
الثبات يف يسوع
كيف ميكنك القيام بذ

الثبات يف يسوع

يسوع املسسيح
ْ
“اُْثبُُتوا يِفَّ َوَأَن ِفيُك

؟ كيف ميكنك القيام بذ

هيلموت هاوبيل

رقم

يِفَّ َوَأَن ِفيِه ي َيْثبُُت ِ اذلَّ
هَذا َيْأيِت ِبَثَمٍر َكِثرٍي،

ا. ً ِ اَل تَْقِدُروَن َأْن تَْفَعُلوا َشْي  ِبُدو
ْ
َُّك أَل

	 العمــل كمديــر 
هيلمــوت هاوبيــل هــو رجــل أعمــال وقــس. بعــد نجاحــه ��

	 عمــر ٣٧ وأصبــح راعــي كنيســة 
كــة شــحن، اســتجاب لدعــوة � �� عــام ل��

لمــدة ســتة عــ�� عامــاً. ثــم قــام بعــد ذلــك بــإدراة مجموعــة المتقاعديــن 

	 ”بــاد إبلينــج“ بالقــرب مــن ”ميونيــخ“ بألمانيــا. ومنــذ تقاعــده، 
ا¬»دفنتســت ��

إبلينــج“ )فوردركريــس  ”بــاد  بكنيســة  العالميــة  المرســلية  يقــود جماعــة 
اف عــ² العديــد مــن المشــاريع، محليــاً �́ µ¬للخدمــة المرســلية). ويقــوم بــا

	 وســط آســيا، والهنــد 
	 ذلــك إنشــاء كنائــس مــن خــºل الــرواد ��

وعالميــاً. بمــا ��

ــا، وتنقيــح ونــ�� مجلــة مرســلية (أخبــار الخدمــة المرســلية) وتوزيــع  وألماني

ا¬»عمــال الكتابيــة الخاصــة بالنهضــات الروحيــة. ¬ يتعــÃÄ نفســه مؤلــف كتاب 

ــك  ــد �. يمكن 	 ي
ــرى أداة �� ــن با¬»ح ــخصية، ولك ــة ش ــو نهض ــوات نح خط

ــارات الرائعــة مــن خــºل الضغــط عــ² عºمــة تبويــب  متابعــة هــذه ا¬µختب

www.steps-to-personal-revival.info : 	Üــا ــط الت ــ² الراب ــور ع التط

للتشجيع

ــكل  ــة بش ــون مبارك ــة تك ــق الثمين ــك الحقائ ــة تل ــارب أن دراس ــرت التج أظه

ــاك  . هن � 	ãــخص � ش 	ãــ ــºت ب ة تأم äÄــ ــخصية ف ــة الش ــ² الدراس ــاص، إذا ت خ

� (مــع ا¬çخريــن، ربمــا عــن طريــق الهاتــف أو  	ãبــركات مضاعفــة للزوجــ

بإســتخدام تطبيــق ســكايب) كمــا أن الوقــت اليومــي أو ا¬»ســبوعي للمناقشــة 

ــداً. ــجعاً ج ــيكون مش ــات س 	 مجموع
ــºة �� والص
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خطوات نحو نهضة شخصية
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ُاْثُبُتوا ِفيَّ َوَأَنا ِفيُكْم –

كيف يمكنك القيام بذلك؟

الكتاب الثاني
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ستماع للقس  µ¬أثناء ا Üكاليفورنيا. تعرفت ع² كتاباتك للمرة ا¬»و 	
�� � 	ãأرعى حالياً كنيست

	 برنامجه ا¬»سبوعي. وع² الفور آثرت رسالتك ع² روحي 
”دوايت نيلسون“ [أنظر أدناه] ��

	 لم 
�ñف أن äÄأع 	

�ñسمعت عن بعض الكتابات عن الروح القدس من قبل، ولكن . 	Äبشكل كب

أهتم بها أبداً. أنا أؤمن بشده أنه لسبٍب ما قد اختار � الوقت الحاÜ	 للوصول إÜ المزيد 

	 مجهوداتك.
	 وجدت ذلك ��

�ñمن الناس بالروح القدس. وأنا سعيد جداً أن
ة، تقابلنا بطريقة بسيطة جداً �́ 	 الفصل ا¬»ول مبا

	 أن أشهد به لك: ��
�ñهناك أمٌر يمكن

. كما أن القراءة المتكررة فّعالة  	Äالتوقف وإعادة التفك Üمع حقائق قوية، تدعو عقولنا إ

	 عن الكتاب مع ا¬çخرين، يُصبح موضوع الروح القدس 
�ûووعظي ونقا 	

�ñحدي 	
للغاية. ��

. لم  	üأن أرى ذلك بنف 	
�ñيمكن .Üكما لو كنا نستمع إليه للمرة ا¬»و . �Äوأك �Äجذاباً أك

	
�ñث مرات عن محتواه. ¬ أعرف كيف يمكنºنتقال من الفصل ا¬»ول قبل أن أعظ ث µ¬أستطع ا

	 لم أستطع التوقف عن قراءة الكتاب، وقد ظهرت 
�ñأن أصف ذلك بشكل أفضل، ولكن

ًا.  	Äنمًوا كب 	
äñشهدت منطق 	

�ÿالعام الما 	
. لقد قمت بن�� الكلمة، و�� 	üكنائ 	

النتائج ��

	 قّوى بها الروح القدس أعضاءنا. ونتطلع 
äñالطريقة ال Üوإ � Üذلك كله يعود إ 	

الفضل ��

)   مقتطفات 	
	 العام الجديد.   د.ر.  يناير (كانون الثا~�

إÜ المزيد ��

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

�� ّ الكتاب الصغ�� [خطوات نحو نهضة شخصية] قد ”غ��
أجلكم.“

� سلسلة من ث©ث وعظات:
قام بالوعظ ¬�

ص�ح الجديد: كيف يمكنك أن تتعمد من الروح القدس؟“ ”نقطة البدء وا �
̧قتباس من كتاب ”خطوات نحو نهضة شخصية“ وأو´ بقراءته. وقد قاد ذلك إ¯ تحميل  قام با

وطلب أ¸ف النسخ من الكتاب.

� من خ©ل شهادته الشخصية والوعظات الث©ث متاح½�
www.steps-to-personal-revival.info
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الثبات في يسوع

S P E A K E R  F O R  S E M I N A R S
USA and many countries: www.spiritbaptism.org – start page scroll down
Germany, Austria, Switzerland, European countries: 
www.steps-to-personal-revival.info - click German version – contact page – scroll down
Phillipines: Allan D. Faina, Email: allan@lightingtheworld.org, SDA church: 
Fidela Herrera Subd, Bgy. Santol, Tanza, Cavite-4108, Phones: (63) 926 054 1175

USA
Remnant Publications
649 E. Chicago Rd
Coldwater MI, 49036
Tel.: 800-423-1319
or 517-279-13043
Web address for orders:
www.remnantpublications.com
Available at your Adventist Book Centers

Canada
Lucas Jurek
118 G First Avenue North
Williams Lake, BC
V2G 1Y8
E-Mail:lucasjurek@gmail.com
Mobil: 250 983 - 2650

Australien
Colin Hone
Booklets in English
E-Mail: emailcolinfhone@gmail.com

Great Britain
ADVENT PRESS LIMITED
141 Cressex Road
High Wycombe
Buckinghamshire, HP12 4PZ 
Tel.: +44 7545 23 00 83
E-Mail: info@adventpress.eu

Philippines
Allan D. Faina 
E-Mail: berevived7.14@gmail.com
SDA church
Fidela Herrera Subd
Bgy. Santol, Tanza, Cavite-4108
Tel.: +63 997 6003397

Russia
Source of Life Publishing House
Vostochanya St. 9, Zaoksky 301000
Tula Region, Russia
Tel. +78 73 42 01 01 
www.lifesource.ru 

Europe - Russian-language literature
Christa Medien GmbH
Pulverweg 6
D-21337 Lüneburg (Germany)
Tel.: +49 (0)4131 9835-580
www.christa-medien.eu
und www.christa-shop.eu
E-Mail: info@christa-medien.eu

Germany and abroad
Wertvoll leben
Ziegeleistr. 23, D-73635 Rudersberg
www.wertvollleben.com 
E-Mail: info@wertvollleben.com
Tel.: +49 (0)7183 3071332

Austria
TOP LIFE Wegweiser-Verlag 
Prager Str. 287, A-1210 Wien/Vienna
www.toplife-center.com
E-Mail: info@wegweiser-verlag.at
Tel.: +43 (0)1 229 4000

Austria and Germany
Adventist Book Center
Bogenhofen, A-4963 St.Peter/Hart
www.adventistbookcenter.at
E-Mail: info@adventistbookcenter.at
Tel.: +43 (0)2294000

Switzerland
Advent-Verlag
Leissigenstr. 17, CH-3704 Krattigen
www.av-buchshop.ch
E-Mail: info@adventverlag.ch
Tel.: +41 33 654 1065

Spain
Safeliz Publishing House
Pradillo 6, Poligono Industrial ‘La Mina’
28770 Colmenar Viejo - Madrid
Phone: +34 (91)845-9877
E-Mail: adm@safeliz.com
www.publicacionesadventistas.com

O R D E R  I N F O R M A T I O N
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الثبات في يسوع

يسوع المسسيح:

„اُْثبُُتوا ِفيَّ َوَأَن ِفيُكْم“

كيف يمكنك القيام بذلك؟

هالموت هاوبيل
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�ول       أعظم عطية من يسوع٤�الفصل ا

حياة ُمثمرة

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

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

� المسيح؟
� أن أثُبت �	

كيف يمكن�	
� ليسوع هو أيضاً مدُعو ل�� يثُبت فيه. 

١١: ٢٨). كل من يأ� » (م� � يدعونا يسوع: «تََعاَلْوا ِإَ��
(يوحنا ١٥: ٤) كيف يمكن أن يتم ذلك؟

� َوأَنَا ِفيُكْم» � ِ
«اُثُْبُتوا �	

: �
� المسيح» يُع�	

«الثبات �	
• أن نستمد من روحه بصفة دائمة

• أن نحيا حياة التسليم
• لخدمته بدون تحفظ. مشتهى ا©̈جيال، ص. ٦٦٥

، هذا هو  � مع ´ أك²± وضوحاً. وبالنسبة ��
� لقد فتح هذا التفس�² عيناي وجعل مس�²

� الخاصة هي أن يساعد 
� ورغب�

Á الحياة المسيحية السعيدة. (يوحنا ١٥: ١١) إن ص¾�
ين إ� حياة سعيدة وهادفة. هذه الكلمات هي ا©̈ساس للكتب الث¾ثة  � إرشاد الكث�²

ذلك ��
� سلسلة، خطوات نحو نهضة شخصية.

��

� سلسلة خطوات نحو نهضة شخصية؟
	 الكتب الث¦ثة �	 �̈ ما هي الع¦قة ب

خطوات نحو نهضة شخصية رقم ١:
مت¾ء من الروح القدس Ó©ا

ه؟ Ô²كيف يمكنك أن تخت
� طلب واستقبال الروح القدس.

ستمرار �� Ó©يتناول ا
� يسوع

الثبات �� رقم ٢:
كيف يمكن ذلك؟

� خدمة يسوع المسيح.
يتناول حياة التسليم بدون تحفظ �	

يك يسوع المملوء من الروح القدس ±Á رقم ٣: 
يكاً مملوءاً من الروح القدس؟ ±Á كيف يمكنك أن تصبح

� خدمته والنتائج المبهرة ال̧�� تتبع ذلك.
يتناول حياة التسليم بدون تحفظ �	

(متاح بحلول خريف ٢٠١٩)

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

� (مع ا©Þخرين، ربما عن  �ßهناك بركات مضاعفة للزوج . � �ßشخص � �ßة تأم¾ت ب الشخصية ف²
طريق الهاتف أو بإستخدام تطبيق سكايب) كما أن الوقت اليومي أو ا©̈سبوعي للمناقشة 

� مجموعات سيكون مشجعاً جداً.
والص¾ة ��
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٥

الـمـحـتـــــويــات

الفصل ا̈©ول

أعظم عطية من يسوع
اً؟ �هل أنت ع� علم برسالة يسوع ا��ك�� تأث� الجزء ا̈©ول 

٦ ................................................................................... ما هي وظائف الروح القدس؟

؟ �كيف يمكن لصفاتنا أن تتغ� �
الجزء الثا��

� المختمر.........................................١٦ � مثال الخ��
كلمات يسوع عن الروح القدس ��

�
الفصل الثا��

الخضوع ليسوع
� الشخصية؟

هل أخ¥ إراد¡� الجزء ا̈©ول

� أصبح أك�� قوة؟..........................................................................................٢٦
أم أن®�

ما الذي يمنعنا من التسليم؟ هل التسليم ² معناه �
الجزء الثا��

أن نتخ� عن إرادتنا الشخصية؟.............................................................................٣٤

الفصل الثالث

ثبات يسوع فيك
؟ �

ما هو التأث�� الذي يصنعه "ثبات يسوع" ع� حيا¡� الجزء ا̈©ول 

٤٤ مت«ء با².................................................................. نجاز ا��عظم: التشبع با�¼ ا�¼

تأث�� "ثبات يسوع فينا"  كيف يمكننا أن نتحرر من سطوة الخطية؟  �
الجزء الثا��

� مرة أخرى بسبب الخطية؟.....................................٥٦ �Éهل يمكن أن نصبح جسدي

الفصل الرابع

الطاعة من خالل يسوع
� طاعة ُمبهجة؟

� أن أحيا ��
كيف يمكن®� الجزء ا̈©ول

� السعادة؟................................................................................................٧٠
من أين تأ¡�

ّ"؟ �
كيف تعمل الطاعة من خ«ل "يسوع �� �

الجزء الثا��

٨٤..................................................................... نسان � Ò وا�¼ �Éالتعاون ب :Ò خطة

الفصل الخامس

إيمان جَذاب بواسطة يسوع
� أن تتحقق؟ �Éالمؤمن � �Éكيف يمكن للوحدة ب الجزء ا̈©ول

٩٦ ................................................... ما الذي يجعل إيماننا جَذاباً لعائ«تنا وللعالم؟

� تتم بداخلنا وتجعلنا شهوداً؟
ات ال®� �ما هي التغي� �

الجزء الثا��

١٠٦................................................................. كيف يمكن للنهضة أن تقود إØ الكرازة؟

تـزييــــل

١١٦ تصال........................................................... توصيات لقراءات إضافية، وسائل ا�¼
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�ول       أعظم عطية من يسوع٦�الفصل ا

الفصل ا̈©ول – الجزء ا̈©ول

أعظم عطية
من يسوع

ما هو تعلمي يسوع عن الروح القدس؟
هل أنت عىل عمل برساةل يسوع األكرث تأثرياً؟

ما يه وظائف الروح القدس؟
كيف ميكن لصفاتنا أن تتغري؟

نداء يسوع الخاص: اطلبوا الروح القدس

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

© أعرف أي موضع آخر يحثنا فيه يسوع بمحبة أن نأخذ شيئاً ما لقلوبنا. نجد تلك ا©Þيات 

� لوقا ١١. حيث يؤكد لنا يسوع عí± مرات أننا يجب أن نطلب 
� درس يسوع عن الص¾ة ��

��

الروح القدس. (لوقا ١١: ٩ – ١٣).

يَْسأَُل «َوأَنَا أَُقوُل َلُكُم: اْسأَُلوا تُْعَطْوا، اُطُْلُبوا تَِجُدوا، ِاْقرَُعوا يُْفَتْح َلُكْم. ̈©َن� ُكل� َمْن

ًا،  � ْ Ô²يَْقَرُع يُْفَتُح َلُه. َفَمْن ِمْنُكْم، َوُهَو أٌَب، يَْسأَُلُه ابُْنُه ُخ يَطُْلُب يَِجُد، َوَمْن يَأُْخُذ، َوَمْن

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

َدًة، َفَكْم ِباْلَحِريñ ا©Þُب ñَاٌر تَْعِرُفوَن أَْن تُْعُطوا أَْو©ََدُكْم َعَطايَا َجي ْ ±Áََعْقَربًا؟ َفِإْن ُكْنُتْم َوأَنُْتْم أ

يَْسأَُلونَُه؟» (لوقا ١١: ٩ – ١٣) وَح اْلُقُدَس ِلل�ِذيَن òَماِء، يُْعِطي الر ال�ِذي ِمَن الس�

� اللغة 
� تلك ا©Þيات القليلة فعل «يسأل» ست مرات [خمس مرات ��

استخدم يسوع ��

� بكلمة «يقرع» –  �ßأخري � �ßفعل – ومرت – � �ßالعربية]، ثم استبدل «يسأل» بـ «يطلب» مرت

¨ٍ ما ل��
±öعن فعل أيضاً. أ© يُظهر لنا يسوع بوضوح أنه علينا أن نقوم ب Ô²وهي كلمة تع

نمتØ̈ من الروح القدس؟
� اللغة اليونانية. مع��

� زمن المضارع المستمر ��
ة مستخدمة �� إن كلمة «يسأل» ا©̈خ�²
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٧

� الطلب. 
ذلك أنه © يجب علينا أن نطلب مرة واحدة وحسب، ولكن با©̈حرى أن نستمر ��

يجعل يسوع من السؤال هنا أك²± من مجرد أمراً طارءاً، وإنما أمراً يتوقع منا أن نقوم 

� الحصول عØ الروح القدس بدعوته 
به بإستمرار. يريد يسوع أن يُيقظ بداخلنا الرغبة ��

الصادقة. إن تلك الدعوة الُملّحة تُظهر لنا إقتناع يسوع بأننا سوف نفقد شيئاً مهماً، إذا لم 

� طلب إنسكاب الروح القدس. إنه يجذب انتباهنا بوضوح إ� حقيقة إحتياجنا المستمر 
نُلح ��

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

� تعليقه عØ الجزء ا©̈خ�² من (أفسس ٥: ١٨) يقول «جوهانس ميجر»: «إن الشخص 
��

المسيحي ليس مجرد إناء يمتØ̈ مرة واحدة إ� ا̈©بد، ولكن عليه أن يمتØ̈ بإستمرار. 

: «اجعلوا  �Ø(أفسس ٥: ١٨) كما ي �
ولذلك، يمكن أن نعيد صياغة الكلمات الموجودة ��

� مجدداً من الروح القدس.» إن ا©مت¾ء من الروح القدس  �ßأنفسكم دائماً وباستمرار مملوئ

الذي نحصل عليه بالمعمودية يمكن أن يت¾þ± إذا لم نسع باستمرار للحصول عØ تلك 

العطية بسخاء. وإذا كانت تلك العطية قد ت¾شت بالفعل، يمكننا أن نحصل عØ وجود 

مت¾ء باستمرار ل�� يتث�� للروح القدس أن يم̈¾ Ó©الروح القدس مرة أخرى. ©بد أن يتجدد ا

كل أركان حياتنا، لكي¾ تذبل حياتنا الروحية. 

مت¾ء من الروح القدس أننا نحصل عØ المزيد منه من الناحية العددية،  Ó©ا �
© يع��

بل با©̈حرى، أن يستحوذ الروح القدس عØ المزيد والمزيد من حياتنا. لذلك أمر 

� باستمرار من الروح القدس. هذه حالة عادية بالنسبة  �ßالمؤمن Ø̈بولس الرسول أن يمت
للمسيحي. معمودية واحدة، وإمت¾ء متكرر.»١

إن هذا الجزء من تعليم يسوع عن الص¾ة هو عملية فريدة. إن الروح القدس هو 

� تجلب معها كل العطايا ا©̈خرى. تلك هي عطية يسوع 
أعظم عطية من ´ – العطية ال�

المتّوجة لت¾ميذه والتعب�² الخالص عن محبته.

إن عطية قيمة كهذه © يمكن فرضها عØ شخٍص ما. إنما تُعطى فقط ̈©ولئك الذين 

ون عن إحتياجهم الشديد لتلك الهبة وتقديرهم لها. لذلك تعودت عØ طلبة الروح  Ô²يُع

� ذلك: 
َْب.» «يع�� ْ ±íََوي � القدس يومياً بحسب (يوحنا ٧: ٣٧) «ِإْن َعِطَش أََحٌد َفْلُيْقِبْل ِإَ��

«. � Ôقل� �
. ا©شتياق لوجود الروح القدس �� �

إلهي العظيم، امنح��

� طلبة الروح القدس
التقارير اÄÅوÃ لبعٍض من الذين بدأوا �	

� حالياً
العودة «لمحبتنا اÄÅوÃ»: كتبت �� إحدى ا©̈خوات قائلًة: نقوم أنا وصديق�

بدراسة كتاب الـ ٤٠ يوماً للمرة الثالثة، بالتناوب مع كتاب خطوات نحو نهضة شخصية. 

Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), S. 101 1
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�ول       أعظم عطية من يسوع٨�الفصل ا

قبل أن نكتشف تلك المواد الثمينة، لم يعد إختبار إيماننا وحياة الص¾ة الخاصة بنا كما 

كانا من ذي قبل. كنا نتوق ل�� نجد «محبتنا ا̈©و�» مرة أخرى. وقد وجدناها، نشكر ´ 

من كل قلوبنا. كم هو رائع أن نختÔ² إستجابة إلهنا المحب للص¾ة والذي يُظهر لنا كيف 

� حياة ا©̈شخاص الذين نص�Ø من أجلهم. م.س.
� حياتنا و��

يعمل روحه القدوس ��

� قائ¾ً: «... لقد أصبحا  �ßدخل يسوع إ� حياتنا: كتب شخٌص آخر عن هذين الكتاب

�
ين، وإحدى ا©̈خوات �� ه أعضاء كث�² Ô²وهو ما اخت . �

� حيا�
نعمًة عظيمة طال انتظارها ��

متياز  Ó©إختبار إيماننا، وا̈©ن أصبح لدينا ا �
كنيستنا. كان هناك شيئاً غائباً طوال الوقت ��

نا. وهو ©يزال يعمل فينا، ويقربنا إليه  � تغي�²
أن نختÔ² كيف دخل يسوع إ� حياتنا وبدأ ��

خطوًة تلو ا©̈خرى.» س.ك.

الروح القدس هو مصدر الحياة الهادفة

بحسب يسوع، ما هو سبب مجيئه إ� هذه ا̈©رض؟ لقد قال «أَتَْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة

َوِلَيُكوَن َلُهْم أَْفَضُل.» (يوحنا ١٠: ١٠). يريدنا يسوع أن نختÔ² حياًة جديدًة مملوءًة بالروح 

�
� ذلك بُبعٍد مختلٍف تماماً، بعد مجيئه ثانيًة ��

، وأن نستمر �� � الوقت الحا!�
القدس ��

ملكوت ´ ا̈©بدي.

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

. َقاَل هَذا  ، َكَما َقاَل اْلِكَتاُب، تَْجِري ِمْن بَْطِنِه أَنَْهاُر َماٍء َحي0 � ِÔ� َْب. َمْن آَمَن ْ ±íََوي � َفْلُيْقِبْل ِإَ��

َعِن الرòوِح...» (يوحنا ٧: ٣٧ – ٣٩).

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

هل منحنا يسوع خ¦ل حياته هنا عÈ اÄÅرض مثاÅً لنتبعه؟

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

ٍة ِمْثِل َحَماَمٍة.» (لوقا ٣: ٢٢) وتحت  وُح اْلُقُدُس ِبَهْيَئٍة ِجْسِمي� òمعموديته: «َونََزَل َعَلْيِه الر

وري أن يستقبل يسوع الروح القدس يومياً؟ لماذا  تلك الظروف، هل كان من ال¾زم وال�1

� كل صباح، كان يتصل 
يحثنا عØ أن نطلب الروح القدس باستمرار؟ تقول إلن هوايت: «��

مع أبيه السماوي، مستقب¾ً منه معمودية جديدة من الروح القدس.»٢

� ذلك. علينا أن نسأل أنفسنا: إن كان يسوع نفسه قد 
لقد كان يسوع بالفعل مثا©ً لنا ��

¨ ذاته؟ ±öاحتاج ©نتعاشه يومية من الروح القدس، فكم بالحري نحتاج نحن لل

لقد أدرك بولس الرسول اهتمام يسوع. ففي رسالته لكنيسة أفسس، يؤكد بولس 

)، 1895، الفقرة 3 �
ين الثا�� ±íت) Ô²2 إلن ج. هوايت، ع¾مات ا̈©زمنة، 21 نوفم
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٩

� (أفسس ٣: 
� (أفسس ١: ١٣). و�� �ßبأنهم قد أُخُتتموا بالروح القدس عندما أصبحوا مؤمن

٤: ٣٠ يوصيهم قائ¾ً: «©َ تُْحِزنُوا  �
� الروح القدس. و��

١٦ – ١٧) يُشجعهم ليكونوا أقوياء ��

� ا©Óصحاح ٥: ١٨، يقوم بولس، كرسوٍل ُمختاٍر، بدعوة شعب 
وَس...». و�� òُروَح ´ِ اْلُقد

كنيسة أفسس، ودعوتنا نحن أيضاً، قائ¾ً «... اْمَتِلُئوا ِبالرòوِح.» أو «اجعلوا أنفسكم دائماً

� مجدداً من الروح القدس.»٣ نرى أن ذلك اختباراً يومياً هاماً من أجل  �ßوباستمرار مملوئ

حياة الشخص المسيحي ونموه وهو أن يمتØ̈ يومياً من الروح القدس. 

«إن ´ © يقول: اسألوا مرة واحدة تعطوا. ولكنه يأمرنا بأن نسأل. فثابروا عØ الص¾ة 

� حالة أك²± جدية. وتعطيه 
من غ�² تعٍب أو ملٍل. إن المداولة عØ السؤال تضع الطالب ��

� يسألها.»٤
� الحصول عØ ا©̈شياء ال�

ايدة �� � رغبة م²

المعمودية بالروح القدس هي الخضوع التام لتأث�² الروح القدس – أن تكون 

«ممتلئاً» به. © يُعتÔ² ذلك اختباراً وحيداً، وإنما شيئاً متكرراً باستمرار. كما يوضح بولس 

اً يفيد  � تعب�²
� أفسس ٥: ١٨ إذ يستخدم مصطلح «امتلئوا.» باللغة اليونانية ��

الرسول ��
با©ستمرارية.»٥

كلمات يسوع الوداعية والروح القدس

هم بحلول الروح القدس  Ô²كلمات يسوع الوداعية، أظهر لت¾ميذه سعادًة ورجاًء بأن أخ �
��

� (يوحنا ١٦: ٧ – ١٤):
عليهم ليحل محله. لقد قدم لهم وظائف الروح القدس ��

©َ يَأِْتيُكُم اْلُمَعزñي،  ٌ َلُكْم أَْن أَنَْطِلَق، ̈©َن�ُه ِإْن َلْم أَنَْطِلْق ْ : ِإن�ُه َخ�² � أَُقوُل َلُكُم اْلَحق� ñ
«لِك��

Øَِبّر َوَع Øٍَة َوَع ُت اْلَعاَلَم َعØَ َخِطي� ñَجاَء َذاَك يَُبك َ َولِكْن ِإْن َذَهْبُت أُرِْسُلُه ِإَلْيُكْم. َوَم�

� ِ
� َو©َ تََرْونَ�� ِÔ�ََذاِهٌب ِإَ� أ �ñ

ا َعØَ ِبّر َف̈¾َ�� .  َوأَم� � ِÔ� يُْؤِمُنوَن َ© ٍة َف̈¾َن�ُهْم ا َعØَ َخِطي� َديُْنونٍَة:  أَم�

ًَة أَيًْضا ©َُ̈قوَل ا َعØَ َديُْنونٍَة َف̈¾َن� رَِئيَس هَذا اْلَعاَلِم َقْد ِديَن. ِإن� ِ�� أُُموًرا َكِث�² أَيًْضا.  َوأَم�

، َفُهَو يُرِْشُدُكْم ñَجاَء َذاَك، ُروُح اْلَحق َ ا َم� ©َ تَْسَتِطيُعوَن أَْن تَْحَتِمُلوا ا©Þَن.  َوأَم� َلُكْم، َولِكْن

ُكْم ِبأُُموٍر آِتَيٍة.  ُ ِÔ²َما يَْسَمُع يََتَكل�ُم ِبِه، َويُْخ òيََتَكل�ُم ِمْن نَْفِسِه، بَْل ُكل َ© ، ̈©َن�ُه ñِإَ� َجِميِع اْلَحق

ُكْم.» ُ ِÔ²ا ِ�� َويُْخ ، ̈©َن�ُه يَأُْخُذ ِمم� � ِ
ُد�� ñَذاَك يَُمج

	 ��حل جديد ومم

� ذلك أن الحل 
ٌ َلُكْم أَْن أَنَْطِلَق.» يُع�� ْ اً ل¾هتمام «ِإن�ُه َخ�² أخÔ² يسوع ت¾ميذه شيئاً مث�²

Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), S. 101 3
4 إلن ج. هوايت، المعلم ا̈©عظم، (1900)، ص. 107

5 درس مدرسة السبت، 17 يوليو، 2014
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�ول       أعظم عطية من يسوع١٠�الفصل ا

الجديد، وهو أنه سيكون معنا من خ¾ل روحه القدوس، هو أك²± امتيازا من وجود يسوع 

بشخصه. فبهذه الطريقة لن يكون محدوداً، ولكن با©̈حرى سيكون مع كل شخص، ب1ف 

. النظر عن مكان وجوده الحا��

يمان بيسوع  ÌÅا Ãرتياب إ ÌÅيمان وا ÌÅنتقال من عدم اÅا

� الكنيسة إ� حٍد ما؟ 
� العالم. أوليس العالم موجود �� �ßإن للروح القدس مسؤلية فتح أع

� اتباع ´ لدى 
� «©ودكية». وهو يُيقظ الرغبة �� �ßإن الروح القدس وحده يمكنه أن يفتح أع

� الفاترين. كما يُظهر  �ßع¾قة وثيقة مع يسوع لدى المسيحي �
� ورغبة �� �ßا©̈شخاص الدنيوي

«. � ِÔ� يُْؤِمُنوَن َ© � الخطايا بأكملها: «َف̈¾َن�ُهْم
� با�

� تتسبب ��
لنا الخطية ال�

� يسوع. والدليل عØ أننا بالفعل نؤمن 
يمان هو الثقة �� Ó©هل تؤمن بيسوع؟ إن محور ا

� رغبتنا 
به ونثق فيه هو أن نكرس حياتنا بالكامل له. إن ا©̈مر يتعلق بالتكريس التام، و��

. ¨ ±þ كل �
بأن نتبعه ��

 Øمن الروح القدس، سوف يصبح يسوع أغ Ø̈الروح القدس يُبجل يسوع. عندما نمت

� حياتنا تقديراً أعظم له.
وأثمن قيمة بالنسبة لنا. وسوف ينمو ��

رين من خ¦ل يسوع َ Ð�	 وم �̈ ُمخَلص

يفتح الروح القدس أعيننا إ� بر يسوع. عندما صعد يسوع إ� السماء، ُقبلت ذبيحته 

بواسطة ا©̈ب. وهكذا، أصبح المستحيل ممكناً، بمع�� أن ´ قد أظهر المحبة والعدل 

� أن يفتح أعيننا ل�� نرى هذه المقايضة الثمينة. يحمل 
� آٍن واحد. يرغب الروح القدس ��

��

يسوع كل الذنب عن أولئك الذين سلموا حياتهم له، ويمنحهم بره. هذا هو محور تعليم 

يمان بيسوع. Ó©ير با Ô²الكتاب المقدس: الت

Ñ الروح القدس يُظهر لنا البديل الذي وضعه

كما يفتح الروح القدس أعيننا أيضاً إ� حقيقة أن رئيس هذا العالم قد دين بالفعل. لقد 

� المسيح، فلن تكون له 
ُطرد إبليس من السماء، وأصبحت نهايته وشيكة. عندما نكون ��

� التجربة، ويمكن أن 
القدرة عØ إلحاق ا©̈ذي بنا، عØ الرغم من أننا نسقط باستمرار ��

� (١يوحنا ٥: ١٨): «نَْعَلُم أَن� ُكل� َمْن ُوِلَد ِمَن
نصبح ضعفاء هنا عØ هذه ا̈©رض. نقرأ ��

�
اً �� ُه.» لقد حدث تغي�² òيََمس َ© يُر ñ ñ ±íيُْخِطُئ، بَِل اْلَمْوُلوُد ِمَن ´ِ يَْحَفُظ نَْفَسُه، َوال َ© ِ´
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١١

� أن يُخلصنا من الخطية وأن يحمينا من هجمات إبليس.٦
� حياتنا. يرغب يسوع ��

السيادة ��

� الناس أيضاً عØ حقيقة أن الدينونة  �ßومن ناحية أخرى، يريد الروح القدس أن يفتح أع

أتية. © يمكن ©̈حد أن يهرب من تلك الدينونة، إن لم يكن قد قبل عطية الخ¾ص من خ¾ل 

يمان  Ó©ا Øالتسليم التام ليسوع المسيح والثبات فيه. ليس قصد ´ أن يُرغم الناس ع

شارة إ� الدينونة. مع ذلك، إن معرفة أن هناك دينونة أتية،  Ó©به بدافع الخوف من خ¾ل ا

� أن نُظهر 
يمكن أن تكون حافزاً عØ التوبة لكث�² من الناس. ليس من العدل أن نخفق ��

� سيواجهونها فيما هو آٍت. إن الدينونة تساعدنا عØ اتخاذ القرار.
للناس ا©Óختيارات ال�

الروح القدس يمنحنا فهماً للحق

سوف يقودنا الروح القدس إ� الحق الكامل. ويحررنا من المعتقدات الخاطئة، ومن 

غواءات. كما يقودنا إ� معرفة حقيقة أنفسنا، ح� يتث�� لنا، بمعونة ´، أن  Ó©الخطية وا

نُصحح مسارنا حينما يتطلب ا©̈مر ذلك.

�
«إن الُمعزي يُدعى «روح الحق». وعمله هو أن يوضح الحق ويصونه. إنه أو©ً يسكن ��

� الحق عزاء وس¾م، ولكن © س¾م أو عزاء 
القلب كروح الحق، وهكذا يص�² هو المعزي. ��

� الكذب أو النفاق.»٧
حقيقي ��

الروح القدس يُساعدنا عÈ فهم المستقبل

إن للروح القدس أيضاً مسؤلية إع¾ن المستقبل لنا. لقد تحدث يسوع بوضوح عن 

٢٤، وللروح القدس مهمة منحنا نوراً أكÔ² عن المستقبل. وعندما نتيح له  � م�
المستقبل ��

المجال، يمكنه أن يفتح لنا النبوات أيضاً.

� رؤيا ٢، ٣ تنتهي جميعها بنفس التحدي الذي 
أليس من الرائع أن الرسائل السبعة ��

وُح ِلْلَكَناِئِس.» (رؤيا ٢: ٧) يوجه يسوع  òيضعه يسوع «َمْن َلُه أُُذٌن َفْلَيْسَمْع َما يَُقوُلُه الر

ة، ل�� نستمع إ� الروح القدس. هل نحن  � ا̈©يام ا©̈خ�²
هذا النداء لنا نحن، الكنيسة ��

� القيام بذلك؟
مستعدون وراغبون ��

القوة من خ¦ل الروح القدس

َ َحل� ًة َم� ُكْم َسَتَناُلوَن ُقو� � خطابه الوداعي: «لِكن�
أشار يسوع إ� عمل الروح القدس ��

� الفصل الرابع من كتاب «دينيس سميث»، أربعون يوماً: ص¾ة وتأم¾ت لتجديد إختبارك 
6 يتم مناقشة هذا الموضوع الهام ��

.(2011 ، ±íالد» للن ي¾ند: دار «ريفيو أند ه�² � (هاجرستاون، م�²
مع ´، الكتاب الثا��

، 2002) ص. 660 ±í7 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©̈جيال، («باسيفيك برس» للن
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�ول       أعظم عطية من يسوع١٢�الفصل ا

Dَاِمرَِة َوِإَ� أَْق � ُكلñ اْلَيُهوِدي�ِة َوالس� ِ
� أُورَُشِليَم َو�� ِ

وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم، َوتَُكونُوَن ِ�� ُشُهوًدا �� òالر

ا̈©َرِْض.» (أعمال ١: ٨) أحد الوظائف الهامة ا©̈خرى للروح القدس هو منحنا القوة والقدرة 

ل�� نكون شهوداً للمسيح.

�
«لقد أعطى المسيح روحه كقوة إلهية ل¾نتصار عØ كل الميول الموروثة المتأصلة ��

، وليطبع صفاته عØ قلوب أفراد كنيسته.»٨ ±íالنفس لعمل ال

ورية أيضاً من أجل الصحة الجيدة. يقول «دون ماكينتوش»،  إن قوة الروح القدس !�

� وقتنا 
مدير حركة «بداية عالمية جديدة»، «ويمار»، كاليفورنيا: «إن ا©Óحتياج الحقيقي ��

� هذا الشأن. ما 
، ليس لمجرد تعليماً صحياً – فنحن لدينا معلومات رائعة �� الحا!�

.»٩ إن ا©̈مر  تباعها، وهي القوة عØ التغي�² Ó© نحتاجه هو معلومات صحية مصحوبة بقوة

. يمكننا أن  نجيل، وبا©̈دق، قوة الروح القدس. والذي يمنحنا التغي�² Ó©هنا يتعلق بقوة ا
� الطريق لصحة جيدة. هناك شيئاً

نُظهر الطريق ل¾Þخرين فقط عندما نسلك نحن أو©ً ��

� انتظارنا.
مؤكداً، وهو أن بركات ´ ��

	 التنفيذ ��� ح
وضع عوامل النهضة �	

ككنيسة، نحن نص�Ø بالفعل لبعض الوقت من أجل نهضة. من الجيد أن نُص�Øّ من أجل 

» إنه  �Øفقط، ولكن با©̈حرى، كما يقول «مارك فين �Øّنهضة روحية، ولكننا © يجب أن نُص
� التنفيذ.»١٠ � ح�²

«يتطلب وضع عوامل النهضة الروحية الكتابية ��

تخاذ الخطوات  Ó© دعوتكم �
تعتمد نهضة الكنيسة عØ نهضة كل عضو فيها. هل بإمكا��

ال¾زمة ©Óختبار النهضة الشخصية؟ سوف يقودكم ذلك إ� حياة هادفة، مملوءة بالقوة، 

يمان. Ó©ا �
إ� حياة حقيقة ومبهجة ��

لماذا من المهم أن نحصل عÈ قلباً جديداً؟

٢٥: ١٢). ولذلك لم يُسمح  !» (م� òَلْم أَْعِرْفُكْم َقط �ñ
!ح يسوع للعذارى الجاه¾ت: «ِإ��

لهن بالدخول إ� العرس. انهن يمثلن أولئك الذين لن يدخلوا إ� ملكوت ´. والسبب 

� بالنسبة لنا ا©فتقار إ� اختباٍر مع الروح القدس، خلٌل
هو ا©فتقار للزيت، والذي يُع��

� حياة الشخص الروحية. إن مصطلح «العذارى الجاه¾ت» يصف أولئك الذين لم 
��

� قلوبهم من خ¦ل عمل الروح القدس.
اً صادقاً �	 ��وا تغي Ð�يخت

، 2002) ص. 661 ±í8 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©̈جيال، («باسيفيك برس» للن
، (رامننت للطباعة)، مقدمة Ô²ا̈©ك ±í9 ديف فيدلر، التخلص من ال

،Revive Us Again، ص. 25 �Ø10 مارك فين
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١٣

� من تلك 
إننا نمتلك الطبيعة الخاطئة. ولذلك، فنحن جميعاً نتصف با̈©نانية ونعا��

وري أن  الطبيعة الُمحبة للذات. وإذ أن ا̈©نانيون لن يدخلوا ملكوت ´، لذلك من ال�1

نا كلمة ´ أن الجميع يمكنهم أن يأتوا إ� يسوع كما هم.  Ô²اً للصفات. تُخ يحدث تغي�²

ولكننا نعلم أيضاً أنه لن يبقى أحٌد عØ حاله.

Åحظ أن العذارى الجاه¦ت لم يعرفن ÄÅ Ñنهن لم يكرسن أنفسهن بالكامل 

ليسوع ولعمل الروح القدس. «©يعتمد خ¾صنا عØ ما نعرفه، ولكن با©̈حرى عØ من 

¨ هام، ولكن بدون ع¾قة شخصية ُمخلصة  ±þ نعرفه ... (يوحنا ١٧: ٣). إن ما نعرفه هو

. إن المعرفة عن ´ ليست مثل ا̈©ُلفة  � �ßالنهاية هالك �
، و�� � �ßمع يسوع، سوف نكون ُمجرب

الحميمة والصادقة معه.»١١ إن ذلك هو سبباً هاماً لدعوة يسوع الُملحة لنا من أجل طلب 

يمان؟ Ó©يومياً بخضوٍع تام، وتطلب انسكاب الروح القدس با �Øالروح القدس. هل تُص

ربعون يوماً، كتاب 2، ص. 112
¨

11 دينيس سميث، ا©
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�ول       أعظم عطية من يسوع١٤�الفصل ا

ال تقلل أبداً من قدرة فرٍد واحٍد

يف املساعدة عىل حتريك 

معل روح هللا

بقوة.

رمبا يدعوك هللا خصيصًا

لوقت كهذا.

)من فضكل اقرأ: اسستري 4: 14 – 16)
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١٥

�ول��ول، الجزء ا�أعظم عطية من يسوع  |  الفصل ا

دليل التأم¦ت الشخصية والنقاش

� قلبك فيما يتعلق بالروح القدس؟
١.  ما الذي يضعه يسوع بإلحاٍح ��

� طلب الروح القدس؟
٢.  بأية طرق أظهر يسوع لنا مثا©ً ��

� وعد بها يسوع لت¾ميذه ولنا نحن؟
� يقوم بها الُمعزي، وال�

٣.  ماهي الوظائف المختلفة ال�

٤.  ما الذي يُحققه الروح القدس فينا؟

وقت الص¦ة الخاص بنا

� الص¾ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ±í٠ اتصل ب

يكك. ±Á ٠ قم بالص¾ة مع

يمان –  Ó©طلبة الروح القدس وأن نحصل عليه با �
� يومياً ©Óحتياجنا �� �ß١. ل�� نصبح ُمدرك

وأن ننال الوعد بأن الروح القدس سوف:

يمان الضعيف. Ó©يقودنا بعيداً عن التشكك وا –

يمان. Ó©ير با Ô²يُظهر لنا بوضوح مع�� الت –

– يُحررنا من المفاهيم الخاطئة، وا©̈خطاء، والتجارب.

٢. ص�Ø من أجل تسليم تام ليسوع ولخدمته.
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�ول       أعظم عطية من يسوع١٦�الفصل ا

�
الفصل ا̈©ول – الجزء الثا��

كيف ميكن
لصفاتنا أن تتغري؟

	 المختمر Ð�� مثال الخ
كلمات يسوع عن الروح القدس �	

ة، يتحدث يسوع عن قوة الروح القدس القادرة عØ تغي�² الحياة.  � مثاله عن الخم�²
��

عندما تقرأ المثل للمرة ا̈©و�، ربما لن تدرك أن له أية ع¾قة بالروح القدس: «َوَقاَل أَيًْضا: 

� � ثَ¾َثَِة أَْكَياِل َدِقيق َح� ِ
أَتَْها �� ًَة أََخَذتَْها اْمَرأٌَة َوَخب� ُه َمَلُكوَت ´ِ؟ يُْشِبُه َخِم�² ñِبَماَذا أَُشب»

اْخَتَمَر اْلَجِميُع.» (لوقا ١٣: ٢٠، ٢١)

. وعنــد إضافتها للدقيق، تبدأ  � Ô²أنواع مختلفة من الُخ � Ô²خ �
ة �� تُســتخدم الخمــ�²

� شــهياً أك±² Ô²أك²± ليونه. وبهذه الطريقة يُصبح الخ � �ßتجعل العج �
، والــ� عمليــة التخمــ�²

ي. ±íللمذاق الب

ح لنا بوضوح بعض مبادئ ملكوت ´.  ±íيريد يسوع من خ¾ل هذا المثال أن ي

� أن 
� اْخَتَمَر اْلَجِميُع.» يرغب يسوع �� فا©Óختمار يرمز إ� عملية رائعة تتم بداخلنا: «َح�

تنمو محبته الخالية من ا̈©نانية بداخلنا وأن تحل محل محبتنا للذات.

نجيل عØ العالم. عØ الرغم من أن  Ó©هذا المثل، يريد يسوع أن يُظهر تأث�² ا �
��

� النهاية. وبمع�� آخر، 
اً، إ© أنه سوف يتغلغل إ� العالم بأÁه �� نجيل قد بدأ صغ�² Ó©ا

�
ة بداخلنا من خ¾ل الروح القدس. يقول �� يُظهر لنا يسوع كيف تعمل قوة ´ المغ�²

� َمَلُكوُت ´ِ ِبُمَراَقَبٍة، َو©َ يَُقوُلوَن: ُهَوَذا هُهَنا، أَْو: ُهَوَذا ُهَناَك!  ِ
(لوقا ١٧: ٢٠، ٢١): «©َ يَأْ�

̈©َْن َها َمَلُكوُت ´ِ َداِخَلُكْم.» 

� وسطهم من خ¾ل شخص يسوع 
� القرن ا̈©ول، كان الملكوت ��

بالنسبة للناس ��

� حياتنا عندما نقبل يسوع إلهاً وُمخلصاً لنا. عندما نثُبت 
المسيح. اليوم، يبدأ ملكوت ´ ��

. وا̈©ن،  فيه وهو فينا، حينئذ، وعند مجيء يسوع ثانيًة، سوف يظهر لنا ملكوت ´ المر̈��

نود أن نرى نمو ملكوت ´ بداخلنا عن طريق حلول يسوع فينا. يمكنه أن يحل فينا فقط 

من خ¾ل الروح القدس. فيما ي�Ø بعض الدروس الهامة من المثل.
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١٧

� هدوء
ة �	 ��تعمل القوة الُمغ

ح قوة نعمة ´ المحيية  ±íة رمزا لملكوت السموات. فهي ت «استخدمت الخم�²

مر هنا 
¨

المشكَلة.»١٢ «والتغي�² يمكن حدوثه بواسطة الروح القدس وحده.»١٣ يتعلق ا©

نا بالكامل. وبهذه الطريقة، يود ´ أن يغ�² صفاتنا  ¨ وتغ�² ±þ كل Øع � �ßبقوة داخلية تهم

إيجابياً من خ¾ل عمل الروح القدس.

� زمن الكتاب 
نسكاب الروح القدس �� Ó© نا الكتاب المقدس أن الحقبة ا̈©و� Ô²يُخ

. ولكن تغي�² الصفات يحدث بداخلنا  المقدس كانت أحياناً مصحوبة بدليٍل مسموع ومر̈��
اً � من الروح القدس. ثم نكتشف فجأًة أن تغي�² �ßط أن نكون مملوئ ±Á Øهدوء – ع �

��

إيجابياً قد حدث بداخلنا.

� تخم�² الكمية كلها، 
� الدقيق تعمل عملها الغ�² منظور ��

ة المخبأة �� «إن الخم�²
� �ßتغي�² النفس. فا©̈ميال الطبيعية تل �

� سكون وبثبات ��
ة الحق تعمل خفية �� هكذا خم�²

نسان مقياس جديد  Ó¾النفس أفكار ومشاعر وبواعث جديدة. ويوضع ل �
وتخضع وتُغرس ��

نسان  Ó©نواح جديدة. إن ا �
، وقواه توقظ لتعمل �� للخلق – حياة المسيح. والعقل يتغ�²

� له تتقدس. والضم�² يستيقظ. إننا نزود 
© تُعطى له قوى جديدة ولكن القوة العقلية ال�

بصفات وأخ¾ق تساعدنا عØ خدمة ´.»١٤

� سكون، وبشكل غ�² محسوس ح� نرى النتائج؟ إن وقت السكون 
نا ´ �� لماذا يُغ�²

، مثلما تنتعش الطبيعة مرة أخرى بعد فصل الشتاء. تنمو المزروعات  مهم للتغي�²

نا ´ بهذه الطريقة ل�� يرى إذا ما كانت رغبتنا  Ô²القوية، مثل شجر البلوط، ببطء. هل يخت

� الحصول عØ الروح القدس حقيقية بالفعل؟ هل يختÔ² إيماننا؟ أعتقد ذلك. إنه يريد 
��

أن يمنحنا حياة مثمرة (أنظر يوحنا ١٥: ١ – ٨، وغ¾طية ٥:٢٢).

� من الخارج – ليست بداخلناÞ̧حياتنا تأ ��القوة ال̧�� تُغ

نسان © يستطيع أن يغ�² نفسه باستخدام إرادته. فهو © يملك  Ó©علينا أن ندرك أو©ً: «ا

� من الخارج بالكلية ينبغي 
¨ يأ� ±þ هي �

ة – ال� . فالخم�² قوة بها يمكن إحداث هذا التغي�²

� الدقيق قبلما يتم التغي�² المطلوب.»١٥ يُظهر لنا يسوع أننا نحتاج إ� قوة تأتينا 
وضعها ��

� هذا الشأن 
من الخارج من أجل تغي�² صفاتنا. أ© يجب علينا أن ننتبه لكلمات يسوع ��

©َ تَْقِدُروَن أَْن تَْفَعُلوا َشْيًئا.» (يوحنا ١٥: ٥) «ل�� ما نحصل عØ بر  � ِ
الهام؟ «©َ̈ن�ُكْم ِبُدو��

عظم، ص. 65
¨

12 إلن ج. هوايت، المعلم ا©
13 أع¾ه، ص. 66

14 أع¾ه، ص. 67، 68
15 أع¾ه. ص. 66
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�ول       أعظم عطية من يسوع١٨�الفصل ا

لهية. إن  Ó©الطبيعة ا �
كاء �� ±Á نصبح المسيح، علينا أن نتغ�² يومياً بتأث�² الروح القدس، ح�

نسان برمته.»١٦ Ó©ع¾ء من شأن ا Ó©عمل الروح القدس هو ا©رتقاء بحواسنا، وتكريس قلوبنا، وا

� علم 
تلك النصيحة الهامة من يسوع تتعارض تماماً مع ما يُدر�س عادة اليوم. سواء ��

ية، أو بعض نواحي علم التدريس، حيث  ±íعلم الروحيات، أو الفلسفة الب �
نسان أو �� Ó©ا

تكون الرسالة هي أن القوة عØ التغي�² تكمن بداخلنا. علينا فقط أن نوقظها بهذه الطريقة 

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

ٌء َصاِلٌح.» (رومية  ْ � َ ±þ ... � � ِ
�ñ أَْعَلُم أَن�ُه َلْيَس َساِكٌن ��

وهو ما ينطبق علينا نحن أيضاً: «َفِإ��

٧: ١٨). وتحت تلك الظروف، ماذا ستكون نتيجة إدراك الذات؟ يمكننا أن نقرأ عن ذلك 

� أَزِْمَنٌة َصْعَبٌة.» حيث  ِ
َِة َسَتأْ� � ا̈©َي�اِم ا©َِ̈خ�² ِ

� (٢تيموثاوس ٣: ١): «َولِكِن اْعَلْم هَذا أَن�ُه ��
��

ستسود ا̈©نانية. إن ا©̈مر بالنسبة لنا © يتعلق بإدراك الذات، بل بمعرفة يسوع. قال ��

ء ا©̈سا�þ هو أن يحل الروح القدس  �
±öيسوع.» ال �

�� �
أحدهم: «لقد وجدت إدراك ذا�

نا إيجابياً. فينا وأن يغ�²

� تلك القوة من الخارج. ولذلك يجذب 
© توجد بداخلنا قوة لتغي�² صفاتنا. ©بد وأن تأ�

� (لوقا ١١: ٩ – ١٣) إ� حقيقة احتياجنا لطلب الروح القدس – 
يسوع انتباهنا بوضوح ��

باستمرار. خ¾ل حياة يسوع هنا عØ ا̈©رض، كان يمتØ̈ من الروح القدس يومياً. وا©̈مر أك±²

أهمية بالنسبة لنا. عندما أتأمل فيما يود ´ أن يمنحنا إياه يومياً من خ¾ل الروح القدس، 

� كل صباح.
� أن يعانقنا، كما يتعانق الزوجان ��

� كيف أن إلهنا المحب يود ��
حينئذ أفكر ��

تقول إلن هوايت عن هذا المثل: «فكل الثقافة والتهذيب اللذين يستطيع العالم أن 

� القوة 
� جعل إنساٍن منحط من أبناء الخطية ابناً للسماء. فينبغي أن تأ�

يقدمهما يخفقان ��

. والتغي�² يمكن حدوثه بواسطة الروح القدس وحده. وكل من يريدون أن  المجددة من́ 

يخلصوا، من العال كانوا أم من الدون، أغنياء أم فقراء، ينبغي لهم أن يخضعوا لعمل هذه 
القوة.»١٧

شل» – رئيس وزراء بريطانيا العظمى وقت الحرب العالمية  ±Á يُعتقد أن «وينستون

. © يمكن للبí± أن  ±íء، فيما عدا شيئاً واحداً: الب �
±þ كل Øالثانية – قال: «لقد سيطرنا ع

ي وحده. ل�� يحدث ذلك، نحتاج إ� قوة من خارج هذا العالم.» إن  ±íوا بالتأث�² الب يتغ�²

� يمكن أن تعمل بداخلنا فقط من خ¾ل الروح القدس.
ا©̈مر يتعلق بقوة ´، وال�

نسان الباطن يتجدد يومياً (٢كورنثوس ٤: ١٦). من المهم جداً Ó©نا كلمة ´ بأن ا Ô²تُخ

� الصباح – أن نطلب 
أن يحدث ذلك يومياً – من ا©̈فضل أن يكون ذلك أول ما نقوم به ��

يمان. Ó©الروح القدس با

، 2007)، ص. 374 ±íي¾ند: «ريفيو أند ه�²الد» للن 16 إلن ج. هوايت، رسائل ُمختارة، مجلد 1 (هاجرستاون، م�²
عظم، ص. 66

¨
17 لن ج. هوايت، المعلم ا©
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١٩

� قلوبنا أوÅً ثم يعمل للخارج
يبدأ الروح القدس عمله �	

 Øإن الدرس الهام التا�� الذي عَلمه يسوع من خ¾ل المثل هو أنه عندما نحصل ع

� القيام با©̈شياء بشكل مختلف من 
ة، نبدأ �� تأث�² عمل الروح القدس والذي يشبه الخم�²

ة إذ تختلط بالدقيق تعمل عملها من الداخل إ� الداخل إ� الخارج: «وكما أن الخم�²

� تغي�² الحياة. فمجرد التغي�² الخارجي ©
الخارج، هكذا بتجديد القلب تعمل نعمة ´ ��

ون ممن يحاولون ا©Óص¾ح بالتخلص  � حالة وفاق مع ´. يوجد كث�²
يكفي لجعلنا نص�² ��

، لكن موضع  � �ßوا مسيحي يرة أو تلك، ويرجون بهذه الوسيلة أن يص�² ±íمن هذه العادة ال

� القلب.
ابتدائهم هو خاطئ، فأول عمل علينا أن نعمله هو ��

� النفس هما أمران متباينان. 
يمان وامت¾ك الحق �� Ó©قرار با Ó©ضافة إ� ذلك: «إن ا Ó©با

. فيجب  فمجرد معرفة الحق © يكفي. يمكننا أن نملك هذا ولكن طبيعة ا©̈فكار قد © تتغ�²

تجديد القلب وتقديسه.

نسان الذي يحاول حفظ وصايا ´ لمجرد شعوره بأنه ملزم بذلك – و̈©نه  Ó©إن ا

Ô²فرح الطاعة، فهو © يطيع. فعندما نعت Øيُطلب منه أن يفعل ذلك – لن يحصل أبداً ع

مطاليب ´ عبئاً ̈©نها تقطع عنا رغائبنا وأميالنا فيمكننا أن نعلم أن مثل هذه الحياة 
� الداخل.»١٨

ليست حياة مسيحية. إن الطاعة الحقة هي تفاعل يبدأ ��

وكلما نمت النهضة بداخلنا، يصبح كل ما نفكر به أو نفعله أو نقوله يكون بتأث�² عمل 

� أسلوب حياتنا. علق «رالف لوثر» قائ¾ً: «لقد 
ى ا©Þخرون الفرق �� الروح القدس. وس�²

يمان الذي هو مجرد موقف داخ�Ø تجاه الدين، والذي  Ó©اف با ع² Ó©عارض يسوع بشدة ا
ك الحياة العملية بدون تغي�² جذري.»١٩ ي²

� النفس. 
� كتاب مشتهى ا©̈جيال: «إن الروح القدس هو نسمة الحياة الروحية ��

نقرأ ��

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

� دواخلهم والذين تظهر حياة 
� هكذا من ´، والذين يعمل روح ´ �� �ßأولئك المتعلم

� للرب وأن  �ßحياتهم هم وحدهم الذين يستطيعون أن يواجهوا العالم كممثل �
المسيح ��

يخدموا لصالح الكنيسة.»٢٠

للتلخيص، عَلم يسوع الدروس التالية عن الروح القدس:

ة بداخلنا بشكل غ�² محسوس. عادة ما ن¾حظ 	 تعمل قوة الروح القدس المغ�²

النتائج فقط.

ة لحياتنا من الخارج.	 � القوة المغ�²
©بد وأن تأ�

عظم، ص. 66، 67
¨

18 لن ج. هوايت، المعلم ا©
Ralph Luther p. 71f, zitiert in O.S.von Bibra, Der Name Jesus (Wuppertal, 1964), p. 98 19

جيال، ص. 783
¨

20 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©
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�ول       أعظم عطية من يسوع٢٠�الفصل ا

ة من قلوبنا ثم تتجه إ� الخارج.	 تبدأ القوة المغ�²

� كتاب المعلم ا̈©عظم.
ة �� أوصيكم بشدة أن تقرأوا الفصل الخاص بمثل الخم�²

ة: استمعوا لصوت الروح القدس ��كلمات يسوع اÄÅخ

� نطق بها يسوع من مجده السماوي لكنيسة ا̈©يام 
ة ال� هل تعلموا ما هي الكلمات ا©̈خ�²

وُح ِلْلَكَناِئِس.» (رؤيا ٣: ٢٢) يدعو يسوع كل  òة؟ «َمْن َلُه أُُذٌن َفْلَيْسَمْع َما يَُقوُلُه الر ا©̈خ�²

واحد منا ل�� نستمع للروح القدس، وهو ما نريد القيام به.

!؟ �
	Þ ��غ

� قيمتها من 
� بالفعل؟ دعونا نأخذ لوحة جميلة كمثال. © تأ�

�� هل يمكن ليسوع أن يغ�²

جودة الخامات المستخدمة. فهي مجرد ألوان، وأحياناً تكون ذات جودة رديئة، ولكنها 

ف يمكن أن تتحول إ� لوحة قيمة. كذلك الحال معنا، لدينا طبيعة  � يدي رسام مح²
��

خاطئة، خامة ذات «جودة رديئة». من المهم فقط أن يعمل عØ تلك «الخامة» فناٌن

� من 
�� ك ويغ�² بارع. هذا ما يريد يسوع أن يقوم به، وهو قادر عØ ذلك. يمكنه أن يغ�²

يمان. وسوف  Ó©أجل مجد اسمه. اخضع نفسك يوميا لعمل يديه واطلب الروح القدس با

تنبهر بما يمكنه القيام به من أجلك، وبداخلك، ومن خ¾لك.

� قبعته سوى 
جلس رج¾ً مسناً عØ جí مدينة لندن وأخذ يعزف عØ الكمان. لم تكن ��

� الكمان الخاص بك لبعض 
قروش قليلة. مَر أحدهم من أمامه، ثم عاد وقال له: «أعط��

� ارتباك 
ستماع. وتسبب الزحام �� Ó¾ين توقفوا ل الوقت». وبدأ يعزف بشكٍل رائع، ح� أن الكث�²

وك لك إذا  . إن ا©̈مر م² » عازف الكمان الشه�² �
مروري. كان اسم الشخص «نيكولو باجاني��

� يد المعلم ا©̈عظم. 
� أن تعزف كمان حياتك بمفردك، أو أن تضع حياتك ��

كنت ترغب ��

� من ُمدرسة وأحد ط¦بهاáإختبار شخ

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

� عجلٍة. وأثناء قراءته حصلت بالفعل عØ إختبارات مع ´ أك²± من أي 
، قرأته �� � �ßعام

: «أظهرت  اح التا�� ق² Ó©تذييل الكتاب ا �
. وجدت �� �

� ذلك وأبهر��
وقٍت م�D – وقد شجع��

ستماع إ� الموضوعات الحيوية من ست إ� Ó©بوية أنه من المهم قراءة أو ا ا̈©بحاث ال²

 Øمرات ل�� نفهمها فهماً كام¾ً.» جذبت تلك الكلمات التشجيعية إنتباهي: «جربه ع ±íع

ا©̈قل مرة واحدة وستندهش من النتائج.»
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٢١

� بالكامل، 
أردت أن أختÔ² ذلك، وبالفعل عندما قرأت الكتاب للمرة الثالثة، استحوذ��

. وخ¾ل  �
، وقد كنت أبحث عن تلك المحبة طوال حيا� �Dوشعرت بمحبٍة عظيمة لمخل

�
شهرين، قمت بقرأة الكتاب ست مرات، وكانت النتيجة تستحق العناء. كان ا©̈مر كأن��

� عيناه المملؤتان بالنقاء، 
، وأن أنظر �� �

ب يسوع م�� أستطيع أن أدرك شعوري عندما يق²

� أن أبتعد عن تلك السعادة بُمخلِصنا. 
واللطف والمحبة. ومنذ ذلك الوقت، لم أرغب ��

كة مرة أخرى  ±íال Ô²الصباحية ل�� أخت �
� الصباح، أتطلع إ� وقت عباد�

عندما أستيقظ ��

�
� أفكاري خ¾ل النقاشات، و��

� الروح القدس ��
مع ´، وخ¾ل اليوم، أص�Ø ل�� يساعد��

المثال الذي أعطيه أثناء التدريس والتواصل. 

نتباه نحوي، وكنت ات1ف من هذا المنطلق، ولكن  Ó©أتوق لجذب ا �
� طفول�

كنت ��

� العمل 
� القوة والحكمة للتغلب عØ ذلك. منذ ذلك الوقت، أصبح يومي ��

´ منح��

�
�� �Øّاليومية. وأصبحُت أص �

� كل أمور حيا�
� بالفعل ��

ممتØ̈ بوجود الخالق. وهو يساعد��

كل صباٍح، ومن وقٍت ©Þخر من أجل إنسكاب الروح القدس. إن ا©̈مر كما لو كنت أقرب إ�

السماء، وتستطيع أن تتذوق بالفعل كيف سيكون شعورك هناك.

�
� المدرسة يجب أن يشاركوا أيضاً ��

� فكرة أن ت¾ميذي ��
� للكتاب، راودت��

أثناء قراء�

� مدرسة «إيليا ا©̈دفنتستية» 
تلك التجربة. أقوم بتدريس الت¾ميذ من سن ١٠ – ١٥ سنة ��

� الفرص المناسبة. وبعد ذلك بوقٍت
ج» – النمسا – وصليت V ل�� يمنح�� Ô²فورارل» �

��

� قلوب 
� من حيث كيفية عمل الروح القدس ��

، حظيت بواحدٍة من أفضل إختبارا� قص�²

ا©̈حداث. 

«روفيان» ذو الث¦ثة عâã عاماً والروح القدس

بدأ ا©Óختبار قبل أن أقرأ الكتاب عن الروح القدس بعاٍم واحٍد. انضم تلميذاً جديداً
ة إ� حلبة عراٍك خشن. كان الف� � غضون أياٍم قليلة، تحولت واحتنا الصغ�²

لمدرستنا، و��

� الط¾ب، وبنيته قوية. الكث�² من ا©̈شياء 
� الثالثة عí± من عمره، وكانت قامته أكÔ² من با�

��

� لحظات.
�� ±þ¾أعطت ثمراً رائعاً بدت وكأنها تت �

، وال� �þتعلمناها خ¾ل العام الدرا �
ال�

� الحالية، لم 
لندع «روفيان» يُشارك اختباره بكلماته الخاصة: «عندما جئت إ� مدرس�

� من الدراسة، سمحت لنف�ö أن أقع فريسة 
� اليوم الثا��

�� . �
تكن لدي أية فكرة عما ينتظر��

ستفزاز، وبدأت شجاراً مع زمي�Ø بالفصل. قمت بلطمه، عØ الرغم من أنه كان أضعف  Ó¾ل
� مخطئ واعتذرت له، تماماً

� رؤيته ثانيًة. أدركت ©حقاً أن��
، عنفته بشدة ولم أرغب �� �

م��

� الشهور التالية بدأ 
. بعد ذلك تحدث معي ناظر المدرسة. و�� �

�Wالما �
كما كنت أفعل ��

� إبن 
. من المدهش أن ذلك العمل كان قد بدأ للتو عØ الرغم من كو�� �Øشيئاً يدور بداخ

� وقتاً أطول مع يسوع.»
�Dقسيس. بدأت أم

Abide in Jesus-AR.indd   21 29/06/2021   5:31 PM



�ول       أعظم عطية من يسوع٢٢�الفصل ا

اعتقدت أن ذلك الشــاب ســوف يحتاج إ� إهتماماً خاصاً. كان عØ علم بفشــله، وكان 

ينــدم ويحــاول مرة أخرى، ولكنه لم يحصل عــØ نجاٍح طويل ا©̈مد بقدرته الخاصة. 

� عراٍك، ولكن ا©̈مر 
� البدايــة، كان مــن الصعــب أن يمــر يوماً واحداً دون أن ينخرط ��

��

� جذبته بالقرب من 
تحســن بمرور الوقت. وبعد ســتة أشــهر، اعتقد أن الص¾ة هي ال�

� الصباح من أجــل القوة. وأصبحت نوبات غضبه 
�� �Øوخــ¾ل ذلــك الوقت، كان يُص .´

ومعاركه أقل تواتراً. 

مر أحد عí± شهراً منذ أن جاء لمدرستنا، ورأينا المزيد من التحسن. ولكن غضبه، 

وسبابه وقبضته لم يكونوا دائماً تحت السيطرة. كان ا©̈مر طبيعياً: لقد حاول أن ينت1

بقوته الخاصة وبحكمته، وهو ما نجح فيه أحياناً، وأخفق أحياناً أخرى. أحرزت صلواتنا 

ة لم تكن موجودة. ّ بعض التقدم، ولكن عقليته لم تكن سليمة، وقوة الروح القدس المغ�²

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

ستس¾م، تلقيت  Ó©ا Øأوشكت ع �
� اللحظة التالية؟ وفقط حينما أدركت أن��

مرة أخرى ��

� الوقت المناسب. أدركت حينها ما كنا نفتقر إليه. لقد كنا 
�� الكتاب المذكور أع¾ه. لقد أ�

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

�
اً برسالة كتاب خطوات نحو نهضة شخصية، استجمعت شجاع� � تأثرت كث�²

وحيث أن��

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

� لم أعطه إياه. كان عليه أن يرغب فيه 
ثم بدأت أشجعة عØ قراءة هذا الكتاب. ولك��

بالفعل. وÁعان ما طلب الكتاب بنفسه.

� كتاب 
� ُمدرس�

)، ٢٠١٢، أعطت�� �
ين الثا�� ±íت) Ô²٢٢ نوفم �

مرة أخرى بكلماته الخاصة: «��

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

الروح القدس.»

� كم مرة 
، ثم سأل�� � �ßكامل � �ßاليوم ا̈©ول، كان قد قرأ بالفعل ما يقرب من فصل �

��

اح  قرأت فيها هذا الكتاب. بدأ عØ الفور بقراءة الفصول مرة أخرى، وأراد أن يتبع إق²

١٠ مرات.  الكتاب بقراءته من ٦ إ�

. منذ ديسبمر (كانون ا̈©ول) ٢٠١٢، لم يُعد هناك  � �ßالكث�² منذ ذلك الح ّ لقد تغ�²

أي شجار أو عراك – لم أكن أصدق ذلك. أصبح ا̈©و©د الذين كان يتعارك معهم كل 
ماً � ّ بالكامل – فقد أصبح ُمهذباً، وُمل² � جميعاً. لقد تغ�² �ßيوم أصدقاءاً له وكانوا منسجم

وقد حّل الس¾م محل طبيعته الجشة. يؤكد زم¾ؤه بالصف أن ´ قد عمل معه. كانت 

� شهر يونيو 
� قرر أن يتعمد ��

الثمار واضحة كل يوم. ولمجد الرب، أريد أن أذكر أن الف�

(حزيران) ٢٠١٣. إن لم يكن ذلك عمل الروح القدس...

 ، Ô²التعامل مع أي طفل، وأن أقوده للمنطق. يمكن للص Øقادرة ع �
كنت أعتقد أن��
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هتمام والحديث المكثف أن يُحقق ذلك، ولكن ا©̈مر لم ينجح عØ المدى الطويل.  Ó©وا

� أن روحه القدوس هو ما يجعل المستحيل ممكناً. 
كان ©بد من أن يتدخل ´ ويُعلم��

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

�� �
يوماً ما، عندما يكون هذا الف�

�
� غ�² قادرة عØ إرشاده، بدأ الرب عم¾ً جذرياً ��

اً أن�� ، وأدركت أخ�² �
وصلت إ� نهاية حكم�

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

ص¦ة: آبانا السماوي، أشكرك من أجل عطية الروح القدس الثمينة. من فضلك، 

هتمام ا̈©كÔ² من ا̈©ن  Ó©ل�� أمنحه ا �
اغفر �� اهما�� للروح القدس. وساعد��

� اليومية إ� مستوى أفضل. من فضلك اعمل 
فصاعداً. أطلب منك أن ترتقي بحيا�

ّ ل�� أطلب الروح القدس يومياً. لقد طلب يسوع الروح القدس يومياً، من فضلك  �
��

� ل�� أتبع مثاله.
ساعد��

 _____________
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�ول       أعظم عطية من يسوع٢٤�الفصل ا

 ُكَّ ِحنٍي ِبِنْعَمٍة،
ْ
ُمُك "ِلَيُكْن َكَ

 ُمْصَلًحا ِبِمْلٍح، ِلَتْعَلُموا َكْيَف

اِوُبوا ُكَّ َواِحٍد."  َيُِب َأْن ُتَ

)كولويس 4: 6)
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٢٥

�
أعظم عطية من يسوع  |  الفصل ا̈©ول، الجزء الثا��

دليل التأم¦ت الشخصية والنقاش

ة؟ � يمكن أن نتعلمها عن خدمة الروح القدس من مثل الخم�²
١. ما هي الدروس ال�

� صفاتنا؟
أ. كيف يحدث التغي�² ��

©َ تَْقِدُروَن أَْن تَْفَعُلوا َشْيًئا.» فيما يتعلق  � ِ
ب. ما الذي يعنيه ت1يح يسوع «̈©َن�ُكْم ِبُدو��

بتغي�² صفاتنا؟

� تغي�² صفاتنا؟
ج. ما الذي نفهمه عن طريقة عمل الروح القدس ��

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

وقت الص¦ة الخاص بنا

� الص¾ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ±í٠ اتصل ب

يكك. ±Á ٠ قم بالص¾ة مع

ل�� نختÔ² نمواً ثابتاً بنعمة ´ الفَعالة..١

� من خارجنا، وليس من أنفسنا، مهما كانت .٢
ل�� ندرك دائماً أن القوة عØ التغي�² تأ�

. رغبتنا قوية عØ التغي�²

� حياتنا..٣
نا بوضوح �� ل�� تظهر قوة الروح القدس لتغي�²

� حياة ا©Þخرين..٤
ة �� � عن وعي قوة ´ المغ�² ل�� نم�²

ل�� نساعد ا©Þخرين عندما يريد ´ أن يستخدمنا للمساعدة..٥
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�       الخضوع ليسوع٢٦
��الفصل الثا

� – الجزء ا̈©ول
الفصل الثا��

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؟

يمان (يوحنا  Ó©نحن مخلصون با : �
� عØ هذه الرسالة المشجَعة بالقدر الكا�� ك�² © يمكننا ال²

� هي الثقة. كل من  Ô�يمان الكتا Ó¾ها). إن السمة ا©̈ساسية ل ٣: ١٦، أعمال ١٦: ٣١، وغ�²

� ذلك أننا مخلصون ̈©ننا نُسلم أنفسنا 
� يسوع سوف يأتمنونه عØ حياتهم. يع��

يثقون ��

يمان  Ó©عن ثقة هو ع¾مة واضحة وجلية عن ا V من خ¾ل يسوع المسيح. إن تسليمنا V

الحقيقي. 

نتصار عØ الخطية والتجربة،  Ó©التسليم التام هو مفتاح الخ¾ص، والو©دة الثانية، وا
وعن ملء الروح القدس.٢١

«إن أولئك الذين يتمسكون بوعد المسيح ويسلمون أرواحهم لحراسته وحياتهم 

¨ يُحزن قلوبهم عندما  ±þ العالم �
لتوجيهاته سيجدون الس¾م والطمأنينة. وليس ��

ذعان التام والطاعة الكاملة هناك الراحة الكاملة.»٢٢ إن  Ó©يُبهجهم يسوع بحضوره. ففي ا

الروح القدس هو عطية يسوع المتوجة لت¾ميذه. لم يستطع ´ أن يعطي شيئاً أعظم 

� العطايا بأكملها. «لكنه كأي وعد 
� تجلب با�

من ذلك. الروح القدس هو العطية ال�

� وعد الرب، 
ون يعتقدون ويجاهرون بأن لهم الحق �� وط. كث�² ±Á آخر يُعطى بموجب

وهم يتحدثون عن المسيح والروح القدس، ومع ذلك © يجنون فائدة. إنهم © يسلمون 
لهية وإرشادها وسيادتها.»٢٣ Ó©أنفسهم لقيادة القوى ا

ج، 2007)، ص. 78 Ô²لمانية (لون
¨

 من الروح القدس عن علم النسخة ا©
¨

Ø21 جاري ف. ويليامز، كيف تمت
جيال، ص. 319

¨
22 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©

23 أع¾ه، ص. 661، 662
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٢٧

اً ما نتكلم عن المســيح وعن الروح  وط. كث�² ±íإن قبول تلك العطية مصحوٌب ب

القدس، ولكننا © نتلقى أية بركات، لماذا؟ ̈©ننا © نُخضع أنفســنا له بالكامل، ل�� ما نُقاد 

ين ممن لم يســلموا أنفســهم V – عادًة بســبب الجهل –  ونُوجه من خ¾له. يوجد الكث�²

فتقار  Ó¾ولكن با©̈حرى، تولوا زمام أمور حياتهم بأنفســهم. يمكن لذلك أن يكون ســبباً ل

ة،  للروح القدس. «وذاك الذي يظن أنه ليس با©̈مر الهام كيفية ممارســة ا̈©عمال الصغ�²

هن عØ عدم أهليته لمركز أجل من مركزه.... [عندما © يتحقق ا©̈مر] وهو سيشــعر  Ô²ي

� يمكن الحصول عليها 
بالخيبة وا©Óحباط عن اكتســاب النعمة والمقدرة وقوة الخلق ال�

عن طريق التســليم دون تحفظ.»٢٤

� التسليم
	� �رحل̧�

، والذي كان  � أحد أصدقا̈��
� عمرالسادســة والث¾ثون، عندما زار��

كنت رجل أعمال، ��

� ´ للخدمة؟ 
، ما الذي ســيحدث إذا دعا�� �

يعمل قسيســاً. وقد جلب ذلك ســؤا©ً إ� ذه��

� ذلك عØ ا©Óط¾ق. وعØ مدار أســبوع كامل، كنت أتصارع بمرارة مع تلك 
لم أكن أرغب ��

ح له  ±Áكل مرة أ �
� المســاء. وكنت ��

ة، و�� � الظه�²
� الصباح، و��

الفكرة. تجادلت مع ´ ��

� القيام به كبديل. وبعد أســبوع، 
� أن أكون خادماً، وعما كان يمكن��

�� �
ســبب عدم رغب�

. وإذ كنت راكعاً بجانب Áيري، وقد  �
اضا� ع² Ó© أن أدرك أن ´ لم يســتمع Øكان ع

: «´ يُحبك»، فاســتجبت: نعم أنا  �
� كل المجاد©ت، أتت فكرة هادئة إ� ذه��

نفذت م��

أؤمن بذلك.

لهي. شعرت بعد ذلك  Ó© إ� التسليم الكامل ´ �
�� �

� ثق�
بعد عدة دقائق، قادت��

� ´ للخدمة بعد عاٍم ونصف ©حقاً. واليوم، أنا ©زلت 
� الواقع، دعا��

بس¾ٍم عظيم. ��
ممتناً له بشدة. لقد كانت محبته ال¾ متناهية وحكمته هما اللتان أظهرتا �� طريقاً مختلفاً

، أدرك أن هذا التسليم قد جلب الكث�² من  �
�Wوإذ أنظر إ� الما . �

� ذه��
تماماً عما كان ��

� بأفضل الطرق الممكنة.
. لقد قاد ´ حيا� �

كات عØ حيا� Ô²ال

لماذا التسليم؟

� كتاب  طريق الحياة. «غ�² أن ´ تعا�
حاً مفص¾ً لمصطلح «التسليم» �� ±Á هناك

�
� صفاتنا وتجديداً كام¾ً ��

اً شام¾ً �� � تحريرنا أمران يستوجبان تغي�²
يريد شفاءنا ويرغب ��

ان إ© بتسليم قلوبنا V تسليماً تاماً...  طبيعتنا و© يص�²

� نبلغها بنعمته. وداعياً إيانا أن نبادر بتسليم أنفسنا له 
...جاع¾ً أمامنا ذروة الطو�Ô ال�

نبياء والملوك، ص. 148
¨

24 إلن ج. هوايت، ا©
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�       الخضوع ليسوع٢٨
��الفصل الثا

� عبودية 
� بقاءنا �� �ßل�� يعمل فينا إرادته ويتمم فينا مشيئته فا©̈مر مفّوض لنا أن نختار ب

� التمتع بحرية مجد أو©د ´.»٢٥ �ßالخطية، وب

كات. يدعونا ´ ل�� نسلم أنفسنا له  Ô²يُجلب علينا المديد من ال V إن تسليمنا الكامل

̈©نه يريد أن يشفينا وأن يُحررنا. من ماذا؟
«إن كل من يرفض تسليم نفسه V هو تحت سلطان قوة أخرى، فهو ليس ِملكاً

ذ©ل والعبودية ف¾ يُسمح له  Ó©حا©ت ا öأق �
لنفسه. قد يتحدث عن الحرية ولكنه ��

� أنه يخدع نفسه بأنه يتبع  �ßبرؤية جمال الحق ̈©ن عقله خاضع لسلطان الشيطان. ففي ح

� الواقع يطيع مشيئة سلطان الظلمة. ولكن يسوع 
ته وحكمه، فإنه �� ما تمليه عليه بص�²

َرُكْم ا©بُْن َفِباْلَحِقيَقِة تَُكونُوَن قد أ� ليحطم أصفاد عبودية الخطية عن النفس «َفِإْن َحر�

� ِمْن نَاُموِس ِ
� اْلَمِسيِح يَُسوَع َقْد أَْعَتَق�� ِ

أَْحَراًرا.» (يوحنا ٨: ٣٦) «̈©َن� نَاُموَس ُروِح اْلَحَياِة ��
ِة َواْلَمْوِت.» (رومية ٨: ٢)٢٦ اْلَخِطي�

«إن ناموس روح الحياة هو قوة الروح القدس الواهبة للحياة... الروح يجلب الحياة 
والحرية، عØ النقيض من ناموس الخطية، والذي © ينتج عنه سوى الموت والدينونة.»٢٧

عندما نسمح ليسوع بأن يقود حياتنا، فإنه سوف يحررنا من طغيان أنفسنا (الحسد، 

ياء، الغرور، ا©Óحباط، الشعور  Ô²دمان، الغضب، الك Ó©ا©ستياء، المشاجرة، الطمع، ا

� التغي�² الذي يحدث عندما تسلم النفس إرادتها للمسيح هناك 
ها). «و�� بالنقص، وغ�²

نسان هو أكÔ² مشكله لنفسه. أنت أكÔ² مشكله لنفسك.  Ó©الحرية.»٢٨ تذكر: ا �
أسمى معا��

´ وحده له القدرة أن يقودنا إ� الحرية الحقيقية.

� يديه. ولهذا السبب،  �ßالموجود ب � �ßولكن الفخاري يستطيع أن يعمل فقط مع الط

� يريد ´ أن يحررنا بها من سطوة الخطية وأن 
نسلم أنفسنا V. تلك هي الطريقة ال�

� تحريرنا أمران 
. «غ�² أن ´ تعا� يريد شفاءنا ويرغب �� � �ßيمنحنا إرشاد وحماية إلهي

ان إ© بتسليم قلوبنا  � طبيعتنا و© يص�²
� صفاتنا وتجديداً كام¾ً ��

اً شام¾ً �� يستوجبان تغي�²

V تسليماً تاماً.»٢٩ «إن تسليم قوانا بأكلمها V يُبسط إ� حد كب�² مشكلة الحياة. فهو 
يوفر علينا أ©ف ال1اعات مع الميول الطبيعية للقلب الخاطئ.»٣٠

25 إلن ج. هوايت، طريق الحياة، (1892)، ص. 37، 38
جيال، ص. 458

¨
26 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©

، مجلد 6، ص. 560 عن رومية 8: 2 �
�ßدفنتست السبتي

¨
27 كتاب تفس�² ا©

جيال، ص. 458
¨

28 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©
29 إلن ج. هوايت، طريق الحياة، (1892)، ص. 37

، 1999)، ص. 6 ±íي¾ند: درا "ريفيو أند ه�²الد للن 30 إلن ج. هوايت، حيا�� اليوم (هاجرستاون، م�²
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٢٩

ما الذي يقوله الكتاب المقدس عن التسليم؟

 ِV ُموا َذَواِتُكْم ñِة، بَْل َقد ُموا أَْعَضاَءُكْم آ©َِت ِإثٍْم ِلْلَخِطي� ñ(رومية ٦: ١٣): «َو©َ تَُقد �
نقرأ ��

َكأَْحَياٍء ِمَن ا©َْ̈مَواِت َوأَْعَضاَءُكْم آ©َِت ِبّر Vِ.» بناءاً عØ هذه ا©Þية، التسليم هو أن تخضع 

ذاتك V وأن تضع نفسك تحت ت1فه. 

علق «حنا و. سميث»، كاتب مسيحي، عØ هذا النص قائ¾ً: «إن تسليم شيئاً ما 

¨ ما ليكون تحت ت1ف شخص آخر.  ±þ نقل ملكية ، ¨ ±öمعناه، بقدر ما، التنازل عن هذا ال

¨ ذاته. وكنتيجة لذلك، يكون للرب سلطة التحكم فينا  ±öال �
أن نُخضع أنفسنا V، يع��

وامت¾كنا. هذا معناه إنكار كامل ̈©نفسنا وإخضاع تام لرغباتنا.»٣١

ُموا أَْجَســاَدُكْم ñْخَوُة ِبَرأَْفِة ´ِ أَْن تَُقد ِÓ©َها اò(روميــة ١٢: ١): «َفأَْطُلُب ِإَلْيُكْم أَي �
نقــرأ ��

َة.» ما هو الســبب الذي يمنحنا إياه  ًة ِعْنَد ´ِ، ِعَباَدتَُكُم اْلَعْقِلي� َســًة َمرِْضي� ًة ُمَقد� َذِبيَحًة َحي�

له الرحمة،  Ó© ؟ «ِبَرأَْفِة ´ِ» إن التســليم هو اســتجابتناV هذا النص ل�� نُســلم أنفســنا

إله المحبة.
� �ßيدي ´، وأن نكون تحت ت1فه، مقدم � �ßالتسليم معناه أن نضع أنفسنا بالكامل ب

حياتنا له كذبيحة، ليس كذبيحة العهد القديم عØ المحرقة، ولكن كذبيحة حية، تحيا من 

أجله منذ بداية التسليم.

� أن أقول أنه قبل أن أسلم نفV �ö، كان التسليم يبدو 
، يمكن�� �

عندما أنظر إ� حيا�

�� تضحية. ولكن بعد ذلك، أدركت أنه ليس تضحية، وإنما بركة غ�² محدودة.

ك، التكريس، وضع أنفسنا تحت ت1ف  علق «جوهانس ميجر» قائ¾ً: «التسليم، ال²

وط هامة. © يتعلق التسليم بالعواطف أو المزاجات.  ±Áبالكامل – كلها أموٌر جادة، و ´
� أن نمنح أنفسنا لمن يستحق محبتنا.»٣٢

إنما يع��

ْ يَِعيَش �Zَ (٢ كورنثوس ٥: ١٥) أن نتيجة التسليم هي: «َوُهَو َماَت ©َْ̈جِل اْلَجِميِع �
نقرأ ��

©َ ̈©َنُْفِسِهْم، بَْل ِلل�ِذي َماَت ©َْ̈جِلِهْم َوَقاَم.» التسليم معناه أن نحيا من  ا©َْ̈حَياُء ِفيَما بَْعُد

أجل يسوع.
òأن نحيــا ليســوع ليس معناه مجــرد أن نخدمه طوال الوقت، ولكن معناه: «َوُكل

َما َعِمْلُتْم ِبَقْول أَْو ِفْعل، َفاْعَمُلوا اْلُكل� ِباْســِم الر�بñ يَُســوَع، َشــاِكِريَن ´َ َوا©Þَب ِبِه.» 

 .(٣: ١٧ �þكولو)

، ف¾ توجد  �Øستود»: «إذا كان يسوع المسيح هو ´ وقد مات من أج �
يقول «تشارلز �

ة بالنسبة �� ل�� أقدمها له.»٣٣ وقد تمم هذا الشخص ما قاله بالفعل. لقد  تضحية كب�²

31 حنا و. سميث، أن تكون مسيحياً يومياً، (أس¾ر، 2011)، ص. 38
ج، 2011)، ص. 47، 48 Ô²عظم، (لون

¨
32 جوهانس ميجر، إحتياجنا ا©

Norman B. Grubb, Charles Studd, Kein Opfer zu groß (No Sacrifice Is Too Great), “Introduction.” 33
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�       الخضوع ليسوع٣٠
��الفصل الثا

ع  Ô²عن مهنته، وت Øا. وعندما أصبح مسيحياً، تخ � إنجل²
�� � �ßكان أحد ا̈©بطال ا̈©وليمبي

� كمرسل، ثم إ� الهند،  �ßية، وذهب إ� الص � اجتناها إ� المؤسسات التبش�²
� ال� �ßبالم¾ي

� أسسها فعالة إ� يومنا هذا، وتضم ١٨٠٠
ية ال� اً إ� أفريقيا. و©زالت الهيئة التبش�² وأخ�²

مرسل يعملون حول العالم. لقد سَلم حياته ليسوع.

بذل يسوع حياته لنا ومن أجلنا

نتباه إ� حقيقة هامة. إن التسليم © يتم من جانب واحد. لقد بذل يسوع  Ó©بد من ا©

نفسه من أجلنا أو©ً. لقد أعطانا كل ما يمكن V أن يعطيه، ويدعونا إ� أن نبذل من أجله 
. ولكن هناك فرقاً شاسعاً ¨ ±þ من أجل كل ¨ ±þ كل ما يمكننا أن نبذله. إنه أمٌر يتعلق بكل
� كل ما يبذله ´، وكل ما أبذله أنا. ومع ذلك، © يمكن للشخص أن يبذل أقل أو أك±² �ßب

. ¨ ±þ من كل

يقود التسليم إ� ع¾قة رائعة مع يسوع ́و ا©Þب. (سوف تثُبت فيه – يوحنا ١٤: 	

٢٣، وسوف يعلن يسوع عن ذاته لك – يوحنا ١٤: ٢١).

يمكننا أن نعرف الحق من خ¾ل التسليم. (يوحنا ٧: ١٧ – «ِإْن َشاَء أََحٌد أَْن يَْعَمَل	

ْعِليَم...») َمِشيَئَتُه يَْعِرُف الت�

ننال قوة عظيمة للص¾ة عن طريق التسليم. (١ يوحنا ٣: ٢٢ – «َوَمْهَما َسأَْلَنا نََناُل	

ِمْنُه...»)

التسليم هو الطريق إ� السعادة الكاملة. (يوحنا ١٥: ١١ – «...َويُْكَمَل َفرَُحُكْم.»)	

التسليم هو مفتاح الحياة ا©̈فضل. (يوحنا ١٠: ١٠ ، أفسس ٣: ١٩).	

. (يوحنا ٧: ٣٨ – «أَنَْهاُر َماٍء	 �
� حيا�

التسليم هو ا©̈ساس الذي سيعمل ´ من خ¾له ��

(«. ٍ � ِبَثَمٍر َكِث�² ِ
» ، يوحنا ١٤: ١٢ – «َويَْعَمُل أَْعَظَم ِمْنَها» ، يوحنا ١٥: ٤، ٥ – «يَأْ� َحي0

© يمكن للشيطان أن يتسلل إ� حياة أولئك الذين سلموا حياتهم V (١يوحنا ٥: ١٨	
ُه، إ© بإذن من ´، كما هو الحال مع آيوب. كل ا©̈مور تعمل معاً òيََمس َ© يُر ñ ñ ±íَوال -

، و© يوجد ما يصعب علينا تحمله). للخ�²

خمسة مستويات للتسليم

� عن خمسة مستويات للتسليم: �ßيتحدث أحد المؤلف

بذل المال هو أد�� مستويات التسليم.	

المستوى التا�� هو بذل الوقت.	

� بعد ذلك تسليم قوانا ومهاراتنا، وخدمتنا.	
يأ�
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٣١

ي�Ø ذلك، تسليم كل مخاوفنا وطموحاتنا، والذي يتضمن كل ما سبق.	

تسليم ذواتنا بالكامل، ومعناه تسليم إرادتنا وحياتنا بالكامل ليسوع.٣٤ تصف هذه 	

ة التسليم الحقيقي. النقطة ا©̈خ�²

� محبته و© نسمح ل¾̈مور أن 
من الرائع أن نُسلم أنفسنا ©Þبانا السماوي، ̈©ننا نثق ��

� مثال يسوع. لقد استسلم فقط عندما وصل 
بن الضال �� Ó©تخرج عن سيطرتنا مثلما فعل ا

ل أبويه، نزل  � ب من م�² � حياته، وعندها فقط قرر العودة إ� دياره. وإذ اق²
إ� الحضيض ��

بن أن  Ó©والده ©ستقباله واحتضنه بذراعيه. قبله بالكامل كإبن له. وعندها فقط استطاع ا

� المحبة.
يُدرك محبة ا©Þب له. لقد حَول ذلك استس¾مه إ� خضوع ��

حادث مأساوي

ح الموضوع: أباحت زوجة رجل ثري  ±Á �
� فرنسا، وقد تساعد ��

وقعت الحادثة التالية ��

� يديها مملوءة بالسم. 
ة �� فرن�ö عن Áاً ما ©̈حد ا©̈شخاص. كانت تحمل قنينة صغ�²

� حياتها الزوجية. قالت: «با©̈مس فقط، 
نهاء حياتها بسبب ضيقات �� Ó© لقد كانت تخطط

ي  ة، ما الذي تريدنه أك²± من ذلك؟ لديك دف² � بإندهاش وح�²
شكيت لزوجي، ولكنه أجاب��

. كل  �
� عØ مائد� �ßتأكل ، ��

� � م�² �ßالبن�� [بمع�� أن كل أمواله كانت تحت ت1فها]، تمتلك

؟ أجابته المرأة  � �ßيديك، ومع ذلك تشتك � �ßما تحتاجينه من أجل الرخاء والمرتبة الرفيعة ب

� أن  �ßذلك. أنت تعلم Øفأجابها: «©يمكنك الحصول ع «. �
«أريد قلبك، أريدك أن تحب��

� بهما.»٣٥
© يمكنك مطالب� �

� ومحب� Ôملك امرأة أخرى. كل ما أملك هو لك، ولكن قل� � Ôقل�

© يوجد أحد يُحب شخصاً ما وير�W بهذه ا©Óجابة. لم تأبه المرأة لما يمتلكه زوجها. ما 

كان يهمها هو شخصه. 

�
� بالكامل. © يريد يسوع جزءاً من وق�

. ولكنه يريد�� �
«© يريد إلهنا الرائع شيئاً م��

نه يحب��� ويريد��� أن أكون 
¨

.»٣٦ بل يريد��� أنا، © �
� وقدرا� Ôأو من مواه� ، �

أو من ممتلكا�

سعيداً.

علينا أن نُسلم أنفسنا، علينا أن نمنحه أنفسنا بكل ما نملك وكل ما نحن عليه. علينا أن 

� تدعونا لها 
نُسلم أنفسنا لعناية، وقيادة، وإرشاد وإرادة ´. تلك هي عبادتنا العقلية ال�

(رومية ١٢: ١).

َة.» فإن  عندما تتحدث كلمة ´ عن التسليم الكامل، «[هذه هي] ِعَباَدتَُكُم اْلَعْقِلي�

اير 1983، ص. 4 Ô²دفنتست أن تتوقف عن النمو، "الكرازة، ف
¨

، كيف يمكن لحركة ا© �Ø34 دين إم كي
، 1925)، ص. 26 ±íكة المسيحية للن ±í35 أوسوالد سميث، الرجل الذي يستخدمه ´، (نيويورك: درا ال

.Johannes Mager, Unser größtes Bedürfnis (Our Greatest Need) (Lüneburg, Werner E. Lange, 2011), S. 48 36
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�       الخضوع ليسوع٣٢
��الفصل الثا

ء يمكننا القيام به. ما الذي يمكنه أن يكون أك±² �
±þ هو أعقل V أن التسليم �

ذلك يُع��

؟ ما الذي يمكنه أن  �Wيد الطبيب الماهر عندما نكون مر �
منطقية من أن نضع حالتنا ��

؟ � �ßم عندما نكون تائه يكون أك²± منطقية من أن نأتمن أنفسنا لُمرشد مخ�1

، أحمق  التسليم التام ليس خسارة، ولكنه ربٌح عظيم. بالمقارنة مع ´، أنا فق�²

� خالقي، والذي دبَر 
� يديه؟ يجب أن أثق �� �ßب �öوعاجز. أليس من ال¾ئق إذاً أن أضع نف

. من خ¾ل تسليمنا، تكون قوة ´ ومحبته ال¾  �
� ويهتم بكل احتياجا�

وجودي، الذي يحب��

� بجانبنا. ذلك هو الدخول إ� الحياة الُمقادة من ´.  �ßمتناهيت

� يريد يسوع أن يمنحها لنا. 
تسليمنا التام هو بداية الحياة ا©̈فضل (يوحنا ١٠: ١٠) ال�

� (رؤيا ١٢: ١١): «َوُهْم َغَلُبوُه
هن عØ ذلك �� ُ Ô²الخطية، وي Øكما يمنحنا التسليم انتصاراً ع

� اْلَمْوِت.» مما يظهر  وا َحَياتَُهْم َح� ò[١] ِبَدِم اْلَخُروِف و َ[٢] ِبَكِلَمِة َشَهاَدِتِهْم، َو [٣] َلْم يُِحب

وري من أجل ا©نتصار عØ الخطية والشيطان، وأن ذلك هو  لنا أن التسليم التام !�

أفضل ما يمكننا القيام به. 

�
: «© يقل أحد: أنا عاجز عن إص¾ح ضعفا� �Øكتاب الُمعلم ا̈©عظم ما ي �

نقرأ ��

� الحصول عØ الحياة ا̈©بدية. إن 
الخلقية. فإذا وصلت إ� هذا القرار فستخفق ��

� إرادتك أنت، فإذا لم ترد فلن تنت1. إن الصعوبة الحقيقية ناشئة من 
ستحالة كامنة �� Ó©ا

فساد القلب النجس والنفور من الخضوع لسلطان ´.»٣٧ «ليسوع، الذي أخØ نفسه من 

ية، قد أُعطي الروح القدس بدون حساب. وكذلك سُيعطى لكل تابع  ±íأجل خ¾ص الب
للمسيح عندما يخضع القلب بالتمام لُسكناه.»٣٨

نرى هنا أن:

� يسوع بدون حدود	
الروح القدس كان ساكناً ��

� تسليٍم تام ل�� يحيا الروح القدس فينا بنفس المقدار.	
إرادته لنا أن نعيش ��

	�
� النص اليونا��

لهذا السبب، أعطى يسوع هذه الوصية: «اْمَتِلُئوا ِبالرòوِح.» و��

� مجدداً بالروح  �ßذلك «اجعلوا أنفسكم دائماً وباستمرار مملوئ �
، يع�� �Øا©̈ص

القدس.» (أنظر أفسس ٥: ١٨).

	.(٢: ١٠ �þهدفه أن تكون لنا الحياة ا©̈فضل (أنظر يوحنا ١٠: ١٠ و كولو

عظم، ص. 257
¨

37 إلن ج. هوايت، المعلم ا©
، 1999)، ص. 20 ±íكات، (نامبا، إيداهو: باسيفيك برس للنÔ²38 إلن ج. هوايت، تأم¾ت من جبل ال
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٣٣

الخضوع ليسوع  |  الفصل الثاني، الجزء ا̈©ول

دليل التأم¦ت الشخصية والنقاش

لهي للحصول عØ الروح القدس؟ Ó©ط ا ±í١. ما هو ال

٢. ما الذي يعنيه التسليم التام، وما هو التأث�² الذي يُحدثه؟

� يمكن أن أحصل عليها فقط من خ¾له؟
كات ال� Ô²٣. التسليم التام هو مفتاح؟ ما هي ال

٥. ما هي المستويات الخمسة للتسليم؟ مستوى واحد منهم هو التسليم الحقيقي، ما 

�Dتسليمك الشخ �
هو؟ فكر ��

وقت الص¦ة الخاص بنا

� الص¾ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ±í٠ اتصل ب

يكك. ±Á ٠ قم بالص¾ة مع
يمان..١ Ó©فهم أفضل لما يُعنيه الخ¾ص با Øللحصول ع
تها بالفعل..٢ Ô²اخت �

للشكر إ� ´ من أجل بركة التسليم ال�
ل�� يقود الروح القدس مسار حياتك وكل قراراتك..٣
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�       الخضوع ليسوع٣٤
��الفصل الثا

�
� – الجزء الثا��

الفصل الثا��

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

. وبالتحديد، كنت  �Øمن التسليم هو إهتمامي بعم �
، كان العائق الذي يمنع�� بالنسبة ��

� ´ للخدمة بعد تسليمي.
أخö± أن يدعو��

� شبابه، يقول:
� واجه «إدوين أور» عائقاً ُمختلفاً. وقد كان ذلك واضحاً �� �ßح �

��

. خاطب  � أن ´ يتحدث إ��
� حيا�

كان ع�Ø أن أخضع تماماً V... أدركت للمرة ا̈©و� ��

¨ٍ له. حينئذ سأل الصوت 
±þ مستعد إ� أن أُخضع كل �

ت ´ أن�� Ô²أخ . � Ôالروح القدس قل�

فت بتلك الخطايا وتعهدت بأ© أكررها مرة  : «ماذا عن خطاياك الُمفضلة؟»... اع² � Ôقل� �
��

ت ´: أنا  Ô²ماذا عن إرادتك؟» تفاجأت جداً بذلك... فأخ» : �Øأخرى. تابع الصوت بداخ

ّ روح  ل... حينئٍذ تحدث إ�� � � الم�²
� أن أذهب، أو أن أبقى ��

ُمستعد للذهاب حيثما تُريد��

� الرب ما إذا كنت 
اً. سأل�� . كانت فتاة أحببتها كث�² �

� حيا�
� به �� ´ عن صنٍم كنت أع²

� وضعت 
� ذلك. وفجأة أدركت أن إراد�

ُمستعداً أن أتخØ عن هذه الفتاة إذا طلب م��

� تقديم تلك التضحية... عند تلك النقطة، 
حاجزاً عند تلك النقطة. لم أكن أرغب ��

� بفراغاً مزعجاً. أدركت ذلك  Ôقل� �
توقف الروح القدس عن الحديث معي. وفجأة شعرت ��

� هذه المرة سلمت 
بíعة، وشعرت مرة أخرى بإشتياق إ� أن أمتØ̈ من الروح القدس. و��

... امت̈¾ �
نفV �ö بالكامل. كنت عØ استعداد إ� أن أُسلم له ح� هذا الجزء من حيا�

� بالفعل أعرف إلهي 
� أن��

� حيا�
� بسعادة غامرة، وفرح، وقوة ...شعرت للمرة ا̈©و� �� Ôقل�

وُمخل�D وأن المسيحية أك²± من مجرد عقيدة أو فلسفة.»٣٩

لقد حقق ´ أشياء رائعة من خ¾ل حياة «إدوين أور»

� كان ا©̈مر مع «إدوين أور» يتعلق بفتاة.  �ßح �
�� ، �Øكانت الُمعضلة هي عم ، �

� حال�
��

مهما كان الوضع بالنسبة لك، إن لم تكن قد سلمت نفسك بالكامل V، ضع نفسك 

كاته عليك. Ô²يديه. وسيفيض ´ ب � �ßومشاكلك ب

39 ج. إدوين أور، التسليم التام، (كاسل، 1965)
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٣٥

الرب يح̧�م قراراتنا

إن كنت ُك�Ø المعرفة، فسوف تختار نفس الطريق الذي يريد ´ أن يقودك فيه. يمكننا 

له المحبة. Ó© أن نُلقي جانباً كل خوف وتحفظ عندما نُسلم أنفسنا بالكامل

م إختياراتنا. الحرية هي  لن يت1ف ´ ُمطلقاً ضد إرادة أي إنسان. إلهنا الرائع يح²

� منحنا إياها ´. لذلك ينتظر الرب موافقتنا، ويت1ف فقط عندما 
من أهم العطايا ال�

نطلب منه ذلك. الحرية هي مطلب إلهي، يمكن للمحبة أن تنمو فقط تحت ظل الحرية.

هل التسليم æ معناه أن نتخÈ عن إرادتنا الشخصية؟

أ© نفقد إرادتنا بالكامل عندما نخضع V. أ© نصبح مجرد ُدمى يحركها ´؟ ©

لما ©؟ ̈©ننا عندما نُسلم أنفسنا V فإننا نستبدل إرادتنا الغبية، المضللة، الجاهلة وغ�²

الناضجة، بإرادة ´ الكاملة، العظيمة والمملوءة بالحكمة. نضع أنفسنا تحت التوجيه 

لهي. Ó©ا

�Øيجب التخ �
رادة ال� Ó©عن إرادتنا، ولكن عن سوء استخدامها. ا Øليس علينا أن نتخ

� العناد.
� تقودنا إ� التمادي ��

� تتعارض مع إرادة ´. أي ال�
عنها هي تلك ال�

؟  �
، وأن أت1ف من ذا� �

كتبت إلن هوايت: «يقول أحدهم، أ© يمكن أن أحتفظ بإراد�

»، لن  �
- ©، © يمكنك أن تتبع طرقك، وتدخل ملكوت السموات. لن توجد هناك «إراد�

� ملكوت السموات. ©بد وأن تت¾þ± طرقنا أمام طرق 
ية �� ±íرادة الب Ó¾يكون هناك مكاناً ل

´؟»٤٠ (أنظر أيضاً إشعياء ٥٣: ٦).
كل من يرفض أن يستسلم لقيادة ´ وكلمته يعيش عØ أساس عقله المحدود عوضاً

لهي». «عندما تكون إرادتنا منسجمة مع إرادة ´، فستبقى  Ó©رشاد ا Ó©ا» Øعتماد ع Ó©عن ا
� الواقع سيكون من الخطأ التخ�Ø عنها.»٤١

كما هي، ��

نسان مع إرادة ´، تصبح كلية القدرة. كل ما تقوم به بأمر من  Ó©عندما تتعاون إرادة ا»

.»٤٢ عندما نسمح للروح القدس أن  � �ßكل مزايداته هي للتمك . �Øيمكن أن يتم بقوة الع ،´

� حرية تامة. 
� أو محدودين. عØ العكس من ذلك، سوف نحيا �� �ßيرشدنا، لن نكون مشغول

ي�ٌة.»٤٣ ñُهَناَك ُحر ñ(٢كورنثوس ٣: ١٧) «... َوَحْيُث ُروُح الر�ب �
نقرأ ��

اير، 1892 Ô²40 إلن ج. هوايت، ريفيو أند ه�²الد، 23 ف
41 هـ. و. سميث، أن تكون مسيحياً يومياً، ص. 73

، 1999)، ص. 258 ±íند: دار ريفيو أند ه�²الد للن© 42 إلن ج. هوايت، الخدمة المسيحية، (هاجرستاون، الم�²
.David Wolkwitz, Der Weg zu einer kraftvollen Erweckung, (NRW-Vereinigung), S. 25 43
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�       الخضوع ليسوع٣٦
��الفصل الثا

بركات أخرى تنتج عن تسليمنا

شده يد ´. قد يكون متواضعاً وحسب الظاهر غ�² «إن الذي يُسلم نفسه بالتمام، س²

موهوب، ومع ذلك فإنه إذا كان يُطيع كل إنذارات إرادة ´ بقلب محب واثق، فإن قواه 

لهية فسُتسند إليه  Ó©ن الحكمة ا � تطهر وتص�² نبيلة وكريمة ونشطة وكفاءاته تزداد. وإذ يخ²

رسالة مقدسة، وسيكون قادراً عØ أن يجعل حياته سبب مجد V وبركة للعالم: «َفْتُح

اَل.» (مزمور ١١٩: ١٣٠) ُل اْلُجه� ñيَُعق ، ُ َك¾َِمَك يُِن�²

� القلب تماماً كما كان أولئك 
ون اليوم ممن يجهلون عمل الروح القدس �� يوجد كث�²

� كلمة ´ كهذا 
� بكل وضوح �� �ßأفسس، ومع ذلك ف¾ يوجد حق آخر مب �

المؤمنون ��
الحق.»٤٤

لهي ÌÅرشاد ا ÌÅالحياة تحت ا

أ© يتناقض ذلك مع (أمثال ٣: ٥، ٦)؟ إذ نقرأ: «تََوك�ْل َعØَ الر�بñ ِبُكلñ َقْلِبَك، َوَعØَ َفْهِمَك ©َ

ُم ُسُبَلَك.» ñُطرُِقَك اْعِرْفُه، َوُهَو يَُقو ñُكل � ِ
تَْعَتِمْد. ��

ون يعتقدون أن مع�� ذلك هو أن عليهم أن يغلقوا عقولهم، أو بمع�� آخر،  كث�²

يُبطلون قدرتهم عØ التفك�² المنطقي. © يوجد ما هو أك²± خطأً من ذلك. فاV يريدنا أن 

نستخدم المنطق. بل ويدعونا ل�� نربط عقولنا بعقله ال¾ محدود.

�
ة و�� � ا©̈شياء الصغ�²

ألم يمنح ´ لدانيال ورفقاءه، الذين أطاعوه بكل قلوبهم ��

ة أضعاف من ذويهم؟ يريدنا ´ أن نستغل قوانا العقلية  ±íة، فهماً أك²± بع ا©̈شياء الكب�²

� نفس الوقت نتصل بعقله ال¾ متناهي.
بالكامل و��

�Øأن أستخدم عق ّ �Øع .(GPS) يشبه ا©̈مر قيادة السيارة بإستخدام جهاز الم¾حة

� المنحنيات، 
� جهاز تحديد المواقع ��

� نفس الوقت يجب أن أثق ��
� القيادة، ولكن ��

��

 ، �
وحدود الíعة، والتنبيهات المرورية والطرق البديلة، وأفضل الطرق للوصول إ� وجه�

والوقت المستغرق للوصول إ� المكان الذي أرغب فيه. أتذكر جيدا عندما استعرت جهاز 

� ميونيخ. قام 
� مكان غ�² مألوف �� ��

الم¾حة ©Óختباره عندما كنت أحتاج لحضور جنازة ��

جهاز تحديد المواقع بوظيفته، واستطعت الوصول إ� وجتهي بدون مشكلة.

� طريقك تحت 
� نصائحه، واذهب ��

� مقاييسه، و��
� ارشاداته، و��

�� ´ Øاعتمد ع

لهي. Ó©رشاد ا Ó©ا

44 إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، ص. 204، 205
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٣٧

� اÄÅدوات
الشك �	

» متجهة  �Øق¾ع من «سيسي Ó©يطانية با Ô²أثناء الحرب العالمية الثانية، قامت المروحيات ال

، كان عØ قائدي  � Ô�التيار الكهر �
إ� شمال أفريقيا. وإذ كانت كل المطارات لديها انقطاع ��

الطائرات أن يعتمدوا بالكامل عØ أدواتهم. وعØ الرغم من أنهم لم يستغرقوا الوقت 

الذي تم حسابه مسبقاً، أظهرت لهم أدواتهم أنهم قد وصلوا إ� وجهتهم. اعتقدوا أن 

� التحليق.
ستمرار �� Ó©ذلك مستحي¾ً، وقرروا ا

لم ينتبهوا إ� خطئهم ح� وصلوا إ� الصحاري. نفذ منهم الوقود واضطروا لعمل 

� الصحراء. وإذ لم يكن لديهم ما يكفي من ماء، انتهى أمر الفريق 
هبوط اضطراري ��

بأكمله بالموت عطشاً. وعندما ُوجدت طائراتهم ©حقاً، وجد المنقذون أن ا©̈دوات كانت 

� إتجاه الريح، ولذلك وصلت إ� وجهتها مبكراً. 
تعمل بشكل جيد. كانت الطائرات تس�² ��

� حساباتهم الشخصية أك²± من أدواتهم، وهو ما أدى بهم 
ومع ذلك، وثق الطيارون ��

لله¾ك. اتخذوا قرارهم، ولكنه كان قراراً خاطئاً.٤٥ يمكننا أن نعتمد عØ قيادة ´. من 

اضاتنا. ا©̈فضل أن نعتمد عØ كلمة ´ بد©ً من أن نعتمد عØ اف²

العمود الفقري

رادة. بل با©̈حرى، سيكون لنا عموداً فقرياً،  Ó©من خ¾ل تسليمنا ليسوع، © نصبح ضعاف ا

يساعدنا عØ الثبات بحكمة وكياسة.

�
�� V شبابهم، أثبتوا أن لهم عموداً فقرياً وكانوا أمناء �

� دانيال ورفقاءه. ��
فكر ثانيًة ��

� ا©Óصحاح 
� قرارهم الرائع أمام آتون النار، كما جاء ��

� دانيال ١. أو فكر ��
إختبار الحمية ��

� موقف دانيال كشخص كهل عندما وقف 
� منتصف عمرهم. وفكر ��

الثالث، عندما كانوا ��

� ا©Óصحاح السادس.
أمام جب ا©̈سود، كما جاء ��

الثقة بالنفس أم الثقة من خ¦ل يسوع

كل من يُسلمون حياتهم للمسيح © ينبغي أن يقلقوا بشأن الثقة بأنفسهم، ̈©نه سيكون 

لهم شأناً عظيماً من خ¾ل يسوع. 

ين ممن هم مؤهلون للقيام بعمٍل عظيم  � كتاب خدمة الشفاء: «إن كث�²
نقرأ ��

� الحياة وكأنه ©
ون �� يعملون القيل ̈©نهم يحاولون عمل القليل. وآ©ف من الناس يس�²

يوجد هدف عظيم يعيشون ©̈جله و© يوجد مقياس عاٍل يجب أن يبلغوه. ومن أسباب 

.Aller Diener (Bern, Euro-Africa Division, 1983) II/III, S. 142 45
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�       الخضوع ليسوع٣٨
��الفصل الثا

هذا التقدير المنخفض الذي به يقدرون نفوسهم. لقد دفع المسيح ثمناً هائ¾ً لفدائنا 

خوات، 
Þ

وبنسبة هذا الثمن الذي ُدفع هو يريدنا أن نقدر أنفسنا.»٤٦ شاركت معي إحدى ا©

� المسيح.»
�� �

ام ذا� بعدما بدأت أن تعيش بالروح القدس: «لقد وجدت اح²

� التسليم
إرشادات بخصوص مشاكل �	

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

� بشــدة. ســأله القس: «هل ســلمت إرادتك بالكامل 
أن يمتØ̈ من الروح القدس. كان يعا��

� فعلت ذلك بشــكل كامل. أنا أخö± ذلك»، أجاب القس: 
V؟» فأجاب «© أعتقد أن��

«حســناً، لن يجدي ا©̈مر شــيئاً أن تص�Ø من أجل الروح القدس قبل أن تُســلم إرادتك 

� أن تفعل ذلك ا̈©ن؟» أجاب الشــاب: «© أســتطيع». «هل 
بالكامل V. هل ترغب ��

� أن يقوم ´ بذلك من أجلك؟» «نعم» «حســناً أطلب منه القيام بذلك.» 
ترغب ��

�
�� �

رادتك. ســاعد�� Ó© خاضعاً بالكامل �
. اجعل�� �

� إراد�
صØ الشــاب: «يارب، تحكم أنت ��

� اســم يســوع.» سأله القس بعد ذلك: «هل 
� الشــخصية. أطلب ذلك ��

التخ�Ø عن إراد�

ٌ؟» أجاب: «بالتأكيد، لقد طلبت من ´ شــيئاً بحســب إرادته، وأنا واثق أنه  ¨ ±þ حدث

� قد حصلت بالفعل عØ ما صليت من أجله (١يوحنا ٥: ١٤ – ١٥). 
، وأن�� �

اســتمع لص¾�

.»٤٧ لقد صØ الشــاب بعد ذلك  �
نعم – لقد تحقق ذلك بالفعل – لقد تخليت عن إراد�

للروح القدس وحصل عليه. إنه من الرائع أن آبانا المحب عØ اســتعداد لخلق وتســليم 

المتطلبات ا©̈ساســية فينا عندما نطلب منه ذلك.

 Øمن ص¾ة هذا الشاب. أو©ً، كان الشاب بالفعل ع � �ßيمكننا أن نتعلم أمرين هام

� تُتØ بحسب 
� ص¾ته عØ وعود ´ وأن الص¾ة ال�

علم بالص¾ة بوعود. فقد اعتمد ��

� تُتØ فيها. ثانياً، قرر الشاب أن يقبل مساعدة 
� نفس اللحظة ال�

مشيئة ´ تُستجاب ��

� تسليم نفسه.
�� ´

توجيه حياتنا بالقرارات

� حياتنا. أود 
علينا أن ندرك أن القدرة عØ صنع القرار بإرادة حرة هو السلطة المرشدة ��

ح بشكل أفضل المع�� الكامل لهذه القدرة.  ±íأن أطرح عليكم مثا©ً ي

ابيث» ما يعادل ١٣٠٠ مرة من وزن دفة القيادة.  � تزن ناقلة الركاب البحرية «الملكة إل�²

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

46 إلن ج. هوايت، خدمة الشفاء، ص. 399
Reuben A. Torrey, Der Heilige Geist – Sein Wesen und Wirken (Frankfurt, 1966), S. 150 47
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٣٩

� حياتنا هو قدرتنا عØ صنع القرارات. إذا قررنا أن نُخضع أنفسنا 
مرة. جسد السفينة ��

� نحتاج إليها.
رادة ´، فإنه يضع أمامنا كل وسائل المساعدة ال� Ó©

تحديات

فيما يتعلق بتسليم أنفسنا للمسيح، القرار الذي نواجهه هو إما أن نعيش ̈©نفسنا أو أن 

نعيش V. كل شخص، وخاصة الشباب، عليه أن يسأل نفسه إذا ما كانت حياته تنقاد 

بدافع ا̈©نانية أو أنه يريد أن يخدم ´. ا©̈مور المادية والملذات الحسية يمكنها أن 

� المزيد. 
غب دائماً �� تخلق إحساساً زائفاً بالسعادة، ولكنها © تجلب الرضا الحقيقي – فس�²

اً،  . وأخ�² � شه�²
كلما امتلك المزيد، أراد المزيد، ف¾ يتوقف عن التذمر، كما يقول مثل ألما��

سوف ندرك أن تلك ا©̈شياء أصبحت تمتلكنا.

عتبار، وهو حقيقة أن أناساً آخرون، عØ قدر من  Ó©ا �
هناك تحٍد آخر ©بد من وضعه ��

� حياتنا، عØ سبيل المثال، عائ¾تنا، المدرسة، الكنيسة، أو المجتمع، يتوقعون 
السلطة ��

منا أموراً تتناقض مع توقعات ´. عندما نسلم حياتنا ليسوع، سيكون لدينا القوة 

� حكمة وكياسة 
� المرتبة ا̈©و� وأن ندافع عن موقفنا ��

والشجاعة ل�� نضع توقعات ´ ��

� ا̈©عداد ٩، ١٤، 
(من فضلك اقرأ دانيال ١: ٨ – قرارا دانيال، ومساعدات ´ المتعددة ��

.(١٥، ١٧، ٢٠

� مرة واحدة æ؟Þ̧أن أُسلم حيا �
هل من الكا�	

يمان. ذلك التسليم، والذي يحدث من  Ó©ليسوع المسيح عند قبولنا ا �þتسليم أسا �
نبدأ ��

قتناع بها، يختم بالعمودية وهو صالح  Ó©رشادات الكتابية وا Ó©خ¾ل الص¾ة، وبعد قبول ا

مدى ا̈©بدية. يدعو الكتاب المقدس ذلك التسليم المبد̈�� ليسوع بالعهد مع ´.

التسليم اليومي هو أمر مختلف تماماً. ويُطلق عليه عادة التكريس، الهداية، أو 

رتباك. ول�� نجعل ا©̈مر واضحاً، سوف  Ó©التقديس، وربما يسبب هذا المصطلح بعض ا

� أريد أن أحيا 
� أن��

أدعوه التقديس. إن التقديس اليومي (أو التسليم أو الهداية) يُع��

� هذا العهد اليوم. 
اليوم بحسب العهد المبد̈�� الذي قطعته مع ´، أريد أن أثبت ��

ولذلك من المهم جداً أن نُص�Ø يومياً: «إلهي، أنا أُسلم نف�ö لك اليوم بكل ما �� وكل ما 

أنا عليه.»

� لست 
� هذا العهد، فإن��

يُشِبه الكتاب المقدس عهدنا مع المسيح بالزواج. إذا ثبُت ��

¨ عØ ا©Óط¾ق. ´ قادر عØ حماية كل ما يؤتمن عليه. وهو  ±þ مضطراً أن أقلق بشأن أي

دائما يحفظ وعوده. لن يسعى مطلقاً للط¾ق.
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�       الخضوع ليسوع٤٠
��الفصل الثا

� الكث�² إن لم تكن تُخطط 
علق «موريس فندن» قائ¾ً: «من الواضح أن الزواج © يُع��

وج من ا©̈ساس.»٤٨ � بقاء عØ هذا الزواج. و© يمكنك أن تبقى عØ الزواج إن لم ت² Ó©ا �
��

� يسوع. 
، من المهم أن نثُبت �� يجابية لتسليمنا ا̈©و�� Ó©النتائج ا Øل�� ما نحافظ ع

� ذلك عØ سبيل 
� يوحنا ١٥، بما ��

ولهذا السبب يتحدث يسوع عن «الثبات» تسع مرات ��

©َ تَْقِدُروَن � ِ
، ̈©َن�ُكْم ِبُدو�� ٍ � ِبَثَمٍر َكِث�² ِ

� َوأَنَا ِفيِه هَذا يَأْ� � ِ
المثال ا̈©عداد ٥ و ٧: «ال�ِذي يَْثُبُت ��

� َوثََبَت َك¾َِمي ِفيُكْم تَْطُلُبوَن َما تُِريُدوَن َفَيُكوُن َلُكْم.» � ِ
أَْن تَْفَعُلوا َشْيًئا.» «ِإْن ثََبتòْم ��

كة معه، يمكننا أن نقود حياة  ±íيسوع. من خ¾ل ال �
الحياة ا©̈فضل منبعها الثبات ��

� حياتنا. عندما 
مثمرة – حياة سعادة، وقوة وانتصار. يستطيع ´ أن يحقق أموراً رائعة ��

� حياتنا.
ة �� تستحوذنا تلك الحقيقة فسوف تُحدث طفرة كب�²

� ا©̈مور 
� أنحدر من عائلة أدفنتســتية، كنت دائماً منغمســاً ��

أضيئوا اللهب: إذ أن��

� الروحية 
. وعØ الرغم من ذلك عانت حيا� ±íســن الثالثة ع �

الدينية. قررت أن أعتمد ��

� ´ فرصة الســفر إ� الو©يات 
. منح�� �

� حيا�
من الرتابة، والملل. لم يضاء اللهب ��

ية وأن أنال  � نجل�² Ó©المتحــدة لمــدة عــام واحد. ذهبت إ� هناك فقط ل�� أتعلم اللغة ا

، «مايل، هل أنت  � الروح القدس وقال ��
� إحدى ا©̈مســيات، دعا��

بعض المرح. ولكن ��

� من الو©يات المتحدة أردت الذهاب إ�
� المكان الصحيح؟» وبعد عود�

واثــق بأنــك ��

الســويد. ولكن كل ا̈©بواب كانت مغلقة. وصلت إ� الحضيض. لم أكن أعلم ما الذي 

� أحد ا̈©يام كتاب «هيلموت هاوبيل» 
� صديق �� ��

، حينئٍذ أعطا�� �
� حيا�

ســأقوم به ��

� الصوت 
� الليلة ا̈©و� من قراءته، لم أســتطع التوقف. راود��

� يســوع. و��
الثبات ��

اً. كلما قرأت  المألوف مرة أخرى. وبينما كنت أقرأه ليلة تلو ا©̈خرى، اشــتعل اللهب أخ�²

فتقار للروح القدس. بعد قراءة الكتاب عدة  Ó©فه – ا كلمــا أدركــت الخطــأ الذي كنت أق²

. كان ´ يعلم ا©Óجابة، ودونما أن أدرك  مرات، لم أكن أعلم كيف ســيحدث التغي�²

 Øكان ذلك هو عمل الروح القدس الذي انعكس ع . �
� وأرا̈�� واتجاها�

ذلــك، تغــ�² حديــ�±

، كان  � فرنســا. بالنســبة ��
�� �

ا�� . وفجأة، انفتحت �� ا̈©بواب عØ المســتوى ا©Óح² �
حيا�

� دائماً. 
� عدم الذهاب إ� الســويد كانت ترافق��

�� �Øذلك هو عمل ´، ولكن خيبة أم

كان اللهب موجوداً، ولكنه لم يشــتعل بالكامل. أ� «هيلموت هاوبيل» إ� «دي ماري» 

� صباح ومســاء يوم الســبت... ولكن 
� مســاء يوم الجمعة، و��

بباريس، ذهبت إ� هناك ��

لم تكن هناك إجابة بعد عن كيف أُشــعل اللهيب مرة أخرى؟

� هي عدم 
. كانت مشكل� � صباح يوم ا©̈حد. كان ذلك هو اليوم ا©̈خ�²

� الرد ��
أتا��

يمان، (نامبا، إيداهو: دار باسيفيك برس للطباعة، 2003)، ص. 133 Ó©ير با Ô²48 موريس فندن، 95 أطروحة عن الت
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٤١

رادة ´. أدركت أن دعوة الروح القدس كانت موجودة دائماً، ولكن بعد  Ó© التسليم التام

. وبدون  �
الحصول عليها، كان من المهم أن أخضع نفV �ö بالكامل وأن أتخØ عن ذا�

 .(٦: ٣٣ � (م�
هذا التسليم التام، لن يتمكن ´ من إتمام عمله من خ¾لنا كما نقرأ ��

� ع¾قتنا مع ´. وقتها فقط سوف 
وري �� � أن هذا التسليم !� �ßأدركت منذ ذلك الح

يشتعل اللهيب. مايل (ل.ر.)

: �Øلنص

كات. ساعدنا ل�� نُبسط  Ô²اً ̈©نك تريدنا أن نخضع لك ل�� ننال ال «آبانا، نشكرك كث�²

� تسمح لك بأن تجعلنا خليقة جديدة. من 
حياتنا أمامك وأن نحيا بالطريقة ال�

¨ من  ±þ كل �
� لك يومياً بدون أي تحفظ وأن أتبعك ��

� ل�� أُسلم حيا�
فضلك ساعد��

« � �ßخ¾ل قوتك. أم

_____________

Abide in Jesus-AR.indd   41 29/06/2021   5:31 PM



�       الخضوع ليسوع٤٢
��الفصل الثا

السعادة من خ¦ل الروح القدس

«يعمل الرب يسوع من خ¾ل الروح القدس، إذ أنه ممث¾ً عنه. وعن طريقه، يبث الحياة 

ي مع�� الفرح ح� يخضع لعمل الروح  ±íالروحية للنفس... لن يعرف القلب الب

الد، ٢٥ أغسطس ١٨٩٦، الجزء ٦. القدس.» إلن ج. هوايت، ريفيو أند ه�²

الشباب والروح القدس

� أحد الحقول
قسم الشباب �	

©ند  � � حقل جنوب كوي�²
كانت النتيجة مبهرة جداً. أشغل منصب سكرت�² قسم الشباب ��

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

اً من خ¾ل  � أن أشارك الكث�² من ا©Óختبارات. لقد بوركنا كث�²
اً بمحتواه. يمكن�� تأثرت كث�²

� مؤتمر قادة الشباب 
هذا الكتاب. قمنا بتوزيع ٣٠٠ نسخة من الكتاب عØ قادة الشباب ��

بالحقل. وكانت النتيجة مبهرة للغاية. أ. ف. ر. مخت1 # ١٣٨

دمان ÌÅا Èع èمن عمره ينت âãالرابعة ع �
شاب �	

� البالغ من العمر أربعة عí± عاماً بالص¾ة من أجل الروح القدس وأصبح شخصاً
قام اب��

مختلفاً تماماً. لقد تغلب عØ إدمانه، ويعيش ا̈©ن حياة منت1ة. نشكر ´ ̈©نه استخدم 

. القس أ. # ٧٧ �
� حياة اب��

، خطوات نحو نهضة شخصية �� هذا الكتاب الصغ�²

صعوبات تم تخطيها – معمودية
� من عدة صعوبات مع الكنيسة. فقامت بالص¾ة من أجله خصيصاً

كان ابنها ا©̈صغر يُعا��

� الص¾ة. وكانت النتيجة أن حياة ابنها 
يكتها �� ±Á خ¾ل وقت ا̈©ربعون يوماً للص¾ة مع

ت وبدأ يستعد للمعمودية. أي. جي. # ١٦ تغ�²

� الثامنة عâã من عمره
ت حياة شاب �	 ��تغ

ّ حياته بالكامل. ولذلك،  أعطى أحد رؤساء حقلنا ابنه ذو الثمانية عí± عاماً كتيباً. وقد غ�²

� المدرسة الثانوية. �þ إتش. # ١٣٣
قام ا©̈ب بتوزيع أك²± من ٢٠٠ نسخة عØ زم¾ء ابنه ��

َن�ُه َقْد َجاَء نُوُرِك.»
ÄÅ ي ِ ��«ُقوِمي اْسَتِن

(إشعياء ٦٠: ١)
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٤٣

الخضوع ليسوع  |  الفصل الثاني، الجزء الثاني

دليل التأم¦ت الشخصية والنقاش

؟ �
لهية لتسليم حيا� Ó©١. ما هو التحدي وراء الدعوة ا

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

لهي؟ Ó©رشاد ا Ó©الحياة تحت ا �
� نستمتع بها ��

متيازات ال� Ó©٣. ما هي ا

� حالة سليمة وحميمية؟
� بالمسيح ��

� الحفاظ عØ ع¾ق�
٤. ما هو ا©̈مر الحاسم ��

� حياتنا؟
٥. ما هو عامل التحكم الحيوي ��

وقت الص¦ة الخاص بنا

� الص¾ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ±íاتصل ب ٠

يكك. ±Á قم بالص¾ة مع ٠
� يمكن أن تُعرقل خضوعنا الكامل له..١

ل�� يُظهر لنا الرب ا©̈شياء ال�
ل�� يمنحنا ´ الحكمة والقوة ح� نستخدم إرادتنا بالشكل الصحيح وأن نعطيه .٢

� حياتنا.
ا©̈همية ال¾ئقة ��

� الطريق..٣
ة زائدة ولكي¾ تقف إرادتنا الشخصية عائقاً �� ل�� يمنحنا ´ بص�²

ل�� يمنحنا ´ الُن1ة عØ الخطية والتجربة..٤
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الفصل الثالث        ثبات يسوع فيك٤٤

الفصل الثالث – الجزء ا̈©ول

ثبات يسوع فيك

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

� يسوع
اثبتوا �	

� المسيح داخل القلب.»٤٩
«إن الدين معناه الثبات ��

� قلوبنا يكون ذلك 
يمان �� Ó©إن المسيح يسكن فينا بالروح القدس، وإذ نقبل روح ´ با»

بداءة الحياة ا̈©بدية.»٥٠
: �Øحظ ما ي©

يسكن يسوع فينا من خ¾ل الروح القدس.	

يمان.	 Ó©نقبل الروح القدس با

ذلك بداءة الحياة ا̈©بدية.	

ّ من خ¾ل الروح القدس، ويفعل ذلك بالفعل  �
إن حقيقة أن يسوع يريد أن يحل ��

. إنها حقيقة كتابية رائعة. عندما أمتØ̈ من الروح القدس، هي أمٌر هاٌم جداً بالنسبة ��

© يريد يسوع أن يحصل عØ ع¾قة وثيقة معنا من خ¾ل حلوله فينا عن طريق الروح 

� تثبيت وتقوية ع¾قتنا مع ´. يقول يسوع «اُثُْبُتوا 
القدس وحسب، ولكنه يرغب أيضاً ��

� ذلك أن 
� ذات الوقت. يع��

� َوأَنَا ِفيُكْم» (يوحنا ١٥: ٤). تلك هي دعوة رائعة ووصية �� � ِ
��

الحياة المسيحية الثابتة ممكنة فقط من خ¾ل قوة ´. 

49 إلن ج. هوايت، ريفيو أند ه�²الد، 24 مايو، 1892، الجزء 4
جيال، ص. 388

¨
50 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©
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٤٥

� (يوحنا ١٥: ١ – ١٧). يريدنا أن نحظى 
ة مرة �� ±íمصطلح اثبتوا أحد ع Øيُركز يسوع ع

� َوثََبَت � ِ
بع¾قة مستمرة معه. كما يربط يسوع وعود رائعة ومبهرة بتلك الفكرة. «ِإْن ثََبتòْم ��

ْ يَْثُبَت َفرَِحي  َك¾َِمي ِفيُكْم تَْطُلُبوَن َما تُِريُدوَن َفَيُكوُن َلُكْم.» (عدد ٧). «َكل�ْمُتُكْم ِبهَذا ِلَ��

ِفيُكْم َويُْكَمَل َفرَُحُكْم.» (عدد ١١).

� المسيح معناه 
� َوأَنَا ِفيُكْم»: «إن الثبات �	 � ِ

ح إلن هوايت دعوة يسوع «اُثُْبُتوا �� ±íت

[أوÅً] أننا نستمد من روحه بصفة دائمة Å توقف فيها، [ثانياً] فتكون حياتنا حياة 

لهية  Ó©تحفظ.»٥١ وتقول ��� موضٍع آخر: «إن الصلة مع الواسطة ا ��� غ
التسليم لخدمته �	

يمان  Ó©ورية لتقدمنا. قد يكون لنا قدراً من روح ´، ولكن بالص¾ة وا � كل لحظة هي !�
��

ينبغي أن نسعى دوماً نحو مزيد من الروح.»٥٢ و «هو [يسوع] سيحيا من خ¾لهم معطياً

إياهم وحي تقديس روحه، مانحاً للنفس قبساً حياً من نفسه.»٥٣ ربما نجد أن ص¾ة داود 

.» (مزمور ٥١: ١٠).  �Øَِداِخ � ِ
ْد �� ñَوُروًحا ُمْسَتِقيًما َجد ،ُVَيَا ا � � ِ

ا اْخُلْق �� yهي وعٌد لنا: «َقْلًبا نَِقي

Ñ مصدر القوة من Èعتماد ع ÌÅا

� فقر 
لهية. يعيشون �� Ó©مصدر القوة ا Øون من الناس © يعرفون كيف يعتمدون ع الكث�²

ْقَوى،  َة َقْد َوَهَبْت َلَنا ُكل� َما ُهَو ِلْلَحَياِة َوالت� لِهي� ِÓ©الرغم من أنه: «َكَما أَن� ُقْدرَتَُه ا Øروحي، ع
ِبَمْعِرَفِة ال�ِذي َدَعانَا ِباْلَمْجِد َواْلَفِضيَلِة.» (٢بطرس ١: ٣). 

� و©ية تكساس يُدعى «ياتس بول». كان لشخص يُدعى 
ول شه�² �� هناك حقل ب²

قتصادية ا©̈مريكية. لم يستطع أن يربح ما يكفي من  Ó©ياتس» مزرعة أغنام أثناء ا̈©زمة ا»

ول  كة ب² ±Á المزرعة ل�� يسدد ديونه. جاء بعض ا©̈شخاص من �
المال من خ¾ل عمله ��

كة أن  ±íحت ال � أم¾كه. اق² �ßول ب وه أنهم يعتقدون أن هناك مخزون ب² Ô²إ� مزرعته وأخ

تقوم بأعمال حفر إختبارية، ووقع «ياتس» عقداً معهم.

ول. وكانت جميعها ملك السيد  ة من الب² عØ عمق ١٢٠٠ قدم ُوجدت كمية كب�²

ول وأية ثروات معدنية أخرى  � الب²
اء ا̈©رض، حصل عØ الحق �� ±íياتس». عندما قام ب»

� الفقر. ماذا كانت المشكلة؟ لم يكن يعلم 
موجودة بها. لم يُدرك أنه مليون�² ثري يعيش ��

ول.٥٤ بشأن وجود الب²

يمان بيسوع، أبناء ´، نصبح أيضاَ ورثة ´،  Ó©نُصبح فيها، من خ¾ل ا �
� اللحظة ال�

��

وعندها تكون كل موارده تحت ت1فنا. كل ما نحتاجة ل�� نكون رجال ونساء ´ وشهود 

جيال، ص. 665
¨

51 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©
ول)، ص. 306

¨
ين ا© ±í52 إلن ج. هوايت، ستنالون قوة، 24 أكتوبر (ت

53 أع¾ه، 23 أكتوبر، ص. 305
.Dr. William R. Bright, Erfüllt mit dem Heiligen Geist—Wie erfährt man das? (Neuhausen, 1971), S. 27 54
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الفصل الثالث        ثبات يسوع فيك٤٦

� حوزتنا. ومع ذلك، 
� ذلك الحكمة، المحبة، والقوة – هم جميعاً ��

مثمرين ليسوع – بما ��

� فقر روحي، ̈©نهم © يعرفون كيف ينتفعون بالغناء 
�� � �ßيعيش الكث�² من المسيحي

ول  الروحي الذي َمن ´ به عليهم. كما كان الحال مع السيد «ياتس» قبل أن يُكتشف الب²

� جهٍل فيما يتعلق بممتلكاتهم ال¾ محدودة.
� حقله، هم أيضاً يعيشون ��

��

نسان أن يخلص. فما لم تكن  Ó© ما الذي يعنيه ذلك؟ «فبدون هذا ا©رتباط © يمكن

حياة المسيح فينا © نستطيع الصمود أمام عواصف التجارب. إن س¾متنا ا̈©بدية موقوفة 

ين اليوم يُبنون عØ أُسس لم تُمتحن.  � عØ ا©̈ساس المؤسس. إن كث�²
عØ كوننا نُب��

 Øفعندما تهطل ا©̈مطار وتزأر العواصف وتفيض ا̈©نهار يسقط بيتهم ̈©نه غ�² مؤسس ع
الصخرة ا̈©زلية. حجر الزاوية العظيم، يسوع المسيح.»٥٥

صلوا من أجل الروح القدس

� الكتاب المقدس يأمرنا فيه يسوع عí± مرات بأن نُص�Ø من أجل 
هناك موضع خاص ��

لحاح  Ó©ما بذلك ا ¨ ±þ الروح القدس. © أعرف موضعاً آخر يجذب فيه يسوع انتباهنا إ�
� الص¾ة. الموضع الخاص 

المحب، سوى دعوتنا ل�� نثبت فيه. ذلك الموضع هو درس ��
� أن نردد تلك الكلمات 

� (لوقا ١١: ٩ – ١٣). © نود ��
بالص¾ة من أجل الروح القدس موجود ��

� هذا الفصل: «َوأَنُْتْم َمْمُلؤُوَن
�� �Øالهامة وحسب، بل علينا أن نع�² انتباهاً خاصاً لما ي

 .(٢: ١٠ �þِفيِه.» (كولو

تقول إلن هوايت: «ليسوع... قد أُعطي الروح القدس [يومياً] بدون حساب. وكذلك 

سُيعطى لكل تابع للمسيح عندما يخضع القلب بالتمام لُسكناه [ويسأل الرب يومياً من 

أجل الروح القدس]. لقد أعطانا الرب يسوع بنفسه وصية «اْمَتِلُئوا ِبالرòوِح.» (أفسس ٥: 

� المسيح 
١٨)، وهذه الوصية هي أيضاً وعد بتحقيقها. لقد كان من دواعي Áور ا©Þب أنه ��

١: ١٩، ٢: ١٠).»٥٦ �þاْلِمْلِء» (كولو òيَِحل� ُكل»

نتعلم هنا:

� يسوع بدون حساب.	
كان الروح القدس يسكن ��

� تسليم كامل ل�� يُتاح للروح القدس أن يسكن فينا بنفس المقدار.	
يريدنا أن نحيا ��

لهذا السبب أعطانا يسوع نفسه هذه الوصية: «اْمَتِلُئوا ِبالرòوِح» (أفسس ٥: ١٨).	

٢: ١٠) وبالحياة 	 �þهدفه هو أن نحظى بالحياة ا©̈فضل هنا (يوحنا ١٠: ١٠، كولو

ا̈©بدية (يوحنا ٣: ١٦).

وهكذا، من المهم أن نثُبت فيه. إن لثبات يسوع فينا نتائج عظيمة وقيمة.	

جيال، ص. 585
¨

55 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©
، 1999)، ص. 21 ±íكات، (نامبا، إيداهو: باسيفيك برس للنÔ²56 إلن ج. هوايت، تأم¾ت من جبل ال
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٤٧

يمان ÌÅالص¦ة با

©َ يُْمِكُن يَماِن َمْوِعَد الرòوِح.» (غ¾طية ٣: ١٤). «ِبُدوِن ِإيَماٍن ِÓ©يمان ل�� «ِلَنَناَل ِبا Ó©با �Øنُص

� ُقُلوِبُكْم.» (أفسس ٣: ١٧).  ِ
يَماِن �� ِÓ©١١: ٦). «ِلَيِحل� اْلَمِسيُح ِبا � �ßاني Ô²ِإرَْضاُؤُه.» (ع

� من أجل الروح القدس، قد حصلت عليه بالفعل. 
من المهم أن نعرف أنه بعد ص¾�

يمان به. من خ¾ل الص¾ة  Ó©ا Øلقد أظهر لنا إلهنا الرائع كيف يمكننا بسهولة أن نحصل ع

 « �Øختبار العمÓ©بوعود. (أنظر كتاب خطوات نحو نهضة شخصية، الفصل ٥، «مفتاح ا

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

»: «هل تستطيعوا أن تتخيلوا «مطالبة» شيئاً ما من ´؟  � يُضيف «ديفيد وولكوي²

� هذه الحالة، عطية الروح القدس الخاصة. تجعلنا تلك الفكرة نرتجف من الخوف. 
��

ام، أو ح� تجديف. ومع ذلك، اسُتخدم هذا  � ذلك عدم اح²
قد يبدو مجرد التفك�² ��

� كتاباتها. ما الذي تقصده بذلك؟ أو©ً، 
� مواضع متعددة ��

الُمصطلح بواسطة نبية ´ ��

علينا أن ندرك أن ´ يíُ جداً بمنحنا هذه العطية، ̈©نه يُحبنا و̈©ننا نريدها بشدة. ثانياً، 

نا بأن تلك العطية تنتظر  Ô²ذلك أن تلك العطية مهمة جداً لنا. حيث أننا قد أُخ �
يع��

� حياتنا، ل�� يقودنا 
مطالبتنا بها، يتضح لنا إذاً أننا عندما نتوق لحضور يسوع الدائم ��

. علينا أن  � �ßيمكننا حينئذ أن نطالب بثقة ويق ،V ويُرشدنا، وعندما نسلم أنفسنا بالكامل
� ذلك.٥٨

نفكر ملياً ��

�
� حياتك، كما يُع��

¨ تحتاجه أو تريده �� ±öاً ب � اهتماماً كب�²
¨ ما يع�� ±öإن المطالبة ب

. «وهو  ¨ ±öالجدية من جهة الطالب. علينا أن نضع جانباً كل ما يمنعنا من «المطالبة» ب
[´] يíُ غاية الíور عندما يطلبون منه أعظم الطلبات ليمجدوا اسمه.»٥٩

يمان عØ عطية ´  Ó©عندما نُسلم أنفسنا بكل قلوبنا يومياً ليسوع، فإننا نحصل با

العظمى – الروح القدس.

ص¦ة الرسول بولس التشفعية الرائعة

� هذا الموضوع، علينا أن نُلقي نظرة عØ (أفسس ٣: ١٤ – ٢١)، حيث نجد ص¾ًة
للتعمق ��

تشفعية رائعة يتلوها بولس من أجل كنيسة أفسس. تتمحور النقاط الرئيسية فيها حول:

نسان الباطن من أجلهم..١ Ó©ا �
يطلب قوة الروح القدس ��

عظم، ص. 88
¨

57 إلن ج. هوايت، المعلم ا©
، الطريق لنهضة قوية، (ن.ر.و. هيماتميشن)، ص. 205 �58 ديفيد وولكوي²

جيال، ص. 657
¨

59 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©
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الفصل الثالث        ثبات يسوع فيك٤٨

� قلوبهم..٢
أن يحل المسيح ��

لهي متأسساً ومتأص¾ً فيهم..٣ Ó©وا عمق محبته، وأن يكون هذا الحب ا Ô²ل�� يخت

ل�� يمتلئوا إ� كل ملء ´..٤

مت¾ء من الروح القدس، يحل يسوع .٥ Ó©نرى هنا بوضوح طريقة ´ معنا. فمن خ¾ل ا

اً إيجابياً لصفاتنا – تنمو ثمار الروح القدس. فينا ونختÔ² تغ�²

� ِ
ٍَة �� ى ُكلò َعِش�² � َربñَنا يَُسوَع اْلَمِسيِح، ال�ِذي ِمْنُه تَُسم� ِÔ�ََلَدى أ � � َ

� ُرْكَب� ِ
«ِبَسَبِب هَذا أَْح��

� ِ
ِة ِبُروِحِه �	 َ َمْجِدِه، أَْن تََتأَي�ُدوا ِباْلُقو� ْ يُْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغ�� َماَواِت َوَعØَ ا©َ̈رِْض.  ِلَ�� الس�

ِة،  � اْلَمَحب� ِ
ُسوَن �� ñُلوَن َوُمَتأَس ñُقُلوِبُكْم، َوأَنُْتْم ُمَتأَص � ِ

يَماِن �	 ِÌÅنَْساِن اْلَباِطِن، ِلَيِحل� اْلَمِسيُح ِبا ِÌÅا

، َما ُهَو اْلَعرُْض َوالطòوُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو،  َ � �ßيِس ñتَْسَتِطيُعوا أَْن تُْدرُِكوا َمَع َجِميِع اْلِقد � َح�

ْ تَْمَتِلُئوا ِإÃَ ُكلí ِمْلِء Ñِ.» (أفسس ٣: ١٤ – ١٩). �îََة اْلَمِسيِح اْلَفاِئَقَة اْلَمْعِرَفِة، ِل َوتَْعِرُفوا َمَحب�

� الحصول عÈ القوة الداخلية؟
كيف يمكن�	

َ َمْجِدِه، أَْن تََتأَي�ُدوا  ْ يُْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغ�� � (أفسس ٣: ١٦) «ِلَ��
يظهر أساس حياتنا الدينية ��

نَْساِن اْلَباِطِن»  ِÓ©ا � ِ
ِة ِبُروِحِه �� ِباْلُقو�

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

نسان الباطن. يوضح لنا كتاب  Ó¾حياتنا. يقوم الروح القدس بتوف�² هذه القوة ل �
بقوة فائقة ��

خطوات نحو نهضة شخصية، ص. ٥٩ أهمية تكريس أنفسنا ليسوع يومياً والص¾ة اليومية من 

�
أجل الروح القدس. ومن خ¾ل الص¾ة بوعود، يمكننا التأكد من الحصول عØ الروح القدس ��

� نطلبه فيها. مرة أخرى أو�W بقراءة هذا الكتاب – إنه هام للغاية.
اللحظة ال�

المسيح فينا

� ُقُلوِبُكْم.» ِ
يَماِن �	 ِÌÅذلك بحسب العدد ١٧؟ «ِلَيِحل� اْلَمِسيُح ِبا �Øما الذي ي

هل نحن عØ علم كاٍف بهذه الحقيقة الرائعة؟ عندما نحيا مع الروح القدس، فإن 

� قلوبنا هو أمراً واقعياً. © يمكننا الشعور بذلك، أو قياسه. علينا فقط أن 
حلول يسوع ��

ه: «أشكرك يا إلهي  Ô²نؤمن به. إذا كنت تؤمن بذلك، تحدث معه ا̈©ن، مرة أخرى، وأخ

«. �Øأو «يا إلهي، أنا سعيٌد جداً أنك تحيا بداخ «. � Ôقل� �
يسوع، ̈©نك تسكن ��

كة معه بهدف أن تصبح  ±íيقول آندرو موراي: «بهذه الطريقة، يصحبك يسوع لل
حياته جزءاً من حياتك.»٦٠

60  آندرو موراي، البقاء ��� يسوع، (ليون 2012)، ص. 149
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٤٩

و «��� خطة  � النفس.»٦١
تُضيف إلن هوايت: «تأث�² الروح القدس هو حياة المسيح ��

عداد ل�� ما يرف الروح القدس ويتحرك عØ العقول  Ó©الناس، تم ا �
استعادة صورة ´ ��

ية.»٦٢ ±íبها تُصاغ الصفات الب �
ية ويكون لهم بمثابة حضور يسوع، الواسطة ال� ±íالب

وأيضاً: «المسيحي المعا�� صحياً هو ذاك الذي تشَكل المسيح فيه، هو رجاء المجد.»٦٣

يمان. إن ا©̈مر  Ó©يمان. الثقة هي أساس ا Ó©قلوبنا با �
تقول ا©Þيات أن يسوع يحل ��

يتعلق بائتمان يسوع عØ حياتنا بأكملها – ا©̈ساس ا̈©و�� هو تسليم حياتنا، ثم بعد ذلك، 

تسليم يومي ليسوع المسيح.

يمان والمشاعر؟ ÌÅا 	 �̈ ما هي الصلة ب

نَْساِن ِÌÅا � ِ
ِة ِبُروِحِه �	 َ َمْجِدِه، أَْن تََتأَي�ُدوا ِباْلُقو� ْ يُْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغ�� تقول كلمة ´: «ِلَ��

ِة.»  � اْلَمَحب� ِ
ُسوَن �� ñُلوَن َوُمَتأَس ñُقُلوِبُكْم، َوأَنُْتْم ُمَتأَص � ِ

يَماِن �� ِÌÅِبا اْلَباِطِن، ِلَيِحل� اْلَمِسيُح

� قلوبنا، 
(أفسس ٣: ١٦، ١٧) نحن ممتلئون بالروح القدس من أجل حلول يسوع المسيح ��

يمان.  Ó©ويحدث ذلك من خ¾ل ا

.» (يوحنا  ، َكَما َقاَل اْلِكَتاُب، تَْجِري ِمْن بَْطِنِه أَنَْهاُر َماٍء َحي0 � ِÐÞ يقول يسوع: «َمْن آَمَن

يمان. أنا  Ó©٧: ٣٨) علينا أن نع�² ذلك اهتماما خاصاً ومستمراً. لماذا؟ إن الثقة هي محور ا

أثق فيما قاله يسوع. يقول يسوع عن آباه: «َك¾َُمَك ُهَو َحٌق.» (يوحنا ١٧: ١٧). تقول إلن 

يمان يغرس نفسه عØ أساس وعود ´، ويطلبها عØ أنها حقيقة مؤكدة  Ó©هوايت: «إن ا
وأن ´ سوف يحقق ما وعد به.»٦٤

� كلمة ´. 
عتماد عØ كلمته. أنا أثق �� Ó©ا �

� ´ تُع��
الثقة ��

¨ ينبع  ±þ Øكيف يكون ا©̈مر عندما أت1ف بحسب مشاعري؟ أكون حينئذ معتمداً ع

. يفتح «روجر ج. مورينو»، والذي افتداه ´ من كنيسة الشيطان، أعيننا قائ¾ً:  �Øمن داخ

ستماع لمشاعرهم عوضاً عن ا©Óصغاء إ� Ó©ا Øيرة] تُشجع الناس ع ±íإن ا̈©رواح [ال»

كلمة المسيح وأنبياءه. © توجد طريقة أك²± يقيناً يمكن ل̈¾رواح أن تتمكن من خ¾لها من 

© يجب علينا البحث  السيطرة عØ حياة الناس، دون أن يشعر الشخص بما يحدث.»٦٥

عن تجربة عاطفية أو مشاعر غامضة.
� كلمته، التمســك بالكتاب المقدس باعتباره ملزماً

� ´ و��
يمان معناه الثقة �� Ó©ا

ي¾ند: دار ريفيو أند ه�²الد  ، مجلد 6(هاجرستاون، م�² �
�ßدفنتست السبتي

¨
61 إلن هوايت، موسوعة تفس�² الكتاب المقدس ل¾

، 2001) ص. 1112 ±íللن
اير (شباط)، ص. 47 Ô²62 إلن ج. هوايت، ستنالون قوة، 8 ف

اير (شباط)، ص. 43 Ô²63 أع¾ه، 4 ف
زمنة، 22 مايو (أيار) 1884، الفقرة 3

¨
64 إلن ج. هوايت، ع¾مات ا©

، 1999)، ص. 43 ±íي¾ند: ريفيو أند ه�²الد للن 65 روجر ج. مورينو، رحلة إ� الخوارق، (هاجرستاون، م�²
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الفصل الثالث        ثبات يسوع فيك٥٠

ين أننا غ�² قادرين عØ طاعة كلمة ´  لحياتنــا، وليــس مجرد مكونــاً إضافياً. يّدعي الكث�²

. ولكن كل الذين يعيشون  � �ßالجسدي � �ßبقوتنا الشــخصية. هذا صحيح بالنســبة للمســيحي

�
� قلوبهم، وهم قادرون عØ طاعة كلمة ´. نقرأ ��

مع الروح القدس يســكن يســوع ��

َ َلْيَس َحَســَب اْلَجَســِد بَْل � �ßــاِلِك اُموِس ِفيَنا، نَْحُن الس� ْ يَِتم� ُحْكُم الن� (رومية ٨: ٤): «ِلَ��

� الفصل الرابع: الطاعة من خ¾ل يســوع).
وِح.» (المزيد حول ذلك �� òَحَســَب الر

� حياتنا سوف تمنحنا 
� تتحقق من خ¾لها وعوده ��

� ´ واختبار الطريقة ال�
إن الثقة ��

� النهاية، سوف تُشبع محبة ´ هذه 
� محبته. و��

�� � �ßيمان به، وستجعلنا متأصل Ó¾قوة ل

� ذراعي  �ßالراحة وا©̈مان ب Ô²اً يخت ا©Óحتياجات العميقة لقلوبنا. يُشبه ا©̈مر طف¾ً صغ�²

، حيث أنه غ�² ناضج بعد. ولكن عندما تتغ�² مشاعر  والده. يمكن لمشاعر الطفل أن تتغ�²

� محبة ´، سوف ندرك أن مشاعرنا الزائفة 
الطفل، © تتغ�² مشاعر ا©̈ب تلقائياً. إذ ننمو ��

عتماد عØ مشاعرنا ̈©نها غ�² ثابته.  Ó©ع¾قتنا مع ´. © يمكننا ا �
�� � �ßيمكن أن تمنحنا اليق ©

� كلمته الثابتة.
� ´ و��

� من ثقتنا �� �ßاليق �
يأ�

© يجب علينا البحث بشغف عن المشاعر. عندما يحل يسوع فينا من خ¾ل الروح 

القدس، سوف تنمو فينا ثمار الروح القدس بوفرة. تلك هي مواهب المشاعر العميقة من 

� حياة 
تُُكْم.» (نحميا ٨: ١٠). �� الروح القدس. للسعادة دوٌر بارٌز هنا. «̈©َن� َفَرَح الر�بñ ُهَو ُقو�

يمان، لن ينقطع الفرح، بل با©̈حرى، سوف يصبح قوياً فينا من خ¾ل حياتنا مع ´. Ó©ا

 ´ �
� التلمذة من خ¾ل الثقة �� �ßوري لنا أن نفرق ب � المستقبل، سوف يكون من ال�1

��

والتلمذة بالمشاعر. سوف يُظهر لنا الُمضل ا̈©عظم أشياء رائعة، ح� عن يسوع نفسه، 

�
ع¾نات غٌش من خ¾ل المشاعر والغموض. سوف يتمادون �� Ó©ولكن يكمن خلف تلك ا

 Øأنه سيظهر أن ̈©ولئك ا©̈شخاص «اختبار إيمان» رائع وسيعتمدون كليًة ع ا©̈مر ح�

عتماد عØ كلمة ´. ربما سيعتقدون أيضاً أنهم ليسوا بحاجة  Ó©مشاعرهم بد©ً من ا

ون أنفسهم ُمقادين من الروح القدس من خ¾ل اختبارات  إ� كلمة ´، حيث أنهم س�²

مشاعرهم.

: يَا  ٧: ٢١ – ٢٣) «َلْيَس ُكلò َمْن يَُقوُل ِ�� � (م�
تتحدث كلمات يسوع بوضوح ضد ذلك ��

َماَواِت [بحسب  � الس� ِ
� ال�ِذي �� ِÔ�ََماَواِت. بَِل ال�ِذي يَْفَعُل ِإَراَدَة أ ! يَْدُخُل َمَلُكوَت الس� òيَا رَب ، òرَب

أْنَا، َوِباْسِمَك ! أََلْيَس ِباْسِمَك تََنب� òيَا رَب ، òذِلَك اْلَيْوِم: يَا رَب � ِ
وَن َسَيُقوُلوَن ِ�� �� ُ كلمته].  َكِث�²

 ! òَلْم أَْعِرْفُكْم َقط �ñ
ُح َلُهْم: ِإ�� ñ!ًََُة؟ َفِحيَنِئٍذ أ اٍت َكِث�² ، َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقو� َ � �ßأَْخرَْجَنا َشَياِط

ثِْم!» يمكننا فقط أن نقول: ثق وطع، إذ © توجد طريقة أخرى  ِÓ©ا �Øِيَا َفاِع � ñ
اْذَهُبوا َع��

يمكنك أن تنال من خ¾لها السعادة بيسوع، سوى الثقة والطاعة. (أنظر شهادات للكنيسة، 

مجلد ٥، الفصل ٢١، «ناظرين إ� يسوع»).
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لماذا يُعت�Ð التسليم التام والمستمر ليسوع أمراً هاماً؟

ْخَوُة ِÓ©َها اò(رومية ١٢: ١) «َفأَْطُلُب ِإَلْيُكْم أَي �
�� �Øيأمرنا ´ من خ¾ل بولس الرسول بما ي

َة.»  ًة ِعْنَد ´ِ، ِعَباَدتَُكُم اْلَعْقِلي� َسًة َمرِْضي� ًة ُمَقد� ُموا أَْجَساَدُكْم َذِبيَحًة َحي� ñِبَرأَْفِة ´ِ أَْن تَُقد

� َقْلَبَك.»  ِ
� أَْعِط�� ِ

� (أمثال ٢٣: ٢٦) «يَا ابْ��
وهناك دعوة ��

ح  ±Á الخضوع ليسوع». كما يوجد» �
� الفصل الثا��

ح مفصل لمع�� التسليم �� ±Á يوجد

� كتاب طريق الحياة، الفصل الخامس «التكريس».
جيد لذلك ��

ة. إذا سمحنا ليسوع بأن يقود حياتنا، فسوف  يمنحنا التسليم لمحبة ´ بركات كب�²

ها). تقول إلن هوايت:  يحررنا من طغيان أنفسنا (كل الحقد، والغضب، والخ¾فات وغ�²
«وإعطاء الروح هذا هو إعطاء حياة المسيح. وهذا يزود من يقبله بصفات المسيح.»٦٦

نتصار من خ¾ل ا̈©رقام، ولكن من خ¾ل الخضوع التام  Ó©ا Øينبغي علينا الحصول ع ©»
للنفس ليسوع.»٦٧

فهم ñٌ معلن

� تَْسَتِطيُعوا أَْن تُْدِرُكوا َمَع َجِميِع دعونا نذهب لـ (أفسس ٣: ١٨)، الجزء ا̈©ول: «َح�

حه ا©Þية السابقة: Á ُسك�� يسوع فينا (من  ±íما الذي ينبغي أن ندركه؟ ما ت «. َ � �ßيِس ñاْلِقد

� محبة ´. مع�� ذلك 
خ¾ل الروح القدس) ومن ثم تتغ�² حياتنا، إذ نتأسس ونتأصل ��

أن يسوع المسيح يُنمي صفاته فينا.

� يسوع» و «يسوع فينا» هي حقيقة بسيطة جداً، 
كتب أحد ا©̈خوة: «حقيقة «ثباتنا ��

© يفهمونها بشكل  � �ßأن معظم المسيحي � نفس الوقت من الصعب جداً إدراكها، ح�
و��

كامل ح� ا̈©ن.»٦٨

ِ!ُْت أَنَا َخاِدًما َلَها، َحَســَب � ِ
١: ٢٥، ٢٦): «ال�� �þكولو) �

يقول بولس الرســول ��

ُهوِر َوُمْنُذ òاْلَمْكُتوِم ُمْنُذ الد í íãاْلُمْعَطــى ِ�� ©َْ̈جِلُكــْم، ِلَتْتِميِم َكِلَمِة ´ِ. الــ ِ´ ِ تَْدِبــ�²

� العدد ٢٧ «ال�ِذيَن أََراَد ´ُ أَْن
يِســيِه.» أي ñ؟ نقرأ �� ñَن َقــْد أُْظِهَر ِلِقدÞ©ــُه ا ا©َْ̈جَيــاِل، لِكن�

� ا̈©َُمِم، ال�ِذي ُهَو اْلَمِســيُح ِفيُكْم ِ
�� ñ ñíَمْجِد هَذا ال َ ] َما ُهَو ِغ�� � �ßَفُهْم [أي القديســñيَُعر

اْلَمْجِد.» رََجاُء 

إن الí المكتوم منذ الدهور والذي أُعلن ا̈©ن هو أن يسوع نفسه يريد أن يحل فينا 

� ذلك أن ملء الحياة 
من خ¾ل الروح القدس. تقول ا©Þيات أن هذا هو رجاء المجد. يع��

جيال، ص. 783
¨

66 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©
، 2003)، ص. 279 ±íي¾ند: ريفيو أند ه�²الد للن 67 إلن ج. هوايت، أبناء وبنات ´ (هاجرستاون، م�²

68 دينيس سميث، معمودية الروح والثبات ��� المسيح، (2010)، ص. 12
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الفصل الثالث        ثبات يسوع فيك٥٢

� يهبنا إياها، هما 
، والحياة ا̈©بدية ال� � الوقت الحا!�

� أن يمنحها لنا ��
� يرغب ´ ��

ال�

أمران مؤكدان.

�þوالمدعو «المسيح فيكم»، رجاء المجد (كولو ،íهذا ال Øتُعلق إلن هوايت ع

: «ومعرفة هذا الã تقدم مفتاحاً لمعرفة كل ñ آخر، وهي تفتح  �Ø١: ٢٧) كما ي

� المحدود.»٦٩ يستخدم الكتاب المقدس �للنفس كنوز الكون وامكانيات النضج غ

�
� المسيح»، «فيه»، «��

أحياناً مصطلحات مثل «المسيح فيكم» ومصطلحات مشابهة «��

� العهد الجديد. فمث¾ً، هذا 
� المحبوب». تظهر تلك المصطلحات ١٧٠ مرة ��

الرب» و «��

� شهادته: «َفأَْحَيا 
المصطلح هو الكلمة الرئيسية لرسالة بولس الرسول إ� أفسس. فكر ��

©َ أَْجíُُ أَْن �ñ
� (رومية ١٥: ١٨): «̈©َ��

�.» (غ¾طية ٢: ٢٠). وكتب �� � ِ
©َ أَنَا، بَِل اْلَمِسيُح يَْحَيا ��

� ©َْ̈جِل ِإَطاَعِة ا©َُ̈مِم، ِباْلَقْوِل َواْلِفْعِل.» ِ
ا َلْم يَْفَعْلُه اْلَمِسيُح ِبَواِسَط� ٍء ِمم� ْ � َ ±þ أَتََكل�َم َعْن

� ِ
� َمْوِكِب ن1َُِْتِه �� ِ

ة عØ: «َولِكْن ُشْكًرا Vِ ال�ِذي يَُقوُدنَا �� وتشتمل آيات أخرى شه�²

� اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة.»  ِ
...» (٢كورنثوس ٢: ١٤) «ِإًذا ِإْن َكاَن أََحٌد �� ٍ

� �ßاْلَمِسيِح ُكل� ِح

� اْلَمِسيِح ِ
�� َ � �ßتغي�² الصفات من خ¾ل ثمار الروح القدس: «َمْخُلوِق Øهنا هو ع � ك�² إن ال²

ً©.» (١تسالوني�� � اْلَمِسيِح َسَيُقوُموَن أَو� ِ
يَُسوَع ̈©َْعَمال َصاِلَحٍة.» (أفسس ٢: ١٠) «َوا©َْ̈مَواُت ��

ُة ´ِ. ِبهَذا نَْعِرُف أَن�َنا ِفيِه.»  َلْت َمَحب� � هَذا َقْد تََكم� ِ
ا �� yا َمْن َحِفَظ َكِلَمَتُه، َفَحق ٤: ١٦) «َوأَم�

اُموِس ِفيَنا.» (رومية ٨: ٣، ٤). إذا نظرنا  ْ يَِتم� ُحْكُم الن� (١يوحنا ٢: ٥) «َفاVُ ِإْذ أَرَْسَل ... ِلَ��

�
إ� فهرس الكتاب المقدس، سوف نجد الكث�² من تلك ا©Þيات القيمة تحت كلمات مثل «��

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

المسيح»، «��

� المسيح» أو «خارج المسيح»
إما «�	

� المسيح» ويستخدمها ٩٥ مرة 
يقول إي. ستان�Ø جونز: «بولس...يركز عØ عبارة «��

�
��» ، � �ßية إ� فريق ±íة، أدرك أن هاتان الكلمتان يفص¾ن الب � رسائله... وبعناية كب�²

��

� الحياة» ومن هو «خارج 
� المسيح» هو «��

المسيح» و «خارج المسيح»... من هو «��
� الموت».٧٠

المسيح» هو «��

بية الحقيقية، ص. 203 69 إلن ج. هوايت، ال²
لمانية

¨
70 إي ستان�Ø جونز، ��� المسيح (لندن: هودر أند ستوتون، 1961)، ص. -9 م²جم من ا©
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الفصل الثالث        ثبات يسوع فيك٥٤

ْيُنوَنِة األن َء ِمَن ادلَّ "ِإًذا اَل َشْ

يِح يَُسوَع، يِف اْلَمسسِ يَن ُهْ ِ  َعىَل اذلَّ

اِلِكنَي َلْيَس َحَسَب اْلَجَسِد  السَّ

وِح."  َبْل َحَسَب الرُّ

)رومية 8: 1)
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ثبات يسوع فيك  |  الفصل الثالث، الجزء ا̈©ول

دليل التأم¦ت الشخصية والنقاش

١. بحسب إلن هوايت، ما هو الدين الحقيقي؟

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

� ´ من أجل حصولنا عØ الروح القدس؟
٣. ما هو الدور الذي يلعبه إيماننا وثقتنا ��

� كلمته، وليس عØ مشاعرنا؟
٤. لماذا من المهم أن تُب�� ع¾قتنا بالمسيح عØ أساس ثقتنا فيه و��

٥. عندما يثُبت يسوع فينا من خ¾ل الروح القدس، فإن صفاته تنمو فينا، وهو ثمر الروح 
القدس. ما هو تأث�² ذلك عØ حياتك؟

وقت الص¦ة الخاص بنا

� الص¾ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ±íاتصل ب ٠

يكك. ±Á قم بالص¾ة مع ٠

� قلوبنا..١
يمان �� Ó©الدين الحقيقي – ومعرفة أن يسوع يحل با Øمن أجل فهم والحصول ع

� تسليم قلوبنا ليسوع..٢
من أجل الثبات ��

� حياتنا..٣
من أجل اختبار أعمق لوجود الروح القدس ��

من أجل ترتيب أولويات مشاعرنا وكيفية التعامل معها..٤

من أجل فرح ينمو باستمرار ويتج�Ø بوضوح – الفرح الذي يُجلبه يسوع..٥
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الفصل الثالث        ثبات يسوع فيك٥٦

�
الفصل الثالث – الجزء الثا��

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»

Ô²عندما يتحد شعب ´ بوحدانية الروح القدس، فإن كل الميول الفريسية، وكل ال»

، سوف تت¾þ± من القلب... وسوف يعلن  �
ا�� Ô²واللتان كانتا خطية الشعب الع ، �

الذا�

� ا©َُ̈مِم، ال�ِذي ُهَو ِ
�� ñ ñíَمْجِد هَذا ال َ ´ الí المكتوم منذ ا̈©زل. سوف يعلن عن «ِغ��

.(١: ٢٧ �þاْلَمِسيُح ِفيُكْم رََجاُء اْلَمْجِد.»٧١ (كولو

يوسف، ودانيال ورفقاءه

«عليكم أن تستعدوا ©تباع مثال هؤ©ء الشباب النب¾ء. © يجب أن تخجلوا من لون 

� الناس والم¾ئكة. © تنخدعوا بالتواضع الخادع  �ßوها أمام أع ±íتكم، البسوها، وان ±íب

� يمكن أن تقودكم إ� مسار مخالف للنصيحة. من خ¾ل كلماتك 
والحصافة الزائفة وال�

افاً المختارة ومسار عملك المتسق، ومن خ¾ل لياقتك، ورغبتك الجادة ، اصنع اع²

بإيمانك، مقرراً أن يحتل المسيح عرش هيكل الروح، ويضع مواهبك دون تحفظ عند 
� خدمته.»٧٢

قدميه ل�� يوظفها ��

الحياة العائلية

م  � كل قلب سوف يجلب اÅتحاد – «إذا تحققت إرادة ´، سوف يح²
وجود يسوع �	

الزوج والزوجة واحدهما ا©Þخر، وسوف يُنميان المحبة والثقة. ©بد من التخلص بحزم من 

� العائلة، والتشبث بالحنو والمحبة. كل من 
كل ما يمكن أن يُعِكر صفو الس¾م والمحبة ��

يُظهر روح الوداعة والتحمل والمحبة سوف يجد أن نفس الروح تنعكس عليه. حيثما يسود 

71 إلن ج. هوايت، رسائل مختارة، مجلد 1، ص. 386
الد للطباعة، 2003)، ص. 28 ي¾ند: ريفيو أند ه�² 72 إلن ج. هوايت، رسائل للشباب (هاجرستاون، م�²
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� الع¾قة الزوجية. إذا تشكلت صفات 
روح ´، لن يكون هناك حديثاً عن عدم الم¾ئمة ��

� البيت. ثبات يسوع 
يسوع بالفعل داخلنا، رجاء المجد، سوف يكون هناك إتحاد ومحبة ��

� قلب الزوج. وسف يسعى ك¾هما للحصول 
� قلب الزوجة سوف يتناغم مع ثبات يسوع ��

��
� أعدها يسوع للذين يحبونه.»٧٣

عØ المنازل السماوية ال�

ل إبراهيم. فقد أمر أهل بيته أن يتبعوه. وعّلمهم  � «تريدون أن تص�² منازلكم مثل م�²

� يجب عليكن أن تعلموها 
أن يطيعوا وصايا ´. تلك هي الدروس، أيتها ا©ُ̈مهات، ال�

� تعلم الموضة المعا!ة. علموهم أنهم 
. © يجب عليكن إهدار الوقت �� ٍ Ô²بناءكن بص©̈

كم  ملك ليسوع. نحن نصنع صفاتهم اليوم. أيها الشباب والشابات، إنكم تحددون مص�²
اليوم. دعوا المسيح يدخل. سوف يحميكم من التجربة.»٧٤

نتصار ÌÅا

� اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: ا©َْ̈شَياُء اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلò َقْد ِ
«ِإًذا ِإْن َكاَن أََحٌد ��

َصاَر َجِديًدا.» (٢كورنثوس ٥: ١٧). فبواسطة قوة المسيح أمكن للرجال والنساء أن يحطموا 

ون  يرة. لقد نبذوا عنهم ا̈©نانية. فالنجسون صاروا وقورين والسك�² ±íس¾سل العادات ال

ت  � كانت تحمل صورة الشيطان تغ�²
، والخليعون طاهرين. والنفوس ال� � �ßأصبحوا صاح

� ذاته آية ا©Þيات. والتغي�² الذي يحدث 
فصارت تحمل صورة ´. هذا التغي�² هو ��

بواسطة الكلمة هو من أعمق أÁار الكلمة. نحن © نستطيع أن ندركه، ولكننا فقط نؤمن، 
١: ٢٧).»٧٥ �þالكتاب: «اْلَمِسيُح ِفيُكْم رََجاُء اْلَمْجِد.» (كولو �

كما هو معلن ��

خطابات يسوع

«ففي كل من أو©ده يُرسل يسوع رسالة إ� العالم ويُرسل بك وأنت من أو©ده، رسالة إ�

� قلبك يريد أن يتحدث 
أÁتك، وإ� قريتك، وإ� الحي الذي تسكنه، ̈©نه وهو حاٌل ��

بك إ� قلوب الذين © يعرفونه، وقد يكون أنهم من الذين © يطالعون الكتب المقدسة، 

� أعماله، ولكنهم إن أنت مثلته أمامهم، قد 
ف¾ يسمعون صوته من صفحاتها و© يرونه ��

يفهمون شيئاً من رحمته ويُربحون لمحبته وخدمته.»٧٦

الد للطباعة، 2002)، ص. 120 ي¾ند: ريفيو أند ه�² 73 إلن ج. هوايت، البيت المسيحي (هاجرستاون، م�²
، 2004)، ص. 290، 291 ±íعتدال، (نامبا، إيداهو: دار باسيفيك للن Ó©74 إلن ج. هوايت، ا

75 إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، ص. 339
76 إلن ج. هوايت، طريق الحياة، ص. 98
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Ñ من محبة �áالجانب الشخ

من خ¾ل هذا التواصل الحميم، والذي يريدنا يسوع أن نحصل عليه معه عن طريق 

الروح القدس، يُظهر لنا بطريقة خاصة الجانب الشخ�D من محبة ´ العظيمة. إنه من 

ّ. ولكن كلمته تؤكد لنا ذلك، وهو ما يجعل ا©̈مر واقعاً. �
الصعب إدراك أن يسوع يحل ��

ح له عن محبة ´. قال ا©̈ب،  ±íالبحار، وأراد أن ي Ô²رحلة ع �
ب مع ابنه ��

¨
كان ا©

«أنظر فوق مقدمة السفينة، وا̈©ن أنظر إ� فوق مؤخرتها – هذا هو طول محبة ´. 

� وإ� اليسار – هذا هو عرض محبة ´. وا̈©ن أنظر إ� السماء – هذا  �ßوا̈©ن أنظر إ� اليم

هو ارتفعا محبة ´. وا̈©ن أنظر إ� المياه. المحيط عميق أسفلنا. هذا هو عمق محبة 

، هل تعرف ما  � Ô�ٍق قائ¾ً: «يا أ ±íح ا©̈ب للحظات، ثم علق بوجٍه م ±Á �
´.» تأمل ا©بن ��

� المنتصف.»
� ذلك؟ نحن موجودون ��

هو الجزء ا©̈فضل ��

� وسط محبة ´. 
كل من يُكرس حياته يومياً للمسيح، ويمتØ̈ من الروح القدس هو ��

�
� آبانا الرائع ��

� كل صباح ل�� يُبقي��
�� �Øيوجد لنا مكاٌن أفضل من ذلك لنعيش فيه. أص ©

هذا المكان.

نجاز اÄÅعظم: الحياة اÄÅفضل ÌÅا

� (أفسس ٣: ١٩) أن ندرك محبة يسوع لنا، وأننا من خ¾ل تلك 
يريدنا بولس الرسول ��

َة اْلَمِسيِح اْلَفاِئَقَة اْلَمْعِرَفِة،  المحبة مملوءين إ� كل ملء ´. تقول ا©Þية: «َوتَْعِرُفوا َمَحب�

ْ تَْمَتِلُئوا ِإَ� ُكلñ ِمْلِء ´ِ.»  ِلَ��

هل يمكننا أن نرى ما الذي يعتمد عØ ُسك�� يسوع فينا؟ إنه السبيل الوحيد إ� ملء 

�
� (يوحنا ١٠: ١٠) أنه جاء ل�� يمنحنا الحياة ا©̈فضل. وتقول ا©Þية ��

´. يقول يسوع ��

٢: ٩، ١٠): «َفِإن�ُه ِفيِه يَِحلò ُكلò ِمْلِء ال¾�ُهوِت َجَسِديyا. َوأَنُْتْم َمْمُلُؤوَن ِفيِه.» هل  �þكولو)

لديكم ملء ´؟ ´ يريد أن يمنحكم إياه. اتخذوا الخطوات ال¾زمة.

استجابات تتجاوز طلباتنا

� (أفسس ٣: ٢٠): «َواْلَقاِدُر أَْن يَْفَعَل
نُص�Ø ل�� يستجيب ´ لطلباتنا بحسب وعده ��

� تَْعَمُل ِفيَنا.» ربما نسأل،  ِ
ِة ال�� ا نَْطُلُب أَْو نَْفَتِكُر، ِبَحَسِب اْلُقو� ا ِمم� yِجد َ َ

ٍء، أَْك±² ْ � َ ±þ ñَفْوَق ُكل

� رفعناها بالص¾ة وحسب، 
� بهذا الوعد، ل�� يستجيب إلهنا الرائع ليس لطلباتنا ال� �ßمطالب

بل ليتجاوز طلباتنا، وليتجاوز إدراكنا، ول�� يباركنا أك²± جداً مما نطلب بحسب مجده وقوته. 

با©Óضافة إ� ذلك، يمكننا أن نُص�Ø بحسب (إرميا ٣٣: ٣) ل�� يستجيب ´ لطلباتنا ول��

ََك ِبَعَظاِئَم َوَعَواِئَص َلْم تَْعِرْفَها.» ِÔ²َفأُِجيَبَك َوأُْخ � ِ
يُظهر لنا أموراً عظيمة: «اُْدُع��
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٥٩

ّ؟ �
� الذي يصنعه حلول يسوع �	�ما هو التأث

«َوِمْنُه أَنُْتْم ِباْلَمِسيِح يَُسوَع، ال�ِذي َصاَر َلَنا ِحْكَمًة ِمَن ´ِ َوِبرyا َوَقَداَسًة َوِفَداًء.» (١كورنثوس 

١: ٣٠) لقد صار لنا المسيح حكمة. يمكننا الت1ف بحكمة بوجود يسوع فينا. «̈©َن� اْلِحْكَمَة

َ َ
©َ تَُساِويَها.» (أمثال ٨: ١١) «َفَرأَيُْت أَن� ِلْلِحْكَمِة َمْنَفَعًة أَْك±² ، َوُكلò اْلَجَواِهِر ِ¨�ِ

Þ¾ِمَن ال� ٌ ْ َخ�²

�
َ ِمَن الظòْلَمِة.» (الجامعة ٢: ١٣) بدون أن نكون �� َ

ِمَن اْلَجْهِل، َكَما أَن� ِللنòوِر َمْنَفَعًة أَْك±²

� نفس الوقت. 
المسيح، يمكننا أن نكون أذكياء جداً. ولكننا يمكن أن نكون حمقى جداً ��

� غاية الذكاء، ولكنهما ت1فا بحماقة، إذ ت1فا من تلقاء 
دعونا نتذكر آدم وحواء. كانا ��

� المسيح» يحدد ما إذا كنت ذكياً أم حكيماً. 
��» �

� ´. كو��
أنفسهما بد©ً من الوثوق ��

� اْلَمِديَنِة.» (الجامعة ٧: ١٩). ِ
، ال�ِذيَن ُهْم �� َ � �ßِطñَِة ُمَسل َ ±íِمْن َع َ َ

ي اْلَحِكيَم أَْك±² ñاَْلِحْكَمُة تَُقو»

ية يمكن أن يُستعاد مرة  ±íالذي ُفقد بسقوط الب Ô²ذلك أن ال �
يسوع صار لنا براً. يع��

� اْلَجَسِد،  ِ
َة �� � (رومية ٨: ٣، ٤): «َفاVُ ِإْذ أَرَْسَل ابَْنُه ... َداَن اْلَخِطي�

أخرى من خ¾له. نقرأ ��

َ َلْيَس َحَسَب اْلَجَسِد بَْل َحَسَب الرòوِح.» ©حظوا  � �ßاِلِك اُموِس ِفيَنا، نَْحُن الس� ْ يَِتم� ُحْكُم الن� ِلَ��

� بحسب الروح. هذه هي الطريقة  �ßيتم من خ¾ل يسوع للسالك Ô²ية تُش�² إ� أن الÞ©أن ا

� يحل بها يسوع فينا.
ال�

� الÔ² أن 
ير والتقديس. يُع�� Ô²الت �

يمان وجهاً �� Ó©با Ô²كتب «دينيس سميث»: «إن لل

´ يحرر المؤمن من الخطية ومن عقابها وأن يُلبس الخاطي التائب بَر يسوع (الطاعة 
الكاملة).»٧٧

� بره. ومن خ¾ل تلك 
� ويمنح�� Ôوهكذا تحدث أعظم مقايضة: يأخذ يسوع ذن�

ِق ِمَن اْلَمْغِرِب أَبَْعَد ِ ْ ±íب كما لو أننا لم نخطئ قط. «َكُبْعِد اْلَمÞ©المقايضة، نقف أمام ا

� الحياة متحررين من 
ا َمَعاِصَيَنا.» (مزمور ١٠٣: ١٢) يمكننا من خ¾ل نعمة ´ أن نس�² �� َعن�

الشعور بالذنب.

المسيح صار لنا قداسة. ما الذي تعنيه القداسة؟ «إن التقديس الحقيقي معناه المحبة 

رادة ´.»٧٨ سوف نناقش أهمية ُسك�� يسوع  Ó© والطاعة الكاملة وا©متثال التام V الكاملة

� الفصل الرابع «الطاعة من خ¾ل يسوع». 
من أجل حياة الطاعة المبهجة بالتفصيل ��

� ذلك، غفران الخطايا، الحرية من عبودية الخطية، الحياة 
يسوع صار لنا خ¾صاً، يع��

� مجد ´. لقد دفع يسوع الفدية بذبيحته. 
ا̈©بدية ��

� أفريقيا، كان للسجناء طوق حديدي مغلق حول أعناقهم 
ة تجارة الرقيق �� أثناء ف²

� ©Þخر، كانت الفدية تُدفع ©فتداء  �ßالسجناء بسلسلة حديدية. ومن ح �
� ببا� �ßوكانوا متصل

، ص. 18 نعاش اختبارك مع ´، الكتاب الثا��� Ó© دينيس سميث، أربعون يوماً للص¾ة والتأم¾ت 77
هوايت، أعمال الرسل، ص. 402 78
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الفصل الثالث        ثبات يسوع فيك٦٠

� من الطوق  �ßالطريق. بمجرد أن تُدفع الفدية، يتحرر السج �
�� � �ßأحد هؤ©ء المساك

انا بثمٍن. الحديدي حول عنقه. لقد افتدانا يسوع واش²

� Ôفيل�) �
سوف ينمو فكر يسوع فينا خطوة بخطوة. يمكننا المطالبة بالوعد الموجود ��

� اْلَمِسيِح يَُسوَع أَيًْضا.» حينئذ نسمح  ِ
: «َفْلَيُكْن ِفيُكْم هَذا اْلِفْكُر ال�ِذي �� �Ø٢: ٥) عندما نُص

ك  ليسوع بالدخول، وعندها سوف يفتح لنا طرق فكره وعمله. وسنحب ما يُحبه. وسوف ن²

© يرغب فيها. �
ا©̈شياء ال�

يسوع يتمم عم¦ً صالحاً من خ¦لنا

� اْلَمِسيِح يَُسوَع ̈©َْعَمال  ِ
�� َ � �ß(أفسس ٢: ١٠): «̈©َن�َنا نَْحُن َعَمُلُه، َمْخُلوِق �

تقول كلمة ´ ��

ْ نَْسُلَك ِفيَها.» لقد أعد ´ أعما©ً صالحة من أجلك ومن  َها ِلَ�� َصاِلَحٍة، َقْد َسَبَق ´ُ َفأََعد�

� المسيح» – ل�� ما نسلك فيها. عند إتمام تلك المهام، يعد ´ لنا 
أج�Ø – إذا كنا «��

خطة رائعة. فمن خ¾ل عملنا من أجله ومن أجل ا©Þخرين، تحدث ث¾ثة أشياء:

� أعمل لصالح ا©Þخرين..١
أحصل عØ شفاء تام من ا̈©نانية حيث أن��

٢.. ينال ا©Þخرين بركة من خ¾��

يرسل الرب بركات عظيمة �� مرة أخرى.٣.٧٩

يمان، وسوف تتطور قدراتنا العملية، والعقلية والروحية،  Ó©سوف ننمو من خ¾لها با

داد سعادتنا وقوتنا، وأثناء ذلك، سوف نعمل من أجل ملكوت ´. وستؤهلنا تلك  � وس²

المهام لملكوت ´. 

ية، أم أن ´  ±íالب �
هناك سؤال هام آخر يطرح نفسه: هل أعمل من أجل ´ بقو�

لهية؟٨٠ Ó©يمكنه أن يعمل من خ¾�� بقدرته ا

� ÄÅكون شاهداً له
يؤهل�	

ْ يَْطُلَب َويَُخلñَص َما َقْد َهَلَك.» (لوقا ١٩: ١٠)، فهو سيقود الناس  إذ أن يسوع قد جاء «ِلَ��

� قلبك يريد أن يتحدث 
.  ̈©ن يسوع «وهو حاٌل �� بطبيعة الحال إ� الخ¾ص من خ¾��

وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم،  òَحل� الر َ ًة َم� ُكْم َسَتَناُلوَن ُقو� بك إ� قلوب الذين © يعرفونه.»٨١ «لِكن�

� الفصل 
َوتَُكونُوَن ِ�� ُشُهوًدا.» (أعمال ١: ٨). سوف نعود مرة أخرى لهذا الموضوع ��

الخامس «إيمان جَذاب بواسطة يسوع».

كاء يســوع المملوءين من الروح – كيف يمكن��� أن  ±Á» 79 الكتاب الثالث ��� سلســلة خطوات نحو نهضة شــخصية بعنوان
أصبح ذلك؟» (2019)

80 لمزيد من التفصيل قم بزيارة www.steps-to-persoanl-revival.info  تحت عنوان «النمو» 
81 إلن ج. هوايت، طريق الحياة، ص. 98
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٦١

وِح اْلُقُدِس» (يهوذا ٢٠). عندما يحل يســوع فينا  òالر � ِ
�� َ � �ßñيدعونا ´ ل�� نكون «ُمَصل

� اســم يســوع. 
�� �Øالروح القدس كما نُص �

�� �Øمن خ¾ل الروح القدس، يمكننا أن نُص

َد ا©Þُب ِبا©بِْن.» (يوحنا ١٤:  يؤكد لنا يســوع: «َوَمْهَما َســأَْلُتْم ِباْســِمي َفذِلَك أَْفَعُلُه ِلَيَتَمج�
نا بوضوح: «وينبغي أ© نص�Ø فقط باســم المســيح بل علينا أن نُص�Ø أيضاً Ô²١٣). لقد أُخ

بإلهام الروح القدس.»٨٢

� مجرد ذكر 
� اسم يسوع؟ «ولكن الطلب باسم يسوع © يع��

�� �Øما الذي يعنيه أن نص

� أن يكون فينا فكر المسيح وروحه 
� ختامها. بل يع�	

� مستهل الص¾ة أو ��
اسمه العزيز ��

	 أعماله.»٨٣ وبناءاً عØ ذلك،  �̈ 	 عÈ نعمته وممارس �̈ 	 بمواعيده، متكل �̈ وأن نكون مؤمن

� اسم المسيح لها أربعة أوجه:
فإن الص¾ة ��

مت¾ء من الروح القدس..١ Ó©روح يسوع معناها ا �
الص¾ة ��

يمان بوعوده والمطالبة بها أثناء الص¾ة..٢ Ó©ا

� ع¾قة الثقة المتبادلة الرائعة مع ´..٣
يمان، �� Ó©نعمته، با Øعتماد ع Ó©ا

٤.. ¨ ±þ كل �
�� � �ßأن نعمل أعماله، مث¾ً، من خ¾ل الروح القدس نكون مطيع

� اسم يسوع 
� المسيح، فإن كل تلك المطالب تتمم بنعمته. فالص¾ة ��

عندما نثُبت ��

ة  � ذلك أن يسوع له ثقة كب�²
� قوته. لقد وعدنا بأن يستجيب لصلواتنا. يُع��

� الص¾ة ��
تُع��

ستفادة من كل الوعود من خ¾ل وجود المسيح فينا.٨٤ Ó©أولئك الذين يثبتون فيه. يمكننا ا �
��

.» (٢كورنثوس ١: ٢٠) «َكَما  � �ßَعْم» َوِفيِه «ا©̈م «̈©َْن َمْهَما َكانَْت َمَواِعيُد ´ِ َفُهَو ِفيِه «الن�

ْقَوى، ِبَمْعِرَفِة ال�ِذي َدَعانَا ِباْلَمْجِد َة َقْد َوَهَبْت َلَنا ُكل� َما ُهَو ِلْلَحَياِة َوالت� لِهي� ِÓ©أَن� ُقْدرَتَُه ا

َكاَء َ ُ ±Á وا ِبَها ُ ْ تَِص�² ِميَنَة، ِلَ�� َواْلَفِضيَلِة، الل�َذيِْن ِبِهَما َقْد َوَهَب َلَنا اْلَمَواِعيَد اْلُعْظَمى َوالث�

ِة.» (٢بطرس ١: ٣، ٤) ©حظوا طريقة ´ الرائعة: لقد منحنا بالفعل كل ما  لِهي� ِÓ©الط�ِبيَعِة ا

نحتاجه لعيش حياة القداسة. نحصل عØ تلك الهبات من خ¾ل ع¾قة وثيقة مع المسيح. 

� الص¾ة، أي، من 
� هذه الع¾قة عن طريق المطالبة بالوعود ��

تُوهب لنا تلك العطايا ��

لهية. Ó©الطبيعة ا �
كاء �� ±Á يمان ل�� نصبح Ó©خ¾ل ص¾ة ا

الخ¦ص من سطوة الخطية

َ َلْيَس َحَسَب � �ßاِلِك � اْلَمِسيِح يَُسوَع، الس� ِ
يُْنونَِة ا©Þَن َعØَ ال�ِذيَن ُهْم �� َء ِمَن الد� ْ � َ ±þ َ© ِإًذا»

عظم، ص. 109
¨

82 إلن ج. هوايت، المعلم ا©
83 إلن ج. هوايت، طريق الحياة، ص. 86

84 يتم مناقشة موضوع المطالبة بالوعود ��� الص¾ة بتفصيل أك²± ��� كتاب خطوات نحو نهضة شخصية، من تأليف «هيلموت 
. �Øختبار العمÓ©هاوبيل»، الفصل الخامس: مفتاح ا
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الفصل الثالث        ثبات يسوع فيك٦٢

� ِ
وِح. ̈©َن� نَاُموَس ُروِح اْلَحَياِة [أي قوة الروح القدس المانحة للحياة] �� òاْلَجَسِد بَْل َحَسَب الر

ِة َواْلَمْوِت.» (رومية ٨: ١، ٢). � ِمْن نَاُموِس اْلَخِطي� ِ
اْلَمِسيِح يَُسوَع َقْد أَْعَتَق��

� المسيح يسوع؟ أو©ً، ̈©ن المسيح قد حمل ذنب 
لماذا © توجد دينونة للذين هم ��

� حياتنا، نصبح 
� عØ نفسه. ثانياً، عندما يكون المسيح فينا، تنكí عبودية الخطية ��

خطي�

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

� (غ¾طية ٥: ١٦) 
©زال بإمكاننا أن نخطئ. نقرأ شيئاً هاماً عن العتق من عبودية الخطية ��

ُلوا َشْهَوَة اْلَجَسِد.» ñوِح [أي، كونوا باستمرار مع الروح القدس] َف¾َ تَُكم òاْسُلُكوا ِبالر»

ح أن ا©̈مر يتعلق بالحياة مع الروح القدس.  ±íغ¾طية ٥: ١٧، ١٨، ت �
ا©Þيات التالية ��

© تنطبق علينا عندما نحيا مع الروح القدس.  �
ا̈©عداد ١٩ – ٢١ تíد أعمال الجسد، وال�

. يؤكد لنا (١يوحنا  � �ßوجود يسوع بداخلنا يحمينا من الخطية ومن أعمال الم¾ئكة الساقط

٥: ١٨) أننا «نَْعَلُم أَن� ُكل� َمْن ُوِلَد ِمَن ´ِ ©َ يُْخِطُئ، بَِل اْلَمْوُلوُد ِمَن ´ِ يَْحَفُظ نَْفَسُه، 

. ومع  ±íُه.» يم̈¾ يسوع قلوبنا بالروح القدس ف¾ يعود هنالك مكان لل òيََمس َ© يُر ñ ñ ±íَوال

ُد يَْوًما َفَيْوًما.»  اِخُل يََتَجد� نسان] الد� Ó©هذه النقطة أن نتذكر أن «َفـ [ا �
ذلك، ينبغي علينا ��

(٢كورنثوس ٤: ١٦). 

حلول يسوع فينا يُشجعنا عÈ عدم الخطية

©َ يُْخِطُئ.  � (١يوحنا ٣: ٦ – ٩) تلك الكلمات المهيبة عن الخطية: «ُكلò َمْن يَْثُبُت ِفيِه
نقرأ ��

 ، �� َفُهَو بَار ِÔ²َها ا̈©َْو©َُد، ©َ يُِضل�ُكْم أََحٌد: َمْن يَْفَعُل اْلòَمْن يُْخِطُئ َلْم يُْب1ُِْه َو©َ َعرََفُه. أَي òُكل

َة َفُهَو ِمْن ِإبِْليَس، ̈©َن� ِإبِْليَس ِمَن اْلَبْدِء يُْخِطُئ. ©َْ̈جِل . َمْن يَْفَعُل اْلَخِطي� �َكَما أَن� َذاَك بَار

ًة، ̈©َن� ْ يَْنُقَض أَْعَماَل ِإبِْليَس. ُكلò َمْن ُهَو َمْوُلوٌد ِمَن ´ِ ©َ يَْفَعُل َخِطي� هَذا أُْظِهَر ابُْن ´ِ ِلَ��

َزْرَعُه يَْثُبُت ِفيِه، َو©َ يَْسَتِطيُع أَْن يُْخِطَئ ̈©َن�ُه َمْوُلوٌد ِمَن ´ِ.» 

اء اللغة اليونانية القديمة أن تلك الكلمات البارزة عن الخطية تش�² إ� الخطية  Ô²نا خ Ô²يُخ

، تقول ا©Þيات: «© يخطئ باستمرار. عØ سبيل  �Øا©̈ص �
المعتادة. وبحسب النص اليونا��

� الخطية). كأبناء ´ نقوم بعمل 
عتيادية (ولكنه يمكن أن يسقط أحياناً �� Ó©المثال الخطية ا

الصواب ونحفظ وصايا ´.»٨٥ يع��� ذلك أنه بوجود يسوع فينا ومعنا، يمكننا أن نتخØ عن 

نتصار عØ الذنوب المعتادة. Ó©ا �
عاداتنا الخاطئة. إن الحياة مع «يسوع فينا» تساعدنا ��

» مرة أخرى بسبب الخطية؟ 	 �̈ هل يمكن أن نصبح «جسدي

دعونا نتذكر أنه من خ¾ل ذلك التغي�² الرائع لن نصل إ� حالة ال¾ خطية. يمكننا السقوط 

.Werner E. Lange, Hrgb., Unser größtes Bedürfnis (Lüneburg: 2011), S. 31 85
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ستعجال أو الحماقة. فإن حدث ذلك علينا أن «نتنفس  Ó©الخطية بسبب الضعف، ا �
��

مت¾ء من  Ó©ف بخطايانا، وأن نقبل الغفران، وأن نطلب مرة أخرى ا روحياً». بمع�� أن نع²

� ولن نعود مرة  �ßروحي � �ßالروح القدس. طالما أننا «نتنفس روحياً»، سوف نبقى مسيحي

أخرى للحالة الجسدية. لن تقطع الخطية ع¾قتنا الروحية مع إلهنا، ومع ذلك، © تزال 

الخطية اضطراباً علينا مواجهته.

يمان بالتسلل إلينا وتوقفنا عن  Ó©مرة أخرى إذا سمحنا لعدم ا � �ßسوف نصبح جسدي

� للمسيح. لم يدِع
«التنفس روحياً». سوف تبقى طبيعتنا الخاطئة معنا ح� المجئ الثا��

أي من الرسل أنه ب¾ خطية. ومع ذلك، حلول «يسوع فينا» سوف يساعدنا ل�� نصنع قراراً

� ع¾قتنا مع الخطية.
جذرياً ��

النتيجة العملية

©َ تُْخِطُئوا. َوِإْن أَْخَطأَ أََحٌد َفَلَنا  ْ كتب يوحنا الرسول: «يَا أَْو©َِدي، أَْكُتُب ِإَلْيُكْم هَذا ِلَ��

.» (١يوحنا ٢: ١) يريدنا ´ أن نعيش حياة خالية من  òِب، يَُسوُع اْلَمِسيُح اْلَبارÞ©َشِفيٌع ِعْنَد ا

الخطية مع يسوع، ولكن إن أخطأنا، يمكننا أن نطلب من شفيعنا الغفران والحصول عليه. 

�
تقول إلن هوايت: «© يمكن مقاومة الخطية إ© بقوة ا©̈قنوم الثالث الغالب، الذي يأ�

لنجدتنا بقوة كاملة غ�² منقوصة.»٨٦

من خ¾ل وجود يسوع فينا بالروح القدس، ستنكí سطوة الخطية علينا، وسوف يقلل 

� الخطية. 
بكل تأكيد من تردد سقوطنا ��

صحة جيدة

ٍء أَُروُم أَْن ْ � َ ±þ ñُكل � ِ
� بصحتنا: «أَيòَها اْلَحِبيُب، ��

سوف يساعدنا وجود يسوع فينا ل�� نعت��

ُسُكْم ñَِم نَْفُسُه يَُقد¾ تَُكوَن نَاِجًحا َوَصِحيًحا، َكَما أَن� نَْفَسَك نَاِجَحٌة.» (٣ يوحنا ٢). «َوِإلُه الس�

َماِم. َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم َونَْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكاِمَلًة ِب¾َ َلْوٍم ِعْنَد َمِجيِء َربñَنا يَُسوَع ِبالت�

.(٥: ٢٣، ٢٤ ٌ ُهَو ال�ِذي يَْدُعوُكُم ال�ِذي َسَيْفَعُل أَيًْضا.» (١تسالوني�� � �ßاْلَمِسيِح.  أَِم

 Øعلم الوراثة – ركز ع �
ة ألقاهــا الدكتور. ســانج �� – المتخصص �� � محــا!�

��

حقيقة أنه من خ¾ل ع¾قة الثقة مع المســيح، تعمل خ¾يانا الوراثية بشــكل جيد، وتُنتج 

هرمونات صحية.

يمان والصحة هي رسالة يحتاج إليها العالم بشدة. يمكن أن تصل  Ó©ا � �ßإن الع¾قة ب

هذه الرسالة إ� العالم فقط من خ¾ل ت¾ميذ يسوع الذين كرسوا أنفسهم بكل ما لديهم 

)، ص. 13 86 إلن ج. هوايت، ستنالون قوة، 5 يناير (كانون الثا���
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وما هم عليه، والذين يطلبون الروح القدس يومياً ويحصلون عليه، والذين يعيشون 

بحسب رسالة ا©Óص¾ح الصحي بأنفسهم.

اف دكتور.  ±Áمدار ث¾ثون عاماً تحت إ Ø٣٥٠٠٠ شخص ع Øأظهرت دراسات أجريت ع

«جوسارث ماتيسك»، أن العامل ا©̈هم للصحة الجيدة هو وجود ع¾قة محبة صادقة 

مع ´. عندما توجد تلك الع¾قة، فإن العوامل الصحية ا©̈خرى، مثل الحمية الصحية، 

ية الكتابية: 
Þ

ممارسة الرياضة، والرفاهية تصبح أك²± فاعلية.٨٧ يُظهر ذلك بوضوح مع�� ا©

ٍء، ِإْذ َلَها َمْوِعُد اْلَحَياِة ْ � َ ±þ ñْقَوى نَاِفَعٌة ِلُكل يَاَضَة اْلَجَسِدي�َة نَاِفَعٌة ِلَقِليل، َولِكن� الت� ñَن� الر©̈»

� الكتاب الثالث من 
َِة َواْلَعِتيَدِة.» (١تيموثاوس ٤: ٨). يوضح «دينيس سميث» �� ِ اْلَحا!�

سلسلة كتب ا̈©ربعون يوماً بعنوان أربعون يوماً: مبادئ ´ الصحية لشعب المنتهى نهجاً

تجاه الصحة يختلف عن نهجنا المعتاد. حيث أثبت أن قوة الروح القدس تُشجع وتعمل 

ة.  عØ تغي�² أسلوب الحياة. وبناءاً عØ ذلك، فإن الصحة العاطفية ذات أهمية كب�²

يقول سميث: «سوف توضح لنا سلسلة تأم¾ت ا̈©ربعون يوماً كيف يمكننا أن نتعاون 

مع ´ من أجل الحصول عØ انتعاشة كاملة للصحة الجسدية، والعاطفية، والروحية، 
ه.»٨٨ Ô²وهو ما يريدنا ´ أن نخت

مت¾ء اليومي من الروح  Ó©كتب أحدر رجال ا̈©عمال: «قبلت الرسالة الصحية من خ¾ل ا

القدس. قبل ذلك، لم تُجد أي من الندوات الصحية معي فتي¾ً. كنت أحب اللحم، ولم 

أعتد بأي نوع من اللحوم أتناوله. كما كنت أتناول القهوة والشاي ا©̈سود. لم أكن أعتقد 

ٍ ©Þخر. منذ عام ٢٠٠٩ بدأت 
� �ßذلك. كنت أيضاَ أتناول الجعة من ح �

أن هناك مشكلة ��

ق¾ع عن تناول اللحوم، والقهوة  Ó©با �
أص�Ø يومياً من أجل الروح القدس. وقد أقنع��

والشاي ا©̈سود، والجعة. أصبحت نباتياً. أدركت أن الحياة مع الروح القدس هي أساس 
عتدال وأسلوب الحياة.»٨٩ Ó©ذلك ا �

، بما �� ¨ ±þ كل �
نتصار �� Ó©ا

» (نشارك هنا النواحي  �
َ حيا� كما كتبت إحدى ا©̈خوات تحت عنوان «التسليم التام غ�²

� ... © أتناول الطعام  Ôقل� �
الصحية فقط): «أدعو الروح القدس يومياً ل�� يحيا ويعمل ��

� وحدها. أستطيع ا̈©ن أن أتعامل مع 
باستمرار ا̈©ن، كان من الصعب القيام بذلك بقو�

�
� المعدة. كما منح��

، و© تسبب �� الضغوطات مشاكل �� المتطلبات اليومية بس¾ٍم أك±²

يج، 2014)، ص. 333، 334 �
Ô²87 بحسب مجلة الصحة الجيدة، بقلم د. هايد (لي

ي¾ند: ريفيو أند  88 دينيس سميث، أربعون يوماً: مبادئ ´ الصحية لشعب المنتهى، الكتاب الثالث (هاجرستاوت، م�²
، 2012)، اليوم 1 ±íالد للن ه�²

ختصار والتنقيح. Ó©3 و 21 مارس (آذار) 2013، بعد ا ونية من رجل أعمال ��� 89 رسائل إلك²
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�
، حيث أن�� �

�Wالما �
´ القوة ل�� أقلع عن تناول القهوة. لم أكن اتخيل أن ذلك ممكناً ��

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

� عواقب إق¾عي عن تناول 
�� � هذه المرة لم أفكر ح�

� قوية جداً. �� �ßإنسحاب الكافي

� تناولها مرة أخرى. واليوم، ©زلت ©
� لم تعد لدي الرغبة ��

القهوة. لقد أدركت فقط أن��

�
� تناولها. كما كان لدي اختبار مشابه مع تناول اللحم. لم يكن �� أو لعائل�

أشعر بالرغبة ��

� التوقف عن تناول اللحوم. ولكن اليوم، أصبح ا©̈مر سه¾ً بالنسبة �� – لم أعد 
أية رغبة ��

حتياج الحقيقي ��� Ó©اء الصحة: «إن اÔ²حتياج إ� تناول اللحوم.»٩٠ كتب أحد خÓ©أشعر با

� هذا الشأن. ما نحتاج 
وقتنا الحا�� ليس لمجرد تعليم صحي – فلدينا معلومات رائعة ��

� التنفيذ. إن ا©̈مر  � ح�²
إليه، هو معلومات صحية مصحوبة بالقوة من أجل وضعها ��

٩١«. يتعلق بالقدرة عØ التغي�²

، وذلك عن طريق حلول يسوع فينا من خ¾ل  نجيل القوة من أجل التغي�² Ó©يمنحنا ا

الروح القدس.

� حياة «هيودسون تايلور»
	� ��� الكب�التغي

، تلقى خطاباً من  � �ßوسط الص �
عندما كان «هيودســون تايلور» مســؤ©ً عن المرســلية ��

� المرســلية. اســتخدم ´ هذا الخطاب ل�� يفتح عينيه عØ الحقيقة 
»، رفيقه �� �

«ماكار�±
� �ßيســوع وثباته فينا. لقد أزاح الســتار عن حقيقة الوحدة ب �

الرائعة المتعلقة بثباتنا ��

المؤمن والمســيح. منذ ذلك اليوم، أصبح مســار «تايلور» مع ´ مملوءاً بالس¾م، 

� المرســلية هذا التغي�² الرائع. وعلقوا عØ اتباع 
نتصار. كما ©حظ رفقاءه �� Ó©والراحة، وا

� عالم جديد لمشــاركة اختباره فيما 
«تايلور» مســاراً جديداً كونه أصبح انســاناً جديداً ��

صنع ´ من أجله.

ح تلك الحقيقة الرائعة  ±Á ا. حاول من خ¾له � إنجل²
كتب «تايلور» خطاباً لشقيقته ��

 Øع �Øختبار الرائع الذي حصل عليه مع ´. كتب: «لم يكن عمÓ©اكتشفها، وا �
ال�

ا©Óط¾ق مكثفاً ومملوءاً بالمسؤلية وصعباً كما هو ا̈©ن، ولكن ا̈©ن ت¾شت الضغوطات 

� بأكملها. أشتاق إ� أن 
� حيا�

� هو ا̈©ك²± سعادة ��
�Wوالتوترات تماماً. كان الشهر الما

� أستطيع أن أوضح ا©̈مر 
. لست متأكداً من أن�� �Øك عن القليل مما صنعه الرب من أج Ô²أخ

¨ ±þ جديد أو غريب أو مدهش، ومع ذلك، كل ¨ ±þ بشكل جيد، حيث أنه © يوجد حقاً أي

www.missionbrief.de  لمانية من خ¾ل
¨

ختبار الكامل باللغة ا© Ó©90 يمكن قراءة ا
مريكية، ��� «ديسوزو»

¨
خبارية العالمية، ويمار، الو©يات المتحدة ا© Ó©ة ا ±í91 دون ماكينتوش، مدير الن
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أصبح جديداً. باختصار «أصبحت ا̈©ن ُمب1اً فيما كنت من قبل كفيفاً.» عندما أصبح 

 . َ �
» ل�� يُسقط القشور من عي�� �

اً جداً، استخدم ´ جملة من خطاب «ماكار�± حم�Ø كب�²

لقد أعلن �� روح ´ حقيقة وحدتنا مع يسوع كما لم أعرفها من قبل.»

ح كيف أن ´ قد فتح ذهنه لفهم كلمات المسيح – بأنه  ±íواصل «تايلور» خطابه لي

هو الكرمة والمؤمنون هم ا̈©غصان. كتب: «يا لروعة فهم تلك الحقيقة.» وواصل: «الجزء 

� يجلبها 
، هو الراحة ال� �

ا©̈جمل – إن كان يمكن وصف أحد ا©̈جزاء بأنها أجمل من البا�

�
، حيث أن�� ¨ ±þ التوافق التام [التقارب والتسليم] مع المسيح. لم أعد قلقاً بشأن أي

 ، �
� أي مكان يدعو��

. © يهم �� �
أدركت أنه قادر عØ إتمام مشيئته، وأن مشيئته هي مشيئ�

� أقل 
�� � نعمته ح�

. حيث أنه سوف يمنح�� �
أو كيف. ا©̈هم أنه يهتم بذلك أك²± م��

� أصعبها.»
المهام شأناً، كما أن نعمته تكفي ��

 Á «عن اختبار «تايلور»: «لقد وجد «هيودسون تايلور �Øيقول «دينيس سميث» ما ي

� كل موقف 
ته مع ´. واكتشف كيف يمكنه الحصول عØ س¾ٍم عميق �� � مس�²

نتصار �� Ó©ا

نتصار ونفس الس¾م لجميع أبناءه. هل  Ó©يواجهه أثناء خدمته للمسيح. يقدم ´ نفس ا

� هي أن يجد الجميع هذا الس¾م 
� حياتك؟ إن ص¾�

نتصار والس¾م �� Ó©تشتاق إ� هذا ا
� المسيح – سعادة كانت © تبدو ممكنة من قبل.»٩٢

نتصار عينه �� Ó©وا

� هذا النداء، وأتم�� لكل من يســكن المســيح فيه من خ¾ل الروح القدس 
أشــارك ��

حياة مثمرة وناجحة مع المســيح، تتســم بقوة الروح القدس الفائقة. «أَنَا اْلَكرَْمُة َوأَنُْتُم

©َ تَْقِدُروَن أَْن تَْفَعُلوا  � ِ
، ̈©َن�ُكْم ِبُدو�� ٍ � ِبَثَمٍر َكِث�² ِ

� َوأَنَا ِفيِه هَذا يَأْ� � ِ
ا̈©َْغَصــاُن. ال�ــِذي يَْثُبــُت ��

َشْيًئا.» (يوحنا ١٥: ٥)

� ُهَو يَْعَمُل ا̈©َْعَماَل.» (يوحنا ١٤: ١٠). إن  � ِ
يقول يسوع عن نفسه: «لِكن� ا©Þَب اْلَحال� ��

ّ سوف يتمم عمله. «إن س¾متنا هي  �
ة ل�� نقول سوياً، يسوع الحال �� يسوع لديه رغبة كب�²

� حياتنا.»٩٣
� قلوبنا و��

� حلول المسيح ��
��

92 دينيس سميث، معمودية الروح والثبات ��� يسوع، ص. 10، 11. يُنصح بقراءة المزيد من خ¾ل: دينيس سميث، أربعون 
، 2009)، خاصة اليوم  ±íالد للن ي¾ند: ريفيو أند ه�² ، الكتاب 1 (هاجرستاون، م�² �

ستعداد للمجئ الثا�� Ó¾يوماَ للص¾ة والتأم¾ت ل
� يسوع، ص. 81 – 102.

الرابع: «المسيح فيكم»، ص. 18، وكذلك الجزء الرابع من كتاب: معمودية الروح والثبات ��
93 إلن ج. هوايت، خدمة الشفاء، ص. 391
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٦٧

�
. وأن�� �

ص¦ة: إلهي يسوع، كم أندهش من حقيقة أنك تريد أن تدخل إ� حيا�

� من الروح القدس. أريد أن أمجدك وأن أشكرك ̈©نه 
، تم̈¾�� �

عندما أُسلمك حيا�

بنعمة ´ أصبحت حكمة، وبراً، وقداسًة وفداءاً �� (١كونثوس ١: ٣٠) من فضلك، 

«. � �ßكة معك عن طريق الروح القدس. أم ±íنمواً مبهجاً ومرئياً من خ¾ل ال �
امنح��

_____________
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الفصل الثالث        ثبات يسوع فيك٦٨

Ñ ينتظرنا أن نشتاق للروح القدس

�
� تُطلب بإيمان تأ�

كة الموعود بها وال� Ô²فقوة ´ تنتظر منهم الطلب والقبول. هذه ال»

كات ا©̈خرى. وهي تُعطى بحسب غ�� نعمة المسيح.» مشتهى ا©̈جيال،  Ô²أثرها كل ال �
و��

ص. ٦٦٢

اÄÅزواج والروح القدس

	 اÄÅزواج �̈ تقارب أك�â ب

اً عندما قرأنا خطوات نحو نهضة شخصية. نقرأه ا̈©ن سوياً للمرة  لقد بوركنا أنا وزوجي كث�²

� الحياة. 
� كلمات ويوضح الحلول للمواقف الصعبة ��

الثالثة، فهو يضع اختبار حياتنا ��

هما من قبل. من الرائع أن نكون  Ô²قادتنا القراءة والص¾ة سوياً إ� تقارب ووحدة لم نخت

اء  ±Á ة. أين يمكننا ، ونُعلم ونخدم ا©Þخرين بسعادة كب�² �Øفريقاً واحداً، نعمل، ونص

. مخت1، #١١٩ �þ مجموعة من تلك الكتب؟ إي

تجارب رائعة

نا النهضة الشخصية. من خ¾ل  Ô²منحنا كتاب ا̈©ربعون يوماً اختبارات رائعة. أو©ً، اخت

نا تقارباً ونمواً روحياً كأزواج. وبعدما  Ô²كل صباح، كما اخت �
الدراسة سوياً، وتبادل ا©̈فكار ��

� الظروف المعتادة. © يمكننا وصف 
�� نا ارشاد يد ´ لنا يومياً. ح� Ô²صلينا سوياً، اخت

� كل يوم. س.أ.ك.ر (مخت1) #٣
� حصلنا عليها ��

القوة ال�

� الزوجيةÞ̧حيا �
حاربت �	

َ روحياً بعد قراءة كتاب خطوات نحو نهضة شخصية. لم  �
أشكر ´ من أجل أنه فتح عي��

ة، ولكن  Ô²مسيحية مخت �
أعد نفس الشخص المسيحي فيما بعد. كأدفنتستية، اعتقدت أن��

� الزوجية من 
� حيا�

� بأن هناك شيئاً مفقوداً. لقد حاربت ��
�� Ô²كان يخ �Øشعوراً دفيناً بداخ

�Øالكنيسة. ولكننا ا̈©ن نص �
أجل الحصول عØ ع¾قة جيدة مع زوجي، وهو أيضاً عضو ��

سوياً ونشجع واحدنا ا©Þخر لزيارة الكنسية. #١٢٠

يساعد هذا الكتاب اÄÅزواج أيضاً

ّ كتاب خطوات نحو نهضة شخصية، لم  �Øذهبت إ� مكتبة ا©̈دفنتست. وهناك ُعرض ع

َ وقال: «هذا الكتاب جيد ل̈¾زواج أيضاً.  �Øالحصول عليه. ولكن البائع ألح ع �
أكن أرغب ��

لقد انفصلت ابنة أخي عن زوجها. ولكن هذا الكتاب أعادهما سوياً مرة أخرى. وا©̈ن يُصليان 

. #١٢٠ أ � �ßثم ٌ � ته كك�² Ô²يت الكتاب واخت سوياً ويذهبان سوياً إ� الكنيسة.» لذلك اش²
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٦٩

دليل التأم¦ت الشخصية والنقاش

١. ما هي النتائج المتعددة لكوننا واحداً مع المسيح؟

� روح يسوع؟
�� �Ø٢. ما الذي يعنيه أن نُص

٣. ما الذي يحققه يسوع فينا فيما يتعلق بالخطية؟

٤. هل نبلغ العصمة عن الخطية من خ¾ل المسيح؟

يمان والصحة؟ Ó©ا � �ß٥. ما هي الع¾قة ب

وقت الص¦ة الخاص بنا

� الص¾ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ±í٠ اتصل ب

يكك. ±Á ٠ قم بالص¾ة مع
� حياتنا اليومية..١

ل�� يكون لحلول «يسوع فينا» نتائج واضحة ومرئية ��
� روح يسوع، والقدرة عØ القيام بها..٢

من أجل فهم مع�� الص¾ة ��
من أجل ا©Óختبار الُمحرر للتغلب عØ العادات الخاطئة..٣
تزان..٤ Ó©ل�� يحمينا من الغرور الروحي، وعدم ا

�
ثبات يسوع فيك  |  الفصل الثالث، الجزء الثا��
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الفصل الرابع        الطاعة من خ�ل يسوع٧٠

الفصل الرابع – الجزء ا̈©ول

الطاعة
من خالل يسوع

كيف ميكنين أن أحيا يف طاعة ُمهبجة؟
من أين تأيت السعادة؟

ملاذا الطاعة يه ملصلحتنا؟
كيف تعمل الطاعة من خالل حلول "يسوع يّف"؟
هل الطاعة ابإلميان يه تعاون بني هللا واإلنسان؟

ما هو دور هللا؟ وما هو دور اإلنسان؟

� للسكة الحديد
الكتاب المقدس والجدول الزم�	

� «فرانكفورت – إم ماين» بألمانيا، طرح ط¾ب ال¾هوت السؤال التا��
خ¾ل مؤتمر ُعقد ��

� الكتاب 
عØ الُمبí± الكهل «هيودسون تايلور»، «كيف يمكنك أن تُصدق كل كلمة ��

المقدس؟»

يدون السفر إ� بلدانكم غداً، سوف تضطرون إ� إلقاء  كانت إجابته هي، «عندما س²

� للسكة الحديد لمعرفة وقت مغادرة القطارات. وإذا وجدتم أن 
نظرة عØ الجدول الزم��

� الساعة السابعة صباحاً، لن تحتاجوا إ� طرح المزيد من ا©̈سئلة، 
القطار سوف يغادر ��

� اليوم التا�� لتجدوا القطار مستعداً
كل ما عليكم عمله هو الذهاب إ� محطة القطار ��

� للقطارات، تعاملت أنا مع 
� تستخدمون بها الجدول الزم��

للمغادرة. بنفس الطريقة ال�

ت أن  Ô²مدار الخمسون عاماً الماضية. وقد اخت Øالكتاب المقدس بوصاياه ووعوده ع

� مررت خ¾لها بمئات المخاطر الُمهلكة. 
� الطويلة وال�

� حيا�
ارشاداته دائماً عØ صواب ��

ً© َمَلُكوَت ´ِ َوِبر�ُه،  فعØ سبيل المثال، عندما يقول الكتاب المقدس: «لِكِن اْطُلُبوا أَو�
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٧١

� أي من 
� أبداً ��

٦: ٣٣) اتبعت هذا التوجيه، ولم يخب ظ�� َوهِذِه ُكلòَها تَُزاُد َلُكْم.» (م�
، سوف يكون لكم اختبار مماثل.»٩٤ ¨ ±öالمواقف الصعبة. وإذا فعلتم نفس ال

� الطاعة من خ¾ل المسيح سيمنحنا سعادة فائقة. نريد أن نقوم بذلك 
إن التأمل ��

يمان.  Ó©ا̈©ن. يوجد اسم خاص لهذه الطاعة: طاعة ا

إÃ أية غاية يدعو Ñ الخدام؟

� (رومية ١: ٥): «ال�ِذي ِبِه [يسوع المسيح]، 
نجيل �� Ó©وجدت توجيهاً هاماً بالنسبة �� ككارز با

� َجِميِع ا©َُ̈مِم.»  ِ
يَماِن �� ِÓ©َطاَعِة ا ِÓ© ،َْ̈جِل اْسِمِه، َقِبْلَنا ِنْعَمًة َوِرَساَلًة©

يمان. يتطلب  Ó©خرين إ� طاعة اÞ©ذلك أن ´ يدعو الناس لخدمته ل�� يقود ا �
يُع��

�
ذلك أن أدرك ا©̈مر جيداً، وأن أكون، بعون ´، مثا©ً جيداً. عندما أقوم بذلك، فإن��

أعمل نيابًة عنه، أي بُسلطان يسوع المسيح. 

يمان؟ ÌÅطاعة ا �Þ̧كيف تأ

� الرسالة إ� رومية فكرة أخرى: كيف يريد ´ أن يتمم طاعة 
تُضيف الكلمات الختامية ��

َتُكْم، َحَسَب ِإنِْجي�Øِ َواْلِكَرازَِة ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، َحَسَب ِإْع¾َِن ñيمان تلك؟ «َوِلْلَقاِدِر أَْن يَُثب Ó©ا

ِة، َولِكْن َظَهَر ا©Þَن، َوأُْعِلَم ِبِه َجِميُع ا©َُ̈مِم ِباْلُكُتِب � ا̈©َزِْمَنِة ا̈©ََزِلي� ِ
ñ ال�ِذي َكاَن َمْكُتوًما �� ñíال

يَماِن، Vِ اْلَحِكيِم َوْحَدُه، ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، َلُه ِÓ©َطاَعِة ا ِÓ© ، ñ لِه ا̈©ََزِ�� ِÓ©َبِوي�ِة َحَسَب أَْمِر ا الن�

.» (رومية ١٦: ٢٥ – ٢٧). َ � �ßاْلَمْجُد ِإَ� ا̈©َبَِد. آِم

 Øيمان، ع ÌÅطاعة ا – 	 �̈ ح هــذه اúÅيات أن ñاً قــد أُعلن من أجل هدٍف مع âãتــ

 (١: ٢٧ �þكولو) �
ح �� ±íولكننا نجد ال .íيات ما هو هــذا الÞ©الرغــم أنــه © يظهــر من ا

� ا©َُ̈مِم، ال�ِذي ُهَو اْلَمِســيُح ِ
�� ñ ñíَمْجِد هَذا ال َ «ال�ِذيــَن أََراَد ´ُ أَْن يَُعرñَفُهــْم َمــا ُهَو ِغ��

ِفيُكْم رََجاُء اْلَمْجِد.»

� المسيح؟ 
يمان �� Ó©هو: المسيح فينا. وما هي النتيجة حينما تتحقق طاعة ا ãإن ال

� اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: ا©َْ̈شَياُء اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلò َقْد ِ
«ِإًذا ِإْن َكاَن أََحٌد ��

ح آية أخرى  ±íحياة جديدة مع يسوع فينا. ت Øَصاَر َجِديًدا.» (٢كورنثوس ٥: ١٧) نحصل ع

ْ تَْمَتِلُئوا ِإَ� ُكلñ ِمْلِء َة اْلَمِسيِح اْلَفاِئَقَة اْلَمْعِرَفِة، ِلَ�� : «َوتَْعِرُفوا َمَحب� �Øهذه الحياة كما ي

´ِ.» (أفسس ٣: ١٩)

. 94 تقرير بواسطة أ.د. «كارل هيم» ��� تأم¾ت روحية، ليست متاحة �� ��� الوقت الحا!�
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الفصل الرابع        الطاعة من خ�ل يسوع٧٢

يمان؟ ÌÅكيف يمكننا فهم حياة الطاعة با

يتغ�² موقفنا تجاه وصايا ´. «َوَوَصايَاُه َلْيَسْت ثَِقيَلًة.» (١يوحنا ٥: ٣) كما يقول يسوع: 

� أَْحَبْبُت.» (مزمور ١١٩: ٤٧) ̈©نها  ِ
ُذ ِبَوَصايَاَك ال�� ١١: ٣٠). «َوأَتََلذ� ...» (م� ٌ � ñ �ßي َه ِ «̈©َن� ِن�²

ٍة.» (عدد ٧٢) و«أَْحØَ ِمَن اْلَعَسِل ِلَفِمي.» (عدد ١٠٣)  ٌ ِ�� ِمْن أُُلوِف َذَهٍب َوِفض� ْ «َخ�²

يمان هي أمٌر رائع. Ó©َس¾ََمٌة َجِزيَلٌة» (عدد ١٦٥). الطاعة با» �
وتمنح��

	 لحياتنا �̈ نحتاج إÃ أساس مت

© يعتمد  نسان إ� مرساة ثابتة. شيئاً Ó©ماتياس كلوديوس»: «يحتاج ا» �
كتب الشاعر ا̈©لما��

ون اليوم من  نسان أن يعتمد عليه.»٩٥ يعا��� الكث�² Ó¾نسان نفسه، ولكن يمكن ل Ó©ا Øع

يمان. من  Ó¾بسبب افتقارهم ل � �ßحيث أنه © يوجد لديهم أساس مت ، �öالضغط النف

� عØ كلمته. 
� مب�� �ßخ¾ل ع¾قة وثيقة معه، يريد ´ أن يمنحنا أساس مت

� ومعاي�² موثوٌق فيها  �ßيُظهر لنا هذا الشــاعر المســيحي أننا نحتاج إ� أســاس مت

؟ لقد وضع ´ هذا ا©̈ســاس منذ وقٍت � �ßلحياتنا. أين يمكننا أن نجد هذا ا©̈ســاس المت

َ ال�ِذي ُوِضَع،  ْ ©َ يَْسَتِطيُع أََحٌد أَْن يََضَع أََساًسا آَخَر َغ�² طويل. اســمه يســوع المســيح. «َفِإن�ُه

ال�ِذي ُهَو يَُســوُع اْلَمِســيُح.» (١كورنثوس ٣: ١١) يســوع هو الوحيد الذي يمكنه أن يمنح 

أساساً متيناً لحياتنا.

� لحياتنا؟�أين يمكننا أن نجد أفضل المعاي

؟ من يستطيع تحديد ما هو صواب؟  من يمكنه أن يكون مؤه¾ً لوضع هذه المعاي�²
ا َوَعْدً©.» وأيضاً y(مزمور ٩٩: ٤): «أَنَْت أَْجَريَْت َحق �

يمنحنا الكتاب المقدس إجابة واضحة ��

ْهِر َوا̈©َبَِد،  . ُكلò َوَصايَاُه أَِميَنٌة.  ثَاِبَتٌة َمَدى الد� �(مزمور ١١١: ٧، ٨): «أَْعَماُل يََديِْه أََمانٌَة َوَحق

َمْصُنوَعٌة ِباْلَحقñ َوا©ْسِتَقاَمِة.» (قارن مع مزمور ١٤٨: ٦)
� �ßلقد أقَر ´ الخالق ما هو صواب. ليس أحٌد سوى ´ يمكنه أن يضع القوان

. الخالق وحده، مالك كل ا©̈شياء، هو من له هذا الحق. ليس ©̈حٍد آخر رؤية  والمعاي�²

� ذلك، ´ وحدة هو ك�Ø المعرفة وك�Ø الحكمة.
واضحة ��

نا الكتاب  Ô²وضع المقايســس هي أمٌر هاٌم جداً. يخ �
إن صفات من له الحق ��

المقدس أن ´ محبة، هو مصدر المحبة والحق، والســعادة والعدل. وبفضل صفاته 

الرائعة، وقدرته ومعرفته ال¾ محدودين، اســتطاع ´ أن يضع القواعد عØ النحو ا©̈مثل 

Matthias Claudius (Edition Steinkopf, 1982), S. 10. 95
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٧٣

، والحيوانات. لقد خلق إله المحبة أنســب  ±íالعوالم ا©̈خرى، والب �
للم¾ئكة، وقاط��

الظروف للحياة.

� الطبيعة وحسب، عØ سبيل المثال، ثوابت ا̈©رض  �ßلم يقم بذلك من خ¾ل قوان
� �ßها – ولكنه وضع أيضاً قوان � الشمس والقمر، اتجاه محور ا̈©رض، وغ�² �ßالمسافة ب –

� ا©̈خ¾ق والقيم (قارن مع إرميا ٧: ٢٣). لقد وضع إلهنا العظيم 
ية �� ±íالسعادة للب

� رائعة من أجلنا. �ßقوان

� وقت المنتهى – 
� أذهاننا بينما نناقش ظاهرة غريبة ��

علينا أن نُبقي هذه الحقيقة ��

 .´ � �ßة فيما يتعلق بطاعة قوان ة الكب�² الح�²

Ñ طاعة مبادئ �
ة �	 ��الح

� (٢كورنثوس ٤: ٣، ٤): «َولِكْن ِإْن َكاَن ِإنِْجيُلَنا َمْكُتوًما، َفِإن�َما ُهَو
يقول بولس الرسول ��

َء � ِ �Dُِلَئ¾� ت ، َ � �ßاْلُمْؤِمِن ِ ْ ْهِر َقْد أَْعَمى أَْذَهاَن َغ�² ، ال�ِذيَن ِفيِهْم ِإلُه هَذا الد� َ � �ßاْلَهاِلِك � ِ
َمْكُتوٌم ��

َلُهْم ِإنَارَُة ِإنِْجيِل َمْجِد اْلَمِسيِح، ال�ِذي ُهَو ُصورَُة ´ِ.» 

� أمران: أو©ً، ح� ا©̈مور 
الشيطان يُعمي ويتخفى. الذهن ا̈©عمى يمكن أن يع��

� ذلك ذهناً
المتيقنة © يمكن رؤيتها، فتكون مخفية وغ�² ظاهرة. ثانياً، يمكن أن يع��

«مسحوراً»، يرى ا©̈مور الخاطئة عØ أنها صواب. © يمكننا أن ندرك كيف تُدس تلك 

ا©̈فكار الملتوية إ� أذهاننا. ويمنع هذا التخفي من ظهور الحقيقة.

.  ولكننا اكتشفنا حقيقة ُمصدمة، وهي أن  � �ßيات أن ذلك يحدث لغ�² المؤمنÞ©تقول ا

. انهم يدعون اتباعهم ليسوع ولكنهم لم يسلموا  � �ßالجسدي � �ßذلك يحث أيضاً للمسيحي

ْهِر» أن يعمي أذهانهم. حياتهم بالكمال له. ولذلك يمكن لـ «ِإلُه هَذا الد�

� أيضاً. يقول يسوع  �ßالروحي � �ßأنا مؤمن أن الشيطان يحاول أن يعمي أذهان المسيحي

� (١يوحنا ٥: ١٨): «... 
� يُِضلòوا َلْو أَْمَكَن اْلُمْخَتاِريَن أَيًْضا.» كما نقرأ �� ٢٤: ٢٤): «َح� � (م�

��

 Øع ُه.» «إن الشيطان ليس فقط دائباً òيََمس َ© يُر ñ ñ ±íبَِل اْلَمْوُلوُد ِمَن ´ِ يَْحَفُظ نَْفَسُه، َوال

ح يسوع هذه  ±íفة بربنا يسوع.»٩٦ ي أن يأÁ العالم بل أن غواياته تخَمر الكنائس المع²

� (رؤيا ٣: ١٧).
�� � �ßرسالته إ� ال¾ودكي �

الظاهرة بوضوح ��

٢٤ و ٢٥، أشار يسوع أربع مرات إ� ع¾مة معينة  � م�
� خطابه عن أحداث الُمنتهى ��

��

. وكل الذين أعميت  داد أك±² � للمنتهى: الخداع. إن الخداع قوٌي جداً بالفعل، ولكنه س�²

أذهانهم لن ي¾حظوا ذلك. أعتقد أنه عØ كل شخٍص منا أن يفحص ذاته. علينا أن 

� الحق والخداع. وإحدى  �ßندرك أن الروح القدس وحده يمكن أن يفتح أعيننا ل�� نفرق ب

عظم، ص. 330
¨

96 إلن ج. هوايت، المعلم ا©
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الفصل الرابع        الطاعة من خ�ل يسوع٧٤

� �ßأوجه الخداع الكب�² تتعلق بطاعة إرادة ´، وهي موجهه تجاه كلمة ´، وتجاه قوان

ين ليس لديهم فهٌم واضح ̈©ي طاعة يريدها ´ مَنا وكيف يمكننا أن نكون  ´. الكث�²

يمان – وهي نوع خاص من الطاعة. Ó©له؟ هذه هي طاعة ا � �ßمطيع

يمان؟ ÌÅما هي طاعة ا

نواجه عدة إحتما©ت لتعريف هذا المصطلح الذي ذكره بولس الرسول. إن تلك الطاعة 

� ع¾قة ثقة حقيقية مع يسوع من 
تتماþ± كلية مع خطة ´ للفداء. وتتعلق بالدخول ��

خ¾ل الروح القدس. والنتيجة هي خ¾�W بواسطة ذبيحة يسوع. يشتمل تسليمي التام 

 Øحفظي للوصايا عن طريق قوة الروح القدس. © تعتمد تلك الطاعة ع Øليسوع ع

� الخاصة. 
مجهودا�

� أن 
، والذي يع�� �öلقد اتخذ بولس الرسول عن عمد موقفاً ضد طاعة الناموس الفري

يصنع المرء طريقة إ� ملكوت ´ من خ¾ل الحفظ المدقق لوصايا ´. يوضح بولس أن 

 . � �ßالطاعة هامة من أجل التلمذة الحقيقية، ولكن تلك الطاعة تختلف عن طاعة الفريسي

. وينتج  حيث تبدأ هذه الطاعة من خ¾ل قبول الخ¾ص بواسطة يسوع المسيح بفرح كب�²

� حياة المرء كونه تلميذاً ليسوع. 
عنها أعمال طاعة ��

� تنبع من القلب. كتب «دينيس سمث»: «عندما 
تُب�� هذه الطاعة عØ الثقة، وال�

� الطاعة تلقائياً
� ع¾قة وثيقة مع ´ من خ¾ل الروح القدس، حينئذ تأ�

يعيش الشخص ��

� التفك�² بها.»٩٧ إن تلك الطاعة متاحة فقط من خ¾ل 
من القلب، دون بذل أي جهد ��

. ±íوالب ´ � �ßالتعاون ب

ñ عن Ñ أعلن

إذا لخصنا (رومية ١٦: ٢٥، ٢٧): من خ¾ل وصية ´ ا̈©بدية، قد أُعلن عن Á، تأسيس 

يمان  Ó©يمان. طاعة ا Ó©وجود يسوع فينا طاعة ا Á يمان. بأمٍر من ´، يُحقق Ó©الطاعة با
� ع¾قة ثقة مع ´، وبناءاً

يمان، والثقة، والمحبة. ندخل �� Ó©ا Øهي طاعة تطوعية مبنية ع

. � �ßنافعة لنا، نقرر أن نكون مطيع ´ � �ßإدراكنا أن قوان Øتلك الثقة، وع Øع

يمان  Ó©يمان وا Ó©نسان من واجب الطاعة، بل بالحري هو ا Ó©يحرر ا © يمان إذاً Ó©فا»
� تقدره عØ تقديم الطاعة الكاملة.»٩٨

� النعمة ال�
يكاً �� ±Á وحده الذي يجعله

، كتاب 1، ص. 21، 22 ستعداد للمجئ الثا��� Ó¾97 دينيس سميث، أربعون يوماً: ص¾ة وتأم¾ت ل
98 إلن ج. هوايت، طريق الحياة، ص. 52
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٧٥

ما الذي يشتمل عليه هذا الã؟

ِ!ُْت أَنَا َخاِدًما َلَها، َحَسَب � ِ
: «ال�� �Ø١: ٢٥ – ٢٧) ما ي �þكولو) �

يُظهر لنا بولس الرسول ��

ُه ُهوِر ... لِكن� üاْلَمْكُتوِم ُمْنُذ الد í íãاْلُمْعَطى ِ�� ©َْ̈جِلُكْم، ِلَتْتِميِم َكِلَمِة ´ِ. ال ِ´ ِ تَْدِب�²

يِسيِه.» ما هو هذا الí؟ «ال�ِذيَن أََراَد ´ُ أَْن يَُعرñَفُهْم [قديسيه] َما ُهَو ñَن َقْد أُظِْهَر ِلِقدúÅا

َ َمْجِد هَذا الíã ... ال�ِذي ُهَو اْلَمِسيُح ِفيُكْم رََجاُء اْلَمْجِد.» ِغ�	

هذا الí، الذي كان مكتوماً وقد أُعلن، هو أن يسوع يريد أن يحل فينا من خ¾ل الروح 

� أن الحياة ا©̈فضل 
القدس؟ تقول ا©Þية أن هذا هو «رََجاُء اْلَمْجِد.» من أجلنا، مما يع��

� المجد يمكن الحصول عليهما وضمانهما. إن 
� يريدها ´ لنا ا̈©ن والحياة ا̈©بدية ��

ال�

� يريدها يسوع مّنا عن طريق الروح القدس، يتضح منها محبة 
تلك الع¾قة الوثيقة، وال�

نجيل  Ó©وبالمع�� ا©̈شمل، إنه ا ،íبشكٍل مختلٍف تماماً. إن «يسوع فينا» هو مفتاح ال ´

أو خطة الفداء.

يمان.  Ó©تتأسس وتُتمم الطاعة با ،í(رومية ١٦: ٢٥، ٢٦) أنه من خ¾ل هذا ال �
نقرأ ��

� ذلك أيضاً.
� ذلك أنه من خ¾ل المسيح يمكننا أن نُطيع، وأننا نرغب ��

يع��

كيف يكون المسيح فينا؟

ْ يُْعِطَيُكْم [ا©Þب]  � (أفسس ٣: ١٦، ١٧، ١٩): «ِلَ��
كيف يمكن أن يحل يسوع فينا؟ نقرأ ��

يَماِن ِÌÅنَْساِن اْلَباِطِن، ِلَيِحل� اْلَمِسيُح ِبا ِÓ©ا � ِ
ِة ِبُروِحِه �� تََتأَي�ُدوا ِباْلُقو� َ َمْجِدِه، أَْن ِبَحَسِب ِغ��

ْ تَْمَتِلُئوا ِإَ� ُكلñ ِمْلِء ´ِ.» ِة... ِلَ�� � اْلَمَحب� ِ
ُسوَن �� ñُلوَن َوُمَتأَس ñُقُلوِبُكْم، َوأَنُْتْم ُمَتأَص � ِ

	�

: �Øيات ما يÞ©نا هذه ا Ô²تخ

نسان الباطن..١ Ó¾من خ¾ل الروح القدس، نتأيد بقوة فائقة ل

يمان..٢ Ó©من خ¾ل الروح القدس، يحل يسوع فينا با

� المحبة. عندما يحل يسوع فينا، فإنه سوف يُنمي .٣
�� � �ßومتأسس � �ßأننا سنكون متأصل

صفة محبته فينا. يدعو الكتاب المقدس ذلك أيضاً: «ثََمُر الرòوِح» (غ¾طية ٥: ٢٢).

١: ٩، ١٠)..٤ �þأنظر أيضاً يوحنا ١٠: ١٠، كولو) «.ِ يقودنا ذلك إ� حياة مملوءة «ِإَ� ُكلñ ِمْلِء́ 

� من خ¾ل يسوع. تقول إلن 
� أن طاعتنا ممكنة، إذ أنها تأ�

إن حلول يسوع فينا يُع��
� المسيح.»٩٩

هوايت: «فم� قبل أي إنسان المسيح فهو يقبل القوة ليحيا ��

يحل يسوع فينا عندما نثق فيه بالكامل، أي، عندما نسلم له أنفسنا بالكامل. الطاعة 

يمان. يريد يسوع أن يحل فينا بحياته المنت1ة عØ الخطية. Ó©الناتجة عن ذلك هي طاعة ا

عظم، ص. 247
¨

99 إلن ج. هوايت، المعلم ا©
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الفصل الرابع        الطاعة من خ�ل يسوع٧٦

� (غ¾طية ٤: ١٩). حيث يقول بولس الرسول: «يَا أَْو©َِدي ال�ِذيَن
هناك فكرة قيمة أخرى ��

َر اْلَمِسيُح ِفيُكْم.» كان بولس حريصاً جداً عØ أن يحل  ُض ِبُكْم أَيًْضا ِإَ� أَْن يََتَصو� أَتََمخ�

َر اْلَمِسيُح ِفيُكْم.» كم يستغرق الوقت الذي  . يقول: «ِإَ� أَْن يََتَصو� � �ßالمؤمن �
يسوع ��

يحتاجه الشخص ل�� ينضج بالكامل؟ عØ ا©̈قل من ستة عí± إ� سبعة عí± عاماً. أعتقد 

أن بولس يُش�² هنا إ� عملية نُضج. عندما نكرس حياتنا كل يوم للمسيح، ونطلب الروح 

� هذه الع¾قة.
يمان يومياً، فإن المسيح يحل فينا، ولكن هناك مراحل نضج �� Ó©القدس با

غموض

ل¾̈سف، هناك بعض النقاط غ�² الواضحة فيما يتعلق بالطاعة. أو©، نود أن نلقي نظرة 

َ© � ِ
يمان: «̈©َن�ُكْم ِبُدو�� Ó©ا �

� أشار إليها يسوع فيما يتعلق بحياتنا ��
عØ النقاط ا©̈ساسية ال�

تَْقِدُروَن أَْن تَْفَعُلوا َشْيًئا.» (يوحنا ١٥: ٥) ينطبق ذلك أيضاً عØ مسألة الطاعة.

ثانياً، لنلقي نظرة عØ ت1يح مماثل من إلن ج. هوايت والذي تتضح من خ¾له 

المبادئ ا©̈ساسية المتعلقة بالطاعة: «كل من يحاول أن يصل إ� السماء من خ¾ل أعماله 

نسان أن يخلص بدون  Ó¾حفظ الناموس، يصبو إ� المستحيل. © يمكن ل �
الخاصة ��

الطاعة، ولكن أعماله © يجب أن تنبع من ذاته، بل با©̈حرى، يجب أن يعمل يسوع بداخله 
ل�� يرغب ويعمل أعمال ´ الصالحة.»١٠٠

يُشار هنا إ� ث¾ث نقاط هامة:

� الحصول .١
� ذلك أن رغبتنا ��

© يمكن الوصول إ� السماء من خ¾ل أعما�� الخاصة. يُع��

� حالة الÔ² با̈©عمال) هو أمٌر خاطئ.
عØ مقابل من ´ (كما ��

مع ذلك، الطاعة هي جزء © يتجزأ من الحياة مع ´، حيث أن ت¾ميذ يسوع مدعوون .٢

ل�� يعيشوا بحسب إرادة ´.

© ينبغي أن تكون الطاعة عم¾ً ذاتياً، و© ينبغي أن تنبع من قوتنا الخاصة، ولكن .٣

با©̈حرى، يجب أن نرغب وأن نعمل من خ¾ل حلول يسوع فينا.

ون ممن يؤمنون  وا̈©ن، نود أن نلقي نظرة أقرب عØ كيفية حدوث ذلك. هناك الكث�²

بأنه عليهم أن يربحوا السماوات، إما جزئياً أو كلياً. يعتقدون أنهم ينبغي أن يتبعوا هذا 

� للسبيل الرائع الذي أتاحه ´ لنا. يحاولون القيام بما  �ßالمسار الخاطئ ̈©نهم غ�² مدرك

هو مستحيل. كل من لم يحل يسوع فيهم بالروح القدس يحاولون هباءاً، مهما طالت أو 

� يقدمون فيها الطاعة.
ق1ت قائمة ا©̈شياء ال�

الد، 1 يوليو (تموز) 1890، المقطع 11 100 إلن ج. هوايت، ريفيو أند ه�²
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يعلمنا الكتاب المقدس أننا © يمكن أن نخلص باستحساناتنا الشخصية (أعمال 

� (رومية ٣: ٢٨): «ِإًذا نَْحِسُب أَن�
يمان باV فقط. نقرأ �� Ó©الناموس)، ولكن من خ¾ل ا

� عليها بجدية  ك�² اُموِس.» «© توجد نقطة تحتاج ال² يَماِن ِبُدوِن أَْعَماِل الن� ِÓ©ُر ِبا � َ Ô²نَْساَن يََت ِÓ©ا

� أذهان الجميع أك²± من استحالة استحقاق 
، أو تكرارها بشكل متكرر، أو ترسيخها �� Ô²أك

ء من خ¾ل أفضل أعماله الصالحة. إن الخ¾ص هو من خ¾ل  �
±þ نسان الساقط ̈©ي Ó©ا

يمان بيسوع المسيح وحده.»١٠١ Ó©ا

Å يوجد غ�	 عن الطاعة

ة هي: «َوَعلñُموُهْم أَْن يَْحَفُظوا َجِميَع أكد يسوع عØ أهمية الطاعة. فقد كانت كلماته ا©̈خ�²

 ، ±í٢٨: ٢٠) يتحدث يسوع هنا بوضوح عن الطاعة. إن الوصايا الع َما أَْوَصْيُتُكْم ِبِه.» (م�

� سيناء، تتطلب طاعتنا. ذلك التوقع من ´، 
�� þكتبها يسوع بيديه وأعطاها لمو �

ال�

: «فكل عطاياه قد وعد بأن يعطيها  �Øوالذي يشهد له الكتاب المقدس، قد ُلخص كما ي
ط الطاعة.»١٠٢ ±Á لمن يتممون

يعته، فل�� ±Á �
� كتاب الُمعلم ا̈©عظم: «إن صفات ´ موضحه ��

كما نقرأ أيضاً ��

يعته هي نبع كل أعمالك.» «إن المسيح © ±Á وفاق مع ´ يجب أن تكون مبادئ �
تكون ��

ط الحياة ا̈©بدية.»١٠٣ ±íيعة. ولكنه بلغة © تخطئ يقدم الطاعة لها ك ±íيقلل مطاليب ال

نا بما إذا كنا نعرف ´ أم نجهله: «َوِبهَذا  Ô²يوضح لنا الرسول يوحنا أن الطاعة تخ

©َ يَْحَفُظ َوَصايَاُه،  نَْعِرُف أَن�َنا َقْد َعرَْفَناُه: ِإْن َحِفْظَنا َوَصايَاُه.  َمْن َقاَل: «َقْد َعرَْفُتُه» َوُهَو

َفُهَو َكاِذٌب َوَلْيَس اْلَحقò ِفيِه.» (١يوحنا ٢: ٣، ٤) «َوَمْن يَْحَفْظ َوَصايَاُه يَْثُبْت ِفيِه َوُهَو ِفيِه. 

وِح ال�ِذي أَْعَطانَا.» (١يوحنا ٣: ٢٤). òَوِبهَذا نَْعِرُف أَن�ُه يَْثُبُت ِفيَنا: ِمَن الر

ُة ´ِ: أَْن نَْحَفَظ َوَصايَاُه.  كما أن الطاعة هي مؤÁ± لمحبتنا V: «َفِإن� هِذِه ِهَي َمَحب�

َوَوَصايَاُه َلْيَسْت ثَِقيَلًة.» (١يوحنا ٥: ٣).

ة،  ويوضح لنا الكتاب المقدس أن الطاعة هي ع¾مة للبقية الباقية، كنيسة ا̈©يام ا©̈خ�²

. ُهَنا ال�ِذيَن َ � �ßيِس ñاْلِقد ُ ْ Ô²واصفاً إياهم: «ال�ِذيَن يَْحَفُظوَن َوَصايَا ´ِ» (رؤيا ١٢: ١٧) «ُهَنا َص

يَْحَفُظوَن َوَصايَا ´ِ» (رؤيا ١٤: ١٢). 

: «النهضة  � ع1نا الحا��
»، وهو عØ ا̈©رجح أنجح واعظ إص¾حي �� �

قال «تشارلز في��

هي بداية جديدة لطاعة ´.»١٠٤ هناك أيضاً اقتباس من دليل دراسة الكتاب المقدس 

الد للطباعة، 1999)، ص. 18 ي¾ند: ريفيو أند ه�² عمال، (هاجرستاون، م�²
¨

يمان وا© Ó©101 إلن ج. هوايت، ا
عظم، ص. 106

¨
102 إلن ج. هوايت، المعلم ا©

103 أع¾ه، ص. 311
Cited in Unser größtes Bedürfnis (Our Greatest Need), Lüneburg: Werner E. Lange, 2011, S. 102. 104
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الفصل الرابع        الطاعة من خ�ل يسوع٧٨

ظهار  Ó© بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠١١: «إن الطاعة ليست سبي¾ً للخ¾ص، ولكنها با©̈حرى وسيلة

«. � �ßحياة المفدي �
نتائج وبركات الخ¾ص ��

� ومن خ¦ل المسيح
الطاعة �	

يمكننا أن نطيع فقط من خ¾ل حلول يسوع فينا. هو وحده يستطيع أن يحقق ذلك من 

َل َصاَر ِلَجِميِع ñ٥: ٨) «َوِإْذ ُكم � �ßاني Ô²ا تَأَل�َم ِبِه.» (ع أجلنا. «َمَع َكْوِنِه ابًْنا تََعل�َم الط�اَعَة ِمم�

.» (عدد ٩).  ال�ِذيَن يُِطيُعونَُه، َسَبَب َخ¾ٍَص أَبَِدي0

كما يؤكد (أعمال الرسل ٥: ٣٢) عØ ذلك: ´ يمنح الروح القدس لمن يطيعونه. هل 

ط لفدائنا؟ ©، عØ ا©Óط¾ق، بل با©̈حرى، يريد  ±Á ذلك أن طاعتنا لوصايا ´ هي �
يع��

يمان وحده وإذ نسلك هذا  Ó©أن سبيل الفداء هو عن طريق ا Øبولس أن يركز مرة أخرى ع

� V. حينئذ سوف يعمل من خ¾ل الروح القدس بطريقة  �ßالسبيل، علينا أن نكون مطيع

معجزية، ل�� نحيا كما يريدنا ´ عن طيب خاطر.

اُموُس � (رومية ٨: ٣، ٤): «̈©َن�ُه َما َكاَن الن�
هذا بالتحديد هو ما كتبه بولس الرسول ��

ِة، َو©َْ̈جِل � ِشْبِه َجَسِد اْلَخِطي� ِ
� َما َكاَن َضِعيًفا ِباْلَجَسِد، َفاVُ ِإْذ أَرَْسَل ابَْنُه �� ِ

َعاِجًزا َعْنُه، ��

َ َلْيَس َحَسَب � �ßاِلِك اُموِس ِفيَنا، نَْحُن الس� ْ يَِتم� ُحْكُم الن� � اْلَجَسِد، ِلَ�� ِ
َة �� ِة، َداَن اْلَخِطي� اْلَخِطي�

� ِ
� َداِخِلُكْم، َوأَْجَعُلُكْم تَْسُلُكوَن �� ِ

اْلَجَسِد بَْل َحَسَب الرòوِح.» يقول ´: «َوأَْجَعُل ُروِحي ��

، َوتَْحَفُظوَن أَْحَكاِمي َوتَْعَمُلوَن ِبَها.» (حزقيال ٣٦: ٢٧). � ِ �Dَفَراِئ

� الروح
العيش باستمرار �	

� الروح القدس. تُظهر لنا هذه ا©Þيات 
السلوك «َحَسَب الرòوِح.» معناه العيش باستمرار ��

� أولئك الذين يسكن الروح 
أن الطاعة ال¾زمة تتم من خ¾ل حلول يسوع فينا، وبالتحديد ��

القدس فيهم. لقد أرسل ´ ابنه ل�� يتم من خ¾له حكم الناموس فينا. ©حظوا أن ا©Þية 

© تقول أن حكم الناموس يتم من خ¾لنا، ولكن فينا.

 «.� � ِ
� (غ¾طية ٢: ٢٠)؟ «َفأَْحَيا ©َ أَنَا، بَِل اْلَمِسيُح يَْحَيا ��

ما الذي يقوله بولس الرسول عن حياته ��

� (حزقيال ٣٦: ٢٧): «َوأَْجَعُل ُروِحي 
نا́  �� Ô²يؤكد بولس بكل وضوح أن المسيح يقود حياته. يخ

، َوتَْحَفُظوَن أَْحَكاِمي َوتَْعَمُلوَن ِبَها.» � ِ �Dَفَراِئ � ِ
� َداِخِلُكْم، َوأَْجَعُلُكْم تَْسُلُكوَن �� ِ

��
هل مع�� ا©Þية واضح لنا؟ يريد ´ أن يسكب روحه علينا وبذلك يجعلنا شعباً مطيعاً

� بطاعتنا من خ¾ل الروح القدس.
لوصاياه. مع�� ذلك أن ´ سوف يعت��

نرى هنا بوضوح أن الطاعة تتم من خ¾ل الروح القدس وحلول المسيح فينا. إنها 

كة، لن يمكننا سوى أن ننتج طاعة ظاهرية غ�² ±íطاعة نابعة من القلب. بدون هذه ال
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٧٩

� مظهر ©ئق دون أن يكون متجدداً
نسان أن يبدو للناس �� Ó©كافية. «نعم، قد يستطيع ا

� حياته. وقد 
� إعجاب الغ�² نظاماً جمي¾ً ��

¨ حب� النفوذ والرغبة �� ±öبنعمة ´، وقد يُن

ربما نشعر  يؤدي ا©عتداد بالذات إ� تجنب الí± وشبه الí± «وقد يجود البخيل».»١٠٥

نسان الذي  Ó©بذلك. «إن ا � �ßبأننا يجب أن نحفظ وصايا ´ بدافع الواجب، أو ̈©ننا مطالب

يحاول حفظ وصايا ´ لمجرد شعوره بأنه ملزم بذلك – و̈©نه يُطلب منه أن يفعل ذلك 

– لن يحصل أبداً عØ فرح الطاعة. فهو © يطيع. فعندما تعتÔ² مطاليب ´ عبئاً ̈©نها 

تقطع عنا رغائبنا وأميالنا فيمكننا أن نعلم أن مثل هذه الحياة ليست حياة مسيحية. إن 
� الداخل.»١٠٦

الطاعة الحقة هي تفاعل يبدأ ��

كيف يمكن أن يحل المسيح فينا؟

تبدأ الع¾قة مع يسوع بالتسليم التام له. وهو يستجيب لذلك بالو©دة الروحية (أنظر 

يوحنا ٣: ١ – ٢١). تلك الحياة الجديدة الُمعطاه لنا من ِقبل ´، تُحفظ من خ¾ل التجديد 

مت¾ء من الروح القدس  Ó¾اليومي لع¾قتنا مع المسيح. يتطلب ا©̈مر تكريسنا يومياً، وطلبنا ل

ِة ِبُروِحِه ...  يومياً – أن ننتعش روحياً. بهذه الطريقة يحل يسوع فينا. «أَْن تََتأَي�ُدوا ِباْلُقو�

� ُقُلوِبُكْم» (أفسس ٣: ١٦، ١٧). ِ
يَماِن �� ِÓ©ِلَيِحل� اْلَمِسيُح ِبا

امتحنوا أنفسكم ل̧�وا ما إذا كان المسيح حال فيكم

بُوا أَنُْفَسُكْم، َهْل ñيدعونا الكتاب المقدس ل�� نفحص ما إذا كان المسيح حاٌل فينا. «َجر

يَماِن؟ اْمَتِحُنوا أَنُْفَسُكْم. أَْم َلْسُتْم تَْعِرُفوَن أَنُْفَسُكْم، أَن� يَُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو ِÓ©ا � ِ
أَنُْتْم ��

؟» (٢كورنثوس ١٣: ٥). َ � �ßِفيُكْم، ِإْن َلْم تَُكونُوا َمرُْفوِض

؟ حيث أننا  � �ßأو غ�² مؤهل ، � �ßنكون مرفوض يريدنا ´ أن ندرك حالتنا الروحية. م�

� من الروح القدس، فإننا  �ßمن خ¾ل حلول يسوع فينا، عندما نكون مملوئ � �ßنكون مقبول

� عندما تفتقر حياتنا ل¾مت¾ء من الروح القدس. يدعو الكتاب المقدس  �ßنكون غ�² مؤهل

ذلك بالعقل الجسدي.

م� تكون سيارتنا غ�² صالحة؟ عندما تتوقف عن الس�² تماماَ. إذا لم يكن بها وقود، ما 

ي الوقود. بالطبع سوف نم̈¾ الذي يمكننا أن نعمله؟ إما أن ندفعها إ� ا©̈مام أو أن نش²
� قلوبنا من خ¾ل الروح القدس، تشبه طاعتنا شخصاً

السيارة بالوقود. بدون حلول يسوع ��

يحاول دفع سيارة بدون وقود. 

105 إلن ج. هوايت، طريق الحياة، ص. 50
عظم، ص. 66، 67

¨
106 إلن ج. هوايت، الُمعلم ا©
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الفصل الرابع        الطاعة من خ�ل يسوع٨٠

يماننا وحياتنا؟ © يمكن استبدال يسوع. «َمْن َلُه Ó© ًهل يتضح لكم أك²± كم يسوع مهما

� ِإَ� ِ
ا©بُْن َفَلُه اْلَحَياُة...» (١يوحنا ٥: ١٢). «أَنَا ُهَو الط�ِريُق َواْلَحقò َواْلَحَياُة. َلْيَس أََحٌد يَأْ�

.» (يوحنا ١٤: ٦). نحن نحتاج ليسوع، بدونه © يمكن أن نخلص. لن يكون لنا  � ِÔ� �©ِب ِإÞ©ا

حياة مثمرة هنا، ولن نحصل عØ الحياة ا̈©بدية.

هل تفهم كيف تتحقق الطاعة؟ نُظهر رغبتنا ليسوع من خ¾ل التسليم اليومي وطلب 

� نقرأ (١كورنثوس ١:  �ßالروح القدس ل�� يتمم الطاعة فينا. نفهم ذلك بشكل أفضل ح

٣٠) «َوِمْنُه أَنُْتْم ِباْلَمِسيِح يَُسوَع، ال�ِذي َصاَر َلَنا ِحْكَمًة ِمَن ´ِ َوِبرyا َوَقَداَسًة َوِفَداًء.» يرغب 

يسوع ويستطيع أن يحقق كل ذلك فينا. وعندما يقول الكتاب المقدس أن المسيح صار لنا 

� الطاعة.
� بوضوح أن الهدف من ذلك هو أن نحيا ��

قداسًة، فذلك يُع��

م̧� نخُلص؟

لماذا تعتÔ² ا©Óجابة عØ هذا السؤال هامة للغاية؟ عندما أخُلص بالفعل، سوف يكون 

. «̈©َن�ُكْم �W¾طاً مسبقاً لخ ±Á ليست الطاعة . �W¾كنتيجة لخ �
� تأ�

من الواضح أن طاع�

ُة ´ِ.  َلْيَس ِمْن أَْعَمال َكْي¾َ يَماِن، َوذِلَك َلْيَس ِمْنُكْم. ُهَو َعِطي� ِÓ©ْعَمِة ُمَخل�ُصوَن، ِبا ñِبالن

يَْفَتِخَر أََحٌد.» (أفسس ٢: ٨، ٩)

هم أنهم بالفعل مخّلصون. ومع  Ô²عندما كتب الرسول بولس إ� كنيسة أفسس، أخ

� رومية ٨: ٢٤ «̈©َن�َنا ِبالر�َجاِء َخَلْصَنا.» لنا الحرية أن نبقى مع ´ أو بدونه.
ذلك، كتب ��

� يسوع ح� نهاية 
بعد أن ننال الخ¾ص (بالرجاء) يكون شغلنا الشاغل هو الثبات ��

يمان (أفسس ٢: ٨) وبعد ذلك، من المهم ان  Ó©لقد خلصنا با . �
حياتنا أو ح� مجيئه الثا��

٢: ٦) أن  �þيمان. «َفَكَما َقِبْلُتُم اْلَمِسيَح يَُسوَع الر�ب� اْسُلُكوا ِفيِه» (كولو Ó©هذا ا �
نبقى ��

�Øيسوع من خ¾ل التسليم. كتب «دينيس سميث» ما ي �
النقطة الهامة هنا هي الثبات ��

ٍط مسبق لخ¾صنا. وإنما  ±íالمسيح: «إن الثبات فيه ليس عم¾ً نقوم به ك �
عن الثبات ��

¨ من أجلنا، وفينا، ومن خ¾لنا.»١٠٧ ±þ هو قبولنا بالسماح له ل�� يعمل كل

ورياً؟ وما الفائدة منه؟ لماذا يعت�Ð تسليمنا التام ~	

يتعلق تسليمنا التام بخ¾صنا من طغيان ا̈©نانية. إن ا̈©نانية هي سبب كل مشاكلنا. 

� تواجه كل شخص هي ذاته. تتعرض أنانيتنا 
يقول أحد ا©̈مثال: إن المشكلة ا̈©كÔ² ال�

ة، إلخ. � فرض سيطرتها، وتشعر بالغ�²
ستياء، وترغب �� Ó©هانة وا Ó©ساءة، وتشعر با Ó¾ل

الد  ي¾ند: ريفيو أند ه�² 107 دينيس سميث، أربعون يوماً: ص¾ة وتأم¾ت لتجديد اختبارك مع ´، الكتاب 2 (هاجرستاون، م�²
، 2011)، ص. 35 ±íللن

Abide in Jesus-AR.indd   80 29/06/2021   5:31 PM



٨١

اً شام¾ً � تحريرنا، وهما أمران يستوجبان تغي�²
«غ�² أن ´ تعا� يريد شفاءنا ويرغب ��

ان إ© بتسليم قلوبنا V تسليماً تاماً... جاع¾ً � طبيعتنا و© يص�²
� صفاتنا وتجديداً كام¾ً ��

��

� نبلغها بنعمته، وداعياً إيانا أن نبادر بتسليم أنفسنا له ل�� يعمل 
أمامنا ذروة الطو�Ô ال�

� عبودية الخطية، 
� بقاءنا �� �ßفينا إرادته ويتمم فينا مشيئته. فا©̈مر مفوض لنا أن نختار ب

� التمتع بحرية مجد أو©د ´.»١٠٨ �ßوب

إن الحياة تحت سلطان الذات هي حياة العبودية للخطية. أما الحياة مع المسيح 
� �ßالموجود ب � �ßالحال فينا هي الحياة بحرية مجد أو©د ´. يمكن للفخاري أن يشكل الط

� غاية ا©̈همية.
يديه فقط. لذلك، فإن تسليمنا ��

� المسيح. وعندما نثبت فيه، فسيستمر خ¾صنا مدى ا̈©بدية. 
� ثباتنا ��

بعد تسليمنا، يأ�

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

الطاعة الكتابية

 ،V �
ستحسانات أو الÔ² با̈©عمال. إنها نتيجة طبيعية لطاع� Ó©تتعلق الطاعة الكتابية با ©

� المسيحي المتجدد، المملوء 
� بالمسيح. الطاعة الكتابية ��

، وع¾ق� �W¾وخضوعي له، وخ

من الروح القدس، ما هي إ© محبة V يعÔ² عنها با̈©عمال. تمنحنا الطاعة من خ¾ل الروح 

القدس سعادة وÁور.

«كل طاعة حقيقية تنبع من القلب. لقد كان المسيح يعمل بقلبه. وإذا نحن رضينا فهو 

� حالة وفاق وانسجام مع 
� أفكارنا وأهدافنا، وبذلك تص�² قلوبنا وأفكارنا ��

سيدمج نفسه ��

رادة  Ó©لرغباتنا. وإذ تكون ا � �ßإذ نطيعه © نكون سوى منفذين لبواعثنا ومحقق إرادته ح�
� القيام بخدمة ´.»١٠٩

نقية ومقدسة ستجد أن أعظم وأسمى Áورها هو ��

نا ´  Ô²يجب أن يكون ا©̈مر واضحاً لنا أننا © نستطيع أن نطيع بقدرتنا الشخصية. يُخ

عن شعب إÁائيل: «لم تكن لديهم فكرة صحيحة عن قداسة ´، أو عن Á± قلوبهم 
يعة ´.»١١٠ ±íأنفسهم، عن تقديم الطاعة ل �

العظيم، وعجزهم التام ��

© يمكننا أن نحفظ وصايا ´ معتمدين عØ قوتنا الشخصية. Á الطاعة هو حلول 

يسوع فينا من خ¾ل ُسك�� الروح القدس. إن كنا بالفعل نحب يسوع ونثق به، وإن كان 

يحل فينا من خ¾ل الروح القدس، فإن الطاعة ستجلب علينا فرحاً عظيماً. عندما يحل 

ة  ±íقلوبنا. هذا الناموس هو ناموس الحرية، الوصايا الع �
يعته �� ±Á يسوع فينا، فإنه يُثبت

(يشوع ٢: ١٢).

108 إلن ج. هوايت، طريق الحياة، ص. 37، 38
جيال، ص. 657

¨
109 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©

نبياء، ص. 327
¨

باء وا©
Þ

110 إلن ج. هوايت، ا©
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٨٣

  الطاعة من خ¾ل يسوع  |  الفصل الرابع، الجزء ا̈©ول

دليل التأم¦ت الشخصية والنقاش

يمان، وكيف يمكن فهمها؟ Ó©١. ما هي الطاعة با

؟ ٢. كيف وم� أنال الخ¾ص؟ هل هذا الخ¾ص غ�² قابل للتغي�²

� نفعلها أو نمتنع عنها؟
� فيما يتعلق با©̈شياء ال� Ô�يمان الكتا Ó¾٣. ما هي النتائج الطبيعية ل

يمان؟ Ó©٤. هل يتوقع ´ مّنا شيئاً ما؟ ما هو الدور الذي تلعبه ا̈©عمال فيما يتعلق با

وقت الص¦ة الخاص بنا

� الص¾ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ±í٠ اتصل ب

يكك. ±Á ٠ قم بالص¾ة مع
من أجل فهم أعمق للخ¾ص والطاعة..١
� تنبع من ع¾قتنا مع ´..٢

من أجل السعادة ال�
� بالخ¾ص..٣ Ô�الكتا � �ßمن أجل اليق
� ا̈©عمال..٤

جمة �� من أجل محبة ´ الم²

من أجل الفهم الصحيح لمحبة ´ وقداسته..٥
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الفصل الرابع        الطاعة من خ�ل يسوع٨٤

�
الفصل الرابع – الجزء الثا��

كيف تعمل الطاعة من خالل "يسوع يّف"؟
خطة هللا: التعاون بني هللا واإلنسان

� الُعرس
معجزة الطاعة �	

� صنع فيها يسوع أول معجزاته. تحويل الماء 
جميعنا نعرف قصة ُعرس قانا الجليل، وال�

إ� خمر، غ�² مختمر، يمكننا أن نطلق عليه عص�² عنب. ما الذي حدث هناك؟

ت يسوع بذلك. ولكن يسوع لم  Ô²سمعت مريم، أم يسوع، أن الخمر قد نفذ وأخ

ضت أن يسوع سوف يساعد عØ أي  � توقعتها. ومع ذلك، اف²
يستجب لها بالطريقة ال�

ت الخدام: «َمْهَما َقاَل َلُكْم [يسوع] َفاْفَعُلوُه.» (يوحنا ٢: ٥)،  Ô²هذا الموقف، فأخ �
حال ��

وبذلك بنت مريم ثقة الخدام بيسوع. 

اً: «اْم̈¾ُوا ا©َْ̈جَراَن َماًء» قرروا أن يفعلوا ذلك بالتحديد. بعد ذلك  عندما قال يسوع أخ�²

َكِإ.» وفعلوا ذلك. (ا̈©عداد ٧، ٨). ُموا ِإَ� رَِئيِس اْلُمت� ñَن َوَقدÞ©قال لهم: «اْسَتُقوا ا

� يسوع، قرروا أن يطيعوا أوامره عن 
: إذ اكتسب الخدام ثقة �� �Øما ي Øع � ك�² نريد ال²

ة للطاعة – بتنفيذ  � طيب خاطر. بمع�� آخر، كان استعدادهم وقرارهم هم خطوات مم�²

وب لذيذ. وقام بأول  ±íما طلبه يسوع. ومن خ¾ل طاعتهم، حّول يسوع الماء إ� م

معجزاته.

ما هي الخطوات الفردية؟	

� يسوع.	
من خ¾ل تعليماتها، بنت مريم ثقة الخدام ��

ّ الخدام عن ثقتهم واستعدادهم بتنفيذ ما قاله يسوع.	 Ô²ع

� تحويل الماء فعلياً إ� خمر. لقد قام يسوع 	
لم يكن لمريم أو للخدام أي دور ��

وحده بهذه المعجزة.

�
ية؟ من المهم أن نثق �� � ولكن هل كانت ستتم المعجزة بدون هذه الخطوات التجه�²

يسوع، وأن نضع إرادتنا واختياراتنا تحت ت1فه وأن نُعÔ² عن ذلك باتخاذ خطوات الطاعة. 

من خ¾ل ذلك، سيقوم يسوع – وحده – بالمعجزة. وهو وحده أيضاً يصنع معجزة 

يمان. ال�ِذي [يسوع] َصاَر َلَنا ِحْكَمًة ِمَن ´ِ َوِبرyا َوَقَداَسًة Ó©الطاعة فينا. هكذا تعمل طاعة ا

� نتخذها 
َوِفَداًء.» (١كورنثوس ١: ٣٠). إن قرارنا بقبول مشيئته والخطوات ا©ستعدادية ال�

� حياتنا.  
� يصنعها يسوع ��

تجاه الطاعة، هم مفاتيح باب معجزة الطاعة، وال�
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٨٥

نسان ÌÅوا Ñ 	 �̈ التعاون ب

�
� حياة دانيال: «وبينما كان ´ يعمل ��

ح إلن هوايت كيف عملت خطوات الطاعة �� ±íت

٢: ١٣) كانوا هم يتممون  � Ôته (فيل�íدانيال ورفقاءه «أَْن تُِريُدوا َوأَْن تَْعَمُلوا ِمْن أَْجِل» م

لهي الذي بدونه © يمكن إحراز أي نجاح حقيقي.  Ó©هذا أُعلن مبدأ التعاون ا �
خ¾صهم. و��

� سعيه فإن 
نسان الجهد �� Ó©ي © يُجدي شيئاً بدون قوة ´، وما لم يبُذل ا ±íفالمسعى الب

ين. فل�� نمتلك نعمة ´ علينا أن نبذل قصارانا  مجهود ´ © يُجدي فتي¾ً بالنسبة لكث�²

� القيام بدورنا. فنعمته تُعطى لنا لتعمل فينا ل�� نريد ونعمل، ولكنها © تُعطى لنا 
��

لتكون بدي¾ً عن جهودنا... 

... وإذ يمنحهم من روحه فهو يعضد ويقوي كل غاية حقيقية وكل عزم نبيل. والذين 

ة... فبقوته يمكنهم أن ينت1وا  � طريق الطاعة ©بد أن تواجههم معّط¾ت كث�²
ون �� يس�²

عØ كل تجربة ويقهروا كل الصعاب.»١١١
ية.»١١٢ ±íلهية والجهود الب Ó©قوته ا � �ßإن ´ يرغب ويريد أن يتم التعاون والمشاركة ب»

»: «يجلب العمل مع ´ سعادة عظيمة وشعور بالرضاء.» �Øكتب «مارك فين

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

� يسوع، والذي يعمل فينا ل�� نريد وأن نعمل. فهو يخلق بداخلنا .١
نقرر أن نقوي ثقتنا ��

مناخ ا©ستعداد، وسنعرف ما الذي علينا القيام به. ولكنه ينتظر قرارنا.

م شخصياتنا ورغباتنا تماماً، .٢ مسؤليتنا هي أن نقرر أن نتبع إرادة ´. حيث أن ´ يح²

� نتخذ قرارنا أو©ً. إنه ينتظر ذلك. �ßيمكنه أن يتدخل فقط ح

� يسوع مرئياً وأن نعÔ² عنه من خ¾ل خطواتنا تجاه .٣
مسؤليتنا أن نجعل قرارنا بالثقة ��

الطاعة. تتفاوت خطوات الطاعة تلك بشدة من حيث قيمتها.

� تنمية ثقتنا واستعدادنا. ولكن .٤
يصنع ´ الجزء الهام وحده، وهو يساعدنا أيضاً ��

 Øمحاولة إتخاذ القرار وخطوات الطاعة معتمدين ع � �ßأن هناك فرقاً ب öعلينا أ© نن

قوتنا الشخصية، أو أن نقوم بذلك من خ¾ل قوة ´. الجزء الخاص بنا يتم عن 

طريق قوة ´، عندما يحل يسوع فينا من خ¾ل الروح القدس. يجعل ذلك الطاعة 
ة.»١١٣ ة أو الكب�² � ا©̈مور الصغ�²

أمراً ُمبهجاً، سواء ��

نبياء والملوك، ص. 320
¨

111 إلن ج. هوايت، ا©
112 إلن ج. هوايت، ستنالون قوة، 2 يناير، ص. 10

 ، ��ßدفنتست السبتي
¨

ي¾ند: المجمع العام ل¾ ينج، م�² Ô²قرارات: إقناع الناس من أجل المسيح (سيلفر س ، �Ø113 مارك فين
(1984
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الفصل الرابع        الطاعة من خ�ل يسوع٨٦

أسئلة

هناك أراء متباينة حول من الذي يجعل الطاعة أمراً ممكناً. البعض يعتقد أن الطاعة هي 

نسان. بينما يقول آخرون أن ´ وحده أو المسيح وحده يقوم  Ó©وا ´ � �ßثمرة التعاون ب

بذلك. فكيف يعمل ا©̈مر؟

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

ون �� كث�²

� أيام المسيح كان اعتقاد الناس أن 
ي �� ±íمشتهى ا©̈جيال: «إن أعظم خداع للعقل الب

١١٤«. Ô²الحق يكّون ال Øمجرد الموافقة ع

، ولكنه يتوقع مّنا أن نتفاعل معها، ل�� � Ôيتوقع ´ منا أن نقبل إرادته بشكل سل� ©

� قلوبنا نتخذ قرارا إيجابياً وننفذه بشكل 
� ذلك أنه من خ¾ل وجود يسوع ��

نُفعلها. يُع��

يمان.  Ó©ا �
نسان] مختاٌر ل�� يلبس الدرع، وأن يجاهد الجهاد الحسن �� Ó©إنه [ا» . �Øعم

 Øجعلها ´ متاحة له... إنه مختاٌر ل�� يتح �
إنه مختاٌر ل�� يستخدم الوسائل ال�

نسان له دور ضئيل، أو © دور له  Ó©يمان دائماً.»١١٥ «© تدعوا أي شخص يقنعكم بأن ا Ó©با

نسان بدون  Ó©عمل ا©نتصار العظيم، ̈©ن ´ © يصنع شيئاً من أجل ا �
عØ ا©Óط¾ق ��

نسان أن يعمل مع ´ من البداية وح� النهاية... إن التعاون مع  Ó©ا Øتعاونه... ع

� الن1ة...
المسيح يُع��

نسان عمله أن  Ó©ط¾ق مما يستطيع اÓ©ا Øع ¨ ±þ © تدع فكرة أن هناك القليل أو ©»

�
نسان أن يتعاون مع ´، ل�� يكون ناجحاً �� Ó©ب إ� عقلك، ولكن با©̈حرى علم اíتت

انتصاره.»١١٦

عندما ندرك دور قرارنا والخطوات ا©ستعدادية، سوف يكون من الواضح لنا أن ا©̈مر 

نسان، عØ الرغم من أن الخطوات ا©ستعدادية تُتخذ أيضاً بقوة ´  Ó©ا ´ � �ßهو تعان ب

عندما يحل يسوع فينا عن طريق الروح القدس.

نسان  Ó©م رغبة ا ، هذه هي وجهة النظر الصحيحة، حيث أن ´ يح² �
بحسب معرف�

نسان موافقته من خ¾ل خطوات الطاعة. من الواضح  Ó©و© يعمل بدون موافقته. يُظهر ا

أن ´ يقوم بالجزء الصعب. علينا أن نرى كل مراحل تلك العملية، وبالتا�� ندرك من له 

نسان – يعم¾ن سوياً. Ó©دور فيها – ´ وا

�
� معركة شعب إÁائيل مع العماليق ��

نسان �� Ó©وا ´ � �ßنجد مثا©ً جيداً للتعاون ب

الصحراء (أنظر خروج ١٧: ٨ – ١٦). حارب يشوع وجيشه، ولكنهم انت1وا بفضل ص¾ة 

موþ، بمساعدة هارون وحور.

جيال، ص. 293
¨

114 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©
، 2003)، ص. 454 ±íنجيل (نامبا، إيداهو: باسيفيك للن Ó©115 إلن ج. هوايت، شهادات للخدام، وكارزي ا

116 إلن ج. هوايت، حياة جديدة (النهضة وما بعدها) (بايسون، أريزونا: كتب أوراق الخريف، 1972)، ص. 38، 39
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٨٧

أحجام مختلفة لخطوات الطاعة

مريم، أم يسوع.

Ô²ائيل» لمريم عن و©دة يسوع، لم يكن بوسعها سوى أن تع Ô²عندما أعلن الم¾ك «ج

. ِلَيُكْن ِ�� َكَقْوِلَك.» (لوقا ١: ٣٨) فيما  ñرادة ´. قالت: «ُهَوَذا أَنَا أََمُة الر�ب Ó© عن خضوعها

� تلك 
ء سوى أن تنتظر تدخل ´. �� �

±þ هو أبعد من ذلك، لم يكن بإمكانها القيام بأي

اللحظة، كانت تستطيع فقط أن تعطي موافقتها أو رفضها. وقد جلبت موافقتها عØ إرادة 

ة أيضاً. كما  ية، جلبت مخاطرة كب�² ±íحياتها، ومن وجهة النظر الب �
ات عظيمة �� ´ تغي�²

� خضوٍع تام.
نرى، عاشت مريم ��

ص Ð�ة ال âãالع

ص إ� يســوع وهم ي1خون، «يَا ُمَعلñُم، ارَْحْمَنا!» رأي يســوع إيمانهم  Ô²ة ال ±íالع أ�

واســتجاب لهــم «اْذَهُبوا َوأَُروا أَنُْفَســُكْم ِلْلَكَهَنِة». َوِفيَما ُهــْم ُمْنَطِلُقوَن َطَهُروا.» (لوقا 

.(١٧: ١٣، ١٤

أظهر أولئك الرجال ثقتهم وقرارهم بأن ذهبوا عØ الفور. لم يذهب يسوع من 

أجلهم. هل نالوا الشفاء بسبب ذهابهم؟ بالطبع ©، لقد نالوا الشفاء ̈©ن يسوع شفاهم 

� شفاءهم فعلياً. ومع ذلك، فتحت 
بحسب ثقتهم وطاعتهم. لم يكن لهم أي فضل ��

� صنعها 
ثقتهم، والتعب�² عن هذه الثقة من خ¾ل خطوات الطاعة، الباب للمعجزة ال�

يسوع معهم. صنع يسوع وحده المعجزة.

شفاء نُعمان

� هي:  Ôتذكروا كيف ُشفي نعمان من برصه؟ كانت تعليمات ´ من خ¾ل إليشع الن�

ْجَع َلْحُمَك ِإَلْيَك َوتَْطُهَر.» (٢ملوك ٥: ١٠) كان  َ ، َف�² ñا̈©ُرُْدن � ِ
«اْذَهْب َواْغَتِسْل َسْبَع َمر�اٍت ��

نُعمان غاضباً من هذه التعليمات. وفقط بعدما أقنعه ُخدامه بالقيام بذلك، كانت له 

� نهر ا̈©ردن. 
الثقة الكافية للقيام با©̈مر. لم يمنحه ´ الشفاء ل�� يذهب ويغتسل ��

� الماء سبع مرات، ُشفي من برصه. هل نال الشفاء بسبب اغتساله 
وبعدما اغتسل نُعمان ��

يمانه الضئيل هي الخطوات  Ó© صنعها كنتيجة �
سبع مرات؟ ك¾، كانت خطوات الطاعة ال�

يمان باV، ح� لو كان ضئي¾ً،  Ó©أتاحت الشفاء من عند ´. نرى مرة أخرى أن ا �
ال�

� هذه المعجزة. 
يمان يقودان إ� معجزة إلهية. لم يكن لنعمان أي دور �� Ó©وخطوات ا

ولكن بدون خطواته ا©ستعدادية، لما حدثت المعجزة. 
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الفصل الرابع        الطاعة من خ�ل يسوع٨٨

شمان ��رودي وماري آنا ه

بعد الحرب العالمية الثانية، كان هناك زوجان كانا قد تعمدا للتو وانضما لكنيسة ا©̈دفنتست 

� ألمانيا. كانت «ماري آنا» 
ة بالقرب من «باد إيبلينج» �� � بلدة صغ�²

، وكانا يقيمان �� � �ßالسبتي

تنتظر مولدوهما ا©̈ول واضطرت إ� التوقف عن العمل كمدرسة ©̈سباب صحية.

� سعيه للحصول عØ عمل يذهب إ� ميونيخ يومياً لعدة أسابيع 
كان «رودي» ��

� النفاذ، ح� أصبح لديهم ما © يزيد عن 
متتالية، ولكن بدون جدوى. بدأت مدخراتهم ��

 .V ضافة إ� ذلك، كان لديهم ظرف به نقود Ó©ستة ماركات (العملة ا̈©لمانية آنذاك). با

كانت تلك النقود هي عشورهم، وقد وضعاها جانباً. ما الذي ينبغي عليهما فعله؟

� ل�� نستخدم  �ßقالت «ماري آنا»، «يا رودي، عندما ينفذ مّنا المال، سوف نكون مجّرب

ل. عندما تستقل القطار إ� ميونيخ غداً، خذ  � � الم�²
مال الرب. من ا©̈فضل أ© نحتفظ به ��

المال معك واعطه ©̈مينة صندوق الحقل هناك.»

وهذا ما فعله رودي. أح�1 المال إ� أمينة الصندوق. سألته أمينة الصندوق عن 

ح لها الوضع. أجابته انتظر لحظة، وقامت باجراء مكالمة تليفونية. ثم  ±íحالهما، ف

أجابته، أعتقد أننا قد وجدنا وظيفة لك. اذهب إ� هذا العنوان واسأل عن السيد. باور.

شمان» عشورها  بعد ذلك بنصف ساعة حصل رودي عØ وظيفة. أرجعت عائلة «ه�²
رغم ضائقتهم المالية. أظهروا إيمانهم باتخاذهم خطوات الطاعة، حينئذ تدخل ´.١١٧

� جزيرة جوام
كة سياحة �	 âñ

� جزيرة جوام، الديانة المسيحية. تعمدت 
كة سياحة �� ±Á اعتنق زوجان، كانا يمتلكان

كتهما.  ±Á �
� عام ٢٠٠٤. كانا يستعدان للسبت بروح الص¾ة ��

الزوجة أو©ً ثم ت¾ها الزوج ��

حاً عن ذلك لوك¾ء  ±Á السبوت. وقدم الزوج �
قاما بالغاء كل خدماتهما مع الفنادق ��

كتهما. كان رد فعل الكث�² ±Á السياحة، والفنادق، ووك¾ء البيع الذين كانوا يتعاملون مع

كات سياحة أخرى، كانت  ±Á من عم¾ءهم هو أنهم سوف يضطروا إ� نقل مشاريعهم إ�

كة بالخوف من فقدان وظائفهم. كان  ±íال �
تتنافس مع هذان الزوجان. شعر الموظفون ��

كة. ولكن استمعوا لما قاله آخانا: «© أزال أتذكر  ±íذلك القرار بمثابة ُحكم با©عدام لل

� مساء يوم الجمعة، قمنا بتشغيل ألة الرد ا̈©��
السبت ا̈©ول الذي أغلقنا فيه عملنا. ��

� السبت ا̈©ول الذي أغلقنا فيه، تغ�² الطقس 
عØ الهاتف للرد عØ طلبات الحجز. ��

� المساء وجدنا ألة الرد 
� سيول طوال اليوم. و��

بشكل غ�² متوقع وبدأت ا©̈مطار تهطل ��

ا̈©�� مملوءة بالحجوزات ليوم ا©̈حد. كان الطقس يتبع النمط ذاته عØ مدار الستة أشهر 

، 1968)، ص. 156 ±íلهة، (نامبا: إيداهو: باسيفيك برس للن
¨

ت ا© شمان، غ�² 117 ماريا آنا ه�²
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� أيام السبت، 
� سيول ��

� أيام الجمعة، ثم تهطل ا©̈مطار ��
التالية: فقد كان المناخ رائعاً ��

� أيام ا©̈حد. لقد اعت�� ´ بنا.»١١٨
ويعود الطقس الجيد مرة أخرى ��

� ´ واتخاذ الخطوات ا©ستعدادية. أما 
� هذه المعجزة هو الثقة ��

كان دور الزوجان ��

� تلت ذلك تمت فقط بقوة ´ وحده.
المعجزة ال�

نسان مع إرادة ´ فهي تصبح مقتدرة. وكل ما  Ó©دعونا نتذكر ذلك: «وإذ تتعاون إرادة ا

لقد وعد ´  يمكن أن يعمل بأمره يمكن أن يتم بقدرته. وكل ملزماته تص�² إمكانيات.»١١٩

� ´ وتسليمنا له.
يمان – العيش بحسب ثقتنا �� Ó©كات عظيمة للطاعة با Ô²ب

لماذا الطاعة هي لمصلحتنا؟

� (إرميا ٧: ٢٣): «بَْل ِإن�َما 
لقد أراد ´ أن تكون الطاعة هي السبيل ا©̈مثل لنا. نقرأ ��

وا  ُ � َفأَُكوَن َلُكْم ِإلًها، َوأَنُْتْم تَُكونُوَن ِ�� َشْعًبا، َوِس�² ِ
أَْوَصْيُتُهْم ِبهَذا ا©َْ̈مِر َقاِئً¾: اْسَمُعوا َصْو�

 Øالط�ِريِق ال�ِذي أُوِصيُكْم ِبِه ِلُيْحَسَن ِإَلْيُكْم.» كل ا©̈طباء يؤكدون أن الدواء قادر ع ñُكل � ِ
��

� ذلك أنه علينا أن نتبع ارشادات الطبيب إذا كنا نريد 
الشفاء فقط إذا تم منحه بوعٍي. يع��

أن ننال الشفاء. © يمكن ©̈مهر ا©̈طباء أن يكون نافعاً إذا لم تُتبع ارشاداته بعناية. الطاعة 

ليست مجرد نتيجة منطقية لثقتنا وتسليمنا وحسب، ولكن الطاعة هي أيضاً لصالحنا، 

حيث أن وصايا ´ جميعها قد أُعطيت لمصلحتنا.

ية؟ (أنظر سفر العدد ٢١: ٤ – ٩) عندما كان  Ô²ال �
ما الذي حدث مع الحية النحاسية ��

 Vالناس ينظرون إ� الحية كما أمرهم ´، كانوا ينالون الشفاء ̈©نهم أظهروا إيمانهم با

عن طريق النظر إ� الحية. ´ وحده منحهم الشفاء. 

َ ُفْلًكا  ا أُوِحَي ِإَلْيِه َعْن أُُموٍر َلْم تَُر بَْعُد َخاَف، َفَب�� يَماِن نُوٌح َلم� ِÓ©بنفس الطريقة، «ِبا

١١: ٧). كان بناء الُفلك هو نتيجة لثقة نوح باV، وقد أظهر أن  � �ßاني Ô²ِلَخ¾َِص بَْيِتِه.» (ع

� هذا البناء، وبالتأكيد لم يندم عØ ذلك. 
إيمانه حقيقي. فقد استثمر كل ثروته ووقته ��

� الرجاء. هناك شيئاً
ألم تكن طاعته لمصلحته؟ لم يكن يعرف مسبقاً، ولكنه عاش ��

واضحاً، تم بناء هذا الُفلك بقوة ´ وإرشاده.

آراء فردية

يعة ´ عØ أنها وصايا  ±Á ل¾̈سف، يُنظر اليوم إ� فرائض ´ بنظرة غ�² متوازنة. تُعَلم

، (براوناو/ النمسا: حقوق الطبع بريجيت كيندر، 2013). تم نí± تقريراً كامً¾ عن هذا  ��ßباور، الرب أم Ô²118 ستيف كاس
) رقم 40، مارس آذار/ إبريل نيسان 2014.  �Øباللغة ا̈©لمانية (الخطاب المرس �Øنبذة العمل المرس �

ا©ختبار ��
عظم، ص. 258

¨
119 إلن ج. هوايت، الُمعلم ا©
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اً، وعود لنا. تُظهر لنا  ض علينا طاعتها. ومع ذلك فإن وصايا ´ هي، أو©ً وأخ�² متة يف² � م²

� معه من خ¾ل ع¾قة تتسم  �ßحياتنا عندما نكون متصل �
يعة ´ ما يمكن أن يحققه �� ±Á

بالثقة والمحبة.

� يمكننا من خ¾لها 
كات. الطاعة هي بساطة العقلية ال� Ô²يعة ال ±Á وصايا ´ هي

لهية للقيام بأعمالنا اليومية. عندما ننظر إ� الطاعة من  Ó©الحكمة والقوة ا Øالحصول ع

� الطاعة.
هذا المنطلق، فإن مخاوفنا تت¾þ± ونرى سعادتنا ��

Ñ الطاعة، عطية من

� ذلك أن الطاعة هي عطية. وإذا نظرنا إ� الطاعة 
عندما يُنتج يسوع الطاعة فينا، يُع��

عØ أنها عطية، سوف يساعدنا ذلك عØ تجنب خطرين: ١. خدعة «النعمة الرخيصة» و٢. 

متة. � الميول إ� الناموسية الم²

� «النعمة الرخيصة» عادة أن الشخص ينال الخ¾ص عندما يقبل يسوع، بدون 
تع��

 Øالحاجة إ� الطاعة. يدعي أولئك ا©̈شخاص أن الناموس قد أُلغي إذ لم نستطع إتمامه ع

أي حال. هذا ما يعتقده المسيحيون الجسديون. ولكن بقوة ´ نريد، ونستطيع أن نطيع.

ومن ناحية أخرى، هدف اكتساب ملكوت ´، ليس فقط مجرد فخ وحسب، ولكنه 

أيضاً – إذا عومل بجدية – يصبح عبئاً ثقي¾ً. هذا هو فخ الناموسية.

عندما يُنتج يسوع الطاعة فينا، بما يتماþ± مع قرارنا ورغبتنا، سوف نرى أن الطاعة 

� الطاعة أية استحسانات، ̈©نها قد ُمنحت لنا 
هي أمٌر هام، وسوف ندرك أنه ©توجد ��

كعطية.١٢٠

طاً مسبقاً.  ±Á الطاعة هامة كنتيجة، وكثمر لع¾قتنا مع ´ وخ¾صنا، ولكنها ليست

وط مسبقة، فقط عØ وضعه/ وضعها  ±Á يمكن للجميع أن يأتوا إ� يسوع بدون أية

. ولكن لن يبقى أحد عØ وضعه. هل يمكننا أن نصدق أن اللص، بعدما تاب ونال  الحا��

الخ¾ص – يعود مرة أخرى لíقة الناس؟

Ñ يدي 	 �̈ وضع أنفسنا واهتماماتنا ب

Ô²عن أنفسنا وعن مخاوفنا وأن  نعهد بهم لقيادة ´. علينا أ© نعت Øمن المهم أن نتخ

، هل  ¨ ±þ كل نواحي حياتنا. ©بد أ© نحجب أي Øللغاية. ينطبق ذلك ع � �ßأنفسنا مهم

 – � �ßوقويت � �ßيدين عظيمت � �ßب ¨ ±þ أننا يمكننا أن نضع كل � �ßح �
يجب أن نحجب شيئاً ما ��

يدي ´؟ هل سيكون ذلك عم¾ً ذكياً؟

120 أنظر، دليل دراسة الكتاب المقدس، 31 مارس (آذار)، 2011
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� ´ بنا، وأن يسدد احتياجاتنا، وأن يحمينا من أعداءنا، وأن يقودنا 
إن كنا نريد أن يعت��

� يختارها 
� الطريق ال�

إ� الطريق ا©̈فضل، فمن المنطقي أن نتبع صوته وأن نس�² ��

ُم ñُطرُِقَك اْعِرْفُه، َوُهَو يَُقو ñُكل � ِ
لنا. «تََوك�ْل َعØَ الر�بñ ِبُكلñ َقْلِبَك، َوَعØَ َفْهِمَك ©َ تَْعَتِمْد. ��

ُسُبَلَك.» (أمثال ٣: ٥، ٦)

ين من ســائقي الســيارات  � هذه ا̈©يام. فالكث�²
يمكننا أن نفهم تلك النصيحة جيداً ��

� ذلك عØ النظرة ا̈©وســع 
يســتخدمون اليوم نظام تحديد الطريق ا̈©�� [GPS]. نعتمد ��

� أن قدرتنــا عØ التفك�² قد تعطلت. وبالتأكيد © تزال مهمة 
للنظــام. ولكــن ذلك © يع��

نا  Ô²قائد» ذو نظرة أوســع ل�� يُخ» Øالطريق ع �
القيادة هي مســؤليتنا. فنحن نعتمد ��

زدحام، وأين يمكننا القيادة  Ó©أين يجب أن ننحرف، وأين يجب أن نُغ�² الطريق بســبب ا

� الحياة بمســاعدة «نظام 
، وهكذا. من خ¾ل نعمة ´، يمكننا أن نمر �� Ô²عة أكíب

لهي  Ó©مرشــدنا ا Øلهي. وبالتا�� من المهم أن نعتمد بكل قلوبنا ع Ó©تحديد الطريق» ا

الرائــع الــذي يمنحنــا المنطق. وهو يعد بأن يقودنا عØ أفضل وجه. ح� أنه يضمن لنا 

ñ ِمْن أَْجِل اْســِمِه.» (مزمور ٢٣: ٣). نرى هنا أن الطاعة  ِÔ²ِإَ� ُســُبِل اْل � ِ
ذلك بســمعته. «يَْهِدي��

هي لمصلحتنا بالكامل.

� الروحية،  �ßالطبيعة، أو القوان � �ßلهية، سواء كانت قوان Ó©ا � �ßمن خ¾ل اتباعنا للقوان

وا نتائج  Ô²يمكنهم أن يخت � �ßغ�² المؤمن سوف تكون هناك نتائج إيجابية للجميع. ح�
كات الطبيعية. ولكن، يحدث أك±² Ô²لهية. أدعو ذلك ال Ó©ا � �ßإيجابية إذا خضعوا للقوان

كات  Ô²الروحية. أدعو ذلك ال � �ßالمعجزات تحدث، عندما نتبع القوان ، ح� من ذلك بكث�²

الفائقة للطبيعة.

يَماَن ِÓ©َى أَن� ا َ
� (يعقوب ٢: ٢٢): «َف²

إن الثقة والطاعة يدُعمان واحدهما ا©Þخر. نقرأ ��

� ´ تعزز الطاعة، كما أن الطاعة 
يَماُن.» إن الثقة �� ِÓ©َعِمَل َمَع أَْعَماِلِه، َوِبا̈©َْعَماِل أُْكِمَل ا

.´ �
تعزز الثقة ��

� ع¾قة 
أود أن أكرر اقتباس مناسب من «دينيس سميث»: «عندما يعيش الشخص ��

� الطاعة تلقائياً من القلب، دون بذل أي 
وثيقة مع ´ من خ¾ل الروح القدس، حينئذ تأ�

� التفك�² بها.»١٢١
جهد ��

عندما نفهم الطاعة بشكل جيد، حينئذ سوف ندرك بشكل أفضل الت1يح الرائع 

� المزام�² (خاصة مزمور ١٩ ومزمور ١١٩) عن ناموس ´. والذي يظهر من خ¾له أن 
��

الخ¾ص، والفداء، والناموس مرتبطون ببعضهم البعض. فالشخص الُمخّلص سوف 

� قلبه، سوف 
م ناموس ´، ومن خ¾ل حياته مع الروح القدس وبوجود يسوع �� يح²

، كتاب 1، ص. 21، 22 �
ستعداد للمجئ الثا�� Ó¾121 دينيس سميث، أربعون يوماً: ص¾ة وتأم¾ت ل
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يطيع بكل Áور. أؤمن أن المسيحيون الجسديون © يمكنهم فهم الت1يحات الموجودة 

ونها مبالٌغ فيها. ومن ناحية أخرى، يمكن للمسيحي الروحي أن  Ô²مزمور ١١٩. ربما سيعت �
��

. يتعاطف مع ما كتبه كاتب المزام�²

� مطاليبه عن  �ßالنور الذي يرسله́  لنا يوماً بعد يوم، مطيع �
: «إذ نس�² �� نا́  Ô²يخ

� المسيح.»١٢٢
طيب خاطر، فسوف ينمو اختبارنا ويتسع ح� نبلغ ملء قامة الرجال والنساء ��

كم من الطاعة يتوقع Ñ مّنا؟

ّ؟ القيل، أم الكث�² أم الطاعة الكاملة؟ �
كم من الطاعة يريد يسوع أن يحقق ��

þصحراء مديان، أوكل لمو �
� (خروج ٤: ٢٤ – ٢٦). ��

�� þحياة مو �
يوجد مثال واضح ��

� طريقهم إ� مديان [إ� م1] 
مسؤلية قيادة شعب إÁائيل للخروج من أرض م1. «و��

تلقى موþ إنذاراً مرعباً مخيفاً بغضب ´ عليه، فقد ظهر له م¾ك يهدده كما لو كان 

� الحال. ومع أنه لم يقدم له أي إيضاح، إ© أن موþ أدرك أنه قد غفل أحد 
سيهلكه ��

مطاليب ´، فلكونه خضع لتحريضات زوجته أهمل إجراء فريضة الختان ©بنه ا©̈صغر.» 

ه.  � س�²
تم ختان الطفل الصغ�² عØ الفور. «... وبعد ذلك سمح ´ لموþ بالتقدم ��

إن موþ بذهابه إ� فرعون كان ©بد من أن يُعرض نفسه لخطر جسيم، و© يمكن أن 

� أمان ما ظل مهم¾ً لواجب 
، ولكنه لم يكن �� � �ßتُحفظ نفسه ما لم يحرسه الم¾ئكة القديس

� هذه الحالة © يمكن للم¾ئكة أن يحرسوه.»١٢٣
معلوم كهذا، ̈©نه ��

� كتاب ا©Þباء 
يوجد المزيد عن الدرس الذي يمكن استخ¾صه من هذه القصة ��

� وقت الضيق الذي سيسبق مجئ المسيح سيحفظ م¾ئكة السماء جماعة 
وا̈©نبياء: «و��

يعة ´ ف¾ أمان له. ولن يستطيع الم¾ئكة حينئذ أن يحرسوا  ±Á ا̈©برار. أما من يتعدى
أولئك الذين يغفلون أيا من أوامر ´.»١٢٤

إن حفظ وصايا ´ بأكملها يضمن لنا الحماية، والسعادة، والراحة. نعرف أن آدم 

� ذلك إجابة 
وحواء اضطرا إ� الخروج من جنة عدن بسبب خطية واحدة. أعتقد أن ��

واضحة عن سؤال كم من الطاعة يتوقع ´ مّنا. من الواضح أن الرب يتوقع مّنا الطاعة 

� اعتبارنا أن يسوع يحقق تلك الطاعة فينا، وأنها لمصلحتنا بالكامل. 
، إذ نضع �� ¨ ±þ كل �

��

يته هنا عØ هذه ا̈©رض. كان  ±íب �
يريد يسوع أن يتمم إرادة ´ فينا، تماماً كما فعل ��

 «. � � َوَسِط أَْحَشا̈�ِ ِ
يَعُتَك �� ِ َ ±Áرُْت، َو ِÁُ ي هو: «أَْن أَْفَعَل َمِشيَئَتَك يَا ِإلِهي ±íموقفه الب

...» (يوحنا ١٥: ١٠). � ِÔ�َأَنَا َقْد َحِفْظُت َوَصايَا أ �ñ
(مزمور ٤٠: ٨). قال يسوع لت¾ميذه، «َكَما أَ��

122 إلن ج. هوايت، رسائل للشباب، ص. 15، 16
نبياء، ص. 220، 221

¨
باء وا©

Þ
123 إلن ج. هوايت، ا©

124 أع¾ه، ص. 221
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ضافة إ� ذلك، إذا كانت الطاعة الكاملة تجلب السعادة التامة والحياة ا©̈فضل هنا  Ó©با

كات. كل من يوجد، أو  Ô²الطاعة معناه ضياع ال �
ق¾ل �� Ó©ا̈©بدية، فمع�� ذلك هو أن ا �

و��

� كل  �ßملكوت ´ سوف يطيع ´ بفرح. يضمن ذلك المحبة وا©نسجام ب �
سوف يوجد ��

المخلوقات.

أفكار ختامية

يلخص لنا (إرميا ٧: ٢٣) ذلك الموضوع بأكمله. أُعطيت تلك الكلمات لشعب إÁائيل أثناء 

� ِ
وا �� ُ � َفأَُكوَن َلُكْم ِإلًها، َوأَنُْتْم تَُكونُوَن ِ�� َشْعًبا، َوِس�² ِ

خروجهم من م1. «اْسَمُعوا َصْو�

ُكلñ الط�ِريِق ال�ِذي أُوِصيُكْم ِبِه ِلُيْحَسَن ِإَلْيُكْم.»

أعطانا ´ هنا وعداً ثميناً. ما الذي يعد به ´ إذا أطعنا كلمته؟ «َفأَُكوَن َلُكْم ِإلًها، 

َوأَنُْتْم تَُكونُوَن ِ�� َشْعًبا» ولكنه يضيف أنه علينا أن نستمر إ� النهاية من أجل مصلحتنا. 

� ص¾تنا من أجل قلب ُمطيع.
يمكننا استخدام هذه ا©Þيات كوعد ��

ماذا حدث للرسول يوحنا؟

� كتاب 
� حياة يوحنا، تلميذ يسوع. نقرأ ��

يمان �� Ó©يمكننا أن نرى الثمار الرائعة لطاعة ا

� المسيح، وتقّوت يوماً فيوماً إ� أن نö نفسه 
طريق الحياة: «فارتكزت عواطفه ��

� قالبه. وليخلق فيه 
� حب سيده العظيم. فسّلم طبيعته الحادة إليه ليُصبها ��

واستغرق ��

اً كام¾ً شام¾ً. إن هذه النتائج ت¾زم  بالروح القدس قلباً جديداً. وليغ�² بمحبته صفاته تغي�²

� القلب ومحبته تُخضع النفس. فتنمو 
أكيداً عØ إتحاد بالمسيح. فم� حل المسيح ��

ا©̈فكار إ� السماء وتعلو الرغائب إ� ´.»١٢٥

«لقد قرر الرب أن كل نفس تُطيع كلمته سوف تحصل عØ سعادته، وس¾مه، وقوته 

وا السعادة  Ô²ل�� يخت ��ßهي أن يجتهد كل المؤمن �
� وص¾�

الحافظة باستمرار.»١٢٦ إن رغب�

يمان. ليغدق علينا الرب انتصارات عظيمة من خ¾ل  Ó©العظيمة الناجمة عن الطاعة با

ا ال�ِذي يَْصَنُع َمِشيَئَة ´ِ  يمان عن طريق يسوع المسيح والروح القدس. «َوأَم� Ó©الطاعة با

َفَيْثُبُت ِإَ� ا̈©َبَِد.» (١يوحنا ٢: ١٧).

ْهِر َوا̈©َبَِد َعØَ َخاِئِفيِه ... ِلَحاِفِظي َعْهِدِه َوَذاِكِري َوَصايَاُه ا رَْحَمُة الر�بñ َفِإَ� الد� «أَم�

ِلَيْعَمُلوَها.» (مزمور ١٠٣: ١٧، ١٨).

125 إلن ج. هوايت، طريق الحياة، ص. 63
، 1999)، ص. 53 ±íماكن السماوية، (نامبا، إيداهو: باسيفيك برس للن

¨
� ا©

126 إلن ج. هوايت، ��
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الفصل الرابع        الطاعة من خ�ل يسوع٩٤

� الطاعة
نريد أن نسمع عن خطوة عظيمة ��

� عائلة أدفنتستية. 
الروح القدس يُقنع مجرم هارب عÈ العودة للسجن. ُولدت ��

ّ بالسجن لمدة ٤٣ عاماً بتهمة  �Øعام ٢٠١٦ ُحكم ع �
. و�� ±íسن التاسعة ع �

تعمدت ��

� مارس (أذار) 
� السجن. تمكنت من الهرب من السجن ��

� ا©Þن عامي الخامس ��
�Dقتل. أق

�
� كتاب خطوات نحو نهضة شخصية، ��

٢٠١٧. بعد السبت ا̈©ول، تقابلت مع امرأة أعطت��

، قرأت الكتاب  �
يت الكتاب من مكتبة كنيسة ا©̈دفنتست. لدهش� � التا�� اش² �ßثن Ó©يوم ا

� – بدون 
� نفس ا©̈سبوع. شعرت بالفراغ الداخ�Ø الذي عانيت منه طوال حيا�

بالكامل ��

� أكتوبر 
� بأكملها بعد ذلك ليسوع. عدت مرة أخرى للسجن ��

الروح القدس. كرست حيا�

� ا©̈مر هو أن محاكم� تُجرى ا̈©ن أمام 
ّ بتهمة الهروب. وأفضل ما �� �Ø٢٠١٨. لم يحكم ع

اً واقتنعت  ´ القدير. قدمت إلتماساً للمحكمة الُعليا. بعد قراءة هذا الكتاب، بوركت كث�²

تماماً بأنه: «© توجد حالة ميؤس منها عند ´. أقود ا̈©ن خدمة الص¾ة. وتم توزيع 

ين منهم.  � سجن «باراواجي». لمس الكتاب حياة الكث�²
� هنا �� �ßالمسجون Øالكتاب ع

� أستطيع أن أخدم إلهي وُمخل�D يسوع المسيح. لقد كان و© يزال بركة 
أنا سعيد ̈©ن��

١٢٧«. عظيمة ��

� حكمتك المتناهية، وقوتك الفائقة ومحبتك العظيمة 
ص¦ة: «آبانا، نشكرك ̈©نك ��

ء  �
±þ أفضل حياة ممكنة. لقد خلقت كل Øرشاد الكامل لنا ل�� نحصل ع Ó©أتحت ا

� الثقة 
لصالحنا. أريد أن أمجدك وأن أشكرك من أجل ذلك. من فضلك امنح��

. � �ßخضوع وطاعة.» أم �
�� � Ôء بكل قل� �

±þ كل �
� ل�� أتبعك ��

� ُطرقك وساعد��
التامة ��

�  www.steps-to-personal-revival.info - اختبارات
127 إختبار # 91 ��
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�
  الطاعة من خ¾ل يسوع  |  الفصل الرابع، الجزء الثا��

دليل التأم¦ت الشخصية والنقاش

� ذلك أعمالنا؟
لهي الذي يتم فينا، بما �� Ó©العمل ا �

١. ما هو دورنا ��

يمان ومجرد قبول الحق؟ Ó©ا � �ß٢. ما هو الفرق ب

٣. م� يكون قبولنا أمراً هاماً؟

٤. لماذا تعتÔ² الطاعة بركة عظيمة لنا؟

وقت الص¦ة الخاص بنا

� الص¾ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ±íاتصل ب ٠

يكك. ±Á قم بالص¾ة مع ٠

لهي..١ Ó©العمل ا �
ل�� نكون عØ علم بدورنا ��

يمان الحقيقي ومجرد قبول الحق..٢ Ó©ا � �ßمن أجل الحكمة ل�� نفرق ب

تبة عليها..٣ كات الم² Ô²يمان وال Ó©من أجل طاعة ا

� قيادة ´ ومبادئه..٤
من أجل الثقة التامة ��

Abide in Jesus-AR.indd   95 29/06/2021   5:31 PM



الفصل الخامس        إيمان جَذاب بواسطة يسوع٩٦

الفصل الخامس – الجزء ا̈©ول

إيمان جّذاب
بواسطة يسوع

كيف ميكن للوحدة بني املؤمنني أن تتحقق؟
ما اذلي يعل إمياننا جَذاابً لعائالتنا وللعامل؟

ما يه التغيريات اليت تمت بداخلنا وتعلنا شهوداً؟
كيف ميكن للهنضة أن تقود إىل الكرازة؟

� الص¾ة خ¾ل مبادرة ا̈©ربعون يوماً: «أتوق إ� إيمان جّذاب ل�� يتبع أبنا̈��
ي�� �� ±Á قال

المسيح أيضاً.»

استطاعت «ماري جونز»، فتاة من «ويلز» أن تذهب مرة واحدة كل أسبوع إ� عائلة 

ة وح� سن الخامسة  ±Áبعيدة لقراءة الكتاب المقدس معهم. قامت بذلك من سن العا

عí± من عمرها. لقد كانت تحب الكتاب المقدس من كل قلبها. وكانت تقوم بالكث�² من 

اء كتاب مقدس خاص بها. ادخرت كل  ±íل �
ا̈©عمال ا©Óضافية ل�� تحصل عØ المال الكا��

قرش حصلت عليه لمدة ست سنوات.

ون  ±íمشت ماري حافية لمسافة خمسة وع ، ±íبت من سن السادسة ع عندما اق²

ها القس أنه © يزال  Ô²ي منه الكتاب المقدس. أخ مي¾ً ل�� تقابل القس الذي سوف تش²

� البكاء بمرارة. سألها 
، ولكنه وعد أشخاص آخرين بهما. بدأت ماري �� � �ßمقدس � �ßلديه كتاب

ي كتاباً مقدساً.  ته كيف ادخرت النقود لمدة ستة أعوام ل�� تش² Ô²فأخ . القس لماذا تب��

لم يقو القس عØ رفض طلبها، وسمح لها بالحصول عØ كتاب مقدس. بعدئذ، ذهبت 

لها وقلبها ممتØ̈ فرحاً. � ماري إ� م�²

يمان جّذاباً لهذه الفتاة؟ Ó©هل كان الكتاب المقدس جّذاباً لها؟ هل كان ا

� عام ١٨٠٠. وقد أبهر هذا ا©Óختبار القس بشدة ح� أنه 
وقعت أحداث هذه القصة ��
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يطانية  Ô²تأسيس أول دار كتاب مقدس عالمية، دار الكتاب المقدس ال �
اتخذ خطوات ��

وا©̈جنبية. بعدها تأسست ديار متعددة للكتاب المقدس.

ة أحبت الكتاب المقدس بشدة ح� أنها كرّست  كل هذا كان بسبب أن فتاة صغ�²
ٌ قوي.١٢٨ يمان الجّذاب له تأث�² Ó©حياتها للحصول عليه. إن ا

مع�	 جّذاب

نتباه، محبوب، مدهش، أو  Ó¾ملفت ل ¨ ±þ أنه Øالجّذاب ع ¨ ±öتُعرف القواميس ال

مرغوٌب فيه. من © يريد أن يكون له إيماناً كهذا؟ أعتقد أن كل من يفكر با©̈مر، سوف 

� أن يكون لديه إيمان جّذاب ومدهش.
يرغب ��

يمان؟ وكيف يبدو؟ ÌÅهذا ا �
� أن أرغب �	

كيف يمكن�	

يمان أساساً ثابتاً للحياة.	 Ó©بد أن يمنح هذا ا©

©بد أن يكون مبنياً عØ الحق، وليس عØ الباطل وا̈©كاذيب.	

©بد أن يكون مبنياً عØ إع¾ن إلهنا المحب، ك�Ø الحكمة، وأ© يكون مدمجاً مع 	

، ل�� يكون إيماناً نافعاً لنا. ±íتعاليم من صنع الب

ة.	 ©بد أن يكون مقنعاً تماماً وأن يجلب سعادة كب�²

©بد أن يجلب مزايا محددة لحياتنا الخاصة.	

� المرض، والضغوطات 	
� الظروف الصعبة – ��

©بد أن يكون قادراً عØ تعضيدي ��

والموت.

� ا̈©بدية.	
©بد أن يشتمل عØ الرجاء ��

يمان الجّذاب ©بد أن يكون له تأث�² Ó©كل هذه النقاط تتعلق بما يحدث بداخلنا. ولكن ا

� الص¾ة: «أتوق إ� إيماٍن جّذاب ل�� يتبع أبنا̈�� المسيح أيضاً.»
ي�� �� ±Á قال . �

إضا��

	 Øبالحصول ع � �ßهم إ� أن يكونوا مهتم يمان الجّذاب ©بد أن يقود أحباءنا وغ�² Ó©ا

يمان ̈©نفسهم. Ó©هذا ا

يمان الجّذاب؟ ÌÅما الذي يعنيه ا

يمان الجّذاب هو المسيحية الروحية – الحياة مع يسوع المسيح فينا من خ¾ل الروح  Ó©ا

َ َمْجِدِه، أَْن تََتأَي�ُدوا  ْ يُْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغ�� القدس. علينا أن نتذكر ا©Þية الكتابية التالية: «ِلَ��

128 مقتبس من ويكيبديا، «ماري جونز»
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الفصل الخامس        إيمان جَذاب بواسطة يسوع٩٨

ُلوَن ñُقُلوِبُكْم، َوأَنُْتْم ُمَتأَص � ِ
يَماِن �� ِÓ©نَْساِن اْلَباِطِن، ِلَيِحل� اْلَمِسيُح ِبا ِÓ©ا � ِ

ِة ِبُروِحِه �� ِباْلُقو�

ْ تَْمَتِلُئوا ِإَ� ُكلñ ِمْلِء ´ِ.» (أفسس ٣: ١٦، ١٧، ١٩). ِة... ِلَ�� � اْلَمَحب� ِ
ُسوَن �� ñَوُمَتأَس

نا ا©Þيات أن روح ´ يقوينا وأن المسيح يحل فينا وأنه سوف يُعلن عن طبيعته  Ô²تخ

الُمحبة فينا. يحررنا ذلك من عبودية النفس. نختÔ² الحرية المجيدة لكوننا أبناء ´.

.» (يوحنا  � ِÔ� �©ِب ِإÞ©ِإَ� ا � ِ
يقول يسوع: «أَنَا ُهَو الط�ِريُق َواْلَحقò َواْلَحَياُة. َلْيَس أََحٌد يَأْ�

ّ بالروح القدس، فإنه سيكون أيضاً سبي�Ø إ� ´، وُمرشدي إ� �
١٤: ٦) عندما يحل يسوع ��

الحق. سيكون هو الطريق إ� الحياة ا©̈فضل. 

يمان الجّذاب؟ ÌÅكيف يُعرف يسوع ا

� بس¾م  �ßتحدث يسوع عن شعور بالرضاء © يمكن ̈©ي إنسان أن يمنحه. إنه شعور دف

� قلوبنا. © يعتمد ذلك 
، ̈©ن إله المحبة والس¾م قد ُسمح له أن يسكن �� � �ßوسعادة حقيقي

عØ الظروف الخارجية، ولكنه، يعتمد عØ ثقتنا وإيماننا كأطفال بقوة ´. كتب بولس 

ْ تَْمَتِلُئوا ِإَ� ُكلñ ِمْلِء ´ِ.» (أفسس ٣: ١٩). الرسول إ� أتباع يسوع: «ِلَ��

� قلوبنا، هذا ما نريده، «َفِإن�ُه ِفيِه يَِحلò ُكلò ِمْلِء ال¾�ُهوِت َجَسِديyا. َوأَنُْتْم
حلول يسوع ��

٢: ٩، ١٠). هذا هو الهدف  �þِريَاَسٍة َوُسْلَطاٍن.» (كولو ñَمْمُلوُؤوَن ِفيِه، ال�ِذي ُهَو َرأُْس ُكل

� هذه الحياة. إن ذلك هو ما يريد ´ أن يعطيه لنا بدافع محبته العظيمة.
ا©̈سمى لنا ��

ت المرأة عند ب²̈ يعقوب هذه المحبة. استخدم يسوع مثا©ً من الحياة اليومية  Ô²اخت

�
� تلك ا̈©يام من أهم ا©̈شياء ال�

ل�� يُظهر لنا كيفية اشباع هذا ا©شتياق. كان الماء ��

� إ� «يَْنُبوَع َماٍء يَْنَبُع ِإَ� َحَياٍة أَبَِدي�ٍة.» (يوحنا ٤: ١٤)، 
نسان. من خ¾ل يسوع نأ� Ó©يحتاجها ا

ب من هذا النبع ونروي اشتياقنا. ±íأنه يمكننا أن ن �
مما يع��

� الحقيقة هو اشتياق 
جميع الناس يتوقون إ� السعادة. ولكنهم © يُدركون أن ا©̈مر ��

� ِ
إ� ع¾قة شخصية مع ´، ̈©نه بحسب (الجامعة ٣: ١١): «َوأَيًْضا َجَعَل [´] ا̈©َبَِدي�َة ��

� قلبه، بحسب 
َقْلِبِهِم» كل من لم يحصل عØ ع¾قة وثيقة مع ´ سوف يشعر بفراٍغ ��

جم]. نتيجة لذلك، يشعر الناس با©حتياج  � باسكال» [عالم رياضيات فرن�ö – الم² «بل�²

للمزيد والمزيد.

� حياة من 
يدعونا يسوع ل�� يكون لنا إيمان فيه، وأن نثق به. وستكون النتيجة واضحة ��

» (يوحنا ٧: ٣٨). ستكون حياتهم فّياضة،  يقوم بذلك، ̈©نه «تَْجِري ِمْن بَْطِنِه أَنَْهاُر َماٍء َحي0

� تقوية ا©Þخرين. 
وسيكون لهم جاذبية قوية، كما سيكون لهم تأث�² كب�² ��

�
� هذه الدنيا وحياة رائعة © يمكن تصورها ��

يمان الجّذاب هو حياة غنية ومكتملة �� Ó©ا

الحياة ا̈©بدية.
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� يجذب انتباه اúÅخرين
	Þأن إيما Ñ نا كلمة Ð�تخ

� (يوحنا ١٧: ٢٠ – ٢٣): «َوَلْسُت أَْسأَُل ِمْن أَْجِل هُؤ©َِء َفَقْط، بَْل
دعونا نقرأ ص¾ة يسوع ��

� ِبَك¾َِمِهْم، ِلَيُكوَن اْلَجِميُع َواِحًدا، َكَما أَن�َك أَنَْت أَيòَها ا©Þُب ِÔ� أَيًْضا ِمْن أَْجِل ال�ِذيَن يُْؤِمُنوَن

.  َوأَنَا َقْد أَْعَطْيُتُهُم � ِ
� َوأَنَا ِفيَك، ِلَيُكونُوا ُهْم أَيًْضا َواِحًدا ِفيَنا، ِلُيْؤِمَن اْلَعاَلُم أَن�َك أَرَْسْلَت�� � ِ

��

َ � �ßِل � ِلَيُكونُوا ُمَكم� � ِ
، ِلَيُكونُوا َواِحًدا َكَما أَن�َنا نَْحُن َواِحٌد. أَنَا ِفيِهْم َوأَنَْت �� � ِ

اْلَمْجَد ال�ِذي أَْعَطْيَت��

«. � ِ
، َوأَْحَبْبَتُهْم َكَما أَْحَبْبَت�� � ِ

ِإَ� َواِحٍد، َوِلَيْعَلَم اْلَعاَلُم أَن�َك أَرَْسْلَت��

صØ يسوع ل�� يكون أتباعه متحدين عØ مدى العصور. وبناءاً عØ ذلك، فإن يسوع 

. لم يُصل يسوع من أجل اتحادنا ل�� نشعر بالسعادة من  �Øمن أجلك ومن أج �Øيُص

كة وأن نُساعد بعضنا البعض وحسب، ولكنه أقر بأن إتحاد ت¾ميذه سوف  ±íخ¾ل ال

وا بَْعُضُكْم òًة َجِديَدًة أَنَا أُْعِطيُكْم: أَْن تُِحب � العالم: «َوِصي�
يجذب أَيًْضا انتباه الناس ��

بَْعًضا. َكَما أَْحَبْبُتُكْم أَنَا تُِحبòوَن أَنُْتْم أَيًْضا بَْعُضُكْم بَْعًضا. ِبهَذا يَْعِرُف اْلَجِميُع أَن�ُكْم

نا يسوع بأنه من خ¾ل  Ô²بَْعًضا ِلَبْعٍض." (يوحنا ١٣: ٣٤، ٣٥) يخ �تَ¾َِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحب

وحدة الت¾ميذ سوف يؤمن العالم ويعرف ا©̈مور الث¾ثة الهامة التا�� ذكرها.

ما الذي يدركه العالم فينا؟

� وداخل .١ �ßدائرة المؤمن �
سوف يعرف العالم أننا ت¾ميذ المسيح من خ¾ل المحبة ��

� الت¾ميذ  �ßذلك أن العالم يراقبنا. فسُيدرك العالم أن سلوك المحبة ب �
الكنيسة. يع��

�هو نتيجة لع¾قتهم بيسوع («ِبهَذا يَْعِرُف اْلَجِميُع أَن�ُكْم تَ¾َِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحب

بَْعًضا ِلَبْعٍض.»)

� صفوف ت¾ميذ يسوع، بأن يسوع مرسل من .٢ �ßسوف يُدرك العالم، بفضل الوحدة ب

.») كما سيعرف العالم أن يسوع هو الُمخلص  � ِ
´. («َوِلَيْعَلَم اْلَعاَلُم أَن�َك أَرَْسْلَت��

� ت¾ميذه. �ßالُمرسل من ´ بفضل المحبة والوحدانية ب

� العالم سوف يؤمنون بأن ´ يحبهم بفضل سلوك المحبة .٣
من المدهش أن الناس ��

.(«. � ِ
� ت¾ميذه. («َوِلَيْعَلَم اْلَعاَلُم أَن�َك ... أَْحَبْبَتُهْم [أي العالم] َكَما أَْحَبْبَت�� �ßب

� ت¾ميذ يسوع، سوف ١. يُدرك الناس ع¾قة ت¾ميذ  �ßباختصار، من خ¾ل الوحدة ب

يسوع به ٢. يدركون أن يسوع ُمرسل من ´ و ٣. يدركون أن ´ يحبهم. سوف يكون 

� من الروح القدس تجاه بعضهم  �ßيسوع ُمعلناً للعالم من خ¾ل ت1فات ت¾ميذه المملوئ

. إن  � �ßالروحي � �ßالبعض. يمكن ليسوع أن يحقق هذا التأث�² المرغوب من خ¾ل المسيحي

النهضة تقود إ� المرسلية.

Abide in Jesus-AR.indd   99 29/06/2021   5:31 PM



الفصل الخامس        إيمان جَذاب بواسطة يسوع١٠٠

لماذا يتعلم الناس شيئاً ما عن Ñ من خ¦ل السلوك الُمحب لت¦ميذه؟

� النهاية، الجميع مختلفون. لدينا مواهب وقدرات مختلفة، هناك رجال ونساء، شباب 
��

وشيوخ. ولنا خلفيات دراسية وثقافية مختلفة. كما أن لنا طباع، وآراء واختبارات مختلفة. 

� الناس. كما أنها يمكن أن تؤدي إ� �ßخت¾فات عادة إ� التشاحن بÓ©الحياة، تقود تلك ا �
��

العدوانية والتنافس. لذلك يندهش الناس، وينجذبوا إ�، مجموعة من البí± تجمع بينهم 

المحبة والتناغم والتكاتف.

� مجال الزراعة 
� ميونيخ، بألمانيا، قمت بزيارة صديق �� يعمل ��

عندما كنت قسيساً ��

ل  � � م�²
ة يعيشون سوياً �� � الشارع الذي يقطنه عائلة أدفنتستية كب�²

� مدينة قريبة. كان ��
��

: «إن الجميع هنا يندهشون أن هناك خمسة  ، قال �� �
� أدفنتس�

واحد. وإذ كان يعرف أن��

� وبدون أية خ¾فات.» لقد  �ßبيت واحد منسجم �
ون شخصاً يعيشون سوياً �� ±íأو ع ±íع

يمان الجّذاب. Ó©ان شيئاً، هذا هو ا أدرك الج�²

ة بألمانيا، بمثال آخر عن هذه  � كنيسة صغ�²
نا «وال² شلوند»، وهو ا©̈ن عضو �� Ô²يخ

� منطقة تغمرها 
الظاهرة: «قبل أن أكون مسيحياً، كنا نود زيارة رومانيا، وانتهى بنا ا©̈مر ��

السيول. كنا © نزال نبعد عن هدفنا بمسافة ٧٥ مي¾ً، ولكننا لم نستطع التقدم. فاستعلمنا 

و».  ، فقادنا إ� عائلة القس «ب�² �
عن الطريق. وبالصدفة تحدثنا مع شخص أدفنتس�

� الليلة معهم، وقبلنا دعوتهم بفرح. خ¾ل هذا الوقت 
�Dدعانا القس وعائلته ل�� نق

� ليسوع وأن أصبح أدفنتستياً. كان ذلك 
الذي قضيناه مع العائلة، قررت أن أسلم حيا�

� كان أفراد ا©Á̈ة يتعاملون بها مع بعضهم البعض – الحياة ا©Á̈ية 
بسبب الطريقة ال�

ت حياة  Ô²المكان، والمناخ الودود، والعبادة العائلية. اخت Øالمتناغمة، والس¾م المهيمن ع

� بشدة. أردت أن أحصل عØ ذلك أيضاً.»١٢٩ كان ذلك إيماناً جّذاباً.
رائعة أدهشت��

ة من الوقت،  برج»، ألمانيا، أنه عØ مدار ف² � � «راج�²
أتذكر أثناء الوقت الذي قضيته ��

� منطقة سكنية معينة، و©حظت أن بيوتهم كانت مملوءة 
قمت بزيارة بعض ا©̈شخاص ��

 ، � �ßاعات. إن ا©̈مر ُمبهج جداً عندما تقوم بزيارة أشخاص مختلف � دائماً بالمشاحنات وال�²

قلوبهم مملوءة بالمحبة.

يمان الجّذاب من كلمة Ñ وحدها؟ ÌÅلماذا ينبع ا

يمان الجّذاب عØ كلمة ´ وحدها – أي العهدين القديم والجديد. Ó©يعتمد ا

، َكَما َقاَل اْلِكَتاُب.» (يوحنا ٧: ٣٨)، كان يقصد العهد  � ِÔ� عندما قال يسوع: «َمْن آَمَن

ح يسوع ا©̈مر  ±Á .القديم، إذ أن كتب العهد القديم كانت هي فقط الموجودة آنذاك

ج (ألمانيا) Ô²بادن – روتم �
�� ��ßدفنتست السبتي

¨
129 مجلة أخبار العمل لكنيسة ا©

Abide in Jesus-AR.indd   100 29/06/2021   5:31 PM



١٠١

� العدد 
� (يوحنا ١٧: ١٤): «أَنَا َقْد أَْعَطْيُتُهْم َك¾ََمَك» و��

بشكل أكÔ² عندما تحدث عن ا©Þب ��

َك. َك¾َُمَك ُهَو َحٌق.» ñَحق � ِ
ْسُهْم �� ñ١٧ يقول: «َقد

يمان  Ó©أما ا . ±íالعالــم تقــود إ� إله واحد أو عــدة ألهه من ُصنع الب �
كل الديانــات ��

. وحيث  � Ô�يمان الكتا Ó©الوحيــد الُملهــم مــن ´، والذي أُعلن عنه مــن ِقبل ´ ذاته، هو ا

ء لخدمتنا. وعليه، فإن  �
±þ الحكمة والقدرة، فقد أســس كل �Øأن ´ محبــة وأنــه ك

�
يمان الجّذاب الوحيد �� Ó©الواقع، إنه ا �

يمان ا̈©ك²± جاذبيــة. �� Ó©هو ا � Ô�يمــان الكتــا Ó©ا

يمــان فهماً صحيحاً للعقائد الكتابيــة وتطبيقها عØ حياتنا بقوة  Ó©العالــم. يتطلــب ذلك ا

© ة العذارى، فإن نصف أعضاء الكنيســة تقريباً ±íالروح القدس. بحســب مثال الع

يمان. Ó©يمتلكون هذا ا

� المسيح، يمكننا أن نختÔ² السعادة والس¾م، وأن يرتوي عطشنا 
من خ¾ل ثقتنا ��

� أن تكون محبته ظاهرة ل¾Þخرين من خ¾ل حياتنا. فذلك 
الروحي المستمر. يرغب ´ ��

يجعل إيماننا جّذاب لهم.

	 الت¦ميذ؟ �̈ كيف يمكن تحقيق الوحدة ب

� الخدمة. يقول يسوع: «َوأَنَا َقْد
� الكنيسة و��

� الزواج والعائلة، ��
يتعلق ا©̈مر بالوحدة ��

، ِلَيُكونُوا َواِحًدا َكَما أَن�َنا نَْحُن َواِحٌد.» (يوحنا ١٧: ٢٢). � ِ
أَْعَطْيُتُهُم اْلَمْجَد ال�ِذي أَْعَطْيَت��

ما الذي أعطاه يسوع لنا؟ المجد.

� الكتاب 
مــا الــذي يعنيه ذلك؟ إن مصطلح المجد يُســتخدم بطرق مختلفة ��

المقدس. أو©ً، يُســتخدم لوصف ُســلطان ´ وعظمته. ثانيا، يُســتخدم لوصف مجد 

الخليقــة، ثالثــا، يُســتخدم لوصف طبيعة محبة ´ الرائعــة. نحتاج أن نُلقي نظرة هنا 

� َمْجَدَك» فيجيبه ´:  ِ
عــØ (خــروج ٣٣: ١٨، ١٩)، حيث يتحــدث موþ إ� ´ قائ¾ً: «أَِر��

اَمَك». � ُقد� ِ
ُ ُكل� ُجوَد� � «أُِج�²

� تتسم بالمحبة والص¾ح. الص¾ح هو المحبة العاملة. 
إن مجد ´ هو صفاته، وال�

يساعدنا ذلك عØ فهم ت1يح يسوع بأنه منحنا مجد ´ ل�� نكون واحداً معه. إن 

ام والثقة. إن طريقة ´  � يصحبها ا©ح²
ط ا©̈هم للوحدة هو المحبة المتبادلة، وال� ±íال

»، محبة  � Ô�ية من خ¾لنا، وبالتحديد المحبة «ا̈©غا ±íالمرسلية هي أن يُظهر محبته للب �
��

� يتوق ´ أن يشاركها من خ¾لنا.
´. هذه هي المحبة ال�

ا َصل�ْوا ...  بعد انسكاب الروح القدس، قيلت أشياء رائعة عن الكنيسة ا̈©و�: «َوَلم�

وِح اْلُقُدِس، َوَكانُوا يََتَكل�ُموَن ِبَك¾َِم ´ِ ِبُمَجاَهرٍَة.  َوَكاَن ِلُجْمُهوِر ال�ِذيَن òاْمَت̈¾َ اْلَجِميُع ِمَن الر

ٍة َعِظيَمٍة ... َوِنْعَمٌة َعِظيَمٌة َكانَْت َعØَ َجِميِعِهْم.»  آَمُنوا َقْلٌب َواِحٌد َونَْفٌس َواِحَدٌة ...  َوِبُقو�

(أعمال ٤: ٣١ – ٣٣).
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الوحدة ليست تناسخاً

� نفس الوقت، تُحفظ شخصية كل فرد 
الوحدة هي تناغم العقل، والهدف، والمغزى. و��

� بصفات مختلفة.  �ßأشخاص مختلف � �ßحدى. © تلغي الوحدة شخصياتنا. إنها وحدة ب Øع

. � �ßوهذا بالتحديد ما يث�² الدهشة بشدة: إتحاد أشخاص مختلف

تقول إلن هوايت: «فإن أقوى شهادة أن ´ قد أرسل ابنه إ� العالم هي وجود 

� الناس ذوي ا©̈مزجة والميول المتباينة الذين تتكون منهم الكنيسة... �ßتحاد ب Ó©التوافق وا

يمان الذي يمارسه المسيحيون قوة  Ó¾يراقبون ل�� يروا ما إذا كان ل � �ßإن غ�² المؤمن ...

� موضٍع آخر: «فتغي�² الُخلق هو الشهادة الحية لدى 
لتقديس حياتهم.»١٣٠ كما كتبت ��

� القلب.»١٣١
العالم عØ ُسك�� المسيح ��

كيف يمكن تحقيق الوحدة؟

إن وحدة الت¾ميذ يمكن أن تتحقق من خ¾ل حلول يسوع فيهم عن طريق الروح القدس، 

قال يسوع:

(يوحنا ١٧: ٢١): «ِلَيُكونُوا ُهْم أَيًْضا َواِحًدا ِفيَنا.»

«� � ِ
(يوحنا ١٧: ٢٣): «أَنَا ِفيِهْم َوأَنَْت ��

� َوأَنَا ِفيُكْم.» � ِ
(يوحنا ١٥: ٤): «اُثُْبُتوا ��

يوضح الرسول بولس ا©̈مر بهذا الشكل،

١: ٢٧): «ُهَو اْلَمِسيُح ِفيُكْم رََجاُء اْلَمْجِد.» �þكولو)

«.� � ِ
(غ¾طية ٢: ٢٠): «َفأَْحَيا ©َ أَنَا، بَِل اْلَمِسيُح يَْحَيا ��

ّ. و© يمكن لذلك أن يحدث  �
وهكذا، فإن الوحدة ممكنة عندما يحل يسوع فيك و��

بدون ا©مت¾ء من الروح القدس. حينئذ فقط، يمكننا أن نكون «ُلطفاء» نحو بعضنا 
البعض. كتبت إلن هوايت: «ينبغي لنا أن نسعى بجدية ليكون لنا فكراً واحداً وقصداً

¨ أقل من معمودية الروح يمكن أن يوصلنا إ� مثل هذه الحالة. فلنستعد بأن  ±þ © .ًواحدا
نرفض الذات لكيما نقبل الروح القدس ويتم فينا عم¾ً عظيماً...»١٣٢

130 إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، ص. 391
نبياء والملوك، ص. 157

¨
131 إلن ج. هوايت، ا©

)، ص. 318 �
ين الثا�� ±íت) Ô²132 إلن ج. هوايت، ستنالون قوة، 5 نوفم
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� موضٍع آخر: «عندما يتحد شعب ´ بوحدانية الروح القدس، فإن كل 
كما كتبت ��

±þ¾سوف تت ، �
ا�� Ô²واللتان كانتا خطية الشعب الع ، �

الميول الفريسية، وكل الÔ² الذا�

� جسده، وسوف يصبح شعبه 
من القلب. وسوف يكون قالب يسوع عØ كل عضو ��

زقاق جديدة يسكب فيها خمره الجديد، ولن يُشقق الخمر الجديد الزقاق. وسوف يعلن 

� ا©َُ̈مِم، ال�ِذي ُهَو ِ
�� ñ ñíَمْجِد هَذا ال َ ´ الí المكتوم منذ ا̈©زل. سوف يعلن عن «ِغ��

اْلَمِسيُح ِفيُكْم رََجاُء اْلَمْجِد.»١٣٣

133 إلن ج. هوايت، رسائل مختارة، مجلد 1، ص. 386
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الفصل الخامس        إيمان جَذاب بواسطة يسوع١٠٤

وجدوا الوحدة
: «تحتاج إ� شجاعة  �

� منطقتنا. قال أس¾��
� مع مجموعة أخرى ��

نا هذا ا©ختبار الثا�� Ô²اخت

� هذه الكنيسة، ̈©نك سوف تدخل إ� حقل ألغام.» Áيعاً ما أدركنا أن التوتر 
ة �� كب�²

كان شديداً جداً. كان هناك شجار، وانشقاق وجروح وعدم غفران. انفجارات عاطفية 

غ�² منضبطة، وهجمات شخصية غطت مجتمع الكنيسة بأكمله بسحابٍة سوداء. كان من 

� ب²̈ عدم الغفران، ولم يدركوا أنهم غ�²
المؤسف رؤية أعضاء الكنيسة يقعون فريسة ��

لية، تم توزيع كتيب  � قادرين عØ إص¾ح ا©̈مر بأنفسهم. بعد تأسيس مجموعات عبادة م�²

� تلك المجموعات. تفاعل ا̈©عضاء إيجابياً وكانوا 
خطوات نحو نهضة شخصية للدراسة ��

� من أجل هذا الكتاب. �ßممتن

ة أيام  ±íة أيام صوم وص¾ة فردياً. (ع ±íهنا، أيضاً، قام ا̈©عضاء باتباع مبادرة الع

اً، أعلنوا  – ص¾ة وتأم¾ت ©Óختبار معمودية الروح القدس من تأليف دينيس سميث) وأخ�²

� الرابعة 
� ككنيسة. ُعقد ا©Óجتماع مرة أخرى �� �ßاتباع تلك المبادرة مجتمع �

عن رغبتهم ��

، وبالتدريج انضم المزيد، وأصبح  � �ßك � البداية، لم يكن هناك الكث�² من المش²
صباحاً. ��

هناك مناخاً روحياً رائعاً يعمه الس¾م. كنا نشعر بعمل ´. لقد أعد الكنيسة بطريقة 

� كان من الصعب اتخاذها، خطوة الغفران الحقيقي. 
معجزية ©تخاذ الخطوة النهائية ال�

وتدريجياً، سقطت ا©̈سوار، وابتدأ الجميع يتوسلون من أجل الغفران. آخرون تحدثوا 

ة مع من كانوا عØ خ¾ف معهم، وطلبوا منهم المغفرة. تعانقوا جميعاً. وانهمرت  ±Áمبا

قة مرة أخرى، وعادت المحبة إ� قلوبهم. إنها دائما  ±íدموعهم. غدت الوجوه العابثة م

ها. ´ وحده يمكنه أن يقود الناس من خ¾ل الروح القدس.  Ô²تجربة رائعة ل�� نراها ونخت

هناك أمل ح� لحقول ا̈©لغام.

القس: ف. هـ وزوجته، # ٨٥ ب
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١٠٥

إيمان جَذاب بواسطة يسوع  |  الفصل الخامس، الجزء ا̈©ول

دليل التأم¦ت الشخصية والنقاش

يمان الجّذاب؟ Ó©١. ما الذي يعنيه مصطلح «جّذاب»؟ ما هو ا

� الكتاب المقدس؟
يمان الجّذاب �� Ó©٢. أين يمكننا أن نقرأ عن هذا ا

� حياتنا بطريقة عملية؟
يمان �� Ó©٣. كيف يمكن إظهار هذا النوع من ا

؟ � �ßالمؤمن � �ß٤. ما الذي يدركه الناس عندما يرون الوحدة ب

وقت الص¦ة الخاص بنا

� الص¾ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ±íاتصل ب ٠

يكك. ±Á قم بالص¾ة مع ٠

من أجل إيمان جّذاب، والذي يمكن أن يكون بركة لنا و©Þخرين..١

� حياتنا اليومية..٢
يمان �� Ó©من أجل الحكمة ل�� نرى أين نفتقر لهذا ا

� حياتنا..٣
�� � ßيمان المف Ó©من أجل قيادة ´ والقوة ل�� نتيح المجال لهذا ا

� لعمل ´ فيهم..٤ �ßيكونوا متاح ل�� يُشجع إيمانك ا©Þخرين ح�

ل�� يحل المسيح فينا ول�� يكون مرئياً باستمرار..٥
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الفصل الخامس        إيمان جَذاب بواسطة يسوع١٠٦

�
الفصل الخامس – الجزء الثا��

ما يه التغيريات اليت تمت بداخلنا وتعلنا شهوداً؟
كيف ميكن للهنضة أن تقود إىل الكرازة؟

ّ؟ �
كيف يحل المسيح �	

َ َمْجِدِه،  ْ يُْعِطَيُكْم ِبَحَسِب ِغ�� � (أفسس ٣: ١٦، ١٧): «ِلَ��
حاً لذلك �� ±Á يمكننا أن نجد

� ُقُلوِبُكْم. َوأَنُْتْم ِ
يَماِن �� ِÓ©نَْساِن اْلَباِطِن، ِلَيِحل� اْلَمِسيُح ِبا ِÓ©ا � ِ

ِة ِبُروِحِه �� أَْن تََتأَي�ُدوا ِباْلُقو�

ِة» كما ©حظنا من قبل، يحل المسيح فينا عن طريق الروح  � اْلَمَحب� ِ
ُسوَن �� ñُلوَن َوُمَتأَس ñُمَتأَص

ُد يَْوًما َفَيْوًما» (٢كورنثوس ٤: ١٦)، فمن المهم أن  القدس. وحيث أن إنساننا الباطن «يََتَجد�

يمان – من ا©̈فضل أن نطلب بوعود  Ó©كل صباح وأن نطلب منه با �
نجدد تسليمنا ليسوع ��

فراد مع المسيح تقود إ�
¨

مثل (لوقا ١١: ١٣) ل�� نمتØ̈ من الروح القدس.١٣٤ إن وحدة ا©

� المسيح» هو أساس الوحدة.
تقارب ت¾ميذه بعضهم لبعض. وهكذا فإن «كوننا ��

� من خ¾ل حلول يسوع فيهم  �ßتلك هي عطية [الوحدة، ا©تحاد]، ُمنحت للمؤمن»
[يوحنا ١٧: ٢٢، ٢٣] ... ولذلك، فإن الوحدة تبدأ من كل فرد.»١٣٥

� الذي يُحدثه حلول يسوع فينا؟�ما هو التأث

ات رئيسية لحلول يسوع فينا: ثمار الروح القدس، المواهب الروحية،  هناك ث¾ثة تأث�²

والقدرة عØ الشهادة.

الثمار والمواهب الروحية هامان من أجل تحقيق الوحدة. ومن ثم، يؤثر هذان 
طاً مسبقاً ±Á يمان هو Ó©المجال الثالث: شهادتنا عن يسوع. إن قبولنا ا Øالمجا©ن ع

� يد ´ لجذب غ�²
لشهادتنا ووحدتنا كت¾ميذ. فيكون السلوك الناجم عن ذلك أداة ��

ْ كاء مع يسوع، ̈©نه جاء «ِلَ�� ±Á وتأهيلنا للشهادة. ومن خ¾ل شهادتنا نصبح � �ßالُمخلص

يَْطُلَب َويَُخلñَص َما َقْد َهَلَك.» (لوقا ١٩: ١٠).

َماِء،  ُب ال�ِذي ِمَن الس�
Þ

َدًة، َفَكْم ِباْلَحِريñ ا© ñاٌر تَْعِرُفوَن أَْن تُْعُطوا أَْوَ©َدُكْم َعَطايَا َجي َْ ±Áَ(لوقا 11: 13)  «َفِإْن ُكْنُتْم َوأَنُْتْم أ 134
وَح اْلُقُدَس ِلل�ِذيَن يَْسأَُلونَُه؟» òيُْعِطي الر

2012 ( �
ين الثا�� ±íت) Ô²135 دليل دراسة الكتاب المقدس، 21 نوفم
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١٠٧

دعونا نُلقي نظرة مكثفة عØ هذه النواحي الث¾ث.

ٌة، َفَرٌح، َس¾ٌَم، ُطوُل أَنَاٍة، ُلْطٌف، َص¾ٌَح، ِإيَماٌن،  وِح َفُهَو: َمَحب� òا ثََمُر الر ١. ثمار الروح. «َوأَم�

� الحياة اليومية؟ 
ٌف.» (غ¾طية ٥: ٢٢، ٢٣) تلعب هذه الصفات دوراً هاماً �� òَوَداَعٌة، تََعف

�
� مجموعات التلمذة، و��

� الزواج والعائلة، و��
وط مسبقة هامة من أجل الوحدة �� ±Á فهي

الكنائس والكرازات.

يتحدث بولس الرسول عن ا©̈همية العامة لثمرة واحدة، وهي إع¾ن طبيعة ´ فينا. نقرأ 

ُسوَن ñُلوَن َوُمَتأَس ñُقُلوِبُكْم، َوأَنُْتْم ُمَتأَص � ِ
يَماِن �� ِÓ©(أفسس ٣: ١٧، ١٨): «ِلَيِحل� اْلَمِسيُح ِبا �

��

� اللغة 
� يتحدث عنها بولس الرسول هنا هي ثمرة المحبة. و��

ِة.» إن الثمرة ال� � اْلَمَحب� ِ
��

� تطلب 
». هذه المحبة هي طبيعة ´. إنها المحبة غ�² ا̈©نانية ال� � Ô�اليونانية تُدعى «آغا

: �Øح «إيفا فون تييل وينكلر» ثمرة محبة ´ كما ي ±íنسان. ت Ó©وا V ما هو أفضل

السعادة هي المحبة الُمبهجة.	

الس¾م هو المحبة الباقية.	

طول ا©Þناة هي الحفاظ عØ المحبة.	

اللطف هو المحبة الُمشّعة.	

الص¾ح هو المحبة العاملة.	

يمان هو المحبة الواثقة.	 Ó©ا

© تطلب ما لنفسها.	 �
الوداعة هي المحبة ال�

التعفف هو المحبة الطاهرة.	

� تُنتج كل هذه الصفات الروحية هي ثمرة المحبة. 
أعتقد أنه من الواضح أن الثمرة ال�

نا إلن  Ô²صيغة الجمع. تُخ �
� صيغة المفرد وليس ��

ولذلك، فإن الحديث عن الثمرة هو ��
هوايت عن هذه الصفات قائلة: «فتغي�² الخلق هو الشهادة الحية لدى العالم عØ ُسك��

� القلب.»١٣٦
المسيح ��

 Øخر الذي يصنعه حلول يسوع فينا هو الحصول عÞ©٢. مواهب الروح. إن التأث�² الهام ا

� (١كورنثوس ١٢) يقارن بولس الرسول 
المواهب الروحية. لقد أعطانا ´ مواهب متعددة. ��

ة ومختلفة.  ي. يتكون الجسد من أعضاء كث�² ±íوالجسد الب � �ßالكنيسة كجماعة المؤمن � �ßب

ومن المهم أن يعمل كل عضو بشكل سليم من أجل صحة جيدة. يوضح لنا ذلك أنه من 

� نجاح العائلة، 
واجبنا أن نخدم بعضنا البعض بمواهبنا المختلفة، ومن ثم نساهم ��

المجموعة، والكنيسة. لكٍل منا أُعطي عمل مختلف. كما أعطانا ´ قدرات مختلفة.

نبياء والملوك، ص. 157
¨

136 إلن ج. هوايت، ا©

Abide in Jesus-AR.indd   107 29/06/2021   5:31 PM



الفصل الخامس        إيمان جَذاب بواسطة يسوع١٠٨

� العهد الجديد ليست شاملة. كانت هناك مواهب متعددة أخرى 
إن قائمة المواهب ��

، هناك المزيد من المواهب. � وقتنا الحا!�
� الكنيسة ا̈©و�، و��

��

� الخدمةمواهب معجزيةمواهب الكلمة
مواهب �	

ك¾م الحكمة
 (١كور ٢١: ٨)

يمان (المعجزي) Ó©ا
(١كور ٢١: ٩)

مواهب القيادة
(رومية ٢١: ٨، ١كور ٢١: ٨٢)

ك¾م المعرفة
(١كور ٢١: ٨)

مواهب الشفاء
(١كور ٢١: ٩، ٨٢)

الخدمات العامة 
(رومية ٢١: ٧)

ك¾م النبوة
(١كور ٢١: ٠١، ٨٢، رومية ٢١: ٧)

اللغات (ا̈©لسنة)
(١كور ١٢: ١٠، ٢٨)

موهبة المساعدة
(١كور ١٢: ٢٨)

موهبة التعليم
(١كور ١٢: ٢٨، رومية ١٢: ٧، أفسس ٤: ١١)

تفس�² ا̈©لسنة
(١كور ١٢: ١٠، ٣٠)

موهبة العطاء
(رومية ١٢: ٨)

موهبة الكرازة
أفسس ٤: ١١)

� ا̈©رواح تمي�²
(١كور ١٢: ١٠)

موهبة الرحمة
(رومية ١٢: ٨)

موهبة الرسل
(١كور ١٢: ٢٨، أفسس ٤: ١١)

عمل قوات
(١كور ١٢: ١٠، ٢٨)

موهبة الكرم
(١بطرس ٤: ٩)

موهبة التشجيع
(رومية ١٢: ٢٨)

موهبة الرعاية
(أفسس ٤: ١١)

Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg: Advent-Verlag, 1999), S. 121.

� طبيعتنا ومن 
من المهم أن يظهر هذين العن1ين – ثمار الروح ومواهب الروح – ��

خ¾ل حديثنا، ومشاعرنا، وأفكارنا، وأعمالنا. هناك طريقة واحدة يمكن لذلك أن يحدث من 

مت¾ء من الروح القدس. Ó©خ¾لها. وهي ا

� الروح القدس هي الص¾ة اليومية من 
وط الرئيسية للحصول عØ الحياة �� ±íإن ال

يمان. توجد أمثلة عØ هذه  Ó©مت¾ء من الروح القدس با Ó©وطلب ا ،V أجل التسليم التام

� القراء عن اختبارات 
�� Ô²كتيب خطوات نحو نهضة شخصية، الفصل الرابع. أخ �

الص¾ة ��

توضح تأث�² هذا النوع من الص¾ة. هذا ا©Óختبار من «رين¾ند» بألمانيا: «لقد كان لنا 

ين من ا©̈خوة وا©̈خوات بت¾وة نموذج الص¾ة [من خطوات  اختبارات رائعة حقاً. قام الكث�²

نحو نهضة شخصية] مع بعضهم كل يوم، وكنت أص�Ø مع صديق �� لمدة خمسة أشهر. 

� النواحي 
� بيوتنا، وع¾قاتنا، وزواجنا، و��

لم تتحسن ا©̈مور لنا شخصياً وحسب، بل أيضاً ��

� ينتج عنها خ¾فات. بل با©̈حرى، حدث 
� الكنيسة، ولكن ليس بالطريقة ال�

الروحية، و��

� ذلك، مما 
� هدوء، وبشكل طبيعي. نحن مندهشون ونختÔ² عمل يد ´ ��

التغي�² ��

«. يجعل الحياة أسهل، حيث أننا نشعر بوجود ´ أك²± وأك±²
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أترون كيف يُظهر هذا ا©Óختبار أن «حلول المسيح فينا» من خ¾ل الروح القدس له 

� عØ وحدانيتنا؟ Ô�تأث�² إيجا

يستمر ا©Óختبار: «قالت �� إحدى ا©̈خوات مؤخراً: هكذا كنت أتخيل دائماً الحياة 

اً، تحقق حلمي.  � الطريق. أخ�²
ة �� الصالحة المرضية V، ولكن كانت هناك مصاعب كث�²

يمان الجّذاب. Ó©خت ا
¨

وهذه هي البداية فقط.»١٣٧ وجدت هذه ا©

وُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم، َوتَُكونُوَن ِ�� òَحل� الر َ ًة َم� ُكْم َسَتَناُلوَن ُقو� ٣. الشهادة ليسوع. «لِكن�

اِمرَِة َوِإَ� أَْقDَ ا̈©َرِْض.» (أعمال ١: ٨) قال يسوع  � ُكلñ اْلَيُهوِدي�ِة َوالس� ِ
� أُورَُشِليَم َو�� ِ

ُشُهوًدا ��

لت¾ميذه أنهم سوف يتقوون بالروح القدس ل�� يكونوا شهوداً له.

عندما نمتØ̈ من الروح القدس، سوف نختÔ² إص¾ح ونهضة روحية. ما هي النهضة 

ح «دينيس سميث»: «إنها الوقت الذي تتجدد فيه حياة المسيحي مع  ±íالروحية؟ ي

� ذلك 
� خ¾ص ا©Þخرين. يع��

يسوع. فيمتØ̈ قلبه بفرح الخ¾ص، وتنمو بداخله رغبة قوية ��
� متجددين نشتاق لخ¾ص ا©Þخرين أيضاً.»١٣٨ �ßأننا كمسيحي

تقول إلن هوايت: «ولكن من دون حضور الروح القدس ما من قلب يمكنه أن يُلمس أو 

� الت¾ميذ  �ßيتحرك، وما من خاطئ يمكنه أن يُربح للمسيح. عندما تكون ثمة صلة وثيقة ب

والمسيح، وعندما يحصلون عØ مواهب الروح، فح� ا©̈شد فقراً وجه¾ً فيهم سيحظى 
� الكون.»١٣٩

بقوة ت¾مس القلوب. ويجعلهم ´ أفنية �Z ينبثق عنهم أسمى تأث�² ��

إن المبí± الشه�² والواعظ الكرازي «ر. أ. توري» يح�� عن تجربة رائعة. تحدثت 

، ولم تحقق أي  � �ßمساعدة رعوية مؤهلة للغاية مع أحد ا©̈شخاص عن خ¾صه لمدة ساعت

ة دقائق اتخذ الشخص قراراً إيجابياً.  ±íنجاح. فطلبت من «توري» التحدث إليه. وبعد ع

�
أصبحت المرأة عاجزة عن الك¾م. فلقد استخدم «توري» نفس ا©Þيات الكتابية ال�

±öي] كان يخ ي» قائ¾ً: «إذ أنها لم تحقق أي نجاح، فإنه [د.ت�² استخدمتها هي. علق «ت�²

¨ معه أيضاً. ولذلك طلب من ´، وهو شاعر بالعجز، أن يقوم  ±öأن يحدث نفس ال
الروح القدس بعمله، وقد قام بذلك بالفعل.»١٤٠

النهضة تقود إÃ المرسلية

«وإ� أن ينالوا الروح القدس © يمكنهم أن يحملوا هذه الرسالة بقوة. كما © يمكنهم أن 

ول)، 2012
¨

18 ديسمÔ² (كانون ا© �
� لـ «هيلموت هاوبيل: ��

و�� 137 بريد إلك²
نعاش اختبارك مع ´، الجزء الكتاب 2، اليوم 6، ص. 24 Ó© 138 دينيس سميث، أربعون يوماً: ص¾ة وتأم¾ت

ول)، ص. 307
¨

ين ا© ±í139 إلن ج. هوايت، ستنالون قوة، 25 أكتوبر (ت
.R. A. Torrey, Der Heilige Geist (Frankfurt/Main: 1966), S. 37, 38; a short summary 140
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الفصل الخامس        إيمان جَذاب بواسطة يسوع١١٠

ي¾حظوا ماذا يمكن V أن يعمل بواستطهم.»١٤١ لقد أراد ´ أن ينجذب الناس إ� سلوكنا 

الشخ�D ووحدتنا الُمحبة. ينطبق ذلك با©̈خص عØ أبناءنا، والشباب، وأفراد ا©Á̈ة، 

اننا، وزم¾ءنا، وأصدقاءنا، والغرباء الذين نتقابل معهم.  وأيضاً عØ أقاربنا، ومعارفنا، وج�²

يتفاعل الناس مع إيماننا، ويمكن أن يقود ´ الناس إلينا.

تُظهر لنا الكلمات التالية التأث�² القوي لسلوكنا: «إن اتضعنا أمام إلهنا، وتحلينا 

يمان حيثما يوجد  Ó¾باللطف، وا©̈خ¾ق الجيدة، والوداعة والرقة، فسيكون هناك مائة قرار ل
ا̈©ن قرار واحد فقط.»١٤٢

� هذا ا©̈مر. تُجذب إلن هوايت انتباه القساوسة 
ولكن الروح القدس © يمكن استبداله ��

� لكلمة ´  �ßتقديم الحق الرائع والثم Øإ� ذلك: «هم [أعضاء الكنيسة] غ�² قادرين ع

يمان من خ¾ل الروح القدس. إن قوة  Ó¾يمكنها أن تغ�² النفوس وتجذبها ل �
المقدسة وال�

´ تنتظر طلبهم واستقبالهم.»١٤٣

كيف يمكن تحقيق اليقظة الروحية؟

� «باتل كريك» 
� المؤسســات ا̈©دفنتســتية ��

� عام ١٨٩٣، حدثت نهضة روحية ��
��

لن هوايت الســبب. قالت:  Ó© ´ عان ما ت¾شــت. وقد أوضحÁ ميشــيغان، ولكن النهضة

ة ل�� يُقدموا ل¾Þخرين ما  ±Áت وقتها، ذهبت للعمــل مبا � أُســتن�²
«لــو كانــت كل ا̈©نفس، ال�

منحهــم إيــاه ´ لهــذا الغرض، لكانوا أُعطوا المزيد من النور، وانســكبت عليهم المزيد 
من القوة.»١٤٤

نجيل. وعندما نهتم با©Þخرين،  Ó©با Ô²نتلقى المزيد من النور والمزيد من القوة عندما نُخ

� حياتنا. لذلك من المهم جداً تشجيع الناس ل�� يتوسلوا 
فيكون لذلك انعكاسات قيمة ��

يمان خ¾ل عبادات ا̈©ربعون يوماً.١٤٥ Ó©من أجل البعيدين عن ا

أين يجب أن تبدأ مهمتنا؟

أخÔ² يسوع ت¾ميذه أين يجب أن يبدأوا مهمتهم. كان عليهم أن يبدأوا حيثما كانوا. 

ل ومع ا©̈شخاص الذين يعرفوننا. لماذا  � � ذلك أنه علينا أن نبدأ بالم�²
بالنسبة لنا، يُع��

خطط يسوع ل¾̈مر عØ هذا النحو؟ حيث يعرفنا الناس، سوف تكون شهادتنا مقبولة إذا 

ول)، ص. 286 إلن ج. هوايت، ستنالون قوة، 4 أكتوبر
¨

ين ا© ±íت) 141
9:189 ،(2002 ، ±í142 إلن ج. هوايت، شهادات للكنائس، (نامبا، إيداهو: باسيفيك للن

نجيل، ص. 175 Ó©143 إلن ج. هوايت، رسائل للخدام وكارزي ا
144 إلن ج. هوايت، رسائل ُمختارة، الكتاب 1، ص. 129

145 أنطر دينيس سميث، أربعون يوماً، الكتاب 1 و 2، المقدمة.
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١١١

كانت مصحوبة بسلوٍك محب. ©بد أن تستجيب شهادة حياتنا لشهادة أفواهنا. سيتضح 

ل إذا كنا بالفعل مملوءين من الروح القدس. � � الم�²
ا©̈مر ��

ما هي أهمية وصية يسوع الجديدة؟

وا بَْعُضُكْم òًة َجِديَدًة أَنَا أُْعِطيُكْم: أَْن تُِحب � (يوحنا ١٣: ٣٤، ٣٥): «َوِصي�
يقول يسوع ��

بَْعًضا. َكَما أَْحَبْبُتُكْم أَنَا تُِحبòوَن أَنُْتْم أَيًْضا بَْعُضُكْم بَْعًضا. ِبهَذا يَْعِرُف اْلَجِميُع أَن�ُكْم

تَ¾َِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحب� بَْعًضا ِلَبْعٍض.»

تقــود الحيــاة المملــوءة من الروح القدس إ� ثمرة هامة أخرى للروح القدس: الوداعة. 

الوداعة هي فكر يســوع، وهي أمر أســا�þ للوحدانية الجيدة. وهذا هو الســبب الذي 

ًة. كان غسل  ±Áجعل يســوع يُعطي الوصية الجديدة بعدما غســل أرجل الت¾ميذ مبا

ا̈©رجل مثا©ً للوداعة. 

الوداعة ليست من صفات الشخص الطبيعي. ومع ذلك، يمكننا أن نطلب الوداعة من 

´ يومياً من خ¾ل المطالبة بالوعود مثل (ميخا ٦: ٨).

� أغلب ا©̈حيان 
الوداعة هي صفة هامة للشخص المملوء من الروح القدس، ولكنها ��

� الوصية الجديدة عن محبتنا لبعضنا البعض «َكَما 
يُساء الحكم عليها. يتحدث يسوع ��

، وهي الكلمة  � Ô�غاÞ©أَْحَبْبُتُكْم أَنَا». يُحبنا يسوع بمحبة إلهية. ندعو هذا النوع من المحبة ا

� من الروح  �ßتلك المحبة فقط إذا كنا مملوئ Øلهية. يمكننا أن نحصل ع Ó©اليونانية للمحبة ا

وِح اْلُقُدِس òُقُلوِبَنا ِبالر � ِ
َة ´ِ َقِد انَْسَكَبْت �� القدس. كتب بولس الرسول: «... ̈©َن� َمَحب�

اْلُمْعَطى َلَنا.» (رومية ٥: ٥). «والمحبة غ�² ا̈©نانية لبعضنا البعض هي أفضل هبة يمكن 

أن يمنحها أبونا السماوي. هذه المحبة ليست باعثاً أو محركاً بل هي مبدأ إلهي وقوة دائمة 

� القلب 
وثابتة. إن القلب غ�² المكرس © يمكنه أن يبدعها أو ينتجها. ولكنها توجد فقط ��

الذي يملك فيه يسوع.»١٤٦

ومن ثم، فإن وجود الوداعة يتعلق بوجود يسوع عØ «عرش» قلوبنا من عدمه. هل 

� حياتنا؟ هل سلمنا حياتنا بالكامل له؟ هل نثبت ذلك يومياً؟
�� ¨ ±þ كل �

نسمح له بأن يتحكم ��

� أنا؟
وماذا ع�	

� من خ¾ل الروح القدس؟ إذا كانت ا©Óجابة  Ôقل� �
هل لدي إيمان جّذاب؟ هل يحل يسوع ��

© أمتلك  �
يمان الجّذاب وأن أنمو فيه. ولكن إذا أدركت أن�� Ó©بهذا ا �

ّ أن أعت�� �Øنعم، فع

ّ أن أواجه ذلك السؤال الهام. �Øيمان الجّذاب بعد، فبالتأكيد ع Ó©هذا ا

146 إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، ص. 392
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الفصل الخامس        إيمان جَذاب بواسطة يسوع١١٢

يمان الجّذاب (لمن لم يحصلوا عليه بعد)  Ó©ا Øهناك مساعدات مفيدة للحصول ع

� خطوات نحو نهضة  Ô�كتا �
يمان بالفعل) �� Ó©يمان (للذين لديهم هذا ا Ó©وللعناية بهذا ا

�
شخصية وكتاب «دينيس سميث» أربعون يوماً – تأم¾ت وص¾ة ل¾ستعداد للمجئ الثا��

� أن تقرأوا  Ôخر بشكل رائع. أوصيكم من كل قل�Þ©لهنا. يُكمل هذان الكتابان واحدهما ا Ó©

� – نعم، أك²± من مرة واحدة. �ßهذين الكتاب

كيف يمكن Åفتقارنا للروح القدس أن يؤثر عÈ اúÅخرين؟

� (أنظر ١كورنثوس ٣: ١ –  �ßجسدي � �ßبدون حلول يسوع فينا بالروح القدس، سنظل مسيحي

� هذه الحالة (رومية ٨:٩) 
٣، رومية ٨: ١ – ١٧، غ¾طية ٥: ١٦). لن نحصل عØ الخ¾ص ��

ية. والنتيجة ستكون أن عائ¾تنا وأبناءنا  ±íقواتنا وقدراتنا الب Øننا نعيش معتمدين ع©̈

، وسيتحملون كل النتائج المؤلمة  � �ßجسدي � �ßا̈©رجح مسيحي Øسيكونون هم أيضاً ع

� قلوبنا فقط من خ¾ل الروح القدس. تقول 
لذلك.١٤٧ دعونا نتذكر أن محبة ´ توجد ��

وا قط محبة المسيح الرقيقة ا©ÁÞة، © يستطيعون  Ô²إلن هوايت: «إن أولئك الذين لم يخت

�
� القلب قوة دافعة تشوق الناس إ� إظهاره ��

إرشاد ا©Þخرين إ� نبع الحياة. فمحبته ��
ونهم.»١٤٨ ±Áالروح الرقيقة المشفقة، والتسامي بحياة الذين يُعا �

ة و�� الس�²

عندما يحل يسوع فينا بالروح القدس، فسوف يُمكننا من أن نشهد V بطريقة طبيعية 

.(١٢: ٣٤ تماماً. «َفِإن�ُه ِمْن َفْضَلِة اْلَقْلب يََتَكل�ُم اْلَفُم.» (م�

يمان الجّذاب؟ ÌÅما هي قيمة ا

� الذين عانوا من الحرمان،  �ßيمان الجّذاب عندما ننظر إ� المسيحي Ó©يمكننا أن نرى قيمة ا

� سبيل الحفاظ عØ إيمانهم. ما الذي منحهم 
وا©ضطهاد، وفقدان الممتلكات، أو الشهادة ��

� ظل تلك الظروف الصعبة؟ بينما نرى دليل عØ إمت¾ئهم من الروح القدس، © يمكن 
المرونة ��

ية. مع ذلك، يمنحنا التقرير البابوي عن موت  ±íأ©مهم الب �
ونا عن شعورهم �� Ô²للشهداء أن يخ

ق،  � «كونستانس» لمحة جيدة. إذا كان أحداً يح²
� عØ خشبة �� �ßق وم» مح² «هس» و«ج�²

� الرب. يمكن لذلك أن  �ßكانا يرنمان مسبح � �ßيمكنه فقط أن ي1خ متألماً. ولكن هذين الرجل

. كانت لديهم سعادة حقيقية عØ الرغم من ا©̈لم. «إذ حيثما يملك  يحدث فقط بمساعدة́ 
� ´ ثقة مقدسة هادئة.»١٤٩

روحه يحل الس¾م. وسيكون هنالك أيضاً الفرح ̈©ن ��

147 أنظر هيلموت هاوبيل، خطوات نحو نهضة شخصية، ص. 36، 74، 76
148 إلن ج. هوايت، أعمال الرسل، ص. 392

جيال، ص. 137
¨

149 إلن ج. هوايت، مشتهى ا©
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١١٣

� القرن الثامن عí± هي مثال مبهر. كان 
� فرنسا ��

إن عائلة «دورانت «الهوغونتيونية» ��

. ق�D ا©̈ب  � Ô�أفراد عائلة «ديورانت» مضطهدين من ِقبل الكنيسة بسبب إيمانهم الكتا

 « � السجن. أُعدم ابنهم «بي�²
� السجن قبل إط¾ق Áاحه. ماتت ا©̈م ��

أربعة عí± عاماً ��

� برٍج مع نساء أخريات. كان من الممكن 
والذي كان واعظاً غيوراً. أÁُت ابنتهم «ماري» ��

اً إط¾ق Áاحها إذا كانت قد تخلت عن إيمانها، ولكنها لم تفعل ذلك. أطلق Áاحها أخ�²

يمان  Ó©ها. بالنسبة لـ «ماري دورانت»، كان اÁأ �
� عام ١٧٦٨ بعد ثمانية وث¾ثون عاماً ��

��
� إيماٌن جّذاب لم تستطع التخ�Ø عنه.»١٥٠ Ô�الكتا

� العظيمÈالُمرس ��أمثلة عن التأث

كان دانيال ورفقاءه عØ استعداد أن يتحملوا الحرمان عندما طلبوا حمية مختلفة. ما 

الذي صنعه ´ معهم؟ بارك طاعتهم. كانوا أك²± جما©ً، وصحة، وذكاءاً من ا©Þخرين. 

�
� قضاها دانيال ��

� آتون النار، والليلة ال�
نالوا مناصب رفيعة. نعرف قصة رفقاء دانيال ��

يمان بالنسبة لهم أهم من حياتهم. ماذا كانت النتيجة؟ استطاعت  Ó©جب ا©̈سود. كان ا

له الحقيقي بالقول والفعل. كان لمثالهم  Ó©مملكتان عالميتان أن تسمع عن شهادتهم عن ا

 . �Øالعمل المرس Øاً ع اً كب�² تأث�²

� م1. رفض أن يرتكب الزنا. وبسبب اتهام زوجة 
ينطبق ا©̈مر ذاته عØ يوسف ��

اطورية عالمية كاملة  Ô²إم Ô²السجن. ولكن ´ استخدم و©ئه ل�� يُخ �
فوطيفار له، ُزج به ��

له الحقيقي. Ó©عن ا

� بيت نُعمان؟ قادت شهادتها بالقول والفعل 
� كانت جارية ��

ة ال� أتذكروا الفتاة الصغ�²

له الحي بفرٍح عظيٍم وحسب، ولكنه  Ó©إ� إيمان وشفاء هذا القائد. أنا أؤمن أنه لم يتبع ا

ة. ة حريتها أيضاً، واصطحبها بنفسه إ� موطنها بهدايا كث�² منح هذه الفتاة الصغ�²
� جداً �ßثم � � حقل. كان الك�²

اً �� � ١٣: ٤٤ – ٤٦) عن رجل وجد ك�² � (م�
نا يسوع �� Ô²يخ

¨ من أجل ملكوت  ±þ عن كل Øى الحقل. لقد تخ بالنسبة له ح� أنه باع كل ما لديه واش²

يمان؟ Ó©يمان الجّذاب. أيمكننا أن نرى قيمة هذا ا Ó©حته، ا ±Á السموات، أو كما

أفكار ختامية

� المسيح سوف ينالون السعادة، والبهجة والفرح 
تقول إلن هوايت: «أولئك الذين يثبتون ��

يمان الجّذاب بالفعل حياة فرحة، ونشيطة، ومنت1ة، وسعيدة  Ó©الرب.»١٥١ يمنحنا ا �
��

150 مقتبس من «ويكيبيديا» «ماري ديورانت»
626 :4 ،(2002 ، ±í151 إلن ج. هوايت، شهادات للكنيسة، (نامبا، إيداهو: باسيفيك للن
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� واٍد مظلم، سيظل 
� ا̈©وقات العصيبة، إذا Áنا ��

�� وأيضاً رجاءاً ثابتاً لملكوت ´. ح�

إيماننا جّذاباً من خ¾ل وجود ´.

� الوحدانية الجيدة، ومن ثم تصبح 
يمان الجّذاب يمكننا أن نُساهم �� Ó©من خ¾ل ا

مصلحة ا©Þخرين جزءاً من إيماننا.

ة للوحدة، ليته يساعدنا من خ¾ل  ليت ´ يساعدنا ل�� ندرك بالتمام ا©̈همية الكب�²

قوة الروح القدس، ومن خ¾ل حلول يسوع فينا، ل�� ننمو إ� مثال المسيح من أجل 

تُُكْم.» (نحميا  سعادتنا وبركاتنا، وأيضاً ل�� نجذب أحباءنا وذوينا. «̈©َن� َفَرَح الر�بñ ُهَو ُقو�
٨:١٠) «إن نحن مثلنا خدمة المسيح عÈ حقيقتها، تبدو جّذابة خ¦بة.»١٥٢

� ̈©ن اتباع يسوع حقاً يُجلب الحياة  Ôص¦ة: «آبانا السماوي، أشكرك من كل قل�
. وأيضاً �

� ع¾قة وثيقة مع يسوع طوال حيا�
� ل�� أظل ��

ا©̈فضل. من فضلك ساعد��

. � �ßل�� أقود أحبا̈�� وآخرين إليه.» أم �
استخدم حيا�

152 إلن ج. هوايت، طريق الحياة، ص. 99
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١١٥

�
أعظم عطية من يسوع  |  الفصل ا̈©ول، الجزء الثا��

دليل التأم¦ت الشخصية والنقاش

� حياتنا؟
١. ما هو تأث�² حلول يسوع ��

٢. ما هي ثمار الروح؟

٣. ما هي المواهب الروحية؟

� حياتنا؟ وكيف تؤثر عØ محيطنا؟ وكيف تحفزنا؟
� تحدثها النهضة الروحية ��

ات ال� ٤. ما هي التأث�²

، يمكن أن تحدث أمور عظيمة؟  ́ �
� تظهر لنا، أنه من خ¾ل الثقة ��

٥. ما هي ا©̈مثلة الكتابية ال�

وقت الص¦ة الخاص بنا

� الص¾ة وناقش معه الموضوع.
يكك �� ±íاتصل ب ٠

يكك. ±Á قم بالص¾ة مع ٠

� حياتك..١
� النمو ��

ل�� تستمر ثمار الروح ��

� المواهب الروحية واستخدامها بالشكل الصحيح..٢ من أجل القدرة عØ تمي�²

� الشهادة لحلول المسيح فيك – من خ¾ل حياتك، وكلماتك .٣
من أجل الشجاعة والفرح ��

ية، وإنما تنبع من إيماٍن جّذاب. ±íتحدث بقوتك الب © �
وأعمالك، وال�

� دراسة كلمة ´، ومن أجل عقل واٍع وحكيم..٤
من أجل السعادة ��
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الفصل الخامس        إيمان جَذاب بواسطة يسوع١١٦

اخـتـبــــــــــار

ات بعد التسليم ��مفكرة التغي

، «هل سيقول �� يسوع يوماً ما: «أنا © أعرفك  �öبداية عام ٢٠١٤، ظللت أسأل نف �
��

قط؟» هل أنا واحدة من العذارى الجاه¾ت؟» كان من الصعب تحمل تلك ا©̈فكار، إذ 

 ، �
� حيا�

ة �� � الحصول عØ الحياة ا̈©بدية من ´، ولكن بسبب أمور كث�²
� كنت أرغب ��

أن��

كنت أشعر بالذنب دائماً، ولم أكن أسلك الطريق الصواب طوال الوقت.

� يسوع. 
، خطوات نحو نهضة شخصية والثبات  �� � �ßكتاب Øلحسن الحظ، حصلت ع

� عدة  �ßقرأت الكتاب . �
� حيا�

أدركت بعد قراءتهما للمرة ا̈©و� أن شيئاً ما يحتاج للتغي�² ��

¨ حقاً. با©Óضافة إ� ذلك، استمعت إ� اختبار إحدى ا©̈خوات  ±þ مرات ل�� أفهم كل

� أصبحت مسيحية روحية قبل ذلك بأشهر قليلة.
المكرسات وال�

� كنت 
ي، وأن�� � طريقة تفك�²

� بداية السنة كنت «جسدية» ��
�� �

� أن�� �ßأدرك ا̈©ن بكل يق

هالكة، إذ كان يسوع سيقول �� «أنا © أعرفك قط.»
� الرابعة والنصف صباحاً من أجل دراسة كلمة ´. لم يكن ذلك ممكناً

ا̈©ن، أستيقظ ��

� أص�Ø بشكل مختلف 
. كما أن�� � الشخصية – كان النوم أهم بالنسبة ��

عØ ا©Óط¾ق بقو�

� أن أفعله 
� عما يريد��

�� Ô²كل يوم أن يخ �
– كشخص ممتØ̈ من الروح القدس. أسأل الرب ��

 . � Ôقل� �
. أدعو الروح القدس يومياً أن يسكن وأن يعمل �� � ذلك اليوم. ويستجيب الرب ��

��

أصبحت أفكاري أك²± وضوحاً، و!ت أرتدي ثياباً أك²± «أنوثة».

ضافة إ� ذلك، لم أعد أتناول الطعام طوال الوقت. كان من المستحيل بالنسبة  Ó©با
� الخاصة. أستطيع ا̈©ن أن أتعامل مع المتطلبات اليومية بطريقة أك±²

�� أن أتوقف بقو�

، وقال �� «لم يعد  . كما ©حظ زوجي التغي�² �
سلمية، لم يعد الضغط يؤثر عØ معد�

لسانك حاد كما كان».

ه  Ô²دراسة الكتاب المقدس، كان لدي الكث�² من ا©̈سئلة، وهو ما لم أخت �
عندما بدأت ��

ٍ ©Þخر فقط 
� �ßمن ح �

، كان الروح القدس يقود�� �
�Wالما �

من قبل. أريد أن أتعمق أك²± ا©̈ن. ��

� ´ الكلمات 
. يمنح�� � Ô�أما ا©̈ن، يحدث ذلك يومياً. © أحتاج لتحض�² خطا .V ل�� أشهد

� أخطئ 
� أحتاجها ©̈نه وحده يعرف الشخص الذي أتحدث معه. وعØ الرغم من أن��

ال�

. �
. أستطيع أن أُقدم التوبة وأن أُغ�² طر� �

� ´ فهماً واضحاً ل�� أري خطي�
أحياناً، يمنح��

� أحتاج لحضور 
¨ بدون يسوع، وأن�� ±þ تحقيق أي Øغ�² قادرة ع �

أصبحت ُمدركة أن��

ياء (كم أنا جيدة، وكم أنا  Ô²الطريق. كما أدركت أن ُمقابل الك �
� كل خطوة ��

المسيح ��

� صنع ا©̈شياء) هو التواضع، والذي يُظهر لنا أننا بدون يسوع عاجزون تماماً عن 
ماهرة ��

¨ صالح. ±þ القيام بأي
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١١٧

�
� ´ القوة ل�� أقلع عن تناول القهوة. لم أكن اتخيل أن ذلك ممكناً ��

كما منح��

� من صداع شديد لمدة خمسة أيام إذا توقفت عن تناول 
� كنت أعا��

، حيث أن�� �
�Wالما

� عواقب 
�� � هذه المرة لم أفكر ح�

� قوية جداً. �� �ßالقهوة. كانت أعراض إنسحاب الكافي

� تناولها مرة أخرى. 
� لم تعد لدي الرغبة ��

إق¾عي عن تناول القهوة. لقد أدركت فقط أن��

� تناولها. 
واليوم، ©زلت أشعر بعدم الرغبة ��

� التوقف 
� أية رغبة ��

كما كان لدي اختبار مشابه مع تناول اللحم. لم يكن �� أو لعائل�

عن تناول اللحوم. ولكن اليوم، أصبح ا©̈مر سه¾ً بالنسبة �� – لم أعد أشعر با©Óحتياج إ�

تناول اللحوم.

�Zالحياة ا̈©بدية وإدرا Øالحصول ع �
� القوية ��

� هي رغب�
� حيا�

كانت نقطة التحول ��

¨ أهم من فادّي، يسوع المسيح، مهما كانت العواقب. ±þ أنه © يوجد

يتحدث (حزقيال ٣٦: ٢٦، ٢٧) بالحق: سوف يمنحنا يسوع قلباً جديداً وروحاً جديدة. 

يريد أن يجعل مّنا شعباً يُطيع وصاياه. تصارعت مع مشاكل مختلفة لسنوات طويلة، ولم 

. أراد يسوع أن يتمم مشيئته  �öتلك المشاكل بنف Øيجد ذلك فتي¾ً. لم أستطع التغلب ع

. �
ّ، وكل ما كان يحتاجه هو رغب� �

��

� حفظ 
�� �Dتقول إلن هوايت أن كل من يحاول أن يربح السماء بمجهوده الشخ

ته لمدة خمسة وث¾ثون عاماً. كنت  Ô²الوصايا، يسعى للمستحيل. هذا بالتحديد ما اخت

� كنت عاجزة عن حفظها. يسوع وحده يمكنه أن 
أقبل الوصاياً من الناحية العقلية، ولكن��

ع مّنا الرغبة  � � القيام با©̈مور الجيدة والصحية، وي�²
ّ. يمنحنا الرغبة �� �

يحقق هذا الص¾ح ��

نا. � ت�1
� القيام با©̈مور ال�

��

أستطيع اليوم أن أؤيد (رومية ٨: ١٤) «̈©َن� ُكل� ال�ِذيَن يَْنَقاُدوَن ِبُروِح ´ِ، َفأُولِئَك ُهْم

� كل ساعة، وباستمرار من أجل 
ّ أن أطلب يومياً، و�� �Øية، عÞ©أَبَْناُء ´ِ.» بحسب هذه ا

ّ – ̈©ن إبليس © ينعس. �
ُسك�� الروح القدس وعمله ��

، َوَمْن أََحب� � ِ
�� òَف¾َ يَْسَتِحق � ñ

َ ِم�� َ
ا أَْك±² y١٠: ٣٧): «َمْن أََحب� أَبًا أَْو أُم � (م�

يقول يسوع ��

� ا̈©ن أدرك 
.» اعتقدت دائماً: أن ذلك غ�² ممكن. ولكن�� � ِ

�� òَف¾َ يَْسَتِحق � ñ
َ ِم�� َ

ابًْنا أَِو ابَْنًة أَْك±²

ّ ومن خ¾�� وأنه يستطيع  �
، فإن إله الكون العظيم يعمل �� � Ôقل� �

أنه عندما يحل يسوع ��

. ´ وحده ك�Ø القدرة وك�Ø المعرفة. وبكل  � بكث�²
� أفضل م��

� بأبنا̈�� وبعائل�
أن يعت��

ء عØ أتم وجه، بحسب  �
±þ يديه كل يوم، وسيقوم بكل � �ßب �

ثقة، أستطيع أن أضع حيا�

حكمته وخطته. م.م
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تـزييــــل١١٨

تـزييــــل

توصيات للمزيد من القراءة

اح هام: رجاءاً، قوموا بقراءة هذا الكتاب عدة مرات. أظهرت البحوث التعليمية أنه  اق²

ستماع إ� المواضيع الهامة لحياتنا من ست إ� عí± مرات قبل أن  Ó©من المهم قراءة أو ا
� �ßنفهمها بشكل جيد. جربوا ذلك. وسوف تبهركم النتائج. عندما أعدت قراءة كتاب مع

� شعوراً بالرضا من الروح القدس. تلقيت الكث�²
� حيا�

ت للمرة ا̈©و� �� Ô²عدة مرات، اخت

� الحياة المملوءة من الروح القدس مع 
من ا©Óختبارات الُمشجعة والممتنة عن النمو ��

يسوع. جميعها تقريباً من قراء قاموا بقراءة الكتاب عدة مرات.

إختبار جديد للحياة المملوءة من الروح القدس

 .« ، َكَما َقاَل اْلِكَتاُب، تَْجِري ِمْن بَْطِنِه أَنَْهاُر َماٍء َحي0 � ِÔ� يقول إلهنا المحب يسوع: «َمْن آَمَن

وِح [القدس].» (يوحنا ٧: ٣٨، ٣٩) òَقاَل هَذا َعِن الر

� الروح 
� طلبة خاصة لكم: عندما يكون لكم اختبار من خ¾ل التسليم ليسوع والعيش ��Ã

، هيلموت هاوبيل. من الجيد أن  القدس، فسوف أكون ممتناً إذا أرسلتم تقريراً مخت1اً ��

� المج¾ت 
www.steps-to-personal-revival.info – testimonies و�� �

نشارك اختباراتنا ��

وأخبار العمل. وكقاعدة عامة، نذكر الحروف ا̈©و� فقط من اسم الراسل. رجاءاً، تذكروا 

�
� الروح و��

ة نمو �� � مس�²
أن اختباراتكم سوف تشجع ا©Þخرين ل�� يبدأوا أو يستمروا ��

التكريس ليسوع المسيح، مخلصنا الرائع ا©̈ت عن قريب.

للتواصل:

Helmut Haubeil

٤٩ Rosenheimerstraße

Bad Aibling/Upper Bavaria ٨٣٠٤٣-D

Email: helmut@haubeil.net

٧١٢ ٤٩ (٠) ٨٠٦١-٤٩٠٠ + <Tel

Languages: German or English
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� وقادة المستقبل مقدمة للقادة الحالي��
مضاعفة النتائج

الفصل ا��ول: أعظم عطية من يسوع
ما هو تعليم يسوع عن الروح القدس؟ 

اً؟ هل أنت عØ علم برسالة يسوع ا̈©ك²± تأث�²

ما هو محور مشاكلنا؟ : �
الفصل الثا��

فتقار إ� الروح القدس؟ Ó©هل هناك سبباً روحياً خلف مشاكلنا؟ هل السبب هو ا
� المسيحية الجسدية؟

ما هي المشكلة ا©̈ساسية ��

الفصل الثالث: مشاكلنا يمكن حلها
� سعداء وأقوياء؟  �ßما هو حل ´ لمشاكلنا؟ كيف يمكننا أن نصبح مسيحي

ما هي ع¾قة المعمودية بالروح القدس؟

� يمكن أن نتوقعها؟
ات ال� ما هي التغي�² الفصل الرابع:

� يمكن أن نحصل عليها من خ¾ل الحياة المملوءة بالروح القدس؟ 
ات ال� � ما هي المم�²

ما الذي نخíه عندما © نص�Ø إ� الروح القدس؟

�Øختبار العمÓ©الفصل الخامس: مفتاح ا
؟  �Øحل ´ لمشاك Ô²أن أطبق وأخت �

كيف يمكن��
� أن أص�Ø وأنا واثق من إمت¾̈�� بالروح القدس؟

كيف يكمن��

� تنتظرنا؟ 
الفصل السادس: ما هي ا©Óختبارات ال�

تحاد Ó©إختبارات شخصية، وكذلك اختبارات مع الكنيسة، ومع الحقل ومع ا

هتمام والمشاركة Ó©الفصل السابع: ا
( �

� نشاركها تعود مرة أخرى إ� قلوبنا (مثل ألما��
السعادة ال�

وا «حياًة أفضل»؟ Ô²خرين ل�� يختÞ©أن أساعد ا �
كيف يمكن��

كيف يمكننا أن نمرر الرسالة؟ ما هي الطرق المتاحة؟

الكتيب ا��ول

خطوات نحو نهضة شخصية
مت¾ء من الروح القدس Ó©ا

أعطانا � بنفسه وصية:١ اجعلوا أنفسكم دائما وباستمرار مملوءين من الروح 
القدس.٢

(MB 20.3 (egwwritings.org ،كات Ô²1. إلن هوايت، جبل ال
Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Luneburg, 1999), p. 101 ،2. جوهانس ميجر

معلومات الطلب ص. ٢
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ستماع للقس  µ¬أثناء ا Üكاليفورنيا. تعرفت ع² كتاباتك للمرة ا¬»و 	
�� � 	ãأرعى حالياً كنيست

	 برنامجه ا¬»سبوعي. وع² الفور آثرت رسالتك ع² روحي 
”دوايت نيلسون“ [أنظر أدناه] ��

	 لم 
�ñف أن äÄأع 	

�ñسمعت عن بعض الكتابات عن الروح القدس من قبل، ولكن . 	Äبشكل كب

أهتم بها أبداً. أنا أؤمن بشده أنه لسبٍب ما قد اختار � الوقت الحاÜ	 للوصول إÜ المزيد 

	 مجهوداتك.
	 وجدت ذلك ��

�ñمن الناس بالروح القدس. وأنا سعيد جداً أن
ة، تقابلنا بطريقة بسيطة جداً �́ 	 الفصل ا¬»ول مبا

	 أن أشهد به لك: ��
�ñهناك أمٌر يمكن

. كما أن القراءة المتكررة فّعالة  	Äالتوقف وإعادة التفك Üمع حقائق قوية، تدعو عقولنا إ

	 عن الكتاب مع ا¬çخرين، يُصبح موضوع الروح القدس 
�ûووعظي ونقا 	

�ñحدي 	
للغاية. ��

. لم  	üأن أرى ذلك بنف 	
�ñيمكن .Üكما لو كنا نستمع إليه للمرة ا¬»و . �Äوأك �Äجذاباً أك

	
�ñث مرات عن محتواه. ¬ أعرف كيف يمكنºنتقال من الفصل ا¬»ول قبل أن أعظ ث µ¬أستطع ا

	 لم أستطع التوقف عن قراءة الكتاب، وقد ظهرت 
�ñأن أصف ذلك بشكل أفضل، ولكن

ًا.  	Äنمًوا كب 	
äñشهدت منطق 	

�ÿالعام الما 	
. لقد قمت بن�� الكلمة، و�� 	üكنائ 	

النتائج ��

	 قّوى بها الروح القدس أعضاءنا. ونتطلع 
äñالطريقة ال Üوإ � Üذلك كله يعود إ 	

الفضل ��

)   مقتطفات 	
	 العام الجديد.   د.ر.  يناير (كانون الثا~�

إÜ المزيد ��

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

�� ّ الكتاب الصغ�� [خطوات نحو نهضة شخصية] قد ”غ��
أجلكم.“

� سلسلة من ث©ث وعظات:
قام بالوعظ ¬�

ص�ح الجديد: كيف يمكنك أن تتعمد من الروح القدس؟“ ”نقطة البدء وا �
̧قتباس من كتاب ”خطوات نحو نهضة شخصية“ وأو´ بقراءته. وقد قاد ذلك إ¯ تحميل  قام با

وطلب أ¸ف النسخ من الكتاب.

� من خ©ل شهادته الشخصية والوعظات الث©ث متاح½�
www.steps-to-personal-revival.info
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الثبات يف يسوع
كيف ميكنك القيام بذ

الثبات يف يسوع

يسوع املسسيح
ْ
“اُْثبُُتوا يِفَّ َوَأَن ِفيُك

؟ كيف ميكنك القيام بذ

هيلموت هاوبيل

رقم

يِفَّ َوَأَن ِفيِه ي َيْثبُُت ِ اذلَّ
هَذا َيْأيِت ِبَثَمٍر َكِثرٍي،

ا. ً ِ اَل تَْقِدُروَن َأْن تَْفَعُلوا َشْي  ِبُدو
ْ
َُّك أَل

	 العمــل كمديــر 
هيلمــوت هاوبيــل هــو رجــل أعمــال وقــس. بعــد نجاحــه ��

	 عمــر ٣٧ وأصبــح راعــي كنيســة 
كــة شــحن، اســتجاب لدعــوة � �� عــام ل��

لمــدة ســتة عــ�� عامــاً. ثــم قــام بعــد ذلــك بــإدراة مجموعــة المتقاعديــن 

	 ”بــاد إبلينــج“ بالقــرب مــن ”ميونيــخ“ بألمانيــا. ومنــذ تقاعــده، 
ا¬»دفنتســت ��

إبلينــج“ )فوردركريــس  ”بــاد  بكنيســة  العالميــة  المرســلية  يقــود جماعــة 
اف عــ² العديــد مــن المشــاريع، محليــاً �́ µ¬للخدمــة المرســلية). ويقــوم بــا

	 وســط آســيا، والهنــد 
	 ذلــك إنشــاء كنائــس مــن خــºل الــرواد ��

وعالميــاً. بمــا ��

ــا، وتنقيــح ونــ�� مجلــة مرســلية (أخبــار الخدمــة المرســلية) وتوزيــع  وألماني

ا¬»عمــال الكتابيــة الخاصــة بالنهضــات الروحيــة. ¬ يتعــÃÄ نفســه مؤلــف كتاب 

ــك  ــد �. يمكن 	 ي
ــرى أداة �� ــن با¬»ح ــخصية، ولك ــة ش ــو نهض ــوات نح خط

ــارات الرائعــة مــن خــºل الضغــط عــ² عºمــة تبويــب  متابعــة هــذه ا¬µختب

www.steps-to-personal-revival.info : 	Üــا ــط الت ــ² الراب ــور ع التط

للتشجيع

ــكل  ــة بش ــون مبارك ــة تك ــق الثمين ــك الحقائ ــة تل ــارب أن دراس ــرت التج أظه

ــاك  . هن � 	ãــخص � ش 	ãــ ــºت ب ة تأم äÄــ ــخصية ف ــة الش ــ² الدراس ــاص، إذا ت خ

� (مــع ا¬çخريــن، ربمــا عــن طريــق الهاتــف أو  	ãبــركات مضاعفــة للزوجــ

بإســتخدام تطبيــق ســكايب) كمــا أن الوقــت اليومــي أو ا¬»ســبوعي للمناقشــة 

ــداً. ــجعاً ج ــيكون مش ــات س 	 مجموع
ــºة �� والص
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