعمال الرسل ،ص402 .
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السجںى من الطوق
المساكںى  ىڡ الطريق .بمجرد أن تُدفع الفدية ،يتحرر
أحد هؤالء
بثمن.
الحديدي حول عنقه .لقد افتدانا يسوع واشرىانا ٍ

)فيلىى
سوف ينمو فكر يسوع فينا خطوة بخطوة .يمكننا المطالبة بالوعد الموجود ىڡ  Ô

يح يَ ُسو َع أَيْ ًضا «.حينئذ نسمح
 (٥ :٢عندما نُ 
صىلَ » :فل َْيك ُْن ِفيك ُْم هذَ ا ال ِْفكْ ُر ال َِّذي ِ ىڡ ال َْم ِس ِ
ليسوع بالدخول ،وعندها سوف يفتح لنا طرق فكره وعمله .وسنحب ما يُحبه .وسوف نرىك
¨
الىى ال يرغب فيها.
االشياء 

يسوع يتمم عمال ً صالحاً من خاللنا

¨
»الَنَّنا نَحن عمل ُُه ،مخلُوق  

يح يَ ُسو َع ¨ال َ ْع َمال
تقول كلمة هلِلَف ىڡ )أفسس َ  ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ :(١٠ :٢
ںى ِ ىڡ ال َْم ِس ِ
ىك نَ ْسلُكَ ِفي َها «.لقد أعد هلِلَف أعماال ً صالحة من أجلك ومن
َصا ِل َح ٍة ،ق َْد َس َب َ ق هلِلَفُ َفأَ َع َّد َها ِل َ  ْ
لىك ما نسلك فيها .عند إتمام تلك المهام ،يعد هلِلَف لنا
»ىڡ المسيح« – 
أجىل – إذا كنا 

Þ
خطة رائعة .فمن خالل عملنا من أجله ومن أجل االخرين ،تحدث ثالثة أشياء:
أنىى أعمل لصالح Þ
¨

االخرين.
 .١أحصل عىل شفاء تام من االنانية حيث 
Þ
خالىل.
 .٢ينال االخرين بركة من 
٧٩
 .٣يرسل الرب بركات عظيمة ىل مرة أخرى.
بااليمان ،وسوف تتطور قدراتنا العملية ،والعقلية والروحية،
سوف ننمو من خاللها Ó

وسرىداد سعادتنا وقوتنا ،وأثناء ذلك ،سوف نعمل من أجل ملكوت هلِلَف .وستؤهلنا تلك
المهام لملكوت هلِلَف.
±
بقوىى البرسية ،أم أن هلِلَف
هناك سؤال هام آخر يطرح نفسه :هل أعمل من أجل هلِلَف 
٨٠
االلهية؟
خالىل بقدرته Ó
يمكنه أن يعمل من 

يؤهلىى Äالكون شاهداً له


ىك يَ ْطل َُب َويُ َخل َِّص َما ق َْد َهلَكَ ) «.لوقا  ،(١٠ :١٩فهو سيقود الناس
إذ أن يسوع قد جاء » ِل َ  ْ
¨

خالىل .الن يسوع »وهو ٌ
حال ىڡ قلبك يريد أن يتحدث
بطبيعة الحال إىل الخالص من 
وح ا ْلق ُُد ُس َعل َْيك ُْم،
»لك َّنك ُْم َس َت َنال َ
بك إىل قلوب الذين ال يعرفونهِ ٨١«.
الر ُ
ُون ق َُّو ًة َم َىى َح َّل ُّ
ون ِ ىل ُش ُهو ًدا) «.أعمال  .(٨ :١سوف نعود مرة أخرى لهذا الموضوع  ىڡ الفصل
َوتَكُونُ َ
الخامس »إيمان جذَ اب بواسطة يسوع«.
 79الكتاب الثالث  ىڡ سلســلة خطوات نحو نهضة شــخصية بعنوان ±
»رسكاء يســوع المملوءين من الروح – كيف  
يمكنىى أن
أصبح ذلك؟« )(2019
 80لمزيد من التفصيل قم بزيارة  www.steps-to-persoanl-revival.infoتحت عنوان »النمو«
 81إلن ج .هوايت ،طريق الحياة ،ص98 .
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يدعونا هلِلَف لىك نكون »مصل  
وح ا ْلق ُُد ِس« )يهوذا  .(٢٠عندما يحل يســوع فينا
الر
ُ َ  َ

ِّںى ِ ىڡ ُّ
ِ


صىل ىڡ اســم يســوع.
ن
كما
القدس
الروح
ىڡ
صىل
ن
أن
يمكننا
القدس،
من خالل الروح
ُ
ُ
 

Þ
»و َم ْه َما َسـأَ ْل ُت ْم ِب ْاسـ ِـمي فَذ ِلكَ أَف َْعل ُُه ِل َي َت َم َّج َد اال ُب ِباالبْ ِن) «.يوحنا :١٤
يؤكد لنا يســوعَ :
صىل أيضاً
 .(١٣لقد أُ Ô
نصىل فقط باســم المســيح بل علينا أن نُ 
خرىنا بوضوح» :وينبغي أال 
٨٢
بإلهام الروح القدس«.


يعىى مجرد ذكر
ما الذي يعنيه أن 
نصىل ىڡ اسم يسوع؟ »ولكن الطلب باسم يسوع ال 


يعىى أن يكون فينا فكر المسيح وروحه
اسمه العزيز ىڡ مستهل الصالة أو ىڡ ختامها .بل 
متكلںى عىل نعمته
وأن نكون
وممارسںى أعماله ٨٣«.وبناءاً عىل ذلك،

مؤمنںى بمواعيده ،


فإن الصالة ىڡ اسم المسيح لها أربعة أوجه:

االمتالء من الروح القدس.
 .١الصالة ىڡ روح يسوع معناها Ó
االيمان بوعوده والمطالبة بها أثناء الصالة.
Ó .٢

بااليمان ،ىڡ عالقة الثقة المتبادلة الرائعة مع هلِلَف.
االعتماد عىل نعمتهÓ ،
Ó .٣


±
مطيعںى ىڡ كل ¨
ىس.
 .٤أن نعمل أعماله ،مثالً ،من خالل الروح القدس نكون

نثبت  ىڡ المسيح ،فإن كل تلك المطالب تتمم بنعمته .فالصالة  ىڡ اسم يسوع
عندما ُ



كبرىة
عىى ذلك أن يسوع له ثقة 
عىى الصالة ىڡ قوته .لقد وعدنا بأن يستجيب لصلواتنا .يُ 
تُ 

٨٤
االستفادة من كل الوعود من خالل وجود المسيح فينا.
ىڡ أولئك الذين يثبتون فيه .يمكننا Ó
»الَن مهما كَانت مواعيد هلِلَفِ َفهو فيه »النعم« وفيه ¨
¨
»اال  
مںى٢) «.كورنثوس » (٢٠ :١ك ََما
ْ ََْ َ ْ ََِ ُ
ُ َ ِ ِ َّ َ ْ َ ِ ِ
اال ِله َّيةَ ق َْد َو َه َب ْت َل َنا ك َُّل َما ُه َو ِلل َْح َي ِاة َوال َّتق َْوىِ ،ب َم ْع ِرف َِة ال َِّذي َد َعانَا ِبال َْم ْج ِد
أَ َّن ق ُْد َرتَ ُه ِÓ
±
رسكَا َء
ىك تَ ِص  ُرىوا ِب َها ُ َ
َوا ْلف َِضيل َِة ،اللَّذَ يْ ِن ِب ِه َما ق َْد َو َه َب َل َنا ال َْم َو ِاع َيد ال ُْعظ َْمى َوال َّث ِمي َنةَ ِ ،ل َ  ْ
اال ِله َّي ِة٢) «.بطرس  (٤ ،٣ :١الحظوا طريقة هلِلَف الرائعة :لقد منحنا بالفعل كل ما
الط َِّب َيع ِة ِÓ
نحتاجه لعيش حياة القداسة .نحصل عىل تلك الهبات من خالل عالقة وثيقة مع المسيح.
تُوهب لنا تلك العطايا  ىڡ هذه العالقة عن طريق المطالبة بالوعود  ىڡ الصالة ،أي ،من

االلهية.
لىك نصبح ±رسكاء ىڡ الطبيعة Ó
خالل صالة Ó
االيمان 

الخالص من سطوة الخطية

Þ

±
ںى ل َْي َس َح َس َب
ىس َء ِم َن َّ
السا ِل ِك   َ
الديْ ُنونَ ِة اال َن َع َىل ال َِّذ َ
يح يَ ُسو َعَّ ،
ين ُه ْم ِ ىڡ ال َْم ِس ِ
ِ»إذًا ال َ َ  ْ
¨
 82إلن ج .هوايت ،المعلم االعظم ،ص109 .
 83إلن ج .هوايت ،طريق الحياة ،ص86 .
 84يتم مناقشة موضوع المطالبة بالوعود  ىڡ الصالة بتفصيل ±
أكرى  ىڡ كتاب خطوات نحو نهضة شخصية ،من تأليف »هيلموت
العمىل.
االختبار
هاوبيل« ،الفصل الخامس :مفتاح Ó
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¨
وح ال َْح َي ِاة ]أي قوة الروح القدس المانحة للحياة[ ِ  ىڡ
وح .ال َ َّن نَ ُام َ
ال َْج َس ِد بَ ْل َح َس َب ُّ
وس ُر ِ
الر ِ

وس ال َْخ ِط َّي ِة َوال َْم ْو ِت) «.رومية .(٢ ،١ :٨
يح يَ ُسو َع ق َْد أَ ْع َتق ِ َىى ِم ْن نَ ُام ِ
ال َْم ِس ِ
¨

لماذا ال توجد دينونة للذين هم ىڡ المسيح يسوع؟ أوالً ،الن المسيح قد حمل ذنب
خطيىى عىل نفسه .ثانياً ،عندما يكون المسيح فينا ،تنكرس عبودية الخطية  ىڡ حياتنا ،نصبح

محررين من ناموس الخطية .
يعىى ذلك أننا لسنا مضطرين أن نخطئ فيما بعد ،ولكن

الزال بإمكاننا أن نخطئ .نقرأ شيئاً هاماً عن العتق من عبودية الخطية  ىڡ )غالطية (١٦ :٥
وح ]أي ،كونوا باستمرار مع الروح القدس[ َفال َ تُك َِّملُوا َش ْه َو َة ال َْج َس ِد«.
ْ
»اس ُلكُوا ِب ُّ
الر ِ
¨
Þ

±
االيات التالية ىڡ غالطية  ،١٨ ،١٧ :٥ترسح أن االمر يتعلق بالحياة مع الروح القدس.
¨
والىى ال تنطبق علينا عندما نحيا مع الروح القدس.
االعداد  ٢١ – ١٩ترسد أعمال الجسد ،

الساقطںى .يؤكد لنا )١يوحنا
وجود يسوع بداخلنا يحمينا من الخطية ومن أعمال المالئكة
 (١٨ :٥أننا »نَ ْعل َُم أَ َّن ك َُّل َم ْن ُو ِل َد ِم َن هلِلَفِ ال َ يُ ْخ ِط ُئ ،بَ ِل ال َْم ْولُو ُد ِم َن هلِلَفِ يَ ْح َف ُظ نَف َْس ُه،
الرسير ال يمسه¨ «.
يمال يسوع قلوبنا بالروح القدس فال يعود هنالك مكان ±
للرس .ومع
َو ُ ُّ َ َ َ ُ ِّ ِّ ±

الد ِاخ ُل يَ َت َج َّد ُد يَ ْو ًما ف ََي ْو ًما«.
ذلك ،ينبغي علينا ىڡ هذه النقطة أن نتذكر أن »فَـ Ó
]االنسان[ َّ
)٢كورنثوس .(١٦ :٤

حلول يسوع فينا يُشجعنا عىل عدم الخطية

نقرأ  ىڡ )١يوحنا  (٩ – ٦ :٣تلك الكلمات المهيبة عن الخطية» :ك ُُّل َم ْن يَ ْث ُب ُت ِف ِيه ال َ يُ ْخ ِط ُئ.
ك ُُّل من يخطئ لَم يبرصه وال عرفَه .أَيها ¨
اال َ ْوال َ ُد ،ال َ يُ ِض َّلك ُْم أَ َح ٌدَ :م ْن يَف َْع ُل ال َِّْ Ôرى َف ُه َو بَ ٌّار،
َ ْ ُ ْ ِ ُ ْ ُ ْ ِ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُّ َ
¨
¨
َ
َ
يس ِم َن ال َْب ْد ِء يُ ْخ ِط ُئ .ال ْج ِل
يس ،ال َّن ِإبْ ِل َ
ك ََما أَ َّن ذَاكَ بَ ٌّارَ .م ْن يَف َْع ُل ال َْخ ِط َّيةَ َف ُه َو ِم ْن ِإبْ ِل َ
هذَ ا أُظْهر ابن هلِلَفِ ل َىك ينقُض أَعم َال إبليس .ك ُُّل من هو مولُود من هلِلَفِ ال يفْع ُل خطيةً  ،الَن¨
َّ
َ ْ َُ َْ ٌِ َ
ِ َ ُْ
َ َ َ َ ِ َّ
ِ  ْ َ ْ َ ْ َ ِ ِْ َ
¨
َ
َ
يع أ ْن يُ ْخ ِط َئ النَّ ُه َم ْولُو ٌد ِم َن هلِلَفِ«.
َز ْر َع ُه يَ ْث ُب ُت ِف ِيهَ ،وال َ يَ ْس َت ِط ُ
تشرى إىل الخطية
خرىاء اللغة اليونانية القديمة أن تلك الكلمات البارزة عن الخطية 
خرىنا Ô
يُ Ô
Þ
¨

صىل ،تقول االيات» :ال يخطئ باستمرار .عىل سبيل
المعتادة .وبحسب النص

اليوناىى اال 

ً
االعتيادية )ولكنه يمكن أن يسقط أحيانا ىڡ الخطية( .كأبناء هلِلَف نقوم بعمل
المثال الخطية Ó
٨٥

يعىى ذلك أنه بوجود يسوع فينا ومعنا ،يمكننا أن نتخىل عن
الصواب ونحفظ وصايا هلِلَف «.

االنتصار عىل الذنوب المعتادة.
عاداتنا الخاطئة .إن الحياة مع »يسوع فينا« تساعدنا ىڡ Ó

»جسديںى« مرة أخرى بسبب الخطية؟
هل يمكن أن نصبح

التغيرى الرائع لن نصل إىل حالة الال خطية .يمكننا السقوط
دعونا نتذكر أنه من خالل ذلك

85
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االستعجال أو الحماقة .فإن حدث ذلك علينا أن »نتنفس
ىڡ الخطية بسبب الضعفÓ ،
روحياً« .
االمتالء من
بمعىى أن نعرىف بخطايانا ،وأن نقبل الغفران ،وأن نطلب مرة أخرى Ó


روحيںى ولن نعود مرة
مسيحيںى
الروح القدس .طالما أننا »نتنفس روحياً« ،سوف نبقى
أخرى للحالة الجسدية .لن تقطع الخطية عالقتنا الروحية مع إلهنا ،ومع ذلك ،ال تزال
الخطية اضطراباً علينا مواجهته.

االيمان بالتسلل إلينا وتوقفنا عن
سوف نصبح
جسديںى مرة أخرى إذا سمحنا لعدم Ó

يدع
»التنفس روحياً« .سوف تبقى طبيعتنا الخاطئة معنا حىى المجئ 
الثاىى للمسيح .لم ِ
لىك نصنع قراراً
أي من الرسل أنه بال خطية .ومع ذلك ،حلول »يسوع فينا« سوف يساعدنا 
جذرياً  ىڡ عالقتنا مع الخطية.

النتيجة العملية
ىك ال َ تُ ْخ ِط ُئواَ .و ِإ ْن أَ ْخ َطأَ أَ َح ٌد َف َل َنا
كتب يوحنا Þالرسول» :يَا أَ ْوال َ ِدي ،أَ ْك ُت ُب ِإل َْيك ُْم هذَ ا ِل َ  ْ
يح ال َْب ُّار١) «.يوحنا  (١ :٢يريدنا هلِلَف أن نعيش حياة خالية من
َش ِف ٌ
يع ِع ْن َد اال ِب ،يَ ُسو ُع ال َْم ِس ُ
الخطية مع يسوع ،ولكن إن أخطأنا ،يمكننا أن نطلب من شفيعنا الغفران والحصول عليه.
¨
يأىى
تقول إلن هوايت» :ال يمكن مقاومة الخطية إال بقوة االقنوم الثالث الغالب ،الذي 
٨٦
لنجدتنا بقوة كاملة غرى منقوصة«.
من خالل وجود يسوع فينا بالروح القدس ،ستنكرس سطوة الخطية علينا ،وسوف يقلل
بكل تأكيد من تردد سقوطنا  ىڡ الخطية.

صحة جيدة



±
وم أَ ْن
ىس ٍء أَ ُر ُ
نعتىى بصحتنا» :أَيُّ َها ال َْح ِب ُ
سوف يساعدنا وجود يسوع فينا 
لىك 
يب ِ ،ىڡ ك ُِّل َ  ْ
السال َ ِم نَف ُْس ُه يُق َِّد ُسك ُْم
تَك َ
يحا ،ك ََما أَ َّن نَف َْسكَ نَ ِاج َحةٌ  ٣) «.يوحنا َ .(٢
ُون نَ ِاج ًحا َو َص ِح ً
»و ِإ ُله َّ
يء َربِّ َنا يَ ُسو َع
وحك ُْم َونَف ُْسك ُْم َو َج َس ُدك ُْم ك َِاملَةً ِبال َ ل َْو ٍم ِع ْن َد َم ِج ِ
ِبال َّت َم ِامَ .و ْل ُت ْح َف ْظ ُر ُ
َ
)١تسالونيىك .(٢٤ ،٢٣ :٥
ںى ُه َو ال َِّذي يَ ْد ُعوك ُُم ال َِّذي َس َيف َْع ُل أيْ ًضا«.
يح .أَ ِم   ٌ

ال َْم ِ س ِ


ىڡ محــارصة ألقاهــا الدكتور .ســانج ىل – المتخصص ىڡ علم الوراثة – ركز عىل
حقيقة أنه من خالل عالقة الثقة مع المســيح ،تعمل خاليانا الوراثية بشــكل جيد ،وتُنتج
هرمونات صحية.
إن العالقة  
االيمان والصحة هي رسالة يحتاج إليها العالم بشدة .يمكن أن تصل
بںى Ó
هذه الرسالة إىل العالم فقط من خالل تالميذ يسوع الذين كرسوا أنفسهم بكل ما لديهم
86

إلن ج .هوايت ،ستنالون قوة 5 ،يناير )كانون  
الثاىى( ،ص13 .
٦٣

29/06/2021 5:31 PM

Abide in Jesus-AR.indd 63

وما هم عليه ،والذين يطلبون الروح القدس يومياً ويحصلون عليه ،والذين يعيشون
االصالح الصحي بأنفسهم.
بحسب رسالة Ó
±
أظهرت دراسات أجريت عىل  ٣٥٠٠٠شخص عىل مدار ثالثون عاماً تحت إرساف دكتور.
»جوسارث ماتيسك« ،أن العامل ¨
االهم للصحة الجيدة هو وجود عالقة محبة صادقة
مع هلِلَف .عندما توجد تلك العالقة ،فإن العوامل الصحية ¨
االخرى ،مثل الحمية الصحية،
 Þ
ممارسة الرياضة ،والرفاهية تصبح ±
أكرى فاعلية ٨٧.يُظهر ذلك بوضوح معىى االية الكتابية:
¨
±
ىس ٍءِ ،إ ْذ َل َها َم ْو ِع ُد ال َْح َي ِاة
الريَ َ
»ال َ َّن ِّ
اضةَ ال َْج َس ِديَّةَ نَ ِاف َعةٌ ِلق َِليلَ ،و ِلك َّن ال َّتق َْوى نَ ِاف َعةٌ ِلك ُِّل َ   ْ
ارصِة َوال َْع ِت َيد ِة١) «.تيموثاوس  .(٨ :٤يوضح »دينيس سميث« ىڡ الكتاب الثالث من
ال َْح  ِ
َ
سلسلة كتب ¨
االربعون يوماً بعنوان أربعون يوماً :مبادئ هلِلَف الصحية لشعب المنتهى نهجاً
تجاه الصحة يختلف عن نهجنا المعتاد .حيث أثبت أن قوة الروح القدس تُشجع وتعمل
كبرىة.
تغيرى أسلوب الحياة .وبناءاً عىل ذلك ،فإن الصحة العاطفية ذات أهمية 
عىل 
¨
يقول سميث» :سوف توضح لنا سلسلة تأمالت االربعون يوماً كيف يمكننا أن نتعاون
مع هلِلَف من أجل الحصول عىل انتعاشة كاملة للصحة الجسدية ،والعاطفية ،والروحية،
٨٨
نخترىه«.
وهو ما يريدنا هلِلَف أن Ô
¨
االمتالء اليومي من الروح
كتب أحدر رجال االعمال» :قبلت الرسالة الصحية من خالل Ó
القدس .قبل ذلك ،لم تُجد أي من الندوات الصحية معي فتيالً .كنت أحب اللحم ،ولم
أعتد بأي نوع من اللحوم أتناوله .كما كنت أتناول القهوة والشاي ¨
االسود .لم أكن أعتقد
أن هناك مشكلة ىڡ ذلك .كنت أيضاَ أتناول الجعة من  
حںى Þالخر .منذ عام  ٢٠٠٩بدأت

ٍ
أصىل يومياً من أجل الروح القدس .وقد 
باالقالع عن تناول اللحوم ،والقهوة
أقنعىى Ó


والشاي ¨
االسود ،والجعة .أصبحت نباتياً .أدركت أن الحياة مع الروح القدس هي أساس

٨٩
االنتصار  ىڡ كل ¨ ±
االعتدال وأسلوب الحياة«.
ىس ،بما ىڡ ذلك Ó
Ó
¨
حياىى« )نشارك هنا النواحي
كما كتبت إحدى االخوات تحت عنوان »التسليم التام  َ
غرى 

قلىى  ...ال أتناول الطعام
الصحية فقط(» :أدعو الروح القدس يومياً 
لىك يحيا ويعمل ىڡ  Ô
¨
¨
بقوىى وحدها .أستطيع االن أن أتعامل مع
باستمرار االن ،كان من الصعب القيام بذلك 
بسالم ±
أكرى ،وال تسبب ىل الضغوطات مشاكل ىڡ المعدة .كما 
منحىى
المتطلبات اليومية ٍ




)ليرىيج ،(2014 ،ص334 ،333 .
 87بحسب مجلة الصحة الجيدة ،بقلم د .هايد Ô
مرىيالند :ريفيو أند
)هاجرستاوت،
الثالث
الكتاب
المنتهى،
لشعب
الصحية
 88دينيس سميث ،أربعون يوماً :مبادئ هلِلَف

هرىالد ±
للنرس ،(2012 ،اليوم 1

 89رسائل إلكرىونية من رجل أعمال  ىڡ  3و  21مارس )آذار(  ،2013بعد Óاالختصار والتنقيح.
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هلِلَف القوة لىك أقلع عن تناول القهوة .لم أكن اتخيل أن ذلك ممكناً ىڡ 

أنىى


الماىص ،حيث 


أعاىى من صداع شديد لمدة خمسة أيام إذا توقفت عن تناول القهوة .كانت أعراض
كنت 

الكافيںى قوية جداً  .ىڡ هذه المرة لم أفكر حىى  ىڡ عواقب إقالعي عن تناول
إنسحاب


أنىى لم تعد لدي الرغبة ىڡ تناولها مرة أخرى .واليوم ،الزلت ال
القهوة .لقد أدركت فقط 
لعائلىى
أشعر بالرغبة  ىڡ تناولها .كما كان لدي اختبار مشابه مع تناول اللحم .لم يكن ىل أو

أية رغبة ىڡ التوقف عن تناول اللحوم .ولكن اليوم ،أصبح ¨
االمر سهال ً بالنسبة ىل – لم أعد

٩٠
اللحوم«.
تناول
إىل
حتياج
باال
خرىاء الصحة» :إن Óاالحتياج الحقيقي  ىڡ
أحد
كتب
أشعر Ó
Ô

الحاىل ليس لمجرد تعليم صحي – فلدينا معلومات رائعة ىڡ هذا الشأن .ما نحتاج
وقتنا

¨


حرى التنفيذ .إن االمر
إليه ،هو معلومات صحية مصحوبة بالقوة من أجل وضعها ىڡ 
٩١
التغيرى«.
يتعلق بالقدرة عىل

التغيرى ،وذلك عن طريق حلول يسوع فينا من خالل
االنجيل القوة من أجل
يمنحنا Ó

الروح القدس.

الكبرى ىڡ حياة »هيودسون تايلور«
التغيرى 


عندما كان »هيودســون تايلور« مســؤال ً عن المرســلية ىڡ وسط  
الصںى ،تلقى خطاباً من


±
لىك يفتح عينيه عىل الحقيقة

»ماكارىى« ،رفيقه ىڡ المرســلية .اســتخدم هلِلَف هذا الخطاب 
الرائعة المتعلقة بثباتنا ىڡ يســوع وثباته فينا .لقد أزاح الســتار عن حقيقة الوحدة  
بںى

ً
المؤمن والمســيح .منذ ذلك اليوم ،أصبح مســار »تايلور« مع هلِلَف مملوءا بالسالم،
التغيرى الرائع .وعلقوا عىل اتباع
واالنتصار .كما الحظ رفقاءه  ىڡ المرســلية هذا
والراحةÓ ،


ً
ً
ً
ً
»تايلور« مســارا جديدا كونه أصبح انســانا جديدا ىڡ عالم جديد لمشــاركة اختباره فيما
صنع هلِلَف من أجله.

±
ً
كتب »تايلور« خطابا لشقيقته ىڡ إنجلرىا .حاول من خالله رسح تلك الحقيقة الرائعة
عمىل عىل
الىى اكتشفهاÓ ،
واالختبار الرائع الذي حصل عليه مع هلِلَف .كتب» :لم يكن 

¨
¨
ً
ً
ً
االطالق مكثفا ومملوءا بالمسؤلية وصعبا كما هو االن ،ولكن االن تالشت الضغوطات
Ó
¨


±
حياىى بأكملها .أشتاق إىل أن
والتوترات تماماً .كان الشهر
الماىص هو االكرى سعادة ىڡ 

¨

ً
أنىى أستطيع أن أوضح االمر
Ô
أخرىك عن القليل مما صنعه الرب من 
أجىل .لست متأكدا من 
ىس جديد أو غريب أو مدهش ،ومع ذلك ،كل ±ىس¨
بشكل جيد ،حيث أنه ال يوجد حقاً أي ¨ ±
90
91

¨
يمكن قراءة Óاالختبار الكامل باللغة االلمانية من خالل www.missionbrief.de
¨
دون ماكينتوش ،مدير ±

النرسة Óاالخبارية العالمية ،ويمار ،الواليات المتحدة االمريكية ،ىڡ »ديسوزو«
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أصبح جديداً .باختصار »أصبحت ¨
االن ُمبرصاً فيما كنت من قبل كفيفاً «.عندما أصبح
±

عيىى.
كبرىاً جداً ،استخدم هلِلَف جملة من خطاب
حمىل 

»ماكارىى« 

لىك يُسقط القشور من  َ
لقد أعلن ىل روح هلِلَف حقيقة وحدتنا مع يسوع كما لم أعرفها من قبل«.
واصل »تايلور« خطابه ±
ليرسح كيف أن هلِلَف قد فتح ذهنه لفهم كلمات المسيح – بأنه
هو الكرمة والمؤمنون هم ¨
االغصان .كتب» :يا لروعة فهم تلك الحقيقة «.وواصل» :الجزء
¨
¨
الىى يجلبها
االجمل – إن كان يمكن وصف أحد االجزاء بأنها أجمل من 
الباىڡ ،هو الراحة 

التوافق التام ]التقارب والتسليم[ مع المسيح .لم أعد قلقاً بشأن أي ¨ ±
أنىى
ىس ،حيث 

يدعوىى،
أدركت أنه قادر عىل إتمام مشيئته ،وأن مشيئته هي
مشيئىى .ال يهم  ىڡ أي مكان


¨


 ±
يمنحىى نعمته حىى ىڡ أقل
مىى .حيث أنه سوف
أو كيف .االهم أنه يهتم بذلك أكرى 

المهام شأناً ،كما أن نعمته تكفي  ىڡ أصعبها«.
يىل عن اختبار »تايلور«» :لقد وجد »هيودسون تايلور« رس
يقول »دينيس سميث« ما 


سالم عميق ىڡ كل موقف
Ó
االنتصار ىڡ 
مسرىته مع هلِلَف .واكتشف كيف يمكنه الحصول عىل ٍ
االنتصار ونفس السالم لجميع أبناءه .هل
يواجهه أثناء خدمته للمسيح .يقدم هلِلَف نفس Ó
صالىى هي أن يجد الجميع هذا السالم
االنتصار والسالم  ىڡ حياتك؟ إن
تشتاق إىل هذا Ó

٩٢
واالنتصار عينه  ىڡ المسيح – سعادة كانت ال تبدو ممكنة من قبل«.
Ó


أشــارك ىڡ هذا النداء ،وأتمىى لكل من يســكن المســيح فيه من خالل الروح القدس
حياة مثمرة وناجحة مع المســيح ،تتســم بقوة الروح القدس الفائقة» .أَنَا الْكَ ْر َمةُ َوأَنْ ُت ُم
¨
¨
االَغْصــان .ا َّلــذي يثبـ 

ون أَ ْن تَف َْعلُوا
وىى ال َ تَق ِْد ُر َ
َ ُ ِ َُْ ُ
ـت ِ  َّىڡ َوأَنَا ِف ِيه هذَ ا يَأِْ ىى ِب َث َم ٍر ك َِث  ٍرى ،الَنَّك ُْم ِب ُد ِ 
َش ْي ًئا) «.يوحنا (٥ :١٥
Þ
¨

»لك َّن اال َب ال َْح َّال ِ  َّىڡ ُه َو يَ ْع َم ُل اال َ ْع َم َال) «.يوحنا  .(١٠ :١٤إن
يقول يسوع عن نفسهِ :

لىك نقول سوياً ،يسوع الحال  ّىڡ سوف يتمم عمله» .إن سالمتنا هي
يسوع لديه رغبة 
كبرىة 



٩٣
وىڡ حياتنا«.
ىڡ حلول المسيح ىڡ قلوبنا 

 92دينيس سميث ،معمودية الروح والثبات  ىڡ يسوع ،ص .11 ،10 .يُنصح بقراءة المزيد من خالل :دينيس سميث ،أربعون

هرىالد ±
للنرس ،(2009 ،خاصة اليوم
الثاىى ،الكتاب ) 1هاجرستاون ،مرىيالند :ريفيو أند 
يوماَ للصالة والتأمالت لالÓستعداد للمجئ 
الرابع» :المسيح فيكم« ،ص ،18 .وكذلك الجزء الرابع من كتاب :معمودية الروح والثبات  ىڡ يسوع ،ص.102 – 81 .
 93إلن ج .هوايت ،خدمة الشفاء ،ص391 .
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وأنىى
صالة :إلهي يسوع ،كم أندهش من حقيقة أنك تريد أن تدخل إىل 
حياىى .
¨
عندما أُسلمك حياىى¨ ،
تمال  ىى من الروح القدس .أريد أن أمجدك وأن أشكرك النه

بنعمة هلِلَف أصبحت حكمة ،وبراً ،وقداسةً وفداءاً ىل )١كونثوس  (٣٠ :١من فضلك،

الرسكة معك عن طريق الروح القدس  .
امنحىى نمواً مبهجاً ومرئياً من خالل ±
أمںى«.


_____________
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هلِلَف ينتظرنا أن نشتاق للروح القدس
تأىى
»فقوة هلِلَف تنتظر منهم الطلب والقبول .هذه Ô
والىى تُطلب بإيمان 
الرىكة الموعود بها 
¨
وىڡ أثرها كل الرىكات ¨


االخرى .وهي تُعطى بحسب غىى نعمة المسيح «.مشتهى االجيال،
Ô

ص٦٦٢ .

Ä
االزواج والروح القدس

أكرى بںى Ä
االزواج
تقارب  â
لقد بوركنا أنا وزوجي كثرىاً عندما قرأنا خطوات نحو نهضة شخصية .نقرأه ¨
االن سوياً للمرة



الثالثة ،فهو يضع اختبار حياتنا ىڡ كلمات ويوضح الحلول للمواقف الصعبة ىڡ الحياة.
نخترىهما من قبل .من الرائع أن نكون
قادتنا القراءة والصالة سوياً إىل تقارب ووحدة لم Ô
Þ
كبرىة .أين يمكننا ±رساء
فريقاً واحداً ،نعمل،
ونصىل ،ونُعلم ونخدم االخرين بسعادة 

ىس .مخترص١١٩# ،
مجموعة من تلك الكتب؟ إي 
تجارب رائعة
¨
ً
اخترىنا النهضة الشخصية .من خالل
منحنا كتاب االربعون يوما اختبارات رائعة .أوالًÔ ،
¨ 
ً
ً
ً
اخترىنا تقاربا ونموا روحيا كأزواج .وبعدما
الدراسة سوياً ،وتبادل االفكار ىڡ كل صباح ،كما Ô
اخترىنا ارشاد يد هلِلَف لنا يومياً .حىى  ىڡ الظروف المعتادة .ال يمكننا وصف
صلينا سوياًÔ ،

الىى حصلنا عليها ىڡ كل يوم .س.أ.ك.ر )مخترص( ٣#
القوة 
¸
حياىى الزوجية
حاربت ىڡ 

عيىى روحياً بعد قراءة كتاب خطوات نحو نهضة شخصية .لم
أشكر هلِلَف من أجل أنه فتح  َ

مخترىة ،ولكن
أنىى مسيحية Ô
أعد نفس الشخص المسيحي فيما بعد .كأدفنتستية ،اعتقدت 

شعوراً دفيناً بداخىل كان  Ô
حياىى الزوجية من
يخرى ىى بأن هناك شيئاً مفقوداً .لقد حاربت ىڡ 

¨

ً
نصىل
أجل الحصول عىل عالقة جيدة مع زوجي ،وهو أيضا عضو ىڡ الكنيسة .ولكننا االن 
سوياً ونشجع واحدنا Þ
االخر لزيارة الكنسية١٢٠# .
يساعد هذا الكتاب Ä
االزواج أيضاً
¨
عىل كتاب خطوات نحو نهضة شخصية ،لم
ذهبت إىل مكتبة االدفنتست .وهناك ُعرض 
ّ
أكن أرغب ىڡ الحصول عليه .ولكن البائع ألح عىل وقال» :هذا الكتاب جيد ¨
لالزواج أيضاً.

َ
¨
ً
لقد انفصلت ابنة أخي عن زوجها .ولكن هذا الكتاب أعادهما سويا مرة أخرى .واالن يُصليان
ككرى  
ثمںى ١٢٠# .أ
سوياً ويذهبان سوياً إىل الكنيسة «.لذلك اشرىيت الكتاب Ô
واخترىته   ٌ
٦٨
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الثاىى
ثبات يسوع فيك | الفصل الثالث ،الجزء 

دليل التأمالت الشخصية والنقاش
 .١ما هي النتائج المتعددة لكوننا واحداً مع المسيح؟

صىل  ىڡ روح يسوع؟
 .٢ما الذي يعنيه أن نُ 

 .٣ما الذي يحققه يسوع فينا فيما يتعلق بالخطية؟

 .٤هل نبلغ العصمة عن الخطية من خالل المسيح؟

 .٥ما هي العالقة  
االيمان والصحة؟
بںى Ó

وقت الصالة الخاص بنا

 ٠اتصل ±برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
 ٠قم بالصالة مع ±رسيكك.
لىك يكون لحلول »يسوع فينا« نتائج واضحة ومرئية  ىڡ حياتنا اليومية.
 .١


 .٢من أجل فهم معىى الصالة ىڡ روح يسوع ،والقدرة عىل القيام بها.
المحرر للتغلب عىل العادات الخاطئة.
 .٣من أجل Ó
االختبار ُ
االتزان.
لىك يحمينا من الغرور الروحي ،وعدم Ó
 .٤

٦٩
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الفصل الرابع – الجزء ¨
االول

ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻳﺴﻮﻉ
كيف ميكنين أن أحيا يف طاعة ُمهبجة؟
من أين تأيت السعادة؟
ملاذا الطاعة يه ملصلحتنا؟
ّ
كيف تعمل الطاعة من خالل حلول "يسوع يف"؟
هل الطاعة ابإلميان يه تعاون بني هللا واإلنسان؟
ما هو دور هللا؟ وما هو دور اإلنسان؟
الكتاب المقدس والجدول
الزمىى للسكة الحديد



التاىل
خالل مؤتمر ُعقد ىڡ »فرانكفورت – إم ماين« بألمانيا ،طرح طالب الالهوت السؤال 
الم ±برس الكهل »هيودسون تايلور«» ،كيف يمكنك أن تُصدق كل كلمة  ىڡ الكتاب
عىل ُ
المقدس؟«
كانت إجابته هي» ،عندما سرىيدون السفر إىل بلدانكم غداً ،سوف تضطرون إىل إلقاء

الزمىى للسكة الحديد لمعرفة وقت مغادرة القطارات .وإذا وجدتم أن
نظرة عىل الجدول 
القطار سوف يغادر ىڡ الساعة السابعة صباحاً ،لن تحتاجوا إىل طرح المزيد من ¨
االسئلة،

كل ما عليكم عمله هو الذهاب إىل محطة القطار 
التاىل لتجدوا القطار مستعداً
اليوم
ىڡ


للمغادرة .بنفس الطريقة الىى تستخدمون بها الجدول 
الزمىى للقطارات ،تعاملت أنا مع


ً
اخترىت أن
وقد
الماضية.
ا
عام
الخمسون
مدار
عىل
ووعوده
الكتاب المقدس بوصاياه
Ô

المهلكة.
والىى مررت خاللها بمئات المخاطر ُ
ارشاداته دائماً عىل صواب ىڡ 
حياىى الطويلة 
ُوت هلِلَفِ َو ِب َّر ُه،
»لك ِن ا ْطل ُُبوا أَ َّو ًال َم َلك َ
فعىل سبيل المثال ،عندما يقول الكتاب المقدسِ :
٧٠
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ظىى أبداً  ىڡ أي من
َو ِ
هذ ِه ُك ُّل َها تُ َزا ُد َلك ُْم) «.مىى  (٣٣ :٦اتبعت هذا التوجيه ،ولم يخب 
٩٤
±
المواقف الصعبة .وإذا فعلتم نفس ¨
الىس ،سوف يكون لكم اختبار مماثل«.
إن التأمل  ىڡ الطاعة من خالل المسيح سيمنحنا سعادة فائقة .نريد أن نقوم بذلك
¨
االيمان.
االن .يوجد اسم خاص لهذه الطاعة :طاعة Ó

إىل أية غاية يدعو هلِلَف الخدام؟

باالنجيل  ىڡ )رومية » :(٥ :١ال َِّذي ِب ِه ]يسوع المسيح[،
وجدت توجيهاً هاماً بالنسبة ىل ككارز Ó
¨
¨

يع اال ُ َم ِم«.
ال َ ْج ِل ْاس ِم ِه ،ق َِب ْل َنا ِن ْع َمةً َو ِر َسالَةً Óِ ،الطَا َع ِة ِÓ
اال َيم ِان ِ ىڡ َج ِم ِ Þ

االيمان .يتطلب
لىك يقود االخرين إىل طاعة Ó
عىى ذلك أن هلِلَف يدعو الناس لخدمته 
يُ 
¨

فإنىى
ذلك أن أدرك االمر جيداً ،وأن أكون ،بعون هلِلَف ،مثاال ً جيداً .عندما أقوم بذلك ،
بسلطان يسوع المسيح.
أعمل نيابةً عنه ،أي ُ

¸
االيمان؟
تأىى طاعة Ì
كيف 

تُضيف الكلمات الختامية  ىڡ الرسالة إىل رومية فكرة أخرى :كيف يريد هلِلَف أن يتمم طاعة
يحَ ،ح َس َب ِإ ْعال َ ِن
Ó
االيمان تلك؟ َ
»و ِل ْلق َِاد ِر أَ ْن يُ َث ِّب َتك ُْمَ ،ح َس َب ِإنْ ِج ِ 
يىل َوال ِْك َ Þر َاز ِة ِب َي ُسو َع ال َْم ِس ِ
¨
¨
¨

ُ
يع اال ُ َم ِم ِبالْكُ ُت ِب
الرس ال َِّذي ك َ
وما ِ ىڡ اال َ ْزِم َن ِة اال َ َز ِل َّي ِةَ ،و ِلك ْن َظ َه َر اال َنَ ،وأ ْع ِل َم ِب ِه َج ِم ُ
َان َمكْ ُت ً
ِّ ِّ
¨
َ
َ
اال
ر
م
أ
ب
س
ح
ة
ي
و
ال
،
ىل
ز
اال
له
اال
ة
ع
َا
ط
يم
ك
ْح
ل
ا
هلل
ِ
،
ان
يم
يح ،ل َُه
س
ْم
ل
ا
ع
و
س
ي
ب
،
ه
د
ح
و
َ
َ
Ó
Ó
Ó
ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ ِ
َِ ُ
َ َ ِ ِ
ِ  ِّ ِ
ال َّن َب ِ
ِ
¨

ںى) «.رومية .(٢٧ – ٢٥ :١٦
ال َْم ْج ُد ِإ َىل االَبَ ِدِ .آم  َ
ú
ُ
االيمان ،عىل
معںى – طاعة Ì
هدف 
تـ âـرسح هــذه االيات أن رساً قــد أعلن من أجل ٍ
الرغــم أنــه ال يظهــر من Þ
االيات ما هو هــذا الرس .ولكننا نجد ±
)كولوىس (٢٧ :١
الرسح  ىڡ

 ¨

ـيح
الرس ِ ىڡ اال ُ َم ِم ،ال َِّذي ُه َو ال َْم ِسـ ُ
»ال َِّذيـ َ
ـن أَ َرا َد هلِلَفُ أَ ْن يُ َع ِّر َف ُهـ ْـم َمــا ُه َو ِغ َىى َم ْج ِد هذَ ا ِّ ِّ
ِفيك ُْم َر َجا ُء ال َْم ْج ِد«.

االيمان ىڡ المسيح؟
إن الرس هو :المسيح فينا .وما هي النتيجة حينما تتحقق طاعة Ó
»إذًا إن كَان أَحد ىڡ الْمسيح َفهو خلي َقةٌ جديدةٌ¨ :
اال َ ْش َيا ُء ال َْع ِتي َقةُ ق َْد َم َض ْتُ ،ه َوذَا ا ْلك ُُّل ق َْد
ِ ِ ْ َ َ ٌ ِ َ ِ ِ ُ َ َِ َ ِ َ
±
َص َار َج ِد ًيدا٢) «.كورنثوس  (١٧ :٥نحصل عىل حياة جديدة مع يسوع فينا .ترسح آية أخرى
ىك تَ ْم َت ِل ُئوا ِإ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء
يىلَ :
هذه الحياة كما 
»وتَ ْع ِرفُوا َم َح َّبةَ ا ْل َم ِس ِ
يح ا ْلفَا ِئ َقةَ ال َْم ْع ِرف َِةِ ،ل َ  ْ
هلِلَفِ) «.أفسس (١٩ :٣

94


الحارص.
تقرير بواسطة أ.د» .كارل هيم«  ىڡ تأمالت روحية ،ليست متاحة ىل  ىڡ الوقت
٧١
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بااليمان؟
كيف يمكننا فهم حياة الطاعة Ì
»و َو َصايَا ُه ل َْي َس ْت ث َِقيلَةً ١) «.يوحنا  (٣ :٥كما يقول يسوع:

يتغرى موقفنا تجاه وصايا هلِلَفَ .
¨
¨

َ
َ
»وأتَلَذَّ ُذ ِب َو َصايَاكَ ال ِ َّىى أ ْح َب ْب ُت) «.مزمور  (٤٧ :١١٩النها
ںى) «...مىى َ .(٣٠ :١١
»ال َ َّن ِن  ِرىي َه  ِّ ٌ
ُوف ذ ََه ٍب َو ِف َّض ٍة) «.عدد  (٧٢و»أَ ْح َىل ِم َن ال َْع َس ِل ِلف َِمي) «.عدد (١٠٣
َ
»خ  ْ ٌرى ِ ىل ِم ْن أُل ِ

أمر رائع.
»سال َ َمةٌ َج ِزيلَةٌ « )عدد  .(١٦٥الطاعة Ó
وتمنحىى َ
بااليمان هي ٌ


متںى لحياتنا
نحتاج إىل أساس 

¨ 
االنسان إىل مرساة ثابتة .شيئاً ال يعتمد
لماىى »ماتياس كلوديوس«» :يحتاج Ó
كتب الشاعر اال 
لالنسان أن يعتمد عليه  ٩٥«.
يعاىى
الكثرىون اليوم من
االنسان نفسه ،ولكن يمكن Ó
عىل Ó


لاليمان .من
الضغط
متںى بسبب افتقارهم Ó
النفىس ،حيث أنه ال يوجد لديهم أساس 



مبىى عىل كلمته.
خالل عالقة وثيقة معه ،يريد هلِلَف أن يمنحنا أساس 
متںى 

موثوق فيها
ومعايرى
متںى
ٌ

يُظهر لنا هذا الشــاعر المســيحي أننا نحتاج إىل أســاس 
¨
لحياتنا .أين يمكننا أن نجد هذا ¨
االســاس  
وقت
المتںى؟ لقد وضع هلِلَف هذا االســاس منذ ٍ
يع أَ َح ٌد أَ ْن يَ َض َع أَ َس ًاسا َآخ َر غ  ْ ََرى ال َِّذي ُو ِض َع،
طويل .اســمه يســوع المســيح» .ف َِإنَّ ُه ال َ يَ ْس َت ِط ُ
ـيح١) «.كورنثوس  (١١ :٣يســوع هو الوحيد الذي يمكنه أن يمنح
ال َِّذي ُه َو يَ ُســو ُع ال َْم ِسـ ُ
أساساً متيناً لحياتنا.

المعايرى لحياتنا؟
أين يمكننا أن نجد أفضل

المعايرى؟ من يستطيع تحديد ما هو صواب؟
من يمكنه أن يكون مؤهال ً لوضع هذه

يمنحنا الكتاب المقدس إجابة واضحة  ىڡ )مزمور » :(٤ :٩٩أَنْ َت أَ ْج َريْ َت َحقًّا َو َع ْد ًال «.وأيضاً
)مزمور » :(٨ ،٧ :١١١أَعم ُال يديه أَمانةٌ وحق .ك ُُّل وصاياه أَمينةٌ  .ثَابتةٌ مدى الدهر و ¨
االَبَ ِد،
ْ َ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ٌّ
ِ َ َ َ َّ ْ ِ َ
َ َ َ ُ ِ َ
االس ِتق ََام ِة) «.قارن مع مزمور (٦ :١٤٨
َم ْص ُنو َعةٌ ِبال َْح ِّق َو ْ
القوانںى
أحد سوى هلِلَف يمكنه أن يضع

أقر هلِلَف الخالق ما هو صواب .ليس ٌ
لقد َ
¨
¨
حد آخر رؤية

والمعايرى .الخالق وحده ،مالك كل االشياء ،هو من له هذا الحق .ليس ال ٍ

وكىل الحكمة.
كىل المعرفة 
واضحة ىڡ ذلك ،هلِلَف وحدة هو 

يخرىنا الكتاب
أمر ٌ
هام جداًÔ .
إن صفات من له الحق ىڡ وضع المقايســس هي ٌ
المقدس أن هلِلَف محبة ،هو مصدر المحبة والحق ،والســعادة والعدل .وبفضل صفاته
الرائعة ،وقدرته ومعرفته الال محدودين ،اســتطاع هلِلَف أن يضع القواعد عىل النحو ¨
االمثل
95
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وقاطىى العوالم ¨

االخرى± ،
والبرس ،والحيوانات .لقد خلق إله المحبة أنســب
للمالئكة،

الظروف للحياة.
¨

قوانںى الطبيعة وحسب ،عىل سبيل المثال ،ثوابت االرض
لم يقم بذلك من خالل 
¨
قوانںى
– المسافة  
وغرىها – ولكنه وضع أيضاً 
بںى الشمس والقمر ،اتجاه محور االرض ،
للبرسية ىڡ ¨
السعادة ±
االخالق والقيم )قارن مع إرميا  .(٢٣ :٧لقد وضع إلهنا العظيم


قوانںى رائعة من أجلنا.
علينا أن نُبقي هذه الحقيقة  ىڡ أذهاننا بينما نناقش ظاهرة غريبة  ىڡ وقت المنتهى –
الكبرىة فيما يتعلق بطاعة  
قوانںى هلِلَف.
الحرىة 


الحرىة ىڡ طاعة مبادئ هلِلَف



وما ،ف َِإنَّ َما ُه َو
»و ِلك ْن ِإ ْن ك َ
يقول بولس الرسول ىڡ )٢كورنثوس َ :(٤ ،٣ :٤
َان ِإنْ ِجي ُل َنا َمكْ ُت ً
مكْ ت 

ىص َء
َ ُ ٌ
ين ِف ِيه ْم ِإ ُله هذَ ا َّ
الد ْه ِر ق َْد أَ ْع َمى أَذ َْه َ
ان غ  ْ َِرى ال ُْم ْؤ ِم ِن   َ
وم ِ ىڡ ا ْل َها ِل ِك   َ
ںى ،ال َِّذ َ
ںىِ ،ل َئال َّ تُ ِ 
ور ُة هلِلَفِ«.
يح ،ال َِّذي ُه َو ُص َ
َل ُه ْم ِإنَ َار ُة ِإنْ ِج ِيل َم ْج ِد ال َْم ِس ِ
¨
¨

يعىى أمران :أوالً ،حىى االمور
الشيطان يُعمي ويتخفى .الذهن االعمى يمكن أن 

يعىى ذلك ذهناً
المتيقنة ال يمكن رؤيتها ،فتكون مخفية 
وغرى ظاهرة .ثانياً ،يمكن أن 
»مسحوراً« ،يرى ¨
االمور الخاطئة عىل أنها صواب .ال يمكننا أن ندرك كيف تُدس تلك
¨
االفكار الملتوية إىل أذهاننا .ويمنع هذا التخفي من ظهور الحقيقة.
Þ

المؤمنںى .ولكننا اكتشفنا حقيقة ُمصدمة ،وهي أن
لغرى
تقول االيات أن ذلك يحدث 


ذلك يحث أيضاً
الجسديںى .انهم يدعون اتباعهم ليسوع ولكنهم لم يسلموا
للمسيحيںى
الد ْه ِر« أن يعمي أذهانهم.
حياتهم بالكمال له .ولذلك يمكن لـ ِ»إ ُله هذَ ا َّ


الروحيںى أيضاً .يقول يسوع
المسيحيںى
أنا مؤمن أن الشيطان يحاول أن يعمي أذهان




َ
ين أيْ ًضا «.كما نقرأ ىڡ )١يوحنا ...» :(١٨ :٥
ىڡ )مىى َ :(٢٤ :٢٤
»ح َّىى يُ ِضلُّوا ل َْو أَ ْمك ََن ال ُْم ْخ َت ِار َ
±
الرس ُير ال َ يَ َم ُّس ُه» «.إن الشيطان ليس فقط دائباً عىل
بَ ِل ال َْم ْولُو ُد ِم َن هلِلَفِ يَ ْح َف ُظ نَف َْس ُهَ ،و ِّ ِّ
٩٦
تخمر الكنائس المعرىفة بربنا يسوع± «.
يرسح يسوع هذه
أن يأرس العالم بل أن غواياته َ


الالودكيںى ىڡ )رؤيا .(١٧ :٣
الظاهرة بوضوح  ىڡ رسالته إىل


المنتهى  ىڡ مىى  ٢٤و  ،٢٥أشار يسوع أربع مرات إىل عالمة معينة
ىڡ خطابه عن أحداث ُ
سرىداد ±
قوي جداً بالفعل ،ولكنه  
أكرى .وكل الذين أعميت
للمنتهى :الخداع .إن الخداع ٌ
شخص منا أن يفحص ذاته .علينا أن
أذهانهم لن يالحظوا ذلك .أعتقد أنه عىل كل ٍ

لىك نفرق بںى الحق والخداع .وإحدى
ندرك أن الروح القدس وحده يمكن أن يفتح أعيننا 
96
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الكبرى تتعلق بطاعة إرادة هلِلَف ،وهي موجهه تجاه كلمة هلِلَف ،وتجاه  
قوانںى
أوجه الخداع 
¨
فهم واضح الي طاعة يريدها هلِلَف م َنا وكيف يمكننا أن نكون
هلِلَف .
الكثرىين ليس لديهم ٌ

االيمان – وهي نوع خاص من الطاعة.
مطيعںى له؟ هذه هي طاعة Ó

االيمان؟
ما هي طاعة Ì
نواجه عدة إحتماالت لتعريف هذا المصطلح الذي ذكره بولس الرسول .إن تلك الطاعة
±
تتماىس كلية مع خطة هلِلَف للفداء .وتتعلق بالدخول  ىڡ عالقة ثقة حقيقية مع يسوع من
خالىص بواسطة ذبيحة يسوع .يشتمل تسليمي التام
خالل الروح القدس .والنتيجة هي

ليسوع عىل حفظي للوصايا عن طريق قوة الروح القدس .ال تعتمد تلك الطاعة عىل
مجهوداىى الخاصة.


ً
يعىى أن
لقد اتخذ بولس الرسول عن عمد موقفا ضد طاعة الناموس
الفريىس ،والذي 

يصنع المرء طريقة إىل ملكوت هلِلَف من خالل الحفظ المدقق لوصايا هلِلَف .يوضح بولس أن

الفريسيںى.
الطاعة هامة من أجل التلمذة الحقيقية ،ولكن تلك الطاعة تختلف عن طاعة
كبرى .وينتج
حيث تبدأ هذه الطاعة من خالل قبول الخالص بواسطة يسوع المسيح بفرح 
عنها أعمال طاعة  ىڡ حياة المرء كونه تلميذاً ليسوع.

والىى تنبع من القلب .كتب »دينيس سمث«» :عندما
تُبىى هذه الطاعة عىل الثقة ،

تأىى الطاعة تلقائياً
يعيش الشخص ىڡ عالقة وثيقة مع هلِلَف من خالل الروح القدس ،حينئذ 
من القلب ،دون بذل أي جهد  ىڡ
التفكرى بها ٩٧«.إن تلك الطاعة متاحة فقط من خالل

التعاون  
بںى هلِلَف ±
والبرس.

أعلن هلِلَف عن رس

إذا لخصنا )رومية  :(٢٧ ،٢٥ :١٦من خالل وصية هلِلَف ¨
االبدية ،قد أُعلن عن رس ،تأسيس
االيمان
االيمان .طاعة Ó
بأمر من هلِلَف ،يُحقق رس وجود يسوع فينا طاعة Ó
الطاعة Ó
بااليمانٍ .

االيمان ،والثقة ،والمحبة .ندخل ىڡ عالقة ثقة مع هلِلَف ،وبناءاً
هي طاعة تطوعية مبنية عىل Ó
مطيعںى.

قوانںى هلِلَف نافعة لنا ،نقرر أن نكون

عىل تلك الثقة ،وعىل إدراكنا أن 
وااليمان
االيمان Ó
االنسان من واجب الطاعة ،بل بالحري هو Ó
»فااليمان إذاً ال يحرر Ó
Ó

٩٨
±
الىى تقدره عىل تقديم الطاعة الكاملة«.
وحده الذي يجعله رسيكاً ىڡ النعمة 
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ما الذي يشتمل عليه هذا الرس؟

رص ُت أَنَا َخ ِاد ًما َل َهاَ ،ح َس َب
يُظهر لنا بولس الرسول  ىڡ
)كولوىس  (٢٧ – ٢٥ :١ما 

يىل» :ال ِ َّىى ِ ْ
¨
ور ِ ...لك َّنهُ
وم ُم ْن ُذ ُّ
الرس ا ْل َمكْ ُت ِ
الدهُ ِ
تَ ْدِ úب  ِرى هلِلَفِ ال ُْم ْعطَى ِ ىل ال َ ْج ِلك ُْمِ ،ل َت ْت ِم ِيم ك َِل َم ِة هلِلَفِِّ ِّ .
ين أَ َرا َد هلِلَفُ أَ ْن يُ َع ِّر َف ُه ْم ]قديسيه[ َما هُ َو
اال َن َق ْد أُظْ ِه َر ِل ِق ِّد ِيس ِيه «.ما هو هذا الرس؟ »ال َِّذ َ
ِغ َىى َم ْج ِد َ
يح ِفيك ُْم َر َجا ُء ا ْل َم ْج ِد«.
الرس  ...ا َّل ِذي هُ َو ا ْل َم ِس ُ
هذا ِّ
ُ
هذا الرس ،الذي كان مكتوماً وقد أعلن ،هو أن يسوع يريد أن يحل فينا من خالل الروح
يعىى أن الحياة ¨
Þ

االفضل
القدس؟ تقول االية أن هذا هو َ
»ر َجا ُء ال َْم ْج ِد «.من أجلنا ،مما 
االن والحياة ¨
الىى يريدها هلِلَف لنا ¨
االبدية  ىڡ المجد يمكن الحصول عليهما وضمانهما .إن

الوثيقة،
العالقة
تلك
والىى يريدها يسوع م ّنا عن طريق الروح القدس ،يتضح منها محبة

 ¨
االنجيل
مختلف تماماً .إن »يسوع فينا« هو مفتاح الرس،
بشكل
وبالمعىى االشمل ،إنه Ó
ٍ
هلِلَف ٍ
أو خطة الفداء.

بااليمان.
نقرأ ىڡ )رومية  (٢٦ ،٢٥ :١٦أنه من خالل هذا الرس ،تتأسس وتُتمم الطاعة Ó

يعىى ذلك أنه من خالل المسيح يمكننا أن نُطيع ،وأننا نرغب  ىڡ ذلك أيضاً.


كيف يكون المسيح فينا؟

كيف يمكن أن يحل يسوع فينا؟ نقرأ ىڡ )أفسس » :(١٩ ،١٧ ،١٦ :٣ل َىك يعطيكُم Þ
]االب[
ِ ْ ُْ ِ َ ْ

بحسب غ ىى مجده ،أَن تَتأَيدوا با ْلقُوة بروحه 
ْ
َّ
ىڡ
اال
اال َيم ِان
س
م
ل
ا
ل
ح
ي
ل
،
ن
اط
ْب
ل
ا
ان
س
ن
ْ
Ó
يح ِب ِÌ
َِ ُ
ِ َ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َّ ُ ِ َّ ِ ِ ُ ِ ِ ِ  ِ َ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ
ىڡ ُق ُلوبكُم ،وأَنْتم متأَصلُون ومتأَسس 
ىك تَ ْم َت ِل ُئوا ِإ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفِ«.
ِ  ِ ْ َ ُ ْ ُ َ ِّ َ َ ُ َ ِّ ُ َ
ون ِ ىڡ ال َْم َح َّب ِةِ ...ل َ  ْ
Þ
يىل:
Ô
تخرىنا هذه االيات ما 
لالنسان الباطن.
 .١من خالل الروح القدس ،نتأيد بقوة فائقة Ó
بااليمان.
 .٢من خالل الروح القدس ،يحل يسوع فينا Ó


متأصلںى
 .٣أننا سنكون
ومتأسسںى  ىڡ المحبة .عندما يحل يسوع فينا ،فإنه سوف يُنمي
وح« )غالطية .(٢٢ :٥
صفة محبته فينا .يدعو الكتاب المقدس ذلك أيضاً» :ث ََم ُر ُّ
الر ِ
كولوىس .(١٠ ،٩ :١
 .٤يقودنا ذلك إىل حياة مملوءة ِ»إ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفِ) «.أنظر أيضاً يوحنا ،١٠ :١٠


تأىى من خالل يسوع .تقول إلن
عىى أن طاعتنا ممكنة ،إذ أنها 
إن حلول يسوع فينا يُ 
٩٩
هوايت» :فمىى قبل أي إنسان المسيح فهو يقبل القوة ليحيا  ىڡ المسيح«.
يحل يسوع فينا عندما نثق فيه بالكامل ،أي ،عندما نسلم له أنفسنا بالكامل .الطاعة
االيمان .يريد يسوع أن يحل فينا بحياته المنترصة عىل الخطية.
الناتجة عن ذلك هي طاعة Ó
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ين
هناك فكرة قيمة أخرى ىڡ )غالطية  .(١٩ :٤حيث يقول بولس الرسول» :يَا أَ ْوال َ ِدي ال َِّذ َ
يح ِفيك ُْم «.كان بولس حريصاً جداً عىل أن يحل
أَتَ َم َّخ ُض ِبك ُْم أَيْ ًضا ِإ َىل أَ ْن يَ َت َص َّو َر ال َْم ِس ُ

يح ِفيك ُْم «.كم يستغرق الوقت الذي
يسوع  ىڡ
المؤمنںى .يقول»ِ :إ َىل أَ ْن يَ َت َص َّو َر ال َْم ِس ُ
يحتاجه الشخص لىك ينضج بالكامل؟ عىل ¨
عرس إىل سبعة ±
االقل من ستة ±
عرس عاماً .أعتقد

شرى هنا إىل عملية نُضج .عندما نكرس حياتنا كل يوم للمسيح ،ونطلب الروح
أن بولس يُ 

بااليمان يومياً ،فإن المسيح يحل فينا ،ولكن هناك مراحل نضج ىڡ هذه العالقة.
القدس Ó

غموض

¨
لالسف ،هناك بعض النقاط غرى الواضحة فيما يتعلق بالطاعة .أوال ،نود أن نلقي نظرة
¨
¨


وىى ال َ
الىى أشار إليها يسوع فيما يتعلق بحياتنا ىڡ Ó
االيمان» :الَنَّك ُْم ِب ُد ِ 
عىل النقاط االساسية 
ون أَ ْن تَف َْعلُوا َش ْي ًئا) «.يوحنا  (٥ :١٥ينطبق ذلك أيضاً عىل مسألة الطاعة.
تَق ِْد ُر َ
ثانياً ،لنلقي نظرة عىل ترصيح مماثل من إلن ج .هوايت والذي تتضح من خالله
المبادئ ¨
االساسية المتعلقة بالطاعة» :كل من يحاول أن يصل إىل السماء من خالل أعماله
لالنسان أن يخلص بدون
الخاصة  ىڡ حفظ الناموس ،يصبو إىل المستحيل .ال يمكن Ó
الطاعة ،ولكن أعماله ال يجب أن تنبع من ذاته ،بل ¨
باالحرى ،يجب أن يعمل يسوع بداخله
١٠٠
لىك يرغب ويعمل أعمال هلِلَف الصالحة«.

يُشار هنا إىل ثالث نقاط هامة:


عىى ذلك أن رغبتنا ىڡ الحصول
 .١ال يمكن الوصول إىل السماء من خالل

أعماىل الخاصة .يُ 
¨

أمر خاطئ.
عىل مقابل من هلِلَف )كما ىڡ حالة Ô
الرى باالعمال( هو ٌ
 .٢مع ذلك ،الطاعة هي جزء ال يتجزأ من الحياة مع هلِلَف ،حيث أن تالميذ يسوع مدعوون
لىك يعيشوا بحسب إرادة هلِلَف.

 .٣ال ينبغي أن تكون الطاعة عمال ً ذاتياً ،وال ينبغي أن تنبع من قوتنا الخاصة ،ولكن
¨
باالحرى ،يجب أن نرغب وأن نعمل من خالل حلول يسوع فينا.
¨
الكثرىون ممن يؤمنون
واالن ،نود أن نلقي نظرة أقرب عىل كيفية حدوث ذلك .هناك 
بأنه عليهم أن يربحوا السماوات ،إما جزئياً أو كلياً .يعتقدون أنهم ينبغي أن يتبعوا هذا

مدركںى للسبيل الرائع الذي أتاحه هلِلَف لنا .يحاولون القيام بما
المسار الخاطئ ¨النهم غرى
هو مستحيل .كل من لم يحل يسوع فيهم بالروح القدس يحاولون هباءاً ،مهما طالت أو
¨
الىى يقدمون فيها الطاعة.
قرصت قائمة االشياء 
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يعلمنا الكتاب المقدس أننا ال يمكن أن نخلص باستحساناتنا الشخصية )أعمال
االيمان باهلل فقط .نقرأ  ىڡ )رومية »ِ :(٢٨ :٣إذًا نَ ْح ِس ُب أَ َّن
الناموس( ،ولكن من خالل Ó

وس» «.ال توجد نقطة تحتاج الرى كرى عليها بجدية
ِÓ
ان يَ َت َّ َ Ôرى ُر ِب ِÓ
االنْ َس َ
ون أَ ْع َم ِال ال َّن ُام ِ
اال َيم ِان ِب ُد ِ

±
أكرى ،أو تكرارها بشكل متكرر ،أو ترسيخها ىڡ أذهان الجميع أكرى من استحالة استحقاق
Ô
¨
±
ىسء من خالل أفضل أعماله الصالحة .إن الخالص هو من خالل
Ó
االنسان الساقط الي 
١٠١
االيمان بيسوع المسيح وحده«.
Ó

ال يوجد غىى عن الطاعة

¨
يع
»و َعل ُِّم ُ
أكد يسوع عىل أهمية الطاعة .فقد كانت كلماته اال 
وه ْم أَ ْن يَ ْح َفظُوا َج ِم َ
خرىة هيَ :
َما أَ ْو َص ْي ُتك ُْم ِب ِه) «.مىى  (٢٠ :٢٨يتحدث يسوع هنا بوضوح عن الطاعة .إن الوصايا ±
العرس،
الىى كتبها يسوع بيديه وأعطاها لموىس  ىڡ سيناء ،تتطلب طاعتنا .ذلك التوقع من هلِلَف،

يىل» :فكل عطاياه قد وعد بأن يعطيها
والذي يشهد له الكتاب المقدس ،قد لُخص كما 
١٠٢
لمن يتممون ±رسط الطاعة«.
¨


فلىك
كما نقرأ أيضاً ىڡ كتاب ُ
المعلم االعظم» :إن صفات هلِلَف موضحه ىڡ ±رسيعته ،
تكون  ىڡ وفاق مع هلِلَف يجب أن تكون مبادئ ±رسيعته هي نبع كل أعمالك» «.إن المسيح ال
كرسط الحياة ¨
١٠٣
الرسيعة .ولكنه بلغة ال تخطئ يقدم الطاعة لها ±
يقلل مطاليب ±
االبدية«.
»و ِبهذَ ا
يوضح لنا الرسول يوحنا أن الطاعة Ô
تخرىنا بما إذا كنا نعرف هلِلَف أم نجهلهَ :
ُ
َ
نَ ْع ِر ُف أَنَّ َنا ق َْد َع َر ْف َنا ُهِ :إ ْن َح ِف ْظ َنا َو َصايَا ُهَ .م ْن قَال» :ق َْد َع َر ْف ُت ُه« َو ُه َو ال َ يَ ْح َفظ َو َصايَا ُه،
»و َم ْن يَ ْح َف ْظ َو َصايَا ُه يَ ْث ُب ْت ِف ِيه َو ُه َو ِف ِيه.
َف ُه َو ك َِاذ ٌب َول َْي َس ال َْح ُّق ِف ِيه١) «.يوحنا َ (٤ ،٣ :٢
وح ال َِّذي أَ ْعطَانَا١) «.يوحنا .(٢٤ :٣
َو ِبهذَ ا نَ ْع ِر ُف أَنَّ ُه يَ ْث ُب ُت ِفي َناِ :م َن ُّ
الر ِ
كما أن الطاعة هي ±
هذ ِه ِه َي َم َح َّبةُ هلِلَفِ :أَ ْن نَ ْح َف َظ َو َصايَا ُه.
مؤرس لمحبتنا هلل» :ف َِإ َّن ِ
َو َو َصايَا ُه ل َْي َس ْت ث َِقيلَةً ١) «.يوحنا .(٣ :٥
¨
¨
خرىة،
ويوضح لنا الكتاب المقدس أن الطاعة هي عالمة للبقية الباقية ،كنيسة االيام اال 
ين
ُون َو َصايَا هلِلَفِ« )رؤيا ُ (١٧ :١٢
ين يَ ْح َفظ َ
»ه َنا َص ُ ْ Ôرى ال ِْق ِّد ِيس   َ
ںىُ .ه َنا ال َِّذ َ
واصفاً إياهم» :ال َِّذ َ
ُون َو َصايَا هلِلَفِ« )رؤيا .(١٢ :١٤
يَ ْح َفظ َ
¨


الحاىل» :النهضة
فيىى« ،وهو عىل االرجح أنجح واعظ إصالحي ىڡ عرصنا

قال »تشارلز 
١٠٤
ً
هي بداية جديدة لطاعة هلِلَف «.هناك أيضا اقتباس من دليل دراسة الكتاب المقدس
101
102
103
104

¨
هرىالد للطباعة ،(1999 ،ص18 .
إلن ج .هوايتÓ ،االيمان واالعمال) ،هاجرستاون ،مرىيالند :ريفيو أند 
¨
إلن ج .هوايت ،المعلم االعظم ،ص106 .
أعاله ،ص311 .
Cited in Unser größtes Bedürfnis (Our Greatest Need), Lüneburg: Werner E. Lange, 2011, S. 102.
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بتاريخ  ٣١أغسطس » :٢٠١١إن الطاعة ليست سبيال للخالص ،ولكنها ¨
باالحرى وسيلة Óالظهار
ً

المفديںى«.
نتائج وبركات الخالص  ىڡ حياة

الطاعة ىڡ ومن خالل المسيح

يمكننا أن نطيع فقط من خالل حلول يسوع فينا .هو وحده يستطيع أن يحقق ذلك من
)عرى  
يع
»م َع ك َْو ِن ِه ابْ ًنا تَ َعل ََّم الطَّا َعةَ ِم َّما تَأَل ََّم ِب ِهÔ «.
انيںى َ (٨ :٥
أجلناَ .
»و ِإ ْذ ك ُِّم َل َص َار ِل َج ِم ِ
َ
ين يُ ِط ُيعونَ ُهَ ،س َب َب َخال َ ٍص أبَ ِد ٍّي) «.عدد .(٩
ال َِّذ َ
كما يؤكد )أعمال الرسل  (٣٢ :٥عىل ذلك :هلِلَف يمنح الروح القدس لمن يطيعونه .هل
يعىى ذلك أن طاعتنا لوصايا هلِلَف هي ±رسط لفدائنا؟ ال ،عىل االطالق ،بل ¨

باالحرى ،يريد
Ó

االيمان وحده وإذ نسلك هذا
بولس أن يركز مرة أخرى عىل أن سبيل الفداء هو عن طريق Ó

مطيعںى هلل .حينئذ سوف يعمل من خالل الروح القدس بطريقة
السبيل ،علينا أن نكون
لىك نحيا كما يريدنا هلِلَف عن طيب خاطر.
معجزية ،
¨

َ
وس
هذا بالتحديد هو ما كتبه بولس الرسول ىڡ )رومية » :(٤ ،٣ :٨النَّ ُه َما ك َ
َان ال َّن ُام ُ
¨

َ
َان َض ِعيفًا ِبال َْج َس ِد ،فَاهللُ ِإ ْذ أَ ْر َس َل ابْ َن ُه ِ  ىڡ ِش ْب ِه َج َس ِد ال َْخ ِط َّي ِةَ ،وال ْج ِل
َع ِاج ًزا َع ْن ُه ِ ،ىڡ َما ك َ

ںى ل َْي َس َح َس َب
ال َْخ ِط َّي ِةَ ،د َ
السا ِل ِك   َ
ىك يَ ِت َّم ُحك ُْم ال َّن ُام ِ
وس ِفي َنا ،نَ ْح ُن َّ
ان ال َْخ ِط َّيةَ ِ ىڡ ال َْج َس ِدِ ،ل َ 
ْ
الْجسد ب ْل حسب الروح «.يقول هلِلَف» :وأَجع ُل روحي ىڡ داخلكُم ،وأَجع ُلكُم تَس ُلكُون ىڡ
َ ْ َ ُ ِ ِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ِ
َ َ ِ َ َ َ َ ُّ ِ

ُون ِب َها) «.حزقيال .(٢٧ :٣٦
ُون أَ ْحك َِامي َوتَ ْع َمل َ
ىصَ ،وتَ ْح َفظ َ
ف ََرا ِئ ِ 

العيش باستمرار ىڡ الروح

السلوك »حسب الروح «.معناه العيش باستمرار ىڡ الروح القدس .تظهر لنا هذه Þ
االيات
ُ

َ َ َ ُّ ِ

أن الطاعة الالزمة تتم من خالل حلول يسوع فينا ،وبالتحديد ىڡ أولئك الذين يسكن الروح
القدس فيهم .لقد أرسل هلِلَف ابنه لىك يتم من خالله حكم الناموس فينا .الحظوا أن Þ
االية

ال تقول أن حكم الناموس يتم من خاللنا ،ولكن فينا.

يح يَ ْح َيا ِ   َّىڡ«.
ما الذي يقوله بولس الرسول عن حياته ىڡ )غالطية (٢٠ :٢؟ » َفأَ ْح َيا ال َ أَنَا ،بَ ِل ال َْم ِس ُ

وحي
يؤكد بولس بكل وضوح أن المسيح يقود حياتهÔ .
يخرىنا هلِلَف ىڡ )حزقيال َ :(٢٧ :٣٦
»وأَ ْج َع ُل ُر ِ
ىڡ داخلكُم ،وأَجع ُلكُم تَس ُلك 

َ
ُون ِب َها«.
ِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
ُون أ ْحك َِامي َوتَ ْع َمل َ
ىصَ ،وتَ ْح َفظ َ
ُون ِ ىڡ ف ََرا ِئ ِ 
معىى Þ
هل 
االية واضح لنا؟ يريد هلِلَف أن يسكب روحه علينا وبذلك يجعلنا شعباً مطيعاً


يعتىى بطاعتنا من خالل الروح القدس.
لوصاياه .معىى ذلك أن هلِلَف سوف 
نرى هنا بوضوح أن الطاعة تتم من خالل الروح القدس وحلول المسيح فينا .إنها
طاعة نابعة من القلب .بدون هذه ±
الرسكة ،لن يمكننا سوى أن ننتج طاعة ظاهرية غرى
٧٨
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االنسان أن يبدو للناس  ىڡ مظهر الئق دون أن يكون متجدداً
كافية» .نعم ،قد يستطيع Ó


بنعمة هلِلَف ،وقد يُ ¨ ±
الغرى نظاماً جميال ً ىڡ حياته .وقد
حب النفوذ والرغبة ىڡ إعجاب 
نىس َّ
الرس وشبه ±
يؤدي االعتداد بالذات إىل تجنب ±
الرس »وقد يجود البخيل« ١٠٥«.ربما نشعر

االنسان الذي
بأننا يجب أن نحفظ وصايا هلِلَف بدافع الواجب ،أو ¨الننا
مطالبںى بذلك» .إن Ó
يحاول حفظ وصايا هلِلَف لمجرد شعوره بأنه ملزم بذلك – ¨
والنه يُطلب منه أن يفعل ذلك
تعترى مطاليب هلِلَف عبئاً ¨النها
– لن يحصل أبداً عىل فرح الطاعة .فهو ال يطيع .فعندما Ô
تقطع عنا رغائبنا وأميالنا فيمكننا أن نعلم أن مثل هذه الحياة ليست حياة مسيحية .إن
١٠٦
الطاعة الحقة هي تفاعل يبدأ  ىڡ الداخل«.

كيف يمكن أن يحل المسيح فينا؟
تبدأ العالقة مع يسوع بالتسليم التام له .وهو يستجيب لذلك بالوالدة الروحية )أنظر
المعطاه لنا من ِقبل هلِلَف ،تُحفظ من خالل التجديد
يوحنا  .(٢١ – ١ :٣تلك الحياة الجديدة ُ
¨
لالمتالء من الروح القدس
اليومي لعالقتنا مع المسيح .يتطلب االمر تكريسنا يومياً ،وطلبنا Ó
وح ِه ...
يومياً – أن ننتعش روحياً .بهذه الطريقة يحل يسوع فينا» .أَ ْن تَ َتأَيَّ ُدوا ِبا ْلق َُّو ِة ِب ُر ِ
اال َيم ِان ِ  ىڡ ُقل ُِوبك ُْم« )أفسس .(١٧ ،١٦ :٣
يح ِب ِÓ
ِل َي ِح َّل ال َْم ِس ُ

امتحنوا أنفسكم ¸لرىوا ما إذا كان المسيح حال فيكم
لىك نفحص ما إذا كان المسيح ٌ
»ج ِّربُوا أَنْف َُسك ُْمَ ،ه ْل
حال فيناَ .
يدعونا الكتاب المقدس 

َ
َ
َ
يح ُه َو
أَنْ ُت ْم ِ ىڡ ِÓ
اال َيم ِان؟ ْام َت ِح ُنوا أَنْف َُسك ُْم .أ ْم ل َْس ُت ْم تَ ْع ِرف َ
ُون أنْف َُسك ُْم ،أ َّن يَ ُسو َع ال َْم ِس َ
ںى؟« )٢كورنثوس .(٥ :١٣
ُوض   َ
ِفيك ُْمِ ،إ ْن ل َْم تَكُونُوا َم ْرف ِ


مؤهلںى؟ حيث أننا
مرفوضںى ،أو غرى
يريدنا هلِلَف أن ندرك حالتنا الروحية .مىى نكون




مملوئںى من الروح القدس ،فإننا
مقبولںى من خالل حلول يسوع فينا ،عندما نكون
نكون


مؤهلںى عندما تفتقر حياتنا لالمتالء من الروح القدس .يدعو الكتاب المقدس
نكون غرى

ذلك بالعقل الجسدي.
السرى تماماَ .إذا لم يكن بها وقود ،ما
مىى تكون سيارتنا غرى صالحة؟ عندما تتوقف عن 
االمام أو أن نشرىي الوقود .بالطبع سوف نمال¨
الذي يمكننا أن نعمله؟ إما أن ندفعها إىل ¨
السيارة بالوقود .بدون حلول يسوع  ىڡ قلوبنا من خالل الروح القدس ،تشبه طاعتنا شخصاً
يحاول دفع سيارة بدون وقود.
105
106

إلن ج .هوايت ،طريق الحياة ،ص50 .
¨
المعلم االعظم ،ص67 ،66 .
إلن ج .هوايتُ ،
٧٩
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هل يتضح لكم ±
»م ْن ل َُه
أكرى كم يسوع مهماً Óاليماننا وحياتنا؟ ال يمكن استبدال يسوعَ .
االبْ ُن َفل َُه ال َْح َياةُ١) «...يوحنا » .(١٢ :٥أَنَا ُه َو الط َِّر ُيق َوال َْح ُّق َوال َْح َياةُ .ل َْي َس أَ َح ٌد يَأِْ ىى ِإ َىل
Þ
اال ِب ِإال َّ ِ Ôىى) «.يوحنا  .(٦ :١٤نحن نحتاج ليسوع ،بدونه ال يمكن أن نخلص .لن يكون لنا
حياة مثمرة هنا ،ولن نحصل عىل الحياة ¨
االبدية.
هل تفهم كيف تتحقق الطاعة؟ نُظهر رغبتنا ليسوع من خالل التسليم اليومي وطلب
الروح القدس لىك يتمم الطاعة فينا .نفهم ذلك بشكل أفضل  
حںى نقرأ )١كورنثوس :١

يح يَ ُسو َع ،ال َِّذي َص َار َل َنا ِحك َْمةً ِم َن هلِلَفِ َو ِب ًّرا َوق ََد َاسةً َو ِف َدا ًء «.يرغب
س
ْم
ل
ا
ب
َ (٣٠
»و ِم ْن ُه أَنْ ُت ْم ِ َ ِ ِ
يسوع ويستطيع أن يحقق كل ذلك فينا .وعندما يقول الكتاب المقدس أن المسيح صار لنا

عىى بوضوح أن الهدف من ذلك هو أن نحيا  ىڡ الطاعة.
قداسةً  ،فذلك يُ 

¸
مىى نخ ُلص؟
االجابة عىل هذا السؤال هامة للغاية؟ عندما أخلُص بالفعل ،سوف يكون
تعترى Ó
لماذا Ô
¨
±
َ
ً
ً
لخالىص» .النَّك ُْم
لخالىص .ليست الطاعة رسطا مسبقا
تأىى كنتيجة
من الواضح أن
طاعىى 



َ
اال َيم ِانَ ،وذ ِلكَ ل َْي َس ِم ْنك ُْمُ .ه َو َع ِط َّيةُ هلِلَفِ .ل َْي َس ِم ْن أ ْع َمال ك َْيال َ
ونِ ،ب ِÓ
ِبال ِّن ْع َم ِة ُم َخل َُّص َ
يَ ْف َت ِخ َر أَ َح ٌد) «.أفسس (٩ ،٨ :٢
أخرىهم أنهم بالفعل مخلّصون .ومع
عندما كتب الرسول بولس إىل كنيسة أفسسÔ ،
¨

الر َج ِاء َخل َْص َنا «.لنا الحرية أن نبقى مع هلِلَف أو بدونه.
ذلك ،كتب ىڡ رومية » ٢٤ :٨الَنَّ َنا ِب َّ
بعد أن ننال الخالص )بالرجاء( يكون شغلنا الشاغل هو الثبات  ىڡ يسوع حىى نهاية

بااليمان )أفسس  (٨ :٢وبعد ذلك ،من المهم ان
الثاىى .لقد خلصنا Ó
حياتنا أو حىى مجيئه 

)كولوىس  (٦ :٢أن
الر َّب ْاس ُلكُوا ِف ِيه«
نبقى ىڡ هذا Ó
االيمانَ » .فك ََما ق َِب ْل ُت ُم ال َْم ِس َ
يح يَ ُسو َع َّ


يىل
النقطة الهامة هنا هي الثبات ىڡ يسوع من خالل التسليم .كتب »دينيس سميث« ما 
عن الثبات  ىڡ المسيح» :إن الثبات فيه ليس عمال ً نقوم به ±
كرس ٍط مسبق لخالصنا .وإنما
١٠٧
لىك يعمل كل ¨ ±
ىس من أجلنا ،وفينا ،ومن خاللنا«.
هو قبولنا بالسماح له 

يعترى تسليمنا التام رصورياً؟ وما الفائدة منه؟
لماذا Ð

االنانية .إن ¨
يتعلق تسليمنا التام بخالصنا من طغيان ¨
االنانية هي سبب كل مشاكلنا.
¨
¨
الىى تواجه كل شخص هي ذاته .تتعرض أنانيتنا
يقول أحد االمثال :إن المشكلة اال Ôكرى 

بالغرىة ،إلخ.
Ó
باالهانة Ó
لالساءة ،وتشعر Ó
واالستياء ،وترغب ىڡ فرض سيطرتها ،وتشعر 
هرىالد
 107دينيس سميث ،أربعون يوماً :صالة وتأمالت لتجديد اختبارك مع هلِلَف ،الكتاب ) 2هاجرستاون ،مرىيالند :ريفيو أند 
±
للنرس ،(2011 ،ص35 .
٨٠
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تغيرىاً شامال ً
»غرى أن هلِلَف تعاىل يريد شفاءنا ويرغب ىڡ تحريرنا ،وهما أمران يستوجبان 



يصرىان إال بتسليم قلوبنا هلل تسليماً تاماً ...جاعال ً
ىڡ صفاتنا وتجديداً كامال ً ىڡ طبيعتنا وال 
لىك يعمل
أمامنا ذروة Ô
الىى نبلغها بنعمته ،وداعياً إيانا أن نبادر بتسليم أنفسنا له 
الطوىى 
¨


فينا إرادته ويتمم فينا مشيئته .فاالمر مفوض لنا أن نختار بںى بقاءنا ىڡ عبودية الخطية،
١٠٨

وبںى التمتع بحرية مجد أوالد هلِلَف«.
إن الحياة تحت سلطان الذات هي حياة العبودية للخطية .أما الحياة مع المسيح
الطںى الموجود بںى
الحال فينا هي الحياة بحرية مجد أوالد هلِلَف .يمكن للفخاري أن يشكل  
يديه فقط .لذلك ،فإن تسليمنا ىڡ غاية ¨
االهمية.

بعد تسليمنا ،يأىى ثباتنا ىڡ المسيح .وعندما نثبت فيه ،فسيستمر خالصنا مدى ¨
االبدية.


مع ذلك ،سوف ندخل بعداً جديداً كلياً بعد المجئ 
الثاىى ليسوع.


الطاعة الكتابية

ال تتعلق الطاعة الكتابية باالستحسانات أو الرى ¨
لطاعىى هلل،
باالعمال .إنها نتيجة طبيعية
Ó
Ô


وعالقىى بالمسيح .الطاعة الكتابية ىڡ المسيحي المتجدد ،المملوء
وخالىص،
وخضوعي له،


¨
يعرى عنها باالعمال .تمنحنا الطاعة من خالل الروح
من الروح القدس ،ما هي إال محبة هلل Ô
القدس سعادة ورسور.
»كل طاعة حقيقية تنبع من القلب .لقد كان المسيح يعمل بقلبه .وإذا نحن رضينا فهو

تصرى قلوبنا وأفكارنا  ىڡ حالة وفاق وانسجام مع
سيدمج نفسه ىڡ أفكارنا وأهدافنا ،وبذلك 

االرادة
إرادته حىى إذ نطيعه ال نكون سوى منفذين لبواعثنا
ومحققںى لرغباتنا .وإذ تكون Ó

١٠٩
نقية ومقدسة ستجد أن أعظم وأسمى رسورها هو ىڡ القيام بخدمة هلِلَف«.
¨
خرىنا هلِلَف
يجب أن يكون االمر واضحاً لنا أننا ال نستطيع أن نطيع بقدرتنا الشخصية .يُ Ô
عن شعب إرسائيل» :لم تكن لديهم فكرة صحيحة عن قداسة هلِلَف ،أو عن ±رس قلوبهم
١١٠
العظيم ،وعجزهم التام  ىڡ أنفسهم ،عن تقديم الطاعة ±لرسيعة هلِلَف«.
ال يمكننا أن نحفظ وصايا هلِلَف معتمدين عىل قوتنا الشخصية .رس الطاعة هو حلول
يسوع فينا من خالل س 
كىى الروح القدس .إن كنا بالفعل نحب يسوع ونثق به ،وإن كان
ُ
ً
يحل فينا من خالل الروح القدس ،فإن الطاعة ستجلب علينا فرحا عظيماً .عندما يحل
±
يسوع فينا ،فإنه يُثبت ±رسيعته  ىڡ قلوبنا .هذا الناموس هو ناموس الحرية ،الوصايا العرسة
)يشوع .(١٢ :٢
108
109
110

إلن ج .هوايت ،طريق الحياة ،ص38 ،37 .
¨
إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،ص657 .
¨
Þ
إلن ج .هوايت ،االباء واالنبياء ،ص327 .
٨١

29/06/2021 5:31 PM

Abide in Jesus-AR.indd 81

Abide in Jesus-AR.indd 82

29/06/2021 5:31 PM

الطاعة من خالل يسوع | الفصل الرابع ،الجزء ¨
االول

دليل التأمالت الشخصية والنقاش
بااليمان ،وكيف يمكن فهمها؟
 .١ما هي الطاعة Ó

للتغيرى؟
 .٢كيف ومىى أنال الخالص؟ هل هذا الخالص غرى قابل


¨
الىى نفعلها أو نمتنع عنها؟
 .٣ما هي النتائج الطبيعية Ó
لاليمان  Ô
الكتاىى فيما يتعلق باالشياء 

¨
بااليمان؟
 .٤هل يتوقع هلِلَف م ّنا شيئاً ما؟ ما هو الدور الذي تلعبه االعمال فيما يتعلق Ó

وقت الصالة الخاص بنا

 ٠اتصل ±برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
 ٠قم بالصالة مع ±رسيكك.
 .١من أجل فهم أعمق للخالص والطاعة.
الىى تنبع من عالقتنا مع هلِلَف.
 .٢من أجل السعادة 
 .٣من أجل  
الكتاىى بالخالص.
اليقںى Ô

 .٤من أجل محبة هلِلَف المرىجمة ىڡ ¨
االعمال.

 .٥من أجل الفهم الصحيح لمحبة هلِلَف وقداسته.

٨٣
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الثاىى
الفصل الرابع – الجزء 

كيف تعمل الطاعة من خالل "يسوع ّ
يف"؟
خطة هللا :التعاون بني هللا واإلنسان
العرس
معجزة الطاعة ىڡ ُ

والىى صنع فيها يسوع أول معجزاته .تحويل الماء
جميعنا نعرف قصة ُعرس قانا الجليل ،
عصرى عنب .ما الذي حدث هناك؟
إىل خمر ،غرى مختمر ،يمكننا أن نطلق عليه 
وأخرىت يسوع بذلك .ولكن يسوع لم
سمعت مريم ،أم يسوع ،أن الخمر قد نفذ Ô
الىى توقعتها .ومع ذلك ،افرىضت أن يسوع سوف يساعد عىل أي
يستجب لها بالطريقة 

»م ْه َما ق ََال َلك ُْم ]يسوع[ فَاف َْعلُو ُه) «.يوحنا ،(٥ :٢
حال ىڡ هذا الموقفÔ ،
فأخرىت الخدامَ :
وبذلك بنت مريم ثقة الخدام بيسوع.
عندما قال يسوع أخرىاً¨ ¨ :
ان َما ًء« قرروا أن يفعلوا ذلك بالتحديد .بعد ذلك

»امالُوا اال َ ْج َر َ
ْ
¨
قال لهم» :استقُوا Þ
اال َن َوق َِّد ُموا ِإ َىل َ ِرئ ِيس ال ُْم َّتك َِإ «.وفعلوا ذلك) .االعداد .(٨ ،٧
َْ


يىل :إذ اكتسب الخدام ثقة ىڡ يسوع ،قرروا أن يطيعوا أوامره عن
نريد الرى كرى عىل ما 
طيب خاطر .
بمعىى آخر ،كان استعدادهم وقرارهم هم خطوات  
ممرىة للطاعة – بتنفيذ
حول يسوع الماء إىل ±
مرسوب لذيذ .وقام بأول
ما طلبه يسوع .ومن خالل طاعتهمّ ،
معجزاته.
ما هي الخطوات الفردية؟

من خالل تعليماتها ،بنت مريم ثقة الخدام ىڡ يسوع.
عرى الخدام عن ثقتهم واستعدادهم بتنفيذ ما قاله يسوع.
ّÔ

لم يكن لمريم أو للخدام أي دور ىڡ تحويل الماء فعلياً إىل خمر .لقد قام يسوع
وحده بهذه المعجزة.
التجهرىية؟ من المهم أن نثق ىڡ

ولكن هل كانت ستتم المعجزة بدون هذه الخطوات

عرى عن ذلك باتخاذ خطوات الطاعة.
يسوع ،وأن نضع إرادتنا واختياراتنا تحت ترصفه وأن نُ Ô
من خالل ذلك ،سيقوم يسوع – وحده – بالمعجزة .وهو وحده أيضاً يصنع معجزة
االيمان .ال َِّذي ]يسوع[ َص َار َل َنا ِحك َْمةً ِم َن هلِلَفِ َو ِب ًّرا َوق ََد َاسةً
الطاعة فينا .هكذا تعمل طاعة Ó
الىى نتخذها
َو ِف َدا ًء١) «.كورنثوس  .(٣٠ :١إن قرارنا بقبول مشيئته والخطوات االستعدادية 
والىى يصنعها يسوع  ىڡ حياتنا.
تجاه الطاعة ،هم مفاتيح باب معجزة الطاعة ،
٨٤
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واالنسان
التعاون بںى هلِلَف Ì

±ترسح إلن هوايت كيف عملت خطوات الطاعة  ىڡ حياة دانيال» :وبينما كان هلِلَف يعمل  ىڡ
)فيلىى  (١٣ :٢كانوا هم يتممون
دانيال ورفقاءه »أَ ْن تُ ِر ُيدوا َوأَ ْن تَ ْع َملُوا ِم ْن أَ ْج ِل« مرسته  Ô

االلهي الذي بدونه ال يمكن إحراز أي نجاح حقيقي.
وىڡ هذا أُعلن مبدأ التعاون Ó
خالصهم .
فالمسعى ±
االنسان الجهد  ىڡ سعيه فإن
البرسي ال يُجدي شيئاً بدون قوة هلِلَف ،وما لم يبذُ ل Ó
فلىك نمتلك نعمة هلِلَف علينا أن نبذل قصارانا
مجهود هلِلَف ال يُجدي فتيال ً بالنسبة 
لكثرىين .

لىك نريد ونعمل ،ولكنها ال تُعطى لنا
ىڡ القيام بدورنا .فنعمته تُعطى لنا لتعمل فينا 
لتكون بديال ً عن جهودنا...
 ...وإذ يمنحهم من روحه فهو يعضد ويقوي كل غاية حقيقية وكل عزم نبيل .والذين

كثرىة ...فبقوته يمكنهم أن ينترصوا
يسرىون ىڡ طريق الطاعة البد أن تواجههم معطّالت 

١١١
عىل كل تجربة ويقهروا كل الصعاب«.
١١٢

±
االلهية والجهود البرسية«.
»إن هلِلَف يرغب ويريد أن يتم التعاون والمشاركة بںى قوته Ó
فينىل«» :يجلب العمل مع هلِلَف سعادة عظيمة وشعور بالرضاء«.
كتب »مارك 

ما هو الدور الذي نقوم به؟ وما هو دور يسوع فينا؟


لىك نريد وأن نعمل .فهو يخلق بداخلنا
 .١نقرر أن نقوي ثقتنا ىڡ يسوع ،والذي يعمل فينا 
مناخ االستعداد ،وسنعرف ما الذي علينا القيام به .ولكنه ينتظر قرارنا.
 .٢مسؤليتنا هي أن نقرر أن نتبع إرادة هلِلَف .حيث أن هلِلَف يحرىم شخصياتنا ورغباتنا تماماً،
يمكنه أن يتدخل فقط  
حںى نتخذ قرارنا أوالً .إنه ينتظر ذلك.

نعرى عنه من خالل خطواتنا تجاه
 .٣مسؤليتنا أن نجعل قرارنا بالثقة ىڡ يسوع مرئياً وأن Ô
الطاعة .تتفاوت خطوات الطاعة تلك بشدة من حيث قيمتها.
 .٤يصنع هلِلَف الجزء الهام وحده ،وهو يساعدنا أيضاً  ىڡ تنمية ثقتنا واستعدادنا .ولكن
علينا أال ننىس أن هناك فرقاً  
بںى محاولة إتخاذ القرار وخطوات الطاعة معتمدين عىل
قوتنا الشخصية ،أو أن نقوم بذلك من خالل قوة هلِلَف .الجزء الخاص بنا يتم عن
طريق قوة هلِلَف ،عندما يحل يسوع فينا من خالل الروح القدس .يجعل ذلك الطاعة
أمراً مبهجاً ،سواء ىڡ ¨
١١٣
الكبرىة«.
االمور
الصغرىة أو 

ُ

111
112
113
(1984

¨
إلن ج .هوايت ،االنبياء والملوك ،ص320 .
إلن ج .هوايت ،ستنالون قوة 2 ،يناير ،ص10 .
¨

السبتيںى،
سرىينج ،مرىيالند :المجمع العام لالدفنتست
فينىل ،قرارات :إقناع الناس من أجل المسيح )سيلفر Ô
مارك 

٨٥
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أسئلة
هناك أراء متباينة حول من الذي يجعل الطاعة أمراً ممكناً .البعض يعتقد أن الطاعة هي
ثمرة التعاون  
واالنسان .بينما يقول آخرون أن هلِلَف وحده أو المسيح وحده يقوم
بںى هلِلَف Ó
¨
بذلك .فكيف يعمل االمر؟

كثرىون  ىڡ وقت يسوع كانوا يعتقدون أن معرفة الحق وحدها تكفي .نقرأ ىڡ كتاب

¨

±
مشتهى االجيال» :إن أعظم خداع للعقل البرسي ىڡ أيام المسيح كان اعتقاد الناس أن
١١٤
الرى«.
يكون Ô
مجرد الموافقة عىل الحق ّ
لىك
سلىى ،ولكنه يتوقع م ّنا أن نتفاعل معها ،
ال يتوقع هلِلَف منا أن نقبل إرادته بشكل  Ô

عىى ذلك أنه من خالل وجود يسوع  ىڡ قلوبنا نتخذ قرارا إيجابياً وننفذه بشكل
نُفعلها .يُ 

االيمان.
]االنسان[
لىك يلبس الدرع ،وأن يجاهد الجهاد الحسن ىڡ Ó
عمىل» .إنه Ó
ٌ
مختار 

لىك يتحىل
الىى جعلها هلِلَف متاحة له ...إنه
الوسائل
يستخدم
لىك
مختار
إنه
ٌ
ٌ
مختار 


١١٥
بااليمان دائماً» «.ال تدعوا أي شخص يقنعكم بأن Óاالنسان له دور ضئيل ،أو ال دور له
Ó
¨

االنسان بدون
االطالق ىڡ عمل االنتصار العظيم ،الن هلِلَف ال يصنع شيئاً من أجل Ó
عىل Ó
االنسان أن يعمل مع هلِلَف من البداية وحىى النهاية ...إن التعاون مع
تعاونه ...عىل Ó

عىى النرصة...
المسيح يُ 
»ال تدع فكرة أن هناك القليل أو ال ¨ ±
االنسان عمله أن
االطالق مما يستطيع Ó
ىس عىل Ó
تترسب إىل عقلك ،ولكن ¨
باالحرى علم االنسان أن يتعاون مع هلِلَف ،لىك يكون ناجحاً ىڡ
Ó


١١٦
انتصاره«.
¨
عندما ندرك دور قرارنا والخطوات االستعدادية ،سوف يكون من الواضح لنا أن االمر
هو تعان  
االنسان ،عىل الرغم من أن الخطوات االستعدادية تُتخذ أيضاً بقوة هلِلَف
بںى هلِلَف Ó
عندما يحل يسوع فينا عن طريق الروح القدس.
االنسان
بحسب
معرفىى ،هذه هي وجهة النظر الصحيحة ،حيث أن هلِلَف يحرىم رغبة Ó

االنسان موافقته من خالل خطوات الطاعة .من الواضح
وال يعمل بدون موافقته .يُظهر Ó
وبالتاىل ندرك من له
أن هلِلَف يقوم بالجزء الصعب .علينا أن نرى كل مراحل تلك العملية،

واالنسان – يعمالن سوياً.
دور فيها – هلِلَف Ó
بںى هلِلَف واالنسان ىڡ معركة شعب إرسائيل مع العماليق ىڡ

Ó
نجد مثاال ً جيداً للتعاون 


الصحراء )أنظر خروج  .(١٦ – ٨ :١٧حارب يشوع وجيشه ،ولكنهم انترصوا بفضل صالة
موىس ،بمساعدة هارون وحور.
114
115
116
٨٦
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¨
إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،ص293 .
إلن ج .هوايت ،شهادات للخدام ،وكارزي Óاالنجيل )نامبا ،إيداهو :باسيفيك ±
للنرس ،(2003 ،ص454 .
إلن ج .هوايت ،حياة جديدة )النهضة وما بعدها( )بايسون ،أريزونا :كتب أوراق الخريف ،(1972 ،ص39 ،38 .

الفصل الرابع

الطاعة من خالل يسوع

Abide in Jesus-AR.indd 86

أحجام مختلفة لخطوات الطاعة
مريم ،أم يسوع.
تعرى
»جرىائيل« لمريم عن والدة يسوع ،لم يكن بوسعها سوى أن Ô
عندما أعلن المالك Ô
َ
َ
الر ِّبِ .ل َيك ُْن ِ ىل َكق َْو ِلكَ ) «.لوقا  (٣٨ :١فيما
عن خضوعها Óالرادة هلِلَف .قالتُ :
»ه َوذَا أنَا أ َمةُ َّ

±
ىسء سوى أن تنتظر تدخل هلِلَف .ىڡ تلك
هو أبعد من ذلك ،لم يكن بإمكانها القيام بأي 
اللحظة ،كانت تستطيع فقط أن تعطي موافقتها أو رفضها .وقد جلبت موافقتها عىل إرادة
تغيرىات عظيمة  ىڡ حياتها ،ومن وجهة النظر ±
كبرىة أيضاً .كما
البرسية ،جلبت مخاطرة 
هلِلَف 

خضوع تام.
نرى ،عاشت مريم ىڡ
ٍ
â
الرىص
العرسة Ð
أىى ±
الرىص إىل يســوع وهم يرصخون» ،يَا ُم َعل ُِّم ْ ،ار َح ْم َنا!« رأي يســوع إيمانهم
العرسة Ô
ُون َط َه ُروا) «.لوقا
واســتجاب لهــم »اذ َْه ُبوا َوأَ ُروا أَنْف َُسـك ُْم ِل ْل َك َه َن ِة«َ .و ِف َيما ُهـ ْـم ُم ْنط َِلق َ
.(١٤ ،١٣ :١٧
أظهر أولئك الرجال ثقتهم وقرارهم بأن ذهبوا عىل الفور .لم يذهب يسوع من
أجلهم .هل نالوا الشفاء بسبب ذهابهم؟ بالطبع ال ،لقد نالوا الشفاء ¨الن يسوع شفاهم
بحسب ثقتهم وطاعتهم .لم يكن لهم أي فضل  ىڡ شفاءهم فعلياً .ومع ذلك ،فتحت
الىى صنعها
ثقتهم،

والتعبرى عن هذه الثقة من خالل خطوات الطاعة ،الباب للمعجزة 
يسوع معهم .صنع يسوع وحده المعجزة.
شفاء نُعمان
النىى هي:
تذكروا كيف ُشفي نعمان من برصه؟ كانت تعليمات هلِلَف من خالل إليشع  Ô
 ¨
جع ل َْح ُمكَ ِإل َْيكَ َوتَ ْط ُه َر٢) «.ملوك  (١٠ :٥كان
»اذ َْه ْب َوا ْغ َت ِس ْل َس ْب َع َم َّر ٍات ِ ىڡ اال ُ ْر ُد ِّن ،ف  َ َْرى َ
نُعمان غاضباً من هذه التعليمات .وفقط بعدما أقنعه ُخدامه بالقيام بذلك ،كانت له
باالمر .لم يمنحه هلِلَف الشفاء لىك يذهب ويغتسل ىڡ نهر ¨
الثقة الكافية للقيام ¨
االردن.


وبعدما اغتسل نُعمان  ىڡ الماء سبع مراتُ ،شفي من برصه .هل نال الشفاء بسبب اغتساله
الىى صنعها كنتيجة Óاليمانه الضئيل هي الخطوات
سبع مرات؟ كال ،كانت خطوات الطاعة 
االيمان باهلل ،حىى لو كان ضئيالً،
الىى أتاحت الشفاء من عند هلِلَف .نرى مرة أخرى أن Ó


االيمان يقودان إىل معجزة إلهية .لم يكن لنعمان أي دور ىڡ هذه المعجزة.
وخطوات Ó
ولكن بدون خطواته االستعدادية ،لما حدثت المعجزة.

٨٧
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هرىشمان
رودي وماري آنا 
¨
بعد الحرب العالمية الثانية ،كان هناك زوجان كانا قد تعمدا للتو وانضما لكنيسة االدفنتست


صغرىة بالقرب من »باد إيبلينج«  ىڡ ألمانيا .كانت »ماري آنا«
السبتيںى ،وكانا يقيمان ىڡ بلدة 
تنتظر مولدوهما ¨
االول واضطرت إىل التوقف عن العمل كمدرسة ¨السباب صحية.
كان »رودي«  ىڡ سعيه للحصول عىل عمل يذهب إىل ميونيخ يومياً لعدة أسابيع
متتالية ،ولكن بدون جدوى .بدأت مدخراتهم  ىڡ النفاذ ،حىى أصبح لديهم ما ال يزيد عن
¨
باالضافة إىل ذلك ،كان لديهم ظرف به نقود هلل.
ستة ماركات )العملة االلمانية آنذاك(Ó .
كانت تلك النقود هي عشورهم ،وقد وضعاها جانباً .ما الذي ينبغي عليهما فعله؟

لىك نستخدم
مجر بںى 
قالت »ماري آنا«» ،يا رودي ،عندما ينفذ م ّنا المال ،سوف نكون ّ
مال الرب .من ¨
االفضل أال نحتفظ به ىڡ  
المرىل .عندما تستقل القطار إىل ميونيخ غداً ،خذ

المال معك واعطه ¨المينة صندوق الحقل هناك«.
وهذا ما فعله رودي .
أحرص المال إىل أمينة الصندوق .سألته أمينة الصندوق عن
حالهما± ،
فرسح لها الوضع .أجابته انتظر لحظة ،وقامت باجراء مكالمة تليفونية .ثم
أجابته ،أعتقد أننا قد وجدنا وظيفة لك .اذهب إىل هذا العنوان واسأل عن السيد .باور.
»هرىشمان« عشورها
بعد ذلك بنصف ساعة حصل رودي عىل وظيفة .أرجعت عائلة 
١١٧
رغم ضائقتهم المالية .أظهروا إيمانهم باتخاذهم خطوات الطاعة ،حينئذ تدخل هلِلَف.
âرسكة سياحة ىڡ جزيرة جوام
اعتنق زوجان ،كانا يمتلكان ±رسكة سياحة  ىڡ جزيرة جوام ،الديانة المسيحية .تعمدت
الزوجة أوال ً ثم تالها الزوج  ىڡ عام  .٢٠٠٤كانا يستعدان للسبت بروح الصالة  ىڡ ±رسكتهما.
قاما بالغاء كل خدماتهما مع الفنادق  ىڡ السبوت .وقدم الزوج ±رسحاً عن ذلك لوكالء
الكثرى
السياحة ،والفنادق ،ووكالء البيع الذين كانوا يتعاملون مع ±رسكتهما .كان رد فعل 
من عمالءهم هو أنهم سوف يضطروا إىل نقل مشاريعهم إىل ±رسكات سياحة أخرى ،كانت
تتنافس مع هذان الزوجان .شعر الموظفون  ىڡ ±
الرسكة بالخوف من فقدان وظائفهم .كان
ذلك القرار بمثابة ُحكم باالعدام ±
للرسكة .ولكن استمعوا لما قاله آخانا» :ال أزال أتذكر
االول الذي أغلقنا فيه عملنا .ىڡ مساء يوم الجمعة ،قمنا بتشغيل ألة الرد ¨
السبت ¨
اال ىل

¨

تغرى الطقس
عىل الهاتف للرد عىل طلبات الحجز .ىڡ السبت االول الذي أغلقنا فيه ،
¨


وىڡ المساء وجدنا ألة الرد
بشكل غرى متوقع وبدأت االمطار تهطل ىڡ سيول طوال اليوم .
االىل مملوءة بالحجوزات ليوم ¨
¨
االحد .كان الطقس يتبع النمط ذاته عىل مدار الستة أشهر

117
٨٨
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التالية :فقد كان المناخ رائعاً ىڡ أيام الجمعة ،ثم تهطل ¨
االمطار  ىڡ سيول  ىڡ أيام السبت،

ويعود الطقس الجيد مرة أخرى ىڡ أيام ¨
١١٨
االحد .لقد 
اعتىى هلِلَف بنا«.

كان دور الزوجان  ىڡ هذه المعجزة هو الثقة  ىڡ هلِلَف واتخاذ الخطوات االستعدادية .أما
الىى تلت ذلك تمت فقط بقوة هلِلَف وحده.
المعجزة 
االنسان مع إرادة هلِلَف فهي تصبح مقتدرة .وكل ما
دعونا نتذكر ذلك» :وإذ تتعاون إرادة Ó
١١٩
تصرى إمكانيات «.لقد وعد هلِلَف
يمكن أن يعمل بأمره يمكن أن يتم بقدرته .وكل ملزماته 
بااليمان – العيش بحسب ثقتنا  ىڡ هلِلَف وتسليمنا له.
Ôبرىكات عظيمة للطاعة Ó

لماذا الطاعة هي لمصلحتنا؟

لقد أراد هلِلَف أن تكون الطاعة هي السبيل ¨
االمثل لنا .نقرأ  ىڡ )إرميا » :(٢٣ :٧بَ ْل ِإنَّ َما
¨
ون ِ ىل َش ْع ًباَ ،و ِس  ُرىوا
ُون َلك ُْم ِإل ًهاَ ،وأَنْ ُت ْم تَكُونُ َ
أَ ْو َص ْي ُت ُه ْم ِبهذَ ا اال َ ْم ِر قَا ِئ ًالْ :اس َم ُعوا َص ْوِ ىى َفأَك َ
ىڡ ك ُِّل الطَّريق الَّذي أُوصيكُم به ليحسن إلَيكُم «.كل ¨
االطباء يؤكدون أن الدواء قادر عىل
ِ ِ ِ
ِ ْ ِِ ُِ ْ َ َ ِ ْ ْ
ِ

يعىى ذلك أنه علينا أن نتبع ارشادات الطبيب إذا كنا نريد
بوعي .
الشفاء فقط إذا تم منحه ¨ ٍ
¨
ً
أن ننال الشفاء .ال يمكن المهر االطباء أن يكون نافعا إذا لم تُتبع ارشاداته بعناية .الطاعة
ليست مجرد نتيجة منطقية لثقتنا وتسليمنا وحسب ،ولكن الطاعة هي أيضاً لصالحنا،
حيث أن وصايا هلِلَف جميعها قد أُعطيت لمصلحتنا.

الرىية؟ )أنظر سفر العدد  (٩ – ٤ :٢١عندما كان
ما الذي حدث مع الحية النحاسية ىڡ Ô
الناس ينظرون إىل الحية كما أمرهم هلِلَف ،كانوا ينالون الشفاء ¨النهم أظهروا إيمانهم باهلل
عن طريق النظر إىل الحية .هلِلَف وحده منحهم الشفاء.
ور ل َْم تُ َر بَ ْع ُد َخ َاف ،ف ََب  َىى ُفلكًاْ
بنفس الطريقة»ِ ،ب ِÓ
وح ل ََّما أُ ِ
اال َيم ِان نُ ٌ
وح َي ِإل َْي ِه َع ْن أُ ُم ٍ
)عرى  
انيںى  .(٧ :١١كان بناء الفُلك هو نتيجة لثقة نوح باهلل ،وقد أظهر أن
ِل َخال َ ِص بَ ْي ِت ِهÔ «.

إيمانه حقيقي .فقد استثمر كل ثروته ووقته ىڡ هذا البناء ،وبالتأكيد لم يندم عىل ذلك.
ألم تكن طاعته لمصلحته؟ لم يكن يعرف مسبقاً ،ولكنه عاش  ىڡ الرجاء .هناك شيئاً
واضحاً ،تم بناء هذا الفُلك بقوة هلِلَف وإرشاده.

آراء فردية

¨
لالسف ،يُنظر اليوم إىل فرائض هلِلَف بنظرة غرى متوازنة .تُعلَم ±رسيعة هلِلَف عىل أنها وصايا
كاسرىباور ،الرب 
أمںى) ،براوناو /النمسا :حقوق الطبع بريجيت كيندر .(2013 ،تم ±نرس تقريراً ً
كامال عن هذا
 118ستيف Ô
االختبار ىڡ نبذة العمل المرسىل باللغة ¨
المرسىل( رقم  ،40مارس آذار /إبريل نيسان .2014
)الخطاب
لمانية
اال


 ¨
المعلم االعظم ،ص258 .
 119إلن ج .هوايتُ ،
٨٩
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وأخرىاً ،وعود لنا .تُظهر لنا
مرىمتة يفرىض علينا طاعتها .ومع ذلك فإن وصايا هلِلَف هي ،أوال ً 

متصلںى معه من خالل عالقة تتسم
±رسيعة هلِلَف ما يمكن أن يحققه  ىڡ حياتنا عندما نكون
بالثقة والمحبة.
±
الىى يمكننا من خاللها
وصايا هلِلَف هي رسيعة Ô
الرىكات .الطاعة هي بساطة العقلية 
االلهية للقيام بأعمالنا اليومية .عندما ننظر إىل الطاعة من
الحصول عىل الحكمة والقوة Ó

±
هذا المنطلق ،فإن مخاوفنا تتالىس ونرى سعادتنا ىڡ الطاعة.

الطاعة ،عطية من هلِلَف


عىى ذلك أن الطاعة هي عطية .وإذا نظرنا إىل الطاعة
عندما يُنتج يسوع الطاعة فينا ،يُ 
عىل أنها عطية ،سوف يساعدنا ذلك عىل تجنب خطرين .١ :خدعة »النعمة الرخيصة« و.٢
الميول إىل الناموسية 
المرىمتة.

تعىى »النعمة الرخيصة« عادة أن الشخص ينال الخالص عندما يقبل يسوع ،بدون

¨
الحاجة إىل الطاعة .يدعي أولئك االشخاص أن الناموس قد أُلغي إذ لم نستطع إتمامه عىل
أي حال .هذا ما يعتقده المسيحيون الجسديون .ولكن بقوة هلِلَف نريد ،ونستطيع أن نطيع.
ومن ناحية أخرى ،هدف اكتساب ملكوت هلِلَف ،ليس فقط مجرد فخ وحسب ،ولكنه
أيضاً – إذا عومل بجدية – يصبح عبئاً ثقيالً .هذا هو فخ الناموسية.
عندما يُنتج يسوع الطاعة فينا ،بما ±
يتماىس مع قرارنا ورغبتنا ،سوف نرى أن الطاعة
¨
أمر هام ،وسوف ندرك أنه التوجد  ىڡ الطاعة أية استحسانات ،النها قد ُمنحت لنا
هي ٌ
١٢٠
كعطية.
±
ً
الطاعة هامة كنتيجة ،وكثمر لعالقتنا مع هلِلَف وخالصنا ،ولكنها ليست رسطا مسبقاً.
يمكن للجميع أن يأتوا إىل يسوع بدون أية ±رسوط مسبقة ،فقط عىل وضعه /وضعها
الحاىل .ولكن لن يبقى أحد عىل وضعه .هل يمكننا أن نصدق أن اللص ،بعدما تاب ونال

الخالص – يعود مرة أخرى لرسقة الناس؟

وضع أنفسنا واهتماماتنا بںى يدي هلِلَف
نعترى
من المهم أن نتخىل عن أنفسنا وعن مخاوفنا وأن نعهد بهم لقيادة هلِلَف .علينا أال Ô
أنفسنا  
مهمںى للغاية .ينطبق ذلك عىل كل نواحي حياتنا .البد أال نحجب أي ¨ ±
ىس ،هل


ىس  
يجب أن نحجب شيئاً ما ىڡ  
حںى أننا يمكننا أن نضع كل ¨ ±
وقويتںى –
عظيمتںى
بںى يدين

يدي هلِلَف؟ هل سيكون ذلك عمال ً ذكياً؟
120
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يعتىى هلِلَف بنا ،وأن يسدد احتياجاتنا ،وأن يحمينا من أعداءنا ،وأن يقودنا
إن كنا نريد أن 
¨

الىى يختارها
إىل الطريق االفضل ،فمن المنطقي أن نتبع صوته وأن 
نسرى ىڡ الطريق 
الر ِّب ِبك ُِّل َقل ِْبكَ َ ،و َع َىل َف ْه ِمكَ ال َ تَ ْع َت ِم ْد  ِ .ىڡ ك ُِّل ط ُُر ِقكَ ا ْع ِرف ُْهَ ،و ُه َو يُق َِّو ُم
لنا» .تَ َوك َّْل َع َىل َّ
ُس ُبلَكَ ) «.أمثال (٦ ،٥ :٣
¨

فالكثرىين من ســائقي الســيارات
يمكننا أن نفهم تلك النصيحة جيداً ىڡ هذه االيام.

¨
يســتخدمون اليوم نظام تحديد الطريق ¨

اال ىل ] .[GPSنعتمد ىڡ ذلك عىل النظرة االوســع

التفكرى قد تعطلت .وبالتأكيد ال تزال مهمة
يعىى أن قدرتنــا عىل

للنظــام .ولكــن ذلك ال 

خرىنا
لىك يُ Ô
القيادة هي مســؤليتنا .فنحن نعتمد ىڡ الطريق عىل »قائد« ذو نظرة أوســع 
االزدحام ،وأين يمكننا القيادة
غرى الطريق بســبب Ó
أين يجب أن ننحرف ،وأين يجب أن نُ 

أكرى ،وهكذا .من خالل نعمة هلِلَف ،يمكننا أن نمر ىڡ الحياة بمســاعدة »نظام
برسعة Ô
االلهي
االلهي.
وبالتاىل من المهم أن نعتمد بكل قلوبنا عىل مرشــدنا Ó
تحديد الطريق« Ó

الرائــع الــذي يمنحنــا المنطق .وهو يعد بأن يقودنا عىل أفضل وجه .حىى أنه يضمن لنا

يىى ِإ َىل ُسـ ُـب ِل ال ِِّْ Ôرى ِم ْن أَ ْج ِل ْاسـ ِـم ِه) «.مزمور  .(٣ :٢٣نرى هنا أن الطاعة
ذلك بســمعته» .يَ ْه ِد ِ 
هي لمصلحتنا بالكامل.



القوانںى الروحية،
قوانںى الطبيعة ،أو
من خالل اتباعنا
للقوانںى Ó

االلهية ،سواء كانت 


يخترىوا نتائج
سوف تكون هناك نتائج إيجابية للجميع .حىى غرى
المؤمنںى يمكنهم أن Ô

الرىكات الطبيعية .ولكن ،يحدث أكرى±

إيجابية إذا خضعوا
للقوانںى Ó
االلهية .أدعو ذلك Ô

الرىكات
بكثرى ،حىى المعجزات تحدث ،عندما نتبع
القوانںى الروحية .أدعو ذلك Ô

من ذلك 
الفائقة للطبيعة.
Þ

ان
إن الثقة والطاعة يد ُعمان واحدهما االخر .نقرأ ىڡ )يعقوب » :(٢٢ :٢ف َ ََرىى أَ َّن ِÓ
اال َيم َ
¨
ان «.إن الثقة  ىڡ هلِلَف تعزز الطاعة ،كما أن الطاعة
َع ِم َل َم َع أَ ْع َما ِل ِهَ ،و ِباال َ ْع َم ِال أُك ِْم َل ِÓ
اال َيم ُ
تعزز الثقة  ىڡ هلِلَف.
أود أن أكرر اقتباس مناسب من »دينيس سميث«» :عندما يعيش الشخص  ىڡ عالقة
تأىى الطاعة تلقائياً من القلب ،دون بذل أي
وثيقة مع هلِلَف من خالل الروح القدس ،حينئذ 
١٢١
التفكرى بها«.
جهد  ىڡ

عندما نفهم الطاعة بشكل جيد ،حينئذ سوف ندرك بشكل أفضل الترصيح الرائع

امرى )خاصة مزمور  ١٩ومزمور  (١١٩عن ناموس هلِلَف .والذي يظهر من خالله أن
ىڡ المز 
المخلّص سوف
الخالص ،والفداء ،والناموس مرتبطون ببعضهم البعض .فالشخص ُ
يحرىم ناموس هلِلَف ،ومن خالل حياته مع الروح القدس وبوجود يسوع  ىڡ قلبه ،سوف
121

دينيس سميث ،أربعون يوماً :صالة وتأمالت Óلالستعداد للمجئ 
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يطيع بكل رسور .أؤمن أن المسيحيون الجسديون ال يمكنهم فهم الترصيحات الموجودة
سيعترىونها مبالغٌ فيها .ومن ناحية أخرى ،يمكن للمسيحي الروحي أن
 ىڡ مزمور  .١١٩ربما
Ô
امرى.
يتعاطف مع ما كتبه كاتب المز 

مطيعںى مطاليبه عن
نسرى  ىڡ النور الذي يرسله هلِلَف لنا يوماً بعد يوم،

يخرىنا هلِلَف» :إذ 
Ô

١٢٢
طيب خاطر ،فسوف ينمو اختبارنا ويتسع حىى نبلغ ملء قامة الرجال والنساء ىڡ المسيح«.

كم من الطاعة يتوقع هلِلَف م ّنا؟


الكثرى أم الطاعة الكاملة؟
كم من الطاعة يريد يسوع أن يحقق  ّىڡ؟ القيل ،أم 
يوجد مثال واضح  ىڡ حياة موىس  ىڡ )خروج   .(٢٦ – ٢٤ :٤ىڡ صحراء مديان ،أوكل لموىس

»وىڡ طريقهم إىل مديان ]إىل مرص[
مسؤلية قيادة شعب إرسائيل للخروج من أرض مرص .
تلقى موىس إنذاراً مرعباً مخيفاً بغضب هلِلَف عليه ،فقد ظهر له مالك يهدده كما لو كان
سيهلكه  ىڡ الحال .ومع أنه لم يقدم له أي إيضاح ،إال أن موىس أدرك أنه قد غفل أحد
مطاليب هلِلَف ،فلكونه خضع لتحريضات زوجته أهمل إجراء فريضة الختان البنه ¨
االصغر«.

سرىه.
تم ختان الطفل
الصغرى عىل الفور ...» .وبعد ذلك سمح هلِلَف لموىس بالتقدم ىڡ 

إن موىس بذهابه إىل فرعون كان البد من أن يُعرض نفسه لخطر جسيم ،وال يمكن أن

القديسںى ،ولكنه لم يكن  ىڡ أمان ما ظل مهمال ً لواجب
تُحفظ نفسه ما لم يحرسه المالئكة
١٢٣
معلوم كهذا¨ ،النه  ىڡ هذه الحالة ال يمكن للمالئكة أن يحرسوه«.
يوجد المزيد عن الدرس الذي يمكن استخالصه من هذه القصة ىڡ كتاب Þ
االباء

¨

»وىڡ وقت الضيق الذي سيسبق مجئ المسيح سيحفظ مالئكة السماء جماعة
واالنبياء :
¨
االبرار .أما من يتعدى ±رسيعة هلِلَف فال أمان له .ولن يستطيع المالئكة حينئذ أن يحرسوا
١٢٤
أولئك الذين يغفلون أيا من أوامر هلِلَف«.
إن حفظ وصايا هلِلَف بأكملها يضمن لنا الحماية ،والسعادة ،والراحة .نعرف أن آدم
وحواء اضطرا إىل الخروج من جنة عدن بسبب خطية واحدة .أعتقد أن  ىڡ ذلك إجابة
واضحة عن سؤال كم من الطاعة يتوقع هلِلَف م ّنا .من الواضح أن الرب يتوقع م ّنا الطاعة
 ىڡ كل ¨ ±
ىس ،إذ نضع  ىڡ اعتبارنا أن يسوع يحقق تلك الطاعة فينا ،وأنها لمصلحتنا بالكامل.
يريد يسوع أن يتمم إرادة هلِلَف فينا ،تماماً كما فعل ىڡ ±برسيته هنا عىل هذه ¨
االرض .كان


¨
±
±
َ
رس َيع ُتكَ ِ ىڡ َو َس ِط أ ْح َش ِ اىى«.
رس ْر ُتَ ،و َ ِ
موقفه البرسي هو» :أَ ْن أَف َْع َل َم ِشي َئ َتكَ يَا ِإ ِلهي ُ ِ

)مزمور  .(٨ :٤٠قال يسوع لتالميذه» ،ك ََما أَ ِّىى أَنَا ق َْد َح ِفظ ُْت َو َصايَا أَِ Ôىى) «...يوحنا .(١٠ :١٥
122
123
124
٩٢
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باالضافة إىل ذلك ،إذا كانت الطاعة الكاملة تجلب السعادة التامة والحياة ¨
االفضل هنا
Ó
¨



الرىكات .كل من يوجد ،أو
وىڡ االبدية ،فمعىى ذلك هو أن Ó
االقالل ىڡ الطاعة معناه ضياع Ô

سوف يوجد ىڡ ملكوت هلِلَف سوف يطيع هلِلَف بفرح .يضمن ذلك المحبة واالنسجام  
بںى كل

المخلوقات.

أفكار ختامية
يلخص لنا )إرميا  (٢٣ :٧ذلك الموضوع بأكمله .أُعطيت تلك الكلمات لشعب إرسائيل أثناء
ون ِ ىل َش ْع ًباَ ،و ِس  ُرىوا ِ  ىڡ
ُون َلك ُْم ِإل ًهاَ ،وأَنْ ُت ْم تَكُونُ َ
»اس َم ُعوا َص ْوِ ىى َفأَك َ
خروجهم من مرصْ .
وصيك ُْم ِب ِه ِل ُي ْح َس َن ِإل َْيك ُْم«.
ك ُِّل الط َِّر ِيق ال َِّذي أُ ِ
ُون َلك ُْم ِإل ًها،
أعطانا هلِلَف هنا وعداً ثميناً .ما الذي يعد به هلِلَف إذا أطعنا كلمته؟ » َفأَك َ
ون ِ ىل َش ْع ًبا« ولكنه يضيف أنه علينا أن نستمر إىل النهاية من أجل مصلحتنا.
َوأَنْ ُت ْم تَكُونُ َ
Þ

يمكننا استخدام هذه االيات كوعد ىڡ صالتنا من أجل قلب ُمطيع.

ماذا حدث للرسول يوحنا؟

االيمان  ىڡ حياة يوحنا ،تلميذ يسوع .نقرأ  ىڡ كتاب
يمكننا أن نرى الثمار الرائعة لطاعة Ó

وتقوت يوماً فيوماً إىل أن نىس نفسه
طريق الحياة» :فارتكزت عواطفه ىڡ المسيحّ ،

ليصبها  ىڡ قالبه .وليخلق فيه
واستغرق ىڡ حب سيده العظيم .فسلّم طبيعته الحادة إليه ُ
تغيرىاً كامال ً شامالً .إن هذه النتائج تالزم
وليغرى بمحبته صفاته 
بالروح القدس قلباً جديداً .

أكيداً عىل إتحاد بالمسيح .فمىى حل المسيح ىڡ القلب ومحبته تُخضع النفس .فتنمو
¨
١٢٥
االفكار إىل السماء وتعلو الرغائب إىل هلِلَف«.
»لقد قرر الرب أن كل نفس تُطيع كلمته سوف تحصل عىل سعادته ،وسالمه ،وقوته
١٢٦

يخترىوا السعادة
وصالىى هي أن يجتهد كل
رغبىى
المؤمنںى لىك Ô

الحافظة باستمرار «.إن 
بااليمان .ليغدق علينا الرب انتصارات عظيمة من خالل
العظيمة الناجمة عن الطاعة Ó
َ
»وأ َّما ال َِّذي يَ ْص َن ُع َم ِشي َئةَ هلِلَفِ
الطاعة Ó
بااليمان عن طريق يسوع المسيح والروح القدسَ .
¨
ف ََي ْث ُب ُت ِإ َىل االَبَ ِد١) «.يوحنا .(١٧ :٢
¨
الد ْه ِر َواالَبَ ِد َع َىل َخا ِئ ِف ِيه ِ ...ل َح ِاف ِظي َع ْه ِد ِه َوذ َِاك ِري َو َصايَا ُه
الر ِّب ف َِإ َىل َّ
»أَ َّما َر ْح َمةُ َّ
ُوها) «.مزمور .(١٨ ،١٧ :١٠٣
ِل َي ْع َمل َ

125
126

إلن ج .هوايت ،طريق الحياة ،ص63 .
إلن ج .هوايت  ،ىڡ ¨االماكن السماوية) ،نامبا ،إيداهو :باسيفيك برس ±
للنرس ،(1999 ،ص53 .
٩٣
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نريد أن نسمع عن خطوة عظيمة  ىڡ الطاعة
الروح القدس يُقنع مجرم هارب عىل العودة للسجنُ .ولدت  ىڡ عائلة أدفنتستية.

تعمدت  ىڡ سن التاسعة ±
عىل بالسجن لمدة  ٤٣عاماً بتهمة
عرس .
وىڡ عام ُ ٢٠١٦حكم 
ّ
أقىص Þ

االن عامي الخامس  ىڡ السجن .تمكنت من الهرب من السجن  ىڡ مارس )أذار(
قتل .
 .٢٠١٧بعد السبت ¨

أعطتىى كتاب خطوات نحو نهضة شخصية  ،ىڡ
االول ،تقابلت مع امرأة

ثنںى التاىل اشرىيت الكتاب من مكتبة كنيسة ¨
اال  
لدهشىى ،قرأت الكتاب
االدفنتست.
يوم Ó


¨

حياىى – بدون
بالكامل ىڡ نفس االسبوع .شعرت بالفراغ
الداخىل الذي عانيت منه طوال 


حياىى بأكملها بعد ذلك ليسوع .عدت مرة أخرى للسجن ىڡ أكتوبر
الروح القدس .كرست 
¨
¨

عىل بتهمة الهروب .وأفضل ما ىڡ االمر هو أن محاكمىى تُجرى االن أمام
 .٢٠١٨لم يحكم  ّ
كثرىاً واقتنعت
العليا .بعد قراءة هذا الكتاب ،بوركت 
هلِلَف القدير .قدمت إلتماساً للمحكمة ُ
¨
تماماً بأنه» :ال توجد حالة ميؤس منها عند هلِلَف .أقود االن خدمة الصالة .وتم توزيع


الكثرىين منهم.
الكتاب عىل
المسجونںى هنا ىڡ سجن »باراواجي« .لمس الكتاب حياة 
¨

خلىص يسوع المسيح .لقد كان وال يزال بركة
نىى أستطيع أن أخدم إلهي ُ
وم 
أنا سعيد ال 
١٢٧
عظيمة ىل«.
صالة» :آبانا ،نشكرك ¨النك  ىڡ حكمتك المتناهية ،وقوتك الفائقة ومحبتك العظيمة
±
ىسء
أتحت Ó
االرشاد الكامل لنا 
لىك نحصل عىل أفضل حياة ممكنة .لقد خلقت كل 

امنحىى الثقة
لصالحنا .أريد أن أمجدك وأن أشكرك من أجل ذلك .من فضلك




أمںى.
±
التامة  ىڡ طُرقك
قلىى ىڡ خضوع وطاعة «.

وساعدىى 
لىك أتبعك ىڡ كل 
ىسء بكل  Ô

127
٩٤
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الثاىى
الطاعة من خالل يسوع | الفصل الرابع ،الجزء 

دليل التأمالت الشخصية والنقاش

االلهي الذي يتم فينا ،بما  ىڡ ذلك أعمالنا؟
 .١ما هو دورنا ىڡ العمل Ó

 .٢ما هو الفرق  
االيمان ومجرد قبول الحق؟
بںى Ó

 .٣مىى يكون قبولنا أمراً هاماً؟

تعترى الطاعة بركة عظيمة لنا؟
 .٤لماذا Ô

وقت الصالة الخاص بنا

 ٠اتصل ±برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
 ٠قم بالصالة مع ±رسيكك.

االلهي.
لىك نكون عىل علم بدورنا ىڡ العمل Ó
 .١
 .٢من أجل الحكمة لىك نفرق  
االيمان الحقيقي ومجرد قبول الحق.
بںى Ó

والرىكات المرىتبة عليها.
يمان
اال
 .٣من أجل طاعة Ó
Ô

 .٤من أجل الثقة التامة ىڡ قيادة هلِلَف ومبادئه.

٩٥
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الفصل الخامس – الجزء ¨
االول

ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺟﺬّ ﺍﺏ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻳﺴﻮﻉ
كيف ميكن للوحدة بني املؤمنني أن تتحقق؟
ما اذلي يعل إمياننا َ
جذاابً لعائالتنا وللعامل؟
ما يه التغيريات اليت تمت بداخلنا وتعلنا شهوداً؟
كيف ميكن للهنضة أن تقود إىل الكرازة؟
¨
قال ±رس 
¨
أبناىى
لىك يتبع 
يىك ىڡ الصالة خالل مبادرة االربعون يوماً» :أتوق إىل إيمان جذّ اب 

المسيح أيضاً«.
استطاعت »ماري جونز« ،فتاة من »ويلز« أن تذهب مرة واحدة كل أسبوع إىل عائلة
بعيدة لقراءة الكتاب المقدس معهم .قامت بذلك من سن ±
العارسة وحىى سن الخامسة
±
بالكثرى من
عرس من عمرها .لقد كانت تحب الكتاب المقدس من كل قلبها .وكانت تقوم 
¨

الكاىڡ ±لرساء كتاب مقدس خاص بها .ادخرت كل
االعمال Ó
لىك تحصل عىل المال 
االضافية 
قرش حصلت عليه لمدة ست سنوات.
±
عندما اقرىبت من سن السادسة ±
عرس ،مشت ماري حافية لمسافة خمسة وعرسون
أخرىها القس أنه ال يزال
لىك تقابل القس الذي سوف تشرىي منه الكتاب المقدسÔ .
ميال ً 



مقدسںى ،ولكنه وعد أشخاص آخرين بهما .بدأت ماري ىڡ البكاء بمرارة .سألها
كتابںى

لديه 
ً
لىك تشرىي كتابا مقدساً.
تبىكÔ .
فأخرىته كيف ادخرت النقود لمدة ستة أعوام 
القس لماذا 
لم يقو القس عىل رفض طلبها ،وسمح لها بالحصول عىل كتاب مقدس .بعدئذ ،ذهبت
ماري إىل  
¨
ممتىل فرحاً.
مرىلها وقلبها
االيمان جذّ اباً لهذه الفتاة؟
هل كان الكتاب المقدس جذّ اباً لها؟ هل كان Ó

االختبار القس بشدة حىى أنه
وقعت أحداث هذه القصة ىڡ عام  .١٨٠٠وقد أبهر هذا Ó
٩٦
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الرىيطانية
اتخذ خطوات ىڡ تأسيس أول دار كتاب مقدس عالمية ،دار الكتاب المقدس Ô
¨
واالجنبية .بعدها تأسست ديار متعددة للكتاب المقدس.
كرست
كل هذا كان بسبب أن فتاة 
صغرىة أحبت الكتاب المقدس بشدة حىى أنها ّ
١٢٨
تأثرى قوي.
حياتها للحصول عليه .إن Ó
االيمان الجذّ اب له  ٌ

معىى ّ
جذاب

الىس الجذّ اب عىل أنه ¨ ±
تُعرف القواميس ¨ ±
لالنتباه ،محبوب ،مدهش ،أو
ىس ملفت Ó
¨
مرغوب فيه .من ال يريد أن يكون له إيماناً كهذا؟ أعتقد أن كل من يفكر باالمر ،سوف
ٌ

يرغب ىڡ أن يكون لديه إيمان جذّ اب ومدهش.
االيمان؟ وكيف يبدو؟
كيف
يمكنىى أن أرغب ىڡ هذا Ì

ً
ً
االيمان أساسا ثابتا للحياة.
البد أن يمنح هذا Ó
¨
البد أن يكون مبنياً عىل الحق ،وليس عىل الباطل واالكاذيب.
كىل الحكمة ،وأال يكون مدمجاً مع
البد أن يكون مبنياً عىل إعالن إلهنا المحب ،
تعاليم من صنع ±
لىك يكون إيماناً نافعاً لنا.
البرس ،
كبرىة.
البد أن يكون مقنعاً تماماً وأن يجلب سعادة 
البد أن يجلب مزايا محددة لحياتنا الخاصة.

البد أن يكون قادراً عىل تعضيدي  ىڡ الظروف الصعبة – ىڡ المرض ،والضغوطات
والموت.
¨

البد أن يشتمل عىل الرجاء ىڡ االبدية.
تأثرى
كل هذه النقاط تتعلق بما يحدث بداخلنا .ولكن Ó
االيمان الجذّ اب البد أن يكون له 
إضاىڡ .قال ±رس 

¨
أبناىى المسيح أيضاً«.
يىك ىڡ الصالة» :أتوق إىل ٍ
لىك يتبع 
إيمان جذّ اب 



مهتمںى بالحصول عىل
وغرىهم إىل أن يكونوا
Ó
االيمان الجذّ اب البد أن يقود أحباءنا 
¨
االيمان النفسهم.
هذا Ó

االيمان ّ
الجذاب؟
ما الذي يعنيه Ì
االيمان الجذّ اب هو المسيحية الروحية – الحياة مع يسوع المسيح فينا من خالل الروح
Ó
Þ

َ
َ
ىك يُ ْع ِط َيك ُْم ِب َح َس ِب ِغ َىى َم ْج ِد ِه ،أ ْن تَ َتأيَّ ُدوا
القدس .علينا أن نتذكر االية الكتابية التاليةِ » :ل َ  ْ
128

مقتبس من ويكيبديا» ،ماري جونز«
٩٧
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با ْلقُوة بر 

ُون
وح ِه ِ ىڡ ِÓ
يح ِب ِÓ
اال َيم ِان ِ ىڡ ُقل ُِوبك ُْمَ ،وأَنْ ُت ْم ُم َتأَ ِّصل َ
ِ َّ ِ ِ ُ ِ
االنْ َس ِان ال َْب ِاط ِنِ ،ل َي ِح َّل ال َْم ِس ُ
ىك تَ ْم َت ِل ُئوا ِإ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفِ) «.أفسس .(١٩ ،١٧ ،١٦ :٣
ون ِ  ىڡ ال َْم َح َّب ِةِ ...ل  َْ
َو ُم َتأَ ِّس ُس َ
Þ
تخرىنا االيات أن روح هلِلَف يقوينا وأن المسيح يحل فينا وأنه سوف يُعلن عن طبيعته
Ô
نخترى الحرية المجيدة لكوننا أبناء هلِلَف.
المحبة فينا .يحررنا ذلك من عبودية النفسÔ .
ُ
Þ
يقول يسوع» :أَنَا ُه َو الط َِّر ُيق َوال َْح ُّق َوال َْح َياةُ .ل َْي َس أَ َح ٌد يَأِْ ىى ِإ َىل اال ِب ِإال َّ ِ Ôىى) «.يوحنا
 (٦ :١٤عندما يحل يسوع   ّىڡ بالروح القدس ،فإنه سيكون أيضاً
ومرشدي إىل
سبيىل إىل هلِلَفُ ،

الحق .سيكون هو الطريق إىل الحياة ¨
االفضل.

االيمان ّ
الجذاب؟
كيف يُعرف يسوع Ì

تحدث يسوع عن شعور بالرضاء ال يمكن ¨الي إنسان أن يمنحه .إنه شعور  
دفںى بسالم

حقيقيںى¨ ،الن إله المحبة والسالم قد ُسمح له أن يسكن  ىڡ قلوبنا .ال يعتمد ذلك
وسعادة
عىل الظروف الخارجية ،ولكنه ،يعتمد عىل ثقتنا وإيماننا كأطفال بقوة هلِلَف .كتب بولس
ىك تَ ْم َت ِل ُئوا ِإ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفِ) «.أفسس .(١٩ :٣
الرسول إىل أتباع يسوعِ » :ل َ  ْ
َ
ْ
ُّ
ُّ
وت َج َس ِديًّاَ .وأنْ ُت ْم
حلول يسوع ىڡ قلوبنا ،هذا ما نريده» ،ف َِإنَّ ُه ِف ِيه يَ ِحل كُل ِمل ِء الال َّ ُه ِ
)كولوىس  .(١٠ ،٩ :٢هذا هو الهدف
ُوؤُون ِف ِيه ،ال َِّذي ُه َو َرأْ ُس ك ُِّل ِريَ َاس ٍة َو ُس ْلط ٍَان«.
َم ْمل َ

¨

االسمى لنا ىڡ هذه الحياة .إن ذلك هو ما يريد هلِلَف أن يعطيه لنا بدافع محبته العظيمة.
اخترىت المرأة عند ¨برى يعقوب هذه المحبة .استخدم يسوع مثاال ً من الحياة اليومية
Ô
¨
¨

الىى

لىك يُظهر لنا كيفية اشباع هذا االشتياق .كان الماء ىڡ تلك االيام من أهم االشياء 
َ
َ
نأىى إىل »يَ ْن ُبو َع َم ٍاء يَ ْن َب ُع ِإىل َح َي ٍاة أبَ ِديَّ ٍة) «.يوحنا ،(١٤ :٤
يحتاجها Ó
االنسان .من خالل يسوع 

±
يعىى أنه يمكننا أن نرسب من هذا النبع ونروي اشتياقنا.
مما 
¨

جميع الناس يتوقون إىل السعادة .ولكنهم ال يُدركون أن االمر ىڡ الحقيقة هو اشتياق
إىل عالقة شخصية مع هلِلَف¨ ،النه بحسب )الجامعة » :(١١ :٣وأَيضا جع َل ]هلِلَف[ ¨
االَبَ ِديَّةَ ِ  ىڡ
َ ًْ َ َ

َقل ِْب ِه ِم« كل من لم يحصل عىل عالقة وثيقة مع هلِلَف سوف يشعر بفر ٍاغ ىڡ قلبه ،بحسب

نىس – المرىجم[ .نتيجة لذلك ،يشعر الناس باالحتياج
»بلرى باسكال« ]عالم رياضيات فر 
للمزيد والمزيد.

لىك يكون لنا إيمان فيه ،وأن نثق به .وستكون النتيجة واضحة ىڡ حياة من
يدعونا يسوع 
َ
يقوم بذلك¨ ،النه »تَ ْج ِري ِم ْن بَط ِْن ِه أنْ َه ُار َم ٍاء َح ٍّي« )يوحنا  .(٣٨ :٧ستكون حياتهم ّفياضة،
وسيكون لهم جاذبية قوية ،كما سيكون لهم تأثرى كبرى ىڡ تقوية Þ
االخرين.
  
االيمان الجذّ اب هو حياة غنية ومكتملة ىڡ هذه الدنيا وحياة رائعة ال يمكن تصورها ىڡ
Ó


¨
الحياة االبدية.

٩٨
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تخرىنا كلمة هلِلَف أن إيماىى يجذب انتباه ú
االخرين
Ð



هؤال َ ِء َف َقطْ ،بَ ْل
»ول َْس ُت أَ ْسأَ ُل ِم ْن أَ ْج ِل ُ
دعونا نقرأ صالة يسوع ىڡ )يوحنا َ :(٢٣ – ٢٠ :١٧
أَيضا من أَجل الَّذين يؤمنون ىى ب َكالمهم ،ليكُون الْجميع واحدا ،كَما أَنكَ أَنت أَيها Þ
اال ُب
ْ ً ِ ْ ْ ِ ِ َ ُ ْ ِ ُ َ َِ ُّ َ ْ َّ َ ً ِ َ ُ ِ َ َ َ ِ ْ ِ ِ َ ِ  Ô
َ
ِ   َّىڡ َوأَنَا ِفيكَ ِ ،ل َيكُونُوا ُه ْم أَيْ ًضا َو ِاح ًدا ِفي َناِ ،ل ُي ْؤ ِم َن ال َْعال َُم أَنَّكَ أَ ْر َس ْل َت ِ  ىىَ .وأَنَا ق َْد أ ْعط َْي ُت ُه ُم

ںى
ال َْم ْج َد ال َِّذي أَ ْعط َْي َت ِ  ىىِ ،ل َيكُونُوا َو ِاح ًدا ك ََما أَنَّ َنا نَ ْح ُن َو ِاح ٌد .أَنَا ِف ِيه ْم َوأَنْ َت ِ  َّىڡ ِل َيكُونُوا ُمك ََّم ِل   َ
ِإ َىل َو ِاح ٍدَ ،و ِل َي ْعل ََم ال َْعال َُم أَنَّكَ أَ ْر َس ْل َت ِ  ىىَ ،وأَ ْح َب ْب َت ُه ْم ك ََما أَ ْح َب ْب َت ِ  ىى«.
لىك يكون أتباعه متحدين عىل مدى العصور .وبناءاً عىل ذلك ،فإن يسوع
صىل يسوع 
لىك نشعر بالسعادة من
أجىل .لم يُصل يسوع من أجل اتحادنا 
صىل من أجلك ومن 
يُ 
±
خالل الرسكة وأن نُساعد بعضنا البعض وحسب ،ولكنه أقر بأن إتحاد تالميذه سوف

»و ِص َّيةً َج ِد َيد ًة أَنَا أُ ْع ِطيك ُْم :أَ ْن تُ ِح ُّبوا بَ ْع ُضك ُْم
يجذب أَيْ ًضا انتباه الناس ىڡ العالمَ :
يع أَنَّك ُْم
بَ ْع ًضا .ك ََما أَ ْح َب ْب ُتك ُْم أَنَا تُ ِح ُّب َ
ون أَنْ ُت ْم أَيْ ًضا بَ ْع ُضك ُْم بَ ْع ًضاِ .بهذَ ا يَ ْع ِر ُف ال َْج ِم ُ
يخرىنا يسوع بأنه من خالل
َان َلك ُْم ُح ٌّب بَ ْع ًضا ِل َب ْع ٍض) ".يوحنا Ô (٣٥ ،٣٤ :١٣
تَال َ ِم ِيذيِ :إ ْن ك َ
¨
التاىل ذكرها.
وحدة التالميذ سوف يؤمن العالم ويعرف االمور الثالثة الهامة 

ما الذي يدركه العالم فينا؟


المؤمنںى وداخل
 .١سوف يعرف العالم أننا تالميذ المسيح من خالل المحبة  ىڡ دائرة

فسيدرك العالم أن سلوك المحبة  
بںى التالميذ
يعىى ذلك أن العالم يراقبناُ .
الكنيسة .
َان َلك ُْم ُح ٌّب
يع أَنَّك ُْم تَال َ ِم ِيذيِ :إ ْن ك َ
)»بهذَ ا يَ ْع ِر ُف ال َْج ِم ُ
هو نتيجة لعالقتهم بيسوع ِ
بَ ْع ًضا ِل َب ْع ٍض(«.

 .٢سوف يُدرك العالم ،بفضل الوحدة بںى صفوف تالميذ يسوع ،بأن يسوع مرسل من
المخلص
هلِلَفَ .
)»و ِل َي ْعل ََم ال َْعال َُم أَنَّكَ أَ ْر َس ْل َت ِ  ىى («.كما سيعرف العالم أن يسوع هو ُ

المرسل من هلِلَف بفضل المحبة والوحدانية بںى تالميذه.
ُ
 .٣من المدهش أن الناس  ىڡ العالم سوف يؤمنون بأن هلِلَف يحبهم بفضل سلوك المحبة

)»و ِل َي ْعل ََم ال َْعال َُم أَنَّكَ  ...أَ ْح َب ْب َت ُه ْم ]أي العالم[ ك ََما أَ ْح َب ْب َت ِ  ىى.(«.
بںى تالميذهَ .
باختصار ،من خالل الوحدة  
بںى تالميذ يسوع ،سوف  .١يُدرك الناس عالقة تالميذ
يسوع به  .٢يدركون أن يسوع ُمرسل من هلِلَف و  .٣يدركون أن هلِلَف يحبهم .سوف يكون

المملوئںى من الروح القدس تجاه بعضهم
يسوع ُمعلناً للعالم من خالل ترصفات تالميذه


الروحيںى .إن
المسيحيںى
التأثرى المرغوب من خالل


البعض .يمكن ليسوع أن يحقق هذا 
النهضة تقود إىل المرسلية.
٩٩
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المحب لتالميذه؟
لماذا يتعلم الناس شيئاً ما عن هلِلَف من خالل السلوك ُ

 ىڡ النهاية ،الجميع مختلفون .لدينا مواهب وقدرات مختلفة ،هناك رجال ونساء ،شباب
وشيوخ .ولنا خلفيات دراسية وثقافية مختلفة .كما أن لنا طباع ،وآراء واختبارات مختلفة.

االختالفات عادة إىل التشاحن  
بںى الناس .كما أنها يمكن أن تؤدي إىل
ىڡ الحياة ،تقود تلك Ó
العدوانية والتنافس .لذلك يندهش الناس ،وينجذبوا إىل ،مجموعة من ±
البرس تجمع بينهم
المحبة والتناغم والتكاتف.

عندما كنت قسيساً  ىڡ ميونيخ ،بألمانيا ،قمت بزيارة صديق ىل يعمل ىڡ مجال الزراعة


كبرىة يعيشون سوياً ىڡ  
مرىل
ىڡ مدينة قريبة .كان ىڡ الشارع الذي يقطنه عائلة أدفنتستية 


أنىى
أدفنتسىى ،قال ىل» :إن الجميع هنا يندهشون أن هناك خمسة
واحد .وإذ كان يعرف 



عرس أو ±
±
منسجمںى وبدون أية خالفات «.لقد
عرسون شخصاً يعيشون سوياً ىڡ بيت واحد
االيمان الجذّ اب.
الجرىان شيئاً ،هذا هو Ó
أدرك 
¨

صغرىة بألمانيا ،بمثال آخر عن هذه
يخرىنا »والرى شلوند« ،وهو االن عضو ىڡ كنيسة 
Ô
¨

الظاهرة» :قبل أن أكون مسيحياً ،كنا نود زيارة رومانيا ،وانتهى بنا االمر ىڡ منطقة تغمرها
السيول .كنا ال نزال نبعد عن هدفنا بمسافة  ٧٥ميالً ،ولكننا لم نستطع التقدم .فاستعلمنا
»برىو«.
عن الطريق .وبالصدفة تحدثنا مع شخص
أدفنتسىى ،فقادنا إىل عائلة القس 


نقىص الليلة معهم ،وقبلنا دعوتهم بفرح .خالل هذا الوقت
دعانا القس وعائلته 
لىك 
حياىى ليسوع وأن أصبح أدفنتستياً .كان ذلك
الذي قضيناه مع العائلة ،قررت أن أسلم 
¨
بسبب الطريقة الىى كان أفراد ¨
االرسة يتعاملون بها مع بعضهم البعض – الحياة االرسية

اخترىت حياة
المتناغمة ،والسالم المهيمن عىل المكان ،والمناخ الودود ،والعبادة العائليةÔ .

رائعة
أدهشتىى بشدة .أردت أن أحصل عىل ذلك أيضاً ١٢٩«.كان ذلك إيماناً جذّ اباً.




أتذكر أثناء الوقت الذي قضيته ىڡ »راجرىبرج« ،ألمانيا ،أنه عىل مدار فرىة من الوقت،
قمت بزيارة بعض ¨
االشخاص  ىڡ منطقة سكنية معينة ،والحظت أن بيوتهم كانت مملوءة
والرىاعات .إن ¨

دائماً بالمشاحنات  
مختلفںى،
االمر ُمبهج جداً عندما تقوم بزيارة أشخاص
قلوبهم مملوءة بالمحبة.

االيمان ّ
الجذاب من كلمة هلِلَف وحدها؟
لماذا ينبع Ì
االيمان الجذّ اب عىل كلمة هلِلَف وحدها – أي العهدين القديم والجديد.
يعتمد Ó
اب) «.يوحنا  ،(٣٨ :٧كان يقصد العهد
عندما قال يسوعَ :
»م ْن َآم َن ِ Ôىى ،ك ََما ق ََال ال ِْك َت ُ
¨
±
القديم ،إذ أن كتب العهد القديم كانت هي فقط الموجودة آنذاك .رسح يسوع االمر
129
١٠٠
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 Þ
وىڡ العدد
بشكل Ô
أكرى عندما تحدث عن االب ىڡ )يوحنا » :(١٤ :١٧أَنَا ق َْد أَ ْعط َْي ُت ُه ْم َكال َ َمكَ « 

 ١٧يقول» :ق َِّد ْس ُه ْم ِ ىڡ َحقِّكَ َ .كال َ ُمكَ ُه َو َح ٌق«.

±
االيمان
كل الديانــات ىڡ العالــم تقــود إىل إله واحد أو عــدة ألهه من ُصنع البرس .أما Ó
الكتاىى .وحيث
الملهــم مــن هلِلَف ،والذي أُعلن عنه مــن ِقبل هلِلَف ذاته ،هو Ó
الوحيــد ُ
االيمان  Ô
±
ىسء لخدمتنا .وعليه ،فإن
أن هلِلَف محبــة وأنــه 
كىل الحكمة والقدرة ،فقد أســس كل 
االيمــان الكتــاىى هو االيمان ¨
اال ±كرى جاذبيــة .ىڡ الواقع ،إنه االيمان الجذّ اب الوحيد ىڡ
Ó
Ó
Ó
Ô


االيمــان فهماً صحيحاً للعقائد الكتابيــة وتطبيقها عىل حياتنا بقوة
العالــم .يتطلــب ذلك Ó
±
الروح القدس .بحســب مثال العرسة العذارى ،فإن نصف أعضاء الكنيســة تقريباً ال
االيمان.
يمتلكون هذا Ó

نخترى السعادة والسالم ،وأن يرتوي عطشنا
من خالل ثقتنا ىڡ المسيح ،يمكننا أن Ô
Þ
الروحي المستمر .يرغب هلِلَف  ىڡ أن تكون محبته ظاهرة لالخرين من خالل حياتنا .فذلك
يجعل إيماننا جذّ اب لهم.

كيف يمكن تحقيق الوحدة بںى التالميذ؟

¨



»وأَنَا ق َْد
وىڡ الخدمة .يقول يسوعَ :
يتعلق االمر بالوحدة ىڡ الزواج والعائلة ،ىڡ الكنيسة 
أَ ْعط َْي ُت ُه ُم ال َْم ْج َد ال َِّذي أَ ْعط َْي َت ِ  ىىِ ،ل َيكُونُوا َو ِاح ًدا ك ََما أَنَّ َنا نَ ْح ُن َو ِاح ٌد) «.يوحنا .(٢٢ :١٧
ما الذي أعطاه يسوع لنا؟ المجد.

مــا الــذي يعنيه ذلك؟ إن مصطلح المجد يُســتخدم بطرق مختلفة ىڡ الكتاب
المقدس .أوالً ،يُســتخدم لوصف ُســلطان هلِلَف وعظمته .ثانيا ،يُســتخدم لوصف مجد
الخليقــة ،ثالثــا ،يُســتخدم لوصف طبيعة محبة هلِلَف الرائعــة .نحتاج أن نُلقي نظرة هنا
عــىل )خــروج  ،(١٩ ،١٨ :٣٣حيث يتحــدث موىس إىل هلِلَف قائالً» :أَ ِرِ  ىى َم ْج َدكَ « فيجيبه هلِلَف:
»أُ ِج   ُرى ك َُّل ُجو َدِ ىى ق َُّد َامكَ «.
والىى تتسم بالمحبة والصالح .الصالح هو المحبة العاملة.
إن مجد هلِلَف هو صفاته ،
ً
لىك نكون واحدا معه .إن
يساعدنا ذلك عىل فهم ترصيح يسوع بأنه منحنا مجد هلِلَف 
¨
±
والىى يصحبها االحرىام والثقة .إن طريقة هلِلَف
الرسط االهم للوحدة هو المحبة المتبادلة ،
¨
 ىڡ المرسلية هي أن يُظهر محبته ±
غاىى« ،محبة
للبرسية من خاللنا ،وبالتحديد المحبة »اال  Ô
الىى يتوق هلِلَف أن يشاركها من خاللنا.
هلِلَف .هذه هي المحبة 
¨
»ول ََّما َصل َّْوا ...
بعد انسكاب الروح القدس ،قيلت أشياء رائعة عن الكنيسة االوىلَ :
¨
ين
ون ِب َكال َ ِم هلِلَفِ ِب ُم َج َ
وح ا ْلق ُُد ِسَ ،وكَانُوا يَ َت َكل َُّم َ
اه َرٍةَ .وك َ
ْام َتال َ ال َْج ِم ُ
ور ال َِّذ َ
يع ِم َن ُّ
َان ِل ُج ْم ُه ِ
الر ِ
َآم ُنوا َقل ٌْب َو ِاح ٌد َونَف ٌْس َو ِاح َد ٌة َ ...و ِبق َُّو ٍة َع ِظ َيم ٍة َ ...و ِن ْع َمةٌ َع ِظ َيمةٌ كَانَ ْت َع َىل َج ِم ِيع ِه ْم«.
)أعمال .(٣٣ – ٣١ :٤
١٠١
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الوحدة ليست تناسخاً


وىڡ نفس الوقت ،تُحفظ شخصية كل فرد
الوحدة هي تناغم العقل ،والهدف ،والمغزى .

عىل حدى .ال تلغي الوحدة شخصياتنا .إنها وحدة  
مختلفںى بصفات مختلفة.
بںى أشخاص

مختلفںى.
يثرى الدهشة بشدة :إتحاد أشخاص
وهذا بالتحديد ما 
تقول إلن هوايت» :فإن أقوى شهادة أن هلِلَف قد أرسل ابنه إىل العالم هي وجود
بںى الناس ذوي ¨
واالتحاد  
االمزجة والميول المتباينة الذين تتكون منهم الكنيسة...
التوافق Ó

لاليمان الذي يمارسه المسيحيون قوة
 ...إن غرى
لىك يروا ما إذا كان Ó

المؤمنںى يراقبون 

١٣٠
لتقديس حياتهم «.كما كتبت ىڡ
الخلق هو الشهادة الحية لدى
موضع آخر:
»فتغيرى ُ

ٍ
١٣١
العالم عىل س 
كىى المسيح  ىڡ القلب«.
ُ

كيف يمكن تحقيق الوحدة؟
إن وحدة التالميذ يمكن أن تتحقق من خالل حلول يسوع فيهم عن طريق الروح القدس،
قال يسوع:
)يوحنا ِ » :(٢١ :١٧ل َيكُونُوا ُه ْم أَيْ ًضا َو ِاح ًدا ِفي َنا«.
)يوحنا » :(٢٣ :١٧أَنَا ِف ِيه ْم َوأَنْ َت ِ   َّىڡ«
)يوحنا » :(٤ :١٥اُث ُْب ُتوا ِ   َّىڡ َوأَنَا ِفيك ُْم«.
يوضح الرسول بولس ¨
االمر بهذا الشكل،
يح ِفيك ُْم َر َجا ُء ال َْم ْج ِد«.
)كولوىس ُ :(٢٧ :١
»ه َو ال َْم ِس ُ


َ
َ
َ
س
ْم
ل
ا
ل
ب
ا،
ن
أ
ال
ا
ي
ح
أ
ف
»
:(٢٠
يح يَ ْح َيا ِ  َّىڡ«.
:٢
)غالطية
َ
َ
َِ َ ِ ُ
َْ

وىڡ .وال يمكن لذلك أن يحدث
وهكذا ،فإن الوحدة ممكنة عندما يحل يسوع فيك  ّ
بدون االمتالء من الروح القدس .حينئذ فقط ،يمكننا أن نكون »لُطفاء« نحو بعضنا
البعض .كتبت إلن هوايت» :ينبغي لنا أن نسعى بجدية ليكون لنا فكراً واحداً وقصداً
واحداً .ال ¨ ±
ىس أقل من معمودية الروح يمكن أن يوصلنا إىل مثل هذه الحالة .فلنستعد بأن
١٣٢
نرفض الذات لكيما نقبل الروح القدس ويتم فينا عمال ً عظيماً«...

130
131
132
١٠٢
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موضع آخر» :عندما يتحد شعب هلِلَف بوحدانية الروح القدس ،فإن كل
كما كتبت  ىڡ
ٍ
العرى  اىى ،سوف ±
تتالىس
الذاىى ،واللتان كانتا خطية الشعب Ô
الميول الفريسية ،وكل Ô
الرى 

من القلب .وسوف يكون قالب يسوع عىل كل عضو ىڡ جسده ،وسوف يصبح شعبه
زقاق جديدة يسكب فيها خمره الجديد ،ولن يُشقق الخمر الجديد الزقاق .وسوف يعلن
هلِلَف الرس المكتوم منذ ¨
االزل .سوف يعلن عن »غ ىى مجد هذَ ا الرس ىڡ ¨
اال ُ َم ِم ،ال َِّذي ُه َو
ِ َ َ ِْ
ِّ ِّ ِ 
١٣٣
يح ِفيك ُْم َر َجا ُء ال َْم ْج ِد«.
ال َْم ِس ُ

133

إلن ج .هوايت ،رسائل مختارة ،مجلد  ،1ص386 .
١٠٣
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وجدوا الوحدة

الثاىى مع مجموعة أخرى ىڡ منطقتنا .قال 

أسالىڡ» :تحتاج إىل شجاعة
Ô
اخترىنا هذا االختبار 


كبرىة  ىڡ هذه الكنيسة¨ ،النك سوف تدخل إىل حقل ألغام «.رسيعاً ما أدركنا أن التوتر

كان شديداً جداً .كان هناك شجار ،وانشقاق وجروح وعدم غفران .انفجارات عاطفية
بسحابة سوداء .كان من
غرى منضبطة ،وهجمات شخصية غطت مجتمع الكنيسة بأكمله
ٍ
المؤسف رؤية أعضاء الكنيسة يقعون فريسة  ىڡ ¨برى عدم الغفران ،ولم يدركوا أنهم غرى
قادرين عىل إصالح ¨
االمر بأنفسهم .بعد تأسيس مجموعات عبادة  
مرىلية ،تم توزيع كتيب
خطوات نحو نهضة شخصية للدراسة ىڡ تلك المجموعات .تفاعل ¨
االعضاء إيجابياً وكانوا


ممتنںى من أجل هذا الكتاب.
هنا ،أيضاً ،قام ¨
العرسة أيام صوم وصالة فردياً± .
االعضاء باتباع مبادرة ±
)عرسة أيام
وأخرىاً ،أعلنوا
– صالة وتأمالت Óالختبار معمودية الروح القدس من تأليف دينيس سميث( 

االجتماع مرة أخرى  ىڡ الرابعة
عن رغبتهم  ىڡ اتباع تلك المبادرة
مجتمعںى ككنيسةُ .عقد Ó

الكثرى من المشرى  
كںى ،وبالتدريج انضم المزيد ،وأصبح
صباحاً .ىڡ البداية ،لم يكن هناك 
هناك مناخاً روحياً رائعاً يعمه السالم .كنا نشعر بعمل هلِلَف .لقد أعد الكنيسة بطريقة
الىى كان من الصعب اتخاذها ،خطوة الغفران الحقيقي.
معجزية التخاذ الخطوة النهائية 
وتدريجياً ،سقطت ¨
االسوار ،وابتدأ الجميع يتوسلون من أجل الغفران .آخرون تحدثوا
±
مبارسة مع من كانوا عىل خالف معهم ،وطلبوا منهم المغفرة .تعانقوا جميعاً .وانهمرت
دموعهم .غدت الوجوه العابثة ±
مرسقة مرة أخرى ،وعادت المحبة إىل قلوبهم .إنها دائما
ونخترىها .هلِلَف وحده يمكنه أن يقود الناس من خالل الروح القدس.
لىك نراها
Ô
تجربة رائعة 
¨
هناك أمل حىى لحقول االلغام.
القس :ف .هـ وزوجته ٨٥ # ،ب

١٠٤
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إيمان جذَ اب بواسطة يسوع | الفصل الخامس ،الجزء ¨
االول

دليل التأمالت الشخصية والنقاش
االيمان الجذّ اب؟
 .١ما الذي يعنيه مصطلح »جذّ اب«؟ ما هو Ó

االيمان الجذّ اب  ىڡ الكتاب المقدس؟
 .٢أين يمكننا أن نقرأ عن هذا Ó

االيمان  ىڡ حياتنا بطريقة عملية؟
 .٣كيف يمكن إظهار هذا النوع من Ó


 .٤ما الذي يدركه الناس عندما يرون الوحدة  
المؤمنںى؟
بںى

وقت الصالة الخاص بنا

 ٠اتصل ±برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
 ٠قم بالصالة مع ±رسيكك.
Þ
 .١من أجل إيمان جذّ اب ،والذي يمكن أن يكون بركة لنا والخرين.
االيمان  ىڡ حياتنا اليومية.
لىك نرى أين نفتقر لهذا Ó
 .٢من أجل الحكمة 


المفںى ىڡ حياتنا.
االيمان
لىك نتيح المجال لهذا Ó
 .٣من أجل قيادة هلِلَف والقوة 
 .٤لىك يشجع إيمانك Þ

متاحںى لعمل هلِلَف فيهم.
االخرين حىى يكونوا
 ُ
ولىك يكون مرئياً باستمرار.
فينا
المسيح
يحل
لىك

 .٥

١٠٥
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الثاىى
الفصل الخامس – الجزء 

ما يه التغيريات اليت تمت بداخلنا وتعلنا شهوداً؟
كيف ميكن للهنضة أن تقود إىل الكرازة؟
كيف يحل المسيح ىڡّ؟


ىك يُ ْع ِط َيك ُْم ِب َح َس ِب ِغ  َىى َم ْج ِد ِه،
يمكننا أن نجد ±رسحاً لذلك ىڡ )أفسس ِ » :(١٧ ،١٦ :٣ل َ 
ْ
أَن تَتأَيدوا با ْلقُوة بر 
اال َيم ِان ِ  ىڡ ُقل ُِوبك ُْمَ .وأَنْ ُت ْم
وح ِه ِ ىڡ ِÓ
يح ِب ِÓ
ْ َ َّ ُ ِ َّ ِ ِ ُ ِ
االنْ َس ِان ال َْب ِاط ِنِ ،ل َي ِح َّل ال َْم ِس ُ

ون ِ ىڡ ال َْم َح َّب ِة« كما الحظنا من قبل ،يحل المسيح فينا عن طريق الروح
ُون َو ُم َتأَ ِّس ُس َ
ُم َتأَ ِّصل َ
القدس .وحيث أن إنساننا الباطن »يَ َت َج َّد ُد يَ ْو ًما ف ََي ْو ًما« )٢كورنثوس  ،(١٦ :٤فمن المهم أن
نجدد تسليمنا ليسوع ىڡ كل صباح وأن نطلب منه بااليمان – من ¨
االفضل أن نطلب بوعود
Ó

¨
¨
لىك
نمتىل من الروح القدس ١٣٤.إن وحدة االفراد مع المسيح تقود إىل
مثل )لوقا  (١٣ :١١

تقارب تالميذه بعضهم لبعض .وهكذا فإن »كوننا ىڡ المسيح« هو أساس الوحدة.

للمؤمنںى من خالل حلول يسوع فيهم
»تلك هي عطية ]الوحدة ،االتحاد[ُ ،منحت
١٣٥
]يوحنا  ... [٢٣ ،٢٢ :١٧ولذلك ،فإن الوحدة تبدأ من كل فرد«.

التأثرى الذي يُحدثه حلول يسوع فينا؟
ما هو 
تأثرىات رئيسية لحلول يسوع فينا :ثمار الروح القدس ،المواهب الروحية،
هناك ثالثة 
والقدرة عىل الشهادة.
الثمار والمواهب الروحية هامان من أجل تحقيق الوحدة .ومن ثم ،يؤثر هذان
االيمان هو ±رسطاً مسبقاً
المجاالن عىل المجال الثالث :شهادتنا عن يسوع .إن قبولنا Ó

لشهادتنا ووحدتنا كتالميذ .فيكون السلوك الناجم عن ذلك أداة ىڡ يد هلِلَف لجذب غرى
¨
الم  
±
ىك
ُ
خلصںى وتأهيلنا للشهادة .ومن خالل شهادتنا نصبح رسكاء مع يسوع ،النه جاء » ِل َ  ْ
يَ ْطل َُب َويُ َخل َِّص َما ق َْد َهلَكَ ) «.لوقا .(١٠ :١٩

Þ
الس َم ِاء،
رس ٌار ت َْع ِرف َ
) 134لوقا » (13 :11ف َِإ ْن ُك ْن ُت ْم َوأَنْ ُت ْم أَ َ ْ ±
ُون أَ ْن ت ُْعطُوا أَ ْو َال َدك ُْم َعطَايَا َج ِّي َدةًَ ،فك َْم ِبال َْح ِر ِّي اال ُب ال َِّذي ِم َن َّ
ين يَ ْسأَلُونَهُ ؟«
الر َ
وح ا ْلق ُُد َس ِلل َِّذ َ
يُ ْع ِطي ُّ
)ترسين 
نوفمرى ±
الثاىى( 2012
 135دليل دراسة الكتاب المقدس21 ،
Ô

١٠٦
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دعونا نُلقي نظرة مكثفة عىل هذه النواحي الثالث.
وح َف ُه َوَ :م َح َّبةٌ  ،ف ََر ٌحَ ،سال َ ٌم ،ط ُ
ان،
ُول أَنَ ٍاةُ ،لط ٌْفَ ،صال َ ٌحِ ،إ َيم ٌ
 .١ثمار الروحَ .
»وأَ َّما ث ََم ُر ُّ
الر ِ

َو َدا َعةٌ  ،تَ َعف ٌُّف) «.غالطية  (٢٣ ،٢٢ :٥تلعب هذه الصفات دوراً هاماً ىڡ الحياة اليومية؟
وىڡ مجموعات التلمذة ،وىڡ



فهي ±رسوط مسبقة هامة من أجل الوحدة ىڡ الزواج والعائلة ،
الكنائس والكرازات.
¨
يتحدث بولس الرسول عن االهمية العامة لثمرة واحدة ،وهي إعالن طبيعة هلِلَف فينا .نقرأ


ون
يح ِب ِÓ
ُون َو ُم َتأَ ِّس ُس َ
اال َيم ِان ِ ىڡ ُقل ُِوبك ُْمَ ،وأَنْ ُت ْم ُم َتأَ ِّصل َ
ىڡ )أفسس ِ » :(١٨ ،١٧ :٣ل َي ِح َّل ال َْم ِس ُ


وىڡ اللغة
الىى يتحدث عنها بولس الرسول هنا هي ثمرة المحبة .
ِ ىڡ ال َْم َح َّب ِة «.إن الثمرة 
¨
الىى تطلب
اليونانية تُدعى  Ô
»آغاىى« .هذه المحبة هي طبيعة هلِلَف .إنها المحبة غرى االنانية 
±
يىل:
ما هو أفضل هلل Ó
واالنسان .ترسح »إيفا فون تييل وينكلر« ثمرة محبة هلِلَف كما 
المبهجة.
السعادة هي المحبة ُ
السالم هو المحبة الباقية.
طول Þ
االناة هي الحفاظ عىل المحبة.
شعة.
الم ّ
اللطف هو المحبة ُ
الصالح هو المحبة العاملة.
االيمان هو المحبة الواثقة.
Ó
الىى ال تطلب ما لنفسها.
الوداعة هي المحبة 
التعفف هو المحبة الطاهرة.
الىى تُنتج كل هذه الصفات الروحية هي ثمرة المحبة.
أعتقد أنه من الواضح أن الثمرة 


خرىنا إلن
ولذلك ،فإن الحديث عن الثمرة هو ىڡ صيغة المفرد وليس ىڡ صيغة الجمع .تُ Ô
»فتغيرى الخلق هو الشهادة الحية لدى العالم عىل سكىى
هوايت عن هذه الصفات قائلة:

ُ
١٣٦
المسيح  ىڡ القلب«.
 .٢مواهب الروح .إن التأثرى الهام Þ
االخر الذي يصنعه حلول يسوع فينا هو الحصول عىل


المواهب الروحية .لقد أعطانا هلِلَف مواهب متعددة .ىڡ )١كورنثوس  (١٢يقارن بولس الرسول


المؤمنںى والجسد ±
كثرىة ومختلفة.
بںى الكنيسة كجماعة
البرسي .يتكون الجسد من أعضاء 
ومن المهم أن يعمل كل عضو بشكل سليم من أجل صحة جيدة .يوضح لنا ذلك أنه من
واجبنا أن نخدم بعضنا البعض بمواهبنا المختلفة ،ومن ثم نساهم  ىڡ نجاح العائلة،
لكل منا أُعطي عمل مختلف .كما أعطانا هلِلَف قدرات مختلفة.
المجموعة ،والكنيسةٍ .
136

¨
إلن ج .هوايت ،االنبياء والملوك ،ص157 .
١٠٧
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إن قائمة المواهب  ىڡ العهد الجديد ليست شاملة .كانت هناك مواهب متعددة أخرى
¨


وىڡ وقتنا 
الحارص ،هناك المزيد من المواهب.
ىڡ الكنيسة االوىل ،
مواهب الكلمة

مواهب معجزية

مواهب ىڡ الخدمة

كالم الحكمة
)١كور (٨ :٢١

االيمان )المعجزي(
Ó
)١كور (٩ :٢١

مواهب القيادة
)رومية ١ ،٨ :٢١كور (٨٢ :٢١

كالم المعرفة
)١كور (٨ :٢١

مواهب الشفاء
)١كور (٨٢ ،٩ :٢١

الخدمات العامة
)رومية (٧ :٢١

كالم النبوة
)١كور  ،٨٢ ،٠١ :٢١رومية (٧ :٢١

اللغات ¨
)االلسنة(
)١كور (٢٨ ،١٠ :١٢

موهبة المساعدة
)١كور (٢٨ :١٢

موهبة التعليم
)١كور  ،٢٨ :١٢رومية  ،٧ :١٢أفسس (١١ :٤

تفسرى ¨
االلسنة

)١كور (٣٠ ،١٠ :١٢

موهبة العطاء
)رومية (٨ :١٢

موهبة الكرازة
أفسس (١١ :٤

تميرى ¨

االرواح
)١كور (١٠ :١٢

موهبة الرحمة
)رومية (٨ :١٢

موهبة الرسل
)١كور  ،٢٨ :١٢أفسس (١١ :٤

عمل قوات
)١كور (٢٨ ،١٠ :١٢

موهبة الكرم
)١بطرس (٩ :٤
موهبة الرعاية
)أفسس (١١ :٤

موهبة التشجيع
)رومية (٢٨ :١٢

Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg: Advent-Verlag, 1999), S. 121.

من المهم أن يظهر هذين العنرصين – ثمار الروح ومواهب الروح –  ىڡ طبيعتنا ومن
خالل حديثنا ،ومشاعرنا ،وأفكارنا ،وأعمالنا .هناك طريقة واحدة يمكن لذلك أن يحدث من
االمتالء من الروح القدس.
خاللها .وهي Ó

إن ±
الرسوط الرئيسية للحصول عىل الحياة ىڡ الروح القدس هي الصالة اليومية من
بااليمان .توجد أمثلة عىل هذه
االمتالء من الروح القدس Ó
أجل التسليم التام هلل ،وطلب Ó


أخرى ىى القراء عن اختبارات
الصالة ىڡ كتيب خطوات نحو نهضة شخصية ،الفصل الرابعÔ .
االختبار من »رينالند« بألمانيا» :لقد كان لنا
تأثرى هذا النوع من الصالة .هذا Ó
توضح 
¨
¨
الكثرىين من االخوة واالخوات بتالوة نموذج الصالة ]من خطوات
اختبارات رائعة حقاً .قام 
أصىل مع صديق ىل لمدة خمسة أشهر.
نحو نهضة شخصية[ مع بعضهم كل يوم ،وكنت 
¨


وىڡ النواحي
لم تتحسن االمور لنا شخصياً وحسب ،بل أيضاً ىڡ بيوتنا ،وعالقاتنا ،وزواجنا ،
وىڡ الكنيسة ،ولكن ليس بالطريقة الىى ينتج عنها خالفات .بل ¨

باالحرى ،حدث
الروحية ،

ونخترى عمل يد هلِلَف  ىڡ ذلك ،مما
التغيرى  ىڡ هدوء ،وبشكل طبيعي .نحن مندهشون
Ô

أكرى ±
يجعل الحياة أسهل ،حيث أننا نشعر بوجود هلِلَف ±
وأكرى«.
١٠٨
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االختبار أن »حلول المسيح فينا« من خالل الروح القدس له
أترون كيف يُظهر هذا Ó
إيجاىى عىل وحدانيتنا؟

تأثرى  Ô
¨
االختبار» :قالت ىل إحدى االخوات مؤخراً :هكذا كنت أتخيل دائماً الحياة
يستمر Ó

أخرىاً ،تحقق حلمي.
كثرىة ىڡ الطريق .
الصالحة المرضية هلل ،ولكن كانت هناك مصاعب 
¨
وهذه هي البداية فقط ١٣٧«.وجدت هذه االخت Óااليمان الجذّ اب.
ون ِ ىل
وح ا ْلق ُُد ُس َعل َْيك ُْمَ ،وتَكُونُ َ
»لك َّنك ُْم َس َت َنال َ
 .٣الشهادة ليسوعِ .
الر ُ
ُون ق َُّو ًة َم َىى َح َّل ُّ
¨


الس ِام َرِة َو ِإ َىل أَق َْىص اال َ ْر ِض) «.أعمال  (٨ :١قال يسوع
ُش ُهو ًدا ِ ىڡ أُ ُ
ور َش ِل َيم َوِ ىڡ ك ُِّل ال َْي ُه ِوديَّ ِة َو َّ
لىك يكونوا شهوداً له.
لتالميذه أنهم سوف يتقوون بالروح القدس 
¨
نخترى إصالح ونهضة روحية .ما هي النهضة
عندما
نمتىل من الروح القدس ،سوف Ô
±
الروحية؟ يرسح »دينيس سميث«» :إنها الوقت الذي تتجدد فيه حياة المسيحي مع
Þ


¨
يعىى ذلك
يسوع.
فيمتىل قلبه بفرح الخالص ،وتنمو Þبداخله رغبة قوية ىڡ خالص االخرين .
١٣٨

كمسيحيںى متجددين نشتاق لخالص االخرين أيضاً«.
أننا

تقول إلن هوايت» :ولكن من دون حضور الروح القدس ما من قلب يمكنه أن يُلمس أو
يتحرك ،وما من خاطئ يمكنه أن يُربح للمسيح .عندما تكون ثمة صلة وثيقة  
بںى التالميذ
والمسيح ،وعندما يحصلون عىل مواهب الروح ،فحىى ¨
االشد فقراً وجهال ً فيهم سيحظى
١٣٩
تأثرى  ىڡ الكون«.
بقوة تالمس القلوب .ويجعلهم هلِلَف أفنية ىك ينبثق عنهم أسمى 
إن ±
يحىك عن تجربة رائعة .تحدثت
المبرس

الشهرى والواعظ الكرازي »ر .أ .توري« 
مساعدة رعوية مؤهلة للغاية مع أحد ¨

ساعتںى ،ولم تحقق أي
االشخاص عن خالصه لمدة
نجاح .فطلبت من »توري« التحدث إليه .وبعد ±
عرسة دقائق اتخذ الشخص قراراً إيجابياً.
Þ
الىى
أصبحت المرأة عاجزة عن الكالم .فلقد استخدم »توري« نفس االيات الكتابية 
]د.ترىي[ كان ±
يخىس
»ترىي« قائالً» :إذ أنها لم تحقق أي نجاح ،فإنه 
استخدمتها هي .علق 
أن يحدث نفس ¨ ±
الىس معه أيضاً .ولذلك طلب من هلِلَف ،وهو شاعر بالعجز ،أن يقوم
١٤٠
الروح القدس بعمله ،وقد قام بذلك بالفعل«.

النهضة تقود إىل المرسلية
»وإىل أن ينالوا الروح القدس ال يمكنهم أن يحملوا هذه الرسالة بقوة .كما ال يمكنهم أن
137
138
139
140

¨
بريد إلكرى 
ديسمرى )كانون االول(2012 ،
وىى لـ »هيلموت هاوبيل  :ىڡ 18
Ô

دينيس سميث ،أربعون يوماً :صالة وتأمالت Óالنعاش اختبارك مع هلِلَف ،الجزء الكتاب  ،2اليوم  ،6ص24 .
¨
إلن ج .هوايت ،ستنالون قوة 25 ،أكتوبر ±
)ترسين االول( ،ص307 .
.R. A. Torrey, Der Heilige Geist (Frankfurt/Main: 1966), S. 37, 38; a short summary
١٠٩
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يالحظوا ماذا يمكن هلل أن يعمل بواستطهم ١٤١«.لقد أراد هلِلَف أن ينجذب الناس إىل سلوكنا
باالخص عىل أبناءنا ،والشباب ،وأفراد ¨
الشخىص ووحدتنا المحبة .ينطبق ذلك ¨
االرسة،
ُ

وجرىاننا ،وزمالءنا ،وأصدقاءنا ،والغرباء الذين نتقابل معهم.
وأيضاً عىل أقاربنا ،ومعارفنا ،
يتفاعل الناس مع إيماننا ،ويمكن أن يقود هلِلَف الناس إلينا.
التأثرى القوي لسلوكنا» :إن اتضعنا أمام إلهنا ،وتحلينا
تُظهر لنا الكلمات التالية 
¨
لاليمان حيثما يوجد
باللطف ،واالخالق الجيدة ،والوداعة والرقة ،فسيكون هناك مائة قرار Ó
¨
١٤٢
االن قرار واحد فقط«.
ولكن الروح القدس ال يمكن استبداله ىڡ هذا ¨
االمر .تُجذب إلن هوايت انتباه القساوسة


والثمںى لكلمة هلِلَف
إىل ذلك» :هم ]أعضاء الكنيسة[ غرى قادرين عىل تقديم الحق الرائع
لاليمان من خالل الروح القدس .إن قوة
تغرى النفوس وتجذبها Ó
والىى يمكنها أن 
المقدسة 
١٤٣
هلِلَف تنتظر طلبهم واستقبالهم«.

كيف يمكن تحقيق اليقظة الروحية؟

ىڡ عام  ،١٨٩٣حدثت نهضة روحية ىڡ المؤسســات ¨
االدفنتســتية  ىڡ »باتل كريك«


ميشــيغان ،ولكن النهضة رسعان ما تالشــت .وقد أوضح هلِلَف Óاللن هوايت الســبب .قالت:
مبارسة لىك يقدموا Þ
¨
ـتنرىت وقتها ،ذهبت للعمــل ±
لالخرين ما
الىى أُسـ 
 ُ
»لــو كانــت كل االنفس ،
منحهــم إيــاه هلِلَف لهــذا الغرض ،لكانوا أُعطوا المزيد من النور ،وانســكبت عليهم المزيد
١٤٤
من القوة«.
Þ
باالنجيل .وعندما نهتم باالخرين،
خرى Ó
نتلقى المزيد من النور والمزيد من القوة عندما نُ Ô

ً
لىك يتوسلوا
فيكون لذلك انعكاسات قيمة ىڡ حياتنا .لذلك من المهم جدا تشجيع الناس 
من أجل البعيدين عن االيمان خالل عبادات ¨
١٤٥
االربعون يوماً.
Ó

أين يجب أن تبدأ مهمتنا؟
أخرى يسوع تالميذه أين يجب أن يبدأوا مهمتهم .كان عليهم أن يبدأوا حيثما كانوا.
Ô
¨



عىى ذلك أنه علينا أن نبدأ بالمرىل ومع االشخاص الذين يعرفوننا .لماذا
بالنسبة لنا ،يُ 
خطط يسوع ¨
لالمر عىل هذا النحو؟ حيث يعرفنا الناس ،سوف تكون شهادتنا مقبولة إذا
141
142
143
144
145
١١٠
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±
)ترسين االول( ،ص 286 .إلن ج .هوايت ،ستنالون قوة 4 ،أكتوبر
±
إلن ج .هوايت ،شهادات للكنائس) ،نامبا ،إيداهو :باسيفيك للنرس9:189 ،(2002 ،
إلن ج .هوايت ،رسائل للخدام وكارزي Óاالنجيل ،ص175 .
إلن ج .هوايت ،رسائل ُمختارة ،الكتاب  ،1ص129 .
أنطر دينيس سميث ،أربعون يوماً ،الكتاب  1و  ،2المقدمة.
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بسلوك محب .البد أن تستجيب شهادة حياتنا لشهادة أفواهنا .سيتضح
كانت مصحوبة
ٍ
¨
االمر ىڡ  
المرىل إذا كنا بالفعل مملوءين من الروح القدس.


ما هي أهمية وصية يسوع الجديدة؟


»و ِص َّيةً َج ِد َيد ًة أَنَا أُ ْع ِطيك ُْم :أَ ْن تُ ِح ُّبوا بَ ْع ُضك ُْم
يقول يسوع ىڡ )يوحنا َ :(٣٥ ،٣٤ :١٣
يع أَنَّك ُْم
بَ ْع ًضا .ك ََما أَ ْح َب ْب ُتك ُْم أَنَا تُ ِح ُّب َ
ون أَنْ ُت ْم أَيْ ًضا بَ ْع ُضك ُْم بَ ْع ًضاِ .بهذَ ا يَ ْع ِر ُف ال َْج ِم ُ
َان َلك ُْم ُح ٌّب بَ ْع ًضا ِل َب ْع ٍض«.
تَال َ ِم ِيذيِ :إ ْن ك َ
تقــود الحيــاة المملــوءة من الروح القدس إىل ثمرة هامة أخرى للروح القدس :الوداعة.
ـاىس للوحدانية الجيدة .وهذا هو الســبب الذي
الوداعة هي فكر يســوع ،وهي أمر أسـ 
±
جعل يســوع يُعطي الوصية الجديدة بعدما غســل أرجل التالميذ مبارسةً .كان غسل
¨
االرجل مثاال ً للوداعة.
الوداعة ليست من صفات الشخص الطبيعي .ومع ذلك ،يمكننا أن نطلب الوداعة من
هلِلَف يومياً من خالل المطالبة بالوعود مثل )ميخا .(٨ :٦
¨

الوداعة هي صفة هامة للشخص المملوء من الروح القدس ،ولكنها ىڡ أغلب االحيان
يُساء الحكم عليها .يتحدث يسوع  ىڡ الوصية الجديدة عن محبتنا لبعضنا البعض »ك ََما
Þ
غاىى ،وهي الكلمة
أَ ْح َب ْب ُتك ُْم أَنَا« .يُحبنا يسوع بمحبة إلهية .ندعو هذا النوع من المحبة اال  Ô

مملوئںى من الروح
االلهية .يمكننا أن نحصل عىل تلك المحبة فقط إذا كنا
اليونانية للمحبة Ó
¨

َ
ْ
وح الق ُُد ِس
القدس .كتب بولس الرسول ...» :ال َّن َم َح َّبةَ هلِلَفِ ق َِد انْ َسكَ َب ْت ِ ىڡ ُقل ُِوب َنا ِب ُّ
الر ِ
الْمعطَى َلنا) «.رومية » .(٥ :٥والمحبة غرى ¨
االنانية لبعضنا البعض هي أفضل هبة يمكن

ُْ
َ
ً
ً
أن يمنحها أبونا السماوي .هذه المحبة ليست باعثا أو محركا بل هي مبدأ إلهي وقوة دائمة
وثابتة .إن القلب غرى المكرس ال يمكنه أن يبدعها أو ينتجها .ولكنها توجد فقط  ىڡ القلب
١٤٦
الذي يملك فيه يسوع«.
ومن ثم ،فإن وجود الوداعة يتعلق بوجود يسوع عىل »عرش« قلوبنا من عدمه .هل
نسمح له بأن يتحكم  ىڡ كل ¨ ±
ىس  ىڡ حياتنا؟ هل سلمنا حياتنا بالكامل له؟ هل نثبت ذلك يومياً؟

عىى أنا؟
وماذا 


االجابة
قلىى من خالل الروح القدس؟ إذا كانت Ó
هل لدي إيمان جذّ اب؟ هل يحل يسوع ىڡ  Ô


أنىى ال أمتلك
أعتىى بهذا Ó
االيمان الجذّ اب وأن أنمو فيه .ولكن إذا أدركت 
فعىل أن 
نعمّ  ،
عىل أن أواجه ذلك السؤال الهام.
هذا Ó
االيمان الجذّ اب بعد ،فبالتأكيد  ّ
146

إلن ج .هوايت ،أعمال الرسل ،ص392 .
١١١
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االيمان الجذّ اب )لمن لم يحصلوا عليه بعد(
هناك مساعدات مفيدة للحصول عىل Ó

كتاىى خطوات نحو نهضة
االيمان )للذين لديهم هذا Ó
وللعناية بهذا Ó
االيمان بالفعل( ىڡ  Ô
شخصية وكتاب »دينيس سميث« أربعون يوماً – تأمالت وصالة لالستعداد للمجئ الثاىى

Þ
قلىى أن تقرأوا
Óاللهنا .يُكمل هذان الكتابان واحدهما االخر بشكل رائع .أوصيكم من كل  Ô
الكتابںى – نعم± ،

أكرى من مرة واحدة.
هذين

كيف يمكن الفتقارنا للروح القدس أن يؤثر عىل ú
االخرين؟



جسديںى )أنظر ١كورنثوس – ١ :٣
مسيحيںى
بدون حلول يسوع فينا بالروح القدس ،سنظل

 ،٣رومية  ،١٧ – ١ :٨غالطية  .(١٦ :٥لن نحصل عىل الخالص ىڡ هذه الحالة )رومية (٨:٩
¨الننا نعيش معتمدين عىل قواتنا وقدراتنا ±
البرسية .والنتيجة ستكون أن عائالتنا وأبناءنا
سيكونون هم أيضاً عىل ¨


جسديںى ،وسيتحملون كل النتائج المؤلمة
مسيحيںى
االرجح
لذلك ١٤٧.دعونا نتذكر أن محبة هلِلَف توجد  ىڡ قلوبنا فقط من خالل الروح القدس .تقول
إلن هوايت» :إن أولئك الذين لم يخترىوا قط محبة المسيح الرقيقة Þ
االرسة ،ال يستطيعون
Ô
إرشاد Þ
االخرين إىل نبع الحياة .فمحبته ىڡ القلب قوة دافعة تشوق الناس إىل إظهاره ىڡ



١٤٨
وىڡ الروح الرقيقة المشفقة ،والتسامي بحياة الذين يُ ±
عارسونهم«.

السرىة 
عندما يحل يسوع فينا بالروح القدس ،فسوف يُمكننا من أن نشهد هلل بطريقة طبيعية
تماماً» .ف َِإنَّ ُه ِم ْن ف َْضل َِة ا ْل َقلْب يَ َت َكل َُّم ا ْلف َُم) «.مىى .(٣٤ :١٢

االيمان ّ
الجذاب؟
ما هي قيمة Ì


المسيحيںى الذين عانوا من الحرمان،
يمكننا أن نرى قيمة Óااليمان الجذّ اب عندما ننظر إىل
واالضطهاد ،وفقدان الممتلكات ،أو الشهادة  ىڡ سبيل الحفاظ عىل إيمانهم .ما الذي منحهم
المرونة  ىڡ ظل تلك الظروف الصعبة؟ بينما نرى دليل عىل إمتالئهم من الروح القدس ،ال يمكن
يخرىونا عن شعورهم  ىڡ أالمهم ±
البرسية .مع ذلك ،يمنحنا التقرير البابوي عن موت
للشهداء أن Ô


و»جرىوم« محرى قںى عىل خشبة ىڡ »كونستانس« لمحة جيدة .إذا كان أحداً يحرىق،
»هس« 


مسبحںى الرب .يمكن لذلك أن
الرجلںى كانا يرنمان

يمكنه فقط أن يرصخ متألماً .ولكن هذين 
¨
يحدث فقط بمساعدة هلِلَف .كانت لديهم سعادة حقيقية عىل الرغم من االلم» .إذ حيثما يملك
١٤٩
روحه يحل السالم .وسيكون هنالك أيضاً الفرح ¨الن  ىڡ هلِلَف ثقة مقدسة هادئة«.
147
148
149
١١٢
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إن عائلة »دورانت »الهوغونتيونية«  ىڡ فرنسا  ىڡ القرن الثامن ±
عرس هي مثال مبهر .كان
قىص ¨
أفراد عائلة »ديورانت« مضطهدين من ِقبل الكنيسة بسبب إيمانهم الكتاىى .
االب
Ô
¨ 

أربعة ±
»بيرى«
عرس عاماً ىڡ السجن قبل إطالق رساحه .ماتت االم ىڡ السجن .أُعدم ابنهم 

برج مع نساء أخريات .كان من الممكن
والذي كان واعظاً غيوراً .أُرست ابنتهم »ماري« ىڡ ٍ
أخرىاً
إطالق رساحها إذا كانت قد تخلت عن إيمانها ،ولكنها لم تفعل ذلك .أطلق رساحها 


االيمان
ىڡ عام  ١٧٦٨بعد ثمانية وثالثون عاماً ىڡ أرسها .بالنسبة لـ »ماري دورانت« ،كان Ó
١٥٠
التخىل عنه«.
إيمان جذّ اب لم تستطع
الكتاىى ٌ
Ô


رسىل العظيم
أمثلة عن 
التأثرى ُ
الم 

كان دانيال ورفقاءه عىل استعداد أن يتحملوا الحرمان عندما طلبوا حمية مختلفة .ما
أكرى جماال ،وصحة ،وذكاءاً من Þ
الذي صنعه هلِلَف معهم؟ بارك طاعتهم .كانوا ±
االخرين.
ً
نالوا مناصب رفيعة .نعرف قصة رفقاء دانيال ىڡ آتون النار ،والليلة الىى قضاها دانيال ىڡ



¨
االيمان بالنسبة لهم أهم من حياتهم .ماذا كانت النتيجة؟ استطاعت
جب االسود .كان Ó
االله الحقيقي بالقول والفعل .كان لمثالهم
مملكتان عالميتان أن تسمع عن شهادتهم عن Ó
المرسىل.
كبرىاً عىل العمل
تأثرىاً 


¨

ينطبق االمر ذاته عىل يوسف ىڡ مرص .رفض أن يرتكب الزنا .وبسبب اتهام زوجة

إمرىاطورية عالمية كاملة
خرى Ô
لىك يُ Ô
فوطيفار لهُ ،زج به ىڡ السجن .ولكن هلِلَف استخدم والئه 
االله الحقيقي.
عن Ó

الىى كانت جارية ىڡ بيت نُعمان؟ قادت شهادتها بالقول والفعل
أتذكروا الفتاة

الصغرىة 
عظيم وحسب ،ولكنه
إىل إيمان وشفاء هذا القائد .أنا أؤمن أنه لم يتبع Ó
بفرح ٍ
االله الحي ٍ
كثرىة.
منح هذه الفتاة
الصغرىة حريتها أيضاً ،واصطحبها بنفسه إىل موطنها بهدايا 

الكرى  
كرىاً ىڡ حقل .كان  
يخرىنا يسوع ىڡ )مىى  (٤٦ – ٤٤ :١٣عن رجل وجد  
ثمںى جداً
Ô


±
¨
بالنسبة له حىى أنه باع كل ما لديه واشرىى الحقل .لقد تخىل عن كل ىس من أجل ملكوت
االيمان؟
االيمان الجذّ اب .أيمكننا أن نرى قيمة هذا Ó
السموات ،أو كما ±رسحتهÓ ،

أفكار ختامية

تقول إلن هوايت» :أولئك الذين يثبتون  ىڡ المسيح سوف ينالون السعادة ،والبهجة والفرح
 ىڡ الرب ١٥١«.يمنحنا Óااليمان الجذّ اب بالفعل حياة فرحة ،ونشيطة ،ومنترصة ،وسعيدة
150
151

مقتبس من »ويكيبيديا« »ماري ديورانت«
إلن ج .هوايت ،شهادات للكنيسة) ،نامبا ،إيداهو :باسيفيك ±
للنرس626 :4 ،(2002 ،
١١٣
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 ¨

واد مظلم ،سيظل
وأيضاً رجاءاً ثابتاً لملكوت هلِلَف .حىى ىڡ االوقات العصيبة ،إذا رسنا ىڡ ٍ
إيماننا جذّ اباً من خالل وجود هلِلَف.

االيمان الجذّ اب يمكننا أن نُساهم ىڡ الوحدانية الجيدة ،ومن ثم تصبح
من خالل Ó
مصلحة Þ
االخرين جزءاً من إيماننا.
¨
الكبرىة للوحدة ،ليته يساعدنا من خالل
لىك ندرك بالتمام االهمية 
ليت هلِلَف يساعدنا 
لىك ننمو إىل مثال المسيح من أجل
قوة الروح القدس ،ومن خالل حلول يسوع فينا ،
¨
الر ِّب ُه َو ق َُّوتُك ُْم) «.نحميا
سعادتنا وبركاتنا ،وأيضاً 
لىك نجذب أحباءنا وذوينا» .ال َ َّن ف ََر َح َّ
١٥٢
» (٨:١٠إن نحن مثلنا خدمة المسيح عىل حقيقتها ،تبدو ّ
جذابة خالبة«.

قلىى ¨الن اتباع يسوع حقاً يُجلب الحياة
صالة» :آبانا السماوي ،أشكرك من كل  Ô
¨


حياىى .وأيضاً
االفضل .من فضلك
لىك أظل ىڡ عالقة وثيقة مع يسوع طوال 

ساعدىى 
¨
أحباىى وآخرين إليه  «.
أمںى.
لىك أقود 
استخدم 
حياىى 

152
١١٤
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¨

الثاىى
أعظم عطية من يسوع | الفصل االول ،الجزء 

دليل التأمالت الشخصية والنقاش
تأثرى حلول يسوع  ىڡ حياتنا؟
 .١ما هو 

 .٢ما هي ثمار الروح؟

 .٣ما هي المواهب الروحية؟

الىى تحدثها النهضة الروحية  ىڡ حياتنا؟ وكيف تؤثر عىل محيطنا؟ وكيف تحفزنا؟
 .٤ما هي 
التأثرىات 

¨
الىى تظهر لنا ،أنه من خالل الثقة  ىڡ هلِلَف ،يمكن أن تحدث أمور عظيمة؟
 .٥ما هي االمثلة الكتابية 

وقت الصالة الخاص بنا

 ٠اتصل ±برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
 ٠قم بالصالة مع ±رسيكك.
لىك تستمر ثمار الروح  ىڡ النمو  ىڡ حياتك.
 .١

تميرى المواهب الروحية واستخدامها بالشكل الصحيح.
 .٢من أجل القدرة عىل 

 .٣من أجل الشجاعة والفرح ىڡ الشهادة لحلول المسيح فيك – من خالل حياتك ،وكلماتك
وأعمالك ،والىى ال تحدث بقوتك ±
إيمان جذّ اب.
البرسية ،وإنما تنبع من ٍ

 .٤من أجل السعادة 
واع وحكيم.
عقل
أجل
ومن
هلِلَف،
كلمة
اسة
ر
د
ىڡ

ٍ
١١٥
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اخـتـبــــــــــار
التغيرىات بعد التسليم
مفكرة


نفىس» ،هل سيقول ىل يسوع يوماً ما» :أنا ال أعرفك
ىڡ بداية عام  ،٢٠١٤ظللت أسأل 
قط؟« هل أنا واحدة من العذارى الجاهالت؟« كان من الصعب تحمل تلك ¨
االفكار ،إذ
¨



حياىى،
أنىى كنت أرغب ىڡ الحصول عىل الحياة االبدية من هلِلَف ،ولكن بسبب أمور 
كثرىة ىڡ 

كنت أشعر بالذنب دائماً ،ولم أكن أسلك الطريق الصواب طوال الوقت.

لحسن الحظ ،حصلت عىل  
كتابںى ،خطوات نحو نهضة شخصية والثبات ىڡ يسوع.
أدركت بعد قراءتهما للمرة ¨


الكتابںى عدة
حياىى .قرأت
االوىل أن شيئاً ما يحتاج

للتغيرى ىڡ 
ىس حقاً .باالضافة إىل ذلك ،استمعت إىل اختبار إحدى ¨
لىك أفهم كل ¨ ±
االخوات
Ó
مرات 
والىى أصبحت مسيحية روحية قبل ذلك بأشهر قليلة.
المكرسات 
¨





وأنىى كنت
أنىى ىڡ بداية السنة كنت »جسدية« ىڡ طريقة 
أدرك االن بكل 
تفكرىي ،
يقںى 
هالكة ،إذ كان يسوع سيقول ىل »أنا ال أعرفك قط«.
¨
االن ،أستيقظ  ىڡ الرابعة والنصف صباحاً من أجل دراسة كلمة هلِلَف .لم يكن ذلك ممكناً

أصىل بشكل مختلف
عىل Ó
االطالق 
أنىى 
بقوىى الشخصية – كان النوم أهم بالنسبة ىل .كما 



¨
يريدىى أن أفعله
يخرى ىى عما
– كشخص ممتىل من الروح القدس .أسأل الرب ىڡ كل يوم أن Ô



قلىى.
ىڡ ذلك اليوم .ويستجيب الرب ىل .أدعو الروح القدس يومياً أن يسكن وأن يعمل ىڡ  Ô
أكرى وضوحاً ،ورصت أرتدي ثياباً ±
أصبحت أفكاري ±
أكرى »أنوثة«.
باالضافة إىل ذلك ،لم أعد أتناول الطعام طوال الوقت .كان من المستحيل بالنسبة
Ó
ىل أن أتوقف بقوىى الخاصة .أستطيع ¨
االن أن أتعامل مع المتطلبات اليومية بطريقة أكرى±


التغيرى ،وقال ىل »لم يعد
معدىى .كما الحظ زوجي
سلمية ،لم يعد الضغط يؤثر عىل


لسانك حاد كما كان«.
¨

أخترىه
الكثرى من االسئلة ،وهو ما لم Ô
عندما بدأت ىڡ دراسة الكتاب المقدس ،كان لدي 
أكرى ¨

االن .ىڡ 
من قبل .أريد أن أتعمق ±
يقودىى من  
حںى Þالخر فقط
الماىص ،كان الروح القدس


ٍ

لىك أشهد هلل .أما ¨

يمنحىى هلِلَف الكلمات
خطاىى.
االن ،يحدث ذلك يومياً .ال أحتاج

لتحضرى  Ô


الىى أحتاجها ¨النه وحده يعرف الشخص الذي أتحدث معه .وعىل الرغم من 
أنىى أخطئ



ُ
ُ
ً
ً
طرىڡ.
غرى
أ
وأن
التوبة
قدم
أ
أن
أستطيع
.
خطيىى
أري
لىك
ا
واضح
ا
فهم
هلِلَف
يمنحىى
ً،
ا
أحيان





ىس بدون يسوع ،
أصبحت ُمدركة 
أنىى غرى قادرة عىل تحقيق أي ±
¨
وأنىى أحتاج لحضور




الكرىياء )كم أنا جيدة ،وكم أنا
المسيح ىڡ كل خطوة ىڡ الطريق .كما أدركت أن ُمقابل Ô
ماهرة ىڡ صنع ¨
االشياء( هو التواضع ،والذي يُظهر لنا أننا بدون يسوع عاجزون تماماً عن

القيام بأي ¨ ±
ىس صالح.
١١٦
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كما 
لىك أقلع عن تناول القهوة .لم أكن اتخيل أن ذلك ممكناً  ىڡ
منحىى هلِلَف القوة 




أعاىى من صداع شديد لمدة خمسة أيام إذا توقفت عن تناول
أنىى كنت 
الماىص ،حيث 


الكافيںى قوية جداً  .ىڡ هذه المرة لم أفكر حىى  ىڡ عواقب
القهوة .كانت أعراض إنسحاب


أنىى لم تعد لدي الرغبة ىڡ تناولها مرة أخرى.
إقالعي عن تناول القهوة .لقد أدركت فقط 
واليوم ،الزلت أشعر بعدم الرغبة  ىڡ تناولها.
لعائلىى أية رغبة  ىڡ التوقف
كما كان لدي اختبار مشابه مع تناول اللحم .لم يكن ىل أو

¨
باالحتياج إىل
عن تناول اللحوم .ولكن اليوم ،أصبح االمر سهال ً بالنسبة ىل – لم أعد أشعر Ó
تناول اللحوم.
¨


رغبىى القوية ىڡ الحصول عىل الحياة االبدية وإدر اىك
كانت نقطة التحول ىڡ 
حياىى هي 
أنه ال يوجد ¨ ±
فادي ،يسوع المسيح ،مهما كانت العواقب.
ىس أهم من ّ
يتحدث )حزقيال  (٢٧ ،٢٦ :٣٦بالحق :سوف يمنحنا يسوع قلباً جديداً وروحاً جديدة.
يريد أن يجعل م ّنا شعباً يُطيع وصاياه .تصارعت مع مشاكل مختلفة لسنوات طويلة ،ولم
بنفىس .أراد يسوع أن يتمم مشيئته
يجد ذلك فتيالً .لم أستطع التغلب عىل تلك المشاكل


رغبىى.
 ّىڡ ،وكل ما كان يحتاجه هو 
الشخىص  ىڡ حفظ
تقول إلن هوايت أن كل من يحاول أن يربح السماء بمجهوده

اخترىته لمدة خمسة وثالثون عاماً .كنت
الوصايا ،يسعى للمستحيل .هذا بالتحديد ما Ô
أقبل الوصاياً من الناحية العقلية ،
ولكنىى كنت عاجزة عن حفظها .يسوع وحده يمكنه أن

يحقق هذا الصالح ىڡ .يمنحنا الرغبة ىڡ القيام ¨
باالمور الجيدة والصحية  ،
ويرىع م ّنا الرغبة

ّ
¨

الىى ترصنا.
ىڡ القيام باالمور 
¨
ولئكَ ُه ْم
ين يَ ْنقَا ُد َ
وح هلِلَفَِ ،فأُ ِ
أستطيع اليوم أن أؤيد )رومية » (١٤ :٨ال َ َّن ك َُّل ال َِّذ َ
ون ِب ُر ِ
Þ

َ
وىڡ كل ساعة ،وباستمرار من أجل
عىل أن أطلب يومياً ،
أبْ َنا ُء هلِلَفِ «.بحسب هذه اال يةّ ¨ ،

ُسكىى الروح القدس وعمله  ّىڡ – الن إبليس ال ينعس.

±


ْرى ِم ِّ ىى َفال َ يَ ْس َت ِحق ِ ُّىىَ ،و َم ْن أَ َح َّب
يقول يسوع ىڡ )مىى َ :(٣٧ :١٠
»م ْن أَ َح َّب أَبًا أَ ْو أُ ًّما أَك َ َ
ولكنىى ¨
ابْ ًنا أَو ابْ َنةً أَك َْ ±رى ِم  ِّىى َفال َ يَس َت ِحق ُّىى «.اعتقدت دائماً :أن ذلك غرى ممكن .
االن أدرك
ِ
َ 

ْ ِ
أنه عندما يحل يسوع ىڡ قلىى ،فإن إله الكون العظيم يعمل 
ىڡ
خالىل وأنه يستطيع
ومن

 Ô
ّ
¨

بأبناىى وبعائلىى أفضل 
وكىل المعرفة .وبكل
القدرة
كىل
وحده
هلِلَف
.
بكثرى
مىى

يعتىى 


أن 



±
ىسء عىل أتم وجه ،بحسب
ثقة ،أستطيع أن أضع 
حياىى بںى يديه كل يوم ،وسيقوم بكل 
حكمته وخطته .م.م

١١٧
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ﺗـﺰﻳﻴــــﻞ
توصيات للمزيد من القراءة
اقرىاح هام :رجاءاً ،قوموا بقراءة هذا الكتاب عدة مرات .أظهرت البحوث التعليمية أنه
االستماع إىل المواضيع الهامة لحياتنا من ست إىل ±
عرس مرات قبل أن
من المهم قراءة أو Ó
معںى
نفهمها بشكل جيد .جربوا ذلك .وسوف تبهركم النتائج .عندما أعدت قراءة كتاب 
¨ 
الكثرى
حياىى شعوراً بالرضا من الروح القدس .تلقيت 
عدة مراتÔ ،
اخترىت للمرة االوىل ىڡ 

المشجعة والممتنة عن النمو ىڡ الحياة المملوءة من الروح القدس مع
من Ó
االختبارات ُ
يسوع .جميعها تقريباً من قراء قاموا بقراءة الكتاب عدة مرات.
إختبار جديد للحياة المملوءة من الروح القدس
َ
اب ،تَ ْج ِري ِم ْن بَط ِْن ِه أنْ َه ُار َم ٍاء َح ٍّي«.
يقول إلهنا المحب يسوعَ :
»م ْن َآم َن ِ Ôىى ،ك ََما ق ََال ال ِْك َت ُ
وح ]القدس[) «.يوحنا (٣٩ ،٣٨ :٧
ق ََال هذَ ا َع ِن ُّ
الر ِ
ىل طلبة خاصة لكم :عندما يكون لكم اختبار من خالل التسليم ليسوع والعيش  ىڡ الروح
القدس ،فسوف أكون ممتناً إذا أرسلتم تقريراً مخترصاً ىل ،هيلموت هاوبيل .من الجيد أن


وىڡ المجالت
نشارك اختباراتنا ىڡ  www.steps-to-personal-revival.info – testimonies
وأخبار العمل .وكقاعدة عامة ،نذكر الحروف ¨
االوىل فقط من اسم الراسل .رجاءاً ،تذكروا
Þ



وىڡ
لىك يبدأوا أو يستمروا ىڡ 
مسرىة نمو ىڡ الروح 
أن اختباراتكم سوف تشجع االخرين 
التكريس ليسوع المسيح ،مخلصنا الرائع ¨
االت عن قريب.
للتواصل:
Helmut Haubeil
٤٩ Rosenheimerstraße
Bad Aibling/Upper Bavaria ٨٣٠٤٣-D
Email: helmut@haubeil.net
٧١٢ ٤٩٠٠-٨٠٦١ (٠) ٤٩ + <Tel
Languages: German or English

١١٨
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الكتيب 
االول

خطوات نحو نهضة شخصية
االمتالء من الروح القدس
Ó

أعطانا هلِلَف بنفسه وصية ١:اجعلوا أنفسكم دائما وباستمرار مملوءين من الروح
٢
القدس.
الرىكات(MB 20.3 (egwwritings.org ،
 .1إلن هوايت ،جبل Ô
 .2جوهانس ميجرAuf den Spuren des Heiligen Geistes (Luneburg, 1999), p. 101 ،

معلومات الطلب ص٢ .


مقدمة للقادة
الحاليںى وقادة المستقبل
مضاعفة النتائج
الفصل 
االول :أعظم عطية من يسوع
ما هو تعليم يسوع عن الروح القدس؟
¨
تأثرىاً؟
هل أنت عىل علم برسالة يسوع اال ±كرى 


الثاىى :ما هو محور مشاكلنا؟
الفصل 

االفتقار إىل الروح القدس؟
هل هناك سبباً روحياً خلف مشاكلنا؟ هل السبب هو Ó
ما هي المشكلة ¨
االساسية  ىڡ المسيحية الجسدية؟

الفصل الثالث :مشاكلنا يمكن حلها


مسيحيںى سعداء وأقوياء؟
ما هو حل هلِلَف لمشاكلنا؟ كيف يمكننا أن نصبح
ما هي عالقة المعمودية بالروح القدس؟

الىى يمكن أن نتوقعها؟
الفصل الرابع :ما هي

التغيرىات 

ما هي  
الىى يمكن أن نحصل عليها من خالل الحياة المملوءة بالروح القدس؟
الممرىات 
نصىل إىل الروح القدس؟
ما الذي نخرسه عندما ال 

العمىل
االختبار
الفصل الخامس :مفتاح Ó



لمشاكىل؟
وأخترى حل هلِلَف
كيف
يمكنىى أن أطبق Ô


¨
كيف 
إمتالىى بالروح القدس؟
من
واثق
وأنا
أصىل
أن
يكمنىى




الىى تنتظرنا؟
الفصل السادس :ما هي Ó
االختبارات 

االتحاد
إختبارات شخصية ،وكذلك اختبارات مع الكنيسة ،ومع الحقل ومع Ó

االهتمام والمشاركة
الفصل السابعÓ :


ألماىى(
الىى نشاركها
تعود مرة أخرى إىل قلوبنا )مثل 
السعادة 
يمكنىى أن أساعد Þ
كيف 
يخترىوا »حيا ًة أفضل«؟
خرين
اال
لىك Ô


كيف يمكننا أن نمرر الرسالة؟ ما هي الطرق المتاحة؟
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«
 
أرعى حالياً
االستماع للقس
كنيستںى ىڡ كاليفورنيا .تعرفت عىل كتاباتك للمرة االوىل أثناء µ
«

”دوايت نيلسون“ ]أنظر أدناه[ ىڡ برنامجه االسبوعي .وعىل الفور آثرت رسالتك عىل روحي
أعرىف 
ولكنىى ä
بشكل كبرى .سمعت عن بعض الكتابات عن الروح القدس من قبل ،
أنىى لم
لسبب ما قد اختار هلِلَف الوقت الحاىل للوصول إىل المزيد
أهتم بها أبداً .أنا أؤمن بشده أنه ٍ


من الناس بالروح القدس .وأنا سعيد جداً أنىى وجدت ذلك ىڡ مجهوداتك.
يمكنىى أن أشهد به لك :ىڡ الفصل «
هناك أمر 
االول 
مبارسة ،تقابلنا بطريقة بسيطة جداً
ٌ
فعالة
مع حقائق قوية ،تدعو عقولنا إىل التوقف وإعادة التفكرى .كما أن القراءة المتكررة ّ
ونقاىس عن الكتاب مع ç
للغاية .ىڡ 
حديىى ووعظي 
االخرين ،يُصبح موضوع الروح القدس
وأكرى .كما لو كنا نستمع إليه للمرة «
االوىل .
أكرى 
جذاباً 
يمكنىى أن أرى ذلك بنفىس .لم
«
االنتقال من الفصل االول قبل أن أعظ ثالث مرات عن محتواه .ال أعرف كيف 
يمكنىى
أستطع µ

أن أصف ذلك بشكل أفضل ،ولكنىى لم أستطع التوقف عن قراءة الكتاب ،وقد ظهرت
بنرس الكلمة ،
وىڡ العام 
ä
النتائج ىڡ كنائىس .لقد قمت 
كبرىا.
الماىص شهدت
منطقىى ً
نموا ً
الفضل ىڡ ذلك كله يعود إىل هلِلَف وإىل الطريقة ä
قوى بها الروح القدس أعضاءنا .ونتطلع
الىى ّ
إىل المزيد ىڡ العام الجديد .د.ر .يناير )كانون 
الثاىى( مقتطفات
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كيف ميكنك القيام بذ

َّاذلِي َي ْثبُ ُت َّ
يف َوَأ َن ِفي ِه
ِ
َ
َ
هذا ي َْأ ِيت ِب َث َم ٍر ك ِث ٍري،
َأل ُ َّْك ِب ُدو ِ َال تَ ْقدِ ُر َ
ون َأ ْن تَ ْفع َُلوا َش ْي ً ا.

الثبــات ىڡ يســوع كيــف – يمكنــك القيام بذلك؟

هيلمــوت هاوبيــل هــو رجــل أعمــال وقــس .بعــد نجاحــه ىڡ العمــل كمديــر
عــام لرسكــة شــحن ،اســتجاب لدعــوة هلِلَف ىڡ عمــر  ٣٧وأصبــح راعــي كنيســة
لمــدة ســتة عـ ـرس عام ـاً .ثــم قــام بعــد ذلــك بــإدراة مجموعــة المتقاعديــن
«
االدفنتســت ىڡ ”بــاد إبلينــج“ بالقــرب مــن ”ميونيــخ“ بألمانيــا .ومنــذ تقاعــده،
يقــود جماعــة المرســلية العالميــة بكنيســة ”بــاد إبلينــج“ (فوردركريــس
ـاال رساف عــىل العديــد مــن المشــاريع ،محليـاً
للخدمــة المرســلية( .ويقــوم بـ µ

وعالميـاً .بمــا ىڡ ذلــك إنشــاء كنائــس مــن خــالل الــرواد ىڡ وســط آســيا ،والهنــد
وألمانيــا ،وتنقيــح ونـ ـرس مجلــة مرســلية )أخبــار الخدمــة المرســلية( وتوزيــع
«
االعمــال الكتابيــة الخاصــة بالنهضــات الروحيــة .ال يتعـ Ãـرى نفســه مؤلــف كتاب
خطــوات نحــو نهضــة شــخصية ،ولكــن «
باالحــرى أداة ىڡ يــد هلِلَف .يمكنــك
االختبــارات الرائعــة مــن خــالل الضغــط عــىل عالمــة تبويــب
متابعــة هــذه µ
التطــور عــىل الرابــط التــاىلwww.steps-to-personal-revival.info :

هيلمــوت هاوبيل

الثبات يف يسوع

رقم

موسوعات صغرىة
خطوات نحو نهضة شخصية

الثبات يف يسوع
يسوع املسسيح
يف َوَأ َن ف ُيكْ
“اُ ْثبُ ُتوا ِ َّ ِ
كيف ميكنك القيام بذ ؟

للتشجيع
أظهــرت التجــارب أن دراســة تلــك الحقائــق الثمينــة تكــون مباركــة بشــكل
خــاص ،إذا تــىل الدراســة الشــخصية ä

فــرىة تأمــالت 
شــخصںى .هنــاك
بــںى
للزوجــںى )مــع ç

االخريــن ،ربمــا عــن طريــق الهاتــف أو
بــركات مضاعفــة
«
بإســتخدام تطبيــق ســكايب( كمــا أن الوقــت اليومــي أو االســبوعي للمناقشــة
والصــالة ىڡ مجموعــات ســيكون مشــجعاً جــداً.
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