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ِّ
مقدمة
يتم اتِّّباع املال كمعيار لقياس النجاح .فإذا كنت متلك
كثّيا ما ّ
حنن نسمع الكثّي عن النجاح يف يومنا هذا .و ً
انجحا .كما ويتم اعتبار رجال السياسة الذين يفوزون يف االنتخاابت انجحني .وهم
الكثّي منه ،يعتِبك العامل ً
َّ
ازدهارا.
سن قوانني ومن وضع برامج تساعد الناس على أن يصبحوا أكثر
يزدادون ً
جناحا إذا متكنوا من ّ
ً
ال يرّكز هذا الدرس على تعريف العامل للنجاح .فنحن نريد اكتشاف تعريف هللا للنجاح والطريقة اليت ميكن
لنا هبا أن نصبح مؤمنني انجحنيَّ .
متاما عن املقياس الذي يعتمده األثرايء واألقوايء
إن مقياس هللا للنجاح خمتلف ً
انجحا من وجهة نظره؟ ما الذي ينظر إليه
غّي املؤمنني .عندما ينظر هللا إىل حياتك ،ماذا سيقول؟ هل سيعتِبك ً

يف حياتك لكي يقول لك ‘‘أان فخور بك .أنت مؤمن انجح جدًّا؟’’

الكتاب املقدَّس مليء بتعاليم وأمثلة توضيحيَّة تعكس نظرة هللا للنجاح .يف هذا الدرس ،سنرى كيف ميكنك
انجحا .هناك طريقتان أساسيَّتان جيب أن نتعلَّمهما منذ البدايةَّ .أوًال ،ليس عليك أن تكون
أن تصبح مؤمنًا ً
وحَّت إذا فشلت ،هذا ال يعن َّ
أن هللا سيتخلّى عنك.
كامًل لكي يقول هللا إنَّك مؤمن انجحَّ .
ً

انجحا .من املستحيل أن
اثنيًا ،الروح القدس وحده قادر أن مينحك َّ
القوة اليت حتتاج إليها لتصبح مؤمنًا ً
القوة
كل األسباب لنكون سعداء؛ فاهلل وعد أبن يكون معنا وأبن مينحنا َّ
ترضي هللا َّ
بقوتك اخلاصة .وحنن لدينا ّ
الًلزمة لكي حنيا ألجله.

يف الفصل الثالث من هذا الدرس ،سنلقي نظرة فاحصة على الطريقة اليت يساعدك هبا الروح القدس شخصيًّا
انجحا.
لتصبح مؤمنًا ً
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األول
الفصل َّ
َمن أان؟

يوما‘‘ :كيف أبدو فعليًّا؟’’ ليس من الناحية اجلسدية بل من انحية شخصك .كيف
هل سألت نفسك ً
أانسا كاملني .إذا أردان أن نكون
تبدو يف قرارة نفسك؟ لقد َخلَ َقنا هللا وقد وضع خطَّة هتدف إىل أن نصبح ً

مؤمنني انجحني ،جيب أن ندرك َمن نكون.

فعًل ،فقد يكون من السهل أن
إذا اتّبعت معايّي العامل للجمال اجلسدي واملال والنفوذ لكي تفهم َمن تكون ً

تثبط عزميتك .وعندما تسرتجع املاضي ،قد تثبط عزميتك اإلخفاقات واألخطاء الكبّية اليت ارتكبتها.

يف الكتاب املقدس ،يقول هللا أمورا كثّية عن الطريقة اليت صنعنا هباِّ .
فلنلق نظرة فاحصة على فكر هللا من
ً

انحيتك.

أ.

ما يقوله هللا عَن

أي عًلقة شخصيَّة ابهللَّ .
إن
يريد هللا أن تكون له عًلقة شخصية وثيقة بك .وغّي املؤمن هو َمن ال تربطه ّ

ونلت خًلصه.
آمنت ابملسيح َ
املعلومات التالية الواردة يف هذا اجلزء مكتوبة انطًلقًا من كونك قد َ

إذا مل ِّّ
تقرر بعد أن تؤمن ابملسيح وأن تنال خًلصه ،فاقرأ ما يلي واسأل نفسك السؤال اآليت‘‘ :هل أريد أن

إيل؟’’
يراين هللا هبذا الشكل عندما ينظر ّ

ابن هلل.
 .1أان ٌ

يراك هللا كفرد من أفراد عائلته! أنت ابنه .ر ِّاجع ما جاء يف إجنيل يوحنا  12 :1ويف رسالة أفسس 5-4 :1
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 .2أان حمبوب -هللا حيبَُّن!
أي شيء آخر ،هللا حيبُّك أنت .وحمبَّته لك حقيقيَّة وطاهرة وآمنة وخالية من الدوافع اخلفيَّة .ر ِّاجع
أكثر من ّ

ما جاء يف إجنيل يوحنا  16 :3ورسالة يوحنا األوىل .1 :3

 .3أان غال
يقول هللا إنَّك ٍ
غال .فأنت أغلى على قلبه من ثروات العامل كلِّّه .ر ِّاجع ما جاء يف إجنيل لوقا 10-7 :15
مَّت  .26 :6عندما مات يسوع على الصليب ليدفع مثن خطاايك ،هو أظهر لك بوضوح مدى
ويف إجنيل َّ
اهتمامه ألمرك .وهو فعل ذلك لكي تصبح صدي ًقا له ولكي متضي األبديَّة معه يف السماء.

اشُتيت بثمن
 .4أان ر
لكن يسوع اشرتى
كنت ً
قبل أن تنال خًلص املسيحَ ،
عبدا للخطيَّة والشعور ابلذنب ،وكان مصّيك اجلحيمّ .
حريتك .ر ِّاجع ما جاء يف رسالة كورنثوس األوىل .20-19 :6
ّ

 .5أان خادم (اتبع) ليسوع املسيح.
عندما تقبل خًلص املسيح ،فأنت تسمح له أبن يكون قائد حياتك .إنَّه هو قائدك وأنت خادم له .هو
يطلعك على ما جيدر بك القيام به ،وأنت تفعل ما يطلبه منك .ليس من مسؤوليّتك أن متلي على هللا ما جيدر
به القيام به .ر ِّاجع ما جاء يف رسالة كورنثوس األوىل  20-19 :6ويف إجنيل يوحنا .11-1 :15

 .6أان صديق هلل
يدعوك صدي ًقا له .يريد هللا أن يكون صديقك املفضَّل .ر ِّاجع ما جاء يف إجنيل
هللا حيبُّك أنت وهو
َ

يوحنا 16-12 :15

صبورأ معي)
 .7ما زلت أمنو (من فضلك ركن ً
املهم أن َّ
تتذكر أنه جيب عليك
لقد خلقك هللا لكي تنمو وتكِب .وتستمر عمليَّة النمو هذه مدى احلياة .من ّ
ِّ
فيلّب .6 :1
أن تنمو ابلطريقة اليت يريد هللا أن تنمو هبا .راجع ما جاء يف رسالة ّ
يعرفك هللا
إنساان مميّ ًزا جدًّا.
إذا قبِّلنا ما يقوله هللا عنَّا يف الكتاب املقدَّس ،فإنَّنا نعلم أنَّه يعتِب َّ
كل واحد منَّا ً
َ

حيب صنيعه .واآلن ،ينتظرك مستقبل مليء ابلفرص لكي يعطي حياتك معىن
معرفة وثيقة .فهو صنعك وهو ُّ
انجحا يف نظره.
وجيعلك ً
إنساان ً
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ِّ
متاما ،لكنَّنا متشاهبون يف نو ٍاح عدَّة.
فلنلق نظرة على الطريقة اليت صنعنا هبا هللا .ال أحد منَّا يشبه اآلخر ً

َمن أان

ب .لدي جسد
 .1مخس حواس
البصر
السمع
الشم
ّ
التذوق
ُّ
اللمس
 .2حاجات جسديَّة
ماء
طعام
هواء
ت .لدي شخصيَّة
(جوانب نفسيَّة)
 .1أفكاري
 .2مشاعري
 .3قرارايت
 .4ضمّيي
ث .لدي روح
حيث يسكن هللا
روميه 9 :8
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ب .لدي جسد
كل واحد منَّا جسد :ذراعان ،رأس ،ساقان ،إخل ...من الواضح َّ
كل واحد منَّا يبدو خمتل ًفا عن
أن َّ
لدى ّ

مجيعا األعضاء نفسها.
اآلخر .لكنَّنا منلك ً

وجسدك قادر على القيام بوظائف عدَّة.
 ميكنك أن تبصر بعينيك.
 ميكنك أن تسمع أبذنيك.
تشم أبنفك.
 ميكنك أن ّ
تتذوق بلسانك.
 ميكنك أن َّ
تتحسس األشياء بيديك ورجليك وأبعضاء أخرى يف جسدك.
 ميكنك أن َّ
معا بتناغم .لقد استكشف العلماء األعضاء املختلفة
اجلسد حب ّد ذاته معجزة .وأعضاؤه كلُّها تعمل ً
متاما .من املؤَّكد َّ
ألجسامنا واكتشفوا َّ
أن هللا قام بعمل رائع عندما صنع أجسامنا.
أن َّ
كل عضو منها معقَّد ً
مجيعا الشعور ابملرض .ففي أوقات املرض ،تتوقَّف أجسامنا عن العمل ابلطريقة اليت يريدها هللا.
لقد اختِبان ً
أيضا ،تؤثِّّر اخلطيَّة على أجسامنا .وميكن للعًلقات اجلنسيَّة خارج إطار الزواج أن تتسبَّب أبمراض تناسليَّة أو
ً
مبرض اإليدز .كما ميكن للتدخني أن يتسبَّب مبرض السرطان ولشرب الكحول أن يتسبَّب أبمراض يف الكبد.

احلقيقي
أيضا .وشخصك
نعم ،لديك جسد ،لكنَّك لست َّ
جمرد عظام وعضًلت وبشرة ،بل لديك شخصيَّة ً
َّ
كامن داخل جسدك.

ت .لدي شخصيَّة
كل واحد منَّا مميَّز من
(جسداي)،
شخصا آخر
كثّيا
ًّ
خصوصا إذا كان لديك أخ توأمَّ .
لكن َّ
ً
ً
رَّمبا أنت تشبه ً
ِّ
مهمة أتثّيا كبّيا على شخصيَّتكِّ .
فلنلق نظرة عليها.
حيث الشخصيَّة .وتؤثّر أربعة أمور َّ ً ً

احلياة املسيحيَّة الناجحة
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 .1أفكاري
لديك دماغ -هذا هو العضو اجلسدي .لكن داخل دماغك تكمن أفكارك وذكرايتك .وأفكارك جتعل منك
مثًل‘‘ :أان أعتقد َّ
أن اللحم مفيد يل،
إنساان مميَّ ًزا .كما أن طريقة تفكّيك يف أمور معيَّنة تش ِّّكل معتقداتكً .
ً
وخصوصا شرائح اللحم الكبّية’’‘‘ .أان أؤمن أب َّن هللا موجود وأبنَّه حيبُّن’’.
ً

أيضا بتنمية أمناط تفكّي خًلل السنوات القليلة املاضية .تُعرف أمناط التفكّي هذه ب‘‘املواقف’’.
قمت ً
لقد َ
فأنت تعتمد موق ًفا معيَّ نًا جتاه العمل -وهو عبارة عن جمموعة من األفكار واملعتقدات اليت تؤثِّّر إىل ح ٍّد كبّي على

معني.
تصرفك وشعورك عندما يُطلَب إليك القيام بعمل َّ
كيفية ُّ

تفصيًل يف درس ‘‘املواقف’’ ضمن سلسلة دراسات اجملموعة
لقد متَّ تناول موضوع ‘‘مواقف’’ بشكل أكثر
ً

للمؤمنني اجلدد.

 .2مشاعري
ملشاعرك أتثّي كبّي على شخصيَّتك .كما َّ
أن طريقة (وتوقيت) تعبّيك عن مشاعرك تكشف الكثّي عن
معني .لكن رَّمبا لديه فكرة عن
شخصيَّتك .وال ميكن ألحد سواك أن يفهم بشكل كامل ما تشعر به خًلل وضع َّ

األمر ،ألنَّه يشاركك املشاعر نفسها :غضب ،حزن ،سًلم ،خوف ،إخل...

 .3قرارايت
بد َّ
أنت لديك إرادة ،وابلتايل ،ميكنك ِّّاّتاذ قراراتك بنفسك .ال َّ
أن هذا اجلزء من شخصيَّتك مميَّز ابلنسبة
كل واحد منَّا ومنحنا القدرة على اّتاذ قرارات .قد نتأثَّر أبشخاص آخرين ،لكنَّنا ما زلنا
إليك .لقد خلق هللا َّ
منلك السلطان ِّّ
لنقرر ما سنفعله .وهذا ما أوقع البعض منَّا يف مأزق مع الشرطة .لقد رفضنا القوانني اليت وضعها
أشخاص آخرون خالفناها .وُكشف أمر البعض منَّا.

ِّ
َّ
حنمل اآلخرين مسؤوليَّة قراراتنا .جيب أن
إن هللا حياسبنا على القرارات اليت نتَّخذها .وابلتايل ،ال ميكننا أن ّ
حَّت إذا مل تؤل األمور إىل النتيجة اليت نتوقَّعها.
نواجه عواقب قراراتناَّ ،
هللا.

ِّ
انجحا عندما ِّّ
تقرر أن تطيع
لقد منحك هللا
ً
كبّيا يف ّاّتاذ قراراتك .أنت متلك السلطان لتكون مؤمنًا ً
سلطاان ً

10

 .4ضمريي
ِّ
لكن هللا جعل البشر
ذكي جدًّاَّ .
متلك احليواانت القدرة على التفكّي والشعور و ّاّتاذ القرارات .والبعض منها ّ
يبني لك ما إذا كان العمل الذي تقوم به صائبًا أم
ضمّيا .والضمّي هو ما ِّّ
خمتلفني عن سائر احليواانت عِب منحنا ً
خاطئًا.
غالبًا ما نتحدَّث عن الضمّي املذنب أو الضمّي املراتح .هل تشعر ابلسوء عندما تعلم أنَّك ارتكبت خطأ

ما؟ إذا كنت تشعر ابلسوء يف قلبك ،فما هو السبب؟ أل ّن ضمّيك ميلي عليك ذلك.

لئًل جيدوا ع ِّ
كل واحد منهم َّ
يِبر خمالفتهم قوانني هللا .لكن
ذرا ّ
ً
عندما خلق هللا البشر ،وضع ً
ضمّيا داخل ِّّ

البعض منهم فقد التواصل مع ضمّيه .ويرفض الكثّي من األشخاص غّي املؤمنني ابملسيح اإلصغاء إىل صوت
ضمّيهم.
ِّ
صل واطلب من هللا
إذا كنت جتد صعوبةَّ يف اإلصغاء إىل صوت هللا وهو حي ّدثك من خًلل ضمّيكِّّ ،
فورا .فهو قادر على
مساعدتك لتصبح أكثر حساسيَّةً لصوت ضمّيك .تعلَّم أن تستمع إىل ضمّيك وأن تطيعه ً
محايتك من االستسًلم للتجربة.

اتحا
ضمّيا مر ً
صل واعرتف هلل خبطاايك هلل .وهو يغفر لك وميحو ذنبك ومينحك ً
إذا كنت تشعر ابلذنبِّّ ،

مفعما ابلسًلم.
ً

احرص على عدم جتاهل ضمّيك بعد أن تصبح مؤمنًا .فمن واجبك اإلصغاء إىل هللا عندما يكلِّّمك.

ماذا عن الشعور اخلاطئ ابلذنب؟
خيلط بعض املؤمنني اجلدد بني الشعور اخلاطئ ابلذنب والشعور الصائب ابلذنب .إذا ارتكب املؤمن خطيَّة،
فهو غالبًا ما سيشعر ابلذنب .هذا هو الشعور الصائب ابلذنب النابع من هللا من خًلل ضمّيك .وإذا اعرتفت

خبطيَّتك ،فاهلل أمني لكي يغفر لك.

حَّت بعد مرور فرتة طويلة على اعرتافهم هبا
يظل الكثّي من املؤمنني يشعرون ابلذنب بسبب خطيَّة ارتكبوها َّ
ّ
َّ
ف
ص َ
بصدق .يف هذه احلالة ،ال تكمن املشكلة يف امتناع هللا عن غفران هذه اخلطيَّة ،وإمنا يف الشيطان نفسهَ .و َ

يسوع الشيطان على أنَّه ‘‘املشتكي على اإلخوة’’ .وهذه واحدة من احليل املفضَّلة لدى الشيطان .فهو يسعى
اعرتفت هبا .كما أنَّه يذ ّكِّرك بفظاعة اخلطيَّة اليت ارتكبتَها ومبدى كره هللا
دائما إىل تذكّيك خبطااي املاضي اليت
َ
ً

حماوال تثبيط عزميتك لكي تتخلّى عن إميانك.
َّإايها .وهو يتَّهمك ابلفشل ً

احلياة املسيحيَّة الناجحة

11

ٌّ
مستعد أن
متاما مع هللا .ال ميكنك أن ّتدع هللا بتوبتك غّي الصادقة .فهو
جيب علينا أن نكون صادقني ً

األول .13 :12
بكل صدق كما فعل امللك داود يف سفر صموئيل َّ
يغفر اخلطيَّة األكثر فظاع ًة عندما نعرتف هبا ّ

صد هذه األفكارَّ ،
اعرتفت هبا ،ال حتاول َّ
وإمنا تعلَّم أن
ظل الشيطان يذ ّكِّرك خبطااي ماضية سبق أن
وإذا َّ
َ
كل فكر إىل طاعة
تعمل ابلنصيحة الواردة يف رسالة كورنثوس الثانية  5-3 :10واليت تدعوان إىل استئسار ّ
فعًل تلك اخلطيَّة ،لكن ذ ّكِّره َّ
أبن هللا غفرها
املسيح.
استغل هذه الفرصة لتوافق الشيطان الرأي أبنَّك ارتكبت ً
ّ
لك .مثَّ ِّّ
حول انتباهك إىل هللا واشكره على غفرانه .واغتنم هذه الفرصة لتذ ّكِّر نفسك أبنَّك تريد أن ّتدم هللا من
كل قلبك .ذ ّكِّر نفسك َّ
كل يوم بطريقة ترضي هللا.
دائما وأبنَّك تريد أن تعيش َّ
أبن للخطيَّة عواقب مؤملة ً
ّ

ث .لدي روح
جمرد جسد له شخصيَّة .عندما خلق هللا البشر ،جعلنا
أيضا‘‘ :أان روح’’ .أنت أكثر من َّ
ميكنك أن تقول ً

روحا.
على صورته .هللا روح وهو منحك ً

عندما يصبح اإلنسان مؤمنًا ابملسيح ،أييت هللا ويسكن يف داخله .أين؟ يف دماغه؟ ال .يف قلبه؟ ال .فوظيفة

ضخ الدم فحسب .يف مشاعرك؟ ال.
القلب هي ّ

عندما تصبح مؤمنًا ابملسيح ،أييت هللا ويسكن يف روحك .أين هي روحك؟ إهنا يف داخلك .ليست الروح
ماداي
ماداي
كياان ًّ
كياان ًّ
ملموسا لكنَّها حقيقيَّة .فمشاعر الغضب واخلوف والفرح والسًلم حقيقيَّة لكنَّها ليست ً
ً
ً
ملموسا .ال ميكنك أن تفتح قلب اإلنسان وجتد غضبًا أو خوفًا يف داخله .لكن هذه املشاعر تش ِّّكل جزءًا
ً
كل واحد منَّا .جاء يف رسالة رومية  11-9 :8أن هللا يسكن يف روحك.
حقيقيًّا من ّ
هتدم اخلطيَّة حياة اإلنسان .واألشخاص الذين يعيشون يف اخلطيَّة (غّي املؤمنني ابملسيح) هم أموات روحيًّا.
أرواحهم ميتة أل ّن هللا ال يسكن فيها .لكن عندما تؤمن ابملسيح وتسلِّّمه حياتك ،فهو حييي روحك وأييت ليسكن
فيك.
مسحت ليسوع أبن يغفر لك
وعندما ميوت جسدك ،تصعد روحك إىل السماء وتقضي األبديَّة مع هللا -إذا
َ

خطاايك.
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الفصل الثاين
انجحا
مخس خطوات لتصبح مؤمنًا ً
يعتقد البعض أنَّه من السهل أن يصبحوا مؤمنني انجحني .يعتقدون أنَّه يكفي أن يعرتفوا خبطاايهم لكي يزيل
لكن هللا ال يعمل هبذه الطريقة .إذا أردت أن تصبح
فرحا
هللا مشاكلهم بشكل
وسًلما ً
ً
تلقائي ومينحهم ً
وماالّ .
ّ

تغيّيا يف حياتك.
مؤمنًا ً
انجحا ،جيب أن تتعاون مع الروح القدس لكي يصنع ً

فرصا لكي تنمو وتقوى روحيًّا .ال ميكنك أن تصبح
يقودك الروح القدس يف اختباراتك اليوميَّة ويضع أمامك ً
حَّت يوم
انضجا روحيًّا يف غضون أسبوع واحد أو أسبوعني .وبفضل مساعدة هللا ،ميكنك أن
تستمر يف النمو َّ
ً
ّ
مماتكَّ .
انجحا اليوم يف نظر هللا
إن مقياس هللا للنجاح خمتلف عن املقياس الذي يعتمده البشر .ميكنك أن تكون ً
إذا فعلت ما يطلبه منك اليومَّ .
وتذكر أنَّك ابنه .ومبا َّ
أن هللا وضع خطَّة خاصة حلياتك ،فستزداد سعاد ًة عندما
وتستمر يف النمو.
تسلك وفق خطَّته
ّ
يتصرف كطفل .وأنت ال تغضب منه
إذا كان لديك طفل يبلغ سنةً أو سنتَني من العمر ،فأنت تتوقَّع منه أن َّ
يتصرف ويتكلَّم
يتصرف كإنسان انضج .لكن عندما يبلغ احلادية والعشرين من العمر ،فأنت تتوقَّع منه أن َّ
إذا مل َّ

وعادال .هو يعرف مواطن َّقوتك ونقاط ضعفك،
معيارا منص ًفا ً
كإنسان انضج .وعندما ينظر هلل إليك ،فهو يتَّبع ً
تستمر يف
انجحا ،فعليك أن
ومدى النضوج الذي ينتظر منك أن تسلك فيه .وابلتايل ،إذا أردت أن تكون مؤمنًا ً
ّ
النمو.

انضجا .ميكننا ذكر املزيد من
جتد يف الصفحات التالية مخس خطوات تساعدك على أن تصبح مؤمنًا ً
نتأمل فيها بينما حناول أن
اخلطوات ضمن عمليَّة النمو هذه .لكن هذه هي اخلطوات اخلمس اليت جيدر بنا أن َّ
نرضي هللا.

أ.

ما هي اخلطوات اخلمس؟
ِّ
صا شخصيًّا حلياتك.
 .1اقبَل املسيح خملّ ً
غّي طريقة تفكّيك.
ِّّ .2

احلياة املسيحيَّة الناجحة
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ضع أهدافًا جديدة.
َ .3
ُّ
التحكم يف مشاعرك.
 .4تعلَّم كيفيَّة
ِّ .5
أخِب اآلخرين مبا صنعه املسيح يف حياتك.
ِّ
كل واحدة من هذه اخلطوات اخلمس.
فلنلق نظرة فاحصة على ّ

ِّ
صا شخصيًّا حلياتك
اخلطوة األوىل :اقبَل املسيح خمل ً

ِّ
صا شخصيًّا حلياتك.
من
َّ
انجحا’’ ما مل تقبل املسيح خملّ ً
البديهي القول إنَّه ال ميكنك أن تصبح مؤمنًا ‘‘ ً

لوايتنا يف احلياة‘‘ .فماذا يَن َف ُع اإلنسا َن لو َربِّ َح
يطرح الكتاب املقدَّس هذا السؤال لكي يدفعنا إىل النظر يف أو َّ
37
العا َمل ُكلّه ِّ
ِّ
كل ما ميكن
َ ُ َ
فسهُ؟" (مرقس  .)37-36 :8ف ّكر يف ِّّ
فسهُ؟ ومباذا يَفدي اإلنسا ُن نَ َ
وخسَر نَ َ

للعامل أن يق ِّّدمه لك ،هل هو أغلى من متضية األبديَّة مع هللا؟

ِّ
صا شخصيًّا حلياتك؟ ما هو الدور الذي تلعبه روحك
دورا يف عمليَّة قبولك املسيح خملّ ً
ما الذي يلعب ً
ِّ
صا شخصيًّا حلياتك؟
وذهنك ومشاعرك وإرادتك يف عمليَّة قبولك املسيح خملّ ً

أ .دع هللا يكلِّمك من خالل الكتاب َّ
املقدس
ِّ
صا شخصيًّا حلياتنا.
لقد أعطاان هللا كلمته ،الكتاب املقدَّس ،لكي نتعلَّم كيف ميكننا أن نقبل املسيح خملّ ً
ِّ
وبينما تقرأ الكتاب َّ
تفسر كيف ميكن لإلنسان أن يقبل املسيح
املقدس ،تستطيع أن ترى بوضوح املبادئ اليت ّ
ِّ
ِّ
ويبني لك سبب حاجتك إىل أن تصبح مؤمنًا
صا شخصيًّا حلياته .يكلّمك الروح القدس من خًلل ضمّيك ِّّ
خملّ ً
ابملسيح .عندما تسلِّّم حياتك للمسيح ،فهو أييت ويسكن يف روحك وحيييها .أنظر رسالة رومية .11-9 :8

ب .أنت تفهم كلمته يف ذهنك
ِّ
ِّ
صا شخصيًّا حلياتك.
يساعدك الروح القدس على فهم كلمة هللا .ويعلّمك كيف ميكنك أن تقبل املسيح خملّ ً
ِّ
صا شخصيًّا حلياتك قبل أن تقوم هبذه اخلطوة .فمن املستحيل أن
جيب أن تفهم كيف ميكنك أن تقبل املسيح خملّ ً
َّ
فاعًل يف هذه العمليَّة.
دورا ً
يتم التحايل عليك وخداعك لتصبح مؤمنًا .وإمنا جيب أن يلعب ذهنك ً
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ت .أنت تستجيب مبشاعرك
ِّ
فاعًل يف األمر .إليك بعض
دورا ً
عندما تقبل املسيح خملّ ً
صا شخصيًّا حلياتك ،جيب أن تلعب مشاعرك ً
ِّ
صا شخصيًّا حلياته.
املشاعر اليت قد خيتِبها اإلنسان عندما يقبل املسيح خملّ ً
*احلزن -ألنَّك أخطأت إىل هللا .أنظر رسالة يعقوب .9 :4
*الفرح -أل ّن خطاايك قد غُ ِّفَرت والذنب زال .ميكنك أن تنعم ابلفرح ألنَّك صرت اآلن ابنًا هلل ونلت الوعد

ابحلياة األبديَّة .انظر إجنيل لوقا .20 :10

*السًلم -أل ّن يسوع أصبح اآلن قائد حياتك .انظر إجنيل يوحنَّا .2 :14

ث .أنت ختتار إبرادتك
ال ِّ
تكتف ابلتفكّي يف أن تصبح مؤمنًا أو يف اختبار مشاعر خمتلفةَّ ،
وإمنا َّاّتذ قر ًارا .جيب أن ِّّ
تقرر ما جيب

أن تفعله مع هللا .هل ستعرتف خبطاايك وتطلب منه أن يغفرها لك؟ هل ستسمح له أبن يصبح قائد حياتك؟ إذا
كان جوابك على هذه األسئلة ‘‘نعم’’ ،أطلِّع هللا على قرارك .ر ِّاجع رسالة رومية .10-9 :10
يلّب الطلب! إنَّه يدخل إىل
عندما تطلب من يسوع أن يغفر لك خطاايك وأن يصبح ق ً
ائدا حلياتك ،فهو ّ
ِّ
ِّ
صا’’ بشكل
روحك ويسكن فيها! راجع رسالة رومية  .11-9 :8لقد متَّت مناقشة موضوع ‘‘قبول املسيح خملّ ً
ِّ
فعًل؟’’ ضمن ‘‘دراسات اجملموعة للمؤمنني
أكثر
أين مؤمن ً
ً
تفصيًل يف درس حتت عنوان ‘‘كيف أأت ّكد من ِّّ
اجلدد’’.

اخلطوة الثانيةِّ :
غري طريقة تفكريك
يعتقد البعض أنَّه يكفي أن يعرتف املرء خبطاايه وأن يطلب من يسوع أن يكون قائد حياته لكي يصبح مؤمنًا
انجحاَّ .
يغّي هللا روحك .وأييت ليسكن يف
وإمنا ليس األمر هبذه البساطة .فعندما تصبح مؤمنًا ،سرعان ما ِّّ
ً
روحك .فروحك تكون ميتة إذا مل يسكن هللا فيها.
يغّي ذهنك ومشاعرك وإرادتك فوراَّ .
وإمنا جيب أن تشارك بنشاط يف تغيّي هذه النواحي يف
َّ
لكن هللا ال ِّّ
ً

انجحا.
حياتك إذا أردت أن تصبح مؤمنًا ً
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إن أفكاره ليست أفكاران َّ
يقول هللا َّ
وإن طرقه ليست طرقنا (إشعياء  .)8 :55لذا ،جيب أن تتعلَّم أن تف ِّّكر
مثًل عن طريقة التفكّي اليت يريد هللا منك أن تعتمدها.
فيلّب ً 8 :4
كما يف ِّّكر هللاَّ .
تتضمن رسالة ّ
فيلّب 8 :4
‘‘وبع رد ،أيها اإلخوةر ،فاَهتموا بِّ ركل ما هو حق و َش ٌ ِّ
ِّ ِّ
وح َس رن
هو رمستَ َحب َ
َ َ
َ
ريف وعاد ٌل وطاه ٌر ،وب ركل ما َ
َ
ِّ
الس ِّ
ديح’’.
لم ِّ
َ
معة وما كا َن فَضيلَةً وأهالً ل َ
بينما تدرس الكتاب املقدَّس وتطبِّّق ما تتعلَّمه ،يساعدك الروح القدس على فهم فكر هللا ،وعلى تغيّي
مواقفك .حتثُّنا رسالة رومية  2 :12على تعلُّم طريقة تفكّي جديدة.
رومية 2 :12
ِّ
ِّ
هذهِّ الدنيا ،بل تَغَريوا بِّتَ ِّ
شبهوا ِّمبا يف ِّ
جديد عرقولِّ ركم لِّتَ ِّ
هو
‘‘وال تتَ َ
هو صال ٌح ،وما َ
عرفوا َمشيئَةَ هللا :ما َ
رض ي ،وما هو ِّ
م ِّ
كام ٌل’’.
َ
َ

أ .ما هو املوقف؟
أفكارا .املوقف هو الرأي املسبق ،وهو يشمل ما تف ِّّكر فيه
شعورا .واملشاعر أو العواطف ليست ً
ليس املوقف ً

معني .قد خيتِب املرء مشاعر قويَّة مرتبطة مبوقف ما ،مثل الغضب أو احلقد أو اخلوف.
حيال أمر َّ
ميكن تعريف كلمة ‘‘مواقف’’ كاآليت:
()1

منط تفكّي

()2

عادة تفكّي

()3

رأي اثبت

()4

وجهة نظر

()5

مرجعي
إطار
ّ

تتش ِّّكل املواقف يف ذهنك وتصبح جزءًا من حياتك لدرجة أنَّك ال تف ِّّكر فيها بوعي عندما تستخدمها .أنت
تُظهر مواقفك من خًلل طريقة استجابتك يف أنشطتك اليوميَّةَّ .
عِب عنها
إن أقوالك وأعمالك واملشاعر اليت تُ ِّّ
تعكس مواقفك.
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قابعا يف مكانه حني يضيء الضوء األخضر يف
كيف يكون ّ
رد فعلك عندما يبقى سائق السيارة أمامك ً
ينعتك بصفات سيِّّئة؟ إ ّن ردود فعلك تعكس
رد فعلك عندما يشتمك شخص ما أو َ
إشارة املرور؟ كيف يكون ّ

كل وضع.
مواقفك -أمناط التفكّي يف ذهنك جتاه ّ

ب .كيف ميكنَن تنمية مواقف جديدة؟
رد فعل
ً
أحياان تكون عمليَّة بناء مواقف جديدة بطيئة وحمبطة .رَّمبا أنت تريد التوقَّف عن املسارعة إىل إبداء ّ
تغّي نفسك .لقد ش ِّّكلت هذه
غاضب جتاه الشخص الذي يغضب منك .فأنت حتتاج إىل أكثر من وعد لكي ِّّ
أسا على
املواقف جزءًا من طريقة تفكّيك لسنوات طويلة .ويف حاالت اندرةِّّ ،
فورا موقف اإلنسان ر ً
يغّي هللا ً
عقب .لكنَّه عاد ًة ال يصنع معجزات فوريَّة يف هذه الناحية من حياتك .لكن َّ
دائما ملساعدتك
أتكد أنَّه جاهز ً
ًّ
مستعدا للتعاون معه.
على تغيّي مواقفك إذا كنت
تتمثَّل إحدى أفضل الطرق الكتشاف املواقف اجلديدة اليت يريد هللا منك اعتمادها بقراءة الكتاب املقدَّس.
كل يوم .واحبث عن آايت يف
اكتشف كيف تعامل يسوع مع خمتلف األشخاص الذين تقابل معهم و َّ
احتك هبم َّ

الكتاب املقدَّس تتحدَّث عن نواحي حياتك اليت حتتاج إىل تغيّي طريقة تفكّيك فيها .وميكنك االستعانة بسفر
فيلّب  5 :2على اعتماد
األمثال لتعرف فكر هللا حيال مسائل خمتلفة تواجهها يف حياتك .وتشجعنا رسالة ّ
املواقف نفسها اليت سلك فيها يسوع .وإن مل تكن واث ًقا من أن مواقفك ترضي هللا ،اسأله‘‘ :اي رب ،ما رأيك يف

هذا األمر؟’’ واحبث عن أجوبته بينما تقرأ الكتاب املقدَّس وتتحدَّث مع مؤمنني آخرين.

لتغّي طريقة تفكّيك -أمناط تفكّيك .ويش ِّّكل حفظ آايت الكتاب
قد ال يكفي أن تقرأ الكتاب املقدَّس ِّّ
املقدَّس طريقة فعالة جدًّا ملساعدتك على اعتماد مواقف جديدة يف حياتكَّ .
إن إجنيل لوقا  38-27 :6مليء
ابلنصائح العمليَّة يف هذا الصدد .وبينما حتفظ آايت من الكتاب املقدَّس ،قُل لنفسك َّ
إن هذه هي طريقة التفكّي
اليت تريد اعتمادها.

َّ
وتذكر أنّك قد ال تنجح يف اعتماد مواقف جديدة يف ذهنك إذا كنت تعتمد على ق َّوة إرادتك .اطلب من
كل ظرف .ر ِّاجع إجنيل يوحنَّا  .13 :16لقد
الروح القدس أن يساعدك على تطبيق هذه املواقف الكتابيَّة يف ّ
تفصيًل يف درس‘‘املواقف’’ ضمن ‘‘دراسات اجملموعة للمؤمنني
متَّت تغطية موضوع املواقف بشكل أكثر
ً
اجلدد’’.

احلياة املسيحيَّة الناجحة
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ضع أهدافًا جديدة
اخلطوة الثالثةَ :
ال يقتصر النجاح يف حياة اإلميان على فهم كلمة هللاَّ .
وإمنا جيب أن تطبِّّق هذه الكلمة يف حياتك ،وأن
قلب
ُّتضع إرادتك ورغباتك لقيادة هللا وأن تفعل األمور اليت يطلبها منك .جاء يف الكتاب املقدَّس أ َّن ‘‘ ُ
ِّ
ت َخطَواتِِّّه’’ (أمثال  .)9 :16ح ِّّدد أهدافك مبا جيعلها متطابقة مع املخطَّطات
الر ُّ
ب يُثَبِّّ ُ
اإلنسان يَ ُ
رس ُم طري َقهُ ،و ّ
من فعله؟’’
واألهداف اليت وضعها هللا حلياتك .واسأل نفسك‘‘ :ما الذي يريد هللا ّ

أ .اكتشف ما يريد هللا منك فعله
تتمثَّل اخلطوة األوىل واألهم حنو حتديد األهداف ابكتشاف خمطَّطات هللا لك.
أفسس 10 :2
ِّ
‘‘ َنن َخلي َقةر ِّ
سوع لِّ
ألعمال الص ِّ
ِّ
ك فيها’’.
هللا ،رخلِّقنا يف املَ ِّ
بل لِّنَسلر َ
احلَِّة اليت َ
سيح يَ َ
ر
أعدها هللار لنا م ْن قَ ر
إرميا 11 :29
‘‘أان ِّ
يت ل ركم ِّم ْن َخري ال ِّم ْن َشر ،فيكو رن ل رك رم الغَ رد الذي تَرجو َن’’.
أعر ر
ف ما نَ َو ر
توضح هااتن اآليتان أنَّه سبق هلل أن خطَّط ملا يريد منك فعله .وميكنك َّإما أن تقبل أهداف هللا أو أن
كيزا
تتجاهلها .إذا قَبِّلتَها ،فهي متدُّك َّ
ابلقوة لتضفي معىن على َّأايمك .ومن شأن هذه األهداف أن متنحك تر ً

يتجاوز احتياجاتك ورغباتك األاننيَّة.

لقد أع ّد هللا خطَّة حلياتك .ومهما قال لك الناس ،اعلَم َّ
مهمة يف نظر هللا .يوجد هدف من
أن حياتك َّ

اسع إىل اكتشافه واعمل ما يريد هللا منك فعله.
وجودك هناَ .

إذًا ،ما الذي يريد هللا منك أن تفعله اليوم؟ انظر من حولك -ما هي االحتياجات اليت تراها؟ هل ميكنك أن
تساهم يف تسديد هذه االحتياجات؟ حيتاج الكثّي من األشخاص من حولك إىل ابتسامة ،إىل كلمة تشجيع ،إىل
ِّ
أيضا يف املشاكل اليوميَّة
صًلة .حنن ال نتحدَّث عن قرارات مصّييَّة مثل اختيار شريك احلياة أو املهنة .ف ّكر ً
البسيطة اليت تواجهها اليوم.
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يتضمن الكتاب املقدَّس آايت كثّية تتحدَّث عن
ادرس الكتاب املقدَّس لتكتشف ما يريد هللا منك فعلهَّ .
كل يوم .استعِّن بفهرس أجبدي للكتاب املقدَّس أو ابلكتاب املقدَّس الذي قمت بتنزيله
األوضاع اليت تواجهها َّ

معني.
على جهاز الكومبيوتر لتجد كل اآلايت اليت تتحدَّث عن موضوع َّ

تبني ما يريد هللا منك فعله يف أثناء العمل .مثَّة آايت أخرى تتحدَّث عن
ميكنك أن جتد ً
مثًل آايت عدَّة ِّّ
كًلمك ومشاعرك مثل الغضب واملرارة والفرح والسًلم .يف هذه اآلايت الكتابيَّة ،يطلعك هللا على أسلوب العيش
ِّ
كل ظرف من الظروف.
الذي يريد منك اتّباعه ،وعلى الطريقة اليت يريد منك أن تتفاعل هبا مع ّ
قائًل‘‘ :عندما تستقيم األمور يف حيايت يف السنة املقبلة ،سأبدأ بتحديد بعض األهداف’’ .جاء يف
ال تنتظر ً
الكتاب املقدَّسَ ‘‘ :م ْن يَنتَ ِّظر ِّّ
يح املؤاتيةَ ال يَ َزرعُ’’ (من ينتظر الظروف املناسبة ال يُنجز شيئًا)
الر
َ
ُ
ُ
(سفر اجلامعة  .)4 :11يف ما يلي بعض اآلايت الكتابيَّة اليت تصف بعض األمور اليت يريد هللا منك فعلها:
مرقس 31-30 :12
لوقا 38-27 :6
رومية 5-1 :13
 1كورنثوس 8-4 :13
أفسس 1 :6
 2بطرس 11-5 :1

ب .أنواع خمتلفة من األهداف
هناك أنواع خمتلفة من األهداف اليت ميكن للمؤمن وضعها .إليك بعض النواحي املختلفة اليت ميكنك أن
تضع أهدافًا فيها:
 .1أهداف تعليميَّة
 .2أهداف متعلِّّقة ابلعمل
 .3أهداف روحيَّة
 .4أهداف متعلِّّقة بقراءة الكتاب املقدس وحفظه
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 .5أهداف متعلِّّقة بصقل الشخصيَّة (تطوير الشخصيَّة ،شجاعة ،صِب ،حمبَّة ،لطف)
 .6أهداف متعلِّّقة ابملواقف (اجتاهات القلب)
 .7أهداف متعلِّّقة بتطبيق آايت من الكتاب املقدس
 .8أهداف متعلِّّقة ابلعًلقات
 .9أهداف متعلِّّقة بوضع حدود

ت .كيف ميكنك أن تبدأ بوضع أهداف؟
جناحا .لكن ميكن
هناك أنواع خمتلفة من األهداف اليت ميكنك وضعها ملساعدتك على أن تصبح مؤمنًا أكثر ً
ِّ
أتثّيا دراماتيكيًّا على عًلقتك ابهلل وابآلخرين .لذا تعلَّم أن تضع أهدافًا يوميَّة تطبِّّقها بشكل
هلدف واحد أن يؤثّر ً

يومني .واجعل هذه األهداف اليوميَّة
شخصي .وهي عبارة عن أهداف صغّية ميكنك حتقيقها خًلل يوم أو َ
عمليَّة من خًلل إسنادها إىل آايت من الكتاب املقدَّس.

عندما جتد آية يف الكتاب املقدَّس تتحدَّث عن مشكلة تواجههاِّّ ،
دون هدفًا يساعدك على تطبيق ما تعلِّّمك
مفص ًًل إلحدى الطرق اليت ميكنك هبا فعل ذلك.
تفسّيا َّ
هذه اآلية فعلهَ .
إليك ً

ِّ .1
الحظ املشاكل يف حياتك اليوميَّة.
رَّمبا أنت تواجه بعض الظروف الصعبة يف حياتك اليوم ،وتشعر أبنك رازح حتت وطأة الضغوطات .رَّمبا أنت
جتهل ما يريد هللا منك فعله .ال ِّحظ هذه املشاكل وحاول اكتشاف سببها.

 .2اسأل نفسك‘‘ :ما الذي حياول هللا أن يعلِّمَن َّإايه اليوم يف هذه
الناحية من حيايت؟’’

صل واطلب من هللا أن يساعدك على فهم سبب املشكلة .اطلب منه مساعدتك على حتديد النواحي يف
ِّّ
حياتك اليت حتتاج فيها إىل أن تنمو لكي تتغلَّب على هذه املشكلة.
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ِّ .3
حدد انحية واحدة يف حياتك حتتاج فيها إىل النمو اليوم.
ميكن أن تساعدك األهداف على اخلروج من منطقة الراحة اليت جتلس فيها .وميكن أن تدفعك إىل بذل
ضع هدفًا! قُم أبمور جتعلك
جمهود
إضايف .لذاُ ،كن مستعدًّا للمخاطرة .وإذا كنت تعاين من الشعور ابلوحدةَ ،
ّ
ّتتلط أبانس آخرين .احبث عن أشخاص حمتاجني وُكن هلم صدي ًقا .وإذا وجدت صعوبة يف حتديد النواحي اليت
حتتاج إىل أن تنمو فيها ،راجع القائمة الواردة يف رسالة كورنثوس األوىل .8-4 :13

 .4اربط دراستك للكتاب َّ
املقدس ابلناحية اليت تريد أن تنمو فيها.
ماذا يقول الكتاب املقدَّس عن هذه الناحية يف حياتك؟ احبث عن آايت كتابيَّة تساعدك على فهم املشكلة
وأفكار هللا املتعلِّّقة حبلِّّها .احبث عن وعود وحقائق ميكنك تطبيقها يف أنشطتك اليوميَّة.

ِّ .5
عدد األمور اليت ميكنك إهناؤها اليوم
ِّ
شخصي.
عددا من األهداف اليت ميكنك تطبيقها بشكل
بعد أن قمت بدراسة الكتاب املقدَّس ،ح ّدد ً
ّ
ِّ
احدا هلذا اليوم .واستعِّن
اخرت هدفًا و ً
بدايةً ،قُم بطرح أفكار مبدعة .واطرح أي فكرة ميكن أن تش ّكل هدفًا .مثَّ َ
َّدا لكي َّ
تتمكن أنت
اضحا وحمد ً
يومي .واجعل هدفك و ً
ابملبادئ التوجيهيَّة الواردة يف هذا اجلزء لتحديد هدف ّ
اآلخرون من تقييم النتائج.
ضع خمططاتك حيِّّز التنفيذ وقُم بتطبيقها.
بعد ذلكَ ،

 .6قيِّم النتائج
يف وقت الحق من اليوم نفسه أو يف اليوم التايل ،ر ِّاجع ما حدث عندما حاولت حتقيق اهلدف الذي
وضعته .قد ال َّ
أحياان من حتقيق هدفك ،لكن ال تستسلمِّّ .
تغّي أهدافك .لكن
تتمكن ً
كرر احملاولة .وال ّتف أن ِّّ
املرة األوىل.
جملرد كونك فشلت يف حتقيقها يف َّ
تغّي أهدافك َّ
من انحية أخرى ،ال ِّّ
فشل ‘‘توماس إيديسون’’ مر ًارا عدَّة قبل أن ينجح يف اخرتاع املصباح الكهرابئي .يف الواقع ،هو فشل أكثر
مرة واحدة يف اخرتاع مصباح كهرابئي يعمل بشكل جيِّّد .لذا ،ال تستسلم!
مرة قبل أن ينجح َّ
من َّ 2000
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 2كورنثوس 11 :8
ِّ
تميم على قَ ْد ِّر الرغبَ ِّة’’.
‘‘متموا اآل َن هذا َ
الع َم َل ل يكو َن الت ر

ِّ
َّدا على الفكرة األوىل‘‘ :الحظ املشاكل يف حياتك
الست املذكور أعًله ،رّكز جمد ً
عندما تراجع األفكار ّ
انجحا ،تعلَّم أن تواجه النزاعات وأن تنمو من
اليوميَّة’’ .يكره معظمنا النزاعات .لكن إذا أردت أن تكون مؤمنًا ً

تذل
حل النزاعات .فمن السهل أن ّ
خًلل هذه االختبارات املؤملة .جيب أن تكون مستعدًّا للمساعدة على ّ
لكن هللا يبحث عن رجال ونساء ممَّن
الشخص اآلخر فيما تقول لنفسك‘‘ :أان على حق ،أنت على خطأ’’ّ .
يسعون إىل صنع السًلم.

مرة -فهذا هو الكمال .لكنَّه يريد منك أن تكون صادقًا .عندما
كل َّ
ال ينتظر هللا منك أن تكون حمقًّا يف ّ
سيظل هللا حيبُّك ،وسيساعدك على التعلُّم من هذا االختبار إذا كنت مستعدًّا لإلقبال
ّتطئ ،اعرتف خبطئك .و ّ
جاهزين للتعلُّم .ر ِّاجع رسالة رومية .5-3 :5
منفتحني َ
إليه بقلب وذهن َ
من أن أفعل اليوم؟ واحبث عن فرص يضعها هللا يف
كل يوم بصًلة بسيطة -اي رب ،ماذا تريد ّ
استهل ّ
ّ

اسع إىل القيام ابألمور الصاحلة اليت دعاك للقيام هبا.
حياتك اليوم و َ

ث .ما هي خصائص اهلدف اليومي الناجح؟
غالبًا ما يكون تعلّم تدوين أهداف يوميَّة انجحة صعبًا يف البداية .فمعظمنا مل يفعل ذلك من قبل .لكن
جناحا أكِب يف حتقيقها ،وكانت أكثر إفاد ًة
دونت أهدافًاَّ ،
التدريب جيعل أي مهارة جديدة كاملة .وكلَّما َّ
سجلت ً
يف ِّّ
منوك كمؤمن .يف ما يلي بعض املبادئ التوجيهيَّة اليت تساعدك على تعلُّم كيفيَّة حتسني أهدافك اليوميَّة.
تود إجنازه.
 .1إنه بسيط .اهلدف بسيط جدًّا .وهو ال يرتك ً
جماال ّ
للشك يف ذهنك يف ما يتعلَّق مبا ّ
 .2إنَّه َّ
فلنتأمل يف هذا اهلدف،
أحياان كثّية تكون أهدافنا عامةَّ .
َّدا بوضوحً .
حمدد .جيب أن يكون اهلدف حمد ً
‘‘سأقرتب إىل هللا’’ .هذا اهلدف عام جدًّا .كيف ستقرتب إىل هللا؟ من احلكمة أن ترّكِّز على أمر حمدَّد
األول .وعندما تنجح يف
ميكنك القيام به ملساعدتك على االقرتاب إىل هللا .اجعل من هذا األمر هدفك َّ
األول ومساعدتك على التقدُّم إىل األمام يف عًلقتك ابهلل.
ضع هدفًا آخر من شأنه تعزيز اهلدف َّ
حتقيقهَ ،

مقتصرا على عمل واحد.
كل هدف .اجعله غّي معقَّد عِب جعله
مباشرا وحمد ً
ُكن ً
ً
دائما ً
َّدا يف صياغة ّ

 .3إنَّه جمد .يرتبط اهلدف حبياتك اليوم .إذا وضعت أمامك اهلدف اآليت‘‘ :إذا أصبحت غنيًّا ،فسأق ِّّدم
ضع
جمداي َّإال إذا كنت غنيًّا .عندما تصبح غنيًّاَ ،
كل يوم أحد’’ .لن يكون هذا اهلدف ً
 $50لكنيسيت ّ
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أهدافًا مرتبطة بغناك .جيب أن ينبع هدفك من األمور اليت تعلم َّأهنا ممكنة يف حياتك اليوم .كما وجيب أن
فعًل أن تراه يتحقَّق يف حياتك.
يؤدي إىل تغيّي تريد ً

أتعرض للتجربة ،سأدرك
مرة َّ
كل َّ
 .4إنَّه عملي .هل ميكنك حتقيق هذا اهلدف اليوم؟ إن اهلدف اآليت‘‘ :يف ّ
أ ّن الشيطان هو َمن ِّّ
َّ
ستتذكر أن تقول لنفسك َّ
إن التجربة
عملي؟ كيف
جيربن’’ يبدو ً
مجيًل ،لكن هل هو ّ
كبّيا جدًّا
مرة َّ
كل َّ
تتعرض للتجربة’’؟ يبدو هذا اهلدف روحيًّا ،لكنَّه قد يكون ً
هي من الشيطان ‘‘يف ِّّ
للمؤمن اجلديد يف أثناء حماولته األوىل للتغلُّب على التجربة.
ابدأ أبهداف بسيطة ووجيزة تكون متأ ّكِّ ًدا من قدرتك على حتقيقها يف يوم واحدُ .خذ هذا اهلدف
على سبيل املثال‘‘ :اليومُّ ،
أتعرض هلا’’ .ميكنك أن جتعل هذا اهلدف أكثر
سأعد قائمة ابلتجارب اليت َّ
مثًل‘‘ :اليومِّّ ،
ُجرب فيها بقول
حتديدا عِب ذكر نوع واحد من التجاربً .
ابملرات اليت أ َّ
سأدون قائمة َّ
ً
الشتائم’’.

مدو ًان بطريقة جتعل
 .5ميكن قياسه .كيف ستقيس هذا اهلدف؟ ‘‘اليوم سأقرتب إىل هللا’’ .ليس هذا اهلدف َّ
ُّماِّّ ،
سهًل .إذا أردت أن َّ
تسهل قياس تقدُّمك حنو
قياسه ً
دون هدفك بطريقة ِّّ
تتأكد من أنَّك حترز تقد ً
ُجرب فيها ابرتكاب اخلطيَّة’’ .عندما ُّ
حتقيقه .ميكن قياس اهلدف‘‘ :اليومُّ ،
تعد
سأعد قائمة ابملرات اليت أ َّ
هذه القائمة ،فأنت تكمل النشاط القابل للقياس.

ُّما .يف
مهم إذا أردت أن حترز تقد ً
من الصعب تدوين أهداف قابلة للقياس بسهولة .لكن هذا األمر ّ
ما يلي أربعة أسئلة ميكنك أن تطرحها على نفسك بينما ِّّ
تدون هدفك:
سيتم قياسه؟
ما الذي ّ
ما هي الوسيلة اليت سأستخدمها لقياسه؟
هل من السهل قياسه؟
كيف ميكن لشخص آخر أن يقيس تقدُّمي؟
هذه األهداف عمليَّة وقابلة للقياس‘‘ .هذه الليلةِّّ ،
تعرضت هلا اليوم’’ .سأطلب
سأدون ثًلث جتارب َّ

من ‘‘ليلى’’ أن تغفر يل ألين غضبت منها البارحة’’.

 .6إنَّه يساعدين .اهلدف الكلّي من وضع أهداف ميكن تطبيقها شخصيًّا هو مساعدتك على االقرتاب إىل
هللا .ف ِّّكر يف املستقبل .بينما ِّّ
تدون هدفك ،اسأل نفسك‘‘ :كيف سيساعدين هذا اهلدف على النمو؟’’
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كل هدف ،هل ميكنك أن ترى كيف يساعدك هذا األمر على أن تصبح مؤمنًا
بينما تعمل على إمتام ّ
أفضل؟
إ ّن هذه املبادئ التوجيهيَّة الستّة ال تضمن لك النجاح .كما َّ
أن تدوين أهداف قابلة للتطبيق شخصيًّا ال
مهتم
انجحا بشكل تلقائي .يف الواقع ،األهداف هي َّ
جيعل منك مؤمنًا ً
جمرد وسائل تساعدك على ّ
النمو .فاهلل ّ
ِّّ
دونت أهدافًا بنَّاءة؟’’ لكن إذا تعلَّمت تدوين أهداف
أي شيء آخر وليس بسؤالك‘‘ :هل َّ
بنموك أكثر من ّ
بنَّاءة ،وكنت أمينًا يف وضع هذه األهداف حيِّّز التنفيذ ،فسيساعدك هللا لتنمو وتصبح اإلنسان الذي يريد منك
كامًل ،لكنَّه يريد أن تطبِّّق تعاليمه يف حياتك.
أن تكون عليه .فاهلل ال ينتظر منك أن تكون ً

أي نوع من األشخاص تريد أن تكون بعد سنتني؟ ...بعد مخس
عندما تتطلَّع إىل املستقبل ،ما الذي تراه؟ َّ
سنوات؟ ...بعد عشر سنوات؟ ...يرفع هللا من شأن املؤمن الذي يلتزم ابلسلوك معه أبمانة .هل ميكنك أن
كمن
كمن عاش أبمانة ألجل املسيح؟ هل ميكنك أن تتخيَّل نفسك َ
تتخيَّل نفسك بعد عشر سنوات من اآلن َ

جعل من طاعة قوانني الكتاب املقدَّس وتعاليمه األولويَّة األوىل يف حياته؟

َّأما التح ّدي اآلخر الذي تواجهه ابقي َّأايم حياتك فهو تعلُّم الثبات .هل أنت من األشخاص املستع ِّّدين
ِّ
القمة اترًة ويف وادي اإلحباط
غدا؟ هل تشعر أبنَّك يف َّ
ملواجهة ‘‘جليات’’ اليوم ،لكنَّك ستخاف من ظلّك ً
ستظل تواجه َّأاي ًما جيِّّدة و َّأاي ًما
والكآبة اترةً أخرى؟ هللا قادر على مساعدتك على السلوك بثبات يف حياتك .و ّ
سيِّّئة .لكن وسط هذه كلِّّها ،ميكنك أن تتعلَّم أن تثق بيسوع ،و َّأال تغرق يف املشاكل اليت تواجهها يف حياتك .يف
الواقع ،ال يوجد عًلج سحري لألشخاص الذين حيتاجون إىل الثبات يف حياهتمَّ .
وإمنا جيب عليهم أن جيتهدوا يف
العمل وأن يثبِّّتوا أنظارهم على يسوع وتعاليمه.

ُّ
التحكم يف مشاعرك
اخلطوة الرابعة :تعلَّم كيفيَّة
أي شعور آخر ،لكي تكون مؤمنًا .لكن مشاعرك
ال يكفي أن ‘‘تشعر أبنَّك خملَّص’’ ،أو أن ينتابك ّ
مهما جدًّا من حياتك اليوميَّة .فاهلل هو َمن وهبك َّإايها .واآلن ،جيب أن تتعلَّم كيفيَّة استخدام
تش ِّّكل جزءًا ًّ

كثّيا عن املشاعر ،مهما اختلفت ،يف الكتاب
مشاعرك لكي جتعل حياتك ممتعة ومرضية هلل .فاهلل يتحدَّث ً
جناحا.
املقدَّس .عليك أن تكتشف كيف ميكن ملشاعرك أن تساعدك لتصبح مؤمنًا أكثر ً

تتمثَّل إحدى اخلطوات األساسيَّة للنمو يف هذا اجملال يف حياتك ابلتواصل مع مشاعرك .لذا ،تعلَّم كيفيَّة
متييز مشاعرك املختلفة ،مع حتديد الوقت والطريقة املناسبتني للتعبّي عنهاِّ .
تعِب عنها .ال
اعرتف هبا وتعلَّم أن ِّّ
ُّ
الّتاذ القرارات يف حياتك.
ابلتحكم يف حياتك ،وال جتعل منها العامل
تسمح ملشاعرك
األساسي ّ
ّ
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يعاين بعض األشخاص من التقلُّب العاطفيَّ .إهنم عاطفيُّون جدًّا ،وهم يسارعون إىل التعبّي عن مشاعرهم.
فرحا .ويف اليوم التايل (أو الدقيقة التالية) ،جتدهم غارقني يف اليأس،
يوما (أو دقيقةً) َّ
متحمسني يتنطَّطون ً
فرتاهم ً
أبدا عن
وقد ضربت عاملهم موجةٌ من الكآبة .ومثَّة أشخاص يعيشون يف ‘‘ َّثًلجة عاطفيَّة’’ .فهم ال َّ
يعِبون ً
َ
أي دفء أو مشاعر لديهم.
تعكس
ال
الباردة
وقلوهبم
مشاعرهم.
ّ
يريد هللا أن ّتتِب فرحة العيش معه .وهو قادر أن يساعدك على إجياد طرق مبدعة للتعبّي عن مشاعرك.
عِب عن مشاعره املختلفة.
ميكنك أن ّتتِب هبجة خًلصه .كما وميكنك دراسة العهد اجلديد لرتى كيف أ ّن يسوع َّ
فاهلل يريد أن تنمو لكي َّ
وتعِب عنها مبا جيعل الناس يرون أنَّه هو قائد حياتك.
تتحكم يف مشاعرك ِّّ
َّ
التحكم يف مشاعرك أن تعمد إىل كبحها .رَّمبا من األفضل القول إنَّه جيدر بك أن تتعلَّم كيفيَّة إدارة
ال يعن
ِّ
ِّ
متجد هللا.
األهم هو أن تتعلَّم التعبّي عنها بطرق ّ
مشاعرك .فاهلل يريد منك أن حترتم مشاعرك وتق ّدرها .و ّ

أ .تعلَّم كيفيَّة إدارة مشاعرك عرب تنمية مواقف متوافقة مع مبادئ
الكتاب َّ
املقدس

غّي طريقة تفكّيك’’ ،انقشنا الفرق بني املواقف واملشاعر (العواطف).
يف اخلطوة الثانية حتت عنوان ‘‘ ّ
معني حي ِّّدد كيفيَّة جتاوبك مع مشاعرك .ويف معظم احلاالت ،تش ِّّكل مشاعرك
فموقفك جتاه إنسان أو وضع َّ

معني.
انعكاسا ملوقفك جتاه ظرف َّ
ً

تتبىن مواقف جديدة مبنيَّة على أساس تعاليم
إذا أردت تغيّي طريقة تعبّيك عن مشاعرك ،جيب عليك َّأوًال أن َّ
الكتاب املقدَّس .نقرأ يف إجنيل مرقس َّ 8-1 :3
أن يسوع غضب .اي ترى ما هي األفكار اليت كانت جتول يف
عِب عن غضبه؟ تعكس األجوبة على هذين السؤالني موقفه جتاه ذلك
ذهن يسوع عندما شعر ابلغضب؟ كيف َّ

الوضع.

ب .عندما تنتابك ‘‘مشاعر خاطئة’’ أطلِّقها عرب الصالة إىل هللا
ليست املشاعر جيَّدة وال سيّئةَّ .إهنا ‘‘حمايدة’’ .عندما خلقنا هللا ،منحنا القدرة على اختبار جمموعة ِّّ
متنوعة
معني يف الوقت اخلطأ أو ابلطريقة
يتم التعبّي عن شعور َّ
من املشاعر .إذًا ،ما هي ‘‘املشاعر اخلاطئة؟’’ عندما ّ
اخلطأ ،ميكن وضعه ضمن قائمة ‘‘املشاعر اخلاطئة’’ .فعلى سبيل املثال ،ها قد تل ّقى شريك ‘‘مسّي’’ يف الغرفة
يعِب عن مشاعر الفرح يف الوقت واملكان اخلاطئَني.
الديه .إذا انفجر ‘‘مسّي’’ ضح ًكا ،فهو َّ
خِب مقتل و َ
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معني يف الوقت اخلطأ؟ ال ِّّ
تكون عادة قمع
ما الذي جيدر بك فعله عندما ترغب يف التعبّي عن شعور َّ
شعورك أو كبته يف داخلكَّ .
عِب عن مشاعرك هلل .وبينما تفعل
وإمنا تعلَّم كيفيَّة التنفيس عنه أمام هللا ابلصًلةِّّ .
ذلك فإنَّك تن ِّّفس عنها بشكل مؤقَّت.
ترتبط احللول الدائمة أو الطويلة األمد لل‘‘مشاعر اخلاطئة’’ مبواقفك .رَّمبا عليك تغيّي موقفك جتاه الشخص
أو األمر الذي جعلك ترغب يف التجاوب ب‘‘شعور خاطئ’’.
مجيعا مشاعر خمتلفة مثل مشاعر احلقد أو الغضب أو اخلوف يف أوقات خمتلفة من حياتنا .رَّمبا كنت
خنتِب ً
ُّ
ابلتحكم يف أفكارك وكًلمك وأعمالك يف املاضي .لكن اآلن ،وبعد أن أصبحت مؤمنًا،
تسمح هلذه املشاعر

تتغّي وأن تعتمد أمناطًا جديدة للتعامل مع هذه املشاعر‘‘ .لكن ما الذي جيب أن أفعله عندما تنتابن
ميكنك أن َّ
ِّ
حتل مكاهنا مشاعر أكثر
هذه ‘‘املشاعر اخلاطئة؟’’ ’’ اطلب من هللا مساعدتك وسلّمه هذه املشاعر لكي ّ
برد فعل غاضب ،رَّمبا يريد هللا أن
مًلءم ًة مع الوضع الذي تواجهه .فعلى سبيل املثالً ،
أحياان كثّية عندما نقوم ّ
نتفاعل مع الوضع حبزن.

أيضا إىل أن تشعر مبا يشعر
اسع ً
جيب أن يكون هدفك األمسى التجاوب عاطفيًّا ابلطريقة اليت يريدها هللا .و َ
كل وضع تواجهه .وبينما تدرس الكتاب املقدس وتصلّي ،يساعدك هللا لتشعر مبا يشعر هو به إزاء
به هللا يف ّ
القوة للتجاوب ابلطريقة نفسها.
األمور اليت تواجهها يف احلياة .وهو مينحك َّ

ُّ
ابلتحكم يف مشاعرك.
يعلِّّمنا الكتاب املقدَّس أن نكون أسياد مشاعران .ال تسمح للناس أو للمشاكل
ُّ
التحكم يف مشاعرك ابلطريقة اليت يريدها هللا .وخًلل ِّّ
منوك يف حياة
أنت حتتاج إىل الوقت لتتعلَّم كيفيَّة
اإلميان ،ال تسمح للمشاعر السلبيَّة أو لًلفتقار إىل املشاعر الروحيَّة إبحباطك .فبعض أهم املشاعر اليت جيب أن
دائما يف
تظهر يف حياة املؤمنني اآلخرين هي احملبَّة والسًلم والفرح .قد ال تكون هذه املشاعر الثًلثة كامنة ً
كل يوم من َّأايم حياتك.
داخلك لكن جيب أن تنمو وتزداد يف ِّّ

اسا ملشاعر اآلخرين
ت .تعلَّم أن تكون َّ
حس ً

من السهل أن تكون أاننيًّا وأن تف ِّّكر يف نفسك فحسب .لكن يسوع يريد منَّا أن نف ِّّكر اآلخرين وأن نكون
ِّ
ضمّيُ َغّيي
َّ
مّي َغ ِّّيُكم .فلماذا يُقيّ ُد َ
مّيُكم أنتُم ،بَ ْل َ
حساسني ملشاعرهم .جاء يف الكتاب املقدَّس ‘‘وال أَعن َ
ض َ
ض َ

مهمة .حنن لسنا أحر ًارا لنقوم أبمور تؤذي اآلخرين) ( 1كورنثوس .)29 :10
ُحّريّيت؟’’ (مشاعر الشخص اآلخر َّ

26
كل يوم؟’’ ِّ
حاول أن
اسأل نفسك هذا السؤال ‘‘كيف يشعر هللا حيايل وحيال األشخاص الذين ألتقيهم َّ
اسا ملشاعر هللا .فالكتاب املقدَّس يعلن بوضوح َّ
ٌّ
مستعد ملساحمتنا عندما نفشل .لذا ،جيب أن
أن هللا
تكون َّ
حس ً
َّ
كل دقيقة .قد متيل إىل الغضب من اآلخرين عندما يسيئون إليك .لذاُ ،كن مستعدًّا
نتعلم العيش ويف نيَّتنا الغفران ّ
ألن تغفر هلم وال تر ِّاع أي ضغنية يف قلبك ضدَّهم.
أيضا مستعدًّا لقبول غفران هللا لنفسك عندما تفشل .وال تسمح ملشاعر اإلحباط مبنعك من االقرتاب
ُكن ً

حَّت إذا كنت تشعر ابلفشل .ووعد هللا لك صادق وأمني،
إىل هللا عندما تفشل .فاهلل سيساعدك على النمو َّ
ِّ
ٍ ِّ
القوة العاطفيَّة اليت حتتاج إليها
(فيلّب  .)13 :4وسيمنحك هللا َّ
قوين’’ ّ
‘‘وأان قادٌر على َحت ّم ِّل ُك ّل شيء ابلذي يُ ّ
القوة واحلساسيَّة لرتى كيف يشعر الشخص اآلخر إزاء هذا
أيضا أن مينحك َّ
ملواجهة حتدَّايت اليوم .وهو قادر ً
الوضع.

اخلطوة اخلامسةِّ :
أخرب اآلخرين مبا صنعه املسيح يف حياتك
انجحا .وبينما تعمل على تطبيق هذه
املهم جدًّا أن تطبِّّق اخلطوات األربع األوىل لكي تصبح مؤمنًا ً
من ّ

اخلطوات ،قد ترغب يف إخبار اآلخرين مبا يصنعه املسيح يف حياتك.

كنت تعيش حياة مسيحيَّة انجحة ،فسّيغب اآلخرون يف معرفة الطريقة اليت اتَّبعتها لكي حت ِّّقق هذا
إذا َ
برمتها ،وهو الروح القدس .وجيب أن يتمثَّل
النجاح .هذه فرصة ممتازة لرتشدهم إىل ذاك الذي قام بعمليَّة التغيّي ّ

أحد أهدافك اجلديدة إبطًلع اآلخرين على العمل الذي يصنعه يسوع يف حياتك .فما هي الطريقة املثلى للقيام
بذلك؟

أ .ابدر إىل التعبري عن حمبَّتك هلم َّأوًال
تطلعنا رسالة كورنثوس األوىل  8-1 :13على أمهية احملبة الصادقة وعلى الطريقة اليت ميكن أن نبدي هبا
حمبَّتنا لآلخرين .إليك بعض الطرق البسيطة والعمليَّة ملشاركة حمبَّتك مع اآلخرين( .لكنَّها ليست سهلة!) احملبَّة
أي أمر آخر ،تقنع الشخص اآلخر أبن اإلميان
اقتدارا يف عاملنا .فمحبَّتك ،أكثر من ّ
هي من العناصر األكثر ً
بيسوع هو أمر مفيد.
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ب .احبث عن أشخاص لديهم احتياجات حقيقيَّة
غالبًا ما يكون الناس منفتحني على أفكار جديدة عندما يواجهون مشكلة يعجزون عن حلِّّها أبنفسهم .يف
حل مشاكلهم .اطلب من الروح
هذه احلالة،
ُّ
سيهتمون أن يعرفوا كيف ميكن أن يساعدهم يسوع املسيح على ّ
القدس أن يرشدك إىل أشخاص لديهم احتياجات.

ت .احبث عن أشخاص يطلبون املساعدة
هناك أانس كثر لديهم احتياجات حقيقيَّة .لكن ال يطلب مجيع هؤالء املساعدة .ال ترغم الناس على

االستماع إليك .فإذا رفضوا قبول املساعدة ،فًل يسعك فعل أي شيء هلم سوى االستمرار يف إظهار حمبَّتك هلم.
ليغّيوا مواقفهم .وُكن مستعدًّا ملساندهتم عندما أيتون إليك طالبني
لذاِّ ،
دع الروح القدس يعمل يف داخلهم ِّّ
فعًل على إحداث تغيّي يف
املساعدة .من املهم جدًّا أن تشارك حمبَّتك مع أمثال هؤالء لكي يروا أ ّن يسوع قادر ً
حياة الناس.

ث .جتنَّب الوعظ أو اجملادلة
عندما ّتِب اآلخرين مبا صنعه يسوع يف حياتك ،ال حتاول وعظهم .ال جتعلهم يشعرون كما لو أنَّك تقول
قائًل هلم َّإهنم سيذهبون إىل اجلحيمَّ .
وإمنا شاركهم رسالة
هلم‘‘ :أان أفضل منكم’’ .وال تذ ّكِّرهم أبخطائهم وعيوهبم ً
ودع الروح القدس يب ِّّكتهم على خطيَّتهم.
إجيابيَّة وأخِبهم مبا صنعه هللا يف حياتكِّ .

ب.

كيف تبدأ ابتِّباع اخلطوات اخلمس؟

انجحا ،حان الوقت لتطبيقها .فًل
بعد أن َّ
فهما أساسيًّا هلذه اخلطوات اخلمس اليت جتعل منك مؤمنًا ً
كونت ً

تتغّي.
يكفي أن تعرف اخلطوات اخلمس لكي َّ

لقد خلقك هللا ألجل هدف ،وهو أن تقوم ابألعمال الصاحلة اليت سبق أن أعدَّها لك .ر ِّاجع رسالة
أفسس  .10 :2خطَّة هللا حلياتك مفعمة ابلنجاح -من وجهة نظره .والطريق الذي أعدَّه لك مليء ابحلريَّة
واألهداف.
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لكن الشيطان َّ
كل خطوة تتخذها لًلقرتاب إىل هللا تثّي غضب الشيطان .وهو لن يوفِّّر
أعد لك خطَّة ً
أيضا .و ّ
جهدا إلحباطك وتضليلك وتثبيط عزميتك .وهو ال يريد أن تستمتع ابلنجاح الذي أعدَّه هللا لك بل يريد أن
ً
يقيَّدك ابخلطيَّة.

إذًا ،أمامك خيار من اثننيَّ :إما أن تثبِّّت نظرك على السلوك يف الطريق الذي أعدَّه هللا لك ،وهو الطريق

ومستعبدا.
املؤدي إىل النجاح احلقيقي ،أو أن تذعن للفرص اليت يضعها الشيطان أمامك فتجد نفسك مقيَّ ًدا
ً
ّ
انجحا .وتتمثَّل
األفكار اآلتية َّ
مصممة ملساعدتك على البدء بتطبيق اخلطوات اخلمس لكي تصبح مؤمنًا ً
إحدى أهم االسرتاتيجيَّات اهلادفة إىل مساعدتك على تطبيق هذه اخلطوات اخلمس املؤدية إىل النجاح ابلبحث
صل واطلب من هللا أن يساعدك على القيام
عن طرق عمليَّة لتطبيق تعاليم الكتاب املقدَّس يف حياتك اليوميَّةِّّ .

كل يوم.
هبذا األمر ّ

مقطعا مناسبًا من الكتاب َّ
املقدس
َ .1
اخُت ً
يهمك.
املقطع املناسب من الكتاب املقطع هو أي مقطع مرتبط مباشرةً بسؤال أو مشكلة أو أي أمر ُّ

ِّ .2
خصص وقتًا حلفظ آايت من الكتاب َّ
املقدس
ِّ
إضايف يوم األحد حلفظ هذه
كل أسبوع أو شهر .وحاول ّتصيص وقت
ّ
ح ّدد عدد اآلايت اليت ستحفظها ّ
اآلايت .ر ِّاجع إشعياء .14-13 :58

ِّ .3
للتأمل يف كلمة هللا
خصص وقتًا ُّ
مبن على أساس فكرة النظر إىل احلياة من وجهة نظر هللا .ما هو فكر هللا حيال هذا األمر؟ كيف
ُّ
التأمل ّ
يشعر هللا حيال هذا األمر؟ قد ترغب يف ّتصيص وقت لقراءة كلمة هللا قبل أن تذهب إىل السريرَّ ،
ألن األفكار
املهمة اليت متأل ذهنك هبا يف املساء هي اليت ال تفارق ذهنك طوال الليل وتساعدك على حتديد مواقفك لليوم
َّ
التايل .راجع املزمور .6-5 :63
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ِّ .4
فكر يف كلمة هللا عندما تقوم أبمور ال تستلزم أن ِّ
تكرس هلا كامل
انتباهك
حي ِّّدد سفر التثنية  7 :6أربعة أوقات يف اليوم ميكن لنا خًلهلا أن نلهج يف كلمة هللا ونتحدَّث عنها:
أ)

عندما تكون يف البيت
(مثًل ،يف أثناء تناول الطعام أو لدى االسرتخاء أو العمل)
ً

ب) عندما ّترج يف نزهة (أو للقيام جبولة يف السيارة أو القطار)
ت) عندما تذهب إىل السرير
صباحا
ث) َّأول أمر تقوم به ً

 .5اطلب مساعدة صديق أو اثنني
من السهل أن تصاب ابإلحباط أمام هذا النوع من املشاريع إذا كنت تطبِّّقه مبفردك.
ِّ
يشجعك على احلفاظ على زمخك .ح ِّّدد
اخرتت
لكن إذا
َ
شخصا تتحدَّث إليه ،فمن شأن ذلك أن ّ
ً

األهداف ابالشرتاك مع صديقك وليتفقَّد واحدكما اآلخر لرتاي ما إذا كنتما قد حققتماها.

إليك بعض املقاطع الكتابيَّة اليت تساعدك على اال ِّطًّلع على فكر هللا ومقاصده ومشاعره:
مَّت 7-5
َّ
يوحنَّا 15

كولوسي 3
 1تسالونيكي 4

 1كورنثوس 13
رومية 8-6
غًلطية 5

عِبانيني 12
يعقوب 1

سًلما
النمو الذي ّتتِبه كمؤمن جيلب اكتفاءً حقيقيًّا إىل قلبك .والنجاح احلقيقي يف نظر هللا جيلب ً
إن ّ
حقيقيًّا إىل قلبك ،مهما صعبت عليك احلياة .يف هذا الفصل ،حتدَّثنا عن جمموعة من اخلطوات اليت ميكنك
ِّّاّتاذها لكي تنمو روحيّا وفكرًّاي وعاطفيًّا .وتشجعنا رسالة يعقوب  ،4-2 :1ورسالة رومية  5-3 :5على تقبُّل
االمتحاانت الصعبة أل ّن هللا يستخدمها ليصقل شخصيَّتنا ويزيدان َّقوة.
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رومية 5-3 :5
4
3
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
رب اَمتِّحا ٌن لنا ،واالمتِّحا رن يَلِّ رد
رب ،والص ر
بل َن رن نَفتَخ رر ِبا يف الشدائد لعلمنا أن الشد َة تَل رد الص ْ َ
‘‘ ْ
وح ال رق رد ِّ
س الذي وهبَهر لنا’’
ب َحمب تَهر يف قرلوبِّنا ابلر ِّ
جاءَ 5 ،
يب ،ألن هللاَ س َك َ
ورجا رؤان ال ََي ر
الر َ

النمو كله ،جيب أن تعمل على تنمية االستقامة والقناعات الداخليَّة يف حياتك .فكونك مؤمنًا
إزاء هذا ّ
انجحا ال يعن أن تطيع بدقَّة قوانني هللا ال 650كل يومَّ .
تتغّي من الداخل لكي
وإمنا يعن النجاح
احلقيقي أن َّ
ً
ّ
ّ
تطيع قوانني هللا ألنَّك تريد ذلك .وجيب أن تعتمد القيم الشخصيَّة اليت اعتمدها يسوع.

جاهدا ،لن َّ
تتمكن
من املستحيل أن تصبح الشخص الذي يريده هللا مبجهودك الشخصي .فمهما عملت ً
من إرضاء هللا .لذا ،وهبك هللا الروح القدس لكي يكون معلِّّمك وقائدك ومرشدك ومعينك .وبفضل مساعدته،
كل حت ٍّد يعرتض طريقك من خًلل ثقتك به.
كل يوم بثقة .وهو مينحك َّ
القوة لتواجه َّ
ميكنك أن تواجه ّ
مقنعا نفسك َّ
أبن املؤمن الناضج ال خيطئ
وعندما تفشلُ ،كن على استعداد لًلعرتاف بفشلك .ال تنخدع ً
أبدا .فهو خيطئ حتما .والدليل احلقيقي على النضوج يظهر من خًلل طريقة تعاملك مع الفشل .لذاِّ ،
اعرتف
ً
ً

حَّت إذا مل يرك أي شخص آخر تفشل أو ّتطئ ،وافعل ذلك بدافع قناعاتك الشخصيَّة وليس بسبب
أبخطائك َّ
احلقيقي يظهر يف حياتك عندما تعطي الروح القدس اجملد على
تتعرض هلا .فالنضوج
الضغوطات اخلارجيَّة اليت َّ
ّ

كل ما يصنعه يف حياتك.
ّ
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الفصل الثالث
الروح القدس
يف هذا الفصل ،استفضنا يف احلديث عن الروح القدس وعن الدور الذي يضطلع به ملساعدتنا على أن
نصبح مؤمنني انجحني .ما مدى معرفتك ابلروح القدس؟ هل هو شبح غامض يف ذهنك؟ على مقياس من
 1إىل  10كيف تقيِّّم معرفتك ابلروح القدس؟ ِّ
فلنلق نظرة فاحصة على شخص الروح القدس وعمله يف حياتنا.

أ.

َمن هو الروح القدس؟

يش ِّّكل الكتاب املقدَّس أفضل مرجع الكتشاف هوية الروح القدس .قلَّما أييت العهد القدمي على ذكر الروح
يتضمن العهد اجلديد مراجع كثّية تشّي إىل الروح القدس .بدايةً ،فلنتخلَّص من بعض األفكار
القدس ،فيما َّ
اخلاطئة املتعلِّّقة ابلروح القدس.
وو َع َد
الروح القدس َ
يسوع املسيح .فلقد قال يسوع لتًلميذه إنَّه بعد موته وقيامته سّيجع إىل السماءَ ،
ليس ُ
أتباعه َّ
أبدا إنَّه هو
أبال يرتكهم يتامى بل قال هلم إنَّه سّيسل الروح القدس لكي أييت ملساعدهتم .مل ي ُقل يسوع ً
الروح القدس.
أبدا أابه السماوي على أنَّه الروح القدس .ومل ي ُقل
ليس الروح القدس امسًا آخر هلل اآلب .فيسوع مل يصف ً
لكن الكتاب املقدس يشّي بوضوح إىل َّ
أبدا َّ
أن الروح القدس
إن الروح القدس هو هللا اآلبَّ .
ُكتَّاب العهد اجلديد ً
مرتبط ارتباطًا وثي ًقا ابهلل اآلب ويسوع املسيح.

 .1الروح القدس هو شخص
عما قاله يسوع لتًلميذه بشأن الروح القدس .ففي الفصول 16-13
يتضمن إجنيل يوحنَّا معلومات َّ
مفصلة َّ
َّ
ِّ
يفسر
من إجنيل يوحنا ،يشّي يسوع إىل الروح القدس على أنَّه إنسان
حقيقي .ويف إجنيل يوحنا ّ ،11-7 :16
ّ
يسوع بعض األمور اليت سيصنعها الروح القدس يف عاملنا.
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نتوجه إليه على أنه
ليس الروح القدس عبارة عن شبح يطوف يف عاملنا .إنَّه شخص حقيقي وال جيوز أن ّ
شيء .فرسالة أفسس  32-29 :4تشّي إىل أن للروح القدس مشاعر -إبمكاننا أن حنزن الروح القدس .لديه
أيضا ذهن وإرادة .راجع رسالة رومية  27 :8ورسالة كورنثوس األوىل .11 :12
ً

 .2الروح القدس هو هللا
كل مكان يف الوقت
إحدى الصفات اليت متيّز هللا عن سائر الكائنات هي وجوده الكلّ ّي .فهو حاضر يف ّ
نفسه .ويعلِّّمنا الكتاب املقدَّس بوضوح أنَّه ما مل يكن الروح القدس ساكنًا يف داخلك ال ميكن أن تكون مؤمنًا.
راجع رسالة رومية  .9 :8وال ميكن أن يسكن الروح القدس داخل املًليني من املؤمنني يف آن واحد َّإال إذا كان
كل مكان يف الوقت نفسه.
ابلقوة ليكون
يتمتَّع َّ
ً
حاضرا يف ّ
بينما تقرأ العهد اجلديد ،جتد أن كتَّاب اإلجنيل يقولون َّ
إن الروح القدس هو هللا ،وإنَّه ليس مًل ًكا أو خملوقًا
آخر .فعلى سبيل املثال ،يقول بطرس َّ
إن الروح القدس هو من قاد وأرشد كتَّاب أسفار الكتاب املقدس .راجع
رسالة بطرس الثانية .21-20 :1

 .3الروح القدس مساو هلل اآلب ويسوع
أي كاتب من كتَّاب الكتاب املقدَّس بوضع الروح القدس يف مرتبة أدىن من مرتبة هللا اآلب.
مل يقم يسوع وال ّ
كل من الروح القدس وهللا اآلب ويسوع جماالت خمتلفة من
وكما سنرى يف اجلزء املتبقَّي من هذا الكتاب ،لدى ّ
اخلدمة كما هللا .ويظهر نوع من التساوي بينما يتحدَّث الكتَّاب عن الروح القدس .إنَّه حقًّا هللا بكلَّيته .وهو ليس
القمة مع هللا اآلب وهللا اإلبن .يشّي الكثّي من
‘‘انئب رئيس’’ أو
شخصا يف املرتبة الثالثة .بل إنَّه يتشارك َّ
ً
املؤمنني إىل هؤالء األقانيم الثًلثة بكلمة ‘‘اثلوث’’ .هؤالء األقانيم الثًلثة هم هللا اآلب ،وهللا االبن ،وهللا الروح
القدس .وهم ليسوا ثًلثة آهلة منفصلة.

ب .ماذا يفعل الروح القدس يف حياتك عندما تصبح مؤمنًا؟
حَّت قبل أن
حَّت قبل أن يصبح الناس مؤمنني ،يهتم الروح القدس
حيب اخلطاة َّ
َّ
ً
اهتماما عمي ًقا حبياهتم .فاهلل ّ

خيتاروا التجاوب مع حمبَّته.
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 .1هو ِّ
يبكتك على خطيَّة
صغّيا ،بدأ الروح القدس يلفت نظرك إىل خطيَّتك .ويشّي إجنيل يوحنَّا  11-6 :16إىل
كنت ً
عندما َ
طفًل ً
َّ
أن الروح القدس يعمل يف العامل كلِّّه وهو يب ِّّكت الناس على خطاايهم ويريهم طريقة أفضل للعيش .يكلِّّم الروح
القدس الناس من خًلل ضمائرهم .فإذا عمدوا إىل جتاهل ضمائرهم ،ميكن أن يبلغوا مرحلة يعجزون فيها عن
مساع صوت الروح القدس حني يب ِّّكتهم من خًلل ضمائرهم.

يف بعض احلاالت ،يتَّخذ الروح القدس تدابّي قصوى لكي يسرتعي انتباه إنسان خاطئ .يصف الفصل
مصااب ابلعمى ،مثَّ مسع صوت هللا يكلّمه .جيب أن حنرص على
التاسع من سفر أعمال الرسل كيف كان بولس ً
االستماع إىل صوت الروح القدس .فًل شيء يضمن ِّّاّتاذ هللا تدابّي جذريَّة ليكلِّّمنا .وإذا كنَّا نعرف احلقيقة
واخرتان جتاهلهاَّ ،
فإن عواقب وخيمة تنتظران.
يصف الكتاب املقدَّس اإلنسان غّي املؤمن على أنَّه ‘‘أعمى روحيًّا’’ .ففي غالب األحيان ،ال يفهم اخلطاة
العواقب الوخيمة املتأتية عن خطاايهم .لقد خدعهم الشيطان وجعلهم يعتقدون َّ
أن ال أبس يف أسلوب حياهتم.
لكل خاطئ ‘‘يوجد فراغ يف داخلك .أنت ال تستطيع أن تس ِّّدد احتياجاتك
لكن الروح القدس أييت ويقول ّ
ابلكامل .هللا وحده قادر أن ميأل هذا الفراغ يف داخلك’’ .قد يكون من السهل عليك أن َّ
تتذكر الشعور ابلفراغ
الذي كان ينتابك قبل أن تصبح مؤمنًا.
َّ
وأتكد أن الروح القدس يب ِّّكت مجيع الناس على خطاايهم ،وليس األشرار فحسب .وقد جاء يف رسالة
رومية  23 :3إ ّن اجلميع أخطأوا .إذا مل تقبل خًلص املسيح بعد وقلت لنفسك‘‘ :ال أشعر َّ
أبن الروح القدس
صل واطلب
يب ّكتن على خطاايي’’ ،فأنت ال تسمع صوته .وإذا كان يصعب عليك حتديد اخلطااي اليت ترتكبهاِّّ ،
من الروح القدس أن يكلِّّمك بوضوح يف قلبك لكي َّ
تتمكن من متييز خطاايك.
لكن يف الوقت نفسه ،ال تطلب من هللا أن يكلِّّمك إذا كنت تعلم أنَّك خالفت أحد قوانينه .فعلى سبيل
سرقت املال (ال أحد يسرق املال عن طريق الصدفة) ،فأنت تعلم جيِّّ ًدا أنَّك خالفت أحد قوانني هللا.
املثال ،إذا
َ

إين أخطأت’’ .لقد
كنت قد
فًل ّتتلق األعذار ً
سرقت ،فًل أبس يف ذلك .فأان مل أمسع هللا يقول يل ّ
ُ
قائًل‘‘ :إذا ُ
تكلَّم هللا بوضوح عن السرقة يف الكتاب املقدَّس .وعندما تعرف احلق ،من واجبك أن تطيعه.
أيضا لإلنسان اخلطَّة
عندما يعلن الروح القدس الطبيعة احلقيقيَّة للخطيَّة وعواقبها الوخيمة ،فهو يكشف ً

وتقر هبا.
البديلة عنها ،وهي حياة جديدة يف املسيح .يغفر لك هللا عندما تعرتف خبطاايك ّ
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 .2هو جيذبك إىل املسيح
جيذب الروح القدس الناس إىل هللا .ليس اخلطاة هم من جيدون هللا بل َّ
إن هللا هو َمن جيدهم .وهو حيبُّك كما

حَّت قبل أن ترجع عن خطاايك وتقبله يف حياتك.
حيب مجيع الناس يف العامل َّ
ّ

يرشدك الروح القدس حنو احلقيقة الفعليَّة للحياة .فلقد جاء يف إجنيل يوحنَّا َّ 13 :16
أن الروح القدس
ِّ
تدرجيي .فالروح القدس لن يطلعك
وتتم عمليَّة اإلرشاد هذه بشكل
يرشدان إىل ّ
احلق كلّه وليس إىل جزء منهّ .
ّ
ِّ
فوري .فهو يريد لك أن ّتتِب هذا احلق و ّأال تكتفي مبلء ذهنك حبقائق الكتاب املقدَّس.
على ّ
احلق كلّه بشكل ّ

 .3هو أييت ويسكن يف روحك
عندما ِّّ
يقرر أحدهم أن يسلِّّم حياته هلل وأن يتبعه ،أييت الروح القدس ويسكن يف داخله .وتوضح رسالة
رومية َّ 9 :8
فوري .فما إن تصبح مؤمنًا ابملسيح ،يدخل الروح القدس إىل حياتك .وهو
أن التغيّي حيدث بشكل ّ
فاعًل يف حياتك ،و َّأال
يوما أو
دورا ً
ً
ال ينتظر ً
شهرا ليقوم هبذا األمر .فالروح القدس يريد أن يلعب ً
أسبوعا أو ً
انضجا.
النمو روحيًّا لكي تصبح مؤمنًا ً
يكتفي بتبكيتك على خطاايك .كما أنَّه يريد مساعدتك على ّ
عندما ينال اإلنسان اخلًلص ،فهو خيتِب حياة جديدة يف داخلهَّ .
إن الروح القدس هو َمن يبعث هذه احلياة

اجلديدة يف جسدك.
رومية 11 :8

‘‘وإذا كا َن ر ِّ
ِّ
سيح ِّم ْن بَ ِّ
سوع ِّم ْن بَ ِّ
ني
أقام يَ َ
أقام يَ َ
ني األموات يَس رك رن في ركم ،فالذي َ
وح هللا الذي َ
سوع املَ َ
ر ر
أجساد ركم الفانِّ ِّية بِّر ِّ
ِّ
ِّ
وح ِّه الذي يَس رك رن في ركم’’.
ث احلياةَ يف
األموات يَ َبع ر
ر
ر
يوما بعد يوم .فهو
ال يدخل الروح القدس إىل حياتك لكي جيلس على هامشها فيما أنت تفعل ما حيلو لك ً
فاعًل يف حياتك .ومن َّأول األمور اليت يريد الروح القدس أن يفعلها هو أن جيعلك تعلم أنَّك
دورا ً
يريد أن يلعب ً
مع أَرواحنا أَنّنا أَبْناءُ هللاِّ’’ (رومية .)16 :8
مؤمن ً
فعًل .فلقد جاء يف الكتاب املقدَّس ‘‘هذا ُّ
وح يَ ْش َه ُد َ
الر ُ
فعًل؟ فأان
كنت مؤمنًا ً
لست مؤمنًا ً
فعًل .كيف أعرف ما إذا ُ
ال تتفاجأ إذا مألت الشكوك ذهنك‘‘ .رَّمبا أان ُ
ِّ
أبين خمتلف’’ .قد تتوارد هذه األفكار وغّيها إىل ذهنك وحتاول أن تسلبك الثقة
ال أمسع هللا يكلّمن وال أشعر ّ
اليت يريد هللا أن مينحك َّإايهاَّ .
اعرتفت خبطاايك بصدق وطلبت من
وإمنا ثِّق مبا جاء يف الكتاب املقدس .إذا
َ
يسوع أن يقود حياتك َّ
متسك بوعود الكتاب املقدَّس.
فإن وعد هللا ينطبق عليك .لذا َّ
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ٍ
بصوت
يف البداية ،قد يصعب عليك أن تسمع الروح القدس حني يكلِّّمك .ال تتوقَّع أن تسمع هللا يكلِّّمك
ٍ
عال .فهو قلَّما يفعل ذلك .لكنَّه سيكلِّّمك يف قلبك .وتتمثَّل إحدى الطرق اليت تساعدك على مساع صوته
بشكل أفضل ابلصًلة كل يوم ‘‘أيها الروح القدسِّ ،
ساعدين ألمسع صوتك اليوم حني تكلِّّمن’’ .رَّمبا ابتت
ّ
أصغ إليه لكي يرشدك أكثر
الطريقة اليت يب ِّّكتك هبا على خطيَّتك مألوفة ابلنسبة إليك .واآلن ،ابلطريقة نفسهاِّ ،
كل يوم.
حق هللا َّ
فأكثر إىل ّ

ت .ماذا يفعل الروح القدس يف حياتك بعد أن تصبح مؤمنًا؟
عندما ّتتار أن تؤمن ابملسيح ،ال تكون هذه سوى بداية عمل الروح القدس يف حياتك .وهو يريد أن يصنع
جمرد تبكيتك على خطاايك .فهو يصبح رفيقك الدائم ومعينك إذا منحته هذه الفرصة.
ما هو أكثر من َّ

انجحا
 .1الروح القدس يساعدك لتصبح مؤمنًا ً
قبل أن تصبح مؤمنًا ،كانت روحك ميتة .لكن اآلن ،وبعد أن أصبحت مؤمنًا ابملسيح ،أصبح الروح القدس
انضجا .كما أنَّه يريد منك أن تبدأ
كل يوم وأن يساعدك لتصبح مؤمنًا ً
ساكنًا يف داخلك .وهو يريد أن يرشدك ّ
بتطبيق تعاليمه يف نواحي حياتك كافة ،فتبدأ ابختبار هبجة خًلصه.
رومية 8-6 :8
6
ِّ
وسالم7 ،أل َّ
مترٌد على هللا ،فهو
مام ابلر ِّ
وح فحياةٌ
َن األصنام ابجلسد ُّ
ابجلس ِّد َم ٌ
ٌ
وت ،وأما االهت ر
ر
واالهتمام َ
8
اجلس ِّد ال رمي ِّكنر رهم أ ْن يررضوا هللاَ.
ال َيضع لشريعة هللا وال يقدر أن َيضع هلا
َ
يل َ
والذين يَسلركو َن َسب َ

بعد أن تصبح مؤمنًا ،جتد نفسك أمام قرارات عدَّة يف األشهر التالية .هل ستفعل ما حيلو لك أم إنَّك
ستختار أن تفعل ما يريد هللا منك فعله؟سّيغب جزء منك يف االستمرار يف السلوك يف العادات واملواقف القدمية.
القوة لتتخلَّص من
لكن هللا سيمنحك َّ
ويف بعض النواحي يف حياتك ،لن ّتتفي رغباتك القدمية على الفورّ .
أساليب العيش اآلمثة القدمية وتعتمد املواقف وردود الفعل اجلديدة اليت متيِّّز حياة املؤمن األمني.
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 .2الروح القدس يساعدك على فهم حق هللا
حلق هللا .ويَعِّ ُد الكتاب َّ
املقدس أبن يرشدك الروح القدس إىل
بعد أن تصبح مؤمنًا ،جيب أن َّ
يتحسن فهمك ّ
ِّ ِّ
انجحا ،ر ِّاجع
احلق كلّه .راجع ما جاء يف إجنيل يوحنا  .13 :16إذا َ
أردت أن تتعلَّم كيف ميكنك أن تصبح ً
تبني لك كيف يريد هللا منك أن تعيش.
تعاليم الكتاب املقدَّس اليت ِّّ
َّ
إن الكتاب املقدَّس مليء بنصائح عمليَّة متعلِّّقة مبحبَّة اآلخرين وإببداء اللطف جتاههم وبكيفيَّة التعامل مع
غضبك وخماوفك ،وكيفية إدارة أموالك ووقتك حبكمة ،كما أنَّه يعلِّّمك كيف ميكنك أن تكون ًأاب صاحلًاًّ /أما
ِّ
خنصص وقتًا بشكل منتظم
صاحلة ،وكيف ميكنك أن تنسجم مع أانس صعّب املراس ،وغّي ذلك .لذا ،جيب أن ّ
لندرس الكتاب املقدَّس ونطلب من الروح القدس أن يعلِّّمنا.

 .3الروح القدس يساعدك على مقاومة التجارب
ال تتفاجأ عندما ِّّ
كل ما يف وسعه ليهدم عًلقتك اجلديدة
جيربك الشيطان ابرتكاب اخلطيَّة .فهو سيبذل َّ
ابهلل .لكن ال ّتف من هذه التجارب .فالكتاب املقدَّس مليء بوعود هللا مبساعدتك على مقاومة التجارب .ليس
عليك أن تستسلم هلذه التجارب.
رومية 13-12 :8
ِّ 13
ولكن ال لِّ ِّ
ِّ
ِّ
اجلس ِّد
بْ ،
إخويت علَينا َحق واج ٌ
حن اي َ
فنَ ر
اجلسد .فإذا َحي يترم حيا َة َ
لجسد حىت َنيا َحيا َة َ
َ
ِّ
فستَحيو َن.
وح
َ
َمتوتو َن ،وأما إذا َأمتم ابلر ِّ
اجلسد َ
أعمال َ

خمرجا عندما تواجه التجارب .راجع رسالة كورنثوس األوىل  .13 :10يشّي الكتاب
وعد هللا أبن جيد لك ً
املقدَّس إىل َّ
القوة
كل امتحان ومشكلة تعرتض طريقك لكي يصقل شخصيَّتك ويبث يف داخلك َّ
أن هللا يستخدم ّ
اليت يتميّز هبا املؤمن الناجح .راجع رسالة يعقوب  4-2 :1ورسالة رومية  .5-3 :5سيساعدك الروح القدس
على تسديد احتياجاتك وإشباع رغباتك ابلطريقة اليت ترضي هللا ،فًل حتتاج إىل االستسًلم لتجارب الشيطان.
حَّت َّ
إن أعظم املؤمنني خيذلون هللا ويستسلمون لبعض
لكن ف ْلنكن واقعيني .ال يوجد إنسان كاملَّ .

أمتىن لك حظًّا
كامًلَّ .
قائًل‘‘ :ال أبس .فأان ال أنتظر منك أن تكون ً
لكن هللا ال يربّت على كتفك ً
التجاربَّ .
املرة املقبلة’’ .فاخلطيَّة تظل خطيَّة .وجيب عليك االعرتاف خبطاايك والرجوع عنها .سيدينك الشيطان
أفضل يف َّ
أتمل جيِّّ ًدا يف الوعد الوارد يف رسالة رومية .8
ً
حماوال إبعادك عن اإلميان .لكن َّ
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رومية 4 ، 2 ، 1 :8
1
املسيح
وح الذي يَ َهبرنا احليا َة يف
ِّ
سوع2 ،ألن شريعةَ الر ِّ
الذين ره ْم يف املَ ِّ
سيح يَ َ
فال رح ْك َم بَع َد اآل َن على َ
ِّ
ِّ
تك ِّمن شر ِّ
ِّ
يل
واملوت4 .ليَ تِّم ما تَ تَطَلبرهر ِّمنا
يعة اخلَطيئَ ِّة
يَ َ
ر
سوع َحرَر َ ْ
أحكام الشريعةَ ،ن رن السالكني َسب َ
اجلس ِّد.
الر ِّ
يل َ
وح ال َسب َ

من واجبنا أن نعيش حياة القداسة -أن نتخلَّص من اخلطيَّة يف حياتنا وأن نطيع تعاليم الكتاب
كل مؤمن للتجارب ،وتتمثَّل إحدى مسؤوليَّات الروح القدس الرئيسيَّة بتحذيران من
املقدَّس .ي َّ
تعرض ُّ
لكن إذا جتاهلنا صوته اخلافت وابدران إىل ارتكاب
اخلطر احملدق بنا وإبظهار خمرج من التجربةْ .
ِّ
النمو من خًلل جناحنا وفشلنا إذا مسحنا له
اخلطيَّة ،فهو يب ّكتنا على خطيَّتنا ،ويساعدان على ّ
بتعليمنا.
تفصيًل يف درس حتت عنوان
لقد متّت تغطية موضوع التغلُّب على التجربة بشكل أكثر
ً
‘‘التجربة’’ ضمن دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد.

 .4الروح القدس ينمي مثره يف حياتك
يذكر العهد اجلديد يف أماكن عدَّة َّ
انجحا حني خيلع اإلنسان القدمي ويلبس
أن اإلنسان يصبح مؤمنًا ً
جديدا ابلكامل .هل يعن ذلك أنَّه عليك أن تتوقَّف أن تكون على
إنساان ً
اإلنسان اجلديد .فاهلل يريد أن تصبح ً
شخصا آخر؟ ال .بل َّ
إن األمر يعن التخلُّص من العادات واملواقف اآلمثة واستبداهلا بصفات
طبيعتك وأن تكون
ً
شبها بيسوع .وهو يعن ‘‘أن تلبس’’ املواقف والعادات اليت اعتمدها يسوع عندما عاش على
جتعلك تبدو أكثر ً
األرض .ما هي هذه الصفات اإلهليَّة؟

منحت
تتضمن رسالة غًلطية  23-22 :5قائمة ابلصفات التسع وتصفها على َّأهنا ‘‘مثر الروح’’ .إذا
َّ
َ
مر األسابيع.
الروح القدس حرية العمل يف حياتك ،فس َّ
تتعزز هذه الصفات لديك على ّ
غالطية 23-22 :5
23
فاف .وما
أما مثَرر الر ِّ
والع ر
الح واألمانَةر
الم والصربر واللر ر
والو َ
داعةر َ
ح والس ر
طف والص ر
فهو املَحبةر وال َف َر ر
َ
وح َ
ِّ
ِّمن َشريعة تنهى َعن ِّ
األشياء.
هذ ِّه
ْ َ
ْ
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جيب أن تتعاون مع الروح القدس إذا أردت أن ترى هذه الصفات تنمو يف حياتك .ولن حتدث التغيّيات
جمرد ذهابك إىل الكنيسة .توضح رسالة غًلطية  25-24 :5هذا األمر بوضوح اتم.
بشكل تلقائي عِب َّ
غالطية 25-24 :5
24
ِّ
سوع صلَبوا جس َدهم بِّ ركل ما ِّ
فيه ِّم ْن أهواء و َشهوات. 25فإذا ركنا َنيا ابلروح،
لم ِّ
سيح يَ َ
ََ ر
والذين رهم ل َ
َ

وح.
يق الر ِّ
فعلَينا أ ْن نَسلر َ
ك طر َ

كل يوم ،احبث عن فرص إلظهار هذا ‘‘الثمر’’ يف أنشطتك اليوميَّة .عندما تكون يف البيت ،أو حني
َّ
تتناول الطعام ،أو عندما تكون يف العمل ،أو حني تسرتخي خًلل وقت فراغك ،أو حني تقوم بعمل مميَّز حاول
اضحا
كل يوم لكي يصبح هذا ‘‘الثمر’’
انعكاسا و ً
ً
إبقاءأذنيك صاغيتَني إىل صوت الروح القدس .فهو يرشدك ّ
لصفات إهليَّة يف حياتك كما كان لدى يسوع.

 .5ميكنك أن ختترب معمودية الروح القدس
يتحدَّث العهد اجلديد يف أماكن عدَّة عن املواهب املختلفة اليت مينحها هللا ألوالده .نذكر من بني هذه
املواهب ما يُعرف غالبًا مبعمودية الروح القدس .ال ُجتمع الكنائس كلُّها اليوم على ماهيَّة هذه املوهبة أو على

مهتما هبذه املوهبة ،أو إذا كان املؤمنون الذين تقيم شراكة معهم
الطريقة اليت جيب استخدامها هبا اليوم .إذا كنت ًّ
يشجعونك على الصًلة طالبًا معمودية الروح القدس ،فتوقَّف اآلن و ِّأجب على األسئلة اآلتية:
ّ
ملاذا أريد معموديَّة الروح القدس؟
ماذا سأفعل هبذه املوهبة إذا منحن َّإايها هللا؟

إذا مل تستطع اإلجابة على هذين السؤالني ،فعليك أن تدرس الكتاب املقدَّس َّأوًال لكي تعرف إجابة هللا على
الرف ويقولوا‘‘ :اي للروعة! انظروا
كأسا جديدة على ّ
مثل هذه األسئلة .فاهلل ال مينح أوالده مواهب لكي يضعوا ً
كأسا جديدة!’’
إيل! ها قد رحبت للتو ً
ّ

مينح هللا أوالده مواهب روحيَّة لسببَني رئيسيَّني:
 .1ملساعدتنا على التمتُّع بعًلقة وثيقة أكثر فأكثر ابهلل.
 .2لتمكيننا من أن نصبح أكثر فعاليَّة يف عملنا ألجله بينما نقوم بعمل اخلدمة الذي كلَّفنا به.
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َّدا إىل هاتني املسألتني يف اجلزء التايل من هذا الفصلّ .أما اآلن ،فلنرّكِّز انتباهنا على كيفيَّة ارتباط
َّ
سنتطرق جمد ً

هاتني املسألتني مبعمودية الروح القدس.

أ .ما هي معمودية الروح القدس؟
حيتار بعض املؤمنني بشأن هذه املوهبة ألهنم جيهلون ما يقوله الكتاب املقدَّس عنها .يسألون‘‘ :هل نلت
الروح القدس؟’’ ‘‘هل امتألت من الروح القدس؟’’ ويف كلتا احلالتني ،هم رَّمبا يقصدن القول‘‘ :هل نلت العطيَّة
نسميها معمودية الروح القدس؟’’
اليت ّ

ليست هذه العطيَّة موازية للخًلص .فاخلًلص هو أعظم عطيَّة وهبنا َّإايها هللا .وهو دفع مثن هذه العطيَّة
َّاان .وعندما ينال اإلنسان اخلًلص ،أييت الروح
غاليًا جدًّا! فيسوع مات على الصليب لكي ننال عطيَّة اخلًلص جم ً
القدس ويسكن يف داخله .إ ًذا ،عندما يسأل أحدهم‘‘ :هل نلت الروح القدس؟’’ ،ميكن ألي مؤمن صادق أن

جييب بصراحة وبثقة‘‘ :نعم’’.

إ ًذا ،ما هي معمودية الروح القدس؟ عليك أن تدرس الكتاب املقدَّس بنفسك وأن تطلب من الروح القدس
أن يرشدك إىل احل ّق كلِّّه املتعلِّّق هبذه العطيَّة.
إليك أجوبة بعض املؤمنني على هذا السؤال .معموديَّة الروح القدس هي عطيَّة روحيَّة معطاة من هللا ألوالده.
املرة األوىل اليت وهب فيها هللا هذه العطيَّة ألوالده
ويذكر الفصل الثاين من سفر أعمال الرسل يف الكتاب املقدَّس َّ
فسر بطرس هذا األمر للجموع ،اقتبس ما جاء يف سفر يوئيل  32-28 :2الذي تنبأ
بعد قيامة يسوع .وعندما َّ
َّ
كل بشر .ليست هذه العطيَّة حمصورة بنخبة ضئيلة من القادة الروحيِّّني .بل َّإهنا
أبن هللا سيسكب روحه على ّ
متاحة ألوالد هللا أمجعني.

يف الفصل الثاين من سفر أعمال الرسل ويف أماكن أخرى يف العهد اجلديد ،تتمثَّل الداللة الظاهرة األوىل
أبدا .فبدأ اجلميع يصلُّون ويسبّحون هللا بكلمات
على نيل أحدهم معمودية الروح القدس بتكلُّمه بلغة مل يتعلَّمها ً
َّ
َّ
كل إنسان أن يسمح للروح القدس
مل يتعلموها من قبل .لقد كان الروح القدس يتكلم من خًلهلم .وكان على ّ
ُّ
ابلتحكم يف كًلمه.
أبدا؟ هنا ،جييب بعض املؤمنني:
هل هذا ما تقتصر عليه هذه العطيَّة؟ َّ
جمرد النطق بكلمات مل تتعلَّمها ً
تتضمن ما هو أكثر من ذلك’’ .فهم يقولون إ ّن التكلُّم بلغة غّي
‘‘نعم’’ .فيما جييب آخرون‘‘ :ال ،فهذه العطيَّة َّ

يتم يف
معروفة هو التعبّي الظاهري الوحيد عن هذه املوهبة الروحيَّة .هذه موهبة روحيَّة والتعبّي األساسي عنها ّ
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ِّ
ألي
أرواحنا وال ميكننا رؤيته .هل تش ّكل هذه العطيَّة ً
عًلجا فورًّاي ملشاكلك الروحيَّة كافة؟ ال .يف الواقع ،ال ميكن ٍّ
حتل مشاكلك كلَّها على الفور.
من عطااي هللا أن ّ
ليست معموديَّة الروح القدس عطيَّة متنحك اختبارات عاطفيَّة عظيمة لكي ‘‘تسكر ابهلل’’ .فالكثّي من
املؤمنني جيدون أن هذه العطيَّة أتيت بفرح عظيم إىل حياهتم .فالفرح هو أحد املنافع العظيمة هلذه العطيَّة لكنَّه ليس

األويل من منحه هذه العطيَّة ألوالده.
هدف هللا ّ

الروحي أتثّي مباشر يف
مينح هللا هذه العطيَّة ألوالده لكي يبن حياهتم الروحيَّة .وجيب أن يكون هلذا النمو
ّ

حياتنا اليوميَّة مع اآلخرين.

أيضا ،من الصعب
قد يصعب عليك إجياد تعريف ملعمودية الروح القدس ُجيمع عليه املؤمنون كافة .هكذا ً
إعطاء تعريف شامل للمحبَّة .فاحملبَّة ال تقتصر على التقبيل والعناق واملشاعر اجليَّاشة واألفكار الوديَّة .ال تقتصر
فعًل ،فأنت ستظهر له ذلك من خًلل أعمالك
حتب أحدهم ً
احملبَّة على تعابّي جسدية .لكن إذا كنت ّ
جمرد أفكار وديَّة.
ومشاعرك .فاحملبَّة احلقيقيَّة تؤثِّّر يف أفكارك ،لكنَّها ال تقتصر على َّ

فعًل ماهية احملبَّة ،عليك أن ّتتِبها .فكلَّما اختِبهتا ،عرفت ماهيتها بشكل أفضل.
إذا أردت أن تعرف ً

كامًل يف ذهنك ما مل ّتتِبها يف
فهما ً
ينطبق األمر نفسه على معمودية الروح القدس .ال ميكنك أن تفهمها ً

روحك وحياتك.

ب .ماذا ستفعل ِبذه العطيَّة إذا وهبك هللا َّإايها؟
هللا أب حكيم وهو لن يفيض بعطاايه على أوالده ويدعهم يسيئون استخدامها .فهو حيبُّنا حمبَّة عميقة ويريد
التعمق يف عًلقته به .لن يفرض هللا عطاايه
لكل من يريد ُّ
أن يظهر لنا حمبَّته .إنَّه يتوق إىل منح عطااي روحيَّة ّ

أبدا .وإذا مل تكن تريد معموديَّة الروح القدس ،فهو لن مينحك َّإايها .إذًا ،ملاذا قد يريد املؤمن هذه العطيَّة؟
عليك ً
وكيف سيستفيد منها؟

ما الذي حيدث للمؤمن الذي ينال هذه العطيَّة ،وفق ما جاء يف الكتاب املقدس؟ يذكر سفر
وقوة
أعمال الرسل  8 :1أحد املنافع اليت حيصل عليها من ينال هذه العطيَّة .إنَّه ينال َّقوة ليشهد عن املسيح َّ
خًلصه لغّي املؤمنني.

من األمور الرئيسيَّة اليت تصنعها هذه املوهبة هي تعزيز عًلقتك ابهلل .وقد حتدَّث بولس عن أمهية هذه العطيَّة
يف مسّية صًلته .قال‘‘ :أمح ُد هللا على أين أت َكلّم بِّلُ ٍ
غات أكثَ َر ِّممّا تت َكلّمو َن ُكلّ ُكم’’ ( 1كورنثوس .)18 :14
ّ
َ َ
ُ
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ميكن ملوهبة التكلُّم أبلسنة -التكلُّم بلغات مل تتعلَّمها -أن تكون وسيلة رائعة ِّّ
تقربك إىل هللا .لكن من
فمجرد نيلك هذه املوهبة ال يعن أنَّك أفضل من سائر املؤمنني .وإن مل
واجبك أن جتيد استخدام هذه املوهبةَّ .
إجيايب على عًلقتك ابهلل ،فأنت ال تستخدمها ابلشكل الصحيح.
يكن هلذه املوهبة أتثّي ّ

جيب أن ّتلق هذه املوهبة يف داخلك رغبة أكِب يف االقرتاب إىل هللا .وجيب أن تدفعك إىل التخلُّص من
تبن صفات إهليَّة .وال بد أن يكون هلذه املوهبة أتثّي كبّي على عًلقتك ابآلخرين
املواقف والعادات اآلمثة وإىل ّ

لكي يروا احملبَّة احلقيقيَّة والفرح اللذين وضعهما هللا يف حياتك .فإذا مل تزدد حمبَّةً بعد نيلك هذه املوهبة ،فأنت ال
تستخدمها ابلشكل الصحيح.

تغّيات فوريَّة يف حياتك .لكن جيب أن
عندما تنال عطيَّة معمودية الروح القدس ،ال تتفاجأ إذا مل حتدث ُّ
فمجرد حصولك على مضرب تنس جديد كهدية ال
متنحك هذه املوهبة َّ
شبها ابملسيحَّ .
القوة لتنمو وتصبح أكثر ً
يوما مضرب تنس .هكذا
ماهرا إذا مل متلك ً
ماهرا .لكن ال ميكنك أن تصبح العب تنس ً
جيعل منك العب تنس ً
فرصا عدَّة أمامك للنمو الروحي واخلدمة.
ً
أيضا ،تتيح هذه العطيَّة اليت تسلَّمتها من هللا ً
فضًل عن ذلك ،جيب أن تساعدك هذه املوهبة على تنمية موقف أكثر قابليَّة للتعليم .فسرتيد أن تتعلَّم أكثر
ً
عن هللا وعن السبل اليت ميكنك أن ّتدمه هبا بشكل أفضل .فإذا عززت الكِبايء و ُّ ِّ
كل شيء
التمرد و ّادعاء معرفة ّ
يف حياتك ،فأنت ال تستخدم هذه املوهبة ابلطريقة اليت يريدها هللا.

ت .كيف ميكنك أن تنال معموديَّة الروح القدس؟
تستحق اخلًلص أو أي موهبة من
لتستحق هذه املوهبة من هللا .ال ميكنك أن
ما من أمر ميكنك فعله
ّ
ّ
مواهب هللا .فاهلل مينح عطاايه ألوالده .إنَّه هو َمن يتّخذ القرارات .ميكنك أن تُطلع هللا على اهتماماتك .لنفرض
َّ
أن طف ًًل قال لوالديه‘‘ :ال أريد أن أتل ّقى كتبًا مبناسبة عيد امليًلد’’ .هل تعتقد َّأهنما سيصغيان إىل كًلمه؟ ابلطبع
سيفعًلن .فهما حيبَّان طفلهما ويريدان أن يق ِّّدما إليه هديَّة تنال إعجابه.
لن يفرض هللا عطاايه على أوالده .ومن انحية أخرى ،ال ميكنك أن ترغمه على منحك هذه العطيَّة .ففي

يستمر األطفال يف الطلب ويطلبون إبصرار إىل أن يذعن األهل لطلباهتم ويعطوهم ما يريدون
بعض األحيان،
ّ

لكن هللا ال يستسلم للضغوطات.
لكي ينعموا ابلسًلم يف البيتّ .

إذا أردت احلصول على عطيَّة من هللا ،فاحرص على أن تكون أولويَّتك األوىل والعظمى االقرتاب إىل هللا.

اسع إىل أن تطيع الوصيَّتني العظميني يف الكتاب املقدَّس .فما الذي قد يكون أهم من طاعة هاتني الوصيتني يف
و َ
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قائًل‘‘ :من فضلكِّ ،
أعطن املزيد من املواهب اليوم’’؟ هل تقصد
أين ترى يسوع يصلّي إىل هللا اآلب ً
ِّ
إيل هديَّة اليوم’’ .ليست هذه الطريقة اليت ميكن أن تبن هبا صداقة
حتب ً
األشخاص الذين ُّ
قائًل‘‘ :أريد أن تق ّدم ّ

وضعا ال تتمتَّع فيه
عميقةً .
بدال من ذلك ،احبث عن طرق تساعدك على فعل ما يطلبه هللا منك .فإذا واجهت ً
ابلقوة للقيام مبا تعلم َّ
سيلّب طلبك .إذا كنت حتتاج إىل االرتقاء
َّ
أن هللا يريد منك القيام به ،اطلب مساعدته ،وهو ّ

إىل مستوى أعلى يف حمبَّتك ،اطلب من هللا أن يساعدك على حمبَّة هذا الشخص الصعب املراس.

عِب له عن ذلك وهو سيصغي إليك .إذا أردت أن تكون أكثر فعاليَّة يف
إذا أردت االقرتاب إىل هللاِّّ ،
شهادتك لغّي املؤمننيِّ ،
أخِب هللا بذلك .وإذا أردت أن تزداد َّقوة من الناحية الروحيَّة ،أطلب من هللا أن يساعدك.
ِّ
ال ِّ
حيب أن يفيض
متض وقتك كلَّه طالبًا عطااي من هللاً .
خصص وقتًا لًلقرتاب إىل هللا .فهو ُّ
بدال من ذلكّ ،
بعطاايه على األشخاص الذين يعطون األولويَّة لألمور الصحيحة.

 .6هو يعطي مواهب الروح القدس
القوة لنكون مؤمنني انجحني .وهو يريد أن يعدَّان للخدمة .ومفهوم هللا للخدمة
يريد الروح القدس أن مينحنا َّ

كل واحد من أوالده أن خيدمه حيثما يتواجد .فما من إنسان
ال يقتصر على الوعظ أو اإلرساليَّات .فهو يريد من ّ
صغّي جدًّا مبا مينع هللا من استخدامه .وهو سّيشدك لكن عليك أن تبادر إىل العمل .وبينما تقوم ابلعمل الذي
يضعه أمامك ،هو ميدُّك ابملساعدة اليت حتتاج إليها.
يتضمن الفصل  12من رسالة كورنثوس األوىل
ستخدم بعض مواهب الروح القدس يف اخلدمة العلنيَّةَّ .
تُ َ

تفسّيا هلذه املواهب وكيفيَّة استخدامها.
ً

تفسر رسالة رومية  12ورسالة أفسس  4جمموعة من املواهب األخرى اليت يسكبها الروح القدس على
ّ
املؤمنني .وجيب علينا استخدام هذه املواهب يف حياتنا اليوميَّة ويف عملنا .وقد جاء يف رسالة رومية  6 :12ويف
ِّ
رسالة أفسس َّ 7 :4
وتفسر رسالة أفسس 13-12 :4
األقلّ .
كل مؤمن موهبة روحيَّة واحدة على ّ
أن هللا منح ّ
اهلدف من هذه املواهب.

أفسس 13-11 :4
مني .
ين وبَع َ
ياء وبَع َ
ض رهم أ ْن يكونوا رر رسالً وبَع َ
وهو الذي أعطى بَع َ
وم َعل َ
ض رهم ررعا ًة ر
ض رهم رمبشر َ
ض رهم أنب َ
َ
12
ِّ
صل ركلنا إىل وحدةِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
سيح13 ،إىل أ ْن نَ ِّ
لخدمة يف َسب ِّ ِّ
سد املَ ِّ
وبذل َ
ك ير َهي رئ اإلخو َة القد َ
يسني ل َ
يل بناء َج َ
َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
عرفَ ِّة اَ ِّ ِّ
ِّ
وم ِّ
سيح.
قام ِّة املَ ِّ
بن هللا ،إىل اإلنسان الكام ِّل ،إىل ملء َ
اإلميان َ

احلياة املسيحيَّة الناجحة
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وتع ِّّدد رسالة بطرس األوىل الفصل  4بعض مواهب الروح القدس .سواء كنت تتمتَّع مبوهبة التعليم أو الرمحة
أو اإلميان أو الشفاء أو اإلدارة أو الوعظ ،يريد هللا أن تستخدم هذه املوهبة ملساعدة ملكوته على النمو .كما أنَّه
يريد أن تستخدم موهبتك لتعطي اجملد هلل وليس لنفسك.
يريد الروح القدس أن تكون له مكانة مميَّزة يف حياتك .أنت ّتتار مدى التأثّي الذي تريد أن يكون له يف
أهم أمر ميكنك القيام به هو االقرتاب إىل هللا
حياتك اليوميَّة .إذا جتاهلت مساعدته ،فستواجه اهلزمية ابستمرار .و ّ
كل يوم .وبينما تقرأ الكتاب املقدَّس ،اطلب من الروح القدس أن يعلِّّمك .لذا احبث عن طرق عمليَّة للتعبّي عن
َّ
مثر الروح القدس يف أنشطتك اليوميَّة .تعلَّم اإلصغاء إليه عندما يكلِّّمك يف قلبك .فهذا الطريق الذي رمسه هللا لك
احلقيقي.
يؤدي إىل النجاح
ّ
ّ

