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)1( 
 أهم قرار في حياتك

 إنه أهـم مـن اختيـار        . بل إنه أهم قرار تواجهه في حياتك       ،أود أن أحدثك عن قرار في غاية األهمية       
  . زمن طويل ال نهاية لههيإنه قرار يرتبط باألبدية، و.  أو مكان اإلقامة، أو شريك الحياة، أو المهنة،الكلية

و الشهور القليلة التالية، وفي أحسن األحوال ينشغل الـبعض بمـا            ن إال بالوقت الحاضر أ    وال يهتم كثير  
 .»الحياة بعد الممـات   «حدثك عن   ألولكني أود أن أتخطى هذه الحدود من التفكير         . بعد التقاعد لهم  سيحدث  

  دة لتلك الحياة؟رى هل أعددت الُعتُ
نك تحيا داخل هـذا     هل تعلم أنك لست مجرد لحم وعظام ودم وعضالت؟ إنك كيان روحي له نفس، وإ              

دفن جسـدك فـي التـراب،        سـيُ  ) أو آجالً   عاجالً ناوهو ما سيحدث لجميع   (وعندما تموت   . ناتهالجسد بمكوِّ 
فكـرك،  و أقصـد شخصـيتك،      »لكيانك الحقيقـي  «ولكن ماذا سيحدث    . ويتحلل، ويتحول إلى رماد وتراب    

الذي ال يمكن رؤيتـه بـالعين       يمكن اعتبار الجانب الروحي من شخصك أنه الجانب          مشاعرك؟وإرادتك،  و
 ةخذه أثناء قراء  ويتوقف المكان الذي سيحيا فيه على القرار الذي ستتَّ        . هذا الجانب سيحيا إلى األبد    . المجردة

  .هذا الكتاب
 يسكن أعماقنا رغـم أن      »المعرفة«هذا النوع من    .  الصواب والخطأ  ؛ قوتان هما الخير والشر    نافي عالم 

 العالم الروحي قوتان هما اهللا والشيطان، المالئكة األطهار وهي كائنـات روحيـة              وفي.  لم يخبرنا به   أحداً
  .هم األرواح الشريرةنسّميتمم مقاصده، والمالئكة األشرار ووته مدخخلقها اهللا لت

وقام لوسيفر وهـو    .  ولكنهم قرروا أن يتمردوا على اهللا      ،يوم كان هؤالء المالئكة األشرار أطهاراً     ذات  
بقيادة تمـرد المالئكـة فطـردهم اهللا مـن     )  أو إبليس، أو الشيطان ،ويسمى أيضاً بعلزبول  (كة  رئيس المالئ 
  .»الجحيم« هسما  لهم ولرئيسهم مكاناًجهَّزالسماء، و

تقع األرض وغالفها الجوي بين السماء والجحيم، والمالئكـة األطهـار واألشـرار يتفقـدون األرض                
: 5 رسبط1هذا ما يخبرنا به الكتاب المقدس في        و .ن يبتلعه هو  باستمرار، كما أن الشيطان يجول يلتمس م      

وات، وقد كلفه اهللا بـأن يخـتم        اموجود على األرض، كما في السم     ) روح اهللا (وكذلك فإن الروح القدس     . 8
ـ  بـأن ي   والروح القدس مكلف أيضاً   .  ويرعاهم ويخدمهم  )الذين اختارهم لخدمته  (على قلوب شعب اهللا      ل عم

  .ين لم يختاروا اهللا وطريقه ليربحهم لهاستمالة الذعلى 
لقـد خلقـك اهللا     . ترى هل اتخذت هذا القرار؟ إنه قرارك، وما من إنسان يمكن أن يأخذه بالنيابة عنـك               

 ولن يجبرك على أن تختاره؛ فهو لم يجبر المالئكة، وعندما تمرد جزء منهم تركهم يعملون ما                 ،بإرادة حرة 
 . سيئةعواقبإلى ي ؤدارات السيئة ت االختي أنولكن ال تنَس. يريدون

)2( 
 ؟هل نلت الوالدة الجديدة

 3: 3 حنا؟ في يوهاهل نلت الوالدة الجديدة؟ ما المقصود بالوالدة الجديدة؟ ماذا يقول الكتاب المقدس عن
 : مسيح لنيقوديموسقال ال

 ) من جديد (ِإْن كَاَن َأَحٌد الَ ُيولَُد ِمْن فَْوقُ: الَْحقَّ الَْحقَّ َأقُوُل لََك«
  »َملَكُوتَ اللَِّه) يعرف، ويختبر(الَ َيقِْدُر َأْن َيَرى 

 »كَْيفَ ُيْمِكُن اِإلنَْساَن َأْن ُيولََد َوُهَو شَْيخٌ؟ َألََعلَُّه َيقِْدُر َأْن َيْدخَُل َبطَْن ُأمِِّه ثَاِنَيةً َوُيولََد؟              «: سأل نيقوديموس ف
يف يستطيع شخص مولود بالفعل أن يولد من جديـد؟ ولكـن             ك :ربما يراودك السؤال نفسه   ). 4: 3 حنايو(
لـد  لقد وُ . ذكرت من قبل أنك روح ولك نفس، وتحيا داخل جسد مادي          . يتحدث عن الميالد الروحي   مسيح  ال
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 ولكن الكتاب المقدس يعلمنا أن أرواحنا ونفوسنا ميتة وغارقة في الظالم            . بيولوجياً من والديك   جسدك بالفعل 
 .بسبب الخطية

 *******شكل
 اإلنسان الظاهر
 اإلنسان الباطن
 اإلنسان الداخلي
 الجسد والنفس والروح: رسم تخطيطي

يمكن أن تقول إنك على     . إنك تتنفس . ربما تنظر إلى نفسك في المرآة، وتحرك رأسك وذراعيك وساقيك         
ا فـي سـالم مـع    ولكن هل اإلنسان الحقيقي داخلك على قيد الحياة؟ هل تحيا في سالم؟ هل تحي . قيد الحياة 

نفسك؟ هل تقبل نفسك؟ هل لديك فرح ورجاء؟ هل تخشى الموت؟ أنت في حاجة إلى أن تطرح هذه األسئلة                   
 .يمكنك أن ترسم ابتسامة على شفتيك، ولكنك حزين من الداخل. على نفسك

 ، فإن من اهللا حياةً   اإلنسان الداخلي    نال يجب أن ي   قول إنه  عن الوالدة من فوق كان ي      مسيحعندما تحدث ال  
 ). 6: 3 حنايو( »اَلَْمْولُوُد ِمَن الَْجَسِد َجَسٌد ُهَو، َوالَْمْولُوُد ِمَن الرُّوِح ُهَو ُروٌح«

عندما  تولد من الروح القدس   لكن روحك   و.  بالجسد يكونون أجساداً مولودين  األمهات أطفالهن،   لد  عندما ت 
الروح القدس إلـى    يأتي   و .»الوالدة الجديدة «يأتي الروح القدس إلى روحك اإلنسانية، وهذا ما يوصف بأنه           

كما أن الميالد الجسـدي يحـدث       و .ليس للوالدة من جديد سوى طريقة واحدة      ف قط،روحك بطريقة واحدة ف   
  .بطريقة واحدة هكذا أيضاً الميالد الروحي

واسـطة   كما أنك ال تستطيع أن تجعل نفسك تولـد بالجسـد ب            ،ال يمكنك أن تفتعل الحياة الروحية تماماً      
 »عملية روحية «وهكذا فإن هناك    . الوالدة الطبيعية؛ ألنها عملية جسدية طبيعية يجب أن تتم لكي يولد الطفل           

  .خارقة للطبيعة يجب أن تتم لكي تولد من جديد
   أن تعمله؟يجب ا فماذ،العملية؟ إذا قررت اليوم أنك تريد أن تولد من جديدهذه ما هي 
ِذ ِإ« 23: 3 ميـة نقرأ في رو  .  بسبب الخطية في حياتك     بأنك ميت روحياً    عليك أن تدرك وتعترف    :أوالً

 8: 1يو  1 أن تعترف بأنك خاطئ في       ال تخشَ ! ما من إنسان بال خطية    . »الَْجِميُع َأخْطَُأوا َوَأْعَوَزُهْم َمْجُد اهللاِ    
  :نقرأ

الـذي يقدمـه    (نُِضلُّ َأنْفَُسنَا َولَـْيَس الَْحـقُّ       ) رفضنا أن نعترف بأننا خطاة    (ِإْن قُلْنَا ِإنَُّه لَْيَس لَنَا خَِطيَّةٌ       «
 . »)ال يسكن قلوبنا( ِفينَا )اإلنجيل

 9ونقرأ في عدد 
، َحتَّـى َيغِْفـَر لَنَـا       )أمين لشخصه ومواعيده  (ِبخَطَاَيانَا فَُهَو َأِميٌن َوَعاِدٌل     ) بمحض إرادتنا (ِإِن اْعتََرفْنَا   «

  .»ِمْن كُلِّ ِإثٍْم) باستمرار(َرنَا َوُيطَهِّ) يزيل تمردنا(خَطَاَيانَا 
وهكذا رأينا أن الخطـوة  . ى اإلنجيل، األخبار السارةسمَّ أن ُي فال عجب إذاً. هذا هو الخبر السار ،أحبائي

من الصعب أن   . األولى نحو الوالدة من جديد هي أن تعترف بأنك خاطئ، وهذا يعني أن تواجه حقيقة نفسك               
أما اهللا فيريـدك أن تواجـه       . إبليس يريدك أن تظل مخدوعاً    .  مؤلم أخطائنا أمرٌ  فاالعتراف ب  ،نواجه الحقيقة 

  .الحقيقة
فإذا تحـدثت بصـراحة عـن       . واالعتراف يعني الحديث المباشر الصريح    .  أن تعترف بخطاياك   :اًثاني

 إن هذه   . تأثير مطهر عليك   ذايكون له   عن رغبتك في أن تتخلص منها،      رت شفوياً  وعبَّ ،الخطايا التي عملتها  
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األمور المستقرة في داخلك، وهذه األمور أو ذكرياتها أو استشعار مدى خطئها هي عينها السـبب فـي أن                   
  .يسود الظالم داخلك

 ، إذ تتخلص منها باالعتراف    ،اعترف بهذه األمور أمام أبيك السماوي؛ فهذه هي طريقته في إنقاذك منها           
 . كنت تستمتع في أعماقك باالستحمامإنه يطهرك كما لو . ل الغفران محل الخطاياحيف

 فركت   شعرت كما لو أن يداً     يوأذكر بوضوح أن  . ي الوالدة الجديدة حينما كنت في التاسعة من عمر        نلتُ
بإمكانك أن تـدخل إلـى الحمـام        و.  شعرت في أعماقي بالنقاء، واإلقبال على الحياة، واالنتعاش       . أعماقي
 . وحده يستطيع أن ينظفك من الداخلالمسيحولكن  . بإمكانك أن تنظف جسدك بالفرك.وتستحم
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)3( 

 من هو المسيح؟
من الضروري أن أحدثك عـن المسـيح ألنـه    .  ولكني لم أحدثك عنه، اسم المسيح بضعة مرات   ذكرتُ

  .ويستحيل أن تولد من جديد بدون أن تعرفه، كون لك عالقة سليمة مع اهللاتيستحيل أن 
 على فهمك من هو المسيح، ومعرفة ما عمله          كلياً  يعتمد اعتماداً  ،هام جداً نك أمام قرار    إقلت منذ البداية    

لدت مـن   إذا لم تكن قد وُ    ( أو أن تواصل السير في الظلمة        ، فقرارك هو إما أن تصدق هذا وتقبله       إذاً. ألجلك
  ).جديد

ذهلة يمكن أن   فلتستعد لسماع قصة حقيقية م    . قهسأخبرك بما قد يبدو غير مقبول لعقلك ولكن قلبك سيصدِّ         
  .تغير حياتك تماماً

يقول الكتاب المقدس في األصحاحين األول والثاني من سفر التكوين إنه في البدء خلق اهللا أول إنسـان                  
تعبير آخر  ب.  حية جبل اهللا آدم من تراب األرض ونفخ فيه نسمة حياته وروحه فصار آدم نفساً             . وأسماه آدم 

دخلت نفخة اهللا إلـى اإلنسـان فأحيتـه،    ف) ذاته( من جوهره  فيه جزءاً إذ نفخ اهللا، من الداخلصار آدم حياً 
  »حياة اهللا« من نسان ممتلئاًوصار اإل

 تكان). 26: 1 وينتك(لق على صورة اهللا      ويقول الكتاب إن آدم خُ     »آدم«أطلق اهللا على أول إنسان اسم       
 كان قدوسـاً  .  اهللا، وكانت له طبيعة اهللا وشخصيته       فقد كانت فيه نفخة    ،أشياء في آدم تشبه صفات اهللا     هناك  
  . بينهما شركة ألنهما كانا متشابهينتلم يكن به شبه شر على اإلطالق، وكان.  مثل اهللاوباراً

؛ لذا أمكـن أن تكـون       كان كل من اهللا وآدم نوراً     . يقول الكتاب المقدس إنه ال خلطة بين النور والظلمة        
  . مع اهللادم مستريحاًبينهما خلطة أو شركة، وكان آ

 
 هل أنت مستريح مع اهللا؟

 ولكن لكي يبقـى     كان آدم باراً  . أعطاه القدرة على االختيار   و ،فه الصواب خلق اهللا آدم بإرادة حرة، وعرَّ     
 فنام،  باتاًُسعليه   فأوقع   ،رأى اهللا أن آدم يحتاج إلى معين نظيره       . كذلك كان عليه أن يختار اهللا وطرقه دائماً       

. مرأة لتعين آدم وترافقه فـي حياتـه       اوعمل اهللا من ضلع آدم      . دة من أضالعه ومأل مكانها لحماً     وأخذ واح 
 مـن   هاوإنما أخذ . ها، وال من رأسه حتى ال تسود عليه       طأالحظ أن المرأة لم تؤخذ من قدمي آدم حتى ال ي          

  .شريكة حياتهحبيبته وجنبه لتكون 
.  ألجلهمـا  ، وهي حديقة جميلة صنعها اهللا خصيصاً      وها نحن أمام زوجين يعيشان على األرض في جنة        

 .من الواضح أن اهللا أرادهما أن يستمتعا بالحياة
 

 هل تستمتع بالحياة؟
ولكن كان على األرض مخلوق آخر مزعج، وهو الشيطان الذي تمرد من قبل على اهللا عنـدما خـالف                   

 ى وسـع  ، الشيطان في خطية العصـيان     لقد سقط . قصد اهللا له بأن يكون على رأس مالئكة التسبيح والعبادة         
لقد أراد أن يكون في وضع السلطة ال أن يتواضع تحت قيـادة             . وراء الحصول على أكثر مما منحه اهللا إياه       

  .اهللا
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 فطرحه اهللا والمالئكة التي تبعته من السـماء، وصـنع الجحـيم             ،قال إنه سيرفع كرسيه فوق عرش اهللا      
 الدخول إلى   -إلى حين -أعداد غفيرة من األرواح الشريرة بإمكانهم       ولكن ال يزال الشيطان و    .  لهم خصيصاً

  .حيز الغالف الجوي لألرض
ولكن اآلن ال يزال اهللا     . سيأتي وقت محدد في خطة اهللا حين يحبس إبليس ومالئكته في الجحيم إلى األبد             

فلكي يمكن  . مون ألن البشر مازالوا يخوضون عملية اختيار من سيخد        ،يسمح إلبليس أن يجول في األرض     
  .أن تختار ال بد أن يكون هناك أكثر من اختيار متاح

أما إبليس فيقدم الموت    . اهللا يقدم الحياة والنور والفرح واإليمان والسالم والبر والرجاء، وكل ما هو خير            
  .والظالم واليأس واالكتئاب والدمار والرعب، وكل ما هو شر

! فالماليين يختارونـه  الذي يدفع أي إنسان الختيار إبليس وطرقه؟        ما  : تساءلتُبينما أكتب هذه الكلمات     
قَـْد َهلَـَك    « 6: 4 شـع نقرأ في هو  . هم المعرفة تعوزأ الطريق الخطأ إذ     اختاروفا ،لقد خدع إبليس الكثيرين   
 اقدم هذ ن نحنها   و .ربما لم تملك المعرفة الكافية حتى اآلن لتختار االختيار السليم          .»شَْعِبي ِمْن َعَدِم الَْمْعِرفَةِ   

  . أن يزود آالف الناس بالمعرفة التي تؤهلهم لهذا االختيار السليمنالحق راجي
وعندما أوكل اهللا   . يستمتعان بحياتهما في الجنة   ) هكذا أسماها آدم  (كان آدم وحواء    . دعنا نواصل قصتنا  

ولكن ال تنس أنهمـا كانـا       . ولية رعاية األرض أخبرهما بما يستطيعان وبما ال يستطيعان عمله         ؤإليهما مس 
وضح لهما السبيل الذي به تتبارك حياتهما، ولكنـه لـم           وأخبرهما اهللا بما يريده منهما      .  حرَّة  إرادة صاحبي

  .يجبرهما أن يسلكا فيه
 ولكنه أوصاهما أال يأكال من      ،كان اهللا قد وضع الكثير من األشجار المثمرة في الجنة ليأكال منها بحرية            

لعلك تستغرب لماذا وضع اهللا تلك الشجرة وأوصـاهما أال          ). 17: 2 تكوين (»فَِة الْخَْيِر َوالشَّرِّ  شََجَرة َمْعرِ «
 أن  آدم وزوجتـه فإذا اختـار . تذكر أنه لكي تختار ينبغي أن يكون هناك أكثر من اختيار  . يأكال من ثمارها  
  . أو عدمهابد أن يكون أمامهما اختيار الطاعة يطيعا اهللا كان ال

 .هذا مـا أراده اهللا منهمـا      . والطاعة في حقيقتها إحدى ثمار المحبة     . هللا منهما محبتهما وطاعتهما   طلب ا 
 .ةراداالختيار واإلم بحرية وبمحض قدَّولكن لن يكون للطاعة أية قيمة في نظر اهللا إذا لم تُ

لـم  و ،بـة ترى هل ستشعر بالرضى والسرور واإلثارة إذا أحبك اآلخرون ألنك أجبرتهم على هذه المح             
.  ولكنها في غاية األهمية    ، وترك له اختيارات قليلة    ، خلق اهللا اإلنسان بإرادة حرة     !الختيار؟حرية ا تترك لهم   

  . لديك إرادة حرة وقرار هام:أنت في الموقف نفسه اليوم
 كان آدم وحواء يستمتعان بالحياة وبالرب وبالجنة وبالثمار الجيدة وببعضهما الـبعض             :لنستكمل قصتنا 

يخبرنا األصحاح الثالث من سفر التكوين أن إبليس جاء إلى حواء على هيئة             . بكل ما عمل اهللا من أجلهما     و
،  خطيـراً  مثلك ومثلي في الوقت الحاضر، ولم تكن الحية حيواناً        ) ثعبان(ولم تكن حواء تخشى الحية      . حية
  . صورتها أو ربما ظهر لحواء متخذاً،ستخدمهااإبليس لكن 

 5 ،4: 10 رنثوسكو2 التي يتحدث عنها     »الظنون«هذه هي   و( .ه أسئلة لحواء بالمنطق   جِّويبليس  إوبدأ  
عن السبب وراء أمر اهللا بأال يأكال من شجرة معرفة الخير            لء تتسا  حواء فجعل) التي ترتفع ضد معرفة اهللا    

بـد أن    كان ال أنه    ولكن ال تنسَ   . أن يعرفا أي شيء عن الشر      ايريدهم لم يكن والحقيقة هي أن اهللا     . والشر
  .يكون هناك مجال لالختيار

 وكان اهللا يقصد أن     .)17: 2 وينتك( يموت   أخبر اهللا آدم أنه إذا أكل من شجرة معرفة الخير والشر موتاً           
وي والنـور سـينطفئ     زلقد قصد أن الحياة التي بداخلهما سـتن       . هما المادي اهما ستموتان وليس جسد   يروح

  .ويصبحان مظلمين
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أراد أن تستقيم   و ،شعر أنه سيموت  ف ،إلجراء عملية جراحية، وكانت حياته مليئة بالخطية       شخٌصاستعد  
 . »أشعر أني ميت من الداخل« :وبينما كنت أتحدث معه قال. عالقته مع اهللا

) المـوت الجسـدي   ( فهو أراد أن يولد من جديد ألنه كان يخشى أن يموت             ،حالةهذه ال أدعوك أن تتأمل    
 .ولكنه في واقع األمر كان قد مات بالفعل من الداخل وهذا ما قاله بنفسه. ت الجراحيةفوق منضدة العمليا

 
 هل أنت حي أم ميت؟

يتناقض مع ما قاله  ما قالته الحية كذب محض ). 4: 3 وينتك (»اوتَُم تَ ْنلَ«كذبت الحية على حواء فقالت      
 في كل شـيء     البداية، فهو النقيض تماماً   وهنا تستطيع أن ترى طبيعة إبليس من        .  فكلمة اهللا هي الحق    ،اهللا
وهو يحقق هدفه اليوم باألكاذيب والخـداع كمـا    .  أما إبليس فيريد أن يدمرك     ،اهللا يريد كل ما هو للخير     . هللا

  . مع حواءفعل تماماً
الظنون التي ترتفع ضد     واصل إبليس الخداع واألكاذيب وطرح األسئلة على حواء حتى أدخل إلى عقلها           

كالهما عصيا اهللا عندما    .  بل وأقنعت زوجها أن يعمل مثلها      ، سمعت حواء نصيحة إبليس     وأخيراً .معرفة اهللا 
  . روحياً فجاءت النتيجة كما أخبرهما من قبل؛ إذ ماتا موتاً،أكال من الشجرة التي حرمها اهللا

 . خائفينا منه ألنهما كانآوعندما جاء اهللا ليزور آدم وحواء في الجنة اختب
 

 ئ من اهللا ألنك خائف؟هل تختب
الخوف هو ثمرة   . لقد صدقا أكاذيب إبليس ووقعا في التجربة، وهما اآلن يتجرعان الكأس التي اختاراها            

 .الخطية
 

 ،ربما تستطيع أن تحصل على الثمرة التي اخترتها
 !رة كالعلقم تكون ُم أحياناًاولكن تذكر أنه

خطة فوريـة لخالصـهما   أيضاً   ولكن كانت لديه     ،يةبدأ اهللا يتعامل معهما من منطلق وقوعهما في الخط        
خبر الحية أن نسل المرأة     أ أن اهللا    15: 3 وينونقرأ في تك  . هما فيها يوتحريرهما من الورطة التي أوقعا نفس     

اهللا إلهنا مثلث   .  بالفعل  بذلك المسيح ابنه الوحيد الموجود روحياً       قاصداً ،سيسحق رأسها، وأنها ستسحق عقبه    
لكل من أقانيم الذات اإللهيـة  و. اآلب واالبن والروح القدس: ؛ إله واحد في ثالثة أقانيم»ثالوث« األقانيم فهو 

  .دور رئيسي في حياتك
ـ كان  خرج اإلنسان من ورطته     ولكن لكي يُ  .  بالروح بالفعل  كان المسيح موجوداً    أن يـأتي إلـى      بيج

 ولكن تـذكر    .ضع ليصبح إنساناً  يتواضع ويتَّ ، و يحل في جسد بشري طبيعي مثل جسدك وجسدي       و ،األرض
  .هو اهللا نفسه وال يزال كذلك رغم تجسدهو ،هو جوهر اهللافابن اهللا، وأن المسيح هو اهللا، 

.  اإللهـي اإلجمـالي    ترتيبضعت الخطة، ولكنها لن تتم حتى يحين التوقيت اإللهي المناسب لها في ال            ُو
عرف حكمة اهللا المتنوعة غير المحـدودة       يسة تُ هو أنه بواسطة الكن   و: لهي عن الغرض اإل   1: 3سس  يعلن أف 

والمقصود بالكنيسة هنا لـيس      (.وعظمته عند الرؤساء والسالطين التي تمردت على اهللا وعلى رأسها إبليس          
 ).  جماعة المؤمنين المولودين من جديد على مر التاريخالمبنى، بل

مـن  . فعل وكانت موجودة من قبلنـا      قد بدأت بال   ، نحن في حالة حرب بين إبليس واهللا       :أقولها بوضوح 
 .سينتصر في هذه الحرب؟ إنه اهللا، وقد تم اإلعداد لالحتفال بالنصرة
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 إلى أي جانب تحارب؟

  . المهزوم؛ فالفريق المنتصر هو فريق اهللاانبإذا كنت تخدم إبليس وتصدق أكاذيبه فأنت في الج
ن جديد، وهـم الـذين اختـاروا أن يحبـوه        سيستخدم المولودين م   :على أي حال إليك خطة اهللا النهائية      
  . تاماًده ويقضي عليهم قضاًءوويطيعوه ويخدموه، ليهزم إبليس وجن

وأسـكنه   اهللا   آدم الذي خلقه   ولكن تذكر أن إبليس هزم       ؟ لماذا أقحمنا اهللا في هذه الحرب      :ربما تستغرب 
بنفسه إلبليس بعد   ى العطية   أعطالذي  آدم هو    بل في الحقيقة أن      ، اهللا إياه  عطاه وسرق منه ما أ    ،في جنة عدن  

   . من الناحية القانونية أن ينتزع اهللا ما اختطفه إبليس ويعيده إلى اإلنسانليس سليماًف. أن انخدع بأكاذيبه
د اإلنسـان بالقـدرة      إنه يـزوِّ   : من جنة عدن   طُرد آدم وسيظل يعمله منذ    ،   وال يزال  ،ليك ما يعمله اهللا   إ

  .سليستعيد ما سرقه منه إبلي
 

 المسيح هو مفتاح الخطة بأكملها
). يعني انهيار سلطانها  (سحق في النهاية    ُي رأسها س  إنلحية  ل فقد قال اهللا   3 ويندعني أكمل القصة من تك    

 عام تكاثر فيها    2000 ولكن قبل أن يحدث مرَّ    . هو الكلمة األخيرة   وقول اهللا    ، عما سيحدث  تحدث اهللا مسبقاً  
  . وحيث كثرت الخطية زادت المتاعب.طية وتكاثرت المتاعبزادت الخو ،البشر على األرض

 وأصبحت طبيعتـه    ، يعيش داخل جسده   وغدت الخطية مبدأً  .  أمام اهللا  لم يعد باراً  و اإلنسان   تنجَّسوهكذا  
 لم يعد مضطراً  .  منه  متوقعاً  طبيعياً  إذ أصبحت الخطية أمراً    ، نتيجة طبيعية لعمل اإلنسان    اكان هذ و. خاطئة

  .ال يستطيع أن يمنع نفسه من الوقوع في الخطية، ومن الطبيعي أن يخطئصار عمل الخطية ألنه أن يتعمد 
، فاإلنسان ظلوٌم   ) ونفسه ه جسم أي في ( الطبيعة الخاطئة في جسده      تسكنوفي كل طفل يخرج إلى العالم       

 ال يمكن تحديده     وهو سن  ، يبلغوا سن اإلدراك   حتىولين عن الخطية    ؤ ولكن األطفال ليسوا مس    .جحود كفَّار 
هـة  لون إلى إدراك أن أفعالهم في حقيقتها خطية موجَّ        ِصحينما يَ «قصد هنا   كننا ن  ول .تبعدد معين من السنوا   

خطّـاؤون  الجميـع   و ،خاطئـة وطبيعتك  إن طبيعتي   . » وأن عليهم إما أن يختاروا اهللا أو يرفضوه        ، اهللا ضد
  .أمام اهللا عن أفعالنا متى صرنا مدركين لخطاياناولين ؤونصير مس. والده الطبيعة حينما ُوذ على هواحصل

 
 الناموس

 لذلك وضع خطة مؤقتة للذين يحبونه ويختارونـه ويختـارون           ، جماً ن اهللا يحب البشر الذين خلقهم حباً      إ
 عندما دخلت الخطية إلى العـالم ومـات         هكما فهمنا فإن  و.  تتيح له إعادة الشركة مع شعبه مرة أخرى        ،سبله

 .  لم تعد له شركة سليمة مع اهللا روحياًاإلنسان موتاً
  .اهللا روح وعلينا أن نتواصل معه بأرواحنا

 بـين اإلنسـان واهللا وتحطمـت        عالقةوهكذا فسدت ال  . خطأأن أ اإلنسان بعد   الظالم مأل   اهللا نور، ولكن    
 أي خلل   ،إلنسانا الدمار في العالقة بأنه صدع بين اهللا وا        ذويصف الكتاب المقدس ه   . ة بينهما شركالوحدة وال 

الناموس، وهـو   ب اهللا    أوحى . سياج الخطية  و ما فصل بينهما، ه    ن سياجاً إيمكن أن نقول    . في التوافق بينهما  
درجة كافية من القداسة والبر تسـمح لـه بـأن           بشرائع وقوانين مكتوبة ينبغي أن يحيا بها اإلنسان ليحظى          

 ما ينبغـي أن يعملـه     جلياً  أوضح ، وصالحاً  وعادالً مقدساً و  كان الناموس كامالً   .ستعيد العالقة السليمة باهللا   ي
  .اإلنسان ليكون مقدساً
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القلـب  ذات واإللهي  الروح آلدمقبل أن يخطئ آدم كان يعلم بفطرته ما يريده اهللا وما ال يريده؛ فقد كان           
لـم  و ،ائجها قلبه قد أغلظت الخطية ونت   فولكن بعد أن أخطأ اإلنسان لم تعد لديه حساسية تجاه اهللا،            . والهدف

ولم يعد اإلنسان بمقدوره أن يعمل مشيئة اهللا        . يعد يعلم ما في قلب اهللا؛ فكان ال بد أن يكتبه اهللا ليراه اإلنسان             
ولكن اإلنسان لم يقدر أن ينفـذ       . هللا بقدرته الطبيعية  امن كل قلبه أو روحه، وصار ال بد أن يسعى إلرضاء            

 فيما بعد طالما أنه يحيا نه لن يستطيع أن يصبح كامالً  إ بل   ، كما كان  جميع وصايا الناموس ألنه لم يعد كامالً      
  .على األرض

النـاموس كامـل،    ف). 10:2يع  (في الكل   تكون قد أجرمت    يقول ناموس اهللا أنك إذا أخطأت في واحدة         
  .ولكي يستطيع اإلنسان أن يحفظه عليه أن يكون كامالً

 
 الذبائح

 وضع اهللا نظام الـذبائح      لهذا ،م لن يستطيعوا أن يحفظوه مهما حاولوا       ولكنه )شريعة(ناموس   ى البشر لد
ربما يبدو األمـر  .  كان ال بد من سفك دمذوكانت الذبائح دموية إ.  عن خطاياهم ونقائصهم  نرو يكفّ بهاالتي  
تألت  حية وام  رف السبب بطل العجب؛ عندما نفخ اهللا في آدم نسمة الحياة صار آدم نفساً              ولكن إذا عُ   ،مخيفاً

: 17 ويينال (»َألنَّ نَفَْس الَْجَسِد ِهَي ِفي الدَّمِ     «يقول الكتاب المقدس    . أخذ يسري في عروقه   الذي  دماه بالحياة   
وإذا توقف تدفق الدماء في جسدك توقفـت        .  فما من إنسان يحيا بدون دم      ،كلنا نعلم صحة هذه الحقيقة    ) 11

  .الحياة
) 12: 5ميـة   رو(وقوع في الخطية جلبت الخطيـة المـوت         عندما أغوى إبليس آدم وحواء واختارا ال      

وما من شيء يقـف أمـام       . األمراض، والفقر، والحروب، والغضب، والجشع، والحسد     : والموت يتمثل في  
  .الموت سوى الحياة

 وليس ما يكفر عن الخطية سـوى        ، من الموت  وهكذا عندما كسر اإلنسان الوصية وأخطأ كان هذا نوعاً        
  ).11: 17ال ( الحياة في الدم  ألن،ذبيحة الدم

 إلـى خطتـه     »اإلشـارة المسـبقة   « من   أما السبب الثاني الذي وضع اهللا الناموس ألجله فقد كان نوعاً          
ـ       . الصالحة التي ينوي أن ينفذها في توقيته الكامل        ص الفـادي   كان األنبياء يتنبأون عن مجيء المسيا المخلّ

 . ال بد أن يتممه فتذكر أن اهللا عندما يقول شيئاً. ياًكان اهللا يوضح رسالته تدريج. الذي سيخلصهم
حمل اهللا المذبوح الكامل بال عيب،      المسيا  سيكون  . سيكون هذا المسيا تقدمتهم وذبيحتهم األخيرة والكاملة      

سيأتي المسيح  . ولن يحتاجوا فيما بعد إلى تقديم ذبائح بال عيب على المذبح في الهيكل ليكفروا عن خطاياهم               
 .ح الناموسائا تبطل ذبذالذبيحة األخيرة والنهائية، وبهليكون 

  7-3: 53عياء اسمح لي أن أقتبس واحدة من تلك النبوات وقد جاءت في إش
 . دَّ ِبِهُمْحتَقٌَر فَلَْم نَْعتَ. َرُجُل َأْوَجاٍع َوُمخْتَِبُر الُْحْزِن، َوكَُمَستٍَّر َعنُْه ُوُجوُهنَا. ُمْحتَقٌَر َوَمخْذُوٌل ِمَن النَّاِس«
 . َونَْحُن َحِسْبنَاُه ُمَصاباً َمْضُروباً ِمَن اللَِّه َوَمذْلُوالً. لَِكنَّ َأْحَزانَنَا َحَملََها، َوَأْوَجاَعنَا تََحمَّلََها«
 . ِفينَاتَْأِديُب َسالَِمنَا َعلَْيِه، َوِبُحُبِرِه شُ. َوُهَو َمْجُروٌح َألْجِل َمَعاِصينَا، َمْسُحوقٌ َألْجِل آثَاِمنَا«
 . ِملْنَا كُلُّ َواِحٍد ِإلَى طَِريِقِه، َوالرَّبُّ َوَضَع َعلَْيِه ِإثَْم َجِميِعنَا. كُلُّنَا كَغَنٍَم َضلَلْنَا«
 . »لَْم َيفْتَْح فَاهظُِلَم َأمَّا ُهَو فَتَذَلََّل َولَْم َيفْتَْح فَاُه، كَشَاٍة تَُساقُ ِإلَى الذَّْبِح، َوكَنَْعَجٍة َصاِمتٍَة َأَماَم َجازِّيَها فَ«

ولست أعتقد أنهم فهموا بحق مـا       . صهم ومنقذهم كان الناس ينتظرون المسيا مخلّ    ف ،عطيت النبوات لقد أُ 
 التي يحاولون بها أن يرضـوا       »األعمال«من  و سيعتقهم من الناموس      المسيا نألم يدركوا    .كانوا ينتظرونه 

سـفك  ص العـالم، سيُ   يدركوا أن المسيح، وهو المسيا ومخلّ     لم  . اهللا بواسطة كمالهم الذاتي رغم استحالة ذلك      
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 الويـين   -وال تنَس أن الحياة في الدم     ( .دمه على الصليب فيتدفق بالحياة ليكفر عن الخطية في كل األجيال          
  . ولكنهم لم يكونوا يعلمون ماذا ينتظرون،كانوا في حالة انتظار ).11: 17

 
 مجيء المسيح

 بقـوة اهللا    فحبلت »مريم«تقية مطوَّبة اسمها     عذراء شابة    علىلروح القدس   حل ا و ،حان التوقيت اإللهي  
  .كان ال بد أن يحدث األمر كذلك. وصار في أحشائها المسيح ابن اهللا

 ولكنه اآلن أخذ    ، منذ البداية  آلب والروح القدس  كان مع ا  .  بالفعل بالروح في السماء    كان المسيح موجوداً  
  .صطون في وادي الموت وال يمكنهم الخروج منه بدون مخلِّ كانوا يتخبَّجسد إنسان ليعين البشر الذين

: 4ونقرأ في عب    . ن كلمة اهللا تجسد وحل بين البشر      إ و ،ن المسيح هو كلمة اهللا    إ 14،  1: 1 حنايقول يو 
 ب في كل  جرَّت و ، ونفس إنسان  اً بشري اً أن المسيح هو رئيس كهنة يرثي لضعفاتنا ونقائصنا ألنه أخذ جسد           15

  .أحبائي هذا هو الفارق الكبير. شيء مثلنا بال خطية
 مثلما كان آدم قبـل أن يقـع فـي           واحداًهو واآلب   كان  .  كامالً  باآلب ارتباطاً  كان المسيح يحيا مرتبطاً   

-12: 5 ميةويقول رو ). 47،  45: 15كو  1انظر   (»آدم الثاني «الخطية، ويطلق عليه الكتاب المقدس لقب       
) المسـيح ( بطاعة الواحـد     كون فكم ي  ،ن خطاة وعل الكثير ُج) آدم(ة اإلنسان الواحد     كان بمعصي  نه إن  إ 21
  ؟جعل الكثيرون أبراراًسُي

تؤمن، فإن آدم الثـاني     كنت  واآلن إن   . ، فقد فسد آدم ففسدت ذريته      بعد جيل  انتقلت إليك خطية آدم جيالً    
دخلـت  ولكن عنـدما    . اة التي أعطاها اهللا إياه     باهللا والحي   مملوءاً كان آدم إنساناً  . لبسك رداء بره   يُ )المسيح(

 . وانطفأ سراج النور فيهفسهالخطية مألت الظلمة ن
 

 هل تمألك ظلمة أم نور؟
 ولكن المسيح لـم يخطـئ       ،خطأأ آدم   .من اهللا أيضاً   ولكنه مملوء    ، من امرأة   مولوداً إنساناً المسيحجاءنا  

  . فصار ذبيحة كاملة عن الخطية،البتة
 . غير أن الذنب استمر موجوداً،لعهد القديم أن يقدموا ذبائح عن خطاياهم باستمراراضطر مؤمنو ا

 
 ترى هل تشعر بالذنب أم بالحرية؟

 س أم بالنقاء؟دنهل تشعر بال
  14-11: 10نقرأ في عب . ع خطية العالمرف الذي ي، حمل اهللا،صار المسيح الحمل الذي بال عيب

َيخِْدُم َوُيقَدُِّم ِمَراراً كَِثيَرةً ِتلَْك الذََّباِئَح َعْينََهـا، الَِّتـي الَ           ) أمام المذبح (لَّ َيْوٍم   َيقُوُم كُ ) بشري(َوكُلُّ كَاِهٍن   «
 ). التي نحن فيها(الْخَِطيَّةَ ) تماماً(تَْستَِطيُع الَْبتَّةَ َأْن تَنِْزَع 

  َواِحَدةً، َجلََس ِإلَى اَألَبِد َعْن َيِميِن اِهللا، فََبْعَدَما قَدََّم َعِن الْخَطَاَيا ذَِبيَحةً) المسيح(َوَأمَّا َهذَا «
 . ُمنْتَِظراً َبْعَد ذَِلَك َحتَّى تُوَضَع َأْعَداُؤُه َمْوِطئاً ِلقََدَمْيِه«
 »َألنَُّه ِبقُْرَباٍن َواِحٍد قَْد َأكَْمَل ِإلَى اَألَبِد الُْمقَدَِّسيَن«

 وطـوال    وتكـراراً  اعتاد كهنة العهد القديم أن يقدموا ذبائح عن الشعب، وكان ال بد أن يقدموها مراراً              
لـم يشـعروا    .  دائمـاً   في حالة عمل محاولين أن يكونوا صالحين، ولكنهم كانوا يفشلون          كانوا دائماً . الوقت

  .صالحون فيرضون عن أنفسهمحاولوا أن يكونوا صالحين لكي يشعروا أنهم . بالرضا في داخلهم إطالقاً
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لقـد  . ولكن الرسالة إلى العبرانيين توضح لنا أن المسيح قدم نفسه مرة واحدة عن الجميع كذبيحة كاملة               
  .ر وكل من يؤمن به يستطيع أن ينال هذا االنتصا،حفظ الناموس
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4 
 ؟ؤمن بهما الذي يجب أن ت

 القديسـة   عذراءال ابن اهللا المولود من       إنه حقاً  .سق أن المسيح عمل ما يقوله عنه الكتاب المقد        صدِّآِمن و 
  ثالثة أيام  ، فبعد  ميتاً  لم يبقَ  لكنه و .صار ذبيحتنا وحمل بنفسه خطية اإلنسان     ، ف قد مات على الصليب   و،  مريم

ـ  ،)اهللا (اهبألقد عمل كل هذا باختياره ألنه أحب        .  وهزم إبليس  قام من بين األموات،     يحبانـك   وأبـاه  ه وألن
فـوق  . ين لعمل أي شيء يعيد إلى شعب اهللا حريتهم         لقد كانا مستعدَّ   .حبة ال تفوقها محبة أخرى    ي م نويحبان

  . كما وعد اهللاثم قام من بين األموات في اليوم الثالث تماماً، الصليب دفع المسيح ثمن خطايانا
 

 على الصليبذا جرى ما
 وعنـدما حمـل     . الخطية في محضـره    ق المسيح على الصليب حمل خطايانا، فاهللا ال  يطيق         لِّعندما عُ 

نفصـل  هذا هو ما حدث مع آدم في جنة عدن؛ فبمجرد أن أخطأ ا. المسيح خطايانا انفصل عن حضرة اآلب  
  . اإلنسانه وبين تفصل بين، التيالخطية كناسي فاهللا ال يطيق أن ، اهللاعن

ـ ِإلَِهـي ِإلَ  « :قـال ف ،بينما المسيح يحمل خطاياك وخطايا كل إنسان انفصل عن حضرة أبيه            ِلَمـاذَا   ،يِه
 عن حضرة اآلب كانت أسوأ ما       ه ولكن بشاعة انفصال   ،علم المسيح بما سيحدث   ). 46: 27 ىمت (»تََركْتَِني؟
 .  جسده في قبراوهكذا وضعو. استودع روحه في يد اآلب وماتوصرخ، ف يكون،

موت، أما نفسك وروحـك     ا تموت، جسدك فقط هو الذي ي      متذكر أني قلت في بداية هذا الكتاب إنك عند        
. من بهذه الحقيقة  آن  إذهب إلى السماء إال     أن ي ما من رجاء لشخص      .ذهبان إما إلى السماء أو إلى الجحيم      تف

 العقاب  حمل و ، محلك حلَّلقد   .ولن تستطيع أن تدخل السماء ما لم تؤمن من كل قلبك أن المسيح أخذ مكانك              
  .نكوديكل  وسدد ، خطاياككل حمل .هحقالذي تست
  16: 3 يو  يقول يوحنا. ألنه يحبك، من أجلكاذهعمل 

َألنَُّه َهكَذَا َأَحبَّ اللَُّه الَْعالََم َحتَّى َبذََل اْبنَُه الَْوِحيَد، ِلكَْي الَ َيْهِلَك كُلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل تَكُوُن لَـُه الَْحَيـاةُ                      «
 »اَألَبِديَّةُ

 أقامه من بـين     يذالالمسيح  في     اهللا وعدآِمن ب  ف ، ثمن خطاياك  دفعو مات ألجلك    .نكم المسيح بدالً مات  
  .األموات

لقد أخـذ مفـاتيح الجحـيم       .  وهزم أجناد الجحيم   ،العدالةالمسيح مطالب    وفَّىولكن قبل أن يحدث ذلك      
للتكفير عـن خطيـة   وقد قُبلت ذبيحة فدائه  ءد إلى السماصعفي اليوم الثالث، بعد ذلك   ظافراً، وقام والموت

 )11: 17ال ( ألن الحياة في الدم ،إلنسانا
 

 عودة إلى اإليمان
 ؟ؤمنما الذي تحتاجه اآلن لكي ت

 
  أنه عمل ذلك ألجلكآِمن

أدعوك أن تستمع إلى صوت     .  ولكن صدقه بقلبك   ،لن يستوعب ذهنك ما أقوله لك     . قلبككل   ب اذهصدق  
 .قلبك

 ، َوآَمنْتَ ِبقَلِْبَك َأنَّ اَهللا َأقَاَمُه ِمـَن اَألْمـَواتِ         ،ِبالرَّبِّ َيُسوعَ نََّك ِإِن اْعتََرفْتَ ِبفَِمَك     َأل« 9: 10نقرأ في رو    
 ).لدت الوالدة الجديدةأي ُو (»تَخَلَْص
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ـ ي ف ، وتريد أن تقبل المسيح    ،عند هذه النقطة إذا كنت قد قررت أن تصدق ما أخبرك به            :  أن تقـول   بج
 .وأومن أن اهللا أقامه من بين األموات وأؤمن أنه مات ألجلي، ،أومن أن المسيح هو ابن اهللا

كما لو أنه لم يخطئ     : وكلمة يتبرر تعني  . »)أي يتبرر  (نَّ الْقَلَْب ُيْؤَمُن ِبِه ِللِْبرِّ    َأل« 10: 10ونقرأ في رو    
وما من شيء يبررك أمام اهللا سوى اإليمان بالمسيح وبكل مـا            .  أمام اهللا  أي أنه تطهر وظهر مستقيماً    . البتة
 . ألجلكعمله

وحتى الذهاب إلى الكنيسة وحده لـن       .  فهي لن تبررك أمام اهللا     ، األعمال الصالحة التي تعملها    ال يهم كمّ  
لتغييـر  برهاناً على ا   األعمال الصالحة    عملبعدئذ ت .  أن تتبرر باإليمان    وإنما عليك أوالً   .يستطيع أن يبررك  

 .ك؛ أي أن يؤمن إنسانك الداخليعليك أن تؤمن بقلب. لذا ينبغي أنه يتبرر القلب أوالً. القلبي
 .»)لتؤكد وترسِّخ  خالصـك    : أي (الْفََم ُيْعتََرفُ ِبِه ِللْخَالَصِ   .. نََّأل«حديثه فيقول   10: 10 ميةيواصل رو 

 . وكأن الكلمات مسامير تثبت اإليمان،فاالعتراف بما تصدقه يضمن ملكيتك له

 :لكي تولد من جديد ينبغي أن تؤمن أنف
  ).6: 11 رانيين؛ عب1: 1 وينكت(اهللا موجود * 
  ).23 ،18: 1 ىمت( من لحم ودم  جسداًخذاًآ ،لد من عذراءالمسيح ابن اهللا قد ُو* 
  ).8-5: 1 رانيين؛ عب10، 9: 2 لوسيكو( من الثالوث أقنومالمسيح هو اهللا،  •
  ).21-18: 4 قالو و14، 1: 1حنا يو( جسد إنسان لكي يعين اإلنسان  أتى آخذاًالمسيح* 
: 5 رنثوسكو2؛  5،  4: 53 عياءإش(أخذ عنك جميع خطاياك، وحملها في جسده على الصليب          المسيح  * 

21.(  
  ).9: 2 رانيينعب(  مات ألجل خطاياك المسيح* 
  ).31: 2 مالأع( بالعدو حقق النصر ظافراًالمسيح * 
  ).32: 2 مال ؛ أع7-1: 24 قالو(وفي اليوم الثالث قام من بين األموات * 
  ).12: 10 رانيينعب(وهو اآلن جالس على يمين أبيه في السموات * 
  ).12: 1 حنا؛ يو13: 10 ميةرو (تمنآن خلِّصك إوهو م* 
سيأتي ليسكن فيك بحضور وقوة الروح القدس الذي يحيا في روحك اإلنسانية ليعيد لك الحياة في                أنه  * 

 . )16-14: 8 مية رو(اهللا 
أن كلمـة اهللا    ل واسـمح  ،اآليات الكتابية إذا كان لديك كتاب مقـدس       نشجعك أن تستخرج هذه     : لحوظةم
 .تقنعك
 

 ؟معنى أن تولد من جديدما هو 
 :نك تستطيع أنمعناه أ

  ).24، 23: 3 ميةرو(ص حتاج إلى مخلّمتعترف بأنك خاطئ تستمر * 
  ).9: 1حنا يو1(واآلن اعترف أمام اهللا بخطاياك * 
  .)19: 3 مالأع(عداد ألن ترجع عن الخطية وتحيا حياة جديدة هللا  أي االست، اتجاه التوبةِنْبِا* 
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 لنصلِّ
اطلب من المسيح أن يـأتي إلـى قلبـك           ف »لَْستُْم تَْمتَِلكُوَن َألنَّكُْم الَ تَطْلُُبونَ    « 2:4 قوبيعرسالة  نقرأ في   
 يلي نمـوذج لصـالة   وفيما. عندئذ تحيا روحك في اهللا   . قلبك سيغفر لك ويأتي ليحيا في       وحقاً. ويغفر آثامك 
 . ولكني أدعوك أن تسكب قلبك أمام اهللا بطريقتك الخاصة.ها هللارفعيمكنك أن ت

 وأؤمن أنه مات على الصليب من أجلي وحمـل          ،ص العالم  أؤمن أن المسيح هو ابنك ومخلّ      ،أبي والهي 
. على يمينـك   قام من األموات وهو جالس اآلن        هوأومن أن . عني جميع خطاياي وانتصر على الموت والقبر      

 .ي، أريد أن أولد من جديدقلب اغفر خطاياي، وتعال اسكن . أحتاج إليك،المسيحيا سيدي 
   آمنت بهذه الحقائق واتبعت اإلرشادات،نإ

  !أهنئك
 لقد نلت الوالدة الجديدة
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)5( 

  جديد؟ت منلدماذا أعمل بعد أن ُو
 

 يجب أن تنمو
 فـي    طفلٌ  فأنت إذاً  »الوالدة الجديدة «لقد اختبرت   . مؤمنلدت من جديد تحتاج أن تنمو ك      واآلن بعد أن وُ   

 ، كلمـة اهللا   رفعتو،  طرق اهللا في  سلك  ت ، كامل النمو  المسيح، واهللا يريد لك أن تنمو وتنضج وتصبح مؤمناً        
 .صغي إلى صوتهت كيف تتعلمو

 
  الكلمةادرس

 يحتاج إلى التغذيـة     ) الداخلي إنسانك(ذلك ما لم تكن لديك الكلمة بالفعل؛ فروحك ونفسك          لك  ى  ولن يتأتَّ 
 فإن روحـك     وصحيحاً ومثلما يحتاج جسدك للغذاء والتدريب ليظل قوياً      . تقوى كما أنه يحتاج إلى التمرين     يل

 .حتاجان إلى الغذاء والتدريبمونفسك أيضاً 
 

 التدريب
أمور عديدة  ويشتمل التدريب الروحي على     . هي الغذاء الروحي الذي تحتاجه    ) الكتاب المقدس (كلمة اهللا   
، والشركة مـع بـاقي      ته كلم  وفي  والتأمل في صالح اهللا    ، والكرازة بالكلمة  ، والترنيم والتسبيح  ،منها الصالة 
 .المؤمنين

 
 الصالة

ابدأ في قـراءة الكتـاب      . اطلب من اهللا أن يقودك إلى كنيسة نشيطة حيث يمكنك أن تبدأ في تعلم كلمته              
 وهي متوفرة بكثرة فـي الوقـت        ،تفسيرية ذات اللغة سهلة الفهم    يمكنك اختيار إحدى الترجمات ال    . المقدس

وبينما تقرأ الكتاب المقدس اطلب من الروح القدس أن يعينك لتستطيع أن تفهـم              . الحاضر أكثر من ذي قبل    
 .الكلمة

ْهِملُـَك  الَ أُ « :ربقال ال . لم تعد بعد وحيداً   .  معك ث إليه فهو دائماً   وبينما تبدأ حياتك الجديدة مع اهللا تحدَّ      
 اطلـب مـن     . كما كنت تفعل من قبل     مور أن تصارع مع األ    لست محتاجاً ). 5: 13عبرانيين   (»َوالَ َأتُْركُكَ 

 حتى أن الكتاب المقدس يطلق على الـروح         ، فهو شريكك الجديد في الحياة     ،الرب أن يعينك في كل ما تفعل      
 ربما تالحظ أني أشـير إلـى        .)16: 14 حنايو (»المعين« فهو »ليمكث معكم إلى األبد   « »المعزي«القدس  
  واحـداً  دعني أذكرك أنك اآلن تخدم إلهاً     . ركال أقصد أن أحيِّ   . والروح القدس ) المسيح(واالبن  ) اهللا(اآلب  

 . أقنوم إلهي دور متميز في حياتك اليوميةكلل و،مثلث األقانيم، ثالوثاً
هو يحيا اآلن في داخلك ليدخل بـك إلـى           ف ، إلى اآلب في اسم المسيح بقوة الروح القدس وإرشاده         صلِّ

 .محضر اآلب واالبن ويجسده لذهنك
 

 معمودية الماء
يعلمنا الكتاب المقدس أنـه     . لكذفبقدر اإلمكان ال تؤجل     .  تحتاج إلى أن تتعمد في أقرب وقت ممكن        قد

 . لحياته ومخلصاًينبغي أن يعتمد اإلنسان بعد أن يقبل المسيح رباً
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ك بينما تنزل إلـى     جل، ويقوم بها قائد روحي يساعدك ويصلي أل       »الغمر بالماء « تعني   »معمودية«كلمة  
 .نهخرج متالماء و

.  تعيش هللا  ك عزمت أن  ة خارجية تعلن قرارك بأن    م وهي عال  ،والمعمودية تعني أنك تدفن طرقك القديمة     
 .نصعد من الماءن لحياة جديدة عندما وقام أننا مدفونون مع المسيح في المعمودية، وُم6مية يعلمنا رو

 وهـو اآلن سـيد      ، قررت اتباع المسيح    قد أنك معمودية الماء هي إعالنك أمام إبليس واألرواح الشريرة       
يقـول  .  جديدة للحياة   أن تتعلم سبالً    وأنت بذلك تدفن طرقك العتيقة واألثيمة، وتأخذ على نفسك عهداً          ،حياتك

 . وأعطانا حياة جديدة جديداًالمسيح وقيامته فتح لنا باباً موتبالكتاب المقدس إنه 
 رسبط1نقرأ في   .  وإال سيدفعك إبليس للسقوط مرة أخرى      ،عليك أن تكرس حياتك لهذه المبادئ الجديدة      

 وأنها تعلن عما تـؤمن  ،إبليس  بمعنى أنها تقف بينك وبين، أن المعمودية صورة من صور الخالص     21: 3
 .بما صار لك في المسيح

 موسـى   إذ شقَّ سالمين،  ويخرجون   ونعبر اهللا ي  جعلهم ،البحر األحمر  ائيل إسر و موسى وبن  عندما واجه 
هذا يشبه ما   . وافرعون وجيشه مطاردتهم غرق    ولكن عندما واصل  .  من األعداء  نجواذا  ك وه ،البحر بمعجزة 
 . في معمودية الماءيحدث روحياً

قترح عليك أن تعتمـد     أ،  اً شكلي اً ديني إذا سبق لك المعمودية كطفل وهو ما حدث للكثيرين باعتباره إجراءً          
 ما يقوله الكتـاب المقـدس عـن         قاً مصدِّ ، وتستطيع أن تمارس إيمانك    .فهمت معنى المعمودية  أن  د  بعاآلن  

 .المعمودية
الديانة فكرة اختلقها إبليس ليبعد البشر عن       . ال قيمة لإلجراء الديني الشكلي ما لم يكن هناك إيمان حقيقي          

 .االبن والروح القدسعالقة حقيقية مع اآلب و
ها اغة من العقائد التي ص    جموعال تزيد على مجرد م    هي   ف ،الديانة هي فكرة اإلنسان عما يتوقعه اهللا منه       

يرسي قواعد وقـوانين ينبغـي اتباعهـا        إنه   .) والبعض اآلخر ال يتفق    ،بعضها يتفق مع كلمة اهللا    (اإلنسان  
أعمـال  «نها تدفع البشر إلى االنغماس في       إ بل   ،لي الحياة بالتأكيد ال تمنح اإلنسان الداخ    وهي   ،إلرضاء اهللا 

 . محاولين إرضاء اهللا»الجسد
 وهي حسنة في حد ذاتها، ولكنها تصبح سقيمة إذا لم يكـن             ،وهكذا يبدأ الناس في اتباع القوانين الكنسية      

 .لها معنى لمن يمارسها
المعنى الحقيقـي   ألنك أدركت   تعتمد  لمسيح يمكنك أن    ا وبعد أن صارت لك عالقة مع اهللا ب        ،ولكنك اآلن 

 .للمعمودية؛ ألن اإليمان حاضر عندك
 .بكل طرقه العتيقة) طبيعتك العتيقة(اإلنسان العتيق تدفن  المعمودية ك فيأعلن أمام الجميع أن

.  بالمشاعر عندما تقابل اهللا لكي تولد مـن جديـد          اً مشحون اً أن تجتاز اختبار   ليس شرطاً : ملحوظة هامة 
، يتحدث كثير من المؤمنين عن شعورهم باالرتياح والنقـاء        .  وربما ال تختبرها   ،بر بعض المشاعر  ربما تخت 

أمرنا بأن نجعل إيماننا يقـوم علـى        تفي الكتاب المقدس    ال توجد آية     ولكن   .زيحت عنهم  أحمالهم قد أُ   أو أن 
عترف في قرارة نفسـك     ت أن    ولكن ينبغي  . حين قبلت المسيح    معيناً  أيضاً أن تتذكر وقتاً    ةحاج   وال .مشاعرنا
 .لدت الوالدة الجديدةأنك ُو

 . فيهـا  آمنـا  الوالدة الجديدة، واثنان منهم ال يستطيعان تحديد توقيت أول مرة            والدكل أوالدي األربعة وُ   
ولكني أشكر اهللا ألن لديه     .  هو األفضل لهما   ا، وأنا أؤمن أن هذ     المخلّص المسيح ا كبرا وهما يعرفان   مولكنه
 .ة خاصة لمن ليس له أب أو أم يعلمانه في خوف الرب وتأديبه خطدائماً
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)6( 
 ؟من مزيدهل 
 .نعم تحتاج أن تعرف شيئا آخر في غاية األهمية

 فالكتاب المقـدس    »معمودية الروح القدس  « يسميها الكتاب المقدس     ،بركة في متناول يدك   هناك  ال تزال   
ـ (اس بالروح القدس ونار     المسيح سيعمد الن   إن   قالالمعمدان  يخبرنا أن يوحنا     عمـد  ). 11،  6-4: 3ى  مت

  المعمودية بالروح القدس؟ ما معنى ولكن .يوحنا الناس بالماء وكانوا يرجعون عن خطاياهم
علـيهم    حـلَّ  تىم قال إن التالميذ سينالون قوة    و تحدث المسيح عن هذه المعمودية       8-5: 1 مالفي أع 

 . لهشهوداً  فتجعلهم،الروح القدس
ولكن معمودية الـروح القـدس هـي        . ل المسيح فأنت تقبل الروح القدس ليسكن داخل روحك        عندما تقب 

 وكأنك تطلب من الروح أن يواصل ملئه لك بالقوة والقدرة           ،امتالء بالكامل؛ فيصير في كل كيانك وأنت فيه       
 .لتحيا حياة المسيح وتخدم اهللا حسب مشيئته

قـوة تصـنع    . معجزية قدرة  وتعني dunamis هي   8 :1ي أعمال   ف» قوة«اليونانية المترجمة   كلمة  ال
 .المعجزات

حتـاج أن   مهل أنا في حاجة إلى القوة والقدرة والمعجزات في حياتي؟ إذا أجبت بنعم فأنت               : ل نفسك أاس
 .تعتمد بالروح القدس

ن تتوب عنه   أن   فإني أدعوك اآل   ،إذا سبق لك أن مارست السحر بأية صورة من صوره         : ملحوظة هامة 
عليهـا الحـروف الهجائيـة       لوحة مكتـوب  ( فالعرافة، ولوحة أويجا     . تطلب معمودية الروح القدس    قبل أن 

 وجلسات تحضير   ، والتنبؤ بالمستقبل  ،)ستخدم لقراءة الغيب وتحضير األرواح     تُ ،وعالمات أخرى مثبتة فوقها   
لتنجيم، وديانات مـا    ادات الروحانية، وا  عبالشرق األقصى، وال    والسحر األبيض واألسود، وديانات    ،األرواح

 كل هذه األمور ممارسات يعلمنـا الكتـاب         ..وراء الطبيعة، والتنويم المغناطيسي، وزيارات عالم األرواح      
 .)12-9: 18 نيةتث(جس عند اهللا المقدس أنها ِر

اعترف بفمك أنك لن تقرب مثل هذه       . فاطلب من اهللا أن يغفر لك أي ممارسة من هذه وأن يطهرك منها            
  .األمور

 
 شواهد كتابية

 عن المعمودية بالروح القدس
 8: 1 مالأع
 َمتَى َحلَّ الرُّوُح الْقُُدُس َعلَْيكُْم َوتَكُونُوَن ِلي شُُهوداً ِفي ُأوُرشَِليَم َوِفي كُـلِّ الَْيُهوِديَّـِة                ةًتَنَالُوَن قُوَّ  سَ ِكنَّكُْملَ«

 .»ِضَوالسَّاِمَرِة َوِإلَى َأقَْصى اَألْر
 4-1: 2 مالأع 
  .َحَضَر َيْوُم الْخَْمِسيَن كَاَن الَْجِميُع َمعاً ِبنَفٍْس َواِحَدٍة امَّلََو«
  ،َصاَر َبغْتَةً ِمَن السََّماِء َصْوتٌ كََما ِمْن ُهُبوِب ِريٍح َعاِصفٍَة َوَمَأل كُلَّ الَْبْيِت َحْيثُ كَانُوا َجاِلِسيَنَو«
 .  نَاٍر َواْستَقَرَّتْ َعلَى كُلِّ َواِحٍد ِمنُْهْمْنَها ِمظََهَرتْ لَُهْم َألِْسنَةٌ ُمنْقَِسَمةٌ كََأنََّو«
ـ   ) لغات مختلفة (اْمتََأل الَْجِميُع ِمَن الرُّوِح الْقُُدِس َواْبتََدُأوا َيتَكَلَُّموَن ِبَألِْسنٍَة ُأخَْرى          َو« وُح َأْن رُّكََما َأْعطَاُهُم ال
   .»َينِْطقُوا
 17: 8 مالأع
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  »اَألَياِدَي َعلَْيِهْم فَقَِبلُوا الرُّوَح الْقُُدَس) النالرسو(ينَِئٍذ َوَضَعا ِح«
 46-44: 10مال أع
 . ِلَمةَكَْينََما ُبطُْرُس َيتَكَلَُّم ِبَهِذِه اُألُموِر َحلَّ الرُّوُح الْقُُدُس َعلَى َجِميِع الَِّذيَن كَانُوا َيْسَمُعوَن الَْبفَ«
 َألنَّ َمْوِهَبةَ الرُّوِح الْقُُدِس قَِد انَْسـكََبتْ        َسَء َمَع ُبطْرُ  اْهِل الِْختَاِن كُلُّ َمْن جَ    انَْدَهشَ الُْمْؤِمنُوَن الَِّذيَن ِمْن أَ    فَ«

 َعلَى اُألَمِم َأْيضاً 
 .»ُموَن اَهللاظِّنَُّهْم كَانُوا َيْسَمُعونَُهْم َيتَكَلَُّموَن ِبَألِْسنٍَة َوُيَعَأل
 6: 19 مالأع 
 .»وَن فَطَِفقُوا َيتَكَلَُّموَن ِبلُغَاٍت َوَيتَنَبَُّأ،ِهْم َحلَّ الرُّوُح الْقُُدُس َعلَْيِهْمِه َعلَْيلَمَّا َوَضَع ُبولُُس َيَدْيَو«

 
 التكلم بألسنة

وهذا يعنـي   .  بينما يعتمدون بالروح القدس    »لغات« أو   »بألسنة«ربما الحظت أن الناس بدأوا يتكلمون       
لغـة  أنهـا    أو   ،   معروفة لشخص آخر بخالف المتحـدث      أنهم تكلموا لغة غير لغتهم األصلية، ربما كانت       

وصف األلسنة هي أنها    طرق وأسهلها ل  من أفضل ال  و .)1: 13 رنثوسكو1) (لبشرايفهمها  ال  لغة  (المالئكة  
ولكن الروح  . ها ويختار أن يتحدث بها في داخلك رغم عدم فهمك ل          ،لغة روحية ال يعرفها إال الروح القدس      

 .اشرة من خاللكالقدس يتحدث إلى اهللا مب
 .ننا ال ندركها بأذهاننا، فهي أمر يتعلق بالروحأتوصف األلسنة بأنها ظاهرة وهذا يعني 

بال ثمر ويقول فـي     يكون   إنك إذا صليت بلسان فإن ذهنك        14: 14 رنثوسكو1قال الرسول بولس في     
 .نك عندما تتكلم بلسان تبني نفسكإ من األصحاح نفسه 4عدد 

كيـف  فيه  كد لك أنك تستطيع أن تقدم صالة كاملة عندما تكون في موقف ال تعرف               إن التكلم بألسنة يؤ   
 26: 8 ميةتقرأ في رو. تصلي كما ينبغي

فَُع َولَِكنَّ الرُّوَح نَفَْسُه َيشْ   . ي َألْجِلِه كََما َينَْبِغي   لَِّصنُ َألنَّنَا لَْسنَا نَْعلَُم َما      ،كَذَِلَك الرُّوُح َأْيضاً ُيِعيُن َضَعفَاِتنَا    َو«
 .»ِفينَا ِبَأنَّاٍت الَ ُينْطَقُ ِبَها

 20ا ذيهورسالة  تقول. التكلم بألسنة يقوي الروح ويبنيك
 »َوَأمَّا َأنْتُْم َأيَُّها اَألِحبَّاُء فَاْبنُوا َأنْفَُسكُْم َعلَى ِإيَماِنكُُم اَألقَْدِس، ُمَصلِّيَن ِفي الرُّوِح الْقُُدِس«

 
 وضع األيادي

ـ  بكال ، وقد تبرهن هذا فيه    ؤمن بعقيدة معمودية الروح القدس    يلقدس بأن يقوم شخص     قد تنال الروح ا     هم
 . بأن يضع يده عليك أو يصلي من أجلك،بألسنة

 
 باإليمان

 ه أن13:11 قايعلمنا لو
لَْحِريِّ اآلُب الَِّذي ِمَن السََّماِء ُيْعِطي      ِإْن كُنْتُْم َوَأنْتُْم َأشَْراٌر تَْعِرفُوَن َأْن تُْعطُوا َأْوالََدكُْم َعطَاَيا َجيَِّدةً، فَكَْم ِبا           «

 .»الرُّوَح الْقُُدَس ِللَِّذيَن َيْسَألُونَُه
 .بإمكانك أنت أيضاً أن تطلب من اهللاو، فلتسأل إذاً
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 قد يحل الروح القدس بحضور غير عادي
يادة غير عادية    بينما كنت في سيارتي، إذ أتى اهللا بس        1976نلت معمودية الروح القدس في شهر فبراير        

 ال بد أن هنـاك      ،إلهي« : قلت له  . أخذت أتوسل إلى اهللا طالبة منه أن يمألني أكثر من شخصه           .على حياتي 
 . ولكني لم أحصل على هذا االنتصار، على مشاكليطلبت انتصاراً. »المزيد الذي لم أختبره في إيماني

متأكـدة أنـي    كنت قد خلصت و   . ات كثيرة كنت قد نلت الوالدة الجديدة قبل معمودية الروح القدس بسنو         
.  ولكن لم تكن لي القوة التي تجعلني أحيا حياة اإليمـان المنتصـر             ، في أية لحظة   ذاهبة إلى السماء إذا متُّ    

 . فمنحني المسيح معمودية الروح القدس،وفي صباح ذلك اليوم وأمسيته أخذت أطلب بلجاجة
ربما لو سـمعت حينـذاك النتـابني        . ) فكرة عن هذه األمور     أية إذ لم تكن لديَّ   (لم أتكلم مباشرة بألسنة     
وخالل األسابيع الثالثة التي أعقبـت ذلـك،        .  من القوة والقدرة والتصميم والفهم     الخوف، ولكني نلت مزيداً   

 .قادني اهللا لسماع برامج إذاعية وكتب علمتني عن معمودية الروح القدس
موهبة عن   ثم عرفتُ .  واثقة أنه أمر رائع، وأنه من اهللا        ولكني كنت  ،في بادئ األمر لم أعلم ما حدث لي       

 . ونلتها بالفعل،لسنة وطلبتها من اهللاأالتكلم ب
 

 ؟كيف تنال موهبة التكلم بألسنة
 في اسـم    ،أبي السماوي « :ما عليك أن تصلي قائالً    كل  . اطلب من اهللا أن يمألك ويعمدك بالروح القدس       

 هو  .ن نفسك واهدأ في محضر اهللا     سكِّ. »لقدس ببرهان التكلم بألسنة   المسيح أرجوك أن تعمدني بقوة الروح ا      
ن قبل أن تشعر بأي تغيير،      آِم. ن أنك تأخذ منه بالفعل     آمِ .انتظره في هدوء  . يحبك ويريد لك أفضل ما عنده     

 .ك وإنما دع مواعيد اهللا تقود، بمشاعركفال داعي لالنقياد ،ربما تشعر بتغيير ما وربما ال تشعر إطالقاًف
 .)إنسانك الداخلي (مباشرة بما يصدر عن روحك      انطق  يعطيك الروح   وإذ   ،ولكي تتكلم بألسنة افتح فمك    

 .ر أن ذهنك ال يفهم هذه اللغة تذكَّ.لن يأتي الكالم من ذهنك
جعل أذهاننا تـدير دفـة     ن لقد اعتدنا أن     .وهذا هو سبب الصعوبة التي يجدها الكثيرون عند التكلم بألسنة         

لكن هذا الكتاب من بدايته وحتى نهايته يتحدث عن الحياة الروحية، وعن تعلم الحياة حسب الروح                 و ،حياتنا
 .الجسدحسب وليس 

خـذ خطـوة إيمـان    . كيلعة غريبغير عادية أو ات   أنّ مل أو مقاطع أو عبارات أو جُ    بستسمع أو تشعر    
 ، َواْبتََدُأوا َيتَكَلَُّموَن ِبَألِْسنٍَة ُأخَْرى    ،رُّوِح الْقُُدسِ اْمتََأل الَْجِميُع ِمَن ال   َو« 4: 2 مال أع كما قيل في   مباشرة   انطقو

ـ       ( لعلك اآلن تستخدم هذه اللغة       .»وُح َأْن َينِْطقُوا  رُّكََما َأْعطَاُهُم ال   ت وزادت  ْووهي موهبة سـتنمو كلمـا نَم
نك؛ فاأللسنة التي   ال تتكلم بألسنة بين أناس ال يفهمو      . متى صليت أو حتى لمجرد بنيان نفسك      ) ممارستك لها 

 .ترجمشرح وتُنطق بها أمام الكنيسة يجب أن تُُي
 !استمتع بحياتك الجديدة في الروح القدس
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 هل أخذت القرار الصحيح؟

 فنرجو أن تتصـل بنـا أو        ، أو نلت معمودية الروح القدس نتيجة لقراءتك هذا الكتاب         ،المسيح إذا قبلت 
 .نصلي ألجلك ونفرح معك نود أن .تراسلنا لكي نعرف، فهذا سيشجعنا

 !المسيح يحبكفابتسم 
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 .. فَاخْتَاُروا َألنْفُِسكُُم الَْيْوَم َمْن تَْعُبُدوَن«

 15: 24 وعيش »َوَأمَّا َأنَا َوَبْيِتي فَنَْعُبُد الرَّبَّ
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غذاء اج إلى تلقي تعليم روحي سليم على نحو منتظم، وكلمة اهللا هي ال            ت تبدأ حياتك الجديدة مع اهللا تح      إذو

 .الروحي الذي تحتاجه لكي تنمو روحياً
ِإنَّكُْم ِإْن ثََبتُّْم ِفي كالَِمي فَِبالَْحِقيقَِة تَكُونُوَن تالَِميـِذي، َوتَْعِرفُـوَن           «: 32،  31: 8حنا   في يو  يقول المسيح 

 فـي   جـاء ما   معك   فيتحقق اغرسها في قلبك     .ولهذا أشجعك أن تثبت في كلمة اهللا       .»الَْحقَّ َوالَْحقُّ ُيَحرُِّركُمْ  
  .تغير إلى صورة المسيحإذ ت 18: 3رنثوس كو2

 مع محبتي
 جويس
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 ةمؤلفعن ال

شغلت من قبـل منصـب      . 1980 وتفرغت للخدمة منذ عام      ،1967جويس ماير كلمة اهللا منذ عام       تعلِّم  
.  األمريكيـة وريزميوالية سانت لويس بمدينة  في Life Christian Centerخادم شريك في مركز 

 وبعد ما يزيـد علـى       .»الحياة في الكلمة  «ته  م فيه سمَّ  مت أثناء ذلك بتكوين وتنسيق اجتماع أسبوعي تعلّ       قا
 Life In« »مؤسسة الحياة في الكلمـة «خمسة أعوام قادها اهللا إلى إنشاء مؤسسة خدمة خاصة بها باسم 

The Word, Inc.«الم يشاهدون ويسـمعون   واآلن ماليين الناس في الواليات المتحدة وجميع أنحاء الع
 على   شرائط جويس التعليمية صدى طيباً     ى في كل من اإلذاعة والتليفزيون، وتلق      »الحياة في الكلمة  «برنامج  

 .»الحياة في الكلمة«المستوى العالمي، وهي تقوم برحالت مكثفة لعقد مؤتمرات 
وهمـا  .  عاماً 34 على    منذ ما يزيد   »الحياة في الكلمة  « وهو مدير مؤسسة     »ديف«متزوجة من   ويس  وج

ون حياة مستقرة مـع     عيش ولديهما أربعة أبناء متزوجون، وي     ،وريزميوالية  سانت لويس ب  مدينة  يقيمان في   
 .لون مع ديف وجويس في الخدمةمشركاء حياتهم ويع

لقد مـات المسـيح     «وإذ تؤمن جويس أن دعوة اهللا لحياتها هي تثبيت المؤمنين في كلمة اهللا فهي تقول                
ولما . » في حياتهم اليوميةقليالًن كانوا يغلبون   وإ .مهزومونألسرى، ومع ذلك فالكثير من المؤمنين       ليحرر ا 

عاشـة، فقـد    وجدت حياتها في الموقف نفسه منذ سنوات عديدة، ونالت الحرية لتحيا بانتصار بكلمة اهللا المُ              
 تؤمن بأن كل شخص يحيا حياة  وهي. انطلقت عن اختبار لتحرر األسرى وتشعل النيران في الفتائل المدخنة         

 وتعاليمها تتسم بالطابع العملـي والقابليـة        ،إن حياتها تسودها الشفافية   . االنتصار يقود كثيرين إلى النصرة    
 .للتطبيق في الحياة اليومية

تعلّم جويس في االجتماعات التي تحضرها في جميع أنحاء البالد عن الشفاء النفسي وما يرتبط به مـن                  
 ذات  كتابـاً 38 شريط كاسيت، وألفـت  200وقد سجلت ما يزيد على  .  مؤلفة اًا يساعد ألوف   مم ،موضوعات

 .موضوعات مختلفة تساعد المؤمنين أعضاء جسد المسيح
 ساعة تعليمية عن الموضوع، وكذلك شـرائط       23 أكثر من    »مجموعة الشفاء النفسي  «وتضم مجموعتها   

السـيطرة علـى    «،  ) دراسياً شمل منهجاً يو (»الفتائل المدخنة اشتعال النيران في    «،  »الثقة«: تسجيلية بعنوان 
 دقيقة بعنـوان    90موسيقي  /، شريط وعظي  »جذور الرفض «،  »المرارة، السخط، عدم الغفران   «،  »المشاعر

 .»سحقنشفاء القلب الم«
 خمسة شرائط تسجيلية تتنـاول موضـوع الـذهن، وهـي            »مجموعة الذهن «وتضم مجموعة جويس    

الـذهن، والفـم،    «،  »الذهن الشارد والذهن المتحير   «،  »الذهن والجسد «،  »لية البرية عق«،  »حصون الذهن «
معركـة  «كما تضم المجموعة أحد أقوى الكتب التي قامت جويس بتأليفها وهـو             . »واألمزجة، واالتجاهات 

ـ : المحبة«،  »..المحبة هي «: أما عن موضوع المحبة فقد قامت بتسجيل ثالثة شرائط بعنوان         . »الذهن وة الق
 .»تكفيني المحبة«عنوان ب، وكذلك كتاب »محبة اهللا، ومحبة الذات، ومحبة اآلخرين«، »العظمى
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 للحصول على دليل بأعمال جويس،
 ولالستفسار عن طريقة الحصول

 على الشرائط التي تحتاج إليها لتكمل
 عمل الشفاء في حياتك

 .يمكنك االتصال بمكتب جويس ماير
 :اسلة العنوان التاليلالتصال بالمؤلف يمكنك مر

Joyce Meyer Ministries 
P. O Box 655 

Fenton, Missouri 63026 
 0303-349 (636)أو االتصال بـ 

 org.joycemeyer.wwwعنوان اإلنترنت 
 

 نرجو أن تكتب اختبارك أو االستفادة التي حصلت
 رحب بطلبات الصالةعليها من هذا الكتاب كما ن
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 كتب أخرى من تأليف جويس ماير

  هدية مجانية»صباح الخير، اهللا ينادي«
 اسم المسيح فوق كل اسم

  قراءات يومية»صباح الخير، اهللا ينادي«
  أنا متزوج-ساعدني

 تكفيني المحبة
 الشفاء في اسم المسيح
 كيف تكون نفسك
 ؟أتأكل وما تزال نحيفاً

 ون خائرو القوةمحاربون منهكون، وقديس
 قراءات يومية-الحياة في الكلمة

 تأمالت-الحياة في الكلمة
 !ال تهتموا

 فن إلقاء الهموم، والراحة في الرب
 :سلسلة ساعدني
 !أنا وحيد
 !أنا مجهد
 !أنا محبط
 !أنا مكتئب
 !أنا قلق
 !أنا خائف

 االنتصار على روح الفزع بقوة اهللا الخارقة-ال تفزع
  سيطرت عليكسيطر على مشاعرك وإال

 شفاء القلب المسحوق
 !أنا وفمي الكبير
 اإلعداد للنجاح
 !افعلها وال تخف
 فجأة.. توقع عمل اهللا في حياتك

 استمتع بموقعك في الطريق إلى حيث أنت ذاهب
 أهم قرار في حياتك
 متى، يا اهللا، متى؟
 لماذا، يا اهللا، لماذا؟
 الكلمة، واالسم، والدم

 )دليل دراسي(معركة الذهن 
 أخبرهم أني أحبهم
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 السالم
 جذور الرفض

 اشتعال النيران في الفتائل المدخنة
 لوال نعمة اهللا

 
 مقتطفات من الحياة
 تأليف ديف ماير

 
 رؤية دار هاريسون للنشر

 النجاح في المناداة بحق إنجيل المسيح وقوته
 

 وضع تحديات أمام المؤمنين للحياة المنتصرة، والنمو الروحي
 معرفة الحميمةومعرفة اهللا ال

 
  جميع الحقوق محفوظة للناشر©

Harrison House 
Tulsa, Oklahoma 74153 


