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 الميالد الجديد وطبيعة البر : 

 كيف تولد من اهلل فتعرف اهلل شخصيا وتدخل في عالقة معه؟ 

 ماذا بعد أن ٌولدت الميالد الثانى 

 خالص يسوع الكامل لك 

 لتي أخذها عنك يسوعالبدائل ا 

 الروح والنفس والجسد 

 أنت بار وبر اهلل 

 زوي...حياة اهلل 

  ال يتكلم عن المؤمن 7رومية 

 العادات الجنسية الخاطئة أو التدخين أو اإلدمان أو أي تسلط( التحرر من الخطيئة( 

 النضوج الروحي 

 الملء بالروح واأللسنة : 

 كيف تمتليء بالروح القدس...يمكنك أن تختبر الملء بالروح القدس بمفردك واآلن 

 األلسنة الشخصية وترجمتها 

 "األسئلة المتكررة عن "التكلم بألسنة 

 لملء المتكرر بالروح القدس ما هو الملء المتكرر وكيف تختبره وكيف تكون في الروح 

 كلمـــــــــة اهلل: 

 حياتك على ةالكلم وسيطرة نمو 

 والخطأ الصحيح التعليم بين التفريق كيفية 

 ريما اهلل كلمة RHEMA لوجوس و LOGOS 

 جيدة؟ أرض تكون كيف 

 اإليمــــــــــــان : 
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 المعجزي يسوع ميالد 

 فورا؟ تحدث السلبية الكلمات أن حين في الحدوث بطيئة اإليمان كلمات لماذا 

 تحتاج ال ألنك...إيمانك يساعد لن اهلل 

 قلبه في متساوي إيمان لديه مؤمن كل 

الة: ــــــــــالص  

 هل اهلل يستجيب لكل صلواتنا أم يستجيب بعضها؟ 

 ما هي مشيئة اهلل في الصالة؟ وكيف أصلي حسب مشيئة اهلل في الصالة؟ 

 المحبــــة : 

 فهم المحبة 

 السلوك بالمحبة 

 ماذا يعني أن تجمع جمر نار على رأس عدوك 

 الشفــــاء: 

 تروفيموس الذي تركه بولس مريضا 

 مرض تيموثاوس 

 شـــوكة بـــولس 

 لماذا مرض أبفروديتس 

 موت إليشع بالمرض وموت مؤمنين بالمرض لماذا؟ 

ار : ـــــــــــاإلزده  

 مفهوم اإلزدهار 

 شريك الخدمة 

 هل إحتاج الرب يسوع للمال هل كان فقيرا؟ 

 مقاالت متنوعـــــة : 
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 عيناي قد أبصرتا خالصك 

 أباد الموت وأنار الحياة والخلود 

 نظرة صحيحة للصليب والقيامة 

 مفاتيح الحياة الروحية 

 أنتم نور العالم 

 مدينة اهلل 

 المزامير الترانيم األغاني الروحية والترنم في القلب 

 اإلتضاع بمفهومه الصحيح 

 يسوع إبن اهلل...وكيف خدم كيسوع إبن اإلنسان 

 سنين العمر بيدك 

 أنواع اإلجتماعات في الكنيسة 

 األزمنة و األوقات 

 النعمة...القوة إلحداث التغيير 

 "مفهوم كلمة "سالم 

 ما هي الحياة اآلبدية 

 هل أتى ملكوت اهلل؟ وما معنى أن ملكوت اهلل قد أتى؟ 

 العهد 

 الشجاعة والجرأة 

 طهر نفسك لإلستخدام 

  زادت الظلمة كلما أظهر نورككلما 

 التأديب التجربة السماحية: 

 إيجار اهلل على األرض 
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 سماحية اهلل 

 أيوب...لماذا حدثت كارثة أيوب 

 يشفي في نفس الوقتاهلل ال يجرح ويعصب اهلل ال يمرض و 

 التجربة واإلمتحان في نظر اهلل 

 كيف يؤدب اهلل أوالده وبناته؟ 

 التعويض اإللهي 

وعة: ــــــــاسئلة متن  

  ؟1لماذا ال يعاني غير المؤمن 

  ؟2لماذا ال يعاني غير المؤمن 

 هل يحق للمرأة أن تعظ أو أن تأخذ وظيفة من الوظائف الخدمية الخمس في الكنيسة؟ 

 لماذا وضع اهلل شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن؟ 

 هل الموت من اهلل ...هل اهلل يأخذ الناس إليه؟ 

 كيف أن يكون إلبليس سلطان على األرض بعد خالص يسوع المسيح؟ 

 كيف كان في القديم يمكن ان يتحمل انسان برئ عواقب أخطاء ارتكبها اجداده؟ 

 البركات واللعنات؟ 

ابي: ـــــــاإلرتباط الكت  

  ةاإلرتباط الكتابيأسباب 

 إختيار شريكة )شريك( الحياة 

 بعض التساؤالت الهامة للمقبلين على الزواج 
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 اهلل شخصيا وتدخل في عالقة معه؟ كيف تولد من اهلل فتعرف

قد تكون حاولت سابقا للتغير وفشلت لذلك أنصحك أن ال تسعى ان تجيب على هذا السؤال بطريقتك لكن دعنا نرى ما 

 هي الطريقة اإللهية من كلمة اهلل.

 عليك أن تعرف 

 أتى هلل بدون المسيح يسوعليصالحك مع اهلل اآلب . لذا ال يمكنك ان ت  -اهلل األبن -. جاء يسوع المسيح 1 

 (  19: 5كورونثوس 2.... اى ان اهلل كان في المسيح مصالحا العالم)الخطاة( لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم )

 . اهلل ال يحسب لك اى خطيئة وال يدينك النه ال ياخذ حساب الخطيئة مرتين.2

 يريدك تدفعها مرة اخرى . لذا ال تسعى ان تدفعها اقصد ان المسيح دفع اجرة الخطيئة بديال عنك امام اهلل لذا فهو ال

وهى مدفوعة . فقط امن بالرب يسوع الذي دفعها."ألنه هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل 

 (.16:3من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية" )يوحنا

قام من األموات  و  صعد للسماوات  و جلس عن يمين األب  ولكن ماذا فعل المسيح من اجلك ؟  مات)صلب(   و دفن  و 

 ليكون بديل عنك , حتى ينقذك من الخطية ونتائجها : األبدية في الجحيم و المرض و الفقر. 

 .  اهلل ال يدينك على الخطيئة التي فعلتها والتي ستفعلها 3

. سواء قبلت يسوع المسيح او ال فهو غفر لك الن  ( 19: 5كورونثوس 2الكتاب يقول ....غير حاسبا لك خطاياك .....  ) 

 يسوع دفع ثمن خطياك بفدائه .

هناك من يقول,  اذا كيف ان من ال يؤمن بيسوع سيذهب للجحيم ؟   هذا بسبب خطيئة واحدة  وهى : انه لم يقبل الحل 

(  " ....ألنه 19-17: 3جيل )يوحنا الفدائى الذى قام به يسوع المسيح. وليس بسبب خطايا فعلية.      هذا ما جاء فى ان

لم يرسل اهلل ابنه إلى العالم ليدين  العالم بل ليخلص به العالم.  الذي يؤمن به ال يدان والذي ال يؤمن قد دين ألنه لم 

 يؤمن باسم ابن اهلل الوحيد وهذه هي الدينونة: أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور.....

ان الذى ال يؤمن بالرب يسوع سيذهب الى الجحيم و سوف يكون ذلك بسبب عدم قبوله للمسيح و ليس بسبب خطاياه  

 التى فعلها.

 .  ال تحاول ان تغير من نفسك ,او ان تتوقف عن فعل الخطيئة . تعال للرب وهو الذى سيغير ويخلق روحك من جديد.4

ك كل شىء هو يتذكر دم يسوع فقط. تعال له كما انت وأتركه يغيرك اهلل ال ينظر الى وضعك او خطيئتك لقد نسي ل

 . كيف سيغيرك في النقطة التالية....

 (5: 3. عندما تقبل يسوع المسيح , سيخلق الرب روحك من جديد ويعطيك طبيعته وصفاته ) تيطس 5
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 ك طبيعته.هذا يطلق عليه الميالد الثاني ألنك ستولد من اهلل ميالدا حرفيا نعم وستكون لدي

 وكما تولد من والديك, ستحمل صفاته فيك فتجد نفسك تعيش بالطريقة الصحيحة ألنها طبيعتك.

ولكن هنا فرق واحد, أنك ستولد من شخص واحد وليس كالبشر من أب وأم بل من شخص واحد وكما يقول الكتاب 

 أن فيك زرع اهلل. أي صفاته. 23:  1بطرس  1المقدس في 

 ا بل وستشترك في الطبيعة اإللهية. وستكون بر اهلل أي طبيعة اهلل.ستكون ليس فقط بار

 . لقد فعل الرب يسوع عمل كامل ليفتديك من الخطيئة ونتائجها من يقبل يسوع فى حياته ويسير معه هو يعده ,6

, ازدهار ,  التي تعنى تحرير , شفاء جسدى  swthri,a soteriaان كلمة الخالص فى اللغة األصلية للكتاب المقدس   

 حماية ,

 ثبات واستقرار :

 الحرية: من الخطية واألبدية - 

(,بجلدات يسوع قد تم  Amplified Bible 10: 53الصحة والشفاء الجسدى :  صار مرضا لتصير صحيح  )اشعياء  - 

 (24: 2بطرس  1لك الشفاء الجسدى )

 (9: 8كورونثوس  2أزدهار : افتقر لكى نغتنى بفقره   ) - 

 (91اية و ثبات و استقرار:  )مزمور حم - 

 (21: 5كورونثوس  2يجعلك بر اهلل )بار(: صار المسيح خطية الجلنا لتصير بار ) -

 عليك ان تفعل  

عليك ان تعترف بان يسوع رب و تقول ذلك بفمك وتدعوه ان يدخل قلبك ويلدك ثانية : ان امنت بقلبك واعترفت بفمك  

 (9: 10خلصت)رومية 

 رفض احد ياتى إليه من خالل يسوع.الرب ال ي 

 ان  اردت ان تقبل يسوع المسيح كمخلص لك صلى بأيمان هذه الصالة صلى بصوت مرتفع:

 أبي الذي في السموات..آتي إليك باسم يسوع المسيح. 

 (. فأعلم أنك لن38:6تقول كلمتك:"..َمن يقبل إلّي ال أخرجه خارج" )يوحنا 

 فأشكرك.تخرجني خارجا بل تضمني إليك   
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 (.13:10قلت في كلمتك:"ألن كل َمن يدعو باسم الرب يخلص" )رومية  

 فأدعو أنا باسمك, وأعلم أنك خلصتني اآلن.  

 أيضا قلت: "إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن اهلل أقامه من

 (.10-9:10األموات خلصت ألن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخالص" )رومية  

 أومن بقلبي أن يسوع المسيح هو ابن اهلل. أومن أنه أِقم من األموات ألجل 

 تبريري. أعترف به اآلن كربي.  

 وألن كلمتك تقول: "القلب يؤمن به للبر" فها أنا أؤمن بقلبي. لقد أصبحت اآلن 

 (..وخلصت!21:5كورنثوس 2بر اهلل في المسيح )  

 فأشكرك ربي.  

 وقبلت المسيح, الرجاء الكتابة إلينا في صفحة  أتـصـل بـنـا .إن كنت صليت هذه الصالة   

 هناك إختبار آخر وهو سكنى الروح القدس إضغط هنا لتختبره اآلن :  

 يمكنك أن تختبر المليء بالروح القدس بمفردك واآلن
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 ماذا بعد أن ٌولدت الميالد الثانى

نابع من القلب و اعتراف فمك انه سيد عليك و أنه ابن اهلل. انت االن لو قبلت يسوع كمخلص شخصى لحياتك. بأيمانك ال 

من عائلة اهلل. اريد ان اقول لك اإلمتيازات التى اصبحت لك االن. النك ان لم تكن تعرفها لن تستطيع ان تأخذها. اريد ان 

 اركز على االمتيازات التى تملكها نتيجة صالتك الصالة الخالصية.

 (12:1النك مولود من اهلل نفسه. )يوحنا  انت ابن اهلل:  -1

 َأمََّا الََِّذيَن َقِبُلوُه, َأِي الََِّذيَن آَمُنوا ِباْسِمِه, َفَقْد َمَنَحُهُم اْلَحقََّ ِفي َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلِل,12

تى جنس بشرى. انظر, لقد ا %100جنس الهى وايضأ  %100جنس بشرى فقط. ولكن االن اصبحت  %100لقد كنت  

 (4:1بطرس  2) هذا في 

ْمَكاِنُكْم َأْن َتَتَخلََُّصوا ِمَن اْلَفَساِد اللَََّذْيِن ِبِهَما َأْعَطاَنا اهلُل َبَرَكاِتِه اْلُعْظَمى الثََِّميَنَة الََِّتي َكاَن َقْد َوَعَد ِبَها. َوِبَهَذا َصاَر ِبِإ4

 وا ِفي الطََِّبيَعِة اإِلَلِهيََِّة.الََِّذي َتْنُشُرُه الشََّْهَوُة ِفي اْلَعاَلِم, َوَتْشَتِرُك

أيضا انت لك ميراث. لقد ُأبقى هذا الميراث فى السماء ولكنك تستطيع ان تأخذه من هنا على االرض وهذا الميراث  -2

 يتضمن الشفاء الجسدى والرخاء المادى

 اهلل يريدك ان تعيش هنا افضل حياة كما ان اى أب يريد البنه ان يعيش افضل حياة

 (4 – 3:1طرس ب 1)

ِطيًا ِإيََّاَنا َحَياًة َجِديَدًة( َمِليَئًة ِبالرَََّجاِء َتَباَرَك اهلُل َأُبو َربََِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح! َفِمْن َفْرِط َرْحَمِتِه اْلَعِظيَمِة َوَلَدَنا ِواَلَدًة َثاِنَيًة, )ُمْع

 َوِإْرثًا اَل َيْفَنى َواَل َيْفُسُد َواَل َيُزوُل,4َواِت, َعَلى َأَساِس ِقَياَمِة َيُسوَع اْلَمِسيِح ِمْن َبْيِن اأَلْم

 انت االن خليقة جديدة, فصيلة جديد من البشر . كيف هذا؟؟! نعم,... كثير من الناس ترى -3 

االفالم الخيالية والتى فيها يأتى مخلوق فضائى الى االرض ويتزوج بأمراة ثم تحمل هذه المرأة بطفل هذا المخلوق 

 هو ليس انسان وعندما تنجبه يكون مثل والده, والذى

 الغريب هو ان الناس تصدق هذه القصص, لكن دعنى اقول لك شيئًا: نحن المسيحيين

 حدث معنا نفس هذه القصة.

( لقد اتت هده الكلمة فى اللغة اليونانية )االصلية( نوع 17:5كورنثوس  2الكلمة )خليقة جديدة( والتى تأتى فى )

 مختلف من البشر او فصيلة جديدة,جديد او نوع 

 )فصيلة هى كلمة ُتقال على انواع الخلوقات كما عندما نقول ان االنسان ال ينحدر او يأتى من فصيلة القرود(
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  ( 17:5كورنثوس  2)

 َزاَلْت, َوَها ُكلَُّ َشْيٍء َقْد َصاَر َجِديدًا. َفِإنََُّه ِإَذا َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح, َفُهَو مَخلوٌق َجِديَد: ِإنََّ اأَلْشَياَء اْلَقِديَمَة َقْد17

 انت نوع جديد, نوع الهى, نوع الهى من الناس ولست مثل الناس.

 كل االشياء القديمة مضت. االشياء القديمة تعنى الطبيعة الخاطئة التى كانت فيك قد -4

 بار مثل مضت, خطاياك مضت, لقد اصبحت بٌر اهلل, نعم.. بسبب ايمانك اصبحت       

 اهلل , هذا بسبب تصديقك)ايمانك( وليس بسبب اعمالك التى عملتها او التى سوف تعملها.       

 (21:5كورنثوس 2هذا مايقوله الكتاب المقدس عنك. أقرا العدد التالى: )       

 َر َنْحُن ِبرََّ اهلِل ِفيهِ َفِإنََّ الََِّذي َلْم َيْعِرْف َخِطيَئًة, َجَعَلُه اهلُل َخِطيَئًة أَلْجِلَنا, ِلَنِصي21

 ُتصبح )فيه(, انت تنتمى الى اهلل, انت ُدعيت باسمه: ابن اهلل -5 

 يمكنك ان تقرأ الرسائل وتضع عالمات او خطوط تحت كل الكلمات التى تحتوى على:      

 )فيه(... )من خالله(... )به(... وانسبها لك.. انها لك!!      

 الكتاب المقدس ال يتكلم عن شخص اخر انه يتكلم عنك انت )فيه( يتكلم عن يسوع,      

 انت... انت... ابن اهلل.      

 دعنى أضْف لك امتياز اخر اعطاه لك يسوع.      

 الرب اعتقك وحررك من ايدى ابليس, ) ونقلك ( الى )مملكته(.  -6

مليئة بالفرح والبركات لك هنا على  عندما تقوم بدراسة هذه المملكة فى الكتاب المقدس ستجد انها مملكة رائعة

 (13 – 12:1االرض و فى السماء. )كولوسى 

ُهَو الََِّذي َأْنَقَذَنا 13وِر, َراِفِعيَن الشَُّْكَر ِبَفَرٍح ِلآلِب الََِّذي َجَعَلُكْم َأْهاًل ِلالْشِتَراِك ِفي ِميَراِث اْلِقدَِّيِسيَن ِفي )َمَلُكوِت( الن12َُّ

 َوَنَقَلَنا ِإَلى َمَلُكوِت اْبِنه الَمَحّبَوب ِمْن ُسْلَطِة الظََّاَلِم

الحظ معى ان كل االفعال فى الماضى لقد حدثت بالفعل عندما صليت انت هذه الصالة, لقد حدث هذا االمر فى  

 روحك وليس جسدك البشرى وعندما ُتطعم روحك على كلمة اهلل ستخرج هذه االمور من روحك الى جسدك الخارجى.

شىء ضدك او عليك الرب قد هزمه الجلك وانت االن اعظم من منتصر فى المسيح يسوع. )رومية  ابليس ليس له

37:8) 
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 َولِكنَََّنا, ِفي َجِميِع َهِذِه اأُلُموِر, ُنْحِرُز َما َيُفوُق االْنِتَصاَر َعَلى َيِد َمْن َأَحبَََّنا.37

 جدًا للرب.يسوع لم يكن يحتاج ان يهزم ابليس لقد فعل ذلك الجلك والجلى. م 

 انت تملك حياة ابدية فى داخلك االن والتى تبدأ هنا على االرض والتى تعطيك ضمان تأمين الذهاب للسماء.  -7

 ولكن دعنى اقول لك انه عندما تقبل يسوع مخلصًا لك تصبح فى السماء ُمسبقًا.

 ( 3:17لقد اتت فى ) يوحنا 

وَك )قد فعلت انت ذلك بالصالة الخالصية( َأْنَت اإِللَه اْلَحقََّ َوْحَدَك, َوالََِّذي َأْرَسْلَتُه: َيُسوَع َواْلَحَياُة اأَلَبِديََُّة ِهَي َأْن َيْعِرُف3

 اْلَمِسيَح.

 انظر, االن يمكنك ان تعيش السماء على االرض من خالل يسوع المسيح الذى انت فيه االن. 

 ت اخذته.. ما كتبته كان بأختصار.اخى العزيز وأختي العزيزة هناك الكثير بخصوص القرار الذى ان

 تهانئُى لك فأن حياتك لن تصبح كما كانت, انك ثمين جدا الن يسوع فى داخلك االن.

 كل ما تحتاجه ليس ان تصلى الصالة الخالصية مرة اخرى الن اهلل قد قبلك بالفعل.

 ولكن ما تحتاجه هو االتى:

 ملكة الجديدة.ان تعرف و تكتشف: حقوقك و ميراثك فى هذه الم    .1

 انها مملكة روحية ولكنها حقيقية كما ان موجات التلفاز حقيقية ولكنها غير مرئية.

 وهذا كله على الموقع. هذا يأتى بدراسة كلمة اهلل والكتب والمقاالت المسيحية. 

 ان تأخذ ميراثك والذى ُيالقى كل احتياجاتك التى يمكن ان تواجه اى انسان على االرض.    .2

 ا عن طريق التعلم كيف تسلك باإليمان. وهذا كله على الموقع.وهذ 
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 خالص يسوع الكامل لك

 هذا هو أسترداد الذي أضاعه أدم عن طريق يسوع له كل كل المجد.

ِباأَلْحَرى َيْمِلُك ِفي اْلَحَياِة  (َفَما َداَم اْلَمْوُت ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد, َقْد َمَلَك ِبَذِلَك اْلَواِحِد, َفَكْم17) 17:  5رومية 

 اْلَمجَّاِنيََّة.  ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح اْلَواِحِد ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النِّْعَمِة َوَعِطيََّة اْلِبرِّ

 تقول: " نتسلط و نملك كملوك في هذه الحياة بالمسيح يسوع الذي أفتدانا"  Amplifiedالترجمة الموسعة 

 للويا !!!! نعمة اهلل تفوق جدا جدا جدا ما فعله أبليس والخطيئة. لذا فهي تغطيها وتفوقها وتغلبها.ه 

يسوع جاء ليطلب و ليخلص ما قد هلك )سلطان األنسان على األرض و كل شيء فعله أبليس من لعنات ومصائب ألن 

 كلها من صناعة أبليس(

ؤمنين به كل بركات أبراهيم وهي بركات روحية ونفسية وجسدية جاء يسوع ليصير لعنة لكي تصير علينا نحن الم 

أرجو أن تقرأهم لترى أن البركات التي هي من حقك األن هي  28 – 24:  23و خروج  14 – 1:  28فعندما تقرأ تثنية 

 والسالم والحماية. جسدية مثل الصحة والسعادة والتسديد الفائض ألحتياجاتك المادية والنسل )األنجاب( 

 بما أن الرب يقول في الكتاب " لتصير بركات أبراهيم علينا نحن المؤمنين األن." فهي من حقنا األن.

 (ِإَذِن الَِّذيَن ُهْم َعَلى َمْبَدِأ اإِليَماِن )نحن( ُيتَباَرُكوَن َمَع ِإْبَراِهيَم اْلُمْؤِمِن.9) 14  - 13,  9:  3غالطية 

َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى »ِفَداِء ِمْن َلْعَنِة الشَِّريَعِة, ِإْذ َصاَر َلْعَنًة ِعَوضًا َعنَّا, أَلنَُّه َقْد ُكِتَب: ( ِإنَّ اْلَمِسيَح َحرََّرَنا ِباْل13)

اِن موعد الرُّوَح )أي (ِلَكْي َتِصَل َبَرَكُة ِإْبَراِهيَم ِإَلى اأُلَمِم )نحن( ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع, َفَنَناَل َعْن َطِريِق اإِليَم14« )َخَشَبٍة

 الوعد الذي وعد به الروح القدس لنا( .

أي الغير مولودون من اهلل. ولكن  -الزال أبليس رئيس هذا العالم ألن هناك من الزالوا يسمحون بدخوله على األرض  

جسادنا وعلى نسود على أ 17:  5نحن نسود ونتسلط كملوك األن في هذه الحياة بيسوع المسيح الذي أفتدانا. رومية 

 صحتنا وعلى أموالنا نستمتع بحماية الرب لنا. وال يمكن أن نسود على أشخاص بل على ذواتنا وعلى ممتلكاتنا.

 13:  1والرب أنقذنا من سلطان الظلمة )وبالطبع أنقذنا من أعمال الظلمة أيضا( ونقلنا لملكوت أبنه المحبوب كولوسي 

 ) بركاته ( الذي لنا أن نأخذه . وأعطانا أن نكون مؤهلين لننال الميراث

 Suzuجاء يسوع ليخلصنا من الخطيئة ونتائجها )اللعنات( جاء ليصنع فداء كامل فأن معنى خالص في اليونانية 

 :  Soteriaوالفعل  

 تحرير , شفاء , أزدهار , حماية , ثبات وأستقرار ومتانة.

 كن هذا أنجيل ناقص.بال شك سمعنا كثيرا عن التحرير من الخطيئة واألبدية ول
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 ولكن كما وعظ يسوع والرسل هذه معاني األنجيل كاملة حيث كانوا يشفون و يحررون.

أن كنت غارقا في البحر. فأنت معرض للموت بسبب أسماك القرش التي قد تتعشى بك وبسبب البرد القارس في المياه 

قذك فأنني لم أنقذك من الغرق في المياه فقط بل وبسبب السفن التي قد تطحنك وبسبب أختناقك من المياه. فعندما أن

 من كل هذه المخاطر : السفن , أسماك القرش ,من البرد , ....

 كذلك يسوع عندما أفتداك من الخطية أفتداك من كل ما سببته أي نتائجها التي هي المرض والفقر وجميع اللعنات.

من أول سقوط أدم الي قيامة يسوع. ونتذكر فقط أننا  علينا أن نقص ونقطع شريط الذاكرة الذي رسم في أذهاننا 

 صرنا األن مثل أدم قبل السقوط.

الرب يريد ويشاء أن من ولدوا منه ال تأتي عليهم لعنة ألن يسوع أفتدانا من لعنة الناموس )المرض والعقم والفقر  

 (68 – 15:  28ات أقرأ تثنية والدمار وعدم الحماية واألمان و الموت في عمر مبكر ....للمزيد لتعرف اللعن

 هناك سؤال يسأله الكثيرون :

 هل يمكن أن تأتي لعنة على المؤمن ؟

 نعم, رغم فداء يسوع له من اللعنات. ولكن بتقصير من األنسان.

 , وهذه األسباب األتية في الشخص وليس اهلل : 2:  26وكما يقول الكتاب ال تأتي لعنة اال وبسبب أمثال 

.  6:  4فته بهذا الحق الكتابي: التعليم الذي شرحته قبال . فيهلك المؤمن بسبب عدم معرفته هوشع عدم معر    .1

 وأن مات مؤمن بسبب مرض ما هذا هو العيان ولكن الحقيقة أنه مات بسبب عدم معرفته بما له في يسوع المسيح.

بية تقول أن اهلل يعلمك درس بالمرض و المعرفة الخطأ: وهي األخطر حيث يستمع الشخص الى تعاليم غير كتا    .2

 المصائب ..... ويستغلون عدم مراجعة الناس لتعاليمهم وجهلهم بالكلمة مما يعطي أبليس مكان,

 21:  4هذا جاء في أفسس  نحن من نعطي أبليس ونحن من نمنع أبليس من أن يكون له وطأة قدم و مكان في حياتنا. 

- 32 

ومن الملحوظ  من : قد يكون المؤمن لديه معرفة ولكنه ال يسلك بالتقوى )التشبه باهلل ( وجود ثغرة في حياة الؤ    .3

 أن كل البركات مشروطة ليس أستفزازا من اهلل لألنسان بل ليدخل اهلل رسمي في حياة األنسان بأطاعة وصاياه.

 َها َوْعدًا ِباْلَحَياِة اْلَحاِضَرِة )األن( َواآلِتَيِة.َأمَّا التَّْقَوى َفَناِفَعٌة ِلُكلِّ َشْيٍء, أَلنَّ ِفي  8:  4تيموثاوس  1

 نقص المعرفة عن كيف يأخذ ما له: قد يعرف الشخص ما له في المسيح ولكن ال يعرف كيف يمتلكه.    .4

 وهذا عالجه أن يعرف ويدرس عن دروس األيمان. كيف يمارس أيمانه ليخرج من المشكلة أو لينال شفاءه الجسدي....
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أي أن هناك من   َواْعَمُلوا ِبَما َتَعلَّْمُتْم َوَتَلقَّْيُتْم َوَسِمْعُتْم ِمنِّي َوَما َرَأْيُتْم ِفيَّ. 9:  4عدم سلوكه بما يعرفه: فيليبي     .5

 يعرف ما له في المسيح وكيف يأخذه لكنه ال يعيش به.

 كامل.كثيرا ما بننظر حولنا وال نجد مؤمنا يعيش بهذا الذي تراه من فداء  

 ولكن ال تقيس الكتاب على الناس بل قس الناس على الكتاب.

لذاعلينا أن نحذر من ان نلوم اهلل بأنه الفاعل لهذه المصائب والحوادث والكوارث واألمراض والموت والمشاكل أو  

 موت أحد أحبائنا والتشوهات التي تدعى الناس أنه خلقية ولكنها شيطانية....

وجهها هلل هي بسبب ما قبلناه قبال من تعاليم بعيدة عن كلمة اهلل التي تقول أن اهلل متحكم في هذه األتهامات التي ن

 وهذا خطأ,    كل شيء على األرض,

بل أبليس هو رئيس العالم ولكن الرب متحكم في أواخر األمور مثل ما سنرى في نهاية األرض. ولكن قبل هذه  

ذه األن في هذه الحياة من سلطان وأعمال الظلمة ويتمتع هنا على األرض النهاية من يسمح هلل بأن يملك عليه سينق

ببركات الرب عليه. وهذا ال يعني خلو الحياة من المشاكل بل يعني أنه سينتصرعلى المشاكل . أي أنك تعيش نصف 

من األمراض الجسدية  األية الذي أهمله الكثير الذي يقول ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. أي أنك يمكن أن تأخذ شفائك

 وحل للمشاكل فعليا وليس بأن يعطيك قدرة على أحتمالها بل اهلل اله عملي ويريد أن يحل المشكلة التي تواجهها.

وعلينا أن نحذر بأن نقول أن هذه األمراض والمشاكل واللعنات بأنها بسماح منه ومن يقول ذلك يقصد أنه بأمكان اهلل 

أو أنه هو السبب في ما يحدث بسماحه له  اد ذلك, وكما لو كأنه يفعل اللعنة من الخلف, أن يوقف ذلك الذي حدث أن أر

بها, و وهناك من يزداد في الخطأ ويقول أن اهلل هو المحرك ألبليس وهذا مستحيل ألنه ال يمكن أن يستعمل أبليس 

 هذا كله تعليم خطأ,  عدوه ضد أحبائه البشر,

 سمح األنسان أوال به.ألن اهلل لن يسمح بشيء اال أذا 

 الحظ ما يقوله الكتاب من ترتيب : األول هو سماح األنسان ثم ثانيا سماح اهلل :

انيا( , َوَما َفاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َما َتْرِبُطوَنُه)تمنعونه( َعَلى اأَلْرِض )اوال( َيُكوُن َقْد ُرِبَط ِفي السََّماِء )ث

 ه( َعَلى اأَلْرِض )اوال( َيُكوُن َقْد ُحلَّ ِفي السََّماِء )ثانيا(.َتُحلُّوَنُه)تسمحون ب

ال تاتي لعنة اال وبسبب من األنسان. عندما تصيب المؤمن لعنة هذا بسببه هو الذي خرج خارج ستر ومظلة اهلل العلي 

 , 91مثلما يقول مزمور 

درسا أو ليجربهم هذه ليست صفات اهلل بل صفات وليس أن اهلل يخون من يحتمون به بأن ينزع حمايته عنهم ليعلمهم 

أبليس الذي يريد أن يقتل ويذبح ويهلك أما يسوع أتى لتكون لنا حياة وتكون هذه الحياة لنا بفيض وبكثرة ليس فقط 

 روحيا بل نفسيا وجسديا أيضا. اهلل ال يلعب بحمايتنا أبدا ولكنه ترس لمن يحتمون به.
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ت توحي وكأن اهلل هو الذي يصيب )مثل أصابه الرب بالوبأ....( ويستند عليها الكثيرون في في كثير من األحيان تأتي أيا 

 أثبات أن الرب يمكن أن يمرض أو يلعن.

 هي من عند اهلل .  Goodفي حين الذي يدقق سيجد أن الكتاب ال يتضارب بأنه يقول كل عطية صالحة  

أن كل أية يأتي بها ذكر بأن اهلل   ة( أعمق من العربية واألنجليزية حيثواللغة األصلية للكتاب المقدس )اليونانية والعبري

 .  Causativeوليست مسببية  Permissiveتأتي كصيغة سماحية  يفعل شيء سلبي مثل اللعنات, 

هذه الصيغ ال يمكن أن تترجم حرفيا ألنها صيغة وليست كالم حرفي, هي معنوية أكثر من ما هي حرفية, هي روح 

 وليس حرف الكالم لذا عجزت الترجمات عن وضعها في كلمات. الكالم

 2 – 1:  12أي اهلل سمح بها ولكنها ليست أرادته الصاحة الكاملة المرضية رومية  Permissive*الصيغة السماحية 

نسان هو , ونحن علمنا أن اهلل يسمح بها ألن األنسان سمح قبلها. بال شك عندما نقرأ قبل األية وبعدها سنجد أن األ 

 الذي فتح ثغرة ألبليس.

 أي اهلل يريدها وهي دائما تأتي مع األيات التي فيها خير ومحبة اهلل. :  Causative*الصيغة المسببية 

 Young's Hebrew and Greek concordance  *المرجع هو 

:  10كورنثوس  1بالكوارث أيضا هناك من يستخدم األية التي هي دائما تفسر خطأ ليقول أن اهلل هو الذي يصيبنا  

( َلْم ُيِصْبُكْم ِمَن التََّجاِرِب ِإالَّ َما ُهَو َبَشِريٌّ. َوَلِكنَّ اهلَل 13( َفَمْن َتَوهََّم َأنَُّه َصاِمٌد, َفْلَيْحَذْر َأْن َيْسُقَط )12: ) 13 – 12

ِطيُقوَن, َبْل ُيَدبُِّر َلُكْم َمَع التَّْجِرَبِة َسِبيَل اْلُخُروِج ِمْنَها ِلُتِطيُقوا اْحِتَماَلَها َأِميٌن َوَجِديٌر ِبالثَِّقِة, َفاَل َيَدُعُكْم ُتَجرَُّبوَن َفْوَق َما تُ 

 (ِلَذِلَك, َيا َأِحبَّاِئي, اْهُرُبوا ِمْن ِعَباَدِة اأَلْصَناِم.14)

 يجربنا أبدا, يجرب : أن اهلل غير مجرب بالشرور وهو يعاملنا كنفسه أنه ال1من المعروف من رسالة يعقوب أصحاح 

 األنسان أذا أنجذب وأنخدع من شهوته أي السبب من األنسان.

اهلل ال يمكن أن يمنع أبليس من أن يجربنا ألن األرض مؤجرة لألنسان, ولما جاء يسوع هزم أبليس وأعطانا أنتصاره,  

 يفوق قوة مقاومتك. فنحن من الذي يوقف أبليس وليس اهلل. ولكن اهلل سوف يوقف أبليس من أن يفعل شيء

من هذا تفهم أن كل ما تعبر به هو في مستوى مقاومتك وليس أعلى منك حتى ولو وهمك أبليس أنك غير قادر على 

مقاومته. أطمئن بأن اهلل سوف يتدخل بأيقاف أبليس أذا فعل شيء يفوق قوتك . أذن أنت قادر على كل شيء في 

 يمارس أيمانه )المؤمن= الذي يمارس أيمانه(. حياتك ألنك تؤمن باهلل كل شيء مستطاع للذي

 ولكي نفهم األية يجب أن نقرأها جيدا. 

 األية يأتي فيها شيئان اهلل يفعلهم, هما :

 . اهلل سوف يمنع أبليس أن يفعل شيء أقوى منك أي يفوق قدرة مقاومتك.)لن يمنعه في حالة أنها في قدرتك.(1
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 روج منها وليس قوة ألحتمالها.. اهلل يعطيك الحل للمشكلة طريقة للخ2

أذن, كلمة "مع" تعود على هذان األمران وليس كما يفسر الكثيرون خطأ : " أن اهلل يعطي التجربة والمنفذ في أن  

 حاشا, وأال يكون اهلل مزدوج الشخصية.  واحد" 

في صفك. وألنه لم يرسل بل كلمة "مع" تعود على منعه ألبليس و على أعطائه الطريقة للخروج منها ألانه يحبك و

 التجربة.

 :  وأني أتعجب كثيرا ... !!!! 

  هل يعقل أن اهلل الذي يزيل اللعنة من على األنسان أن يضعها على األنسان ؟!!!  -

 هو متقلقل في كل طرقه , وهذا ليس اهلل.  Double mindedحاشا وأال يكون مزدوج الشخصية رجل ذو رأيين 

 حاشا.   صيب األنسان بمرض ضد مناعته؟!!!أالذي خلق المناعة أي -

 أيسوع الذي جال يشفي هل يمرض ألنه صعد للسماء ؟!!! حاشا ألنه هو هو أمس واليوم والى األبد. -

ألم يفعل يسوع أفعال أبيه أي الشفاء والتحرير.... ؟ اذا لماذا يقول البعض " أننا لسنا نعلم فكر اهلل ناحية اللعنات...."  -

 هذا خطأ, 

 ال, اهلل كشف عن هذا األمر بوضوح فنحن نعلم فكر اهلل جيدا من جهة هذا األمر حيث ألننا رأينا األب في األبن.

 ماذا رأينا في يسوع لنذهب لألناجيل ونرى األب في يسوع :

كانت أريد أن أردت تقدر...وأجابة يسوع   نرى أن يسوع أبن اهلل على األرض يشفي ويريد أن يشفى..... عندما سؤل : -

 فأطهر,

 وهو لم يعطي مرضا ألحد ليعلمه درسا , -

 ولم يؤجل شفاء أحد بل شفى جميع من لمسوه )أي من طلبوا منه وسعوا له( , -

 ولم يشفي أحدا بأنه أماته بل شفاه حرفيا من مرضه جعل العمي يبصرون ... !!! -

 ه أغلبية وقته في ذلك.األخر يعلم. أي هذ  1/3من وقته يشفي والثلث   2/3قضى ثلثي -

 كيف أغلق باب أبليس ؟

 بهما ال تعطي ألبليس مكان :  32 – 21  : 4هذا بطريقتين ذكروا في أفسس 
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أ. تجديد الذهن: )تبديل طريقة التفكير الغير كتابية بتعليم كتابي صحيح( وهذا بأن تقرأ كل المواضيع على موقعنا 

 لصالة الصحيحة...ألنه يشمل تعاليم من جهة الصحة والمال وا

   ب. صلب الجسد: بأن تقول ال للجسد , هذا يصير سهال بعد تجديد الذهن.

هناك من يسأل : أذا كنت أنا المسبب لدخول أبليس في حياتي,فأنا ال أستطيع وال يستطيع أحد أن يغلق الباب, ألن ال يوجد 

 أحد بال خطيئة ؟

مك عليها ضميرك. ال تؤجل بل تب في الحال. لتكن رقيق القلب أي الحل هو أنك تكون سريع التوبة عن أي خطيئة يلو

 ذات ضمير حساس. هذا يجعلك دائما في ظل العلي.

ال أقصد التوبة بال سبب األحتياطية ال هذه خطر ألنها تجعل مذنب أمام نفسك طوال الوقت فستبعدك عن اهلل. أنت بر 

 اهلل وبال لوم امام اهلل. حتى ولو أخطأت.

 أخذ ما لك في المسيح, ألن البركات لن تسقط عليك من نفسها بل أذهب أنت وخذها :أبدأ ب 

( َتَباَرَك اهلُل , َأُبو 3) 3:  1أنت مبارك بكل بركة روحية في عالم الروح يخدمها لك الروح القدس )هذا اليوناني( أفسس 

 وِحيٍَّة ِفي اأَلَماِكِن السََّماِويَِّة.َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح الَِّذي َباَرَكَنا ِبُكلِّ َبَرَكٍة ُر

 في العهد القديم,  الحظ أن األية بالماضي "باركك" هذا بالضبط ما حدث مع شعب اهلل

 ْم )بالماضي((َوِحيَن َأْرَسَلُكُم الرَّبُّ ِمْن َقاَدَش َبْرِنيَع َوَأَمَر: اْصَعُدواِ الْمِتاَلِك اأَلْرِض الَِّتي َوَهْبُتَها َلُك23) 23:  9تثنية 

بما أن الرب يقول في الكتاب " لتصير بركات أبراهيم علينا نحن المؤمنين األن." فهي من حقنا األن. فأنت مبارك بها 

 )بالماضي( أنها موجودة في عالم الروح األن. يسوع أشتراها لك.

لمادي( بأيمانك. ولن يفعل اهلل هذا أنت من هو عليك أستدعائها )البركات( من عالم الروح )السماويات( لعالم العيان )ا

 لك ألنها تحتاج للسان أنسان على األرض. أي كلماتك أنت.

هذا يذكرني ببخار الماء الذي يحيط بك في الهواء األن, ولن يظهر لعالم العيان اال بتدخل منك, بأن تحضر سطح بارد, 

 فيتكثف هذا البخار الذي كان موجود طوال الوقت )في الماضي( .

ترى البركات الروحية والنفسية الجسدية في العهد القديم كانت رائعة أليس كذلك؟؟!! هي من حقك األن ألنك هل 

 6:  8وارث لبركات أبراهيم, بل أنت األن في عهد أفضل, بوعود أفضل عبرانين 

ذا العهد الجديد به اذن أذا كان العهد القديم رائع فهذا أروع أذا كان العهد القديم فيه شفاء وأزدهار وحماية فه

 شفاء وأزدهار وحماية أكثر .
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والذي يضمن لك تحقيق وعود هذا العهد هو يسوع ألنها كلفته حياته فأن دمه يغلف ويضمن كل الوعود التي في 

 كتاب هذا العهد.

 كمن يقول باللغة العامية "بحياتي سأفعل ذلك ... برقبتي سأفعل ذلك" .

 عام. 2000ها والحقيقة سوف لن يفعلها في المستقبل ألنه فعلها بحياته منذ هكذا يسوع ولكنه حقا بحياته فعل

هذه األية هي الينا هنا على األرض   مالم تراه عين ما لم تسمع به أذن ما لم يخطر على بال ما أعده اهلل للذين يحبونه

 ألنك  وليس عن السماء. هذا ما يقوله الكتاب

 21 - 20: 1عن يمين األب في السماوات عاليا فوق كل مملكة الظلمة أفسس  أنت األن في السماء جالس )بالماضي(

 وأنت هنا في األرض لذا أنت هو الموصل للسماء واألرض. 6:  2و أفسس 

الرب يسوع رأسنا في السماء ونحن جسده على األرض. فنحن نعيش حسب قوانين ومباديء وأمدادات السماء ونحن 

 على األرض.

لهذا السبب   سد ليصل لألرض ويعمل فيها. ألنه بدون جسد ال يمكن أن يعمل اهلل شيء على األرض.الرب يحتاج الى ج

 هيأت لي جسدا عن الرب يسوع. ألن من غيره لما تمكن يسوع أن يفعل كل ذلك لنا. 5:  10يقول الكتاب في عبرانين 

 وهذا هو جسد المؤمن, هذا هو جسدك أنت. 

 على األرض بدون جسد.أيضا أبليس ال يقدر أن يعمل 

لذلك قدم جسدك هلل يوميا كذبيحة حية وأعلن بفمك أنا)الكائن الروحي( اليوم أسيطر على جسدي)السكن الذي أسكن 

 فيه( وأستخدمه كألة للبر اليوم.

 أرفض بأن تعيش بأقل من ما فعله يسوع لك. لماذا ال تستمتع بالميراث الذي لك في يسوع؟؟!!

لست متعب في هذه األرض بل غالب ومسيطر على مواقفك وظروفك وليست هي المسيطرة  بعد كل هذا ستجد أنك

 عليك.

 أن سألت ملكا أن يترك ملكه الذي هو يسود عليه فستجده يرفض. أليس هذا صحيح؟

في المسيح ستجد نفسك ال تعاني من   هكذا أنت المؤمن )المؤمن = من يعيش باأليمان وليس أسما( عندما تأخذ ما لك

الهزيمة أمام ظروفك ومشاكلك ألنك دائما تغلبها بيسوع, بل ستجد أن أبليس هو من يعاني منك. وبدال من أنك تهرب 

 وأنت نور وتسلك بنور الكلمة والنور يؤثر على الظلمة وليس العكس.  منه سيهرب هو منك ألنه ظلمة

رب وليس بسبب أنك هاربا من هذه األرض وستجد أن السبب الذي يجعلك تريد أن تذهب للسماء هو شوقك لترى ال 

 بل هي أرض األنتصار واألرتفاع فقط بيسوع.  -كما يعلم الكثيرين أنها أرض الشقاء والعناء  -ومن العناء 
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السبب الذي يجعلك تريد أن تذهب للسماء هو شوقك لترى الرب وليس بسبب أنك هاربا من هذه األرض. ألنك منتصرا 

ي هذه الحياة كملك بيسوع الممسوح الذي أفتداك له كل المجد . قم وأمتلك األرض التي هنا على األرض وتملك ف

 أعطاها لك األب. ال تنتظر لحظة.

 كيف تأخذ ما لك؟ هذا باأليمان.

 أدرس كتب ومقاالت بعنوان "األيمان" في الموقع.
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 البدائل التي أخذها عنك يسوع

 عنا ) على الصليب ( : أشياء حملها المسيح بداًل ◄ 

 المسيح صار خطية ألجلنا : ليبررنا أمام اهلل -1

 لم يفعل المسيح الخطية فصار كذلك ولكن الذي لم يعرف خطية ُجعل خطية ألجلنا لنصير نحن بر اهلل في المسيح .

 المسيح صار لعنة ألجلنا : لنتبارك نحن بكل بركات أبراهيم -2

نا من لعنة الناموس إذ صار لعنة ألجلنا ألنه مكتوب " ملعون كل من ُعلق على خشبة " , ( المسيح افتدا 13:  3) غال 

 لتصير بركة إبراهيم

 ( لألمم في المسيح يسوع , لننال بااليمان موعد الروح 16:  3( و ) غال  14 – 1:  28) تث 

 ) الوعد بالروح ( .

ض وجوع وموت روحي على الصليب , اللعنة التي ُوضعت لقد حمل المسيح اللعنة المكتوبة في الناموس من فقر ومر

( وماديًا بركة إبراهيم كما  3:  1على من ال ينفذ وصايا الناموس ويعمل بها ومن ثم تأتي علينا البركات روحية ) أف 

 ( نحن الذين نؤمن بمن حمل عنا اللعنة . 13:  3نفهم من رسالة غالطية ) غال 

 ( " الذي بجلدته شفينا " 5 – 4:  53عطينا الشفاء ) اش المسيح صار مرضًا : لكي ي -3

وليس شفاء الروح فاهلل  –الحظ ان الشفاء هنا يقصد به الشفاء الجسدي ) الذي بحبره شفينا ( أي الذي بجروحه شفينا 

لخاطئ الذي لم ال يشفي روح الخاطئ الميتة ولكنه يعطي روح " جديدًا " . إنه يغيرها إلى قلب جديد . فال تنظيف لقلب ا

 يقبل المسيح بل والدتها مرة أخرى ) إنسان جديد روحي (

( ولما صار المساء قدموا إليه مجانين ) المقيدين تحت  17,  16:  8يتضح لنا أيضا عندما يقتبس البشير متى ) مت 

اشعياء النبي القائل " سلطة أرواح شريرة ( كثيرين , فأخرج األرواح بكلمة , وجميع المرضى شفاهم لكي يتم ما قيل ب

 هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا "

 ( الذي بجلدته شفيتم . 5,  4:  53يتضح لنا أن الوحي يقصد به شفاء جسدي بحسب نبوة اشعياء ) اش 

. فنقرأ هذا الشاهد  sickness( تترجم إلى مرض  4:  53)+( كما أن الترجمة اليونانية للكلمة العبرية ) حزن ( ) اش 

 ي :كاآلت

 " لكن أحزاننا ) أمراضنا ( حملها , وأوجاعنا تحملها "

 ( أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن ) بالمرض ( 9) عدد 



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 20 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

)+( كما يقتبس القديس بطرس من نفس نبوة اشعياء ويتكلم عن ما حمله المسيح من خطية ومرض على خشبة 

 -صليب الجلجثة فيقول :

خطايانا في جسده على الخشبة , لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر . الذي ( الذي حمل هو نفسه  24:  2بط  1)  -

 بجروحه ( شفينا . –بجلدته ) بحبره 

 المسيح أفتقر ) على الصليب ( : لكي نصير نحن أغنياء بفقره -4

لكي ( فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح , أنه من أجلكم أفتقر ) على الصليب ( وهو غني ,  9:  8كو  2) 

 .......) أي يكون لنا نجاح روحًا ونفسًا وجسدًا (   تستغنوا انتم بفقره

الحظ أن االصحاح الثامن والتاسع يتحدثا عن التقدمات والعطايا المادية التي يحرض القديس بولس أن يزرع المؤمنين 

 إياها .

 اجاتنا ويستخدم عطايانا لمجده .وال نحرض من ذلك على الطمع وحب المال . ولكن ندعو للثقة في من يسدد احتي

 صار يسوع مرفوضًا ) على الصليب ( : لكي يجعلنا مقبولين . -5

( كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم , لنكون قديسين وبال لوم قدامه في المحبة . لقد تألم يسوع من  4:  1) أف 

تالميذه . وحتى الذي تبعه لدار الوالية  رفض الشعب الذي صنع في وسطه الخير ومن رؤساء الكهنة كما تخلى عنه

 أنكره حتى الصليب لكي نتمتع نحن بالقبول المطلق أمام قداسة اهلل وعدله ومحبته المطلقة .
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 الروح والنفس والجسد

 إن كان الكتاب المقدس يفصل بين الروح والنفس والجسد فعلينا أن ونعرف أن ذلك مهم.

مام مجموعة من الخدام والقساوسة, وقلت هذه الجملة "علينا بأن نفرق بين الروح والنفس كنت أعظ في أحد األماكن أ

 والجسد حتى نعرف أن نحيا بالروح..."

 وقال بصوت مرتفع ال يجب فعل ذلك, نحن نتكون من ثالثة وال يمكن فصلهم عن البعض.  فقاطعني أحد القساوسة

, ولكن الكتاب يقول أننا يجب أن نفرق ونفصل بين الثالثة و لم يقتنع إال فأجبته إن كان هذا ما يقوله الكتاب فسأوافقك

بعد أن قرأتها من الكتاب. هيا لترى بنفسك المفتاح الذي بعده ستتغير حياتك الروحية إلى مستوى لم تكن تتخيله 

 وربما سمعت به ولكنك لم تختبره بعد.

 هيا لنقرأ اآلية : نعم ستحيا حياة الراحة التي يريدك اهلل أن تحياها. 

(َذِلَك أَلنََّ َكِلَمَة اهلِل َحيٌََّة, َوَفعََّاَلٌه, 12(ِلَذِلَك, ِلَنْجَتِهْد َجِميعًا ِللدَُُّخوِل ِإَلى ِتْلَك الرََّاَحِة, ...)11: ) 12 - 11:  4عبرانين 

ْفَتَرِق النََّْفِس َوالرَُّوِح َواْلَمَفاِصِل َوُنَخاِع اْلِعَظاِم, َوَأْمَضى )أسن وحادة أكثر من( ِمْن ُكلَِّ َسْيٍف َلُه َحدََّاِن, َوَخاِرَقٌة ِإَلى ُم

 َوَقاِدَرٌة َأْن ُتَميََِّز َأْفَكاَر اْلَقْلِب َوِنيََّاِتهِ 

 يقول الكتاب أن الراحة )الحل( هنا, بأن نتجه لكلمة اهلل التي هي تفرق بين الروح والنفس.

 د فرقت وفصلت بين الروح والنفس.كلمة اهلل فعلت الذي لم يستطع فعله أي سيف, لق

تخدير للواقع. بل أنت ترتاح ألن األمر له حل وليس لتتخدر من المشكلة ثم   "راحة" تعني "الحل", وليس معناها  كلمة 

 تفوق لها بعد ذلك وتجدها كما هي. ال

يعطي مخدرات بل حلول. لذلك أخي أختي هذا ليس اهلل... اهلل ال يعطي قدرة إلحتمال المشكلة ولكنه يحلها. اهلل ال  

 .1:  45وإلشعياء  27:  4يقول إفرحي أيتها العاقر ألنك ستلدين غالطية

 أي إرتاحي ألن هناك حل.

  بكلمة "الحل"... الحل من الصراع مع الخطيئة و الحل للمرض  "راحة"  بعد فهمنا لذلك فيمكننا أن نستبدل كلمة

 من أي مشاكل للحياة... إلخ.والحل لصعوبة التحكم في األفكار, والحل 

 ما هو الحل ؟... هو أن تفرق بين الروح والنفس والجسد بإستخدام كلمة اهلل هذا هو الحل الوحيد. هيا لنرى ما الفرق.

كمؤمنين, ال يجب أن نأخذ معلوماتنا من العالم ونقتنع بها, حتى وإن بدت صحيحة, ولكنها غير متفقة مع الكتاب 

نأخذ معلوماتنا من الكتاب ألننا لم ندعى للفشل بل للنجاح, فلو سلكنا كالعالم فسنفشل مثله. المقدس, فعلينا أن 

 ولكن إن سلكنا بما يقوله الكتاب فسنحيا وننجح في كل نواحي حياتنا.
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 يقول العلم : اإلنسان روح ونفس وجسد.

 .هذا خطأ.وكأنه يقول اإلنسان ثلثه روح وثلثه نفس وثلثه جسد, وكلهم يكونون اإلنسان

 ..اهلُل ُروٌح.. 24:  4لماذا خطأ؟ ألن الكتاب يقول أن اهلل روح , يوحنا 

 اهلل روح.

 النفس هي : فكر وعاطفة وإرادة. بالطبع اهلل له نفس ولكنه ليس نفس.  اهلل ليس نفس.

 الجسد هو الحواس الخمسة. بالطبع اهلل أخذ جسد و تجسد ولكنه هو ليس جسد.  اهلل ليس جسد.

ِلَنْصَنِع اإِلْنَساَن َعَلى ُصوَرِتَنا, َكِمَثاِلَنا, »(ُثمََّ َقاَل اهلُل : 26, ) 27 - 26:  1البشر مخلوقين على صورة اهلل تكوين  نحن

 (َفَخَلَق اهلُل اإِلْنَساَن َعَلى ُصوَرِتِه. َعَلى ُصوَرِة اهلِل َخَلَقُه. َذَكرًا َوُأْنَثى َخَلَقُهمْ 27َفَيَتَسلَََّط ...)

 هي صورة اهلل ...اهلل روح.ما 

 «.., ..اهلُل ُروٌح, َفِلذِلَك اَلُبدََّ ِلَعاِبِديِه ِمْن َأْن َيْعُبُدوُه ِبالرَُّوِح َوِباْلَحقَِّ )الحقيقة( 24:  4لنكمل قراءة يوحنا 

 بالروح وبالحقيقة أي اإلثنين واحد.

 .روح. وليس ثلثه روح % 100أي أن الحقيقة هي أن اإلنسان روح فقط أي 

 هذا ال ينفي أنه يمتلك نفس ويسكن في جسد.

 مثال: أنت جون تمتلك سيارة وتسكن في منزل.

 ال,  هل أنت سيارة؟ !!

 ال.  هل أنت منزل ؟!! بالطبع

 أنت تمتلكهم, ولكنك أنت لست ما تمتلكه, بل أنت هو جون. وأنت تمتلك هذه األشياء. 

 م مهمين أيضا ولكن بدرجة أقل منك.واألهم هو جون وليس السيارة وليس المنزل. ولكنه

تخيل معي أن السيارة تحدثت إليك يوما وقالت : " أنا ال أريد أن أذهب هناك ألنني ال أحب ذلك المكان " بالطبع أنت لك 

 السيطرة عليها وليست هي التي لها السيطرة.

وح. هذا سواء مولود ثانية أم ال, فهو كائن هذا اإلنسان الذي خلقه اهلل, يعمل مثل اهلل تماما, هو روح مثلما أن اهلل ر

روحي. حقيقته روح. كينونته روح. حتى ولو لم تشعر بذلك ولكن هذه حقيقتك. شعورك بهذا أو عدم شعورك لن 

 يقلل من هذه الحقيقة.
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 روح. % 100اإلنسان كائن روحي يمتلك نفس ويسكن في جسد .. أنت 

 علم فسنقولها كاآلتي:إن إستعملنا معادلة مثل التي يستخدمها ال

 و صفر % جسد.      و صفر % نفس     روح %100  أنت تتكون من

نعم ال تنظر للمرآة وأنت تصفف شعرك, وتعتقد أنك أنت من تراه. الذي تراه في المرآة هو المنزل الذي تعيش به. وهو 

ا. ولو مولود ومولودة من اهلل فلدى ليس أنت. وال تعتبر المشاعر التي تشعرها أنها أنت بل هي النفس التي تمتلكه

 روحك الذي هي أنت إمكانية التحكم في ما تمتلكه أي النفس ولها القدرة على التحكم في الجسد الذي تعيش فيه.

 ...ِإَذْن, َنْحُن ُمْنُذ اآلَن اَل َنْعِرُف َأَحدًا َمْعِرَفًة جسدية... 16:  5كورونثوس  1

د الروح القدس بل الروح اإلنسانية. روحك أنت. روحك التي تولد من اهلل. الروح عندما أقول أنك كائن روحي ال أقص

 17:  6كو  1إذا الروح القدس ليس روحك. نعم لقد إتحدوا ليصيروا روحا واحدا اآلن  16:  8يشهد ألرواحنا رومية 

لنفس والجسد بتفصيل ولكنني أفصل بينهم في شرحي ألجعلك تفهم ما هي روحك اآلن. لذلك سأتكلم عن الروح وا

 أكثر اآلن.

ِباَل  َوِإلُه السََّاَلِم َنْفُسُه ُيَقدَُِّسُكْم ِإَلى التَََّماِم َوَيْحَفُظُكْم َساِلِميَن, ُروحًا َوَنْفسًا َوَجَسدًا, ِلَتُكوُنوا 23:  5تسالونيكي  1

 َلْوٍم ِعْنَد َعْوَدِة َربََِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح

روحك فقط. وهذا هنا على االرض وليس في   أن تكون سالم وصحيح في الثالثة وليس في هل تعلم أن اهلل يريد لك,

 السماء. هذا بأن تعرف كيف يعمل الثالثة. هيا لتكتشف ذلك من الكلمة.

الروح )الروح اإلنسانية(: هذا أنت هذه حقيقتك. لو نظرت لنفسك على أنك نفس أو جسد فانت تخطيء وهذا سلوك  -

 سد(. بل عليك أن تدرك أنك روح. أن تدرك أي أن تستوعب وتقتنع وتعي أنك روح.بالعيان )بالج

  4:  3بطرس  1ولم أقل أن تشعر بأنك روح, فهذه الروح مختفية عن الحواس لذلك أنت )الروح( إنسان القلب الخفي... 

 من عالم الروح. خفي تعني أنه خفي عن الحواس الخمس. ال تستطيع حواسك الخمس أن تدرك أو تلقط إشارات

لو كان جسدك يقدر أن يتواصل أو يلقط إشارات من عالم الروح, لكنت أدركت أن حولك اآلن أالف من المالئكة في 

 الغرفة. نعم اآلن. هم موجودون لخدمتك. ولكن أنت ال تدركهم بجسدك ولكن يمكنك أن تدركهم بروحك.

 ه بجسدك ولكن تتواصل معه إال بروحك.وأيضا ألدركت أن اهلل يسكن في داخلك اآلن, لن تلمس 

ِإَذْن, َنْحُن ُمْنُذ اآلَن اَل َنْعِرُف َأَحدًا َمْعِرَفًة جسدية. َوَلِكْن ِإْن ُكنََّا َقْد َعَرْفَنا اْلَمِسيَح َمْعِرَفًة  17 - 16:  5كورونثوس  1

 َبَشِريًََّة, َفَنْحُن اآلَن اَل َنْعِرُفُه َهَكَذا َبْعُد...
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اهلل اآلن بأجسادنا)حواسنا الخمس(. هل تفهم ذلك ؟ ألننا ندركه ونتواصل معه بأرواحنا. لقد عرفه  فنحن ال نعرف

بولس قبال بالجسد, لقد عاش أيام يسوع, وعندما عرفه بالجسد قد أخطأ في الحكم. ولكنه بعد ذلك عرفه بالروح 

 اذا ال نعرفه هكذا بعد اآلن :فأصاب وتغيرت حياته ودخل الراحة... وجد الحل. لتكمل قراءة وستجد لم

 (َفِإنََُّه ِإَذا َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح, َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة:...17)

 "خليقة جديدة" في اليوناني تعني: صنف آخر من الناس نوع مخلوقات جديد.

 أقول هو أنت اآلن. هذا المخلوق الجديد هو إبن اهلل, ويستطيع أن يتواصل مع اهلل. هو روحك وليس في روحك.

 هذا الكالم ربما أول مرة تسمع به ولكن هذا ألن يوجد تعاليم خطأ كثيرة دخلت الكنيسة ولم يمتحنها المؤمنين.

التعاليم الخطأ يقول أنك كما أنت قبل الميالد الثاني وبعده, ولكن اهلل قام بتنظيفك وسكن فيك. هذا خطأ. اهلل حرر 

ثم خلقك من جديد أعاد خلقك أنت اآلن شخص آخر... هناك مقالة على الموقع تتكلم روحك القديمة وصلبها )ماتت( 

 عن هذا بإستفاضة بعنوان ماذا حدث لك في الميالد الثاني.

ولكن لنركز على هذه النقطة "أنت كائن روحي", روحك هي اآلن ثمينة بها نفس قدرات اهلل. أنت من أب هو اهلل 

 وشهوات أبيك تريد أن تعمل.

الحقيقة أنت تعشق التواصل )الصالة( مع اهلل. أنت مولود من الكلمة, أنت تعشق الكلمة. وإن كنت تشعر بعكس  في

 ذلك عليك بأن تعرف من أنت. روحك هي أنت. وروحك بها نفس قدرات اهلل.

 ال تصدق حواسك أكثر من روحك.

تستطيع أن ترى بهم عالم الروح ولها أذان  هل تعلم أن روحك لها يدين إثنين ورجلين إثنين ولها حواس لها عينين

تسمع بهم الروح الذي هو متحد بك اآلن ولها فم ولها أنف لقد صنع جسدك لكي يناسب روحك ويكون األلة التي 

 تستخدمها أنت الروح. ؤحك لها نفس شكر جسدك الخارجي.

طيء ليس بها جينات وصفات ويمكنك أن تسلك بروحك وتجعلها خارجا وتطغي وتسود على جسدك. روحك ال تخ 

 الخطيئة. بها جينات البر جينات اهلل. وشهوات أبيك تريد أن تعمل.

 كلمة روح في اليوناني تعني ريح أو روح وال تحدد هل الروح القدس أو روحك.

ي كثيرا يخطيء المترجمون في ذكر الروح بأنها النفس في العهد القديم, ولكن في العهد الجديد معظم المرات الت

 ذكر فيها القلب يقصد بها الروح وهي صحيحة في معظم األحيان.

 القلب = الروح
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لذلك من اآلن عندما تقرأ الكتاب عليك أن تميز بين الكالم, حيث أن ليس كل مرة تذكر فيها كلمة "روح" يقصد بها 

هر عندما قراءة النص الروح القدس. بل كثيرا ما يتكلم عن روح اإلنسان, هذا المخلوق الجديد روحك. وهذا يظ

 بكامله و عندما تقرأه بروح الحكمة واإلعالن.

أصلب  27:  9كو  1كثيرا بولس يتكلم من منطلق روحه ويبدأ بالحديث عن جسده كشيء مختلف غيره. مثال يقول في 

درة على فعل وأقمع )أنا الروح( جسدي..., من اآلن إقرأ الكلمة بهذا النور وسترى كيف يقوم بها بولس. بروحه القا

 ذلك.

مرة يقول عنه الكتاب المقدس إنسان القلب الخفي ومرة أخرى اإلنسان الداخلي أو الباطني. القلب يعني اللب أو أعمق 

شيء في جسدك. واألدق أنك أنت الروح تعيش في الجسد. ال تنسى أصلك. أنت ليس جسد يعيش في داخلك روح جديد. 

 , تسكن في جسد.بل تكلم بلغة الكتاب أنت كائن روحي

أنظر للمؤمنين كذلك ليس حسب الجسد أي بالحواس الخمسة بل لداخلهم. اهلل ينظر للقلب أي لروح اإلنسان. وأنت مثل 

 اهلل ال تنظر للخارج بل للقلب أي لروح اإلنسان.

؟ بأن ينظر بروحه إلى هذا ما يقوله بولس أةو الروح من خالل بولس أنني ال أنظر وال أتعرف على أحد بالجسد إذا بماذا  

روح هذا الشخص. ألنه لو نظر إلى خارج الناس لكان أخطأ في الحكم عليهم بأنهم بشضر عاديون. ألنهم اآلن هم 

قد يكونوا كما هم في الخارج   ليسوا عاديين بل هم اآلن فوق العاديين. هم اآلن مخلوقات جديدة نوع آخر من البشر.

 دة. نسل اهلل.ولكن في الداخل هم مخلوقات جدي

أن تسلك بالروح يعني أن تسلك بحقيقتك. وهذا هو الحل أن تبدأ تسلك بالروح. بأن تتواصل مع عالم الروح الذي أنت فيه 

منذ أن ولدت ثانية. أنت ال تحتاج أن تكون فيه, بل ما تحتاج إليه هو أن تدركه وتعرف من الكلمة كيف تستخدمه كما 

 وصالح ملكوت اهلل. تستخدم عالم العيان في صالحك

روحك هي أنت. وروحك ال تسلك بالعيان بل باإليمان. لذلك يقول بولس أننا نحن األرواح نسلك باإليمان وليس بالحواس 

 ...أَلنَََّنا َنْسُلُك ِباإِليَماِن اَل ِباْلِعَياِن... 7:  5كو  2الخمسة. 

. لن تفهم اهلل بالحواس بل باإليمان. أي بأن تدرك اهلل لذلك فأنت تستطيع أن تتواصل مع اهلل باإليمان وليس بالحواس

..الرَُّوُح ُهَو الََِّذي ُيْعِطي اْلَحَياَة,  63:  6وعالم الروح بروحك. هذا اإلدراك لن يأتي إال من لكمة اهلل التي هي روح يوحنا 

 ُهَو ُروٌح َوَحَياٌة ..َأمََّا اْلَجَسُد َفاَل ُيِفيُد َشْيئًا. اْلَكاَلُم الََِّذي َكلََّْمُتُكْم ِبِه 

 إبدأ اآلن بقراءة الكلمة لتدرك وتفهم حقيقتك لتكون روحي. هي الوحيدة التي تفرق لك بين النفس والجسد.

الصالة بالروح أي بألسنة ستساعدك على إدراك عالم الروح أكثر هذا مفتاح ذهبي في يد كل مؤمن معمد بالروح 

 القدس.
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َكلََُّم ِذي َيَتَكلََُّم ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍةُيَخاِطُب اَل النََّاَس َبِل اهلَل . ِإْذ اَل َأَحَد َيْفَهُمُه, َولِكنََُّه ِبالرَُّوِح َيَتَذِلَك أَلنََّ الََّ  2:  14كو  1

 ِبَأْلَغاٍز... في اليوناني تأتي في الروح يتكلم بأسرار. أسرار على ذهنك وأذهان الآلخرين ولكنها ليست أسرار لروحك.

لرؤية هندوس يشفون المرضى أو يمشون على النار, هذا ألنهم أوالد إبليس وشهوات أبيهم يريدون أن   قد تتعجب

يعملوا. وهذا يحدث بأن يخرجون القوى الشريرة التي في أرواحهم بتعاون مع إبليس ويفعلون هذا. هذه القوة ليست 

 فس قدراتها. مثلما سقط المالك بقدراته.كامنة في أنفسهم بل في أرواحهم. ونموها. ألن روح اإلنسان تسقط بن

 ولكن مجدا للرب لقد نزع الرب أسلحة إبليس وشله.

لكن الذي فينا أعظم من الذي في العالم نحن هو األصل. وكما حاول السحرة تقليد ما فعله موسى بتحويل العصا إلى 

المتحولة إلى ثعبان. نعم إلتهمتهم. ثعبان. ولكن ال تنسى أن عصاة موسى المتحولة إلى ثعبان أكلت كل عصيانهم 

إدرك كم أن اهلل جعلك عظيم في روحك. الذي فينا أعظم من الذي في العالم. الذي فيك وفيكي أعظم و أقوى 

 . 4:  4يوحنا  1وأضخم وأكبر من الذي في العالم. هذا ما جاء في اليوناني لألية 

نَََّنا ِمَن اهلِل,... أنت من اهلل. ثق في ذلك وال تشعر به بل ثق به. أنت خارج منه. أنت ...َوَنْحُن َواِثُقوَن َأْيضًا ِبأَ  19:  5يوحنا  1

 )الروح( خارج من اهلل و مولود من اهلل.

أنت روح عليك بالسلوك بالروح وتغذيتها بتعاليم سليمة متابية صحية وتدربها لكي تكون هي في المواجهة. إلبس 

في الخارج أي في مواجهة المواقف. إجعل روحك تسود على حواسك الخمسة أي الجديد أي إجعله مثل مالبسك التي 

 جسدك.

هل تعلم تجد نفسك مشمئز من هذه الحياة وتملها؟ ألنك ال تسلك بحقيقتك. أنت مثل اهلل تحب أن تسلك باإليمان. 

يحبه وتكره ما يكرهه. لذلك  بدون إيمان ال يمكن أن تسر وترضي اهلل. وكذلك أنت إبنه وأنت إبنته, تسلك مثله تحب ما

 إن كان اهلل يحب اإليمان إلانت كذلك.

 عندما تسلك باإليمان, ستجد نفسك مسرورا ألن هذا يسرك أنت الروح. بهذا تسلك بحقيقتك.

أسلك بعينيك الروحية وأنظر لعالم الروح وهذا عن طريق الكلمة التي تريك ما في عالم الروح. ولكما تنظر للكمة 

صيل أكثر سيتضح عالم الروح أكثر وأكثر لك. فترى بركاتك ومن أنت جيدا. مرآة الكلمة تريك روحك. بهذا وتعرف تفا

ستكون مخضرم وخبير في عالم الروح. ألنك روح. وستسود على إبليس وهذا ما يريده الرب لك. وترتاح من كل جهة. 

لروح. عالم العيان هو موجود نتيجة من عالم نعم قد تواجه مشاكل ولكن أنت تسوق وتسير عالم العيان من عالم ا

الروح. لهذا انت تتعامل مع جذر األمور. عالم الروح هو حقيقي أكثر من عالم العيان. وما تراه في عالم العيان هو ما 

 إال نتيجة لما حدث في لعالم الروح سواء سلبي أو إيجابي.
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الذهن هو من يزعم ويؤثر على العاطفة واإلرادة. لذلك إن  7:  23حسب أمثال  النفس)الذهن و العاطفة و اإلرادة( : -

 أردت أن تؤثر على عاطفتك و إرادتك عليك بالتأثير على تفكيرك.

 النفس هي شيء أنت الروح تمتلكه. فهي تساعدك على التواصل مع عالم الفكر. وليس عالم الروح.

  لمعلومات و التي تـٌحمل عليه يوميا من العالم حولناالذهن يصير غير صحيح في طريقة تفكيره بسبب ما يأتيه من ا

  فتدخل هذه المعلومات على أذهاننا من خالل الحواس الخمسة, وهي في الغالب معلومات مناقضة للكتاب المقدس

 ألن العام قد وضع في الشرير,

 اهلل من هذه المصادر :لذلك فإن الذهن يجب أن يجدد ويعاد برمجته يوميا عن طريق التعليم الصحيح في كلمة  

 . 23 - 17: 1. بقرائة الكلمة بنفسك بروح الحكمة واإلعالن, أف 1  

 . وسماع معلمين ممسوحين يعظون تعاليم صحيحة وقراءة كتب روحية لهم.2  

 . 4 - 13:  14كو  1. ترجمة األلسنة التي تصليها. حيث يكون ذهنك بثمر... 3  

م ليس لدقائق بل هو طوال يومك. دع الكلمة تعيد برمجة ذهنك لكي تذوق ما لك التأمل في الكلمة والتعليم السلي

 لك وألسرتك. Good  في المسيح. لكي تختبر فعليا مشيئة اهلل الصالحة

 الكلمة هي حياة وهي أفكار ومباديء مختلفة عن العالم.

الثاني أواألفكرا التي تسمعها يوميا من  لذا ال تحاول أن تضيف الكلمة على ما جئت به من أفكار ومباديء قبل الميالد

 العالم, ال , بل إجعل الكلمة تعيد برمجة طريقة تفكريك من الصفر.

نعم إبدأ بالتخلي عن أي وجهات نظر وأراء أمام الكلمة إبدأ بهدم ظنون ونظريات البشر جهة األمور. إجعل الكلمة 

 تعيد تحميل المعلومات الصحيحة في ذهنك.

 ي الكلمة ولكن فكر بالكلمة.ال تفكر فقط ف

 إستخدمها في تفكريك وأدخلها في حياتك. إجعلها مادة تفكيرك.

خالص النفس هو أن تخلصها من أفكار وطرق العالم. هذا هو خالص النفس: أن تنال أعلى مرحلة إيمانك عن طريق 

ِإْذ َبَلْغُتْم َهَدَف  9:  1بطرس  1خالص نفسك. وليس خالص نفوس األخرين بل أنت. هذا األصل في اليوناني لألية في 

 )غية ومنتهى وأقصى( ِإيَماِنُكْم, َوُهَو َخاَلُص ُنُفوِسُكْم.

أخرج من عشيرتك ومن أرضك بتفكيرهم. ال أقصد العشيرة الحرفية هنا بل أقصد طريقة تفكير أبائك وشعبك 

ُرْك َأْرَضَك َوَعِشيَرَتَك َوَبْيَت َأِبيَك َواْذَهْب ِإَلى اأَلْرِض الََِّتي اْت»َوَقاَل الرََّبَُّ أَلْبَراَم:  1:  12وعالمك. أخرج لخيرك. تكوين 

 ُأِريَك,
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  كلمة "أخرج" تأتي في العبري بصيغة تفضيل أي "أخرج لخيرك"

 ال تقل: "أنا إعتدت على ذلك أنا نشأت على تفكير الفشل وعقلية الفقر والمرض والخوف"

َواْعَلُموا َأنََُّه َقْد َدَفَع  18:  1بط  1يفتديك أو يخلصك منه إقرأ هذا عنك في في الحقيقة لم يترك يسوع شيء ولم 

ِذِه اْلِفْدَيُة َلْم َتُكْن َشْيئًا َفاِنيًا اْلِفْدَيَة ِلُيَحرََِّرُكْم ِمْن ِسيَرِة َحَياِتُكُم اْلَباِطَلِة الََِّتي َأَخْذُتُموَها ِبالتََّْقِليِد َعْن آَباِئُكْم. َوَه

 ِفضََِّة َأِو الذَََّهبِ َكاْل

  

 حياتك الباطلة أي التي التي تتوافق مع ما يريده لك اهلل. الحل في الخروج من تفكير أبائك واإللتصاق بتفكير الكلمة.

 3الكلمة هي الطريق الذي به تجعل النفس في وفاق مع روحك الجديدة. وتجعل روحك تخرج ما بها من صالح. يوحنا 

 لََِّذي َيْسُلُك ِفي اْلَحقَِّ َفَيْأِتي ِإَلى النَُّوِر ِلَتْظَهَر َأْعَماُلُه َوَيَتَبيَََّن َأنَََّها ُعِمَلْت ِبُقوََِّة اهللِ (َوَأمََّا ا21)  21: 

 (اْنَصِرْف ِإَلى َهِذِه اأُلُموِر, َواْنَشِغْل ِبَها ُكلَِّّيًا, ِلَيُكوَن َتَقدَُُّمَك َواِضحًا ِلْلَجِميعِ 15: ) 4تيموثاوس  1

ك شيء يظهر للعلن وهو في داخلك وهو أنت هو روحك أي أنت. ولكن ال تعيق خروجها وظهورها بالتفكير نعمهنا

 غير الكتابي.

وا َما ِهَي َواَل َتَتَكيََُّفوا )اليوناني ال تشاكلوا وتشابهوا( َمَع َهَذا اْلَعاَلِم, َبْل َتَغيََُّروا ِبَتْجِديِد الذَِّْهِن, ِلُتَميَُِّز   2:  12رومية 

 ِإَراَدُة اهلِل الصََّاِلَحُة اْلَمْقُبوَلُة اْلَكاِمَلُة.

بطرس  1ال ترضى بما أنت عليه اآلن. لو كنت مثل العالم مهزوم ومريض وفقير ال ترضى بذلك. أنت دعيت لتنال بركة. 

 . أنت هو الحل للعالم. الخليقة منتظرة ظهورك لمساعدتها. إستعالن مجد أوالد اهلل. 9:  3

مل الحل لهم. هناك خطة رائعة موجودة ومصممة لك. عليك بإعادة طريقة تفكريك لألمور إلى الصفر. أنت من تح

وتبدأ بوضع مباديء من جديد والتنازل عن األفكار األرضية. وأسلك بأفكار حقيقتك المولود منها أنت مولود من 

 الكلمة.

  لمة تغيروا عن شكلكم تأتي في اليونانيفقط تعرض للكلمة وستتغير تماما لتصير شخص مختلف تماما. نعم ك

Metamorphoo   والتي تعني تمحور من وضع إلى أخر مختلف تماما. هذه الكلمة تستخدم اآلن في العلوم حيش

عملية التغير من الشرنقة إلى دودة إلى فراشة... كل واحدة من هذه المراحل شكل الفراشة مختلف تماما عن كل 

 مرحلة من تكوينها.

 ما سيحدث لك. ستصير شخص آخر. بتفكير صحيح عن األمور. وليس بطريقة العالم.هذا  

 الحظ:
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النفس ال تصلب بل تجدد, يوجد هناك كثيرون يقولون كلمة "صلب النفس" وهذا غير كتابي ولم يذكر في الكتاب,  -

 ما يقصدون دون معرفة هو صلب رغبات الجسد.

في روحك. لكي تتحكم في تفكيرك عليك بالسلوك بروحك التي بها قدرة ال توجد قدرات في النفس. القدرات هي   -

 التحكم في التفكير.

 أنت لست مدعو للسلوك بالنفس بل بالروح. بأصلك. -

إن كنت تصلي بألسنة. المستفيد من األلسنة هو أنت الروح ولكن الذهن ال يفهم شيء. وال يحق أن الذهن يسيطر  -

ة العظمى هي أن روحك تبنى وهذا سيجعلك تقتنع وتدرك أمور بروحك وليس بذهنك على روحك بل العكس. والفائد

 ألن روحك تحول هذا الفهم إلى أفكار ليفهمها ذهنك.  وهذا يؤدي أنك تفهمها فيما بعد بذهنك.

الجسد )الحواس الخمسة( : هو المنزل الذي تعيش فيه أنت الروح. وهو مخلوق لكي يكون منزلك أو قشرتك  - 

ارجية. ولكن كثيرون يجعلوه سجنا لهم وليس منزل ممتع. كيف؟ بأن يسلكون به )بحواسهم الخمسة( وليس الخ

 بأرواحهم. أنت مدعو بأن تسلك بروحك وليس بجسدك.

 الجسد ليس هو أعمال الجسد:

 الجسد : الحواس الخمسة. أي السمع البصر التذوق اللمس الشم.

 وطغيان الحواس الخمسة على روحك.أعمال الجسد : هو ثمر السلوك بالجسد 

حينما أن يريد جسدك أن يفعل شيء مشابه للعالم يجب أن تقمعه أنت الروح وتصلبه. فهو ال يجدد مثل النفس. أي 

تقول له " ال " عندما يريد شيء غير كتابي. يوجد قوة في روحك الجديدة لفعل ذلك. فقط أسلك بروحك وستجد األمر 

 سهال.

طيئة لها سيادة عليك. المشكلة ليست في الخطيئة بل في طريقة تفكيرك الخطأ. أنت إقتنعت وخدعت ال تشعر بأن الخ

 بأكاذيب تقول: "أنت مستعبد أنت غير حر... أنظر أنت حاولت كثيرا لتتوقف عن فعل هذه الخطيئة ولكنك لم تقدر..." ,

ماما من الخطيئة وهي ليست لها سيادة عليك. رومية أنت تحتاج إلى التأمل في كلمة اهلل لتعرف الحقيقة أنك اآلن حر ت

(َفَلْن َيُكوَن ِلْلَخِطيَئِة ِسَياَدٌة 14ِإَذْن, اَل َتْمِلَكنََّ اْلَخِطيَئُة ِفي َجَسِدُكُم اْلَماِئِت َفَتْنَقاُدوا َلَها ِفي َشَهَواِتِه... ) 12:  6

 لنَِّْعَمِة.َعَلْيُكْم, ِإْذ َلْسُتْم َخاِضِعيَن ِللشََِّريَعِة َبْل ِل

 َوَأمََّا َأْنُتْم, َفَلْسُتْم َتْحَت ُسْلَطِة اْلَجَسِد َبْل َتْحَت ُسْلَطِة الرَُّوِح,  9:  8رومية 

و ستفهم  12أي ما قبل عدد   لكي تسلك بهذا اآلية فعليا فأنت تحتاج إلى معرفة ما قبل كلمة إذن ال تملكن الخطية

وسيادة على جسدك نعم جاء لكي تتمتع بحياتك على األرض وليكون  كم أن الرب يسوع جاء ليعطيك حياة منتصرة

 الجسد هو منزل ممتع وليس سجن مليء بالشجار.
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 . 32:  8أنت تحتاج إلى المعرفة وليس إلى الحرية. وعندما تعرف الحقيقة فستحررك هذه الحقيقة. يوحنا 

 ت , و ال مشكلة للخطيئة بعد اآلنهذا ستجده في مقالتين بعنوان: هل تعلم أن اإلنسان العتيق قد ما

بالمعرفة الصحيحة والتأمل في الكلمة حيث يكون الروح اإلنسانية والنفس   سيسهل صلب الجسد بعد تجديد الذهن

 متحدين ضد الجسد فيسهل صلبه وتطويعه وتعويده على ما تريده أنت الروح والتي شهوات أبيك اهلل.

ال هذا غير طبيعي. أنت اآلن لم   ي و يجب أن أحزن وأخاف وأن أضعف...هذا طبيعي...""أنا إنسان )أو إنسانة( عاد  التقل :

تعد إنسان عادي بل أنت إنسان من نوع مختلف. أنت متشارك مع اهلل في طبيعته فهو ال يضعف وال يخاف وأنت كذلك 

: الحياة   في مقالتين  ةهذه روحك هذا أنت فال تدع الجسد يسطر عليك بل سيطر أنت عليه. هذا موجود بإستفاض

 األبدية فيك اآلن و من هو اإلنسان الروحي وكيف تكون إنسان روحي؟

 ال تسلك بالجسد وإال ستموت. نعم يقول الكتاب أن الذين يسلكون بالجسد أي الحواس الخمسة سيموتون لماذا؟

فستموت, مثل السمكة التي تعيش . ألنك لم يعد نبع حياتك من الجسد بل روحك. وإن لم تسلك بروحك أي بحقيقتك 1

 في الهواء ستموت.

. وأيضا ألن الجسد سيمدك بالمعلومات الخاطئة والتي إن صدقتها ستحدث. لذلك لتكن معلوماتك من الكتاب 2

 المقدس فتسلك بما يريده لك اهلل.

مولود من اهلل اآلن. قبال كان بعد الميالد الثاني حياتك تنبع من روحك وليس من دمك كما كنت قبل الميالد الثاني. أنت 

 . 20:  2غالطية   و 25:  5أما أنت اآلن تحيا بالروح غالطية  11:  17نبع حياتك في الدم ولكن اآلن في روحك الوين 

 َوَأمََّا َأْنُتْم, َفَلْسُتْم َتْحَت ُسْلَطِة اْلَجَسِد َبْل َتْحَت ُسْلَطِة الرَُّوِح,  9:  8رومية 

سة بأن المرض الذي بك مميت, ستموت حقا أنت تسلك بالعيان أي بحواسك الخمسة. ولكنك إن لو صدقت الحواس الخم

هذه اآلية عن الشفاء  24:  2بط  1سنة فستحيا. أنت شفيت بجلدات يسوع  2000صدقت الكلمة بأنك شفيت منذ 

ترى إال هذه اآلية  الجسدي وهي بالماضي. أي حدثت فقط أسلك بأنها حدثت وأنطقها بفمك. إختر تصديقها. وال

 أمامك.

ساكن فيك اآلن فهو يعطي جسدكط هذا القابل للموت حياة من أي مرض قد   ألن نفس الروح الذي أقام المسيح 

 يمرض به نعم يعطي حياة لجسدك وتنبت صحتك سريعا بسببه.

وِر اْلَجَسِد, َوالََِّذيَن ُهْم يسلكون بالرَُّوِح َيْهَتمَُّوَن (َفِإنََّ الََِّذيَن ُهْم يسلكون باْلَجَسِد َيْهَتمَُّوَن ِبُأُم5)  11 - 5: 8رومية  

  (َفاْهِتَماُم اْلَجَسِد )اليوناني الحواس الخمسة( ُهَو َمْوٌت؛ َوَأمََّا اْهِتَماُم الرَُّوِح َفُهَو َحَياٌة َوَساَلٌم....6ِبُأُموِر الرَُّوِح. )

ْسَتِطيُعوَن َأْن ُيْرُضوا اهلَل )ألنهم يسلكون ليس باإليمان بل بالحواس, اهلل يرضى (َفالََِّذيَن ُهْم َتْحَت ُسْلَطِة اْلَجَسِد اَل َي8)

 (َوَأمََّا َأْنُتْم, َفَلْسُتْم َتْحَت ُسْلَطِة اْلَجَسِد َبْل َتْحَت ُسْلَطِة الرَُّوِح, ...9باإليمان(. )
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دس ال يسكن في المؤمنين الموتى بل أكمل هذه اآلية فستجد الحل لمراضك الجسدية أيضا مع العلم بأن الروح الق

 في األحياء وهذ شرط اآلية فهذه اآلية ال تتكلم عن قيامة األموات بل عننا اآلن..

(َوِإَذا )هذا شرط( َكاَن اْلَمِسيُح ساكنا ِفيُكْم )هذا الشرط ال يتوفر في الموتى اهلل ال يسكن في الموتى(, َفَمَع َأنََّ 10)

(َوِإَذا َكاَن ُروُح 11اْلَخِطيَئِة )نعم الخطيئة تسمح بدخول المرض(, َفِإنََّ الرَُّوَح َحَياٌة َلُكْم ِبَسَبِب اْلِبرَِّ ) اْلَجَسَد َماِئٌت ِبَسَببِ 

  الََِّذيالََِّذي َأَقاَم َيُسوَع ِمْن َبْيِن اأَلْمَواِت َيْسُكُن ِفيُكْم )هذا الشرط ال يتوفر في الموتى اهلل ال يسكن في الموتى(, َفِإنََّ

 ِه الََِّذي َيْسُكُن ِفيُكْم.َأَقاَم اْلَمِسيَح ِمْن َبْيِن اأَلْمَواِت َسْوَف ُيْحِيي َأْيضًا َأْجَساَدُكُم اْلَفاِنَيَة )أي القابلة للموت(ِبَسَبِب ُروِح

  

هذا كيف يحدث الشفاء أن ال تسلك بالجسد )بالحواس الخمسة( بل بالروح. فبهذا سيجد الروح القدس فرصة 

ادة الصحة التي ضاعت بسبب الخطيئة. وكلمة الخطيئة في اليوناني تأتي بمعنى الذنب أيضا. أي عندما تسمح ألستع

 بالذنب سيدخل إبليس ويجد مكان لمرضك.

أه, لو إكتشف المؤمنون ما في داخلهم لما يعيشون هكذا. سيكتشفون ألن هذا زمن الذي ستصير فيه الكنيسة بال  

 غضن.

كون آلة في يد روحك. إستخدمه للعمل لكي تحصل على أموال لتستثمرها في اإلنجيل. إستخدم جسدك لكي ي

إستخدمه للصالة بألسنة إستخدمه لتعلم الكلمة لألخرين. إستخدمه لتضع يدك على المرضى فتنطلق القوة التي في 

 روحك لتشفيهم.

إِلْثِم, َبْل َقدَُِّموا َأْنُفَسُكْم ِللِه ِباْعِتَباِرُكْم ُأِقْمُتْم ِمْن َبْيِن اأَلْمَواِت َواَل ُتَقدَُِّموا َأْعَضاَءُكْم ِلْلَخِطيَئِة أالت ِل 13:  6رومية 

 (َفَلْن َيُكوَن ِلْلَخِطيَئِة ِسَياَدٌة َعَلْيُكْم, ِإْذ َلْسُتْم َخاِضِعيَن ِللشََِّريَعِة َبْل ِللنَِّْعَمِة.14َأْحَياًء, َوَأْعَضاَءُكْم ِللِه أالت ِلْلِبرَِّ )

 اللسان الذي في جسدك:

يوجد عضو هام في جسدك هذا وهو اللسان الذي يسكن في فمك. فمك ليس لألكل, بل للنطق بكلمة اهلل. تكلمها 

 يوميا على حياتك فتحدث.

 الموت والحياة في يد لسانك. هذا ليس مجازا بل حقيقي. كلمة اهلل حقيقية. هي الحقيقة. 21:  18أمثال 

 ها تعدل مسيرة حياتك المضطربة وتتسائل كيف؟؟؟ربما تبحث عن طريقة ب

 هذه الطريقة في جسدك وفي يدك وليست في يد اهلل. كثيرا ما نحمل اهلل مسؤلياتنا التي يجب أن نقوم بها.

 5 - 2:  3أين هي دفة حياتك؟ في فمك...هي لسانك.. يعقوب  

(َفِحيَن َنَضُع 3ِه ُهَو َناِضٌج َيْقِدُر َأْن ُيَسْيِطَر َعَلى َطِبيَعِتِه َسْيَطَرًة َتامًََّة. )َوَلِكنََّ َمْن ُيْلِجُم ِلَساَنُه َواَل ُيْخِطيُء ِفي َكاَلِم

ُعَها (َوَمْهَما َكاَنِت السََِّفيَنُة َكِبيَرًة َوالرََِّياُح الََِّتي َتْدَف4ِلَجامًا ِفي َفِم ِحَصاٍن, َنَتَمكََُّن ِمْن َتْوِجيِهِه َواْقِتَياِدِه َكَما ُنِريُد. )
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ُد. َكَذِلَك اللََِّساُن َأْيضًا: َفُهَو َقِويًََّة َوَهْوَجاَء, َفِبَدفٍََّة َصِغيَرٍة ِجّدًا َيَتَحكََُّم الرََّبََّاُن ِفيَها َوَيُسوُقَها ِإَلى اْلِجَهِة الََِّتي ُيِري

 ِغيَرًة ُتْحِرُق َغاَبًة َكِبيَرًة!(َوَلِكْن َما َأَشدََّ َفعََّاِليَََّتُه! اْنُظُروا: ِإنََّ َشَراَرًة َص5ُعْضٌو َصِغيٌر, )

 أنت دعيت ليس لحياة تعيسة بل لتنال بركة. كيف عن طريق أن تعرف هذه البركات وتنطقها بلسانك.

َكَة, أَلنََُّه ِلَهَذا َدَعاُكُم اَل ُتَباِدُلوا الشََّرََّ ِبَشرٍَّ, َواَل الشََِّتيَمَة ِبَشِتيَمٍة. َبْل ِباْلَعْكِس: َباِرُكوا, َفَتِرُثوا اْلَبَر 10 - 9:  3بطرس  1

ي هو كالم شر. قال الرب (َفَمْن َأَراَد َأْن َيَتَمتَََّع ِبَحَياٍة َسِعيَدٍة َوَأيََّاٍم َطيََِّبٍة, َفْلَيْمَنْع ِلَساَنُه َعِن الشََّرَِّ )الكالم السلب10اهلُل . )

 (14لموسى إلى متى يهينني هذا الشعب بكالمهم ذلك, إقرأ سفر العدد 

 لخالصة:ا

النفس والجسد معتادين على فهم كل شيء منذ لحظة إستيقاظك, ولكنهم هم ليسوا أنت, أنت كائن روحي, أنت  

 روح تمتلك نفس وتسكن في جسد.

 كذلك األهم هو أنت الروح والميزات التي تمتلكها )النفس والجسد( تكون في األهمية أقل. وال تسيطر عليك. 

 همها ولكن تفعلها بإقتناع وبتكرار. مثال:أنت تفعل أمور كثيرة دون ف

أنت تأكل اللحم ليس بسبب أنك درست ما تحتويه قطعة اللحم من بروتينات أو فيتامينات , ولكن بسبب أنك علمت أنها 

ولكنك تأكلها بسبب المعرفة بمعلومة   هامة لصحتك. سواء درست أو لم تدرس ما بداخل هذه القطعة من اللحم

ها مفيدة". وهي حقا مفيدة وليس عليك أن تفهم كيف تهضم, أوكيف تنتشر في جسدك بعد واحدة وهي :"أن

الهضم ولكنك تأكلها بثقة أنها مفيدة. معرفتك أو عدمها بمحتواها لن يؤثر على إستفادتك منها الذي سيؤثر هو 

 أكلك لها .

 وق لتسير باإليمان.نعم أنت يجب أن تؤمن قبل أن ترى يجب أن تفعل ذلك. وهذه حقيقتك أنت مخل

 فأنت ال تحاول ذلك بل أنت كذلك.

 أسلك بحقيقتك. أنت روح.
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 أنت بار وبر اهلل

عندما جاء يسوع إلى أرضنا تكلم عن المملكة القادمة التي نحن فيها اآلن إنها مملكة أناس أبرار. لهذا السبب كان 

 33:  6ه المملكة القادمة أنذاك قال يسوع في مت يوجه يسوع نظرهم على البر الذي يتميز به أعضاء ومواطني هذ

 "َأمَّا َأْنُتْم, َفاْطُلُبوا َأوَّاًل َمَلُكوَت اهلِل َوِبرِِّه, َوَهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم".

فبهذا يتضح أن يسوع كان يربط هذه المملكة بالبر فالبر هو سمة هذه المملكة وأساسها, نعم يقول الكتاب 

 لذا هيا لنعرف أكثر عن البر. قاعدتها البر.

 "َفِإنَّ الَِّذي َلْم َيْعِرْف َخِطيَئًة, َجَعَلُه اهلُل َخِطيَئًة أَلْجِلَنا, ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ اهلِل ِفيِه". 21:  5كو   2 

لكي  كتب الرسول بولس عن الرب يسوع ,فإن الذي لم يعرف خطية جعله اهلل خطية ألجلنا, لنصير نحن بر اهلل فيه.

 هل تدرك معنى هذا ؟   تصير أنت وأنا بر اهلل.

هل تظن أن يسوع جاء ليقدم مساعدة للبشرية ولم يفعل األمر بصورة تجعل اإلنسان يعود ليكون على وضعه قبل 

السقوط. بل وأفضل من قبل السقوط!!!!. بالطبع صنع فداء كافي لكي يعيد اإلنسان إلى وضع أفضل مما كان عليه 

 ط.قبل السقو

البر هو موضوع هام الذي عندما تدركه ستكون بذلك نضجت وإنتقلت من مرحلة الطفولة الروحية إلى النضوج حيث  

 ال تعاني من السقوط المتكرر أو الحياة المتقلبة. يقول الكتاب أن الذين أدركوا البر هم الناضجين:

ِِ ) اليوناني : عقيدة البر(, أَلنَُّه َما َزاَل ِطْفاًل َغْيَر َوُكلُّ َمْن َيَتَناَوُل اللََّبَن, َيُكوُن َع 13:  5عبرانين  ِديَم اْلِخْبَرِة ِفي تَّْعِليِم اْلِبِر

 َناِضجٍ 

وليس هذا فقط بل و البر له فوائد كثيرة جدا ومنها: أن فكر الضغطة أو القلق ال يأتي على ذهنك. فستجد أن األمور 

 14:  54؟ ألنك أدركت وضعك وهويتك الحقيقية في المسيح. إشعياء التي كانت تؤرقك صارت غير موجودة. لماذا 

 َلْن َيْقَتِرَب ِمْنكِ ِباْلِبرِّ َيِتمُّ َتْرِسيُخِك, َوَتُكوِنيَن َبِعيَدًة َعْن ُكلِّ ِضيٍق َفَلْن َتَخاِفي, َوَناِئَيًة َعِن الرُّْعِب أَلنَُّه 

كار التي تؤرقك وتضايقك. ال يقترب منك حتى هذا الفكر. تأتي في العبري : بعيدة حتى عن فكر الضغطة أي األف

 لماذا ألنك تكون عرفت مكانتك فال يتغير أي شيء حتى ولو تغير حولك. فيكمل ويقول:

َمْن ُيَعاِديُكْم َوَأْحِميُكم َفِإَذا َحَشَد َعُدوٌّ ُجُيوَشُه ِلِقَتاِلُكْم, َفَلْن َيُكوَن َذِلِك ِبَأْمٍر ِمنِّي, ِلَهَذا َأْقِضي َعَلى ُكلِّ  17 – 15عدد 

(اَل 17ِذي َخَلْقُت اْلُمْهِلَك اْلُمَدمَِّر. )(َها َأَنا َقْد َخَلْقُت اْلَحدَّاَد الَِّذي َيْنُفُخ اْلَفْحَم ِفي النَّاِر, َوُيْخِرُج َأَداًة َيْعَمُل ِبَها, َوَأَنا ال16َّ)

اَجَمِتِك, َوُكلُّ ِلَساٍن َيتَِّهُمِك َأَماَم اْلَقَضاِء ُتْفِحِميَنُه, أَلنَّ َهَذا ُهَو ِميَراُث َعِبيِد الرَّبِّ, ُيَحاِلُف التَّْوِفيُق َأيَّ ِساَلٍح ُصِنَع ِلُمَه

 , َيُقوُل الرَّبُّ.«َوِبرُُّهُم الَِّذي َأْنَعْمُت ِبِه َعَلْيِهْم

 يغلبوك.أي حتى ولو حدث شيء من حولك النتيجة معروفة قبل أن يكملون ال يستطيعون أن 
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 يقول الرب : رغم أنني خلقتهم ولكنني لم أجعلهم ضدك فهذا سببه إبليس. ولكن كل آلة صوبت ضدك ال تنجح.

 هذا ميراث أوالد الرب ألننا في العهد الجديد وبرهم.

 اأَلَبدِ (َفَيُكوُن َثَمُر اْلِبرِّ َساَلمًا, َوِفْعُل اْلِبرِّ َسِكيَنًة َوُطَمْأِنيَنًة ِإَلى 17: ) 32إشعياء 

تأتي في العبري: يكون نتيجة البر شالوم وكلمة شالوم تعني سالم و صحة وإزدهار وحماية وعالقات جيدة مع 

 اآلخرين وحرية وفعل البر أي نتيجته سكينة وثقة.

 وهذا هو المفتاح الذي يبحث عنه الكثيرون الثقة :

ة ألنك عرفت فكر الرب في تجاه األمر أنه يريد لك اإليمان يأتي بسماع كلمة اهلل بخصوص األمر فيتولد بداخلك ثق

 الشفاء لو مريض واإلزدهار المادي لو فقير والحماية و الحرية لو كنت مستعبد لخطيئة.

أَلنَّ الرَّبَّ  12:  3بطرس  1ولكن هناك عنصر هام وهو البر, فهو الذي بسببه ستستلك مدركا أن اهلل دائما يسمع لك. 

 ِبِعَناَيِتِه, َوَيْسَتِجيُب ِإَلى ُدَعاِئِهْم. َيْرَعى اأَلْبَراَر

 فإدراكك للبر سيجعلك تصلي بثقة أن صالتك مستجابة ومرضي عنك.

 والبر هو المفتاح للحياة الروحية المستقرة. وهذه هي معرفة الهوية. هويتك في المسيح. فالمعرفة تسبق السلوك.

 دائما أشبه هذه الفكرة بهذا المثل:

ة أحد الموظفين في العمل إلى منصب مدير العمل كله. ولكنه لم يعلم. وجاء في اليوم الثاني الذي تم يوما تم ترقي

ترقيته فيه, جاء إلى العمل وجلس على مكتبه القديم مكتب موظف, ألنه ال يعلم أن قد ترقى, وجاء أحدهم يلب منه 

ء متعجبا وقال أنا لست مديرا ألوقع هذه توقيع على شيء هام لكي يسري العمل وال يتوقف. ولكنه رفض اإلمضا

الوثيقة أنا أقل من هذا. فتركه العامل خوفا لئال يغضبه من اإلصرار وجاء بعد قليل بوثيقة أخرى تحتاج سرعة ولكنه 

رفض أن يوقع. وظل هكذا لمدة ساعات. إلى أن جاءه أحد األصدقاء يبارك له على الترقية, فكان أول مرة يعرف ذلك. 

 ستدعاء العامل الذي أحضر له الوثائق ليوقعها, وقال له أحضر لي هذه الوثائق فأوقعها فهذه مكانتي.فقام بإ

بالضبط هذا أنت وأنتي , فلو أدركت ما فيك من روعة بعد الميالد الثاني سوف لن تسلك كما كنت بل ستقوم بفعل 

 الصواب ألنك إكتشفت طبيعتك الحقيقية أنك ال تنتج الخطأ.

مستعبدا ألي خطيئة أو عادة أو مستعبدا للحزن واإلكتئاب, ستكتشف بعد قراءة هذا الموضوع أن هذا كله ولو كنت 

غير حقيقي وأن في داخلك طبيعة البر وليس الخطيئة وهذه ما إال أفكار يتم عرضها عليك من الخارج وصدقتها 

 وإيمانك جعل منها واقع معاش ولكنها في حد ذاتها غير حقيقية.

"صديق". ستجد  عض فوائد البر وهذا بجوار شواهد العهد القديم التي تأتي فيها كلمة بار بكلمة أخرى وهي هذه ب 

 المزامير واألمثال تتحدث بكثرة عنا. إستبدل كلمة "صديق" بكلمة "بار" فتفهمها وتعرف حقيقتك.
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 ال تعني كلمة "بار"  كلمة "بر اهلل"

 تيازان هامان يجب كل مؤمن أن يكتشفهم.إن معنى بار ليس بر اهلل. كالهما إم

لذا ال يجب أن تختلط التعبيرات حتى ولو تشابها ولكن ليسوا واحدا و حتى الرب يسوع لم يقوم بإنجازهما في آن واحد 

 بل جعل المؤمن بار في خطوة وجعله بر اهلل في خطوة أخرى. ويوجد فوائد مختلفة لإلثنين.

 " ؟بــــاركلمة "  ما معنى 

ار هو: اإلنسان الذي ُحكم عليه من قبل محكمة السماء بالبراءة بأنه غير مذنب, ألن شخص يسوع قد دفع ثمن كل الب

 أفعاله وأخذ الدينونة كبديل عنه.

والبار هو من إستفاد بهذا التسديد لمديونته وصار مكان يسوع كبريء كمن لم يفعل خطيئة, ألن يسوع أخذ مكانه, 

 اإلنسان بريء مكان يسوع,فصار يسوع خطيئة وصار 

 وإستفاد بذلك عن طريق قبوله لذبيحة يسوع واعترافه بيسوع رب على حياته.

" تعنى أن الشخص يقف أمام اهلل غير ُمدان بشيء أي وضعه سليم فهو في عالقة جيدة ال يوجد شيء ضده وال البار"

وجهه عنك عندما تخطيء. ال يوجد شوائب في يوجد ما يعكر عالقته باهلل , اهلل حجب وجهه عن يسوع لكي ال يحجب 

عالقته نحو اهلل أي عالقة غير ملوثة وعالقة في قبول ورضى تام. كلمة بار تعنى البراءة. بريء في نظر محكمة 

 العدل اإللهي. –السماء 

 براءة؟ - كيف صار المؤمن بارًا   

س الكتاب ستجد أنه حمل عقاب خطايانا, ألن الدينونة يعتقد كثيرون بأن يسوع "حمل الدينونة من علينا" ولكن عندما تدر

 ولكن العقاب هو: تنفيذ الحكم عمليا.    هي حالة اإلدانة وليست العقاب. الدينونة هي:الحكم

لكي نفهم هذه النقطة علينا أن نفهم كيف يدان اإلنسان : عندما يفعل اإلنسان شيء )لم يظهر بعد أنه خطأ( وما 

أ هو وجود قانون يبين هذا الخطأ فيدرك أنه أخطأ نتيجة هذا القانون. فيقف هذا القانون ضده سيجعله يدرك أنه أخط

 يقول إذا فعلت هذا سيأتي عليك هذا العقاب.

 إًذا العقاب أتى بسبب الدينونة التي هي بسبب القانون )أي الناموس في الكتاب في العهد القديم = القانون(.

ن المخطيء, وهذا صحيح وعدل وليس ألغاظته بل هذا هدفه حتى ال يستمر اإلنسان في إذًا الناموس أي القانون يدي 

 الخطأ. ألن طبيعته منتجة للخطأ. لذا يجب وجود شيء يوقفه.

"َفِإنَّ َغاَيَة )أي مكان وصولها ونهايتها(  4:  10لم يعد هناك قانون ضد المؤمن ألن يسوع أنهى على الناموس رومية 

 اْلَمِسيُح ِلَتْبِريِر ُكلِّ َمْن ُيْؤِمُن." أحد الترجمات تقول : " ألن بيسوع نهاية الناموس..." الشَِّريَعِة ِهَي
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 لقد حمل يسوع عقاب أي شخص ُيقبل إليه وأيضا ألنه قام بإلغاء الناموس فهو ليس مدان بعد اآلن.   

سوع كان بديال لنا, وأيضا ألن يسوع أكمل ومحكمة السماء حكمت بالبراءة على من قبل ذبيحة يسوع باإليمان. وألن ي 

الناموس الذي كان يديننا ثم قام بإلغاؤه. كان يحق له إلغاؤه يسوع فقط وال أي إنسان آخر لماذا؟ ألن الكتاب يقول أن 

 الناموس هو هدفه مجيء يسوع, وهذا حدث, فقام يسوع بإلغاؤه بعد أن أتمه وأكمله ولم يكسر وصية واحدة فيه.

يسوع أنه "لم يأتي لينقض بل ليكمل". إذا هذا يعني أنه كان هناك شيء ناقص وهو الناموس الذي كان نعم قال 

ينتظر إكماله, ويعني بهذا الكالم أنه لم يأتي بعقيدة جديدة عكس ما كانوا يؤمنون بها هم بل أتي سائرا في نفس 

ن الناموس سيستمر العمل به بل يعني أنه ليس ضد العقيدة بأن اهلل سيتجسد ويأتي على األرض ..... لذا ليس معناه أ

 هذه العقيدة بل في صفها.

 أي عندما تعلن إيمانك بفمك بيسوع الذي أخذ عنك الدينونة والعقاب.

انه ال يستحى باإلنجيل ألنه قدرة اهلل للخالص. أي أن اهلل وضع كل قوته في الخالص  16:  1يقول بولس في رومية 

اهلل جعل كل قوته لنذهب إلى السماء فقط وتترك في هذه الحياة ولكن جعل من الخالص شئ لذلك ال ُيَتوَقع أن 

 اعظم وهو انك تصير بار وأيضا بر اهلل في األرض والسماء.

هذه البراءة ليست على أساس األعمال ولكن بإيماننا بالرب يسوع فقط. ونرى ذلك فيما يقوله الرسول بولس في  

اإِليَماِن ُكوَن ِلي ِفيِه َمَقاٌم, ِإْذ َلْيَس ِلي ِبرِّي الذَّاِتيُّ اْلَقاِئُم َعَلى َأَساِس الشَِّريَعِة, َبِل اْلِبرُّ اآلِتي ِمَن "َوَي 9:  3رسالة فيلبى 

 ِباْلَمِسيِح, اْلِبرُّ الَِّذي ِمْن ِعْنِد اهلِل َعَلى َأَساِس اإِليَماِن.".

ِبرُّ الَِّذي َيْمَنُحُه اهلُل َعَلى َأَساِس اإِليَماِن َوالَِّذي ُيَؤدِّي ِإَلى اإِليَماِن, َعَلى َحدِّ َما َقْد "َفِفيِه َقْد ُأْعِلَن اْل 17:  1وفى رومية 

 «.".َأمَّا َمْن َتَبرََّر ِباإِليَماِن, َفِباإِليَماِن َيْحَيا»ُكِتَب: 

 كيف تتبرر في العهد الجديد؟

 «رَُّر, َوِبَكاَلِمَك ُتَداُن ! (َفِإنََّك ِبَكاَلِمَك ُتَب37) 37:  12متى 

يقول أن اإلنجيل )الخبر السار( وهو فيه قد أعلن البر الذي يمنحه اهلل على أساس اإليمان والذي يؤدى إلى اإليمان. ومن  

 هنا نحن أبرارا )براءة( ألننا قبلنا ذبيحة المسيح. وُجعلنا بر اهلل في المسيح أيضا وسأناقشها بعد قليل.

 الة برائتكأسلك في ح 

قد تكون قبلت المسيح من سنين ولكنك لم تدرك هذه الحقيقة وصليت صلوات خاطئة من منطلق الجهل بكلمة اهلل 

 عن هذا األمر. لكن بعد هذه المعرفة لو صليت نفس الصلوات الخاطئة فهذا تصغير وتقليل بما فعله يسوع.

ا عليك إال أن تستمتع بالسالم الذي صرت عليه في عالقتك آمن بالبراءة التي أنت عليها حتى ولو لم تشعرها. فقط م

 باهلل. ال يوجد شيء بينك وبينه لم تعد أي خطيئة فاصلة بينك وبينه. ال تصدق مشاعرك بل صدق الكلمة.
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(َوِبِه َأْيضًا َتمَّ َلَنا 2َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح. )َفِبَما َأنََّنا َقْد َتَبرَّْرَنا َعَلى َأَساِس اإِليَماِن, ِصْرَنا ِفي َساَلٍم َمَع اهلِل ِبَربِّ 1:  5رومية 

 الدُُّخوُل ِباإِليَماِن ِإَلى َهِذِه النِّْعَمِة الَِّتي ُنِقيُم ِفيَها اآلنَ 

 تقول إحدى الترجمات بما أننا قد أعلنت براءتنا فهيا نسير في هذا السالم الذي صرنا عليه

 ِلَن اْلِبرُّ الَِّذي َيْمَنُحُه اهلُل , ُمْسَتِقاًل َعِن الشَِّريَعةِ َأمَّا اآلَن, َفَقْد ُأْع 21:  3رومية 

لذلك ال تحاول فيما بعد أن تمتلك حالة البراءة هذه )بال لوم(, ألنك صرت بار هذا حالك الذي أصبحت عليه اآلن حتى ولو 

 هلل.أنت مقبول وموافق عليك في نظر ا لم تشعر بذلك. فأنت في عالقة سليمة مع اهلل. 

 (ِبَغَرِض َمْدِح َمْجِد ِنْعَمِتِه الَِّتي ِبَها َأْعَطاَنا ُحْظَوًة َلَدْيِه ِفي اْلَمْحُبوِب6) 6:  1أفسس 

في أحد الترجمات تأتي الذي أحسن إلينا في المحبوب وفي ترجمة أخرى الذي قبلنا في المحبوب وبالفعل هذه معاني 

 . charitoōالكلمة اليونانية من شاريتو 

ما إذا كنت تنظر لنفسك بخالف ذلك فأنت تنظر نظرة خاطئة تماما. البراءة هذه صارت على أساس األعمال ولكن ليس أ

 أعمالك بل عمل يسوع الذي عمله في الخالص.

إذا قد ُحكم عليك بالبراءة ألنه ال يوجد شيء ضدك اآلن. أي ال يوجد ناموس ضدك, قام يسوع المسيح بإلغاء العمل    

 وس.بالنام

 منذ متى وأنت بريء؟ منذ مات يسوع على الصليب ألنه منذ ذلك اليوم في نظر اآلب صار الجميع مغفور لهم.

(َذِلَك َأنَّ اهلَل َكاَن ِفي اْلَمِسيِح ُمَصاِلحًا اْلَعاَلَم َمَع َنْفِسِه, َغْيَر َحاِسٍب َعَلْيِهْم َخَطاَياُهْم, َوَقْد 19: ) 5كورونثوس الثانية 

 َبْيَن َأْيِديَنا ِرَساَلَة َهِذِه اْلُمَصاَلَحةِ َوَضَع 

 الحظ لم يقل غير حاسب للمؤمنين خطاياهم بل قال للعالم.

 ربما تسأل إذا لماذا سيدخل غير المؤمنون الجحيم رغم أن خطاياهم صارت مغفورة لهم؟

ُيْؤِمُن ِبِه َفَقْد َصَدَر َعَلْيِه ُحْكُم الدَّْيُنوَنِة, أَلنَُّه َلْم ُيْؤِمْن ِباْسِم  (َفالَِّذي ُيْؤِمُن ِبِه اَل ُيَداُن, َأمَّا الَِّذي اَل18: ) 3هذا في يوحنا 

 نُّوِر, أَلنَّ(َوَهَذا ُهَو اْلُحْكُم: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم, َولِكنَّ النَّاَس َأَحبُّوا الظُّْلَمَة َأْكَثَر ِمَن ال19اْبِن اهلِل اْلَوِحيِد )

 َأْعَماَلُهْم َكاَنْت ِشرِّيَرًة

فالدينونة التي سيدان بها الخاطيء ليست أعماله ألن يسوع قد دفع ثمنها, ولكنه سيدان ألنه لم يقبل هذا الحل فهو 

 سيدان على خطيئة واحدة وليست أعماله. هذه الخطيئة هي عدم قبوله ليسوع.
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أن المؤمنون مطالبون به, فهذا سببه الجهل بالكلمة. ونتائجه هي لقد تجد هناك خدام يعظون بأن الناموس موجود و 

بل هو لشعب إسرائيل وليس لنا نحن  20 - 19:  147الناموس ليس لألمم مزمور  حياة مؤمنين تائهة وضائعة. أوال 

 األمم.

ا. فهذا صراع بولس قبل ال يتكلم عن  7نعود لموضوعنا للمؤمنين : نحن األمم ال صلة لنا بالناموس. لهذا السبب رومية 

أن يولد من اهلل فلو قرأت بدايته ستجد أنه يتكلم إلى أناس يعرفون الناموس. ولكن بسبب الوعظ عن الناموس صار 

المؤمنون موهومين بأنهم مطالبين بالناموس. في حين أنه ليس لنا بل كان لشعب إسرائيل, وحتى اآلن لم يعد لهم ألنه 

 بعد يسوع وكان هذا على يد يسوع.في حد ذاته قد تم إبطاله 

 بإستفاضة في مقالة أخرى إضغط هنا لتقرأها 7لتعرف شرح رومية  

  

 الروح القدس ال يدين المؤمن بل الخاطيء

 لدَّْيُنوَنةِ َوِعْنَدَما َيِجيُء )الروح القدس( ُيَبكُِّت اْلَعاَلَم َعَلى اْلَخِطيَئِة َوَعَلى اْلِبرِّ َوَعَلى ا  8:  16يقول الكتاب يوحنا 

قد تبدو   عزيزي و عزيزتي , ال تقبل الدينونة التي تأتيك على هيئة أفكار أو مشاعر ال تقبلها بأي صورة من الصور.

الدينونة بريئة وفي صفك ولكنها هي الوظيفة لتي يتصف بها إبليس وليس اهلل, إذ طرح المشتكي )في اليوناني تأتي 

 فعلت خطيئة فعال ال تقبل الدينونة."المتهم"( نعم أقول هذا حتى ولو 

ما عليك إال أن تعترف بهذه الخطيئة. وهذا ليس ليغفر لك اآلب بل لكي ال تتألف مع طبيعة غير طبيعتك اآلن. لكن اآلب 

 ال تنقطع عالقتك به في كال األحوال سواء كنت إعترفت بالخطيئة أو ال.

َفِإنََّما ِإَلى اْلُحرِّيَِّة َقْد ُدِعيُتْم, َأيَُّها اإِلْخَوُة؛  13:  5ع الخطيئة غالطية أنا ال أدعوك للتسيب وأيضا بولس ال يدعو للتسيب م

 َأَحِدُكُم اآلَخَر َوَلِكْن اَل َتتَِّخُذوا ِمَن اْلُحرِّيَِّة َذِريَعًة إِلْرَضاِء اْلَجَسِد, َبْل ِباْلَمَحبَِّة ُكوُنوا َعِبيدًا ِفي ِخْدَمِة

إستغالل هذه الحرية التي صرنا عليها في المسيح ويسلكون بالحواس الخمسة. وقد تتعجب لو  نعم هناك من يسيئون 

قلت لك أن حتى هذا المؤمن المتسيب الذي قد يجد فرصة للسلوك بالجسد لو عرف أن حقيقته ال تفعل هذا وال تريد 

تج من روحه بل تأتيه من الخارج.... وهذا هذا وال ينتج خطيئة و أن هذه الخطيئة نتيجة أنه ال يعرف من هو وأنها ال تن

 طبيعة البر. –لو إكتشف هذا سوف يتوقف عن ما يفعله ويسلك بحقيقته  –مشروح في "بر اهلل" في األسفل 

  

 بركات العهد الجديد ليست مشروطة

ل مؤمن قد تتعجب على هذه الجملة, ولكن هذه الحقيقة الكتابية موجودة في وسط سطور العهد الجديد و ليس ك

 يدركها إال إذا كان يقرأ الكتاب بعيدا عن التأثر أو التعصب لفكر معين.
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:  28قد تجد من يعظ بأن البركات مشروطة , وهذا سببه أن البركات في العهد القديم فعال كانت مشروطة مثال تثنية 

جديد قد الوفاء بهذا الشرط. يقول الكتاب إن أطعت وصايا الرب تأتي عليك هذه البركات... . ولكن في العهد ال 1

 نعم البركات كانت مشروطة بالطاعة ولكن األخبار السارة هي أنك أنت قمت بإطاعة كل الوصايا ولم تكسرها.

 أنت صرت طائع

نعم رغم أنك لم تفعل ذلك ولكن قد قام يسوع بطاعة الناموس كامال وأعطاك هذه الحالة فصرت أنت طائع وإستبدل 

 ئة وأعطاك الطاعة التي قام بها. لذلك فصرت أنت طائع للوصية وقد قمت بتنفيذها.معك وأخذ منك الخطي

تماما مثلما تقف عند شباك الحساب في الماركت وتجد أحد األشخاص يحمل مشتريات كثيرة وثمنها كبير جدا, فتقوم 

 أنت بالحساب رغم أنك لم تشتريها.

ام بالتسديد, صاحب المشتريات أم شخص غيره فهذا ال في نظر الشباك صار الحساب مسدد وليس له دخل بمن ق

 يهم.

 هكذا حدث اإلستبدال بينك وبين يسوع أخذ حالتك وأعطاك حالته.

َفَكَما َأنَُّه ِبِعْصَياِن اإِلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثيُروَن َخاِطِئيَن,  19:  5يقول الكتاب أن ما فعله يسوع هو طاعة رومية 

 ْيضًا ِبَطاَعِة اْلَواِحِد َسُيْجَعُل اْلَكِثيُروَن َأْبَرارًا.َفَكذِلَك َأ

 ويقول الكتاب أن ما فعله يسوع بالنيابة عنا يعتبر أننا قمنا بفعله.

ضًا َعِن اْلَجِميِع, َفِإنَّ َمَحبََّة اْلَمِسيِح ُتَسْيِطُر َعَلْيَنا, َوَقْد َحَكْمَنا ِبَهَذا: َما َداَم َواِحٌد َقْد َماَت ِعَو 14:  5كورونثوس  2

 َفَمْعَنى َذِلَك َأنَّ اْلَجِميَع َماُتوا

كون يسوع مات ومتنا معه أيضا هو أطاع فأطعنا معه و قد هزم إبليس فهزمناه معه و قام من األموات فقمنا معه 

 وجلسنا معه في السماويات. (  19:  5وأطعنا الوصية )رومية 

اهلل ينظر لك هكذا و المالئكة تنظر إليك هكذا و مملكة الظلمة تنظر إليك لذلك فما فعله يسوع قمنا بفعله نحن. 

 هكذا أنك هزمتها وليس لها شيء فيك. ويتبقى أن تنظر أنت هكذا.

َوِبَما َأنَُّكْم ِصْرُتْم َأْواَلدًا ِللِه   14:   1  بطرس 1ال عجب أن الكتاب يسميك "أيها الطائع" وال يقول الذي سـيطيع. 

 َن َلُه,ُمِطيِعي

ال عجب أن الكتاب المقدس يأتي فيه كلمة طاعة ... ولكن بعد قيامة يسوع ستجد كلمة طاعة ال تأتي أبدا !! لم يأتي 

 أبدا "أطيعوا وصايا الرب" في العهد الجديد.

  

 تذكر هذه الحقيقة:
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وعطاياه  3: 1لماضي( أفسس الخطيئة لن تمنع بركة اهلل في حياتك واهلل سيظل يباركك ألن اهلل قد باركك )حدثت با

, والشرط الذي كانت تشترط به كل وصايا العهد القديم )التي صارت لنا في العهد الجديد 29:  11بال إرتجاع رومية 

 قد قمنا بتنفيذ الوصايا كلها. 4:  8هذا الشرط هو الطاعة وهو قد وفي فينا( رومية 

ال تستطيع أن تأخذ هذه البركات التي صارت متاحة لك ومن ولكن إحذر لو سلكت في الخطيئة ستوقف وتشل إيمانك ف

 حقك. ألن البركات التي هي لك ال تسقط عليك من تلقاء نفسها بل تأخذها بإيمانك.

ولكن عندما تفعل خطيئة, اهلل لن يأخذ البركات التي باركك بها أبدا وإال سيكسر قانون نفسه وليس هذا فقط بل إن 

 وع. ألنه بهذا يكون يطالب بدفع ثمن الخطيئة التي تم دفعها من خالل إبنه يسوع.فعل هذا سيقلل من عمل يس

  

 ال توجد وصية ضدك

 نعم أنت صرت هكذا صدق هذا.... الحظ لم أقل أشعر بذلك بل قلت صدق.

ا لن تخيل معي أنك ذهبت إلى جزيرة وبها أناس يعيشون عليها. ال يوجد بها قانون أو دستور يحكمهم, فلو أخطأ أحد

يحاسب وسوف لن يقف له أحدا ليمنعه ال يوجد قانون ضده. هذا وضعك في مملكة اهلل الروحية حتى ولو فعلت شيء 

 ليس هناك شيء ضدك. هذا ال يفصلك عن اهلل.

ال تتسيب في الخطيئة بل تب عن الخطيئة إن فعلت فعال خطيئة )ال توجد في الكتاب توبة إحتياطية( ولكن التوبة ليست 

 ال يغضب منك اهلل, ال أنت بار في كل األحوال ولكن دور التوبة هو إعطاء وعي لك بأن هذه ليست طبيعتك.لكي 

  

هل يمكن أن اهلل يفتتح مملكة بدون قانون؟ نعم, ألنه يأتمن من بها ألنهم سيولدون منه ويأخذون حياة اهلل في 

 أرواحهم وهذه طبيعة اهلل سيفعلونها من تلقاء طبيعتهم.

 ا وضع اهلل الناموس كان يريد أن يسمح له البشر بالدخول في حياتهم وليس إلغاظتهم.عندم

 . اآلن أنت لست عبد بل إبن. 16:  6ألن الكتاب يقول أنت عبد لمن تطيعه رومية  

ُع ِمْن َلْحِمُكْم َقْلَب اْلَحَجِر َوُأْعِطيُكْم (َوَأَهُبُكْم َقْلبًا َجِديدًا, َوَأَضُع ِفي َداِخِلُكْم ُروحًا َجِديَدًة, َوَأْنَتِز26) 27:  36حزقيال 

 (َوَأَضُع ُروِحي ِفي َداِخِلُكْم َفَأْجَعُلُكْم ُتَماِرُسوَن َفَراِئِضي َوُتِطيُعوَن َأْحَكاِمي َعاِمِليَن ِبَها27ِعَوضًا َعْنُه َقْلَب َلْحٍم )

وليس من الخارج وهذا ألنها صارت طبيعته  بهذا عندما يأخذ المؤمن طبيعة اهلل يصنع المؤمن الفرائض من نفسه

 فهو ينتج بر. فهي بالنسبة له ليست فرائض بل طبيعة.
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َسَأْجَعُل َشِريَعِتي ِفي َدَواِخِلِهْم, َوُأَدوُِّنَها َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَأُكوُن َلُهْم ِإَلهًا َوُهْم َيُكوُنوَن ِلي »َيُقوُل الرَّبُّ:  33:  31إرميا 

ِمْن َصِغيِرِهْم ِإَلى اَل َيُحضُّ ِفي َما َبْعُد ُكلُّ َواِحٍد َقِريَبُه َقاِئاًل: اْعِرِف الرَّبَّ ِإَلَهَك أَلنَُّهْم َجِميعًا َسَيْعِرُفوَنِني, (َو34َشْعبًا )

 «.َكِبيِرِهْم, أَلنِّي َسَأْصَفُح َعْن ِإْثِمِهْم َوَلْن َأْذُكَر َخَطاَياُهْم ِمْن َبْعُد

 تكون شيء دخيل على طبيعة الخطيئة التي فيهم بل ستكون طبيعتهم األساسية.أي أن الشريعة لن 

في العهد القديم كان الناموس يحاول أن يمنع الطبيعة التي بداخل مؤمني العهد القديم )الغير مولودين من اهلل( 

 ليس فيهم طبيعة البر.

 ما هو صحيح فقط. –نتج البر ولكن في العهد الجديد صار المؤمنون مولودين من اهلل وبهم طبيعة ت

 فهم ال يحتاجون إلى شيء من الخارج ليمنعهم عن الخطيئة ألن الذي في داخلهم كله صحيح.

  البراءة ... و موت يسوع 

 طبيعة البر ... و قيامة يسوع

  

 البراءة ... وموت يسوع

 هل تعلم أن موت يسوع )وليس قيامته( هو الذي أتم به حكم البراءة لك ولي؟

 ُثمَّ ُأِقيَم ِمْن َأْجِل َتْبِريِرَنا. ---الَِّذي ُأْسِلَم ِلْلَمْوِت ِمْن َأْجِل َمَعاِصيَنا  25:  4مية رو

ألنه أخذ عقاب الخطيئة بأنه مات موت روحي   لقد كان موت يسوع هو الطريقة التي بها أخذ الدين من على الخطاة. 

ي دفع الثمن بل موت يسوع. القيامة لها دور آخر هام جدا يخص وجسدي وأبدي بدال من كل العالم. القيامة ليست ه

 البر الذي يلي. ولكن ببساطة حالة البراءة تمت بموت يسوع وليس بقيامته,

هذا يشبه شخص كان سجينا وعليه دين وقام رجل كريم بأخذ العقاب عنه, وصار هذا المذنب حر من هذه اللحظة. 

عليه. أليس هذا رائعا؟ أليس هذا كافيا ؟ لقد صار المذنب بال دين وحر. أليس  غير مدان. بريء. ليس للقاضي أي شيء

 هذا كل ما يريده المذنب؟ إذا لماذا قام يسوع؟ إذا كان موته كافيا وجعلك بريء؟ إذا لماذا قام يسوع؟

ق إبليس بمعنى آخر لنتخيل معا لو كان قد مات يسوع فقط ولم يقوم, ألم يكن كافيا لكي يخرجك من قبضة وح

 عليك؟ نعم كافيا.

 ألم يتم دفع الثمن وأخذ العقاب بدال منك؟ ألست أنت حر اآلن وليس عليك دين؟ أليس هذا كافيا؟ نعم كافيا. 

ولكنه ليس تكملة الخطة والقصد اإللهي لإلنسان. ألن اهلل يريد منه أن ال يكون إنسان عادي فيما بعد. بل إبن اهلل. 

 هللويا.
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 ر لم يكن موجودا من قبل. جنس آخر من البشر ونوع آخر من المخلوقات.نوع آخر من البش

 كان عليه أن يدفع ثمن اإلنسان أوال. ثم بعد أن يحرره )بدفع ثمنه( يقتله ويأتي بشخص آخر. إعادة خلقه.

 كان عليه أن يدفع ثمن اإلنسان لكي يشتريه ويستطيع أن يفعل هذا معه.

جل الكريم بأخذ العقاب عن الشخص المذنب. و إستبدل معه الحالة فبعدها صار أي لنكمل المثل لقد قام هذا الر

المذنب بريء وصار البريء مذنب وآخذ العقاب. وعندما صار الشخص الذي كان مذنبا وصار بريئا اآلن صار حرا طليقا 

ولودا من والد الرجل فقام والد الرجل الكريم بإماتته و خلق شخص آخر غيره ليس مولودا من بشر معتاد بل صار م

 الكريم.

 ُثمَّ ُأِقيَم ِمْن َأْجِل َتْبِريِرَنا ---الَِّذي ُأْسِلَم ِلْلَمْوِت ِمْن َأْجِل َمَعاِصيَنا  25:  4رومية 

 لذا لندخل أكثر في معنى البر الذي تم بقيامة يسوع )البر = طبيعة البر(.

  

  

 بر اهلل )طبيعة البر(

 ما معنى بر اهلل؟

. أي عندما تصيب الشيء وتفعله بالطريقة الصحيحة وبالطبع  Righteousnessتعني صحيح و صائب  كلمة "بر"

 سيأتي بالنتيجة الصحيحة. كلمة "بر" تعني الطبيعة التي تنتج وتصنع الشيء بالطريقة الصحيحة.

 

لشيء ويفعله بطريقة صحيحة بال شك اهلل ال يخطيء أبدا لذلك هو إله البر, أي اإلله الذي ال يخطيء بل دائما يصيب ا

 في الميعاد الصحيح وفي المكان الصحيح.

كوننا صرنا بر اهلل فهذا يعني أن طبيعتنا صارت صحيحة وسليمة وتنتج ما هو صحيح فقط وال تنتج شيء خطأ. فلدينا 

 القدرة اإللهية لنفعل ما هو صحيح فنقول الكلمة في الوقت الصحيح ونفعل ما هو صحيح.

اصرا على األفعال فقط بل إنجاز الخطة اإللهية وتتميمها فننجز أمور اهلل على األرض. وأيضا تشمل أننا والبر ليس ق

أنه خلق اإلنسان صحيح وسليم  1نسلك في صحة إلهية وإزدهار وحماية إلهية هذا بر اهلل )صحيح( في تكوين 

ذا هو اهلل الذي يريد أن يفعل أشياء إيجابية لدى ومسدد اإلحتياج ... هذا هو صواب اهلل أي بر اهلل ظاهرا لدى البشر ه

ثمار البر أي   هو 10:  9كورونثوس  2البشر هذا هو بر اهلل. لذلك فال عجب أنر وعطاءرو إزدهار المؤمنين في رسالة 

 أفعال صحيحة. أي ثمر أرواحهم ألنهم صاروا بر اهلل. أي هذا الفعل الصحيح بر.
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تسلك في كل ما يريده لك اهلل من بركات وفي مشيئته وتفعل ما يريدك أن تفعله في  بر اهلل هو أن تفعل الصواب أي 

 مملكته.

عندما يقبل اإلنسان الخاطيء الرب يسوع مخلص وسيد على حياته, في نفس اللحظة يولد من اهلل ويعطيه اهلل طبيعة 

نَُّه ِإَذا َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح, َفُهَو َخِليَقٌة جديدة طبيعة إلهية طبيعة اهلل في إنتاج وفعل كل شيء بطريقة صحيحة : "َفِإ

)المولود من اهلل أو بمعنى آخر الذي  17:  5كو  2َجِديَدٌة: ِإنَّ اأَلْشَياَء اْلَقِديَمَة َقْد َزاَلْت, َوَها ُكلُّ َشْيٍء َقْد َصاَر َجِديدًا" 

 اخذ يسوع مخلص شخصي له(.

ليوناني مخلوق آخر ومخلوق جديد لم يكن موجودا من قبل. صنف لم يكن موجودا كلمة "خليقة الجديدة" تأتي في ا

بطرس  2في األرض من قبل. بشر إلهي أي في الظاهر إنسان بشري وفي نفس الوقت مشترك في الطبيعة اإللهية. 

 َوَتْشَتِرُكوا ِفي الطَِّبيَعِة اإِلَلِهيَِّة. 4:  1

 كيف صرنا بر اهلل نفسه ؟ 

 البر( ... وقيامة يسوع البر )طبيعة

 ُثمَّ ُأِقيَم ِمْن َأْجِل َتْبِريِرَنا ---الَِّذي ُأْسِلَم ِلْلَمْوِت ِمْن َأْجِل َمَعاِصيَنا  25:  4رومية 

عندما أقام اآلب يسوع بدأ خليقة جديدة و هذه الخليقة الجديدة هل أناس يولدون بطبيعة اهلل في روحهم مثل يسوع. 

 و أقامنا معه.في القيامة قام يسوع 

كان إبن اهلل الوحيد ولكنه لم يعد الوحيد. صار بكر بين إخوة كثيرين و له إخوة مولودين من اهلل ذاته. الرب يسوع 

أنت من  4:  4يوحنا  1و   19:  5يوحنا  1رئيسهم ولكنني أتكلم عن الطبيعة. صرنا من اهلل أي مولودين من اهلل... 

 اهلل.

(َوُهُم الَِّذيَن 13لَِّذيَن َقِبُلوُه, َأِي الَِّذيَن آَمُنوا ِباْسِمِه, َفَقْد َمَنَحُهُم اْلَحقَّ ِفي َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلِل )( َأمَّا ا12: ) 1يوحنا 

 ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم, َواَل ِمْن َرْغَبِة َجَسٍد, َواَل ِمْن َرْغَبِة َبَشٍر, َبْل ِمَن اهلِل.

ت لإلنسان العتيق الذي تم تحريره عندما صار بريء و قام يسوع بإماتته )صلبه( وخلق نوع أخر لذلك القيامة هي مو 

 من البشر وهو إنسان له طبيعة إلهية.

 و لكن كان يتحتم تحرير اإلنسان الخاطيء ودفع ثمنه لكي يكون هلل حق التصرف في اإلنسان.

ت األبدي( الذي ذاقه يسوع جعله يحق له أن يشتري ففي الفداء )الصلب والموت الروحي و الموت الجسدي والمو

 اإلنسان, و بهذا دفع ثمنه وصار اإلنسان حرا ولكنه لم يكتفي بهذا بل أماته )صلبه( ثم خلق إنسان آخر.

ِديَمَة َقْد َزاَلْت, َوَها ُكلُّ َشْيٍء (َفِإنَُّه ِإَذا َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح, َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: ِإنَّ اأَلْشَياَء اْلَق17: ) 5كورونثوس  2

 اَلَحِة(َوُكلُّ َشْيٍء ُهَو ِمْن ِعْنِد اهلِل الَِّذي َصاَلَحَنا َمَع َنْفِسِه ِباْلَمِسيِح, ُثمَّ َسلََّمَنا ِخْدَمَة َهِذِه اْلُمَص18َقْد َصاَر َجِديدًا )
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 في اليوناني تأتي مخلوق آخر. خليقة جديدة 

 أي الطبيعة القديمة أي اإلنسان القديم أي منبع الخطيئة أي اإلنسان العتيق. األشياء القديمة 

 في اليوناني تأتي بمعنى المنتهي أو الراحل أي لم يعد موجودا  قد زالت

أي لم يعد هناك ظلف متبقي للعتيق وال أي تأثير له وال أي طباع له ألنه ببساطة لم يعد   هوذا الكل قد صار جديد

 موجود فقط هو شخص آخر جديد هذا كل كينونة الشخص اآلن. الكل قد صار جديدا.موجودا و ال

نعم يوجد من يقولون أن بداخلك إنسانان جديد وعتيق. هذا غير كتابي يوجد في داخلك )أي في داخل جسدك( اآلن 

 لق فيها الجديد(إنسان واحد وهو المولود من اهلل. أين العتيق؟ مات مع يسوع في الصليب )قبل القيامة التي خ

 الحظ هذا كله حدث لك عندما قبلت يسوع وليس لك يد فيه. 

اآلية تقول: أن يسوع ُجعل خطية, في حين أن يسوع لم يفعل خطية. وكذلك نحن ُجِعلنا بر في حين أننا نحن لم نفعل أي 

اضي وأنا وأنت لم نكن موجودين بر. هذا شيء حدث لنا وليس لنا يد فيه. تماما مثلما قام آدم بإرتكاب الخطيئة في الم

ولكننا تأثرنا بها رغم أن ال ذنب لنا في فعلة أبينا الجسدي آدم أخذنا طبيعة الخطيئة وصار كل من يولد يولد باإلثم 

. هكذا البر , صرنا بر اهلل وأخذنا طبيعته البر التي ال تخطيء  5:  51مزمور   وبالخطيئة أي بطبيعة الخطيئة يحبل به

 دخل.بدون أي 

عندما أخطأ آدم جعل كل الذين بعده خطاة ألنهم ورثوها كنسله, رغم أن ليس لهم يد في خطيئته ولم يفعلوها  

ولدوا بها صاروا كذلك نتيجة لفعلة آدم الذي سبقهم فقد فعلها بالنيابة   معه ولكنهم ُأعِتبروا قد فعلوها من خالله.

 عنهم.

كل الذين سيولودون من اهلل بعده, ونفس التطبيق على آدم األول كذلك  هكذا البر, يسوع فعل شيء واحد أثر على 

على آدم اآلخير أي يسوع, فقد فعل شيء واحد وهو الفداء أطاع فيه اهلل فجعل كل الذين بعده أبرار نتيجة لفعله 

ة عنهم ليس ورغم أن ليس لهم يد فيها وليس لهم أي تدخل فيها. ولدوا بها وصاروا هكذا. لكنه فعلها بالنياب

 لهم دور فيها لكنهم صاروا كذلك.

في البداية يقتنعون بأن كل شخص ولد باإلثم ألن آدم أثر  العجيب عندما تقدم هذا الحق لبعض المؤمنين يجادلون. 

على كل الناس الذين بعده, وعندما تقول للمؤمن أن يسوع أثر على الذين بعده وجعل كل الذين بعده أبرارا ال 

لماذا؟ ألنهم لم يسمعونها توعظ وتعلم لهم فال يعرفون ذلك. نحتاج أن نشبع الناس بهذه الحقيقة  !!! يصدقونها!!

العظيمة وبعدها نبدأ بتنظيم المؤمنون الروحيين في الخدمات, لماذا ؟ ألن هذا الحق سيقيم كل المؤمنين الذين عاشوا 

 .موهومين بأنهم الزالوا خطاة وال يدركون أنهم صاروا أبرار

رغم أن المؤمنون متساوون في البر لكنهم ليسوا متساوين في إدراك ذلك البر الذين صاروا عليه. فستجد من يدرك  

 ومن ال يدرك. وبالطبع القانون الكتابي أنك ستمتلك في العيان ما تراه بعينيك الروحية.
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لى إدراك هويتهم الروحية إذا تعاونوا أنصح هؤالء المجادلون بإختبار المليء بالروح ألن الروح القدس سيساعدهم ع

 معه.

 السر يكمن فيما تراه.

 سر التغير ... النظر للمرآة

ِإَلى َمْجٍد َوَنْحُن َجِميعًا ِفيَما َنْنُظُر ِإَلى َمْجِد الرَّبِّ ِبُوُجوٍه َكاْلِمْرآِة اَل ِحَجاَب َعَلْيَها, َنَتَجلَّى ِمْن َمْجٍد  18:  3كورونثوس  2 

 الصُّوَرَة اْلَواِحَدَة َعْيَنَها, َوَذِلَك ِبِفْعِل الرَّبِّ الرُّوِح. ِلُنَشاِبَه

 أي عندما تنظر للشيء ستتغير إليه. هذا قانون هام جدا.

عندما تنظر في المرآة بال شك ستجد إنعكاس لصورتك وليس صورة شخص آخر. إذا عندما أتكلم عن ما في المرآة  

 يس شخص أخر.فهذا يعني أنني أتكلم عنك أنت ول

فمن المتوقع أننا نرى وجوه أنفسنا. ولكن الروح   و"نحن ناظرين في مرآة" 18:  3كورونثوس  2لذلك عندما يقول في 

 القدس إستبدل هذا وقال نرى مجد الرب... مجد الرب أي نحن أننا مجد الرب اآلن.

الذين دعاهم أيضا مجدهم.  30:  8 ولو لم ترى نفسك بعكس ذلك سوف لن تتغير في العيان إلى حقيقتك. رومية

 ِإنِّي َأْعَطْيُتُهُم اْلَمْجَد الَِّذي َأْعَطْيَتِني, 22:  17هذا أنت وأنتي. يوحنا 

نعم يوجد روعة في داخلك في مجد في روحك ولكي يصير في الخارج أي واقعا تعيشه, عليك أن ترى هذا المجد 

 والروعة بعينيك الروحية. تراه في روحك.

 راه؟ ماهي المرآة التي ستستخدمها لترى المجد الذي بداخلك؟؟وكيف ت

 كلمة اهلل , هي الوحيدة التي ستريك الروعة التي في داخلك.

ما ستراه ستكونه. لألسف عندما تنظر لنفسك حسب ما يقوله الناس عنك أو والديك عنك أو حسب ما قاله قائدك 

تك بأنك فاشل ومريض ومحطم.... كل هذا لو إستمررت في الروحي عنك أو حسب ما يكذب عليك إبليس في خياال

 النظر إليه في خيالك ستكونه.

ما يعظ به الكثيرون خطأ والذي أسميه وعظ الدينونة يزيد الناس سوءا وال يصلح شيء بل يخربه. حتى ولو كان الواعظ 

لمسيح بسبب توبيخه ألن الكتاب يستشهد بآيات كتابية كثيرة. ولكن هذا ليس صحيحا. لن تجد أن الخاطيء سيقبل ا

 يقول أن لطف اهلل وليس التوبيخ وليس العنف الذي يقتاد الناس للتوبة

وأيضا المؤمن سوف لن يعدل طريقه بالتوبيخ, بل لو إستخدمت المرآة , أي كلمة اهلل بكشف ما في داخل هذا المؤمن 

 ن مجد وروعة سيخرج ويصير واقعا.وإستفضت في هذا لصار هذا المؤمن على حقيقته أي ما في داخله م
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جعلت الكثيرون يسلكون منخدعون في هويتهم. في   7والمعرفة الكتابية الخاطئة بسبب التفسير الخاطيء لرومية 

يتكلم عن بولس قبل اإليمان وهذا موجود في مقالة مستقلة. ولكن ما أريد لفت إنتباهك له هو أن  7حين أن رومية 

 ناس تتحفز للخطيئة لتفعلها وليس أن تتوقف عنها.شرح هذا اإلصحاح جعل ال

 أرفض أن تعرف نفسك من الخارج 

قال الرسول بولس أنه قرر أن ال يعرف إنسانا من الخارج بل من الداخل فقط. لماذا؟ ألنه لو عرف اإلنسان من الخارج 

ن اهلل. فقرر بولس أن ال ينظر سينخدع, ألن اإلنسان الداخلي هو الحقيقي. اإلنسان الداخلي هو روحك المولودة م

 لآلخرين من الخارج.

َفًة َبَشِريًَّة, ِإَذْن, َنْحُن ُمْنُذ اآلَن اَل َنْعِرُف َأَحدًا َمْعِرَفًة َبَشِريًَّة. َوَلِكْن ِإْن ُكنَّا َقْد َعَرْفَنا اْلَمِسيَح َمْعرِ  16:   5كورونثوس  2

 َفَنْحُن اآلَن اَل َنْعِرُفُه َهَكَذا َبْعُد

 اْلَجَسِد, َلِكِن اآلَن اَل ترجمة أخرى تقول: ِإذًا َنْحُن ِمَن اآلَن اَل َنْعِرُف َأَحدًا َحَسَب اْلَجَسِد. َوِإْن ُكنَّا َقْد َعَرْفَنا اْلَمِسيَح َحَسَب

 َنْعِرُفُه َبْعُد.

وليس فيه أي عيب و  أي قرر بولس أن ال ينظر لسلوكهم أو كالمهم, ألن الحقيقي في داخلهم هو مجد اهلل ورائع 

يحتوي قوة خارقة للطبيعي. أضاف بولس ألنه حتى ال يعرف يسوع من الخارج ألنه عندما فعل ذلك )قبل قبوله المسيح( 

اهلل. فقال أنه فعل  -ظن أن يسوع شخص عادي لديه رأس ويدين وقدمين, ولم ينظر في داخل يسوع أي يسوع اإللهي 

أ ثانية فقرر أن ينظر لروح كل مؤمن ويتعامل معهم بحقيقتهم بغض النظر عن ذلك في الماضي ولن يفعل هذا الخط

فقد كان يعرف بولس أن اإلنسان الداخلي لكل مؤمن ومؤمنة صار مجد اهلل وإلهي. وعرف بولس أنه لو  خارجهم. 

إكتشاف فعل ذلك وتعامل مع الناس من هذا المنطلق سيساعدهم لمعرفة حقيقتهم وليس توبيخهم بل يساعدهم ب

 ما تقوله الكلمة عنهم.

 لذا أشجعك أن تنظر لنفسك من الداخل من خالل كلمة اهلل. فأنت بر هذه حقيقتك. أنت صرت مخلوق آخر.

مخلوق عالي مولود من اهلل لم يعد فيك حياة البشر العادية, بل طبيعة إلهية وجينات إلهية ليست كالتي أخذتها من 

 صورتك الحقيقية: والديك. أنظر معي في المرآة على

(َوُهُم الَِّذيَن ُوِلُدوا 13َأمَّا الَِّذيَن َقِبُلوُه, َأِي الَِّذيَن آَمُنوا ِباْسِمِه, َفَقْد َمَنَحُهُم اْلَحقَّ ِفي َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلِل ) 12:  1يوحنا 

 , َبْل ِمَن اهلِل.َلْيَس ِمْن َدٍم, َواَل ِمْن َرْغَبِة َجَسٍد, َواَل ِمْن َرْغَبِة َبَشٍر

أنت مولود من اهلل هذا أنت . لماذا يصدق المؤمنون األفالم الخيالية التي تسرد أحداث فيها شخص ذهب إلى الفضاء و 

هو هناك يسكنه كائن فضائي ويعود لألرض من المنظر الخارجي كما هو ولكن هذا الكائن الذي فيه غير مرئي ويبدأ 

 رية.بإظهار قوات تفوق القوات البش
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لماذا يصدق المؤمنون )المفترض أنهم سالكين باإليمان( هذا وال يصدقون الحق الكتابي أنهم لم يسكنوا بل صاروا 

 مخلوقات أخرى. مجدا هللويا.

  

بعد أنك ولدت من اهلل صرت وصرتي بر اهلل نفسه أي جوهر اهلل نفسه. قادر على فعل الصواب كطبيعتك. ولم يعد 

 للخطأ بل صار فيك القدرة لفعل الصواب. موجودا لديك فقط رفض

بذلك نحن أخذنا طبيعة اهلل التي ال تخطئ وصرنا بر اهلل نفسه. المرض والفقر والحزن والفشل هي كلها أخطاء  

وليست بر )صواب(. ألن اهلل لم يضعهم في خليقته من األساس. لو كانوا جزًء من طبيعته لكان اهلل خلقهم كمكون 

حواء وغريزة لمحبة المرض والفقر ولكان هذا من مكونات جنة عدن. لكن اهلل لم يفعل ذلك. من مكونات آدم و

 وهذه كلها لعنات أتت بسبب أثار خطيئة أدم.

يقول أنهم سيملكون في  17:  5فكم بالحري أثار بر اهلل الذي منحه يسوع وأثاره على من يؤمنون به؟؟!!! رومية 

على ظروف الحياة أصحاء مشفيين أغنياء محميين بيد اهلل. هذا سببه العطية  هذه الحياة كملوك غالبين منتصرين

 المجانية للبر:

 (َفَما َداَم اْلَمْوُت ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد, َقْد َمَلَك ِبَذِلَك اْلَواِحِد,... هذه أثار أدم األول17)

 اْلَمجَّاِنيََّة.  اْلَمِسيِح اْلَواِحِد ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النِّْعَمِة َوَعِطيََّة اْلِبرِّ َفَكْم ِباأَلْحَرى َيْمِلُك ِفي اْلَحَياِة ِبَيُسوَع 

إذا عبارة "بر اهلل": تعنى طبيعة اهلل نفسها أي القدرة على فعل الصواب وهذا ما أخذناه من اهلل وصرنا عليه بعد 

ن ال يد لنا فيها كما فعل آدم خطية قد أثرت على ما يليه من بشر هكذا فعل الميالد الثاني بسبب ما فعله يسوع رغم أ

 آدم األخير أي يسوع طاعة واحدة ليجعل كل الذي بعده )الذين سيولدون من اهلل( أبرار.

  

 "بر اهلل" وليس "بار في اهلل"

 َخِطيَئًة أَلْجِلَنا, ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ اهلِل ِفيِه.(َفِإنَّ الَِّذي َلْم َيْعِرْف َخِطيَئًة, َجَعَلُه اهلُل 21: ) 5كورونثوس  2

 الحظ لم يقل صرنا أبرار في اهلل, بل يقول بر اهلل ذاته. أي أنت مصدر للبر أخذت الطبيعة في روحك.

كثيرا ما تجد المؤمنون يقتبسون اآليات وال يفهمونها وألنهم ال يصدقونها يبدأون في تخفيف معناها حتى ال 

 نها.يواجهو

 "منزوع الدسم" وبين كلمة   هناك فرق من أن هذا الطعام "خالي من الدسم"

 خالي من الدسم أي أنه من األساس ليس فيه دسم
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 أما منزوع الدسم تعني أنه كان به دسم ولكن تم إنتزاعه.

  

قول البعض قام هكذا أنت ولدت لتكون بر اهلل ولست خاطيء وتم تصليحك. أي لم ينزع اهلل منك الخطيئة )كما ي

 بتنظيفك( ووضع روحه فيك بل قد تم ميالدك من اهلل وموت الروح التي كانت تخطيء.

(َمَع 20َقْد ُمتُّ َعِن الشَِّريَعِة, ِلَكْي َأْحَيا ِللِه ) 19:  2الذي كان خاطيء فيك قد مات وأنت اآلن شخص آخر. غالطية  

يَماِن ِفي ا َأَنا َبِل اْلَمِسيُح َيْحَيا ِفيَّ. َأمَّا اْلَحَياُة الَِّتي َأْحَياَها اآلَن ِفي اْلَجَسِد, َفِإنََّما َأْحَياَها ِباإِلاْلَمِسيِح ُصِلْبُت, َوِفيَما َبْعُد اَل َأْحَي

 ابِن اهلِل, الَِّذي َأَحبَِّني َوَبَذَل َنْفَسُه َعنِّي

 ما تعني بأن يسوع صلب أي مات.مع المسيح صلبت هذا عن اإلنسان العتيق. وصلبت معناها مات. تماما ك 

فما أحياه اآلن هو حياة اهلل ألنه صار شخص آخر غير الذي مات. فهنا يعني اإلنسان الجديد. فهو يعيش في داخل 

 جسده الذي في كل األحوال كما هو.

بدأ من جديد ال الميالد الثاني ليس بداية جديدة كم يعرفه البعض خطأ ويقولون : أن ما بداخلك كما هو لم يتغير فقط 

 وألف ال.

قبول المسيح هو خلق من جديد و ليس بداية جديد فقط, بل اإلنسان الذي قبل المسيح يموت عندما يقبل المسيح ويأتي 

 إنسان غيره مولود من اهلل.

عندما تقبل يسوع لن تشعر بهذا في جسدك ألنه يحدث في روحك. وجسدك يبقى كما هو إذا كان رفيعا سيبقى كما 

رفيعا. ولن يغمى عليك ولكن في روحك يتم اآلتي : يأخذ اهلل الطبيعة القديمة )اإلنسان العتيق( ألنه صلب مع هو 

يسوع. ويولدك منه شخصيا. فهذا شخص آخر و ستجد ذهنك متذكرا أشياء قبل وبعد قبولك المسيح ولكن هذا فقط 

 لحظة وليس لها ماضي.ذهنك ولكن روحك الجديدة المولودة من اهلل لم تعيش إال هذه ال

كلمة "بار في اهلل" دائما يقصد بها من يستخدمونها )في بطن معناها( أنك في حد ذاتك سيء وخاطيء لكن تم 

 غفران خطاياك في المسيح.

وهذا خطأ . يمكن قبول هذا في حالة واحدة فقط : لو كان المعني بها الخاطيء بعد موت يسوع و قبل القيامة )أي 

لجديدة(. ألنه اإلنسان هنا خاطيء تم تبرئته صار بريء كما شرحت سابقا, ولكن لم يتوقف الفداء عند قبل الخليقة ا

موت يسوع حيث دفع ثمن خطاياك ومت مع المسيح بل ما حدث بعدها هو القيامة التي تم خلق هذا اإلنسان الجديد إبن 

جديد غير قابل للفشل أو المرض أو الخطأ. قد اهلل وهو أعلى من كل ممكلة الظلمة وليس فيه شر أو ظالم. مخلوق 

 يسلك كإنسان عادي. ولكن لو نمى ما في داخله من مجد وروعة وعظمة سيظهر روعته.

 أفضل من أفضل أنبياء العهد القديم
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ال تتعجب فقد قال يسوع هذا بكل وضوح. فكونك مولود من اهلل فأنت أفضل من أفضل أنبياء العهد القديم. فهو  

 مولود من اهلل ولم يسكن فيه الروح القدس.لم يكن 

 11 - 7:  11نعرف هذا عندما قال الرب يسوع عن يوحنا المعمدان هذا التقرير في متى 

اْلَبرِّيَِّة ِلَتَرْوا؟....... َماَذا َخَرْجُتْم ِإَلى »(َوَما ِإِن اْنَصَرَف َتاَلِميُذ ُيوَحنَّا, َحتَّى َأَخَذ َيُسوُع َيَتَحدَُّث ِإَلى اْلُجُموِع َعْن ُيوَحنَّا: 7)

(َفَهَذا ُهَو الَِّذي ُكِتَب َعْنُه: َها ِإنِّي ُمْرِسٌل ُقدَّاَمَك 10(ِإَذْن, َماَذا َخَرْجُتْم ِلَتَرْوا؟ َأَنِبّيًا؟ َنَعْم, َأُقوُل َلُكْم, َوَأْعَظَم ِمْن َنِبيٍَّ. )9)

َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َلْم َيْظَهْر َبْيَن َمْن َوَلَدْتُهْم النَِّساُء َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن.  (اْلَحق11ََّرُسوِلي الَِّذي ُيَمهُِّد َلَك َطِريَقَك )

 َوَلِكنَّ اأَلْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنهُ 

ُدُكْم ِباْلَماِء أَلْجِل التَّْوَبِة, َولِكنَّ اآلِتَي َأَنا ُأَعمِّ  11:  3هذا يوحنا المعمدان وهو نفسه الذي قال يوما اآلتي في متى 

 َبْعِدي ُهَو َأْقَدُر ِمنِّي, َوَأَنا اَل َأْسَتِحقُّ َأْن َأْحِمَل ِحَذاَءُه.

وهذا النبي قال عنه يسوع أنه أفضل من كل أنبياء العهد القديم مثل موسى وإيليا وداود ....بل وقال أنه أعظم من نبي 

 ضخم وهو أنه من بين كل من ولدوا على األرض من النساء هو أعظم منهم جميعا.وقال شيء أ

 وهذا ألن مهمته كانت أعظم وهو فعال الوحيد الذي إمتأل بالروح القدس من بطن أمه. 

ولكن في ذات الوقت قال يسوع جملة في نهاية الحديث عن يوحنا المعمدان ليوجه نظر الناس على الخليقة الجديدة 

 11 - 7:  11أنها أعظم من أعظم إنسان. متى وكيف 

َلِكنَّ اأَلْصَغَر ِفي َمَلُكوِت (اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َلْم َيْظَهْر َبْيَن َمْن َوَلَدْتُهْم النَِّساُء َأْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن. َو11....)

 السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنهُ 

في ملكوت اهلل الذي هو ملكوت األبرار سيكون أعظم من يوحنا المعمدان.!!!! أي نستطيع أن أي أقل واحد وواحدة 

 نقول أن المولود من اهلل أعم من أعظم إنسان وأعظم نبي.

 هللويا أنت جنس مختار وكهنوت ملوكي وأمة مقدسة وشعب خاص مختلف عن باقي الشعوب.

  

 إبن وإبنة اهلل

 ْلَباِقَيِة ِإَلى اأَلَبِد"َقْد ُوِلْدُتْم ِواَلَدًة َثاِنَيًة اَل ِمْن َزْرٍع َبَشِريٍَّ َيْفَنى, َبْل ِممَّا اَل َيْفَنى: ِبَكِلَمِة اهلِل اْلَحيَِّة ا "َفَأْنُتْم 23:  1:  1بط 1 

ا " أي حيوان منوي أي إننSPERMالحظ في اآلية السابقة تأتى كلمة "زرع بشرى" وتعنى في اللغة اليونانية سبيرم "

 هو كلمة اهلل.  ماخوذين من طبيعة وصفات اهلل نفسه. وفي نفس اآلية يقول أن هذا الـ سبيرم

ِ  9: ) 3يوحنا  1وجائت نفس الكلمة في اليوناني أيضا في  (َفُكلُّ َمْوُلوٍد ِمَن اهلِل, اَل ُيَماِرُس اْلَخِطيَئَة, أَلنَّ زرع اهلِل َصاَر

 ْسَتِطيُع َأْن ُيَماِرَس اْلَخِطيَئَة, أَلنَُّه َمْوُلوٌد ِمَن اهلِل.َثاِبَتًا ِفيِه. َبْل ِإنَُّه اَل َي
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 .  Spermزرع اهلل في هذه اآلية تأتي بنفس الكلمة في اليوناني سبيرم 

فالميالد الثاني الذي قد خففه الناس ليس بداية جديدة بل هو ميالد حرفي يحدث في روح اإلنسان. فيموت الروح القديم 

 َوَتْشَتِرُكوا ِفي الطَِّبيَعِة اإِلَلِهيَّةِ  4:  1بطرس  2 حرفيا فيصير لديه نفس طبيعة اهلل وجيناته. ويولد من اهلل

 والعبودية . ال يمكن أن يدرك مؤمن هذا الكالم وينضج فيه ويستمر في الخطيئة

 ...هل تعلم أنك ال يمكن أن تستعبد للخطيئة ال يمكن أن تفشل ال يمكن أن ال تسطيع كل شيء 

 فأنت تستطيع كل شيء وقادر على كل شيء أنت صحة فقط ونجاح فقط وأنت حر فقط. هذا أنت.

(َأمَّا الَِّذيَن َقِبُلوُه, َأِي الَِّذيَن آَمُنوا ِباْسِمِه, َفَقْد َمَنَحُهُم اْلَحقَّ 12: ) 1يوحنا  لتصيح هللويا . شكرا لما فعله يسوع معنا. 

 (َوُهُم الَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم, َواَل ِمْن َرْغَبِة َجَسٍد, َواَل ِمْن َرْغَبِة َبَشٍر, َبْل ِمَن اهلِل.13اهلِل ) ِفي َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد

 مجدا للرب. مولود من اهلل.

 إنسان ال يخطيء أبدا !!!!!!!!!!!!!!!! 

 ا ِفي النُّوِر ِفْعاًل َواَل َشْيَء ُيْسِقُطهُ َفالَِّذي ُيِحبُّ ِإْخَوَتُه, ُهَو الَِّذي َيْحَي 10:  2يوحنا  1

  

ِ  َثاِبَتًا ِفيِه. َبْل ِإنَُّه اَل َيْسَتِطيُع َأْن ُيَم  9:  3يوحنا  1 اِرَس اْلَخِطيَئَة, أَلنَُّه َفُكلُّ َمْوُلوٍد ِمَن اهلِل, اَل  ُيَخِطيء, , أَلنَّ زرع اهلِل َصاَر

ُكلُّ َمْن ُهَو َمْوُلوٌد ِمَن اهلِل اَل َيْفَعُل َخِطيًَّة, أَلنَّ َزْرَعُه َيْثُبُت ِفيِه, َواَل َيْسَتِطيُع َأْن   ل :َمْوُلوٌد ِمَن اهلِل. )ترجمة أخرى تقو

 ُيْخِطَئ أَلنَُّه َمْوُلوٌد ِمَن اهلِل.)

َمِلّيًا َأنَّ اهلَل َقْد َدَعاُكْم َواْخَتاَرُكْم َحّقًا. َفِإنَُّكْم, ِإْن َفَأْحَرى ِبُكْم ِإَذْن, َأيَُّها اإِلْخَوُة, َأْن َتْجَتِهُدوا ِلُتْثِبُتوا َع  10:  3بطرس  2 

 َفَعْلُتْم َهَذا, َلْن َتْسُقُطوا َأَبدًا

دائما يقف أمام هذه اآليات الخدام وعلماء الكتاب عاجزين عن فهمها أو إستيعابها ويبدأون بوضع تفاسير أخرى لما 

كلة في عدم فهم هذه اآليات في عدم معرفة التعريف الصحيح الكتابي للخطيئة تقوله هذه اآليات الصريحة. والمش

, لذلك سأعرف الخطيئة ثم أشرح هذه اآليات التي ال تحتاج شرح ألنها صريحة. والناس تصدم ألنها تواجه واقع مختلف 

كس ذلك. هيا لنعرف ما عن ما تقوله هذه اآليات فهم ينظرون لحياتهم و يجدون أنهم يخطئون ولكن اآليات تقول ع

 يقوله الكتاب ونواجه هذه اآليات.

إن تعريف الخطيئة يختلف بين العهد القديم والجديد. وهذا ألن في العهد القديم كان الناموس موجودا وهو كان 

 ليس لنا نحن األمم أما في العهد الجديد لم يعد الناموس موجودا.

 عن الهدف, عدم إصابة الهدف المطلوب.ولكن كلمة الخطيئة في اليوناني هي: الحياد 
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 و هي طبيعة وليست أفعال. أي ينتجها الشخص عمدا وليس سهوا. أي يريد بمليء إرادته.

 إذا حسب "الهدف" الذي سيتم الحياد عنه هو الذي سيترتب عليه التعريف.

 تميمه.تعريف الخطيئة بالنسبة للعهد القديم : هي عدم إتمام الناموس الذي كان هدفا يجب ت

ُكْنُت أَلْعِرَف  ِإَذْن, َماَذا َنُقوُل؟ َهِل الشَِّريَعُة َخِطيَئٌة؟ َحاَشا! َولِكنِّي َما َعَرْفُت اْلَخِطيَئَة ِإالَّ ِبالشَِّريَعِة. َفَما 7:  7رومية 

 «اَل َتْشَتِه!»الشَّْهَوَة َلْواَل َقوُل الشَِّريَعِة: 

 ن الناموس تم إنتهاء العمل به على يد يسوع:ولكن في العهد الجديد التعريف يختلف أل 

هي عدم السلوك بطبيعتك التي صارت تنتج صواب فقط, وهذا هو عدم  تعريف الخطيئة بالنسبة للعهد الجديد : 

 السلوك بالمحبة واإليمان.

أن النظرة  لنرى من الكتاب في العهد الجديد تعريف الخطيئة. ستجد 6:  5أو اإليمان الذي يعمل بالمحبة غالطية 

 إختلفت عن كسر الناموس.

 َفَمْن َيْعِرْف َأْن َيْعَمَل الصََّواَب, َواَل َيْعَمُلُه, َفِإنَّ َذِلَك ُيْحَسُب َلُه َخِطيَئًة. 17:  4يعقوب   

 ُكلُّ َما اَل َيْصُدُر َعِن اإِليَماِن, َفُهَو َخِطيَئٌة.َوَأمَّا َمْن َيُشكُّ, َفِإَذا َأَكَل ُيْحَكُم َعَلْيِه, أَلنَّ َذِلَك َلْيَس َعْن ِإيَماٍن. وَ  23:  8رومية 

 َوِصيًَّة َجِديَدًة َأَنا ُأْعِطيُكْم: َأِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضًا, َكَما َأْحَبْبُتُكْم َأَنا, ُتِحبُّوَن َبْعُضُكمْ  34:  13يوحنا 

 وَن َأْن َتْعَمُلوا َشَهَواِت َأِبيُكْم.ِإنَُّكْم َأْواَلُد َأِبيُكْم ِإْبِليَس, َوَتْرَغُب 44:  8يوحنا 

إذا الخطيئة في العهد الجديد مرتبطة بطبيعة من ولدت منه روحيا. فأنت مولود من اهلل فشهوات أبيك ستريد أن 

 تعمل. أي طبيعة أبيك ستعمل.

 الطبيعة ليست هي األفعال

ست دخيله عليه كما كان في العهد القديم في العهد الجديد صارت الخليقة الجديدة في داخله الناموس كطبيعة لي

 بل صارت هي نفسه. فهو ال يحاول أن يعيشها بل هي طبيعته.

ْعِطيُكْم (َوَأَهُبُكْم َقْلبًا َجِديدًا, َوَأَضُع ِفي َداِخِلُكْم ُروحًا َجِديَدًة, َوَأْنَتِزُع ِمْن َلْحِمُكْم َقْلَب اْلَحَجِر َوُأ26) 27:  36حزقيال 

 (َوَأَضُع ُروِحي ِفي َداِخِلُكْم َفَأْجَعُلُكْم ُتَماِرُسوَن َفَراِئِضي َوُتِطيُعوَن َأْحَكاِمي َعاِمِليَن ِبَها27ُه َقْلَب َلْحٍم )ِعَوضًا َعْن

بهذا عندما يأخذ المؤمن طبيعة اهلل يصنع المؤمن الفرائض من نفسه وليس من الخارج ولكن ألنها صارت طبيعته 

 بة له ليست فرائض بل طبيعة.فهو ينتج بر. فهي بالنس

 كان في العهد القديم يريد أن يفعل شيء دخيل عليه. في داخله خطيئة وفي الخارج الوصية.
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 ولكن في العهد الجديد صارت الطبيعة الداخلية بر. فهو يفعله ليس كفريضة بل كطبيعة.

وس. وجاء يسوع وأخذ العقاب بدال منه, كان المؤمن سجين مديونا ومحكوم عليه باإلعدام بسبب خطاياه وتعديه للنام

فصار حرا طليقا من يد إبليس الذي وجد فرصة لتعديه الناموس فأسره, لم يكتفى بهذا بل أماته اهلل مع يسوع, وخلق 

شخص آخر في داخله الشريعة كطبيعته. أي صار القاضي ذاته. من السجن واإلعدام إلى منصب قاضي. صارت 

 طبيعته.

ِإنَُّكْم َأْواَلُد َأِبيُكْم ِإْبِليَس, َوَتْرَغُبوَن َأْن َتْعَمُلوا َشَهَواِت  44:  8في يوحنا   من اآلية التي جاءت ستفهم معنى هذا 

 َأِبيُكْم.

قال يسوع هذا عندما كانوا سيرجمونه فلو سألنا أحد األشخاص الذين كانوا سيرجمون يسوع وقلنا له : "هل تريد أن 

 تقتل يسوع بكل قلبك ؟

 نعم! أريد بكل قلبي.  رد :سي

ثم نسأله : هل هناك صراع في داخلك بأن تضربه أو ال تضربه؟ أي هل يوجد تردد في داخلك بأن ال تضربه أم تريد 

 ضربه بكل قلبك وعزمك؟

 سيرد: ال. ال يوجد صراع , أريد أن أضربه بكل قلبي"

  

لنا األمر الخفي الداخلي, وهو أن هذه طبيعة هل تعلم لماذا كانوا يريدون رجم يسوع بكل قلبهم؟ يسوع قال 

 روحهم التي أخذوها من الذي ولدوا منه. فيوجد إنتاج في أرواحهم للخطيئة.

 هكذا العكس صحيح. من ولد من اهلل سيجد أن شهوات أبيه يريد أن يعمل بكل عزمه وبكل إرادته. وبدون تردد.

ير على أطرافك األربع أي قدميك ويديك؟ أم تريد أن تسير هل تجد صعوبة في السير على قدميك؟ هل تريد أن تس 

 على قدميك فقط؟

هذا ألن في جسدك شفرة جينية وطبيعة في تكوينك تعطيك الرغبة في السير على قدميك فقط. وبكل سالسه وبدون 

 أي صراع. ألن هذه طبيعتك.

 ت أفعال.إذا البر )الفعل والقول الصحيح( هو طبيعة و الخطيئة أيضا طبيعة وليس

إذا كان الوضع هكذا إذا فلماذا المؤمنون يخطئون؟ ولعلك تسأل لماذا تجد مؤمنون يريدون أن يفعلوا الخطيئة  

 بإرادتهم؟
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 أين المشكلة؟

المشكلة ببساطة تكمن في عدم معرفة المؤمنين بهويتهم الحقيقية. لم يسمعوا أخبارا سارة تقول أنهم بر اهلل. بل 

 سنين عديدة أنهم خطاة وهذا ما كانوا ينظرون إليه, والنتيجة أنهم تغيروا إليه.على العكس سمعوا ل

ولكن هل هم مؤمنون؟ نعم هم مؤمنون. وما يثبت لك أنهم مؤمنون حقيقيون؟ ألنهم سلكوا باإليمان في قبولهم 

 المسيح في يوم من األيام. ولم يجدوا من يعطيهم طعام صحيح غير مغشوش.

 المشكلة تم حلها.

 في العهد القديم كانت المشكلة في روح اإلنسان الذي نسميه نحن بالنسبة إلينا العتيق.

يقول بولس متكلما عن نفسه وقتما كان يعيش تحت الناموس أي عندما لم يكن قد قبل المسيح. أن المشكلة ليست 

 في الناموس. المشكلة في روح اإلنسان التي تنتج الخطيئة.

ْلَخِطيَئَة )أي طبيعتي الساكنة في أي روحي(, ِإِذ اْسَتَغلَِّت اْلَوِصيََّة, َخَدَعْتِني َوَقَتَلْتِني ِبَها َفِإنَّ ا 11:  7رومية 

 (َفالشَِّريَعُة ِإَذْن ُمَقدََّسٌة, َواْلَوِصيَُّة ُمَقدََّسٌة َوَعاِدَلٌة َوَصاِلَحٌة أي أن الوصية ليست المشكلة بل طبيعتي.12)

 يمتلك نفس ويسكن في جسد. اإلنسان هو كائن روحي 

 أمن روح اإلنسان أم من النفس أم من الجسد؟  ولكن من أي منهم تنتج الخطيئة في الخاطيء ؟ 

َفِإنَُّه  21:  7يرد الرب يسوع ويقول من روح اإلنسان تخرج وتنبع الخطيئة, وليس من نفسه وليس من جسده. مرقس 

(الزَِّنى, الطََّمُع, اْلُخْبُث, اْلِخَداُع, اْلَعَهاَرُة, 22ْنُبُع اأَلْفَكاُر الشِّرِّيَرُة, اْلِفْسُق, السَِّرَقُة, اْلَقْتُل )ِمَن الدَّاِخِل, ِمْن ُقُلوِب النَّاِس, َت

اِخِل اإِلْنَساِن )أي طبيعتهم (َهِذِه اأُلُموُر الشِّرِّيَرُة ُكلَُّها َتْنُبُع ِمْن َد23اْلَعْيُن الشِّرِّيَرُة, التَّْجِديُف, اْلِكْبِرَياُء, اْلَحَماَقة )

 وبإرادتهم هذه ليست بتدخل من إبليس بل بإرادتهم يريدون أن يفعلون مشيئة و رغبات والدهم(

قلب اإلنسان في الكتاب المقدس تعني روح اإلنسان. إذا من روح اإلنسان المولود من إبليس أي الذي لم يولد من اهلل من 

 روحه يخرج الشر.

منبع الشر أما النفس فهي تتلقى معلومات من الحواس الخمسة و الشر المحيط   الغير مولودة في روح اإلنسان

 وتغذي الروح والجسد يخرج األفعال للعلن.

 ولكن الجسد )أي الحواس الخمسة( ال ينتج شر في حد ذاته. والنفس أيضا ال تنتج شر في حد ذاتها, إذا

 إذا لنغير هذا اإلنسان يجب تغير روحه.

كن المؤمن في العهد الجديد قد مات اإلنسان العتيق ولم يعد موجودا والكل صار جديدا. أي ال يوجد حتى أثر ول 

 لإلنسان العتيق.
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 في داخل كل مؤمن ومؤمنة روعة. ولكنه ال يعرف هذا إال إذا رأها في الكلمة. وهذا دور المعلم في الكنيسة.

  

 البر طبيعة وليس أفعال ولكنه ينتج أفعال.

 لماذا البار قد يخطئ؟؟

َنا ِعْنَد اآلِب َشِفيٌع َيا َأْواَلِدي الصَِّغاَر, َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َهِذِه اأُلُموَر ِلَكْي اَل ُتْخِطُئوا. َولِكْن, ِإْن َأْخَطَأ َأَحُدُكْم, َفَل 1:  2يوحنا  1

 ُهَو َيُسوُع اْلَمِسيُح اْلَبارُّ.

 أنه ال يخطيء. وإن حدث هذا فهناك حل.الحظ يقول وإن أخطأ أي أن الطبيعي  

لذلك قد يخطيء البار رغم أنه بر, ألنه لم ينمي ما بداخله. وستأتي مرحلة فيها ينضج إلى أن تنعدم الخطيئة من حياته. 

 ألنه نضج.

 هذا ما يقوله الكتاب.

 ألساعدك في فهم هذا الحق إليك هذا المثل:

ية في جسده على شفرة جينية وطبيعة توجه كل خلية و عضو على الطفل المولود حديثا يحتوي في داخل كل خل

طريقة عمله. مثال للقدمين لتسير والفم يتكلم. القدرة على فعل هذا في داخله لكنها ساكنة وتحتاج إلى تغذية 

 فتنمو وتبدأ بالعمل.

 سؤالي : هل ترى الطفل يسير على قدميه أو يتكلم فور خروجه من بطن أمه ؟

بالطبع يوجد فيه القدرة للسير والكالم. ولكنه لم ينضجها بعد   ... لماذا؟ هل ألن ليس فيه القدرة لذلك؟بالطبع ال. 

 وستأخذ وقت لتنضج.

  بعد شهور من الغذاء السليم المتكامل الصحي ستجده بدأ يحبو على يديه وقدميه ويسقط كثيرا على األرض ويقوم

 ليسير ثانية ثم يسقط مرارا وتكرارا.

بالطبع ليس في داخله قوة للسقوط بل ألنه ينضج    ي داخل هذا الطفل قوة لتسقطه أو طبيعة لتسقطه ؟هل ف

 ويتعلم التوازن وتفادي أي عراقيل في طريقه.

 بعد سنين صار الطفل في سن أكبر ويمكنه أن يسير دون أن يسقط أبدا.

أخر مرة سقط فيها أثناء سيره. بال شك فاإلجابة الكبار الناضجين نادرا ما يسقطون. لو سألت رجل ناضج عن تاريخ 

 ستكون تواريخ بعيدة بالشهور أو السنين أحيانا.

 هذا ألن في داخل كل إنسان قوة للوقوف والسير دون أي مشكلة.
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هكذا لو تعلم كل مؤمن ومؤمنة كلمة اهلل بطريقة صحيحة منذ أن قبل المسيح دون أي تعاليم غير سليمة, 

 ون على حقيقتهم بعد فترة من الغذاء والتدريب, وتجدهم نادرا ما يسقطون.سينضجون ويصير

 هل ال يخطئون . نعم ليس فيهم قوة في داخلهم تجعلهم يسقطون.

ولكنه إن سقط مؤمن ناضج فهذا ألنه لم يأخذ حذره من العرقلة التي تقف في طريقه أثناء سيره ولكن ليس هذا 

 ولو توخى حذره فكان بكل تأكيد لن يسقط أبدا.معناه أن في داخله طبيعة السقوط. 

المؤمن من هو في الحقيقة و يسلك من هذا المنطلق في نور هذه المعرفة. ويتدرب  إذا الحل هو أن يعرف ويرى 

 وينضج ليصير كما يريده الرب له.

العادي فأنت تستطيع كل  أنت صرت إبن اهلل أي ما يحدث مع اهلل يحدث معك, فردود أفعالك تجاه األمور ليست كالبشر 

أنت ال تهزمك ظروف الحياة وال تؤثر عليك أنت مستقر وليس فيك أي قلق أنت في تكوينك    13:  4شيء فيلبي 

 النصرة والنجاح والقوة والصحة والغنى. هذا اهلل الذي نعرفه وصرنا أوالده وإخوة ليسوع.

ألفكار التي تأتيك هي منك في حين أنها من خارجك وال فلو كنت مستعبدا لخطيئة فهذا سببه إقتناعك الخطأ بأن ا

تنتجها روحك. وألنك مقتنع أنك تحتاج إلى حرية. وألنك مقتنع بأنك لن تستطيع الخروج من هذه الخطيئة. وألنك مقتنع 

 بأن في داخلك طبيعتان.

في أموالك وال في وهذا كله ليس صحيح أنت صرت في مملكة اهلل وليس إلبليس شيء فيك وال في صحتك وال  

سالمتك وال في عمرك. أنت في داخلك حياة اهلل وقوة اهلل وطبيعة واحدة هي طبيعة اهلل. تذكر دائما أن اإلنسان العتيق 

 6:  6قد مات مع يسوع وليس موجود فبداخلك قوة للقيام وليس قوة للسقوط. رومية 

 القيود التي وهمت بأنها أقوى منك. فقط تأمل بما يكفي في حقيقتك و أسلك كما أنت قم وأنفض هذه

  

 المعرفة تسبق السلوك

  

 يوما زار أحد العلماء غابة ليقوم بإجراء بعض األبحاث.

 وأثناء تجوله وجد مجموعة من الفراخ و تعجب ألنه وجد في وسطهم نسر كبير.

دجاج أي ال يطير إال لمسافة فبعد دراسة إكتشف العالم أن هذا النسر ال يطير مثل باقي النسور بل تطبع بطباع ال

سنتيمترات. فتعجب وبدأ يدرك أن هذا النسر قد نمى في وسط هذا الدجاج منذ طفولته, وتوهم بأنه دجاجة وسلك 

سلوكهم وتعلم طباعهم وحد قدراته في التحليق عاليا إلى قدرات الدجاج, فبدأ العالم يسلك ليس بالعيان )أي تجاهل 
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أن يطبق المعرفة العلمية التي يعرفها عن النسور مدركا أن النسر في داخله الزالت القدرة أن النسر ال يطير( وإختار 

 على التحليق عاليا مثل جنسه ولم تضمحل مع السنين بل تحتاج لتنمية.

فأخذ النسر في أعلى الجبل وبدأ يلقيه عاليا ثم يمسكه ثم يلقيه ويمسكه العالم حتى ال يرتطم باألرض. ظل يفعل 

 مرارا وتكرارا أليام محاوال أن يخرج الطبيعة الحقيقية من داخل هذا النسر.هكذا 

وتدريجي بدأ النسر يفرد جناحيه لكي ينقذ نفسه من السقوط و بدأ يتعلم الطيران إلى أنه صار يحلق كأي نسر في ذات 

 سنه.

ي هذا البر ويسلكون باألفعال هذا ما أعنيه في هذا المثل لو أدرك المؤمنون من هم أي أنهم بر اهلل سيسلكون ف

 بالصحيحة. ألنها طبيعتهم.

  

ما يحدث هو عكس ذلك, تأتي الفكرة لفعل شيء صحيح وألن المؤمن ال يعرف من هو, يبدأ بإنكار أن هذه الفكرة 

ليست تنبع منه . ألنه مخدوع بسبب األفكار الشريرة التي تأتي على ذهنه, وهو ال يعلم أن هذه األفكار دخيلة عليه و

منتجة من روحه. فيسقط في الدينونة على أفكار يبثها إبليس في فكره والمؤمن ال يميز أنها ال تنبع من روحه بل 

 تأتيه من الخارج. فيسقط فيها فعال ويرفض البر الذي ينتج بالفعل من داخله ألنه معتقد أنه خاطيء في داخله.

 تذكر جيدا:

 نك أنت من أنتجتها. بل هي دخيلة من إبليس.كون الفكرة تأتيك في ذهنك ليس معناه أ

يسوع نفسه تألم مجربا. ولكنه لم يفعل خطيئة . إذا عرض الفكرة أو التخيل ليس معناه أنك أنتجت هذه الفكرة أو 

تريدها. بل هي من الخارج ولو تأملت فيها وإنخدعت أنها نابعة منك ستجد أنك زرعت أفكار خطأ في روحك التي 

ما تفكر أكثر في الخطيئة كلما تجد رغبتك تزداد في القيام بها. فمن األول ال تنخدع عندما تأتيك صارت خصبة وكل

 الفكرة. فهي ليست منك. حتى ولو تأتيك بإلحاح.

 أنظر للكلمة للمرآة وستعرف أنك ال يمكن أن تنتج هذه األفكار اآلن.

 ن تنبع من الروعة التي بداخلك.فإدراكك للبر سيجعلك تعرف أن هذه األفكار الشريرة ال يمكن أ

  

 الجسد ليس مؤرقاً 

وضع المؤمنون صورة عن الجسد أنه مشكلة. في حين أنه قابل للتدريب ألن الجذر قد مات. أي روح اإلنسان قبل الميالد 

 الثاني.
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ع هذا يشبه مدينة صغيرة بها مصنع للخمور. مما أدى إلى جعل كل السكان بها سكارى ومدمنين. كان المصن

 يمدهم بالخمور.

 فقمنا بتدمير المصنع, وبنينا في مكانه مصحة ومصنع للمواد الغذائية الصحية.

 لكن السكان الزالوا مدمنين. فبدانا بعالجهم وتم تخلص الجميع من اإلدمان وصاروا أصحاء وغير مدمنين.

  

 هكذا الجسد كان مدمنا لما كان يخرجه روح اإلنسان من خطيئة.

نسف روح اإلنسان وبناء مصنع للبر. فعلى الجسد )السكان( بالتعود على المصنع الجديد. وال يوجد فيهم ولكن اآلن تم 

طبيعة للخمور في حد ذاتهم. ال ينتج جسدهم أي خمر فقد كانوا يأخذونه من المصنع الذي تم هدمه. وبالعكس صار 

 المصنع للمواد الغذائية الصحية. ومصحة في نفس الوقت.

  

 الجسد غير نشط للخطيئة التي تأتيه من الخارج. 6:  6رومية 

 ْبَقى َعِبيدًا ِلْلَخِطيَئِة ِفيَما َبْعُد.(َفَنْحُن َنْعَلُم َهَذا: َأنَّ اإِلْنَساَن اْلَعِتيَق ِفيَنا َقْد ُصِلَب َمَعُه ِلَكْي ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخِطيَئِة َفاَل َن6)

  

 حتى ال تفعلون ما تريدون

(َفِإنَّ اْلَجَسَد َيْشَتِهي ِبَعْكِس 17ِإنََّما َأُقوُل: اْسُلُكوا ِفي الرُّوِح. َوِعْنَدِئٍذ اَل ُتَتمُِّموَن َشْهَوَة اْلَجَسِد َأَبدًا ) 16:  5غالطية 

 َما َتْرَغُبوَن ِفيهِ  الرُّوِح, َوالرُّوُح ِبَعْكِس اْلَجَسِد؛ َوَهَذاِن ُيَقاِوُم َأَحُدُهَما اآلَخَر َحتَّى ِإنَُّكْم اَل َتْفَعُلوَن

 أي يوجد شيء رائع في داخلك ولكنك لو سلكت بالحواس لن تستطيع إخراج هذه الروعة من داخلك.

ولألسف في الترجمة العربية المعتادة تقول العكس : حتى تفعلون ما ال تريدون ولكن الحقيقة الترجمة األدق حتى ال 

 في داخلك ويريد أن يخرج. تفعلون ما تريدون. أي الروعة في داخلك والبر

  

هنا يتكلم عن روح اإلنسان وليس الروح القدس ألنه لو كان يقصد الروح القدس في اآلية فلو أكملت قراءة ستجد أن 

فإما مقصر في دوره أو ضعيف أمام الجسد أو ال يتكلم عن الروح القدس من أساسه وهو  17الروح سينهزم في عدد 

 بالتأكيد هذا ليس الروح القدس فهذا روح اإلنسان هو المقصود في اآلية.ستكلم عن الروح اإلنسان. ف
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وأيضا لم يأتي قط في الكتاب المقدس أن الروح القدس يحارب الجسد أبدا. غير أن كلمة روح في اليوناني والتي تأتي 

 عن روح اإلنسان. ال تحدد إن كان روح اإلنسان أو الروح القدس فيحددها النص. فهنا يتكلم   Pneumaنيوما 

وقال أن الذي ينتج الثمر ليس جذع الشجرة  15ألن الرب يسوع نفسه تكلم ثمر روح اإلنسان تخرج من روحه في يوحنا  

بل الغصن وقال أننا نحن األغصان. نعم قال أيضا أن الغصن ال يستطيع أن يأتي بثمر من ذاته بل بسبب وجوده وثباته في 

 ه. ولكن ال تنسى أن الغصن هو المخرج للثمار وليس الجذع.الجذع الذي يرمز ليسوع نفس

  

كون أن الغصن هو الذي يأتي بالثمر فهذا يعني أنه يفعل هذا وله دور فيه. ولو فهم المؤمنون ذلك لسلكوا بالمحبة 

هو الروح  عن عمد. وإختاروا أن يسلكوا هكذا عالمين أن هذا دورهم. ولكن بسبب أن الكثيرون يعتقدون أن ثمر الروح

القدس جعل هؤالء ينتظرون المحبة أن تندفع منهم في المواقف وينتظرون وينتظرن ثم ال يجدون المحبة قفزت من 

 داخلهم فيبدأون بالسلوك بعدم المحبة.

 ولكن ما يفيدنا في هذا الشاهد أن األمر في يدنا ووضع فينا قوة للمحبة وللفرح وللسالم طول أناة واإليمان واألمانة و

والتعفف )أي ضبط النفس( . هذا أنت هذه حقيقتم وجيناتك ويمكنك أن  اللطف والصالح والوداعة )أي اإلتضاع( 

 تخرجها في أي وقت.

هذه الطريقة هي الوحيدة التي ستدرب بها جسدك, فلو سلكت بروحك الجديدة )بأن تمرنها على السلوك بالمحبة  

كلمة اهلل واأللسنة والسلوك بها, ستجد أن صلب الحواس الخمسة سهل و واإليمان( بعد إكتشافك ما بها وتغذيتها ب

 فرغم أن الحواس الخمسة )الجسد( المدربة على سلوك القديم ولكن ليس فيها طبيعة في حد ذاتها.

 أي يمكنك أن تدرب الجسد على اإلنسان الجديد فالنتيجة مضمونة بأنه سيسلك ويتدرب عليه.

جسد اإلنسان, الكتاب يقول أن الجسد هو مثل اآللة. الملعقة هي آلة تأخذ بها الطعام أكرر ال توجد طبيعة في  

 الداخل فمك. هل يوما ستجد أن الملعقة قفزت ودخلت في فمك دون أن تفعل ذلك أنت لها؟؟؟

ي مسألة وقت بالطبع ال. هكذا الجسد ليس له طبيعة في ذاته أي ال ينتج خطيئة وال ينتج بر ولكنه يسلك كما تدربه. فه

عندما تسلك بروحك ستجد أن  16:  5ويتدرب على اإلنسان الجديد. فقط أسلك بالجديد كما تقول اآلية في غالطية 

 الطبيعة الجديدة تمرنت.

اإلنسان الجديد ليس له تاريخ فهو ولد عندما قبلت المسيح وهو غير الشخص الذي تم فداءه )الخاطيء( فهو شخص  

 ت شخص آخر مولود من اهلل.غيره تماما. لذا فأن

  

كانت الطبيعة القديمة الخاطئة في أرواحنا ولكن عندما ولدنا ثانية نزعت هذه الطبيعة وأخذنا البر الن البر هو طبيعة 

 اهلل والمولود من اهلل يكون له نفس صفات اهلل وطبيعته.
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ة الجديدة التي صار عليها. طبيعتنا الجديدة التي إذا عندما نعرف الخطية بالنسبة للمولود ثانيا هي: عدم السلوك بالطبيع

أخذناها من اهلل بعد الوالدة الجديدة التي ال تخطئ. بذلك عندما نفعل أي شئ خطا نجد أنفسنا غير فرحين الن شئ حدث 

 منا بخالف الطبيعة التي صرنا عليها.

بأني أخطأت أمام اهلل مرة واحدة فقط هذا ولكن عالج ذلك هو: االعتراف بالخطا وال ندين أنفسنا. فمجرد االعتراف 

كافي جدا واقصد بمرة واحدة فقط أن ال تكون في استمرارية في االعتراف بنفس الخطا أمام اهلل وتشعر نفسك بأنك 

 هنا واهلل نائم في السماء وأنت محتاج أن توقظه النه اخذ غفوة طويلة جدا.

نا غير مستحقين الوقوف أمام اهلل. في حين نحن صرنا أبرار وال شئ فالدينونة هي روح شيطاني يجعلنا نشعر دائما إن

"َفاآلَن ِإذًا َلْيَس َعَلى الَِّذيَن ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َأيَُّة َدْيُنوَنٍة  1:  8من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع رومية 

 َبْعُد." بغض النظر عن فعلك للخطية أم ال.

م في حياة اإليمان وال يريد أن يتركنا ننمو وال يريد أن ندرك إننا أبرار. ألننا لو أدركنا إننا أبرار اختلفت إبليس ال يريدنا نتقد

الموازين أمام أعيننا. يجب أن نعرف من نحن في المسيح بتجديد أذهاننا حسب ما تقوله الكلمة عنا إننا أبرار. إذا جددنا 

ونة علينا في هذه الحالة سنفكر في أنفسنا إننا ال يمكن أن نخطئ بل نسلك أذهاننا وبرمجناها إننا أبرار وان ال دين

بطبيعتنا البارة التي ال تخطئ. ناظرين إلى أنفسنا بمجد كما في مرآة ال حجاب عليها نتجلى من مجد إلى مجد لنشابه 

 18:  3كو  2الصورة عينها وذلك بفعل الرب الروح 

رت شئ ولما تكتشف أنت ّمن تبدا تسير على الحقيقة التي اكتشفتها انك هذا ليس محاولة أن تصير شئ بل أنت ص

 صرت فيها وال تحاول أن تصيرها. لنعرف ما هي الجينات التي أخذناها وأصبحت فينا عندما قبلنا المسيح واليك

ما ألنها طبيعة اهلل سوف ندرك إننا أبرار عندما ال نفكر إننا نفعل الخطا ألننا سندرك طبيعتنا التي تصنع الصواب دائ 

الذي ال يعرف الخطا. ال تنظر إلى نفسك من الخارج بل انظر إلى روحك من الداخل التي ولدت والدة جديدة وأخذت طبيعة 

 جديدة طبيعة البر "طبيعة اهلل".

 َبْل ِممَّا اَل َيْفَنى: ِبَكِلَمِة اهلِل اْلَحيَِّة اْلَباِقَيِة ِإَلى اأَلَبِد" "َفَأْنُتْم َقْد ُوِلْدُتْم ِواَلَدًة َثاِنَيًة اَل ِمْن َزْرٍع َبَشِريٍَّ َيْفَنى, 23:  1:  1بط 1

هناك كثيرون خدعوا, بسبب انهم فعلوا خطية بعد أن نالوا الخالص أن في داخلهم خطية وان في داخلهم ما يسمى 

" ليثبتوا أن في 7ل إلى أهل رومية "باإلنسان العتيق باإلضافة إلى الجديد. ويرتكزون في ذلك إلى رسالة بولس الرسو

 داخلهم اإلنسان العتيق مازال ولكن هذا األمر غير كتابي.

ْبَقى "َفَنْحُن َنْعَلُم َهَذا: َأنَّ اإِلْنَساَن اْلَعِتيَق ِفيَنا َقْد ُصِلَب َمَعُه ِلَكْي ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخِطيَئِة َفاَل َن 6:  6دعني أقول لك في رو 

َخِطيَئِة ِفيَما َبْعُد" اإلنسان العتيق مات أي القدرة على إنتاج الخطية بداخل اإلنسان ُفقدت وتدمرت وتالشت تماما, َعِبيدًا ِلْل

بالميالد الثاني صارت طبيعة اهلل بداخل اإلنسان فكيف تكون طبيعة اهلل موجودة وطبيعة إبليس موجودة في نفس 

 الشخص في آن واحد؟ هل يعقل ذلك كتابيا؟
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ك بعض األشخاص الذي أتحدث معهم عن هذا ويقولوا لي نحن نفرق بين الموت والصلب فمادام ذكر في اآلية فهنا

أن اإلنسان العتيق صلب ولم يذكر انه مات فهذا دليل على انه موجود وعندما كنت اسمع ذلك كنت اضحك على هذه 

أن ابنه عمله ناقص أو انه لم يكمل دوره كامال.  العقليات الغير إنسانية وكيف أن الفكر البشرى يحاول أن يتهم اهلل

"َفَكذِلَك َأْنُتْم َأْيضًا, اْحِسُبوا  12,  11:  6ولكن هل رأيت شخصا يصلب وال يموت؟ ولو رأيت ذلك يجب أن تقرا رو 

ِإَذْن, اَل َتْمِلَكنَّ اْلَخِطيَئُة ِفي َجَسِدُكُم اْلَماِئِت (12َأْنُفَسُكْم َأْمَواتًا ِبالنِّْسَبِة ِلْلَخِطيَئِة َوَأْحَياًء ِللِه ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. )

 َفَتْنَقاُدوا َلَها ِفي َشَهَواِتِه"

 "َفَلْن َيُكوَن ِلْلَخِطيَئِة ِسَياَدٌة َعَلْيُكْم, ِإْذ َلْسُتْم َخاِضِعيَن ِللشَِّريَعِة َبْل ِللنِّْعَمِة". 14:  6رو 

 اهلل ال يقول شئ لإلنسان يصعب علي اإلنسان تحقيقه.النعمة: هي القدرة على إحداث تغيير. 

 أشياء حملها المسيح على الصليب 

 )البعض منها سأشير عليها(

"ِإنَّ اْلَمِسيَح َحرََّرَنا ِباْلِفَداِء ِمْن َلْعَنِة الشَِّريَعِة,  13:  3أوال: المسيح صار لعنه الجلنا: لنتبارك نحن بكل بركات إبراهيم غال 

 «"َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبٍة»َلْعَنًة ِعَوضًا َعنَّا, أَلنَُّه َقْد ُكِتَب:  ِإْذ َصاَر

"ِإالَّ َأنَُّه َكاَن َمْجُروحًا ِمْن َأْجِل آَثاِمَنا َوَمْسُحوقًا  5:  53ثانيا: المسيح صار مرضا الجلنا: لكي يعطينا الشفاء الجسد اش 

 ِبِه َتْأِديُب َساَلِمَنا, َوِبِجَراِحِه َبِرْئَنا". ِمْن َأْجِل َمَعاِصيَنا, َحلَّ 

"َفَأْنُتْم َتْعِرُفوَن ِنْعَمَة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح: َفِمْن  9:  8كو  2ثاثا: المسيح افتقر )على الصليب( لكي نصير أغنياء بفقره 

 ِبَفْقِرِه.". َأْجِلُكُم اْفَتَقَر, َوُهَو اْلَغِنيُّ ِلَكْي َتْغَتُنوا َأْنُتْم

"َفِإنَّ الَِّذي َلْم َيْعِرْف َخِطيَئًة, َجَعَلُه اهلُل َخِطيَئًة أَلْجِلَنا,  21:  5كو  2رابعا: المسيح صار خطية الجلنا: ليبررنا أمام اهلل 

 ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ اهلِل ِفيِه.".

  

جنس مختار ومعين وأعلى نوع من المخلوقات  لقد عالج الرب يسوع هذا كله لكي تعيش حياة رائعة على االرض. أنت

والبشر العادي ألنك مولود من اهلل فأرفض أن تسير حياتك كإنسان عادي بل أخرج ما في داخلك من قوة وصحة وغنى 

 وبر.

كلمة اهلل ُتعلمنا  1: 8" التي ثار حولها الجدال فهي ال تخص المؤمن على جميع الوجوه حيث في رو 7أما عن رومية " 

" فهو سرد لحياة الرسول بولس 7اآلَن ِإذًا َلْيَس َعَلى الَِّذيَن ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َأيَُّة َدْيُنوَنٍة َبْعُد" فما ذكر في رومية ""َف

" والدليل على ذلك لو انه تم مجاهله هذا اإلصحاح وقراءة الرسالة كاملة 8" و "6قبل اإليمان فهو إصحاح قاطع بين "

الرسالة بمعنى ومضمون مفهوم جدا وال يوجد بها تغيير وان لو تم تطبيق هذا اإلصحاح على بدونه سوف تكون 
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وهذا في مقالة مستقلة    " من ذات الرسالة.8" و "6المؤمنين في العهد الجديد سنجد انه يتنافى مع اإلصحاح "

 إضغط هنا لتقرأها.

ويسلكون بجينات اهلل سيتغيرون إلى تلك الصورة ولكن عندما يدركون أن في داخلهم طبيعة جديدة وجينات اهلل 

 من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. 18:  3كو  2عينها كما ذكر بولس في 

ال تنظر إلى أخطائك بل انظر إلى هويتك. فاالبن الضال نظر إلى نفسه وادان نفسه وقال لنفسه ارجع وأقول ألبى إنني 

أبوه كان غير منتظر تماما, فهو لم ينظر إلى ضعفاته بل نظر إلي بنوته اخطات اجعلني كأحد أجراؤك ولكن رد فعل 

له. أدرك انك حدقة عين الرب, ال تقول أنا خاطئ أو أنا حقير أو أنا الشيء, ال تزحف على بطنك بسبب أخطاؤك أنت لست 

 دودة حقيرة بل أنت ابن اهلل العلي.

 خاتمة

قيقة إننا أبرار وذلك لنشعر بالدينونة دائما ونقف عند الصليب من اليوم يريد أن يخفى علينا هذه الح -العدو أي إبليس

 الذي فيه نقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياتنا ونتوجه ملك علينا إلى نهاية الحياة على األرض

ولكن اهلل يريدك أن ترحل من منطقة الصليب وتدخل إلى يوم الخمسين وتمتلئ من الروح القدس وتكون من ضمن  

يسة المنتعشة التي تسير بفكر كتابي صحيح متمتعة بالبركات المعدة لها في المسيح والتي ُيكتب عنها نقاوم الكن

 إبليس فيهرب منا وليس العكس واكرر هذا وليس العكس. لن يجادلك إبليس بل سيهرب حرفيا.

  

 ْوَساِطُكْم, َواْلِبرَّ ِدْرعًا ِلُصُدوِرُكْم"."َفاْصُمُدوا ِإَذْن َبْعَد َأْن َتتَِّخُذوا اْلَحقَّ ِحَزامًا أَل 14:  6اف 

اتخذوا البر درع لصدوركم فدرع البر, قبول اهلل لنا. علينا أن نحمى أنفسنا كل يوم بدرع البر ولكي تحمى نفسك من 

 إبليس استمر بالقول اآلتي: أنا مقبول أمام اهلل العلي, أنا بار, واهلل راضى عنى....

 نا واهلل ال ينظر إلى نقائصنا ولكن يرانا بارين وكاملين في الرب يسوع.اهلل ال يتذكر ضعفات 

بل وأنت صرت في مكانة أعلى من الخطيئة وغفرانها بل أنت صرت بر اهلل ذاته أي منتج للبر. ال ترجع وتفكر بطريقة 

 خطأ عن نفسك. هذا أنت صدق ذلك.

  

يَن َعَلى َتْعِليِم اآلَخِريَن, َبْعَدَما َمَضى َزَماٌن َطِويٌل َعَلى اْهِتَداِئُكْم. َوَلِكنَُّكْم "َكاَن َيِجُب َأْن َتُكوُنوا اآلَن َقاِدِر 12:  5عب 

لََّبِن! َفَأْنُتْم َجِديٍد َتْحَتاُجوَن ِإَلى ال َماِزْلُتْم ِبَحاَجٍة ِإَلى َمْن ُيَعلُِّمُكْم َحتَّى اْلَمَباِديَء اأَلَساِسيََّة إِلْعالَناِت اهلِل. َها َقْد ُعْدُتْم ِمْن

 َغْيُر َقاِدِريَن َعَلى َهْضِم الطََّعاِم اْلَقِويِّ"
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هنا يتعجب كاتب الرسالة من األشخاص الواقفون عن البحث بما لهم في المسيح وتعليم غيرهم عنه. كان يجب أال 

 يكونوا في هذه الحالة.

هذا ما  28:  17َجُد, َأْو َكَما َقاَل َبْعُض ُشَعَراِئُكْم: َنْحُن َأْيضًا ُذرِّيَُّتُه" اع فحالة اإلنسان هي "أَلنََّنا فيه َنْحَيا َوَنَتَحرَُّك َوُنو 

 أحيا فيه أنا وأنت ونتحرك ونوجد فيه "اهلل ذاته".

:  3وغال «". َتَبرََّر ِباإِليَماِن َفِباإِليَماِن َيْحَياَمْن »"َأمَّا َأنَّ َأَحدًا اَل َيَتَبرَُّر ِعْنَد اهلِل ِبَفْضِل الشَِّريَعِة, َفَذِلَك َواِضٌح, أَلنَّ  11:  3غال 

ُعوَد". كلمة " الرُّوَح "ِلَكْي َتِصَل َبَرَكُة ِإْبَراِهيَم ِإَلى اأُلَمِم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع, َفَنَناَل َعْن َطِريِق اإِليَماِن الرُّوَح اْلَمْو 14

ركة التي تعطى لنا فقط هي إعطائنا روح اهلل ويبقى معنا في هذه اْلَمْوُعوَد" ال تعنى كما يفسرها البعض أن الب

الحياة هذا خاطئ جدا ولكن تعنى هذه العبارة أن البركات التي تعطى من الروح القدس )أي أن الروح القدس األداة 

 التي تأخذ بها البركة(.

متمتعا بها إبراهيم إلى األمم أي إلينا عمل ابن اهلل على الصليب ليس للفداء فقط ولكن لكي تصل البركة التي كان  

هي جميعها بركات أرضية في جسدك , مادياتك, نفسك,  23وخروج  28نحن وهذه البركات الموضحة في تثنية 

 روحك, خبزك , صحتك, طول العمر,......الخ.

أي النص األصلي في  كمات أخرى كما جائت في العبريبتبدال كلمة "صديق" بكلمة "بار" وواآلن أشير إلى طبيعتك مس 

 الترجمات األصلية:

ي "ُبْغَيُة )مقصد ونوايا( الصِّدِّيِقيَن )البار( اْلَخْيُر َفَقْط )أي أمور جيدة فقط(, َأمَّا َتَوقَُّعاُت الشِّرِّيِر َفِهَي ِف 23:  11ام 

 اْلَغَضِب".

َشِريَفٌة )تأتي في العبري يمكن الوثوق فيها  "َمَقاِصُد )تأتي في العبري أفكار و طرق( الصِّدِّيِق )البار( 5:  12ام 

 فهي سديدة وسليمة(, َوَتَداِبيُر الشِّرِّيِر َغاِدَرٌة".

 البار دائما يرغب أمورا صحيحة. "أفكار وأغراض" البار دائما يعتمد عليها.

  

ِرَد َلُه, َأمَّا الصِّدِّيُقوَن )األبرار( َفَشَجاَعُتُهْم "َيْهُرُب الشِّرِّيُر َمَع َأنَّ اَل ُمَطا 1 – 28دعني أريك ماذا يقول في سفر األمثال 

َكَشَجاَعِة الشِّْبِل" أن الصديق في العهد القديم هو البار في العهد الجديد يقول عنه انه جرئ وشجاع مثل األسد 

 الصغير. أي انه ال يخاف مهما كان الموقف أمامه.

  

 ا َيُسوَع اْلَمِسيِح الَِّذي َباَرَكَنا ِبُكلِّ َبَرَكٍة ُروِحيٍَّة ِفي اأَلَماِكِن السََّماِويَِّة"." َتَباَرَك اهلُل , َأُبو َربَِّن 3:  1أف 

نشكر اهلل جدا الن كل بركة روحية موجودة في األماكن السماوية أنا أبارك بها هنا على األرض. السماء ال يوجد بها 

 كنا به اهلل .مرض وال فقر وال اضطراب ...الخ فهذا هو الذي يبار
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(َحتَّى َيَهَبُكْم ِإَلُه َربَِّنا َيُسوَع 17و أقول لك كلمة أخيرة وهى صالة الرسول بولس إلى آهل افسس واإلصحاح األول )

ُلوِبُكْم, َفَتْعَلُموا َما ِفي َدْعَوِتِه (ِإْذ َتْسَتِنيُر َبَصاِئُر ُق18اْلَمِسيِح, َأُبو اْلَمْجِد, ُروَح ِحْكَمٍة َوِإْلَهاٍم: ِلَتْعِرُفوُه َمْعِرَفًة َكاِمَلة )

(َوَما ِهَي َعَظَمُة ُقْدَرِتِه اْلَفاِئَقُة اْلُمْعَلَنُة َلَنا َنْحُن اْلُمْؤِمِنيَن, 19َلُكْم ِمْن َرَجاٍء, َوَما ُهَو ِغَنى َمْجِد ِميَراِثِه ِفي اْلِقدِّيِسيَن )

َعِمَلُه ِفي اْلَمِسيِح, ِبِإَقاَمِتِه َلُه ِمْن َبْيِن اأَلْمَواِت. َوَقْد َأْجَلَسُه َعْن َيِميِنِه ِفي اأَلَماِكِن  (الَِّذي20ِبَحَسِب َعَمِل اْقِتَداِر ُقوَِّته )

َعاَلِم َوَحْسُب, َبْل ِفي (َأْرَفَع ِجّدًا ِمْن ُكلِّ ِرَئاَسٍة َوُسْلَطٍة َوُقوٍَّة َوِسَياَدٍة, َوِمْن ُكلِّ اْسٍم ُيَسمَّى, اَل ِفي َهَذا اْل21السََّماِويَِّة )

(الَِّتي ِهَي َجَسُدُه 23(َوَأْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيِه, َوِإيَّاُه َجَعَل َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء َرْأسًا ِلْلَكِنيَسة )22َذِلَك اآلِتي َأْيضًا )

 َوَكَماُلُه, ُهَو الَِّذي ُيَكمُِّل اْلُكلَّ ِفي الُكلِّ.

وال فيها الضمير على نفسك فمثال قل هذا : "حتى يهبني, العرفه, بصيرة قلبي,...." والى آخر صلى هذه الصالة مح

     اآليات السابقة حتى تكتشف مالك في المسيح وتأخذه وتعيش به.

 التي تصف صورتك الحقيقية. -أي كلمة اهلل -ال تنسى المرآة 
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 زوي...حياة اهلل

بفيض   أتيت لكي تكون لهم حياة ويتمتعوا بهذه الحياة وتكون لهم )هذه الحياة(  ناأ  AMP    ( 10:  10) يو 

 إلى أن تفيض إلى حد الفيض(  ,  الملء  ويغنى ) إلى

Have it in abundance (TO THE FULL, TILL IT OVER FLOWS) 

التي قصدها   ا بالفيض والكثرةمن اخذ هذه الحياة الجديدة حياة اهلل في الميالد الثاني ولكن لم يعيشونه  هناك

 المسيح لنا أن نحياها . وهذا بسبب نقص التعليم أو التعليم الخطأ.

الجسد الذي نعيش فيها و   أن قصد اهلل لنا ال فيض روحي فقط فهو ال يهتم بأمورنا الروحية فقط تاركاً   الحظ أيضا

تكون لنا حياته ونتمتع بهذه   ولكنه أتى لكي  دةبالنفس التي تمتلكها من عواطف ومشاعر وتفكير وإرا  غير مهتما

 الحياة روحيًا ونفسيًا وجسديًا.

      إلى األبد.  تفنى بل مما ال يفنى بكلمة اهلل الحياة الباقية  ) بذرة (  ثانيه ال من زرع  ) مولودين   (23:  1بط 1)

ال فى   اى ال نقص فى شيء  بدون تشوة على اإلطالق , التى ال تفنى , ولدنا  اهلل  أننا ولدنا بكلمة  من هذا العدد نفهم

ان كان احد فى المسيح  إذا  AMP(: 17:  5كو  2)   الن فينا حياة اهلل )الخليقة الجديدة (  االتضاح  المحبة ال نقص فى

  ة قد أتت.والجديدة والناضر  الحالة الروحية القديمة انتهت مضت ,  خليقة جديدة )مخلوق جديد تمامًا (  فهو  ,

 فصيلة جديدة فى المسيح  NEW SPICES  خليقة جديدة 

 :  تعنى  باليونانية (ZOE  )   حياة اهلل

 صفات اهلل           (1)

 طباع اهلل           (2)

 شخصية اهلل           (3)

 سلوك اهلل           (4)

إن نحيا    ) صفات وطباع وشخصية وسلوك اهلل (, نستطيعفي حياة اهلل  إن كنا ولدنا من اهلل وأخذنا الحياة الجديدة إذا 

 بها الروح القدس  سكن  اهلل أعطانا هذه اإلمكانيات في أرواحنا التي  حياة قوية كأوالد اهلل متيقنين إن

وال   ويعيش فيها, الن طبيعة اهلل ) مباديء اهلل( يثبت فيه  احد يولد من اهلل ويمارس الخطية ال  AMP(9: 3  يو 1) 

 ألنه ولد من اهلل.  يستطيع أن يمارس الخطية
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  يخطيء ,   يريد أن  ال  ولكنه  لن يخطيء  ـ ال أقول انه  ال يريد أن يخطيء  ولد من اهلل  أي أن كل من ) روح اإلنسان(

حصلنا على  الثانية قد  ولكن معرفتنا أن بعد الوالدة  من اهلل  أن كان قد ولد  ولكن لن يبقى في الخطأ  قد يخطيء

 بل للحياة النقية المقدسة تمامًا.  والخطأ   للسقوط  طبيعة اهلل وحياته يهيئنا ذلك ال

 الصفات التي تظهر إننا ولدنا من اهلل :  بعض

 وصايا (  أنى أحب اهلل ) احفظ           (1)

 إذ لنا روح األيمان عينه(  األيمان )           (2)

إيمان مثل   احنا بعد الوالدة الثانية أرواحنا مصممه لأليمان , قال الرب للتالميذ أن كان لكمطبيعة أرو  هذا األيمان هي 

 لكم هذا األيمان في الميالد الثاني.  وكأنه يقول انتظروا سوف يكون  حبة خردل

 اهلل يهبنا هذا األيمان عند الميالد الثاني 

  هما ما يميزا طبيعة  من األيمان فالمحبة   )المقدار (   الدرجةما أعطانا اهلل   حسب AMP   (3:  12  ) رو  أنظر و  

اهلل وهما ما أعطاهم اهلل لنا في الميالد الثاني سكب المحبة في قلوبنا )أرواحنا ( بالروح القدس المعطى لنا ـ كما 

 حيا ) أي بهذا األيمان يحيا(.ي  فباأليمان  ) من تبرر باأليمان (  لكي نحيا به وأما البار  أعطانا المقدار من األيمان

 المقدار من األيمان      AMP   ( 3:  12) رو 

 The degree of faith   أو الدرجة من األيمان 

  

 أعطانا :  طبيعة اهلل التي

   المحبة   (1)

 ماناألي  ( 2)

 القداسة  ( 3)

ال تنام . وهذا له مغزى أن روحك يمكنها   أرواحنا تنام لكن  أجسادنا ـ   ال تنام  أرواحنا  ال ينام هكذا  اهلل روح   (4)

أن تستمر في السيطرة على جسدك حتى أثناء نومك. فال تخشى من شيء حتى أثناء نومك. وأيضا ال تتوقف عن 

 االتصال باهلل حتى في أثناء نومك.

الل المعرفة الممتلئة و بكل ما نحتاج إليه من قوة لكي نعيش أتقياء من خ  اإللهية قد زودتنا  كما ان قدرته  

 وفضيلته.  مجده وفضيلته والى مجد  الشخصية لربنا يسوع الذي دعانا بواسطة

 نعمل من اجل مسرته.  أن نريد وان  وصاياه ليست ثقيلة قد نخطيء ولكن اهلل هو العامل فينا ) بالروح القدس(  لذا
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أن    فالبد  إلى دورنا نحن ,  األمر يرجع  ل دقه لكنبك  أن هذا دور اهلل الذي ال نقص فيه فهو يتممه  و ) الحظ (

األخوية والمحبة   ونقرنها بالمودة  لكي نقرنها بالمعرفة والتعفف  وان نبذل كل اجتهاد  نضيف على األيمان فضيلة

 ويكثر ذلك فينا لكي ال نكون متكاسلين وال غير مثمرين لمعرفه ربنا يسوع المسيح.

  :  أن  والحظ 

 : عن  لروح اإلنسانية المجددة )و ليس الروح القدس( هي المسئولةا    . 1

 الخطأ  أي رفض أية مبدأ يميل نحو        صلب الجسد  (1)

 اهلل. كلمة  جديدة صحيحة من   أي تبديل أية فكرة خاطئة بفكره         ( تجديد الذهن2)

مقدسة مرضيه   أجسادكم ذبيحة حية  األرواح المجددة ( انتم  أن تقدموا )  إليكم أيها اإلخوة  فأطلب   (1:  12  )رو

 عبادتكم المعقولة أو الروحية ) صلب الجسد ( بتجديد أذهانكم ) تجديد الذهن (  عند اهلل ,

  :  المجددة التي بها حياة اهلل تنشط من خالل  روحك  .2 

 من يتكلم بلسان يبني نفسه ) أي روحه(  ( 14:4كو 1األلسنة )   (1)

 (4:  4  تخرج من فم اهلل ) لو  وحدة يحيا اإلنسان بل بكل كلمة  بالخبز  فليس   كلمة اهلل :  (2)

 جسد (.  تمتلك )نفس( و تسكن في )   أنت الحقيقي ) روح (  (3)

. أرادة , ج. تفكير , لذلك عليك بالتفريق بينهم حتى ال تنخدع بمشاعرك معتقدا أنها ب : أ. مشاعر, هي ) النفس (

وحك , الجسد قد يرغب في الخطيئة لكن الروح ال ترغب ألنها مولودة من اهلل , لذلك عندما تشعر بذلك أتبع روحك ر

 وأسمح لروحك أن تسيطر على جسدك.

 الحظ أن بولس يتحدث بتفريق بين روحه ونفسه وجسده :

ل جدًا, لكن أن أبقى في ) الجسد( مع المسيح ذاك أفض  ( لي اشتهاء أن انطلق ) أنا الروح ( وأكون 23,24: 1) في 

 من أجلكم .  ألزم

 ( األيمان يأتي بسماع الكلمة :4)

وستضعف حتمًا ولكن إذا سمعت   على الضعف  الضعف ستتهىء روحك  إذا سمعت وغذيت روحك على كلمات

كل شيء في   روح (أستطيع) أنا ال  (13  : 4مثال ) في   وغذيت روحك على الكلمات االيجابية ستواجه الضعف وتقوى

 المسيح الذي يقويني.

أن هذا ليس كبرياء ولكنك في المسيح تقول الحقيقة التي هي كلمة اهلل أنت بهذا القول لم ترتفع فوق الكلمة ) 

 وتعلنها ) األتضاع(  ولكنك تنزل تحتها  الكبرياء(
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الكالم الذي   لسبب  ة اهلل )انتم أنقياءالبد ان تنقى بكلم  يأتي بثمر  (أنت غصن في المسيح ولكي 1:  15( ) يو 5)

 كلمتكم به (

( كيف هذا  5  : 15  ) يو    هو الذي يأتي بثمر  الذي يعيش في ( أي والبد أيضا أن تثبت في المسيح ـ الذي يثبت في )  

 عن طريق السلوك بمحبة هذا ما يوضحة باقية النص.

نكمل   ال  لكى  اى السلوك بالمحبة (  بالروح )  دائما ان نسلك  نحتاج  كما  أرواحنا قد تضعف إذا لم تغذيها  (6) 

 شهوة الجسد .

 عليك بأن تعرف مسؤليتك نحو روحك بأن تغذيها. هذا تفعله أنت وليس اهلل.

  من خالل  والحياة سلوكيا في الروح القدس ومن خالله خاضعين ومنقادين ومحكمين السير السلوك بالروح يعنى 

 (16  : 5   غال  )  (  AMP  ترجمة  )  الروح القدس

 أجسادنا. صلب تخلص كل يوم وأيضا أن لكن نفوسنا تحتاج  . أرواحنا قد خلصت,7 

  اقبلوا الكلمة  والوداعة  وفى روح االتضاع  لذا تخلصوا من الشرور والنجاسة    ( AMP)   ( 21  : 1) يع   -

 . نفوسكم  المغروسة في قلوبكم منتجه القوة لخالص

 بخوف ورعدة.  تمموا خالصكم  ( 12:  2  نفوسنا إلى الخالص بكلمة اهلل بتجديد الذهن ) فى  ذلك : تحتاج  من 

  

 ان تتحكم فى جسدك :  أنت هو المسئول   .8 

نى منكم أن يقت  أن يعرف كل واحد  الزنا ,  عن  أن تمتنعوا   قداستكم ,  الن هذه هي إرادة اهلل :   (4:  4  تس 1  )

 بقداسه وكرامة .  إناءه

 تتحكم في جسدك :  ولكي

 تتحكم أوال في تفكيرك .  ان  البد     .1

 تتبع الفكر والتركيز  الرغبة    .2

 فكرك تضبط جسدك  أضبط    .3
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 ال يتكلم عن المؤمن 7رومية 

. لذا لتفهم ما يعنيه الكتاب لم يكتب الكتاب على هيئة أصحاحات لقد تم ذلك لكي نستطيع اإلسترشاد ألماكن اآليات

 في أصحاح ما يجب أن نعود منذ بداية الموضوع في األصحاحات السابقة.

 1رومية  

 قد بدأ الحديث في رومية عن البر من األصحاح األول. 

ِمُن, ِلْلَيُهوِديِّ َأوَّاًل ُثمَّ ِلْلُيوَناِنيِّ َعَلى السََّواِء َفَأَنا اَل َأْسَتِحي ِباإِلْنِجيِل, أَلنَُّه ُقْدَرُة اهلِل ِلْلَخاَلِص, ِلُكلِّ َمْن ُيْؤ 16 :  1رومية 

َأمَّا َمْن َتَبرََّر »َحدِّ َما َقْد ُكِتَب: (َفِفيِه َقْد ُأْعِلَن اْلِبرُّ الَِّذي َيْمَنُحُه اهلُل َعَلى َأَساِس اإِليَماِن َوالَِّذي ُيَؤدِّي ِإَلى اإِليَماِن, َعَلى 17)

 «.َفِباإِليَماِن َيْحَيا ِباإِليَماِن,

 يبدأ بولس كالمه بالكالم عن البر بالطريقة التي يستطيع أن يأخذ بها اإلنسان هذا البر.

 يأخذ اإلنسان البر عن طريق قبول المسيح باإليمان بما عمله يسوع من أجل البشر.

فهمت ما هو البر لتقرأ عن البر  لتدرس عن البر فهو في مقالة مستقلة ولن يكتمل فهم معنى هذه المقالة إال إذا

 إضغط هنا "أنت بار وبر اهلل".

 ثم يدخل بولس في وصف البشر قبل يسوع. قبل البر الذي أتى به يسوع. 

 20:  3إلى رومية   18:  1وهذا من أصحاح  -

ماذا ؟ ألن هذا حيث أن حالة البشر كانت كغنم ضلوا وفي عوز لمجد اهلل كانوا يبحثون عن مجد اهلل ولم يكن متاح ل 

 فقط كان على يد يسوع.

لذلك حتى مؤمنين العهد القديم لم يكنوا بارين. فقط كان يحسب لهم برا عندما كانوا يسلكون بإيمان مثل إبراهيم 

 .4في رومية 

 لكن بعد ذلك يصل بولس إلى سرد الحل ولكن بتفصيل موضحا أين كانت المشكلة.

 ويقول أن البر باإليمان بيسوع. مستقال عن األعمال. 21:  3بدأ الحديث عن الحل في رومية 

 وبعد أن قدم الحل بدأ في تفصيل أين كانت مشكلة اإلنسان.

المشكلة لم تكن في الشريعة المشكلة لم تكن في إبليس, بل المشكلة كانت في روح اإلنسان. هذا الروح هو ما 

 سيموت بعد قبول المسيح. فيصير العتيق.

 يقته كائن روحي يمتلك نفس ويسكن في جسد.اإلنسان أصله وحق
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 اإلنسان العتيق هو: روح اإلنسان قبل يسوع أي روح اإلنسان المولودة من إبليس.

 اإلنسان الجديد هو : روح اإلنسان المولودة من اهلل فهي تنتج البر

  

وجنا المستقيم ليس بار ليس ملحوظة : كثيرا ما تجد مؤمنين يصلون عن جهل لكلمة اهلل. فيقولون " يارب أخطأنا وع

 وال واحد...."

هذا خطأ وعدم فهم للبر, فكان بولس يتكلم عن حالة البشر قبل يسوع. ولكنه بدأ بسرد الحل الذي صنعه يسوع. لذا 

 ال تخلط حالة ما قبل يسوع بما بعده. حالة ما قبل حقا اإلنسان لم يكن بارا .

 لد من اهلل فيصير بر اهلل بارا.ولكن بعد يسوع صار اإلنسان الذي يقبله ويو

ال تقرأ الكتاب المقدس على أن كل آية فيه هي لكل مستوى روحي,ال بل ستجد أن في الرسائل يتكلم الروح القدس 

لمستوايات روحية مختلفة ويسرد وضع اإلنسان قبل وبعد السقوط, لذا ال توهم نفسك بأنه يتكلم عنك إال بعد أن تتأكد 

 من ذلك.

 يتكلم بولس عن اإلنسان قبل وبعد السقوط.هكذا هنا 

  

 4رومية  -

. بل قبل مجيء الناموس 4يتجه بولس في إثبات أن البر والبراءة ليس باألعمال منذ البدء وهذا في رومية  3بعد رومية 

 كان البر باإليمان. وهذا في قصة إبراهيم الذي آمن باهلل فحسب له ذلك شيء صحيح أي بر.

   

 5رومية  -

 ل بولس لخالصة أنه كون يسوع أتم كل شيء ودفع الثمن هيا بنا نعيش ما صرنا عليه مستخدما اآليات بالماضي.يص

لدُُّخوُل (َوِبِه َأْيضًا َتمَّ َلَنا ا2(َفِبَما َأنََّنا َقْد َتَبرَّْرَنا َعَلى َأَساِس اإِليَماِن, ِصْرَنا ِفي َساَلٍم َمَع اهلِل ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح. )1)

  اهلِل.ِباإِليَماِن ِإَلى َهِذِه النِّْعَمِة الَِّتي ُنِقيُم ِفيَها اآلَن؛ َوَنْحُن َنْفَتِخُر ِبَرَجاِئَنا ِفي التََّمتُِّع ِبَمْجِد

 

 ثم يتكلم عن الحق الكتابي الهام أنه كما أثر آدم األول بعصيانه )خطيئته( قد أثر في كل الذين أتوا بعده من نسله بأنه

جعلهم خطاة رغم أنهم لم يرتكبوا الخطيئة ولكنهم صاروا خطاة رغم ذلك. ألنه عندما فعل هذا العصيان قد فعله 

 بالنيابة عن كل الذين آتوا بعده.
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هكذا تأثير آدم اآلخير أي الرب يسوع المسيح, قد أطاع اآلب فجعل كل الذين بعده )الذين سيقبلون يسوع( يصيرون 

يطيعوا ورغم أنهم لم يكونوا موجودين ولكن يسوع قام بفعل ذلك بالنيابة عن كل إنسان. أبرار. رغم أنهم لم 

 واإلستفادة من ذلك بقبول المسيح.

ثم يستطرد ويقول أنه كما أثرت الخطيئة في العالم هكذا ستؤثر بشدة طاعة يسوع بل وأكثر جدا جدا جدا من تأثير 

ا أثناء وجود اإلنسان على األرض فبالتأكيد سيتم إنتشار تأثير ما فعله الخطيئة في العالم. فلقد قام يسوع بالحل هن

 يسوع على كل األرض أكثر من إنتشار وتأثير الخطيءة وكالهما في وجود اإلنسان وليس بعد إنتهاء اإلرض.

ِمْن َجرَّاِء َمْعِصَيٍة َواِحَدٍة ُيَؤدِّي ِإَلى الدَّْيُنوَنِة. َوَأمَّا ِفْعُل  (ُثمَّ ِإنَّ َأَثَر َخِطيَئِة ِإْنَساٍن َواِحٍد َلْيَس َكَأَثِر اْلِهَبِة! َفِإنَّ اْلُحْكَم16)

(َفَما َداَم اْلَمْوُت ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد, َقْد َمَلَك ِبَذِلَك اْلَواِحِد, 17النِّْعَمِة, ِمْن َجرَّاِء َمَعاٍص َكِثيَرٍة, َفُيَؤدِّي ِإَلى التَّْبِريِر )

 اْلَمجَّاِنيََّة.  َوَعِطيََّة اْلِبرِّ َفَكْم ِباأَلْحَرى َيْمِلُك ِفي اْلَحَياِة ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح اْلَواِحِد ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النِّْعَمِة 

 أي سيملك في هذه الحياة كملوك الذين قبلوا يسوع.

 بليس شيء فيك. إال إذا سمحت له بذلك بعدم معرفتك.ستكون سيدا على صحتك وأموالك و حمايتك وليس إل

   

 6رومية  -

 يبدأ بولس بشرح وتشريح كيف قام اهلل بجعلنا في البر بطريقة رسمية.

  

 ويقول كإنسان بعيد ومحايد بطريقة تفهم العقل : إذا مت معه سأقوم معه.

 أي لماذا أصدق هذا وال أصدق ذلك!!!

(َحاَشا! َفَنْحُن الَِّذيَن ُمْتَنا ِبالنِّْسَبِة ِلْلَخِطيَئِة, َكْيَف َنِعيُش 2َنْسَتِمرُّ ِفي اْلَخِطيَئِة ِلَكْي َتَتَواَفَر النِّْعَمُة؟ )(ِإَذْن َماَذا َنُقوُل؟ َأ1)

(َوِبَسَبِب 4َيُسوَع, َقْد َتَعمَّْدَنا اتَِّحادًا ِبَمْوِتِه؟ ) (َأْم َيْخَفى َعَلْيُكْم َأنََّنا َجِميعًا, َنْحُن الَِّذيَن َتَعمَّْدَنا اتَِّحادًا ِباْلَمِسيِح3َبْعُد ِفيَها؟ )

 َنْسُلُك َنْحُن َأْيضًا ِفي َحَياٍة ذِلَك ُدِفنَّا َمَعُه ِباْلَمْعُموِديَِّة ِلْلَمْوِت, َحتَّى َكَما ُأِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت ِبَمْجِد اآلِب, َكذِلكَ 

 َقِد اتََّحْدَنا ِبِه ِفي َما ُيْشِبُه َمْوَتُه, َفِإنََّنا َسَنتَِّحُد ِبِه َأْيضًا ِفي ِقَياَمِتِه (َفَما ُدْمَنا5َجِديَدٍة. )

  

ملحوظة: كثيرا ما ستجد هذه اآليات بالمستقبل في بعض الترجمات و هناك من يستغلون كالم بولس بأنه يتلكم 

 دلون بأن هذا سيحدث في السماء.بالتسويف )أي بصيغة المستقبل( وكأن هذا لم يحدث بعد ويجا

ولكن ببساطة ستجد بولس يتكلم في هذه الترجمات عن القيامة أيضا بالتسويف في حين أنه يقول في رسالة أفسس  

 أننا قمنا معه. فهو يتكلم بصيغة الحجة و البرهان أي يقف بعيدا ويبدأ بإستخدام عقله في تحديد االمور. 6:  2



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 71 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

  

قمنا معه في الحياة الجديدة هيا لنعيش ونسلك فيها. هنا يتكلم عن الطبيعة الجديدة أي يقول كوننا  4في عدد  

 . 7الحياة الجديدة. أي اإلنسان الجديد. وستجد مقالة البر تتحدث عنه بإستفاضة ولكنني هنا أشرح رومية 

 والواضح. حق كتابي ثمين جدا. وهو من العجيب عدم فهم هذا الحق الصريح 6ثم يقول بولس في عدد 

 

 ْبَقى َعِبيدًا ِلْلَخِطيَئِة ِفيَما َبْعُد.(َفَنْحُن َنْعَلُم َهَذا: َأنَّ اإِلْنَساَن اْلَعِتيَق ِفيَنا َقْد ُصِلَب َمَعُه ِلَكْي ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخِطيَئِة َفاَل َن6)

نسان العتيق الزال حيا. وإن فكروا اإلنسان العتيق قد صلب وليس عليه حكم الصلب كما يقول البعض خطأ ليثبتوا أن اإل

في كالمهم سيكتشفون أنهم يقولون بطريقة غير مباشرة أن يسوع لم يمت بل كان عليه حكم الموت ألنه يقول 

شيء مرتبط بموت يسوع. وهذا طبعا حاشا, لقد صلب يسوع ومات وقام وصعد. وهكذا األإنسان العتيق قد صلب 

 ومات ولم يعد موجودا.

 ه حدث معنا. إذا اإلنسان العتيق قد صلب أي مات مع يسوع. ليس موجودا بعد.وما حدث مع

"زوي" أي نفس نوع حياة   عندما قمنا مع يسوع قمنا بميالد من اهلل شخصيا. بحياة جديدة وكلمة حياة تأتي في اليوناني

 اهلل.

 7هام في أصحاح رومية  فلو فهمناه سنفهم شيء  7ولكن هناك نصف اآلية اآلخير الذي له عالقة برومية 

 6:  6في الجزء اآلخير في رومية 

 ْبَقى َعِبيدًا ِلْلَخِطيَئِة ِفيَما َبْعُد.(َفَنْحُن َنْعَلُم َهَذا: َأنَّ اإِلْنَساَن اْلَعِتيَق ِفيَنا َقْد ُصِلَب َمَعُه ِلَكْي ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخِطيَئِة َفاَل َن6)

 في ترجمات أخرى يقول : 

 ان العتيق مع يسوع لكي يصير الجسد غير فعال وغير نشط مع الخطيئة .مات اإلنس

 . 21:  7اإلنسان العتيق هو روح اإلنسان التي كانت منبع الخطيئة حسب مرقس 

والجسد هو اآللة الخارجية مثل شاشة الكومبيوتر التي تعرض ما يدور في داخل الجهاز ولن تعرض شيء من ذاتها. 

 أنه آلة . أي ليس له طبيعة في ذاته. فهو منساق من روحه. يقول عن الجسد 13عدد 

 فالمشكلة هي في الذي يعيش في هذا الجسد أي روح اإلنسان الخاطيء.

ويوجد خطيئة في الخارج أي حول الشخص فعندما كانت تعرض عليه الخطيئة من الخارج كان يتجاوب معها ألنها 

 ان الغير مولود من اهلل.طبيعة روحه ومتماشية معها. هذا كله في اإلنس



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 72 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

  

مصدر الخطيئة قد مات لكي يكون الجسد غير فعال مع الخطيئة التي تعرض  –ولكن في اآلية يقول أن اإلنسان العتيق 

 عليه من الخارج.

 فصار الجسد منساق من طبيعة جديدة مختلفة وهي روح اإلنسان الجديد و لم يعد القديم موجودا. هذا في

ُكلُّ َشْيٍء (َفِإنَُّه ِإَذا َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح, َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: ِإنَّ اأَلْشَياَء اْلَقِديَمَة َقْد َزاَلْت, َوَها 17: ) 5كورونثوس  2 

 لََّمَنا ِخْدَمَة َهِذِه اْلُمَصاَلَحِة(َوُكلُّ َشْيٍء ُهَو ِمْن ِعْنِد اهلِل الَِّذي َصاَلَحَنا َمَع َنْفِسِه ِباْلَمِسيِح, ُثمَّ َس18َقْد َصاَر َجِديدًا )

 في اليوناني تأتي مخلوق آخر.  خليقة جديدة

 أي الطبيعة القديمة أي اإلنسان القديم أي منبع الخطيئة أي اإلنسان العتيق.  األشياء القديمة

 في اليوناني تأتي بمعنى المنتهي أو الراحل أي لم يعد موجودا  قد زالت

أي لم يعد هناك ظلف متبقي للعتيق وال أي تأثير له وال أي طباع له ألنه ببساطة لم يعد   ديدهوذا الكل قد صار ج

 موجودا و الموجود فقط هو شخص آخر جديد هذا الكل اآلن. الكل قد صار جديدا.

ن نعم يوجد من يقولون أن بداخلك إنسانان جديد وعتيق. هذا غير كتابي يوجد في داخلك )أي في داخل جسدك( اآل

 إنسان واحد وهو المولود من اهلل. أين العتيق؟ مات مع يسوع في الصليب )قبل القيامة التي خلق فيها الجديد(

  

 14 – 12:  6يقول بولس بعد ذلك في رومية 

ُتَقدُِّموا َأْعَضاَءُكْم ِلْلَخِطيَئِة آالت  (َواَل13(ِإَذْن, اَل َتْمِلَكنَّ اْلَخِطيَئُة ِفي َجَسِدُكُم اْلَماِئِت َفَتْنَقاُدوا َلَها ِفي َشَهَواِتِه )12)

(َفَلْن َيُكوَن ِلْلَخِطيَئِة 14لِه آالت ِلْلِبرِّ )ِلإِلْثِم, َبْل َقدُِّموا َأْنُفَسُكْم ِللِه ِباْعِتَباِرُكْم ُأِقْمُتْم ِمْن َبْيِن اأَلْمَواِت َأْحَياًء, َوَأْعَضاَءُكْم ِل

 ْم َخاِضِعيَن ِللشَِّريَعِة َبْل ِللنِّْعَمِة.ِسَياَدٌة َعَلْيُكْم, ِإْذ َلْستُ 

ليس للخطيئة سيادة عليك. اإلنسان الجديد ال يستعبد لخطيئة البتة. ألنه طبيعة اهلل وجوهر اهلل ذاته. بر الهه وليس بار 

 في اهلل.

إستفاضة في ستتعجب على هذه اآليات ولكن ستجده مشروحا ب إن كنت ال تعيش ذلك ويبدو مستحيال فبكل تأكيد 

 مقالة البر.

 7:  2يقول الكتاب في زكريا 

 (َأمَّا اآلَن, َفحرري نفسك يا صهيون َيا َمْن َأَقْمُتْم ِفي َأْرِض َباِبَل.7)

 هذا في يدك وال تحتاج إلى حرية فقط أن تدرك أنك حر وتسلك بهذه الحقيقة.
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قبل وبعد موت اإلنسان الجديد. والخظ أما اآلن...  و يسرد و يقارن ثمار طبيعتهم في الحالتين  6ثم يكمل في رومية 

 أي أنكم مختلفون اآلن.

 (َفِإنَُّكْم, َلمَّا ُكْنُتْم َعِبيدًا ِلْلَخِطيَئِة, ُكْنُتْم َأْحَرارًا ِمَن اْلِبر20ِّ)

(َأمَّا اآلَن, َوَقْد ُحرِّْرُتْم 22, َوَما َعاِقَبُتَها ِإالَّ اْلَمْوَت )(َوَلِكْن َأيَّ َثَمٍر َأْنَتْجُتْم ِحيَنَذاَك ِمَن اأُلُموِر الَِّتي َتْخَجُلوَن ِبَها اآلَن21)

 يَّةُ ِمَن اْلَخِطيَئِة َوِصْرُتْم َعِبيدًا ِللِه, َفِإنَّ َلُكْم َثَمَرُكْم ِلْلَقَداَسِة, َواْلَعاِقَبُة ِهَي اْلَحَياُة اأَلَبدِ 

يمكنه التدرب على الجديد. وهذا عن طريق السلوك وتنمية  الجسد قابل للتدرب فبعد أنه كان معتادا على العتيق 

   اإلنسان الجديد.

يجب أن نعرف ان الهدف منه هو توجيه وتحديد المشكلة إلظهار الحل. أي سيكشف بولس  7قبل الدخول في رومية 

وس بل في أين كانت المشكلة في ظل الناموس و قبل مجيء يسوع . فسنجده يحدد أن المشكلة لم تكن في النام

روح اإلنسان التي تسكن في جسده . والمشكلة ليست في جسد اإلنسان بل في الساكن الداخلي وهو روح اإلنسان 

 الخاطيء :

  

 7رومية  -

يتكلم بولس في بداية هذا األصحاح بجملة واضحة كافية بأن تجعل الشخص يفكر بأن كل األصحاح ليس للمؤمن. 

ْنَساِن َما ْم َأيَُّها اإِلْخَوُة َوَأَنا ُأَخاِطُب ُأَناسًا َيْعِرُفوَن َقَواِنيَن الشَِّريَعِة َأنَّ ِللشَِّريَعِة ِسَياَدًة َعَلى اإلِ (َأَيْخَفى َعَلْيكُ 1حيث يقول )

 َداَم َحّيًا؟

ال يتحدث إال عن شيء يخص الناموس . والناموس يجب أن يتم فهمه جيدا ألنه تم الوعظ به كثيرا لما  7إذا رومية  

سمح ألذهان من ال يراجعون هذا التعليم بالتوهم و التصديق عن طريق الخطأ أن المؤمن عليه أن يعيش بالناموس. 

وهذا غير صحيح بتاتا وعكس عمل المسيح. ألن يسوع بدأ ناموس غيره بعد أن قام بتتميم وإلغاء الناموس. ولكن هذا 

تعيشها وتطيعها ولكن هذه المرة الناموس صار طبيعة  الناموس الجديد ليس مثل لوحة التعليمات التي عليك أن

 المولودين من اهلل فهو يخرج منهم بعد تنمية اإلنسان الجديد الذي ال يوجد غيره.

  

 الناموس الجديد

 والناموس الجديد الذي يخص الخليقة الجديدة أي المولودين من اهلل أي األبرار.

 الناموس الجديد هو : اإليمان . 

 مان يعمل ويأخذ طاقته من المحبة.وهذا اإلي
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ِة (َأمَّا اآلَن, َفَقْد ُأْعِلَن اْلِبرُّ الَِّذي َيْمَنُحُه اهلُل , ُمْسَتِقاًل َعِن الناموس, َوَمْشُهودًا َلُه ِمَن الشَِّريَع21)  21 – 20:  3رومية 

 ناموس اإِليَماِن ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ِلَجِميِع الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن. (َذِلَك اْلِبرُّ الَِّذي َيْمَنُحُه اهلُل َعَلى َأَساِس22َواأَلْنِبَياِء )

 اإليمان الذي يعمل ويزود بطاقة المحبة. 6:  5غالطية  

 َوِصيًَّة َجِديَدًة َأَنا ُأْعِطيُكْم: َأِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضًا, َكَما َأْحَبْبُتُكْم َأَنا, ُتِحبُّوَن َبْعُضُكمْ  34:  13يوحنا 

  

 و عندما يسلك الشخص بالمحبة سيكمل كل الناموس ألن الناموس القديم قواعده المحبة.

(أَلنَّ 9َم الشَِّريَعَة, )اَل َتُكوُنوا ِفي َدْيٍن أَلَحٍد, ِإالَّ ِبَأْن ُيِحبَّ َبْعُضُكْم َبْعضًا. َفِإنَّ َمْن ُيِحبُّ َغْيَرُه, َيُكوُن َقْد َتمَّ 8:  13رومية 

َأِحبَّ َقِريَبَك »َوَباِقي اْلَوَصاَيا, َتَتَلخَُّص ِفي َهِذِه اْلَكِلَمِة: « اَل َتْزِن, اَل َتْقُتْل, اَل َتْسِرْق, اَل َتْشَهْد ُزورًا, اَل َتْشَتِه....»ا اْلَوَصاَي

 ِإْتَمامًا ِللشَِّريَعِة ُكلَِّها.(َفاْلَمَحبَُّة اَل َتْعَمُل ُسوءًا ِلْلَقِريِب. َوَهَكَذا َتُكوُن اْلَمَحبَُّة 10« )َكَنْفِسَك!

 «َأْن ُتِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسَك»َفِإنَّ الشَِّريَعَة ُكلََّها َتِتمُّ ِفي َوِصيٍَّة َواِحَدٍة:  14:  5غالطية 

ويوجه نظرهم على المشكلة التي ليست  7إذا لنلخص ما يقوله الكتاب عن "الناموس" الذي يشرحه بولس في رومية 

 وس بل في روح اإلنسان:في النام

لذا فهو ال يخصنا نحن بل يخص شعب  20:  147أوال الناموس كان معطى لشعب إسرائيل وليس لألمم. مزمور 

 إسرائيل.

ليس ألنه يخصنا نحن األمم , بل ألن كثيرون وكثيرات من المؤمنون يريدون إجابة وإثبات أن  7وأقوم بشرح رومية 

 لكنه من األساس ال يتكلم عنا نحن األمم.ال يتكلم عن المؤمن.  7رومية 

   

ثانيا الناموس أعطي في العهد القديم ليحمي ويحرس شعب اهلل من اإلختالط باألمم حتى يستطيع أن يأتي يسوع من 

نسلهم. فلو إختلطوا باألمم لما إستطاع الوعد أن يتم , أقصد الوعد الذي أعطاه الرب إلبراهيم. فقال له بنسلك 

(َوَلِكنَّ اْلِكَتاَب َحَبَس اْلَجِميَع َتْحَت اْلَخِطيَئِة, َحتَّى ِإنَّ اْلَوْعَد, َعَلى َأَساِس اإِليَماِن 22: ) 3ميع األمم. غالطية ستتبارك ج

, ُمْحَتَجِزيَن ِإَلى َأْن ُيْعَلَن (َفَقْبَل َمِجيِء اإِليَماِن, ُكنَّا َتْحَت ِحَراَسِة الشَِّريَعِة23ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح, ُيوَهُب ِللَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن )

(ِإَذْن, َكاَنِت الشَِّريَعُة ِهَي ُمَؤدُِّبَنا َحتَّى َمِجيِء اْلَمِسيِح, ِلَكْي ُنَبرََّر َعَلى َأَساِس اإِليَماِن 24اإِليَماُن الَِّذي َكاَن ِإْعاَلُنُه ُمْنَتَظرًا )

 (َفِإنَُّكْم َجِميعًا َأْبَناُء اهلِل ِباإِليَماِن ِباْلَمِسيِح َيُسوعَ 26َنا ِمْن ُسْلَطِة اْلُمَؤدِِّب )(َوَلِكْن َبْعَدَما َجاَء اإِليَماُن, َتَحرَّْر25)

و كان الناموس أيضا قائدا وموجها لهم لكي يعرفوا يسوع الذي سيأتي في نظرهم في ذلك الوقت. ولكن أتى في 

 نظرنا.
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مع اإلنسان الذي آخذ طبيعة الظلمة في روحه ويحاول أن يمنعه من إنتاج  ثالثا كان الناموس يعمل من الخارج أي يتعامل

ثمره الطبيعي وهي الخطيئة, طبيعة الخطيئة هي طبيعته. روح اإلنسان )اإلنسان العتيق( كانت تثمر الخطيئة وتنتجها 

 ألنها مولودة من إبليس.... أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ....

 44:  8وحنا ي 

فهي كانت تخرج طبيعيا من أرواحهم. فالناموس لم يكن حال بل كان كاشفا للخطيئة, ولكن الحظ لقد وضع حدا 

:  5لتدخل إبليس في حياة هؤالء الذين سلكوا به على األرض. ملك الموت من آدم إلى موسى ولم يقل يسوع. رومية 

َم ِإَلى ُموَسى, َحتَّى َعَلى الَِّذيَن َلْم َيْرَتِكُبوا َخِطيَئًة َشِبيَهًة ِبُمَخاَلَفِة آَدَم, الَِّذي ُهَو َرْمٌز (َأمَّا اْلَمْوُت, َفَقْد َمَلَك ُمْنُذ آَد14)

 ِلآلِتي َبْعَدهُ 

ُهْم ِإَلهًا َوُهْم َيُكوُنوَن ِلي َسَأْجَعُل َشِريَعِتي ِفي َدَواِخِلِهْم, َوُأَدوُِّنَها َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَأُكوُن َل»َيُقوُل الرَّبُّ:  33:  31إرميا 

ي, ِمْن َصِغيِرِهْم ِإَلى (َواَل َيُحثُّ ِفي َما َبْعُد ُكلُّ َواِحٍد َقِريَبُه َقاِئاًل: اْعِرِف الرَّبَّ ِإَلَهَك أَلنَُّهْم َجِميعًا َسَيْعِرُفوَنِن34َشْعبًا )

 «.ُكَر َخَطاَياُهْم ِمْن َبْعُدَكِبيِرِهْم, أَلنِّي َسَأْصَفُح َعْن ِإْثِمِهْم َوَلْن َأْذ

  

 أي أن الشريعة لن تكون شيء دخيل على طبيعة الخطيئة التي فيهم بل ستكون طبيعتهم األساسية.

 كونه يقول أنني سأضعها في قلوبهم بمعنى آخر يقول أنها لم تكن في طبيعتهم.

ني العهد القديم )الغير مولودين من اهلل( في العهد القديم كان الناموس يحاول أن يمنع الطبيعة التي بداخل مؤم 

 ليس فيهم طبيعة البر.

 ما هو صحيح فقط. –ولكن في العهد الجديد صار المؤمنون مولودين من اهلل وبهم طبيعة تنتج البر 

 فهم ال يحتاجون إلى شيء من الخارج ليمنعهم عن الخطيئة ألن الذي في داخلهم كله صحيح.

  

(َهِذِه اْلَفَضاِئُل َقْد 6: ) 1تيموثاوس  1للذين يريدون أن يسلكون ويفعلون األمور الصحيحة.  لم يعطى الناموس  رابعا 

(َراِغِبيَن ِفي َأْن َيُكوُنوا َأَساِتَذًة ِفي الشَِّريَعِة, َوُهْم اَل َيْفَهُموَن 7َزاَغ َعْنَها َبْعُضُهْم, َفاْنَحَرُفوا ِإَلى اْلُمَجاَداَلِت اْلَباِطَلِة, )

(ِإْذ ُنْدِرُك َأنَّ 9(ِإنََّنا َنْعَلُم َأنَّ الشَِّريَعَة َجيَِّدٌة ِفي َذاِتَها, ِإَذا اْسُتْعِمَلِت اْسِتْعَمااًل َشْرِعّيًا. )8َيُقوُلوَن َواَل َما ُيَقرُِّروَن! ) َما

رِِّديَن, َعَلى اْلَفاِجِريَن َواْلَخاِطِئيَن, َوالنَِّجِسيَن َوالدَِّنِسيَن, َوَقاِتِلي الشَِّريَعَة اَل ُتَطبَُّق َعَلى َمْن َكاَن َباّرًا, َبْل َعَلى اأَلْشَراِر َواْلُمَتَم

 (َوالزَُّناِة َوُمَضاِجِعي الذُُّكوِر, َوَخطَّاِفي النَّاِس َواْلَكذَّاِبيَن َوَشاِهِدي الزُّوِر.10آَباِئِهْم َوُأمََّهاِتِهْم, َوَقاِتِلي النَّاِس, )

ي وأقف عندما تضيء اإلشارة باللون األحمر فأقف وأتحرك عندما تضيء لي باألخضر هل هذا شيء عندما أقود سيارت

أستحق عليه المدح؟؟ فهذا هو الطبيعي. وأيضا عندما أقود السيارة و ال أقوم باإلصطدام بأحد المارة بل أتخذ حذري 

 أة؟؟وأسعى لسالمتهم دون حتى لمسهم بالسيارة, هل هذا شيء أستحق عليه مكاف
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 بالطبع ال . هل سيأتي ورائي ضابط المرور ليشكرني بأنني ال أصدم أحدا؟

 بالطبع ال. ألن هذا هو الشيء الطبيعي المتوقع من أي شخص صالح.

 ولكن متى يأتي ضابط المرور الممثل للناموس ليوقف أحد السائقين؟

 أو عندما يتعدى أي من القوانين. عندما يبدأ هذا الشخص باإلصطدام بأحد المارة أو بكسر إشارة المرور

إذا الناموس ليس للصالحين. ألن الصالحين ال يفعلون الشيء الصحيح بسبب الناموس بل ألنهم إختاروا القيام بالفعل 

 الصحيح.

 ولكن الناموس وضع للمتعدين الذين يحتاجون لوقف شرهم.

 لعهد القديم.وهذا ما يقوله الكتاب عن الناموس في الشاهد األعلى عن مؤمني ا

مثال أيوب و إبراهيم وإسحق ويعقوب و يوسف كانوا قبل الناموس. ولكنهم فعلوا الصواب دون الناموس . فقد جاء  

الناموس بعد ذلك. هؤالء رغم عدم وجود الطبيعة الجديدة فيهم ولكنهم أحبوا اهلل وسمعوا وصاياه وفعلوا الصواب 

 بدون قانون ليلجمهم.

   

ة الناموس على يد يسوع, لقد أتمه يسوع و بدأ نوع آخر وهو الخليقة الجديدة التي تصنع البر خامسا كانت نهاي

"َفِإنَّ َغاَيَة )أي مكان  4:  10كطبيعتها. لم يعد هناك قانون ضد المؤمن ألن يسوع أنهى على الناموس رومية 

ُيْؤِمُن." أحد الترجمات تقول : " ألن بيسوع نهاية الناموس..."  وصولها ونهايتها( الشَِّريَعِة ِهَي اْلَمِسيُح ِلَتْبِريِر ُكلِّ َمْن

أي أن الناموس كان يريد أن يأتي بيسوع وهو مكان وصول القطار الذي بعدها سينتهى العمل به ألنه كان يحمل 

ألصل األصل ولم يكن هو األصل... كان يريد توصيل يسوع لألرض وبعدها يتوقف عن العمل ويترك يسوع الذي هو ا

 لينقذ األرض.

أتعجب لماذا يعظ الناس عن الناموس ويطالبون المؤمنين بأن يلتزمون به. لقد وضع يسوع حال آخر وهو أن يكون 

 3:  3كورونثوس  2طبيعته فيك عن طريق أن تولد منه. فتنتج البر من ذاتك وتكون كلمة حية. أنتم رسالة اهلل الحية 

 ِرَساَلٌة اْلَمِسيِح ...َوَهَكَذا َيَتَبيَُّن َأنَُّكْم 

  

فبهذا كأنه يقول أن يسوع لم يسلك قانونيا  هناك ملحوظة هامة جدا: عندما يقول أحدا : " إن يسوع حمل الدينونة ..." 

وإستثنى الناس المذنبين و المدانين لكي يصلح األمر. وهذا خرق للناموس, يسوع أتي وعاش القانون بالكامل ثم أتمه و 

 دال عن كل الذين تعدوه ثم بعد ذلك قام بإلغاءه ووضع قانون آخر.حمل عقوبته ب
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وهذا يقال في القصص التي يحكيها بعض األشخاص ليمثلوا الصليب في قصة: ويقولون أن اإلنسان الخاطيء مثل 

 الشخص الغارق وجاء الرب يسوع وأنقذه من الغرق بأنه إنتشله من الغرق في الخطيئة.

ت أن تمثله في هذه القصة فيمكنك أن تقول أن الخاطيء مثل اإلنسان الغارق في الخطية هذا غير كتابي: إن أرد

 ولكن يسوع لم ينقذه بإنتشاله بل أنقذه عن طريق أنه أخذ مكانه وغرق بدال منه.

  

 6 – 1:  7رومية 

َواِنيَن الشَِّريَعِة َأنَّ ِللشَِّريَعِة ِسَياَدًة َعَلى اإِلْنَساِن َما َداَم َحّيًا؟ (َأَيْخَفى َعَلْيُكْم َأيَُّها اإِلْخَوُة َوَأَنا ُأَخاِطُب ُأَناسًا َيْعِرُفوَن َق1) 

. ِريَعُة َتُحلَُّها ِمَن االْرِتَباِط ِبِه(َفاْلَمْرَأُة اْلُمَتَزوَِّجُة َتْرِبُطَها الشَِّريَعُة ِبَزْوِجَها َما َداَم َحّيًا. َولِكْن, ِإْن َماَت الزَّْوُج, َفالش2َّ)

 َتَتَحرَُّر ِمَن الشَِّريَعِة, َحتَّى ِإنََّها اَل (َوِلَذِلَك, َفَما َداَم الزَّْوُج َحّيًا, ُتْعَتَبُر َزاِنَيًة ِإْن َصاَرْت ِإَلى َرُجٍل آَخَر. َوَلِكْن ِإْن َماَت الزَّْوُج3)

َأْيضًا َيا ِإْخَوِتي, َفِإنَُّكْم ِبَجَسِد اْلَمِسيِح الَِّذي َماَت, َقْد ِصْرُتْم َأْمَواتًا (َوَهَكَذا َأْنُتْم 4َتُكوُن َزاِنَيًة ِإْن َصاَرْت ِإَلى َرُجٍل آَخَر. )

ْنَدَما ُكنَّا (َفِع5َأْجِل َأْن ُنْثِمَر ِللِه. ) ِبالنِّْسَبِة ِللشَِّريَعِة, ِلَكْي َتِصيُروا آلَخَر, ِإَلى اْلَمِسيِح َنْفِسِه الَِّذي ُأِقيَم ِمْن َبْيِن اأَلْمَواِت, ِمْن

(َأمَّا اآلَن, َفَنْحُن َقْد 6ْوِت. )ِفي اْلَجَسِد, َكاَنْت َأْهَواُء اْلَخَطاَيا اْلُمْعَلَنِة ِفي الشَِّريَعِة َعاِمَلًة ِفي َأْعَضاِئَنا ِلَكْي ُنْثِمَر ِلْلَم

ِِْسَبِة ِلَما َكاَن ُيَقيِّ ُدَنا, َحتَّى َنُكوَن َعِبيدًا َيْخِدُموَن َوْفقًا ِللنَِّظاِم الرُّوِحيِّ اْلَجِديِد, اَل ِللنَِّظاِم َتَحرَّْرَنا ِمَن الشَِّريَعِة, ِإْذ ُمْتَنا ِبالنِّ

 اْلَحْرِفيِّ اْلَعِتيِق.

  

بأن المؤمن كان مثل المرأة التي كانت مرتبطة  يمثل الروح القدس من خالل بولس عالقة الخاطيء )قبل الميالد الثاني( 

 فصارت حرة لترتبط بشخص آخر. مات زوجها  برجل )الشريعة( ثم

يقول أننا عندما كنا في الجسد أي حسيين و نسلك بحسب الحواس الخمسة أي الطبيعة القديمة المتصفة  5عدد 

 بالحواس الخمسة ألن روح اإلنسان كانت خاطئة ليس فيها طبيعة اهلل التي هي اإليمان.

 ْت َأْهَواُء اْلَخَطاَيا اْلُمْعَلَنِة ِفي الشَِّريَعِة َعاِمَلًة ِفي َأْعَضاِئَنا ِلَكْي ُنْثِمَر ِلْلَمْوِت.(َفِعْنَدَما ُكنَّا ِفي اْلَجَسِد, َكاَن5)

الخطايا المعلنة في الشريعة أي كما وكأنك تقول لشخص مدمن الخمر وأنت تمسك بكأس خمر وتقول له ال تشرب 

 الخمر.

ولكنه في ذات الوقت أنت تذكره بالشيء الذي يحاول نسيانه وال  فهو مدمن وأنت ال تريد أن تجعله يشرب أكثر

 يستطيع.

فكانت الشريعة تقول ال تزن في حين أن الشخص الغير مولود ثانية يريد فعل ذلك فكانت الخطيئة وهي تعرض له 

ن الداخل الخطيئة في كالمهما تذكره بها فيسعى لفعلها ليس ألن الشريعة سيئة بل ألن طبيعة الخطيئة تنتج م

 الفاسد أي روح اإلنسان.
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 6ولكنه يقول أننا اآلن لسنا كذلك في عدد 

ِِْسَبِة ِلَما َكاَن ُيَقيُِّدَنا, َحتَّى َن6) ُكوَن َعِبيدًا َيْخِدُموَن َوْفقًا ِللنَِّظاِم ( َأمَّا اآلَن, َفَنْحُن َقْد َتَحرَّْرَنا ِمَن الشَِّريَعِة, ِإْذ ُمْتَنا ِبالنِّ

 اْلَجِديِد, اَل ِللنَِّظاِم اْلَحْرِفيِّ اْلَعِتيِق. الرُّوِحيِّ

  

ملحوظة : يتكلم بولس بصيغة الشخص الذي يعيش القصة. تماما مثلما تسرد أنت موقفا قد عبرت فيه وتقوم بسرده 

لشخص آخر. فتبدأ بالكالم وتتكلم بصيغة المضارع القصصي, لتعيش الدور واألحداث كما كانت. فتقول "أقول له 

 كذا فيقول لي كذا " في حين أن الحدث الذي تسرده قد مر عليه شهور أو سنين.

  

  

ا ُكْنُت أَلْعِرَف الشَّْهَوَة َلْواَل (ِإَذْن, َماَذا َنُقوُل؟ َهِل الشَِّريَعُة َخاِطَئٌة؟ َحاَشا! َولِكنِّي َما َعَرْفُت اْلَخِطيَئَة ِإالَّ ِبالشَِّريَعِة. َفَم7)

(َوَلِكنَّ اْلَخِطيَئَة اْسَتَغلَّْت َهِذِه اْلَوِصيََّة َفَأَثاَرْت ِفيَّ ُكلَّ َشْهَوٍة. َفِإنَّ اْلَخِطيَئَة, َلْواَل 8« )اَل َتْشَتِه!»ِة: َقوُل الشَِّريَع

 الشَِّريَعُة, َميَِّتٌة.

 الشريعة ليست سيئة بل الخطيئة التي في روح اإلنسان إستغلت الفرصة و تذكرت الخطأ.

 لوال الشريعة لما إكتشفت الخطيئة من الغير خطيئة. يقول بولس

(َفُمتُّ َأَنا. َواْلَوِصيَُّة 10يَئُة, )(َأمَّا َأَنا َفُكْنُت ِمْن َقْبُل َعاِئشًا ِبَمْعِزٍل َعِن الشَِّريَعِة؛ َوَلِكْن َلمَّا َجاَءِت الشَِّريَعُة َعاَشِت اْلَخِط9)

 ِلي ُمَؤدَِّيًة ِإَلى اْلَمْوتِ  اْلَهاِدَفُة ِإَلى اْلَحَياِة, َصاَرْت

  

كان بولس عائشا بعد الشريعة بمئات السنين لذلك فالشريعة موجودة قبل بولس ولكن هنا يتكلم أنه عندما كان طفال 

غير مدركا للشريعة والخطيئة كان غير مدان من أي شيء ولكن عندما بدأ يكبر وبدأ يدرك فبدأ يعرف أنه أخطأ بسبب 

 فمات.وجود الشريعة 

 فهنا يتكلم عن سن الطفولة وهذا ما يختلف فيه علماء الالهوت هل الطفل لو مات يدخل السماء؟؟

 ولكنه واضح هنا أنه قبل سن اإلدراك والمسؤلية ليس الطفل ميتا روحيا. 

  

َفالشَِّريَعُة ِإَذْن ُمَقدََّسٌة, َواْلَوِصيَُّة ُمَقدََّسٌة َوَعاِدَلٌة (12(َفِإنَّ اْلَخِطيَئَة, ِإِذ اْسَتَغلَِّت اْلَوِصيََّة, َخَدَعْتِني َوَقَتَلْتِني ِبَها )11)

 َوَصاِلَحةٌ 
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 في روحه قبل الميالد الثاني. –الخطيئة هنا ليست التي في الخارج بل في الداخل 

 فالمشكلة ليست في الشريعة وهذه هي الخالصة التي يريد إيصالها في كل كالمه.

 لة تكمن في روح اإلنسان وهو يتكلم عنها هنا بإسم الخطيئة التي ِفّي أي في جسدي.يريد أن يوضح أن المشك

  

 وهنا السؤال: من هو الذي في جسده؟؟؟

 روحه اإلنسانية.

 لذلك فهو يشير لروحه اإلنسانية وليس لحمه وعظمه. وإال فكان قد قال جسدي دون إضافة في جسدي.

  

ْوتًا ِلي؟ َحاَشا! َوَلِكنَّ اْلَخِطيَئَة, ِلَكْي َتْظَهَر َأنََّها َخِطيَئٌة, َأْنَتَجْت ِلَي اْلَمْوَت ِبَما ُهَو َصاِلٌح, (َفَهْل َصاَر َما ُهَو َصاِلٌح َم13)

 َحتَّى َتِصيَر اْلَخِطيَئُة َخاِطَئًة ِجّدًا ِبَسَبِب اْلَوِصيَِّة.

  

  هذه وظيفة الشريعة. كشفت حياة اإلنسان قبل الميالد الثاني.

 (َفِإنََّنا َنْعَلُم َأنَّ الشَِّريَعَة ُروِحيٌَّة؛ َوَأمَّا َأَنا َفَجَسِديٌّ ِبيَع َعْبدًا ِلْلَخِطيَئةِ 14)

فهو  :  2كورونثوس  1الشريعة هي روحية ولكن المشكلة أن اإلنسان )قبل الميالد الثاني( ال يقبل ما لروح اهلل  

 السلوك بروحه وال حتى التواصل مع عالم الروح. حسي أي يسلك بحواسه الخمسة. وليس له القدرة على

أما نحن المؤمنون أي المولودون ثانية يتكلم عنا الكتاب أننا أفتدينا من السلوك بالحواس الخمسة. فصار اإلنسان  

 المولود من اهلل له السلطة الكاملة إلخضاع الجسد والسيطرة عليه.

 ْحَت ُسْلَطِة اْلَجَسِد َبْل َتْحَت ُسْلَطِة الرُّوِح, ِإَذا َكاَن ُروُح اهلِل َساِكنًا ِفي َداِخِلُكْم َحّقًا.َوَأمَّا َأْنُتْم, َفَلْسُتْم َت 9:  8رومية 

 فيتكلم بولس أن جسده مبيع تحت الخطيئة التي في روحه. وهذه هي النتيجة:

  

(َفَما ُدْمُت َأْعَمُل َما اَل 16ُأَماِرُس َما ُأِريُدُه, َوِإنَّ َما ُأْبِغُضُه َفِإيَّاُه َأْعَمُل )(َفِإنَّ َما َأْفَعُلُه اَل َأْمِلُك السَّْيَطَرَة َعَلْيِه: ِإْذ اَل 15)

ِفيَّ (َفاآلَن, ِإَذْن, َلْيَس َبْعُد َأَنا َمْن َيْفَعُل ذِلَك, َبِل اْلَخِطيَئُة الَِّتي َتْسُكُن 17ُأِريُدُه, َفِإنِّي ُأَصاِدُق َعَلى َصَواِب الشَِّريَعِة )

َديَّ؛ َوَأمَّا َأْن َأْفَعَلُه, َفَذِلَك اَل (أَلنَِّني َأْعَلُم َأنَُّه ِفيَّ, َأْي ِفي َجَسِدي, اَل َيْسُكُن الصَّاَلُح: َفَأْن ُأِريَد الصَّاَلَح َذِلَك ُمَتَوفٌِّر َل18)

(َولِكْن, ِإْن َكاَن َما اَل ُأِريُدُه َأَنا 20َما الشَّرُّ الَِّذي اَل ُأِريُدُه َفِإيَّاُه ُأَماِرُس )(َفَأَنا اَل َأْعَمُل الصَّاَلَح الَِّذي ُأِريُدُه؛ َوِإن19ََّأْسَتِطيُعُه )

 ِإيَّاُه َأْعَمُل, َفَلْيَس َبْعُد َأَنا َمْن َيْفَعُل َذِلَك, َبِل اْلَخِطيَئُة الَِّتي َتْسُكُن ِفيَّ 
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سد ال يسيطر عليه فتكون النتيجة أنه يريد أن يفعل ما تقوله والنتيجة هي أن الخطيئة التي في روحه ستسود والج

الشريعة ولكنه ال يستطيع لماذا ؟ ألن الطبيعة التي فيه التي في روحه والتي تسكن في جسده هي التي تعطيه قوة 

افق للسقوط في الخطيئة. رغم أنه يرى الشريعة ويريد أن يحياها ولكنه يعجز عن طاعة ما يريد فعله. والذي يو

 بذهنه فقط على أنه صحيحة ولكن عند الفعل ال يستطيع.

 تأتي في ترجمات أخرى أنه : " أريد أن أفعل الصواب و لكنه ال توجد القوة لفعله "

  

َديَّ الشَّرَّ. َفِإنَِّني, َوْفقًا (َأنَّ َل22(ِإَذْن, َأِجُد َنْفِسي, َأَنا الَِّذي ُيِريُد َأْن َيْعَمَل َما ُهَو َصاِلٌح, َخاِضعًا ِلَهَذا النَّاُموِس )21)

(َولِكنَِّني َأَرى ِفي َأْعَضاِئي َناُموسًا آَخَر ُيَحاِرُب الشَِّريَعَة الَِّتي ُيِريُدَها َعْقِلي, 23ِلإِلْنَساِن اْلَباِطِن ِفيَّ, َأْبَتِهُج ِبَشِريَعِة اهلِل )

 (َفَيا ِلي ِمْن ِإْنَساٍن َتِعيٍس ! َمْن ُيَحرُِّرِني ِمْن َجَسِد اْلَمْوِت َهَذا24ِفي َأْعَضاِئي ) َوَيْجَعُلِني َأِسيرًا ِلَناُموِس اْلَخِطيَئِة اْلَكاِئِن

  

الناموس الذي يتكلم عنه هو ناموس الخطيئة والموت أي طبيعة الخطيئة التي تعمل كالقانون الذي يسيطر على كل 

 شيء فيه.

 في روحه يوجد قوة للسقوط والخطأ.

 نا نحاول أن نجعل الحصان أن يمشي على قدمين إثنين ويتكلم ويأكل كالبشر. ولكن هذا مستحيل.أشبهها كأن

 ففي داخله قوة وصفات وجينات تدفعه لكي يسلك كحصان.

 ولكن اإلنسان إن حاول أن يتدنى ويسلك كحصان فهذا ممكن ويمشي على أطرافه االربع وأن يقلد الحصان.

 كانته وصفاته الحقيقية.هذا ممكن. ولكن هذا تدني من م

  

يقول بولس: أرى في أعضائي أي في داخل جسدي حيث تسكن روحي وهي في كل خلية من من خاليا جسدي. 

 وتعطيني الطبيعة الشريرة.

  

ويصرخ بولس قائال : أريد حال من هذه المشكلة. روحي اإلنسانية مقتنعة بأن ما أفعله خطأ ولكن ليس هناك قوة 

 . ويحي. من ينقذني من هذا البيت الذي صار سجني.لفعل ما هو صواب

 ألن روح اإلنسان تسكن في هذا الجسد فهو أراد الرحيل ال يمكن أن أعيش هكذا. الموت أفضل.
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 (َأْشُكُر اهلَل ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربَِّنا!25)

 ثم يرد ويقول: لكن شكرا ليسوع

 ق. أي ما سيأتي شيء أفضل مما سبق. ويستعيضه أي بدال منه.كلمة "لكن" تأتي في اليوناني بمعنى : صفر ما سب

 فوجد الحل في يسوع.

 ولكنه أتى بلمحة عن الحل ولم يستفيض فيه لكنه قام بتلخيص المشكلة لكي يبدأ في التكلم عن الحل بتفصيله.

التي كان يعاني  قبال سيستنتج أن 7وهنا أتعجب إن كان بولس وجد الحل فلو كان الشخص لم يسمع تفسير رومية 

إلى نهايته لذلك فهو يحكي عن  7من عدد  7منها قد وجد الحل لها في يسوع . ولم يذكر يسوع في كل أصحاح 

 الناموس وحياته أثناء الناموس.

فهو كأي واعظ  24يلخص بولس المشكلة قبل ان يستفيض في الحل الذي في يسوع الذي قد ألمح عنه في عدد 

ور جانبية لها عالقة بالموضوع األساسي ثم يعود ويلخص النقطة السابقة ثم يعود بذكر الحل يمكنه أن يتطرق إلى أم

 بإستفاضة.

ًا ْخِدُم َناُموَس اْلَخِطيَئِة َعْبد( ِإَذْن, َأَنا َنْفِسي ِمْن َحْيُث اْلَعْقِل, َأْخِدُم َشِريَعَة اهلِل َعْبدًا َلَها؛ َوَلِكنَِّني ِمْن َحْيُث اْلَجَسِد, أَ 25)

 َلُه.

أي أوافق على الناموس بذهني وروحي تتفق ان الشريعة هي الصحيحة ولكنني في النهاية ال أخدم إال ناموس 

 الخطيئة أي عبد الخطيئة التي في روحي التي تسكن في جسدي. هذه هي المشكلة االساسية.

 2:  8لجذري قد حدث في يسوع. رومية ولو ترقبته ستجد أنه ذكر أن الحل ا 8ثم يبدأ بذكر الحل بإستفاضة في رومية 

تخلص من جذر المشكلة وهي الناموس أي طبيعة الخطيئة التي كانت في داخله وجاء ناموس آخر أي طبيعة  3 –

أخرى وهي ناموس روح الحياة وكلمة الحياة في اليوناني هنا تعني نفس نوع حياة اهلل زوي أي طبيعة اهلل هذا هو 

 من طبيعة الخطيئة والموت التي كانت فيه:فقط الذي إستطاع تحريره 

(َفِإنَّ َما َعَجَزِت الشَِّريَعُة 3(أَلنَّ َناُموَس ُروِح اْلَحَياِة ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْد َحرََّرِني ِمْن َناُموِس اْلَخِطيَئِة َوِمَن اْلَمْوِت. )2)

ِقيِقِه, َأَتمَُّه اهلُل ِإْذ َأْرَسَل اْبَنُه, ُمتَِّخذًا َما ُيْشِبُه َجَسَد اْلَخِطيَئِة َوُمَكفِّرًا َعِن َعْنُه, ِلَكْوِن اْلَجَسِد َقْد َجَعَلَها َقاِصَرًة َعْن َتْح

 اْلَخِطيَئِة َفَداَن اْلَخِطيَئَة ِفي اْلَجَسدِ 

 أنه ال دينونة على الذين صاروا في المسيح أي قبلوا المسيح:

 ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َأيَُّة َدْيُنوَنٍة َبْعُد. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح(َفاآلَن ِإذًا َلْيَس َعَلى الَِّذيَن 1)

 أي الذين أدركوا ما صاروا عليه.
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 وهذا قد أدركوه في الروح أنهم أبرار وبدأوا بالسلوك به. 

د بوجود طبيعتان وهذا يوضح أن ليس كل المؤمنين يسلكون بحقيقتهم ألنهم ال يعرفون هذا الحق. فالمعظم يعتق

 في داخلهم في حين أن العكس قد تم اآلن ألن فينا طبيعة أخرى فيمكننا أن نقول:

 كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد القوة لفعلها هللويا!

  

 هذه هي الطبيعة الجديدة التي صرت عليها.

 هذه حقيقتك إكتشف من أنت من كلمة اهلل.

يكتمل فهم معنى هذه المقالة إال إذا فهمت ما هو البر لتقرأ عن البر  لتدرس عن البر فهو في مقالة مستقلة ولن

 إضغط هنا "أنت بار وبر اهلل".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 83 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 التحرر من الخطيئة )العادات الجنسية الخاطئة أو التدخين أو اإلدمان أو أي تسلط(

 8كس هذا...لقد تحررت )بالماضي( يوحنا إن كنت مولود من اهلل فأنت حر حتى ولو أقنعك إبليس أو البشر أو الواقع بع

فإن حرركم االبن فبالحقيقة تكونون أحرارا... لذا  إن لم تكن قد ولدت من اهلل عليك أن تقرأ هذه المقالة   36: 

القصيرة قبل أن تكمل قراءة هذه المقالة لكي تستفيد وترى نتائج حقيقية من المقالة الحالية, فهي مجموعة من 

تخص المولودين من اهلل بقبولهم ليسوع كمخلص في حياتهم لتنال الميالد من اهلل إضغط هنا: كيف الحقائق التي 

 تعرف اهلل شخصيا وتدخل في عالقة معه ؟

رغم أنني ال أكتب فيما يخص الجنس فقط بل العبودية ألي شيء )مثل اإلدمان والنوم واإلفراط في الطعام... أو أي 

ني أود أن أوضح ملحوظة خاصة بالجنس : ال تعتقد أن الزواج هو الحل ألنك لو كنت شيء يبدو متسلط عليك....ولكن

مفتوحا على األمور الجنسية من قبل الزواج الزواج ليس هو الحل ... قد سيكون مشبعا في بدايته ولكنك ستجد نفسك 

تواجه هذا األمر من اآلن ليكون زواجك تدريجيا تحن لما كنت تفعله بالنظر لألجساد أو اإلباحية... لذا من األفضل جدا أن 

 سماوي....للمزيد إقرأ هذه المقالة: أسباب اإلرتباط الكتابية

ال تعتقد أن اهلل متأخر في تحريرك من أي قبضة إبليسية فلو أنت ولدت من اهلل فأنت حر وصرت خر فقط تحتاج أن تتمم 

الم الذي أتيت منه قبل قبولك للمسيح قد أثر عليك وفرض خالصك أي تقوم بدورك فاهلل قام بدوره... وال تعتقد أن الع

عليك قيود وتحتاج لحرية أو لمن يصلي من أجلك.... ال ال ال ال ألن يسوع خالصه كامل وال تحتاج للتحرير بعد ميالدك من 

 اهلل فقط تحتاج لتعرف كلمة اهلل في هذا الشأن.

قالة ما يخص أنواع اإلدمان اآلخر مثل التدخين أو المخدرات لنرى من الكتاب الحل )ويمكنك أن تستخلص من هذه الم

 ألنها نفس الطريقة الكتابية(:

 . التحكم في األفكار:1

 بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح, وال تنشغلوا بالجسد إلشباع شهواته.  14:  13رومية 

ات"....لذا الحل أن تذوق الحرية التي هذه اآلية تأتي في أحد الترجمات "ال تغذوا الجسد عن طريق التفكير في الشهو

 لك في المسيح هو أن تتحكم في أفكارك وإلستخدم أفكارك لتغذي روحك وليس جسدك.

وهذا عن طريق أن تتأمل بكلمة اهلل في الكتاب المقدس...إن كنت مولود من اهلل فأنت في داخلك طاقة روحية 

كلمة نصح   7:  1تيمو  2داخلك روح القوة والمحبة والنصح موروثة من اهلل أبيك )أبيكي( للتحكم في األفكار في 

 تعني قوة التحكم في األفكار والنصاحة والذكاء وأن تقود تفكيرك.

وهذا يشمل أن تهرب من ما هو مثير.  22 - 21:  2تيمو  1أهرب فكريا قبل أن تهرب فعليا: هذا هو الحل الكتابي  -

تتوقف عن الذهاب أو حضور ألي شيء قد يثير في داخلك الغريزة الرائعة ففي مرحلة نمو صغيرة قد يصل األمر أنك 

 الجنسية.
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إذن ببساطة الطريقة الكتابية لإلقالع عن الشهوة هي "أن تهرب", ال أن تتأمل فيما يعرض عليك من تخيالت وصور 

يلصق بيده وتدخل في وأبعاد فكرية. لو تجاوبت مع األفكار فهذا مثل من أمسك بسلك به كهربة عالي الفولت فس

دوامة الشهوةثم ممارسة العادة ثم تتزايد إلى مرحلة اإلدمان...هكذا تبدأ ومن هنا تنتهي أي من عدم التجاوب ولكن 

 إختار هذا بإختيار إرادي فأنت في داخلك أي في روحك القوة للتحكم في أفكارك.

فما أعطانا اهلل روح الخوف, بل روح  7لك بوضع يدي.  لذلك أنبهك أن تضرم الهبة التي جعلها اهلل  7 - 6:  1تيمو  2

القوة والمحبة والفطنة. ...كلمة فطنة في الترجمة األصلية هي النصح والتحكم في التفكير....إذن أنت في داخلك 

 هذه القدرة.   يبقى أن تستخدمها.

لذا ولو شبهنا روحك باألرض فهي  كونك مولود من اهلل فأنت تحتوي على روح جديدة وطبيعة جديد وبها حياة اهلل.

أرض خصبة جدا جدا جدا....لذا ضع فيها بذار )أفكار( من كلمة اهلل وال تقبل وأرفض أي أفكار عكس الكلمة...هذا 

يفسر لماذا يكثر المؤمن في الخطيئة عندما يستسلم لها ويفعلها أكثر من الغير مولود من اهلل ألن أرضه خصبة 

ن اهلل. فهي تنتج حصاد وفير وكثير وقوي...لذا ضع كلمة اهلل فقط وإسمح لها فقط في أكثر من الغير مولود م

 ذهنك لكي تزرع في قلبك....إدرس أكثر عن األرض الجيدة في هذه المقالة.

 22ال تبرح عن عينيك. احفظها في وسط قلبك. 21يا ابني أصغ إلى كالمي. أمل أذنك إلى أقوالي.    23 - 20:  4أمثال 

فوق كل تحفظ احفظ قلبك ألن منه مخارج الحياة......)الحظ   23ا هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. ألنه

جاء بعد أنك خزنت الكلمة في قلبك والسبب في حفظ وحماية قلبك ألنه يحتوي على حياة اهلل زوي , فبالتالي  23عدد 

 الثمر البذرة وليس األرض. سيثمر بشدة أي بذرة تسقط في قلبك أي روحك( ما يحدد نوع

األفكار مثل البذار....تجاهل وال تقبل أي أفكار شريرة وغير كتابية ...البذرة رغم أن بداخلها قوة ليس فقط شجرة بل 

غابة من األشجار...ولكن هذه القوة ستظل غير عاملة في كال األحوال سواء سلبي أو إيجابي....لن تستفيد من كلمة 

ي قلبك....وفي نفس الوقت لن تسيطر عليك أي أفكار خارج طبيعتك الجديدة طالما لم ترحب ولم اهلل إن لم تزرع ف

 تتأمل بها.

 أهرب ولكن إهرب إلى...: -

هذه الطريقة الكتابية للتعامل مع أي أفكار غير كتابية وهي أن تهرب فكريا أي أن ترفض الفكرة وال تتأمل بها 

هرب إلى الكلمة في التفكير أنك هيكل للروح القدس والروح القدس صار متحدا وتجاهلها, ولكن عمليا ماذا بعد...أ

بروحك وبهذا قوته في قوتك وصرت واحدا به. ال تحتاج أن تتقوى فقط إستمتع بالقوة التي هي صارت فيك. تأمل في 

مة السهولة غالبا الروح الذي بداخلك وهذا  في النقظة الثالثة .  فقط إضرم الروح في داخلك وروحك فستكون بق

 الجسد.

أيضا لتكن كلمة اهلل حقيقية في نظرك وهي العليا مثال لقد إعتدت على التفكير بسبب الخبرة والمعلومات العلمية 

والمنتشرة "أنك إن إعتدت على شيء فلن تقلع عنه...السيجارة أوالعادة أو أي شيء قد تسلط عليك..." كونك تنظر إليه 

في نظرك, ولكن ليكن كلمة اهلل هي مصدر معلوماتك فهي كلمة اهلل حية وفعالة هكذا فسيكون فعال صعب 
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فقط إستخدمها بطريقة صحيحة وقم بمقاومة األفكار الخاطئة وفكر وأسلك أنك حر هذا سيطلق قوة اهلل التي 

بألسنة فستجد  بداخلك للعمل وسترى أنك فعال حر....أنت مولود من اهلل فقط نشط روحك بتأملك في الكلمة والتكلم

 أن األمر أسهل من أي شيء.

 . إدراك البر :2 

إن موضوع البر موضوع كبير ولكنه هو نقطة إنطالقك لتذوق التحرير اإللهي. ملخص الذي أقصده في هذه النقطة 

 هو أنك كمولود من اهلل, أنت ال تنتج أي أفكار شريرة فهي تأتيك من الخارج...

هذا ال يعني أنك مبتدع الفكرة أو من روحك ولكنها تأتيك من الخارج إستوعب أنك  ملحوظة: أن تعرض عليك األفكار

بر اهلل فمن المستحيل أن تشيء أفكارا عكس طبيعتك الجديدة وأنت ال تحتوي عتيق وجديد بل في داخلك جديد فقط 

 )للمزيد إقرأ مقالة أنت بار وبر اهلل(.

 . الملء المتكرر بالروح القدس:3 

 كرر بالروح القدس وهو ما ذكر في مقالة مستقلة بإستفاضة الملء المتكرر بالروح القدس...الملء المت

التكلم بألسنة جوهري في أن تذوق الحرية التي لك في المسيح في الحقيقة في أن تذوق كل شيء في المسيح ألنها 

 تنشط روحك لتستقبل ما لك,

يوضح هذا لذا إسمح لروحك أن   2كو  1ف نفسك ذهنيا ونظريا, هذا ألن روحك اإلنسانية تعرفك أكثر من ما أنت تعر

تنطلق بالصالة بالروح أي بألسنة وهذا سيشعلك يوميا... ولكن إفعله بالطريقة الصحيحة وبمواظبة وبكل قلبك تكلم 

ذكرت  16:  5بألسنة بصوت عال وكأنك تفهمها وقلبك موجه فيها وأضف مشاعرك فيها وحماسك فيها, يعقوب 

ترجمات أخرى: "طلبة البار التي قلبه فيها ومن كل قلبه تجعل القوة اإللهية متاحة".... هذا المفتاح الذهبي يجب في 

 أن تهتم به جدا.

 . أسلك بالمحبة:4 

فلقد إستخدم السلوك بالمحبة كمترادف عن  16,  13:  5إن السلوك بالروح هو السلوك بالمحبة حسب غالطية 

 : 5من غالطية  16و  13دي السلوك بالروح قارن عد

فأنتم, يا إخوتي, دعاكم اهلل لتكونوا أحرارا, ولكن ال تجعلوا هذه الحرية حجة إلرضاء شهوات الجسد, بل اخدموا  13

 وأقول لكم: أسلكوا في الروح وال تشبعوا شهوة الجسد. 16بعضكم بعضا بالمحبة. ...

ت تجاه اهلل, أنت تجاه نفسك, أنت تجاه األحباء وأنت تجاه من إتجاهات: اهلل تجاهك, أن 5الحظ  سلوكك بالمحبة له 

يعاديك, وإتجاه الظروف السلبية بأن ال تفشل بل أن تنظر لها بإيمان....المحبة بكل إختصار هي أفكار وليست عاطفة 

والتي بعنوان  لذا إختر أن تفكر بمحبة تجاه هذه األمور...للمزيد إدرس عن المحبة من هذه المقاالت في هذه الصفحة

 المحبة : كيف تبدأ عالقة مع اهلل وتستمر فيها
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 . أسلك باإليمان :5

من الهام أن تؤمن بمن أنت, إعلن بلسانك من أنت وأن ال تقبل أي دينونة تأتيك فهي ستوقف إيمانك, وهذا يجب أن 

خص حريتك وروعتك يكون إتجاه عام في حياتك وبخصوص أي شيء في حياتك.  فيجب أن تسلك باإليمان بما ي

ومستقبلك وصحتك وحمايتك وكل شيء وال تسمح بالدينونة أو اإلالمة أن تتوغل فيك ألنها تبدأ ببراءة كفكرة بسيطة 

 ولكنها ستشل إيمانك.

تذكر دائما أنك حينما تخطيء فاهلل ال يحزن منك وال يلومك, هذا ألنه أخذ ثمن الخطيئة كامال فلن يطلبها ثانيا منك, 

ا يحزنه عليك ألنك غير مستفيد بما لك من حقوق في المسيح, هو يحزن عندما تطلق كلمات غير كتابية على ولكن هذ

 حياتك مثل : "أنا... نجس... أنا خاطيء... أنا شرير..."  ,

ألنك صرت متحد بيسوع فما تقوله عن نفسك تقوله عن يسوع في ذات الوقت....قل ما تقوله الكلمة عنك. هذا ليس 

للخطيئة والتمادي فيها ألن الروح علمنا هذا وفي ذات الوقت حذرنا من إستخدام هذه الحرية فرصة للخطيئة رخصة 

تعني المتهم   10:  12....الدينونة ال تحمل حال وهي من إبليس فكلمة طرح المشتكي التي في رؤيا  13:  5غالطية 

ها ستجعلك تتوقف عن الخطيئة....بالعكس هي تشل فهو الذي يبث هذه األفكار على ذهنك وأنت تقبلها معتقدا أن

 إيمانك الذي به من المفترض أن تأخذ الحرية التي في المسيح لك.

 - 6:  16ال تنسى أن الروح القدس هو المعزي لك وليس الديان لك, فهو ال يدين المؤمن, ألن الكتاب يقول في يوحنا 

لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق ألنه إن لم أنطلق  7 لكن ألني قلت لكم هذا قد مأل الحزن قلوبكم. 6  8

 ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. 8ال يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم.

ي مساند الحظ فالروح يدين ويبكت العالم وليس المؤمن, أما بالنسبة للمؤمنين فكلمة معزي في اليوناني : مشجع مقو

مرشد شفيع محامي ....ال يوجد في هذه المعاني كلمة ديان أو مبكت بل على العكس فهو محامي....هذا يوضح لك 

لماذا كنت تزيد في الخطيئة كلما تتجاوب مع الدينونة ألنها تجاوب مع إبليس فأفكار الروح القدس عندما تسقط في 

سقوطك أنت بر اهلل قم وتب فقط وال تكثر التفكير في هذا, الخطيئة هي : قم تذكر أنت أعظم من منتصر قم من 

 هذه ليست حقيقتك..." تشجيع فقط وهو لم وال ولن يبكتك.

سلوكك باإليمان يعني أن ترفض الدينونة بكل صورة من الصور, باإلضافة إلى هذا إعلن بلسانك يوميا ما أنت عليه 

لى الوقوف ضد الخطيئة, وال يمكنك أن تقيد. فقط أرفض أن وإدرك أنك كمولود من اهلل أنت تحتوي على القدرة ع

 تفعل هذه الخطيئة مرة أخرى وأسلك بإيمان بهذا فأنت في داخلك هذه القدرة اإللهية فأنت شريك الطبيعة اإللهية:

 فال تدعوا الخطيئة تسود جسدكم الفاني فتنقادوا لشهواته,   12:  6رومية 

..أنت ال تحتاج أن يصلي لك أحدهم, كان هذا ينفع في مراحلك األولى في حياتك الحظ ال تدعوا أي األمر في يدك.

 الروحية ولكنك اآلن متوقع منك أن تعيش ما لك في المسيح خذ حريتك.
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 النضوج الروحي

اة, عندما يولد اإلنسان ثانية, فان الكتاب يوضح لنا انه ينتقل من مملكة الظلمة والموت وسلطان إبليس إلى مملكة الحي

مملكة أبناء اهلل وهذا ما يحدث في الحال, عندما يقرر اإلنسان ويقبل الرب يسوع في حياته يحدث هذا فورا ويصير 

 مولود من اهلل حرفيا ويحتوي على جينات اهلل الوراثية في روحه ويصير في عائلة اهلل.

كذا في مملكة اهلل يوجد ولكن كما في أسرة واحدة ستجد أعمار مختلفة ومستويات من النضوج مختلفة ه

مستويات من النضوج مختلفة. سأدرس معك ما جاء في كلمة اهلل من أوالد اهلل الذين هم في نفس المملكة  

)الملكوت( ولكنهم مختلفون في النضوج وليس في األصل )الذي هو ساللة إلهية( أي كلهم أوالد اهلل ولهم حقوق 

 حقوق ألنهم ليسوا ناضجين وليسوا في مستوايات واحدة.متساوية ولكن ليس الكل مستفيد من هذه ال

"أيها األوالد..." مرة أخرى  ال عجب أن الرسول يوحنا في رسالته األولى يتكلم لكل مستوى بتعليم مختلف, يقول مرة 

لق "أيها الرجال...." هذا ألنه هناك فرق في المستوايات الروحية وكذلك يجب تقديم الطعام من هذا المنط يقول 

 فلكل مرحلة عمرية هناك نوع طعام يصلح لهذه المرحلة.

كثيرا ما يحدث في إجتماعات الروحية ودرس الكتاب أن يتم تقديم طعام قليل للناضجين فيبدأون بالسرحان وعدم 

التركيز أو العكس يتم تقديم طعام روحي)تعاليم( خاصة بالناضجين في حين أنهم أطفال روحيا فيبدأو بالتجاوب 

 ن بفهم خاطيء ويبدأون ببناء ورسم ظنون ومباديء غير كتابية.ولك

 هذا تماما كمن يقول لطفل صغير : "ما رأيك في البورصة اليوم؟"

بال شك سيبدأ باإلجابة )ألن األطفال كثيرون الكالم ويظهرون أنهم يعرفون كل شيء( واإلجابة تكون مضحكة ولو 

مى. هذا ما قاله الرب يسوع عن قادة روحيين ولكنهم في نظر اهلل هناك طفل آخر يسمعه سيصدقه. أعمى يقود أع

عمي والزالوا يحتاجون لمن يقودهم فمن األفضل أن يتنحوا بدال من أن يعملون على قيادة أناس غير عارفين ما يجب 

في فعله ألنهم أطفال ولكن هذه القادة التي تكلم عنها الرب يسوع أيضا أطفال وال يجب أن يرعوا من هم 

 مستواهم.

  

قبل أن أبدأ في دراسة مستوايات النضوج الروحي من الضروري جدا أن تفهم عندما أتكلم عن الناضج أو الطفل روحيا 

ال أقصد السنين العمرية. فقد تجد من هم في سن صغير و لديهم سنين قلقيلة مولودين من اهلل ولكنهم فهموا 

وا المسيح من سنين كثيرة جدا. عندما أتكلم عن طفل روحي فقد يكون له أمورا أكثر وعرفوا الرب أكثر من الذين قبل

سنين كثيرة وعقود منذ أن قبل المسيح مخلصا شخصيا في حياته الروحية فإنني أقصد هنا عن النضوج الروحي الذي 

 هو غير مرتبط بالعمر الجسدي بل بمقاييس أخرى سأناقشها.
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كنها تترجم إبن في العربية واإلنجليزية, فاليوناني يوضح أنه هناك أكثر من نوع كلمة إبن في اليوناني تأتي مختلفة ول

 فهي تأتي بمعاني تختلف عن كلمة إبن المعتادة. لذلك سندرس معا هذه النقاط :

 مستويات أوالد اهلل )معاني أوالد اهلل في اليوناني( وما يتصف به كل مرحلة.

 .دور الروح القدس في النضوج -. التبني 2

 كيف تصير ناضج )الطريقة التي تنتقل لمرحلة الرجولة الروحية(.

    كيف يحكم اهلل على الناضج )المقاييس(.

  

 . مستويات أوالد اهلل )معاني أوالد اهلل في اليوناني(1

هم الذي يميز مملكة الحياة أو مملكة النور, أن جميع الذين في هذه المملكة هم نوع مختلف من البشر ويطلق علي 

" والتي تعنى األشخاص "المولودين من اهلل شخصيا" وتأتى بمعنى ُساللة أو نسل ُولد من TEKNONفي اللغة اليونانية "

 اهلل ذاته. وهي تترجم إبن أو ولالد اهلل في كتبنا المقدسة العربية.

 " TEKNONَحُهُم اْلَحقََّ ِفي َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلل, "َأمََّا الََِّذيَن َقِبُلوُه, َأِي الََِّذيَن آَمُنوا ِباْسِمِه, َفَقْد َمَن 12: 1يو

 " اى إننا من نسل اهلل ذاته.TEKNON"َفالرَُّوُح َنْفُسُه َيْشَهُد َمَع َأْرَواِحَنا ِبَأنَََّنا َأْواَلُد اهلِل." َفالرَُّوُحَ ْشَهُد ِبَأنَََّنا " 16: 8رو

ضا وارث وشريك مع المسيح في اإلرث الذي يشمل كل شيء في حيات طفل أو ابن اهلل. وألنك من هذه الساللة فأنت أي

 على االرض وما بعدها.

  

, َفَنْحُن َأْيضًا َواِرُثوَن؛ َوَرَثُة اهلِل َوُشَرَكاُء اْلَمِسيِح ِفي اإِلْرِث. َوِإْن ُكنََّا اآلَن ُنَشاِرُكُه TEKNON"َوَما ُدْمَنا َأْواَلداً  17: 8رو

 ِم, َفأَلنَََّنا َسْوَف ُنَشاِرُكُه َأْيضًا ِفي التَََّمتَُِّع ِباْلَمْجِد."ِفي ُمَقاَساِة اأَللَ 

(َواآلَن ُأْسِلُمُكْم ِإَلى اهلِل َوِإَلى َكِلَمِة ِنْعَمِتِه 32: ) 20نعم أنت وارث ولك حقوق متساوية مع كل أوالد وبنات اهلل أعمال  

 ثًا َتْشَتِرُكوَن ِفيِه َمَع َجِميِع اْلُمَقدََِّسيَن ِللهِ اْلَقاِدَرِة َأْن َتْبِنَيُكْم َوُتْعِطَيُكْم ِميَرا

  

" وتكون مثل المسيح, أي TEKNONتتحدث إننا أبناء اهلل ووارثين معه. عندما تولد من اهلل تكون ساللتك " 17: 8رو

 شخص ُولد من روح اهلل يكون وارث ليسوع. وبكلمات أخرى أى شئ يخص يسوع يخصنا نحن وَنملكُه.

ْم َأْقَوى ِمَن الرَُّوِح "َأيََُّها اأَلْواَلُد الصََِّغاُر, َأْنُتْم ِمَن اهلِل, َوَقْد َغَلْبُتُم اّلشريَر: أَلنََّ الرَُّوَح اْلُقُدَس السََّاِكَن ِفيكُ  4: 4ايوحن 

  " المولودة حديثا. TEKNONالشَِّرَِّيِر اْلُمْنَتِشِر ِفي اْلَعاَلِم."هنا يتكلم عن ساللة أبناء اهلل "
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" تنقسم إلى ثالثة مراحل نضوج فهي مثلما تقول النوع : TEKNONذه الساللة, نوعية أبناء اهلل والتي تسمى "ه

 والعمر و مستوى النضوج : طفل أو مراهق أو رجل , إنسان, 

 ولكن أيا كان مستوى النضوج لكن نوعه واحد أي إنسان.

, ولكن يختلف في مستوى النضوج. هيا بنا     Teknonهكذا في موضوعنا فالنوع : مولود من اهلل أي أنه تيكنون

لنعرف مستوى النضوج في كلمة اهلل فهناك كلمات تأتي بمعنى واحد "إبن" في اللغة العربية ولكنها مختلفة في 

 اليوناني لندرسهم على حدى:

 "BREFOSالمستوى األول: " 

 )أي الذي ولد من اهلل حديثا(. وتعنى في اللغة اليونانية طفل حديث الوالدة                 

 ُلُغوا الَخاَلَص,""َوَكَأْطَفاٍل َمْوُلوِديَن َحِديثًا, َتَشوََُّقوا ِإَلى اللَََّبِن الرَُّوِحيَِّ النََِّقيَِّ ِلَكْي َتْنُموا ِبِه ِإَلى َأْن َتْب 2: 2بطرس  1

 أى يتعامل معها بالجوع, وذلك ألننا كلمة اهلل تحث الشخص الذي قبل الرب يسوع )وولد من اهلل( أن يشتهى كلمة اهلل

نعلم جيدا أن أي طفل صغير مولود حديثا يحتاج إلى اللبن عديم الغش لكي يتمكن من الحياة في صحة جيدة ولكي 

ينمو صحيحا كذلك أيضا المولودين من اهلل يحتاجون إلى كلمة اهلل التى تقدم بطريقة صحيحة لكي ينمو نموا سليما 

 الكلمة ما ُأعََّد له من ميراث لنا من عند اهلل.ويكتشف من خالل 

فهذه المرحلة البدائية طبيعية آلي شخص ولد ثانية من اهلل, ومن الطبيعي له أن ال يمكث وقتا في هذه المرحلة 

 " َحتََّى اَل َنُكوَن ِفيَما َبْعُد َأْطَفااًل َتَتَقاَذُفَنا َوَتْحِمُلَنا ُكلَُّ ِريِح َتْعِليٍم" 14: 4أفسس 

 " َأْن َتْبُلُغوا الَخاَلَص" تعنى أن تنمو في معرفة كلمة اهلل .

(ِإْذ 18َكاِمَلة )"َحتََّى َيَهَبُكْم ِإَلُه َربََِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح, َأُبو اْلَمْجِد, ُروَح ِحْكَمٍة َوِإْلَهاٍم: ِلَتْعِرُفوُه َمْعِرَفًة  18-17: 1أفسس 

 َفَتْعَلُموا َما ِفي َدْعَوِتِه َلُكْم ِمْن َرَجاٍء, َوَما ُهَو ِغَنى َمْجِد ِميَراِثِه ِفي اْلِقدَِّيِسيَن "َتْسَتِنيُر َبَصاِئُر ُقُلوِبُكْم, 

 أما الخالص كما يأتي في اللغة اليونانية )تحرير, شفاء, ازدهار, ثبات واستقرار, امان, كمال روحى وجسدى(. 

َيُكوُنوا ُرُساًل, َواْلَبْعَض َأْنِبَياَء, َواْلَبْعَض ُمَبشَِِّريَن َواْلَبْعَض ُرَعاًة َوُمَعلَِِّميَن "َوُهَو َقْد َوَهَب اْلَبْعَض َأْن  11: 4أفسس 

َدِة (َحتََّى َنِصَل َجِميعًا ِإَلى َوْحَدِة اإِليَماِن َوَوْح13(ِلَتْأِهيِل اْلِقدَِّيِسيَن ِمْن ِجَهِة َعَمِل اْلِخْدَمِة, ِلُبْنَياِن َجَسِد اْلَمِسيِح )12)

(َوَذِلَك َحتََّى اَل َنُكوَن ِفيَما َبْعُد َأْطَفااًل 14اْلَمْعِرَفِة الْبِن اهلِل, ِإَلى ِإْنَساٍن َتامَِّ اْلُبُلوِغ, ِإَلى ِمْقَداِر َقاَمِة ِمْلِء اْلَمِسيِح )

NEPIOS  (َبْل 15َواْلَمْكِر ِبِهْم ِلَجرَِِّهْم ِإَلى الضََّالِل اْلُمَلفََِّق )َتَتَقاَذُفَنا َوَتْحِمُلَنا ُكلَُّ ِريِح َتْعِليٍم َيُقوُم َعَلى ِخَداِع النََّاِس

 َنَتَمسَََّك ِباْلَحقَِّ ِفي اْلَمَحبََِّة, َفَنْنُمَو ِفي ُكلَِّ َشْيٍء َنْحَو َمْن ُهَو الرََّْأُس, َأِي اْلَمِسيِح".
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الرعاة, المعلمين( ولكن يجب أن الرب أعطى أن يكون في الكنيسة خمسة وظائف وهى )الرسل, األنبياء, المبشرين, 

نعرف لماذا وضع اهلل هؤالء في الكنيسة وهنا يكمل الرسول بولس حديثه ويقول "لكي تكون مؤهل في بناء 

 المؤمنين اآلخرين في الخدمة,"

وإلى متى تكون هذه الوظائف موجودة في الكنيسة؟ حتى تصل الكنيسة )أفرادا وككل( إلى إيمان اهلل ذاته 

ِإَلى ِمْقَداِر َقاَمِة ِمْلِء اْلَمِسيِح ... أى يكون إنسان تام في كل شئ, أى  13:  4التي يتمتع بها المسيح أفسس  والمعرفة

تكون مثل يسوع تمامًا, وهدف اهلل من ذلك هو أن ال نكون فيما بعد أطفال تقودنا كل كلمات يعلمها أى شخص. 

 .يوجد إستقرار روحي نعم هذا ما يقوله الشاهد هنا

اإلستقرار الروحي يعني أنك عرفت االساسيات التي من غيرها ال يمكنك أن تعيش حياة مستقرة وثابتة بل متقبلة. هذه 

األساسيات منها كيف تسلك باإليمان في كل زوايا حياتك وكيف تعيش الحياة التتي يريدها لك الرب يسوع مستمتع 

إلستقرار يأتي عندما تكون درست الكلمة وعرفت أن الحل في بكل حقوقك وهذا ال يعني أنك لن تواجه تحديات بل ا

 يدك فمطمئن بمهما واجهت سيكون لديك القدرة لعالجه ألنك عرفت الطريقة.

يوجد طعام غير صحي )لبن مغشوش( وهذه تعاليم خاطئة كثيرة وهذه التعاليم تخدع الناس وتقودهم إلى الضالل. 

في الكنيسة ولكن ستجد من يقول : "اهلل يمرض ويؤذي أوالده لكي فلن تجد شخصا يقول يسوع ليس إبن اهلل 

يعلمهم دروس ....!!!!!!" وهذا غير كتابي بالمرة وألن المؤمنين ال يعرفون كلمة اهلل فيصدقون وال يعرفون أن هذا 

 خطأ وخطر فيصدقون هذا كله.

يسوع هو إبن اهلل ولكنهم يكرزون أنه يفعل  وهذا ما قال عنه بولس يكرزون بيسوع آخر. بعبارة آخرى, ال ينكرون أن 

 4 - 1:  11كو  2أشياء ليس هو الفاعل الحقيقي لها. 

لذلك فإن التعليم هام جدا في هذه   .  Brefos  ويبدأ ترسيب هذه التعاليم منذ مرحلة الطفولة الروحية بريفوس

ألنه سيذهب  ه وأن تشكله في هذه المرحلة. مثل الطفل تماما يمكنك أن تطبع المرحلة ألنه من هنا يبدأ التأسيس. 

 حيثما تقوده.

ويلزم أن يكون من يعلم هذا الطفل الروحي أن يكون ماهر ومعلم صحيح. ألن ما سيقوله من تعليم لن يرجاعه 

الطفل وراءه ألن الطفل في هذه المرحلة ال يعرف األشياء الصحيحة من الخطأ لذلك سيقبل أي شيء يقال له سواء 

 أم خطأ من التعليم. طعام صحي أو سم مميت.صحيح 

الحظ معي ما يقوله بطرس الرسول أنه لبن عديم الغش, بمعنى آخر أنه هناك لبن مغشوش. أي هناك تعاليم 

 مغشوشة. فمثل الطفل الذي يأكل سموم سيؤثر هذا على نموه ويصير طفل معوق ذهنيا وجسديا.

هناك   الحياة الروحية هي مستوايات, أو قد يكونوا يعرفون أن لألسف نجد في بعض الكنائس التي ال تعرف أن

 مستوايات روحية ولكنهم غير مهتمين ببناء جسد روحي سليم فيرتكب قادتهم خطأين مشهورين:
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يضعون معلمين ال يعرفون الكلمة وقد يكونوا في مرحلة المراهقة الروحية )سنتكلم عنها بعد قليل(  الخطأ األول: 

 .Brefos  ليم هؤالء الجدد األطفال بريفوسويضعونهم لتع

وهذا كارثي فعندما يكون معلم الكلمة ليس ناضجا روحيا فسيقود المؤمن الجديد أو المؤمنون الجدد إلى مستوى 

 غير سليم روحيا وبالتأكيد سيؤدي هذا إلى مشكلة في النضوج.

  

( منصب وعمل روحي في الكنيسة فور Brefos  فوسالخطأ الثاني: أن يوكلون هذا المؤمن الجديد )الطفل روحيا بري

 قبوله المسيح.

ولكنه يحتاج  Teknon وهذا خطير جدا , ألن هذا الطفل الروحي ال يفقه شيء في المسيح بعد. نعم هو نسل إلهي 

إلى النضوج. هذا تماما عندما تسلم طفال إدارة مصنع وإدارة أموال شركة ضخمة. بال شك سيخطيء. رغم أن في 

 لكنه لم ينموا فيها بعد. اخله طبيعة البر)القدرة لفعل األمور بطريقة صحيحة( د

, أراد الرسل إختيار شخص ليكون مسئول عن خدمة الموائد, ستتعجب 7 – 1:  6أنظر معي إلستفانوس في أعمال 

 للمواصفات التي ذكرها الكتاب هنا :

اٍل ِمْنُكْم, َلُهْم َشَهاَدٌة َحَسَنٌة, ُمْمَتِلِئيَن ِمَن الرَُّوِح اْلُقُدِس َواْلِحْكَمِة, َفُنَعيََِّنُهْم (َفاْخَتاُروا, َأيََُّها اإِلْخَوُة, َسْبَعَة ِرَج3)

 ِلَيُقوُموا ِبهِذِه اْلُمِهمََِّة.

ليس كل من هو ممتليء بالروح يسلك بالحكمة التي في داخله بعد. هذا ليس ألن المليء بالروح إختبار سيء بالعكس 

للكلمة )والسلوك بها( هما الطرق إلنضاج الشخص وليس المليء بالروح وحده   باإلضافة    مليء بالروحبل ألن ال

 )سأناقش هذا بعد قليل(.

منصب التعليم في الكنيسة. بال شك الطفل الروحي يشبه الطفل    Brefosوما أسوأ أن يتولى طفل روحي بريفوس 

وهو لم   خاطئة وسيوصل هذه األمور بطريقة خاطئة للسامعين.الجسدي, فسيفهم الطفل الروحي أمورا بطريقة 

يسلك بعد باإليمان لذلك سيفهم كلمة اهلل ليس بروحه بل بمنطلق حواسه وسيعظ بإختبارات وتعاليم غير كتابية رغم 

 أنها تبدو كتابية.

  

الصحيحة في األماكن هناك كنائس تخاف من شعبها أن يتركها أو لعدم فهمهم وإهتمامهم بأن يضعوا األشخاص 

الصحيحة, فيتسرعون بأن يوكلون الشخص الذي قبل المسيح مناصب في الكنيسة وبال شك فالعواقب تكون غير 

 مرضية وأحيانا كارثية.
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وال يمكنك أن تحمل اهلل أي مسؤلية عن أخطاء يرتكبها قادة الكنائس الذين قد يخطئون هكذا فهم غير فاهمين  

ام كرسي المسيح وسيكونون هم المسؤلين وليس اهلل. ألن اهلل ال يعمل بإستقاللية عن للكلمة, وهم سيقفون أم

 اإلنسان. واهلل ال يمكنه أن يمنع ما يفعله اإلنسان و يجب تعاون الطرفين.

  

في هذه المرحلة يجب الشخص أن يتعلم عن األساسيات في كلمة اهلل من معلم ماهر مثل : حقوقه في المسيح و أن 

ن اإلنسان كائن روحي يمتلك نفس ويسكن في جسد وأن الخطيئة مشكلتها تم حلها وأن اإلنسان العتيق قد يعرف أ

مات وانه في مملكة سماوية غير مرئية ولكنه فيها, انه في أرض الموعد التي هي هنا على األرض وأن اهلل يحبه وأن 

 اهلل. اهلل ال يقف ضده مهما كان وأنه ولد حرفيا من اهلل ولديه حياة

أن   في هذه المرحلة إذا عبر في مشلكة ما أو تحدي في حياته أو مرض, يمكن للقائد )المفترض أن يكون ناضج(   

الذي سنناقشه  Huiosيصلي من أجله فسينال شفاؤه إعتمادا على إيمان قائده. هذا عكس المؤمن الناضج هيوس 

( ألن المسحة لن تعمل, لماذا؟  % 100أن اهلل يريد أن يشفيه  بعد قليل فالناضج لو صلى له أحدا لن ينال شفاؤه )رغم

ألن المؤمن الناضج متوقع أن ينال شفاؤه بنفسه بأن يمارس إيمانه بنفسه وال أن يعتمد على إيمان آخرين. سأناقش هذا 

 في نقطتها.

ن القادة حتى ولو طلب في هذه المرحلة الطفل الروحي ال يصح أن يمسك أي منصب كنسي وال يتم الوعد له بذلك م

 هذا بنفسه بعد أن رأي إخوته وأخواته يخدمون ويمسكون منصب كنسي.

ستجد أن الطفل روحيا يتحدث كثيرا عن الخطيئة كمشكلمة هذا ألنه لم يفهم بعد أنه بر اهلل وهذا طبيعي في هذه 

السليم سيبدأ بالسلوك بحقيقته وهي  المرحلة التي لن تطول كثيرا لو كان هناك تعليم كتابي سليم فبعد هذا التعليم

البر, وستجد أن الرسول يوحنا يعلم هؤالء األطفال تعليم مناسب لمستواهم في حين أنه يعلم المراهقين روحيا تعليم 

 مختلف ويعلم الناضجين تعليم أعلى ومختلف عن األطفال والمراهقين روحيا.

 ْواَلُد, أَلنََّ اهلَل َقْد َغَفَر َلُكْم َخَطاَياُكْم ِإْكَرامًا الْسِم اْلَمِسيحِ (َأْكُتُب ِإَلْيُكْم, َأيََُّها اأَل12: ) 2يوحنا  1

هل ترى أنه يعلمهم عن أي شيء غير الخطيئة هذا ألنهم غير مدركين ألي شيء آخر غير هذا, وهذا مايجب أن 

تها من خالل ما عمله يسوع, وال نفهمه ونعلمه للمؤمنين الحديثي الوالدة ويجب أن نعلمهم أن الخطيئة قد حلت مشكل

(َفَكذِلَك َأْنُتْم َأْيضًا, اْحِسُبوا َأْنُفَسُكْم َأْمَواتًا ِبالنَِّْسَبِة ِلْلَخِطيَئِة 11: ) 6تسمحوال لها بأن تسود عليكم مثال تعليم رومية 

(َواَل 13ي َجَسِدُكُم اْلَماِئِت َفَتْنَقاُدوا َلَها ِفي َشَهَواِتِه )(ِإَذْن, اَل َتْمِلَكنََّ اْلَخِطيَئُة ِف12َوَأْحَياًء ِللِه ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. )

ْن َبْيِن اأَلْمَواِت َأْحَياًء, َوَأْعَضاَءُكْم ُتَقدَُِّموا َأْعَضاَءُكْم ِلْلَخِطيَئِة َأْسِلَحًة ِلإِلْثِم, َبْل َقدَُِّموا َأْنُفَسُكْم ِللِه ِباْعِتَباِرُكْم ُأِقْمُتْم ِم

 (َفَلْن َيُكوَن ِلْلَخِطيَئِة ِسَياَدٌة َعَلْيُكْم, ِإْذ َلْسُتْم َخاِضِعيَن ِللشََِّريَعِة َبْل ِللنَِّْعَمِة.14ِلَحًة ِلْلِبرَِّ )ِللِه َأْس

 وغيره من تعاليم تخص الخطيئة والدينونة...
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لنضوج؟؟؟ سأذكره هدف اهلل للمؤمن الحديث أن يكون ناضج و بالغ أي رجل في الحياة الروحية. و كيف يتم هذا ا

    بإستفاضة في نقطة أخرى,

( قد نال تعليم سليم ونضج فسينتقل إلى مرحلة أخرى وهي  Brefosولكن لنعتبر أن هذا المؤمن الحديث )بريفوس 

         .PAIDION المراهقة الروحية ويطلق عليها بايدون 

  

 "PAIDIONالمستوى الثاني: "

يونانية: المراهقة الروحية وهي تذكر في كتبنا المقدسة بنفس الكلمة "إبن". المراهق وتعنى فى اللغة ال               

الروحي هو مؤمن بدأ يعرف الكلمة وبدأ يطبقها ويرى نتائج ولكنه لم ينضج بعد إلى الرجولة الروحية. ولكنه بدأ أن 

 يفهم أمورا في مملكة اهلل وليس طفل بعد ولكنه ليس ناضجا بعد.

الذي ينمو نموًا سليما طبقا لكلمة اهلل ويكون راشدا في التفكير كاره الشر وال يفكر    Brefos الطفل بريفوس

 أفكاره الشخصية العادية البشرية بل يتمسك بكلمة اهلل يكبر وينضج فيصير في مرحلة المراهقة الروحية.

ِفي التََّْفِكيِر, َبْل ُكوُنوا َأْطَفااًل ِفي الشََّرَِّ. َوَأمََّا ِفي PAIDION " َأيََُّها اإِلْخَوُة, اَل َتُكوُنوا َأْواَلدًا  20: 14كورنثوس 1

 التََّْفِكيِر, َفُكوُنوا َراِشِديَن."

" المولود حديثا من اهلل إلى النوع الثاني وهو BREFOSوهنا تظهر المرحلة االنتقالية من النوع األول وهو "

"PAIDIONنه تم والدته ثانية من اهلل وال يواجه دينونة عندما يأتى " حيث يبدأ نمو الشخص بعد معرفته للخالص وا

" َفاْمَتَلُأوا  4: 2يسوع ثانية, فهو ال يظل تحت صليب المسيح بل ينطلق إلى يوم الخمسين كما وعد الرب يسوع اعمال 

 َحُهُم الرَُّوُح َأْن َيْنِطُقوا. "َجِميعًا ِمَن الرَُّوِح اْلُقُدِس, َوَأَخُذوا َيَتَكلََُّموَن ِبُلَغاٍت ُأْخَرى, ِمْثَلَما َمَن

اى عندما ُتعرض عليه خدمة المصالحة )الكرازة باإلنجيل( مرة ثانية ومرات متكررة بعدها ال يلوم نفسه كخاطئ 

ويقول يا اهلل إقبلني... ويقضي حياته هكذا.... ال, فهو نضج فوق هذا المستوى فصار متأكدا من خالصه و هذا من 

 تشرح له بطريقة صحيحة. خالل الكلمة التي

في هذه المرحلة يبدأ الشخص بممارسة إيمانه والسلوك بالتعاليم المعطاة له ويبدأ بأن يرى نتائج ولكن أحيانا أخرى ال 

يرى نتائج إليمانه هذا ألنه عرف لكنه لم ينضج ألن لمعرفة تؤد للنضوج ولكن ليسوا واحدا. النضوج في حد ذاته يأتي 

 معرفة كاملة وتنفذها. عندما تعرف وتعرف

فهو في هذه المرحلة ال يرى نتائج ألن هناك أمور ال يعرفها لها صلة بموضوعه فقط يكمل ممارسة إيمانه ودراسة 

الكلمة وسيجد نتائج. وهذا قد يحدث في أي مرحلة من مراحل النضوج ولكن الناضج لديه معرفة أكثر من الذي في 

 العنيد في هذا الموقف. المراهقة الروحية. ويتحتم اإليمان
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ستجد هذا المؤمن الذي في مرحلة المراهقة الروحية كثير الكالم قد ال يفهم األمور بالطريقة الصحيحة وقد        

 يتسرع في إتخاذ قراراته قد يكون غير صبور ويهمه رأي األخرين بالمدح والذم.

زيمة إبليس وأنه إنتصر عليه اليوم. و لكن ستجد أن في هذه المرحلة الروحية ستجد المؤمن أو المؤمنة يتكلم عن ه

الذي سأتكلم عنه بعد قليل( ال يتكلم عن هذا بل ستجده يتكلم انه ال يحتاج لإلنتصار ألنه   Huiosالناضج )هيوس 

طبيعي منتصر وال يقلق من إبليس وال يعطيه جزء من أفكاره, لم يعد مقلقا له. فهو يسير مدركا أنه أعظم من 

 بسبب أن الذي فيه أعظم من الذي في العالم وال يحتاج أن ينتصر ألنه إنتصر مع يسوع. منتصر

اَلُد الصََِّغاُر, أَلنََُّكْم َقْد َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيََُّها الشَََّباُب, أَلنََُّكْم َقْد َغَلْبُتْم ِإْبِليَس الشَِّرَِّيَر. َكَتْبُت ِإَلْيُكْم َأيََُّها اأَلوْ  13:  2يوحنا  1

 َرْفُتُم اآلبَ َع

المليء بالروح القدس هو هام جدا في كل مراحل النضوج, ألنه كما أن الميالد الثاني حق لكل شخص هكذا الملئ 

بالروح القدس, فهو لكل المؤمنين وليست أفكار أشخاص بل هي تعليم كلمة اهلل. من ال يختبرون المليء ستجدهم ال 

م إال بأرواحهم فهذا اإلختبار ينجز شهور بل وسنين قد يتأخر المؤمن عن يستوعبون الحقائق الكتابية التي ال تفه

نضوجه ويعاني معاناة هو في غنى عنها. عندما يأتي الروح القدس في حياته في المليء بالروح يجعله ينجز و يسير 

 بنمو سريع.

سيأخذه  قوة ألن الروح القدس وليس هذا فقط بل الروح القدس يؤيد المولود من اهلل في كل المراحل الروحية بال 

"َوَلِكْن ِحيَنَما َيُحلَُّ الرَُّوُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم َتَناُلوَن اْلُقوَََّة, َوَتُكوُنوَن ِلي ُشُهودًا ِفي ُأوُرَشِليَم  8: 1ألعماق اهلل اعمال 

 «."َواْلَيُهوِديََِّة ُكلََِّها, َوِفي السََّاِمَرِة, َوِإَلى َأَقاِصي اأَلْرِض

"َفالََِّذي َيَتَكلََُّم ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة َيْبِني َنْفَسُه؛ َوَأمََّا الََِّذي َيَتَنبََُّأ,  4: 14كورنثوس  1يبنى نفسه عندما يتكلم بألسنة ولكي 

 َفَيْبِني اْلَكِنيَسَة."

 لكي تختبر المليء بالروح إضغط هنا : إختبر المليء الروح اآلن

َن َقاِدِريَن َتَمامًا َأْن ُتْدِرُكوا, َمَع اْلِقدَِّيِسيَن َجِميعًا, َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطَُّوُل "َتِصيُرو 19-18: 3حتى يصل إلى أفسس 

 (َوَتْعِرُفوا َمَحبَََّة اْلَمِسيِح الََِّتي َتُفوُق اْلَمْعِرَفَة, َفَتْمَتِلُئوا َحتََّى َتْبُلُغوا ِمْلَء اهلِل ُكلََُّه".19َواْلُعْلُو َواْلُعْمُق )

تبار المليء بالروح القدس التكلم بألسنة الذي يصحبه غير مقتصر على مرحلة معينة فيمكن للطفل الروحي لكن إخ 

أن يختبر المليء بالروح. البد للطفل أن يمتليء بالروح. فهو إختبار ليس إختياري بل حتمي. إختياري لمن ال يفهمونه وال 

سم اإلنسان..... هذا جعل المؤمنون في المستشفيات يفهمون فوائده, تماما كما تقول أن الماء ليس مهم لج

 الروحية ألنهم يستغنون عن أهم شيء في حياتهم الروحية وهو الروح القدس.

ْيِطُر َعَلْيُكْم ُتَس" َوِبَما َأنََُّكْم ِصْرُتْم َأْواَلدًا ِللِه ُمِطيِعيَن َلُه, َفاَل َتُعوُدوا ِإَلى ُمَجاَراِة الشَََّهَواِت الََِّتي َكاَنْت  14: 1بطرس  1

َساِبقًا ِفي َأيََّاِم َجْهِلُكْم " قد يكون الشخص يمارس إيمانه ويعلن كلمة اهلل )يعلن إيمانه في أمور مختصة بحياته(. 
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ولكن لم يحدث شئ في هذا االمر في عالم العيان, ولكن هذا ال يعني أنها لم تحدث لكنه حتى يحصل على هذه 

 شكر وإعالن الكلمة وسلوكه باإليمان.النتيجة يجب أن يستمر في ال

  

" PAIDION" " والمراهقة الروحية BREFOSبالنسبة لصالة اآلخرين له مثال في أمر الشفاء, فإن الطفولة الروحية "

يمكنهم أن ينالوا الشفاء بممارسة إيمانهم. ولكن هذا يأتي أكثر مع الطفولة و ليس دائما مع المراهقة الروحية 

منه أن يبدأ في ممارسة إيمانه. ألنه بدأ يدرك ولكن يتحتم وقوف قائدا روحيا بجواره لمساعدته ألنه قد  حيث أنه متوقع

 يخطيء في شيء بسبب قلة الخبرة وفي حد ذات هذا يجعله يكتسب خبرة.

نتيجة أن كثيرا ما يبدأ إبليس بشد حربا عليه ليثبت له أن ما يؤمن به غير حقيقي. ولكنه لو وقف على أرضه سيخرج ب

 الكلمة صادقة أنه مؤمن أو مؤمنه ال تهزم مهما كانت ضراوة المشكلة أو الظروف فبإيمانه يستطيع كل شيء.

َصاَر  ُكلَُّ َشْيٍء َقْد"َفِإنََُّه ِإَذا َكاَن َأَحٌد ِفي اْلَمِسيِح, َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: ِإنََّ اأَلْشَياَء اْلَقِديَمَة َقْد َزاَلْت, َوَها  17: 5كو2

 َجِديدًا"

 ِتمََّ َلُكْم"."ِلَهَذا السَََّبِب َأُقوُل َلُكْم: ِإنََّ َما َتْطُلُبوَنُه َوُتَصلَُّوَن أَلْجِلِه, َفآِمُنوا َأنََُّكْم َقْد ِنْلُتُموُه, َفَي 24: 11مر

اأَلِخيِر......". وهنا يتكلم عن الولد او البنت  , اْعَلُموا َأنَََّنا َنِعيُش اآلَن ِفي الزَََّمِنPAIDION"َأيََُّها اأَلْواَلُد  18: 2يوحنا 1

 الغير كاملين النضوج نعم هم في مرحلة النضوج السليم لكن لم ينضجوا بعد.

 ولو قدم للمؤمن تعليم سليم وطبقه و صلي بالروح )بألسنة( فسينتقل لمرحلة النضوج فهي مسألة وقت .

" َواآلَن ُأْسِلُمُكْم ِإَلى اهلِل َوِإَلى َكِلَمِة ِنْعَمِتِه اْلَقاِدَرِة َأْن َتْبِنَيُكْم   32:  20وهذا بإدراك ومعرفة الكلمة حيث في أعمال 

 َوُتْعِطَيُكْم ِميَراثًا َتْشَتِرُكوَن ِفيِه َمَع َجِميِع اْلُمَقدََِّسيَن ِللِه"

ه الكلمة في حياتك هذه كلها إلتزامك بدراسة ومعرفة الكلمة وإتباع الروح القدس والسلوك باإليمان وتطبيق ما تقول

 . HUIOSتقودك إلى االنتقال للمرحلة التالية وهى 

   

 "HUIOSالمستوى الثالث: "

وتعنى في اللغة اليونانية: الشخص الناضج ويقصد بها الشخص الذي تمرن و صار محنكا وفاهما,                    

 نه صار كوالده الناضج في كامل صورته.ويعرف التصرف في األمور حوله مثل ابيه. وتأتي بمعنى أ

  

هذا شخص مؤمن )أو مؤمنة( تم تقديم الكلمة له بطريقة صحيحة لبن غير مغشوش ونمى ليصل للمراهقة الروحية 

ووقف أمام مقاومات كثيرة في المراهقة الروحية وتعلم أن يصلب جبهته مام العيان وال يتاثر برأي اآلخرين شغله 
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مل ما يريده اهلل له. قد تكون أمامه فرص للخدمة كثيرة ولكنه ال يسلك في أي واحدة بل يسلك الشاغل أن يعرف ويع

في ما تقوله له روحه عكس المراهق روحيا فهو يقبل الدخول في أي خدمة كونها في الكنيسة وكونها ال تؤذي 

وليس ما يقوله راسه أو اآلخرين وال  أحدا... أما الناضج فرغم وجود الكثير من الفرص للخدمة ولكنه يتبع قيادة روحه

 يقبل أن يفرض عليه دور في الخدمة خارج رؤيته.

 الناضج هو شخص تكونت لديه رؤية واضحة في روحه ويعرف أن يعتمد على الروح القدس.

هذا مؤمن تمرنت حواسه الروحية و تفكيره للوقوف في أشد معارك اإليمان ضراوة. وقبل تحدي اإليمان وبال شك  

دائما هذا الشخص يكون حساسا و منقادا بروح اهلل ومدرك لعمل الروح القدس في حياته وفي حياة  لب العيان. غ

 اآلخرين. ويفكر فكر المسيح ينظر لألمور كما يفكر اهلل لها.

 ْفُتُم اْلَمِسيَح اْلَكاِئَن ُمْنُذ اْلِبَداَيِة.(َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َأيََُّها اآلَباُء, أَلنََُّكْم َقْد َعَر13: ) 2يوحنا  1الناضج هو شخص قد عرف اآلب 

يسلك الناضجون بمعرفتهم وليس بحواسهم, ستجد أن الرسول بولس )وهو يعتبر مثال في المؤمن الناضج( ستجد أن 

 لغته تتكلم ونحن نعلم أن.... وليس نحن نشعر.

" الناضجين  HUIOSِضِعيَن ِلِقَياَدِة ُروِح اهلِل, ُهْم َأْبَناٌء ِللِه "َفِإنََّ َجِميَع اْلَخا 14: 8المؤمن الناضج شخص منقاد بالروح, رو

" وتعنى شخص HUIOSفقط هم المنقادين والخاضعين لقيادة روح اهلل وتذكر األناجيل األربعة كلمة "ابن اهلل" اى "

 ماهر أو ناضج وهو شخص يمكن االعتماد عليه.

الم الخليقة تئن وتتوقع الناضجين الذين يحدثون تغير في العالم. الناضجون هم فقط الذين سيحدثون تغير في الع

 الناضجون هم األشخاص الذين تعلموا الكلمة وعاشوها وألموا بما تقول كلمة اهلل عنهم.

المؤمن الناضج هو شخص متمرس يقف فى صحراء يقلبها خضراء يدخل االجتماع وال يعتمد على أحاسيسه وال على 

ه يعطي حياة لمن حوله من خالل كلمة اهلل. هو شخص ثابت ومستقر في حياته الروحية, يعرف تجاوب السامعين ألن

ماذا يعمل في أي موقف في الحياة, فالحياة ليست غامضة أمامه وال يقف أمامه جبل ألنه راسخ في الكلمة تسكن فيه 

يوميا من الروح. حياته منظمة وال يوجد بها بغنى. ال يأتي عليه يوم ويقول اليوم أنا جاف روحيا ألنه يعرف كيف يمتليء 

 كسل.

بمعنى آخر قد يحكم فيه اآلخرين حكما  الناضج ينظر إلى األمور بوجهة نظر اهلل ويحكم في كل شئ وال ُيحكم فيه. 

غير صحيحا وهذا ألنهم ال يفهمونه فهو يسلك في مستوى أعلى منهم. أما من جهته فهو يرى الدنيا بمنظور 

 حكم في األمر بنظرة إلهية.مختلف فهو ي

   

 دور الروح القدس في النضوج -  . التبني2
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, َفَنْحُن َأْيضًا TEKNON(َوَما ُدْمَنا َأْواَلدًا 17) TEKNON" َفالرَُّوُح َنْفُسُه َيْشَهُد َمَع َأْرَواِحَنا ِبَأنَََّنا َأْواَلُد اهلِل  19-16: 8رو

ْلَمِسيِح ِفي اإِلْرِث. َوِإْن ُكنََّا اآلَن ُنَشاِرُكُه ِفي ُمَقاَساِة اأَلَلِم, َفأَلنَََّنا َسْوَف ُنَشاِرُكُه َأْيضًا ِفي َواِرُثوَن؛ َوَرَثُة اهلِل َوُشَرَكاُء ا

(َذِلَك َأنََّ 19ِتي الََِّذي َسُيْعَلُن ِفيَنا )(َفِإنَِّي ُمْقَتِنٌع ِبَأنََّ آاَلَم الزَََّماِن اْلَحاِضِر َلْيَسْت َشْيئًا ِإَذا ِقيَسْت ِباْلَمْجِد اآل18التَََّمتَُِّع ِباْلَمْجِد. )

 ".HUIOSاْلَخِليَقَة َتَتَرقََُّب ِبَلْهَفٍة َأْن ُيْعَلَن َأْبَناُء اهلِل 

  

كثيرا ما يتعجب القاريء لهذه اآليات من جهة موضوع "التبني" فيتسائل المؤمنون هل نحن ولدنا من اهلل أم اهلل قام 

 بتبني المؤمنين؟؟؟

ال شك ألن الكثيرون يفهمون "التبني" بطريقة تطبيقها في هذا العصر وهي: "أن يذهب شخصا لدار أيتام أو وهذا ب 

ملجأ ويطلب أن "يتبنى" طفل ثم يصير هذا الطفل إبنه أو إبنته من ذلك الحين, ويحمل إسمه و لقب العائلة وحقوق 

ولود من األب أو األم اللذان تبنياه. هذا مفهوم التبني العائلة كالطفل المولود ...." ولكن في حقيقة األمر هو غير م

 في الوقت الحالي.

 ولكن في فترة ما كتبت هذه الرسالة كانت تستخدم كلمة "التبني" إستخدامات كثيرة مختلفة فكانت تعني اآلتي:

صيروا ناضجين. في عندما يكون للملك أو اإلمبراطور أوالد كثيرة فهو كان يرسلهم لمدرسة تعليم للتنضيج أي لي  

وقت إستخدام هذه الكلمة كانت هناك اإلمبراطورية الرومانية, كان األب )اإلمبراطور( يطلب من كل أوالده يتدربون 

على فنون الحرب والقيادة .... وكان بعد فترة التدريب هذه, أن أي إبن منهم يكون متمرس وصار مؤهال (أي ناضج) 

علمون لوالده اإلمبراطور ويكون هو الشخص الذي يرشحه أبوه لكي يحل محله حتى بعد تدريبه وإختياره يأتي به الم

 وهو على قيد الحياة وهذا حتى ولو لم يكن بكرا, لكي يقود المملكة.

( الحبيب وله إسمعوا... ألن كالمه سيؤخذ به حتى لو كان Huiosويصنع األب حفلة تبني, ويعلن ويقول هذا هو إبني)

 اختياره هو االبن األصغر, فطالما نضج فهو يصلح بأن يكون في مكانة اإلمبراطور. هذا االبن الذي تم

أي مولود منه ولكنه لم يكن قد نضج بعد فعندما ينضج يطلق عليه اإلبن الناضج أي     Teknonالحظ هو إبنه من قبل 

 . .  Huiosالهيوس 

هو ابنى الحبيب له اسمعوا مع انه ابن قبل ان يحل  عندما حل الروح القدس على يسوع جاء صوت من السماء قائال هذا

 عليه الروح القدس ولكن لم يقول اآلب هذا هو ابنى الحبيب اال بعد حلول الروح القدس عليه اى بعد النضوج.

 عاما و إمتأل بالروح. 30كان الرب يسوع يعد لمدة 

هم المنقادون بروح اهلل و يعرفون ان يعطوا  هل تعلم أنه ليس كل أوالد اهلل منقادين بروح اهلل ؟ فقط الناضجون

 قرارات ويعرفوا يسمعوا صوت اهلل. هذا ما يقوله الكتاب في هذه اآلية الشهيرة:

 (َفِإنََّ َجِميَع اْلَخاِضِعيَن ِلِقَياَدِة ُروِح اهلِل, ُهْم َأْبَناٌء ِللهِ 14: ) 8رومية 
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يحدثون تغير في العالم ويمونوا نورا في وسط الظالم هم وليس هذا فقط بل يكشف لنا الكتاب أن المؤنون الذين س

 المؤمنون الناضجين وليس الغير ناضجين.

, َفَنْحُن َأْيضًا TEKNON(َوَما ُدْمَنا َأْواَلدًا 17) TEKNON" َفالرَُّوُح َنْفُسُه َيْشَهُد َمَع َأْرَواِحَنا ِبَأنَََّنا َأْواَلُد اهلِل  19-16: 8رو

ُكُه َأْيضًا ِفي اهلِل َوُشَرَكاُء اْلَمِسيِح ِفي اإِلْرِث. َوِإْن ُكنََّا اآلَن ُنَشاِرُكُه ِفي ُمَقاَساِة اأَلَلِم, َفأَلنَََّنا َسْوَف ُنَشاِر َواِرُثوَن؛ َوَرَثُة

(َذِلَك َأنََّ 19يَسْت ِباْلَمْجِد اآلِتي الََِّذي َسُيْعَلُن ِفيَنا )(َفِإنَِّي ُمْقَتِنٌع ِبَأنََّ آاَلَم الزَََّماِن اْلَحاِضِر َلْيَسْت َشْيئًا ِإَذا ِق18التَََّمتَُِّع ِباْلَمْجِد. )

 ".HUIOSاْلَخِليَقَة َتَتَرقََُّب ِبَلْهَفٍة َأْن ُيْعَلَن َأْبَناُء اهلِل 

 

 أي الناضجين فقط هم الذين سيحدثون تغير في العالم.  HUIOS  " ُتعنى أوالد اهلل الناضجين19في عدد " 

  

تترقب بلهفة أن ُيعلن مجد أبناء اهلل من خالل الناضجين, مكانة أبناء اهلل. وطبيعة هذه الخليقة أنها  ذلك أن الخليقة

تنمو, الخليقة تنتظر بلهفة أبناء اهلل الناضجين. وهذا ال يتحدث عن عتق الخليقة في السماء. ال بل يتكلم عن عتق 

نهاية زمن األرض فلن تحتاج إلى عتق أنذاك. فميعاد  الخليقة هنا في األرض حيث أن الخليقة لن تكون موجودة في

. سيفعلونها بالقوة الخارقة للطبيعة ومن خالل Huios  اإلنقاذ هو اآلن ولن يفعلها إال أوالد اهلل الناضجين هيوس

م األفكار اإللهية إلنقاذ البالد وشفاء األمراض المستعصية رغم تطور الطب... الحل سيكون في يدهم وسيلجأ إليه

 الناس ألنهم يرون الفرق.

الروح القدس يعمل لتنضيج المؤمنين والمؤمنات كلهم ولكن ليس الكل يتجاوب. فيقول الكتاب أن الروح القدس هو 

  " HUIOTHESISAاليونانية: " روح التبني, في اليوناني تأتي 

يوضح أن الروح القدس أي إبن ناضج. وهذ    Huiosوكلمة التبني هي مكونة من قسمين قسم هو نفس كلمة 

 موجود في حياة الؤمنين لهذا الغرض ليجعل منك رجل وإمرأة اهلل روحيين وناضجين.

  

 قد أتت في كلمة اهلل في هذا الشاهد أيضا :

(َكَما َكاَن 4أَلَماِكِن السَََّماِويََِّة. )"َتَباَرَك اهلُل , َأُبو َربََِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح الََِّذي َباَرَكَنا ِبُكلَِّ َبَرَكٍة ُروِحيٍََّة ِفي ا 5, 3: 1أفسس 

(ِإْذ َسَبَق َفَعيَََّنَنا ِفي اْلَمَحبََِّة ِلَيتََِّخَذَنا َأْبَناًء َلُه ِبَيُسوَع 5َقِد اْخَتاَرَنا ِفيِه َقْبَل َتْأِسيِس اْلَعاَلِم, ِلَنُكوَن ِقدَِّيِسيَن ِباَل َلْوٍم َأَماَمُه. )

 ٌق ِلْلَقْصِد الََِّذي ُسرََّْت ِبِه َمِشيَئُتُه,"اْلَمِسيِح. َوَذِلَك ُمَوأفسس 

  

"HUIOSهو شخص ممكن أن يعتمد عليه اهلل ويقدر ان يحكم فى التعليم والتمييز فهو ماهر فى استخدام لسانه " 
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ا اْلِفْكِر, َفَذِلَك َأْيضًا َسَيْكِشُفُه َلُكُم " َجِميُع اْلَباِلِغيَن ِفيَنا, ِلَيُكْن ِفيِهْم َهَذا اْلِفْكُر. َوِإْن َكاَن ِفيُكْم َغْيُر َهَذ 15: 3فى

 اهلُل "

ملحوظة : إن ميعاد خروجك للخدمة التي أعدها لك اهلل غير مرتبط بالنضوج فمن الممكن ان تكون ناضج ولكن الروح 

ليعمل  القدس لم يشير لك عن الخروج للخدمة فى هذا الوقت. ولكن العكس صحيح أي أن اهلل دائما يبحث عن الناضج

 من خالله أمورا رائعة.

هذا ال يعني أن تحكم على خدمة اآلخرين )الغير ناضجين( بأنها مرفوضة لدى اهلل بلى فهو ينظر لقلوبهم ولكن نتائج 

وتأثير الناضج في الخدمة أضعاف مضاعفة في التأثير عن نتائج الطفل أو المراهق روحيا. هذا ألن المسحة تجد فرصة 

 الروح القدس ويتعاون معه.مع شخص بدأ يفهم 

وأيضا هذا ال يعني أن اهلل ال يستخدم األطفال أو المراهقين روحيا, بلى فهو يستخدمهم ولكنه ال يستطيع أن 

يأتمنهم تماما مثلما تقول لطفلك أن يذهب ليحضر شيء ليس ثمين ولكنك ال تستطيع أن تقول له أن يذهب ليقود 

 السيارة بدال منك! أليس كذلك.

  

" وتأتى بمعنى فكر كامل HUIOSؤكد لنا الرسول بولس ان دعوة اهلل لجميع اوالده فى المسيح هى ان يكونوا "ي

 النضوج.

"َأْطَلَع ُموَسى َعَلى ُطُرِقِه َوَبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى أفعالِه." وُيعد موسى من الشخصيات الناضجة فى العهد  7: 103مز

باشرة فى إخراج الشعب على يد موسى اى أن اهلل ّعرف موسى كيف يفعل المعجزة القديم الذى كان يتعامل مع اهلل م

 هذا ما يقصده بكلمة طرقه فكان يصنع المعجزات ألنه عرف طرق الرب في صنع المعجزات,

 أما شعب إسرائيل لم يريد المعرفة كما كان موسى, فقط كانوا متفرجين على ما يفعله اهلل على يد موسى. 

  

لكي ينضج  و دور على اإلنسان  ارئ ضروري أن تعرف أنه لكي يصبح المؤمن ناضجا أن هناك دور على اهلل عزيزي الق

عليه التعاون مع الروح القدس و أن يعرف ما هو هدف اهلل من حياته ولماذا اختاره ودعاه ليكون ابنه,  HUIOS ويصير 

 ريق الخدمة, نحن صنع يده.البد أن يعرف هدف الرب من اختياره هو إظهار مجد الرب عن ط

هناك أناس تعرف كيف تفعل المعجزة بإسم يسوع. وهناك أناس ال تفكر أن تفعل شئ بل يأخذوا موقف المتفرجين 

 مثل شعب اهلل. ال تكن مثلهم ألن اهلل يريد أن يستخدمك.

األرض. من المفترض أن  لذلك يجب أن تفعل مثل موسى وهو أن تختار أن تعرف الطريق وأن تعرف الرب وأنت هنا على

يكون المؤمن بداخله هدف وهو كيف يخدم الرب وكيف يساعد اآلخرين. لو هناك هدف حقيقي في قلب المؤمن 

 سوف يصل إليه مؤكدا لو تعاون مع الروح القدس.
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 بأنه هو الشخص المتمرس والشخص الخبير الذى وصل الى مرحله ابوه فى HUIOSبذلك نصل لتلخيص تعريف كلمة 

 االدراك.

ال تنسى أن الرب يريد أن الجميع يكونوا ناضجين هذا هو هدف الروح القدس في حياتك روح التبني أي روح التنضيج  

 أي الذي يصنع منك ناضج ومتمرس.

(ِإْذ َسَبَق َفَعيَََّنَنا ِفي 5َأَماَمُه. ) " َكَما َكاَن َقِد اْخَتاَرَنا ِفيِه َقْبَل َتْأِسيِس اْلَعاَلِم, ِلَنُكوَن ِقدَِّيِسيَن ِباَل َلْوٍم 5-4: 1أفسس 

 ".اْلَمَحبََِّة للتبني )يجعلنا ناضجين هيوس( ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح. َوَذِلَك ُمَوافٌق ِلْلَقْصِد الََِّذي ُسرََّْت ِبِه َمِشيَئُتُه,

 حسب هذه اآلية نحن مدعوين لنكون ناضجين.  

 يسمعوا صوت اهلل.الناضجون يعرفوا ان يعطوا قرارات ويعرفوا أن 

 الناضج يعرف طرق اهلل بالكلمات المنطوقة وكيف يأخذ الذى له فى المسيح.

َِّأُس َعَلى اْلَبْيِت. َوَهَذا اْلَبْيُت ُهَو َنْحُن اْلُمْؤِمِنيَن, َعَلى َأْن َنَتَمسَََّك  HUIOS"َأمََّا اْلَمِسيُح, َفُهَو َأِميٌن ِبِصَفِتِه اْبنًا  6: 3عب َِ َيَتَر

 َقِة َواإلفِتَخاِر ِبَرَجاِئَنا َتَمسَُّكًا َثاِبتًا َحتََّى النََِّهاَيِة."ِبالثَِّ

, عندما تنمو وتصبح ناضج في اهلل, فان األمراض واألسقام ال تستطيع أن تصيبك Huiosكلمة اإلبن هنا هي الناضج 

 من األساس. ويمكن اهلل أن يستأمك على قيادة مؤمنين لتبنيهم.

ء الشيوخ ِمْنُكْم َمِريضًا, َفْلَيْسَتْدِع ُشُيوَخ اْلَكِنيَسِة ِلُيَصلَُّوا ِمْن َأْجِلِه َوَيْدُهُنوُه ِبَزْيٍت ِباْسِم الرََّبَِّ" هؤال "َوَمْن َكاَن 14: 5يع

ناضجين في اهلل. يفهمون أمور اهلل, يفهمون كيف يعمل اهلل وما هي طريقة عمله وتفكيره في األمور التي نعيش 

 ي شخص من المؤمنين ولكنه حدد بالذات الشيوخ أي الهيوس أي الناضجين.فيها. لم يقل ليدع أ

اهلل دائما يبحث عن مثل هذه الشخصية حتى يتعامل مع شعبه من خاللها. فالمسيح هنا في العدد السابق كان ناضجا. 

ى يد يوحنا ولكونه ذلك فهو رئيس مؤتمن على البيت. والرب يسوع بصفته االبن وقبل المليء بالروح القدس عل

المعمدان يذكر الكتاب عنه انه فى مرحلة طفولته كان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة, وأيضا يقول الكتاب عنه 

 أنه كان مشهودا له بالحكمة والمعرفة من خالل معلمي الهيكل.

.   Paidonويطلق عليه وهنا يذكر عنه الكتاب كلمة "اإلبن" مستخدما كلمة في اليوناني عن اإلبن الذي لم ينضج بعد 

 أي المراهقة الروحية.

فتدرب علي يدي الروح القدس ومنذ ذلك الحين  8:  5ولكنه عندما نما يسوع وتدرب وتعلم الطاعى من األلم عبرانين  

 أعلن اهلل اآلب : "هذا هو إبني الحبيب له إسمعوا" .... ألم يكن إبنه من قبل؟ طبعا ولكنه هنا يستخدم كلمة اليوناني

 وهي هذا هو إبني الناضج الحبيب فهذه كانت حفلة تبني.
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ألنه كما كان إبن اهلل كذلك كان إبن اإلنسان وكان ينموا ويتدرب مثل أي إنسان ولكن بال خطيئة وهو إبن اهلل ولكنه 

ات أعلى منا تخلى عن أن يسلك بهذه القدرة ولكنه إختار أن يضعها جانبا ليكون مثلنا تماما ومساويا لنا بدون أي قدر

 ويستطيع ويحق له أن يفتدي اإلنسان فكان ينضج ويكبر روحيا. يمكنك أن تقرأ المزيد عن هذا في مقالة :

 يسوع إبن اهلل وكيف خدم كإبن اإلنسان

ألنه منذ ذلك الحين صار هكذا في نظر اهلل و بدأ     Huiosفعندما نضج منذ ذلك الحين يطلق عليه الكتاب هيوس 

 على يديه أيات وعجائب.يخدم وتحدث 

ملحوظة: وحتى في مرحلة الهيوس أي النضوج الروحي هناك مراحل في داخل هذه المرحلة ونضوج في داخل 

(أَلنََّ اآلَب ُيِحبَُّ ااِلْبَن, َوُيِريِه َجِميَع َما 20: ) 5النضوج. نفس الرب يسوع بعد أن صار هيوس أي ناضج قال في يوحنا 

(َفَكَما ُيِقيُم اآلُب اْلَمْوَتى َوُيْحِييِهْم, َكذِلَك ُيْحِيي 21َأْيضًا َأْعَمااًل َأْعَظَم ِمْن َهَذا اْلَعَمِل, َفُتْدَهُشوَن ) َيْفَعُلُه, َوَسُيِريِه

 ااِلْبُن َمْن َيَشاءُ 

 في بداية خدمته , تكلم الرب يسوع عن أن اآلب سيكشف له أمور وسيأتي اليوم ويقيم موتى وهذا حدث بالفعل.

  

 " : هو السلوك بالبر, السلوك ويعيش بما له في المسيح.HUIOSالمات تمُيز الشخص الناضج "ع

أي الناضج يستطيع أن يعلم آخرين. وهو صار ليس فقط عارفا بل ومدركا ومحنكا وخبيرا في   Huisالمؤمن الهيوس 

, َفُهْم َقاِدُروَن َعَلى َتَناُوِل الطَََّعاِم اْلَقِويَِّ: أَلنََّ َحَواسََُّهْم (َأمََّا النََّاِضُجوَن ُروِحّيًا14: ) 5تعاليم البر أي عقيدة البر عبرانين 

 َقْد َتَدرَََّبْت, ِباْلُمَماَرَسِة الصََِّحيَحِة, َعَلى التََّْمِييِز َبْيَن اْلَخْيِر َوالشََّرَِّ.

 .... لتقرأ عن البر إضغط هنا

كيف يتكيف مع أي شخص ويتأقلم مع أي وضع في الخدمة. أيضا ال يستفز سريعا ألنه يعرف أن يسلك بالمحبة. يعرف 

هو شخص يعرف من هو في المسيح ويعرف أنه ليس إنسان عادي بل صار مشترك مع اهلل في الطبيعة اإللهية. مدرك 

أنه في حضوراهلل دائما وال يخرج ويدخل فيه. يعرف ماذا يفعل في كل موقف ويعرف كلمة اهلل تجاه كل موقف حوله 

 يعرف أن الحل في لسانه ويعرف أن يستخدمه. ع بالكلمة. أي مشب

  

 . ولكن كيف يصبح المؤمن ناضجا؟ 3

المؤمن مولود من الكلمة وكما أن السمك المولود في الماء يأكل من الماء هكذا المولود من الكلمة يحيا من 

 الكلمة وينضج من الكلمة:
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ِإَلى َكِلَمِة ِنْعَمِتِه اْلَقاِدَرِة َأْن َتْبِنَيُكْم َوُتْعِطَيُكْم ِميَراثًا َتْشَتِرُكوَن ِفيِه َمَع َجِميِع " َواآلَن ُأْسِلُمُكْم ِإَلى اهلِل وَ  32: 20أع 

 اْلُمَقدََِّسيَن ِللِه ".

  

أوال: تعرف على كلمة اهلل: الجوع للكلمة هو يحفز الشخص أن يقرأ ويقرأ. الكلمة تقول طوبى للجياع ألنهم يشبعون 

 .اشتهوا اللبن العقلي اى اشتهوا أن يعرفوا اهلل.بالتأكيد 

الكلمة تقول اسالنى فأجيبك عن عوائص اى اسالنى عن أشياء موضوع عليها سور ال احد يستطيع أن يقترب إليها إال 

الساعي إليها. اى إذا سعيت لتعرف الكلمة سيجيبك اهلل من خالل روح الحكمة والفهم واإلعالن عن كل ما تريد 

عن أمور اهلل وهذا فقط أثناء دراستك للكلمة. لن يستطيع أن يصل إليك الرح القدس وأنت بعيد عن كلمة اهلل  معرفته

 فهو يكلمك بها.

ِفيِه َمَع َجِميِع  ِرُكوَن" َواآلَن ُأْسِلُمُكْم ِإَلى اهلِل َوِإَلى َكِلَمِة ِنْعَمِتِه اْلَقاِدَرِة َأْن َتْبِنَيُكْم َوُتْعِطَيُكْم ِميَراثًا َتْشَت 32: 20أع 

 اْلُمَقدََِّسيَن ِللِه ".

 كلمة اهلل تبنيك وتنميك وتعطيك ميراثا من حقك أنت وجميع القديسين أي المؤمنين.

  

ثانيا: السلوك بالكلمة: يقول الرب يسوع كونك عرفت فهذا رائع ولكنك ستتبارك لو عملت بهذا الذي عرفته: يوحنا 

 َعَرْفُتْم َهَذا, َفُطوَبى َلُكْم ِإَذا َعِمْلُتْم ِبِه.َفِإْن ُكْنُتْم َقْد  17:  13

تطبيق كلمة اهلل مهم جدا. اى شخص يمارس ايمانه للشفاء من مرض ما او فى ظروف ما وفيما هو يردد الوعود 

 بالشفاء يتحقق الوعد فيشفى وبذلك يكون سلك بالكلمة اى طبقها على حياته فاتت بنتائج.

لمة اإليمان وهي تطبيق ما درسته في الكلمة. وهذا بالطبع يتحتم بأن تدرس الكلمة والسلوك بالكلمة وهي ك

 وتواظب على الحصول على جرعات كافية من كلمة اهلل المشروحة بطريقة صحيحة يوميا.

  

اْبُنوا َأْنُفَسُكْم َعَلى ِإيَماِنُكُم " َوَأمََّا َأْنُتْم َأيََُّها اأَلِحبََّاُء, َف 21-20ثالثا: التكلم بألسنة: من يصلى بلسان يبنى نفسه يهوذا 

(َواْحَفُظوا َأْنُفَسُكْم ِفي َمَحبََِّة اهلِل, ُمْنَتِظِريَن َرْحَمَة َربََِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح ِإْذ 21اأَلْقَدِس, َوَصلَُّوا َداِئمًا ِفي الرَُّوِح اْلُقُدِس )

 " َيُعوُد َوَيْأُخُذُكْم ِلَتْحَيْوا َمَعُه ِإَلى اأَلَبِد

وتأتي في اليوناني أنه يبني على أساس سابق أي عندما تدرس الكلمة )الكتاب المقدس وقراءة أو سماع تعاليم 

 صحيحة من معلمين ممسوحين( عليك بأن تأخذ وقت فيه تصلي بألسنة لتبني فوق هذا الذي بنيته.
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يسلك بما يرى او بما يسمع او بما يشعر بل رابعا: السلوك باإليمان: السلوك بااليمان وليس بالحواس الخمسة اى ال 

 يسلك بما تقوله كلمة اهلل.

 «.َأمََّا َمْن َتَبرَََّر ِباإِليَماِن, َفِباإِليَماِن َيْحَيا» 18:  1البار باإليمان باإليمان يحيا هكذا تأتي في اليوناني اآلية رومية 

هذه بداية وعليك بأن تكمل مسيرتك هذه باإليمان. أي أنت صرت بر اهلل عندما قبلت المسيح, ولكن هذا ليس فقط بل 

 (أَلنَََّنا َنْسُلُك ِباإِليَماِن اَل ِباْلِعَيانِ 7: ) 5كورونثوس  2فأنت تحيا باإليمان. 

  

الشخص الذي يقف فى التحديات ال يهرب منها ال يخاف من اى موقف ألنه يسلك   8:  5خامسا: التحديات: عبرانين 

ينضج. فهو يقول انا سأسلك بالكلمة حتى لو كان قد فشل فى الماضي فهو يعلم أنه ال بالكلمة فهذا الشخص س

يفشل بل و يقول انا سأعرف أسباب فشلي في الماضي ولكن ال يقف مكتوف األيدي بسبب فشل الماضي, بل يتحدى 

 الظروف و المواقف. قد يجربنا ابليس ولكن يجب ان نصلب جباهنا امامه.

 منهزمة الن الذي فّى أعظم وأقوى من الروح المنتشر في العالم قل للصعوبات : انت

ملحوظة : ال يرجع الفضل للتحديات والتجارب بل الفضل يرجع لكلمة اهلل التي تخرجك من هذا الموقف منتصرا. 

 إستغل التحديات التي تواجهها في حياتك وقم بمواجهتها مستخدما كلمة اهلل.

  

قدس: لقد قمت بشرحها في األعلى تحت عنوان "التبني" وأود أن أوجه نظرك بأن العبادة سادسا: العالقة مع الروح ال

)ليست الترنيم( وهي أن ننظر هلل بشكر وعرفان على ما فعله معنا وجعلنا عليه. انظر الى اهلل بعرفان بالجميل. العبادة 

وعود بذلك انت تعبد اهلل وتمتلئ بالروح القدس هى اندماج االلسنة بكلمة اهلل اى وانت تتكلم بالسنة قل كلمة اهلل من 

 اثناء تكلمك بااللسنة مع ترديد وعود اهلل التي يقولها عنك.

   

 . ما هى مقاييس اهلل ان هذا الشخص نضج ام ال؟4

ال يحكم أحد ويقول بمقايسه أنه نضج يمكنك أن تقول هذا لو كان مطابقا للمواصفات الكتابية اإللهية .... كثيرا ما 

ستجد مؤمنون يحكمون على فالن بأنه ناضج ألنه يصلي بطريقة جيدة أو ألنه حافظ آيات كتابية كثيرة أو ألنها يعظ 

بطريقة جيدة....أترك هذا جانبا وأنظر للكلمة للحكم على األمور بنظرته وهي األهم. عامة يقاس النضوج بمقياس 

 2ك من أنت وترى المرآة عن نفسك ستصير هكذا حسب إدراكك وسلوكك وإعالنات كلمة اهلل في روحك. كلما تدر

أن ما تراه ستكونه . فما ستراه عن نفسك في كلمة اهلل ستصيره. لنرى مقايس كلمة اهلل عن  18:  3كورونثوس 

 النضوج :
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َفِإْذ ُكنََّا َقاِصِريَن, ُكنََّا " َوَهِذِه َحاُلَنا َنْحُن َأْيضًا:  3: 4. مؤمن ال يتأثر بعناصر العالم بل ياخذ الذى له فى المسيح: غال1

 ِفي َحاَلِة اْلُعُبوِديََِّة ِلَمَباِدىِء اْلَعاَلِم. ".

فاذ كنا قاصرين كنا فى حالة العبودية لمبادئ العالم اى عندما كنا اطفال كنا نتاثر بعناصر العالم اى المملكة 

ن جهة االقتصاد أو عناصر االعالم مثل األمراض أو العالمية كنا نتاثر باالخبار السلبية التى يطرحها العالم امامنا م

 األوبئة أو المخاطر.....

ولكن الذى نضج اصبح يدرك ما له فى المسيح فال يتاثر باقتصاد العالم الن اقتصاده اقتصاد سماوى والنه يثق ان الرب  

شفي وأنه محمي بحماية  راعيه فال يعوزه لشئ. كما يثق ان يسوع إفتقر لكى يغتنى هو. وأنه بجلدات يسوع قد

 إلهية...

  

. إدراك البر: الذى يدرك انه بار وبر اهلل فى المسيح يسوع اليدين نفسه وال يخضع الى دينونة النه ال شئ من الدينونة 2

 على الذين هم فى المسيح يسوع.

 ي التََّْعِليِم اْلَقِويِم, أَلنََُّه َما َزاَل ِطْفاًل َغْيَر َناِضجٍ (َوُكلَُّ َمْن َيَتَناَوُل اللَََّبَن, َيُكوُن َعِديَم اْلِخْبَرِة ِف13: ) 5عبرانين 

ال يقول انه  يدرك و يسلك بالبر و يدرك ان المحيى والشأفي يسكن فى داخله لذلك إن شعر بأعراض المرض مثال  الذى 

 مريض بل يتكلم بلغة مملكته اى مملكة اهلل التى ليس فيها مرض وال فشل وال فقر.

 َلْن َيُقوَل ُمِقيٌم ِفي ِصْهَيْوَن ِإنََُّه َمِريٌض, َوَيْنِزُع الرََّبَُّ ِإْثَم الشََّْعِب السََّاِكِن ِفيَها.  24: 33اش

  

ْد (َأمََّا النََّاِضُجوَن ُروِحّيًا, َفُهْم َقاِدُروَن َعَلى َتَناُوِل الطَََّعاِم اْلَقِويَِّ: أَلنََّ َحَواسََُّهْم َق14: ) 5عبرانين  .حواس مدربة: 3

 َتَدرَََّبْت, ِباْلُمَماَرَسِة الصََِّحيَحِة, َعَلى التََّْمِييِز َبْيَن اْلَخْيِر َوالشََّرَِّ.

إذ صارت لهم الحواس مدربة هو ال يعطى للجسد ما يطلبه الجسد يعرف كيف يسيطر على جسده عندما يطلب ان 

 يغضب ستجد أن الشخص الناضج ال يتاثر وال يغضب بل يسكن فى راحة اهلل.

هناك اشخاص ينضجون سريعا النهم قرروا ان يسيروا بالكلمة ومن الممكن أن تجد اشخاصا يتاخرون فى النضوج  

ويصبحون تحت سيطرة الوكالء الى ان يصبحوا ناضجين فى اهلل ال يستطيع ان يوكلهم على شئ النهم لم ينضجوا 

" َبْل َيْبَقى َخاِضعًا ِلأَلْوِصَياِء  2: 4ابوهم غالطية بعد. فهم تحت الوكالء أي المدربين الى الميعاد الذى حدده لهم 

 َواْلُوَكاَلِء ِإَلى َأْن َتْنَقِضَي اْلَفْتَرُة الََِّتي َحدَََّدَها َأُبوُه."

من الممكن أن يقول الرب لشخص ان يمتنع عن شئ معين فى حياته, فإذا سلك حسب صوت الرب سينمو روحيا, اذا لم 

 لى ان يقرر أن يطيع الكلمة وصوت اهلل.يسلك سيبقى غير ناضج ا
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الناضج هو من يتكلم مثلما تقوله كلمة اهلل وليس كما يرى أو يسمع أو يشعر.    . يعرف أن يتكلم مطابقا للكلمة:4

كلمة اإلقرار أو اإلعتراف الجهاري تأتي من كلمة مشتقة من صدى الصوت أي الشخص رغم أنه يرى شيء مناقض 

يختار أن يقول كلمة اهلل عن الموقف وليس ما يراه كأنه صدى صوت أي بالضبط كما يقول اهلل  لكلمة اهلل ولكنه

 رأيه عن هذا األمر.

فقد رأوا مثل باقية الجواسيس العماليق والمدن الحصينة ولكنهم رأوا  14مثل كالب ويشوع في سفر العدد أصحاح 

 أي ليسوا محمين من إلههم لذلك فهم خبزهم. شيء في عالم الروح وهو أن هؤالء ليسوا في عهد مع اهلل

 عكس هذا هو اإلبن المعاق أي الذي صار كبيرا في العمر لكنه ال يتكلم بطريقة صحيحة.

  

 :  NEPIOS نبيوس  اإلبن المعوق 

 يعرف وتعنى في اللغة اليونانية: إبن ال ينمو بطريقة طبيعية, عقلية طفل صغير في جسد كبير, شخص ال                 

أن يتكلم جيدا وليس مطابقا لمستوى تفكير سنه أي أقل من سنه, طفل في الفهم, طفل في التواصل مع اآلخرين, 

 متأخر عقليا.

NEPIOS  هو شخص يسلك بالحواس الخمسة, هم صانعوا المشاكل وسط الكنيسة هم عن عمد يقولوا اين اهلل

واس الخمسة هم عائشين على اللبن محمولين بكل ريح تعليم وهم يعلموا كلمة اهلل. وهم خبراء فى كالم عن الح

تجد صعوبه فى الحديث معهم عن امور اهلل. يمكنك أن تتحدث معهم عن االفالم والكالم العالمي فستجدهم 

يجيبونك ويعطوك إهتمامهم ولكن عندما تتكلم عن أمور اهلل ستجد صعوبة. حيث أن حواسهم الخمسة هي 

 .المسيطرة على حياتهم

  

, ولكنه غير Teknonهذا هو الشخص الذي قضى وقتا طويال جدا بعد ميالده الثاني من اهلل, وهو ابن هلل تكنون 

مدرك ألمور اهلل في حياته وال يفهم اهلل من األساس بالرغم من انه كان يجب عليه أن يكون ناضجا ولكنه لم يسلك 

 في هذا النضوج.

ن يتكلم بما يراه ويسمعه وبما يشعر به. يحكم على االمور بمنطلق البشر وليس هذا المؤمن سببه أنه يسمح لنفسه بأ

 اهلل.

 ما يصفه به الكتاب في اليوناني أنه ال يعرف أن يتكلم. تخلفه وإعاقته هو في كالمه و طريقة تواصله.

, َولِكنََُّه َصْعُب التََّْفِسيِر! ِإْذ َيْبُدو َأنََُّكْم (ِبُخُصوِص َرِئيَس اْلَكَهَنِة َهَذا, ِعْنِدي َكاَلٌم َكِثيٌر11) 13 – 11:  5عبرانين 

(َكاَن َيِجُب َأْن َتُكوُنوا اآلَن َقاِدِريَن َعَلى َتْعِليِم اآلَخِريَن, َبْعَدَما َمَضى َزَماٌن َطِويٌل َعَلى 12ُتَعاُنوَن َباَلَدًة ِفي اْلَفْهِم )

ٍة ِإَلى َمْن ُيَعلَُِّمُكْم َحتََّى اْلَمَباِديَء اأَلَساِسيَََّة إِلْعالَناِت اهلِل. َها َقْد ُعْدُتْم ِمْن َجِديٍد اْهِتَداِئُكْم. َوَلِكنََُّكْم َماِزْلُتْم ِبَحاَج
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َعِديَم اْلِخْبَرِة ِفي  (َوُكلَُّ َمْن َيَتَناَوُل اللَََّبَن, َيُكونُ 13َتْحَتاُجوَن ِإَلى اللَََّبِن! َفَأْنُتْم َغْيُر َقاِدِريَن َعَلى َهْضِم الطَََّعاِم اْلَقِويَِّ )

 التََّْعِليِم اْلَقِويِم, أَلنََُّه َما َزاَل ِطْفاًل َغْيَر َناِضجٍ 

  

هو مؤمن يقول ما يشعر به سريعا لو شعر بأعراض يقول: أنا مريض انا أخذت برد.... اإلقتصاد ينهار ال أعرف كيف 

 14تجسس األرض في سفر العدد أصحاح  سنعيش أنا وأسرتي.... تماما كما تكلم الجواسيس عندما عادوا من

 . 15وأصحاح 

أنه  1:  14تكلموا بما رأوه وهم لم يكذبوا ... ولكن كلمة اهلل كانت لهم قبل أن يذهبوا للتجسس في أصحاح 

 أعطاهم االرض. لذا يجب أن ينظروا لألمر بهذا المنطلق وهذا مالم يفعلوه ولكن قد فعله كالب ويشوع.

 الوه ودخلوا أرض الموعد.وقد حصلوا على ما ق

  

تعلم أن تقول ما تقوله الكلمة وليس ما يقوله العالم أو االخبار والتقارير الطبية ولكن تكلم ما تقوله الكلمة عن 

ونصعد فنمتلكها ألننا قادرون  موقفك هذا ما فعله كالب ويشوع قالوا هم خبزنا ليسوا محمين ولكن نحن معنا اهلل 

 عليها هم خبزنا.

قلت أن كلمة "إعتراف" والتي أتت في الكتاب بكلمة "إقرار أو إعتراف جهاري" لكلمة اهلل تعني في اليوناني أن  كما

تقول صدى لكلمة اهلل أي تقول ما تقوله الكلمة بالضبط وليس تقول ما تقوله لك حواسك الخمسة بل كرر مثل 

 : 4نه موجود...رومية صدى الصوت كلمة اهلل. إستدعي ما هو ليس موجود وعامله على أ

 إبدأ بأن تعيش الكلمة وأرفض وقرر بأن ال تعيش بالحواس الخمسة. 

 3 – 1:  3كو  1أي اإلبن )المعوق في كالمه وتواصله( جائت في شواهد أخرى  Nepiosذكرت كلمة نبيوس  

َباِرُكْم ُروِحيَِّيَن, َبْل ِباْعِتَباِرُكْم َجَسِديَِّيَن َوَأْطَفااًل ِفي اْلَمِسيِح. (َعَلى َأنَِّي, َأيََُّها اإِلْخَوُة, َلْم َأْسَتِطْع َأْن ُأَكلََِّمُكْم ِباْعتِ 1) 

اِزْلُتْم (َفِإنََُّكْم َم3اآلَن َغْيُر َقاِدِريَن. )(َقْد َأْطَعْمُتُكْم َلَبنًا اَل الطَََّعاَم اْلَقِويََّ, أَلنََُّكْم َلْم َتُكوُنوا َقاِدِريَن َعَلْيِه, َبْل ِإنََُّكْم َحتََّى 2)

 ْلَبَشِر؟َجَسِديَِّيَن. َفَما َداَم َبْيَنُكْم َحَسٌد َوِخَصاٌم )َواْنِقَساٌم(, َأَفاَل َتُكوُنوَن َجَسِديَِّيَن َوَتْسُلُكوَن َوْفقًا ِل

وهذا يوضح أنهم يسلكون بالجسد أي بالحواس الخمسة. وال يعرفون أن يتكلمون لذا لم يستطيعون أن يفهموا كالم 

 ن بولس الذي أؤمن بأنه هو المحتمل في كتابة رسالة عبرانين .التعليم م

في ذلك الوقت كان قد تعرض لتعليم سليم ولكنه ال يسلك به وال يتكلم به وال يعيش  ملحوظة: هذا المؤمن المعوق  

 به. وهذا ألن التعليم السليم كان منتشرا في ذلك الوقت أيام الرسل ,
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لذي قد يتعرض لتعاليم غير كتابية فسيكون نبيوس أي معوق أيضا أي سيصير طفل ولكن في الوقت الحالي المؤمن ا

معوق متأخر في تواصله وكالمه. والحل لهذا الشخص هو أن ينال تعليم سليم, ثم أن يعيش ما سمعه من تعليم 

 سليم.

   

ير واإلدراك بالرغم من تتكلم عن إبن اهلل وةلكن لألسف معوق وهو انه يكون طفل في التفك  1:  4أيضا غالطية 

طول عمرة مع اهلل أنظر خطورة هذا في جسد المسيح وكيف أنه يعيش تعيسا وال يستطيع أن يستمتع بما له في 

 المسيح :

 ُب اإِلْرِث ُكلَِِّه,""َأُقوُل َأْيضًا َما َداَم اْلَوِريُث َقاِصرًا, َفَلْيَس َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَعْبِد َأيَُّ َفْرٍق, َمَع َأنََُّه َصاِح 1: 4غالطية 

أي سيتساوى اإلبن )المعوق( مع العبد أو الخدام )الذي اليملك أي شيء( ألن هذا اإلبن الغير ناضج ال يعرف ما له في 

 المسيح وال يعرف كيف يأخذه فبهذا لن يأخذ ما له رغم أن الميراث والحقوق كلها له.

 خالص يسوع الكامل ه المقالة لتتعرف على الميراث الذي لكي يمكنك هذا بقراءة هذ

فالميراث الذي لك في المسيح هو أن تعيش في صحة جسدية ومسدد اإلحتياج بفيض وبوفرة و سيد على مشكالت 

 الحياة ومنتصرا.

  

يجب أن تفهم السبب لماذا كثير من األشياء التي تتألم منها تحدث معك رغم طول فترة ميالدك من اهلل؟!!! ألنك " 

NEPIOSت شريك مع المسيح ولكنك لم تنضج بل متأخرا في نضوجك.". أن 

كثير من الناس التي لهم سنين مع اهلل مثل األطفال! هل يعقل أن تقول والدة البنها والذى يبلغ من العمر عشرون  

 NEPIOSعاما اقبل إلي يا أبنى كي أطعمك في فمك وتأتى له بالحلوى والشيكوالتة!!!!!! هذا ال ُيفسر إال انه يكون 

 متأخر عقليا.

هنا يوضح أن حياة العبيد تختلف عن طبيعة وحياة أبناء اهلل. في كلمة اهلل توضيح يقول أن الوارث اى المولود  4غالطية 

من اهلل وله نفس المزايا التي يتمتع بها كل أبناء اهلل في المسيح إذا كان قاصرا اى متأخر عقليا ال يوجد بينة وبين العبد 

 اى فرق.

  

(َوَهِذِه َحاُلَنا َنْحُن َأْيضًا: َفِإْذ 3"َبْل َيْبَقى َخاِضعًا ِلأَلْوِصَياِء َواْلُوَكاَلِء ِإَلى َأْن َتْنَقِضَي اْلَفْتَرُة الََِّتي َحدَََّدَها َأُبوُه. ) 3, 2: 4غال

 ُكنََّا َقاِصِريَن, ُكنََّا ِفي َحاَلِة اْلُعُبوِديََِّة ِلَمَباِدىِء اْلَعاَلِم."

مدة التي تنقضي على الشخص المتأخر عقليا يتم تحديدها من اهلل, اى اهلل الذي يقول انك نضجت أم انك مازلت هنا ال

 متأخر عقليا.
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فالشخص الغير ناضج هو الشخص الذي يخضع لمبادئ العالم وعناصره ويكون خاضع له ويتأثر به ومشكالته  

 المدة تنقضي بنضوج الشخص. وبأمراضه وإقتصاده ومخاطره. ولكن الكتاب يوضح أن هذه

  

( ممكن أن يكون غير مولود ميالد ثاني من اهلل. وهم العبيد أي الذين لم يولدوا من NEPIOSونالحظ أن الشخص الـ)

 اهلل.

الن عندما يولد الشخص من اهلل يأخذون خط سير النمو أي  NEPIOSوهناك أشخاص مؤمنين ينطبق عليهم كلمة  

 إلى مرحلة الرجولة أو النضوج. ولود من اهلل أن ينضج متوقع من هذا الشخص الم

  

 خالصة :

" تنمو على صورة خالقها أي اهلل, الن بها هذه الجينات الوراثية المعطاة من اهلل, TEKNONطبيعة ساللة أبناء اهلل "

 متمتعا بها في ولكن الشخص الذي ال ينمو في الكلمة وفى معرفة ما له في اهلل وكيف يعيش به ويسير ببركات اهلل

"َأُقوُل َأْيضًا َما َداَم اْلَوِريُث َقاِصرًا, َفَلْيَس َبْيَنُه  1: 4وتأتى هنا بوضوح في غالNEPIOS حياته هذا يدفعه أن يكون 

 َوَبْيَن اْلَعْبِد َأيَُّ َفْرٍق, َمَع َأنََُّه َصاِحُب اإِلْرِث ُكلَِِّه,"

يمكن أن يعمل فيه الروح القدس, ولكن قامته الروحية متأخرة ليس لديه هنا شخص ولد من اهلل ُمتمتعا ببنوية اهلل أي 

"َأُقوُل  1: 4تفكير سليم, ال يفهم في أمور الروح فهو طفل في أمور اهلل, هذا ال يفرق عن العبد. انظر بتدقيق في غال

َفْرٍق, َمَع َأنََُّه َصاِحُب اإِلْرِث ُكلَِِّه," أي مساوي للعبد مع انه صاحب  َأْيضًا َما َداَم اْلَوِريُث َقاِصرًا, َفَلْيَس َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَعْبِد َأيَُّ

 اإلرث كله !!!!!!.

  

 ولكن ال يمكنك أن تقصرها. هل يمكنك أن تطيل فترة نموك الروحي؟ نعم, يمكنك أن تؤخر منها. 

وضع إمكانياته فيك. لذا تعاون مع  اهلل محدد لك وقت متوقع منك أن ال ترسب في أي شيء ألنه ينظر لك بإيجابية ألنه

الروح القدس لتنضج إقبل التصحيح وتأديب اهلل الذي هو ليس بالمشاكل بل بالكلمة.... للمزيد إقرأ مقالة كيف يؤدب 

 اهلل أوالده.

 ولكن هناك من يتسائل هل يمكنني أن أقصر فترة النمو؟ هذا ال يمكن ألن اهلل الذي خلقك يعرف تماما الفترة التي 

ستتخذها لتصير رجل روحيا. وفي حد ذات الصبر هو من أحد صفات الناضج. إخضع لعمل الروح وكن سريع التعلم منه 

كن حاضرا للكلمة وأعد قراءة ما قرأته وإدرس الكلمة بتلهف وال تسمح للشغف الروحي أن ينطفيء هذا في يدك. 

ة لذلك فستجد نفسك تلتزم بالدراسة الكتابية كلما تفكر في معرفة الرب أكثر كلما سترغب وتنشط فيك الرغب

 الصحيحة فتنمو.
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لو كنت تتناول تعليم سليم بطريقة منتظمة, ستنموا بالمعدل اإللهي المرسوم لك, ولكن إلعم أنه ال يوجد قفزات  

 روحية ... أي ستعبر على المراحل كلها الطفل )السليم روحيا(, المراهق روحيا, ثم الرجولة الروحية.

رس و تكلم حسب كلمة اهلل وإدرك البر و إخضع لتدريب الروح القدس في كل جوانب حياتك صلي بألسنة تخلص إد 

من التعاليم الغير كتابية والتي كانت مثل السموم الذي يؤثر على نموك حتى ولو كان هناك إحراج لك ألنك علمت به 

 ها الرب ولقد ولدت ألجلها.لسنين ولكنك تخلص منه لتستخدم وتكون بالطريقة التي يريدك ب

قد تكون نميت فترة من الوقت بطريقة صحيحة ولكنك توقفت بعدها لفترة طويلة.... وقد تكون ولدت من اهلل وم  

تنمو من أساسه..... ال تحبط من السنين التي تأخرت فيها عن نموك, أهم شيء والمسر أن السنين القادمة في يدك 

 فقط عليك أن تعرف ماذا تفعل.

والصالة  ال تنسى أن تعتمد على الروح القدس إمتليء به و توجه له من خالل عشرته وهذا من خالل دراسة الكلمة  

في الروح ألنه روح التبني أي التنضيج أي الذي يجعلك ناضج. هو ساكن فيك ومستعد لبناء ما قد هدم أو لم يبنى من 

 ن وهي المجد الذي كان يرجوه الناس في العهد القديم.أساسه هو فيك أدرك هذا أن المسيح أي المسحة فيك اآل
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 كيف تمتليء بالروح القدس...يمكنك أن تختبر الملء بالروح القدس بمفردك واآلن

 قم وخذ ما لك في المسيح.  أخي العزيز وأختي العزيزة,

ستجد  10للمؤمنين القدامى. أقرأ في أعمال  إن كنت قد قبلت المسيح من دقائق فهذا اإلختبار لك وليس للناضجين أو

 ولد ثانية وأمتأل بالروح في نفس الدقيقة.  أن هذا اإلختبار قد أختبره كيرينيليوس وهو يولد ثانية .

و إن كنت مؤمنا لك زمن, و مهما كان ما مضى من أيام أو سنين من عمرك بدون هذا اإلختبار كفى ما فعله إبليس في 

ك في المسيح وقم و خذه اآلن فلن تصير حياتك كما كانت قبال من ضعف متكرر والعقم الروحي في حياتك, إعرف ما ل

  الخدمة.

والحظ أن الرب لن يوقف إبليس لك, بل الرب ينتظرك بأن تقاومه أنت, فهو لن يفعل ذلك لك, ألنه أعطاك سلطانا لتفعل  

 أقصده.ذلك. أقرأ كتاب "سلطان المؤمن" من على الموقع لتعرف ما 

  ستنال قوة من السماء عندما تمتليء بالروح ... هذه القوة كافية أن تحطم النير والقيود التي عانيت منها كثيرا 

ستلبس قوة من األعالي والتي بدونها أنت في نظر إبليس عاري روحيا . ستنال قوة لتخدم بأكثر فاعلية علما بأنك لن تنال 

مواهب قد حلت في داخلك منذ أن ولدت ثانية ولكنها ستظهر أكثر وتجد مجاال مواهب روحية عندما تمتليء ولكن ال

  أكثر بعد الملء بالروح.

 لماذا هذا اإلختبار هام أن استقبل الروح القدس؟

اِخِليََِّة ِمَن اْلِباَلِد. َوُهَناَك َوَجَد (َوَبْيَنَما َكاَن َأُبلَُّوُس ِفي ُكوِرْنُثوَس َوَصَل ُبوُلُس ِإَلى َأَفُسَس, َبْعَدَما َمرََّ ِباْلَمَناِطِق الد1ََّ")

اَل! َحتََّى ِإنَََّنا َلْم َنْسَمْع ِبُوُجوِد الرَُّوِح »َأَجاُبوُه: « َهْل ِنْلُتُم الرَُّوَح اْلُقُدَس ِعْنَدَما آَمْنُتْم؟»(َفَسَأَلُهْم: 2َبْعَض التََّاَلِميِذ, )

َكاَن »(َفَقاَل ُبوُلُس: 4« )َعَلى َأَساِس َمْعُموِديََِّة ُيوَحنََّا!»َأَجاُبوا: « اٍس َقْد َتَعمََّْدُتْم؟ِإَذْن َعَلى َأيَِّ َأَس»(َفَسَأَل: 3« )اْلُقُدِس!

َعمََُّدوا ِباْسِم (َفَلمََّا َسِمُعوا َهَذا َت5«. )ُيوَحنََّا ُيَعمَُِّد ِبَمْعُموِديََِّة التََّْوَبِة, َوَيْدُعوالشََّْعَب ِإَلى اإِليَماِن ِباآلِتي َبْعَدُه, َأْي ِبَيُسوَع

 ُأْخَرى َوَيَتَنبََُّأوَن. (َوَما ِإْن َوَضَع ُبوُلُس َيَدْيِه َعَلْيِهْم َحتََّى َحلََّ َعَلْيِهِم الرَُّوُح اْلُقُدُس, َوَأَخُذوا َيَتَكلََُّموَن ِبُلَغاٍت6الرََّبَِّ َيُسوَع. )

 .(6-1: 19(َوَكاَن َعَدُدُهْم َنْحواْثَنْي َعَشَر َرُجاًل.")أعمال7)

البعض يتساءلون لماذا الحياة المسيحية أصبحت عبئًا عليهم. فبقدر ما يرغبون في أن يخدموا اهلل بحياتهم, يجدون  

أنفسهم ال يزالوا يصارعون مع أشياء عديدة قد تؤدي بهم في النهاية للحياة البائسة. اإلجابة البسيطة؛ هي ألنهم ال 

 يملكون الروح القدس.
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يعيش الحياة المسيحية بنجاح بدون الروح القدس الذي يجلب قوة اهلل لحياتك ويقويك لتعيش ما من أحد يستطيع أن 

الحياة المسيحية المؤثرة. فالروح القدس أيضًا يعلمك كلمة اهلل فتستطيع أن تعرف مشيئة اهلل الكاملة لحياتك 

 وتعيشها.

دي هذه الطرق هي وضع األيدي. وهذا ما طبقًا للكتاب المقدس هناك طرق مختلفة للحصول علي الروح القدس. اح

فعله بولس في الشاهد الكتابي السابق. فقد كان واصاًل للتو إلي مدينة افسس حيث وجد تالميذ معاصرين ليسوع. 

دخل معهم في حوار واكتشف أنهم لم يحصلوا علي الروح القدس منذ أن آمنوا. في الحال وضع يديه عليهم, وأتي 

 الروح القدس عليهم.

َفِإْن ُكْنُتْم, َأْنُتُم اأَلْشَراُر, َتْعِرُفوَن  " 13: 11ريقة أخري للحصول علي الروح القدس وهي الصالة؛ قال يسوع في لوقاط

َأُلوَنُه؟ فعندما تطلب َمْن َيْسَأْن ُتْعُطوا َأْواَلَدُكْم َعَطاَيا َجيََِّدًة, َفَكْم ِباأَلْحَرى اآلُب, الََِّذي ِمَن السَََّماِء َيَهُب الرَُّوَح اْلُقُدَس ِل

 من اآلب في إسم يسوع أن تحصل علي الروح القدس, فستستطيع أن تحصل عليه فورًا.

أنت في احتياج للروح القدس في حياتك. إن كنت لم تحصل عليه بعد, اطلب من اآلب اآلن بإيمان في قلبك. ببساطة جدًا! 

 تعلم أن تعيش بقوة الروح كل يوم.

 الكتابية حتى تختبره اآلن :سأضع أمامك الطريقة 

  

 عليك بمراعاة هذه الملحوظات اآلتية قبل قراءة الخطوات و الصالة :

 روحي :  . إن الملء بالروح القدس ليس للروحيين بل للمولودين ثانية وهو الذي سيجعلك1

بطرس عندما أمتأل بالروح  وليس القداسة. هذا ما قاله أقصد أن الشرط الوحيد لتنال الملء بالروح هو الميالد الثاني

 38:  2القدس وتكلم بألسنة, فسأله الناس ماذا نفعل لنختبر هذا الذي نراه فيك فأجاب في أعمال 

وا ِهَبَة الرَُّوِح ُتوُبوا, َوْلَيَتَعمََّْد ُكلَُّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِباْسِم َيُسوَع اْلَمِسيِح, َفَيْغِفَر اهلُل َخَطاَياُكْم َوَتَناُل»(َأَجاَبُهْم ُبْطُرُس: 38)

 (أَلنََّ اْلَوْعَد ُهَو َلُكْم َوأَلْواَلِدُكْم َوِلْلَبِعيِديَن َجِميعًا, َيَناُلُه ُكلَُّ َمْن َيْدُعوُه الرََّبَُّ ِإلُهَنا!39اْلُقدِس )

قدس إذا ال تفعل شيء وال ُتَحِسن من نفسك لكي تختبر الملء بالروح القدس, ألن هذا اإلختبار سوف يساعدك لكي تت 

 للرب و تكون في عالقة قريبة جدا معه. وليس صحيح بأن الذي سيساعدك أن تمتلئ هو أن تتقدس.
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 أريد أن أفرق بين القداسة والبر:

كما يقول البعض أنها الطهارة ويقولون أن القداسة عكسها  هي التخصص واألنفصال للرب )وليس : القداسة

هو األنفصال هلل من شيء. إذا فالطهارة هي جزء من القداسة ولكنها  النجاسة, ال, فإن اليوناني لكلمة القداسة

 من اهلل.وستكون متفرد أكثر بسبب سكى الروح القدس فيك. مولود  ليست القداسة(...فأنت متفرد بسبب أنك 

 هو العالقة السليمة مع اهلل بدون لوم أو دينونة. وهذه حالة وليس سلوك. : البر

مثل الميالد الثاني و ذهابك للسماء هذه حالة وليست سلوك. أنت ولدت من اهلل  والسلوك : سأشرح الفرق بين الحالة

مع إنه  وستذهب للسماء ليس على حساب أعمالك بل باإليمان. سلوكك هنا على األرض ال يؤثر على ذهابك للسماء

وى نافعة لهذه الحياة والحياة لكي تتمتع بكل ما لك في المسيح على األرض, كما يقول الكتاب: ألن التق مهم جدا

 َأمََّا التََّْقَوى َفَناِفَعٌة ِلُكلَِّ َشْيٍء, أَلنََّ ِفيَها َوْعدًا ِباْلَحَياِة اْلَحاِضَرِة َواآلِتَيِة. 8:  4تيموثاوس  1القادمة 

التقوى أو تفعل فأنت عندما تسلك ب   ولكن التقوى لن تؤثر على أنك أبن أو بنت هلل ولن تزيد أو تنقص من محبة اهلل لك

 في كال الحالتين هذا لن يؤثر على كونك إبن أو بنت هلل )حالتك(. الخطيئة )السلوك( 

 البر فهو حالتك المستمرة التي ال ترتبط بسلوكك ,فهي ثابتة. إن أذن عليك أن تفهم أنك بار وبر اهلل. 

ليس عليك أن تسعى بأن ترضي   ال )السلوك(.سواء أنت تسلك بالقداسة أو   أنت مقبول من الرب )بار و بارة( خالصة :

اهلل فهو يرضى عنك ألنك بار بسبب ما فعله يسوع إذ صار خطيئة من أجلك لتصير أنت بار وأنتي بارة )مقبول و 

, ِصْرَنا ِفي َساَلٍم َمَع اإِليَمانِ  (َفِبَما َأنَََّنا َقْد َتَبرََّْرَنا َعَلى َأَساسِ 1)  1:  5مقبولة(. هذا حدث باإليمان وليس باألعمال. رومية 

 اهلِل ِبَربََِّنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ 

لذا أمن بانك مقبول حتى ولو لم تشعر بذلك أو حتى ولو بتشعر بإدانة على شيء فعلته . وعندما تشعر بمشاعر دينونة  

 أعلن بفمك ..أنا بار وأنا بر اهلل في يسوع .

 الرب وهذا يأتي باإليمان.كل أمورك ستحل عندما تنظر لنفسك كما ينظر لك 

لقد تدرب المؤمنين )بسبب التعليم الخطأ( على السلوك بمشاعرهم, وهذا حدث مع الرجال و النساء على السواء . 

أقصد أن الذين يقولون أن النساء عاطفيات, هذا ليس ما أقصده, بل أقصد أن هذا حدث مع األثنين فكلهم يسلكون 

 بحواسهم الخمسة.

المؤمنين يريدون أن يدركوا عالم الروح بأنفسهم )بعاطفتهم( وبأجسادهم )حواسهم الخمسة(. في و المشكلة أن 

 حين أن عالم الروح يدرك فقط بروح اإلنسان.
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 علينا نؤمن بها بأرواحنا وليس بحواسنا, ثم بعد ذلك ستتبعنا مشاعرنا وحواسنا. -التي هي روح  -درك الكلمة تإذا ل

 ي في عالقة جيدة مع اهلل بال لوم أمامه.أمن وأمني أنك بار أ 

 . عليك أن تفرق بين نوعين األلسنة الذين ذكرا في الكتاب :2 

 5:  14كورونثوس  1وهي لكل مؤمن "إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة"  التكلم بألسنة كلغة صالة شخصية :

 ا أو يهتمون بها.هذه إرادة اهلل لكل مؤمن, حتى ولو لم ترى من حولك من يختبرونه 

 ولغة الصالة هذه لها فوائد كثيرة ..أقرأ المقاالت التي على الموقع:

)كيف تصلي بألسنة بنجاح؟ هل هناك ترجمة ألسنة شخصية ؟هل توجد معوقات للصالة  األلسنة وترجمتها -

 بألسنة؟كيف تستمتع بالصالة بألسنة وال تمل؟(

 أسباب لتوضيح ضرورة لماذا يجب أن يتكلم كل مؤمن بألسنة( هل يجب أن كل مؤمن يتكلم بالسنة ؟)عشرة -

  فوائد التكلم بألسنة لكل مؤمن -

)هل التكلم بألسنة لكل مؤمن ؟ هل األلسنة أنتهت ؟ متى يأتي الكامل ستنتهي  األسئلة المتكررة عن األلسنة  -

 األلسنة من هو الكامل ؟(

وح القدس وهي لكل مؤمن وترجمة األلسنة ليست حتمية هنا ألن الذي ولغة الصالة هذه تأتي في أختبار الملء بالر  

ُيبنى هنا هو روح اإلنسان وليس ذهنه ولكن يوجد ترجمة ألسنة شخصية أيضا وهذا لن أناقشه اآلن ألنه ليس 

 موضوعنا.

 تليء بالروح القدس..أن األلسنة ليست لكل من يم بتعاليم غير دقيقة ولكن الكثير من الخمسينيين والرسوليين ينادون 

وكلهم تكلموا  120أن عدد من أمتأل بالروح كان  2في أعمال   ولكن هذا غير دقيق كتابيا, أنظر إلى يوم الخمسين

كلهم قد تكلموا  120تكلموا بألسنة واألخرون لم يتكلموا بل ال   120من ال  80بألسنة و لم يقل الكتاب أن 

 بألسنة.

من  9وكلهم تكلموا بألسنة لم يقل الكتاب أن  12تاب أن عدد من أمتأل بالروح كان يقول الك  19وهكذا في أعمال 

 تكلموا بألسنة واآلخرين لم يتكلموا.  12ال 
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كمقياس , ولكن الكتاب هو المقياس الذي نقيس الناس عليه و ال يصح أن   كثيرا يضع الخدام والناس األختبارات

بالروح لديه القدرة في روحه أن يتكلم بألسنة ولكنه بسبب عدم المعرفة لم  نقيس الكتاب على الناس. فكل من أمتأل

 50سنة. يمكنه أن يتبع الخطوات التي باألسفل ويخرج األلسنة التي بداخله منذ  50يخرجها حتى ولو أمتأل بالروح منذ 

ن ال يتكلم. فمشيئة اهلل غير فهو لم يتكلم بألسنة بسبب عدم أو سوء المعرفة وليس ألنها مشيئة اهلل أ  سنة مثال.

قابلة للتخمين ألن كلمة اهلل بين أيدينا وعلينا أن نقرأها بمساعدة الروح القدس و المعلمين الذي يشرحون الكلمة 

 5:  14كو  1بمساعدة الروح وليس بتخميناتهم. فمشيئة اهلل أن الكل يتكلم بألسنة 

فهي ليست لكل مؤمن كما يقول الروح من  كموهبة في الكنيسة :التكلم بألسنة  أما النوع الثاني من األلسنة هو 

 . 30:  12كورونثوس  1خالل بولس "ألعل الجميع يتكلمون بألسنة " 

 وهذه يلزمها ترجمة ألسنة ليس ألن األلسنة سيئة , ال , بل لكي يبنى المؤمنين الذين في الكنيسة. 

 لكنني لن أبنيك أنت إال إذا ترجمت هذه األلسنة.ألنني إن تكلمت بألسنة اآلن سوف أبني روحي فقط و 

 . سوف ال تفهم األلسنة الشخصية ولكن روحك َسُتبنى ثم روحك ستبني ذهنك :3  

 أما ذهني فبال ثمر أما روحي فبتبنى. 14:  14كو  1كما يقول الكتاب في  

إبليس فهو ال يفهم األلسنة أيضا.  واألكثر فاعلية في التكلم بألسنة هو أنك كما ال تفهم األلسنة بذهنك, هكذا

 فهو ليس كلي المعرفة مثل اهلل فإبليس ال يعرف كل اللغات.

لذا سيعجز إبليس أن يفهم ما تصليه لذا فلن يقاوم وصول اإلستجابة ألن المشكلة ليس أن اهلل يتأخر في اإلستجابة بل 

أن يستجيب اآلب ويبعث اإلستجابة مع مالئكته أنه يستجيب في الحال الصلوات التي تصلى بطريقة صحيحة ولكن بعد 

لو كان دانيال يصلي بألسنة       10و  9يحاول إبليس تعطيل وصولها إلينا فتأتي متأخرة. نرى هذا في سفر دانيال 

 يوما. 21ولكن)هذا لم يكن متاح في العهد القديم( لما كان تأخر وصول اإلستجابة 

  

:   8ساعدك أن تحول األمور السيئة التي حدثت في حياتك لخيرك ألن رومية * أيضا الصالة بالروح )بألسنة( ست

 َحَسِب َقْصِدهِ (َوِإنَََّنا َنْعَلُم َأنََّ اهلَل َيْجَعُل َجِميَع اأُلُموِر َتْعَمُل َمعًا أَلْجِل اْلَخْيِر ِلُمِحبَِّيِه, اْلَمْدُعوَِّيَن بِ 28)  28

وُح َأْيضًا ُيِمدََُّنا ِباْلَعْوِن ِلَنْقَهَر َضْعَفَنا.)الضعف هنا هو عدم معرفة ما نصلي (َوَكذِلَك الر26َُّ) 27 – 26هي نتيجة لعدد 

ِكنََّ الرَُّوَح َنْفَسُه من أجله ألن ذهننا محدود ولكن الروح غير محدود( َفِإنَََّنا اَل َنْعَلُم َما َيِجُب َأْن ُنَصلََِّي أَلْجِلِه َكَما َيِليُق, َوَل
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(َعَلى َأنََّ َفاِحَص اْلُقُلوِب َيْعَلُم 27َة َعنََّا ِبَأنََّاٍت َتُفوُق التََّْعِبيَر )في اليوناني ال يمكن أن تعبر عنها بلغتك( )ُيَؤدَِّي الشَََّفاعَ 

 َقْصَد الرَُّوِح, أَلنََّ الرَُّوَح َيْشَفُع ِفي اْلِقدَِّيِسيَن ِبَما ُيَواِفُق اهلَل .

  ل مستقبلك , وستسمح هلل بالدخول في أمورك السيئة التي مضتستساعدك أن تصلي من أج إذا الصالة باأللسنة  

 ليصلحها فتتحول لخيرك.

 نها لن تتحول لخيرك بدون أن تصلي لها بالروح.وال

إذن الصالة بألسنة تجعلك تصلي من أجل ما ال تعرفه بذهنك و الذي قد يكون جذر المشكلة الخفي والذي لم ولن  

 قد حلت بطريقة معجزية. يخطرعلى بالك, وتجد أن المشكلة

سيتحول إلى أفكار في  سليم الصالة بألسنة ستساعدك أن تفهم أمور في روحك و وهذا الفهم بجوار تعليم * أيضا 

ذهنك وهذا قد ال يحدث فورا بل بعد ساعات أو أيام من الصالة بألسنة. وهذا ما يسمى بترجمة الصالة بألسنة 

 الشخصية.

 الفائدة الوحيدة التي تحصل عليها بعد الملء بالروح ولكن هناك نتائج أخرى كثيرة: ليس التكلم بألسنة هو .4 

بجوار فوائد األلسنة التي تأخذها كلغة صالة في هذا األختبار يوجد فوائد أخرى ,فعندما تمتليء بالروح القدس يجعلك 

 رف ما لك في المسيح.الروح قويا في روحك, ويعمقك في عالقتك به, ويجعلك تفهم الكتاب, ويجعلك تع

األلسنة مثل شاحن التيليفون المحمول, والذي بدونه حتى ولو كان لديك أفضل جهاز محمول ولكنك بدون أن تشحنه  

 سوف يأتي يوما وتجده ال يتصل وال يستقبل.

 . يمكن أن تقبل الملء بالروح من اهلل بنفسك, فهذا ممكن :5 

و   2مرات : مرتان منهم نالها األشخاص بدون وضع أيدي مثل أعمال  5لقد ذكر الملء بالروح في سفر األعمال 

  10أعمال 

 مرات نالها األشخاص بوضع األيدي. 3وذكر أن 

    لذا إن كان قد نالها أشخاص بمفردهم إذا فهذا ممكن وهو سهل جدا.

تقبال الخالص, ولكن عليك نعم يمكنك أن تنال الملء الروح القدس بنفسك فهيا اآلن هذا سهل تماما مثل سهولة إس

أن تفعل اآلتي )أعتني بكل نقطة بنفس الترتيب وال تهمل أي واحدة منها وال تتسرع في النقطة إال بعد هضمها جدا( 

 وإن أردت أن تسأل في أي شيء قبل أو بعد الصالة ال تتردد في أن تكتب لنا :
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 .46-44:  10وأعمال    7 -1:  19و أعمال    5 -1:  2أعمال  . أقرأ وتأمل أكثر من مرة : 1

لغة الصالة ولها فوائد كثيرة .إقرأ المقاالت التي على الموقع قبل أن   فهي  . أدرس كلمة اهلل عن التكلم بألسنة2

 تكمل :

)كيف تصلي بألسنة بنجاح؟ هل هناك ترجمة ألسنة شخصية ؟هل توجد معوقات للصالة  األلسنة وترجمتها -

 صالة بألسنة وال تمل؟(بألسنة؟كيف تستمتع بال

 هل يجب أن كل مؤمن يتكلم بالسنة ؟)عشرة أسباب لتوضيح ضرورة لماذا يجب أن يتكلم كل مؤمن بألسنة( -

  فوائد التكلم بألسنة لكل مؤمن -

)هل التكلم بألسنة لكل مؤمن ؟ هل األلسنة أنتهت ؟ متى يأتي الكامل ستنتهي  األسئلة المتكررة عن األلسنة  -

 ة من هو الكامل ؟(األلسن

 . الصالة باألسفل ولكنك ضروري قبل أن تصليها أن تعرف وتؤمن باآلتي :3 

 الذي به يريد ويشتاق أن يقبل الخاطيء. بنفس المقدار أن الرب يريد ويشتاق أن يمألك بالروح.  -

د فليقبل إلي ويشرب صرخ بصوت مرتفع )في اليوناني( ولقد صرخ ألهمية األمر وقال: إن عطش أح 37:  7يوحنا  

 فتجري من بطنه أنهار ماء حية .

 فهذا ليس إختبار قد يصيب أو يخيب بل هذا مؤكد ويشتاق بأن يفعله لك. 

 أرفض و أرفضي أية فكرة تقول أنك ستفشل,...... أرفض هذه األفكار وأنت تقرأ اآلن. 

ن يسأل أبوه خبزا أفيعطيه حجرا ....... فما بال م 11: 11لوقا  لن تأخذ شيء مزيف أو غير الروح القدس,  تأكد أنك - 

 أبوكم السماوي الذي يعطي الروح للذين يسألونه. وهذا ما سيفعله معك أنك ستنال الروح القدس.

الذي يتكلم بألسنة في اآلية هو التالميذ وليس الروح القدس, الروح القدس يعطيك القدرة أن تتكلم بألسنة ولكنه   - 

 انك ويجعلك تفعل ذلك بدون وعيك.لن يحرك عضلة لس

 ال فهذا تعليم غير صحيح, عندما تتكلم بألسنة ستكون في كامل وعيك وتتوقف وتبدأ األلسنة بإرادتك. 

بعد ما تصلي الصالة التي باألسفل, أنت من سينطق بحروف غير عربية عن قصد وبإرادتك بإيمان بأنها من الرب وأنت من 

 سيبدأها.
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 لشيطان هذا تأليفك ... أرفض أن تصغي إليه.حتى ولو قال لك ا

توقف عن الصالة بالعربي ولو حتى الكلمات مثل )يارب, بإسم يسوع,....( هذا سيعيقك في األول عن أن تتكلم بألسنة  

 هذا في البداية فقط ولكن بعد ذلك سوف تستطيع فعل األثنين معا و تغير بينهم كما تشاء.

 يمكنك أن تصلي بالعربي وبألسنة وتغير بينهم.تتكلم بألسنة اآلن س نبعد أ 

إذا بعد أن تصلي ال تنتظر أن الرب يحرك لسانك ولكن حركه أنت وأصدر صوت من حنجرتك وكأنك ستتكلم وأبدأ  

 بنطق حروف بإيمان أنها من الرب وال تتوقف وقل حروف أخرى وأخرى وأخرى....

 لتفكير ولكنك أنت من يوقف التجاوب معه. ال تعقلن األمر.تـوقف عن إستعمال ذهنك. وهذا لن يتوقف عن ا   -

مثال: عندما قبلت المسيح فأنت لم تراه عندما صليت لتقبله ,ولكنك صليت له وحدث الميالد الثاني. هكذا أنت ال تري  

 الروح القدس األن ولكنك من خالل الكلمة تراه.

 ث في روحك.هذا األختبار ليس في النفس أو في الجسد ولكنه يحد  -

 لذا ال تنتظر مشاعر أو تغيرات في جسدك. وال تجعل هذايكون مقياس أنك إختبرت.

 وإن حدث فرح أو أي شيء أخر فهذا رائع رائع ولكن ال تهتم به بمقدار إهتمامك بأن تقبل الروح القدس.

 مثل الخالص أنت ال تقبل يسوع لتفرح ولكن لتخلص والفرح هو نتيجة وليس مطلب.

 اإليمان )اإلستقبال(عنصر  

ببساطة فهذا ال يأتي بالصالة الكثيرة وال بالصوم وال بإتحاد اآلخرين  إن كنت تريد أن تعرف كيف تستقبل هذا اإلختبار

 في الصالة من أجلك ألن االمر مثل قبول المسيح.

  لتفهم كيف تنال الملء ببساطة أسألك :

 ن ينتظر اهلل ليقبل المسيح؟؟من ينتظر الثاني اهلل ينتظر اإلنسان أم اإلنسا

 بالطبع اهلل ينتظر اإلنسان .

 وماذا على اإلنسان أن يعمله؟

 ببساطة بأن يستقبل أي يؤمن أنه نال وليس بأي إثبات حسي مثل فرح أو... ألن الكلمة تقول
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ا أثناء الصالة ذلك.و بهذا المبدأ الهام عليك أن تفهم أنك منذ أن صليت لتقبل الملء هو أن تؤمن أنك قد نلت هذ

وليس حينما تشعر بشيء حيث أنه إختبار بعيد عن المشاعر تماما ولكن إن حدثت مشاعر فهذا نتيجة وليس مطلب أو 

 إثبات وهذا هو اإليمان.

إطرح جانبا أي شيء مزيف رأيته قبال. فهذا األختبار قد أسيء فهمه بسبب ممارسات خطأ قد قام بها غير الفاهمون  

اإلرتعاش والتشنجات وهذا غير صحيح. هذا ليس الروح القدس. وهذا ال يعني أنه ليس هناك إختبار  بدون قصد. مثل

 حقيقي. فقط إنسى الممارسات الخطأ وأنظر للكتاب

. حتى وإن صلى لك شخص بوضع األيدي فالرب يسوع هو 11:  3يسوع الممسوح هو الذي سيمألك بالروح , متى    

أن تأخذ هذا األختبار   ن الشخص يطلب من اآلب ليجعل يسوع يفعل هذا. لذا يمكنكالذي يمألك وليس الشخص ولك

 بنفسك.

, وأنت األن 17:  10صالة الملء بالروح القدس هي صالة إيمان . اإليمان يأتي بالسماع وسماع كلمة اهلل رومية   -

كنك تؤمن به اآلن بقلبك وليس سمعت عن الموضوع من الكلمة, لذا فانت لديك اإليمان حتى ولو لم تشعر به ول

 بمشاعرك.

أنك تنال ما تطلبه  والقانون هو: وصالة اإليمان لها قاعدة وقانون من غيرها لن تعمل ولن تأتي الصالة بنتائج 

وليس بعدها, وليس بعد أن تشعر بشيء وليس  أثناء الصالة –تصدق و تصدقين أنك أخذت ما تطلبه  –الصالة  أثناء

 : من كتاب الحياة 24:  11لسنة. أقرأ مرقس بعد أن تتكلم بأ

وليس ستنالونه بعد  )أثناء الصالة ِنْلُتُموُه ِلَهَذا السَََّبِب َأُقوُل َلُكْم: ِإنََّ َما َتْطُلُبوَنُه َوُتَصلَُّوَن أَلْجِلِه, َفآِمُنوا َأنََُّكْم َقدْ 

 الصالة(, َفَيِتمََّ َلُكمْ 

مرتفع )هذا بعد ما فعلت ما سبق كله( الحظ الصالة ليست تستجاب . اآلن يمكنك أن تصلي هذه الصالة بصوت 4

 بطولها أو قصرها ولكن تستجاب ألنها كتابية وفي مشيئة اهلل وألنها تصلى باإليمان لذلك صلي بإيمان هذه الصالة:

نا طلبتي قديرة في بار )بارة( لذلك فأ  " يارب أنا بأدخل لعرشك بثقة اآلن ألنال نعمة الملء بالروح القدس,وألنني   

 فعلها. بأسم يسوع أنا بأطلب منك أن تجعل إبنك يمألني بالروح القدس ونار اآلن.

كما يقول الكتاب أن آتي إليك إن كنت عطشان. وأنا عطشان للملء بالروح القدس لذا أنا آتي إليك وكلي توقع أنني  

 ألنه من حقي.  سأنال هذا الملء اآلن

 . أنا أخذته األن, أشكرك يابابا ." أمينأشكرك ألنك مألتني اآلن 
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 هبة المليءبالروح القدس. واآلن لديك قدرة أن تتكلم بألسنة في روحك.  أنت اآلن أخذت و أخذتي

بل   وال تنتظر الرب أن يفعل شيء  توقف عن الصالة بالعربي وال تنتظر لحظة وال تعطي ثواني لتفكيرك أن يأخذ مكانا,

ن تخرج صوت من حنجرتك وأبدأ بتحريك لسانك وأنطق بحروف غير عربية عن قصد و بإرادتك ثم إبدأ وإبدأي األن بأ

 بإيمان أنطق حرف أخر ثم غير الحرف بأخر ......

تذكر بطرس عندما مشي على الماء, لم يخرج الرب قدمي بطرس ولكن بطرس هو من أخرجها وأهمل نقاش ذهنه   

... أنت بحار ولديك خبرة أن الماء ال يسار عليه, فاكر فالن غرق في هذا البحر... الذي يقول له : "... ستغرق ...ستغرق

 أال ترى هياج البحر...."

ولكنه وثق في كلمة الرب ووثق أن الماء سيتحجر تحت رجليه ولكن الذي أخرج قدميه خارج السفينة كان بطرس  

 بنفسه .

 روف غريبة.نفس الشيء إفعله أنت ,حرك لسانك بإيمان أنك ستنطق ح

 11:  11أنا لم أخذ شيء مزيف من الرب. لوقا  عندما يحاربك إبليس بأنك تؤلف األلسنة أجبه من الكلمة : 

رد عليه وقل وأنت يا إبليس ال تفهم األلسنة ألنك لست كلي   أو عندما يحاربك بأنك ال تفهم األلسنة أجبه من الكلمة :

 ي وذهني ال يفهم شيء ولكن روحي تفهم جيدا وهذا األهم.المعرفة ولكن الكتاب يقول أنني أبني روح

 ال تسمح لذهنك أن يعقلن األمر وتجاهله تماما. 

 بعد نطقك أبدأ بتوجيه األلسنة للرب وأعبده بها. وال تسرح فيها بل إسرح في الرب وأنت تنطقها وكلمه بها. 

 عليك يوميا بأن تمارس التكلم األلسنة. مثل الشاحن. 

 طبقت هذه الخطوات نريدك أن تخبرنا وسنساعدك بتعاليم أكثر لتستمر بنجاح. إن كنت قد

 ال تتردد في أن تكتب أي شيء لنا ونحن مستعدون أن نساعدك.

أشجعك أن تمارس التكلم بألسنة على األقل ساعة يوميا وأن تدرس عن فوائدها الكثيرة بأن تقرأ المقاالت التي على  

 الموقع بهذا الخصوص:
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)كيف تصلي بألسنة بنجاح؟ هل هناك ترجمة ألسنة شخصية ؟هل توجد معوقات للصالة  لسنة وترجمتهااأل -

 بألسنة؟كيف تستمتع بالصالة بألسنة وال تمل؟(

 هل يجب علي كل مؤمن أن يتكلم بألسنة ؟)عشرة أسباب لتوضيح ضرورة لماذا يجب أن يتكلم كل مؤمن بألسنة( -

  منفوائد التكلم بألسنة لكل مؤ -

)هل التكلم بألسنة لكل مؤمن ؟ هل األلسنة إنتهت ؟ متى يأتي الكامل ستنتهي  األسئلة المتكررة عن األلسنة  -

 األلسنة من هو الكامل ؟(
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 األلسنة الشخصية وترجمتها

 هل سألت نفسك يوما هذه األسئلة:

ب أن أفهم األلسنة ؟ وما الفائدة منها في حين أنني ال " أنا ال أفهم الصالة باأللسنة وال أشعر بفائدتها ؟ هل يج

أفهمها ؟ هل بعد أن بدأت تصلي بألسنة وجدت نفسك قد مللت من األلسنة وشعرت بأنك تسمع صوتك فقط دون ثمر 

 أو أنك تكرر نفس الحروف أو الكلمات التي تقولها دون جديد ؟ مثل النحاس الذي يطن أو الصنج الذي يرن ؟ 

 أي لم تجد نتيجة ؟ -بألسنة من جهة أمر معين ولم ُتَحل المشكلة هل صليت 

هل صبرك قصير في الصالة بألسنة وال تستطيع أن تزيد منها ؟ كيف تستمتع بالصالة بألسنة بدال من أن تصارع من 

 " أي حضور اهلل ؟ -كيف تستخدم الصالة باأللسنة لتكون في الروح   عدم فهمها ؟

هذا من كلمة اهلل, أريد أن أوضح أنه كما توجد معوقات للصالة بالذهن )بلغتك المعروفة(,  قبل أن أجيب على كل 

وفي الغالب أن التعليم الناقص أو   هذه.  هكذا يوجد أيضا معوقات للصالة بالروح)بألسنة(. وهذا سبب تساؤالتك

 ة وغير محيرة.التعليم الخطأ سببا لكل هذا. ألن كلمة اهلل )المشروحة بطريقة صحيحة( عملي

إن لم تكن قد سمعت عن التكلم بألسنة. فهي تأتي في إختبار المؤمن للملء بالروح القدس. لمعرفة كيف تختبر هذا 

 اإلختبار الهام إقرأ هذه المقالة :

كيف تختبر الملء بالروح القدس بنفسك )إن كنت متعطش للملء بالروح القدس ولم تجد أحدا يصلي لك يمكنك أن 

 بمفردك واآلن( تختبرها

 اإلجابة على الشكوك المنتشرة حول األلسنة:

 كثيرون يشكون أنهم يؤلفون األلسنة من أنفسهم ؟

ال تستطيع أن تؤلف شيء لم تتعلمه. واأللسنة هي شيء مثل جهاز الكمبيوتر الجديد الذي لم يحمل عليه   اإلجابة:

 د حملت عليه.معلومات بعد. إذن لن يأتي بمعلومات من نفسه غير التي ق

إن كنت تستطيع الكالم بالعربية واإلنجليزية, هذا ألنك قد تعلمتهم مسبقا. أي تم تحميل هذه المعلومات على ذهنك 

 قبال ولهذا تقدر أن تتكلمهم .

 أما األلسنة فهي شيء جديد, لن تستطيع أن تؤلف لغة لم تتعلمها من قبل.
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يؤلفون ألسنة من أنفسهم, لكان حذر منه في الكتاب المقدس ولكن فال تقلق, لو رأى الروح القدس أن المؤمنون س

 هذا لم يحدث.

ما يحدث هو أنك أنت كائن روحي تمتلك نفس وتسكن في جسد. فأنت روح وهذا أصلك, وروحك هي التي تصلي 

تصلي  وليس الروح القدس. فهذا هو السبب أنك تشعر أن األلسنة تخرج منك. وهذا صحيح أنت أي)روحك( هي التي

َفِإنَِّي ِإْن َصلََّْيُت ِبُلَغٍة  14:  14كورونثوس  1بألسنة, لذلك ستشعر أنها تأليفك أنت وهذا قد سبق وقال عنه الكتاب : 

 َمْجُهوَلٍة, َفُروِحي ُتَصلَِّي,

 يتكلمون بألسنة شياطين ؟  كثيرون يشكون أنهم

لسنة شياطين, لكان حذر من ذلك في الكتاب المقدس, وأكرر لو رأى الروح القدس أن المؤمنون سيتكلمون بأ  اإلجابة:

ولكن هذا لم يحدث. لقد حذر الرب من األنبياء الكذبة ألنه علم أنه سيحدث ولكنه لم يفعل ذلك من جهة االسنة ألنه 

 علم أنه لن يحدث.

ُه اْبُنُه ُخْبزًا َفُيْعِطيِه َحَجرًا؟ َأْو َيْطُلُب (َفَأيَُّ َأٍب ِمْنُكْم َيْطُلُب ِمْن11) 13 - 11:  11وأسألك كما سأل الرب الناس في لوقا 

(َفِإْن ُكْنُتْم, َأْنُتُم اأَلْشَراُر, َتْعِرُفوَن َأْن ُتْعُطوا 13(َأْو َيْطُلُب َبْيَضًة, َفُيْعِطيِه َعْقَربًا )12َسَمَكًة َفُيْعِطيِه َبَدَل السَََّمَكِة َحيًََّة )

 «َكْم ِباأَلْحَرى اآلُب, الََِّذي ِمَن السَََّماِء َيَهُب الرَُّوَح اْلُقُدَس ِلَمْن َيْسَأُلوَنُه؟ َأْواَلَدُكْم َعَطاَيا َجيََِّدًة, َف

بمعنى أخر , لو طلبت من الرب أن يعمدك بالروح وأن تتكلم بألسنة فلن يعطيك الرب شيء مزيف أو شيء بديل مثل 

يتكلم في األساس عن الملء  11:  11حظ أن لوقا اإلبن الذي يطلب خبز من أبوه فسيعطيه خبز وليس شيء آخر. ال

 بالروح القدس فهو يتحدث عن موضوعنا.

أنت طلبت من الرب وإتجاه قلبك أن تمتليء بالروح وأن تتكلم بألسنة . فاهلل لن يعطيك شيء مزيف. كلما يحاربك إبليس 

عن عطيته. فهذه ألسنة  الرب مسئولبالشكوك من جهة األلسنة أنها من إبليس, قل له أنك لم تأخذ شيء مزيف ألن 

 من الرب وليست شيء آخر غير األلسنة.

لن تستطيع أن توقف ذهنك عن العمل, ولكن يمكنك أن تتجاهل هذه األفكار التي يأتي بها إبليس ضد  ملحوظة:

 األلسنة مجيبا عليها من الكلمة.

توقف. لماذا ؟ ألن ذهنك ال يعمل باإليمان ولكن كلما تعطي مجال للتفكير في األلسنة التي تقولها , كلما تقل أو ت

 روحك تعمل باإليمان.
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لذلك عندما تفكر في األمور الروحية, أنت تفعل مثل بطرس الذي سمح باألفكار التي تقول: " ما هذا ؟ هل تسير على  

يره وليس ألن المياه الماء ؟ ألست صيادا وخبيرا في الماء ؟ ال يقدر أحد ان يسير على الماء...." فغرق بسبب تفك

 أغرقته والدليل أنه مشي على الماء قبل شكه وبعده ألنه رجع ماشيا على الماء مع الرب يسوع.

ال تفكر في معنى ما تقوله وال في نوع اللغة التي تقولها وال حينما تكون سريعا أو بطيئا, أوتتمتم أو تتكلم أو تصدر  

ك ويشغل ذهنك. وهذا ما يريده إبليس ولهذا السبب تجد ذهنك قد صوت بدون كالم ألن هذا التفكير سيوقف روح

ال تنبع منك ولكن تأتي من الخارج من إبليس.   بدأ في التساؤالت كلما تبدأ الصالة بألسنة , والحقيقة أن هذه األفكار

 فكار.وال تعطي مجال في التفكير فيما يعرض عليك من أ  إذن واجه هذه األسئلة من الكلمة واحدة واحدة

َوُأولِئَك الََِّذيَن آَمُنوا, ُتاَلِزُمُهْم َهِذِه اآلَياُت: ِباْسِمي َيْطُرُدوَن الشَََّياِطيَن َوَيَتَكلََُّموَن  17:  16يقول الكتاب في مرقس 

َأذََّْوَن اْلَبتَََّة, َوَيَضُعوَن َأْيِدَيُهْم َعَلى اْلَمْرَضى (َوَيْقِبُضوَن َعَلى اْلَحيََّاِت, َوِإْن َشِرُبوا َشَرابًا َقاِتاًل اَل َيَت18ِبُلَغاٍت َجِديَدٍة َعَلْيِهْم )

 «.َفَيَتَعاَفْوَن

هنا يذكر   ولكن الرب  حقيقة. هناك فرق بين نبوة أي أن الرب يتنبأ بشيء سيحدث. ولكن هذا الشاهد ليس نبوة بل

.. يتكلمون بألسنة... هذا الطبيعي حقائق أي كيف تعرفون من سيؤمنون بي ...بأن هذه األعراض ستكون في حياتهم .

 في حياة كل مؤمن.

 يوجد فرق بين نوعين من األلسنة في كلمة اهلل: يوضح الكتاب أنه 

: وهي لغة صالة مصحوبة بإختبار الملء بالروح القدس والتي هي لكل مؤمن  الشخصية  -التكلم باأللسنة  .1

 (,14كورونثوس 1)

ست لكل شخص بل ألشخاص معينين كما يشاء الروح ويعطي للمؤمنين مثل باقي : التي لي موهبة التكلم بألسنة .2

 (.12كورونثوس 1المواهب )

, ما يقوله الروح القدس من خالل بولس, ولكن عدم فهم األهداف التي 14كورونثوس  1لنرى من أصحاح األلسنة 

 أنه هنا يتكلم عن شيئين : جب أن ندركيكتب عنها بولس, يسبب التشويش في قراءة هذا األصحاح, لذا في دراستنا ي

. التنبؤ : وهدفه بنيان وتشجيع وتعزية المؤمنين, ويماَرس في الكنيسة, وجزء من التنبوء هو: التكلم بألسنة + 1

ولكن من يتنبأ ليس نبي أي أنه ال يعلن أمور مستقبلية  -أي يعظ  -وترجمتها )في الكنيسة( ويحق لكل مؤمن ان يتنبأ 

 وليس التنبوء. 4ي خدمة النبي أفسس ألن هذه ه
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وهذا هو   . التكلم بألسنة : )شخصية( أنها لكل مؤمن وهي لغة صالة يجب أن تمارس في حياة كل مؤمن.2

 موضوع حديثنا اآلن.

يفسرون   في هذا األصحاح, الروح القدس ينظم ويفرق بين األثنين. وإن عدم فهم هذه األهداف أدى إلى أن الكثيرون

في حين أن ذلك على العكس تماما,   أن بولس هنا يتكلم ضد األلسنة وأنه يصغر منها. ويزعمون خطأ, صحاحهذا األ

إنه هنا يوضح أهمية األلسنة. ولكن ألن أهل الكنائس التي في كورونثوس كانوا قد خلطوا بين األثنين, فكتب الروح 

 لهم من خالل بولس لينظمهم.

 ن التنبؤ, ثم مرة أخرى عن التكلم بألسنة بالتبادل.لذا سنجد أن الروح يتكلم مرة ع

في كل واحدة عندما يمارسونها, لكي يستفيدوا إستفادة كاملة من   وكأنه يضعهم في جدول ليميز ما يجب فعله

 كل منهم.

 التكلم بألسنة )الشخصية( في حياتك الخاصة

 َجِميعًا ِبُلَغاٍت َمْجُهوَلٍة, ...... ِإنَِّي َأْرَغُب ِفي َأْن َتَتَكلََُّموا  5:  14كو  1  حسب

وإن لم نرى كل مؤمن ال يتكلم بألسنة فهذه مشكلته وليست مشكلة اهلل. و   إذا فإن التكلم بألسنة هو لكل مؤمن.

هذا ليس بسبب أن األلسنة قد إنتهت كما يقول البعض. أجيب عن هذه المزاعم واآلراء الشخصية في مقالة منفردة 

 المتكررة عن األلسنة".بإسم : "األسئلة 

 الناس يخلصون... جميع كما أن المسيح لكل خاطيء :...اهلل يريد أن

 هل كل خاطيء قبل المسيح؟ ال . 

 يقبل المسيح؟ نعم. الكل هل مشيئة اهلل أن 

 إذا لماذا ال أرى الكل مؤمن أي )مولود ثانية( ؟ ألنها في يد كل إنسان أن يقبل المسيح وليست في يد اهلل.

 حق ويجب على كل مؤمن أن يصلي بألسنة في حياة الصالة الخاصة به.ي

 هل يجب أن كل مؤمن يتكلم بالسنة ؟. لتعرف لماذا يجب أن يصلي كل مؤمن بألسنة أشجعك أن تقرأ هذه المقالة

صحاح ولكن لكي تصلي بفاعلية بألسنة في حياتك الخاصة عليك بأن تقرأ الجانب الذي تحدث عنه الروح القدس في أ

 بخصوص الصالة بالروح )الشخصية(, وهذا هدف هذه المقالة.  14كورونثوس 1
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سأضعهم في نقاط لكي تطبقهم في صالتك. ومن خالل دراستنا لكلمة اهلل يتجدد ذهنك أي تصير لديك طريقة  

 تفكير كتابية فتكون صالتك فعالة:

 . أن تسلك بالمحبة :1

األلسنة التي تصليها لن تفيدك, وهذا ليس ألن األلسنة غير مفيدة, بل ألنك إن لم تكن تسلك بالمحبة ف 1:  13كو  1

 أنت في الوضع الخطأ الذي ال يمكنك أن تستفيد بها بعدم سلوكك بالمحبة.

هذا سبب هام ال يدري به كل المؤمنين. وقلما نسمع تعليم عن العالقة بين األلسنة وبين السلوك بالمحبة. لذلك وضعته 

 .1لكتاب المقدس الذي يضعه رقم مثل ا 1رقم 

 عليك بأن تسلك بالمحبة مع :

َفاْلَمَحبََُّة اْلَحِقيِقيََُّة ِللِه ِهَي َأْن َنْعَمَل ِبَما ُيوِصيَنا ِبِه( إن كنت ال تستطيع  3:  5يوحنا  1)بأن تطيعه,  أ. المحبة تجاه اهلل

 في هذا األمر لتجدد ذهنك. أفعالك هي نتيجة طاعته في أمر معين وتكرر السقوط فيه فعليك بالتوجه لكلمة اهلل

 ألفكارك فإن أردت أن تغير أفعالك فعليك بتغيير أفكارك.

 وهي عن طريق أن تعيش كلمته ب. المحبة تجاه اهلل:

 كنفسك. )بأن تغفر لنفسك وتحبها وتحترمها وأن تنظر لها مثل نظرة اهلل لك( تحب قريبك ج. المحبة تجاه نفسك

 )بأن تحبه وتحترمه وتغفر له .... لن تستطيع أن تحب قريبك قبل أن تحب نفسك( ه قريبكد. المحبة تجا

)بأن تغفر لهم وتصلي لهم من أجل سعادتهم, وصحتهم, وحمايتهم وأن تلتمس العذر لما  ه. المحبة تجاه أعدائك

 فعلوه بك وبأن تحتفظ بذكريات أيجابية ناحية من فعل بك الشر(

ل هذا عليك أن تعرف محبة اهلل تجاهك, فهذه ستطرح كل خوف من اإلدانة وعدم القبول من أول كل شيء وقبل ك -

و الخوف من المرض والفقر خارجا. وليس فقط ذلك بل وعليك أن تؤمن بمحبته لك وليس أن تشعر بها فهي ال   اهلل ,

 . 16:  4يو  1تدرك بمشاعرك ولكن عليك أن تؤمن بها 

د نتائج لصالتك أو تجد أنك ال تبنى, يجب مراجعة وضعك الروحي, وأول شيء وأهم شيء عندما تصلي بألسنة وال تج

 يجب مراجعته هو السلوك بالمحبة.

 إضغط على العنوان. كيف تغفر وعن  السلوك بالمحبة المحبة هي فكر وليست مشاعر... لتدرس بأستفاضة عن
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 وليس أن تتكلم بألسنة فقط : -إلى اهلل بألسنة  . تكلم2

 (َذِلَك أَلنََّ الََِّذي َيَتَكلََُّم ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة ُيَخاِطُب اَل النََّاَس َبِل اهلَل .2)  2:   14كو  1

أنه يسمعهم وأنهم يكلمونه  بإيمان يتوجهون بها هلل هناك من يتكلمون بألسنة ولكن ال يكلمون اهلل, أي ال

أن اهلل يسمعهم, كأن  إيمان نشط ويبدأون بالصالة بدون بأرواحهم )صلة روح لروح( ألن روحك تتصل باآلب مباشرة.

أحدهم قد ضغط على زناد مدفع رشاش دون أن يوجهه إلى الهدف. وهذا عالجه اإليمان وسأناقش هذا بإستفاضة 

 بصوت مرتفع:  في النقطة التالية, لذا إن كنت ال توجه صالتك هلل , فعليك قبل بداية الصالة بألسنة أن تعلن

بأتقدم بثقة وجرآة لعرش النعمة اآلن, وأؤمن أن اآلب يسمعني حتى وإن لم أشعر بذلك, أنا بأسلك باأليمان, وأنا " أنا  

أكلم اهلل  بأرفض أي مشاعر أو أفكار ضد أيماني, أنا بأوجه هذه الصالة لآلب ولن أتكلم بألسنة فقط, بل أنا

 ولم أشعر بذلك" وأؤمن بأن اهلل يسمع كل حرف من هذه األلسنة حتى بألسنة

عندما تدخل لتصلي إغلق بابك, أو إن لم يكن هناك مكان متاح لتنفرد فيه, إغلق الباب في داخلك)في قلبك( عن من هم 

ِعْنَدِئٍذ  19:  3يوحنا  1للرب, إسترخي وال تشتت إنتباهك بأي شيء. نسكن قلوبنا قدامه  تركيزك حولك وإعطي كل

ِفي َحْضَرِة  )اليوناني:قلوبنا( ُنُفوُسَنا )اليوناني: نهديء و نسكن و نقدم( ُف ِبَحَسِب اْلَحقَِّ, َوَتْطَمِئنَُّ َنَتَأكََُّد َأنَََّنا َنَتَصرََّ

 اهلِل)حضور اهلل الموضعي(

 24حضور اهلل الذي في قلبك وليس في السماء فقط , حضور اهلل ال يذهب ويأتي كما يعتقد البعض بل هو فيك 

 . قريبا ستكون هناك مقالة بخصوص "حضور اهلل".ساعة وعليك أن تنفتح عليه

 باإليمان : . تكلم3

 هذه قاعدة يجب أن تضعها نصب عينيك في عالقتك باهلل :

إن أي أتصال باهلل يبدأ ويستمر باأليمان, واأليمان هو ليس مشاعر. أي أنك سواء تشعر أو ال تشعر بأن اهلل موجود 

لبك )بروحك(, ليس بعواطفك أو مشاعرك أو أرادتك )النفس(, وليس ويسمعك فهذا ال يهم. األهم أن تؤمن بق

أنت لست نفس وجسد بل أنت تمتلك نفس,  أنت كائن روحي تمتلك نفس وتسكن في جسد. بحواسك الخمسة)جسدك(.

 أنت لست كائن جسدي بل أنت)الروح( تسكن في جسد.

ولن تنجح بغير ذلك, ال يوجد طريق أخر, لهذا السبب  فالصالة بألسنة مثل ذلك, هي أتصال باهلل فهي تقوم باأليمان 

فأنك تمل, الملل هو نتيجة للفشل, ويحدث الفشل بسبب أنك تنتظر مشاعر فعندما ال تشعر بشيء تفسر هذا بأنك ال 

تصلي بفاعلية. في حين انك عندما تنظر بإيمان )مؤمنا بقلبك( بالكلمة ستجد أنك تصلي صالة فعالة وقديرة في 
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ا جدا, واهلل طالبك أنت كمصلي بالروح, ألن اهلل طالب مثل هؤالء الذين يسجدون بالروح وبالحقيقة. هذا هو أنت. نتائجه

 ألن الصالة بألسنة هي الصالة بالروح.

سواء شعرت بأن الرب يسمعك وأنت تصلي أو لم تشعر بذلك, فهذه هي النفس ولكن أنت كائن روحي, فعليك فقط 

 ك فأنت مصمم بأن تسلك باإليمان )أنت كائن روحي, هذه حقيقتك( .أن تسلك بأصلك وحقيقت

كذلك سواء أردت أن تصلي أو لم تريد, فهذه هي النفس ولكن األهم هو روحك التي دائما تريد أن تصلي وهذا هو 

الصوت الذي كنت تسمعه في داخلك يحفزك لتصلي بألسنة, ولكن ألنك كنت تستخدم ذهنك وتقيس بمشاعرك, 

 عن أتباع صوت روحك. توقفت

والحقيقة أنه ال يأتي على هيئة صوت ولكن على هيئة فكرة أو إقتراح بأن تفتح فمك لتصلي بالروح هذه طريقة  

 الروح في القيادة.

 ُبدََّ َلُه َأْن ُيْؤِمَن ِبَأنََّهُ ِبُدوِن ِإيَماٍن. ِإْذ ِإنََّ َمْن َيَتَقرََُّب ِإَلى اهلِل, اَل ( َفِمَن اْلُمْسَتِحيِل ِإْرَضاَء اهللِ 6) 6:  11عبرانين 

 وليس في السماء( بداخلك )موجود . َمْوُجوٌد, 1

 )اليوناني: يسعون بشغف وبجدية( . َوِبَأنََُّه ُيَكاِفيُء الََِّذيَن َيْسَعْوَن ِإَلْيِه.2

أن تدرك أن اهلل  لن تستفيد أي شيء من األلسنة لو كنت تصلي بدون وعي وإستيعاب أن حضور اهلل في داخلك. والعالج

في داخلك. أنت مسكون بالروح القدس. إعطي تأمل أكثر لهذا. كيف تدرك حضور اهلل فيك؟ عن طريق أن تقرأ وتقول 

الكلمة أن المسيح فيك. الكلمة ستجعلك أن ترى ما في داخلك فهي المرآة التي تريك عالم الروح وتريك ما في 

, الروح القدس. في كل خلية من خالياك في كل نسيج من أنسجتك داخلك. هل تعلم أن في داخلك شخص, وهو روح

 في كل عضو من أعضاءك. فعليك بأن تؤمن بذلك ال أن تشعر بذلك فقط آمن بإرادتك.

كيف يزداد إيمانك ؟ إنه ال يزداد بالصالة ولكن إيمانك يزداد بالسماع والسماع )تكرار السماع أي السماع بكثرة( لكلمة 

 , وليس بسماع أختبارات عن األلسنة. 17:  10ة رومية اهلل عن األلسن

إن األختبارات رائعة ولكنها ستحفز وتستثير إيمانك ولن تبني إيمانك. الذي يبني إيمانك عن األلسنة هو أن تسمع تعليم 

من على  إليــمــانا سليم عن األلسنة من كلمة اهلل. لذلك كلمة اهلل أسمها "كلمة األيمان" ألنها تأتي باأليمان. أقرأ عن

 الموقع.

 عليك أن تتأمل و تسمع الكلمة وتطلقها بفمك في هذه الجوانب:
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 حتى ولو لم تشعر بحواسك أنه موجود. اإليمان يتخطى الحواس. اآلب يسمع لك  أ.  

 "...وليس شيء منها إال وبمعنى...." 10:  14كو  1)ستناقش في نقطة منفردة(  لها معنى ب. كل كلمة ألسنة  

 كثيرون يشكون في أن ما يقولونه ليس ألسنة... أو ليس له معنى. هذه اآلية توضح ذلك.

 ...الََِّذي َيَتَكلََُّم ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة ُيَخاِطُب اَل النََّاَس َبِل اهلَل... 2:  14كو  1وليس تتكلم فقط.  أنك تكلم اهلل ج.  

 )اليوناني : كلمة قريبة من يشحن( َتَكلََُّم ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة َيْبِني َنْفَسُه......َفالََِّذي َي 4:  14كو  1 أنت تشحن روحك : د.  

 أي المسحة فيك أي الروح القدس فيك فإدرك ذلك. هـ. أن المسيح فيك :  

عندما تبدأ في أن تجد أن الصالة بالروح)بألسنة( تحولت لروتين عليك بتجديد ذهنك من الكلمة, حيث أن المشكلة تكمن 

توقف عن الصالة, وإبدأ بالتأمل في  العالج: في تسرب أفكار غير كتابية لذهنك وأنت لم تقم بحراسة ذهنك ضدها.

 اآليات التي تختص في هذا األمر. ثم أكمل الصالة بألسنة.

 . ثالثة لن يفهمون األلسنة : أنت و األخرين و إبليس:4

 أ. أنت لن تفهم ما تقوله :

أنا ال أفهم  "  منين حيث واجهت هذا السؤال كثيرا في خدمتي من معظم المؤمنين يسألون:هذا اكثر شيء يؤرق المؤ

  ما أقوله..., إذا ما فائدة أن أقول شيء ال أفهمه؟"

و لألسف الكثيرين يتوقفون عن الصالة بألسنة بسبب ذلك بعد أن إختبروا الملء بالروح القدس. ولكن العالج هو  

 المعرفة :

م اهلل لذلك هو الذي عليه أن يفهمك وليس أنت من عليك أن تفهم ما تقوله ألنه خارج من روحك أنت تكل أوال:

بمساعدة الروح القدس لذلك فأنت تصلي بطريقة صحيحة حيث أن الروح القدس يعطي روحك القدرة على الكالم 

 وروحك تنطق هذه الكلمات على لسانك.

 فاهم ما تقوله ولكن أن يكون هو فاهم ما تقوله أنت. إن كنت تتحدث مع شخص هام, ليس هدفك أن تكون

لبنيان النفس )الفكر العاطفة  وليس يجب أن تفهم أن الهدف من التكلم بألسنة هو بنيان روحك اإلنسانية ثانيا:

 واإلرادة( والجسد الذين يهتمون بفهم كل شيء حولهم.
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ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة ُيَخاِطُب اَل النََّاَس َبِل اهلَل . ِإْذ اَل َأَحَد َيْفَهُمُه, َولِكنََُّه ِبالرَُّوِح ( َذِلَك أَلنََّ الََِّذي َيَتَكلََُّم 2)  14و  2:  14كو 1

 (َفِإنَِّي ِإْن َصلََّْيُت ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة, َفُروِحي ُتَصلَِّي, َوَلِكنََّ َعْقِلي َعِديُم الثَََّمِر14َيَتَكلََُّم ِبَأْلَغاٍز )

ك لن تفهم ما تقوله. لذا ليس عليك أن تتعجب من أنك لن تفهم شيئا, إذ سبق الكتاب وقال لك الكتاب يقول بوضوح أن

 إنتبه للكتاب.  ذلك.

 وما الفائدة من الصالة بألسنة في حين أنا ال أفهمها ؟ ولكنك بالتأكيد تحتاج إجابة أوضح على هذا السؤال: 

يجبرك على فهم كل شيء. دائما أضرب هذا المثل  الفائدة هي في روحك وهي أهم من الذهن, ال تجعل الذهن

 لشرح هذه النقطة:

تخيل أنك ذهبت إلى مقابلة مدير عملك وذهب معك طفلك. وأنت بدأت تتكلم مع هذا المدير باللغة اإلنجيليزية في 

سير أو كالم هام عن العمل, وبدأ طفلك يتضايق من عدم فهمه, وبدأ يمل ويطلب منك أحد اإلختيارات : إما التف

 المغادرة.

وأنت تفهم ولكن طفلك ال يفهم. األهم هو أنت الذي تستفيد من حديثك مع المدير ولكن الطفل الذي معك هو  

 الغير مستفيد ولكن هذا ال يجعلك أن تترك هذه الجلسة الهامة بسبب هذا الطفل.

 .12:  4نهم عبرانين هذا ألن الكتاب فصل بي تفصل بين الروح والنفس والجسد.  هكذا من المهم أن

النفس والجسد معتادين على فهم كل شيء منذ لحظة إستيقاظك, ولكنهم هم ليسوا أنت, أنت كائن روحي, أنت  

 روح تمتلك نفس وتسكن في جسد.

مثال: أنت جون تمتلك سيارة وتسكن في منزل. هل أنت سيارة؟ !! ال, هل أنت منزل ؟!! بالطبع ال. أنت تمتلكهم ولكنك  

لست ما تمتلكه بل أنت هو جون تمتلك هذه األشياء واألهم هو جون وليس السيارة وليس المنزل ولكنهم أنت 

مهمين أيضا ولكن بدرجة أقل منك. تخيل معي أن السيارة تحدثت إليك يوما وقالت : " أنا ال أريد أن أذهب هناك ألنني ال 

 التي لها السيطرة عليك. أحب ذلك المكان " بالطبع أنت لك السيطرة عليها وليست هي

 كذلك األهم هو أنت الروح والميزات التي تمتلكها )النفس والجسد( تكون في األهمية األقل. وال تسيطر عليك. 

كذلك , المستفيد من األلسنة هو أنت الروح ولكن الذهن ال يفهم. وال يحق للذهن أن يسيطر على روحك بل العكس. 

نى وهذا سيجعلك تقتنع وتدرك أمور بروحك وليس بذهنك وهذا يؤدي إلي أن والفائدة العظمى هي أن روحك تب

ألن روحك تحول هذا الفهم إلى أفكار ليفهمها ذهنك. سأتحدث عن ترجمة األلسنة في   تفهمها فيما بعد بذهنك.

 النهاية.
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 أنت تفعل أمور كثيرة دون فهمها ولكن تفعلها بإقتناع وبتكرار. مثال:

س بسبب أنك درست ما تحتويه قطعة اللحم من بروتينات أو فيتامينات , ولكن بسبب أنك علمت أنها أنت تأكل اللحم لي

ولكنك تأكلها بسبب المعرفة بمعلومة   هامة لصحتك. سواء درست أو لم تدرس ما بداخل هذه القطعة من اللحم

ف تنتشر في جسدك بعد واحدة وهي :"أنها مفيدة". وهي حقا مفيدة وليس عليك أن تفهم كيف تهضم, أوكي

الهضم ولكنك تأكلها بثقة أنها مفيدة. معرفتك أو عدمها بمحتواها لن يؤثر على إستفادتك منها فالذي سيؤثر هو 

 أكلك لها .

هكذا الكتاب يقول لك أن األلسنة مفيدة , إذا فهي مفيدة فعال. حتى ولو لم تقرأ هذه المقالة لتعرف تفاصيل لتفهم 

لكن عليك بفعل ما يقوله الكتاب وسترى بعد تطبيقك للكلمة كم أن االلسنة مفيدة. ولكن كلمة كيف أنها مفيدة. و

 اهلل تفسر لماذا األلسنة هامة.

متضايق )مململ( هذا مثل الطفل الذي يصرخ في  الجسد عندما تصلي بألسنة بأكثر من قبل, ستأخذ وقتا فيه تشعر أن

 فطامه. هذا مثله تماما.

ين على أذهاننا وأجسادنا لكي تفهم وتدرك كل ما يدور )معنى كل شيء(. لدرجة عندما تصلي معتمد  لقد عشنا

بألسنة )غير مفهومة( الجسد والنفس يشمئزون و يتضايقون لعدم فهمهم. أي أن أجسادنا وأذهاننا مسيطرة على 

هلل أن تكون أنت الروح كل شيء وتريد معرفة كل شيء. وهذا ال يجب أن يحدث, في إرادة ا الموقف ومتحكمة في

والجسد )الحواس الخمسة( لكي   مسيطر على تفكيرك وعلى جسدك. لقد خلق اهلل النفس)الفكر والعاطفة واإلرادة(

 يكونوا عبيد لك وتستخدمهم أنت )الكائن الروحي( وليس أن يستخدموك أنت.

ذهن و الجسد ال يهم أن يفهموا كل شيء أجسادنا أي أن ال روحيين, أن أرواحنا مسيطرة على أذهاننا و وبهذا نكون

 خاص لهم, كاآلتي: طعام  في نفس الوقت. وال تظن أنني أهملهم بل هناك

 روح اإلنسان هي روحك التي تولد ثانية وليست الروح القدس. والروح اإلنسانية تبنى عن طريق أن: الروح )اإلنسانية( : - 

 4:  14كو  1. تتكلم بألسنة 1  

 ل في اآليات الكتابية .. وأن تتأم2  

 تتكلم اآليات الكتابية على نفسك بصوت مرتفع*.  . وأن3  

. أن تفكر بها عن عمد حتى بعد أن قرأت كتابك المقدس, 3  . أن تتمتم بها2  . أن تسرح في اآلية1 يعني:  التأمل

 ا عن عمد.وتدخلها في حياتك هذه تحتاج إلى إرادة نشطة ألنها لن تحدث من نفسها. أنت تفعله
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 * إقرأ كتب اإليمان على الموقع لتفهم مفعول الكلمات المنطوقة على حياتك, مثل كتاب قوة الكلمة المنطوقة....

 الذهن هو من يزعم ويؤثر على العاطفة واإلرادة. 7:  23حسب أمثال  النفس)الذهن و العاطفة و اإلرادة( : -

يأتيه من المعلومات و التي تـٌحمل عليه يوميا من العالم حولنا الذهن يصير غير صحيح في طريقة تفكيره بسبب ما 

)الذي وضع في الشرير( تدخل على أذهاننا من خالل الحواس الخمسة, وهي في الغالب معلومات مناقضة للكتاب 

 المقدس,

 ن:عن طريق التعليم الصحيح في كلمة اهلل من مصدري يوميا لذلك فإن الذهن يجب أن يجدد ويعاد برمجته 

 . 23 - 17: 1. بقراءة الكلمة بنفسك بروح الحكمة واإلعالن, أف 1  

 وقراءة كتب روحية لهم. صحيحة . وسماع معلمين ممسوحين يعظون تعاليم2  

الحظ أن النفس ال تصلب بل تجدد, لذلك يوجد الكثيرون من يقولون صلب النفس وهذا غير كتابي, لكن ما يقصدونه 

 هو صلب رغبات الجسد.

ٌيقمع وٌيصلب فهو ال يجدد مثل النفس. أي يجب أن تقول له " ال " عندما يريد شيء غير  الجسد )الحواس الخمسة( : -

 كتابي. مثل ما جاء في موضوعنا قل للجسد "ال" في : فهم األلسنة, إرادة عدم الصالة, البغضة, ..... .

حيث تكون الروح اإلنسانية والنفس متحدين ضد  وهذا يكون سهال بعد تجديد الذهن وما سبق من تأمل في الكلمة 

 الجسد فيسهل صلبه.

 فوائد األلسنة: إعلم أن من

رغم أن الذهن ال يفهم األلسنة, و لكن الروح بٌتبنى وتعرف اهلل أكثر وتقترب من اهلل أكثر وهذا أهم من بناء  -   

 روحية في األصل. ألننا كائنات النفس )الذهن(

روحك تنشط بالصالة بالروح في حين أن النفس  أن تميز بين الروح والنفس والجسد. ألن األلسنة تساعدك -   

 يخضعون لروحك وال يعملون ألنهم ال يفهمون شيء. والجسد

لقلب اهلل مباشرة ألن اهلل يريد هؤالء الروحيين من يصلون بالروح وبالحقيقة  دائما الصالة بالروح تذهب -   

ح بروح. اهلل روح وأنت كائن روحي أيضا. فاأللسنة هي أهم طريقة لإلتصال باهلل. هذا هو )بأرواحهم(. أنت تتصل رو

 ..... وأصلي بالذهن أيضا.  السبب في أن بولس قال أوال أصلي بالروح
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بألسنة, وأكثر منها وأجعلها  إذن ال تتجاوب مع أفكار إبليس التي تأتي على ذهنك وتعتقدها أفكارك, وأكمل الصالة

)ذهنك وجسدك(. تكلم حروف وكلمات جديدة بإيمان  عن والمثابرةيحدث فطام لروحك المواظبة حياة وبعد أسلوب

 انها من اهلل. أنت من يغير الحروف والكلمات وليس اهلل. مثل العربي أنت من يغير ويختار الحروف.

 ال تفكر فيها بل فكر في اهلل وأنت تقولها.

ولكنك أنت ال تحتاج إلى ترجمة ألسنة عندما تصلي بألسنة ألن روحك تبنى. الحظ رغم أنه يوجد ترجمة ألسنة شخصية, 

أتكلم عشرة أالف كلمة بلسان حينما أكون مع نفسي ... أي ال يترجمها ولكن  19:  14كورونثوس  1أن بولس يقول 

يبالغ في قوله عشرة يجب ترجمتها حتى يفهمونه ويبنون. الحظ هنا أن بولس ال  في وسط الكنيسة إذا صلى بألسنة

 أالف كلمة بلسان ألنه تحت المسحة.

ال تتوقف بل أكمل صالة  في الكنيسة يقول الروح أيضا إن لم يكن هناك ترجمة ألسنة 28:  14كورونثوس   في

بألسنة ولكن بصوت منخفض. ليس ألن األلسنة غير هامة ولكن ألن من حولك لن يستفيد إال إذا ترجم إلى لغتهم. 

ت مستفيد بدون ترجمة والدليل أنه لم يقول للفرد المصلي بألسنة أن يتوقف حتى يفهم ما يقوله ولكن قال ولكن أن

 أكمل ولكن إخفض صوتك. أي بتعبير آخر ال يريد أن يتوقف عن اإلستفادة الفردية.

 : ب. اآلخرون لن يفهمون األلسنة

 2:  14كورونثوس 1ستفيدوا شيئا. إن الناس من حولك لن يفهموا شيئا من األلسنة. لهذا فلن ي 

 نََُّه ِبالرَُّوِح َيَتَكلََُّم ِبَأْلَغاٍز.(َذِلَك أَلنََّ الََِّذي َيَتَكلََُّم ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة ُيَخاِطُب اَل النََّاَس َبِل اهلَل . ِإْذ اَل َأَحَد َيْفَهُمُه, َولِك2) 

و كنت تؤمن بذلك, ألن هذا لن يفيد من حولك, رغم أنه لذلك ال تمارس الصالة بألسنة )الشخصية في الكنيسة( حتى ول

يفيدك أنت. ولكن يمكنك أن تصلي بألسنة)شخصية( بصوت عالي في حالة أن أعلن القس أنه وقت للصالة العامة وكل 

 الحاضرين مولودين ثانية والكنيسة تؤمن بذلك. الهدف هنا الصالة وليس بنيان بعضكم البعض.

, ينظم الصالة باأللسنة الشخصية التي تمارسها من أجل بنيانك  14كو  1ذا األصحاح وكما سبق وقلت أن في ه

 و بين الصالة بألسنة في الكنيسة.  الشخصي

يتحتم أن تكون هناك تعاليم بلغة الحاضرين المفهومة. وإن صلى أحد بألسنة عليه أن يترجم هذه  في الكنيسة  

 المنفعة األكثر للجميع ألن هذا هو هدف إجتماعهم, أن يبنون بعضهم البعض. األلسنة لتنال الكنيسة بنيانا. ألنه يريد

الروح هنا يصلح المفهوم بأن األلسنة ستبني الكنيسة ولكنه لم يقل هذا خطأ بل صحح هذا وقال : أن األلسنة +  

 ترجمتها تبني الكنيسة. ولكن األلسنة فقط بدون ترجمة تبني الفرد المتكلم بها فقط.
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 يس لن يفهم األلسنة :ج. إبل

أخيرا, إبليس أيضا ال يفهم شيئا من األلسنة, ألنه ليس كلي المعرفة فهو ال يعرف كل اللغات فهو ال يعرف إال لغات 

المناطق التي يعمل فيها وهو يخشى ويخاف أن يتحرك منها لئال يدان ألن هذه المملكة هي ظلمة وخوف. هذا 

 ن يفعل غيره. بالضبط مثل العسكري الذي أمر بشيء

اهلل فقط هو الكلي المعرفة فسيعطيك الروح القدس بحكمته لغة أو لغات لن يفهمها إبليس حتى ال يجد إبليس  

 شيء يفهمه فال يعرف ماذا وكيف يعيق وصول اإلستجابة ألنه ال يعلم ما تصلي من أجله.

قاومها ألنها صالة تصعد لقلب اآلب مباشرة دون لذا فمن فوائد األلسنة أن إبليس ال يفهمها. لذا فهو ال يستطيع أن ي

 : 14 - 12:  10فهمها لذا فهي دون إعاقة. دانيال 

َك, الََِّذي َعَزْمَت ِفيِه َعَلى اْلَفْهِم, َوَتَذلََّْلَت َأَماَم ِإَلِهَك, ُسِمَعْت َتَضرََُّعاُت َفُمْنُذ اْلَيْوِم اأَلوََّلِ  اَل َتَخْف َيا َداِنيآُل,»(َفَقاَل ِلي: 12)

َقاَوَمِني َواِحدًا  )رؤساء في عالم الروح على المناطق والدول( (َغْيَر َأنََّ َرِئيَس َمْمَلَكِة َفاِرَس13َوَها َأَنا ِجْئُت َتْلِبَيًة َلَها )

(َوَقْد ِجْئُت اآلَن 14َناَك ِعْنَد ُمُلوِك َفاِرَس )َوِعْشِريَن َيْومًا. َفَأْقَبَل ِميَخاِئيُل, َأَحُد ِكَباِر الرََُّؤَساِء ِلَمُعوَنِتي, َبْعَد َأْن ُحِجْزُت ُه

 «.أُلْطِلَعَك َعَلى َما ُيِصيُب َشْعَبَك ِفي اأَليََّاِم اأَلِخيَرِة, أَلنََّ الرَُّْوَيا َتْخَتصَُّ ِباأَليََّاِم اْلُمْقِبَلةِ 

مرة وال يحتاج لتكرار الصالة, وهذا يشرح لك أن اهلل يستجيب منذ أول  وصول إستجابة هل ترى كيف قاوم إبليس

وصول اإلستجابة, والحل أن تصلي بألسنة حيث ال يستطيع  الصالة. والتأخير ليس من اهلل بل بسبب إبليس الذي يمنع

 إبليس أن يفهمها.

التي تقولها  كلمات إيمانك ولكن هذا ال يمنع أن تصلي بالذهن. ال تخف من إبليس حيث أنه ال يستطيع أن يقف أمام

 تك المعروفة, إبليس ال يستطيع أن يقف أمام الرب الذي هو الكلمة.بالذهن بلغ

هذه الشفرة التي ال يستطيع أن يفكها إبليس, هللويا.... هل تدرك اآلن لماذا بولس الرسول يشكر اهلل ألنه يصلي 

 18:  14كو 1بألسنة أكثر. 

)أحد الترجمات : أكثر من كلكم مجتمعين معا ككنائس  َثَر ِمْنُكْم َجِميعاً (َأْشُكُر اهلَل أَلنَِّي َأَتَكلََُّم ِبُلَغاٍت َمْجُهوَلٍة َأْك18)

 أهل كورونثوس(

هذا ال يجعلك تخاف من الكلمات المنطوقة. تكلم الكلمة التي درستها وعرفت جيدا ما يقوله الرب من جهة هذا  

و ظلمة فهو ال يستطيع أن يقف األمر فإبليس ال يستطيع أن يقف ضد مؤمن يعرف الكلمة ألن المعرفة هي نور وه
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أمام هذا النور . ما أقصده في األلسنة ال يفهمها إبليس في االمور التي لم تعرف عنها شيء اآلن والتي إن تكلمت 

 عنها سيحاربك فيها إبليس مستغال عدم معرفتك.

ال سيستمر هكذا فيوما األلسنة ستجعلك تتجنب أن تحارب في األمور التي تجهلها في الكلمة . وال تعتقد أن الح

ال يعرف الحرب ولو   بعد أن تدرس الكلمة وستقدر عليها. مثل شعب إسرائيل في القديم كان  ستواجه هذه األمور

خاضها في هذا الوقت لكان تراجع وحن للرجوع لمصر. لكن الرب إقتادهم بعيدا لكي يتجنبوا هذه الحرب. ولكن بعد 

 إنتصروا فيها.ذلك أي بعد أن نضجوا خاضوا حربا و

 17:  13لقد في خروج 

ِقَصِرَها. أَلنََّ اهلَل َقاَل ِلَئالََّ َيْنَدَم  َوِعْنَدَما َأْطَلَق ِفْرَعْوُن الشََّْعَب َلْم َيُقْدُهُم اهلُل ِفي َطِريِق ِباَلِد اْلِفِلْسِطيِنيَِّيَن َعَلى الرََّْغِم ِمْن 

 َلى ِمْصرَ الشََّْعُب ِإَذا َتَعرَََّض ِلَحْرٍب َوَيْرِجَع ِإ

لذلك ما تعرفه من كلمة اهلل تكلمه ألنك إن لم تتكلمه سوف ال تأخذه. وال تقلق من أن إبليس يسمعك. الروح القدس 

سيعطيك ألسنة تقولها عن أمور أنت ال تعرفها اآلن ولن يعرفها إبليس فلن تحارب فيها. ولكن سيأتي اليوم الذي فيه 

 يها وستواجه إبليس وتأخذها منه.تعرف هذه األمور من الكلمة وتنضج ف

 أنت من يتكلم وليس الروح القدس:  .5

أنت من يتكلم بألسنة وال تتوقع أن يأتي الروح القدس ويضربك على رأسك و يجعلك تتكلم بألسنة أو يحرك لسانك  -

 لتتكلم بألسنة رغما عنك. هذا ليس الروح القدس ألن هذا كله غير كتابي.

ألسنة وأنت من تتوقف برغبتك. الروح القدس ال يتكلم بألسنة ولكنه يعطيك القدرة على التكلم أنت من تبدأ التكلم ب

 بألسنة.

أنت ال تحتاج لترنم لكي تتحمس )تسخن( ثم بعدها تستطيع أن تصلي بألسنة أو لكي تمتليء بالروح عليك أن تتوب  -

ولكنك أنت ال تحتاج لكل ذلك للدخول لحضور اهلل, ال وترنم .... هذا مع المؤمنين الغير ناضجين والجاهلين بالكلمة, 

تتوب إحتياطيا, تب فقط حينما يقول لك ضميرك أنك فعلت شيء خطأ وعليك أن تتوب في الحال عندما تخطيء وال 

تنتظر لليل أو حينما تذهب للصالة في غرفتك, حافظ على قلب رقيق وحساس , إن قمت بالتوبة فور حدوث الخطأ سوف 

ي حينما تصلي أنك تحتاج أن تصمت دقائق ثم تبدأ بالصالة, هذا غير كتابي, ستكون في الروح دائما وجاهزا ال تعان

 للصالة دائما, هذا ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن.
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الكثيرون يعتقدون أنهم سيتكلمون بألسنة فقط حينما يمتألون بالروح أو حينما يشعرون بحضور اهلل. هذا كله غير 

أنت حين تعمدت بالروح القدس صار في روحك مركز للكالم تماما مثل الذي في العقل. وهذا المركز يأخذ صحيح, بل 

قوته من الروح القدس ويمكنه أن يتكلم بألسنة في أي وقت مثلما تتكلم باللغة العربية في أي وقت دون تسخين أو 

 تحضير.

ن كلمة اهلل بصوت مرتفع. إعادة الملء يعني تنشيط روحك هي األلسنة وإعال  الطريقة الكتابية إلعادة الملء بالروح

 والشحن.

ال يقول الكتاب أن الروح القدس يتكلم بألسنة, بل يعطيك القدرة على أن تتكلم أنت بألسنة. الذي يقوم بالكالم هو 

لن يحدث شيء أنت لذلك إن إنتظرت كثيرا لكي يتكلم فيك الروح بألسنة كما يقول الكثيرون, فسوف تنتظر سنينا و

 لماذا ؟ ألنك أنت الذي ستقوم بالنطق. الرب منتظرك في حين أنك بسبب عدم المعرفة تنتظر الرب.

ِبُلَغاٍت ُأْخَرى, ِمْثَلَما َمَنَحُهُم  )هم الذين يتكلمون وليس الروح القدس(. ...َوَأَخُذوا َيَتَكلََُّمونَ   4:  2إقرأ معي أعمال 

 الذين ينطقون وليس الروح القدس(. )هم الرَُّوُح َأْن َيْنِطُقوا

 أنت تبدأ بأن تنطق باإليمان حروف مختلفة واثقا أنها من الروح القدس.

 14:  14كو  1فروحك اإلنسانية هي التي تصلي وليس الروح القدس هذا واضح في 

 ((َفِإنَِّي ِإْن َصلََّْيُت ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة, َفُروِحي ُتَصلَِّي)لم يقل الروح القدس14)

إن المعجزي في األلسنة ليس عملية النطق )التي هي دورك(, بل الكالم نفسه الذي يقال )وهذا دور الروح القدس(. 

 أقصد المعجزة ليس أنك تتكلم بألسنة بل أنك تقول كلمات لها معنى وتفهم لدى اهلل هذه هي المعجزة.

روحية, وهي من إحدى اللغات التي على األرض أو األلسنة ليست لغة السماء كما يقول البعض, ولكنها لغة  ملحوظة:

 ... َلْو ُكْنُت َأَتَكلََُّم ِبُلَغاِت النََّاِس َواْلَماَلِئَكةِ  1  : 13كو  1لغة من لغات المالئكة حسب 

إذا الخالصة عليك بأن تصلي يوميا بألسنة وتمارسها بإرادتك. ال تنتظر أن يقودك الروح لكي تفعل ذلك. هذا دورك, 

تقرأ الكتاب وتصلي بالعربي دون أن يقودك الروح القدس لذلك. لن يقتحمك الروح القدس ويجبرك أن تفعل ذلك.  مثلما

األمر متوقف عليك, األلسنة موجودة فيك حتى لو كنت توقفت لسنين طويلة فهي الزالت في روحك مثل مركز الكالم 

 الذي في المخ. ينتظر أن تطلق الكلمات ولن ينطق من نفسه.

 . اإلكثار من األلسنة والنطق بكلمات أكثر:6
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 18:  14كو 1بولس الرسول يشكر اهلل ألنه يصلي بألسنة أكثر. 

)أحد الترجمات : أكثر من كلكم مجتمعين معا ككنائس  (َأْشُكُر اهلَل أَلنَِّي َأَتَكلََُّم ِبُلَغاٍت َمْجُهوَلٍة َأْكَثَر ِمْنُكْم َجِميعاً 18)

 أهل كورونثوس(

ه ألسنة بغزارة؟!!! إن كان الرسول بولس مهتما بهذا األمر ويشكر اهلل عليه فهذا أمر هام لنا كمؤمنين. أليست هذ

هذا السبب في أنه كتب أكثر من نصف العهد الجديد ألنه كان يصلي بألسنة أكثر. كان يأخذ من الروح القدس بكثرة. 

هذا يفسر أنه يصلي بألسنة  18:  6حين....أفسس لقد كان بولس يعيش ما يقوله حيث قال : مصلين في الروح كل 

 أكثر ألنه كان يمارسها وهو في معظم ساعات إستيقاظه. في السجن في الشارع في السفر مع المؤمنين....

و يقول بولس أنه في وسط الكنيسة يختار أن يتكلم بلغة معروفة ليفيد الكنيسة و لكنه منفردا مع نفسه 

وتذكر أن بولس كان يتكلم تحت قيادة المسحة لذا فهو ال يبالغ. فعندما يقول  لسنةبعشرة أالف كلمة بأ يتكلم

 19:  14كو  1  عشرة أالف كلمة بلسان يعني ما يقوله.

َأْيضًا, َعَلى َأْن  َن(َولِكْن, َحْيُث َأُكوُن ِفي اْلَكِنيَسِة, ُأَفضَُِّل َأْن َأُقوَل َخْمَس َكِلَماٍت ِبَعْقِلي, ِلَكْي ُأَعلََِّم ِبَها اآلَخِري19)

 َعَشَرَة آالِف َكِلَمٍة ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة. َأُقوَل

هل ترى السر وراء هذا الرجل العظيم الذي كان مؤثرا في العالم والزال , والذي جرت على يديه آيات وعجائب, والذي 

لكل مؤمن يتوق أن يكون  إخترق أماكن مسيطر عليها من إبليس. هذا هو سر عمق العالقة مع اهلل و اإلستخدام

 .19:  3ملء اهلل أف  بكل مؤثرا وممسوحا دائما, وأن يكون حساس للروح القدس, ويتمتع

كثيرون من المؤمنين يعانون من أنهم يقضون سنين يتكلمون نفس الكلمات مرارا وتكرارا وهناك من يستسلم 

 ويتوقف عن األلسنة.

 .. الرب يحبك ...الرب يحبك ...الرب يحبك وماذا أيضا.وهذا خطأ ألنها لغة فإن قلت لي الرب يحبك.

من يكرر األلسنة كأنه يقول هذا يكرر شيئا واحدا لفترة. وبهذا ال يتقدم في نموه الروحي. عليك بتغيير الكلمات لكي 

 تبنى روحيا وتقول أسرارا أكثر أي تبيح بهذه األسرار التي أخفاها اهلل من أجلك وتأخذها.

 لم بألسنة بكثرة و كلمات مختلفة؟و لكن كيف تتك

 هذا عن طريق اآلتي :
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مزيفة. ألن  أنك لن تتكلم بألسنة مؤمنا أي تنطق عن عمد وعن قصد وبإرادتك أن تبدأ بنطق حروف مختلفة باإليمان:  .1

هد لوقا وهذا عالجه في بداية المقالة وأكرر الشا  العائق الوحيد للمؤمنين هو الخوف من نطق بحروف من تأليفهم,

11  :11. 

هكذا  -وهي أنك قلت حروف بإرادتك  -بنفس الطريقة التي تكلمت بها بألسنة في أول مرة عندما إمتألت بالروح 

 ستكمل, بأن تقول كلمات ولكن أخرى عن عمد وبإرادتك.

 هذا سيغذي روحك التي هي أنت, وروحك هي التي تصلي. التأمل في الكلمة :  .2

 . فوائد األلسنة :7

 أ. أنت تشحن روحك وتكون ممتلئا دائما بالروح و تكون مفيد لآلخرين أيضا:

 )اليوناني: كلمة قريبة من يشحن( ...َفالََِّذي َيَتَكلََُّم ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة َيْبِني َنْفَسُه...  4  : 14كو  1

متكرر. الروح لم  ن الملء هناك مؤمنين إمتألوا بالروح من سنين وتوقفوا عند ذلك. المعمودية هي أول ملء ولك

يتركك و أنت الزلت غارقا فيه, و لكن يمكنك أن تكون غاطسا كليا في الماء ولكن غالق فمك بإحكام وعندئذ لن 

   يتسرب ماء في داخلك.

هكذا بعد الملء بالروح القدس, أنت لم تصعد من الروح القدس فهذا يحدث في معمودية الماء فقط.. .لتدرس عن 

 . )المعموديات( موديات إقرأ هذه المقالةأنواع المع

قد غطست في الروح مرة فأنت الزلت غارقا فيه, ولكنك تحتاج أن تشرب منه يوميا. لهذا السبب يقول  ولكن كونك 

 ... إمتلئوا بالروح ... 18:  5أفسس   الروح من خالل بولس

 مضارع مستمر:... أكملوا شرب من الروح القدس...( )في األصل تأتي

 وهذا من خالل الشحن اليومي باأللسنة.

 ب. تصير في الروح وتكون حساس للروح القدس وقيادته:

 َولِكنََُّه ِبالرَُّوِح َيَتَكلََُّم ِبَأْلَغاٍز... )ترجمات أخرى : في الروح( ... 2:  14كو  1

 وح القدس.عندما تصلي بالروح تكون في الروح أي تتوغل في عالم الروح وتدركه وبهذا تكون حساس للر
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فأكثر وقت فيه يمكنك أن تستمع للروح القدس هو أثناء التكلم بألسنة. حيث تكون روحك نشطة وذهنك غير  نعم 

نشط وغير مستعمل. بهذا يمكنك ن تميز بين أفكارك وأفكار الرب.ألن الرب يتكلم إليك على هيئة أفكار. وليس 

 بصوت مسموع.

 من أجل خطة اهلل في حياتك: ت. تتكلم بأسرار و تفهم المكتوب وتصلي

َلَنا ِمْن ِقَبِل (َوَأمََّا َنْحُن َفَقْد ِنْلَنا اَل ُروَح اْلَعاَلِم َبِل الرَُّوَح الََِّذي ِمَن اهلِل, ِلَنْعِرَف اأُلُموَر الََِّتي ُوِهَبْت 12) 13 - 12:  2كو  1

ُتَعلَُِّمُه اْلِحْكَمُة اْلَبَشِريََُّة, َبْل ِفي َكاَلٍم ُيَعلَُِّمُه الرَُّوُح اْلُقُدُس, ُمَعبَِِّريَن َعِن (َوَنْحُن َنَتَكلََُّم ِبَهِذِه اأُلُموِر اَل ِفي َكاَلٍم 13اهلِل )

 اْلَحَقاِئِق الرَُّوِحيََِّة ِبَوَساِئَل ُروِحيََّةٍ 

ن نعم ما لم تراه عين ومالم تسمع به أذن ومالم يخطر على بال إنسان هو لنا هنا على األرض وليس في السماء أل

 الكتاب يقول وهبها لنا بالماضي. إذا نحن نمتلكها اآلن. ولكن بدون إكتشاف ميراثنا سوف ال نأخذه.

يقول  اليوناني هنا بولس يقول أنه يستخدم وسائل روحية لفهم ومعرفة ما له في المسيح, وسائل روحية و األصل

لم بها بطريقة سرية, كيف يتكلم ويبوح بشيء أننا نتك 7بلغات روحية. ويقول في عدد   مترجمين الحقائق الروحية

 ويظل سرا ؟

سرا أي غير مفهومة   بلغة أخرى ال تفهمها. رغم أنه قالها ولكنها تظل هذا فقط يحدث عندما يتكلم أحد معك

 لذلك تحتاج إلى ترجمة.  لعقولنا.

 فه.األلسنة ستساعدك أن تعرف ما لك في المسيح وكيف تأخذه. هذا ميراثك وعليك إكتشا

 2:  14كو  1هذه األسرار جائت أيضا في 

 هي خطة اهلل لك واألمور التي سبق اهلل وأعدها لك لكي تعيشها. ما هي هذه األسرار ؟

  وهي ميراثك. هو أيضا الشفاء الذي لك والنجاح والحماية  وهي معرفة اهلل بطريقة أعمق. وفهم المكتوب. 

 والتسديد الوفير إلحتياجاتك.

ضا هي المستقبل الغامض لك عندما تصلي بألسنة بتنقذ نفسك من األمور التي كانت ستحل بك أو بأسرتك األسرار أي 

 وألنك صليت بألسنة ستصلي بالطريقة الصحيحة وكأنك تعرف ما سيحدث وتصلح الدنيا فتتجنب حدوث الكوارث.

 الحظ أن األلسنة هي إتحاد معرفة روحك اإلنسانية ومعرفة الروح القدس.
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َفَمْن ِمَن النََّاِس َيْعِرُف َما ِفي اإِلْنَساِن ِإالََّ ُروُح  11:  2كو  1ك اإلنسانية تعرف عنك أكثر من ذهنك هذا واضح في روح

...إذا فروحك تعرف عنك أكثر من ذهنك و تفكيرك. فعندما تصلي بألسنة ستصلي من أجل نفسك   اإِلْنَساِن الََِّذي ِفيِه؛

 أيضا.

إلى معرفة الروح القدس أكمل قراءة ... َوَكذِلَك َفِإنََّ َما ِفي اهلِل َأْيضًا اَل َيْعِرُفُه َأَحٌد ِإالََّ ُروُح اهلِل  و هذا باإلضافة طبعا

 ِقَبِل اهللِ  َلَنا ِمْن(َوَأمََّا َنْحُن َفَقْد ِنْلَنا اَل ُروَح اْلَعاَلِم َبِل الرَُّوَح الََِّذي ِمَن اهلِل, ِلَنْعِرَف اأُلُموَر الََِّتي ُوِهَبْت 12)

 تصلي بألسنة بهاتين المعرفتين!!  هذا يعني أنك

فبهذا تأخذ قرارات سليمة دائما وتمهد أمور حياتك لخيرك فتحيا فوق أزمات الحياة منتصرا إنتصار حرفي عليها. 

 فتجد حكمة أمام الظروف وتصيب دائما في كل قراراتك. ستعرف ماذا تفعل في كل موقف يواجهك.

ليس سيظل يحاربك .أنا ال أقصد أنك لن تحَاَرب ولن تواجه تحديات. ولكن أقصد أن أوجه نظرك إلى الطريقة بال شك إب 

 الكتابية لتهزم هذه التحديات.

تحدث و تعيشها على أرض الواقع. ألن   كلها تحتاج منك أن تتكلمها بلسانك لكي تكتشفها ولكي  هذه األسرار 

مخفي ألجل مجدك(. يحتاج منك أن تكتشفه و تأخذه. ألن الروح  7:  2كو  1ك )وليس من هذا الكنز مخفي من أجلك

 القدس سيترجم األلسنة وستصعد لذهنك على هيئة أفكار. بهذا الروح سيفسر لك المكتوب بطريقة مباشرة.

 ث. تصلي وترنم وتعبد بالروح:

ِبالرَُّوِح, َولِكْن َسُأَرنَُِّم  َسُأَرنَِّمُ  ِح, َولِكْن َسُأَصلَِّي ِباْلَعْقِل َأْيضًا.ِبالرَُّو َسُأَصلَِّي (َفَما اْلَعَمُل ِإَذْن؟15)  17 - 15:  14كو  1

  ِباْلَعْقِل َأْيضاً 

ْكَر َما َداَم اَل َلَدى َتْقِديِمَك الشَُّ « آِمين»(َوِإالََّ, َفِإْن ُكْنَت َتْحَمُد اهلَل ِبالرَُّوِح َفَقْط, َفَكْيَف َيْسَتِطيُع َقِليُل اْلِخْبَرِة َأْن َيُقوَل: 16)

 َيْفَهُم َما َتُقولُ 

 (َطْبعًا, َأْنَت ُتَقدَُِّم الشَُّْكَر ِبَطِريَقٍة َحَسَنٍة, َوَلِكنََّ َغْيَرَك اَل ُيْبَنى17)

 الحظ أنه يقول أصلي بالروح أوال قبل الذهن أي أنها أولوية وأهم من الصالة بالذهن.

  قتك باهلل .الصالة بأنواعها والترنيم )ألسنة منغمة بقيادة الروح(يمكنك أن تمارس الصالة بالروح في كل جوانب عال

وأيضا الشكر بطريقة أفضل من لغتك حيث كثيرا تضيق بك كلمات لغتك لتقول مجدا وتجدها ال تكفي, وتقول 
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أعمال  هللويا, وتجد نفسك تريد أن تنفجر بتسبيحات أعمق. هذا دور األلسنة. في كل مرة يمتليء فيها المؤمنين في

 يسبحون ويمجدون اهلل بلغاتهم.... إذا األلسنة تمارس بصوت مرتفع. كانوا يسمعونهم اآلخرين الرسل

األلسنة هي أعمق طريقة وأسمى درجات العبادة واهلل طالب مثل هؤالء العابدين بالروح وبالحقيقة. حقيقتك هي أنك 

 كائن روحي لذلك صلي بروحك أكثر من ذهنك.

 محبة اهلل )أغابي(: ج. تحفظ نفسك في

َوَصلَُّوا َداِئمًا ِفي الرَُّوِح  (َوَأمََّا َأْنُتْم َأيََُّها اأَلِحبََّاُء, َفاْبُنوا َأْنُفَسُكْم َعَلى ِإيَماِنُكُم اأَلْقَدِس,20) : 21 -20يهوذا 

 (َواْحَفُظوا َأْنُفَسُكْم ِفي َمَحبََِّة اهلِل)إحفظ في اليوناني: تحرس(21) اْلُقُدِس

من تبدأ بالسلوك بالمحبة ولكن هناك تحديات كثيرا ما  أنت ريقة لكي تستمر في السلوك بالمحبة. نعمهذه الط

ألن محبة اهلل )أغابي( قدإنسكبت   تسترخي في السلوك بالمحبة ولكن األلسنة ستجعلك تثبت في ذلك, لماذا ؟ تجعلك 

في روحك اآلن ولكنك تحتاج لتنشيطها. وهذالن يأتي  أي أنها  5: 5بالروح القدس في روحك منذ الميالد الثاني رومية 

 إال بالتكلم بألسنة حيث تنشط روحك ألنك تستخدمها في الصالة بألسنة.

 ح. كل كلمة منها لها معنى إذا فلها تأثير:

 َها َعَلى َأْصَواٍت ِباَل َمْعًنىَقْد َيُكوُن ِفي اْلَعاَلِم َعَدٌد َكِبيٌر ِمَن اللََُّغاِت,َواَل َتْقَتِصُر َواِحَدٌة ِمنْ  10:  14كو  1

نعم ال تدع إبليس يحاربك في هذه الزاوية حيث يقول لك ال يوجد معنى لهذه الكلمات التي تقولها , تأمل في هذه 

اآلية حيث يقول الروح أن كل كلمة تقولها لها معنى حتى ولو لم تفهمه ولكن هذا ال يهم. األهم أن له معنى إذن 

 فله تأثير.

,  في السنة األولى من عمره, سوف ال تركز فيما يقوله ألنه يتمتم بأصوات, ولكنها ليست كلمات  ا تستمع لطفلعندم

ولكنك عندما تستمع لكالم رجل ناضج ستركز في كل كلمة يقولها لك. هكذا اهلل يرهف أذنيه لتنفيذ كلماتك. ألنك 

 . 12:  3بطرس  1بار فاهلل يرهف أذنيه إليك ألنك بار 

لما أن كل شيء منها بمعنى, إذا فعليك بأن تغير الحروف لكي تقول تفاصيل أكثر وأكثر. أل تبقى على ما أنت عليه طا

و تكرر فقط نفس األحرف ولكن غير وقل كلمات أخرى وأخرى لتقول تفاصيل أكثر عن االمر الذي تصلي من أجله. 

 األمر في يدك.

 : 28:  8خ. تحويل كل شيء لخيرك رومية 
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 ِبَحَسِب َقْصِدِه...َوِإنَََّنا َنْعَلُم َأنََّ اهلَل َيْجَعُل َجِميَع اأُلُموِر َتْعَمُل َمعًا أَلْجِل اْلَخْيِر ِلُمِحبَِّيِه, اْلَمْدُعوَِّيَن  28:   8ية روم

 كثيرا ما يقتبس المؤمنين هذه اآلية من نصها األصلي فيقولونها دون حدوث ما يقولونه بالفعل في حياتهم.

 لكي يتحول كل شيء لخيرك وهو الصالة. شرط ألنها آية مشروطة , أي أن هناك  لم لماذا؟هل تع

كثيرون يلقون مسؤلية تصليح األمور السيئة على اهلل مستندين على هذه اآلية. ولكن هناك دور علينا كمؤمنين هو أن 

متوقف عليك وليس على اهلل دعني أسألك  األمر  . ألثبت لك أن نأذن للرب في الدخول في األمر السيء عن طريق الصالة

: 

هل هناك أمور في حياتك كانت سيئة و أنت تعلم أنها ليست مشيئة اهلل لك ومر عليها سنين كثيرة ولم تتحول بعد  

 بالتأكيد نعم!   إلى خيرك ؟

 ؟ بالتأكيد ال! هل اهلل سيقصر في دوره بتحويل األمور السيئة للخير )الذي يقول البعض أنه يحدث أوتوماتيكيا(

ليست   بكل تأكيد إن اهلل هو الذي يقوم بتحويل األمر السيء للخير, ولكن عليك بإدخال اهلل في األمر لكي يصلحه,

مسؤلية اهلل أن يفعل التحويل للخير طالما أنت لم تطلب منه أن يفعل ذلك. رغم أنه يريد أفضل شيء لك ولكنك إن لم 

 شيئا. تسمح له فال يستطيع أن يفعل لك

تغيرا عليك أن  % 100وليس عليك فقط أن تسمح له بل وأيضا أن تقول له تفصيال ما تريده. إن أردت أن يفعل الرب  

. ولكن هذا ال يتوفر في أغلب األحيان. حيث أنك ال تعلم جذر المشكلة أو ال تعلم عنها  %100تصلي بتفاصيل وافية 

 القدس ليساعدك تصلي بألسنة بالتفاصيل المطلوبة التي ال تعلمها.شيء غير أنها موجودة. هنا يأتي دور الروح 

 إن قمنا نحن بدورنا فال نقلق ألن الرب سوف يفعل دوره . 

(َوِإنَََّنا 28)  28:   8الصالة بالروح )بألسنة( ستساعدك أن تحول األمور السيئة التي حدثت في حياتك لخيرك ألن رومية  

 َجِميَع اأُلُموِر َتْعَمُل َمعًا أَلْجِل اْلَخْيِر ِلُمِحبَِّيِه, اْلَمْدُعوَِّيَن ِبَحَسِب َقْصِدِه َنْعَلُم َأنََّ اهلَل َيْجَعُل

ما نصلي  عدم معرفة (َوَكذِلَك الرَُّوُح َأْيضًا ُيِمدََُّنا ِباْلَعْوِن ِلَنْقَهَر َضْعَفَنا.)الضعف هنا هو26) 27 – 26هي نتيجة لعدد 

كن الروح غير محدود( َفِإنَََّنا اَل َنْعَلُم َما َيِجُب َأْن ُنَصلََِّي أَلْجِلِه َكَما َيِليُق, َوَلِكنََّ الرَُّوَح َنْفَسُه من أجله ألن ذهننا محدود ول

وِب َيْعَلُم (َعَلى َأنََّ َفاِحَص اْلُقلُ 27ُيَؤدَِّي الشَََّفاَعَة َعنََّا ِبَأنََّاٍت َتُفوُق التََّْعِبيَر )في اليوناني ال يمكن أن تعبر عنها بلغتك( )

(َوِإنَََّنا َنْعَلُم َأنََّ اهلَل َيْجَعُل َجِميَع اأُلُموِر َتْعَمُل َمعًا أَلْجِل 28) َقْصَد الرَُّوِح, أَلنََّ الرَُّوَح َيْشَفُع ِفي اْلِقدَِّيِسيَن ِبَما ُيَواِفُق اهلَل . 

 اْلَخْيِر ِلُمِحبَِّيِه, اْلَمْدُعوَِّيَن ِبَحَسِب َقْصِدِه
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الروح القدس شريك معنا في الصالة فنحن نعلم إذا أن كل األشياء تعمل  بما أن مات تقول هكذا : ...في أحد الترج 

 وتتحول للخير ....

إذا الصالة باأللسنة هي التي ستساعدك أن تصلي من أجل مستقبلك و أن تسمح هلل بالدخول في أمورك السيئة التي  

 ليصلحها فتتحول لخيرك.  مضت

 لخيرك بدون أن تصلي لها بالروح.ولكنها لن تتحول 

هناك تأوهات بالروح وهذا هو األنين والتأوهات بالروح, وهذه ليست بسبب ألم ماأو حزن في داخلك ولكنك ستجد  

أحيانا أنك ال تعاني من شيء وال تشعر بحزن ولكن عندما تخضع نفسك للروح ستبدأ بالتشفع من أجل أشخاص وتئن في 

 ح أمور تخصك و تخص أحبائك.الروح وتلد أشخاص وتصل

 إذن دع الروح يفعل ذلك من خاللك ألنه لن يفعل هذا التشفع بمعزل عنك.

 يمكنك قراءة المزيد عن السماح بدخول اهلل في المشكلة في هذا المقال: 

 إيجار اهلل على األرض

مشكلة الخفي والذي لم ولن إذن الصالة بألسنة تجعلك تصلي من أجل ما ال تعرفه بذهنك و الذي قد يكون جذر ال 

 يخطرعلى بالك, وستجد أن المشكلة قد حلت بطريقة معجزية.

 د. األلسنة تعطيك جرآة : 

 تأتي أيضا بمعنى : تجريء أو تجعلك جريء. يبني كلمة  ,2:  14كو  1نفسه..."  نعم ففي اليوناني كلمة "يبني

في هذه الحالة سوف ال تعاني ثانية من الخجل وستقف فبهذا يمكنك أن تستخدم األلسنة لكي تتجرأ في الخدمة, و 

وتتحدث في وجه كبار السن وحتى من يعتقدون أنهم فاهمون الكتاب المقدس. توجد أيضا عوامل أخرى لتكون جريئا 

 في الخدمة وهذه في مقالة منفردة, ولكن ما أريد أن أركز عليه في موضوعنا هو األلسنة.

 مقابلة لكي تقبل في عمل جديد, صلي بألسنة فستعرف ماذا تقول وستكون جريء.أيضا إن كنت ذاهبا إلجراء   

 وإن كنت ذاهبا إلمتحان شفوي في كليتك أو أيا كان منصب من ستذهب لتقابله, صلي بألسنة فستجد نفسك جريئا. 

 األلسنة هي إرادة اهلل لكل مؤمن

 ِميعًا ِبُلَغاٍت َمْجُهوَلٍة......ِإنَِّي َأْرَغُب ِفي َأْن َتَتَكلََُّموا َج 5:  14كو  1
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بولس هنا يتكلم تحت المسحة ويقول هذه اآلية, أفضل أن أقول الروح يقول من خالل بولس, : إني أريد أن جميعكم 

 أن تتكلمون بألسنة

 تماما مثل اهلل يريد أن جميع الناس يخلصون. هل الجميع خلص ؟ ال . هذا عيب البشر وليس اهلل.

 ي مشيئة اهلل لكل مؤمن. والرب من خالل بولس يحث المؤمنين أن يتكلموا بألسنة.هكذا األلسنة فه

األلسنة مثل شاحن التيليفون المحمول, والذي بدونه حتى ولو كان لديك أفضل جهاز محمول ولكنك لم تشحنه فسوف 

 يأتي يوما وتجده ال يتصل وال يستقبل.

 كمل شربا منه, وهذا عن طريق األلسنة.هكذا ربما تكون إمتألت بالروح القدس ولكنك لم ت

أن األلسنة ليست لكل من يمتليء أو يتعمد بالروح  بتعاليم غير دقيقة ولكن الكثير من الخمسينيين والرسوليين يقولون

 القدس.

وكلهم تكلموا  120أن عدد من إمتأل بالروح كان  2في أعمال   ولكن هذا غير دقيق كتابيا, أنظر إلى يوم الخمسين

 كلهم تكلموا بألسنة. 120تكلموا بألسنة واألخرون لم يتكلموا. ال بل ال   120من ال  80لسنة و لم يقل الكتاب أن بأ

من  9وكلهم تكلموا بألسنة لم يقل الكتاب أن  12يقول الكتاب أن عدد من أمتأل بالروح كان   19وهكذا في أعمال   

 تكلموا بألسنة واآلخرين لم يتكلموا.  12ال 

كمقياس ولكن الكتاب هو المقياس الذي نقيس الناس عليه و ال يصح أن   يرا يضع الخدام والناس األختباراتكث 

نقيس الكتاب على الناس. فكل من أمتأل بالروح لديه القدرة في روحه أن يتكلم بألسنة ولكنه بسبب عدم المعرفة لم 

 بألسنة في أي لحظة. سنة, يمكنه أن يتكلم 50يخرجها حتى ولو أمتأل بالروح منذ 

  

 أنت من سينطق بحروف غير عربية عن قصد وبإرادتك وبإيمان بأنها من الرب ..أنت من سيبدأها.

ال تنتظر الرب أن يحرك لسانك ولكن حركه أنت وأصدر صوت من حنجرتك وكأنك ستتكلم وأبدأ بنطق حروف بإيمان 

 . 11: 11. آمن أن الرب لم يعطيك شيء مزيف حسب لوقا أنها من الرب وال تتوقف وقل حروف أخرى وأخرى وأخرى...

 ملحوظة: ال توجد ألسنة حرب روحية: 
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كثيرون يقولون إننا صلينا بألسنة "حرب روحية" وهذا غير كتابي ولم يأتي هذا اللفظ قي الكتاب. الكتاب يوضح أن  

بك دون مراجعتها. فهذه التعاليم تجعلك األلسنة موجهة هلل فقط. لذلك ال تسمح بتعاليم غير كتابية بأن تدخل لقل

 تتشتت في صالتك ألنك ستبدأ بتوجيهها ضد إبليس وإستخدام مثل هذا لم يأتي في الكلمة.

 يمكنك قراءة المزيد عن فوائد األلسنة في هاتين المقالتين: 

 . فوائد التكلم بألسنة لكل مؤمن2     . هل يجب أن كل مؤمن يتكلم بألسنة ؟1

 ستخدامات لأللسنة في حياتك:. ثالثة إ8

 أ. لعبادة الرب:

 هذا أول شيء سمعه الحاضرين حينما كانوا يمتألون بالروح في سفر األعمال .

 )اليوناني: بعظمة اهلل( َوَها َنْحُن َنْسَمُعُهْم ُيتَكلَُِّموَن ِبُلَغاِتَنا َعْن َأْعَماِل اهلِل اْلَعِظيَمةِ   11:  1أعمال 

 َسِمُعوُهْم َيَتَكلََُّموَن ِبُلَغاٍت, َوُيَسبَُِّحوَن اهلَلِإْذ  46:  10أعمال 

« آِمين»(َوِإالََّ, َفِإْن ُكْنَت َتْحَمُد اهلَل ِبالرَُّوِح َفَقْط, َفَكْيَف َيْسَتِطيُع َقِليُل اْلِخْبَرِة َأْن َيُقوَل: 16) 17 - 16:  14كورونثوس  1

(َطْبعًا, َأْنَت ُتَقدَُِّم الشَُّْكَر ِبَطِريَقٍة َحَسَنٍة)هل ترى أنك حينما تصلي 17ُم َما َتُقوُل )َلَدى َتْقِديِمَك الشَُّْكَر َما َداَم اَل َيْفَه

 وتعبد بألسنة تصلي بطريقة أفضل وأحسن من الذهن(

لألسف كثيرون يعتقدون أن العبادة والحمد هما في بداية الصالة فقط, ثم ندخل على الطلبات, ولكن هذا غير صحيح 

كون العبادة إسلوب حياتك طوال وقتك طوال يومك إرفع قلبك بالعبادة بالروح للرب. حينما تعبد الرب بالروح فيجب أن ت

يعطينا المفتاح الذي به نتعلم كيف تمتد   7:  2ستختبر كم أن هذا سيعمق عالقتك بالرب أكثر وأكثر. كولوسي 

 لآلية... جذورنا وتتعمق في الرب عن طريق الشكر هذا في األصل اليوناني

)اليوناني : عن طريق  لشَُّْكِر.(َوَأْنُتْم ُمَتَأصَُِّلوَن َوَمْبِنيَُّوَن ِفيِه َوَراِسُخوَن ِفي اإِليَماِن اْلُمَواِفِق ِلَما َتَعلََّْمُتْم َوَفاِئُضوَن ِبا7)

 الشكر(

 ب. أن تصلي من أجل شيء معين:

قدس سيساعدك في الحال. كثيرون يتسائلون : كيف أصلي أنت من توجه األلسنة من أجل الغرض الذي تريده, والروح ال

 من أجل شيء بعينه باأللسنة؟



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 145 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

الروح القدس هو مساعدك في الصالة لذلك حينما تريد أنت أن تصلي بالروح يمكنك أن تفعل ذلك بأن تعلن بفمك 

 سأصلي اآلن من أجل كذا... وتبدأ بالصالة بألسنة.

ما تريده سيعطيك كالم ألسنة يخص هذا الموضوع. أريد ن أؤكد أن الموضوع  وحتى ولو لم تعلن ذلك, فالروح يفهم 

 في يدك.

 ج. أن تترك الروح القدس يصلي من خاللك بدون هدف معين:

العادية, بأن تصلي بالروح وأنت   أترك الروح أن يصلي فيك بدون أن تحدد هدف معين, وهذا يحدث في حياتك اليومية

لعمل أو وأنت تقود سيارتك أو وأنتى تعملين في المطبخ.... وهكذا ستجعل الروح القدس تعمل وأنت في المواصالت ل

يستخدمك عن طريق السماح له بالتدخل في مستقبلك, وحياة اآلخرين,وأن تتحقق خطة اهلل من أجل كنيسة اهلل في 

 بلدك و العالم. وهذا كله لن تكون فاهم معناه ولكن الرب فاهم.

 ا كثيرا ما أسرح حينما أصلي بألسنة, ماذا أفعل ألتحكم في أفكاري أثناء الصالة بألسنة؟كثيرون يسألون : أن

تحكم في أفكارك ليس في وقت الصالة فقط ولكن في أثناء يومك كله. هذا ما ال يفعله معظم المؤمنين حيث 

 ناء صالتهم. وهذا لن ينجح.أنهم يتركون أفكارهم بال حراسة او قيادة طوال اليوم ثم يريدون أن يتحكموا فيها أث

 2تحكم في أفكارك طوال اليوم . إلزمها أن تفكر في الكلمة, إستدعي إلى ذاكرتك اآليات عن عمد .هذا ما جاء في 

مًا َبْعَد َوِلَهَذا, َأْجَتِهُد اآلَن ِفي َتْذِكيِرُكْم ِبَهِذِه اأُلُموِر, َحتََّى َتْسَتِطيُعوا َأْن َتَتَذكََُّروَها َداِئ  15:  1  بطرس

 )اليوناني: أن تستدعوها للذاكرة بعد رحيلي( َرِحيِلي.

وبهذا تدرب ذهنك طوال اليوم فستجده يخضع بسهولة أثناء الصالة ,واآلن لن تعاني من ذلك بعد إحكام قبضتك على 

 أفكارك أثناء يومك.

 قت ولكن إبدأ اآلن.هذا سيأخذ وقتا في التدريب ولكن في النهاية سيخضع ويصير عبدك ,هذه مسألة و 

(َفِإنََّ اهلَل َقْد َأْعَطاَنا اَل ُروَح اْلُجْبِن َبْل 7)  : 1تيموثاوس  2هل تعلم أن روحك تمتلك القدرة على التحكم في أفكارك  

 ُروَح اْلُقوََِّة َواْلَمَحبََِّة َواْلَبِصيَرِة.)البصيرة في اليوناني: التحكم في أفكارك وال أن تتحكم هي فيك.(

وهذا عكس ما يحاول أن   اآلن طالما أنك مولود ومولودة من اهلل, القدرة بأن تتحكم في أفكارك موجودة فيكهذه 

 " بأنك ال تستطيع أن تتحكم في أفكارك...." يقنعك به إبليس,
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من اآلن إعلن بأنك تتحكم في كل فكرة وتقود ذهنك بإرادتك وليس ذهنك هو القائد بل أنت الروح تقود  

أللسنة لها دور في التحكم في ذهنك ولكن حينما تصليها بالمعرفة التي أخذتها في هذه المقالة. هذا ألن ا  ذهنك.

 األلسنة فرصة فيها يصمت ذهنك وتعمل روحك بنشاط.

 . ترجمة األلسنة الشخصية:9

لة ترجمة ألسنة ترجمة األلسنة الشخصية ال تأتي كترجمة فورية مثلما يحدث في الكنيسة , جملة ألسنة يقابلها جم

  عربي , هذا ال يحدث دائما في ترجمة األلسنة الشخصية ,

الصحيحة والتي يقصدها اهلل , ممكن أن تأتي  فقد تأتي الترجمة على هيئة صور مختلفة مثل فهم اآلية بطريقتها

 على هيئة حكمة للخروج من موقف حرج.

 ام من صالتك بألسنة.وغالبا ال تأتي فورية بل بعد وقت دقائق أو ساعات أو أي 

ال أعني أنها ال تأتي أبدا فورية, ممكن, فهذا يحدث أحيانا, ولكن أقل من التي تأتي بعد الصالة بوقت, حيث أن الترجمة 

الفورية مهمة في الكنيسة ألن المؤمنين سيتركون المكان بعد وقت محدد, أما أنت فإن الروح معك دائما ليترجم لك 

أن تصلي بألسنة لفترة من الوقت,أن تصلي بعدها بإيمان وأن تطلب من الرب أن يعطيك فهما  األلسنة. عليك فقط بعد

لما صليته و خذها باإليمان أثناء الصالة وأشكر عليها. ال تصلي بألسنة وأنت مشغوال بمحاوالتك لمعرفة معنى ما 

د ذراعك الروحي وإلمس اهلل وأنت تحدثه تصليه ولكن صلي بالروح دون التفكير في ذلك حتى. إنشغل بعبادتك باهلل , م

 بألسنة.

ستتحول إلى أفكار في  سليم الصالة بألسنة ستساعدك أن تفهم أمور في روحك و وهذا الفهم إلي جانب تعليم

ذهنك وهذا قد ال يحدث فورا بل بعد ساعات أو أيام من الصالة بألسنة. وهذا ما يسمى بترجمة الصالة بألسنة 

 شخصية.

 ة الصالة بألسنة تتوقف على :سرعة ترجم

حيث أن الروح  . غزارة المعرفة لكلمة اهلل بخصوص الموضوع الذي يكلمك عنه الروح في ترجمة األلسنة:1    

سيشرح اآليات التي قرأتها وسيأخذك لمعناها الحقيقي وإن لم يكن هناك معرفة مسبقة لن يستطيع ذلك, ألن األداة 

 .التي يستخدمها الرب هي كلمته

 وهذه تزيد بسماع الكلمة بخصوص األلسنة وهذا موجود في هذه المقالة. . إيمانك:2   
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وهذا يحدث بالعبادة بألسنة لفترات طويلة من الوقت لساعات. أقل شيء أن تصلي بألسنة  . وعمق عالقتك بالرب:3   

 هو ساعة يوميا.

 . كيف تمارس األلسنة الشخصية في الكنيسة:10

 الشخصية( في الكنيسةالتكلم بألسنة )

عليك أن تعلم أن هناك أنواع من اإلجتماعات للكنيسة وكثيرا ما نجد هذه اإلجتماعات تخلط ببعضها وهذا ما يجعل 

 المسحة ال تعمل بالطريقة التي يجوع لها المؤمنين في العالم :

ات الصباح حيث يندر حضور الغير حيث ال يكون موجود به إال المولودين ثانية )مثل إجتماع  . إجتماع المؤمنين :1

 ولكن حسب ما يقود الروح . ليبنوا بعضهم البعض.  مؤمنين(. في هذا اإلجتماع يفتح الباب للمؤمنين لكي يشاركوا

 في هذا اإلجتماع يمكن أن تصلي بألسنة بصوت مرتفع ولكن إذا كان هناك ترجمة ألسنة لكي تنال الكنيسة بنيانا. 

و هو تبشيري, حيث يقوم القس بالتكلم عن ما فعله يسوع في الخالص ليس فقط كيسوع  ين:. إجتماع الغير مؤمن2

الذي يضمن لك األبدية, بل كيسوع الذي يريد أن يتدخل في حياتك على األرض, وهذا الخالص بمعانيه الخمس في 

رار(. ثم يقدم دعوة لقبول ما فعله اليوناني:)التحرير, الشفاء, التسديد لإلحتياجات المادية, الحماية, الثبات واإلستق

 يسوع ويصلي معهم.

في هذا اإلجتماع ال يصح أن تصلي بألسنة بصوت مرتفع, ألن الخطاة ال يفهمون هذا. ولكن يمكن أن تكون هناك  

 ألسنة مترجمة وهي ستكون ككالم علم لخاطيء موجود.

الصالة   فيه  ندخل أبوابه بالحمد والتسبيح, ولكنه يكثرألننا  حيث ال يجب أن يرنم فيه إال في أوله . إجتماع للصالة:3

 ويقل جدا فيه الترنيم.

 في هذا اإلجتماع يصح أن تصلي بألسنة بصوت مرتفع, هذا ميعاد أن تصلي بالروح ألنه إجتماع للصالة.  

 . إجتماع التعليم : حيث يجتمع المؤمنين لينالوا قسطا من التعليم.4

 لك أن تصلي بألسنة بصوت مرتفع حيث أنك بهذا تشتت من حولك. في هذا اإلجتماع ال يصح 

 أنواع اإلجتماعات في الكنيسة  لقراءة المزيد إقرأ هذه المقالة :

 في "إجتماع المؤمنين" عند وجودك في كنيسة, أي في وجود أخرون معك, عليك أن تهتم ببناء األخرين روحيا.
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المفروض أن الذي يصلي بألسنة شخصية في وسط الكنيسة أن يخفض بألسنة, من  -نفس الشيء عن الصالة بالروح 

صوته ليس ألن األلسنة قليلة القيمة, بل من أجل الذي بجوارك حتى ال يتشتت ألنه لن يفهمك وعندئذ لن يبني ولن 

 يستفيد شئ .

فلتكلم   ستفيد الكنيسة(يكون هناك ترجمة )لت  ال تتوقف عن التكلم بألسنة, حيث أن الكتاب يقول أن حينما ال  ولكن

 اهلل ونفسك وليس أن تصمت ذلك ألنها مفيدة لك.

دَََّث ِسّرًا َمَع َنْفِسِه َوَمَع َفِإْن َلْم َيُكْن َبْيَنُكْم ُمَتْرِجٌم, َفَعَلى اْلُمَتَكلَِِّم َأالََّ َيُقوَل َشْيئًا َأَماَم اْلَجَماَعِة, َبْل َأْن َيَتَح 28:  14كو 1

 اهلِل

 -رغم أنها صحيحة  -ذلك )بطريقة اهلل( لن تؤذي من حولك فقط )بالتشتيت( بل إن األلسنة التي تصلي بها إن لم تفعل 

 لن تستفيد منها بالقدر الذي يعدك به الكتاب إال عندما تصليها بطريقته.

يوجد ولكن في وقت الصالة الجماعية للكنيسة, يحق لكل مؤمن أن يصلي بألسنة بصوت مرتفع, حتى وإن كان ال 

 46:  10أيضا يقول الكتاب في أعمال  هذا ألنه وقت للصالة وليس لبنيان المؤمنين. ترجمة ألسنة,

َيَتَكلََُّموَن ِبُلَغاٍت, َوُيَسبَُِّحوَن اهلَل كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة في وقت العبادة الروحية حيث  َسِمُعوُهمْ  (ِإذْ 46) 

 يشكرون الرب بصوت مرتفع.

 : 4في أعمال  صالة الكنيسة

رفعوا جميعا بصوت واحد صالة. هذه أيضا تحمل معنى عن الصالة بالروح, ألنهم كلهم كانوا ممتلئين  4في أعمال 

 - 1:  19بالروح ومتكلمين بألسنة. سترى هذا في كالم بولس حيث يقول لمن قابلهم, "أقبلتم الروح القدس ؟" أعمال 

 نرى في هذه األيام ولكنه كان شيء ضروري لكل مؤمن.. لم يكن األمر أختياري أو نادر كما 6

فعندما يقول الكتاب رفعوا معا صالة بنفس واحدة فهي كل صلوات األفراد, و قام بتجميعها لنا الروح القدس  

 وأعطانا خالصة ماقاله كل الموجودين في ذلك الوقت.

وبما فيهم من صلى بالذهن وقام الروح بما فيهم من صلى بألسنة )بصوت مرتفع( وترجمها لنا الروح القدس, 

  القدس بجمع كل الصلوات.

بالطبع لم يكن هناك ماكينات طباعة أو تصوير لكي يكتبوا الصالة ويوزعوا هذه النسخ على الجميع ثم بعد ذلك بدأوا 

 الصالة. ال لم يحدث ذلك.
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مؤمنين, سنصلي بالطريقة التي هي ولكن هذه الصالة هي مجمعة من الروح القدس. وعندما نصلي بالروح كجماعة 

 حسب مشيئة اهلل فنصلي بفكر سليم حسب مشيئة اهلل.

أتكلم هنا عن كنيسة سليمة كتابيا وتؤمن بالملء بالروح القدس والتكلم بألسنة. بال شك ال تسبب مشاكل   )بالطبع

 بصالتك بألسنة بصوت مرتفع في الكنائس التي ال تؤمن بهذا األختبار.

تراجع نفسك كثيرا قبل أن تذهب لهذه الكنيسة التي ال تؤمن بهذا األختبار الكتابي. إال إذا كان الرب يريدك و عليك أن 

 قال لك عليها وليس ألن تأخذ منهم بل لتعطيهم.( هناك ليستخدمك بطريقة

مة األلسنة سواء أنت أخيرا علينا أن نستخدم هذه األلسنة بالطريقة التي تبني الكنيسة طالما أنت في كنيسة وهذا بترج

 الذي يعطيك الروح الترجمة أو يعطي شخص آخر هذه القدرة على الترجمة.

 ولكن شخصيا يمكنك أن تصلي بأالف األلسنة بدون ترجمة ألنها تفيدك أنت.

ملحوظة : "موهبة األلسنة" في الكنيسة هي األلسنة التي تترجم بموهبة "ترجمة األلسنة", ولكن ليست األلسنة 

خصية" التي تترجم في الكنيسة, ولكن الشخص الذي يعطيه الرب موهبة ترجمة األلسنة يستطيع أن يفهم في "الش

 روحه كالهما.

 يستطيع أن يترجم موهبة األلسنة واأللسنة الشخصية.

 هيا قم وإبدأ بالصالة بألسنة اآلن. مارس هذا الذي قرأته اآلن.
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 ة"األسئلة المتكررة عن "التكلم بألسن

إن كنا ال نرى التكلم بألسنة وترجمة األلسنة في كنائسنا اليوم هذا ال يعني أنها أنتهت. فهي الزالت موجودة  -

 ولكنها ال تستخدم لدى غير العارفين بالكلمة. فهي عنصر هام لبنيان الكنيسة.

أ, ويزعمون أن األلسنة إنتهت يوجد الكثيرون يستغلون سطحية المؤمنين في الكتاب المقدس, ويبثون آيات بتفاسير خط

وأن األلسنة شيء شرير...إلخ. وحيث أن كنائسنا تفتقر للتعليم السليم يصدقون ويقبلون هذه التعاليم الغير كتابية 

بالمرة. ولو عرف المؤمنين كم أهمية األلسنة, لكانوا فعلوا كما فعل المؤمنين في أعمال الرسل, بأنهم أعطوا لها 

 ة بالذهن.األولوية عن الصال

أخرون إختبروا كم أن األلسنة هامة ولكنهم يقفون صامتين أمام األسئلة التي يطرحها المضادون وهم أنفسهم 

يريدون إجابات على هذه األسئلة حتى يستقرون على أرضهم بثقة وال يتذبذبون ثانية فيما يقوله الكتاب المقدس 

 بوضوح أنه شيء ضروري.

ترجمتها تطبق في بعض الكنائس, نراه يطبق بطريقة خاطئة, لذا أحتار الكثيرون. وهذا كله وألننا عندما نرى األلسنة و

بسبب نقص التعليم الصحيح. وهذا أعطى فرصة للمضادين لمواهب الروح بأن يحاربوها ولكنني أريد أن أجيب هؤالء 

يس الكتاب على الناس ولكن قس بأنهم يتجهوا للكتاب فيجدوا النموذج الصحيح لممارسة المواهب الروحية. وال تق

 االلناس على الكتاب. بهذا لن تفقد ما أعده لك الرب من أمور هامة.

فارجو منك قبل تكمل قراءة هذه المقالة, أن تطرح جانبا أي تعليم مزيف قد تكون سمعته قبال. سواء كان هذا 

 ر صحيحة )غير كتابية(.التعليم ضد األلسنة أو يتكلم عن األلسنة بأنها موجودة ولكن بطريقة غي

 في عناوين, حيث يمكنك الضغط على السؤال لتقرأ اإلجابة أسفله :  سأجيب على هذه األسئلة و إنني أضعها

 . "متى يأتي الكامل ستنتهي األلسنة"... من هو الكامل ؟ هل األلسنة إنتهت ؟1

 عالمة إختبار المليء بالروح القدس ؟ . هل كل من يختبر المليء بالروح القدس يجب أن يتكلم بألسنة ؟ هل هي2

أم هي لتستمر في حياة   . هل األلسنة تستمر بعد المليء بالروح القدس أم تتوقف ؟ هل هي يوم اإلختبار فقط ؟3

 كل مؤمن ومؤمنة حتى بعد اإلختبار؟

 ؟. "ألعل الجميع يتكلمون بألسنة"... هل األلسنة لكل مؤمن ؟ أم كما يهبها الروح لمن يشاء 3

 . هل توجد ألسنة شياطين ؟4
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 . هل توجد ألسنة من تأليف الشخص نفسه ؟5

 . هل التكلم بألسنة حتمي لكل مؤمن؟ أم أنه شيء إختياري؟6

 . هل األلسنة هامة في كنائسنا ؟7

 . من يقوم بعملية الكالم بألسنة, هل الشخص هو من يبدأ بالتحدث بألسنة ؟ أم الروح ينطق على فم الشخص ؟8

 هل أستطيع التحكم بالتكلم بألسنة ؟ هل أستطيع أن أتوقف أو أبدأ بإرادتي ؟. 9

 . هل سأكون في وعيي عندما أتحدث بألسنة ؟10

 . لماذا لم يصلي الرب يسوع بألسنة ؟11

 . ماذا عن األمثلة السلبية التي رأيتها في حياتي من أناس يطبقون هذا األمر بطريقة خطأ ؟ ـو يحاربون األلسنة؟12

منها لم يذكر أنهم تكلموا بألسنة.  3مرات في أعمال الرسل, ولكن في  5. لقد ذكرت معمودية الروح اقدس 13

 هل هذا يعني أن األلسنة ليست في كل مرة يحدث فيها إختبار المليء؟

  

 . "متى يأتي الكامل ستنتهي األلسنة"... من هو الكامل ؟ هل األلسنة إنتهت ؟1

ُة َسُتَزاُل. ْلَمَحبََُّة اَل َتُزوُل َأَبدًا. َأمََّا َمَواِهُب النَُُّبوآِت َفَسُتَزاُل, َوَمَواِهُب اللََُّغاِت َسَتْنَقِطُع, َواْلَمْعِرَفا 8:  13كورونثوس  1

 َزاُل َما ُهَو ُجْزِئيَّ.(َوَلِكْن, ِعْنَدَما َيْأِتي َما ُهَو َكاِمٌل, ُي10(َفِإنََّ َمْعِرَفَتَنا ُجْزِئيٌََّة َوُنُبوَءَتَنا ُجْزِئيٌََّة. )9)

 تيليوس ,  teleios  τέλειος    كلمة "الكامل" في اليوناني

 1وهي تعني إنتهاء الزمن أو نضوج الثمر ... وهي نفس الكلمة التي تستخدم كنهاية األيام أو إكتمالها في 

اْلُمْلَك ِللِه اآلِب َبْعَد َأْن َيُكوَن َقْد َأَباَد ُكلََّ ِرَئاَسٍة َوُكلََّ  (َوَبْعَد َذِلَك اآلِخَرُة ِحيَن ُيَسلَُِّم اْلَمِسيُح24)   24:  15كورونثوس 

 ُسْلَطٍة َوُكلََّ ُقوََّةٍ 

من هنا نجد أن الخدعة التي نشرها من يقفون ضد عمل الروح القدس واأللسنة ومواهب الروح خدعة وكذب أضل 

 ر سليم وسأذكره ألواجهه بالكلمة :هؤالء الذين قالوا هذا التعليم الغي  الكثير من المؤمنين.

"هنا الكامل يتكلم عن الكتاب المقدس عندما يأتي ستنتهي األلسنة ويكملون بأنه هنا يتكلم عن غير عاقل فهذا ال  

 يدل عن يسوع بل عن الكتاب المقدس"
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 هذ غير كتابي , 

, وهذا واضح حتى من دون حتى الرجوع فالكامل هنا تتكلم عن حالة كمالنا في السماء, عندما نصير في حالة الكمال

 لليوناني, فهو يستخدم التسويف في كالمه, حيث يقول "سوف" أو "أخيرا" كثيرا. مما يوحي بالمستقبل.

أي بمعنى آخر أن المواهب تساعدنا أن ندرك اهلل وتزيدنا في معرفته كما يجب هنا على األرض, فهو يقول عنها  

(َفِإنََّ َمْعِرَفَتَنا ُجْزِئيٌََّة َوُنُبوَءَتَنا 9أي بدونها فسوف ال يكون هناك معرفة تماما. )"بعض المعرفة أو معرفة جزئية" 

 ُجْزِئيٌََّة.

نعم معنا الكلمة, ولكنك تحتاج إلى فهمها بالروح القدس كاتب الكلمة, من هنا نحتاج إلى مواهب الروح )التي تشمل 

كتب مقدسة في منزلك ؟ الكمال هنا يعود  5 وعندك أكثر من األلسنة(. وعليك أن تسأل نفسك, هل أنت تعرف اهلل

على حالة المؤمن وليس على الكتاب المقدس. هذه تعاليم خطيرة ومؤذية وهذا ألنها غير كتابية. الدليل اآلخر أنها 

طل تعود على حالة كمال المؤمن أنه يتكلم عن نفسه أنه سوف لن يحتاج إلى أمور في طفولته )عدم نضوجه( وسيب

 هذه األمور عندما يصير رجال )ناضجا(.

 ...َفَلمََّا ُكْنُت ِطْفاًل, ُكْنُت َأَتَكلََُّم َكالطَِّْفِل, َوَأْشُعُر َكالطَِّْفِل, َوُأَفكَُِّر َكالطَِّْفِل. َوَلِكْن, َلمََّا   12 - 11:  13كورونثوس  1 

َن َنْنُظُر ِإَلى اأُلُموِر ِمْن ِخاَلِل ُزَجاٍج َقاِتٍم َفَنَراَها ِبُغُموٍض. ِإالََّ َأنَََّنا (َوَنْحُن اآل12ِصْرُت َرُجاًل, َأْبَطْلُت َما َيُخصَُّ الطَِّْفَل )

 ....َسَنَراَها َأِخيرًا ُمَواَجَهًة. اآلَن, َأْعِرُف َمْعِرَفًة ُجْزِئيًََّة. َوَلِكنَِّي, ِعْنَدِئٍذ, َسَأْعِرُف ِمْثَلَما ُعِرْفُت

بمعناها الذي ذكرته أي إكتمال الزمن أو نضوج الثمر   24:  15كو  1دس في نفس الكلمة إستخدمها الروح الق

 .24:  15كو  1لدرجة أنه مستعد لقطفه, وهذا يعني نهاية العالم كما جائت في 

يقول الروح من خالل بولس أننا بهذه المواهب ننظر في المرآة )الكلمة التي تعكس الرب الذي يعيش فينا وطبيعته 

بالمقارنة بذهابنا للسماء ولكن هذا أفضل من عدم الرؤية   % 100في أرواحنا( ولكن نراه ليس بوضوح  التي أخذناها

 أساسا. فسوف لن نحتاج إلى األلسنة في السماء ألننا سنعرف الرب كما هو يعلمنا.

يل بنفس مقدار وهنا يوضح أهمية األلسنة, لندرس ما يقوله الروح من خالل بولس كما تنظر في مرآة أنت ترى تفاص

حجم المرآة, ثم تحرك المرآلة فترى جزءا أخر ولكن بنفس حجم المرآة. المرآة هنا تشير إلى مواهب الروح + كلمة 

 اهلل , فهما يعمالن معا. فبهما سترى اهلل وتفهمه. فهذا يعني ضرورة أن تعطي المواهب والكلمة إهتماما أكثر.

والمواهب( والكلمة , بنفس المقدار ستنال و سترى جزء من اهلل الذي في ألن بالمقدار الذي تهتم به باأللسنة ) 

 . 23:  14داخلك. أنا ال أتكلم عن اهلل الذي في السماء بل الذي صنع منزله في داخلك يوحنا 
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لن يأخذ ما له في   من سيلغي األلسنة سيظل في عدم فهمه للكلمة وسيفوته قطار الروح القدس هنا على األرض,

 ح ألنه لن يعرفه حتى.المسي

 األلسنة لم تكن دعاية لبدء الكنيسة

هناك تعليم خطأ أخر حيث هناك من يعتبر أن األلسنة كانت دعاية لبدء الكنيسة في يوم الخمسين. حيث يفسر البعض  

ومن هذه   بأن األلسنة كانت لإلعالن عن بداية الكنيسة وهذا له هدف دفين فبه يريدون إلغاء األلسنة ليومنا هذا.

 الفكرة الخاطئة يجعلون المؤمنين يعتقدون أن األلسنة ليس لها هدف في أيامنا هذه وهذا غير كتابي بالمرة.

لم يكن يستطيع التالميذ أن يولودوا ثانية إال بعد كفارة المسيح   الكنيسة هي جماعة من المؤمنين المولودين ثانية. 

 وقيامته.

ته من االموات حيث ظهر لهم ونفخ فيهم ليقبلوا الروح القدس وتكلم بعدها بعد قيام  23 - 19:  20في يوحنا 

مباشرة عن غفران الخطايا. وقال لم تعد الخطيئة مشكلة بعد اآلن إن عانيتم من مشكلة من جهة الخطيئة فستكونون 

بعدم  أنتم المسببين لهذه المشكلة ولكن كل خطاياكم غفرت في نظر اآلب. ستجعلون من الخطيئة مشكلة

غفرانكم لشخص ما. الكنسية بدأت في ذلك اليوم حيث تجد التغير عليهم بدأوا يعبدون الرب بدال من اإلختباء والخوف. 

 . 14:  1و أعمال   53:  24لوقا 

من هنا نفهم أن التالميذ لم يكونوا مولودين ثانية ولكن كان عندهم الوعد بالميالد الثاني إلى أن مات وقام يسوع. 

 13 - 1  : 2وبين المليء بالروح القدس في أعمال  23 - 19:  20الوعد. فهناك فرق بين الميالد الثاني في يوحنا تحقق 

 حيث لم تكن األلسنة إلفتتاح الكنيسة, ولكنها كانت لغة صالة لكل مؤمن.

 األلسنة لم تكن للكرازة الكنيسة

لغات الناس. وهذا غير كتابي. لم نسمع أن الرب أعطى هناك تعليم آخر خطأ يقول أن الرب أعطى األلسنة للكرازة ب

 التالميذ لغة دولة ولم نقرأ أن فيلبس وقف ووعظ بألسنة... .

ولكن ال تنسى أن بطرس عندما  ما حدث يوم الخمسين أن صدف وجود أناس يتكلمون نفس اللغات التي سمعوها.  

 وعظ في يوم الخميسن وعظ بلغته وليس بألسنة.

 كر األلسنة في وجود ناس يتكلم الكتاب بوضوح عن ترجمة االلسنة وليس الوعظ بألسنة.كلما يأتي ذ

 العودة لقائمة األسئلة  
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 . هل كل من يختبر المليء بالروح القدس يجب أن يتكلم بألسنة ؟ هل هي عالمة إختبار المليء بالروح القدس ؟2

 أن األلسنة ليست لكل من يمتليء بالروح القدس.الكثير من الخمسينين والرسولين يقول بتعاليم غير دقيقة 

وكلهم تكلموا  120أن عدد من إمتأل بالروح كان  2في أعمال   ولكن هذا غير دقيق كتابيا, أنظر إلى يوم الخمسين

 كلهم تكلموا بألسنة. 120تكلموا بألسنة واألخرون لم يتكلموا. ال بل ال   120من ال  80بألسنة و لم يقل الكتاب أن 

من  9وكلهم تكلموا بألسنة لم يقل الكتاب أن  12يقول الكتاب أن عدد من أمتأل بالروح كان   19وهكذا في أعمال   

 تكلموا بألسنة واآلخرين لم يتكلمون.  12ال 

كمقياس ولكن الكتاب هو المقياس الذي نقيس الناس عليه و ال يصح أن   كثيرا يضع الخدام والناس األختبارات 

ب على الناس. فكل من أمتأل بالروح لديه القدرة في روحه أن يتكلم بألسنة ولكنه بسبب عدم المعرفة لم نقيس الكتا

 سنة, يمكنه أن يتكلم بألسنة في أي لحظة. 50يخرجها حتى ولو أمتأل بالروح منذ 

 أنت من سينطق بحروف غير عربية عن قصد وبإرادتك بإيمان بأنها من الرب أنت من سيبدأها. 

نتظر الرب أن يحرك لسانك ولكن حركه أنت وأصدر صوت من حنجرتك وكأنك ستتكلم وأبدأ بنطق حروف بإيمان ال ت

 . 11: 11أنها من الرب وال تتوقف وقل حروف أخرى وأخرى وأخرى.... آمن أن الرب لم يعطيك شيء مزيف حسب لوقا 

مرات, كان دائما يذكر معها أنهم  5, وهي في كل مرة ذكر فيها إختبار المليء بالروح القدس في أعمال الرسل 

 تكلموا بألسنة في نفس اليوم.

 يوم الخمسين,  13 - 1:  2أعمال   أ.  

الكتاب المقدس   لم يذكر  أهل السامرة الذين كانوا قد إختبروا الميالد الثاني وتعمدوا بالماء, 17 - 4  : 8أعمال   ب.  

لذكر األحداث التي جرت   هنا ألن الروح هنا موجها تركيزه و مجرى حديثهأنهم تكلموا بألسنة ولكن لم ينفي هذا. و

 مثل سيمون الساحر.

إختبار بولس الرسول )شاول(, قال له حننيا أيها األخ شاول )أخ = مؤمن( جئت ألصلي لك لكي   19 - 17:  9ج. أعمال   

ولكن لم ينفي هذا. وفي الحقيقة أنه الروح تبصر ولكي تمتليء بالروح, لم يذكر الكتاب المقدس أنه تكلم بألسنة 

 . بال شك فهي بدأت يوم ما صلى له حننيا.18  : 14كورونثوس  1ذكر أنه يتكلم بألسنة في 

 أهل كرنيليوس, كلهم تكلموا بألسنة. 48 - 44  : 10أعمال   د.   

 أهل أفسس, وتكلموا بألسنة كلهم. 7 - 1:  19أعمال   هـ.   
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الحاالت واألعداد المختلفة من المؤمنين التي جائت في كل إختبار تكلمت بألسنة. فهذا دليل قاطع ما أقصده أن معظم 

 على ذلك.

من ينتظرون أن يروا إثباتات ليروا هل كل من المليء بالروح القدس بالروح يتكلم بألسنة, هذا ينم عن عدم المعرفة  

 لما أدركوا أنه مهمة لكل مؤمن.بفوائد األلسنة. ألنه لو درسوا ما هي فوائد األلسنة 

 العودة لقائمة األسئلة  

أم هي لتستمر في حياة   . هل األلسنة تستمر بعد المليء بالروح القدس أم تتوقف ؟ هل هي يوم اإلختبار فقط ؟3

 كل مؤمن ومؤمنة ؟

ل مؤمن. ولكن لنرى نعم تستمر. وهذا ستدركه بعد دراستك عن أهمية وفوائد األلسنة . ستجد أنها ضرورية جدا لك

 ويقول أنه مستمر فيها. في الكتاب هل تستمر بعد اإلختبار أم ال ؟ بولس بدأت معه األلسنة يوم ما صلى له حننيا 

 1في كنائس كورونثوس سنرى أن الروح من خالل بولس ينظم الصالة بألسنة في حياة كل مؤمن. وهذا في  

 بالروح القدس. فهذه األلسنة تبدأ يوم المليء  14كورونثوس 

هناك من يعتبر أن األلسنة كانت دعاية لبدء الكنيسة مثل يوم الخمسين. حيث يفسر البعض بأن األلسنة كانت لإلعالن 

ومن هذه الفكرة الخاطئة يجعلون   عن بداية الكنيسة وهذا له هدف دفين به يريدون إلغاء األلسنة ليومنا هذا.

 أيامنا هذه وهذا غير كتابي بالمرة. المؤمنين أن األلسنة ليس لها هدف في

لم يكن يستطيع التالميذ أن يولودوا ثانية إال بعد كفارة المسيح   الكنيسة هي جماعة من المؤمنين المولودين ثانية. 

 وقيامته.

بعد قيامته من االموات حيث ظهر لهم ونفخ فيهم ليقبلوا الروح القدس وتكلم بعدها   23 - 19:  20في يوحنا 

رة عن غفران الخطايا. وقال لم تعد الخطيئة مشكلة بعد اآلن إن عانيتم من مشكلة من جهة الخطيئة فستكونون مباش

أنتم المسببين لهذه المشكلة ولكن كل خطاياكم غفرت في نظر اآلب. ستجعلون من الخطيئة مشكلة بعدم 

أوا يعبدون الرب بدال من اإلختباء والخوف. غفرانكم لشخص ما. الكنسية بدأت في ذلك اليوم حيث تجد التغير عليهم بد

 . 14:  1و أعمال   53:  24لوقا 

من هنا نفهم أن التالميذ لم يكونوا مولودين ثانية ولكن كان عندهم الوعد بالميالد الثاني إلى أن مات وقام يسوع. 

 13 - 1  : 2لروح القدس في أعمال وبين المليء با 23 - 19:  20تحقق الوعد. فهناك فرق بين الميالد الثاني في يوحنا 

 حيث لم تكن األلسنة إلفتتاح الكنيسة, ولكنها كانت لغة صالة لكل مؤمن.
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 العودة لقائمة األسئلة  

 . "ألعل الجميع يتكلمون بألسنة"... هل األلسنة لكل مؤمن ؟ أم كما يهبها الروح لمن يشاء ؟4

يوضح أن موهبة األلسنة  30: 12كورونثوس  1في   نفسهمن خالل بولس لن يضارب  إن الروح القدس الذي كتب

ويوضح أنها لكل مؤمن )ال تقرأ الرسائل على هيئة أعداد  5:  14كو  1ليست للجميع ثم يأتي بعد ذلك بقليل 

 وأصحاحات لكنه كتبت كرسالة أو جواب(.

 لغة صالة. -لسنة شخصية توجد ألسنة شخصية. هاتان ليسوا مواهب الروح للكنيسة بل هي أ الكتاب يوضح أنه

 (ِإنَِّي َأْرَغُب ِفي َأْن َتَتَكلََُّموا َجِميعًا ِبُلَغاٍت َمْجُهوَلٍة,5) 5:  14كو  1  وحسب 

 يحق بل ويجب لكل مؤمن أن يصلي بألسنة.  إذا فإن التكلم بألسنة لكل مؤمن.

 من المعروف أن هناك كثيرون يفسرون اآلية األتية بطريقة خطأ :

ألعل الجميع يتكلمون بألسنة ؟. ويزعمون ويقولون هذا يعني أن األلسنة ليست لكل مؤمن.   30: 12كورونثوس  1

ولكن تعليقهم هذا يجيب عليه الكتاب المقدس بقوله بعد سطور من هذه اآلية أن الروح يريد أن جميع المؤمنين 

 يتكلمون بألسنة. الكتاب ال يضارب نفسه ألنه مكتوب بروح اهلل.

يوجد  يوضح الكتاب أنه ر سهل لمن يقرأ الكتاب بمساعدة الروح القدس وليس يقرائته بمجهوده الشخصي. األم -  

 فرق بين نوعين من األلسنة في كلمة اهلل:

الشخصية : وهي لغة صالة مصحوبة بأختبار المليء بالروح القدس والتي هي لكل مؤمن   -. التكلم باأللسنة 1

 .12كورونثوس  1ليست موهبة من ضمن المواهب التسع التي جائت في (, الحظ فهذه 14كورونثوس 1)

. موهبة التكلم بألسنة : التي ليست لكل شخص بل ألشخاص معينين كما يشاء الروح ويعطي المؤمنين مثل باقي 2

 .12كورونثوس  1(. الحظ فهذه موهبة من ضمن المواهب التسع التي جائت في 12كورونثوس 1المواهب )

َوُأولِئَك الََِّذيَن آَمُنوا, ُتاَلِزُمُهْم َهِذِه اآلَياُت: ِباْسِمي َيْطُرُدوَن الشَََّياِطيَن َوَيَتَكلََُّموَن  17:  16تاب في مرقس يقول الك

َبتَََّة, َوَيَضُعوَن َأْيِدَيُهْم َعَلى اْلَمْرَضى (َوَيْقِبُضوَن َعَلى اْلَحيََّاِت, َوِإْن َشِرُبوا َشَرابًا َقاِتاًل اَل َيَتَأذََّْوَن اْل18ِبُلَغاٍت َجِديَدٍة َعَلْيِهْم )

 «.َفَيَتَعاَفْوَن
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هنا يذكر   ولكن الرب  ولكن هذا الشاهد ليس نبوة بل حقيقة. هناك فرق بين نبوة أي أن الرب يتنبأ بشيء سيحدث.

سنة... هذا الطبيعي حقائق أي كيف تعرفون من سيؤمنون بي ...بأن هذه األعراض ستكون في حياتهم ... يتكلمون بأل

 في حياة كل مؤمن. لم يقل القس أو المعلم بل المؤمنين.

 ... ِإنَِّي َأْرَغُب ِفي َأْن َتَتَكلََُّموا َجِميعًا ِبُلَغاٍت َمْجُهوَلٍة, ... 5:  14كو  1  حسب

مشكلة اهلل.  وإن لم نرى كل مؤمن ال يتكلم بألسنة فهذه مشكلتهم وليست  إذا فإن التكلم بألسنة هو لكل مؤمن.

 و هذا ليس بسبب أن األلسنة إنتهت كما يقول البعض.

 كما أن المسيح لكل خاطيء :...اهلل يريد أن جميع الناس يخلصون...

 هل كل خاطيء قبل المسيح؟ ال . 

 هل مشيئة اهلل أن الكل يقبل المسيح؟ نعم. 

 أن يقبل المسيح وليست في يد اهلل. إذا لماذا ال أرى الكل مؤمن)مولود ثانية( ؟ ألنها في يد كل إنسان

 يحق ويجب على كل مؤمن أن يصلي بألسنة في حياة الصالة الخاصة به.

 لتعرف لماذا يجب أن يصلي كل مؤمن بألسنة أشجعك أن تقرأ هذه المقالة هل يجب أن كل مؤمن يتكلم بالسنة ؟.

 العودة لقائمة األسئلة  

 . هل توجد ألسنة شياطين ؟5

لو رأى الروح القدس أن المؤمنون سيتكلمون بألسنة شياطين, لكان حذر من ذلك في الكتاب المقدس, ولكن    اإلجابة:

هذا لم يحدث. لقد حذر الرب من األنبياء الكذبة ألنه علم أنه سيحدث ولكنه لم يفعل ذلك من جهة االسنة ألنه علم أنه 

 لن تحدث.

(َفَأيَُّ َأٍب ِمْنُكْم َيْطُلُب ِمْنُه اْبُنُه ُخْبزًا َفُيْعِطيِه َحَجرًا؟ َأْو َيْطُلُب 11) 13 - 11:  11وأسألك كما سأل الرب الناس في لوقا 

ْعُطوا (َفِإْن ُكْنُتْم, َأْنُتُم اأَلْشَراُر, َتْعِرُفوَن َأْن ُت13(َأْو َيْطُلُب َبْيَضًة, َفُيْعِطيِه َعْقَربًا )12َسَمَكًة َفُيْعِطيِه َبَدَل السَََّمَكِة َحيًََّة )

 «وَنُه؟ َأْواَلَدُكْم َعَطاَيا َجيََِّدًة, َفَكْم ِباأَلْحَرى اآلُب, الََِّذي ِمَن السَََّماِء َيَهُب الرَُّوَح اْلُقُدَس ِلَمْن َيْسَأُل
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بمعنى أخر , لو طلبت من الرب أن يعمدك بالروح وأن تتكلم بألسنة فلن يعطيك الرب شيء مزيف أو شيء بديل مثل 

يتكلم في األساس عن المليء  11:  11ب خبز من أبوه فسيعطيه خبز وليس شيء آخر. الحظ أن لوقا اإلبن الذي يطل

 بالروح فهو يتحدث عن موضوعنا.

أنت طلبت من الرب وإتجاه قلبك أن تمتليء بالروح وأن تتكلم بألسنة فاهلل لن يعطيك شيء مزيف. كلما يحاربك إبليس 

يس, قل له أنك لم تأخذ شيء مزيف ألن الرب مسئول عن عطيته. فهذه ألسنة بالشكوك من جهة األلسنة أنها من إبل

 من الرب وليست شيء آخر غير األلسنة.

 العودة لقائمة األسئلة  

 . هل توجد ألسنة من تأليف الشخص نفسه ؟6

عليه معلومات, ال تستطيع أن تؤلف شيء لم تتعلمه. واأللسنة هي شيء مثل جهاز الكمبيوتر الذي لم يحمل   اإلجابة:

 لن يأتي بمعلومات من نفسه غير التي حملت عليه.

إن كنت تستطيع الكالم بالعربية واإلنجليزية, هذا ألنك تعلمتهم مسبقا. أي تم تحميل هذه المعلومات على ذهنك قبال 

 ولهذا تستخدمهم.

 أما األلسنة فهي شيء جديد لن تستطيع أن تؤلف لغة لم تتعلمها من قبل.

ل, لو رأى الروح القدس أن المؤمنون سيؤلفون ألسنة من أنفسهم, لكان حذر منه في الكتاب المقدس ولكن وال تقلق

 هذا لم يحدث.

ما يحدث هو أنك أنت كائن روحي تمتلك نفس وتسكن في جسد. فأنت روح هذا أصلك, وروحك هي التي تصلي وليس 

ك. وهذا صحيح أنت )روحك( هي التي تصلي بألسنة, لذلك الروح القدس. هذا هو السبب أنك تشعر أن األلسنة تخرج من

َفِإنَِّي ِإْن َصلََّْيُت ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة, َفُروِحي  14:  14كورونثوس  1ستشعر أنها تأليفك وهذا سبق وقال الكتاب عنه: 

 ُتَصلَِّي,... .

 العودة لقائمة األسئلة  

 ياري؟. هل التكلم بألسنة حتمي لكل مؤمن؟ أم أنه شيء إخت7

 18:  14كو 1بولس الرسول يشكر اهلل ألنه يصلي بألسنة أكثر. 
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ككنائس  (َأْشُكُر اهلَل أَلنَِّي َأَتَكلََُّم ِبُلَغاٍت َمْجُهوَلٍة َأْكَثَر ِمْنُكْم َجِميعًا )أحد الترجمات : أكثر من كلكم مجتمعين معا18)

 أهل كورونثوس(

لس مهتما بهذا األمر ويشكر اهلل عليه فهذا أمر هام لنا كمؤمنين. أليست هذه ألسنة بغزارة؟!!! إن كان الرسول بو

هذا السبب في أنه كتب أكثر من نصف العهد الجديد ألنه كان يصلي بألسنة أكثر. كان يأخذ من الروح القدس بكثرة. 

ي بألسنة هذا يفسر أنه يصل 18:  6لقد كان بولس يعيش ما يقوله حيث قال : مصلين في الروح كل حين....أفسس 

 أكثر ألنه كان يمارسها وهو في معظم ساعات إستيقاظه. في السجن في الشارع في السفر مع المؤمنين....

و يقول بولس أنه في وسط الكنيسة يختار أن يتكلم بلغة معروفة ليفيد الكنيسة و لكنه منفردا مع نفسه 

ادة المسحة لذا فهو ال يبالغ. فعندما يقول عشرة بعشرة أالف كلمة بألسنة وتذكر أن بولس كان يتكلم تحت قي يتكلم

 19:  14كو  1  أالف كلمة بلسان يعني ما يقوله.

َن َأْيضًا, َعَلى َأْن َأُقوَل (َولِكْن, َحْيُث َأُكوُن ِفي اْلَكِنيَسِة, ُأَفضَُِّل َأْن َأُقوَل َخْمَس َكِلَماٍت ِبَعْقِلي, ِلَكْي ُأَعلََِّم ِبَها اآلَخِري19)

 َة آالِف َكِلَمٍة ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة.َعَشَر

هل ترى السر وراء هذا الرجل العظيم الذي كان مؤثرا في العالم والزال , والذي جرت على يديه آيات وعجائب, والذي 

إخترق أماكن مسيطر عليها من إبليس. هذا هو سر عمق العالقة مع اهلل و اإلستخدام لكل مؤمن يتوق أن يكون 

 .19:  3ا دائما, وأن يكون حساس للروح القدس, ويتمتع بكل مليء اهلل أف مؤثرا وممسوح

هل تفهم اآلن لماذا الروح من خالل بولس يضع األلسنة قبل الصالة بالذهن يقول أصلي بالروح, وأصلي بالذهن أيضا. 

ي ِباْلَعْقِل َأْيضًا. َسُأَرنَُِّم ِبالرَُّوِح, َولِكْن َسُأَرنَُِّم َفَما اْلَعَمُل ِإَذْن؟ َسُأَصلَِّي ِبالرَُّوِح, َولِكْن َسُأَصلَِّ  15:  14كورونثوس  1

 ِباْلَعْقِل َأْيضاً 

 العودة لقائمة األسئلة  

 . هل األلسنة هامة في كنائسنا ؟8

 هل تعلم أن كنائسنا ضعيفة بسبب عدم إعطاء األولوية لما أعطاه الرب األولوية ؟!!!

 الذهن لكنا إعتدنا على أمور الروح واألمور المعجزية. لو كانت الكنيسة تصلي بالروح أكثر من

كلما تجتمعون ... إذا فهو   26تنظيم لأللسنة في اإلجتماعات. يقول في عدد   28 - 26:  14كورونثوس  1نرى في 

را أمر معتاد "كلما" والحظ أنه لم يقل أن المتحدث بألسنة أن يصمت حتى ولو لم يكن هناك ترجمة ألسنة بل يتحدث س

 28 - 16:  14كورونثوس  1مع نفسه و مع اهلل. من هنا عندما نقرأ في أعمال الرسل أن هناك صالة جماعية نرى من 
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ماذا كان يحدث حيث أن الكتاب يرسم بوضوح الصورة التي كانوا يقومون بإجتماعاتهم. وهذا لم ينتهي بل مستمر. 

 ة الروح الذي كتب الكتاب أن نفعل ذلك اآلن.من توقف عن فعل ذلك فهو المخطيء ولكنها الزالت مشيئ

ٌم, َأْو َكاَلٌم ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة, َأْو (َفَما اْلَعَمُل ِإَذْن َأيََُّها اإِلْخَوُة؟ ُكلَََّما َتْجَتِمُعوَن َمعًا, َسَيُكوُن ِلُكلٍَّ ِمْنُكْم َمْزُموٌر, َأْو َتْعِلي26)

(َفِإَذا َصاَر َتَكلٌَُّم ِبُلَغٍة, َفْلَيَتَكلََِّم اْثَناِن, َأْو َثاَلَثٌة َعَلى اأَلْكَثِر, ُكلَّ ِفي 27َشْيٍء ِبَهَدِف اْلُبْنَياِن ) ِإْعاَلٌن, َأْو َتْرَجَمٌة. َفْلَيِتْم ُكلَُّ 

َل َشْيئًا َأَماَم اْلَجَماَعِة, َبْل َأْن َيَتَحدَََّث ِسّرًا (َوْلُيَتْرِجْم َأَحُدُكْم. َفِإْن َلْم َيُكْن َبْيَنُكْم ُمَتْرِجٌم, َفَعَلى اْلُمَتَكلَِِّم َأالََّ َيُقو28َدْوِرِه )

 َمَع َنْفِسِه َوَمَع اهللِ 

 : 4من هذه الصورة المرسومة هيا لنقرأ الصالة الجماعية التي جائت في أعمال 

تلئين رفعوا جميعا بصوت واحد صالة. هذه أيضا تحمل معنى عن الصالة بالروح, ألنهم كلهم كانوا مم 4في أعمال 

 - 1:  19بالروح ومتكلمين بألسنة. سترى هذا في كالم بولس حيث يقول لمن قابلهم, "أقبلتم الروح القدس ؟" أعمال 

 . لم يكن أمر المليء بالروح القدس أختياريا أو نادرا كما نرى في هذه األيام ولكنه كان شيء ضروري لكل مؤمن.6

  

واحدة فهي كل صلوات األفراد, و قام بتجميعها لنا الروح القدس فعندما يقول الكتاب رفعوا معا صالة بنفس 

 وأعطانا خالصة ماقاله كل الموجودين في ذلك الوقت.

بما فيهم من صلى بألسنة )بصوت مرتفع( وترجمها لنا الروح القدس, وبما فيهم من صلى بالذهن وقام الروح 

  القدس بجمع كل الصلوات.

اعة أو تصوير لكي يكتبوا الصالة ويوزعوا هذه النسخ على الجميع ثم بعد ذلك بدأوا بالطبع لم يكن هناك ماكينات طب

 الصالة. ال لم يحدث ذلك.

ولكن هذه الصالة هي مجمعة من الروح القدس. وعندما نصلي بالروح كجماعة مؤمنين, سنصلي بالطريقة التي هي 

 حسب مشيئة اهلل فنصلي بفكر سليم حسب مشيئة اهلل.

تكلم هنا عن كنيسة سليمة كتابيا وتؤمن بالمليء بالروح القدس والتكلم بألسنة. بال شك ال تسبب مشاكل أ  )بالطبع

 بصالتك بألسنة بصوت مرتفع في الكنائس التي ال تؤمن بهذا األختبار.

ان الرب يريدك و عليك أن تراجع نفسك كثيرا قبل أن تذهب لهذه الكنيسة التي ال تؤمن بهذا األختبار الكتابي. إال إذا ك

 هناك ليستخدمك بطريقة قال لك عليها وليس ألن تأخذ منهم بل لتعطيهم.(
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أخيرا علينا أن نستخدم هذه األلسنة بالطريقة التي تبني الكنيسة طالما أنت في كنيسة وهذا بترجمة األلسنة سواء أنت 

 الذي يعطيك الروح الترجمة أو يعطي شخص آخر هذه القدرة على الترجمة.

 كن شخصيا يمكنك أن تصلي بأالف األلسنة بدون ترجمة ألنها تفيدك أنت.ول

ملحوظة : "موهبة األلسنة" في الكنيسة هي األلسنة التي تترجم بموهبة "ترجمة األلسنة", ولكن ليست األلسنة 

فهم في "الشخصية" التي تترجم في الكنيسة, ولكن الشخص الذي يعطيه الرب موهبة ترجمة األلسنة يستطيع أن ي

 روحه كالهما.

 العودة لقائمة األسئلة  

 . من يقوم بعملية الكالم بألسنة, هل الشخص هو من يبدأ بالتحدث بألسنة ؟ أم الروح ينطق على فم الشخص ؟9

أنت من يتكلم بألسنة وال تتوقع أن يأتي الروح القدس ويضربك على رأسك و يجعلك تتكلم بألسنة أو يحرك لسانك 

 ة رغما عنك. هذا ليس الروح القدس ألن هذا كله غير كتابي.لتتكلم بألسن

أنت من تبدأ التكلم بألسنة وأنت من تتوقف برغبتك. الروح القدس ال يتكلم بألسنة ولكنه يعطيك القدرة على التكلم 

 بألسنة.

وح عليك أن تتوب أنت ال تحتاج لترنم لكي تتحمس )تسخن( ثم بعدها تستطيع أن تصلي بألسنة أو لكي تمتليء بالر -

وترنم .... هذا مع المؤمنين الغير ناضجين والجاهلين بالكلمة, ولكنك أنت ال تحتاج لكل ذلك للدخول لحضور اهلل, ال 

تتوب إحتياطيا, تب فقط حينما يقول لك ضميرك أنك فعلت شيء خطأ وعليك أن تتوب في الحال عندما تخطيء وال 

غرفتك, حافظ على قلب رقيق وحساس , إن قمت بالتوبة فور حدوث الخطأ سوف  تنتظر لليل أو حينما تذهب للصالة في

لن تعاني حينما تصلي أنك تحتاج أن تصمت دقائق ثم تبدأ بالصالة, هذا غير كتابي, ستكون في الروح دائما وجاهزا 

 للصالة دائما, هذا ما يجب أن يكون عليه كل مؤمن.

فقط حين أن يمتألون بالروح أو حينما يشعرون بحضور اهلل. هذا كله غير  الكثيرون يعتقدون أنهم سيتكلمون بألسنة

تعمدت بالروح القدس صار في روحك مركز للكالم تماما مثل الذي في العقل. وهذا المركز   صحيح, بل أنت حينما

ي وقت دون تسخين يأخذ قوته من الروح القدس ويمكنه أن يتكلم بألسنة في أي وقت مثلما تتكلم باللغة العربية في أ

 أو تحضير.

 هي األلسنة وإعالن كلمة اهلل بصوت مرتفع.  الطريقة الكتابية إلعادة المليء بالروح
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ال يقول الكتاب أن الروح القدس يتكلم بألسنة, بل يعطيك القدرة على أن تتكلم أنت بألسنة. الذي يقوم بالكالم هو 

بألسنة كما يقول الكثيرون, وبهذا سوف تنتظر سنينا ولن يحدث أنت لذلك إن إنتظرت كثيرا لكي يتكلم فيك الروح 

 شيء لماذا ؟ ألنك أنت من تقوم بالنطق. الرب منتظرك في حين أنت بسبب عدم المعرفة تنتظر الرب.

َلَما َمَنَحُهُم ...َوَأَخُذوا َيَتَكلََُّموَن )هم الذين يتكلمون وليس الروح القدس(. ِبُلَغاٍت ُأْخَرى, ِمْث  4:  2إقرأ معي أعمال 

 الرَُّوُح َأْن َيْنِطُقوا )هم الذين ينطقون وليس الروح القدس(.

 أنت تبدأ بأن تنطق باإليمان حروف مختلفة واثقا أنها من الروح القدس.

 14:  14كو  1روحك اإلنسانية هي التي تصلي وليس الروح القدس هذا واضح في 

 ُهوَلٍة, َفُروِحي ُتَصلَِّي)لم يقل الروح القدس((َفِإنَِّي ِإْن َصلََّْيُت ِبُلَغٍة َمْج14)

إن المعجزي في األلسنة ليس عملية النطق )التي هي دورك(, بل الكالم نفسه الذي يقال )وهذا دور الروح القدس(. 

 أقصد المعجزة ليس أنك تتكلم بألسنة بل أنك تقول كلمات لها معنى وتفهم لدى اهلل هذيه هي المعجزة.

نة ليست لغة السماء كما يقول البعض, ولكنها لغة روحية, وهي من إحدى اللغات التي على األرض أو ملحوظة: األلس

 ... َلْو ُكْنُت َأَتَكلََُّم ِبُلَغاِت النََّاِس َواْلَماَلِئَكةِ  1  : 13كو  1لغة من لغات المالئكة حسب 

ر أن يقودك الروح لكي تفعل ذلك. هذا دورك, إذا الخالصة عليك بأن تصلي يوميا بألسنة وتمارسها بإرادتك. ال تنتظ

مثلما تقرأ الكتاب وتصلي بالعربي دون أن يقودك الروح القدس لذلك. لن يقتحمك الروح القدس ويجبرك أن تفعل ذلك. 

األمر متوقف عليك, األلسنة موجودة فيك حتى لو كنت توقفت لسنين طويلة فهي الزالت في روحك مثل مركز الكالم 

 لمخ. ينتظر أن تطلق الكلمات ولن ينطق من نفسه.الذي في ا

 العودة لقائمة األسئلة  

 . هل أستطيع التحكم بالتكلم بألسنة ؟ هل أستطيع أن أتوقف أو أبدأ بإرادتي ؟10

نعم يمكنك أن تتحكم في أن تتوقف أو أن تبدأ التكلم بألسنة في أي وقت. هذا عكس ما يؤمن به الكثير من المؤمنين 

 يعرفون الكلمة من جهة هذا األمر حيث يقول البعض " أنا ال أستطيع أن أتحكم في نفسي ..."و أخرون الذين ال

 يتكلمون بألسنة أثناء العظة ويسببون تشويش.

 .32:  14كو  1هذا كله غير كتابي. حيث يقول الكتاب أن أرواح الذين يتكلمون هي خاضعة لهم
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هم. يمكنك أن تخفض صوتك أو أن ترفع صوتك بألسنة. تماما مثل التكلم أي يمكنهم أن يبدأون أو يتوقفون برغبت 

 بلغتك.

 َوَلِكنََّ َمَواِهَب النَُُّبوَءِة ِهَي َخاِضَعٌة أَلْصَحاِبَها 32:  14كو  1 

 العودة لقائمة األسئلة  

 . هل أكون في وعيي عندما أتحدث بألسنة ؟11

 أرواح المتكلمين بألسنة هي خاضعة لهم نعم ستكون في كامل وعيك حيث أن الكتاب يقول أن

 َوَلِكنََّ َمَواِهَب النَُُّبوَءِة ِهَي َخاِضَعٌة أَلْصَحاِبَها 32:  14كو  1 

 لم يأتي في الكتاب أن الروح يسلب وعي أحد. 

ولكن قد يحدث هذا عندما تخضع بكامل رغباتك وقلبك للروح القدس وتصلي بألسنة بكثرة, ويكون الرب يريد أن 

أي لن يحدث إن لم تريد ذلك أن يحدث   ك شيء وهذا يعود للرب وال يحدث إصطناعيا. وهذا سيحدث عندما تخضعيري

إن قاومت الروح فهو لطيف ورقيق ولن يفعل شيء يخيفك. إن كنت تظن ذلك في الرب ستكون لم تعرف الرب ولم 

 لمة اهلل.تنضج في معرفته بعد. عليك معرفة الرب ليس بالتخيل بل بمعرفته من ك

ال تخف من أمور الروح. المؤمنين هم المتمكنين في التعامل مع عالم الروح أفضل وأكثر تمكنا من السحرة وحتى  

األرواح الشريرة نفسها, ألننا نسلك دائما في موكب الرب يسوع اإلنتصاري. والذي يسكن فينا أعظم من الذي في 

ات بدون أن يصغون لروح اآلية. لذلك فهي في عقولهم وليس في العالم. مشكلة المؤمنين أنهم يقرأون هذه اآلي

 قلوبهم. لم يستوعبون معناها الحقيقي.

 عالم الروح هو مجال تحت سيطرة المؤمنين بسبب ما فعله يسوع الممسوح لك.

بولس( ال أنه )  يقول 17 - 16  : 1هل تعلم أنك عندما ولدت ثانية أنت ولدت لتعيش باإليمان باقية حياتك. رومية 

...َفِفيِه َقْد ُأْعِلَن اْلِبرَُّ الََِّذي  17  يستحي بإنجيل الخالص)الخالص بمعانيه الخمس( ويضيف عبارة هامة جدا في عدد

 «.ِباإِليَماِن, َفِباإِليَماِن َيْحَياَأمََّا َمْن َتَبرَََّر »َيْمَنُحُه اهلُل َعَلى َأَساِس اإِليَماِن َوالََِّذي ُيَؤدَِّي ِإَلى اإِليَماِن, َعَلى َحدَِّ َما َقْد ُكِتَب: 

ُموَر اْلَمْنُظوَرَة ...ِإْذ َنْرَفُع َأْنَظاَرَنا َعِن اأُلُموِر اْلَمْنُظوَرِة َوُنَثبَُِّتَها َعَلى اأُلُموِر َغْيِر اْلَمْنُظوَرِة. َفِإنََّ اأُل  18:  4كورونثوس  2

 وَرِة َفِهَي َأَبِديٌََّة.ِإنَََّما ِهَي ِإَلى ِحيٍن؛ َوَأمََّا َغْيُر اْلَمْنُظ

 ...أَلنَََّنا َنْسُلُك ِباإِليَماِن اَل ِباْلِعَياِن. 7:  5كورونثوس  2



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 164 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

األلسنة ستجعلك تدرك وتفهم عالم الروح )الذي ال يرى( وتجعلك تفهم كيف تتعامل فيه وتتسلط عليه. سيصير 

 باإليمان سيكون أسلوب حياتك. الخارق للطبيعي طبيعي في نظرك. وبهذا تسلك )لم يقل تزور( بل تحيا

 العودة لقائمة األسئلة  

 . لماذا لم يصلي الرب يسوع بألسنة ؟12

نبؤة إشعياء   ألن لم يكن الروح قد أرسل إلى العالم. الرب يسوع عمل تحت مسحة العهد القديم, أي لمي تسري عليه

العهد القديم. لم يبدأ العهد الجديد بميالد  كان في أخر  التي تسري علينا في العهد الجديد. الرب يسوع 11:  28

سنة من العهد القديم وبدأ العهد الجديد بذبيحته شخصيا. لم  33الرب يسوع جسديا بل بقيامته لذلك قضى الرب آخر 

يبدأ العهد الجديد بموته ألن الموت هو نصف الفداء, ولكن لم يكن بإمكاننا أن نحصل على الحياة الجديدة إال بعد 

ولنكون أدق بعد صعود المسيح لغسل السماء   ت الرب يسوع من األموات. إذا فالقيامة هي بداية العهد الجديد.قيام

. لذلك الرب يسوع كان يعمل تحت مسحة العهد القديم وليس الجديد. نحن نعمل تحت مسحة العهد  9بدمه, عبرانين 

 الجديد.

به سوف تكون من ضمن العالمات التي ستميزهم هي التكلم ولكن ال تنسى أن الرب بنفسه تكلم عن أن المؤمنين 

عن  14. وأيضا تكلم الروح القدس في جزء كبير في رسالة كورونثوس األولى  16بألسنة, هذا في آخر مرقس 

 األلسنة بكثرة.

 العودة لقائمة األسئلة  

 مر بطريقة خطأ ؟ هناك من يحاربها؟. ماذا عن األمثلة السلبية التي رأيتها في حياتي من أناس يطبقون هذا األ13

 السلبية :  هناك نوعين من األمثلة

 . هناك من يضادها ويحاربها.2     . الذين يطبقون األلسنة بطريقة غير صحيحة.1

أقول لك مهما إن رأيت في حياتك من أمثلة. أتركها وشأنها. إتجه للكتاب المقدس. ال تقف مصدوما. و ال تترك أمر 

أناس ال يعرفون الكلمة. هؤالء الناس ال يدركون ما لهم أو يمارسونها بطريقة غير منظمة أيضا بسبب  األلسنة بسبب

 عدم المعرفة.

نفسك بفقدانك شيء هام جدا له صدى على كل حياتك الروحية هنا على   إن تركت أمر األلسنة وشأنه ستؤذي 

 األرض.
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اربون األلسنة وإتجه للكتاب وإدرس وال تستسلم وال تسكت الكلمة ستجيب أسئلتك. فقط أهرب من هؤالء الذين يح 

هذا الصوت الذي يجعلك تهتم باألمر. هذا هو الروح القدس الذي يؤثر عليك ويقودك برقة لبحث األمر. هل تعلم أن 

الروح يتكلم معك عن هذا مرارا وتكرارا ؟ كيف ؟ عن طريق طرح تساؤالت في روحك وتشعر أنها منك, وتهملها. 

ذا كله ألنه يريدك أن تبحث االمر في الكلمة فهو يتعامل معك بهذه الطريقة متوقعا منك التجاوب معه, وإن وه

 تجاوبت فهو سيكمل شرح األمر وسيجيب عليه من الكلمة.

ولمن رأوا أمثلة خاطئة لتطبيق األلسنة مثل التشويش أثناء اإلجتماعات...إلخ, أنظر للكتاب, ستجد أن هذا حدث في 

سة كورونثوس وقام الروح بتنظيم هذا من خالل التعليم الذي في الرسالة وليس بإنتهارهم وليس بإهمال األمر بل كني

 بتنظيمه.

إن كنت قد صدمت بهذا فتذكر أن هذه الصدمة لن تفيدك. ستظل في مكانك لو فعلت ذلك, لذلك قم لنفسك  

 وإدرس الكتاب.

بدون موظف, ووضعت النقود في الماكينة متوقعا أن أحصل على يوما وقفت لقطع تذكرة قطار وكانت ماكينة 

التذكرة من المكان التي إعتدت أن أخذها منه. ولكن ما حدث أن النقود عادت ولم تقبلها الماكينة وهذا ربما أن 

م األموال ليست صالحة. ولكنني قمت بوضع قطعة نقود غيرها ولم تقبلها الماكينة. حدث ذلك لمدة ثالث مرات. ل

 أصدم ولم ألغي فكرة العودة للمنزل. ولكنني حاولت وحاولت. إلى أن نجحت. وحصلت على التذكرة.

 لو كنت صدمت من أول مرة أو ثاني مرة لما كنت رجعت منزلي ولكنت ظللت في البرد القارس أقضي الليل في العراء.

التساؤالت من الكتاب المقدس وال  هناك من يصدمون ويستسلمون بسهولة وهذا سؤذيهم ولن يؤذي غيرهم. واجه

تهرب بسبب أنك تريد أن تتفادى الحديث عن األلسنة بسبب صدمتك, واجه األسئلة وإبحث كلمة اهلل بنفسك, ال تصدم. 

 وإن طلبت من الرب أن يجيبك من خالل كلمته سيجيبك.

 العودة لقائمة األسئلة 

منها لم يذكر أنهم تكلموا بألسنة. هل  3الرسل, ولكن في مرات في أعمال  5. لقد ذكرت المليء بالروح القدس 14

 هذا يعني أن األلسنة ليست في كل مرة يحدث فيها إختبار المليء؟

 قبل أن أجيب أريد أن أوجه إنتباهك على شيء هام:

النص في قرائتنا للكتاب المقدس ضروري علينا أن نعرف هدف الكتابة الذي يقصده الروح في كل مرة. فالروح يجعل 

 يتماشى مع الهدف , ويجعل سرد الحدث يخدم الهدف.
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مثال في األناجيل نجد ان الروح يسرد حدث في مكان في أحد األناجيل ولكن لم يسرده في إنجيل آخر. هل هذا ينفي  

 حدوثه ؟؟؟ !!!!بالطبع ال, ولكن الهدف هو الذي جعل سرد الحدث مقيد في الهدف الذي كتب من أجله. كذلك هنا في

 األلسنة. كون أن األلسنة لم تذكر فهذا ليس نفيا, بل هناك هدف والروح يسرده بهذه الطريقة لكي يخدم الهدف.

مرات,و كان دائما يذكر معها أنهم تكلموا بألسنة في  5لقد ذكر إختبار المليء بالروح القدس في أعمال الرسل  

 لم يذكر )ولكن لم ينفي(: منها  3نفس الوقت. ولكن يوجد 

 يوم الخمسين, تكلموا بألسنة.  13 - 1:  2أعمال   أ.   

الكتاب  لم يذكر  أهل السامرة الذين كانوا قد إختبروا الميالد الثاني وتعمدوا بالماء, 17 - 4  : 8أعمال   ب.    

األحداث  لذكر  المقدس أنهم تكلموا بألسنة ولكن لم ينفي هذا. وهذا ألن الروح هنا موجها تركيزه و مجرى حديثه

 التي جرت مثل سيمون الساحر لكي نعرف ما حدث مع سيمون.

إختبار بولس الرسول )شاول(, قال له حننيا أيها األخ شاول )أخ = مؤمن( جئت ألصلي لك لكي   19 - 17:  9ج. أعمال    

لحقيقة أنه الروح تبصر ولكي تمتليء بالروح, لم يذكر الكتاب المقدس أنه تكلم بألسنة ولكن لم ينفي هذا. وفي ا

 . بال شك فهي بدأت يوم ما صلى له حننيا.18  : 14كورونثوس  1ذكر أنه يتكلم بألسنة في 

 أهل كرنيليوس, كلهم تكلموا بألسنة. 48 - 44  : 10أعمال   د.     

 أهل أفسس, وتكلموا بألسنة كلهم. 7 - 1:  19أعمال   هـ.   

تكلموا  80تكلموا بألسنة لم يقل الكتاب  -شخص 120  وكانوا- 2عمال في أ  يكفي أن كل الذين كانوا في العلية

 لم يتكلموا!!! بل قال الكل تكلم بألسنة, 40فقط و

 يتكلموا بل قال الكطل تكلم.  لم 3تكلموا و 9تكلموا بألسنة لم يقل  19وأيضا كل األفسسيين في أعمال 

الروح القدس بالروح يتكلم بألسنة, هذا ينم عن عدم المعرفة من ينتظرون أن يروا إثباتات ليروا هل كل من المليء ب 

 بفوائد األلسنة. ألنه لو درسوا ما هي فوائد األلسنة لما أدركوا أنه مهمة لكل مؤمن.
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 الملء المتكرر بالروح القدس ما هو الملء المتكرر وكيف تختبره وكيف تكون في الروح

يوميا أن تشحن روحك من الروح القدس الذي سكن فيك بسبب الملء قد تكون ممتلئا بالروح اآلن ولكنك تحتاج 

بالروح... قد تكون عشت فترة رائعة من حياتك كنت فيها منتعشا روحيا بعد أن إمتألت بالروح ولكنك لم تستمر فيها, 

 أو بدأت تخدم بطريقة فعالة ولكنك لم تستمر حارا كما كنت في البداية...

لمعرفة أو المعرفة الخطأ. رغم أن هذا غاية في األهمية وهو سر نجاح يسوع في خدمته ال تيأس هذا سببه نقص ا  

ولكن عندما تعرف كيف تختبره, سيسهل عليك أن تفعله.... مثل الخالص فهو أعظم معجزة ولكنه سهل الحصول 

 عليه واألستفادة منه.

وليس بها أي جفاف. ولو لم يكن يريد ذلك, لما كان قد إليك هذا الخبر السار , اهلل يريدك أن تحيا حياة دائمة اإلنتعاش 

أخبرنا في كلمته عن الكيفية. . لكنه أخبرنا,  لذلك فهو يريد أن يمنحنا هذا . ولكن. الجزء الباقي هو مسئوليتك 

 أنت...وهي  أن تعرف   أو المعرفة.

 سأتكلم في هذه المقالة عن :  

 . ماذا يقصد بإعادة الملء ؟1

 ليء بالروح؟. وكيف تمت2

 . وكيف تكون في الروح دائما؟3

 قبل أن أبدأ في ذلك سألمح عن ما أهمية أن تمتليء بالروح دائما  أو)الملء المتكرر(؟

 ماهي أهمية أن تمتليء بالروح دائما )الملء المتكرر(؟

م ثمين البد أن تعرفه عن كإجابة لهذا السؤال إليك الفقرات اآلتية المقتبسة من كتاب  أرواح اهلل السبع ألن فيه كال

 ضرورة الملء بالروح دائما :

>> ...يمكنك أن تفهم أن الروح القدس يستطيع أن يعمل في حياتك بمقدار أعظم وتستطيع أن تكتشف أنك مشترك 

مع اهلل في طبيعته أي) لديك الطبيعة اإللهية(. و بذلك ستعمل أرواح اهلل السبع كلها في حياتك, وبذلك سيختفي كل 

تشويش وتخبط. ستكون متوازنًا. ستكون مملوءًا بالقوة بروح الرب و روح القدرة.  ستكون أيضًا مملوءًا بالكلمة 

بسبب روح الحكمة, روح المعرفة, روح الفهم, وروح المشورة. بعد ذلك,) روح مخافة الرب( سيحيط هذه األرواح 

 ة في حياتك...<<بالتواضع. فلن تكون منتفخًا لوفرة القوة واإلعالن الواضح
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فيمكنك أن تقرأ عن كل روح بإستفاضة وتعرف كم ستكون حياتك مباركة حينما تعيش حياة فيها الروح القدس 

نشط بأرواحه السبع......... لكنني هنا أتكلم عن  ماهو أو كيف تمتليء بالروح بطريقة متكررة بعد أن إمتألت بالروح 

ركات الملء بالروح.. لذلك إن أردت أن تعرف أكثر عن مدي األهمية فيمكنك قبال. لذا فلن أستفيض في شرح أهمية و ب

 ذلك بان تقرأ كتاب أرواح اهلل السبع.

 . ما معنى إعادة الملء ؟1

أول كل شيء أريد أن أهدم النظريات والظنون السائدة في عقول المؤمنين بسبب التعاليم الغير دقيقة التي تتوقف 

النظريات مثل "أننا نخرج وندخل لحضور اهلل"  أو  "الروح يذهب ويأتي" .... هذا  --كلمة اهللعلى اإلختبارات وليس على 

 كله غير صحيح وغير كتابي.

 أيام في اإلسبوع. 7ساعة  24أنت ال تخرج وتدخل الي محضر اهلل. بل أنت فيه دائما 

 أيام في اإلسبوع. 7ساعة  24الروح ال يذهب ويأتي لكنك أنت فيه وهو فيك 

 ما عليك ااّل إدراك ذلك باإليمان. عليك أن تعي ذلك باإليمان. سأشرح اآلن كيف أنه يأتي باإليمان؟؟. 

من ال يسلك باإليمان.. أو يسلك باإليمان في المواسم فقط .ثم يعود ويسلك بالعيان فسيقول خطأ أنه يخرج من حضور 

 اهلل ويدخله أو الروح يحل عليه ويذهب.

 آخر غير السلوك باإليمان للتمتع بهذا الحضور الذي أنت فيه. ألنه ال يوجد طريق

 لذلك ال تتعب نفسك و تجرب طرق أخرى غير كتابية. لكن خذ الكلمة كما هي وإهتم بها. 

 ستجد مؤمنون يصلون ويرنمون هكذا : " أرسل قوتك اآلن...أو ندخل حضورك..."

 حضورك لكن عن وجهك ال تطلقنا"أو يصلون في أخر اإلجتماع ويقولون : " إن ذهبنا عن 

بال شك الذين ال يعرفون الكلمة ويسمعون مثل هذه الصلوات سيشعرون ان اهلل موجود في القاعة فقط وقد تركوه 

 وخرجوا لشئون حياتهم. هل تعلم أن هذا كله خطأ كتابيا وخطير على حياة المؤمنين؟

حيث كان بولس يكلم الوثنيين وكان يتكلم   28:   17عمال هيا بنا نفتش في  الكلمة الحقيقة... يقول الكتاب في أ

 عن اهلل و المولودين منه ليبّين لهؤالء الوثنيين ما أروع الحياة مع يسوع:

 (أَلنَََّنا فيه َنْحَيا َوَنَتَحرََُّك َوُنوَجُد, َأْو َكَما َقاَل َبْعُض ُشَعَراِئُكْم: َنْحُن َأْيضًا ُذرَِّيََُّتُه28)
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آلن... أنت في حضوره اآلن.. أنت ولدت لتكون فيه . وليس هذا فقط بل أيضا اهلل فيك اآلن. فلو كنت اذن أنت فيه ا 

 ممتلئا بالروح فهو ليس فقط معك بل فيك.

 19:  6كورنثوس  1

 ِمَن اهللِ  َأَما َتْعَلُموَن َأنََّ َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِللرَُّوِح اْلُقُدِس السََّاِكِن ِفيُكْم َوالََِّذي ُهَو َلُكمْ 

جاءت خطأ كلمة "به" في معظم الترجمات العربية للكتاب , فأتت كاآلتي : "ألننا به نحيا ونتحرك  28:   17في أعمال 

 ونوجد..." وهذا ليس المعني الحرفي في اليوناني.  فهي في األصل اليوناني : " ألننا فيه نحيا ونتحرك ونوجد..."

ونحن ذريته أيضا....نسل اهلل...نحمل في أرواحنا كل جينات اهلل الوراثية أي طبيعة هذا خبر سار... وليس هذا فقط بل  

 اهلل نفسها. هللويا.

وتستيقظ ... أنت  -وتنام -وتعمل وتذاكر -وتذهب لقضاء مصالحك -وفيه تتحرك -وتعيش -أنت في حضور اهلل تحيا 

 وإلى هذا المكان أي حضوره.موجود فيه اآلن. عندما ولدت من اهلل أنت ولدت في هذا المكان 

 هذا مثلما أقول لك أن األسماك في الماء تحيا وتتحرك وموجودة أيضا في الماء ألنها ولدت في الماء.

قد تكون هذه الحقيقة غائبة عن الكثيرين من المؤمنين وهذا ما أدى بهم إلى أن يعيشوا حياة مملوءة بالفراغ وعدم 

بهم الي أن يصلوا صلوات خاطئة تستهلك وقتهم  من أجل أمور  هم  الفاعلية في حياتهم وخدمتهم وأدى 

 أنفسهم فيها و هم يمتلكونها.

 -كما أنك أحيانا تصلي بكلمات أخرى أيضا  فتقول لآلب :

 )أرسل ابنك ليخلصني...إرسل إلّي كلمتك ألعرف كذا وكذا...إنزع أمراضي(

تابية. فلو كانت لديك معرفة كتابية صحيحة وحساس لروحك هذه الصلوات غير مثمرة وال فائدة منها ألنها غير ك 

سنة ... لقد أرسل اآلب كلمته... لقد حمل يسوع  2000ألجابك الروح القدس وقال لروحك : " لقد أرسل اآلب إبنه من 

 أمراضك على جسده... فقط إستقبل هذا الذي لك"

ألن اهلل خلصه, بل المشكلة في الخاطيء نفسه, فاهلل  دائما أقول , الخاطيء مشكلته ليست في اهلل الذي لم يخلصه ,

فعل كل شيء ليخلصه,لذلك فعلى الخاطيء أن يقبل ما فعله يسوع. مشكلته هي عدم اإلستقبال.. لو أّجل إستقبال 

 سنة يوم. ألن األمر في يده وليس في يد اهلل. 2000المسيح يوم , فقد أّخر اإلستفادة من الخالص الذي تم من 

 في حضور اهلل  والشفاء  و الحل لكل مشاكله.كذلك 
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 قد تتساءل أنا ممتليء )أو ممتلئة( بالروح فماذا ينقصني إذا ؟ ماذا تقصد بالملء المتكرر ؟  ما هو الملء المتكرر ؟

الملء المتكرر هو ليس أن الروح يأتي ويذهب و ليس  هو أنك  تدخل و تخرج من حضوره , ولكنه إدراك لحضور اهلل  

 ك و إدراك أنك أنت في حضوره. وهذا اإلدراك يأتي باإليمان.في

 , يقول بولس للمؤمنين هناك : 19-16:  3في أفسس    

اِن َوَأْن َيسُكَن الَمِسيُح ِفي ُقُلوِبُكْم ِباإليَم 17َوَأسَأُلُه, َحَسَب ِغَناُه الَمِجيِد, َأْن ُيَقوََِّيُكْم ِبِشدٍََّة ِمَن الدََّاِخِل ِبُروِحِه.  16" 

ِلَكي َتُكوَن َلُكْم َوِلُكلَِّ الُمؤِمِنيَن الُقدَرُة َعَلى اسِتيَعاِب َمَحبََِّة الَمِسيِح  18َبيَنَما َتَتَرسََُّخ ُجُذوُرُكْم َوُأُسُسُكْم ِفي الَمَحبََِّة. 

َر َما ُيمِكُنُكْم ِمْن َمَحبََِّة الَمِسيِح الََِّتي َتُفوُق ُكلََّ َوأَصلَِّي َأْن َتعِرُفوا َقد 19ِفي ُكلَِّ َأبَعاِدَها: َعرَضًا َوُطواًل َوُعُلوًََّا َوُعمَقًا. 

 َمعِرَفٍة, ِلَكي َتمَتِلُئوا ِباهلِل ِفي ُكلَِّ ِملِئِه."

 هل ترى أن اإليمان هو المفتاح للتمتع بحضور اهلل الذي أنت فيه اآلن؟

ود إلى هذا الفيض الذي ظننت أنك فقدته , أي الحقيقة الرائعة والتي ستغير حياتك وتجعلك تع -سأشرح لك هذا الحق  

 و إن لم تكن قد ذقته قبال فها هو إليك المفتاح اإليمان.

 ماذا تعني باإليمان ؟ وأؤمن بماذا ؟ 

 2 - 1:  5رومية 

(َوِبِه َأْيضًا َتمََّ َلَنا الدَُُّخوُل 2َع اْلَمِسيِح. )(َفِبَما َأنَََّنا َقْد َتَبرََّْرَنا َعَلى َأَساِس اإِليَماِن, ِصْرَنا ِفي َساَلٍم َمَع اهلِل ِبَربََِّنا َيُسو1)

  اهلِل.ِباإِليَماِن ِإَلى َهِذِه النَِّْعَمِة الََِّتي ُنِقيُم ِفيَها اآلَن؛ َوَنْحُن َنْفَتِخُر ِبَرَجاِئَنا ِفي التَََّمتَُِّع ِبَمْجِد

,  وتخيل أنني أقول لك أدخل الغرفة فكر معي كيف تدخل مكان أنت موجود فيه بالفعل؟؟. قد تكون في غرفة اآلن

 التي أنت جالس فيها اآلن. أليس هذا غريبا؟؟؟

)بال شك الكتاب يتكلم ولكن  عندما  تقرأه لن تفهم ما يعنيه. إال إذا درست الكلمة وبمساعدة الروح القدس وكان 

في دراسة الكلمة. حتى لديك أساس كتابي صحيح سابق. عندئذ ستستطيع فهم آيات قد عجز عن فهمها السطحيون 

ولو كانوا خدام أو علماء في الكتاب. ففسروها برأيهم الخاص)فلسفة( وليس برأي اهلل . لهذا السبب يقول الرب 

َمْن َلُه ُأُذَناِن ِللسََّْمِع, َفْلَيْسَمْع! "... كلمة "يسمع"  23:  4يسوع "من له أذنان للسمع فليفطن ويفهم ما أقوله.  مرقس 

 اليوناني: يفطن(األخيرة في 

 أليس غريبا أن تدخل مكانا أنت موجود فيه اآلن!!! 2:  5لنعود لـ رومية 
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هذا ما أقصده باإليمان. أن تدرك المكان الذي أنت فيه. الحظ أننا مقيمون في النعمة * أي نحن بها وفيها. ولكن لكي 

 ة ومشاعرك بأنك فيها.نستفيد بها فهذا يأتي باإليمان أي باإلدراك الذي يفوق الحواس الخمس

اآلن يوجد  بخار ماء حولك وأنت تتنفسه. ولكنك لن تراه إال إذا أتيت بسطح بارد فيتكثف عليه هذا البخار. من أين جاء؟ 

 ليس من بعيد بل من ذات الغرفة التي أنت فيها مقيم.

" والتي يضاف عليها  " ما   Charisكلمة نعمة ال تعني خالص كما يظن الكثيرون. كلمة نعمة في اليوناني" كاريس 

ma  فتصير  "كاريسما  "Charisma .والتي تعني مسحة " 

فكلمة نعمة هي المقطع األول من كلمة مسحة. إذا النعمة هي مسحة اهلل أي قوة اهلل إلحداث التغيير ولجعلك تمتد  

 وتزدهر في كل جوانب حياتك.

 ل بها )أي نستفيد بها( هي اإليمان.إذا نحن مقيمون في هذه النعمة والطريقة التي  ندخ

اإليمان هو إدراك وإستقبال الحقيقة التي قد ال تكون معلنة وظاهرة للحواس الخمسة والسلوك باإلقتناع على أساس 

أنها حقيقة واقعية ال جدل فيها. اإليمان هو اإلقتناع بوجودك في حضور اهلل ووجوده فيك اآلن. اإليمان يجعلك ترى 

ان هو تجاوب روحك مع كلمة اهلل التي تتكلم عن أمور غير مرئية ولكنها موجودة وحقيقية أكثرمن األمور فتنال. اإليم

 الموجودة في العيان. ال تنسى أن العيان جاء من الروح وليس العكس

ْقِدُر اْلَعاَلُم َأْن َيَقبَََّلُه أَلنََُّه اَل َوُهَو ُروُح اْلَحقَِّ, الََِّذي اَل َي 17:  14إليك قانون هام:  لن تنال إن لم ترى الغير مرئي . يوحنا 

 َيَراُه َواَل َيْعِرُفُه, َوَأمََّا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه أَلنََُّه ِفي َوَسِطُكْم, َوَسَيُكوُن ِفي َداِخِلُكمْ 

 هل تفهم ما يقصده يسوع ؟ هو يقول أن الطريقة التي بها تقدر أن تنال )تقبل( هي أن ترى الغير مرئي.

يف ترى ؟ من خالل الكلمة. سترى بها ما ال تستطيع الحواس أن تراه أو تدركه. سترى بالكلمة أنك في حضور اهلل و ك

أن اهلل حاضر فيك و ساكن فيك. أنت ملبوس ومسكون بالروح القدس و ساكن في الروح القدس. أنت فيه تحيا 

قول لك هذه الحقيقة. لذلك أنت تحتاج أن تتأمل وتتحرك وتوجد. حواسك لن تقول لك ذلك. الكلمة فقط هي التي ست

 في الكلمة.

ما عليك هو فقط أن تتجاوب مع هذه الكلمة بروحك . أنظر إليها بعينيك الروحية. إستوعب وإدرك هذا بروحك. إسرح 

 و تأمل فيها وإعلنها بفمك, فتتوغل فيك.

َنا ِإنَََّما َنْعُبُد ِبُروِح اهلِل َوَنْفَتِخُر ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع, َواَل ... أَلنََّ 3:  3ال تعتمد على حواسك في إدراك حضور اهلل. فيلبي 

 َنْعَتِمُد َعَلى اْلَجَسِد,... )الجسد : أي الحواس الخمسة(
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 إذا سألخص معنى أنك تعيد الملء بعد ما إمتألت بالروح:

ون ألنهم ولدوا في اهلل في المسيح  ولكن أنت تسكن في الروح منذ أن ولدت من اهلل.. كل المولودين من اهلل ممسوح

َوالََِّذي َقْد َمَسَحَنا, ِإنَََّما ُهَو اهلُل . أنت  21:  1كورونثوس  2ليس الكل مستفيد ألنه ال يعلم ولم يمتليء من الروح  

محاط به وفيه تسكن. وجسدك صار مؤهال لسكنى الروح القدس. و لقد سكن فيك الروح القدس عندما إختبرت 

 ء بالروح.المل

الملء المتكرر هو اإلستفادة والتعاون مع الروح القدس الذي أنت فيه وهو فيك وبمعني آخر هو إعادة شحن روحك. 

 وتنشيطها.

 مثلما تضع ماء في إناء وتضع اإلناء فوق النار ليغلي. نفس الماء هذا قد يكون في نفس اإلناء ولكنه بارد.

 لم تضيف عليه, ولكن الفرق بين الحالتين هو السخونة و البرودة.أنت في الحالتين لم تنقص من الماء و 

 ِلَهَذا السَََّبِب ُأَنبَُِّهَك َأْن ُتْلِهَب َناَر َمْوِهَبِة اهلِل الََِّتي ِفيَك ... 6:  1تيمو ثاوس  2

تضيف أو  تنقص  المنطاد الذي هو عبارة عن بالون من الغاز وهذا الغاز يسخن فيجعل ذرات الغاز تتمدد فيطير , أنت ال

 الغاز لكي يطير هذا المنطاد ولكنك  فقط تسخنه.

ِلَهَذا السَََّبِب ُأَنبَُِّهَك َأْن ُتْلِهَب َناَر َمْوِهَبِة اهلِل الََِّتي  6:  1تيمو ثاوس  2بولس إستخدم كلمة قوية جدا في اليونانية في    

 ِفيَك ...

 قم بتقليب الذي في اإلناء أو إضرم فكلمة تلهب تأتي في اليوناني : أنفخ في الفحم ,أو 

 الحظ بولس قال : إفعل أنت شيء                              

ولم يقل : " ...صلي لكي يمألك اهلل بروحه...أو أدخل لحضور اهلل أو  صلي لكي يأتي عليك الرب بروحه..." ألن هذا 

 كله غير ُمجدي.

نظر تيموثاوس على ما يمتلكه في داخله وماذا يفعل معه وبه.  بل بولس فعل شيء مضمون النتائج وهو أنه وجه 

 هللويا. أنت في داخلك الروح القدس.

 إلى أن تضرم ما بداخلك فأنت مثل من في داخله أسد نائم. لو أضرمته لصارت حياتك كما يريدها اهلل. 
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" أي  Dunamisاُلوَن اْلُقوَََّة )كلمة قوة في اليوناني : "ديوناميس َوَلِكْن ِحيَنَما َيُحلَُّ الرَُّوُح اْلُقُدُس َعَلْيُكْم َتَن 8:  1أعمال  

قوة اهلل التي تمد من الداخل. أي الروح القدس سيحقن قوة في أرواحنا. أنت نلت الروح في داخلك ولن تناله ثانيا منذ أن 

 إمتألت بالروح.

 وا اْلَحيََّاِت ...َوَها َأَنا َقْد َأْعَطْيُتُكْم ُسْلَطًة ِلَتُدوُس 19:  10لوقا  

" أي قوة اهلل ممتدة من الخارج. ألنهم لم يكونوا  Exousiaكلمة سلطة تأتي في اليوناني بمعنى " إكساوسيا  

 مولودين ثانية ولم يكن الروح ساكنا فيهم.

 عندما تكون وصلة الكهرباء الموصلة لمنزلك آتية من محطة الكهرباء التي تبعد عنك كيلومترات فان إمدادك

بالكهرباء سيأتيك من الخارج.ولكن سيكون هناك فرق حينما تكون محطة الكهرباء ذاتها في داخل منزلك. بهذا 

 يكون إمداد الكهرباء من الداخل. أوووه...  هللويا. أه, لو أدركت و عرفت ما يعنيه هذا.

ك محطة الكهرباء ذاتها. أنت في داخلك أن القوة  تمدنا من داخلنا. هللويا. أنت في داخل 8:  1نحن ينطبق علينا أعمال 

قوة اهلل ذاتها. نفس القوة التي سلك بها يسوع على األرض. أنت في داخلك مصدر الطاقة كله. لذلك يمكنك أن 

 تعمل أعمال يسوع.

أنظر لما صلى بولس من أجل تقوية المؤمنون لم يقل : " إرسل يارب قوة ..." بل قال قويهم في أرواحهم في  

ِلَكْي َيْمَنَحُكْم, َوْفقًا ِلِغَنى َمْجِدِه, َأْن ُيِمدََّ الرَُّوُح الِكَياَن الدََّاِخِليََّ ِفي ُكلٍَّ ِمْنُكْم ِباْلُقوََِّة  16:  3بالقدرة. أفسس  داخلهم

 اْلُمَؤيََِّدةِ 

 يِإنَِّي َأْسَتِطيُع ُكلََّ َشْيٍء, ِفي اْلَمِسيِح الََِّذي ُيَقوَِّينِ  13:  4ويقول عن نفسه فيلبي  

 ال تنسى أن المسيح = المسحة في اليوناني. 

هذه اآلية تأتي  في ترجمة أخرى :  أنا في داخلي القوة الكافية لمواجهة أي موقف ألن الروح القدس في داخلي   

 يحقن قوة في روحي ويزودني بالقوة. هللويا

 ِبُكلَِّ َما َنْحَتاُج ِإَلْيِه ِفي اْلَحَياِة الرَُّوِحيََِّة اْلُمتََِّصَفِة ِبالتََّْقَوى ِإنََّ اهلَل, ِبُقْدَرِتِه اإِلَلِهيََِّة, َقْد َزوَََّدَنا 3:  1بطرس  2 

لقد زودنا بالماضي هللويا. بدال من أن تقول له : "قويني يارب" , قل : " أشكرك ألنني مزود بكل ... بكل شيء أحتاجه  

 ألعيش حياة روحية وجسدية رائعة".
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لتوقفوا عن طلب الصالة من الخادم فالن أو فالن  وسيبدأون في إنجاز أمورهم بأنفسهم. لو عرف المؤمنون ذلك      

ويعتمدون على أنفسهم ألنهم قادرون. ألن الروح الذي فيهم أعظم من أي شيء في هذا العالم وأنه يوجد في 

طأ ولكن هناك أفضل من داخلهم كل ما يحتاجون إليه ليعيشوا أعلى وأسمى حياة على األرض. صالة األخرين ليست خ

 ذلك ألن البشر قد يخذلوك في أوقات من حياتك. فلن يساعدك أحدا غير نفسك.

 منذ البدء كان اهلل هو الذي يبحث عن حضور اإلنسان وليس اإلنسان من يبحث عن حضور اهلل. 

 « َأْيَن َأْنَت؟»َفَناَدى الرََّبَُّ اإِلَلُه آَدَم:   9:  3تكوين  

ا لك, ولكنها الحقيقة. اهلل يبحث عن عالقة معك, مع روحك. اهلل طالب ومشتاق إلى ذلك. فهو طالب هذا قد يبدو غريب

  24 - 23:  4أي الحق...يوحنا  -المعرفة -مثل هؤالء الذين يعبدون بالحقيقية أي بأرواحهم وفي ضوء الحقيقة 

ُدوَن الصََّاِدُقوَن اآلَب ِبالرَُّوِح َوِباْلَحقَِّ. أَلنََّ اآلَب َيْبَتِغي ِمْثَل هُؤاَلِء اْلَعاِبِديَن َفَسَتْأِتي َساَعٌة, اَل َبْل ِهَي اآلَن, ِحيَن َيْعُبُد اْلَعاِب

 « (اهلُل ُروٌح, َفِلذِلَك اَلُبدََّ ِلَعاِبِديِه ِمْن َأْن َيْعُبُدوُه ِبالرَُّوِح َوِباْلَحق24َِّ)

حل عليك ويمألك أو كي ينعم عليك بمجده )أتكلم عن من إنني واثق أن هذا سيجدد ذهنك , فبدال من أن تترجى الرب لي

قد إختبروا الملء قبال وليس المولودين ثانية فقط(  ستجد نفسك في هذه النعمة مقيم, فقط عليك أن تستمتع بها بأن 

 تدركها باإليمان. 

 إذا الملء بالروح ليس أن الروح يزيد أو ينقص فيك , ال بل ينشط أو يصمت فيك. 

لي الروح القدس ال ينام في داخلي. نعم هو ال ينام ولكن العيب ليس فيه بل في اإلنسان. مثلما كان يسوع قد تقول 

مستعدا لفعل المعجزات لكنه لم يبدأها. بل عندما أتى إليه الناس بإيمان أخذوا ونالوا المعجزة. فاألمر متوقف عليهم 

ه و اإليمان به. والدليل أنه لم يقدر أن يشفي المرضى لعدم رغم أنه قادر أن يشفيهم . ولكن دورهم هو اإلتيان إلي

 إيمان الناس في كفرناحوم. 

مشكلة المؤمنون أنهم يخلطون بين دورهم وبين دور اهلل في حياتهم فيمضون أعمارهم سدى دون اإلستمتاع بما 

 كانوا يمتلكونه.

 .كيف تمتليء بالروح كل يوم؟2 

(ُمَحدَِِّثيَن َبْعُضُكْم َبْعضًا 19ُروا ِباْلَخْمِر, َفِفيَها اْلَخاَلَعُة, َوِإنَََّما اْمَتِلُئوا ِبالرَُّوِح )(اَل َتْسَك18)  21 - 18:  5أفسس 

َلى ُكلَِّ َشْيٍء ِللِه (َراِفِعيَن الشَُّْكَر ُكلََّ ِحيٍن َوَع20ِبَمَزاِميَر َوَتَساِبيَح َوَأَناِشيَد ُروِحيٍََّة, ُمَرنَِِّميَن َوُمَرتَِِّليَن ِبُقُلوِبُكْم ِللرََّبَِّ )

 (َخاِضِعيَن َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِفي َمَخاَفِة اْلَمِسيِح.21َواآلِب, ِباْسِم َربََِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح )
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 فقط بدون ربطه بما بعده. وبهذا يخسرون معرفة كيف يمتلئون بالروح. 18كثيرون يقرأون ويحفظون عدد 

 1" فهي ليست مثل Heautouيكلم ذاته ففي اليوناني تأتي "هيوتو  فتأتي كلمة مكلمين أنفسكم أي كل واحد

 عن الكالم بمزامير وتعليم  بعضنا إلى البعض أي مؤمن آلخر . 26:  14كورونثوس 

يتكلم عن كالم الشخص لنفسه وليس لآلخر. حتى ولو اللغة العربية غير واضحة فاليوناني   18:  5لكن في أفسس 

 سينزع كل تخمين.

يقول بأن ترنم وتسبح بالروح أي بألسنة. وأن ترنم في روحك و في قلبك و تقول  19ف تمتليء بالروح في عدد إذا كي

 كلمات وإعترافات إيمان عن نفسك. هذه هي الطريقة الكتابية.

 إذا التأمل في الكلمة عن الروح الذي فيك والذي انت فيه. وأن تعلنها بلسانك. وأن ترنم بالروح.

ي اليوناني : تأتي بمعنى  أنك ترى أشياء تشكر اهلل عليها . تبدأ بتخيل ما قرأته في الكلمة وتبدأ تنظر كلمة عبادة ف

بها وفيها . خيالك ليس سيء حتى ولو علّم عنه الوعاظ بطريقة سلبية ولكنه ضمن خليقة اهلل فيك لتستخدمه بطريقة 

 صحيحة.

 ورة عينها التي تتخيلها.خيالك هو التلفاز الذي تشاهده فتتغير إلى تلك الص

 وهذه الصور هي من الروح ألن الكتاب يقول أن هذه الصور هي من الرب الذي هو روح.

 ِإَلى َمْجٍدَوَنْحُن َجِميعًا ِفيَما َنْنُظُر ِإَلى َمْجِد الرََّبَِّ ِبُوُجوٍه َكاْلِمْرآِة اَل ِحَجاَب َعَلْيَها, َنَتَجلََّى ِمْن َمْجٍد   18:  3كورونثوس  2

 ِلُنَشاِبَه الصَُّوَرَة اْلَواِحَدَة َعْيَنَها, َوَذِلَك من الرََّبَِّ الرَُّوِح.

 الحظ نحن جميعا , أي أنت من ضمن هؤالء, ننظر إلى مجد الرب بوجه مكشوف أي بدون عوائق.

أو أن توقف هنا والحظ معي : أن هذا الشاهد يعني أن ما يأتيك من أفكار بأنك ال تنظر لمجد الرب بوجه مكشوف 

هناك عائق بينك وبين اهلل, ليس صحيح؟ فهو كذب إبليس. ألنه لم يقل ماعدا في اآلية لكنه قال جميعنا. إستغل إبليس 

عدم معرفتك بهذا و خدعك لكن قم وإنتفض وإعلن : " أنا بار أنا بر اهلل أنا غير مذنب أنا بأنظر لمجد الرب بوجه 

صور اإليجابية التي كانت تأتيني وكنت أرفضها معتقدا انها غير حقيقية مكشوف ومن غير قناع وبدون عائق. وهذه ال

, هي من الروح. لذلك انا أختار أن أرى نفسي على حقيقتها . أنا في حضور اهلل فأنا ممسوح وبار وبر اهلل وفي داخلي 

 حياة اهلل. أنا ال أسلك بمشاعري. بل بروحي...."
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بينك وبين الرب. هل تعلم لماذا ؟ ألنك صدقت أكاذيب بدال من أن تصدق  قد تقول أنك تشعر أو تشعري بعازل فعال

 الكلمة.

اإلكذوبة بأن هناك عائق بينك وبين اهلل كانت مجرد فكرة قد عرضها إبليس عليك. ولكنك بسبب عدم معرفتك 

 صدقتها ومنذ أنك صدقتها صارت حقيقة.ثم أنت جعلتها حقيقة بإيمانك.

يقول كل شيء طاهر للطاهرين وكل شيء نجس للنجسين. ماذا يعني ذلك؟ أنهم حقا  الكتاب   15:  1في تيطس 

جعلوها كذلك بغض النظر عن ما هي... كيف ؟ بإيمانهم أنها طاهرة أو نجسة. لم يقل "كل شيء يبدو طاهر 

نه بذلك. إيمانه للطاهرين", بل قال "صار طاهر" .  ولم يقل "يبدو نجس للنجسين" بل يقول أنه "صار نجس" بسبب إيما

 جعل من اإلكذوبة الغير حقيقية جعل منها حقيقة.

 لذلك فأنت ألنك أمنت صرت فعال في عزلة. أنت الذي فعلتها بإيمانك.

قد تقول خطاياي صارت فاصلة بيني وبين اهلل. هذا في العهد القديم. ال أعني بأن اهلل يحب الخطيئة اآلن بل أعني أنه 

 وهذا ستفهمه بأن تقرأ عن مواضيع البر من على الموقع.تعامل مع الخطيئة اآلن. 

إبدأ اآلن باإليمان بعكس ما كنت تؤمن به بأنه ال فاصل بينك وبين اهلل حسب قول الكتاب. ليكن كل شيء كاذب بما 

 فيهم حواسك ومشاعرك واهلل صادق في كلمته انه ال عائق بينك وبينه.

, بأنه يسكن في كل عضو من أعضاءك وفي كل نسيج من أنسجتك وفي  إبدأ بتخيل الروح الذي يسكن فيك ويمألك 

كل خلية من خالياك. هو في ذهنك لذلك فذهنك ممسوح ألخذ القرارات السليمة و هو يسكن في جسدك ليشفيه و 

 ليحميه من األمراض.

ح )المسحة فيك( هي هو يتكلم فيك وبك وإليك. هو فيك. إبدأ باإلستمتاع بالعشرة معه أنت فيه وهو فيك. المسي

 1هو فيك اآلن هو متجسد فيك اآلن. هللويا.   27:  1المجد الذي كان يرجوه المؤمنون في العهد القديم. كولوسي 

 أَلنََُّه َكَما اْلَمِسيُح, َهَكَذا َنْحُن َأْيضًا ِفي َهَذا اْلَعاَلِم.    17:  4يوحنا 

لقوة العالمية. أنت قادر على القوة. فإن كان الموقف قوي أنت لديك شيء في داخلك يمنحك قوة بل وقدرة تفوق ا

فانت تتأيد وتتقوى بالقدرة فتقدرعلى هذه القوة. ال شيء أقوى منك. ألن المسيح إتحد بك لتكونوا واحدا. إذا فما 

 19 - 15:  6كورونثوس  1تفعله هو يفعله وما يفعله أنت تفعله. أنت صرت أعضاءه. 

؟ َحاَشا نََّ َأْجَساَدُكْم ِهَي َأْعَضاُء اْلَمِسيِح؟ َفَهْل َيُجوُز َأْن آُخَذ َأْعَضاَء اْلَمِسيِح َوَأْجَعُلَها َأْعَضاَء َزاِنَيٍة(َأَما َتْعَلُموَن َأ15

(َوَأمََّا 17« )ْيِن َيِصيَراِن َجَسدًا َواِحداً ِإنََّ االْثَن»(َأَوَما َتْعَلُموَن َأنََّ َمِن اْقَتَرَن ِبَزاِنَيٍة َصاَر َمَعَها َجَسدًا َواِحدًا؟ َفِإنََُّه َيُقوُل: 16)
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(َأَما َتْعَلُموَن َأنََّ َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِللرَُّوِح اْلُقُدِس السََّاِكِن ِفيُكْم 19َمِن اْقَتَرَن ِبالرََّبَِّ, َفَقْد َصاَر َمَعُه ُروحًا َواِحدًا! ...)

 َوالََِّذي ُهَو َلُكْم ِمَن اهلِل,

 سك الروحية بأن تستخدمها بإيمان. آمن بهذه اآليات أي تأمل بها وإعلنها يوميا.إبدأ بتنمية حوا

رنم بألسنة. أنظر  باإليمان للروح فيك وأنت في حضوره. المملكة في داخلك أنت.  ال تطلب مملكة اهلل ألنك فيها اآلن 

 يه.أنت في بيت اهلل أنت في مدينة اهلل. ملكوت اهلل في داخلك اآلن. فقط أنظر إل

 ال تنسى لن تستطيع أن تراه بالذكاء, وقوة التركيز, بل بالكلمة, بالتأمل في الكلمة

الخاصة  بهذا األمر. وأن تعلنها, وأن تفكر فيها, وتعيش فيها, وأن تسمح لخيالك أن يسرح بها وتكون مثلما تحضر 

 طله... وأنتي بطلة هذا الفيلم.فيلما. إبدأ بإنتاج هذا الفيلم وخذ تفاصيله من الكلمة  وإجعل نفسك أنت ب

(َسبَُِّحوا الرََّبََّ َأيََُّها اأَلْبَراُر, َفِإنََّ اْلَحْمَد َيِليُق ِباْلُمْسَتِقيِميَن. 1) 3 - 1:  33أنت وأنتي بر اهلل لذلك يليق بك التسبيح... مزمور 

(اْعِزُفوا َأْمَهَر َعْزٍف َمَع اْلُهَتاِف, َرنَُِّموا َلُه َتْرِنيَمًة 3ِة َأْوَتاٍر. )(اْشُكُروا الرََّبََّ َعَلى اْلُعوِد, َرنَُِّموا َلُه ِبَرَباَبٍة َذاِت َعَشَر2)

 َجِديَدًة.

 بألسنة. -"رنموا له ترنيمة جديدة " هي في العبري " أن تخترع له ترنيمتك الخاصة من تأليفك". هذا هو الترنيم بالروح 

كورونثوس  1وناني يشحن نفسه. هذه هي الطريقة الكتابية. يقول الكتاب أن من يصلي بلسان يبني نفسه وفي الي

14  :2 

 . كيف تكون في الروح دائما؟3 

يمكنك أن تسير في هذا الفيض دائما. كيف؟ بأن تبدأ بتدريب نفسك على السلوك باإليمان دائما. ليس في المواسم بل   

 ي حضور اهلل.طوال يومك إبدأ في التفكير واإليمان بأن الروح في داخلك وأنك ف

اإليمان هو إسلوب حياة وليس في األزمات والمشاكل فقط .بل دائما أسلك باأليمان ناظرا ومعتبرا ليس األشياء المرئية 

 بل الغير مرئية. وهذا من خالل الكلمة.

 ِباْلِعَياِن. أَلنَََّنا َنْسُلُك ِباإِليَماِن اَل 7:  5كورنثوس  2و   17:  1البار باإليمان فباإليمان يحيا رومية  

كلمة يحيا في اليوناني تأتي بمعنى يتنفس : فتخيل أنك تقول سأتنفس في وقت ما أحتاج...قطعا لو فعلت ذلك 

 ستموت.
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أنت تتنفس دائما... ولكن قد يأتي وقت تحتاج فيه أن تجري, عندئذ سيزداد تنفسك. كذلك اإليمان, الطبيعي أنك تنظر ال  

 ال ترى وقد يزيد إيمانك في أوقات المشاكل.لألشياء التي ترى بل للتي 

إذا كلما تتدرب على السلوك باإليمان بأنك في حضور اهلل بالتأمل في الكلمة وإعالنها والترنيم بالروح)بألسنة( وأن 

تصنع نغمات في قلبك حتى في عملك أو في دراستك كلما تزداد إدراكا بأن اهلل في داخلك. إجلب اآليات وفكر فيها 

 حظة في اليوم, ليال و نهارا تمتمها بشفتيك, إسرح فيها.كل ل

في البداية قد تنسى التفكير والتأمل في هذا وستضبط نفسك وقد سرحت بعيدا عن الكلمة وإنك نسيت التأمل فيها. 

 ال تدين نفسك فأنت تتدرب فقط. أكمل وستجد أنه أصبح  إسلوب حياتك و ستصيرمدرك لحضور اهلل فيك طوال الوقت.

الصالة والترنيم بالروح, بإيمان بمن أنت وما أنت عليه , يجعلك تدرك حضور اهلل ألن روحك تنشط حينما تصلي بألسنة. 

, َذِلَك أَلنََّ الََِّذي َيَتَكلََُّم ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة ُيَخاِطُب اَل النََّاَس َبِل اهلَل . ِإْذ اَل َأَحَد َيْفَهُمُه 2:  14كورنثوس  1يقول الكتاب في 

 َولِكنََُّه في الرَُّوِح َيَتَكلََُّم ِبَأْلَغازٍ 

 إجعل األلسنة من أولوياتك أكثر من الصالة والترنيم بالذهن. هذا ما ينصح به بولس وكان يفعله. 

يقول أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا.... هل ترى؟ الصالة بالروح أي بألسنة هي األولوية وكلمة أيضا أي ثانيا هي  

وقال أنه يصلي بألسنة أكثر من جميع أهل كورونثوس الذين هم باآلالف يقول أنه  15:  14كورونثوس  1بالذهن. 

 كلمة بلسان. أي ألسنة بفيض . 10000يمكن أن يصلي 

 األلسنة هي التي تضرم روحك و لكن األلسنة ليست نتيجة لإلضرام

د أن يصلون فترة أوبعد أن يشتعلوا أي)يسخنوا( . الكثير من المؤمنين تولدت لديهم فكرة خطأ أن األلسنة تأتي بع 

هذا خطأ,لكن العكس صحيح و هو الذي يقوله بولس أن من يصلي بلسان يبني نفسه أي يشحن نفسه. بمعنى أخر 

الذي سيسخنك ويجعلك في الروح هي األلسنة وليست نتيجة للسخونة واإلضرام الروحي بل هي الطريقة لإلضرام 

 الروحي.

 ك دائما ستجد شخص يسكن فيك وهو الروح القدس فهو شخص وهو ليس حمامة.أنظر داخل 

يقول الكتاب أنه نزل في هيئة جسمية بشرية وطريقة نزوله كانت كنزول الحمامة. ولكنه لم ينزل في هيئة حمامة  

مثلنا, أي نفس  . فهو شخص له يدين إثنين و قدمين وعينين. ألننا على صورته. فهو له 22:  3كما يظن البعض لوقا 

 الهيئة. بل األصح أننا نحن مثله ألنه موجود قبال منذ األزل.

 ما أرقى ما جعلنا عليه الرب يسوع. هللويا.
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أنظر داخلك ستجد شخص وهو الروح القدس. إضرم ما في داخلك. أنت مقيم في حضوره. فقط تمتع به. سيعطي 

 ي هذه الحياة .طعم ولون جميل لحياتك ويجعلك تسلك بحقيقتك كمنتصر ف

 ما أحاله وما أروعه فهو شخص غالي جدا يريدك أن تعرفه.

 أحب أن أنهي بهذا اإلقتباس من كتاب  "سبعة أرواح اهلل" : - 

مجدًا هلل! هذه طريقة صالتي. اآلن, أليس هذا أفضل من أن تصلي,"يا اهلل, ساعدني. يا اهلل, باركني, يا اهلل  

 خلصني..."؟

أن أصلي صلوات حمقاء أو سلبية...لكني أرفع يدّي عاليًا هلل وأعلن,"أبي, أنا مبارك جدًا. أنا رجل من المستحيل      

ُمبارك. ال أعرف أن أشكرك كفاية, ألنك باركتني كثيرًا, إني مغمورًا بالبركة. قد قلت في كلمتك أنك باركتني ونظرت 

 دًا هلل, أنا مبارك!"لحياتي فوجدتها كذلك, وكل شخص يأتي في طريقي هو مبارك. مج

هذه هي الطريقة التي أصلي بها, ألن هذه هي الطريقة التي قد أخبرنا لنصلي بها. وعندما أصلي هكذا, أمتلئ     

من الروح القدس. أحيانًا أقول,"يا سيد, لقد أخبرتنا أن نمتليء بالروح, متكلمين ألنفسنا بمزامير و تسبيحات. اآلن, سأؤلف 

 أرنم لك بعض التراتيل..." وعندما أبدأ في فعل هذا, أمتلئ من روح اهلل. لك بعض المزامير و

حتي و أنت تقرأ اآلن, روح اهلل يعمل فيك بالفعل. شيئًا يحدث في روحك اآلن. نار الروح القدس تتوهج في قلبك. فال     

 تنتظر؛ انضم للتيار.

في الصالة, التسبيح, والنبوة. تحدث لنفسك بمزامير, إمض و إبدأ في عبادة الرب وشكره. إبدأ في إعالن كلمته     

 تسابيح, وأغاني روحية, و ستمتليء بالروح.

(. فإبدأ في أن تصلي في الروح القدس. رنم في الروح القدس. 6:  1تذكر, لقد أصبحنا ملوكًا وكهنة هلل )رؤ     

فرح كامل. ال تتردد. إمتليء جدًا بالروح أرقص في الروح. استمر في مديح الرب واالبتهاج في محضره, ففي محضره 

 القدس حتي تسّكر فيه. ألنك حينئذ ستعمل بأرواح اهلل السبع كلها, وهذا هو  السر للحياة العجيبة لألبد.
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 حياتك على الكلمة وسيطرة نمو

 والبالد الدول من كثير بدأت باألخص المستقبل من يخافون وكثيرون حياتهم لمواقف معجزية حلوال ينتظرون كثيرون

 يخافون واآلخرون...اإلنهيار مؤشرات في واإلقتصاد, مستقرة الغير العالم في األماكن من كثير في وهذا التزعزع في

 أسيطر كيف الكثيرين أذهان في السؤال ويدور...وتتزايد تتفاقم وبدأت أمراض من يعانون من هناك أو...األمراض من

 يحدث؟ ما على

 و بالروح تمتليء عندما, اإلجابة هما القدس والروح الكلمة أن. السؤال لهذا إجابة أفسس مدينة في حدث ماl نرى 

 الحياة وتنظيم السيادة في الكلمة هذه تبدأ, التغيير في اهلل أداة هي التي اهلل كلمة وتنتشر الكلمة تدرس عندما

 الظلمة تغطيها أرض من التغيير في اهلل أداة األنه اهلل بكلمة األرض خلقت لقد. لك الرب يريدها كما حياتك لتكون

 ستتغير أنت هكذا....بكلماته األرواح ويخرج يشفي يسوع الرب فكان الشفاء في اهلل أداة هي الكلمة وهذه والخراب

  .بمبادئها فكرك في تتوغل أن للكلمة تسمح وأن اهلل فكر تعرف بأن حياتك

 األصل في بشدة وتسيطر وتتحكم تسود تأتي تقوى كلمة) بشدة وىوتق تنمو الرب كلمة كانت هكذا  20:  19 أع

 (.اليوناني

 المياه تغطي كما الرب مجد معرفة من تمتلئ األرض ألن   14:  2 حب  كلمته كلها األرض تعرف بأن فكرالرب وهذا

 .البحر

 وكلمته هو. المواقف تغييرل كلمته يستخدم ألنه. مستحيل هذا, كلمته تعرف أن دون حال لك يريد الرب أن تعتقد ال

 كل في بل فقط الموقف هذا في ليس جذريا حال لديك يكون وبهذا كلمته يرسل فهو اهلل تطلب عندما. واحد

 الحلول تحتوي اهلل فكلمة عليها تأقلمت ألنك أو بكفاية مؤرقة ليست ألنها بحلها مهتما غير تكون قد التي المواقف

 عندما 20 - 19:  107 مز القدوس وروحه كلمته يرسل أن هي للحل اهلل فطريقة. سيأتي ما وحتى...شيء لكل

 .31 - 24:  4 أع بالروح إمتألوا صلوا عندما و كلمته أرسل إليه صرخوا

  فتصلحها؟ حياتك على اهلل كلمة تسيطر كيف

 من يسبقه ما هو هكذا اهلل كلمة تسيطر لكي الشاهد هذا في حدث ما أن ونرى 19 أع في الكتابي للشاهد لنعود

 :أعداد

 بألسنة والتكلم بالروح الملء. 1

 .ويتنبأون بلغات يتكلمون فطفقوا عليهم القدس الروح حل عليهم يديه بولس وضع ولما  6:  19 أع

 بتلمذة فبدأ يتجاوبون ال من وجد ثم, يأتي من يعلم ألفسس دخوله بداية في بولس كان: للجائعين الكلمة تعليم. 2

 ... وعميقة صحيحة بطريقة اهلل معرفة يدونير حقا اللذين
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 ولما  9. اهلل بملكوت يختص ما في ومقنعا محاجا أشهر ثالثة مدة يجاهر وكان المجمع دخل ثم   12 - 8:  19 أع 

 مدرسة في يوم كل محاجا التالميذ وأفرز عنهم اعتزل الجمهور أمام الطريق شاتمين يقنعون وال يتقسون قوم كان

 يهود من أسيا في الساكنين جميع يسوع الرب كلمة سمع حتى سنتين مدة ذلك وكان  10- يرانست اسمه إنسان

 إلى مآزر أو بمناديل جسده عن يؤتى كان حتى  12المعتادة غير قوات بولس يدي على يصنع اهلل وكان  11.ويونانيين

 .منهم الشريرة األرواح وتخرج األمراض عنهم فتزول المرضى

 حيث شخصيا يسوع تالميذ يكونوا لم وهنا تلميذ عليه يطلق كان الرسل أعمال في الكلمة يقبل من كل أن معي الحظ

 بعد الرسل أعمال في تذكر عندما تالميذ فكلمة...يسوع تالميذ وليسوا الرسل الروح عليهم يطلق الرسل أعمال في

 .فعله يجب ما بل يارياإخت ليس وهذا يتتلمذون ففورا الكلمة قبلوا الذين بها يقصد الخمسين يوم

 يحدث بدأ النفوس ربح وهكذا 17 - 13:  19 أع في كما. تقليده يريدون من عنها عجز التي وعجائب آيات هو النتيجة

 .بكثرة

 .مكثفة بطريقة اهلل كلمة دخول نتيجة هي هذه

 الخوف يطرح الذي حبه وتفهم ترى وبهذا ناحيتك ومقاصده فكره وتعرف تعرفه أن هو القادمة لأليام الرب فكر إن

 .مواقفك على اهلل كلمة ستسيطر فبهذا. حياتك شئون ولكل لك الحل هو الكلمة وتعيش تعرف أن. خارجا

 فال. تنتهرها أن وال الظلمة تطرد أن تحتاج ال يدخل عندما اهلل كلمة نور ولكن وثنية كانت -أفسس - البلد هذه الحظ

 .هللويا...تتأثر وال تؤثر اهلل وكبر اهلل من كمولود نتفأ معينة روحية بأجواء تتأثر أنك تعتقد

 :حياتك على تسيطر اهلل كلمة لتجعل دورك ماهو...تفعله أن يجب ما 

 بالروح تمتليء أن تعلمك كنيسة: بنفسك الكلمة تدرس أن تساعدك صحيح تعليم تعلم كنيسة تحضر أن. 1    

 أن مثل) خطأ تعليم يعلم أو معجزتك في يشكك أو إيمانك فيضع تعليم تعلم كنيسة تحضر وال, هذا على وتساعدك

  (بإستفاضة الموقع في عنه ومجاب خطأ كله هذا إلخ...دروسا منه لتتعلم الفقر أو األمراض أو المشاكل يرسل اهلل

 تفهم تجعلك صحيحة بطريقة اهلل كلمة تعليم به مكان عن وإبحث صلي بل...للعيان تستسلم يجعلك مكانا وتحضر

 الكلمة تدرس أن بعد هذا أنت تبدأ وقد بألسنة صلي, كهذه كنيسة حولك يوجد لم إذا. المسيح في ومالك أنت نم

 .أنت عرفتها كما المسيح في مالهم ليعرفوا آخرين فتساعد بإستفاضة

 :بأن الكتابي التعليم منها تأخذ التي المجموعة أو الكنيسة هذه في تشارك أن. 2     

 هذه قادة يمتحنوك أن يجب بل, الكلمة تعلم أو أساسي كخادم األمر باديء في تخدم لن نعم... امالخد تساعد أن -

 من المكان هذا في تبدأ لم فكونك الصغيرة المهام وإقبل أمينا فكن بعد فيما ترقيتك فيتم المجموعة أو الكنيسة

 أو ترقيتك في تسرع أن إليك يرجع واألمر التدابير أعوان وهي الدرجة بهذه ستبدأ فغالبا, اهلل من فيه تولد ولم البداية

 كان هو المقالة هذه في عنها قرأنا التي أفسس لكنيسة راعيا صار الذي تيموثاوس بنفسك سترى....تؤخرها أن

 وأخائية مكدونية في يجتاز بعدما أنه نفسه في بولس وضع األمور هذه كملت ولما   22 - 21:  19 أع لبولس خادما
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 الذين من اثنين مكدونية إلى فأرسل  22.«أيضا رومية أرى أن ينبغي هناك أصير ما بعد إني: »قائال أورشليم إلى يذهب

 .أسيا في زمانا هو ولبث وأرسطوس تيموثاوس: يخدمونه كانوا

 ال قد ما. سلبيا عنه تتكلم وال الصغيرة والمهام األمور كل وإقبل الروحي لقائدك بصبر هذا وإظهر وتواجد متاحا كن

 تفهمها لن قرارات يأخذ أو أمورا يفعل قد راعيك ألن بالروح وصلي. عنه وليس بشأنه معه تكلم راعيك في يعجبك

 .روحيا تنضج حينما ستفهمها ولكنك اآلن

 التعليم هذا بسبب- حقا كنت فإذا  :روحيا منه تستفيد الذي المكان هذا في وباكوراتك وتقدماتك عشورك تدفع أن -

 زوايا كل في نتائج وسترى جيدة أرض فهذه -الشخص أو المجموعة أو المكان هذا من الكلمة وتعرف جنتائ تجد

 في معلمه فليشارك اهلل, كالم يتعلم ومن 6:  6 غل روحيا يخدمك من ماديات في تشترك أن وملزم مرتبط أنت, حياتك

 .خيراته جميع

 :بسرعة اإلنجيل ينتشر لكي تصلي أن. 3      

 .عندكم يتمجد مثلما ويتمجد بسرعة الرب كالم ينتشر حتى ألجلنا صلوا اإلخوة, أيها وبعد, 1 : 3 تس 2

 .تنتصر أن تأتي األصل في تأتي يتمجد وكلمة هدفها وتحقق مجراها تأخذ أن أيضا االصل في تأتي بسرعة كلمة

 الماء مثل تنتشر أن تقوها الترجمات بعض

 .أيضا والذهن بالروح وهذا بالدك قادة أجل ومن كنيستك قادة أجل من كوبمفرد كنيستك مع تصلي بأن هذا إفعل

  :وبلدك وكنيستك الشخصية حياتك على المعرفة نتائج

 مز في مثال نراه ما وهذا العالم بهذا متأثرا غير ستعيش حياتك تدخل عندما اهلل فكلمة: الشخصية لدائرتك بالنسبة

 [.عليه فأتكل إلهي. وحصني ملجإي: ]للرب أقول  2. يبيت القدير ظل في العلي ستر في الساكن   91

 :األصحاح لكل مفتاحين يقول 91 مزمور من 2 و 1 عددي الحظ

 (.الكفاية كل فيه الذي أو القدير أو) العلي ستر في الساكن. 1

 .بلسانه يعلنها أي أقول: المنطوقة الكلمة. 2

 .نتيجة هو بعده وما 2 و 1 عددي على قائم المزمور فكل   

 العلي؟ ستر في أسكن كيف ولكن

 استيقظت وإذا تحرسك نمت إذا. تهديك ذهبت إذا  22. عنقك بها قلد. دائما قلبك على اربطها   23 - 21:  6 أم

 .الحياة طريق األدب وتوبيخات نور والشريعة مصباح الوصية ألن  23.تحدثك فهي
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 أيضا فأنتم البدء, من سمعتموه ما فيكم ثبت إن. فيكم إذا بتفليث البدء من سمعتموه فما أنتم أما   24:  2 يو 1

 .اآلب وفي االبن في تثبتون

 : هكذا فلنقرأها تسكن أن بمعنى تأتي ثبت كلمة األصل في

 في تسكنون أيضا فأنتم البدء, من سمعتموه ما فيكم سكن إن. فيكم إذا فليسكن البدء من سمعتموه فما أنتم أما  

 .اآلب وفي االبن

 .اسمي عرف ألنه أرفعه. أنجيه بي تعلق ألنه  14:  91 مز في أيضا قولي

 وتتكلم تحرسك اهلل فكلمة لكلمة بمعرفة يحدث وهذا وأفكاري شخصيتي عرف أنه تعني إسمي عرف يقول عندما

 .الحياة أمور كل في تفعل ماذا فتعرف بغزارة روحك في ذخرتها قد كنت إن لك

 هذه على اهلل هيبة وتصير أحد يقاومها أن يمكن وال بقوة المواهب وستعمل نفوسال فستربح: لكنيستك بالنسبة

 حوالى عددها كان أفسس كنيسة أن التاريخ يقول...  لهذا المحاوالت رغم الكنيسة هذه للخطر تتعرض ولن الكنيسة

 .والكلمة القدس الروح عن ينتج ما هذا نعم 53000 أو 52000

 التماثيل صانعي من إضطهاد حدث ونعم بأكملها البلد غيرت أفسس في دخلت عندما اهلل مةكل أن رأينا: لبلدك بالنسبة

 واألصنام

 .البحر المياه تغطي كما الرب مجد معرفة من تمتلئ األرض ألن   14:  2 حب

 بالقدر ليس ولكن بلدك أحوال على تعرف نعم, األخبار وليس له تتجه أن يجب ما هي الكلمة بأن أذكرك, النهاية في 

 في فكر والمخاطر اإلقتصاد إنهيار من بدال ففكر. إليه ستذهب إليه ستفكر ما ألن الحياة كلمة على تتعرف به الذي

 .عنك الكلمة تقوله ما فتصير هذا من بدال اهلل كلمة

 في اهلل طريقة هذه, كله العالم في مذهلة بطريقة القادمة األيام سنراه ما هذا, كله العالم في الكلمة ستنتشر

 هذا. سيفوتك أم األيام هذه في اهلل يريده ما ستواكب فهل...المواقف فتتغير كلمته يرسل فهو األمور تغيير

 .إختيارك

 تنسى ال ولكن"...مصر شعبي مبارك" الكتاب يقول  19 إش في مثال  .الكلمة في المكتوبة النبوات هذه ينفذ من أنت

 وتستقبله مكان أي في اهلل كلمة تنتشر فعندما  "الرب المصريون رفويع مصر في الرب يعرف أنه"  يسبقها أن

 .المكان هذا سيتبارك الناس

 .فتحدث ونصليها الكلمة نعيش بأن فيها يد لنا نحن بل ذاتها من نبوة تحدث ال

 لىع اهلل كلمة فتسود بقوة هذا في يساعدك القدس الروح وستجد وتقبلها اهلل كلمة تعرف بأن حاسما قرارا خذ

 .حياتك كل على تسيطر وتجعلك حياتك
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 والخطأ الصحيح التعليم بين التفريق كيفية

 ثمار لرؤية غيورون هم من هناك و. لصلواتهم و حياتهم فى نتائج لرؤية: جائعين المؤمنين من الكثير  يوجد اليوم 

 المسيح فى لهم ما خذوايا أن يريدون اخرون   . منه اقل وليس  الرسل اعمال سفر فى  جاء ما مثل لخدمتهم

 .كيف معرفة يريدون لكن  بالكامل

 اهلل فقط ام ؟؟؟ وحريتى وحمايتى  ومالى  صحتى مثل االرض على بحياتى مهتم اهلل هل: يتسائلون من هناك ايضا 

 عملى اله اهلل هل   ؟؟ المرض يشفى ام المرض يريد هل  ؟؟ يشفى الزال اهلل هل  ؟؟؟ للسماء بذهابى مهتم

 كيف  ؟؟ السماء فى ام االرض على هنا الموعد ارض هل  انتهت؟؟  الروح مواهب هل  ؟؟ مشاكلى حل هيمكن

 ؟؟ عملية بطريقة اهلل صوت اسمع

  الخطيئة مشكلة معالجة على قاصرا فقط كان المسيح يسوع به قام الذى الفداء هل: يتعجبون من هناك ايضا   

 و الموت و االمراض:  مثل)  اللعنات مثل الخطيئة سببته ما عالج الخطيئة ةمشكل عالج   عندما ام  للسماء اذهب لكى

 و حى هو اليس    !!!! ؟؟ يزيله ام   احتماله على قدرة يعطى او االلم يخفف اهلل هل  !!!! ؟؟؟   (28 تثنية  .... الفقر

 !!!! ؟؟ حياتى فى مشاكل من يحدث   ما فى السبب هو بانه يعظ البعض لماذا اذن يحبنى

 و يحتار بدأ  المؤمنين من الكثير لذلك, اهلل كلمة يستخدم الجميع ألن ولكن.  تساؤلتك على تجيب اهلل كلمة شك بال  

 : يتسائل

  ؟؟؟؟ تعليمه الثبات المقدس الكتاب يستخدم الجميع ان حيث الخطأ التعليم وبين  الصحيح التعليم بين اميز كيف

 الذي التعليم يصحب لم أن آخر بمعنى  ...تحرركم والحقيقة الحقيقة وتعرفون  32:8 يوحنا في نجدها اإلجابة 

 يستخدم كان قدمه الذي أن رغم الحقيقة ليس التعليم هذا إذن,  تريدها التي النتائج( قلبك بكل عشته أن بعد) سمعته

 . المقدس الكتاب

 هو ما لذلك لكلمته واحد وتفسير واحد عليمت يوجد  اهلل قصد فى شك بال  لكن  واختالفها التفاسير كثرة رغم  

 ولكن,  بنفسك الكتاب تقرأ بأن  - الكتابي النص أو - اآلية في( يقصده والزال) كان الذي التفسير لتكتشف  فعله عليك

 : كاآلتي,  صحيحة بطريقة أقرأه

 : القدس الروح مساعدة أطلب. 1

 عيني نور   واإلعالن الحكمة روح أعطيني أآلب أيها 17:1اف افسس ألهل بولس صلى ما مثل نفسك اجل من صلى  

 الميراث هو ما  ألعرف  , معك عالقة في ألدخل دعيتني عندما لي وتتوقعه ترجوه كنت الذي هو ما ألدرك الروحية

 تفوق  التي القدرة هذه معي فعلتها التي العظيمة قدرتك مقدار هو ما ألعرف,  لي تركته الذي  المجيد الغنى

 وأقمتني)  وأجلسته األموات من أقمته عندما الممسوح يسوع مع  فعلتها للتي المساوية القدرة  وهى  قارناتالم
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 اسم وكل وسيادة وقوة وسلطان رياسة كل فوق عاليا السماء في يمينك عن( 6:2 أف أيضا يسوع مع وأجلستني

 ..... يسمى

 .... نفسك على الضمير محوال 14:3 أف أيضا صلى  

  : الكتاب فوق شخص أي تعتبر ال.2 

 من تمتحنه أن قبل تعليم أي في تثق ال اهلل كلمة من شىء كل وأمتحن الكلمة واقرأ  سابق تفسير أي من نفسك أخلي

 . اهلل كلمة

 : المقدس الكتاب تقرأ عندما المباديء هذه ضع -  

 . باألغلبية ليس اهلل كلمة تفسير أن.  أ   

 .باألقدمية ليس اهلل كلمة تفسير أن. ب  

 .اإلقناع بقدرة ليس اهلل كلمة تفسير أن. ج  

  : ودقيقة مبسطة ترجمة من إقرأ. 3 

 .المتادولة اليومية بلغتك الكتاب تفهم أن تقدر أن بحيث......  أخرى و الحياة كتاب ترجمة مثل 

  : الرسائل بقراءة إهتم. 4 

 نفهم ان قبل األناجيل و القديم العهد نفهم ان نستطيع ال وسوف( إلينا أي) للكنيسة كتبت قد كتبت التى الرسائل ان

 .شيء اي قبل الرسائل اقرأ إذن  .الرسائل

 قد يكونوا لم المؤمنين أن حيث أعطي قد يكن لم القدس الروح ألن, األناجيل في بأمثال يتكلم كان الرب أن: ملحوظة

 وكان. الحقيقية الممسوح يسوع بكفارة إال يتحقق لم لكنهو الثاني بالميالد الوعد عندهم كان لقد) ثانية ولدوا

 يوم في  حدث وهذا( ذلك قبل وليس يسوع وقيامة صلب بعد فعليا بدأ الجديد العهد ألن  ثانية يولدوا أن يستحيل

 تضرب اوقلم صريح التعليم أن الرسائل في نجد ذلك بعد   ,اليوم ذات في بالروح إمتألوا ثم ثانية ولدوا حيث الخمسين

 .المكتوب ليفهموا أمثلة ألى يحتاجون وال شيء كل يفهمهم فكان أعطي قد كان القدس الروح ألن وهذا أمثلة

 وال األناجيل من أقلل أن أقصد ال وأنا. الرسائل في تقل األمثلة ألن الكتاب كباقية ليست و حرفية تؤخذ الرسائل فبذلك 

 أناس ألنهم. أخر شيء أي قبل ولي لك موجهة التي فهي الكنيسة لىا كتبت الرسائل ألن ولكن, القديم العهد من

 .الجديد العهد تحت األن مثلنا
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 وال األناجيل من أقلل أن أقصد ال وأنا. الرسائل في تقل األمثلة ألن الكتاب كباقية ليست و حرفية تؤخذ الرسائل فبذلك 

 أناس ألنهم. أخر شيء أي قبل ولي لك موجهة التي فهي الكنيسة الى كتبت الرسائل ألن ولكن, القديم العهد من

 .الجديد العهد تحت األن مثلنا

 ":بالمسيح" أو  "المسيح فى" تحت خطا  ضع. 5

 على الضمير محوال اآليات هذه بفمك وأعلن وتأمل المسيح  في  أو  ب تحت خطا أو عالمة ضع الكتاب تقرأ عندما

 .الممسوح يسوع  في ألني اراألنتص موكب في بأسير األن أنا مثل. نفسك

 : فقط اآلية وليس كله الكتابي النص أقرأ. 6 

 األصحاحات تقرأ أن األمر لزم وأن. الحقيقي معناها لتعرف اآلية يلي والذي السابق األصحاح أو ككل النص أقرأ

 .سالةالر تاريخ وأقرأ. ذلك أفعل الرسالة كل تقرأ أن أكثر لزم وأن, النص هذا تلي والتي السابقة

 األية تقرأ عندما لذا لألية تذهب أن لك يسهل لكي ذلك فعل لقد وأعداد كأصحاحات يكتب لم الكتاب أن المعروف من

 هذا وليس بشر فعل هو المقاطع تقسيم وحتى أفكارك فصل دون وأقرأ مثال الثاني األصحاح كلمة تتجاهب بأن عليك

 .هنا كالمه أنهى الروح بأن يعني

 أجابتك ستجد.  جسوني للتالميذ قال بعدها ثم تلمسيني ال لمريم الرب قال لماذا التخمين في يبدأون كثيرون:  كمثال

 .الحق فهم عن بعيدا سنخرج للرسائل فهمنا بدون. بدمه السماء ليغسل نفسه بدم صعد اذ 9 عبرانين في الرسائل في

 صفحات في الكتاب روح وفي الكتاب كل في ودةموج بأنها تتأكد بأن عليك ولكن عقيدة لتثبت واحدة بآية تخرج ال

 .ككل الكتاب

 .الكلمة به تهتم ال بما تهتم ال أقصد. األساس من عقيدة منه تصنع ال كثيرا الكتاب يذكره ال والذي

 : الكتاب يقوله ما أمام والتضحية للتنازل استعد.7

 عنه تخلى. عديدة لسنين به تؤمن كنت إن حتى صحيح غير انه الكلمة من اكتشفت تعليم أي عن تتخلى بأن مستعدا كن

 تعرف أن تريد حقا كنت أن هذا. بتعليمه تثق كنت شهير واعظ أو خادم من  تسمعه كنت أو  به تعظ كنت ولو حتى

 .المسيح يسوع في لك ما تأخذ و الحق

 : اهلل كلمة تحت إتضع . 8 

 المقاييس هذه على.الرأس انحناء" , انا" كلمة ذكر عدم,  نفسك عن التكلم عدم:   بأنه األتضاع خطأ يعرفون كثيرون

 :السليم التعريف اهلل كلمة من لنرى لذا  .يحدث لم وهذا.  تكبرا الرسول وبولس,  المسيح يسوع سيكون الخاطئة

 , اهلل كلمة تحت والخضوع النزول:  هو األتضاع* 
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 .الكلمة تقولها ال بأفكار التفكير: هو الكبرياء* 

 ,احد ينتفخ ال كي مكتوب هو ما فوق تفتكروا ال  Amp.  6: 4 كو 1

 .الصحيح بمفهومه اإلتضاع مقالة إدرس المزيد لقرأة.  بأتضاع الكلمة اقبلوا  Amp. 21: 1 يع  

   :اآلية تقوله ما غير لآلية أخرى معاني تعطى ال. 9

 .ببساطة لك اآلية تفهمه ما ليسو وكذا كذا يقصد هنا, حرفية وليس رمز اآلية هذه: خطأ يقولون الكثيرون

 .واألمثلة الرموز تقل حيث الرسائل في باألخص صحيحة غير الطريقة هذه ولكن

 ما فقط لكم نكتبه لما معنيان يوجد ال, تقراؤنه وما تفهمونه  ما سوى  إليكم نكتب ال فنحن.... Amp 13: 1كو2 

 There's no double meaning .تفهمونه

 :مسبق تفسير أي من نفسك تخلى أن بعد اآلية إقرأ. 10

 .لها اآلخرين انطباعات بدون الحقيقي معناها لتفهم وهذا مرة ألول كانت ولو كما أقرأها

 : نتائج من لك الكلمة به توعد ما من بأقل تقبل ال. 11

 هذا بمراجعة دأاب,  الكلمة بها توعد التي النتيجة تجد ولم الكلمة من راجعته الذي التعليم عشت أن بعد حدث إن 

 من اقل في يعيشون حولك هم من كل كان ولو حتى,  الكتاب به وعد  ما من بأقل تقبل أن أرفض. أخرى مرة التعليم

 الرب لمسوا من جميع أن الكلمة تقول مثال. بالتخمين وليس الكلمة حسب وهذا. المقدس الكتاب في الرب به يعد ما

 .هذا من أقل وليس. الشفاء وتنال الكلمة ستدر أن منك فمفترض, الشفاء نالوا يسوع

 : روحك صوت إتبع. 12

"  طبيعتها مع يتفق ألنه الصحيح التعليم إلى دائما تقودك فستجدها" ,  الكلمة"  اهلل من مولودة اإلنسانية روحك ألن

 األخضر الضوء أتبع . أبدا يخدع ال أمين مرشد هي الصحيح الطريق تتبع أنك لك وستؤكد سالم في أنها وتجد"  الكلمة

 .داخلك في األحمر أو

 في راحة وعدم  باشمئزاز وستشعر" ,  الكلمة"  هي التي طبيعتها مع يتفق ال ألنه الخطأ التعليم ترفض وستجدها    

 . تنخدع ال روحك لكن الخطأ التعليم هذا مع متفق عقلك كان وأن حتى,  روحك

 . مثله روح فأنت لذلك,  24:  4 يوحنا الروح اهلل صورة على لوقمخ أنت كتابيا بل وجسد  نفس و روح لست أنت 

 . جسد في وتسكن( , إرادة و عاطفة و فكر) نفس تمتلك,  روحي كائن  : أنت



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 188 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 ال ولكن نفسك في فرح فتجد.  الروح وليس العقل يخاطبون خدام يوجد انه  حيث, بعقلك وليس بروحك التعليم أدرك

 .حياتك في نتائج

:  27 - 20:  2 يوحنا 1:  التعليم هذا عن( لتتوقف حمراء أو) لتكمل خضراء أشارة ستعطيك التي ةالمسح أتبع

 أو المسحة طريق عن شيء كل حقيقة تعرفون أو)اْلَحقَّ َتْعِرُفوَن َوَجِميُعُكمْ  اْلُقدُّوِس, ِمَن َمْسَحة   َفَلُكمْ  َأْنُتْم َأمَّا(20)

 (حقيقته على شيء كل

 اْلَمْسَحُة َفِتْلَك. اْلَحقَّ ُيَعلُِّمُكُم َمْن ِإَلى ِبَحاَجة   َلْسُتْم َوِلذِلَك,. َداِئمًا ِفيُكْم َتْبَقى َمْسَحًة اهلِل ِمَن ِنْلُتْم َفَقْد ُتْمَأْن َأمَّا(27) 

 .اْلَمِسيِح ِفي اْثُبُتوا مُ َعلََّمْتُك َفَكَما. َكِذبًا َوَلْيَسْت َحق   َوِهَي. َشْيٍء ُكلَّ ُتَعلُِّمُكْم الَِّتي ِهيَ  َعْيُنَها

 ألن تضل لن بأنك يعدك والكتاب. الكثيرة التعاليم بين وتضل تتوه ال لكي( داخلك في القدس الروح) للمسحة توجه

 . أمين مرشد المسحة

 األمر عن للبحث يوجهك عابر سؤال أو أية مناقشة طريق عن داخلك في بتتكلم هي,  تسمعها أن تعرف ال أنك تقل وال

 الراحة عدم أو للتعليم الراحة طريق عن وتظهر. يحدثك الذي نفسك أنه ستظن األحيان معظم وفي. اهلل كلمة يف

 .تعرفه ال شيء من متضايق أنك كثيرا تفسره قد الذي واألشمئزاز

 :Logos اللوجوس و  Rhema الريما مبدأ. 13

 : لكلمة الصحيح التعريف هو ما -

 هذا لتحل,  معين ظرف وفي معين وقت في معين لشخص المنطوقة اهلل كلمة تعني:  (يونانية كلمة) Rhema ريما -

  .تواجهه الذي الظرف

 .معين لموقف مخصصة وليس ككل اهلل كلمة تعني( : يونانية كلمة) Logos اللوجوس -

 . الرسائل باألخص,  لك كلمة كل أعتبر المقدس الكتاب تقرأ عندما

 اهلل أن يعتقدون الكثير أن حيث" . لليوم الرب من الريما هو اليوم قراءتك في ويكلمك كيلمس ما"   : بمبدأ تسلك ال 

 هذا,  الطريقة بهذه قبال كلمك الرب كان وأن حتى,  صحيح غير هذا. صوته يسمعون وبهذا اآلية بهذه يلمسهم

 هذا ولكن,  اليومية قراءتك في معينة بآيات ليكلمك لمستواك اهلل فنزل,  فيها ناضجا تكن لم أنت مرحلة في كان

 .بطريقتك وليس بطريقته صوته تسمع أن وتعرف تنضج يتوقعك ألنه يستمر لن سوف

 .كتابية غير الطريقة هذه انتظام بغير أو بانتظام الكلمة تقرأ كنت وأن حتى 

 : سلبياتها هذه و منه تقربك وليست اهلل عن تبعدك كثيرة مخاطر لها الطريقة هذه  

 .أجله من المكتوبة األصلي معناها وتنسى موقفك على الكلمة تفسر ستجعلك.1
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 .اهلل كلمة في سطحي ستصير. 2

 .الخطأ اآليات تقرأ يجعلك بأنه بها ويخدعك الطريقة هذه إبليس سيستخدم. 3

 .األحيان من كثير في صوته سماع في فستفشل,  اهلل طريقة ليست ألنها. 4

 .لك اهلل مشيئة خارج تخرج سوف. 5

 آيات تقرأ قد, مرضك عن اهلل صوت لتسمع الكلمة تقرأ وبدأت, مرض بأعراض شعرت إن:  الخطأ الطريقة لهذه مثال

  ..."أيمانهم لعدم أحد يشفي أن يسوع يستطع لم"  مثل  خطأ أية تقرأ أو, مؤمن لكل اإللهي بالشفاء بصلة تمط ال

 هذه.... اهلل مشيئة هذه....  كاف أيمان لدي ليس.....  فينييش لن سوف اهلل:"  وتقول,  عليك معناها بتحويل فتبدأ

 ... "اليومية قراءتي

 (24:  2 بطرس 1) الجسدي الشفاء لك تم قد بجلدته الذي,  يشفيك أن %100 اهلل مشيئة أن حين في

 لك لكنها ,اليومية قراءتك تكن لم وأن حتى( 24:  2 بطرس 1)مثل اآلية هذه إلى تذهب أن هو فعله يجب كان ما 

 لوجوس اهلل كلمة من فتتحول  .."شفيت يسوع بجلدات أنا: " بفمك وتعلنها تقولها أن وتبدأ, لك هي اهلل كلمة فكل

Logos  الحالي موقفك على تطبيق إلى Rhema ريما. 

 .تأخذها وبذلك,   بفمك تعلنها بأن تبدأ أن حتى ساكنة تظل  , لك هي اهلل كلمة كل

 . ريما إلى يتحول  بفمك هتعلن عندما اللوجوس 

 ثم.  الحياة مواقف كل ناحية اهلل فكر بتخزين وأبدأ,  لك أنها اعتبار على Logos اللوجوس كلها اهلل كلمة أقرأ أذن

 موقفك على اآليات هذه فتتحول  بنطقها وأبدأ قبل من المخزونة المعرفة هذه أخرج معين موقف توهجه عندما

 .حياتك في نتائجها وترى  Rhema المعين

 : عينيك وأفتح فمك أغلق. 14

."  ربنا كلمة كله...  خطأ فيها فليس اهلل كلمة إنها: "  يقولون كثيرون,  تقرأه أو تسمعه تعليم كل بفحص أبدأ

 بذلك  صحي غير أو صحي أكل من فيه مما شيء أي ويأكل فمه ويفتح عينيه يغمض من مثل يفحصونها ال وبذلك

 ,يأكله ما فحص بعدم نفسه يؤذي

 يحملها بهذا خطأ تفسيرها يمكن,  اهلل كلمة - الرائعة الكلمة هذه تفسر أن الممكن من أن الواقع ولكن 

 .تقصدها ليست بمعان األشخاص

( فمك تفتح) تقبله بأن منه تأكدك بعد قرر ثم( أفحصه) عينيك وأفتح( فحصه قبل التعليم تقبل ال) فمك تغلق بأن أبدأ

 ( .تأكله وال باجان تلقيه) ال أم
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 :تحيرك التي االسئلة على سيجيبك الصحيح التعليم. 15

 التعليم أن أي"  ؟..... لو أفعل ماذا"  أسئلة أسميها والتي العامة حياتك في أو كتابية أستفهامات بداخلك تدور ما كثيرا

 أفعل ماذا  ؟ ضعفت لو أفعل ماذا:  مثل حياتك مواقف عن عملية  وحلول خطوات لك سيقدم الذي هو( الحق) الصحيح

 ... ؟ اهلل صوت أسمع أن أردت لو أفعل ماذا  ؟ مرضت لو

 .الحق ليس ألنه التعليم هذا أترك الحل تجد ولم األخرون بها نصحك طرق جربت أن

 .عملية غير بأمور عليك يجاب بأن ترضى ال لذا. ستحبط األسئلة هذه على األخرون وليس اهلل أجابة تجد لم أن

 :أخر بيسوع يعظون من الكلمة من كتشفأ.16

 ..."أخر بيسوع يكرزون"... بولس خالل من الروح قال كما

 " ِبِه ُنَبشِّْر َلْم آَخَر ِبَيُسوَع ُيَبشُِّر َيْأِتيُكْم َمْن َكاَن َفِإَذا(4) 4:  11 كورونثوس2

 رأيناها التي الحقيقية يسوع  وظائف نكري ولكنه, بسهولة فضح وأال اهلل أبن أنه يسوع ينكر لن الخطأ التعليم أن أي

 .الناس يمرض أنه ويقول يسوع يفعله ما يعكس بل, يشفي الزال أنه وينفي( األناجيل) األرض في

 الخطأ التعليم ألن ؟ كيف تعلم هل.  اليوم الكنائس في أنتشر الذي األرتداد في الرئيسي السبب هو الخطأ التعليم

 المشكلة في اهلل من تهرب بان بك يؤدي مما بالمشكلة بعث الذي هو اهلل أن مباشرة رغي أو مباشرة بطريقة لك يقول

 .مشكلتك ليحل عليه تجري أن من بدال السبب هو أنه تظن ألنك

 تسمعه الذي التعليم يشرحه الذي ذلك يفعل كان هل لترى األناجيل في الرب  وراء وتذهب أمتعتك تحزم أن هو الحل

 ورفض أحد شفى هل, يمرضه بأن أحد يبارك كان هل. أحدا شفاء يؤجل كان هل,  يمرض أم يشفي كان هل مثال

 !!!؟؟ أماته بأنه شفاه الرب أن يقولون لماذا اذا أحد يميت بأن يشفي كان هل. أخر شفاء

 : غامض اله ليس اهلل. 17

 أمر جهة من مشيئته معرفة في تحتار وأ  تخمن أن أو تتخيل بأن تحتاج ال فأنت لذلك. ذاته اهلل هي اهلل كلمة تعلنه ما

 .الصحيحة الطريقة بهذه تقرأها وأن لكلمته بالذهاب عليك,  ما

 أبعد ما.... بعد فيما سنفهم.... , اهلل أفكار أحد يعلم ال: "  مثل, خطأ أماكن في اآليات ويضعون خطأ يقولون كثيرون

 ...."  الفحص عن أحكامه

 . لنعرفه كلمته في نبحث ان علينا لذلك,  لنعرفه كلمته في سهنف عن أعلن اهلل,  صحيح غير هذا

 فليس كلمته في يعلنه لم ما أما,  ولبنينا لنا وهو فيه البحث لنا يحق كلمته في اهلل أعلنه ما أن توضح  29:  29 تثنية

 . بعد فيما سنفهمه حقا هذا فيه البحث علينا
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 .المعلم وليس التعليم يمتحن أن مؤمن لكل يحق انه تنسى ال

 باإلتيان قوتها في إال خطأها من صحتها تظهر ال روحي كتاب في تقرأها أو تعلم تسمعها التي الكلمة إن تنسى ال 

 .بها وفرح معها تجاوب عقلك أن بسبب وليس حياتك واحتكاكات مشاكل و ضرورات في أي بنتائج

 الحياة أحتكاكات فقط. كتاب تقرأ أو عظة تسمع لسجا وأنت وليس الحياة أحتكاكات في اال النتائج هذه تظهر ولن

 .المشكلة هزمتك أم المشكلة على بأنتصار أخرجك أذا وهذا خطأ أو صحيح تعليم تتبعه الذي أن لك ستظهر

 ما من بأقل ترضى ال.  خياالت أو تخدير بها ليس و, بنتائج تأتي دائما( صحيحة بطريقة المشروحة اهلل كلمة) الحق

 .كلمةال به توعدك

 ويتركك للسماء بذهابك فقط مهتما وليس األرض على هنا حياتك في متدخال أنه اهلل لك يظهر و عملي دائما الحق

 .الظروف من لتداس األرض على هنا

 بمصداقية نظرت أن ثم  ..."يسوع يرون فيك هل" ترنم أنك أم مثله وأنت. الظروف يهزم رأيناه الذي يسوع ليس هذا

 هذا بل, األن فيك يسكن الذي يسوع ليس هذا الظروف من مهزوم ألنك يسوع فيك يرون ال لناسا أن ستجد لنفسك

 . يسوع تعاليم غير تعليم

 .يبسطها بل باهلل عالقتك يعقد لن الصحيح التعليم أن تذكر
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 LOGOS لوجوس و RHEMA ريما اهلل كلمة

. اليوناني في مختلفة ولكنها, هي كما العربية اللغة في تأتي.." الكلمة, اهلل كلمة" المقدس الكتاب يذكر عندما

 معظم في اهلل كلمة تترجم ولكنها مرة كل هي كما ليست فهي, مختلف وبتعريف مختلف بمعنى تأتي كثيرا ألنها

 .اللغات

 .تذكر مرة كل في هي ما لنعرف لليوناني بالرجوع علينا لذلك. ريما تارة و لوجوس تأتي تارة 

 .نتائج وستجد. صحيحة بطريقة وتقرأها اهلل كلمة من تستفيد سيجعلك اإلكتشاف فهذا بينهم الفرق فتإكتش إن

 حياتهم في ينمون ال لذلك, لوجوس ال و ريما ال بين الفرق يكتشفون وال لعقود الكلمة يقرأون من هناك نعم

 .الجسدية حياتهم على تنعكس سوف حتما والتي الروحية

 التي البركات تنال أن أقصد بل, فقط الجيد السلوك هنا أقصد وال الجسدية حياتك على ستظهر الروحية حياتك نعم

 .حياتك على ستظهر الرب لك يريدها

 !!لوجوس ال وليس ريما ال بسبب اآلن تعيش اهلل وبنت كإبن أنك تعلم هل

 فلن لك اهلل يريدها التي لحياةا تحيا أن أردت وإن... ريما ال بسبب بل لوجوس ال بسبب ليس ثانية ولدت أنت نعم

 .لوجوس ال من تأتي ريما ال ولكن  .لوجوس بالـ بل ريما بالـ تعيشها

 .تستخدمهم وكيف هم ما تفهم أن عليك لذا 

 :منهم كلمة لكل الصحيح التعريف هو ما نعرف أن يجب, حدى على منهم كل أشرح أن قبل ولكن

 ككل األمور نحو اهلل فكر فهي القدس الروح يكشفها التي اهلل كلمة تعني( : يونانية كلمة) Logos لوجوس -

 وفكر إرادة ما هي.  ريما ل وتحولها موقفك في تستخدمها أن يمكنك بل الحالي الخاص لموقفك مخصصة وليست

 كما" فقط اهلل كلمة" وليست لك الروح إعالنات أنها الكثيرون يعرفه ال وما... الشفاء,المال مثل, األمر جهة من اهلل

 . خطأ البعض يعرفها

 الكلمة تصير حيث روحك في القدس الروح لك يكشفه ما: معناها إعالن فكلمة, نبوات أنها" إعالنات"بـ أقصد ال)

 اهلل مشيئة هي هل, للشك مجال هناك يكون وال فتدركها. جسدك في اللتين يديك تدرك كما تدركها و لك حقيقة

 (% 100 لك اهلل مشيئة ابأنه اليقين مرحلة إلى تصل. ال أم

 هذا لتحل,  معين ظرف وفي معين وقت في معين لشخص المنطوقة اهلل كلمة تعني( : يونانية كلمة) Rhema ريما  -

 . لتواجهه موقفك في المتدخلة اهلل كلمة فهي  .تواجهه الذي الظرف

 اليوناني في موجودة هي والتي ريما يفتعر في الكلمة هذه يقولون ال الكل ألن, األحمر باللون" منطوقة" كلمة أضع)

 .(اهلل وليس تنطقها من أنت هي المنطوقة. ريما كلمة من الرب يريده الذي المعنى ضياع في األساس هو ونقصها
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 البداية من االخطاء هذه تعرف أن ويجب اهلل كلمة في جهلهم يسبب و بسبب وهذا المؤمنين بين شائعة أخطاء هناك

 :وضوعالم باقية تفهم لكي

 :ريما هو اليومية قراءتك في اهلل به يلمسك ما: األول الخطأ. 1

 سيكون أمامك يلمع ما أو لليوم الرب من الريما هو اليوم قراءتك في ويكلمك يلمسك ما"   : بمبدأ يسلكون كثيرون 

 " .اليوم لك الرب كلمة

 بهذا أن ويعتقدون, موقفهم عن تتحدث لتيا اآلية بهذه - يكلمهم - أي يلمسهم اهلل أن يعتقدون الكثير أن حيث

 .صوته يسمعون

 , صحيحة غير الطريقة هذه 

 لمستواك اهلل فنزل, فيها ناضجا تكن لم أنت مرحلة في كان هذا, الطريقة بهذه قبال كلمك الرب كان وإن حتى 

 هذا ولكن, بالحرف يحدث كان تقرأه كنت ما كل نعم, بالضبط تحدث وكانت اليومية قراءتك في معينة بآيات ليكلمك

 .بطريقتك وليس بطريقته صوته تسمع أن وتعرف تنضج أن يتوقعك الرب ألن يستمر لن سوف

 اهلل صوت تسمع أنك تعتقد و سابقا تفعل كنت كما هكذا الكلمة تقرأ فيها, اآلن فيها أنت وربما - لمرحلة وستأتي

 .قرأته الذي من شيء يحدث ال بأن ستفاجأ ولكنك

 :ويقولون كثيرا عنه يتحدثون المؤمنون تسمع ما سبب وهذا

 ليحققها الرب وإنتظرت بالوعود متمسك كنت لقد... لماذا؟ يارب لماذا شيء يحدث ولم الرب من وعود أخذت لقد"  

 ..."لماذا؟؟ شيء يحدث ولم

 في,)مشكلته هي ما فأعر ألنني, بعد فيما ستفهم له أقول وال عليه أخفف و عليه أدفدف ال ذلك لي ليقول يأتي من

 لذلك( وتكرارا مرارا ذلك في سيسقطون إال و أخطائهم في تسندهم أن وال يستيقظون أن يحتاجون المؤمنين الواقع

 : له فأقول

 التي اآليات من رزم أخرجت وإن حتى, الصحيحة بالطريقة اهلل كلمة تستخدم ال البداية من أنت...توقفي أو توقف"  

 عليك اهلل وضعها طريقة هناك. وعوده على لإلستناد أو صوته لسماع اهلل طريقة ليست هفهذ عليها تستند كنت

 هذه هي الطريقة و.." أخرى مرة الكلمة تقوله ما على الحصول في تفشل ال حتى بمعرفتها وعليك بإستخدامها

 .المقالة

 ما عن تتوقف أن فيجب بها ستمرست التي طريقته ليست هذه أن تفهم أن يريدك والرب تنضج بدأت ألنك هو حدث ما

 .الناضجين طرق وتطبق تعرف أن وتبدأ للطفل
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 من في والعيب خطأ الكلمة قرأت من أنت. اهلل وليس أنت سببه فهذا, يفعله لم شيء في الرب تلوم وال تخاصم ال 

 .وطبقتها هي كما وأخذتها تفحصها لم أنك حيث أنت فيك العيب و الطريقة هذه إليك قدموا

 .كتابية غير الطريقة فهذه إنتظام بغير أو بإنتظام الكلمة تقرأ كنت وإن ءسوا 

 .لماذا وسأشرح كتابية ليست فهي المشهورين الخدام أحد إليك علمها وإن حتى

 .يأخذوه ال ولكنهم فيهم والذي لهم الذي ميراثهم يأخذون وال. حياتهم في تعابى المؤمنين أن سبب هو هذا

 الميراث كل له أن ورغم. ميراث من له ما ليأخذ بعد ينضج لم ألنه, العبد مع يتساوى الوارث أن وليق 3 - 1:  4 غالطية

 .ميراثا له أن ينفي ال فهذا لسنين ينضج لم وكونه. ينضج لم ألنه لماذا؟. يأخذه لم ولكنه

 : الكتاب من ريما ال إلخراج طريقة وضع: الثاني الخطأ. 2

 .المقدس الكتاب من ريما يخرجون أن تستطيع لكي طريقة يضعون بأن الخطأ في دادونيز بدأوا الكثيرون أيضا هناك

 الكل تجد أن محزن أنه كم"..., اهلل كلمة من لموقفك ريما تخرج كيف"  بعنوان عظة حضرت أنني يوما أتذكر  

 .أساسه من الكتاب في يأتي لم بشيء ينشغل

 يجب أو تخرج ريما ال أن معتقدين خطأ بتعاريف بدأوا المؤمنين البداية من بل, لوجوس أو ريما يوجد ال أنه أعني وال 

 .خطأ كله وهذا... للمؤمنين اهلل يعطيها أو عنها البحث

 إن ولكن, لسنين ذلك تطبق كنت ولكنك خادم لست ربما أو لسنين بذلك وعظت قد و خادم أنت ربما, ذلك من تتعجب ال 

. أشخاص بعقيدة وليس بالكلمة إلتصق, الكلمة تقوله ما بإتباع عليك خدمتك يوف حياتك في نتائج ترى بأن مهتم كنت

 .اإلقناع بقدرة وليس باألغلبية وليس باألقدمية ليس اهلل كلمة تعليم: دائما تذكر

 :لوجوس ال من أكثر ريما ال وراء السعي: الثالث الخطأ. 3

 هي ريما ال أن فيعتقدون. حياتهم لمواقف الرب وتص يجدون حيث. لوجوس ال من أكثر الريما يحبون بدأوا كثيرون

 .جدا  خطأ المباديء وهذه لمواقفهم النظري الحل هو لوجوس وال, لمواقفهم العملي الحل

 بعد بإستفاضة ذلك سأشرح. )ريما إلى تحوله أن تستطيع لن تعرفه لم إن لجوس ال أن يفهمون ال ألنهم خطر وهذا

 .(قليل

 مكشوفة تكون أن فيها تحتاج طرق ومفترقات مواقف يوجد لوجوس ال على قائمة حياتك قرارات معظم ألن وأيضا

 .لوجوس إلى بل ريما إلى تحتاج لن سوف المواقف هذه في. لوجوس ال هو هذا و الكلمة لك

 :المقدس الكتاب هو لوجوس ال بأن اإلعتقاد: الرابع الخطأ. 4
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 ال. صحيح غير وهذا, وتقرأه تمسكه الذي الحرفي الكتاب أي. المقدس الكتاب هو لجوس ال أن يعتقدون الكثيرون

 .المقدس للكتاب قرائتك أثناء لك القدس الروح إعالن هو لوجوس

 :فقط اهلل كلمة هي لوجوس ال و لك اهلل صوت هي ريما ال بأن اإلعتقاد: الخامس الخطأ. 5

 من اإلثنين عرفت ولقد صحيح غير هذا. ريما ال هي مباشرة لك يقولها التي اهلل كلمة أن المؤمنون يعتقد نعم

 .البداية في اليوناني

 :تستخدمهم وكيف منهم كل وظيفة الكلمة من لنرى هيا واآلن

 : لوجوس ال وظيفة

 هو. لعقلك وليس لروحك أي لك - الروح لك يقوله ما وهو. لك اهلل بها يتكلم التي الطريقة هو. لك اهلل صوت هو

 .ريما ال إلى تسعى أن قبل إليه تسعى أن يجب الذي

 .الطرق مفترقات فيها تواحه التي األوقات في السليمة القرارات تقرر سيجعلك الذي هو

 موقفي تجاه اهلل من كلمة أريد يقولون و ريما ال وراء يسعون ستجدهم الذين الناضجين غير المؤمنين مثل تفعل ال

 .ممثله تفعل ال ولكن كثيرون تجدهم قد. بسرعة وأريدها

 .روحك في صور رسم. عليه تكون أن اهلل يرديك لما صورة لرسم هو لوجوس ال

, لك ريما يكون فلن أنت تنطقه لم وإن. لديك لوجوس ولكنه هلل بالنسبة ريما أي اهلل من إليك منطوق هو لوجوس ال

 .لوجوس سيظل

 قرائتي في تأتي لم ألنها لي ليست يةاآل هذه: " تقول وال. موجود موقف أي في لك اهلل مشيئة هو لوجوس ال أن أي

 .لك هي اهلل كلمة كل,  ال"..., اليومية

 12:  4 عبرانين. ذهنك ويجدد قلبك يغذي( روحك) قلبك في داخلك في يعمل هو لوجوس ال

 َوالرُّوِح النَّْفِس ُمْفَتَرِق ِإَلى َوَخاِرَقة  ,َحدَّاِن َلهُ  َسْيف  ُكلِّ  ِمْن َوَأْمَضى َوَفعَّاَلٌه, , َحيَّة ( لوجوس) اهلِل َكِلَمةَ  أَلنَّ َذِلَك(12)

 َوِنيَّاِتهِ  اْلَقْلِب َأْفَكاَر ُتَميَِّز َأْن َوَقاِدَرة  اْلِعَظاِم, َوُنَخاِع َواْلَمَفاِصِل

 اللحم يحتوي وهو( الثانية الوالدة حديثي أي) ثانية ولدوا هم لمن اللبن هو داخلك في للعمل هو لوجوس ال نعم

 يعمل ولكنه مواقفك في خارجك للعمل ليس هو(. لوجوس ال) تأكله عندما داخلك في يعمل هو. ايضا ضجينللنا

 وإتجاهات تفكيرك طريقة أي ذهنك ويجدد يبرمجك هو. فتنتصر صحيحة بطريقة المواقف لمواجهة ليعدك داخلك

 .صحيحة قلب إتجاهات ويعطيك قلبك
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 الحكمة بروح القدس الروح من بنور الكلمة تقرأ أن هو عليك ما لذلك .يفهمه( لوجوس ال)الكلمة يقرأ من كل ليس

 - 17  :1 أفسس في التي الصالة نفسك على يوميا صلي. اآلية وفسروا سبقوا الذين األشخاص بفكر وليس واإلعالن

 .األمور جهة من فكره لك يكشف أن بدأ القدس الروح أن وستجد.   23

 17 - 14:  7 يوحنا, الكلمة لتفهم كافيا نورا يشتاق لمن يعطي الرب أن  الكتاب يقول نعم

 َكْيَف» َوَتَساَءُلوا اْلَيُهوُد َفُدِهَش(15) النَّاَس ُيَعلُِّم َوَبَدَأ اْلَهْيَكِل ِإَلى َيُسوُع َصِعَد ِنْصُفُه, اْلِعيِد ِمنَ  َمَضى َوَلمَّا(14)

 َوَمْن(17) َأْرَسَلِني الَِّذي ِعْنِد ِمنْ  َبْل ِعْنِدي, ِمْن َتْعِليِمي َلْيَس: »َيُسوُع َفَأَجاَبُهْم(16) َيَتَعلَّْم؟ َلمْ  َوُهَو اْلُكُتبَ  َهَذا َيْعِرُف

 َما( ليعرف الكافي النور اهلل سيعطيه اليوناني في)َيْعِرفُ  اهلِل َمِشيَئَة( اليوناني في ويكتشف يعلم) َيْعَمَل َأنْ ( يرغب) َأَراَد

 ِعْنِدي ِمنْ  َأَتَكلَُّم َأنَِّني َأْو اهلِل, ِعْنِد ِمْن َتْعِليِمي َكانَ  ِإَذا

 .إرغب فقط تريده ما إليك يكشف أن ومستعد جدا عملي القدس الروح نعم

 .إليك يتحدث حينما لك الرب يقوله ما تفهم سيجعلك وهذا يفهم أن يجب لوجوس ال

 َكِلَمِتي َسَماَع ُتِطيُقوَن اَل ُكمْ أَلنَّ َكاَلِمي؟ َتْفَهُموَن اَل ِلَماَذا(43)  43:  8 يوحنا 

 ,وشرح كحديث لكم أقوله ما تعني اليوناني في األولى" كالمي" كلمة

 .لوجوس فتعني الثانية" كلمتي" كلمة معنى أما

 .تستوعبون أو تلقطون أو تفهمون تعني اليوناني في" تطيقون" وكلمة

 ال تلقطون أو تفهمون لم البداية من ألنكم فاصيلوالت األعمق الشرح تفهمون لم: لهذا فهمنا بعد لنقرأها

 .األساس تفهموا لم ألنكم األعمق تستوعبوا لم أي. لوجوس

 .وبتدقيق بشدة تفهمها أن يجب - لروحك الروح إعالنات -  لوجوس ال تفهم أن يجب هكذا

 هناك يكن لم فإن, لك شرحه في لوجوس ال على يستند ألنه أعمق هو لما ويأخذك يفهمك أن اهلل يستطيع حتى

 .أكثر وإعالنات أكثر لوجوس معرفة في تزداد لن لوجوس

 .أكثر لوجوس  إلى ستؤدي لوجوس ال  معرفة

 .تسجلها أن أشجعك ولكن تكتبها لكي كثيرة أوراق يكفيك لن, إلهية إعالنات أنهار وستجد فقط إبدأ

 .قليل بعد ذلك وسنفهم الريما عكس بحث إلى يحتاج لوجوس ال أن إعلم فقط. تبدأ كيف لك وسأقول إبدأ فقط

 فكر في سيحبسك هذا. ال. تفاسير األخرى يدك وفي الكتاب تقرأ ال: فيها فكر ولكن الجملة هذه من تصدم ال واآلن

 معينة فكرة في فسيأسرك صحيحا يبدو كان وإن وحتى. ناقص أو خطأ فكر يكون أن ويمكن يفسرون أشخاص

 .الروح يقوله ما تفهم سوف قدسال الروح بشرح قرأت إن ولكن
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 أن هي الروحية الكتب ولكن, بآية آية الرسالة أو السفر تفسير كتب هي التفاسير, الروحية الكتب ليست التفاسيرهي)

 .(الكتاب كل من وشرحه فيه التأمل الكاتب ويبدأ الكتاب من معين موضوع تتناول

 سيستقبلون أو سيفهمون أنهم في واثقين غير أنهم هو قدسالم للكتاب تفاسير وراء المؤمنين سعي وراء السبب  

 .التفاسير لمساعدة فيسعون لذلك. عملي ليس ذلك أن شاعرين. نفسه القدس الروح من

 عن التفاسير كل حفظت أو قرأت ولو حتى تفهمها فلن, اآلية معنى لروحك القدس الروح لك يكشف لم إن الحقيقة

 .قلبك إلى بعد لتدخ ولم عقلك في ستكون. قلب ظهر

. فيها وتسرح بها تتمتم و عمد عن اآلية في تفكر أن معناه والتأمل الكلمة في تتأمل أن هو فعله عليك هو آخر شيء

 .للكلمة قرائتك وقت فقط وليس يومك طوال وهذا

 : مقالة في منها إستفادة أقصى وتنال الكلمة تقرأ كيف لمعرفة مفاتيح يوجد

 الصحيحة طريقةبال اهلل كلمة تقرأ كيف

 ولو حتى الشفاء أجل من, مرتبطا تكن لم ولو حتى الزواج مثل األمور كل جهة من اهلل فكر بفهم تبدأ أن شيء أهم

 50 منذ ثانية مولودا كنت ولو حتى الخالص جهة من, ماديا مزدهرا كنت ولو حتى المال أجل من, مريضا تكن لم

 .بغنى فيك المسيح كلمة لتسكن  ....سنة

 إن اآلوان فات سيكون. الكلمة تقوله ما عن للبحث ليدفعك شيء يحدث أن تنتظر ال أمر كل عن اهلل كلمة رفإع 

 .المواقف إنتظرت

 ...اْلَمْعِرَفَة( يخزنون) َيْذَخُروَن اْلُحَكَماُء.. 14:  10 أمثال:  معرفة يخزن الحكيم الكتاب يقول

 تجهل كنت أنك وستتعجب اهلل فكر لتكتشف ويساعدك فكره إليك يكشف الروح أن ستجد الكلمة درست إن ولكن

 .الكثير تعرف كنت أنك وتعتقد ذلك

 .اآلية في الروح يقوله ما تلقط فلن القدس الروح بمساعدة الكلمة تقرأ لم إن أكرر

 (!لقطوي ويفهم يفطن اليوناني في) َفْلَيْسَمْع ِللسَّْمِع, ُأُذَناِن َلُه َمْن 23: 4 مرقس في الكتاب يقول

 األولى يسمع. يفهم أو  يلقط أو فليفطن بمعنى وتأتي...  يقوله ما فليفطن للسمع أذنان له من يقول اليوناني األصل   

 .يفطن أن هي( األخر عن مؤمن أي تميز التي وهي) الثانية" يسمع" ولكن  ,كفعل" يسمع" هي

 يردك فهو, إبليس تصدق ال وعزيزتي عزيزي تركها ولذلك أومشكلة معضلة هو الكلمة فهم بأن يشعر من هناك 

 .حياتك في تعيس ستكون عنها إبتعدت إن يعلم ألنه الكلمة عن تبعد أن
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 صحيحة بطريقة الكلمة تقرأ لم أنت شك بال  ,مستحيل ال عملي؟؟ ليس شيء يضع اهلل هل لدقيقة معي وفكر 

 .تفهمها لم ولذلك

 الحل؟ ما تسأل من يا ولك

 :شديد بتلخيص الحل

 .بألسنة يوميا وصلي  القدس بالروح إمتليء. 1

 .يوميا نفسك على 23 - 17:  1 أفسس صلي. 2

 .فهمها تتوقع فال يوميا للكلمة تتعرض لم إن. تأمل بل فقط تقرأ ال. فيها وتأمل الكلمة إقرأ. 3

 .تفطن لكي( األولى) تسمع أن يجب

 .فهما الرب وسيعطيك تأمل بولس خالل من لتيموثاوس الروح يقول لذلك

 .َشْيٍء ُكلِّ ِفي َفْهمًا َسَيَهُبَك الرَّبَّ َفِإنَّ َأُقوُلُه, َما ِفي َفكِّْر 7:  2  تيمو 2

 .اآليات لشرح فرصة الروح يجد فلن, بولس له أرسلها التي اآليات في تيموثاوس ويفكر يتأمل لم إن أي

, لك الروح من بإعالن( لوجوس) المسيح في لك وما يحالمس في أنت ومن الحياة أمور جهة من اهلل فكر تعرف بأن عليك

 في لك ما وتعيش موقف\الك وستهزم جاهزا ستكون الموقف يأتي عندما وبهذا, لذلك ليدفعك موقف يأتي أن قبل

 .المسيح

 .الرسائل في التي باألخص, لك الوعود كل أعتبر المقدس الكتاب تقرأ عندما

 لماذا  .العكس بل لوجوس ال من أكثر ريما ال على تركز ال, اليوم لي اهلل كلمة هو يلمسني ما وتقول الكلمة تقرأ ال

 :لوجوس ال من تأتي الريما ألن... ؟

 هو لوجوس ال(. لوجوس ال) الموقف جهة من اهلل فكر تعرف أن بدون تأتي لن( ريما) لموقفك تريدها التي الكلمة

, لك ريما يكون فلن أنت تنطقه لم وإن  .لوجوس فهو لك لنسبةبا ولكنه هلل بالنسبة ريما أي اهلل من إليك منطوق

 .لوجوس سيظل

 قرائتي في تأتي لم ألنها لي ليست اآلية هذه: " تقول وال. تواجهه موقف أي في لك اهلل مشيئة هو لوجوس ال أن أي

 .لك هي اهلل كلمة كل,  ال"..., اليومية

 اهلل فم من تخرج( ريما) كلمة لبك بل اإلنسان يحيا وحده بالخبز ليس  4: 4 لوقا
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 ولكنه لك أنه أي, نطقه اهلل أن أي, ريما هو لك كتبه ما كل أن هنا يقول ويهو. نطقها من هو اهلل ألن هنا ريما ال

 .لوجوس فهو لك بالنسبة

 لم إن الحائط في ستظل, لك وتوظفها تستخدمها أن تنتظر, الحائط في التي الفيشة في التي الكهرباء مثل

 .تخدمهاتس

. تفعله أن يمكن ما وتفهم تعمل كيف وتفهم الحائط في كهرباء هناك أن( عينيك وتنفتح) تعرف أن هو لوجوس ال

, القسيس دور هو وال أخيك دور وليس دورك وهذا(. ريما إلى تحولها)تستخدمها لم إن الحائط في ستظل أكرر ولكن

 .ريما إلى عرفته الذي لوجوس ال تحول كيف وسألشرح دورك هو بل. اهلل دور هو وال

 أمام تلمع أن تحتاج وال إليك ومتكلمة إليك وموجهة, عليك تنطبق أي, اهلل من لك منطوقة, لك ريما هي اهلل كلمة كل

 .لك كلها. خدعة هذه. اليومية قرائتك في تأتي أن تحتاج وال. ال أم لك أنها لتعرف عينيك

 

 : ريما ال وظيفة

 ولن اهلل عن تبعدك كثيرة مخاطر لها فهذه( اهلل صوت هو اآلية في يلمسك ما) طريقةال بهذه الكلمة قرأت إن

 :بتاتا إيجابيات توجد وال سلبيات فهناك اهلل طريقة ليست ألنها نعم سلبياتها بعض هذه و منه تقربك

 .أجله من المكتوبة األصلي معناها وتنسى موقفك على الكلمة تفسر ستجعلك.1

 .اهلل كلمة في سطحي ستصير. 2

 .الخطأ اآليات تقرأ يجعلك بأنه بها ويخدعك الطريقة هذه إبليس سيستخدم. 3

 .األحيان من كثير في صوته سماع في فستفشل,  اهلل طريقة ليست ألنها. 4

 .لك اهلل مشيئة خارج تخرج سوف. 5

 : الخطأ الطريقة هذهل مثال سأذكر لذلك, تمارسها ال أنك وتعتقد تدري ال وأنت الطريقة هذه تمارس ربما

 مكمال بإنتظام وتقرأ, مرضك عن اهلل صوت لتسمع الكلمة تقرأ وبدأت, مرض بأعراض شعرت و صباحا إستيقظت إن 

 اهلل فكر ليست ولكنها بالشفاء صلة لها وكأنها تبدو آيات اليومية قرائتك تكون أن يصادف قد. البارحة قرأته ما بعد

  ..."أيمانهم لعدم أحد يشفي أن يسوع يستطع لم"  مثل  خطأ أية فتقرأ  .الشفاء جهة من

 هذه.... اهلل مشيئة هذه....  كاف أيمان لدي ليس.....  يشفيني لن سوف اهلل:"  وتقول,  عليك معناها بتحويل فتبدأ

 (تطبقه لئال خطأ هذا أن تذكر... " )اليومية قراءتي
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 كلمة إستخدم إبليس ألن اهلل كلمة أنها تعتقد وال. الجرائد في اليوم حظك قراءة عن شيء يفرق ال الواقع في هذا

 فهذه اهلل إبن ليس يسوع أن لي تقول آيات الكلمة من إقتبست لو, اهلل من خارجة أي اهلل كلمة لها يسوع ولكم اهلل

 .اهلل كلمة ليست

 الموقع تصفح اآلن ذاه أناقش ولن يشفيك أن %100 اهلل مشيئة نعم, مؤمن لكل اهلل مشيئة هو اإللهي الشفاء

 كان  ( .24:  2 بطرس 1) الجسدي الشفاء لك تم قد بجلدته الذي الجسدية األمراض عن الكتاب يقول, أكثر لتعرف

 .المرض تواجه أن قبل ذلك لفهم  الروحية عينيك وتنفتح ذلك تكتشف ان يجب

 تكن لم وإن حتى لآلية مباشرة إليها بتذه أن( 24:  2 بطرس 1)مثل اآلية هذه إلى تذهب أن هو فعله يجب كان ما 

 ,لك هي اهلل كلمة فكل لك لكنها, اليومية قراءتك

 على تطبيق إلى  Logos لوجوس اهلل كلمة من فتتحول  .."شفيت يسوع بجلدات أنا: " بفمك وتعلنها تقولها أن وتبدأ 

 .ريما Rhema الحالي موقفك

 .ريما إلى بتحويلها أنت تقوم أن إلى مفعول وبال  ساكنة تظل  , لك هي اهلل كلمة كل

 .تأخذها وبذلك, وظرفك حالتك على وتقولها بفمك بإعالنها تبدأ  بأن ؟ ريما إلى لوجوس ال تحول كيف 

 . ريما إلى يتحول  بفمك تعلنه عندما اللوجوس 

 .الحياة مواقف كل ناحية اهلل فكر بتخزين وأبدأ, لك أنها اعتبار على لوجوس ال كلها اهلل كلمة إقرأ إذا

 موقفك على اآليات هذه فتتحول بنطقها وأبدأ قبل من المخزونة المعرفة هذه أخرج معين موقف تواجه عندما ثم 

 .حياتك في نتائجها وترى المعين

 سنة 2000 منذ شفيت أنا اليوم أمرض ال أنا: مثل, موقف أي بدون( لوجوس) الكلمة تقول أن هو: ذلك من أعمق هناك

 ...مكان أعطيه لن قدم بوطأة له أسمح لن علي ليسإلب حق ال

 .أساسه من المرض تتوخى بهذا

 !!!اليوم كالم نتيجة هو وغدا األمس كالم نتيجة اآلن أنت أنك تعلم هل

 .أكثر وستفهم الموقع في واإليمان المنطوقة الكلمة عن إدرس

 الذي الكالم تستخدم كيف بفهم عليكم لذا. آلنا األمس كلم تحصد أنت, تقتنع لم او إقتنعت ترد لم أو أردت سواء 

 .لصالحك يخرج

 ال تحول فبهذا بلسانك تقوله لم إن حياتك في وعملي مطبق يكون لن الكلمة تأثير أن إليه إنتباهك ألفت أن أريد ما

 .ريما إلى لوجوس
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 هذا بل ريما الرب يعطيك أن تحتاج ال. ريما إلى الروح لك كشفها التي( لوجوس) اهلل كلمة كل تحول أن يدك في هذا

 .دورك

 أنت بل المؤمنة إختك أو المؤمن أخيك لك يستخدمه ولن لك معطى ألنه إستخدامه في تقصر وال يدك في سالح هذا

  الرُّوحِ  َسْيَف( ريما) اهلِل َوَكِلَمَة( 17...) اْلَكاِمَل, اهلِل ِساَلَح اْلَبُسوا(11) 17, 11:  6 أفسس إقرأ

 . لوجوس ال تنطق أن الكلمة تنطق أن فكسي هو هذا نعم

 .السيف حد هو اليوناني في" لسان" كلمة معاني ضمن من

 .المنطوقة اهلل كلمة هو الذي لسانك في الذي الروح سيف تستخدم أن الروح يقول هنا لذلك 

 التي المواقف هذه في معينة آيات تعلن بأن القدس الروح سيلهمك, لوجوس وبالكلمة بالروح ممتليء أنت لو نعم

 .موقفك على أنت تنطقها بأن عليك. كافي ليس هذا ولكن. تواجهها

 .ذلك بعد تنطقها بأن عليك ولكن, ريما هذه. آليات سيقودك, آيات لك سيعلن القدس الروح

 .حياتك في تطبقها بذلك و تستعملها بهذا بفمك تنطقها أن يجب الروح لك أعلنها أن بعد 

 .اإلرتفاع في فتحيا الكلمة يوميا إعلن بل الكلمة لتنطق الموقف تنتظر ال

 مزمور ستجد وإبحث للكلمة إذهب بل اليومية قرائتك في تأتي أن تنتظر ال العمل؟ في ترقية إلى تحتاجي أو تحتاج هل

 برؤية إبدأ و بها لنفسك وأنظر فيها إسرح لروحك لتطعمها تمتمها فيها تأمل... الرب من تأتي ترقيتك أن 6:  75

 .أعلى منصب وفي مرقى نفسك

 .إياها إال ترى وال. يوميا أنطقها ذلك في وقتا وخذ بنطقها إبدأ ثم

 تأتي هنا به كلمتكم الذي الكالم بسبب بل( البعض يقول كما األمراض بسبب ليس) أنقياء اآلن أنتم يقول الكتاب

 .3:  15 يوحنا. ريما كلمة

 .حقيقة إلى فيتحول لوجوس ال قول بسبب نتائج هناك أي

 المنطوق لوجوس ال هو هذا  23:  11 مرقس له يكون قال فمهما يكون يقوله ما أن يؤمن بل قلبه في يشك ال من

 .ريما ال

 ريما=   النطق+  لوجوس ال 

 63: 6 يوحنا... وحياة روح هو به( النطق) أكلمكم الذي( ريما) الكالم

 .حياة و روح هو المنطوق الكالم أن الرب يقوله ما هذا. حياة صيرفت( لوجوس) الكلمة تنطق بأن عليك, حياة تريد هل 



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 202 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 الثاني؟ الميالد لك حدث كيف

 أنتجت. ريما ال هذه. ثانية فولدت بفمك نطقت ثم, ذلك لتفهم الروحية عيناك الروح وفتح لوجوس ال سمعت بأنك 

 فصار لوجوس ل نطقك بسبب هذا كل. اآلن فيك هي بل السماء في وليست لألبد فيك ستبقى الحياة وهذه فيك حياة

 من ستولد المسيح قبلت إن أنك شيء قالت الكلمة أن أي. الكلمة من ولدت أنك الكتاب يقول لهذا. معاشة حياة - ريما

 17: 10 رومية. ذلك قالت الني الكلمة من ولدت فأنت حياة إلى تحولت ونطقتها الكلمة هذه أخذت عندما. اهلل

 . 23:  1بطرس1و

 :التشبيه بهذا الخالصة إليك كسأتر

 بجميع ممتليء وهو المطاعم أعظم في ودخلت وذهبت, الطعام من معين صنف تأكل أن وتريد, إحتياجك هذا جائع أنت

 داخل في أنك رغم, المطعم في موجود تريده الذي الطعام أن تكتشف ولم. مظلم المطعم ولكن, الطعام انواع

 .الموجود الطعام تكتشف لكي نور إلى تحتاج أنت. المطعم

 .أكلته الذي األكل هذا بقوة يومك تسير أن تستطيع بهذا. ويغذيه جسدك كل في فينتشر بأكله عليك ثم 

 .مختلفين شيئان الطعام وتناول الطعام 

 ,حياتك في تريده ما كل يحتوي وهو لوجوس ال هو الطعام -

 .بعد تأكله لم ولكنك, الروحية عينيك وينير الطعام هذا وجود إليك يكشف الذي القدس الروح نور هو النور -

 الكلمة تنطق أن وهو - جوعك المثل هذا في - لموقفك وتطبيقه الطعام تناول عملية هو ريما ال هو  الطعام تناول -

 .بنوره القدس الروح لك كشفها التي

 .اليوم وطوال .يوميا للكلمة تعرض. حياتك ألنه لوجوس ال وراء وإسعى الكلمة إقرأ  إسعى -

 .إكتشافه في القدس الروح على  إعتمد -

 .ريما يكون فبهذا, وتكلمه لوجوس ال بنطق وإبدأ  أنطقه -

 .لك يفعله لن اهلل حتى أحد لك يفعله ولن دورك هو النطق

 الرب أن وه والواقع ستنتظر...". كلمة قول يارب: "  أوتصلي....",كلمة يقول لكي الرب انتظر إنني: "وتقول تنتظر ال

 .الرب دور وليس دورك هذا ألن ينتظرك من هو

 .أوامرك ليفعلون فمك كلمات وينتظرون, 14: 1 عبرانين أنت لخدمتك مرسلة أرواح هي المالئكة

 .نجس روح به الذي مع شيء يفعلون لم هم ألنهم التالميذ الرب وبخ لقد



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 203 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 .حياتك هذه. صالحك في إستخدمها بل الكلمات من تخاف ال

 ثمره يأكلون وأحباؤه اللسان يد في والحياة الموت 21:  18 الأمث

 .الكتاب يقوله ما هذا اهلل يد في وليست اإلنسان يد في األعمار نعم
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 جيدة؟ أرض تكون كيف

 وهناك ا؟؟الكلمة تقوله وكما أفضل حياتنا تجعل التي بالثمار لتأتي الكلمة في التعمق كيفية عن نتسائل ما كثيرًا

 تولد وكثيرًا صحيحة؟؟ بطريقة لهم شرحها رغم اهلل لكلمة السامعين بعض تجاوب عدم عن يتعجبون كثيرون خدام

 الذي الخطأ التعليم بسبب وأيضًا...." منه فسيؤخذ عنده والذي له من يعطي الرب" أن سماعنا من مرارة قلوبنا في

 اهلل كان إذا فنتسائل....محجرة أرض هو من وهناك الكلمة يقبل نم فهناك مختلفة البشر قلوب خلق الرب أن" يقول

 هكذا لهم الخالق اهلل أنت ألست, المسيح قبول عدم عن َسُياَحَسبون فلماذا محجرة بقلوب البشر من بعض خلق قد

 (..." قليل بعد شرحه سيتم فهذا بالطبع هكذا خلقهم الذي اهلل ليس وهذا) ستحاسبهم؟؟؟ فلماذا

-1: 13 ومتى 25 -1: 4 مرقس في ذكر الذي األراضي أنواع عن يسوع الرب قاله الذي المثل فهم سؤء هسبب هذا

23 

 الكلمة تثمر لكي خوف من وتصلي تقلق ولن, قلبك من الكلمة يخطف إبليس لئال تقلق لن المثل لهذا فهمك وبعد

 .اإلنسان مسئولية كله هذا ألن....ضعف ومائة وستون ثالثون ثمر يأتي لكي تصلي ولن السامعين قلوب في

 اهلل كلمة في عمقًا أكثر تكون كيف وستعرف السابقة األسئلة عن صحيحة إجابات ستعرف المثل هذا تفهم عندما

 .المرة هذه دراستنا موضوع وهذا أكثر, بنتائج يأتي وإيمانك الروحية حياتك في أكثر بثمر فتأتي

 23-1: 13 متى في المثل لنقرأ 

 القارب إلى صعد إنه حتى كثيرة, جموع إليه فاجتمعت 2.  البحيرة شاطيء على وجلس البيت من خرج اليوم ذلك في 1

 4.ع ليزر خرج قد الزارع إن ها: »قال كثيرة, أمور في بأمثال فكلمهم 3. الشاطيء على كله الجمع وقف بينما وجلس,

 رقيقة صخرية أرض على بعضه ووقع 5. والتهمته الطيور فجاءت الممرات, على البذار بعض وقع يزرع, هو وبينما

 ووقع 7.أصل بال كان ألنه ويبس احترق الشمس, أشرقت لما ولكن 6عميقة؛ تكن لم تربته ألن سريعا فطلع التربة,

 ضعف مئة بعضه فأثمر الجيدة, األرض في وقع البذار وبعض 8.وخنقه الشوك فطلع األشواك, بين البذار بعض

 فليسمع أذنان له من 9.ثالثين وبعضه ستين, وبعضه

 ملكوت أسرار تعرفوا أن لكم أعطي قد ألنه: »فأجاب 11«بأمثال؟ تكلمهم لماذا: »وسألوه التالميذ إليه فتقدم 10! «

 الذي فحتى عنده, ليس من وأما فيفيض؛ المزيد يعطى عنده, من فإن 12.ذلك لهم يعط فلم أولئك, أما السماوات؛

 أو يسمعوا أن دون ويسمعون يبصروا, أن دون ينظرون فهم: بأمثال أكلمهم السبب لهذا 13.منه ينتزع عنده

 15.تبصرون وال تنظرون ونظرا تفهمون, وال تسمعون سمعا: يقول حيث إشعياء نبوءة تمت قد ففيهم 14.يفهموا

 ويسمعوا بعيونهم, يبصروا لئال عيونهم؛ وأغمضوا السمع, ثقيلة آذانهم وصارت غليظا, صار قد الشعب هذا قلب ألن

 ألنها وآلذانكم تبصر, ألنها لعيونكم فطوبى أنتم, وأما 16!فأشفيهم إلي, ويرجعوا بقلوبهم, ويفهموا بآذانهم,

 تسمعون ما يسمعوا وأن يروا, ولم تبصرون ما يروا أن كثيرون وأبرار أنبياء تمنى كم: لكم أقول فالحق 17.تسمع

 الشرير يأتي يفهمها, وال الملكوت كلمة يسمع من كل 19:الزارع لمث معنى أنتم فاسمعوا 18! يسمعوا ولم
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 يسمع الذي فهو صخرية, أرض على المزروع أما 20.الممرات على المزروع هو هذا: قلبه في زرع قد ما ويخطف

 اداضطه أو ضيق يحدث فحالما: حين إلى يبقى وإنما ذاته, في له أصل ال ولكنه 21الحال, في بفرح ويقبلها الكلمة

 الغنى وخداع الحاضر الزمان هم ولكن الكلمة, يسمع الذي فهو األشواك, بين المزروع أما 22.يتعثر الكلمة, أجل من

 الذي وهو ويفهمها, الكلمة يسمع الذي فهو الجيدة األرض في المزروع وأما 23.ثمرا يعطي فال الكلمة, يخنقان

 ! «ثالثين وغيره ستين, واآلخر مئة, الواحد فينتج. ثمرا يعطي

 :كاآلتي يسوع الرب شرح من المثل هذا رموز فهمل

 المستمع, اإلنسان قلب هي واألرض , اهلل هو والزارع اهلل, كلمة هي البذار

 :األراضي من أنواع 4 ذكر يسوع الرب أن سنجد المثل هذا في وأيضاً 

 بثمر تأتي لم الحظ(....الطريق علي) الممرات في التي األرض.   1

 بثمر تأتي لم الحظ(....صخر معظمها ولكن التربة من رقيقة طبقة بها) الصخرية رضاأل.   2

 بثمر تأتي لم الحظ(....سابقا أشواك بها مزروع) أشواك بها التي األرض.   3

 الجيدة األرض.   4

 في نفسه ضعبو اإلنسان قام بل الصورة بهذه بخلقها قام الذي هو اهلل وليس, اإلنسان اختيار نتيجة هي األرض إن

 .اآلن عليها هو التي األرض بنوع هكذا جعلته التي الحالة

 في أي, مكان من أكثر من المثل تقرأ أن هي ومنها األناجيل, في يسوع الرب أمثال من مثل أي لفهم مفاتيح هناك

 إتضحت قد األمور ستجد الشخصين من القصة قراءة فبعد. متى وفي مرقس في ذكر المثل أن سنجد هنا موضوعنا

 .أكثر

 أمام بل فقط التالميذ أمام ليس المثل هذا بسرد قام قد كان يسوع الرب أن هو حدث ما أن ستكتشف المنطلق بهذا

 أيضا, معه التالميذ وكان كثيرين أشخاص

 في المثل سرد في ليس لنا إتضح وهذا التالميذ مع الجمع من القليلون هم المثل تفسير عن بالسؤال إهتم من ولكن 

 ,(وفهم معرفة) ويزداد سيعطى اإلهتمام هذا له من لهم يسوع الرب فقال 10: 4 مرقس إنجيل في بل متى إنجيل

 .منه سيؤخذ( وفهم معرفة) عنده فالذي اإلهتمام هذا له ليس ومن

 .المثل مغزى عن عشر واالثنا  حوله الذين سأله وحده, يسوع كان وعندما 10

  

 25-1: 4 مرقس 
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 فوق فيه وجلس القارب إلى صعد إنه حتى كبير, جمع حوله احتشد وقد البحيرة, شاطيء عند ثانية يعلم أخذ ثم 1

 3:تعليمه في لهم قاله ومما. باألمثال كثيرة أمورا فعلمهم 2. البحيرة شاطيء على كله الجمع كان فيما الماء,

 5.والتهمته الطيور فجاءت الممرات, على البذار بعض وقع يزرع, هو وبينما 4.ليزرع خرج قد الزارع إن ها! اسمعوا»

 احتر الشمس, أشرقت لما ولكن 6.عميقة تكن لم تربته ألن سريعا فنما التربة, رقيقة صخرية أرض على بعضه ووقع

 في وقع البذار وبعض 8.يثمر فلم وخنقه, الشوك فنبت األشواك, بين البذار بعض ووقع 7.أصل بال كان ألنه ويبس ق

 أذنان له من: »قال ثم 9.«مئة وبعضه ستين, وبعضه ضعفا, ثالثين بعضه فأعطى وأثمر, ونما نبتف الجيدة, األرض

 فليسمع للسمع,

 أن لكم أعطي قد: »لهم فقال 11.المثل مغزى عن عشر واالثنا حوله الذين سأله وحده, يسوع كان وعندما 10! «

 يبصرون, وال ينظرون نظرا: إنهم حتى 12باألمثال, لهم يقدم شيء فكل خارج, من الذين أما. اهلل ملكوت سر تعرفوا

 فكيف المثل؟ هذا تفهموا ألم: »لهم وقال 13! «خطاياهم لهم فتغفر يتوبوا لئال يفهمون, وال يسمعون وسمعا

 هم الكلمة, تزرع حيث الممرات على الذين وهؤالء 15.اهلل كلمة يزرع الزارع إن 14األخرى؟ األمثال جميع تفهمون

 الكلمة فيهم تزرع الذين هؤالء وكذلك 16.فيهم زرعت التي الكلمة ويخطف الشيطان يأتي يسمعون لماحا الذين

 إلى هم وإنما ذواتهم, في لهم أصل وال 17بفرح, يقبلونها الكلمة يسمعون حالما الذين وهم صخرية, أرض على

 األشواك, بين الكلمة فيهم تزرع ذينال واآلخرون 18.يتعثرون الكلمة, أجل من اضطهاد أو ضيق يحدث فحالما. حين

 تدخل األخرى, األمور واشتهاء الغنى وخداع الحاضر الزمان هموم ولكن 19الكلمة, سمعوا قد الذين هم هؤالء

 الذين هم فهؤالء الجيدة, األرض في الكلمة فيهم تزرع الذين وأما 20.ثمر بال فتصير الكلمة, وتخنق إليهم

 هل: »لهم وقال 21.«مئة وبعضهم ستين, وبعضهم ضعفا ثالثين بعضهم ثمرون,في ويقبلونها الكلمة يسمعون

 سيكشف, إال محجوب من فليس 22المنارة؟ على ليوضع أليس السرير؟ تحت أو المكيال تحت ليوضع بالمصباح يؤتى

 تكيلون, كيل فبأي. تسمعون لما تنبهوا: »لهم وقال 24! «فليسمع للسمع, أذنان له من 23!ليعلن إال شيء كتم وما

 .«منه ينتزع عنده الذي فحتى عنده, ليس ومن المزيد, يعطى عنده من فإن 25.لكم ويزاد لكم يكال

 

 هذا لتفسير الرب بسؤال إهتم شخص كل ليس ولكن يسوع الرب مثل يسمعون كانوا كثيرون هناك أن يوضح فهنا 

 تعرفوا أن لكم ُأعطى يسوع الرب يقول فحينما بالر بسؤال قاموا معهم والتالميذ الجمع من قليلة قلة فقط المثل

 السائلين, أيها لكم أي , اهلل ملكوت أسرار

 12باألمثال, لهم يقدم شيء فكل خارج, من الذين أما. اهلل ملكوت سر تعرفوا أن لكم أعطي قد: »لهم فقال 11 

 خطاياهم لهم فتغفر يتوبوا لئال يفهمون, وال يسمعون وسمعا يبصرون, وال ينظرون نظرا: إنهم حتى
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 بعض. معناه عن يستفسروا لم ولكنهم المثل وسمعوا أيضاً  الجمع من سألوه من خارج أي" الخارج من الذين"

 هنا ويقصد السائلين دائرة خارج أي"  دائرتكم خارج"  وهو أوضح بمعنى وتذكرها" الخارج من" تذكر الترجمات

 .المثل سمعوا مأنه رغم يسوع الرب يسألوا لم من عن اإلشارة

 مثل يفعل ال الذي الشخص تمثل الجيدة األرض....السيئة, األخرى األراضي أنواع باقي مثل ليست هي الجيدة األرض إن

 آخذًا الفرق, وسنرى األراضي باقي عن المثل ندرس , الجيدة األراضي مفاتيح ندرس أن وقبل الشريرة, األراضي باقي

 :األراضي من نوع أي يكون أن شخصال بإختيار هذا أنه اإلعتبار في

 الطيور فجاءت الممرات, على البذار بعض وقع يزرع, هو وبينما 4 4:  13 متى: الطريق علي – الممرات أرض. 1

 .والتهمته

 كثيرون قام أي ممرات أرض فهي ويرفضها, أساسه من الكلمة يقبل ال المستمع الشخص أن حيث األرض هذه في

 اإلختراق, في صعوبة تجد اهلل فكلمة اإلختراق, ضد وقوية ومحصنة متماسكة أرض فصارت باألقدام عليها بالدوس

 رفض لو ولكن 12: 4 عبرانين والروح النفس مفرق إلي وخارقة حدين ذو سيف كل من أمضى اهلل كلمة نعم

 الخطير, اإلختيار هذا عكس يختار أن عالجه الشخص هذا بالطبع....اهلل يقتحمه أن يمكن فال بإختياره الكلمة الشخص

 .منصب في شخص ألي أو للراعي يخضع فلن للكلمة يخضع ال كونه بالطبع فهو

 غابة على داخلها في تحتوي ألنها وهذا التشبيه هذا اهلل كلمة عن قال يسوع الرب لذا جدا قوي كيان البذرة أن تذكر

 واحدة لكل يمكن بدورها البذار وهذه البذار نم العديد بها شجرة ستنتج صحيحة بطريقة نمت لو ألنها, األشجار من

 هذه تقع لم ما ولكن وكامنة رائعة قوة داخلها في تحتوي البذرة أن نقول أن يمكننا وبهذا أشجار تثمر أن منها

 .كامنة القوة هذه فستظل األرض في البذرة

 لسبب توقفت ثم نبتة هناك أن" كريذ ولم ,"الكلمة قبلت األرض أن" يذكر لم الرب أن تجد األرض من النوع هذا في

 .بتاتًا تنمو لم البذرة األرض هذه في ولكن   ,..."ما

 لما بقلبه يصغي وال الكلمة في قلبه ليس شخص وهو الكلمة تخترقه ال أن إختار( الممرات أرض) القلب هذا صاحب

 .اهلل كلمة من يقال

 األقل علي لكنه ناري عيار بسبب بأذى أحدا يصب لم إن أي"... يدوش يصيب ال الذي العيار: " يقول مصري مثل هناك

 .منه الصادرة الضوضاء من سينزعج

 النوع هذا لذا. قبل ذي من أكثر قساوة فسيزداد اهلل كلمة الشخص يقبل لم ما ذلك غير الوضع اهلل كلمة في ولكن

 الروح من إنقدت إذا إال الرب نع معه تتكلم ال بالكاد تكلمه, أن من أكثر أجله من تصلي أن ينبغي األشخاص من

 .هذا لفعل القدس
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 في ولكن له, مشورتك حتى أو الكلمة عن له تعليمك أو كرازتك في لكلماتك مصغي أنه المستمع لك ُيظهر قد

 الطيور فستأتي البداية, من يقبله ال ولكنه المتكلم إلسكات فقط يستمع الغليظ القلب صاحب الشخص هذا الحقيقة

 .البداية من للكلمة قبوله عدم فرصة منتهزًا تخترقه ال حتى الكلمة من زرع ما طفويخ إبليس أي

 الروح بفعل فيذوبوا, الطريق ممرات على التي االرض تشبه التي القلوب أصحاب هؤالء ألجل تتشفع أن المهم من

 لدرجة الشخص صلفي صالتك بسبب عليهم ويؤثر فيهم سيعمل بل يخترقهم لن اهلل جيدة, قلوب ويصيروا القدس

 .الشخص لهذا بتغيير للعيان مستسلمة الغير التشفاعات ستأتي حتماً , الكلمة يقبل أنه

 على بل. الكلمة يخطف إبليس أن اإلستحالة من دراستهاألنه في وشغوف وكلمته محباللرب كنت لو تقلق ال لكن

:  14 يوحنا, اهلل كلمة من صحيحة اليمتع من الماضي في وتعلمته قرأته قد ما بكل القدس الروح سيذكرك العكس

 ..لكم قلته ما بكل ويذكركم شيء, كل يعلمكم فإنه باسمي, اآلب سيرسله الذي المعين القدس, الروح وأما 26 26

 تكن لم تربته ألن سريعا فطلع التربة, رقيقة صخرية أرض على بعضه ووقع 5 5:  13 متى: الصخرية األرض. 2 

 عميقة؛

 قال كما فهي صخرية, كلها أرض يوجد الطين من الرقيقة الطبقة هذه أسفل و رقيقة طين بقةط بها أرض فهي 

 من رقيق حد إلى الجذور فتدخل إختراقها يمكن التي الزراعة تقبل التي األرض من قليل مقدار بها يوجد ال يسوع

 تستطع لم ألنها جدًا ضعيفة نتكو فبهذا الصخرية, وهي الطين أسفل في التي الطبة مقاومة بسبب تقف ثم العمق

 .لحدود إال لألسفل جذورها تمد أن

 ولكن – أساسه من الكلمة قبول ترفض التي الممرات أرض أي األولى, األرض عكس هي الصخرية األرض نعم

 فيتوقف, مقاومة هناك ألن بحدود ولكن ويقدرها بها وُيسر الكلمة يقبل من هو الصخرية األرض ذات الشخص

 أي) له مفيدة تكون الشمس أن من وبداًل األرض, غذاء من يكفي ما يأخذ ال الجذر أي ذاته في له أصل ال ألنه وهذا

 .المفيد الشئ هذا بسبب يتأخر ولكنه( واإلفتراءات والضيقات اإلضطهادات

... روحيال النمو عن ويتوقف أهله أو قادته أو األشخاص أحد من للمقاومة الصخرية األرض ذات الشخص يتعرض فقد

 .يجب كما جذوره تعمق عدم بسبب ولكن الشمس بسبب ليس وجف؟؟ النمو عن توقف لماذا حقيقة تعلم هل

 ....الشمس حرارة رغم تجف فال عميقة جذور لها ألن الجيدة لألرض مشكلة ليست الشمس أن الحظ

 واإلفتراءات إلضطهاداتا تعني أنها, المثل هذا في نفسه هو قوله حد وعلي يسوع بها يقصد الشمس: ملحوظة

 .اللعنات وليس للضيق ترمز فالشمس والفقر المرض وليس

 يتألم؟ أن للمؤمن يجب وهل األلم ومقاالت كتاب تقرأ أن يمكنك األمر هذا عن المزيد لقراءة

 في يحتصح أي) تزكية ينشئ والصبر( المضاد العيان أمام بثبات الوقوف أي) صبرًا ينشئ( مثلنا في الشمس أي) الضيق

 تحت األمل فقدان وعدم إيجابي توقع أي) رجاء تنشئ والتزكية( النفس في التحكم وعدم التسرع مثل...  الشخصية
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 فمؤكدًا التفاؤل وليس اهلل كلمة علي مستندًا ألنه أي) صاحبه يخزي لن هذا والرجاء( صعوبته كانت مهما ظرف أي

 5-3: 5 رومية( ..  حل سيحدث

 أظهرت الشمس عليها, وقعت التي البذار جذور تعمق لم ألنها األرض في بل الشمس في تليس المشكلة أن تذكر

 .الجذور عمق عدم هو السبب ولكن بدأت, التي النبتة إحتراق في السبب هي وليست المشكلة

 جيدة رضاأل, األخرى  األراضي أنواع جميع علي إلقاؤه تم البذار نوع نفس أن حيث البذار في ليست المشكلة وأيضاً 

 .... مشكلة ليست فالبذار إذا الكثير أثمرت

 الكتاب ولكن شيء أي نغلب باإليمان ألن لإلنسان التحطم سبب ليس وأنه اهلل من ليس الضيق أن يسوضح الكتاب

 تكون الضيق يوم في ضعفت إن 10: 24 أمثال في أين المشكلة وتشخص يديك لتضع جدا رائع مبدأ يعطينا المقس

 .القوى واهن

 من ألنك فهذا وتخاف محتارًا وصرت المشكلة يوم في ضعفت إن – اإلنجليزية الترجمات أحد تقول وكما – أي

 .ضعيف األساس

 عدم في المشكلة. الضعف سبب ليست والشمس قبل من الموجود الضعف أظهرت أنها إال ما ليست الشمس أي

 من بدال مفيدة الشمس ستكون فقط الوقت هذا يوف الشمس هذه لتقاوم يكفي بما قلبك في للكلمة الجذور تعمق

 .ضارة تكون أن

 وخنقه الشوك فطلع األشواك, بين البذار بعض ووقع 7. 7:  13 متى: أشواك بها التي األرض. 3 

 قام الذي الشخص تمثل فهي. اهلل كلمة ليس وهو سابقًا األرض هذه في ترعرع قد آخر زرع بها التي األرض هي

 فقامت, أشواك وأنتجت البذار هذه وكبرت هلل وعداوة جسدية أمورَا يحب لكي إبليس من( بذار) رأفكا مع بالتجاوب

... األرض هذه في( الجيدة البذار) الرائعة الكلمة بخنق قبل من األرض هذه في الموجودة( األشواك) النباتات هذه

 الكلمة من أعلى العالم فصوت يجب كما وتنم بأن بالكلمة يسمح ال مما العالم أمور في نهار ليل يفكر مؤمن فهو

 ....هذا إختار ألنه الشخص هذا نظر في

 سمح قد كان الشخص هذا أن هي األساسية المشكلة ولكن, الغنى وخداع األخرى اإلهتمامات في ليست المشكلة

 قبول فبعد وبجشع, ًاكثير المال في يفكر ولكنه غنيا أو فقيرا شخصا يكون قد... حياته في تتغلغل بأن األفكار لهذه

... األرض نفس علي ومضادين مختلفين نوعان يقبل فهو يثمر وال الكلمة عن تشتته بأن األشواك لهذه يسمح الكلمة

 يظل أن يمكن الشخص ألن وهذا مفيد غير هذا أن حيث حياته من األموال نزيل أو الهموم هذه نزيل بأننا ليس الحل

 .بهم متعلقًا بفكره

 من ثم عنها ويتوب فيرفضها( المؤذية البذار) الشريرة األفكار هذه مع التعامل كيفية عن يتعلم بأن هو الحل ولكن

 وإحتضنها ببذار بدأت التي األشواك هذه من بعض ذكر يسوع فالرب نقطة كل على والتعليم اإلجابة يتعلم اهلل كلمة

 تزرع الذين واآلخرون 18.  19 – 18:  4 سمرق المثل شرح في يسوع الرب كالم من لنقرأ أشواك فأنتجت الشخص
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    الغنى وخداع   الحاضر الزمان هموم ولكن 19الكلمة, سمعوا قد الذين هم هؤالء األشواك, بين الكلمة فيهم

 ثمر بال فتصير الكلمة, وتخنق إليهم تدخل األخرى, األمور وإشتهاء

 :لها والحلول األشواك لنرى هيا

 سأجد وكيف هذا سيحدث كيف التساؤالت ويكثر ويقلق الهم يحمل الشخص أن وهي: ضرالحا الزمان هموم. 1      

 .... الكافي المال

 هو يسوع الرب أن عن اهلل كلمة ويعرف همه, الرب علي يلقي وأن( اإلتجاه تغيير يختار) يتوب بأن الشخص لهذا والحل

 1 في يقول الكتاب ألن ولكن مباالة وال تاراإسته وليس كتابي سند لديه ألن يقلق أن له وليس الهموم يحمل من

 هذه منذ مشكلتك عن المسئول سيكون فهو, واحدة مرة يسوع الرب على همك ألقيت إن يقول  7:  5 بطرس

 بكلماته يأتيه عندما القلق يقاوم أن الشخص هذا ويتعلم. فائقة بعناية عليك يسهر ألنه وسيحلها وصاعدا اللحظة

 .المنطوقة

 همك الرب على ألق كتيب بقراءة ننصحك هذا عن زيدالم لقراءة

 ليتمتع ورائها يسعى بل اهلل لملكوت إستخدامها يحسن وال تمتلكه األموال جعل شخص وهو:  الغنى خداع. 2      

 ال بأن الزمان هذا أغنياء أوص 17  17:  6 تيموثاوس 1... بشره إحتياجاته ليسدد شرائية قوة من لديها بما أو بها فقط

 به, لنتمتع بوفرة شيء كل يمنحنا الذي اهلل على بل الثابت, غير الغنى على يتكلوا وال يتكبروا,

 لتسدد أنت وتسوقه أنت لتمتلكه بل المال يمتلكك لكي ليس وهذا للتمتع بغنى إحتياجاتنا ويسدد المال أعطانا اهلل

 لكم سيقدم لألكل, وخبزا للزارع, بذارا يقدم يوالذ 10  10:  9 كورونثوس 2....  لإلنجيل تعطي ولكي إحتياجاتك

    بركم أثمار ويزيد ويكثره بذاركم

 ونحسن األموال نمتلك بأن دعانا اهلل ألن.... يمتلكه الغني يجعل ال أن يختار وأن يتوب بأن الشخص لهذا والحل

 الذين األشخاص تخدع أن لممكنا من ألنها كثيرًا األموال عن يسوع الرب علم لقد. هي تمتلكنا أن دون استخدامها

 وليس المادي االزدهار بركة إستخدام عن تعليم هو األموال عن يسوع الرب قدمه الذي الحل ولكن يمتلكونها

 .داخلك في الذي البر إلخراج اللعنات اهلل يستخدم لن..  حاًل يكون ولن لم فهذا الفقر لحياة تشجيع

 فبهذا تفكيره مادة هي تكون بأن القوية والرغبة الشهوة ألفكار سمح شخص أي:   األخرى األمور إشتهاء. 3     

 الغريزة مثل)ميعاده في ليس ولكن فيه رائع غريزي شيء يشتهي يكون فقد....هلل عداوة وهذا. أفعال عنها نتج

 .فيخطيء( الطعام مثل)والمعقول الكافي بالكم ليس أو(  الجنسية

 ويمارس, العالم مستخدما إبليس من ذهنه على تأتي التي األفكار مع تجاوبي ال وأن يتوب بأن الشخص لهذا والحل

 فقط ينتج فهو, اهلل بر ألنه وروعة وصفات إمكانيات من المسيح في ماله ويعرف ذهنه ويجدد النفس في التحكم

 .واأللسنة اهلل بلمة تقوى يكون أن بعد النفس ضبط يمارس وأن....روحه من صائبة أفكار
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 بالكلمة ويحتفظ ويدرس يهتم الذي القلب – لجيدةا األرض

 ثالثين وبعضه ستين, وبعضه ضعف مئة بعضه فأثمر الجيدة, األرض في وقع البذار وبعض 8. 8:  13 متى

 : وصفاتها الجيدة األرض وسر مفتاح عن يسوع الرب كالم من نعرف 25 - 24:  4 مرقس ومن 23:  13 متى من

. ثمرا يعطي الذي وهو ويفهمها, الكلمة يسمع الذي فهو الجيدة األرض في مزروعال وأما 23 23:  13 متى من

 ! «ثالثين وغيره ستين, واآلخر مئة, الواحد فينتج

 من فإن 25. لكم ويزاد لكم يكال تكيلون, كيل فبأي. تسمعون لما تنبهوا: »لهم وقال 24 25 – 24:  4 مرقس

 .«منه ينتزع عنده يالذ فحتى عنده, ليس ومن المزيد, يعطى عنده

 بقدر لألسفل تمتد بأن الجذور تقاوم ولم بالتعمق لها وسمحت للعمق البذرة أخذت التي األرض هي الجيدة األرض

 . ضعف ومئة ضعف وستون ضعف ثالثون بثمر أتت ولذلك اإلمكان,

 :المثل يسوع الرب ضرب ألجله الذي السبب وهو العملية حياتنا علي المثل هذا لنطبق أخر وبمعنى

 الذي الشخص وهو.... سيثمر وبهذا داخله في فسيعمقها ودرسها بها وإهتم اهلل لكلمة يستمع الذي الشخص أن

 ويسعى ويتأمل ويدرس ويسأل يذهب بل يستسلم ال وهلة ألول يفهمها لم وإن الكلمة يفهم أن وإختار قلبه وجه

 يرتكز الذي وهذا سطحية وليست داخلها, في لمةالك جذور تعمق التي األرض مثل يكون هذا يفعل فمن للفهم,

 فاألصل إذا" .....فيها أصل ال"  بقوله الصخرية األرض على ويعلق األعماق في تأصلت أنها وهي يسوع الرب عليه

 .المفتاح هو( والدراسة اإلهتمام) والتعمق

 باقي مثل يفعل ال الذي الشخص لتمث الجيدة األرض جيدة, الغير األخرى الراضي أنواع كل عكس هي الجيدة األرض

 التعمق إختار...هذا أراد...بالتعمق إهتم أنه يعني وهذا الجذور ياقوم لم أي. طوياًل تعمر لم أو تثمر لم التي األراضي

 .حياته في البذرة عنان أطلق أي...أكثر له فأعطي والدراسة

 البداية من اهلل مع حياتهم في كبادئين تلمذهمن لمن األساسيات ضمن الهام المبدأ هذا نضع أن المهم من, كخدام

 المسيح, قبول من فترة بعد حياتهم في القلوب لهذه مطورين يكونوا لئال اإلتجاه هذا في الوقوع من فنحميهم

 .ألجلهم نصلي أن المهم من وأيضاً 

 جديدة فقرة وبداية الفاصل بسبب للمثل يسوع الرب شرح قراءة عن ويتوقف فقط مرقس من المثل يقرأ من

 وال فقرات هيئة علي يكَتب لم الكتاب ولكن المثل, فهم فسيسيء) المقدس للكتاب الترجمات معظم في الموجودة(

 أنها معتبرًا الفقرات بين الفاصل عن تغاضي لذا للشواهد, الوصول علينا يسهل لكي البشر فعل من فهذا أصحاحات,

 .متى إنجيل في القصة سرد من واضح فهذا عظيةو بصيغة يتكلم فهو يسوع, الرب لحديث إكمااًل
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 :األعداد هذه في أنه يسوع الرب فقال

 فيثمرون, ويقبلونها الكلمة يسمعون الذين هم فهؤالء الجيدة, األرض في الكلمة فيهم تزرع الذين وأما20

 أو المكيال تتح ليوضع بالمصباح يؤتى هل: »لهم وقال 21. «مئة وبعضهم ستين, وبعضهم ضعفا ثالثين بعضهم

 أذنان له من 23!ليعلن إال شيء كتم وما سيكشف, إال محجوب من فليس 22المنارة؟ على ليوضع أليس السرير؟ تحت

 عنده من فإن 25.لكم ويزاد لكم يكال تكيلون, كيل فبأي. تسمعون لما تنبهوا: »لهم وقال 24! «فليسمع للسمع,

 .«منه نتزعي عنده الذي فحتى عنده, ليس ومن المزيد, يعطى

 األراضي أنواع شرح هذا قبل وكان المثل لشرح يسوع إجابة ضمن من الحديث هذا أن فسنجد متى إنجيل من لنقرأها

 17-11: 13 متى

 بما فتلم متى إنجيل من إقرأها ولكن أخر, موضوع عن الحديث بدأ بأنه فستعتقد فقط مرقس إنجيل في قرأتها فإن

 :بالضبط الرب قاله

 عنده, من فإن 12.ذلك لهم يعط فلم أولئك, أما السماوات؛ ملكوت أسرار تعرفوا أن لكم أعطي قد ألنه: »فأجاب 11

 ينظرون فهم: بأمثال أكلمهم السبب لهذا 13.منه ينتزع عنده الذي فحتى عنده, ليس من وأما فيفيض؛ المزيد يعطى

 تسمعون سمعا: يقول حيث إشعياء نبوءة تمت قد ففيهم 14.يفهموا أو يسمعوا أن دون ويسمعون يبصروا, أن دون

 السمع, ثقيلة آذانهم وصارت غليظا, صار قد الشعب هذا قلب ألن 15.تبصرون وال تنظرون ونظرا تفهمون, وال

 وأما 16!فأشفيهم إلي, ويرجعوا بقلوبهم, ويفهموا بآذانهم, ويسمعوا بعيونهم, يبصروا لئال عيونهم؛ وأغمضوا

 .تسمع ألنها وآلذانكم تبصر, هاألن لعيونكم فطوبى أنتم,

 من"  اليوناني األصل في تأتي فهي      فليسمع للسمع, أذنان له من 23! 23:  4 مرقس في عميق معنى الرب يقول  

 أما كحاسة, السمع عن يتكلم فاألولى مختلفتين, اليوناني األصل في" يسمع" كلمتين أن حيث" )فليفطن للسمع أذنان له

 حاسة لهم لمن تظهر ال مخفية ومعرفة أمور فهناك( ....  يدرك أو يفهم أو يفطن بمعنى هيف الثانية السمع

 .جيدة أرض لتكون المفتاح وهذا... يسمعونه بما إهتمام لهم لمن بل فقط السمع

 في يسوع لخصه ما هو المفتاح... الملخص يضع بأن 4 مرقس من 25 و 24 عددي في هذا بعد يسوع الرب بدأ ثم

 للكتاب الموسعة الترجمة في 4 مرقس في 24 عدد من أكثر المعاني تتضح. والتالميذ للجمع للمثل شرحه نهاية

 :جدًا هامة آية وهي المقدس

 ومن المزيد, يعطى عنده من فإن 25.لكم ويزاد لكم يكال تكيلون, كيل فبأي. تسمعون لما تنبهوا: »لهم وقال 24

 .«منه ينتزع عنده الذي فحتى عنده, ليس

 : كاآلتي Amplified الموسعة الترجمة في تأتي

 الدرجة فبنفس تسمعونه, الذي الحق في وتفكر ستدرس بها التي الدرجة فبنفس به, واعتنوا إصغائكم أعطوا 24

 .السامعين أيها لكم سيعطي وأكثر بل( والنتائج بالنفع أي) والفضيلة األكثر بالمعرفة عليك سيعود والمقدار
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 لما ودراسة إهتمام له ليس ومن, والنتائج المعرفة من أكثر له سيعطي( والدراسة اإلهتمام) اهذ له من ألن 25

 ندامة بال هي ودعواته هباته اهلل فإن يأخذ الذي اهلل ليس بالطبع...منه قهرًا سيؤخذ ونتائج معرفة من عنده ما يسمعه

 .الحالة هذه في لمةالك سيخطف الذي إبليس عن يتحدث هنا بل( لإلرتجاع قابلة غير أي)

 يفهمون وال أذان لهم بأن أشعياء النبي فم علي قيل ما بالكلمة يهتموا لم من في تحقق لقد"  يسوع الرب أضاف ثم

 الكلمة ودرس إهتم إذا إال, منها نتائج ويرى سيستوعبها الكلمة يسمع من كل ليس أي..."  يبصرون وال عيون ولهم

 .أكثر معرفة ويعطى نتائج دسيج فقط الحالة هذه ففي( عمقها)

 مدى على مترتب اهلل كلمة من حياتك في نتائج وجود أي الثمر أن يوضح أيضا المثل هذا أن مالحظة الهام من

 فكر 15   16,   15:   4 تيمو 1  إهتمامك حسب ترى ال أو نتائج سترى فبهذا بها إهتممت وكيف للكلمة إستقبالك

 ذلك, على وداوم ولتعليمك لنفسك انتبه 16.   الناس لجميع نجاحك يظهر ىحت لها نفسك وكرس األمور هذه في

 .سامعيك وخلصت نفسك خلصت فعلت فإذا

  

 الكلمة في التفكير مستويات

 للبذرة أعماق يوجد مثلما تمامًا... حياتك في بنتائج فستأتي اهلل بكلمة باالهتمام أي يسوع الرب قاله ما بفعل قمت إن

 إليك, الطريقة يسوع الرب كالم من فهمنا أن وبعد...أكثر بثمر فتأتي حياتك, في اهلل كلمة مقتع أن يمكنك هكذا

 اهلل من المولودين الجديد العهد مؤمني حيث الرسائل, في المذكورة والتأمل التفكير طريقة عن أكثر تفاصيل

 .الروح من والممتلئين

 قيادة يجعل الكلمة في التفكير أي..  19: 10 أعمال روحال له قال الرؤية في فكر عندما بطرس عن الكتاب يقول

 . للروح أكثر متاحًا تكون حيث أسهل الروح

 األحوال كل في تفكير تذكر والتي الجديد العهد في اليوناني األصل في التفكير من ومستويات مراحل ثالثة هناك

 :الروح قصد فهم في سيساعدنا وهذا األصل في بينهم فرق هناك ولكن لغتنا في

1 .Enthumeomai و انثوميوماي Blepo خاصة عناية بطريقة والتفكير اإلعتبار وإعطاء اإلهتمام يعنيان وهما:  بليو 

 .فترة بعد أو مرة ألول يسمعها عندما اهلل كلمة تجاه المؤمن فعل رد يكون أن يجب ما وهو. وتقدير

2 .Logizomai و لوجيزوماي Haga فيها بالتأمل قم الكلمة عليك عرضت ان بعد أي عمدي,ال التفكير وهما:  هاجا 

 الفكرة تحضر أي. ودمدمتها فيها والتأمل نشطة بطريقة تفكير هذا. عمدية بطريقة لذهنك إستحضرها عمد, عن

 .بإختيارك فيها وتفكر
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3 .Phreno يأتي اهذ...معينة بطريقة يفكر أن الطبيعي تفكيره وصار ضبطه تم أي, مضبوط ذهن وهي:  فرينو 

 نتيجة فهو( الثاني التفكير مستوى) فيها التأمل بعد ثم ,(األول التفكير مستوى) بها واإلعتناء الكلمة في التفكير بعد

 .تفكيرك طبيعة هذا فسيصير, والتأمل لإلعتناء

  

 بكلمات تعيش أنت الكلمة من كمولود, يوميًا الحية الكلمة تدرس أن بل تقرأ أن فقط وليس تقرأ بأن حريصًا كن لذا

 .ونتائج أكثر فهماً  لك سيعطي كلما بالكلمة تهتم كلما... اهلل

 ال وهذا ومؤمنة مؤمن كل يد في وهذا جيدة أرض تكون أن يمكنك...  فأكثر أكثر بالمعرفة سيزيدك القدس والروح

 أي بالتشتت تسمح أن وترفض حياتك في اهلل كلمة وتعمق وتدرس تهتم بأن بل جيدة أرض تكون لكي تصلي بأن يأتي

 .قلبك أرض في أشواك أي وجود

 واحتفظ عينيك أمام ماثلة لتظل 21.أقوالي إلى أذنك وأرهف حكمتي, كلمات إلى أصغ ياابني 20   23 -20: 4 أمثال

 تنبثق منه ألن قلبك احفظ حرص كل فوق 23.جسده لكل وعافية عليها, يعثر لمن حياة ألنها 22قلبك, داخل في بها

 .الحياة
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 ميالد يسوع المعجزي

 .. مباركة وسنة مجيد ميالد عيد

 ولكن... السنة ورأس  الميالد عيد فترة في اآلخر شخص كل يهنيء هكذا  Merry Christmas أو" مجيد ميالد عيد"

 معناها؟ الناس تفهم وهل" مجيد" كلمة معنى وتفهم ترى هل

 المعجزة صلب وهذا صحيح وهذا. عذراء من ولد ألنه المجيد كلمة قول في السبب فقط واحدة زاوية يرى البعض

 قائدا الروح يسرده حيث لوقا؟ إنجيل في الكتاب يسرده كما بعمق لألمر نظرت هل ولكن, وأكيدة حقيقة معجزة ألنها

 والدة معجزة في اهلل مع( هنا العذراء) اإلنسان تفاعل وهي, المعجزة طريقة وهي, هامة تفاصيل سرد في لوقا

 .عناء دون  اهلل من معجزاتك تنال كيف ستعرف هذه التفاعل طريقة عرفت لو لذا. يسوع

 بل(, فقط اهلل) واحد طرف من وال عنه بإستقاللية وليس اإلنسان مع بتعاون حدثت يسوع والدة في المجيدة المعجزة

 .حاال سندرسه ما وهذا المعجزة لحدوث طريقة فهناك . اإلنسان مع وخطوات بتفاعل

 ستعرف جديد عام بداية وفي حياتك في الطريقة ذات  طبقت فلو...حياتك ستتغير الكتابي الحق لهذا فهمك وعند

 وطبقت عرفت فلو. األمر ذات فعل من ليمكننا. كلمته في لنا بالسر أباح الروح ألن. حياتك في المعجزات حدوث كيفية

. ينتظرك اهلل ألن حياتك في المعجزات تنجز أن اهلل مع تعرفس, سلوك كطريقة الجديد العام كل في الطريقة هذه

 .فتتم وتطبقها الطريقة تعرف أن يجب. متاحة المعجزات. شيء كل أتم ألنه تنتظره أن تحتاج ال وأنت

 وأنفاس اهلل طرق هو بل وتاريخي قصصي كتاب ليس المقدس الكتاب ألن المعجزة تحدث كيف اهلل كلمة من لنرى 

  :منها الروح قصد معرفة بعد لتعليمنا لكنها تاريخية أحداث قصص ودوج رغم اهلل

 38 - 26:  1 لو 

 َمْخُطوَبة  َعْذَراَء ِإَلى 27  َناِصَرُة اْسُمَها اْلَجِليِل ِمَن َمِديَنة  ِإَلى اهلِل ِمَن اْلَماَلُك ِجْبَراِئيُل ُأْرِسَل السََّاِدسِ  الشََّْهِر َوِفي  26

! َعَلْيَها اْلُمْنَعُم َأيََُّتَها َلِك َساَلٌم: »َوَقاَل اْلَماَلُك ِإَلْيَها َفَدَخَل 28 َمْرَيمُ  اْلَعْذَراِء َواْسمُ . ُيوُسُف اْسُمُه َداُوَد َبْيِت ِمْن ِلَرُجٍل

! التََِّحيََُّة َهِذِه َتُكوَن َأنْ  َعَسى َما ْتَوَفكَََّر َكاَلِمِه ِمْن اْضَطَرَبتْ  َرَأْتُه َفَلمََّا 29.«النََِّساِء ِفي َأْنِت ُمَباَرَكة . َمَعِك َالرََّبَُّ

 َوُتَسمَِّيَنُه اْبنًا َوَتِلِديَن َسَتْحَبِليَن َأْنتِ  َوَها 31.اهلِل ِعْندَ  ِنْعَمًة َوَجْدِت َقْد أَلنََِّك َمْرَيُم َيا َتَخاِفي اَل: »اْلَماَلُك َلَها َفَقاَل 30 

 اأَلَبِد ِإَلى َيْعُقوَب َبْيِت َعَلى َوَيْمِلُك 33َأِبي َداُوَد ُكْرِسيََّ اإِلَلهُ  الرََّبَُّ َوُيْعِطيِه ُيْدَعى اْلَعِليَِّ َواْبَن َعِظيمًا َيُكوُن َهَذا 32.َيُسوَع

 «ِنَهاَية  ِلُمْلِكهِ  َيُكوُن َواَل

 «َرُجاًل؟ َأْعِرُف َلْستُ  َوَأَنا َهَذا َيُكوُن َكْيَف: »ِلْلَماَلِك َمْرَيُم َفَقاَلْت 34

 اْبَن ُيْدَعى ِمْنِك اْلَمْوُلوُد اْلُقدَُّوُس َأْيضًا َفِلَذِلَك ُتَظلَُِّلِك اْلَعِليَِّ َوُقوََُّة َعَلْيكِ  َيِحلَُّ اْلُقُدُس َالرَُّوُح: »اْلَماَلُك َأَجاَبَف 35

 َعاِقرًا اْلَمْدُعوََِّة ِلِتْلَك السََّاِدُس الشََّْهُر ُهَو َوَهَذا َشْيُخوَخِتَها ِفي ِباْبنٍ  ُحْبَلى َأْيضًا ِهَي َنِسيَبُتِك َأِليَصاَباتُ  َوُهَوَذا 36.اهلِل

 «. اهلِل َلَدى ُمْمِكٍن َغْيَر َشْيٌء َلْيَس أَلنََّهُ  37
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 .اْلَماَلُك ِعْنِدَها ِمْن َفَمَضى. «َكَقْوِلَك ِلي ِلَيُكْن. الرََّبَِّ َأَمةُ  َأَنا ُهَوَذا: »َمْرَيُم َفَقاَلْت 38

 توجد وهنا اهلل مع اإلنسان تفاعل فهنا. الطريقة هي ما سنفهم منه حيث تحته خطًا وضعت لما منتبهين ونحن لنرى 

 :النقاط هي هذه. المعجزة بها تمت  هامة نقاط

 مريم أن تنسى ال. المالك خالل من لها اهلل كالم مريم العذراء إستقبلت لقد: بإتضاع الكلمة وإقبل قلبك وجه. 1

 متضعة كانت ألنها الرب عيني في نعمة وجدت. األمر لهذا جيلها في اهلل إختارها سببهوب رائع قلب ذات كانت العذراء

 .للمتضع نعمة يعطي ألنه نعمة فأعطاها إتضاعها إلى نظر ألنه  48:  1 لو...القلب

 أو...واحد آن في حياتك في نتائج وترى الروحي قائدك أو والديك مع أو اهلل كلمة مع صلب قلب ذات تكون أن تتوقع ال

 الوقت ذات وفي الكلمة قلبك في يكون أن تتوقع ال...حياتك في نتائج ترى أن وتتوقع وضوحه رغم الحق في تجادل أن

 َنَجاَسة  ُكلََّ اْطَرُحوا ِلَذِلَك 22 - 21:  1 يع...وسلوكك كلماتك في ومتفاوت الكلمة تعيش وال حياتك في متفاوت أنت

 اَل ِباْلَكِلَمِة, َعاِمِليَن ُكوُنوا َوَلِكْن 22 .ُنُفوَسُكْم ُتَخلَِّصَ  َأْن اْلَقاِدَرَة اْلَمْغُروَسَة اْلَكِلَمَة َداَعة  ِبَو َفاْقَبُلوا. َشرٍَّ َوَكْثَرَة

 .ُنُفوَسُكْم َخاِدِعينَ  َفَقطْ  َساِمِعيَن

 اإلتضاع بسبب...جيدة أرض قلبك من يجعل هام مفتاح معها التجاوب وسرعة وتقديرها الكلمة تحت اإلتضاع  

 وتفتح وتقرأها تقدرها وأن للكلمة تنتبه أن بمعنى باإلتضاع تسربل 5:  5 بط 1...للشخص نعمة اهلل يعطي( الحقيقي)

 هو ألنه اهلل تقدير نفس تعطيها أن. معها تتجاوب أن...عاليا تضعها أن...غيرها أولوية أي عن تتخلى أن. لها قلبك

 .واحد وكلمته

 .كثيرا األمر تعقلن لم العذراء مريم ضاوأي :األمر تعقلن ال. 2

 والمعتقد عذراء ألنها . المعجزة حدوث كيفية عن إستفسار بل تشككي يكن لم مريم العذراء إستفهام أن  الحظ

 نبي مثال اهلل رجال أحد يولد كان فعندما( وقتها سيكون من بوضوح نعرف تكن لم) هلل رجل والدة حالة في هو السائد

 فهي . عذراء من ميالد...الصورة بهذه أمر ترى مرة ألول ولكن . متزوجة مرأة من يحدث فكان اهلل سيستخدمه

 تقل لم"....رجال؟ أعرف لست وأنا هذا يكون كيف" فقالت . األمر في مشككة ألنها وليس السبب لهذا تسائلت

 .كيف إتضاع بكل سألت ولكن. رجل أعرف ال وأنا هذا تقول كيف أو...رجل أعرف ال فأنا مستحيل

 يعكس بتساؤل بقوله األمر في تشكك الذي, األصحاح نفس في الكاهن زكريا سؤال عكس أتأكد؟ كيف تقل ولم

 .هذا من أتأكد كيف تأتي الترجمات بعض وفي" هذا أعلم كيف"  : شكه

 َأَنا: »اْلَماَلُك َفَأَجاَب 19 «َأيََّاِمَها؟ ِفي ُمَتَقدََِّمة  ْمَرَأِتيَوا َشْيٌخ َأَنا أَلنَِّي َهَذا َأْعَلمُ  َكْيَف: »ِلْلَماَلِك َزَكِريََّا َفَقاَل 18:  1 لو

 الََِّذي اْلَيْوِم ِإَلى َتَتَكلَََّم َأنْ  َتْقِدُر َوالَ  َصاِمتًا َتُكوُن َأْنَت َوَها  20.ِبَهَذا َوُأَبشََِّرَك أُلَكلََِّمَك َوُأْرِسْلُت اهلِل ُقدََّاَم اْلَواِقُف ِجْبَراِئيُل

 .«َوْقِتِه ِفي َسَيِتمَُّ الََِّذي َكاَلِمي ُتَصدَِّْق َلْم أَلنََّكَ  َهَذا ِفيِه ُنَيُكو

, حماية) موجودا يكون أن تريد أمر  أو( إلخ...مرض, مشكلة) تنهيه أن تريد أمر, حياتك في معجزة األمر يتطلب عندما

 .فتتحقق معجزة=   للطبيعي الخارق اهلل تدخل يحتاج فاألمر, مستحيل ظاهريا وهو ( إلخ...ماديات, عمل



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 217 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 مستحيل؟ األمر كيف؟"" هو سيتبادر شيء أول شك بال ولكن ,إيمان=   إقتناعك بسبب الموقف في يتحرك اهلل ولكن

 هناك. صحيح إستفهام كل ليس ولكن . عذراء ألنها الحالة هذه في  محله في إستفهام هذا "" قليال لنفكر

 .غريب األمر ألن  فقط اهلل طريقة يعرف أن يريد ولكن يؤمن من ويوجد , اإليمان عدم تعكس إستفهامات

 غير بديهية إجابة ال ألنه... إنجابه كيفية عن التساؤالت يكثر لم أنه إبراهيم عن أيضا الشأن هذا في الكتاب يتكلم

 20:  4 رو. اهلل بقول يؤمن  أن فإختار اإللهية المعجزة

 يجعل من  فهو  "" القدس الروح""   ؟"هذا يكون كيف" سؤال عن المالك إجابة : القدس الروح وشركة الملء. 3 

 .حياتك في  وينفذها حقيقية الكلمة

 .حياتك في المعجزات ستضمن وبهذا. به وتمتليء الروح تقبل أن األمر يحتم لهذا

 معه تكعالق في تتعمق فعندما. واقعية حقيقة يجعلها وهو حقيقية الكلمة من سيجعل من هو القدس الروح

 كلمة معاني ضمن من 14:  13 كو 2 في القدس الروح شركة فكلمة. الكلمة لمستوى ستتنتقل حميمة بشركة

 فعندما روحك في ألنها روحك في تعيشها لكي األمور يريك فهو transport اإلنتقال اليوناني األصل في شركة

 منازعة تعاني ولن ومصداقية صوت ولها روحك في حقيقية الكلمة ستصير( الشركة) الصالة في الكلمة تندمج

 .العيان مع وصراع

 أبدا تخور لن ولهذا. معا المعجزة تحدث والروح فأنت الروح عن تستقل أن للمعجزة المحدث هو إيمانك أن يعني وال

. لك يريدها التي وصوره بأفكاره حياتك فسيسقي بالروح صلي. لداخلك أنظر. الجميلة اإليمان حرب في وتنهك

 .األمور قائقوح

 إليه اإلنتباه ألفت أن أريد هاما أمرا مالك قال لقد بنتائج تأتي دائما اهلل كلمة  :بنتائج تأتي دائما ألنها بالكلمة اإليمان. 4 

 األصل في

 أو, للتنفيذ قابلة يرغ  هلل كلمة توجد ال: الترجمات في اآلية هذه تأتي « اهلِل َلَدى ُمْمِكٍن َغْيَر َشْيءٌ  َلْيسَ  أَلنََُّه 37:  1 لو

 .هللويا.  وتحقيقها  لحدوثها القوة من خالية اهلل من كلمة توجد ال

 .بالضبط تقوله ما نتائج وسترى قلبك في وإزرعها فيها إللهج فقط....دائما دائما تقوله ما بنتائج تأتي اهلل كلمة

 .«َكَقْوِلَك ِلي ِلَيُكْن. الرََّبَِّ َأَمُة َأَنا َذاُهَو: »َمْرَيُم َفَقاَلْت 38 : 1 لو  :الفم وإعتراف بالقلب قبول. 5 

:  4 كو 2 حسب. ليحدث أي ليكن... به وأؤمن هذا وأقبل أوافق أنا أمين. كقولك لي ليكن...فعلها ورد قولها الحظ

 .طرفها من المالك خالل من اهلل كالم مع قلبي وتفاعل إيمان سبقه القول فهذا. تكلمت لذلك آمنت 13

 .«الرََّبَِّ ِقَبِل ِمْن َلَها ِقيَل َما َيِتمََّ َأْن آَمَنْت ِللََِّتي َفُطوَبى 45:  1 لو  أليصابات به شهدت ما وهذا
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 قلت كما ليحدث. كقولك لي ليكن. الكلمة لقبول الرائعة الطريقة هذه أروع ما...اهلل كلمة مع التجاوب سريع كن

 .بالضبط

 َمِديَنِة ِإَلى اْلِجَباِل ِإَلى ِبُسْرَعة  َوَذَهَبْت اأَليََّاِم ِتْلَك ِفي َمْرَيمُ  َفَقاَمْت 39:  1 لو  :اإليمان ذات لهم بمن اإللتصاق. 6 

 .َأِليَصاَباَت َعَلى َوَسلَََّمْت َزَكِريََّا َبْيَت َوَدَخَلْت 40  َيُهوَذا

 ويعبر سيفهمها من مع وقتا لتقضي وذهبت الغذراء مريم قامت, الحمل عالمات ترى أن وقبل, المالك مضى أن بعد

 ضعيف مريم إيمان ألن ليس. المعمدان بيوحنا حبلى كانت التي زكريا زوجة ألليصابات ذهبت. مشابه بموقف إيمان في

 من مشورة وتأخذ وتتعجب تتسائل أن وليس تعبد راحت. اإليمان بذات هم من مع لذتها هذه ألن بل, معها إتحاد فتريد

 في معها يتشارك من مع الرب وتسبح لتعبد بل. زكريا الكاهن مع تتسائل أن وال السن في الكبيرة السيدة أليصابات

 .اإليمان

 فليمون .إيمانك تهدم وال الروحية وحياتك إيمانك تبني حية بكنيسة إلتصق...وحيدا تعيش ال أن  تفعله أن يجب ما وهذا

 .َيُسوَع اْلَمِسيِح أَلْجِل ِفيُكْم الََِّذي الصََّاَلِح ُكلَِّ ِةَمْعِرَف ِفي َفعََّاَلًة ِإيَماِنَك َشِرَكُة َتُكوَن ِلَكْي  6

 الروح بمساعدة اللحظات هذه تعيش عندما....آخر أمر بأي كثيرا تنشغل وال الرب وأعبد حقيقي قلبي بإيمان أسلك 

 .آخر منحى تأخذ أن الممكن من كان العذراء مريم أن يمكن كيف سترى القدس

 نفسها في تقل لم لماذا الناس؟ وتخاف األمر في تفكر لم لماذا فهمها؟ يساء لئال هذا بح مريم تقلق لم لماذا : مثال

 يا قلقة أنا يوسف؟ خطيبي سيقول ماذا أخالقيا؟ منضبطة غير أنني وسيعتقدون لي مالك بظهور أحد يقتنع لن

 .اآلن سأفعل ماذا...أليصابات

 .صحيح هذا كوني أن يمكن وال شيء ال أنا...  أنا من تقل ولم

 إعتراف هو بل إنكار ليس اإلتضاع أن نفهم هنا ومن...إنكار دون الكلمة قبلت, القلب متضعة مريم العذراء كانت لقد

 الناس أمام حسنة صورتها ليجعل سيتصرف الذي الروح على معتمدة كانت وهي....عنك الكلمة تقوله بما

 .يتركها ولم يتفهم خطيبها يوسف جعل القدس الروح وبالفعل...وخطيبها

 .56 - 46:  1 لو...  الرب تعبد بل تتسائل ال هناك الرب تعبد كانت

 فدور. اإليمان لكلمات اإلنسان بقبول وهذا( العذرا مريم) اإلنسان مع اهلل بتشارك المخلص يسوع والدة معجزة تمت 

 .المعجزة طريقة وهو. زةالمعج يسبق واإليمان. اإليمان هو اإلنسان دور ولكن للطبيعي الخارق اهلل

 معجزة ستحدث, بإيمان يسوع خالص عن اهلل كلمة وقبلت حياتك على رب يسوع وقبلت عرفت لو الطريقة بهذه فمثال 

 .اهلل من وتولد الثاني الميالد

 تلإلحتياجا التسديد أو الجسدي الشفاء أو الحماية أو اإلنجاب أو عملك بخصوص بإيمان اهلل كلمة وقبلت عرفت وإن

 .اهلل من معجزتك ستنال, ووفرة بفيض
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 تفاعل الكلمة فاعلية في وثق, بالكلمة وإمتليء به وإختلط وإندمج بالروح إمتليء, األمر تعقلن وال, وإتضع قلبك وجه

 .اإليمان بنفس بمؤمنين وإلتصق به تؤمن ما إعلن بقلبك معها

 .الكلمة تقول كما لي ليكن التجاوب سريع كن

 .ووفرة بفيض إلهية الحياة هذه وتكون حياة لك لتكون 10:  10 يو أتىو ولد يسوع لهذا

 :بفمك هذا إعلن

 دائما اهلل كلمة بأن أؤمن...روحي في حقيقية ويجعلها لي يكشفها الروح. اهلل كلمة وأقدر بإتضاع اهلل كلمة أقبل أنا

 اإلنتباه عن يزعجني بشيء أسمح ولن بها يمانباإل أسلك وأن بها أسلك أن أقرر...حياتي في للتنفيذ وقابلة بنتائج تأتي

 من توقفه أن تريد أو يحدث أن وتريده فيه لهجت الذي األمر أذكر... )هذا لي ليكن...لهجي وهي قلبي في هي. لها

  .يسوع بإسم الكتاب قال كما( الحدوث

 .بالروح الرب عبادة في وقتا إقضي

 .23:  9 مر  للمؤمن مستطاع شيء فكل...مانباإلي يسلك من على مستحيل شيء يوجد ال تنسى ال
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 فورا؟ تحدث السلبية الكلمات أن حين في الحدوث بطيئة اإليمان كلمات لماذا

 القول هي اإليمان إعترافات) اإليمان إعترافات قول في ويبدأون اإليمان تعاليم تطبيق في يبدأون عندما كثيرون

 فعندما( حياتك في موجودة اشياء وتوقف أشياء لتخلق كادياتك وعن صحتم وعن كحيات عن اهلل لكلمة الجهاري

 يحدث يجدونه سلبي كالم يتكلمون عندما أنهم حين في, ببطوء يحدث أو يحدث شيء ال أن يجدون ذلك يقفعلون

 .اآلن عنه سأجيب التساؤل فهذا. فورا

 لكلماتك أن تقتنع جعلتك التي اآلية. داخلها في الحل ويتحت عليها تستند التي اآلية أن هو تعرفه أن يجب شيء أول 

 أسهل ستجدها أعماق في تدخل كلما جدا سهلة اهلل كلمة. الحل بداخلها يوجد التي اآلية نفس هي, خلق قوة

 : مشكلتك أين منها ألشرح واحدة آية سأذكر ولكنني كثيرة آيات توجد. وأسهل وأسهل

 ُيْؤِمُن َبلْ  َقْلِبِه, ِفي َيُشكُّ َواَل! اْلَبْحِر ِفي َواْنَطِرْح اْنَقِلْع: اْلَجَبلِ  ِلَهَذا َقاَل َمْن َأيَّ ِإنَّ: َلُكْم ُلَأُقو َفاْلَحقَّ"  23:  11 مرقس

 "َلُه َيِتمُّ َيُقوُلُه َفَما َسَيْحُدُث, َيُقوُلُه َما َأنَّ

 : اآلية في عاملين يوجد

 .ظروفك وناحية ناحيتك من اهلل بكلمة تؤمن أن. 1

 .اشياء لتغير حياتك على كلمة  تقول أن. 2

 .اكثر سأشرح. األشياء تحدث ال لهذا. الصحيحة بالطريقة تؤمن ال ولكن  القول. 2 رقم تفعل أنت

 تتكلمها فعندما أمورك جهة من( العيان)الخمسة والحواس إبليس بكلمات تؤمن أن بدأت العكس فعلت ولقد

 .أسرع تحدث ستجدها

 تتلخص" ؟ إيمان كإعتراف تقولها عندما اهلل كلمة من اسرع السلبي الكالم يحدث لماذا" المقال سؤال على ةاإلجاب إذا

 .حدثت لذلك, وبإيمان بإقتناع السلبية إعترافاتك تقول كنت أنك:  اآلتي في

 ؟ كيف.... تحدث اهلل كلمة فستجد بإقتناع اهلل كلمة تقول أي ذلك عكس يمكنك السار الخبر ولكن

 .اإليمان تفهم أن أي, هنا الحل إذا( القول) الجهاري اإلعتراف في وليس اإليمان في مشكلتك أن عرفت أنت اآلن

 .يستخدمه ال ولكنه ثانية ولد أن منذ مؤمن كل في موجود واإليمان. بالسمع يأتي اإليمان

 .السماع طريق عن  ؟ داخلك في الذي اإليمان هذا تستخدم كيف

 .فيه إيمانك تمارس أن تريد الذي األمر جهة( اإليمان كلمة) اهلل كلمة تعرف أن أعني تسمع أن

 الكتاب فيقول. أقل مقدار واآلخر أكثر مقدار أحد يأخذ ولم متساوي اإليمان من مقدار ومؤمنة مؤمن لكل أعطي لقد

 .ْنُكْمِم ِلُكلٍَّ اهلُل َقَسَمُه الَِّذي اإِليَمانِ  الِمْقَداِر ِبَحَسِب 3:  12 رومية في
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 الَِّذي الثَِّميِن اْلَواِحدِ  اإِليَماِن ِفي ُيَشاِرُكوَنَنا الَِّذيَن ِإَلى  1:  1 بطرس 2 في أتى كما وموحد معروف أنه أي المقدار

 !اْلَمِسيِح َيُسوَع َوُمَخلِِّصَنا ِإَلِهَنا ِبِبرِّ َعَلْيِه اْلُحُصوِل ِفي َجِميعًا َنَتَساَوى

 : هنا إضغط هذا عن المزيد لقراءة.  المقدار نفس ومؤمنة مؤمن كل أخذ لقد

 اإليمان من المقدار لديه مؤمن كل

 الشيء حدوث تأخير في المشكلة أن تقول إذا لماذا اإليمان مقدار نفس لديه مؤمن كل أن بما تسألني لعلك ولكن

 ؟ اإليمان هو أعلنه الذي

 جهة من آيات بل فقط واحدة آية ليس. بالكلمة وتتغذى تزرع بأن يأتي والنمو. للنمو تحتاج. البذرة مثل اإليمان ألن

 الكلمة بدراسة عليك(. وبكثرة بفيض اإلحتياجات لكل اإللهي التسديد أي) اإلزدهار أو اإللهي الشفاء مثال. الموضوع

 حلةمر من فتنتقل األمور هذه جهة من أسئلتك على وتجيب اهلل فكر تفهم بأن عليك ولكن فقط واحدة آية وليس

 ( % 100 اهلل مشيئة أنها) اإليمان مرحلة وتدخل( ال أم ذلك لي يريد اهلل هل) الشك

 ؟ بسرعة السلبية الكلمات يحدث لماذا

 هذا. ينفذه و ضدك فرصة وينتهزها كأوامر السلبي كالمك إبليس فيأخذ سلطان فهناك الملك كالم وحيث ملك ألنك

 .يالسلب بكالمه بإيمان إقتناع من قلته ألنك

 ؟ السلبي إبليس بكالم أمنت كيف

  ....شيء يحدث لن شيء تنال لن: "  لك ويقول ذهنك في به يأتي التي إبليس كلمات على ذهنك فتحت أنك طريق عن

 وستظل فقير أنت.... المرض هذا من درس يعلمك أن يريد اهلل... يزيد إنه المرض أنظر كذلك وستظل مريض أنت

 ..."النقود ستأتي أين من كذلك

 تقول فستجدها, األمور هذه في اهلل كلمة عرفت لو ولكنك. بالكلمة جاهال كنت لو ستصدقه إبليس كالم كله هذا

 .تماما ذلك عكس

 يتكلم القلب فضلة ومن, ونضجت فنمت. قلبك على فدخلت لها وسمحت ذهنك في البذار هذه قبلت ألنك, واآلن

 (اللسان كلمهسيت القلب في يترسب مما:  اليوناني) اللسان

 لقد. األكاذيب بهذه تؤمن ألنك إقتناع عن وتقولها بها متشبع ألنك هذا. بسرعة ستحدث تتكلمها حينما أنك فستجد 

 التي الخمسة حواسك و الطبية والتقارير حولك الناس بكالم يغذيها إبليس وكان الوقت من لفترة قلبك في راعيتها

 .فحدث. وتكلمته. به فأمنت. قلبك يدخل أن ذلك بكل سمحت لقد... شيء يحدث لم لك تقول

 وبعد قلبك إلى الطريق ألنه ذهنك في باألفكار يحقن و معرفتك عدم مستغال ضدك إبليس يستخدمه قد, قانون هذا

 .ستتكلمه قليل
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 .إبليس أكاذيب بسماع يأتي الخوف هكذا,  اهلل لكلمة بالسمع يأتي اإليمان أن كما 

 اهلل كلمة تسمع أن  .ذلك ألجل أساسا مصمم ألنه. صفك في القانون هذا تطبق أن تستطيع كأن السارة األخبار ولكن

 .فتحدث بفمك وتقولها, قلبك فيب اإليمان فينمو

 .الروحية بعينيك ولكن الجسدية بعينيك ليس. ترى أن بل تسمع أن فقط ليس اإليمان

 ساعة أو واحدة دقيقة وليس إليها تنظر وعندما. كعن داخلك في صورة سترسم, الكلمة في وتتأمل تقرأ عندما نعم

 .إليها ستتغير, اليوم طوال بل واحدة

 قوي و اإلحتياجات ومسدد ومشفي صحيح أنك:  كاآلتي الصور وهذه, داخلك في عنك صورا تضع الكلمة أن ستجد

 ....ونجاح ومنتصر

 التي الكلمات هذه وستجد. فتحدث تكلمهاوت ونمت قلبك في زرعت ستجدها, الكافي الوقت أعطيتها لو الصور هذه

 .السلبي الكالم في ترى كنت كما بسرعة تحدث تقولها

 .إبليس كالم من أقوى و أسرع اهلل كلمة مع تتجاوب روحك, لذلك. الكلمة من ومولودة مولود أنت

 .وأسرع أقوى نتائج ستجد لذا

 : 23 - 20:  4 األمثال سفر في للمبدأ أنظر

 ِبَها َواْحَتِفْظ َعْيَنْيكَ  َأَماَم َماِثَلًة ِلَتَظلَّ(21) َأْقَواِلي ِإَلى ُأُذَنَك( أمل: عبري) َوَأْرِهْف ِحْكَمِتي, َكِلَماِت ِإَلى َأْصِغ اْبِني َيا(20) 

 ستفعله ما هذا( جسد لكل ودواء شفاء: العبري) َجَسِدهِ  ِلُكلِّ َوَعاِفَية  َعَلْيَها, َيْعُثُر ِلَمْن َحَياة  أَلنََّها(22) َقْلِبَك َداِخِل ِفي

 .أطول وحياة صحة ستعطيك لك الكلمة

 : أشياء 4 تفعل بأن عليك

 للكلمة تصغي. 1

 إليها أذنك تميل أن. 2

 دائما عينيك أمام تجعلها. 3

 قلبك في بها تحتفظ. 4

... قراءة أكمل. قلبك يدخل سلبي شيء بأي تسمح وال تحرسها بأن عليك قلبك داخل في بها إحتفظت أنك بعد الحظ

 اْلَحَياةُ  َتْنَبِثُق ِمْنُه أَلنَّ َقْلَبَك( أحرس) اْحَفْظ ِحْرٍص ُكلِّ َفْوَق(23)
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 حولك الذين األشخاص كالم ومن الخمسة وحواسك إبليس من السلبية إبليس كلمات تراعي كنت أنك في مشكلتك 

 .عنك ذلك قال الطب ألن تشفى لن أنك يتكلمون الذين

... مهزوم محتاج حزين منكسر مريض نفسك ترى فبدأت عنك سلبية صورة خلق الذي السلبي الجو هذا في فعشت

 .الواقع في الصورة تلك إلى وتغيرت

 .الواقع في سيحدث وبذلك, عاجال أم آجال إن ستتكلمه فيه وتفكر تراه ما أن تذكر

 .المشكلة داخل في ستجده دائما الحل

 .حدثت فستجدها وتتكلمها, السلبية الصور من بدال, بها وتتأمل دائما الروحية كعيني امام اهلل كلمة تضع أنك الحل

 .قبل من وبأسرع فتحدث, قلبك من ستتكلمها, تتكلمها فعندما بها ستقتنع بهذا

 إلى تستدعيها وان, فيها التأمل طريق عن تفكيرك على تسود التي هي فقط الكلمة.... فقط الكلمة تجعل وكلما 

 نسيت نفسك ووجدت ساعات عبرت لو. الكلمة في تفكر أن وهي فيك جيدة عادة بتنمية فستبدأ. تنساها كلما ذاكرتك

 أنها فستجد بذلك قرار خذ. تتذكر أن فور الكلمة في التفكير في وإبدأ أكمل, نفسك تلوم ال اهلل كلمة في تفكر أن

 .فيه تفكر ما تتكلم ألنك ستتغير فمك كلمات حتى. حياتك إسلوب صارت

 أن هو طبيعي الغير وسيكون لديك الطبيعي هذا سيكون الوقت طوال فيها تفكر نفسك فستجد ذلك تفعل عندما

 .آخر شيء في تفكر

 .إرادتك وبإستخدام عمد عن ذلك فعل عليك ولكن

 .فقط ذلك تفعل ال. سلبية أفكار و بشكوكات ذهنك في حرب تجد أن وقت في فقط اهلل بكلمة تأتي ال

 اهلل بكلمة السنين مر على إبليس وضعه ما فستستبدل. تفكيرك طريقة هي تفكيرك محور هي لكلمةا لتجعل بل

 .باإليمان تأتي ألنها اإليمان كلمة هي التي

 بعينيك تراه ولكنك الجسدية بعينيك يرى ال ما ترى أن أي. اإليمان أمر أي,  األمر هذا في تنضج كلما أسرع نتائج وستجد

 لم شيء ترى لن الروحية عينيك لكن و. الروح عالم ترى أن ذلك على مصممة هي. ذلك يعتستط فغهي الروحية

 الصورة هذه في وتأمل. داخلك في الصورة الكلمة وستكون الكلمة في وتتأمل تقرأ أن عليك لذا. قبل من عنه تسمع

 18:  3 كو 2. القدس الروح هذا بل ال تفاؤل هذا تقول ألنك ترفضها وال

 اْلَواِحَدَة الصُّوَرَة ِلُنَشاِبَه َمْجد  ِإَلى َمْجد  ِمْن َنَتَجلَّى َعَلْيَها, ِحَجابَ  اَل َكاْلِمْرآةِ  ِبُوُجوه  الرَّبِّ َمْجِد ِإَلى َنْنُظُر ِفيَما ِميعاً َج َوَنْحُن

 (الروح الرب من هي الصور أن أي. )الرُّوِح الرَّبِّ ِبِفْعِل َوَذِلَك َعْيَنَها,
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 غير أشياء إلى أنظر ولن تفاؤل هذا تقول ال. ترفضها ال لذا الروح الرب من هي الصور هذه ن اآلية في ما ترى هل

... وتزدهر وتشفى تنجح كيف عن يتكلم ألنه. الكتاب يقوله ما تفعل ال طالما فيه وستظل الفشل هو فهذا. الواقعية

 .ستفشل ألنها اخرى طرق تجرب ال الوحيدة الطريقة هذه

 ولو. الواقع هو والعيان الحقيقة هذه. العيان من أكثر حقيقية هذه. داخلك في الروح يضعها التي ياالتالخ ترفض ال

 .عينها الصور تلك إلى فستتغير, خيالت هيئة على روحك في الروح يبثها التي للصور كافي ونظر مقدار أعطيت

 .السلبية األفكار ترفض و وتخزنها قلبك في الكلمة تضع بأن إبدأ. شيء تنتظر ال اآلن من إبدأ

 .قبل ذي من أسرع فتحدث وتعلنها الكلمة ستتكلم فبهذا
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 تحتاج ال ألنك...إيمانك يساعد لن اهلل

 الجهل وهذا بجهل فيستخدمونها. يدرسونها أن دون الصالة في ويقولونها الكتاب من آيات يقتبسون مؤمنون هناك

 .إبليس منه يدخل

 27 - 22:  9 مرقس. مسؤليتك ألنه ببساطة. إيمانك في اهلل يعينك لن الماذ لنرى هيا

 َلُه َفَقاَل(23! )َوَأِعنَّا َعَلْيَنا َفَأْشِفْق َشْيٍء, َعَلى َتْقِدُر ُكْنَت ِإْن َولِكْن. ِلُيْهِلَكُه اْلَماِء َوِفي النَّاِر ِفي َأْلَقاُه َما َوَكِثيرًا(22)

 ُأوِمُن, َأَنا: »اْلَحاِل ِفي الصَِّبيِّ َأُبو َفَصَرَخ(24! )اْلُمْؤِمِن َلَدى ُمْسَتَطاٌع َشْيٍء َفُكلُّ ُتْؤِمَن, َأْن َتْقِدُر َأْنَت ُكْنتَ  ِإْن َبْل: »َيُسوُع

 اأَلَصمُّ, اأَلْخَرُس الرُّوُح َأيَُّها: »ُهَل َقاِئالً  النَِّجَس الرُّوَح َزَجَر َمعًا, َيْرُكُضوَن اْلَجْمَع َيُسوُع َرَأى َفَلمَّا(25) «ِإيَماِني َعَدَم َفَأِعْن

 َمْيٌت, َكَأنَُّه الصَِّبيُّ َوَصاَر. َخَرَج ُثمَّ  ِبِشدَّة , الصَِّبيَّ َوَصَرَع الرُّوُح َفَصَرخَ (26! )َبْعُد َتْدُخُلُه َتُعْد َواَل ِمْنُه َفاْخُرْج آُمُرَك, ِإنِّي

 .َنَهَض َوَأْنَهَضُه, ِبَيِدِه َيُسوُع َأْمَسَكُه َلمَّا َولِكْن(27! )َماَت ِإنَُّه: »اْلَجْمِع َأْكَثُر َقاَل َحتَّى

 الناس من زحمة أي) يركضون الجمع يسوع رأى فلما 25 عدد في اإلجابة شفاه؟ لماذا غذا. إيمانه يعين لم يسوع الحظ

 ...الروح زجر( ستتجمع

 الناس من كبير عدد إجتمع فلو. الشرير الروح إخراج يعونيستط لم ألنهم الناس أمام تالميذه يحرج أن يريد لم ألنه

 يشفي ان - األب صراخ بسبب وليس - الجمع بسبب فقرر. الشرير الروح إخراج في فشلوا تالميذه بأن الصيت سيذيع

 .الشريرة األرواح يخرجون كيف عن تالميذه إلى تكلم إنفراد على وبعدها. الولد

 .باإليمان نسلك كيف ننميه وكيف عليه حصلنا كيف أوضح الكتاب. غامض شيء ليس اإليمان

 :اهلل مسؤلية وليس مسؤليتك أنه ألوضح المثل بهذا اإليمان أشرح دائما

:  لي وقلت قاطعتني أحكي وأنا وأثناء أمريكا في األماكن أحد في رأيته شيء عن لك وأحكي معك أجلس انني تخيل

 .."ألصدقك إيمان أعطيني... أصدقه أن أريد, تقوله بما أؤمن أن أريد... أرجوك"

 صادق انني تعرف أنت مشكلتي ليس هذا: "  لك سأقول شك بال سأجيب أنني تتوقع ماذا!!! مضحك هذا أليس

 "دوري وليس دورك ألنه إيمان أعطيك أن أستطيع ولن دوري وليس دورك هو والتصديق

 عندما أنك لدرجة. شيء ترى لم أنك رغم تقال كلمة كل تصدق فأنت. يقال ما تسمع عندما أوتوماتيكيا يحدث اإليمان

 وكلما ذهنك في صورة خلق بكلماتي ألنني ؟ لمذا. هناك كنت وكأنك مني سمعته الذي تسرد بأن ستبدأ أتركك

 لديك ستكون بل تخمن فلن خيالك في رسمت التي للصورة أكثر تفاصيل تتضح كلما عنه لك أحكي ما تفاصيل إزدادت

 .عنه لك أحكي ما وصبخص تفاصيل

 .تراه لم أنك رغم يقوله ما كل في ستثق الشخص في تثق ألنك. تسمع أن عليك فقط أوتوماتيك يحدث اإليمان أكرر

 .الكلمة تقولها أشياء يصدق بأن واإلختيار باإليمان خلطها. اهلل كلمة مع اإلنسان روح تجاوب هو اإليمان
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 من جسديا ويشفى روحة في اهلل حياة يأخذ وأن اهلل من يولد أن يستطيع أنه السارة األخبار عندما مثال الخاطيء

 .اإليمان له أتى قد لذلك بسماعه, إحتياجاته وتسدد خطاياه من ويتحرر أمراضه

 يارب: " يصلي تجده لن..." ألجلي مات أنه وأؤمن كمخلص يسوع أقبل إنني" سيصلي المسيح قبول على يوافق عندما

 .اإليمان أتى بسماعه فهو ال..." هذا لتصديق إيمان طنيإع أو ألؤمن ساعدني

 ليس الذي  الخاطيء من أفضل حال في فنحن أرواحنا في اإليمان بقدرة ولدنا فلقد. كمؤمنين معنا الحال أيضا هذا

 .اإليمان يمتلك ال ألنه الوقت ذلك ي يؤمن أن يساعده الروح ولكن عينه اإليمان روح لديه

 .للرب مجدا... نتكلم لذلك نؤمن...عينه اإليمان روح فلنا 13:  4 كو 2 حسب اهلل من المولوديون نحن أما

 َنَتَكلَّمُ  َوِلَذِلَك ُنْؤِمُن, َأْيضًا َفَنْحُن ,«َتَكلَّْمُت ِلذِلَك آَمْنُت,: »ِبُخُصوِصِه ُكِتَب الَِّذي َهَذا َعْيِنِه, اإِليَماِن ُروَح َلَنا َأنَّ َوِبَما(13) 

 ..."إيماني عدم أعن: "  قائال ذاإ تصلي ال

 في:  هذا إقرأ. أخرى ومؤمنة اخر مؤمن اي في التي اإليمان مقدار نفس لديك وأنت اإليمان بذرة لك اعطى الرب

 قلبه في متساوي إيمان لديه مؤمن كل المقالة

 .بنتائج فستأتي. نميه. داخلك في الذي اإليمان إستخدم

 ..."إفعل إلبني شيء تفعل أن تستطيع كنت إن: " قال فهو يمانهإ عدم تظهر األب لغة هو آخر شيء

 مستطاع شيء كل" !!! شيء أفعل أن تستطيع كنت إن" لي تقول أنت( : " اليوناني األصل في جاء وهذا) يسوع فرد

 ."يؤمن للذي

 .دورك بل دوري ليس هذا له وقال. بإستعجاب ثانية أعادها اإلبن كالم من الرب إقتبسها لقد

 أي يؤمن للذي القول أفض لذا( حياة طريقة بل إسم ليس ألنه للمؤمن أقول أن أحب ال) يؤمن للذي مستطاع شيء كل

 .إيمانه يمارس الذي

 إستخدمها. الروحية بعينيك ترى أن فستسطيع. السماوي أوبك من اإليمان قدرة أخذت أنك العلم مع. اإلنسان دور هذا

 .العيان في تحدث سيجعلها وهذا روحك في اهلل كلمة فترى بها وأنظر

 .العيان في ستحدث وبهذا. العيان في تراها أن قبل الروح في تراها أن يلزم أنه تذكر
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 قلبه في متساوي إيمان لديه مؤمن كل

 .واحد لكل اهلل قسمه ما حسب اإليمان من مقدار مؤمن لكل بأن المؤمنون من كثير لدى عذر هناك

 دقيقة غير بطريقة ترجمتها تم قد والتي,  3:  12 رومية في التي لآلية دقيقة الغير العربية الترجمة وجود سببه وهذا

 . العربي المقدس الكتاب في

 إيمان لديه( أختي أو) وأخي, قليل إيمان لدي أنا ربما: "  يقولون المؤمنين جعل وهذا. طويال الخطأ بهذا الوعظ تم وقد 

 ...."لك سيكون إيمانك حسب, .... أكثر إيمان مقدار له أعطى اهلل يكون قد, كثير

 المعرفة عدم سببه وهذا. المسيح في لهم ما يأخذون ال و بالعجز يشعرون وجعلهم, الكثيرين حياة العذرأضاع هذا

 .الخطأ المعرفة وباألحرى بل

 يعطيك لن اهلل. اهلل وليس الشخص هي اإليمان مسؤلية أن الرب فيه قال شاهد سأذكر 3:  12 رومية أشرح أن قبل

 .إيمان هي التي طبيعته فأخذت. منه ولدت أنك منذ أعطاك ألنه إيمان

 إيماننا زد له قالوا ولكن... فعلمهم نصلي كيف علمنا له قاللوا مثلما. التالميذ منه يطلبه شيء اي يفعل الرب كان لقد

 5:  17 لوقا. كاملة بالمسؤلية حملهم بل إيمانهم يزيد لم

 َتُقوُلوَن َلُكْنُتْم اْلَخْرَدِل, ِبْذَرِة ِمْثُل ِإيَمان  ِعْنَدُكْم َكاَن َلْو: »َقاَل الرَّبَّ َولِكنَّ(6!« )ِإيَمانًا ِزْدَنا: »ِللرَّبِّ الرُُّسلُ  َوَقاَل(5) 

 !َفُتِطيُعُكْم!  اْلَبْحِر ِفي َواْنَغِرِسي اْنَقِلِعي: َهِذِه التُّوِت ِلَشَجَرِة

 تحقق فهو بل اآلن علينا ينطبق ال الكالم هذا ولكن. ثانية مولودن غير التالميذ كان حيث. وعيس فداء قبل كان هذا

 وهناك ينميها من هنك ولكن. ومؤمنة مؤمن كل لدى متساوية وهي اإليمان بذرة. البذرة هذه اآلن نمتلك نحن. فينا

 .اهلل مشكلة ليست وهذه. يدفنها من

 الكتاب فيقول أقل مقدار واآلخر أكثر مقدار أحد يأخذ ولم متساوي اإليمان من مقدار ومؤمنة مؤمن لكل أعطي لقد

 .ِمْنُكْم ِلُكلٍَّ اهلُل َقَسَمُه الَِّذي اإِليَمانِ  الِمْقَداِر ِبَحَسِب 3:  12 رومية في

 في يه ولكن. معروف غير مقدار أنه تعني مما  ال بـ تعريفها بدون مقدار العربية الترجمات في جائت لقد لالسف

 .معرفة اإلنجليزية الترجمات كل في وموجودة بأل معرفة األصل

 الكنيسة نفس عن أتكلم عندما وبعدها... الفالنية الكنيسة إلى أمسا ذهبت لقد. لك أقول مثلما. معروفة أي ومعرفة

 حديثه ملأك ثم اإليمان عن بولس تحدث حيث 10 رومية في جاء ما وهذا.... إسمها ذكر دون الكنيسة لك سأقول

 ...المقدار

 الَِّذي الثَِّميِن اْلَواِحدِ  اإِليَماِن ِفي ُيَشاِرُكوَنَنا الَِّذيَن ِإَلى  1:  1 بطرس 2 في أتى كما وموحد معروف أنه أي المقدار

 !اْلَمِسيِح َيُسوَع َوُمَخلِِّصَنا ِإَلِهَنا ِبِبرِّ َعَلْيِه اْلُحُصوِل ِفي َجِميعًا َنَتَساَوى
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 .اإليمان من المقدار نفس ومؤمنة مؤمن كل أخذ لقد

 .اآلية تعنيه ما عرفت أنت واآلن. يدرسونها أن دون الصالة في ويقولونها الكتاب من آيات يقتبسون مؤمنون هناك

 ..."إيمان أعطيني أو إيماني زد: "  قائال إذا تصلي ال إذن

 .داخلك في الذي إيمانك نمي بل

 .بالكلمة وتتغذى تزرع بأن يأتي والنمو. للنمو تحتاج والبذرة. البذرة مثل اإليمان ألن

 أي) اإلزدهار أو اإللهي الشفاء مثال. الموضوع جهة من آيات بل فقط واحدة آية ليس إيمانك بذرة غذى و إزرع

 تفهم بأن عليك ولكن فقط واحدة آية وليس الكلمة بدراسة عليك(. وبكثرة بفيض اإلحتياجات لكل اإللهي التسديد

 مرحلة وتدخل( ال أم ذلك لي يريد اهلل هل) الشك مرحلة من فتنتقل األمور هذه جهة من أسئلتك على وتجيب اهلل فكر

 ( % 100 اهلل مشيئة أنها) اإليمان

 .بنتائج فستأتي. نميه. داخلك في الذي اإليمان إستخدم

 من أخذته الذي داخلك في الذي اإليمان دتزي التي الطريقة هذه. اهلل كلمة سماع بالسماع يأتي اإليمان 17:  10 رومية

 في التي اإليمان بذرة( ينمي) يزيد الذي هو صحيحة بطريقة لتعليمها أي اهلل لكلمة سماعك. منه ميالدك منذ اهلل

 .داخلك

 هذا وليس إيمانك لتزيد صحيحة تعاليم إسمع بل األيدي مكتوف تقف وال لديك ما وإدرك الفرصة هذه إستغل واآلن

 َوَقاَل(5)  5:  17 لوقا  : اآلية في قال ألنه إيمانك تطلق وبهذا, مرتفع وبصوت بلسانك الكلمة هذه وتكلم بل فقط

 الدالمي بعد اآلن ليدك وهذا) اْلَخْرَدِل, ِبْذَرِة ِمْثُل ِإيَمان  ِعْنَدُكْم َكاَن َلْو: »َقاَل الرَّبَّ َولِكنَّ(6!« )ِإيَمانًا ِزْدَنا: »ِللرَّبِّ الرُُّسُل

 !َفُتِطيُعُكْم!  اْلَبْحِر ِفي َواْنَغِرِسي اْنَقِلِعي: َهِذِه التُّوِت ِلَشَجَرِة َتُقوُلوَن َلُكْنُتمْ ( إيمانك تتكلم أن هو عليك وما الثاني
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 هل اهلل يستجيب لكل صلواتنا أم يستجيب بعضها؟

 ماذا خطأ  بعد قليل: سأذكر كثير من األخطاء الشائعة من جهة الصالة والتي سأشرح ل

 -اهلل يستجيب بعض صلواتنا وليس كلها..ليس كل ما نطلبه سنأخذه...خطأ.

 عندما تصلى قد يستجيب اهلل بثالث إجابات .نعم او .ال. او انتظر ... خطأ

 اهلل يستجيب ما هو "حسب مشيئته" وليس حسب مشيئة من يطلب ... خطأ -

 فهذا يعني أن يسوع يكذب ولكن  حاشا ان يحدث ذلك. ! بقولك : " أن ليس كل ما نطلبه سنأخذه"

لن يخاطر يسوع بأن يقول شيء لن يفعله. فهو قال ما تريدونه أنتم وليس أنا ستأخذونه...فهو ال يبالغ أو يتكلم شيء 

 غير عملي أو يخدر تالميذه.

 ُب ُكلَّ َما َتْطُلُبوَنُه ِباْسِمي  )أو تريدونه في اليوناني(َبْل َأَنا اْخَتْرُتُكْم َوَعيَّْنُتُكْم...لُيْعِطَيُكُم اآل 16:  15يوحنا 

 َولِكْن, ِإْن َثَبتُّْم ِفيَّ, َوَثَبَت َكاَلِمي ِفيُكْم, َفاْطُلُبوا َما ُتِريُدوَن َيُكْن َلُكْم.  7:  15يوحنا 

 أريد أن أخبرك شيء هام :

ألنك ال تسلك باإليمان ألن اإليمان يرى في عالم الروح  كون أن عندك معلومة بأنه "لم يحدث شيء عندما صليت" , فهذا

 ويتكلم على هذا األساس حتى ولو لم ترى شيء في حياتك ولكن يمكنك أن تراه في الكلمة وتتكلم به.

 فستجد األشياء حدثت وأتت من عالم الروح إلى عالم العيان هذه هى الطريقة الكتابية لإلتيان بنتائج.

 اليأخذون ما لهم فى المسيح,–ومنهم خدام –الناس فإن فعلت ذلك فستجد ان الكثيرون ال تقيس الكتاب على 

ولكن ما يجب فعله هو ان نقيس الناس على الكتاب., اى نرى ما فى الكتاب من جهة االمر الذى تريده ونسلك به حتى 

 نتائج فى حياتك . ولو لم يكن اى احد يسلك به فحياتك ستكون سبب إستفهام لهم وحافز لهم عندما يرون

 ال تضع الناس مقياس لك ضع الكلمة مقياس لك هذا إن كنت تريد أن تعيش بكل ما إشتراه لك الرب يسوع.

المؤمنين جائعين إلى نتائج وطرق عملية للحصول على نتائج. والكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد الذي يقدم هذه 

 الطرق .
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شرحه الخطأ . لذلك سمعنا تعاليم خطأ كتابية مثل :  "عندما تصلي  فلن  ولكن المشكلة ليست في الكتاب ولكن في 

 تنال ما تريد ولكن الرب سيختار ما سيعطيك إياه"

 وهذا بالتالي جعل من يصلي يصلي بطريقة خطأ وبدون إيمان ويقول "يارب لتكن مشيئتك". 

 ة التكريس.وهذه الكلمة  "لتكن مشيئتك" , ال تنفع في صالة اإليمان ولكن في صال

 الصلوات تشبه ألعاب الكرة هناك كرة السلة و وكرة القدم و كرة اليد وكل واحدة لها قوانين رغم أنها كلها كرة.

 لو طبقنا قوانين كرة القدم في كرة اليد ستكون مباراة خربة ولن تأتي بنتائج. وما سيحث هو إضطراب.

ممه في الخدمة وهو صعب, فعليك أن تصلي صالة التكريس هكذا صالة التكريس أي عندما يطلب اهلل شيء لكي تت

 وليس صالة اإليمان وستقول : "سأفعل مشيئتك التي قلتها لي ورغم أنها صعبة ولكنني أطيعك "

هنا ال ينفع أن تصلي صالة اإليمان : " يارب إنني ال أريد الذهاب إلى هذا المكان وأنا نلت إستجابتي اآلن بإسم يسوع 

 أمين "

يسوع لم يقول "لتكن مشيئتك" في صالة اإليمان, مثل صالة الشفاء للمرضى ألنها لن تأتي بنتائج . ولكنه قال  الرب

كن مشفيا ... ولكن في وقت ذهابه للصليب كان هذا صعب عليه ألنه تخلى عن أن يسلك كإبن اهلل رغم أنه إبن اهلل و 

 ليستطيع أن يفتدينا. لقراءة المزيد إضغط هنالكنه لم يسلك بهذه القدرات بل إختار أن يسلك كإنسان 

 : كيف خدم يسوع إبن اهلل ؟ ... يسوع إبن اإلنسان

كثيرون يستخدمون هذه الكلمة "لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك بطريقة خطأ" كثيرون يستخدمونها بجهل ما هي 

 مشيئته. هذا خطأ.

. ولم يستخدم هذه الكلمة وهو جاهل بماهي مشيئة الحظ أن الرب يسوع كان يعلم ما هي مشيئة اهلل وهي الصليب 

 اهلل له بل كان يعلمها جيدا.

لم يستخدم يسوع كلمة "لتكن مشيتك" كما يفعل الكثيرون كتواكل على اهلل فيدخل ابليس فى حياتهم بسبب 

ة اهلل جهلهم وسيظنون ان اى شئ سيحدث سيكون مشيئة اهلل...هذا خطأ فإن الرب يسوع كان يعلم ما هى مشيئ

 فى هذا الوقت فهو يقول "ياأبتى سأفعل مشيئتك التى اعرفها وهى الصليب)الكأس(وليس مشيئتى..".

 ولكن الصليب كان صعب.. و هذه مشيئة اهلل له.. وليس للكل ولن يتممها أحد غيره.
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 فهذا كان يحتاج إلى إستخدام نوع) صالة التكريس(. فهو يخضع نفسه لفعل هذه المشيئة المعروفة

.ولكن صالة االيمان من حق كل أبن وبنت هلل تستخدم فى االمور التى من حقك مثل تسديد لإلحتياجات المادية 

 والشفاء واألرتباط واألنجاب والحماية والنجاح...فهذا حقك ومعروف فى الكلمة انه حقك كإبن وكبنت هلل..

. 

 . 

تك في هذا الشيء", ال , ولكن إذهب للكلمة وستعرف ولو لم تعرف ذلك فالمعرفة ال تأتي بأن تصلي "ما هي مشيئ 

 أنها مشيئته التي أعلنها في كلمته في هذه األمور. إكتشفها فقط.

  

 المشكلة أن المؤمنين, بسبب نقص التعليم, يخلطون بين نوعين من خطة اهلل فال ينالون ما يريدون.

 يوجد نوعين من خطة اهلل :

لمته. مثل المليء بالروح, التسديد لإلحتياجات المادية ,والشفاء , واإلرتباط , أ. خطة معلنة: وهي معروفة في ك  

 واإلنجاب , والحماية والنجاح والترفية.

 هذه تحتاج إلى صالة إيمان لكي تنالها وليس صالة التكريس.

 مثلما تطلب طعام من والديك فهو حقك وغير قابل للتأجيل.

 .هنا ال ينفع حتى أن تقول للرب مواقيت

 

ب. خطة غير معلنة: وهي تحتوي على تفاصيل لحياتك خاصة وهي مختلفة من شخص آلخر. أخفاها الرب ليس لكي   

 مخفية من أجلك ....)ولم يقل مخفية منك.(  2كو  1يغيظك بل لكي ال يعبث بها اآلخرين. كما يقول 

أحد غيرك هنا على األرض. وإن كان هناك  هنا عليك أن تكتشف األمور التي يريدك اهلل أن تنجزها والتي لن ينجزها

 شيء صعب عليك بأن تصلي صالة التكريس وتفعل ما يريده اهلل لك.

 ال ينفع أن تمارس إيمانك بأن ال تفعل ما يريده اهلل منك.
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سنوات ولكنك تحتاج إلى إعداد. ال  5هنا ينفع أن تقول للرب مواقيت, حيث انك قد تكون مدعو أن تكون قسيسا بعد 

نفع أن تقول إنني لن أنتظر سأكون اآلن قسيسا ... ستكون ولكنك ستفشل ليس ألن اهلل ضدك ولكنك لم تنضج بعد. ي

 إنتظر الرب فيعدك فتكون فعاال.

 نعم   أو   ال   أو  إنتظر )خطأ((

علهم ال يأخذون اهلل دائما يقول نعم لما تطلبه و هذا ال يعرفه كل المؤمنون. وبسبب إيمانهم "بأنه قد يقول ال", ج

 حقهم.

 ( َفَمْهَما َكاَنْت ُوُعوُد اهلِل, َفِإنَّ ِفيِه النَّعم( َلَها ُكلَِّها,20:  1كو  yesلها كلها 

  

 قد تقول لي وماذا إذا طلبت شيء سيؤذيني هل سيقول نعم ؟

لخطيئة ألنك ذبت في عندما تنضج إلى مستوى أن تعرف من أنت في المسيح ...فى مثل هذه الحالة لن تطلب شيء مثل ا

 الرب وستطلب ما تريده فعال كرجل.

سنة ألنه بداية سن المسئولية .... أي ان إدراكك بأن ما تريده من الرب 18اننا نخرج رخصة قيادة للشخص في سن 

 ستأخذه سيكون متزامن مع نضجك الروحى وهو في حد ذاته نضوج.

 تى فى الكتاب ان اهلل قال ألحد ال!!!!لم يأتي في الكتاب أن اهلل قال ألحد إنتظر. لم يأ

 قد تظن أنك درست الكلمة في هذا الشأن ولكنك لم تدرسه... قم بدراسة هذا جيدا وستكتشفه بنفسك..

 اإلجابة موجودة في الكتاب قبل ان تصلي. إقرأ الكلمة وستجد كل وعد فيها من حقك.

نا هو أن الخدام ال يرون ثمر لصلوالتهم فيخافوا ان يعلموا السبب وراء هذا التعليم الخطأ بهذه اإلستجابات في كنائس

 بذلك لئال ينتقدون في ذات الشيء..

وايضا السبب اآلخرهو التعليم بأن الشفاءليس لكل شخص ,او تسديد األحتياجات ليس لكل شخص وان لم تكن قد 

 جاءت كوعد فى كلمة اهلل لك شخصيا فهو ليس لك.....هذا كله تعليم خطأ.
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يحاسب في السماء كل من علم بذلك ألنه جعل ليس نفسه فقط بل واآلخرين ال يأخذون ما لهم فى المسيح بل وس 

يعيشون حياة تعيسة منهزمة في حين أنه كان يحق لهم حياة أفضل من ذلك... فهم يتألمون بال داعي. إقرأ الموضوع 

 تحتاج ان تخرج لك فى قراءتك اليومية بل يمكنك ان ريما ولوجوس لتفهم أن كل الوعود هى لنا كأوالد وبنات اهلل وال

تذهب اليها فورا فى الكتاب وتؤمن بها .فهى لك...رغم انها من حقك لكنك لم تاخذها ألنك لم تعرف ذلك او لم 

 تمارس ايمانك فى الحصول عليها. .

 قولون "حسب مشيئته" :التي دائما تفهم خطأ وي 14:  5يوحنا  1كثيرون يستندون على هذه اآلية  التي في 

َكاَنْت ُمْنَسِجَمًة َمَع ِإَراَدِتِه  َنْحُن َنِثُق ِباهلِل ِثَقًة َعِظيَمًة ُتَؤكُِّد َلَنا َأنَُّه َيْسَمُع َلَنا الطَِّلَباِت الَِّتي َنْرَفُعَها ِإَلْيِه, ِإْن 14:  5يوحنا  1

 ْهَما َكاَنْت َطِلَباُتَنا, َفَلَنا الثَِّقُة ِبَأنََّنا َقْد َحَصْلَنا ِمْنُه َعَلى ِتْلَك الطَِّلَباِت.(َوَماُدْمَنا َواِثِقيَن ِبَأنَُّه َيْسَمُع َلَنا, َم15)

ال تفسر اآلية خطأ. فهو يقول مشيئة اآلب هي : "أن يستجيب إن طلبنا" حسب مشيئته في طريقة الطلب وليس فى 

 المطلب ذاته....

 23:  16أن نطلب ليس من اإلبن بل من اآلب و في إسم يسوع . يوحنا  16حنا و يو 14و طريقة الطلب جاءت في يوحنا 

- 27 

ُكلَّ َما (َوِفي ذِلَك اْلَيْوِم اَل تطلبون )أي الن تصلون إلي( مني َشْيٍء. اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ اآلَب َسُيْعِطيُكْم 23)

اْلَيْوِم َتْطُلُبوَن ِمَن اآلِب )مباشرة( ِباْسِمي. َوَلْسُت َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َأْطُلُب ِإَلْيِه َعْنُكْم )لن  (ِفي َذِلكَ 26َتْطُلُبوَن ِمْنُه ِباْسِمي...)

(َفِإنَّ اآلَب َنْفَسُه ُيِحبُُّكْم, أَلنَُّكْم َأْحَبْبُتُموِني, َوآَمْنُتْم 27أتشفع لكم, ألنكم لن تحتاجون إلى ذلك , لماذا؟ أكمل قراءة <()

 َأنِّي ِمْن ِعْنِد اهلِل ُ ِب

هذه مشيئة اهلل في طريقة الطلب. وهو وعد أننا سنأخذ كل ما نطلبه. هذه هي مشيئته ونعلم أن لنا سماع في 

السماء. إن طلبنا بهذه الطريقة )أن نصلي لآلب وليس لإلبن ونصلي بإسم يسوع( فسننال كل... كل ... وأي شيء 

 نطلبه.

  

 نظرية بل أمور عملية أنا أعيشها.إنني ال أتكلم عن أمور 

عندما إكتشفت ذلك الحق الكتابي أن المشكلة ليست في اهلل الذي ينتقي ويختار ان يستجيب أشياء وأشياء أخرى ال 

 يستجيبها بل المشكلة في المؤمن الذي ال يفهم حقه.

 كلمة.فبعد ذلك بدأت أطلب ما أريد و وأطلب ما أريد عالما أنني سأخذه ألنني أعرف ال
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مثل اي مؤمن يبدأ يأخذ أمر اإليمان بطريقة جدية , لم أرى نتائج فورية ولكنني أكملت ألنني إكتشفت الكلمة وأعلم أن 

اهلل ساهر على كلمته ليجريها والتي تأتي في العبري اهلل ساهر على كلمته ليثبت ويبرهن أنها تأتي بنتائج لمن 

 يستعملها ويسلك بها

بما أراه في عالم الروح وال أعطي إهتمام بما أراه في عالم العيان بدأت أرى نتائج لكل صالة عندما بدأت أن أسلك 

 أصليها لكل واحدة على حدى.  أي شئ أصلي له يحدث...

مشكلة المؤمنون أنهم ال يعرفون من هم فى المسيح.....وليس ان اهلل البد ان يفعل شئ معهم...!!ال.لن يفعل شئ 

 شئ ,ولن يفعل شئ آخر...فقط ماعليناهوان نكتشفه..معهم .ألنه فعل كل 

 . 

 إن كنت مولود أو مولودة من اهلل فأنت منتخب لكي تنال ما تريده.. .

ربما ال تعرف كيف تصلي جيداأذن أدعوك لدراسة الكلمة وقراءة ما على الموقع فستكتشف الفرق بين أنواع الصالة 

 كل مرة تجد إحتياج لذلك..... فستجيد إستخدام أي نوع من أنواع الصالة في
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 ما هي مشيئة اهلل في الصالة؟ وكيف أصلي حسب مشيئة اهلل في الصالة؟

 15 - 14:  5يوحنا  1كثيرون يستندون على الشاهد في 

َنْرَفُعَها ِإَلْيِه, ِإْن َكاَنْت ُمْنَسِجَمًة َمَع ِإَراَدِتِه (َنْحُن َنِثُق ِباهلِل ِثَقًة َعِظيَمًة ُتَؤكُِّد َلَنا َأنَُّه َيْسَمُع َلَنا الطَِّلَباِت الَِّتي 14) 

 ِمْنُه َعَلى ِتْلَك الطَِّلَباتِ (َوَماُدْمَنا َواِثِقيَن ِبَأنَُّه َيْسَمُع َلَنا, َمْهَما َكاَنْت َطِلَباُتَنا, َفَلَنا الثَِّقُة ِبَأنََّنا َقْد َحَصْلَنا 15)

ة قائمة على اهلل فإن كنت تصلي حسب مشيئة اهلل فهو سيستجيب وإن لم تعجبه فكثيرون يقولون : " أن اإلستجاب

 طلبتك فسوف لن يستجيب..."

لكن هذا تعليم يوحنا عن الصالة وهو بال شك سوف لن يتضارب في تعليمه مع الرب يسوع في موضوع مشيئة اهلل. 

 16,  7:  15يم يوحنا فهيا نرى تعاليم الرب يسوع عن مشيئته في الصالة وبعدها ندرس تعال

 (َولِكْن, ِإْن َثَبتُّْم ِفيَّ, َوَثَبَت َكاَلِمي ِفيُكْم, َفاْطُلُبوا َما ُتِريُدوَن َيُكْن َلُكْم.7)

ْم, َفُيْعِطَيُكُم اآلُب ُكلَّ َما ُرُك(َلْيَس َأْنُتُم اْخَتْرُتُموِني, َبْل َأَنا اْخَتْرُتُكْم َوَعيَّْنُتُكْم ِلَتْنَطِلُقوا َوُتْنِتُجوا َثَمرًا َوَيُدوَم َثَم16)

 َتْطُلُبوَنُه ِباْسِمي

 24 -  23:  16يوحنا 

َتْطُلُبوَن ِمْنُه ِباْسِمي (َوِفي ذِلَك اْلَيْوِم اَل َتْسَأُلوَنِني َعْن َشْيٍء. اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ اآلَب َسُيْعِطيُكْم ُكلَّ َما 23)

 َتْطُلُبوا ِباْسِمي َشْيئًا. اْطُلُبوا َتَناُلوا, َفَيُكوَن َفَرُحُكْم َكاِماًل.(َحتَّى اآلَن َلْم 24)

 24:   11مرقس  

 ُكْم َقْد ِنْلُتُموُه, َفَيِتمَّ( ِلَهَذا السََّبِب َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َما َتْطُلُبوَنُه )أو ترغبونه حسب اليوناني( َوُتَصلُّوَن أَلْجِلِه, َفآِمُنوا َأن24َّ)

 َلُكمْ 

هل الحظت ما تريده أنت وليس ما يريده اهلل ؟؟  لتركز إنتباهك ,أن يسوع يقول كالم واضح وال تقوم بتخفيفه فعندما 

يقول مهما طلبت وكل ما طلبت و أي شيء تطلبه وما تريدون فهو يعني ما يقوله. قال تضع شروط هو نفسه لم 

وع لم يتطرق إلى مشيئة اهلل من األساس بل ما ذكره وهو يعنيه يضعها. ال تقل حسب مشيئته... هذا غير كتابي. يس

 32 - 31:  8هو مشيئتك أنت يامن تطلب. رومية 

 (َبْل َبَذَلُه أَلْجِلَنا َجِميعًا, َكْيَف اَل َيُجوُد َعَلْيَنا َمَعُه ِبُكلِّ َشْيٍء َأْيضاً 32َذاَك الَِّذي َلْم ُيْمِسْك َعنَّا اْبَنُه ) 
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ما أنت تريده. كإبن وكبنت هلل عليك أن تدرك أن اهلل ال يستجيب بعض صلواتك بل كلها. ومشيئته ليست  إذا اهلل يريد

قابلة للتخمين فهي واضحة في الكتاب المقدس. اهلل دائما يستجيب كما قيل في الكتاب فاإلجابة دائما "نعم" يمكنك 

 دائماأن تقرأ أكثر عن هذا الموضوع في هذه المقالة اهلل يقول نعم 

 هناك من المؤمنين من ال يقبل هذا التعليم و يقول : "ال تفرض على الرب شيء ... أين التسليم..." 

ودائما أرد على هؤالء : إن كنت ال تعرف الكلمة فأنت تحتاج إلى المليء بالروح والصالة بألسنة فتصير روحك سريعة 

 كلمة بحيادية.اللقط من الروح القدس وتفهم المكتوب وثانيا أن تدرس ال

فإن كان يسوع فتح لي دعوة بأن أطلب ما أريد فعنما أطلب ما أريد فعال فهذا بسبب دعوته وليس فرض شيء على 

الرب. قد تكون طلبت شيء بدون فهمك لذلك الحق ولم يحدث فبدأت تخرج نظريات من وحي إختبارك وليس من 

 المكتوب. أنصحك بأن تعود للكلمة.

؟ بال شك سوف لن يضارب  15 - 14وعدد  5ا , ماذا عن تعليم يوحنا في رسالته األولى أصحاح ولكن لنعود لموضوعن

الرب يسوع في تعليمه بحيث أن الرب يسوع قال حسب مشيئة اإلنسان ويأتي يوحنا ويقول حسب مشيئة اهلل ؟؟؟ 

 مستحيل أن يتضاربون.

 المشيئة هنا ليست في "المطلب" بل "طريقة الطلب".

ثانية فهو يقول ما دمنا واثقين أن لنا سماع منه دائما مهما كان الطلب, أيا كان الشيء أي شيء نطلبه مهما لنقرأها 

كان ما طلبناه )أي أنه أمر مفروغ منه أي أن موضوع مشيئته ليس هو موضوع اآلية( بل الموضوع األساسي هو 

 .الطريقة التي تطلب بها. وليس المطلب ألنه ال يضارب تعليم يسوع

( 15 َكاَنْت ُمْنَسِجَمًة َمَع ِإَراَدِتِه )(َنْحُن َنِثُق ِباهلِل ِثَقًة َعِظيَمًة ُتَؤكُِّد َلَنا َأنَُّه َيْسَمُع َلَنا الطَِّلَباِت الَِّتي َنْرَفُعَها ِإَلْيِه, ِإْن14) 

 َفَلَنا الثَِّقُة ِبَأنََّنا َقْد َحَصْلَنا ِمْنُه َعَلى ِتْلَك الطَِّلَباتِ َوَماُدْمَنا َواِثِقيَن ِبَأنَُّه َيْسَمُع َلَنا, َمْهَما َكاَنْت َطِلَباُتَنا, 

 وطريقة الطلب في العهد الجديد هي كاآلتي : 

 . أطلب بإسم يسوع من اآلب:1

  16:  15وال تصلي ليسوع, بل صلي لآلب مستخدما إسم يسوع... يوحنا   

 ِباْسِميَفُيْعِطَيُكُم اآلُب ُكلَّ َما َتْطُلُبوَنُه 

 23:  16و يوحنا  
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 ِإنَّ اآلَب َسُيْعِطيُكْم ُكلَّ َما َتْطُلُبوَن ِمْنُه ِباْسِمي

 . أطلب بإيمان: 2

أي ال تطلب مرتاب وشاكك في إستجابة اآلب لك. بل آمن أنك نلتها أثناء الصالة وليس بعد ما تراها حدثت بل قبل أن 

 8 - 5:  1تراها حدثت.... يعقوب 

. َفَسُيْعَطى َلُه. اَن َأَحٌد ِمْنُكْم ِبَحاَجٍة ِإَلى اْلِحْكَمِة, َفْلَيْطُلْب ِمَن اهلِل الَِّذي ُيْعِطي اْلَجِميَع ِبَسَخاٍء َواَل ُيَعيُِّر(َوِإْن َك5) 

َد َكَمْوَجِة اْلَبْحِر َتَتاَلَعُب ِبَها الرَِّياُح َفَتْقِذُفَها (َوِإنََّما, َعَلْيِه َأْن َيْطُلَب َذِلَك ِبِإيَماٍن, ُدوَن َأيِّ َتَردٍُّد َأْو َشكٍَّ. َفِإنَّ اْلُمَتَرد6ِّ)

(َفِعْنَدَما َيُكوُن اإِلْنَساُن ِبَرْأَيْيِن, اَل َيْثُبُت َعَلى َقَراٍر ِفي َجِميِع 8(َفاَل َيَتَوهَِّم اْلُمَتَردُِّد َأنَُّه َيَناُل َشْيئًا ِمَن الرَّبِّ. )7َوَتُردَُّها! )

 ُأُموِرِه.

 ولكن لو لم يصلي الشخص بطريقة صحيحة أي خطأ )خطأ = ليست بإسم يسوع و بدون إيمان ( 

تقول أن لنا سماع فالمشكلة هي ليست أن اهلل يقول نعم أو ال بل  5يوحنا  1فاهلل ببساطة ال يسمع أساسا ألن في األية 

 ال يسمع أألو ال يسمع أساسا. وهو يسمع عندما يتوفى الشرطين السابقين.

 يوحنا تلميذ الرب يسوع سوف لن يعلم عكس الرب يسوع.

 يسوع قال أطلب أنت ما تريد أيا كان سأفعله ولم يقل حسب مشيئتي أم ال

 أو سأرى وسأختار 

فلن يأتي يوحنا ويقول حسب مشيئة اهلل أو ال . يوحنا علم في نفس خط يسوع وتكلم بإطمئنان أن دائما هناك سماع 

 وع أي بالطريقة التي يشائها يسوع.طالما نصلي بمشيئة يس

إذن صلي و خذ ما لك وال تتأخر وال تتردد وإدرس عن إسم يسوع وعن اإليمان ألنهما عنصران هامان في موضوع 

 الصالة.

 تقدم بثقة إلى عرش النعمة وخذ نعمة )أي قوة اهلل ألحداث تغير( عونا لك في الحين الذي تحتاجه في وقت حاجتك .

قول هنا عونا في حين اهلل بل يقولها عونا في وقت إحتياجك أي في حينك أنت وليس اهلل. فهذ عيب ملحوظة : ال ي

 الترجمات ولكن اليوناني يزيل كل الشكوك والتخمينات

 ْنَد اْلَحاَجِة.َفْلَنَتَقدَّْم ِبِثَقٍة ِإَلى َعْرِش النِّْعَمِة, ِلَنَناَل الرَّْحَمَة َوَنِجَد ِنْعَمًة ُتِعيُنَنا ِع 16:  4عبرانين 
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اهلل ال يقول ال ولكنك حينما تصلي بطريقة غير كلمته فقط ال يسمع إليك, فهو ال يحتاج أن يقول لك ال ولكن حينما 

 تصلي حسب كلمته دائما هناك "نعم" منه ويمكنك سماعها بإيمان.
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 المحبة فهم

ب المقدس تعني نفس المعنى...فاألصل لكلمة محبة يختلف في اللغة ليس في كل مرة تقرأ كلمة محبة في الكتا

العبرية واليونانية فهي قد تكون واحدة في اللغة العربية أو اإلنجليزية ولكنها تختلف في االصل. لذلك عندما ترى 

إليه. ففي كلمة )المحبة( في الشواهد فعليك أن َتعلم اى نوع من المحبة المقصودة فى هذا الشاهد الذي تعود 

 العهد الجديد يوجد أكثر من نوع من المحبة :

( : محبة اهلل الغير مشروطة وهي تقدم المحبة دون مقابل. وهي محبة تفكير تتبعها عواطف. Agapeأغابي ) . 1

ليست في متناول الجميع, فهي محبة مضحية, فهي إخالص نابع من محبة كاملة. فـأغابي هي صفات اهلل وليس 

(Phileoك ) 13كو  1مؤمنين. أغابي هي مذكورة في . 

( محبة اإلعجاب بين نوعين مختلفين )رجل ومرأة وولد وبنت( وأعمار مختلفة )شيخ وقاصر(...هي Phileo. فيليو )2

محبتك ألصحابك, إلخوتك وللمقربين لك. فهي المحبة التي تتمثل بالمودة والميول لألشخاص )اإلعجاب(. ولكن من 

من الضروري أن تكون مخلص لهم. فهي دون أن تمزج بأغابي فستكون محبة مشروطة تنتظر صفاتها إنها ليس 

محبة اهلل في  -مقابل وتصير محبة متوقفة على المصلحة أو تؤدي للزنى بين النوعين المختلفين هذا لولم تمزج بأغابي 

 داخل أوالده وبناته.

سن...وهي الصداقة وأيضا لو لم تمزج بأغابي )محبة اهلل( ( : محبة إعجاب بين نفس النوع ونفس الStorg. ستورج )3

 فستنقلب وتصير محبة متوقفة على المصلحة ألنها محبة مشروطة تنتظر مقابل.

. لولم يتم  7كو  1( محبة بين الزوجين وهي في العالقة الزوجية المقدسة وهي مذكورة في Eros. إروس )4

 الزوجية إما مفترسة أو غير لذيذة كما يريدها اهلل. محبة اهلل فستكون العالقة -مزجها بأغابي 

التفريق هام في قرائتك للكلمة فعلى سبيل المثال: كلمتان استخدما بالتبادل في الكتاب فلو قرأت الحديث بين الرب 

( في كلمة سؤاله هل Agape( عندما سأل يسوع بطرس اتحبنى؟ فهو هنا استخدم )21يسوع وبطرس في )يو

( Agape( وليس )Phileo(؟ هل أنت مخلص لشخص؟ والمثير أن بطرس عندما أجاب استخدم كلمة )Agapeتحبني )

( بمعنى أخر )أنا معجب بك( لهذا السبب سأله يسوع نفس السؤال مرتين, Phileoفهو قال أنت تعلم يارب أنى احبك )

ة سأل فيها يسوع ُسؤاله أستخدم ( ليعبر ليسوع عن حبه. وآخر مرAgape( وليس )Phileoفسمعان استخدم الكلمة )

( وهذا ما احزن بطرس, فكثيرا من الناس يظنون أن بطرس حزن الن يسوع سأله Agape( وليس )Phileoالكلمة )

 نفس السؤال ثالث مرات.

( التي استخدمها بطرس مرتين قبل Phileoولكن ليست هذه هي النقطة, ولكنه حزن الن يسوع استخدم الكلمة ) 

ل بطرس هو قد عبر عن حبه له مرتين, لذلك لماذا يسأله يسوع بعدما عبر عن حبه؟ فبطرس لم يكن ذلك. ففي عق

( لكى تعرف تفاصيل اكثر عن Phileo( وليس )Agapeفهم بعد ان يسوع كان يريد ان يعبر بطرس له عن حبه بـ)

(Agape( ادرس )13كو1) 



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 240 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 السلوك بالمحبة

 هو .  هكذا  في روحه (   (amp)  ر قلبه أي ترجمة( ألنه كما شعر في نفسه ) فك7:  23)أم 

 خالل هذا الشاهد :  من  تعريف المحبة الحقيقية :  *

هي أفكار صحيحة أكثر منها عواطف ومشاعر فالمشاعر تتبع األفكار ما تفكر فيه هذا هو أنت   المحبة الحقيقية

فأنت تسلك   وإذا كان فكرك يمتلىء بالكراهية  فأنت تسلك بالمحبة ,   إذا كان فكرك يمتلىء بأفكار المحبة ,

 بالمحبة أو بالكراهية.  وبالتالي مشاعرك تتبع ما تفكر فيه سواء  بالكراهية ,

من   ولكن فكر اهلل عن المحبة كما نفهمه  وهوى  ومشاعر  فيه العالم عن المحبة أنها عاطفة  ما يفكر  كل 

القلب. حتى ولو كان هذا غير متفق مع مشاعرك. حيث أنك كائن بفكره صحيحة مخلصه في   الكلمة المحبة تبدأ

 و تسكن في جسد.  روحي تمتلك نفس )فكر و عاطفة و أرادة(

وعرفنا ذلك من خالل كلمته التي تعلن عن فكر اهلل تجاهنا حتى بعد    محبه ,  لذا فهو  المحبة  اهلل يفكر أفكار 

 لخالص الجنس البشرى كله من خالل قصة الحب العجب .  دبر خطةاهلل    ؟  كيف أن لذته في بنى آدم  السقوط

  آخرة )  عظيم  أفكار سالم ال شر ال  بها عنكم يقول الرب ,  أنا مفكر  عرفت األفكار التي  ألني   (11:  29  )أر

 ورجاء.  مستقبل (

فكار الصحيحة, منتجه مشاعر األ من نفس نوع  نتبعها بكلمات صحيحة  وال نكتفي باألفكار الصحيحة فقط بل  * 

  على المحبة ولكن بالعمل  كان ذلك يدل  ليست بكالم وال باللسان حتى وان  فالمحيه  نقيه طاهرة هذه هي المحبة

 والحق أيضا , إذا كان كالمي حلو وفعلي عكسه فهذا نفاق وليس محبه.

 لنا :  عن محبة اهلل  مثال :

 )األفكار الصحيحة( ته لإلنسان ( اهلل أعلن فكره في الكلمة عن محب1)

)كلمات   (3تك  في أن نسل المرآة سيسحق رأس الحية )  اهلل تكلم في كلمته وأعلن هذا الحب ومخططه  (2)

 صحيحة (

بمحبته ورأفته هو فكهم   مشاعر اهلل تجاهنا حتى أن في كل ضيقهم تضايق ومالك حضرته خلصهم  فاضت  (3)

 لنقية(المشاعر ا  )  (9:  63. )أش 

  أبنه الوحيد لكي   ألنه هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل  ( 16:  3به العالم ) يو   إلى العالم ليخلص  ( اهلل أرسل ابنة4)

 تكون له الحياة األبدية )الفعل الصحيح(  يؤمن به بل  كل من  يهلك  ال

 دقة في فهمه( :)سنلجأ إلى اللغة اليونانية لل 13من كورونثوس األولى   صفات المحبة -



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 241 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 5:  5التي فينا حسب رومية  Agapeنوع محبة اهلل  تعنى :   المحبة هنا  (1)

 (KIND)  صبورة تحتمل بصبر ورفق   وترفق : أي  ( المحبة تتأنى2)

 أو كبرياء أو عجب.  تعرض نفسها بخيالء  من الغيرة ,ال  تحسد : ال تتقلى  ( ال3)

 ) الحظ أن الكبرياء هو عدم قول الحق(  ةتتفاخر : غير منتفخة بعظم  ( ال4)

 ( ال تنتفخ : ال تعرض نفسها بخيالء ) االفتخار بما أمتلكه (5)

 ( ال تقبح : ال تجاوب بقلة أدب ) غير سخيف (6)

أنا أفيده   ال تفكرباألستفادة من الغير بل تفكر كيف  ـ  ال تصر على حقوقها ـ أو طريقتها  ( ال تطلب ما لنفسها :7)

. 

 الغيظ.   حـمـقـيـة أو متلككة ـ غير سريعة  ( ال تحتد : غير8)

في شخص بطريقة   تحسبها للشخص. إذا وجدت نفسك تفكر  وال  ( ال تظن السوء : ال تضع في الحسبان أي شر9)

 وخذ وقت لتفكر فيه بطريقة إيجابية.  سلبية فتش

 ء حدث لشخص ما .ال تسر بشيء سي  ال تفرح باإلثم : ال تسر بالظلم ,  (10)

 ( تفرح بالحق : تفرح إذا انتشر الحق والعدل .11)

ويثابر أمام الظروف   الذي يسلك بالمحبة ال يخنع ويخضع أمام المشكلة,  تحتمل كل شيء : أي أن  المحبة  (12)

والغفران   تمالتسود عليه بل هو يسود عليها باالح  وأيضا ال يجعل الظروف ) مثال إساءة اآلخرين له (  العكسية ,

 الفوري . بهذا يغلب الشر)اإلساءة( بالخير)بالمحبة( .

الحلو واإليجابي في كل شيء وفى كل شخص وهى ليست تعني  ( المحبة تصدق كل شيء : مستعدة أن تصدق13)

 .Van Dyckكما في الترجمة  تصدق كل شيء

 حت أي ظرف من الظروف.وال يضيع ت  كل شيء : أي أن أملها و رجائها ال يذبل  ترجو  (14)

 كل شيء بدون ضعف أو استسالم وفقدان األمل.  ( تصبر على كل شيء : تحتمل15)

إنها ستأتي بالنتيجة ستحب حتمًا ولن يكون للكراهية   عندما تطبقها وتعملها البد المحبة ال تسقط أبدا : أي  ( 16)

 ولو فهمك اآلخرين خطًا , استمر بالمحبة.  مكان؛ حتى

 تضمحل.  أخر في اليونانية : لن يبطل استعمالها لن تضمر لنومعنى 

 الحظ أن :
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روحه هي   الخليقة الجديدة أي  لذا فان المحبة طبيعته الجديدة  من اهلل ) المحبة(  المؤمن الحقيقي مولود  . الحظ1

 إلى تجديد.  هو الذي يحتاج  المحبة ليست بها كراهية ولكن ذهن المؤمن

أن تسلك بالمحبة. فتنتصر   البد  المعطالت والتحديات  إذا واجهتك  نتصار على مواقف الحياة بمحبة ,البد من اال  .2

 عليها بأن تحل هذه المشكلة. وليس أحتمالها اهلل يحل المشكلة وليس يعطيك قدرة على أحتمالها.

ع أفكارك في النهاية إن لم تنتج كلمات صحيحة تنتج مشاعر صحيحة )المشاعر ستتب  المحبة هي أفكار صحيحة  .3

 صحيحة.  أفعال وهذا كله ينتج    تستسلم (

أن كل   (28:  5  خطايا الفكر لما وجدت خطايا الفعل اهلل يدين خطايا الفكر )مت  لوال  : تقود المشاعر   األفكار  .4

 قلبه..  بها في  زنى  فقد  امرأة ليشتهيها ,  من ينظر إلى

بل أنت في داخلك المحبة الحظ أن المحبة أنسكبت في قلبك )روحك   ني أحب أو أغفر".. ال تصلي : "يارب ساعد5

األنسانية( بالروح القدس ... هذه األية بالماضي أي منذ الميالد الثاني وهي في داخلك . عليك فقط بممارستها ناحية 

ه , ألن محبة اهلل في لذلك أنا أخرجها. أبدأ الشخص. أبدأ بأن تفكر عنه بأيجابية, ثم قل بفمك أنا أحب فالن , أنا أغفر ل

 باأليمان حتى ولو مشاعرك تقاومك. ستتبعك مشاعرك أن لم تستسلم.

. ال يوجد اختبار معمودية المحبة : هذا غير كتابي ومضيعة للوقت حيث أنك تنتظر اهلل أن يجعلك تحب وهذا سوف لن 6

 د النضوج في المحبة وهذا بالممارسة.يحدث ألنه أعطاك المحبة منذ ولدك ثانية , لكن يوج

هي طبيعتك : ال تعتبر أنك مطالب بأن تسير فيها بل الواقع أنها حقيقتك أنك محبة  13. أن ما في كورونثوس األولى 7

 اهلل المحبة لذا فهي ليست أصطناعا منك بل هي أنت وما هو ليس حقيقتك هو السلوك بالجسد.  ألنك أبن

أي سيقف أيمانك أن لم تسلك بالمحبة , الأليمان يأتي بسماع كلمة اهلل عن   :  6:  5غالطية   بة. األيمان عامل بالمح8

 األمر الذي تمارس أيمانك فيه , لكن المحبة تأتي بالتأمل في كلمة اهلل عن المحبة التي فيك و بأن تمارسها.

  

 محبة اهلل لك

 : 13. اهلل يحبك كما في كورونثوس األولى 1

ر اهلل ألنه كما أن هذا األصحاح يتكلم عن صفات المحبة التي في داخلك هي قبل كل شيء صفات محبة أبدأ بشك 

اهلل ناحيتك : أي هو يصبر على نموك , ال يحسب لك أخطائك ,..... أقرأ صفات المحبة باألعلى وطبق هذا بأن اهلل يتعامل 

 معك بهذه الصفات.

 بن يسوع وهذا ألنك أبنه أيضا :. اهلل األب يحبك بنفس مقدار محبته لأل2
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. أن تدرك محبة اهلل لك هذا ال يأتي  9: 15وأيضا يسوع يحبك بنفس مقدار محبة األب له يوحنا   23:  17يوحنا  

أن نؤمن   16:  5بالمشاعر بل بأن تؤمن بأنه يحبك بنفس مقدار محبته ليسوع ال تقل شيء عنه. رسالة يوحنا األولى 

 يقل نشعر بمحبته. بمحبته ...الحظ: لم

 عندما تصلي أعلن بفمك أشكرك ألنك تحبني مثل محبتك ليسوع ....  ) أي حتى ولو لم تشعر بها , أمن بأنه يحبك ( 

هذه المحبة كلما تدركها سوف تطرح الخوف من حياتك خارجا . ألنك ستجد اهلل ال يتعكر مزاجه من ناحيتك عندما 

 لئال يكون متضايق منك.  أن تبتعد عنه خوفا منهتخطيء فبذلك ستذهب للصالة بدال من 
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 ماذا يعني أن تجمع جمر نار على رأس عدوك

 ؟ 20:  12ما معنى أن تجمع جمر نار على رأس عدوك التي ذكرت في رو 

 «.فإن جاع عدوك فأطعمه. وإن عطش فاسقه. ألنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه  20:  12رو 

هذه اآلية يعتقد الكثيرون أنك بفعلك للخير لمن يعاديك, فبطريقة غير مباشرة تؤذيه أوتنتقم من عدوك بطريقة من 

أخرى غير عالنية, لدرجة أنه صار البعض يفعل الخير بدافع اإلنتقام المخفي ألنه يتوقع أن هذا سيذخر دينونة كما يظن 

 البعض خطأ بخصوص هذه اآلية!

رة ولكن من الواضح في العدد السابق لهذه اآلية أن اإلنتقام ليس كتابي واهلل ضده. فيقول وهذا ليس صحيحا بالم

ال تنتقموا ألنفسكم أيها األحباء بل أعطوا مكانا للغضب ألنه مكتوب:   19:  12في اآلية التي تسبق للتي ذكرتها رو 

 لي النقمة أنا أجازي يقول الرب.»

ى أن تضع جمر نار على رأس العدو, ألن اهلل قاضي عادل فال يحق لك أن تأخذ ومن هنا نفهم أن اإلنتقام ليس مغز

حقك وتنتقم من عدوك بنفسك ولكن إن غفرت له ووثقت في قوانين اهلل التي ستوقف هذا الشر أفضل منك فسترى 

الغير مشروطة أغابي حسب نتيجة رائعة. والذي ولد من اهلل وأخذ حياة اهلل وطباعة بالميالد الثاني وصارت فيه محبة اهلل 

 ال ينتقم لنفسه . 5:  5رومية 

ويجب أن تعرف قبل أن أكمل أن العدو هو من يعاديك وليس من أنت تعاديه, ألنك أنت ال تعادي وال تخاصم أحدا 

كمولود من اهلل وعندما تغفر له فهو لم يعد عدوك, بل قد يحدث أن يضع شخصا نفسه عدوا لك من طرفه, نعم إحذر 

 ولكن أسلك معه بمحبة. منه

 فلنرى هنا ما يقصده الروح وهذا لن يحدث إال بالدراسة المدققة في كلمة اهلل:

. حيث بولس بقيادة الروح  22و  21:  25من هذه اآلية التي في أمثال  20:  12لفد تم إقتباس اآلية التي في رومية 

هذا يجب فهم ما تقصده هذه اآلية في ذلك  ...وهي آية عهد قديم ومن12القدس إقتبسها وذكرها في رومية 

 الوقت.

كان الكاهن يجمع الجمر المشتعل والمتوهج في يوم الكفارة في إناء, ثم يضع  12: 16فهنا الكاتب حسب الويين 

بخورا فوق هذا الفحم المتوهج في هذا اإلناء, وبهذا ينشر رائحة سرور ورضا. وهي ترمز لرضا اهلل عن اإلنسان فال 

 وهي تعبير خارجي عن قبول اهلل وغفرانه لإلنسان الذي أخطأ ولكنه يقبله رغم خطأه بسبب العمل الكفاري.يموت 

ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته ويذبح ثور الخطية الذي له »  13 - 11:  16الويين 

تيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما الى داخل وياخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من امام الرب وملء راح12

 ويجعل البخور على النار امام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فال يموت.  13الحجاب 
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عندما قال أن تجمع جمر نار  20:  12وفي رومية   22 - 21:  25هذا هو الشاهد الذي كان يقصده الروح في أمثال 

ذي يعاديك. ومن هنا نرى أنك تجمع جمر نار على رأس عدوك بأن تسقيه عندما يكون عطشا وأن على رأس الشخص ال

تطعمه عندما يكون جائعا )تماما مثل الكاهن الذي ينشر رائحة رضا وقبول وغفران( وهنا بالنسبة للعدو بإطعامك 

بالفم بل باألفعال, رغم أنه وضع  لجوعه وإروائك لعطشه, بهذا أنت تعلن له رضاك ومحبتك وقبولك وغفرانك له ليس

نفسه في موضع الُمعاِدي لك ولكنك تقبله وتحبه وهو مثل قبول اهلل لإلنسان في العهد القديم رغم خطيته ولكن 

 على أساس عمل يسوع أنت تغفر لهذا الشخص.

وقود )أي البنزين( الذي عزيزي القاريء إذا كنت مولودا من اهلل فأنت في داخلك حياة اهلل ونفس نوع محبة اهلل وهي 

 يعمل به إيمانك, وأيضا وقود وطاقة المحبة هو اإليمان.

 فلن تستطيع أن تمارس إيمانك دون محبة,

 ولن تستطيع أن تحب دون أن تؤمن.

 تؤمن باآلتي:  تؤمن بماذا؟

ذه المحبة ال يمكن . أن لديك قدرة المحبة اإللهية هذه فهي إنسكبت في قلبك بالروح القدس منذ والدتك ثانية, وه1

المحبة ال تفشل أبدا...ألن اهلل ال يفشل فبسلوكك بطريقة اهلل وهي المحبة لن تفشل  8:  13كو  1أن تفشل حسب 

. وسيسالمك من يعاديك ولو أصر على طرقه سيزال من طريقك  6:  5أبدا في أمر في حياتك. وإيمانك سيعمل غال 

 وستفتش على منازعيك وال تجدهم.

تؤمن بثمن ومقدار الشخص الذي أمامك سواء كان غير مؤمن فهو ثمنه ثمن يسوع, وإن كان مؤمن فهو . وأن 2

  أخ/أخت لك في المسيح.

فقد تأخذ وقتا فيه تعلن وتظهر محبة اهلل لمن حولك من الذين يخاصموك ويبدو أنه ال نتائج...ولكن إعلم أن هذا 

 بر.سيأتي بنتائج أكيدة فلذلك إفعله بكل قلبك وبص

وعندما تفعل هذا الخير تجاه أعدائك بكل صبر وإيمان, بهذا تحيطهم بالرضا وبهذا سيذوبون أمام هذا المذيب 

والمغيير األعظم وهو "المحبة" التي هي اهلل نفسه الذي ال يقف أمامه عائق ويذوب أمام محبته. عندما ُتعَلن بطريقة 

 صحيحة أي بكل قلبك.

يه ولكن حاوط من يعاديك بالرضا والمحبة وإن آجال أم عاجال سترى نتائج. حتما سترى قد ال تجد كيف تطعمه أو تسق

 نتائج.

الخدام: وهكذا للخدام فعندما تخدم وتعلم الكلمة, إعلن موقف اهلل تجاه الخطية وهو ال يحبها, ولكن األهم أن  -

حيت خطاياه بسبب عمل يسوع فلطف اهلل تعلن موقف اهلل تجاه الخاطيء وهي المحبة والغفران فهو قد ًغفر إثمه وُم
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أم  4:  2سيقود الخاطيء للتوبة وليس عنف وليس عقاب اهلل بل لطف اهلل هو من سيقود الخاطيء لقبول يسوع. رو 

 تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف اهلل إنما يقتادك إلى التوبة؟

سل المشاكل أو يسمح بها )وهو يسمح في حالة سماحك أنت بها رغم والعكس صحيح فهناك من يعلمون أن اهلل ير

أنها ليست مشيئته( أو أن اهلل يبلي الناس باألمراض لكي يعلمك درسا ... إلخ. وهذا غير كتابي ومشروح بإستفاضة 

 الشرح الكتابي لهذه المواضيع على الموقع.

نهم يعظون بما هو ليس كتابي ألغير مثمرة وهو يعناون أن كنيستهم وخدمتهم   وبال شك ستجد هؤالء الخدام

وهو ليس أخبار سارة. فيبدأ الناس من داخلهم بالبعد عن اهلل ثم بعد قليل ببعدهم عن الكنيسة بجسدهم أو 

نهم يروروا إلها ال يحيطهم بالرضا والقبول. ووصلتهم لهم هذه األخبار أليحضروها وقلبهم ليس فيها. لماذا 

 ن المفترض أن يعظوا الكلمة.الكاذبة من معلمين م

وعالج هذه الكنائس والخدمات المائتة هو أن يعظوا بطريقة صحيحة عن اهلل الذي يقبل ويحيط الناس بالمحبة والرضا 

 وجعل المؤمنين أبرارا ومن الخطاة من سيقبله باإليمان سيصير بار وبر اهلل.

أخطائهم, أرفض أن تعرف شخصا من الخارج أو الظاهر ال تنبذ أو تتعامل مع إخوتك بمعرفة سلبية عن ذالتهم أو 

وهو مات ألجل  17 - 15:  5كو  2  فهذا ليس حقيقي, يقول الروح لنا من خالل بولس أن ال تعرف شخصا من خارجه,

إذا نحن من اآلن ال نعرف أحدا حسب   16الجميع كي يعيش األحياء فيما بعد ال ألنفسهم, بل للذي مات ألجلهم وقام. 

إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة   17جسد. وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد, لكن اآلن ال نعرفه بعد.ال

 جديدة. األشياء العتيقة قد مضت. هوذا الكل قد صار جديدا.

يأتي في األصل "نرفض أن نتعرف على أي شخص من الخارج أو بشكله الخارجي أو من الظاهر أو من وجهة  16عدد 

نظر البشرية, بل قررنا أن نتعرف على األشخاص من وجهة النظر الحقيقية )أن المؤمن ليس إنسان عادي بل مولود من ال

 اهلل( ألننا سابقا نظرنا ليسوع كإنسان عادي ولكننا اآلن ليس في نظرنا إنسان عادي."

يسوع إبن اهلل وهو غير هكذا أنظر لروعة كل شخص حتى الغير مؤمن نعم هو خاطيء ولكنه قد دفع فيه ثمن 

 متمتع به ولكن هذا ال يلغي أنه ثمين جدا ثمن يسوع نفسه

إن لم ترى مقدار اإلنسان في الكتاب المقدس ستجد صعوبة في فهم ما أقوله هنا لهذا إرفع قلبك وصلي لتستنير  

 في فهم عمق محبة اهلل لك.

ال يحيطونهم بالمحبة, فيبعدون عن والديهم وستجدهم ال المراهقين: هكذا من يعاملون المراهقين بإنتقاد دائم, و - 

يريدون أن يشاركونهم حياتهم ويبدأون في التمرد عليهم كنتيجة لهذا الرفض وعدم الرضا. ولكن كأب وكأم, 

 عندما تحيطهم بالرضا والمحبة فسيجرون عليك بدال من أن يجرون بعيدا عنك.

 تجاه أي شخص: إكتشف محبة اهلل ورضاه تجاهك قبل أن تطبقه
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هذا الرضا والغفران والقبول الذي أتكلم عنه في هذه اآلية أن تطعم عدوك وأن تسقيه وبها يشتم رائحة الرضا 

والقبول من معاملتك, هذا لن يحدث إن لم تكتشف محبة اهلل من الكلمة تجاهك أنت وتتالمس معها. وهي المحبة 

فتذوب وتنهمر وتغرق بهذه المحبة الفياضة اإللهية تجاهك, وبعد التي ُتعَلم بطريقة صحيحة وليس بطريقة خطأ...

هذا ستتمكن من أن تعطي من مليء المحبة التي إمتألت بها من اهلل, بعد إكتشافك لها من كلمة اهلل, بعدها فقط 

 ستستطيع أن تفيض محبة لآلخرين, وُتظِهر رضا اهلل عنك وتظهر رضاك وقبولك أنت لآلخرين المسيئين إليك.

 خطوات عملية:

ونحن   16:  4يو  1. أن تعرف فكر اهلل الذي كله محبة تجاهك: وهو ليس إختبار عاطفي بل معرفة من كلمة اهلل 1

 قد عرفنا وصدقنا المحبة التي هلل فينا. اهلل محبة, ومن يثبت في المحبة يثبت في اهلل واهلل فيه.

يريد لك أن تعيش حياة رائعة في عالقة مع اهلل ال تنقطع وفي  وهو أن تعرف )وليس تشعر( أن تعرف من كلمة اهلل أنه

صحة جسدية وفي إزدهار مادي وفي حماية من المخاطر وهي معاني الخالص وأنك صرت بار ومقبول ومحبوب الرب 

 وبر الهه أي فيك الطبيعة لفعل الصواب... ولقراءة المزيد ستجدها مشروحة ومدروسة على الموقع.

 - 20لروح: فهذه هي الطريقة المكملة لألولى وهي أن تحفظ وتحمي نفسك في محبة اهلل يهوذا . وأن تصلي با2

واحفظوا )في األصل  21وأما أنتم أيها األحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم األقدس, مصلين في الروح القدس,  21

 في داخلك وهي الصالة بألسنة.إحمي وأحرس وإبقي( أنفسكم في محبة اهلل.. الصالة بالروح تضرم محبة اهلل 

. أن تعرف تعليم كتابي عن المحبة التي فيك: إدرس كلمة اهلل بخصوص أنك صرت فيك محبة اهلل وبإمكانك أن تغفر 3

 فلقد منحك اهلل طبيعته ألنه محبة.

ا بلسانك . إظهر المحبة التي فيك: أن تضع هذه المحبة وضع التنفيذ وتستخدمها بعد أن تعرف أنها فيك. إعلنه4

 وإبدأ بتطبيقها.

حاوط من حولك بالمحبة بفكرك وقولك وأفعالك أي أن تحسن إليهم ... هذه الطريقة أن تضع على رأسه جمر نار 

 محبة مشتعل من داخلك فينتج عنه أن يشتم رائحة الرضا والقبول والغفران.
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 تروفيموس الذي تركه بولس مريضا

 ركته في ميليتس مريضا.وأما تروفيمس فت  20:  4تي  1

لألسف كثيرون يتخذون من هذا الشاهد ذريعة أو "شماعة" ليثبتوا أن المرض شيء طبيعي وها هو رجال اهلل 

 يمرضون.

نعم قد يمرض رجال اهلل في حال أنهم ال يأخذوا مالهم في المسيح من شفاء. لذا حتى ال يعاق إيمان من يمارسون 

خصوص المرض, وكما أجبت عن باقية األعذار "الشماعات" في الشفاء مثل شوكة إيمانهم بالشفاء بتفاسير خطأ ب

 بولس وأيوب وأسقام تيموثاوس وأبفروديتس, سأجيب عن موضوع مرض تروفيمس.

 لتفهم المكتوب عليك أن تعرف خلفيته:

الل رؤية ال يمكن أن نفهمه من خ -وهنا بخصوص الشفاء الجسدي-بوجه عام ال يمكن أن نفهم عن أي موضوع 

 تطبيقه في أشخاص فقط, ولكن أوال من خالل التعليم الكتابي في هذا الشأن ثم ثانيا ننظر إلى تطبيقه في األشخاص.

قد يكون هنا الوحي يذكر لنا أخطاء أشخاص وليس أمور إيجابية لهم حتى ال نقع فيها, فمثال قصة زنى داود...فهل 

. هناك دروس مستفادة لكي نفهم أن البعد في التفكير سيسمح بالغي هذا يعني أن الكل يجب أن يزني؟ بال شك ال

 والخدعة فيخطيء الشخص.

أيضا في موضوع الخالص, فبعد أن تدرس كلمة اهلل بهذا الشأن, ستجد أن الخالص مشيئة اهلل للكل... ولكن من ال 

)وهالك شخص رغم موت يسوع  يقبل هذا الخالص, فهذا خطأه. فمن سيهلك فاألسباب لن تخرج خارج هذه القائمة

 عنه ال يعني أن يسوع ال يخلص الكل فهذه مشكلته الشخصية( فاألسباب ستكون واحدة من:

 قد يكون تم الكرازة للشخص وهو رفض قبول يسوع,

أو قد يكون قد ُكِرز له خطأ )مثل يسوع يريد أن يخلصك ولكن عليك أن تغير نفسك, أو الخالص في المعمودية 

 لخ(,بالماء...إ

 أو قد يكون هذا الشخص لم يتم الكرازة له من أساسه,

أو قد يكون قد تمت الكرازة له وعرف عن الخالص, ولكنه لم يعرف كيف يأخذ هذا الخالص )بإعالنه يسوع رب على 

 حياته(.

هذا ما ذكر بل   فلو مات أحدا وذهب للجحيم لن يخرج خارج القائمة التي ذكرتها أعاله...وهل هذا من إجتهادي؟ ال,

 في أنحاء الكتاب المختلفة.

هذا لم نفهمه من قبول الناس للمسيح بل فهمناه من آيات كتابية ليس في مكان واحد ويتفق عليها كل من يؤمن 

 بالميالد الثاني.



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 249 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

أكرر عدم قبول شخص ليسوع فهذا ال يعني أن يسوع ال يخلص....في الحقيقة هذا الشخص قد خلص ولكنه لم يقبل 

وهذه هي  19:  3لعمل فسيحاسب على خطيئة واحدة في النهاية هي عدم قبول يسوع وليس أعماله...يوحنا هذا ا

 الدينونة: إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور ألن أعمالهم كانت شريرة.

مع وضع جانبا أي تعليم غير كتابي  هكذا الفكر الكتابي كله واضح وجلي لمن يدرسه بعناية وبمساعدة الروح القدس,

قد يكون أخذه الشخص في السابق, فالكتاب واضح أن اهلل كان والزال ضد المرض وهذا واضح في مقاالت كثيرة 

على الموقع, ثم بعد فهمنا لهذا التعليم الكتابي ثاني خطوة هي أن ننظر لألشخاص وأولهم الرب يسوع الذي عاش 

:  2تي  1لذي نحتذي به اإلنسان يسوع المسيح وهو إبن اهلل ولكنه إختار أن يعيش كإنسان...صحيحا. وهو مثلنا األعلى ا

 ".... اإلنسان يسوع المسيح".  5

 لذا لنفهم تروفيمس:

أوال إدرس فكر اهلل بخصوص األمر ولن أستفيض في هذا ألنه مشروح من كلمة اهلل في كثير من المواد التي على 

مة اهلل بخصوص المرض والشفاء, ستخلص بأن اهلل كان والزال ضد المرض وال يرسله الموقع فبعد أن تدرس كل

)ولقد بين اهلل هذا في حياة الرب يسوع على األرض بشفاءه للمرضى وعدم تأجيله للشفاء وشفاء جميع الذين لمسوه, 

في هذه الزاوية ألن يسوع  ولم يشفي أحد بأن يميته, ولم يعطي أحد مرض وهو اهلل يتكلم إلينا فال مجال للتخمين

 عاش سنين على األر ضكافية لفهم من هو اهلل( إدرس مقاالت الموقع في هذا الشأن.

 ثانيا ثم إدرس موضوع الشفاء مطبقا في أشخاص داخل الكتاب.

 وبعدها ستفهم ما سيجري حولك في حياة اآلخرين في األرض.

كان والزال ضد المرض. وبم أن الكتاب المقدس لم يعطينا  فهمنا أن اهلل -وليس قبل-فلننظر إذا لتروفيمس بعد 

أسباب واضحة عن هذا الشخص, فهو يتم تحليله طبقا لفهم التعليم الكتابي الخاص بالشفاء الجسدي, فمرض 

 تروفيمس لن يخرج عن اآلتي:

انه لنفسه. فعليه أن . بال شك كان يعرف عن الشفاء بتعليم صحيح آنذاك, فلهذا قد يكون بسبب أنه لم يمارس إيم1

 يأخذ شفاؤه بنفسه.

. قد يكون صلى له بولس ليأخذ شفاؤه, وبدأ يتعافى تدريجيا ولكن في الظاهر الزال مريضا وسافر بولس وبدأ 2

 52:  4يتعافى بعدها تدريجيا يو 

 . قد يكون أرهق نفسه وقصر تجاه صحته, فعانى المرض...فالشفاء ال يعني أن تقصر تجاه صحتك.3

يزي القاريء, ال تجعل عذرا يبعدك عن مالك في المسيح من حقوق فالشفاء ليس في السماء بل هو وقته هنا حيث عز

 يوجد المرض في األرض, فلن تحتاج للشفاء في السماء ألنه ال يوجد مرض في السماء...
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در ستنال نتائج إلهية في حياتك. إدرس الكلمة وإدرسها بإستفاضة وبإنتباه شديد, فبقدر أن تنال معرفة كتابية بذات الق

 وما ستؤمن به هو مكانك الذي ستعيش فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 251 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 مرض تيموثاوس

الكثير اليوم يعلمون خطأ أن اهلل معطي للمرض و يستغلون عدم معرفة الناس ويثبتون هذا بأيات ال يفسرونها 

 بطريقة صحيحة مثل تيموثاوس الذي كان لديه أمراض في معدته.

 لكن لنرى كلمة اهلل حيث عندها يقف كل تخمينات البشر .

 - 15:  28قبلما نرى ما حدث لتيموثاوس , يجب أن نفهم أن المرض هو عبارة عن أحد اللعنات التي ذكرت في تثنية 

 , وأن هذا ليس فكر اهلل الذي هو ضد اللعنات. 68

 15:  28دما تصيب شخص ما تعني أنه فعل ما جاء في تثنية لذا من يقرأ الكتاب بروح األعالن سيجد أن هذه اللعنات عن

 أي لم يحفظ وصايا الرب فأتت هذه اللعنات عليه.

 قبل ذلك يجب أن نفهم القوانين األلهية من ناحية التجربة وهذ موجود في هذه المقالة :

 التجربة واإلمتحان

 لنذهب ونرى تيموثاوس في ضوء ذلك :

ي (اَل َتْشَرِب اْلَماَء َفَقْط َبْعَد اآلَن. َوِإنََّما ُخْذ َقِلياًل ِمَن اْلَخْمِر ُمَداِويًا َمِعَدَتَك َوَأْمَراَضَك الَّتِ 23) 23:  5تيموثاوس األولى 

 ُتَعاِوُدَك َكِثيرًا.

عندما نقرأ تاريخ الرسالة سنجد أن تيموثاوس كان راعي كنيسة أفسس وفي هذه البلدة كانت العناية الصحية سيئة 

في هذا الوقت تحديدا حيث قبال كانت بلدة مزدهرة, وكانت هناك مشكلة في مياه الشرب )إختالط ماء الشرب جدا 

بماء الصرف الصحي( حسب المراجع*. بما أن تيموثاوس كان هو الراعي أي القسيس فكان مستقرا في هذه البلدة . 

 فكان يقدم أليه أكل متسخ وماء غير نقي .

لذا فكان يعرف جيدا أستخدام   لرسول كان فيلسوف )أي بلغتنا اليوم كان عالم من العلماء (ومن المعروف أن بولس ا

 الكحول كقاتل للبكتيريا فنصح تيموثاوس أن يشرب الماء ويضيف عليه مطهر وهو الكحول )الخمر( .

ا. أنني أؤمن أن ال وأن أكلوا شيئا مميتا ال يضرهم ولكن هذا"أن" وليس دائم 18:  16نعم يقول الكتاب في مرقس 

يضرني شيء من ما يقدم الي من طعام وشراب ولكن أن قدمت لي طعاما و قلت لي قبل أن أكل : " هذا الطعام أو 

الشراب غير مسوى جيدا وهو مليء بالباكتيريا ... صلي لكي يكون جيد لك " سوف لن أكله ولن أصلي ألني ال أجرب 

 الرب ألهي.

ة وضع أمامي أكل غير صحي سوف أمارس أيماني وأصلي وأقدس وأبارك األكل بأسم ولكن أن كان عن طريق الصدف

:  4تيمو  1يسوع وأؤمن أن كل شيء مقدس بالصالة وكلمة اهلل التي أنطقها بلساني على األكل. وسوف لن يؤذينني. 

5 . 
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ذه اللحظة ليس ألان اهلل ولكن بأعالمي أن األكل غير صحي سوف لن أمارس أيماني في هذا ألنه سوف لن يعمل في ه

 ال يستجيب ولكن ألني لم أصلي وفقا لكلمته.

ليس لألستعراض بل ليستخدم في الوقت الصحيح. وأال فدعونا نلعب بالثعابين والعقارب ألننا  18 - 17:  16مرقس 

 نؤمن بأنه "إن حملنا حيات ال تضرنا " . هذا خطأ بالطبع.

ير صحيين لذا ال ينفع أن يمارس أيمانه في ذلك بل كان عليه أن يحرص على تيموثاوس كان يعلم أن األكل والماء غ

 صحته بأضافته مطهر للماء وهذا هو الخمر أي الكحول.

  

  * المراجع :

Williams, David (1999), Paul’s Metaphors — Their Context and Character (Peabody, MA: 

Hendrickson.) 

Fee, Gordon (1984), New International Biblical Commentary — 1 and 2 Timothy, 

Titus (Peabody, MA: Hendrickson.) 

Keener, Craig (1993), The IVP Background Bible Commentary (Downers Grove, IL: 

InterVarsity Press.) 

Spence, H.D.M. (1959 ed.), The Epistles to Timothy and Titus — Ellicott’s Commentary on the 

Whole Bible(Grand Rapids: Zondervan.) 
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 شـــوكة بـــولس

إن واحدة من أولى العقبات التى تعيق خدمة الشفاء هى "شوكته التى فى الجسد" ومنها خرج المعتقد الخاطيء : " أن 

 اهلل هو مسبب األمراض وخص البعض من أوالده بالمرض ليتمجد فيهم عندما يصبروا ويشكروا على ذلك."

 لس ظل مريض واهلل رفض أن يشفيه."و هذا بالتأكيد مبنى على تعليم خطأ وهو "أن بو

ال شك أبدا أن أى شخص يمضى وقتا طويال فى البحث والتفتيش عن موضوع الشفاء اإللهي فى كامل المكتوب  

  يخرج بنتيجة مثل هذه. 12كو 2وليس فى هذه الفقرة فقط المذكورة فى 

ما قبله   تفسر أي شيء عليك بقراءة ولكن قبل أن 12لقد ذكرت شوكة بولس في رسالة كورونثوس الثانية أصحاح 

 33 - 16:  11كو  2وما بعده وإن لزم األمر أن تقرأ أصحاحات سابقة. لذلك هيا لنقرأ 

(َوَما َأَتَكلَُّم ِبِه ُهَنا, 17) ْيضًا َقِلياًل(َأُقوُل َمرًَّة ُأْخَرى: اَل َيُظنَّ َأَحٌد َأنِّي َغِبيٌّ َوِإالَّ, َفاْقَبُلوِني َوَلْو َكَغِبيٍَّ, َكْي َأْفَتِخَر َأَنا َأ16  

(ِبَما َأنَّ َكِثيِريَن َيْفَتِخُروَن ِبَما 18ِتَخاِر )اَل َأَتَكلَُّم ِبِه َوْفقًا ِللرَّبِّ, َبْل َكَأنِّي ِفي اْلَغَباَوِة, َوِلي َهِذِه الثَِّقُة الَِّتي َتْدَفُعِني ِإَلى االْف

(َفِإنَُّكْم َتْحَتِمُلوَن ُكلَّ َمْن 20(َفأَلنَُّكْم ُعَقالُء, َتْحَتِمُلوَن اأَلْغِبَياَء ِبُسُروٍر )19َأْفَتِخُر )ُيَواِفُق اْلَجَسَد, َفَأَنا َأْيضًا سَ 

ْم ُكنَّا ُضَعَفاَء ِفي (َيا َلْلَمَهاَنِة! َك21َيْسَتْعِبُدُكْم, َوَيْفَتِرُسُكْم, َوَيْسَتِغلُُّكْم, َوَيَتَكبَُّر َعَلْيُكْم, َوَيْلِطُمُكْم َعَلى ُوُجوِهُكْم )

(َوِإْن 23َفَأَنا َكَذِلَك )(َفِإْن َكاُنوا ِعْبَراِنيِّيَن, َفَأَنا َكَذِلَك؛ َأْو ِإْسَراِئيِليِّيَن, َفَأَنا َكَذِلَك؛ َأْو ِمْن َنْسِل ِإْبَراِهيَم؛ 22ُمَعاَمَلِتَنا َلُكْم! )

ْدُت َصَواِبي, َفَأَنا ُمَتَفوٌِّق َعَلْيِهْم: ِفي اأَلْتَعاِب َأْوَفُر ِمْنُهْم ِجّدًا, ِفي اْلَجْلَداِت َفْوَق َكاُنوا ُخدَّاَم اْلَمِسيِح, َأَتَكلَُّم َكَأنِّي َفَق

اٍت, ُكلَّ َمرٍَّة َأْرَبِعيَن (ِمَن اْلَيُهوِد َتَلقَّْيُت اْلَجْلَد َخْمَس َمر24َّاْلَحدِّ, ِفي السُُّجوِن َأْوَفُر ِجّدًا, ِفي التََّعرُِّض ِلْلَمْوِت َأْكَثُر ِمَرارًا )

ْيُت ِفي (ُضِرْبُت ِباْلِعِصيِّ َثاَلَث َمرَّاٍت. ُرِجْمُت ِباْلِحَجاَرِة َمرًَّة. َتَحطََّمْت ِبَي السَِّفيَنُة َثاَلَث َمرَّاٍت. َقض25ََّجْلَدًة ِإالَّ َواِحَدًة )

َأْسَفارًا َعِديَدًة؛ َوَواَجَهْتِني َأْخَطاُر السُُّيوِل اْلَجاِرَفِة, َوَأْخَطاُر ُقطَّاِع الطُُّرِق,  (َساَفْرُت26َعْرِض اْلَبْحِر َيْومًا ِبَنَهاِرِه َوَلْيِلِه )

اٌر َبْيَن ِإْخَوٍة  ِفي اْلَبْحِر, َوَأْخَطَوَأْخَطاٌر ِمْن َبِني ِجْنِسي, َوَأْخَطاٌر ِمَن اأُلَمِم, َوَأْخَطاٌر ِفي اْلُمُدِن, َوَأْخَطاٌر ِفي اْلَبَراِري, َوَأْخَطاٌر

 َواْلُعْرِي (َوَكْم َعاَنْيُت ِمَن التََّعِب َواْلَكدِّ َوالسََّهِر الطَِّويِل, َواْلُجوِع َواْلَعَطِش َوالصَّْوِم اْلَكِثيِر, َواْلَبْرِد27َدجَّاِليَن. )

(َأُهَناِلَك 29ُط َيْومًا َبْعَد َيْوٍم, ِإْذ َأْحِمُل َهمَّ َجِميِع اْلَكَناِئِس )(َوَفْضاًل َعْن َهِذِه اْلَمَخاِطِر اْلَخاِرِجيَِّة, َيْزَداُد َعَليَّ الضَّْغ28)

(ِإْن َكاَن اَلُبدَّ ِمَن االْفِتَخاِر, َفِإنِّي َسَأْفَتِخُر ِبُأُموِر َضْعِفي 30َمْن َيْضُعُف َواَل َأْضُعُف َأَنا, َوَمْن َيَتَعثَُّر َواَل َأْحَتِرُق َأَنا )

(َفِإنَّ اْلَحاِكَم الَِّذي َأَقاَمُه اْلَمِلُك اْلَحاِرُث َعَلى 32ُم اهلُل , َأُبو َربَِّنا َيُسوَع, اْلُمَباَرُك ِإَلى اأَلَبِد, َأنِّي َلْسُت َأْكِذُب )(َوَيْعَل31)

(َوَلِكنِّي َتَدلَّْيُت ِفي َسلٍَّ ِمْن َناِفَذٍة ِفي السُّوِر, 33ِواَلَيِة ِدَمْشَق, َشدََّد اْلِحَراَسَة َعَلى َمِديَنِة ِدَمْشَق, َرْغَبًة ِفي اْلَقْبِض َعَليَّ )

         (33 - 16:  11كو 2)       " َفَنَجْوُت ِمْن َيِدِه.

َن الشَّْيَطاِن َيْلِطُمِني وٌل ِم(َوِلَكْي اَل َأَتَكبََّر ِبَما ِلَهِذِه اإِلْعالَناِت ِمْن َعَظَمٍة َفاِئَقٍة, ُأْعِطيُت َشْوَكًة ِفي َجَسِدي َكَأنََّها َرُس7")

ِنْعَمِتي َتْكِفيَك, أَلنَّ ُقْدَرِتي »(َفَقاَل ِلي: 9(أَلْجِل َهَذا َتَضرَّْعُت ِإَلى الرَّبِّ َثاَلَث َمرَّاٍت َأْن َيْنِزَعَها ِمنِّي )8َكْي اَل َأَتَكبََّر! )

(َفأَلْجِل 10ورًا ِبالضََّعَفاِت الَِّتي ِفيَّ, ِلَكْي ُتَخيَِّم َعَليَّ ُقْدَرُة اْلَمِسيِح. )َفَأَنا َأْرَضى ِبَأْن َأْفَتِخَر َمْسُر« ُتَكمَُّل ِفي الضَّْعِف!

َضِعيفًا, َفِحيَنِئٍذ َأُكوُن اْلَمِسيِح, َتُسرُِّني الضََّعَفاُت َواإِلَهاَناُت َوالضِّيَقاُت َواالْضِطَهاَداُت َوالصُُّعوَباُت, أَلنِّي ِحيَنَما َأُكوُن 

 (10 - 7:  12كو 2)      " ًا!َقِوّي
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 واآلن أريد أن أوضح لماذا لم تكن شوكة بولس مرضا:

 -( الشوكة : لم تستعمل هذه الكلمة قط فى العهدين الجديد والقديم بمعناها الحرفى لكن بمعنى رمزى1)

ة في كذلك لم تستعمل قط فى كل الكتاب فى إشارة إلى المرض. لنرى متى أستعملت كلمة شوك -توضيحى

 الكتاب. في األماكن اآلتية:

َأْوِص َبِني ِإْسَراِئيَل َوُقْل َلُهْم: ِإنَُّكْم اَلُبدَّ َعاِبُروَن َنْهَر اأُلْرُدنِّ َنْحَو َأْرِض َكْنَعاَن »(51")       55-51:33سفر العدد  

َلُهُم اْلَمْنُحوَتَة, َوَأِبيُدوا َأْصَناَمُهُم اْلَمْسُبوَكَة, َواْهِدُموا ُكلَّ (َفاْطُرُدوا َجمِيَع َأْهِل اأَلْرِض ِمْن َأَماِمُكْم, َوَدمُِّروا َتَماِثي52)

(اْقَتِسُموا اأَلْرَض 54(َواْمِلُكوا اأَلْرَض َواْسَتْوِطُنوا ِفيَها, أَلنَِّني َقْد َوَهْبُتُكُم اأَلْرَض ِلَكْي َتِرُثوَها )53ُمْرَتَفَعاِتِهْم )

َحْيُث َيْخُرُج َلُه اِطُكْم, َفالسِّْبُط اْلَكِبيُر َيْأُخُذ َنِصيبًا َأْكَبَر, َوالسِّْبُط الصَِّغيُر َيَناُل َنِصيبًا َأَقلَّ. َوُكلٌّ ُيِقيُم ِباْلُقْرَعِة َحَسَب َأْسَب

ِمْن َأَماِمُكْم, ُيْصِبُح اْلَباُقوَن ِمْنُهْم (َوَلِكْن ِإْن َلْم َتْطُرُدوا َأْهَل اأَلْرِض 55ِباْلُقْرَعِة, َواْقَتِسُموا اأَلْرَض َحَسَب َأْسَباِطُكْم )

 َأْشَواكًا ِفي ُعُيوِنُكْم, َوَمَناِخَس ِفي َجَواِنِبُكْم, وُيَضاِيُقوَنُكْم ِفي اأَلْرِض الَِّتي َأْنُتْم ُمِقيُموَن ِفيَها"

ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر َشِريَعِة ُموَسى, َوَعَلى  (َفَتَشجَُّعوا ِجّدًا َواْحِرُصوا َعَلى َطاَعِة ُكلِّ َما6")     13 - 6:  23يشوع  

(ِلَكْي اَل َتْخَتِلُطوا ِبَهُؤاَلِء اأُلَمِم اْلَباِقَيِة َمَعُكْم, َواَل َتْذُكُروا اْسَم آِلَهِتَها َواَل 7اْلَعَمِل ِبِه ِلَئالَّ َتِحيُدوا َعْنَها ِشَمااًل َأْو َيِمينًا. )

(َقْد َطَرَد 9(َوَلِكْن َتَمسَُّكوا ِبالرَّبِّ ِإَلِهُكْم َكَما َفَعْلُتْم ِإَلى َهَذا اْلَيْوِم. )8ُبُدوَها َواَل َتْسُجُدوا َلَها. )ُتْقِسُموا ِبَها َواَل َتْع

ُجُل اْلَواِحُد ِمْنُكْم َيْطُرُد َأْلفًا, أَلنَّ (َفالر10َّالرَّبُّ ِمْن َأَماِمُكْم ُشُعوبًا َعِظيَمًة َقِويًَّة, َفَلْم َيْقِدْر َأَحٌد َأْن ُيَقاِوَمُكْم َحتَّى اآلَن. )

(َوَلِكْن ِإَذا اْرَتَدْدُتْم 12(َفاْحِرُصوا ِجّدًا َعَلى َمَحبَِّة الرَّبِّ ِإَلِهُكْم. )11الرَّبَّ ِإَلَهُكْم ُهَو اْلُمَحاِرُب َعْنُكْم َكَما َوَعَدُكْم )

(َفاْعَلُموا َيِقينًا َأنَّ الرَّبَّ 13َماِكِثيَن َمَعُكْم, َوَصاَهْرُتُموُهْم َواْخَتَلْطُتْم ِبِهْم َوُهْم ِبُكْم )َواْلَتَصْقُتْم ِبَبِقيَِّة َهِذِه اأُلَمِم اْل

, َوَشْوكًا ِفي َلى ُظُهوِرُكمْ ِإَلَهُكْم اَل َيُعوُد َيْطُرُد ِتْلَك اأُلَمَم ِمْن َأَماِمُكْم, َفُيْصِبُحوا َلُكْم َشَركًا َوَفّخًا َوَسْوطًا َيْنَهاُل َع

            َأْعُيِنُكْم َحتَّى َتْنَقِرُضوا ِمَن اأَلْرِض الصَّاِلَحِة الَِّتي َوَهَبَها َلُكُم الرَّبُّ ِإَلُهُكْم" 

وُن آِلَهُتُهْم َلُكْم (ِلَذِلَك ُقْلُت َأْيضًا: اَل َأْطُرُدُهْم ِمْن َأَماِمُكْم, َفُيْصِبُحوا َشْوكًا ِفي ُجُنوِبُكْم, َوَتُك3")  3:  2قضاه  

   َشَركًا. "

ال تشير إلى أى مرض. فمن يتكلم عن الشوكة التى كانت  -مناخس  -ها هو المكتوب يشرح نفسه. فكلمة أشواك  -

مناخس فى قلوبكم لم تكن  -لبولس فى جسده أقول له أنه عندما قال اهلل هذا لشعب إسرائيل أشواك فى أعينكم

 لكنها كانت توضيحية. تشير أبدا إلى معنى حرفى

 وليس مرض أو سقم. -فهى كانت تشير أعدائهم )الكنعانين( فالشوكة والمناخس كانوا شعب  

 ( َأمَّا اأَلْشَراُر َفُيْطَرُحوَن َجِميعًا َكالشَّْوِك .6:23صم2) 

 هكذا ترى بدون إستثناء ان الشوكه تشير الى أشخاص.
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( angelos( التى تترجم رسول الشيطان. هذه الكلمة )angelosك" )األصل اليوناني "لمال -( رسول الشيطان :2)

تترجم على  -بدون إستثناء -مرات تترجم رسول. وفى كل مرة 7مرة تترجم مالك,  181مرة فى الكتاب  188ظهرت 

 أنها شخص يرسل من قبل أحد إلى فرد آخر )أى ليست مرض(.

 وواضح من هذا أن إبليس وليس اهلل وراء ذلك

 لضمير : من جهة هذا تضرعت إلى اهلل ثالثة مرات أن يفارقني( ا3)

)ضمير العاقل( يفارقني وليس ” he“الترجمة اإلنجليزية يتضح فيها الضمير المستخدم فى "أن يفارقني" أن تكتب: 

“it(” يفارقني تأتى هذا فى ترجمة ) ضمير غير عاقلRotherham, Weymouth  أى كان يشير إلى الشوكة

ا شخص وليس شئ. اى تشير إلى وجود شيطاني وليس إلى مرض حيث ال يصلح أن نستخدم ضمير عاقل عندما باعتباره

 نشير إلى المرض.

 (16:9)أع   ( آالم بولس : "الني ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي "4)

من  11كو2ته فى لم يقصد الرب أن بولس يتألم من األمراض, بل من االضطهادات لذلك بولس يعدد اضطهادا 

 عرى. -برد -صوم -عطش -جوع -سهر-كّد  -تعب -أخطار -رجم -ضرب -سجن -جلد -احتياج -ضعف

 إذا كان بولس مريضا إذا لماذا لم يذكر بولس كلمة مرض ضمن هذه القائمة؟؟؟؟  

 لماذا لم يدرج ضمن هذه القائمة واألمراض واألسقام كأمور يعانى منها ؟؟؟؟؟  

يمكن أن تتخيله ماعدا األمراض, هى الشيء الوحيد الذى لم يذكره, ولكنه ذكر كلمة ضعف  بولس ذكر كل شىء

 وسأناقش كلمة ضعف في نقطة لوحدها. أهم شيء هو أنه لم يذكر اي مرض في قائمة آالمه.

كان يشير الى ضعفه   عندما ذكر بولس ضعف فى "تكفيك نعمتى الن قوتى فى الضعف تكمل " -( كلمة ضعف :5)

عدم مقدرته فى مواجهة هذا الهجوم الشيطاني ليمر خالل كل هذه الضيقات منتصر. في اليوناني ستجد أن كلمة و

 ضعف المستخدمة هي :

 ضعف ظاهري أي عدم ضرب من يضربه فيهذا يبدو ضعيفا أمام المشاهدين.

 سان الداخلي.مرات لكن جواب الرب عليه بـ : نعمة. نعمة لإلن 3وهذا هو السبب الذى تضرع إليه  

الحظ أن الكثيرون يقولون أن الرب قال لبولس "ال" وهذا خطأ. هناك من يقرأوا الكتاب  -( إجابة الرب لبولس :6)

بسطحية وحتى ولو إكتشفوا الحق عندما يقرأون بعناية, لن يعلنوه ألنهم يخافون من كالم اآلخرين أو من فقدان 

 مناصبهم في الكنائس.

 ولس!!!!لم يقل اهلل "ال" لب
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  إقرأ معي : "فقال لي تكفيك نعمتى الن قوتى فى الضعف تكمل "

 بالطبع لن تجد هذا في كتابك.  هل هناك كلمة "ال"

لقد قال الرب لبولس لديك القوة في داخلك لمواجهة هذا اإلضطهاد. الحظ الرب لم يرسل هذا اإلضطهاد ولكن 

 وح القدس للشفاء.لديه حل لبولس. وهو النعمة أي المسحة أي قوة الر

والتي يأتي منها كلمة  Charisكلمة نعمة في اليوناني تعني  -( النعمة تمنح للروح وتظهر على الجسد :7)

Charisma  .والتي تعني مسحة 

فكانت النعمة تزيد )المسحة( على جسد بولس لتشفيه. فكانوا يضربوه ولكنهم يأتون إليه في نفس اليوم أو في 

 ون جراحة إلتأمت.اليوم الثاني ويجد

في يوم ضرب حتى الموت وصلى إليه التالميذ وقام من الموت وقام ووعظ في نفس اليوم لم يأخذ فترة نقاهة 

 وشفاء من هذا الضرب المبرح لماذا ؟ ألن المسحة التي فيه كانت تشفيه.

 -( سؤال يستحق اإلدراك:8)

أن بولس تمتع بكامل أركان اإلنجيل وهو ما يزال مريض ؟  حيث أن الشفاء الجسدى من اهم أركان اإلنجيل كيف -1    

أليس الشفاء جزء من اإلنجيل؟ إن كنت غير مقتنع بأن الشفاء ليس جزء من اإلنجيل فهذا سببه عدم دراستك للكلمة. 

 نة.في اليوناني : شفاء , تحرير , إزدهار , حماية وثبات وإستقرار ومتا Soteriaولكن من ضمن معاني كلمة خالص 

إفترض معى أن بولس كان مريض والقيح من عينيه.هل منظر لبولس هذا يعطى ألهل أفسس إيمان لتجرى  -2     

 معجزات وآيات وسطهم حتى

"و كان اهلل يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة, حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآزر الى المرضى فتزول 

  19شريرة منهم "أع عنهم االمراض و تخرج االرواح ال

 وعندما يستخدموا مناديل مست جسد بولس وهو مريض إذا ستكون مناديل ملوثة !

يقول بولس أفتخر بسبب المسحة )النعمة( ألنها  -( هل المريض يفتخر فى المرض ؟ إذا لماذا إفتخر بولس ؟ :9)

 تظهر في العلن على جسدي .

ه ألنه جاء من قبله رسل كذبة يقولون ألهل كورونثوس لقد أضطهدنا الحظ : بولس من البداية كان يدافع عن رسوليت

 مثل بولس بل وأكثر ولقد رأينا رؤى وإعالنات من الرب....

 فرد بولس على أهل كورونثوس وقال إنني أضطهدت هكذا وسرد ذلك.... 
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أفتخر بذلك ألنكم لم تروه معي  ثم قال ومن جهة الرؤى واإلعالنات فلقد صعدت للسماء الثالثة.... ولكنني أختار أن ال

 لئال تعتقدون أنني أبالغ, لذلك سأفتخر بما رأيتموه وهو اإلضطهادات . وأكمل كالمه عن اإلضطهادات.

هذا ال يفعله من   بولس لم يكن مجنونا ليقول : " لهذا السبب افتخر أيضا فى أمراضي. فعينى يفيض منها القيح ..."

 ض.مر  يعلم بأن شوكة بولس أنها

فان كان بولس هكذا يفتخر فى كونه مريض إذا لماذا ال يفتخر كل مريض بمرضه بدال أن يسعى جاهدًا بكل قدرته 

 ليتخص منه ؟ فان كانت الشوكة مجد لماذا تذهب لألطباء لتتعالج؟ لماذا تلجأ للمستشفى لتجرى عمليات جراحيه ؟

ه فكان كلما ضرب أكثر كانت المسحة تستعيد اإلفتخار جاء بسبب ظهور شيء وهو مفعول المسحة على جسد

 صحته ثانيا. هذا ممكن لك لو كنت تعاني ما عناه بولس.

 ( لماذا شوكة بولس ؟8)

الكتاب يذكر أن ما حدث لبولس أنه "انه اختطف الى الفردوس و سمع كلمات ال ينطق بها و ال يسوغ النسان ان يتكلم 

( بولس أعطى شوكة فى 5-4:12كو2ي ال افتخر اال بضعفاتي " )بها, من جهة هذا افتخر و لكن من جهة نفس

جسده لئال يرتفع بفرط اإلعالنات واآلن هل أنت صعدت إلى السماء الثالثة أم لديك فرط من اإلعالنات حتى تصاب 

 بشوكة فى الجسد ؟

 -( تجربتي التي في جسدي ... قلعتم عيونكم ... أكتبها إليكم بأحرف كبرى :11)

ِ  َتْجِرَبًة َلُكْم, 14َتْعِرُفوَن َأنَِّني ِفي ضعف اْلَجَسِد َبشَّْرُتُكْم َأوََّل اأَلْمِر )(َبْل 13) (َوَمَع َأنَّ الضعف الِذي ِفي َجَسِدي َكاَن

(َفَأْيَن 15, َأْو َكَأنِّي اْلَمِسيُح َيُسوُع )َفِإنَُّكْم َلْم َتْحَتِقُروِني َوَلْم َتْنُفُروا ِمنِّي ِبَسَبِبه, َبْل َقِبْلُتُموِني َكَأنِّي َماَلٌك ِمْن ِعْنِد اهلِل

 َذِلَك ُمْمِكناً ِغْبَطُتُكْم ِتْلَك؟ َفِإنِّي َأْشَهُد َلُكْم َأنَُّكْم ُكْنُتْم َسَتْقَلُعوَن ُعُيوَنُكْم َوُتَقدُِّموَنَها ِلي, َلْو َكاَن 

منطقة غالطية   جه إضطهاد بإفتراء فيمعظم علماء الكتاب يذكروا أن هذا حدث بعدما رجم فى لسترة. فلقد وا

وهذه المنطقة تحتوي على عدة مدن منها لسترة و إنطاكية .... إدرس الخريطة التي في كتابك المقدس لتعرف ما 

 أعنيه.

 فلقد كانت الرسالة تقرأ على كل الكنائس في منطقة غالطية.

إلضطهادات التي واجهها في هذه البلدان وهي وبعد دراستك للخريطة هيا لنبحث في الكتاب فسنجد أن بولس ذكر ا

 11:  3تيمو  2, و   23:  18, أعمال   6:  16أعمال   ,  50:  13  مذكورة في : أعمال

 قلعتم عيونكم وأعطيتموها لي :

 هو لفظ متداول في الشرق األوسط حتى يومنا هذا, وهو يقال بالعامية : " عيني ليك..."

 عزيز عليك لدرجة أنه يساوي عينيك الغاليتين.فهو تعبير ينم عن أن الشخص 
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 أكتبها إليكم بأحرف كبرى :

 اْنُظُروا ِبَأيَِّة ُحُروٍف َكِبيَرٍة َقْد َكَتْبُت ِإَلْيُكْم ُهَنا ِبَيِدي 11:  6غال 

أحرف كبيرة, هذا كان لألهمية وليس كما يقول البعض ألن نظره كان ضعيفا. عندما سمعت هذا التعليل من سنين 

ظللت أضحك لدقائق ألنه لم يدخل عقلي. ولو كنت سمعتها قبال فستأتي إليك كأمر طبيعي ألنك إخترت أن تضع البشر 

 قبل الروح في تفسير الكالم. ولكن إقرأ الكلمة بمساعدة الروح.

 إننا نفعل هذا حتى يومنا هذا كما نكتب شيء لجذب اإلنتاه بأحرف كبيرة .

النهاية أي  - 11سالة ويريد أن ينبه على شيء قيم جدا وهو كان حقا هاما إقرأ من عدد وهذا ألن بولس كان يختم الر

 وستجد أنه يبلور اموا هامة جدا. 18عدد 

هذه آيات يستخدمها الذين يريدون أن يثبتون أن بولس كان مريضا لكي يثبتون أمام غير الفاهمين أن المرض شيء 

 نهم. هذا سم قاتل.طبيعي. ويستغلون عدم معرفة الذين يسمعو

 كرازة بولس كانت تحفز اإليمان

كرازة بولس ألهل أفسس كانت تحفز إيمانهم لتجرى عجائب ومعجزات. فهو ذكر أنه لم يحتفظ بشىء من العوائد 

 التى تفيدهم وإال اخبرهم بها. أن إطاع الكارزين هذه الوصية فبكل تأكيد لعّلموا وكرزوا بالشفاء.

بقوة ايات و   (19لم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي الجل اطاعة االمم بالقول و الفعل )الني ال اجسر ان اتك 

 - 18:  15عجائب بقوة روح اهلل حتى اني من اورشليم و ما حولها الى الليريكون قد اكملت التبشير بانجيل المسيح )رو 

19) 

 هذا حدث من خالل آيات وعجائب وقوة الروح القدس.

( إن كانت شوكة بولس مرض جسدى 30:11كو1هذا فيكم كثيرون ضعفاء و مرضى و كثيرون يرقدون )من اجل  -

 لماذا أنت مريض وضعيف ؟  لكان أهل كورنثوس يردون عليه قائلين:

 تساؤالت وتعجب ؟؟؟؟؟؟؟!!!!

على هذه النقطة إنى اتعجب جدا من الخدام الذين يتركون الكتاب بأكمله بما يحوى من حقائق عن الشفاء ليركزوا 

 فقط. فأين كل ما ذكر فى الكتاب بخصوص الشفاء ؟

 ألم يقرأوا بأنفسهم بولس وهو يشفي في سفر االعمال ؟؟؟؟؟؟-

 اين االسم اإللهى "يهوا رفا" أى الرب الشافى ؟-

 ؟ 15اين عهد اهلل مع شعبه بالشفاء فى خر -



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 259 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 اين مواعيد وتعاليم اهلل عن الشفاء فى العهد القديم ؟-

 اين قصص الشفاء بأكملها فى العهد القديم ؟-

 اين خدمة وتعاليم ومسحة يسوع أثناء خدمته على األرض ؟-

 ؟ 12كو1اين مواهب الشفاء التى أعطيت للكنيسة فى -

 ( ؟5)يع أين الوصية المفوضه للكنيسة بدهان المريض بزيت )اي المسحة( للشفاء-

 ى الجلجثة.؟اين حقيقة أن يسوع حمل أثامنا وأمراضنا ف-

 اين تاريخ ألوف االلوف ممن شفوا من وقت الرسل إلى يومنا هذا.؟-

 *من العجيب جدا أن يتركوا وينحوا جانبا كل هذه البراهين ليتمسكوا بشوكة بولس التى ال تعلق أبدا بالمرض ؟؟؟؟؟؟

 هم يجهلون وينشرون جهلهم ويجعلون آخرون ال يأخذون ما لهم في المسيح.
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 لماذا مرض أبفروديتس

الكثير اليوم يعلمون خطأ أن اهلل معطي للمرض و يستغلون عدم معرفة الناس ويثبتون هذا بأيات ال يفسرونها 

 بطريقة صحيحة مثل أبفروديتس الذي مرض حتى الموت.

 لكن لنرى كلمة اهلل حيث عندها يقف كل تخمينات البشر .

 - 15:  28نفهم أن أي مرض هو عبارة عن أحد اللعنات التي ذكرت في تثنية قبلما نرى ما حدث ألبفروديتس, يجب أن 

 , وأن هذا ليس فكر اهلل الذي هو ضد اللعنات. 68

 15:  28لذا من يقرأ الكتاب بروح األعالن سيجد أن هذه اللعنات عندما تصيب شخص ما تعني أنه فعل ما جاء في تثنية 

 نات عليه.أي لم يحفظ وصايا الرب فأتت هذه اللع

 قبل ذلك يجب أن نفهم القوانين األلهية من ناحية التجربة وهذ موجود في هذه المقالة :

 التجربة واإلمتحان

 هيا إذن لنذهب ونرى أبفروديتس في ضوء ذلك :

 فستجد الكتاب يشرح نفسه : 30وباألخص عدد  27عندما تقرأ وتكمل ما بعد عدد 

ي َرَأْيُت ِمَن الضَُّروِريِّ َأْن ُأْرِسَل ِإَلْيُكْم َأَبْفُروِديُتَس, َأِخي َوُمَعاِوِني َوَرِفيِقي ِفي التََّجنُِّد, (ِإالَّ َأنِّ 25)  30 - 25:  2فيلبي 

(َفَقْد 27ِبَمَرِضِه ) (ِإْذ َكاَن ُمْشَتاقًا ِإَلْيُكْم َجِميعًا, َوُمْكَتِئبًا ِلَسَماِعُكْم26َواْلُمْرَسَل ِمْن ِقَبِلُكْم َعاِماًل َعَلى َسدِّ َحاَجِتي )

ضًا, ِلَئالَّ ُيِصيَبِني ُحْزٌن َعَلى ُحْزٍن َمِرَض َحتَّى َأْشَرَف َعَلى اْلَمْوِت, َوَلِكنَّ اهلَل َأْشَفَق َعَلْيِه, َوَلْيَس َعَلْيِه َوْحَدُه, َبْل َعَليَّ َأَنا َأْي

(َفاْقَبُلوُه ِإَذْن 29تَّى ِإَذا َرَأْيُتُموُه ِمْن َجِديٍد َتْفَرُحوَن َأْنُتْم َوَأُكوُن َأَنا َأَقلَّ ُحْزنًا )(ِلَذِلَك َعجَّْلُت َكِثيرًا ِفي ِإْرَساِلِه ِإَلْيُكْم, َح28)

اِطرًا ِبَحَياِتِه ِلَيُسدَّ َما ( َفِإنَُّه ِمْن َأْجِل َعَمِل اْلَمِسيِح َأْشَرَف َعَلى اْلَمْوِت, ُمَخ30ِفي الرَّبِّ ِبُكلِّ َفَرٍح, َوَعاِمُلوا َأْمَثاَلُه ِباإِلْكَراِم )

 َنَقَص ِمْن ِخْدَمِتُكْم ِلي.

أن كنت تؤمن بالشفاء األلهي لجسدك هذا رائع ولكن عليك أن تحافظ على جسدك ألنه هيكل للروح القدس أقصد أن 

 تعطيه ساعات النوم الكافية وال ترهقه فوق طاقته .

 م يكترث بها . لقد فعل أحد الشيئان األتيين :هذا ما فعله أبفروديتس أنه قصر من جهة صحته ول

. وأما أنه خدم الكنيسة و عمل ليكسب ماال في آن واحد )ألن الكنيسة لم تكن تدفع له( وهذا واضح في ليسد نقص 1

 خدمتكم .

 . أما أنه خدم ليال نهارا ولم يعطي جسده راحة كافية .2
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الرب سيعطي أجسادهم صحة وقوة ليخدموا دون راحة  وهذا خطأ متكرر من خدام كثيرون أذ يعتقدون خطأ أن

 ألجسادهم وأني أقول أن مصيرهم سيكون مثل ما حدث ألبفروديتس.

 أذا من هنا نرى أن السبب كان في أبفروديتس وليس أن اهلل أمرضه كما يزعم البعض.
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 موت إليشع بالمرض وموت مؤمنين بالمرض لماذا؟

من موت رجال اهلل العظماء بالمرض, ومنهم من قد إستخدمهم الرب في شفائات كثيرة...هم  يتعجب الكثيرون

نفسهم الخدام قد يموتون بمرض لماذا؟... وهذا يؤدي إلى إعطاء العذر للبعض من المشككين في الشفاء ويقولون 

حق أن يسأل ولكن لنجيبه لماذا اهلل ال يشفي الكل والبعض يقول أنظر فالن وفالن لقد ماتوا بمرض...هذا سؤال يست

 نتطرق ألناس خارج الكتاب المقدس!!! فهناك مثال في الكتاب عن أناس لم يأخذوا مالهم من حقوق في اهلل.

مثال لهذا هو إليشع. فهو تماما مثال للمؤمنين الذين يحق لهم الشفاء ولكنهم لم يأخذوه. ولكن قبل دراسة إليشع  

 علينا أن نتذكر اآلتي:

 نقيس الكتاب على الناس بل العكس نقيس الناس على الكتاب. فأفضل مثال لنا هو يسوع. ال -

كلمة اهلل واضحة أن اهلل يريد أن يشفي واهلل يريد شفاء الجميع ويريد هذا اآلن ألي شخص... تماما كما أنه يريد أن  -

 إرادة واهلل ال يجبر أحد. لماذا؟ ألن اإلنسان لديه  جميع الناس يخلصون ولكن هل الجميع يخلص؟ ال.

هل كون هناك خاطيء مات وذهب للجحيم هل هذا يعني أنه ال يوجد ميالد ثاني؟ بلي يوجد ميالد ثاني. ولكن لم  -

 يأخذه هذا الشخص.

 هل هذا يعني أن يسوع ال يريد هذا الشخص أن يخلص؟ بلى. فاهلل أرسل يسوع من أجله.

 إليشع

ستخدم بطريقة عظيمة وكان حتى بعد موته أن جسده ظل ممسوحا لدرجة أنه لقد كان إليشع شخصا ممسوحا وأ 

ِفيَما َكاَن َقْوٌم َيُقوُموَن ِبَدْفِن َرُجٍل   21:  13ملوك  2كان هناك ميت لمس رفاته )أي جسده المائت( فقام هذا الميت. 

َماَن ِفي َقْبِر َأِليَشَع, َوَما َكاَد ُجْثَماُن اْلَمْيِت َيَمسُّ ِعَظاَم َأِليَشَع َحتَّى َمْيٍت. َفَما ِإْن َرَأْوا اْلُغَزاَة َقاِدِميَن َحتَّى َطَرُحوا اْلُجْث

 اْرَتدَّْت ِإَلْيِه اْلَحَياُة, َفَعاَش َوَنَهَض َعَلى ِرْجَلْيِه.

ة ؟؟؟ لماذا مات رجل اهلل الذي مات بمرض رغم المسحة التي كانت كافي 14:  13ملوك  2  ولكن لماذا مات في

 إلقامة ميت؟

هذا ألن المسحة عند الناضجين تعمل بإيمان الشخص. أي على إليشع أن يمارس إيمانه حتى تعمل المسحة في حياته 

 جسده الذي مات من المرض.

 َكَذِلَك تمموا َخاَلِصُكْم َعَمِلّيًا ِبَخْوٍف َواْرِتَعاد 12:  2بلغة العهد الجديد كما جاء في فيلبي 

يمارس   م ؟ بلى فهو تام ولكن هناك دور على اإلنسان أن يعرف ما له من حقوق في المسيح, ثمهل الخالص غير تا

 إيمانه فيأخذ ماله.
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هكذا الرب يسوع كان في السفينة ولكن هذا ال يمنع هبوب ريح لتهلك السفينة, ما منعها هو إتخاذ إجراء إليقاف 

للتالميذ لماذا ال تفعلون شيء أنتم أين إيمانكم أي من الريح من يسوع, ولكن لنستمع ليسوع نفسه حيث أنه قال 

 المفترض أن يفعلوا هم شيء.

هكذا أمور اهلل ال تحدث من تلقاء نفسها, نعم أنت لديك حياة اهلل ولديك الروح القدس ولكنهم لن يعملوا إن لم 

 إيمانك أنت. تفعلهم أنت وتتمم األمر الذي هو تام من طرف اهلل ولكنه سيتم حدوثه عندما تمارس

هذه مملكة اهلل التي نحن نعيش فيها, من األول دخولها بيتم بدور من اإلنسان, مثل الخاطيء عندما يقبل المسيح, هل 

بل يقبل الخاطيء المسيح بإعالن ربوبية الرب يسوع على حياته فهذا   يقبل المسيح وهو ال يدري أو عندما يشاء اهلل؟ ال,

هلل فاهلل ينتظر اإلنسان أن يقبل وليس اإلنسان من ينتظر اهلل.رغم أن اهلل أتم كل شيء دور اإلنسان الذي ينتطره ا

بإرسال يسوع وعمل يسوع. ولكن يبقى دور اإلنسان وهو إستعمال ما عمله اهلل بالكامل. هكذا كان دور إليشع الذي 

 لم يستعمل المسحة )وهي ليست الروح القدس بل قوة الروح القدس( فمات بالمرض.

هكذا الحال مع الكثيرون من الخدام ورجال اهلل العظماء, والمؤمنون الذين حولهم يتعجبون لقد إستخدم الرب األخ 

يحق لك أن تستفهم ولكن هناك إجابة في الكتاب    فالن في الشفاء وإقامة الموتى ولكنه مات بمرض كيف؟

 اء.المقدس واضحة, وهي أن كل شخص عليه أن يفعل المسحة تجاه الشف

قد يقول أحدهم هل تعتقد أن هذا الشخص لم يكن يعرف هذا الكالم؟ أو لم يكن يعرف كيف يشغل المسحة 

 لشفاء نفسه؟ لقد كان شخص رائع؟ نعم كان شخص رائع وليس لي أن أحكم على أحد ولكن لي إليشع في الكتاب.

ين الشفاء باإليمان. وعدم فهم الفرق لقد أستخدمه الرب في الشفاء ولكن علينا أن نفرق بين مواهب الشفاء وب

 سيجعل نهاية الكثيرون سيئة.

الشفاء بمواهب الروح فهو إستخدامه لألخرين وليس الشخص الذي تعمل من خالله هذه الموهبة. فمواهب الشفاء 

منين ال يستخدم الخادم إيمانه فيها ولكنها تعمل حسب مايريد الروح وليس الشخص وهي أوال للخطاة وثانية للمؤ

األطفال أي الذين لم ينضجوا بعد. ولكنها ليست للشخص نفسه المستخدم. فهو إن مرض عليه أن يأخذ شسفاءه 

 باإليمان كما سيلي...

أما الشفاء باإليمان هو يجب أن يمارس الشخص إيمانه لنفسه كيف؟ أن يعرف تعليم كثيف عن الشفاء ويعرف تعليم 

لق اإليمان أي الكلمة المنطوقة,والسلوك بالمحبة ألن اإليمان يعمل بالمحبة...( كثيف عن اإليمان )كيف يأتي وكيف يط

 ثم عليه أن يستخدم إيمانه ويأخذ شفائه ألن يسوع كان يشفي وكثيرا ما يقول للشخص إيمانك قد شفاك.
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 مفهوم اإلزدهار

 يصل إليهم بعد.كثيرا ما نسمع أشخاصا ينتقدون اإلزدهار. وهذا سببه أن تعريف اإلزدهار لم 

من معاني كلمة خالص في اليوناني هي كلمة إزدهار و التي قد ال يفهمها البعض ويبدأ يقترح لنفسه تعريف لمعنى 

كلمة ازدهار, لكي يتمشى مع حياته الواقعية, ولكن كلمة اهلل ماذا تقول عن هذه الكلمة التي تبدو غريبة السَّمع 

 أن يعيش فقيرا. على من سمعوا تعاليم بأن المؤمن يجب

 تعريف االزدهار؛ 

االزدهار أوسع من ما الماديات واألموال, ولكن هو تسديد كامل لالحتياجات وبعبارة أخرى ال يعوزك أى شئ. ونقصد 

من هذا أن ال يعوزك شئ في حياتك كلها في صحتك, في مادياتك, في السالم الذي تعيش فيه اى راحة البال, ومن 

"الرَّبُّ َراِعيَّ َفَلْسُت َأْحَتاُج ِإَلى َشْيٍء." وهذا على  1: 23تمتد إليه يدك ينجح. وهذا ما جاء في مززاوية النجاح كل ما 

 النقيض من تعريف الفقر.

 18 - 17:  3وهذا ما جاء في رؤيا 

(َنِصيَحِتي َلَك 18َأنََّك َشِقيٌّ َباِئٌس َفِقيٌر َأْعَمى ُعْرَياٌن )(َتُقوُل: َأَنا َغِنيٌّ, َقِد اْغَتَنْيُت َواَل ُيْعِوُزِني َشْيٌء! َوَلِكنََّك اَل َتْعَلُم 17)

 ُعْرَيَك اْلَمِعيَب, َوُكْحاًل ِلِشَفاِء َعْيَنْيَك َأْن َتْشَتِرَي ِمنِّي َذَهبًا َنِقّيًا, َصفَّْتُه النَّاُر, َفَتْغَتِنَي َحّقًا, َوِثَيابًا َبْيَضاَء َتْرَتِديَها َفَتْسُترَ 

 َد ِإَلْيَك اْلَبَصرُ َفَيُعو

رغم أن لديه المال ولكنه فقير في نظر اهلل وهذا يوسع مفهومنا ونعرف ما في نظر اهلل وهو أن الغنى هو تسديد 

 لكل شيء مادي وصحي ونفسي وكلي.

 تعريف الفقر؛

ر. وهذا ما هو العوز إلى شئ ما. اى لو شخص لديه المال ولكن ال يمتلك صحة فهو معوز إلى شئ فبذلك يكون فق 

 َأْعَمى ُعْرَياٌن"."َتُقوُل: َأَنا َغِنيٌّ, َقِد اْغَتَنْيُت َواَل ُيْعِوُزِني َشْيٌء! َوَلِكنََّك اَل َتْعَلُم َأنََّك َشِقيٌّ َباِئٌس َفِقيٌر  17: 3ورد في رؤ

 أنواع االزدهار؛ 

(َوِإلُه السَّاَلِم َنْفُسُه ُيَقدُِّسُكْم ِإَلى 23)  : 5تسالونيكي  1ازدهار روحي, ازدهار نفسي, ازدهار جسدي.              

 التََّماِم َوَيْحَفُظُكْم َساِلِميَن, ُروحًا َوَنْفسًا َوَجَسدًا,

 كلمة سالمين أي كاملين من جميعه في هذه الثالث بنود.

 ة والروحية والجسدية.ومن خالل أنواع االزدهار نكتشف أن االزدهار هو تسديد كامل وبوفرة لجميع االحتياجات النفسي

 اإلزدهار الروحي هو الميالد الثاني والمليء بالروح القدس.
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(َفِإنَّ اهلَل َقْد 7) 7:  1تيموثاوس  2اإلزدهار النفسي هو أن تسيطر على تفكيرك وليس أن يسيطر تفكيرك عليك 

ِصيَرِة.)كلمة البصيرة في اليوناني تعني السيطرة على األفكار وليس أن َأْعَطاَنا اَل ُروَح اْلُجْبِن َبْل ُروَح اْلُقوَِّة َواْلَمَحبَِّة َواْلَب

تتحكم هي فيك بل أنت تتحكم فيها( واإلزدهار النفسي أيضا يشمل الثبات العاطفي وهذا عندما تدرك أنك بر اهلل 

 ستسلك بحقيقتك أنك تحتوي على فرح فقط وال يوجد حزن فيك.

 بحسب غنى اهلل المجيد لكل إحتياجاتك المادية والجسدية. اإلزدهار المادي هو التسديد الوفير

اإلزدهار الجسدي في الشفاء اإللهي و الصحة اإللهية. واإلزدهار المادي هو في النقود وهذا ليس صيحة جديدة 

م ولكنه منذ أن خلق اهلل ادم قال له من جميع شجر الجنة تأكل وهذا يدل على أن اهلل لم يجعل ادم يعوز إلى شئ ل

 يخلق اهلل الالنسان لُيعذَّب أو أو يكون فقيرا )طبقا لمعنى الفقر الذي ذكرناه(,

الحظ أول خمسة أسفار من الكتاب المقدس يتكلم عن البركات واللعنات وتوضح الكلمة أن يسوع حمل جميع اللعنات 

نات التي كانت تصيب الشعب في على الصليب اى أن يسوع افتدانا من المرض والفقر والموت الروحي. وهذا ُمجمل اللع

 العهد القديم.

يسوع علَّم عن النقود مثلما كان يعلم عن الشفاء واى شئ آخر ولكن الرب يسوع في تعليمه أعطى تركيز على التحذير 

من محبة المال وليس أن المال ذاته فالشر هو محبة المال وليس المال في ذاته أي أن الجشع والطمع هو الخطأ وليس 

ك المال, اى ال يكون المال هو موضوع اهتمامك الُكلى وكيف تكبره وتنميه وتزيده باى طريقة هذا الذي حذر إمتال

 عنه يسوع عندما عّلم عن المال.

و خطيئة الجشع ممكن أن يسقط فيه الفقير كما الغني... فالحل ليس أن ننزع منه األموال بل أن نعلمه الكلمة لكي ال 

 يصير جشع.

 1إلعتماد والتمسك بالنقود كالحل الذي تمتلكه على األرض واإلبتعاد عن اهلل وهذا حذر منه الكتاب في الجشع هو ا

 ْل ِمَن اْلَعاَلمِ (أَلنَّ ُكلَّ َما ِفي اْلَعاَلِم, ِمْن َشَهَواِت اْلَجَسِد َوَشَهَواِت اْلَعْيِن َوَتَرِف اْلَمِعيَشِة, َلْيَس ِمَن اآلِب, َب16: ) 2يوحنا 

الَِّذي َأْقَسَم َعَلْيِه  (َوَلِكِن تْذُكُروا َأنَّ الرَّبَّ ِإَلَهُكْم ُهَو الَِّذي َيْمَنُحُكُم اْلُقوََّة إِلْحَراِز الثَّْرَوِة, َوَفاًء ِبَوْعِدِه18: ) 8تثنية وفي 

 آلَباِئُكْم َكَما ِفي َهَذا اْلَيْوِم

دك إلى ازدهار كامل في جميع نواحي حياتك. الكتاب عزيزى؛ أدرك واشغل اهتمامك بما فعله يسوع معك وهذا سيقو

يشهد عنك انك ُمطيع وانك مَّشفى وانك ال تواجه الفشل في كل حياتك وأنك غني. ما عليك هو دراسة والسلوك 

 بالكلمة.

 َقَر, َوُهَو اْلَغِنيُّ ِلَكْي َتْغَتُنوا َأْنُتْم ِبَفْقِرِه.(َفَأْنُتْم َتْعِرُفوَن ِنْعَمَة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح: َفِمْن َأْجِلُكُم اْفَت9: ) 8كورونثوس  2

 . 9و  8وهو يتكلم عن المال قبلها و بعدها في األصحاحات 
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لم يفتقر الرب يسوع في فترة ما قبل الصليب بل في فترة إتمام خالصه لنا عندما كان يعوزه شيء وهو عالقته باآلب 

 تركتني.الذي تركه حيث قال إلهي إلهي لماذا 

 هذا لتعيش أنت في مليء البركة. هذه مشيئة اهلل لك ولكي.

 صالة:      

أبى السماوي أشكرك؛ أنت أرسلت ابنك وقد وضعت عليه المرض والفقر والموت الروحي كي تجعلني في تسديد 

بل خير ورحمة يتبعاني في كامل إلى كل ما احتاج. اآلن أنا متمتع بصحة إلهية.... أنا ال أواجه فشل طول أيام حياتي ... 

كل يوم من أيام حياتي ... أنا لست ضحية هذه الحياة بل أنا أعظم من منتصر في هذه الحياة, أنا أرفض أن أعيش في 

 أقل من ما أتمه ليس إبنك يسوع, إنني أكتشفه من الكلمة وأعيشه. في إسم يسوع.
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 شريك الخدمة

 ؟ ماذا يعني أن تكون شريك خدمة

وهي تعني  5:  1كلمة "شريك" جائت في أكثر من مكان في الكتاب المقدس ومن أشهر هذه األماكن في فيلبي 

 " إتحاد, تداخل, إنضمام, تآلف, تشارك, تعهد " κοινωνία    koinōniaفي اليوناني 

ء أكبر مكون منهم هم فهي إشتراك وإتحاد بين طرفين, ليعطي طرف ما لديه, واآلخر يعطيه ما لديه, إلخراج شي

 اإلثنين.

 الخدمة والكنيسة شيئان مختلفين. و اإلثنين هم رؤية من اهلل ولكنهم مختلفين.

الخدمة: هي ليست كنيسة أو طائفة. أي غير مدعمة بصفة مستمرة بمرتبات شهرية من مجامع كنسية معينة. 

 ولكنها تقوم على الكلمة و باإليمان بتسديد إحتياجاتها المادية.

 ومن يقوم بالدفع إلى هذه الخدمة هم األشخاص والكنائس التي تأثرت بخدمتها.

هكذا كان بولس لم يكن هناك مرتب ثابت له ولكن من تأثروا بخدمته كانوا يدفعون له وكانوا كنيسة فيلبي وكنائس 

 أخرى يدفعون ليس فقط لخدمته بل إلحتياجاته األسرية.

كخادم متفرغ كان يطعم الناس روحيا وهم   11:  9كورونثوس  1و   27:  15 رومية  ألنه كان من اإلنجيل يعيش 

يدفعون له في مادياته. ولكن الحظ أن بولس كان يعطيهم تعاليم سليمة و تأتي بنتائج في حياتهم. لذا كانوا 

 يتسابقون في الدفع في خدمته.

ا( من يطعمك روحيا. هذه مسؤليتك سواء هكذا الوضع مع أي مؤمن ومؤمنة. فأنت مسؤل أن تطعم )أي تقدم مادي

 أدركت ذلك أو لم تدرك. فهذا لفائدتك قبل فائدة من تدفع له. وسنكتشف هذا بعد قليل.

ال تدفع في مكان لم يطعمك روحيا. هذا المكان له شعبه ورعيته. إزرع بذارك في المكان الذي غرسك فيه الرب وحقا 

 ْغُروِسيَن ِفي َبْيِت الرَّبِّ َيْزَدِهُروَن ِفي ِدَياِر َبْيِت ِإَلِهنَ أَلنَّ اْلَم 13:  92تستفيد منه مزمور 

أعني من يسهر على حياتك الروحية ويخدمك ويقدم   أنت تقدم لمن يطعمك روحيا و عندما أقول "من يطعمك روحيا"

 إليك الكلمة بحكمة ومسحة اهلل التي تحدث تغير وتأتي بنتائج حرفية وملموسة في حياتك.

ا ال يعني أن تعطي إال لمكان واحد فقط. ال , ال أقول هذا , فأنت يمكنك أن تعطي ألكثر من مكان ولكن إعطي هذ

 بالطريقة الكتابية. أي كما يقول الكتاب أنك تعطي لمن يطعمك كلمة اهلل وترى نتائج في حياتك.

 :  1هذا ما حدث في كنيسة فيلبي حيث كان أهل فيلبي شركاء مع بولس فيلبي 
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( ِبَسَبِب 5( ِإْذ َأَتَضرَُّع ِبَفَرٍح أَلْجِلُكْم َجِميعًا ُكلَّ ِحيٍن ِفي َجِميِع َصَلَواِتي, )4( ِإنِّي َأْشُكُر ِإَلِهي ُكلََّما َتَذكَّْرُتُكْم, )3)

ِمَن اْلَحقِّ َأْن َيُكوَن ِلي َهَذا الشُُّعوُر  ( َكَما َأن7َُّمَساَهَمِتُكْم ِفي َنْشِر اإِلْنِجيِل ِمْن َأوَِّل َيْوٍم ِإَلى اآلَن )أي بإستمرار(....)

ِلَكْوِنُكْم َجِميعًا ُشَرَكاَء ِلي ِفي النِّْعَمِة, َسَواٌء َأَكاَن ِفي ُقُيوِدي َأْم ِفي  ِتَجاَهُكْم َجِميعًا, أَلنِّي َأْحَتِفُظ ِبُكْم ِفي َقْلِبي,

 الدَِّفاِع َعِن اإِلْنِجيِل َوَتْثِبيِتِه.

 ل فيلبي يفعلون شيئين لبولس :لقد كان أه

يقول لهم صلوا لي, وهذا ليس ألن بولس ال يستطيع أن يصلي من أجل نفسه وليس   . يصلون من أجل بولس: لذلك1  

 2  و  21:  5تسالونيكي  1يستجيب لكثرة األعداد, ال , بل ألنهم كانوا مشتركين مثله في ذات العمل.    ألن اهلل

 1:  3  تسالونيكي

يدفعون ماديا في خدمة بولس: وهذا كان بصفة منتظمة ومستمرة, ليس فقط عندما يأتي إليهم في فيلبي, بل  .2  

  18:  4كانوا يرسلون األموال له. فيلبي 

 و بولس كان يفعل لهم :

. بولس كان يعطيهم تعليم روحي : ليبنيهم روحيا أي يطعمهم روحيا وهذ في الرسائل ووجوده الشخصي في 1  

 6:  6غالطية    لد.الب

 9:  1فيلبي    . بولس يصلي من أجلهم :2  

. يخبرهم بأخباره : كان يحرص على أن يخبرهم بأخباره وخدمته وهذه األخبار تجدها في رسائله حيث سقول 3  

 سأسافر إلى البلد كذا وكذا... وليس هذا فقط بل و لدرجة أنه كان يرسل خداما لهذا األمر خصيصا.

ي الخدمة هي الطريقة التي وضعها اهلل لكي يدير األموال هنا على األرض وبهذا يتحقق كل الرؤى التي الشراكة ف

 وضعها الروح في قلوب المؤمنين في جسد المسيح.

 الميزات بأن تكون شريك خدمة

 . مكافآت مساوية مع من تشترك معه :1

 من نزل الحرب وحارب. يقول أن من حرس الغنائم )ولم يحارب( , مثل 24:  30صموئيل  1

 «َبْيَنُهْم ِبالسَِّويَِّة ( ... أَلنَّ َنِصيَب اْلُمِقيِم ِعْنَد اأَلْمِتَعِة ِلِحَراَسِتَها َكَنِصيِب َمْن َخاَض اْلَحْرَب, ِإْذ ُتْقَسُم اْلَغِنيَمُة24)

 لماذا؟ ... ألن اإلثنين يحتاجون إلى بعضهم البعض ومكملين لبعضهم البعض.

 المكافآت هنا على األرض وفي السماء. ألن المكافآت هنا على األرض وفي السماء : هكذا ستقسم
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َأْو ًا َأْو َأبًا َأْو َأْواَلدًا اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َما ِمْن َأَحٍد َتَرَك أَلْجِلي َوأَلْجِل اإِلْنِجيِل َبْيتًا َأْو ِإْخَوًة َأْو َأَخَواٍت َأْو ُأّم»(َفَأَجاَب َيُسوُع: 29) 

(َولِكْن َأوَُّلوَن َكِثيُروَن 31(ِإالَّ َوَيَناُل ِمَئَة ِضْعٍف اآلَن ِفي َهَذا الزََّماِن, َوِفي الزََّماِن اآلِتي اْلَحَياَة اأَلَبِديََّة )30ُحُقواًل )

 «َيِصيُروَن آِخِريَن, َواآلِخُروَن َيِصيُروَن َأوَِّليَن! 

 وبلدك: . ستصل إلى أماكن بعيدة وأنت في منزلك2

إن النقود ليست فقط لتأكل وتعيش بها فقط ولكن لكي تضعها في ملكوت اهلل. ليكن هذا هو هدفك األول في 

 كسب المال.

 بهذا تنشر اإلنجيل أبعد من بلدك وحدودك.

 ِبَسَبِب ُمَساَهَمِتُكْم ِفي َنْشِر اإِلْنِجيِل ِمْن َأوَِّل َيْوٍم ِإَلى اآلنَ  5:  1فيلبي 

 نفس المسحة التي على من تشترك معه وهو سيشترك في المسحة التي عليك: . تشترك في3

النِّْعَمُة اْلَمْوُهوَبُة ِلي...   9:  2بولس يستخدم كلمة نعمة ومسحة بالتبادل. فهو قال في غالطية  5:  1فيلبي    في

 َفَنَتَوجَُّه َنْحُن ِإَلى اأُلَمِم َوُهْم ِإَلى َأْهِل اْلِخَتانِ 

 يقول : أن من دفع في خدمة بولس صار مشترك في نفس المسحة التي على بولس. بمعنى آخر

 إن إشتركت في تدعيم خدمة فأنت تشترك في نفس المسحة التي على هذه الخدمة.  

أن أهل فيلبي عندما يشتركون في التقدمات كشركاء في الخدمة, بهذا يصيرون  1ألن بولس يقول في فيلبي 

 فآت والمسحة التي على بولس.مشتركين في نفس المكا

وثمار خدمته  ورغم أنهم كانوا ال يسافرون مثل بولس ولكنهم بتلك التقدمة صاروا يساهمون في سفره وخدمته  

وهم في فيلبي أي يصلون إلى أماكن أبعد لن يستطيعون الوصول إليها ولكن أموالهم تجعلهم يصلون إلى هذه 

 البالد عندما يدفعون ويدعمون بولس.

 ألن بدونهم لم يستطع أن يسافر بولس أو يدفع ثمن سفره أو إقامته في البالد التي ذهب إليها أو في السجن,  

ومن ناحية أخرى, بدونه )أي بدون بولس( لم يستطيسعون هم )أهل فيلبي( أن يصلوا إلى هذه البالد وهم في  

 بيوتهم.

 ما تفعله معها.المسحة هي قوة الروح القدس. لذلك فهي تزيد وتقل حسب 

 وستالحظ هذا في كل مجاالت حياتك في صحتك وخدمتك و أسرتك ودراستك...إلخ.

 . ستزيد في حسابك السماوي :4
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ِنيََّة, َما ِمْن َكِنيَسٍة اَطَعِة َمِقُدو( َوَتْعِرُفوَن َأْيضًا, َيا ُمْؤِمِني ِفيِلبِّي, َأنَُّه ِعْنَد اْبِتَداِء ِخْدَمِتي ِلإِلْنِجيِل, ِإِذ اْنَطَلْقُت ِمْن ُمَق15)

( َحتَّى َوَأَنا ِفي َمِديَنِة َتَساُلوِنيِكي, َبَعْثُتْم ِإَليَّ ِبَما َأْحَتاُج ِإَلْيِه, 16َساَهَمْت َمِعي ِفي ِحَساِب اْلَعَطاِء َواأَلْخِذ ِإالَّ َأْنُتْم َوْحَدُكْم )

( َفاآلَن 18نِّي اَل َأْسَعى ِإَلى اْلَعَطاَيا, َبْل َأْسَعى ِإَلى اْلَفاِئَدِة اْلُمَتَكاِثَرِة ِلِحَساِبُكْم. )( َواْلَواِقُع َأ17اَل َمرًَّة َواِحَدًة َبْل َأْكَثَر )

ِعْطرًا َطيَِّب الرَّاِئَحِة,  ُتْم ِبِه ِإَليَّ,ِعْنِدي ُكلُّ َما َيُسدُّ َحاَجِتي َوَيِزيُد َعْنَها. َأَنا ِفي ُبْحُبوَحٍة ِإْذ َتَسلَّْمُت ِمْن َأَبْفُروِديُتَس َما َبَعْث

( َوِإنَّ ِإَلِهي َسَيُسدُّ َحاَجاِتُكْم ُكلََّها ِإَلى التََّماِم, َوْفقًا ِلِغَناُه ِفي اْلَمْجِد, ِفي اْلَمِسيِح 19َذِبيَحًة َيْقَبُلَها اهلُل َوُيَسرُّ ِبَها )

 لدُُّهوِر. آِمين!( َفإِلَلِهَنا َوَأِبيَنا, اْلَمْجُد ِإَلى َدْهِر ا20َيُسوَع )

عندما تعطي فهذا سيزيد في حسابك السماوي. النفع ليس فقط يعود على المدفوع إليه )مثل بولس هنا( بل عليك 

 أنت.

اْلَكْيِل الَِّذي ِبِه َتِكيُلوَن, َأْعُطوا, ُتْعَطْوا: َفِإنَُّكْم ُتْعَطْوَن ِفي َأْحَضاِنُكْم َكْياًل َجيِّدًا ُمَلبَّدًا َمْهُزوزًا َفاِئضًا, أَلنَُّه ِب 38:  6لوقا 

 «ُيَكاُل َلُكْم

ستضيف في حسابك السماوي ليس لتأخذ منه عندما تذهب للسماء كما يظن البعض بل تأخذ منه هنا على األرض  بهذا

. 

 أي عندما تحتاج إلى المال عليك فقط أن تؤمن بأن اهلل يعطيك ما أودعته في ملكوته من قبل.

أموالك في ملكوت اهلل إستثمر هذه األموال التي لديك في ملكوت اهلل. ميراثنا محفوظ في  يقول الكتاب أن تضع

السماوات ليس لكي نستخدمه عندما نذهب إلى السماء كما يعتقد البعض في السماء األرض من ذهب ولن نحتج إلى 

 واإلستثمار في ملكوت اهلل.حمايتها في السماء ألن السماء مكان آمن. هو يقول هذا لكي يقارن بين الصيارفة 

 لتقرأ المزيد عن كيف تكنز لك كنوز في السماء إضغط هنا

الحظ أنه قال فليمأل "إلهي" ولم يقل "إلهنا" , أي ما أراه من إلهي من فيض سيحدث عليكم. أي الفيض الذي علي 

 سيكون عليكم.

 !!!والحظ أنه حسب غناه أي حسب غنى اهلل ستنال. يا إلهي ...مجدا للرب 

تخيل لو قام أغنى رجال العالم بدعوتك على العشاء ستذهب مسرورا وتقول حسب غنى هذا الشخص سآكل وليس 

حسب غناي... وأنت تعرف قبل ذهابك أن هذا لشخص كم هو غني. هذا ما يعنيه الروح هنا. حسب غنى اهلل بمقياسه 

 العظيم وليس مقياس البشر.

لكن هذه مشيئة اهلل لك. وكونها مشيئة اهلل لك ال يعني أنها ستحدث. هناك دور ربما لم تذق هذا اإلزدهار من قبل و

 لتقرأ عن المفاتيح الكتابية لإلزدهار إضغط هنا  عليك. قم بدوك وستجد الوفرة بدأت تجتاحك والبركات تطاردك.

حة وسيزيد البذار لتعطي عندما تدفع بالطريقة الكتابية ستجد اهلل يأتمنك على أكثر ألنك تعطي في األماكن الصحي

أكثر. يعد الكتاب أنه سيزيد بذارك )أموالك( لكي تدفع أكثر, وليس هذا فقط بل وسيزيد مصادرك وهذا معنى آخر 



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 271 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

َرُكْم َوُيَكثُِّرُه َوالَِّذي )اهلل( ُيَقدُِّم ِبَذارًا ِللزَّاِرِع, َوُخْبزًا ِلأَلْكِل, َسُيَقدُِّم َلُكْم ِبَذا  10:  9كو  2  قد أتى في اآلية التي في

 )أحد الترجمات تقول : مصادر بذاركم( َوَيِزيُد َأْثَماَر ِبرُِّكْم 

 والذي أحبه في اليوناني ألنه أعمق وأوضح : 8من نفس األصحاح يأتي عدد  7ونتيجة للدفع السخي في عدد 

َتِفيُض َعَلْيُكْم, َحتَّى َيُكوَن َلُكُم اْكِتَفاٌء ُكلِّيٌّ ِفي ُكلِّ  (َواهلُل َقاِدٌر َأْن َيْجَعَل ُكلَّ ِنْعَمٍة )اليوناني : بركات أرضية( 8)

َشْيٍء َوُكلِّ ِحيٍن, َفَتِفيُضوا ِفي ُكلِّ َعَمٍل َصاِلٍح؛ )اليوناني : عندكم ما يكفيكم حتى تحت أي ظرف من الظروف أن 

 ن وتساعدونهم(يكون عندكم ما يكفيكم وال تحتاجون إلى مساعدة و تستطيعون أن تعطوا أخري

 كيف تختار المكان الذي تدفع فيه وتكون شريكا معه ؟

 11:  9كو  1يجب أن يكون هذا المكان هو سبب بركة لك وهو يطعمك روحيا. فإن لم يكن فال تضع فيه مالك. 

 َلْيَنا َأْن َنْحُصَد ِمْنُكُم اأُلُموَر اْلَمادِّيَّةَ (َوَما ُدْمَنا َنْحُن َقْد َزَرْعَنا َلُكُم اأُلُموَر الرُّوِحيََّة, َفَهْل َيُكوُن َكِثيرًا َع11)

 هذا لألسف يخطيء فيه الكثيرون حيث يدفعون لمن يحتاج من كنائس. هذا خطأ.

إدفع في األماكن التي تطعمك روحيا. وهنا أقصد طعام غير مغشوش حيث يأتي بالنتائج الحقيقية الملموسة في 

 شفائك هو سبب معرفة مالك في المسيح ومن أنت في المسيح.حياتك وأسرتك وصحتك. مثال هو سبب 

ال تدفع بدافع الشفقة على شخص. إن فعلت هذا فبذلك ال تسلك بما يقوله الكتاب بل بما يقوله الناس. وستجد ما 

 يقوله الناس يبدو مستقيما ولكنك بهذا لن تتمتع بما لك في المسيح.

 17:  5تيموثاوس  1تعب أكثر وليس لمن يحتاج ماديا . يقول بولس لتيموثاوس أن يدفع أكثر لمن ي

م واألموال(, َوِبَخاصٍَّة (َأمَّا الشُُّيوُخ الَِّذيَن ُيْحِسُنوَن اْلِقَياَدَة, َفْلُيْعَتَبُروا َأْهاًل ِلإِلْكَراِم اْلُمَضاَعِف )في اليوناني اإلكرا17) 

 ِة َوِفي التَّْعِليمِ الَِّذيَن َيْبِذُلوَن اْلَجْهَد ِفي َنْشِر اْلَكِلَم

 إن كنت مدير ولديك موظفين إثنين,  وهذا يحدث في الشركات

 سكن جيد ويعمل بجد وإجتهاد,  واحدا غني جدا ويعيش في 

 واآلخر موظف آخر فقير يعيش على سطح منزل ويعمل بغير إجتهاد وعدم إكتراث.

 ي للفقراء.ستعطي أمواال أكثر لمن يتعبون حتى ولو كانوا أغنياء ولن تعط

 ستعطي لمن يجتهد وليس لمن لديه.  بل بغض النظرعن ما لديهم

فإن كان هناك خادم أو كنيسة ليس لديه هذا ال يعني أن تدفع له ولكن المقياس أن تدفع له هو هل يطعمك روحيا 

 أم ال ؟ هل الطعام حقيقي أم يبدو حقيقي وال يأتي بثمر في حياتك ؟
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نيسة أو خدمة أو خادم( أطعمك روحيا وساعدك أن تنتصر على مشاكل الحياة عن طريق إن كان هذا المكان )سواء ك

تقديم لك كلمة اهلل بالطريقة الصحيحة وساعدك أن تنضج روحيا فهذا هو المكان المناسب وال تنظر إلى هذا المكان 

 أو الشخص على أن لديه أم ال.

 ِلَمَة َمْن ُيَعلُِّمَها, ِفي َجِميِع اْلَخْيَراِت )الماديات والدعم( .ِلُيَشاِرِك الَِّذي َيَتَعلَُّم اْلَك 6:  6غالطية 

 ربما تسأل إذا كيف سيعيش الخدام والكنائس الذين ليس لديهم ما يكفيهم ماديا؟

 لو وعظوا بالكلمة بالطريقة الصحيحة لما كانوا يتمتعون بما وعدت به الكلمة وهو الغنى والوفرة المادية.

 فيك و ال في من ال يدفعون لهم, بل في تعاليمهم وإيمانهم.مشكلتهم ليست 

فستجد منهم من ال يؤمن بأن اهلل يريد أن يهبهم كل شيء بغنى ووفرة للتمتع أي بمشيئة اهلل للمؤمن والخادم وهي 

 الوفرة وستجدهم يعظون بذلك.

 َنَتَمتََّع ِبِه......اهلِل الَِّذي َيْمَنُحَنا ُكلَّ َشْيٍء ِبَوْفَرٍة ِل  17:  6تيمو  1

و ستجد هناك من يؤمن بلوفرة ولكنه يخجل ويخاف من أن يعلم عن الماديات لئال ينتقده اآلخرين أو شعبه لئال يظنونه 

يريد أموالهم, بال شك هناك مزيفون ولكن لتعظ بالكلمة وال تقلق من جهة هذا ألن كل إنسان يعرف دوافع نفسه 

 وال يقلق من ظنون اآلخرين.

 إن كان هناك خادم إنجيل غني, هذا ليس معناه أنه يعظ بالطريقة الصحيحة.  وظة:ملح

فسوف لن تحتار في معرفة تعاليمه. فأنظر لشعبه, هل علم شعبه كيف ينتصر في هذه الحياة ويعيش مسدد 

 اإلحتياجات وفي صحة وحماية؟ هل شعبه ينضج ويعرف من هو وما له في المسيح؟...إلخ ستجده واضح.

 النهاية ... في

 دائما أقول: لو علم الخدام تعاليم صحيحة وسليمة تسدد كل إحتياجات الشعب,

 ولو عرف المؤمنين ما سيعود عليهم من بركة وماسيؤدي إليه عطائهم في ملكوت اهلل,

 لتسابق المؤمنين ليس بالعافية أو بالجهد بل سيتسابقون للدفع وسنحتاج إلى أن نوقفهم.

 ي شيئين :أي الحل يتمحور ف

بتعاليم صحيحة تأتي بنتائج عملية بما تعد به الكلمة )المؤمنين   . أن يكون هناك كنائس وخدام تطعم المؤمنين1  

 اليوم جائعين للنتائج وليس للمعلومات الزائفة( التعليم السليم هو معرفة سليمة تأتي بنتائج.
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ملكوت اهلل والبركات التي ستعود عليهم وكيف يأخذونها, . أن تزداد معرفة المؤمنين عن ما ستفعله أموالهم في 2  

 وهذه المعرفة تأتي بالتعليم ودراسة الكلمة.

 أشجعك, 

الصحيحة    إن كنت تعمل: أن تزيد من دخلك حتى تعطي في ملكوت اهلل. يقول الرب إن كنت تدفع في األماكن     

 ل.أكثر فبهذا ستزيد ولن تق  سيعطيك الرب بذارا أكثر لتدفع

إن كنت تخدم: أن تعمل بالطريقة التي يريدها اهلل وليس البشر وعظ بالكلمة بالطريقة الصحيحة التي تأتي بثمر    

ونتائج, فسيزيد اهلل من دخلك أيضا. ال تخف من أن تعظ عن األمور المادية في كلمة اهلل لقد علم عنه يسوع وبولس 

 . ال تخاف من البشر. 9و  8كو  2أخذ أصحاحين )أي جزء كبير( في رسالته 

ستقابل أشخاصا في السماء يقولون لك : " شكرا, ألنك ساهمت في وصول كلمة اهلل إلي عندما كنت على األرض 

بدفعك المادي...." , هذه أمور ستكتشفها في السماء ولكن ستحصل على نتائجها هنا على األرض أيضا. ستكشف 

وسيعرف الناس أنك أنت دفعت لهم ثمن الكتاب الروحي الذي وصل   العلنالقلوب والخبايا في السماء وستظهر أمام 

إليهم عن طريق تقدماتك لخدمة كانت تعلم تعليم سليم ... أو عن طريق تقدماتك التي ساهمت في ثمن رحلة 

 كرازية.... وسيشكرونك على أمانتك و سخائك و طاعتك للروح.

؟ من الكتاب المقدس الذي يتكلم عن عالم الروح والمملكة التي ننتمي  نعم ال تنظر للمرئي بل إلى الـ ال مرئي كيف 

 إليها ونحن فيها.
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 هل إحتاج الرب يسوع للمال هل كان فقيرا؟

كثيرا ما نستخدم ألفاظ وتعبيرات كتابية ولكننا نعرفها بالمفاهيم العالمية لذلك قبل اإلجابة على هذا السؤال أريد أن 

 في وجهة نظر اهللأوضح التعاريف 

 تعريف كلمة "إحتياج أو فقر" حسب اللغات األصلية في الكتاب المقدس : -

 اإلعواز واإلفتقار لشيء , وهذا ال يقتصر على المال بل على الصحة و النجاح و الحماية.... كل شئون الحياة.

هلل. وإن كان لديه الصحة ولكن في نظر الكتاب إن كان الشخص غني ماديا ولكن يعوزه الصحة فهو فقير في نظر ا

 يعوزه المال فهو فقير أيضا.

قال للشاب الغني : يعوزك شيء, بتعبير أخر إن كنت غني في نظر نفسك فأنت الزلت فقير ألنك لم تقبل المسيح بقلبك.  

وزك شيء... أنت تقول أنك غني ألنك تمتلك غنى مادي ولكنك فقير في نظري ألنك فقير روحيا = يع  17:  3وفي رؤيا 

 تعريف كلمة "الغنى أو اإلزدهار" حسب اللغات األصلية في الكتاب المقدس : -.

 التسديد الفائض لإلحتياجات روحيا ونفسيا وجسديا. ال يجتاج أو يعوز لشيء من كرة ما لديه.

 روحيا: الميالد الثاني , ومعمودية الروح القدس.

 فكار فيك. الذهن المسيطر عليه.نفسيا : التحكم في األفكار وليس أن تتحكم األ

 جسديا: الصحة والمال والنجاح في الحياة.

اآلن يمكنني أن أجيب على السؤال بعد معرفتنا من الكتاب المقدس للتعريفات السليمة للكلمات التي ستسخدم اآلن. 

 ربما يقصد البعض في هذا السؤال  المعنى اآلتي:

 هل كان الرب يسوع فقيرا يحتاج للمال؟

 و هذا المعنى هل إستخدم الرب يسوع المال؟ كال السؤالين لديهم نفس اإلجابة باألسفل.أ

 الرب يسوع لم يعوز)يفتقر( لشيء بل كان مسدد اإلحتياجات بفيض وبكثرة وكان غني.

 للنهاية. وهذه اللعنات تأتي على من ال يعيش – 14:  28في العهد القديم والجديد, الفقر هو لعنة, حسب تثنية 

 , وهذا لم يفعله الرب يسوع. 14بالكلمة عدد 

, لذلك  كان يتمتع بفيض وبكثرة مادية ألنه كان يسلك حسب الشرط في  14 – 1:  28بل كان يعيش بالكلمة تثنية 

 في هذا األصحاح. 1عدد 

 نعم هذا يبدو غريبا لكثير من الناس. ولكن هذا ما جاء في الكتاب المقدس.



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 275 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

ب كان فقيرا على األرض لذلك علينا كمؤمنين أن نعيش فقراء. هذا غير كتابي. لو كان الرب كثيرون يستندون أن الر

وهذا لم يحدث ألنه لم يفعل خطية واحدة لذلك لم ينزل تحت  28من تثنية  1فقيرا فهذا معناه أنه كان ال يعيش عدد 

 اللعنات التي منها الفقر.

يرة, ميالده في بيت لحم في مزود, سببه عدم وجود أماكن بسبب ولد الرب في عائلة غير غنية ولكنها لم تكن فق

 تسجيل المواليد حسب أمر الملك في ذلك الوقت وليس بسبب الفقر.

سنين , و لقد إستخدم الرب المال في خدمته لقد كان يسافر  3.5أو  3وخدم  لمدة   30خرج الرب للخدمة في سن ال 

وقال لهم ال تأخذوا معكم مزودا... هذا ألنه    3:  9حسب لوقا    70و ال   12ويصرف على نفسه و على التالميذ ال 

كان يصرف عليهم ألنه كان قائدهم وهذا كان منظما وكان له صندوق يخرج منه المصاريف للخدمة والسفر ولتأجير 

حتياجات. قال لهم أماكن للسكن في حاالت السفر أليام وأيضا لكي يدربهم على السلوك بإيمان )مثله( في تسديد اإل

 . 35:  22في النهاية هل أعوزكم شيء حينما أرسلتكم فقالوا : ال . لوقا 

كان للرب صندوق ليضع فيه التقدمات التي كانت تقدم إليه على هيئة أموال أو عطور أو أشياء تباع وتوضع في 

ي , وكان يهوذا  يسرق من الصندوق, وكان واضعا مسئوال عن هذا الصندوق أحد تالميذه وهو يهوذ اإلسخريوط

 الصندوق , و لم تظهر هذه السرقة بسبب الفيض الذي في هذا الصندوق.

وفي األعياد كان يصرف على التالميذ ويرسل تالميذ ويقول لهم إذهبوا أعدوا الطعام لنا... ويرسل آخرين إلعطاء 

اإلسخريوطي إذهب وأسرع في ما الفقراء والمحتاجين. هذا كله موجود في الكتاب المقدس حيث قال ليهوذا 

ستفعله, و ظن التالميذ أنه يقول له عن العطاء للفقراء أو إعداد شيء للعيد. إذن هم كانوا معتادين على ذلك ألنه كان 

 . 29 – 27:  13,  يوحنا   13 – 7:  22يفعل ذلك دائما. لوقا 

 كيف كانت تأتي األموال للصندوق؟ 

رغ, حيث كان يأخذ أمواله في الخدمة مثل الكهنة في العهد القديم. هذا السبب الرب يسوع كان يخدم كخادم متف

قال الرب أن ندفع العشور لكي نعطي هؤالء الذين يخدموننا روحيا من أموالنا. ليس لكل خادم بل لمن يطعمنا روحيا. 

 . 11:  9كورونثوس  1و    27:  15رومية 

لصندوق, عن طريق العطايا التي كان المؤمنين بيسوع يدفعونها, لذلك كان هناك طرق عدة يضع بها الناس في ا

نساء تعوله باألموال بالطعام باإلهتمام بالمالبس........ وكان هناك من يعطون أموال بإستمرار  7كانت هناك 

   3 – 1:  8للصندوق حسب لوقا 

(َوَبْعُض 2ظًا َوُمَبشِّرًا ِبَمَلُكوِت اهلِل َوَكاَن ُيَراِفُقُه َتاَلِميُذُه ااِلْثَنا َعَشَر, )(َبْعَد ذِلَك َأَخَذ َيُجوُل ِفي ُكلِّ َمِديَنٍة َوَقْرَيٍة َواِع1) 

ْبَعَة ِليَِّة الَِّتي َطَرَد ِمْنَها َسالنَِّساِء اللََّواِتي ُكنَّ َقْد ُشِفيَن ِمْن َأْرَواٍح ِشرِّيَرٍة َوَأْمَراٍض, َوُهنَّ: َمْرَيُم اْلَمْعُروَفُة ِباْلَمْجَد

ِهنَّ. في بعض (َوُيَونَّا َزْوَجُة ُخوِزي َوِكيِل ِهيُروُدَس, َوُسوَسنَُّة, َوَغْيُرُهنَّ َكِثيَراٌت ِممَّْن ُكنَّ ُيَساِعْدَنُه ِبَأْمَواِل3َشَياِطيَن, )

 الترجمات تأتي كانوا بإستمرار يساعدون بإحتياجاتهم وبأموالهم في خدمة الرب.
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شفوا و لمسوا يد اهلل بسبب خدمة الرب يسوع لهم, لم يتركوه بل كانوا يتبعونه ويدفعون له  هذا باإلضافة إلى الذين

 من أموالهم وكانوا يطعموه لدرجة أن إنتقده الذين ال يحبونه بأنه أكول وشريب.

ه كان يعيش في النهاية الرب يسوع لم يكن فقيرا على األرض بل كان غنيا. ألنه كان يتمتع ببركات اهلل على حياته ألن

 بالكلمة.

 الكتاب يقول أن الرب إفتقر من أجلنا... , متى إفتقر الرب يسوع ؟

 َأْنُتْم ِبَفْقِرِه. َفَأْنُتْم َتْعِرُفوَن ِنْعَمَة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح: َفِمْن َأْجِلُكُم اْفَتَقَر, َوُهَو اْلَغِنيُّ ِلَكْي َتْغَتُنوا  9:  8كورونثوس  2

ب يسوع على الصليب لكي نغتني نحن بفقره, حينما قال إلهي إلهي لماذا تركتني , هنا يعوزه  شيء فهذا إفتقر الر

 فقر ,

ملحوظة هامة : في هذا الشاهد ال يتحدث عن الغنى الروحي بل المادي وهذا ما ينفيه الكثيرين اليوم ولكن هذا 

 الكتاب المقدس.

 يثبتوا أن الرب عاش فقيرا على األرض ؟ماذا عن الشواهد التي يستند عليها البعض ل

يستند الكثيرين اليوم على بعض الشواهد المأخوذة من وسط النص دون قراءة كل النص بأكمله ويقولون 

 ويتمسكون بشدة دون الدراية بأنهم لو قرأ أحدهم هذه الشواهد من النص سيكتشف عكس ما يقولوه :

 , : 58: 9, لوقا 20:  8رأسه  متى  الرب كان فقير ألنه قال ليس له أين يسند -

من يقرأ قبلها وبعدها سنجد الرب هنا كان يتكلم مع أحد الذين قالوا له أتبعك أينما تمضي ,فرد الرب بأنه كثير 

 التجول وغير مستقر, هل هو مستعد لذلك؟. أي هناك تحديات هل تقبل ذلك حينما تقول أتبعك أينما تمضي ؟.

 ه اآلية: إئتوني بدينار؟  :أخرون يستندون على هذ -

لم يكن هو المسؤل عن الصندوق بل يهوذا . مثل الملوك تماما , ال يمشون بالمال في جيوبهم وهذا ال يعني أنهم 

فقراء, بل ألن األموال في مسؤلية شخص أخر. وأيضا لكي يجيبهم من نفس أموالهم, سألوه ليجربوه : أنعطي 

 نار , أي من ما تمتلكوه سأجيبكم.الجزية لقيصر؟  فأجاب إئتوني بدي

 : 27 – 24:   17أخرون يستندون على هذه الحدث: أنه لم يكن لديه مال ليدفع الضرائب عن نفسه وعن بطرس  متى  -

وهذا ألنه لم يكن مستعدا لذلك ألنه مواطنا وال يجب المواطنين الضرائب بل األجانب فقط. وال يقاس الشخص باألموال 

ألنه ربما يدخر في أماكن أخرى مثل البنوك )الصيارفة في ذلك الوقت( . لم يكن المسؤول عن الصندوق التي في جيوبه 

 موجودا مع الرب بل كان بطرس فقط, وفي النهاية سددت إحتياجات الرب .

 وهذا ما سيفعله اهلل معنا إن رسى األمر أن يطعمنا بإرسال الغربان حاملة األطعمة أو من فم السمكة.!!!
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 : 30 – 7:  10أخرون يقولون أن الرب قال للشاب الغني أن يبيع كل ما له ويتبعه  مرقس  -

هنا يتكلم الرب عن التمسك بالمال بقلب اإلنسان وليس اإلمتالك.  هذا ال يعني أن الرب لم يقل له حرفيا ولكن األهم 

 ون كالشيء .هو الترك من القلب ما الفائدة لو ترك المال حرفيا ولكن ليس قلبيا. ستك

عندما يقول الرب لك أن تترك شيء هذا ألنه يريد أن يعطيك مائة ضعف وليس لكي يأخذه منك. حسب القانون الذي 

 . 38:  6يقول أعطي تعطى, لوقا 

الرب قال في نفس  األصحاح أن المؤمنين الذين سيستثمرون في ملكوت اهلل  سينالون مئة ضعف هنا على األرض  

 (ِإالَّ َوَيَناُل ِمَئَة ِضْعٍف اآلَن ِفي َهَذا الزََّماِن, َوِفي الزََّماِن اآلِتي اْلَحَياَة اأَلَبِديَّةَ 30وفي السماء:  )

يقول البعض أن الرب ينتقد األغنياء ويقول أنهم سوف لن يدخلون السماء ولكن من يقرأ اآلية التي تليها سيفهم أن 

 األبدية روحي سوف لن يدخل السماء :الرب يقول من يتكل ويعتمد على المال لينال 

(َفُدِهَش التَّاَلِميُذ ِلَهَذا اْلَكاَلِم. 24َما َأْصَعَب ُدُخوَل اأَلْغِنَياِء ِإَلى َمَلُكوِت اهلِل! )»(َفَتَطلََّع َيُسوُع َحْوَلُه َوَقاَل ِلَتاَلِميِذِه: 23)

(َفَأْسَهُل َأْن َيْدُخَل اْلَجَمُل 25ُدُخوَل اْلُمتَِّكِليَن َعَلى اْلَماِل ِإَلى َمَلُكوِت اهلِل! )َيا َبِنيَّ, َما َأْصَعَب »َفَعاَد َيُسوُع َيُقوُل َلُهْم: 

 «ِفي َثْقِب ِإْبَرٍة, ِمْن َأْن َيْدُخَل اْلَغِنيُّ ِإَلى َمَلُكوِت اهلِل

اهلل لهم, اهلل يهبنا كل في النهاية أحب أن أقول أن الكثيرون يعيشون كفقراء بإختيارهم ولكن هذه ليست مشيئة   

. اهلل يريد أن اإلنسان يمتلك المال, و ما ال يريده اهلل لإلنسان هو أن  17:  6تيموثاوس  1شيء بغنى للتمتع )لمسرتنا( 

يمتلكه المال )أي يسيطر عليه المال يسيطر على تفكيره وعلى دوافعه = الجشع( . من أكبر االسباب التي تؤخر العمل 

هي عدم وجود المال هذا أدى إلى موت الرؤى واألحالم التي وضعها الروح القدس في قلوب الكثير  في جسد المسيح

 . 13 – 10:  9كورونثوس  2من المؤمنين. وتسديد اإلحتياجات هذا يؤدي إلى تمجيد اهلل وشكره حسب 

(ِإْذ تْغَتُنوَن ِفي ُكلِّ 11َلُكْم ِبَذاَرُكْم َوُيَكثُِّرُه َوَيِزيُد َأْثَماَر ِبرُِّكْم ) (َوالَِّذي ُيَقدُِّم ِبَذارًا ِللزَّاِرِع, َوُخْبزًا ِلأَلْكِل, َسُيَقدُِّم10)

ُب, (َذِلَك أَلنَّ ِخْدَمَة اهلِل ِبَهِذِه اإِلَعاَنِة اَل َتُسدُّ َحاَجَة اْلِقدِّيِسيَن َوَحْس12َشْيٍء, أَلْجِل ُكلِّ َسَخاٍء َطْوِعيٍَّ ُيْنِتُج ِبَنا ُشْكرًا ِلله )

(َفِإنَّ اْلِقدِّيِسيَن, ِإْذ َيْخَتِبُروَن َهِذِه اْلِخْدَمَة, ُيَمجُِّدوَن اهلَل َعَلى َطاَعِتُكْم ِفي الشََّهاَدِة 13َبْل َتِفيُض ِبُشْكٍر َكِثيٍر ِللِه )

 إِلْنِجيِل اْلَمِسيِح َوَعَلى السََّخاِء الطَّْوِعيِّ ِفي ُمَشاَرَكِتُكْم َلُهْم َوِلْلَجِميعِ 
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 عيناي قد أبصرتا خالصك

َوِإَذا َماَلُك الرََّبَِّ َوَقَف ِبِهْم  9َوَكاَن ِفي ِتْلَك اْلُكوَرِة ُرَعاٌة ُمَتَبدَِّيَن َيْحُرُسوَن ِحَراَساِت اللََّْيِل َعَلى َرِعيََِّتِهْم   15 - 8:  2لو 

اَل َتَخاُفوا. َفَها َأَنا ُأَبشَُِّرُكْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُكوُن »َفَقاَل َلُهُم اْلَماَلُك:   10َوَمْجُد الرََّبَِّ َأَضاَء َحْوَلُهْم َفَخاُفوا َخْوفًا َعِظيمًا. 

ِطْفاًل َوَهِذِه َلُكُم اْلَعاَلَمُة: َتِجُدوَن   12َأنََُّه ُوِلَد َلُكُم اْلَيْوَم ِفي َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌَِّص ُهَو اْلَمِسيُح الرََّبَُّ.   11ِلَجِميِع الشََّْعِب: 

اْلَمْجُد » 14َوَظَهَر َبْغَتًة َمَع اْلَماَلِك ُجْمُهوٌر ِمَن اْلُجْنِد السَََّماِويَِّ ُمَسبَِِّحيَن اهلَل َوَقاِئِليَن:   13«. ُمَقمََّطًا ُمْضَجعًا ِفي ِمْذَودٍ 

ا َمَضْت َعْنُهُم اْلَماَلِئَكُة ِإَلى السَََّماِء َقاَل الرََُّعاُة َوَلمََّ  15«.ِللََِّه ِفي اأَلَعاِلي َوَعَلى اأَلْرِض السََّاَلُم َوِبالنََّاِس اْلَمَسرََُّة

 «ِلَنْذَهِب اآلَن ِإَلى َبْيِت َلْحٍم َوَنْنُظْر َهَذا اأَلْمَر اْلَواِقَع الََِّذي َأْعَلَمَنا ِبِه الرََّبَُّ»َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: 

يث قال: أبشركم بفرح ووصفه بأنه "عظيم" يكون حينما تكلم المالك عن يسوع في ميالده هو رسالة لنا جميعا, ح

لجميع الشعب...ولكننا ال نرى وقتها أن جميع الشعب فرح بيسوع في الحال إال قليلون, الذين عرفوا بوالدتة ولكن ليس 

سنة من هذه اللحظة ألن يسوع بدأ  30فرح كامل ألنهم عرفوا عنه ولكن الخالص لم يتم بعد...بل فرحوا بعد 

 َوَفِرَح ُكلَُّ اْلَجْمِع ِبَجِميِع اأَلْعَماِل اْلَمِجيَدِة اْلَكاِئَنِة ِمْنُه. 17:  13ففرحوا لو خدمته...

وحدث بعد هذا الكالم لدى الرعاة, أنه كان هتاف من أعداد كبيرة من المالئكة يهتف قائال: المجد هلل في األعالي  

 وعلى األرض السالم وبالناس المسرة ....

عبري: يعني الحرية والحماية والشفاء الجسدي من األمراض والتسديد لإلحتياجات بفيض ووفرة والسالم السالم في ال 

 الداخلي والسالم مع األشخاص.

 المسرة في اليوناني: ليست الفرح العادي, بل هي الفرح اإلنتصاري, والفرح الظافر والتهليل الذي بسبب النصرة. 

الد يسوع ويقل وينتهي وكأنه طفل ولد والكل فرح وبدأ يهنيء الناس وبعدها وهذا ليس لفترة واحدة في أيام مي 

تركوا المكان وإنتهى األمر..بل هو بدأ على األرض بمجيء يسوع ومستمر...فهذا ليس حدث ميالد يسوع سبب 

ذا الفرحة, بل هو مجيء يسوع على األرض...ومستمر. المخلص والخالص. فهو لم يكن طفل عادي,من حدث معه ه

 في ميالده...أن السماء تتحرك وتتكلم عنه بهذه الصورة. مبارك إسم يسوع.

 ولكننا لماذا ال نرى السالم في وسط الناس وال المسرة في حياتهم بهذه المعاني....لماذا؟  

السبب وقتها, حيث منهم من قبل يسوع بفرح ومنهم من رفض يسوع, وهذا ألنهم كانوا ينتظرون خالص الرب 

مختلفة, وليس ملك يسوع أوال على قلوبهم, ألنهم أمنوا بما سيحدث بعد هذا ولم يؤمنوا بما يحدث اآلن  بطريقة

  وفقدوا ملك يسوع على القلوب أوال...ألن التسلسل السليم هو:

ان وليس . أوال ُملك يسوع على اإلنسان وهو ينتج عنه الميالد الثاني...بإعالن واإلعتراف بربوبيته وسيادته على اإلنس1

 ... وهذه في فترة الكنيسة اآلن.9:  10اإلعتراف بالخطيئة, بل حينما يعترف الشخص بيسوع رب على حياته, رو 
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على ظروفهم وعلى حياتهم صحتهم وأموالهم ومشيئة  17:  5. ثم ُملك المؤمنين به في حياتهم على األرض رو 2 

ة وليست تعاسة ... اإلنتصار في كل الدوائر الشخصية, اهلل في السماء تتكون في حياتهم على األرض حياة روع

 وبهذا يفرغ الشخص إلعطاء الوقت لنشر اإلنجيل بالكلمة في حياة اآلخرين, وهذا الُملك في فترة الكنيسة اآلن.

 7 - 4:  20. ثم ُملك يسوع على األرض مع المؤمنين الذين قاموا القيامة األولى يملكون معه في الملك األلفي...رؤ 3 

 وهذا بعد فترة الكنيسة...لم يحدث بعد...وسيحدث بعد القيامة األولى.

لقد فقد شعب إسرائيل وقتها ولآلن فترة الكنيسة التي هي "ُملك يسوع على القلوب" وهذا الملك ينتج عنه أن الذين  

, صار يسوع بدال من أن ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في هذه الحياة بالرب يسوع. وبسبب عدم فهم هذا

 .33 - 30:  9يكون خالصا صار عثرة رو 

 ولهذا ال يذوقون السالم وال المسرة وال الفرح. 

 لكن ماذا عن المؤمنين الحالين في هذا الزمن؟  

الذين جعلوا الرب يسوع ملك على حياتهم وحياتهن... لألسف كثيرون من الذين ملك على حياتهم يسوع وولدوا من 

 ثيرون منهم ال يذوقون هذا السالم والفرح في حياتهم.اهلل, ك

السبب: ألنهم ال يعرفون بتفاصيل ما حدث في مجيء يسوع, وبالتالي ال يعيشون هذه األخبار السارة...التي قال عنها  

 بشارة مسرة مفرحة. المالك عنها 

 مفترض أن يكون يسوع سبب سالم وفرح هنا على األرض ولكن ليس الكل فرح.

 ل أنت من هؤالء؟ الغير فرحين اللذين ال يعيشون السالم والفرح؟؟ هل قبلت يسوع والزلت لم تذق هذا؟ه 

 الحل أن تعرف وتفهم وتصدق أن يسوع جاء لكي يكون هناك سالم على األرض,

نعم من يفهم ويصدق هذا الحق الكتابي من الكلمة تجاه هذا األمر, سيذوق هذا السالم والفرح في حياته 

 شخصية.ال

 ومن يؤمن أن يسوع جاء لكي يكون للمؤمنين به سالم بمعانيه تجاه صحتهم ومادياتهم وحمايتهم وسالمتهم 

ايضا جاء يسوع لكي يكون للمؤمنين به مسرة هنا على األرض وليس التعاسة وليس الهزيمة, من سيؤمنون بهذا 

لدى الناس هنا على األرض وليس حينما نذهب الحق, سيذوقون هذا في حياتهم الشخصية هنا على األرض حيث هو 

 للسماء.

 إنتبه لم يقل في السماء...قال على األرض السالم ولدى الناس المسرة....هذا يعني أنه هنا واآلن.  
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أود أن تفهم سرا روحيا, سيساعدك أن تذوق هذا الخالص وهذا الفرح وهذا المجد وهذه المسرة التي بدأت بمجيء  

 يسوع:

يسوع لم يولد ويأتي للعالم لكي يحضر لك الخالص, بل هو الخالص ذاته...لم يأتي لكي يحضر النور بل هو إن الرب 

ُنوَر ِإْعاَلٍن  32الََِّذي َأْعَدْدَتُه ُقدََّاَم َوْجِه َجِميِع الشَُُّعوِب.  31أَلنََّ َعْيَنيََّ َقْد َأْبَصَرَتا َخاَلَصَك  32 - 30:  2النور ذاته... لو 

 «َوَمْجدًا ِلَشْعِبَك ِإْسَراِئيَل ِلأُلَمِم

 لهذا الخالص شيء طبيعي والنور شيء طبيعي ألن المصدر صار فيك.

أنا هو القيامة والحياة ... ألنه هو القيامة والحياة لهذا  45:  11لم يأتي لكي يقيم الموتى بل هو القيامة ... يو  

عي والحياة اإللهية شيء طبيعي ألن المصدري صار سيقيم الموتى وسيعطي الحياة...فستصير القيامة شيء طبي

 فيك.

 وما الفرق أن يحضر الخالص وأن يكون هو ذاته الخالص؟ 

الفرق تمام مثلما إثنان يرتبطان ببعض بهدف أن ينتفع بماله أو ليشبع أمر ما, وبين أنك تعرفه كشخص وهو الشبع 

 صرتم واحدا. وهو كل شيء فيه, وسيأتي هذا ويضاف لك كشيء طبيعي ألنكم

فمن يقبل يسوع في حياته "كشخص" وليس "كعملية الخالص" ويفصلها عن يسوع...سيعتقد أن الخالص هو لكي  

  يذهب السماء في األبدية وليس له أي عمل أرضي.

وستجد هؤالء )الذين يفصلون الخالص عن يسوع( يحاربون من يؤمنون بحقوقهم في المسيح هنا على 

 وعلى األرض السالم وبالناس المسرة. 18 - 15:  2ء اآلية المذكورة سابقا في لو األرض...وأذكر هؤال

فسيحاربون هذا ألنهم فصلوا الخالص عن الشخص...الخالص فقط هو عملية هو نتيجة بالنسبة لهم, ولكن  

  عد.الشخص هو ذات اهلل وهو يسوع. التفكير الكتابي الصحيح أنك في قبولك ليسوع, أنت ال ينقصك شيء ب

يسوع المسيح هو الخالص...أنت أخذت الخالص أي أخذت يسوع أي أخذت كل شيء سماوي كل روعة ومجد وكل 

 القوة اإللهية في روحك....هللويا.

ولهذا من يعرف ويفهم حقيقة أن "يسوع هو الخالص" وليس فقط الُمَخِلص, بل يسوع هو اهلل الظاهر في الجسد  

 في المسيح...هو الخالص هو مكان لهذا يقول 

ومن قبل يسوع كرب على حياته, قد أخذ الحياة اإللهية في روحه في الميالد الجديد, ومن يعرف ويفهم ويستنير في 

 هذا ويكون في عالقة مع الروح القدس وإمتأل به وصار يسكنه, بهذا سيحيا الروعة والمجد هنا على األرض.
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اهلل اعطى لنا إبنه....كيف ال يهبنا معه كل شيء...فسترى  لقد اخذت شخصا وليس نتيجة خالص بل شخصا حقيقيا

ْبِنِه, َبْل ٱهلُل َمَعَنا, َفَمْن َعَلْيَنا؟ َالََِّذي َلْم ُيْشِفْق َعَلى ٱَفَماَذا َنُقوُل ِلَهَذا؟ ِإْن َكاَن   31:  8األمر تلقائي....نتيجة حتمية....رو 

 َهُبَنا َأْيًضا َمَعُه ُكلََّ َشْيٍء؟َبَذَلُه ِلَأْجِلَنا َأْجَمِعيَن, َكْيَف َلا َي

أقصد حينما تتعامل مع الرب يسوع كخالص وأنك ولدت من اهلل وممتليء من الروح, ستفهم محبة اهلل شخصيا,  

في اآلية السابقة, أي أن يسوع هو كشف القناع  32 - 30:  2وستستنير بها وهذا معنى كلمة "نور إعالن لألمم" لو 

 ص اهلل للبشر.عن روعة ومحبة وخال

واآلن, لو لم تقبل يسوع كرب على حياتك...مهما تكلمت عنه لآلخرين مهما رنمت له لكنك لم تخلص بعد كمن  

يحكي ويتغنى للفلك أيام نوح ولكن لم يدخله سيهلك...ولكنك لو أعلنت أن يسوع رب على حياتك وليس إعتراف 

لمة الصحيح أي أنه سيخلقك من جديد وتنال الحياة اإللهية بخطاياك, بل أعلنت ليسوع رب على حياتك بمفهوم الك

 وتصير شخصا آخرا, بهذا أنت تكون خلصت.

ولو كنت قد أخذت هذه الخطوة, أنك ولدت من اهلل, يجب أن تفهم أنك أخذت شيء متكامل يسوع هو الخالص وهو  

تك وهو يجعلك في سالم وفيض المخلص وهو المحرر وهو الشافي وهو الحامي لك وهو الذي يسدد كل إحتياجا

 الوفرة.

المجد هلل في األعالي....صار على األرض وهو السالم بمعانيه والمسرة بمعانيها....هذا صار فيك بعد قبولك  

ليسوع...ولكي تعيشه إعرف شخص يسوع من الكلمة ألنه هو الكلمة....إعرف الكلمة الذي هو يسوع. وعشها 

 بر. بدون يأس.وستحصد الكلمة حينما تزرعها بص

 ال تسمح بأن يكون هذا األمر قديم بل استمر في الفرح به وأن تعيد به وتفكر فيه دائما.
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 أباد الموت وأنار الحياة والخلود

كم أقشعر وأنسكب عابدا الرب الروح بكثرة كلما أتأمل وأحضر لذهني القوة اإللهية التي تمت في الخالص. مبارك 

 إسم يسوع.

 ناك أبعاد تكشفها كلمة اهلل عن ما حدث حيث يقول الكتاب:هذا ألن ه

ُلوَد ِبَواِسَطِة َوِإنَََّما ُأْظِهَرِت اآلَن ِبُظُهوِر ُمَخلَِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح, الََِّذي َأْبَطَل اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة َواْلُخ 10:  1تي  2

 اإِلْنِجيِل.

 مرض مميت مثال السرطان...هذا يعتبر هزم المرض بالدواء.حينما تتأمل في شخص قد إنتصر على  

حينما يكون شخصا في حالة صحية خطيرة ويقوم األطباء بإنعاشه...هذا خرج منتصرا على الموت الذي كان على 

 أعتابه.

 ف ضخم.ولكن حينما تنظر لشخص الرب يسوع...الذي أباد الموت وأتى بالحياة اإللهية )الخالدة( للنور...ستجد إختال 

 فيسوع لم ينتصر فقط على الموت, بل أباده. نعم أوقفه وأبطله.

 فهو أنهاه وأعطى نوع جديد من الحياة الغير قابلة للكسر والفناء...وهي حياة اهلل "زوي" . 

 . 14:  20لم ينتهي الموت من األرض, سينتهي بإلقاء الموت في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت حسب رؤ 

وع أنهى الموت لمن سيقبل اإلنجيل...نعم فمفعول الموت ال يعمل في من يقبل يسوع مخلصا شخصيا في ولكن يس

 حياته.

 كيف دخل الموت؟  

دخل الموت للعالم بدخول الخطيئة في الحقيقة الموت هو طبيقعة وطريقة إبليس ومفعول إبليس على األرض حينما 

َدَخَلِت اْلَخِطيََُّة ِإَلى اْلَعاَلِم َوِباْلَخِطيََِّة  ْن َأْجِل َذِلَك َكَأنَََّما ِبِإْنَساٍن َواِحدٍ ِم 12:  5سمح له آدم بالدخول بالخطيئة...رو 

  اْلَمْوُت ِإَلى َجِميِع النََّاِس ِإْذ َأْخَطَأ اْلَجِميُع. اْجَتاَز َوَهَكَذا اْلَمْوُت

للعالم. وتفشى في البشرية. إجتاز الموت إلى جميع عندما أخطأ آدم األول, أدخل الخطيئة للعالم, وبالتالي دخل الموت  

  الناس. لذلك كان الحل في تسجد إنسان يبيد الموت. يسوع المسيح.

حينما ولد يسوع ميالده الجسدي كإنسان, لم يجتاز الموت ليسوع رغم تجسده كإنسان...ألنه مولود بالروح وليس من  

 .35:  1زرع رجل لوقا 
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المستحيل أن يجتاز الموت في يسوع ألنه لم يفعل خطيئة. لكن يسوع سمح للموت  وبعد تجسد يسوع, كان من 

ليس إلبليس شيء في يسوع...لهذا كان من الحتمي أن يعلن يسوع أمام تالميذه... "أنه  30:  14بكلماته حسب يو 

 ويلمسه. سيموت" ويسمح بالموت في حياته ويسلم نفسه لكي يموت...وإال لن يستطيع أن يجتاز الموت له

ِإْذ ُكْنُت َمَعُكْم ُكلََّ َيْوٍم ِفي اْلَهْيَكِل َلْم َتُمدَُّوا َعَليََّ اأَلَياِدَي. َوَلِكنََّ َهِذِه  53:  22لهذا دعاها ساعة الظلمة لو 

 «.َساَعُتُكْم َوُسْلَطاُن الظَُّْلَمةِ 

 وفعل هذا ألجل البشر.

  الموت أنواع:  

 12 - 1 : 2موت روحي: اإلنفصال عن اهلل...أف  -

 11:  8و    12:  6موت جسدي: وهو موت الجسد أي الجسد لم يعد فيه الروح. الجسد المائت )أي قابل للموت( رو  -

:  1تس  2موت أبدي: قضاء األبدية بعيدا عن اهلل حضوره ومجده المستعلن, وفي البحيرة المتقدة بالنار والكبريت... -

 .14:  20رؤ  9

 أباد الموت   

أبادها...أباد الموت بكل أنواعه. بعد أن  يسوع كل هذه األنواع من الموت بعد أن ذاقها وإنتصر عليها....بل لقد هزم

َوُجِعَل َمَع اأَلْشَراِر َقْبُرُه َوَمَع َغِنيٍَّ ِعْنَد  9:  53عبر في الموت, وقام منتصرا ناهيا للموت...كل أنواعه, حيث قال إش 

 َيْعَمْل ُظْلمًا َوَلْم َيُكْن ِفي َفِمِه ِغشَّ.َمْوِتِه. َعَلى َأنََُّه َلْم 

 ففكلمة موته تأتي بالجمع في العبري...فيسوع مات أكثر من موت.

 وهو لم يكن محتاجا لهذا لذاته, ولكن من أجلنا نحن مات كل أنواع الموت: لقد ذاق يسوع الموت من أجلنا  

ِإيِلي ِإيِلي َلَما »السََّاَعِة التََّاِسَعِة َصَرَخ َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيٍم َقاِئاًل:  َوَنْحوَ  46:  27اإلنفصال عن اهلل.. مت  موت روحي: -

 )َأْي: ِإَلِهي ِإَلِهي ِلَماَذا َتَرْكَتِني؟(« َشَبْقَتِني

....هذا فقط ما ينتبه له الناس, 50:  27وهو موت الجسد ....وهذا ذاقه يسوع أيضا من أجلنا....مت  موت جسدي: -

قط ما يعتقد المؤمنين أن يسوع ذاقه وهذا بسبب عدم تعلمهم للحق كالما أو بسبب خوفهم من عدم فهم وهذا ف

الالهوت, وكيف حدث الموت الروحي والموت األبدي, فيخافون من اإللفتات لهذا. ولكن هذا حقيقة. لهذا ستنحني له 

 كل ركبة ممن في السماء وعلى األرض و تحت األرض.
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 - 9 :  4أف  وذاق الهاوية وبعد هذا إنتصر على إبليس وكل مملكته وجردهم  يسوع للهاوية ذهب  موت أبدي: -

َالََِّذي َنَزَل ُهَو الََِّذي َصِعَد َأْيضًا َفْوَق  10َوَأمََّا َأنََُّه َصِعَد, َفَما ُهَو ِإالََّ ِإنََُّه َنَزَل َأْيضًا َأوََّاًل ِإَلى َأْقَساِم اأَلْرِض السَُّْفَلى.  10

 يِع السَََّماَواِت, ِلَكْي َيْمَلَأ اْلُكلََّ.َجِم

ايََّاُه  ِإْذ َمَحا الصََّكََّ الََِّذي َعَلْيَنا ِفي اْلَفَراِئِض, الََِّذي َكاَن ِضّدًا َلَنا, َوَقْد َرَفَعُه ِمَن اْلَوَسِط ُمَسمَِّرًا 14 :  2كو 

 ُهْم ِجَهارًا, َظاِفرًا ِبِهْم ِفيِه.ِإْذ َجرَََّد الرََِّياَساِت َوالسََّاَلِطيَن اْشَهرَ  15ِبالصََِّليِب,

َعرََّْفَتِني ُسُبَل اْلَحَياِة َوَسَتْمأُلِني   28 أَلنَََّك َلْن َتْتُرَك َنْفِسي ِفي اْلَهاِوَيِة َواَل َتَدَع ُقدَُّوَسَك َيَرى َفَسادًا. 32 - 27:   2أع  

وُغ َأْن ُيَقاَل َلُكْم ِجَهارًا َعْن َرِئيِس اآلَباِء َداُوَد ِإنََُّه َماَت َوُدِفَن َوَقْبُرُه ِعْنَدَنا َأيََُّها الرََِّجاُل اإِلْخَوُة َيُس  29 ُسُرورًا َمَع َوْجِهَك.

ْلَجَسِد ِلَيْجِلَس َعَلى َفِإْذ َكاَن َنِبّيًا َوَعِلَم َأنََّ اهلَل َحَلَف َلُه ِبَقَسٍم َأنََُّه ِمْن َثَمَرِة ُصْلِبِه ُيِقيُم اْلَمِسيَح َحَسَب ا  30َحتََّى َهَذا اْلَيْوِم.

َفَيُسوُع   32ادًا.َسَبَق َفَرَأى َوَتَكلَََّم َعْن ِقَياَمِة اْلَمِسيِح َأنََُّه َلْم ُتْتَرْك َنْفُسُه ِفي اْلَهاِوَيِة َواَل َرَأى َجَسُدُه َفَس  31ُكْرِسيَِِّه

 َهَذا َأَقاَمُه اهلُل َوَنْحُن َجِميعًا ُشُهوٌد ِلَذِلَك.

 له سلطان الموت. كان لحياة والال فناء )الخلود( فلم يعد للموت مفعوال على اإلنسان وال إلبليس الذيأتى يسوع با 

ِباْلَمْوِت َذاَك الََِّذي  ُيِبيدَ  َفِإْذ َقْد َتَشاَرَك اأَلْواَلُد ِفي اللََّْحِم َوالدََِّم اْشَتَرَك ُهَو )يسوع( َأْيضًا َكَذِلَك ِفيِهَما, ِلَكيْ   14 : 2عب 

 َوُيْعِتَق ُأوَلِئَك الََِّذيَن َخْوفًا ِمَن اْلَمْوِت َكاُنوا َجِميعًا ُكلََّ َحَياِتِهْم َتْحَت اْلُعُبوِديََِّة. 15ُه ُسْلَطاُن اْلَمْوِت, َأْي ِإْبِليَس, َل

د عبر فيه لقد عبر يسوع في الموت ... فلقد أباد الموت بالموت....كيف؟ بالقيامة من الموت بعد أن مات... هللويا. لق 

 وهزمه وأباده وقام منتصرا عليه. وأباده....أنهاه.

 أباد يسوع الموت. 10:  1تي  2الحظ في 

 إبليس. -أباد يسوع من له سلطان الموت  14:  2وفي عب 

 أباد الفعل والفاعل. هللويا.

  ولقد أعتق الرب يسوع كل من يخاف من إبليس ومن أدواته "الموت". 

 هو الطريقة الشريرة الشيطانية إلستعباد الناس تحت أيدي إبليس. حيث أن الخوف منه كان

لماذا كانت الناس تخاف من الموت؟ ألن إبليس كان سيدا ولم يكن قد ُهِزم بعد في القديم )أي قبل يسوع(. ولكنه قد  

 ْم ِجَهارًا, َظاِفرًا ِبِهْم ِفيِه.ِإْذ َجرَََّد الرََِّياَساِت َوالسََّاَلِطيَن اْشَهَرهُ  15:  2ُهِزم على أيدي الرب يسوع...كو 

لقد أتى الرب يسوع بالحياة وهذا هو الخلود أي الال إنهيار الال فناء الال هزيمة...أي القوة الصمود الغلبة اإلنتصار  

الدائم. هذا ليس في السماء, ال إحتياج لهذا في السماء...بل هنا على األرض. وهذا قد تم أنار الحياةوالخلود...أي 

 أظهرها للعلن. فكلمة أنار تأتي إعالن خارجي. إظهار شيء موجود.
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 بموته وقيامته.  كيف أنار يسوع الحياة والخلود؟    

 بقبول اإلنجيل.  كيف تذوق هذه الحياة والخلود؟   

 اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة َواْلُخُلوَد ِبَواِسَطِة اإِلْنِجيلِ  َوِإنَََّما ُأْظِهَرِت اآلَن ِبُظُهوِر ُمَخلَِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح, الََِّذي َأْبَطَل 10:  1تي  2

 باإلنجيل.

أي حينما تقبل يسوع مخلص شخصي على حياتك ستذوق كل ما فعله يسوع. ستولد من اهلل وستصير الحياة اإللهية 

 زوي فيك. في روحك.

روحك, عليك أن تعرف أنها فيك اآلن, وأن تعرف وإن كنت قد قبلته وولدت من اهلل وآخذت هذه الحياة اإللهية في  

َوَهِذِه ِهَي الشَََّهاَدُة: َأنََّ اهلَل َأْعَطاَنا َحَياًة َأَبِديًََّة, َوَهِذِه اْلَحَياُة ِهَي ِفي   11:  5يو  1كيف تسلك بها. لهذا يقول يوحنا: 

َكَتْبُت َهَذا ِإَلْيُكْم َأْنُتُم اْلُمْؤِمِنيَن ِباْسِم اْبِن  13اْبُن اهلِل َفَلْيَسْت َلُه اْلَحَياُة.  َمْن َلُه ااِلْبُن َفَلُه اْلَحَياُة, َوَمْن َلْيَس َلُه 12اْبِنِه. 

 اهلِل ِلَكْي َتْعَلُموا َأنََّ َلُكْم َحَياًة َأَبِديًََّة, َوِلَكْي ُتْؤِمُنوا ِباْسِم اْبِن اهلِل.

ُقْدَرَتُه اإِلَلِهيَََّة َقْد َوَهَبْت َلَنا ُكلََّ َما ُهَو ِلْلَحَياِة َوالتََّْقَوى, ِبَمْعِرَفِة  َكَما َأنََّ  3:  1بط  2وأيضا كما قال بطرس الرسول: 

َء الطََِّبيَعِة اللَََّذْيِن ِبِهَما َقْد َوَهَب َلَنا اْلَمَواِعيَد اْلُعْظَمى َوالثََِّميَنَة ِلَكْي َتِصيُروا ِبَها ُشَرَكا 4 الََِّذي َدَعاَنا ِباْلَمْجِد َواْلَفِضيَلِة,

 اإِلَلِهيََِّة, َهاِرِبيَن ِمَن اْلَفَساِد الََِّذي ِفي اْلَعاَلِم ِبالشََّْهَوِة.

 نتيجة الحياة اإللهية زوي والخلود   

ليس للموت تأثير عليك اآلن, ليس للحزن أو الدمار تأثير عليك اآلن, ليس للفشل أو المرض تأثير عليك اآلن, ليس له قوة 

 وع. فبعد قبول اإلنسان ليسوع سيتمتع بالقيامة في كل الزوايا, وهنا على األرض:فلقد أباده يس

ِإذًا ِإْن َكاَن َأَحٌد ِفي  17:  5كو  2و  16:  3وهي حياة اهلل في روحك.. يو  حياة لروح اإلنسان )عكس الموت الروحي(: -

 ْد َمَضْت. ُهَوَذا اْلُكلَُّ َقْد َصاَر َجِديدًا.اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة. اأَلْشَياُء اْلَعِتيَقُة َق

َوِإْن َكاَن ُروُح الََِّذي َأَقاَم َيُسوَع ِمَن اأَلْمَواِت َساِكنًا ِفيُكْم 11:  8رو  حياة لجسد اإلنسان )عكس الموت الجسدي(: - 

 َة َأْيضًا ِبُروِحِه السََّاِكِن ِفيُكْم.َفالََِّذي َأَقاَم اْلَمِسيَح ِمَن اأَلْمَواِت َسُيْحِيي َأْجَساَدُكُم اْلَماِئَت

الروح يعطي حياة لجسدك فيشفيه ويعطيه حياة فال مفعول للموت والمرض في جسدك, وتعيش في صحة إلهية, 

وفيما بعد ستنال جسدا غير قابل للموت في مجيء يسوع, حيث مؤجل هذا الجسد )آخر عدو يهزم( حتى تستطيع أن 

خرين...حيث أن هذا الجسد ليس لهذا الزمن ولو ناله المؤمنين اآلن, لن يبقوا في األرض تكون على األرض لتكرز لآل

 ولن يشهدوا لباقية البشر بهذا اإلنجيل الذي يحتاجونه...للمزيد في هذه النقطة: إستمع لعظات: الرياضة الروحية
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يك, فمن ينال فيض النعمة والعطية بأن أيضا ليس للفشل أو الهزيمة أو الحزن أو المعاناة من فساد العالم سلطان عل

 .17:  5تكون بر اهلل سيسود في هذه الحياة الحاضرة على حياته وظروفه ومادياته رو 

 مسكن اهلل مع اإلنسان لألبد. 3 - 1 : 21رؤ  حياة مع اهلل في األبدية )عكس الموت األبدي(: - 

 لرائع اآلن في قلبك. وتولد منه اآلن بهذه الحياة النتصرة.إن لم تكن قد قبلت يسوع إضغط هنا لتستمتع بهذا اإلله ا 

 قبلت يسوع, إدرس عن حياة اهلل "زوي" فتعرف كيف تسلك بها. وإن كنت قد 
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 نظرة صحيحة للصليب والقيامة

 كيف يجب أن تنظر للصليب؟

ع األالم وعيد القيامة...وجدت كثيرين هكذا تأملت في طريقة تفكير الكثيرين وهم يتعاملون مع ما يسمونه بإسبو

يحزنون وكثيرون يسمونها في مصر ذكرى للموت )مثل إقامة ذكرى سنوية لألموات كل عام حيث إعتاد البعض في 

 مصر أن يحيوا ذكرى أربعين بعد الوفاة مباشرة وذكرى سنوية كل سنة ألقاربهم األموات(.

ر به يسوع من أالم وجلد وإضظهادات وإفتراءات وضيق نفسي بال شك تتحرك مشاعر أي شخص سوي نفسيا لما عب

وترك وخيانة وكثير من األالم التي حدثت له وفيه. ولكن هذا ليس قصد اهلل وفكر اهلل أن ننظر هكذا. ال تعش 

 بطريقتك عش كما يريدك هو أن تعيش.

 ولكن لماذا ال ننتبه لكلمات الرب يسوع شخصيا )صاحب الشأن( :

َحْقِل, ِفيَما ُهْم َيُسوُقوَنُه )ِإَلى الصََّْلِب(, َأْمَسُكوا َرُجاًل ِمَن اْلَقْيَرَواِن اْسُمُه ِسْمَعاُن, َكاَن َراِجعًا ِمَن اْلَو 26:  23لو 

ُكنََّ ُيَوْلِوْلَن َوَيْنُدْبَنُه  (َوَقْد َتِبَعُه َجْمٌع َكِبيٌر ِمَن الشََّْعِب َوِمْن ِنَساءٍ 27َوَوَضُعوا َعَلْيِه الصََِّليَب ِلَيْحِمَلُه َخْلَف َيُسوَع )

(َفَها ِإنََّ 29) َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَم, اَل َتْبِكيَن َعَليَِّ, َبِل اْبِكيَن َعَلى َأْنُفِسُكنََّ َوَعَلى َأْواَلِدُكنََّ »(َفاْلَتَفَت ِإَلْيِهنََّ َيُسوُع, َوَقاَل: 28)

(ِعْنَدِئٍذ َيُقوُلوَن 30ِلْلَعَواِقِر اللَََّواِتي َما َحَمَلْت ُبُطوُنُهنََّ َواَل َأْرَضَعْت َأْثَداُؤُهنََّ ) َأيََّامًا َسَتْأِتي ِفيَها َيُقوُل النََّاُس: ُطوَبى

 ِبِس؟(َفِإْن َكاُنوا َقْد َفَعُلوا َهَذا ِباْلُغْصِن اأَلْخَضِر, َفَماَذا َيْجِري ِلْلَيا31ِلْلِجَباِل: اْسُقِطي َعَلْيَنا, َوِللتَِّاَلِل: َغطَِّيَنا )

 

كيف كان ينظر الرب يسوع لمن يبكون؟ قائال ال أحتاج لهذا البكاء فإن إتجاه بكائكم خطأ. ألنهم رفضوا 

 33 - 31:  9يسوع...فبدال من أن يكون الرب يسوع مخلصا لهم هم إختاروا أن يكون حجر عثرة رو 

يسوع بها إسترسال وذكرى وفاة وحزن  أن طريقة كالم التالميذ عن أالم الرب وعندما تدرس أعمال الرسل لن تجد 

وشجب رغم أنهم عاصروا هذه األحداث ويعرفونها أفضل منا جميعا وليس في أفالم تمثيلية بل عاصروها وكانت 

  موضوع الساعة وقصة هذا الزمان.

 

نيا بقوله إبكوا ما يجب أن ننظر له الفائدة والعائد علينا وليس األالم كدراما محزنة ومؤسفة. وهذا ما قاله يسوع ضم

َأمََّا ِإْسَراِئيُل, َوَقْد َكاُنوا َيْسَعْوَن  31 : 9على أنفسكم وعلى أوالدكم...ألنهم لن يستفيدوا من موتي وقيامتي...رو 

ْعَيُهْم َلْم َيُكْن َعَلى َأَساِس (َوأَليَِّ َسَبٍب؟ أَلنََّ َس32َوَراَء َشِريَعٍة َتْهِدُف ِإَلى اْلِبرَِّ, َفَقْد َفَشُلوا َحتََّى ِفي ُبُلوِغ الشََِّريَعِة )

َها َأَنا َواِضٌع ِفي ِصْهَيْوَن »(َكَما ُكِتَب: 33اإِليَماِن, َبْل َكاَن َوَكَأنََّ اأَلْمَر َقاِئٌم َعَلى اأَلْعَماِل. َفَقْد َتَعثََُّروا ِبَحَجِر اْلَعْثَرِة )

 «.َيِخيُب َحَجَر َعْثَرٍة َوَصْخَرَة ُسُقوٍط. َوَمْن ُيْؤِمُن ِبِه اَل
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 وقد يقول أحدهم "لقد حزن يسوع نفسه قبل الصليب."

نعم حزن يسوع ولكن السبب الذي أحزن يسوع شخصيا هو ترك اآلب له وليس أالم الصليب. كان يعلم أن هناك وقت 

 سيتركه اآلب الذي هو دائما في حضنه ويحيا به.

 لمة اهلل التي تدعونا أن نفكر في ما هو صحيح.قد يأخذ هذا األمر صعوبة في إستيعابه ولكن هذه هي حقيقة ك

والعجيب أنك ترى من يحزنون معتقدين أنهم يشاركون أالم الرب ال يفهمون ما حدث من أجلهم ويتجاهلون أن الرب 

شخصيا قال لن يستطيع أحد أن يذوق هذه األالم التي سأعبر بها ولكنكم ستذوقونها بالنيابة...حيث سأموت بدال 

 ا ستكونون أنتم أمواتا وسأقوم وستقومون أنتم معي.عنكم وشرعي

« َأْنُتَما اَل َتْدِرَياِن َما َتْطُلَباِن! َأَتْقِدَراِن َأْن َتْشَرَبا اْلَكْأَس الََِّتي َسَأْشَرُبَها؟»َفَأَجاَب َيُسوُع َقاِئاًل ِلَيْعُقوَب َوُيوَحنََّا:  22:  20مت 

َكْأِسي َسْوَف َتْشَرَباِن. َأمََّا اْلُجُلوُس َعْن َيِميِني َوَعْن َيَساِري, َفَلْيَس ِلي َأْن َأْمَنَحُه »اَل َلُهَما: (َفَق23َنَعْم, َنْقِدُر! )»َأَجاَباُه: 

 «ِإالََّ ِللََِّذيَن َأَعدََُّه َأِبي َلُهْم! 

َداَم َواِحٌد َقْد َماَت ِعَوضًا َعِن اْلَجِميِع, َفَمْعَنى َذِلَك َأنََّ  َفِإنََّ َمَحبَََّة اْلَمِسيِح ُتَسْيِطُر َعَلْيَنا, َوَقْد َحَكْمَنا ِبَهَذا: َما14 : 5كو  2

  اْلَجِميَع َماُتوا

 هذا السبب ألنه قال كأسي ستشربون...ولكنهم لم يصلبوا معه حرفيا ولكن شرعيا.

م بل سيكون من ولكن ما أريد أن ألفت إنتباهك له هو جملة "أنتما ال تدريان ما تطلبان". أي هذا ليس مستطاع لك

 خاللي شرعيا. بموتي أنا وليس أنتم من سيشربون الكأس.

الكتاب يوضح أنه ال داعي لحالة الوفاة هذه التي يعيشها البعض والبكاء والتأمل في الصليب من زاوية األالم هذا 

ام لكان قال نفس ليس رد الفعل الذي يتوقعه اهلل منا ناحية الصليب...لو كان الرب يسوع في وسطنا في هذه األي

الكالم. ال تبكون علي...ال أحتاج هذا... ولو كنت رافضا ليسوع ولم تقبله لكان قال لك هذا من أجلك و ال تحتاج ألن 

تبكي ألني قمت وأثناء أالمي لم أحتاج أن يبكي علي أحد. إنتبه أن الصليب كان من أجلك لكي تستفيد بما يأتي من بعده 

(َواْجَتَهُدوا ِلَمْعِرَفِة الزَََّماِن َواأَلْحَواِل الََِّتي َكاَن ُيِشيُر ِإَلْيَها ُروُح اْلَمِسيِح الََِّذي َكاَن َعاِماًل 11) 11:  1بط  1من أمجاد...

 ِفيِهْم, ِعْنَدَما َشِهَد َلُهْم ُمْسَبقًا ِبَما َيْنَتِظُر اْلَمِسيَح ِمْن آاَلٍم, َوِبَما َيْأِتي َبْعَدَها ِمْن َأْمَجاٍد

ك أمجاد تلي األالم فإنتبه لهذا.... هناك أمجاد قال الكتاب عنها تلي هذه األالم...هذا ما نعيشه اآلن. هذه األمجاد هنا

 التي أتت بعد األالم وبسبب القيامة.

  

 هيا ننظر نظرة سريعة صحيحة على القيامة...كيف تنظر للقيامة؟
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َوِلَهَذا, َفَكَما   12:  5وت هو جاء نتيجة الخطية حسب رو هل تنظر لها بأن يسوع غلب الموت فقط...هل تعلم أن الم

اْلَمْوُت َعَلى َجِميِع اْلَبَشِر, أَلنََُّهْم  َدَخَلِت اْلَخِطيَئُة ِإَلى اْلَعاَلِم َعَلى َيِد ِإْنَساٍن َواِحٍد, َوِبُدُخوِل اْلَخِطيَئِة َدَخَل اْلَمْوُت, َهَكَذا َجاَز

 َجِميعًا َأْخَطُأوا

ِإَذْن, ِبَما َأنََّ َهُؤاَلِء اأَلْواَلَد ُمَتَشاِرُكوَن ِفي َأْجَساٍم َبَشِريٍََّة ِمْن َلْحٍم َوَدٍم,  14 :  2كان له سلطان الموت عب وإبليس 

َيْقِضَي َعَلى َمْن َلُه ُسْلَطُة اْلَمْوِت, اْشَتَرَك اْلَمِسيُح َأْيضًا ِفي اللََّْحِم َوالدََِّم ِباتََِّخاِذِه ِجْسمًا َبَشِرّيًا. َوَهَكَذا َتَمكَََّن َأْن َيُموَت, ِل

 َأْي ِإْبِليسَ 

وكون الرب يسوع قد هزم الموت إذا فهو قانونيا لم يكون يستطيع فعل هذا إال إذا كان أوال قد عالج موضوع 

 الخطيئة و ثانيا هزم إبليس من كان له السلطان.

َمَحبَََّة اْلَمِسيِح ُتَسْيِطُر َعَلْيَنا, َوَقْد َحَكْمَنا ِبَهَذا: َما َداَم  َفِإن14ََّ : 5كو  2 وهذا قد حسب على حسابك أنت أيضا حسب

 َواِحٌد َقْد َماَت ِعَوضًا َعِن اْلَجِميِع, َفَمْعَنى َذِلَك َأنََّ اْلَجِميَع َماُتوا .

أنت لنفسك  فأنت قمت معه ونفذت الناموس معه وهزمت إبليس معه...هكذا ينظر إليك إبليس ولكن األهم أن تنظر

 كفاعل هذا بسبب ما فعله يسوع. ألنه حسب لك. في رصيدك حاليا.

  

يسوع أنظر بشكر لمن قام بفعل هذا لك. أعبده أشكره أنظر  أن تنظر نظرة صحيحة لألالم والموت الذي عبر بهم 

 ي حق عليك.لنفسك فعلت هذا معه )شرعيا( وليس حرفيا. إذا إبليس ليس له أي دينونة عليك وال سلطة وال أ

  

وأن تنظر نظرة صحيحة للقيامة بأن ترى نفسك إنتصرت وسدد ثمن الخطية وأنك بار وبر اهلل وال للموت سلطان عليك 

وهذا ليس فقط الموت الروحي بل أيضا الموت األبدي والجسدي ... نعم يمكنك )بسبب ما فعله يسوع( أن تحيا طويال 

 اإللهي حيث ال عوز ماديا وأن تكون ناجحا في كل زوايا حياتك.وأن تشفى من أمراضك وأن تحيا في المجد 

أنت ال تحتاج لعمل شيء لكي تنجز هذا كله بل لقد أتمه وأنجزه الرب يسوع من أجلك وقد حسب لك إن كنت مولودا 

 ثانية من اهلل. مجدا للرب. هللويا.

إستفد من غفرانه الذي تم لك فقط ينتظر وإن كنت لم تقبل يسوع فيمكنك أن تستفيد من هذا الخالص الذي أتمه و

قبولك...لقد عمل الرب يسوع كل شيء ينتظرك لكي تحيا في هذا المجد هنا على األرض وفي السماء. ال تؤجل 

 إضغط هنا لقبول يسوع اآلن.
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 مفاتيح الحياة الروحية

إن كنا  25:  5نت صرت فيها. غل منذ أنك ولدت من اهلل فهناك طريقة للعيش في هذه الحياة أو مملكة النور التي أ

 نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح.

 كيف تبني روحك اإلنسانية المولودة من اهلل فتعيش حياة روحية أعمق منقادا بالروح وناجح في كل زاوية في حياتك؟

 وعمليا عن طريق: 23:  1بطرس  1عن طريق الكلمات ألنها مولودة من الكلمة, 

وا آلن أسلمكم إلى اهلل وإلى كلمة نعمته القادرة أن تبنيكم  32:  20لتأمل وليس القراءة فقط( أعمال . كلمة اهلل )ا1

 وتعطيكم ميراثا تشتركون فيه مع جميع المقدسين هلل.

:  2+ أفس  23 - 17:  1مع العلم يجب أن تعتمد على الروح القدس وعلى المعلمين الممسوحين لفهم الكلمة أفس 

6 

فبما أنكم قد  2 - 1:  3اهلل هي طريقة تفكيرك, فكر فيها عمدا إلى أن تصير هي طريقة تفكيرك كو لتكن كلمة 

احصروا اهتمامكم باألمور  2قمتم مع المسيح, فاسعوا إلى األمور التي في العلى, حيث المسيح جالس عن يمين اهلل.

 التي في العلى, ال باألمور األرضية.

 بالطريقة السماوية.أي فكروا في األمور األرضية 

 . التكلم بألسنة )بحرارة وبإيمان ومعرفة كتابية عن فوائدها ولفترات طويلة(2

 فالذي يتكلم بلغة مجهولة يبني نفسه )اليوناني يبني نفسه وأيضا يشحن نفسه ويجريء نفسه( 4:  14كو  1

لذهني المحدود....صلي بألسنة مع العلم أنها لن تفهم فهي مصممة أن ال تفهم بعقلك وهذا لتتخطى الحاجز ا

 متخيال الكلمة ومتأمال فيها أثناء الصالة بألسنة.

 51:  6. أسلك بالكلمة وال تسلك عكس روحك, معتبرا كلمة اهلل ألنك عندما ال تعتبرها فبهذا تقسي قلبك, مرقس 3

 قاسيوهذا ليس معناه رفض بل عدم إعتناء أو تقدير للكلمة فهذا كافي أن يجعل قلبك  52 -

والعكس صحيح, فعندما تسلك بالكلمة وتعتبرها ستجد أنه من األسهل أن تسلك بروحك في أمور أخرى....بالطبع 

هذا بعد تأملك في الكلمة والصالة بالروح )بألسنة( فالتسلسل مقصود هنا فسيسهل عليك أن تسلك بالكلمة بعد 

 التأمل فيها والصالة بألسنة.
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 أنتم نور العالم

الم يزداد ظلمة وفي وسط إقتصاد يزداد ظالما سيزداد النور لجسد المسيح ولكن هذا دورك أنت كمولود في وسط ع

 من اهلل.

كلمة اهلل قالت أن يرش شعب اهلل الدم على أبوابهم, فلو  12يجب أن تفهم أن حياتك مرتبطة بالكلمة كمثال: خروج 

األسرة من إبليس ألن الشيطان وجد فرصة لتدمير شعب لم يسلكوا بالكلمة فكان األمر سيؤدي بحياة كل بكر في 

 يوضح أنه كان مالك شرير وليس من الرب.  49:  78مصر بعدم طاعتهم لكلمة اهلل حسب مز 

 لهذا يجب أن تسلك بنور الكلمة ألن نور الكلمة سيقيك من مخاطر وشرور كثيرة.

جد نفسك تتقي شرورا كثيرا ولن تدنو ضربة من خيمتك إعرف من أنت أنك نور وأنك حينما تسلك بالكلمة أي بالنور ست

...هيا نكتشف النور الذي سيقيك من 91مز   حتى ولو سقط بجوارك ألف أو عشرات األالف لن يقترب منك أي شيء

 أعمال الظلمة والمخاطر.

 أنت نور

 هذه الحقيقة عنك أنك نور وهذا إسم من أسمائك الحقيقية بعد أن ولدت من اهلل:

 ألنكم كنتم قبال ظلمة وأما اآلن فنور في الرب. أسلكوا كأوالد نور.   8 : 5أف 

 جميعكم أبناء نور وأبناء نهار. لسنا من ليل وال ظلمة.  5:  5تس  1

أنتم ملح األرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ ال يصلح بعد لشيء إال ألن يطرح خارجا ويداس » 14 - 13  : 5مت 

 نور العالم. ال يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبلأنتم   14من الناس 

 

 النور والظلمة

 المجادالت والتذمر والشكوى وعدم الخضوع هو ظلمة...إحذر ألن هذا ليس نور بل صار ظلمة.

لكي تكونوا بال لوم, وبسطاء, أوالدا هلل بال   15افعلوا كل شيء بال دمدمة )شكوى( وال مجادلة,   17 - 14:  2في 

 متمسكين بكلمة الحياة.  16في وسط جيل معوج وملتو, تضيئون بينهم كأنوار في العالم. عيب 

وإن كانت عينك   23  سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا  23 – 22:  6مت 

 شريرة فجسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظالما فالظالم كم يكون!
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اتك ال يمكنهم أن يكونوا سالمين أو في حالة جيدة دون نور عينيك مثل المصباح فعينيك هي مصباح جسدك وحي

 نفسك وجسدك. ما تراه إذا كان كلمة اهلل فسيضيئ داخلك وإن سمحت بظالم العالم بمعلوماته سيظلمك.

 التمسك بالكلمة هو التمسك بالنور

أوالدا هلل بال عيب في وسط جيل معوج وملتو, تضيئون بينهم كأنوار لكي تكونوا بال لوم, وبسطاء,   16 - 14:  2في 

 في العالم.

لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه    9 - 8:  3العالم مظلم بعدم المعرفة وأعمى ونحن نور هذا العالم أف 

كة السر المكتوم منذ وأنير الجميع في ما هو شر  9النعمة, أن أبشر بين األمم بغنى المسيح الذي ال يستقصى, 

 الدهور في اهلل خالق الجميع بيسوع المسيح.

الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين, لئال تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح, الذي   4:  4كو  2

 هو صورة اهلل.

أن ننير اآلخرين...فالنور هو الحماية  اإلنجيل هو النور الذي أخذناه وقبلناه فإن لم نرى ونعيش هذا النور لن نستطيع

 والشفاء واإلزدهار والحرية والثبات واإلستقرار فهذه معاني كلمة خالص في اليوناني.

لقد أشرق الرب فينا لكي نكون نور ولكن ال يوجد نور يوضع تحت منضدة أو تحت سرير بل بعد إضائتنا نستنير وهذا 

 هو اإلنجيل. وهذا  لكي نستنير وننير اآلخرين بنورنا

 النور والمعرفة

 . 6 - 4: 4كو  2و    18: 3كو  2نحن إنعكاسا لنور معرفة كلمة اهلل...عندما تنظر للكلمة هذه معرفة اهلل 

عندما تنظر وتفهم النور لن تكون كما كنت سابقا... مثلما   12:  17فهذا النور ظهر بشدة في مجد التجلي في مت 

 وأراد البقاء.  في التجلي ونسي كل شيء فعل بطرس الذي نظر مجد يسوع

 43:  13نحن نضيء حسبما يكون النور في حياتنا وسيأتي اليوم ونشرق كالشمس مت 

 1:  60أضيء وأشرق ألن مجد الرب قد أشرق عليك إش 

 المسيح سلك في النور

فسأله تالميذه:   2مى منذ والدته وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أع   7 - 1:  9المسيح سلك في النور وهو أعمال اهلل يو 

ال هذا أخطأ وال أبواه . )تعقيب الكاتب: هنا يجب »أجاب يسوع:   3« يا معلم من أخطأ: هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟»

أن توضع نهاية الجملة أي نقطة, ألن الرب يسوع أنهى جملة وبدأ موضوع آخر وهو مكمل بعدها وهي أعمال اهلل 

ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين ال  4لكن لتظهر أعمال اهلل فيه   التي هي الشفاء(
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قال هذا وتفل على األرض وصنع من التفل طينا   6«. ما دمت في العالم فأنا نور العالم  5يستطيع أحد أن يعمل. 

الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى «. اذهب اغتسل في بركة سلوام»وقال له:   7وطلى بالطين عيني األعمى. 

 بصيرا.

شاكرين اآلب الذي اهلنا لشركة ميراث القديسين في النور,    13 - 12:  1ونحن في النور منذ دخولنا مملكة اهلل كو 

 الذي انقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته,  13

 الظلمة هي: 

 82مز   ا مكان إبليس. عدم المعرفة أو المعرفة الخطأ وهذ1

. وهي أيضا أعمال إبليس فيسوع أطلق على صلبه هي ساعة الظلمة وليست ساعة البشر واإلنتقام منه فالرب نظر 2

بكلماته هذه فسمح له وهذا   لها بمنطلق الحقيقة الروحية فهو لم يخطيء ليسمح إلبليس ولكنه سمح إلبليس

 27:  4ليخلصنا. ال تعطي إلبليس مكان أف 

 نهم يتكلمون بالواقع الذي هو ليس الحقيقة.ألل معرفة العالم ظلمة وليست حقيقة األمور ك

  

 آمن بالنور

 عندما يأتيك نور الكلمة فعليك أن تؤمن به أي تتأمل فيه وتتخيله وتتكلمه وتعيش بأنه تام وحادث.  36:  12يوحنا 

 لينا فالنور هو المعرفة التي يجب آن نؤمن به.بالنسبة إ في هذا الشاهد بالنسبة لهم كان النور هو الخالص 

 أضيء في عالمك 

 يجب أن تضيء في عالمك عن طريق تمسكك بكلمة الحياة فهي سراجك. 16 –  14:  2في 

 أضيء بقوة

 فاليضيء نوركم هكذا قدام الناس.....اهلل يريدك ليس فقط أن تضيء ولكن تضيء بقوة وكثافة.  16:  5مت 

 في األصل بقوة وبكثافة...اهلل يهمه أن تضيء وأيضا بقوة. وكلمة "هكذا" تأتي

 النور هو الحياة
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  3هذا كان في البدء عند اهلل.   2في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اهلل وكان الكلمة اهلل.   5 – 1:  1يوحنا 

والنور يضيء في   5الناس  فيه كانت الحياة والحياة كانت نور  4كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. 

 الظلمة والظلمة لم تدركه.

أنا هو نور العالم. من يتبعني فال يمشي في الظلمة بل يكون له نور »ثم كلمهم يسوع أيضا قائال:  12:  8ويوحنا 

 تأتي في األصل "نور الذي هو الحياة"  «. الحياة

وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة   17«. وسكونوا قديسين ألني أنا قد»ألنه مكتوب:    21 – 16:  1بط 1و

عالمين أنكم افتديتم ال بأشياء تفنى, بفضة أو ذهب, من   18حسب عمل كل واحد, فسيروا زمان غربتكم بخوف, 

  20بل بدم كريم, كما من حمل بال عيب وال دنس, دم المسيح,   19سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من اآلباء, 

أنتم الذين به تؤمنون باهلل الذي   21سابقا قبل تأسيس العالم, ولكن قد أظهر في األزمنة األخيرة من أجلكم, معروفا 

 أقامه من األموات وأعطاه مجدا, حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في اهلل.

 اة...من الشواهد السابقة ستجد أن النور هو لدى الناس ولكن الحياة هي بعد أن تقبل النور يتحول لحي

مثال تخيل أنك تقف في نفق مظلم جدا جدا ولكن آخره مدينة ملئانة بالنور...ففي نظرك كواقف في النفق المظلم هذا 

 ما إال نور, في حين من يعيش في المدينة فهي حياة النور وليست نور فقط.

 ا النور سيتحول لحياة النور.فهكذا عندما يعرض عليك كلمة اهلل فهي ما إال أنها نور ولكن حينما تذهب وتدخل لهذ

 نهم يتغيروا بنوركألويهللوا وهذا   الناس يمكنهم أن يفرحوا بنورك

 الفاهمون سيضيئون. 3:  12نحن نضيء بالمعرفة الكتابية الصحيحة دا 

جوا كان هو السراج الموقد المنير وأنتم أردتم أن تبته  35:  5حديثه عن يوحنا المعمدان يو   هذا ما قاله يسوع في

 بنوره ساعة.

 ولكن قبل أن تفرح الناس بنورك يجب أن تفرح أنت بنورك.

وعندما تقدم الكلمة بهذا تضيء لآلخرين.....وبهذا تسلك في النور  15:  2تمسك بنورك الذي هو الكلمة في 

 وتعيش في وقاية ومحمي من المخاطر.
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 مدينة اهلل

فرق بين مدينة اهلل األرضية وهي أورشليم الحالية جغرافيًا )بين  عندما تدرس عن مدينة اهلل يجب أن تدرك أن هناك

 إسرائيل وفلسطين( ومدينة اهلل السماوية أورشليم السماوية.

واآلن نحن نتكلم عن مدينة روحية ليست في األرض ولكنها مدينة روحية موجودة في عالم الروح وليست موجودة 

 نة الروحية تؤثر علي األرض.جغرافيا على األرض في مكان ما, وهذه المدي

 3-1: 3كولوس

"فبما أنكم قمتم مع المسيح, فاسعوا إلي األمور التي في الُعلى حيث المسيح جالس عن يمين اآلب, احصروا 

 اهتمامكم باألمور التي في العال ال باألمور األرضية"

األرض وأن ننظر إلي ما هو فوق وهذا ما يريد أن يقوله الرسول بولس وهو أن نفكر بطريقة السماء فيما يخص 

 وليس إلي ما هو في األرض.

قال الرب يسوع ليوحنا أصعد إلي هنا إلي المكان الذي أنا عليه من فوق من منطلق اهلل. وقد جعلك فوق حقا في 

 السماويات فقط أنظر بطريقة تفكير فوق على األرض.

س بمنطلق البشر ولكنه كان مختلف عن باقي البشر عندما تدرس حياة الرب يسوع نجد أن الرب يسوع كان يسير لي

 لذلك يجب أن نكون مثل يسوع ننظر للمواقف التي نمر بها علي األرض من فوق وليس بما نراها هنا بل بما يراها اهلل.

 23: 8يوحنا

 "قال يسوع أنتم من أسفل أما أنا من فوق أنتم من هذا العالم أما أنا لست من هذا العالم"

يسوع يقول أنه ابن اإلنسان ولكن كان يحتوي إلوهية داخله لذلك كان يقول أما أنا فلست من هذا العالم. كان الرب 

 ويجب أن يكون لنا فكر المسيح إننا من فوق.

 يقول كاتب المزمور 1: 87مزمور 

 "" أحب اهلل أبواب مدينته أكثر من جميع مساكن بني يعقوب يتحدثون عنك أمور مجيدة يا مدينة اهلل

والمقصود هنا أن اهلل أحب أبواب المقابلة معه بمعني أن اهلل يحب شعبه عندما يتقابل معهم أي مكان اجتماع 

 المؤمنين الذين حضروا لمقابلة الرب.

 الذين يولدون في مدينة اهلل لهم جميعًا طبيعة واحدة فهم جميعًا واحد.
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 20: 5كورنثوس2

 عظ بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع اهلل""إذ نسعى كسفراء عن المسيح كأن اهلل ي

هنا مبدأ السفير الذي من مدينة اهلل السماوية إلي األرض التي نعيشها أي أن هذا الشخص تابع لبلد مختلفة عن البلد 

 التي أُرسل إليها.

 اهلل.المملكة التي نعيش فيها ال يصلح أن نكون بجنسيتين أي بقوانين مزدوجة أي قوانين العالم وقوانين 

 ال يسمح الروح القدس أن تكون معك جنسية العالم مع سفارة المسيح.

ألن قانون مملكة العالم يحكي عن العيان أما قانون السماء يحكي عن اإليمان لذلك ال يمكن أن تكون للشخص جنسية 

 اهلل التي تعيش باإليمان ثم يكون للشخص شخصية العالم التي تسلك بالعيان.

 19: 2أفسس

 تم إذا بعد غرباء أو نزالء بل أنتم مواطنون للقديسين وأعضاء في عائلة اهلل"" لس

المالئكة ترانا من منطلق مواطنين سماويين وطالما أقمنا مع المسيح وأجلسنا مع المسيح إذا نحن أخذنا الجنسية 

 السماوية.

 ويجب أن نسلك في هذه األرض من منطلق الشخص الذي نتبعه وإننا من السماء.

تى وإن حدثت مجاعة في البلد التي نعيشها في هذا العالم ولكن يجب أن نسلك من منطلق إننا ال نتأثر باقتصاد العالم ح

 ألن اقتصادنا سماوي.

ويجب أن نسلك بقوانين المملكة التي ننتمي إليها كمؤمنين "أنه ليس عوز لمتقيه" وال نتأثر بقوانين الدولة التي نعيش 

 االحتياج. فيها وال نعرف معنى

 28: 12عبرانين 

 " فبما إننا قد حصلنا علي مملكة ثابتة ال تتزلزل لنعبد اهلل ونخدمه شاكرين بصورة ترضيه بكل احترام ومخافة"

 فحياتنا يجب أن تكون حياة الشكر ألننا من مملكة ال تتزعزع أبدًا مهما كان ما حولها.

لروحية( أن الشعب الساكن فيها مغفور اإلثم فال يمرض يقول أيضًا من قوانين المملكة السماوية )مدينة اهلل ا

 الكتاب:

 فالصحة اإللهية هي خبز البنين لذلك أرفض المرض والضعف والسقم وتكلم انك المشفي الصحيح
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( وجعلنا في هذه المملكة ملوكًا وكهنة هلل أبيه كما يقول الكتاب 13: 1نحن من مملكة أبن محبته يسوع )كولوسي

 ( "الذي أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوك وكهنة هلل أبيه"5: 1رؤعنا في )

يقول اهلل عنا بالروح القدس " فأنكم تشكلون جماعة كهنة ملوكية وسالله اختارها اهلل وأمه كرسها  9: 2بطرس1

 لنفسه وشعبًا أمتلكه"

 وهنا لم يقول بعضكم كهنة بل قال تكونون جميعكم مملكة كهنة.

( "الرب أحب أبواب مدينة اهلل أكثر من جميع مساكن بني 87:2مملكة محبوبة جدًا من اهلل إذ يقول في )مزمورهذه ال

 يعقوب" لذلك اهلل يحب أن يكون المؤمنين في وحدة وال يكونوا متفرقين فهو يريدهم وحدة واحدة فيه.

ر مكان يحبه اهلل )أبواب مدينة اهلل( أي الرب يسوع في صالته الشفاعية قال أريدهم واحد كما نحن واحد لذلك أكث

 إجتماع المؤمنين أي مكان تجمع المؤمنين. ما أحلى أن يجتمع األخوة معًا في هذا الذي يحبه اهلل.

هذا ولد في مدينة اهلل حقًا عن هذه المدينة السماوية يقولون هذا اإلنسان وهذا اإلنسان ولد فيها والعلي  4في عدد 

 يثبتها .

يسجل الرب  6ي يكون عنده إدراك داخلي أنه من مدينة اهلل ليعيش كملك في هذه األرض أيضًا في عدد الشخص الذ

في سجل إحصاء الشعوب إن هذا ولد هناك تكلم بالمفرد ألننا نحن أعضاء في جسد واحد يسوع كل واحد منا عضو 

 فيه في الواحد يسوع.

 جد الرب ""من مدينة اهلل الكاملة الجمال أشرق م 2: 50مزمور

 من مدينة اهلل السماوية يخرج جمال الكمال أي يخرج من مدينة اهلل الجمال الكامل أقصى اكتمال للجمال.

 من الذي خرج منها؟ أي من مدينة اهلل؟

 الذي ولد فيها أي المؤمنين.

اته لذلك أرفض وهنا المؤمن عندما ينضج ويعيش ما عرفه يخرج مجد اهلل من داخله ويشرق ويظهر مجد اهلل علي حي

 إهانة إبليس لك أنك فاشل أو مريض أو مهزوم ال .. ال تقبل ذلك.

 لو نضجنا كمؤمنين نعرف إننا مستقرين في مملكة اهلل.

 يقول " الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت" 1: 91مزمور

 كيف يسكن الشخص في ستر العلي؟



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 298 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 ي ما تقوله الكلمة.عن طريق دراسة الكلمة والجلوس أمامها والوقوف عل

 24: 2يوحنا1

"أما أنتم فالكالم الذي سمعتم من البدء فليكن راسخًا فيكم."فحين يترسخ كالم اهلل داخلك تتوطد صلتك كابن هلل 

 لذلك وأنت في صلة وطيدة مع اآلب واالبن من خالل الكلمة فأنت ساكن في ستر العلي كما قال المزمور.

ها من خالل الكلمة وما تقوله الكلمة عنك وعندما تعرف وتنضج تستطيع أن تخبر أنت تعرف المدينة التي أنت في

 الشعب عنها.

 6-3: 19في خروج

" لقد عاينتم بأنفسكم ما أجريته علي مصر وكيف حملتكم علي أجنحة النسور وجئت بكم إلٌي ... وتكونون لي مملكة 

 كهنة وأمة مقدسة"

 نظام المملكة

لكة اهلل. أصحبت سيرتنا سماوية أي جنسيتنا سماوية. بما إننا قمنا مع المسيح يجب أن صرنا حاصلين علي جنسية مم

 نفكر عما فوق وليس بما علي األرض.

 اقتصاد المملكة: ازدهار إلهي.

 " من أجلكم افتقر وهو الغني لكي تغتنوا أنتم بفقره" 10-8: 8كورنثوس2

 م اكتفاء كلي في كل شئ.اهلل قادر أن يجعل كل نعمة تفيض عليكم حتى يكون لك

 19: 4فيلبي

 "إن إلهي سيسدد حاجتكم كلها إلي التمام وفقًا لغناه في المجد في المسيح يسوع"

 عندما يقتنع الشخص المؤمن إن اقتصاده حسب العالم يتأثر سلبًا.

 اهلل سيعتني به. ولكن عندما يقتنع إن اقتصاده اقتصاد سماوي ال يهتم بما يجري في اقتصاد العالم ألنه يدرك إن

مثال: إيليا عندما كانت مجاعة في كل األرض الرب أرسل له الغربان التي تخطف الطعام من الناس لكي يقدموا له 

 اللحم.

أما أن يكون لكم اكتفاء كلي )مثل دولة ال تحتاج( أن تستورد من أي دولة أخرى فعندها اكتفاء كلي في كل شئ 

قدمه كبذار في مملكة اهلل. اهلل قادر أن يزيده في كل نعمة )أي قوة إلحداث تغير كذلك المؤمن بسبب العطاء الذي ي
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 10: 9كورنثوس 2في األمور المادية( وفي كل زاوية من زاويا حياته فال يكون عنده كمؤمن أي احتياج لذلك في 

بركم أن تغتنون في كل شئ  يقول الكتاب : "الذي يقدم بذار للزراع وخبزًا لألكل يقدم لكم بذاركم ويكثر من أثمار

 ألجل كل سخاء طوعي".

فالغني واالزدهار نتيجة لكل بذرة أعطاها لنا اهلل لنبذرها وأيضًا يجب أن تضيف اعترافات النعمة علي بذارنا أي إلي 

اآلكل من  العطاء الذي نقدمه فنقول: أنا بأعطي وأبذر في مملكة اهلل فُيعطي لي كياًل جيدًا مهزوزًا. واهلل بدوره يمنع

 ....( علي سبيل المثال.-أن يأكل ثمار حصادنا فال تتلف لنا غالت األرض أو أي أجهزة في منازلنا )كهربائية 

 هذا هو نظام المملكة التي أنت منها والمدينة التي ولدت فيها )مدينة اهلل(

 ومن بركات هذه المملكة أنك ممجد في يسوع.

 "المجد الذي لي عندك أعطيته لهم". فصرنا ممجدين في يسوع.قال الرب يسوع في صالته قبل الصلب: 

 يقول الرسول بولس 30: 8رومية

 "الذين اختارهم دعاهم والذين دعاهم بررهم والذين بررهم مجدهم"

 وكلمة صرنا مجد اهلل أي صرنا ورثة فصرنا مجده.

نضع حلول لمن حولنا نحزم أمرًا فيكون.  نحن حاملين الحل للعالم ألن اهلل فينا )يسوع فيكم رجاء المجد( لذلك نحن

 نقول كلمات فتحدث ألن فينا مسحة الروح القدس.

يجب أن تدرك عزيزي القارئ أن الحياة علي األرض روحية ولذلك البد أن تفهم وتدرك تمامًا كيف يعمل عالم الروح 

الشرير المنتشر في العالم. وعندما  وألن روح اهلل ساكن فيك يجب أن تدرك أن الذي يعيش فيك أعظم وأقوى من الروح

تدرك الروح القدس أنه يسكن داخلك تعيش في سالم وأمان. إدراكك بأنك ولدت في حضور اهلل يجعلك تدرك أنك 

خليقة جديدة وأنك مختلف عن العالم. وستجد أنك ال تقلق ألنك صرت في حضور اهلل داخل المدينة المحصنة بحضور 

 اهلل.

 7: 2زكريا

 ربوا إلي مدينة يا من أقمتم في أرض بابل""فهيا أه

 أي حرري نفسك يا من في بابل وإهربوا إلي مدينة اهلل أنتم يا من ولدتم في مدينة اهلل.

 يقول الروح القدس علي لسان أشعياء النبي : 10: 2وأيضًا في أشعياء

 سيقيم داخلنا بالروح القدس( " قومي وابتهجي يا أورشليم ألني قادم ألقيم في وسطك يقول الرب".. أي )اهلل
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 فنحن شعب مميز وفي حماية إلهية دائمة بوجود الروح القدس داخلنا والمالئكة التي حولنا.

 14: 1عبرانين

 "فليس المالئكة إال أرواحًا خادمة ترسل لخدمة الذين سيرثون الخالص"

 أي أن المالئكة موجودة بجوارنا منتظرة أوامرنا ألنها خادمة لنا.

 و وضع المؤمن الساكن في مدينة اهلل.هذا ه

وأيضًا من بركات المملكة التي نعيش فيها إننا محاطين بسحابة من الشهود يقول الرسول بولس: "طالما نحن 

 محاطين بسحابة الشهود أبطال اإليمان لذلك يجب أن نطرح الثقل الذي يعيق حريتنا في حياة اإليمان".

 لسحابة من الشهود لتشجيعنا .ونحن نسير في العالم حولنا هذه ا

لذلك الرسول يقول تفكروا فيما عمله يسوع لكي ال تخورا وتنهاروا في الطريق لم تقاوموا بعد الخطية حتى بذل 

الدم في جهادكم ضد الخطية ألن يسوع حل مشكلة الخطية ألن يسوع بذل نفسه ليخلصنا من عبودية الخطية فليس 

 تحتاج أن تدرك أنك بر اهلل. علينا أن نقاوم الخطية فقط أنت

 يقول الكتاب: 15:1يوحنا 

 " أنتم انقياء بسبب الكالم الذي كلمتكم به "

لذلك فكلمة اهلل ممكن تؤدبك وتجعل لها تأثير في حياتك عندما تخضع لها وتسلك كما تقول ولكن عندما تستهين 

جنسيتها هنا على األرض. فهي مملكة السماء بها ال يكون لها تأثير في حياتك...عش في هذه المملكة بعقليتها ب

 على األرض.
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 المزامير الترانيم األغاني الروحية والترنم في القلب

وال تسكروا بالخمر الذي فيه الخالعة, بل امتلئوا بالروح, مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح   19, 18:  5أفسس 

 رب.وأغاني روحية, مترنمين ومرتلين في قلوبكم لل

مزامير, ترانيم, أغاني روحية, وترنم   لكي تمتلء بالروح عليك أن تتأمل في الكلمة, تصلي بألسنة وتستعمل صوتك في

 في قلبك بلحن روحي.

ولكن كثيرا ما إعتقدنا أن الترانيم هي أن تحكي حالك وتحزن ولألسف هذا بعيد كل البعد عن المفهوم الكتابي 

من الحتمي أن تفهم معانيها وبالطبع بعد فهمك لها, سوف تحذف الكثير من رصيد  الصحيح عن هذه الكلمات. لذلك

الترانيم التي إعتقدت أنها صحيحة وهي في الحقيقة غير كتابية.... ليس الهدف أن أنتقد ترانيم معينة ولكن هذه 

لسانك أي كلماتك المنطوقة هي كلمات منطوقة أيضا, ودائما أقول لن تعيش أعلى من مستوى  -الترانيم الغير كتابية 

فأنت ستعيش ما تقوله في كلماتك وحتى ترانيمك التي تقولها بلسانك, لذلك يجب أن تتكلم وترنم كلمات منطوقة  -

كتابية صحيحة أيضا , وتقول ما تريده أن يحدث في حياتك وأن تقول ما تشعر به أو تحكي ماهو حادث من مشاكل 

 ون ما تقوله بعد قليل مسألة وقت. لذلك رنم بطريقة كتابية.ومصائب أو عيان مضاد. لألسف ستك

لتمتلء بالروح, البد أن تتأمل في الكلمة وإقرأ تعليم نقي غير ملوث, ثم خذ وقتا كافيا بالصالة بألسنة لفترة وأثنائها  

الكلمة الذي في تأمل في الكلمة وإبدأ بأن ترى عن عمد الصور التي أعطتها لك الكلمة, ثم بعدها إبدأ من رصيد 

 روحك, في أن تقول مزامير وترانيم وأغالني روحية وإبدأ بإصدار لحن روحي منبعث من روحك.

 1علما بأن كلمة بعضكم في هذه اآلية تأتي بأن تكلم نفسك وليس الشخص الذي بجانبك وهذا عكس ما جاء في 

تكلم ذاتك وتتجحدث لنفسك  18:  5سس والتي تتحدث عن أن نكلم بعضنا أي اآلخرين ولكن في أف 26  : 14كو 

)ولكن هنا أقتدي بأن دتود كلم نفسه في الطريقة وليس في النص في المزامير,   مثلما كلم داود نفسه في المزامير

ألن المزامير بها الكثير الذي ال يتماشى مع ما فعله يسوع حيث ال يوجد حزن أو إنحناء في النفس وال كما يقول " لماذا 

نة يانفسي ولماذا تنساني كل النسيان" مثلما جاء في المزامير قبل عمل يسوع, وليس الكتاب يضارب نفسه أنت حزي

ولكنه هنا يسرد ماجاء في وقتا بسبب ضمير الخطايا الذي لم تمحى الخطايا أنذاك بل كانت تغطى فقط فهي باقية 

دون من اهلل, ولن تجد هذا في لغة الرسائل التي فكانوا متألمين ولكن بعدما محى يسوع الخطايا وجعل المؤمنين يول

 بها لغة اإلنتصار والقوة بسبب مافعله يسوع بسبب قيامته.

 اكلمات الكتابية:  إليك التعريفات الصحيحة لهذه

 المزامير هي: قصيدة روحية ترنم أو تقال هلل في عبادة,

 الترانيم هي: ترانيم تشكر وحمد موجهة هلل أو عن اهلل,

 الروحية هي: ترنيمة نبوية تأتي إليك من عالم الروح. هذه األغاني ممتلئة بكلمة اهلل وأحيانا تأتي بألسنة أخرى, األغاني
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مترنمين في قلوبكم تعني: إصدار لحن نابع من داخلك إلى اهلل ولكن قد ال ينال إعجاب من يسمعك ولكنك أنت تتبارك 

 كلما ترنمها هلل.

ي بألسنة وترنم بألسنة وتبدأ أن توجهها هلل وكأنك فاهما وهي ليست مفهومة ولكن وهي تأتي كثيرا بعدما أن تصل

 إصدرها بقلبك وبروحك وكأنك فاهمها وتعنيها.

تأتي في األصل أن تؤلف له ترنيمتك الخاصة وليس كما يقول البعض "دعونا   1:  96رنم للرب ترنيمة جديدة مزمور 

 ن هذا ليس ما تعنيه اآلية.نتعلم ترنيمة جديدة" وهذا ليس خطأ ولك

 التسبيح هو: لم يذكر في هذه القائمة, ولكنه هو ذكر لعظمة اهلل والتكلم عن عظمته.

إبدأ اآلن في تطبيق هذه الطريقة وتدريجيا ستجد أن روحك نشطت مثلما فوران البركان ألنك تحتوي حياة اهلل في 

 روحك اهلل بذاته فيك أنت مسكون به. هللويا.
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 اإلتضاع بمفهومه الصحيح

 نحن نحتاج الى الحرص في ما نسمعه من تعليم ألن ليس الكل يعظ بالكلمة.

انهم متكبرون أم ال , ستجدهم يقيسوها باألتي : من يقول كلمة أنا   عندما تفحص ما يحكم به الناس على األشخاص

 كثيرا هو متكبر , أو من يحكي عن نفسه كثيرا هو متكبر ,

 ضع هو من يحني رأسه وال يذكر نفسه بل يحقر من نفسه وال يتكلم عن نفسه..والمت

 سأحكي عن نفسي في ما عانيته من هذا التعليم الذي يخلو من الحق الكتابي :

كثيرا عندما كنت أشارك أخرين بأختباري وكيف أخذت شفائي من اهلل من مرض مزمن كان يأتي في أذني شيء يقول : 

 تتكلم عن نفسك... وألنك تقول أنا أنا كثيرا أنت متكبر". " أنت متكبر ألنك

 فشعرت بالدينونة وكنت أتوقف عن حديثي وبهذا أعيقت خدمتي كثيرا.

 ألم يسبق لك أنك تعرضت لهذا أيضا ؟؟

ألنك أن كنت تريد أن تكون فعاال في الخدمة, كثيرا ما ستستخدم أمثلة في حياتك وتقدم نفسك كمثال لتساعد 

 في أجتياز أمور أنت كنت عبرت بها قبال وعرفت كيف تخرج منها, وبهذا تكون مؤثرا فيهم, األخرين

ألنهم بهذا يجدوا شخصا يفهم ما يعبرون به وأيضا يستطيع مساعدتهم. هذا ما قاله الروح القدس على فم بولس 

 أن يكون مثاال لألخرين. 12:  4تيموثاوس  1الرسول في 

ذه الدينونة , أن أحد قادة الكنيسة التي كنت أحضر فيها قبال قال لي : " أنت متكبر ألنك وما أزاد األمر سوءا من ه

وألني أحب أن أخضع للقادة أخذت كالمه وضع األعتبار ولكن لم أحكم على نفسي بأني   تحكي عن نفسك كثيرا ...."

 متكبر ولكن قررت أن أذهب ألسأل الرب عن هذا األمر.

نفسي فرأيت أنني عندما أشارك أحدا بأختباري, ال أرى في نفسي أي دافع للكبرياء وال ميل كنت أقف محايدا وأفحص 

 قلبي لهذا الذي أدان عليه.

 لما لجأت لكلمة اهلل وقرأتها بروح الحكمة واألعالن وكنت أصلي بألسنة* وجدت الرب يقول لي كترجمة ألسنة :

وأيضا أنظر الى بولس الذي يقول أنا كثيرا   ي وتكلم عن نفسه ..." أنظر كم مرة قال الرب يسوع أنا وكم مرة قال أنن

 ويقول اقتدوا بي.
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أن كان الناس صائبين في حكمهم هذا على الكبرياء فأن يسوع هكذا يكون تكبر وهذا حاشا ألنه سيعيش ما يقوله 

ه لم يعلم بها أساسا ولم تأتي اذا كان علم بأن ال نتحدث عن أنفسنا لكان عاشها قبل أن يقولها ولكن  قبل ما يقوله

  في الكتاب بل هي تعاليم الناس وليس أنا ألن يسوع قال أنا متضع )وديع ومتواضع القلب( ,

وأيضا أذا كان حكم الناس صائبا فأن بولس يكون قد سقط في خطيئة الكبرياء وهذا مستحيل ألنه كتب تحت  

 مة وستعرف ماهو األتضاع و ماهو الكبرياء في نظري. "المسحة. أذا فأن مقاييس الناس غير صحيحة أدرس الكل

*)ملحوظة : توجد ترجمة ألسنة شخصية كما توجد ألسنة شخصية وهذه ليست موهبة للكنيسة بل هي ألسنة 

 لكل مؤمن. 5:  14كو  1  لغة صالة وهي حسب -شخصية 

قابلها جملة ترجمة عربي, ال فقد تأتي ترجمة األلسنة الشخصية ال تأتي كترجمة فورية مثل الكنيسة جملة ألسنة ي

الصحيحة والتي يقصدها اهلل , ممكن أن تأتي على هيئة حكمة   على هيئة صور مختلفة مثل فهم األية بطريقتها

للخروج من موقف حرج وغالبا ال تأتي فورية بل بعد ساعات أو أيام من صالتك بألسنة ال أعني أنها ال تاتي أبدا فورية بل 

ولكن أقل من التي تأتي بعد الصالة بوقت, حيث أن الترجمة الفورية مهمة في الكنيسة ألن المؤمنين هذا يحدث 

سيتركون المكان بعد وقت أما أنت فإن الروح معك دائما ليترجم لك األلسنة. فقط بعد أن تصلي بألسنة لفترة من 

لأليمان أثناء الصالة وأشكر عليها. ال تصلي الوقت صلي بأيمان وأطلب من الرب أن يعطيك فهم لما صليته و خذها با

 بألسنة مشغوال بمحواالتك لمعرفة معنى ما تصليه ولكن صلي بالروح دون التفكير في ذلك حتى.(

 لنقرأ من الكتاب ما هو التعريف الصحيح لألتضاع :

لُّوَس ِإيَضاحًا َلُكْم, ِلَتَتَعلَُّموا ِبَنا َأْن اَل ُتَحلُِّقوا ( ِفيَما َسَبَق, َأيَُّها اإِلْخَوُة, َقدَّْمُت َنْفِسي َوَأُب6) 6:  4كورونثوس  1

 ِبَأْفَكاِرُكْم َفْوَق َما َقْد ُكِتَب, َفاَل ُيَفاِخَر َأَحُدُكُم اآلَخَر َتَحزُّبًا أَلَحٍد.

ْلَكاَلِم الصَِّحيِح, َكاَلِم َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح, (َأمَّا ِإَذا َكاَن َأَحٌد ُيَعلُِّم َما ُيَخاِلُفَها َواَل ُيْذِعُن ِل3) 4 - 3:  6تيموثاوس  1

 (َفُهَو َقِد اْنَتَفَخ َتَكبُّرًا, َواَل َيْعِرُف َشْيئًا,4َوِللتَّْعِليِم اْلُمَواِفِق ِللتَّْقَوى, )

 ُر ُكلَّ ِفْكٍر ِإَلى َطاَعِة اْلَمِسيِح.(َوُكلَّ َما َيْعُلو ُمْرَتِفعًا ِلُمَقاَوَمِة َمْعِرَفِة اهلِل, َوَنْأِس5) 5:  10كورونثوس  2

َوْلَيُكْن َقُبوُلُكْم ِلِتْلَك اْلَكِلَمِة الَِّتي َغَرَسَها اهلُل ِفي ُقُلوِبُكْم, َقُبواًل َوِديعًا )في اليوناني وديعا =   21:  1يعقوب 

 متواضعا(.

ُيوِخ. اْلَبُسوا َجِميعًا َثْوَب التََّواُضِع ِفي ُمَعاَمَلِتُكْم َبْعِضُكْم (َكَذِلَك, َأيَُّها الشََّباُب, اْخَضُعوا ِللش5ُّ) 6 - 5:  5بطرس  1

(ِإَذْن, َتَواَضُعوا َتْحَت َيِد اهلِل الَقِديَرِة ِلَكْي 6ِلَبْعٍض. أَلنَّ اهلَل ُيَقاِوُم اْلُمَتَكبِِّريَن, َوَلِكنَُّه ُيْعِطي اْلُمَتَواِضِعيَن ِنْعَمًة. )

 َما َيِحيُن اْلَوْقُت,َيْرَفَعُكْم ِعْنَد

 من هنا نرى أن تعريف األتضاع هو :
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 األتضاع هو النزول والخضوع واألستسالم تحت :

) أن تفسر بطريقة صحيحة وأن تطاع بكل القلب وال تنكرها ؛ أي من يقول غير   . النزول و الخضوع تحت كلمة اهلل 1

سموات هذا هو الحق هذا ليس كبرياء بل أتضاع ألنك بهذا كلمة اهلل متكبر أذا قلت أنا جالس عن يمين األب في ال

تقبل كلمة اهلل على نفسك وتخضع لها. وأن قال لك أحدهم الرب يباركك انت كنت رائعا في العظة اليوم ال تجبه بان 

هذا  تقول : " ال أنا ال أستحق", بل أجبه شكرا ان أنكرت ذلك ستكون متكبرا في نظر اهلل وقد تكون متضعا في نظر

 الشخص ألنه ال يفهم الكلمة.(

)الحظ اذا كان القائد يخرجك خارج كلمة اهلل فهنا يطاع اهلل أكثر من الناس , ال  . الخضوع تحت القادة وأطاعتهم  2

أقول أن تطيع القائد الذي يبعدك عن خطة اهلل في حياتك ولكن أن خرجت خارج هذا القائد أذهب وأبحث عن قائد يكون 

حقا ويكون منقادا بالروح ويقبل أقتراحاتك وما تبتكره وليس من يهدمك أبحث عن قائد بهذه الصفات يعرف الرب 

لتكون تحت مظلته. من يبعدك عن كلمة اهلل وعن مشيئة اهلل لك بشرط أن تكون متأكدا من ذلك من الرب نفسه ال 

د معرفته للحق ألنه لو فعل لكان ُمِنَع تستشره بل أخرج بعيدا عن مظلته كما فعل بولس الذي لم يستشر الكهنة بع

 منهم بل قال أنه لم يستشر لحما ودما, بل خرج ليفعل ما يريده الرب منه.(

عندما يخضع الناس للروح القدس وكلمة اهلل ويفسرونها بطريقة صحيحة ويخضعون للقادة )الصالحين( سيكون 

 غير موجود. -األخرين الذي هو التفاخر على  -الكبرياء الذي يعنيه الناس دائما 

ثم الحظ أن األتضاع هو حالة قلبية وليس خارجية الرب قال عن نفسه أنه وديع ومتواضع القلب , أذا أنت لست من حقك 

 أن تحكم على األتضاع بنظرك للناس.

لمسيح, ال تنكر أستخدام الرب لك ألن هذا ليس أتضاع بل كبرياء, ألنك أن كنت ممتليء بالروح وقد سكنت في جسد ا

فلقد صرت ممسوحا نن الرب, فأنت مسيح الرب أي ممسوح من الرب و أنظر لنفسك هكذا. وأن لم تفعل هكذا فأنت 

 تسيء وتمس بمسحاء الرب الذي أنت منهم.

 ما هو السبب والحافز لكي تتضع ؟

 هل اهلل يطلب مننا أن نتضع ألنه سيستفيد من ذلك ؟ ال

 وليس من أجل نفسه.في الواقع أنه يطلب ذلك من أجلنا 

ما يعد به الرب لمن يتضع هو أنه سينال نعمة,كثيرا ما نعتقد أن كلمة "نعمة" أنها تعني الخالص فقط وهذا معنى غير 

 كامل.

 ولكن مامعنى كلمة نعمة في نظر اهلل )وليس في نظر الناس( ؟ 

 والهنا الذي نناله من الرب.أو بلغة عامية تعني العز   " شيئا مجانيا..."  أن الكلمة اليوناني تعني
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ولكن هذا الشيء يحدد في الجملة, أقصد في النص الكتابي قبلها وبعدها, و تظل كلمة نعمة صفة للشيء الذي 

 ذكر في النص الكتابي,

 5أذا علينا بقراءة النص الكتابي لنعرف ما هو األمداد المجاني الذي يقصده الروح القدس هنا يوجد على األقل 

 لكلمة نعمة :أرتباطات 

وهذه أغلبية معنى كلمة مسحة في كل رسائل بولس أنه   . مسحة الروح القدس: )مسحة = قوة لألتيان بنتائج(1

 9:  2يتكلم عن المسحة بأنها نعمة. غالطية 

. الشفاء الجسدي: حيث أنها كانت هي العالج لشوكة بولس الرسول, الشوكة كانت أضطهادات وليست مرضا, 2

لدرجة أنه ال   عليه نعمة اهلل أي على جسده و هي أنه رغم ضربه وبشدة , كانت المسحة تقوم بالشفاءكانت تظهر 

 9:  12كورونثوس  2  يحتاج الى وقت لكي يتعافى و لكنه يقوم ويعظ في نفس الوقت أو في نفس اليوم.

   مؤمنين ولكن تعني بنيانا روحيا األخرين : لكي يعطي نعمة للسامعين بال شك هنا ال تعني خالص ألنهم  بنيان  .3

 29:  4افسس 

 9كورونثوس  2  لكي يكون كل نعمة )أي لكم الكثير ( لتسددوا أحتياجاتكم وأحتياج األخرين أيضا  . أزدهار مادي :4

 :8 

,  يعني : تحرير Suzu. الخالص: )الخالص ال يعني فقط التحرير من الخطيئة واألبدية ولكن اليوناني لكلمة خالص 5

شفاء , أزدهار , حماية , ثبات وأمان وأستقرار( وهي في العدد, ذكرت أقل من ما سبق وذكرت من معاني أخرى 

 7:  2للنعمة. أفسس 

 أعتقد أن ما سبق من معاني يحتاجه كل مؤمن. أليس هذا ما تحتاجه انت ؟ !!

 ما معنى تحت يد اهلل القدير ؟

يعده الرب لكل من يتضع تحت يده, ويده هي نفسه و كلمته, وكأنه  ما سبق ذكره من معاني لكلمة نعمة, هو ما

يضع يديه عليك لبركتك, ولكن وضع األيدي ال يأتي بدون رغبتك وموافقك أنت, أي خضوعك أنت للرب بأتضاعك. أي 

 تكون متاحا له.

 والرب هو أول من يعيش ما يقوله, أنه لن يتعجل في وضع يديه عليك.

أخر ولكن هذا يعني أنه سيضعها على من يتضع تحت يده. لهذا السبب يقول أتضعوا أي أن األمر هذا ال يعني أنه سيت

 متوقف عليك.



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 307 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

تخيل أن هناك رجل اهلل يريد أن يصلي بوضع يديه عليك, هل سيجري ورائك في الكنيسة, أم أنك أنت من تأتي أليه 

 ينتظرك أن تتضع أنت.وتخضع وتقبل ما سينقله لك من بركة. هذا بالضبط مع الرب. هو 

 ؟ El Shaddiماذا تفعل عمليا لكي تتضع تحت يد اهلل القدير أيل شداي 

أن تتضع تحت الكلمة تعني أن تقبل معناها الذي كنت ال تؤمن أو تعظ به لفترة كبيرة من الوقت, حتى ولو أكتشفت 

لألية... كثيرا اليوم ال يريدون أنك كنت تعظ بعكسه يمكنك أن تقف وتقول أنني كنت مخطيء في فهمي وتفسيري 

تعديل أنفسهم أمام الكتاب حينما يكتشفون أنهم على خطأ في تفسير أية أو عقيدة معينة ولألسف الخاسر األول هو 

 الشخص نفسه وبالطبع من يسمعه.

 أيضا تتضع تعني بأنك تقتنع بها حتى ولو ال تجد عقلك موافقك.

الكلمة )والتي هي اهلل نفسه( هي مصدر معلوماتك وهي التي لها  أيضا تتضع تعني أن تعيش الكلمة وتكون

 سلطانا عليك. والتفاوت الروحي هو ليس فقط عصيان بل كبرياء في نظر اهلل.

أيضا تتضع تعني أنك تخضع لتعليمات الروح القدس في داخلك وتطيعه وبسرعة. مثال أن قال لك الروح أن تصلي 

ألنك أن فعلت ذلك أنت تخرج خارج الكلمة )= كبرياء( التي تقول وال تمنعوا التكلم بألسنة فال تمنع التكلم بألسنة 

 . 39:  14كورونثوس  1بألسنة ... 

أنك تنظر لنفسك بنفس الطريقة التي ينظر لك اهلل بها.أنظر لنفسك أنك بار وفي عالقة صحيحة   أيضا تتضع تعني

وليس باألعمال. فعليك أن تؤمن أنك بار حتى ولو لم تشعر بأنك كذلك ألنه  أمام اهلل وبال لوم أمامه. ألن التبرير باأليمان

 ال يهم بما تشعر به ولكن األهم ما تؤمن به.

وأن قلت غير ذلك مثل ما يقول الكثيرين "أنك غير مستحق وأنك خاطيء مخلص بالنعمة", فأنك بذلك تخرج ما تقوله 

 ن مبرر بالنعمة .الكلمة وتتكبر. ألن الكلمة تقول أنك األن مؤم

 نعم لقد كنت خاطيء ولكن األن وهو األن أنت بار وبر اهلل.

وأيضا أنت مؤهل ومستحق أن ترث ما هو لك في يسوع الممسوح. أهلنا لنكون مشتركين مع القديسين في الميراث 

 . 12:  1... كولوسي 

 .4:  1وأنت األن بال لوم أمام اهلل, ولم تفعل أي خطية في نظر اهلل...أفسس 

 5أنظر لنفسك هكذا حتى بعد أن تكون أخطأت, تب فورا. أعترف بها للرب وال تكثر في وصفها يكفي أن تقول في 

 ثوان: "أبي أنا أخطأت سامحني , أشكرك على دم يسوع الذي يطهرني األن. وأنا أغفر لنفسي األن.",

 بليس. أغفر لنفسك وال تحسبها لنفسك,وحتى أن شعرت بدينونة فهي ليست الروح القدس وليست ضميرك بل هو أ
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وبما أنك قمت بالنصف األول الذي هو األعتراف بالخطيئة ثق في نصف األية األخر . النصف األخر من األية هو دور الرب 

 وهو لن يقصر فيه طالما قمت بدورك... فهو أمين وعادل حتى يفعل شيئين:

 . يغفرلنا خطيانا.1

 . يطهرنا من كل أثم.2

 تفعل ذلك ستكون متكبر في نظر اهلل ألنك تصغر وتقلل من دم يسوع الذي يطهرك من كل أثم. وأن لم

ماعليك هو عدم أتباع مشاعرك وأغلق ذهنك وأتبع روحك التي تؤمن بالكلمة أسهل من ذهنك . وستجد المشاعر تبعت 

 روحك.

 .16:  4ا لك في أي وقت... عبرانين عندما تنظر لنفسك هكذا ستتقدم بثقة لعرش النعمة)بكل معانيها( وتأخذ م

 بهذا تكون متاحا للرب وتضمن حدوث ما يعدك به الروح في كلمته.
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 بن اإلنسانايسوع إبن اهلل...وكيف خدم كيسوع 

كثيرون من أوالد وبنات اهلل  ال يستوعبون هذا األمر وأيضا هذا السؤال يهم ليس فقط المؤمنين والمؤمنات بل يهم 

دام والخادمات. ألن بعد دراستك لهذا الموضوع, ستفهم كيف كان يسوع يقوم بالمعجزات ومن هذه المعرفة الخ

 ستستطيع أن تقوم بها أنت أيضا.

أيضا وجدت أن بسبب عدم فهم هذا األمر, جعل كثيرون يبنون مفاهيم خطأ وال يفهمون اآليات ويشعرون أنها 

 يعرف ميعاد يوم القيامة".معضلة. مثال  عندما قال يسوع أنه "ال 

 ويلجأون في النهاية لتفسيرها بطريقة خطأ. 

 ومن التفاسير الشهيرة الخطأ , مثال يقولون : " أن يسوع لم يكن محتاجا للصالة وهو كان يصلي فقط ليعلمنا هذا... "

هر األلم  فقط أمام وأيضا أخرون يقولون : " أن يسوع كان محتمال ما جرى على الصليب ألنه إبن اهلل, وكان يظ

 الناس...إلخ "

 بالطبع هذا كله خطأ وغير كتابي وإن كان يبدو مستقيما في شكله لكنه غير صحيح.

 وإن كان صحيحا كما يعظ كثيرون, فهذا يعني شيئين خطيرين وبالطبع غير صحيحين :

ان يسوع يعني ما يقوله وما . أن يسوع كان منافقا )يظهر عكس ما هو كان عليه في الحقيقة( وهذا حاشا. فك1   

 يفعله وكان يفعله ألنه يحياه.

. أن الروح القدس أيضا يكذب ألنه يتماشى مع هذا الكذب في سرده االحداث التي كتبها أناس اهلل مساقين به... 2   

 وهذا أيضا مستحيل.

يحة ورسمية كان البد من األساس على كل مؤمن أن يفهم أنه لكي يتمم الرب يسوع الفداء والخالص بطريقة صح

من أن يكون إنسانا بكل ما تحويه المعاني, ولكن بال خطيئة. ولتفهم معنى رسمي يمكنك أن تقرأ مقالة إيجار اهلل 

 على األرض .

 . %100و إنسان  %100يسوع هو اهلل  

عن أن يسلك بإلوهيته  ولكي يحق ليسوع أن يفتدينا كان يجب أن ينزل لمستوانا في بشريتنا ويصير مثل اإلنسان ويتخلى

 رغم أنه اهلل الظاهر في الجسد.

ويختار أن  -وهو غير معروف الشكل سابقا لدى بلده  -وهذا يشبه تماما أن رئيس )أو عمدة(  بلد أو والية ينزل متنكرا 

سلك هكذا يسلك بدون حراسة و بدون ممارسة سلطانه, الحظ أنه الزال هو عمدة ولم يِقل عن رتبته, ولكنه إختار أن ي
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 15كأي شخص عادي, سيحتاج إلى اإلنتظار لقضاء مصلحته وإن كان عليه اإلنتظار ساعات ألن يقف في الطابور 

شخصا, ولن يعطوه أي أولوية بل إختار أن ينتظر دوره... في أثناء ذلك لم يقف للجميع ويقول : "أنا عمدة هذه البلد 

 .". بل إختار أن يسلك بدون ممارسة سلطانه.يجب أن تفسحوا لي ألقضي مصلحتي قبلكم جميعا..

أيضا هذا يشبه أنه لديك حاسب إلكتروني يستطيع حساب المسائل الحسابية المعقدة , ولكنك إخترت أن تقوم 

بحسابها بالطريقة الذهنية وبدأت تحسبها بالقلم والورقة مستخدما ذهنك. هل هذا يعني أنك ال تمتلك الحاسب 

 تمتلكه ولكنك إخترت أن ال تستخدمه.اإللكتروني؟؟ بالطبع 

 إليك هذه اآلية التي توضح هذا وستجد تعليقي بين أقواس :

(ِإْذ ِإنَُّه, َوُهَو اْلَكاِئُن ِفي َهْيَئِة اهلِل )أي 6َفْلَيُكْن ِفيُكْم َهَذا اْلِفْكُر الَِّذي ُهَو َأْيضًا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. )   8 - 5:  2فيلبي 

(َبْل َأْخَلى َنْفَسُه )أي تخلى عن سلوكه باإللوهية 7َلْم َيْعَتِبْر ُمَساَواَتُه ِللِه ُخْلَسًة , َأْو َغِنيَمًة ُيَتَمسَُّك ِبَها؛ ) اهلل متجسد(,

ي ااِلتَِّضاِع, َوَكاَن َطاِئعًا َحتَّى (َوِإْذ َظَهَر ِبَهْيَئِة ِإْنَساٍن, َأْمَعَن ِف8رغم أنه اهلل(, ُمتَِّخذًا ُصوَرَة َعْبٍد, َصاِئرًا َشِبيهًا ِباْلَبَشِر؛ )

 اْلَمْوِت, َمْوِت الصَِّليِب.

فعل يسوع هذا التخلي إراديا, وتخلى عن السلوك بإلوهيته رغم أنه إبن اهلل, لكي يصير مساويا لنا بالضبط ولكي يصير 

 غير زائد عن أي إنسان بشيء. وتميز بأنه لم يفعل خطيئة بهذا يستطيع أن يفتديه.

كان أعلى من اإلنسان في القدرة أو في جنسه لكان من الغير عادال أن يفتدي ويخلص البشر ألنه ليس مساويا لهم  إن

 وليس مثلهم لذا ال يمكن أن يأخذ مكانهم.

 وإنسان. -وهو اهلل, فكان عليه أيضا أن يكون مساويا لإلنسان  -كان على يسوع أنه كما أنه مساويا هلل 

 َفِإنَّ اهلَل َواِحٌد, َواْلَوِسيُط َبْيَن اهلِل َوالنَّاِس َواِحٌد, َوُهَو اإِلْنَساُن اْلَمِسيُح َيُسوُع, 5:  2ولى  رسالة تيموثاوس األ

 لنرى هذا مطبقا في حياة يسوع: 

 الرب يسوع في النمو والمعرفة -

بر وكان ينمو وبدأ يتعلم كأي طفل بشري, لم يكن يعرف بمجيء المجوس كان طفال يحتاج إلى الرعاية. وبعد ذلك ك

الشريعة في المجامع ألنه كان من اإلجباري فعل ذلك مع كل طفل في ذاك الوقت. ولكن الفرق هنا عن أي طفل أخر 

أنه بدأ يفهم الناموس والشريعة بالطريقة الصحيحة و ليس بالمفاهيم الخاطئة التي كانت سائدة في ذلك الوقت من 

 خالل الكتبة والفريسين.

أن الشريعة والنبوات تتحدث عنه وأنه هو عبارة عن تطبيقها وتحقيقها ويربط هذا بما تحكيه أمه عن كيف  ووجد 

 ولد.
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 (َوَكاَن الطِّْفُل40َوَبْعَد ِإْتَماِم ُكلِّ َما َتْقَتِضيِه َشِريَعُة الرَّبِّ, َرَجُعوا ِإَلى َمِديَنِتِهِم النَّاِصَرِة ِباْلَجِليِل )  40 - 39:  2لوقا 

 َيْنُمو َوَيَتَقوَّى, ُمْمَتِلئًا ِحْكَمًة, َوَكاَنْت ِنْعَمُة اهلِل َعَلْيِه.

تعلم الرب يسوع الطاعة من األلم الذي واجهه وفي الغالب كما يتفق علماء الكتاب المقدس في أنه ذاق اليتم من 

 الصبا في طفولته.

لحدث الذي إختفى عنهم يسوع وعادوا للبحث عنه ألن يوسف والده أمام الناس إختفى من األحداث منذ ذكره في ا 

وقال يسوع ليوحنا التلميذ على الصليب "هوذا أمك" عن األم مريم... بمعنى أخر    41:  2ووجدوه في الهيكل لوقا 

 األب لم يعد موجودا فبالتأكيد لم يطلقها بل مات.

 مل لكي يغطي معيشته.لذا يسوع تحمل عبء هذا البيت في سن مبكر بما فيه راية والته والع

(َوِبذِلَك, َأْصَبَح ُمَؤهَّاًل ِلُمِهمَِّتِه, َفَصاَر ِلَجِميِع 9َفَمَع َكْوِنِه اْبنًا َتَعلََّم الطَّاَعَة ِمَن اآلاَلِم الَِّتي َقاَساَها. )  8:   5عبرانين  

 الَِّذيَن ُيِطيُعوَنُه َمْصَدرًا ِلْلَخاَلِص اأَلَبِديِّ.

 

 لمليء بالروح القدسالرب يسوع في ا -

ألنه تخلى عن أن يسلك بإلوهيته رغم أنه إبن اهلل , كان عليه أن يعتمد على الروح القدس إعتماد كليا , ألنه إختار أن 

 يصير مثل الناس. لذا فهو كان يحتاج للروح القدس ألنه كأي إنسان يحتاج لقوة الروح القدس.

عصير عنب"  -تليء بالروح القدس. حتى معجزة "تحويل الماء إلى خمر لذا لم يفعل الرب يسوع أي معجزة قبل أن يم 

لم تكن قبل ملئه بالروح, بل بعد أنه إمتأل بالروح القدس. طبعا هو كان يستطيع أن يصنع هذه المعجزة لو كان يسلك 

 الروح القدس.مستخدما إلوهيته, لكنه تخلى عن السلوك بهذه اإللوهية وسلك كإنسان. لذا إحتاج الرب يسوع إلى 

سمعت قسا يوما يقول " أن يسوع عندما كان يلعب كطفل كان يخلق أشياء..." , هذا غير صحيح ألن الكتاب المقدس 

 يقول أن أول معجزة عملها يسوع هي تحويل الماء إلى خمر.

  

ة والدته من عذراء إذا إحتاج الرب للمليء بالروح نعم ولد من العذراء مريم بقوة الروح القدس وهذا لكي تتم معجز

َوَلمَّا َتَعمََّد الشَّْعُب َجِميعًا, َتَعمََّد َيُسوُع, َوِإْذ َكاَن    1:  3ولوقا   22 - 21:  2ولكنه كشخص إحتاج للروح القدس  لوقا 

ٌِِه ِمْثَل َحَماَمٍة, َواْنَطَلَق َصْوٌت ِمَن  (َوَهَبَط َعَلْيِه الرُّوُح اْلُقُدُس ُمتَِّخذًا َهْيَئًة ِجْسِميًَّة22ُيَصلِّي, اْنَفَتَحِت السََّماُء ) وِهُبوَط

َأمَّا َيُسوُع, َفَعاَد ِمَن اأُلْرُدنِّ ُمْمَتِلئًا ِمَن الرُّوِح  1:  3لوقا « .... َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرُت ُكلَّ ُسُروٍر! »السََّماِء َيُقوُل: 

 رِّيَّةِ اْلُقُدِس. َفاْقَتاَدُه الرُّوُح ِفي اْلَب
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هذا تقرير الروح القدس عن يسوع وليس تقريري أنا أنه بعد هذا خرج ممتلي من الروح القدس. عندما يقول أنه إمتأل 

سنة التي كان فيها على األرض. فلم  30في هذه اللحظة فإنني أؤمن بهذا وأن هذا لم يحدث قبل ذلك في كل الـ 

 فعال. يمتليء بالروح ليظهر لنا هذا بل كان يحتاجه

 أنظر لطريقة الروح القدس في وصف هذه النقطة:

ْن َمَكاٍن ِإَلى ( َيُسوَع النَّاِصِريَّ )شخص من بلدة الناصرة( الِذِي َمَسَحه اهلُل ِبالرُّوِح اْلُقُدِس َوِباْلُقْدَرِة, َفَكاَن َيْنَتِقُل ِم38)

 لََّط َعَلْيِهْم ِإْبِليُس, أَلنَّ اهلَل َكاَن َمَعهُ َمَكاٍن َيْعَمُل اْلَخْيَر, َوَيْشِفي َجِميَع الَِّذيَن َتَس

بمعنى آخر يسوع اإلنسان الذي من بلدة إسمها الناصرة ... صار ممسوحا بعد أن إمتأل بالروح القدس. فصار يسوع 

 الممسوح = المسيح هذا معناها في اليوناني.

 اهلل فصار ممسوحا.لم يقل يسوع المسيح الناصري بل قال يسوع الناصري الذي مسح من 

 الرب يسوع في الخدمة ومواهب الروح والشفاء وإخراج الشياطين -

 كان يشفي وكان يخرج الشياطين بمساعدة و بمواهب الروح القدس.

هنا يقف كثير من الخدام وال يقتنعون, لماذا ألن هذا سيحملهم بالمسؤلية في تقصيرهم في معرفة كلمة اهلل.  

في إخراج الشياطين ألن الشياطين ال تطيعهم, في حين أن هذا يتم بكلمات ممسوحة فقط لمن فمثال يعاني الكثيرون 

 يعرفون من هم في المسيح ويعرفون خدمة الروح القدس في حياتهم.

 حدث أنه كنت مرة أستمع ألحد الخدام يقول أنه يخرج األرواح الشريرة  بضرب جسد األشخاص المسكونة.    

كتاب وهو خطأ, فهذا بالطبع محاولة التعامل مع عالم الروح من عالم العيان. وهذا لن يأتي بنتائج )وهذا لم يأتي في ال

حتى ولو تأوه الروح الشرير, لكنه ال يتأثر بشيء بل يستغل عدم معرفة الخادم بالكلمة و يعمل على هذه اإلكذوبة 

 لتحطيم جسد اإلنسان المسكون.(

يقة مباشرة ولكن بدأت أقنعه بالعقل. وقلت له : "لم يفعل هكذا يسوع في أي فقاطعت هذا الخادم ولم أواجهه بطر

 مرة فيها أخرج أرواح شريرة !!! إذا كيف تفعل أنت هذا؟؟"

 فأجاب وقال : "هذا يسوع وليس أنا ..." أي معه عذره.

اج شياطين سواًء كان بالطبع لن تجد "ضرب المسكونين بأرواح شريرة" هذا حتى مع بولس وال مع أي حدث فيه إخر  

 يسوع أو التالميذ.

هل ترى معي أن عدم المعرفة بـ "كيف كان يخدم يسوع" جعل الناس يعتقدون أن هذا لن يحدث معهم ألن يسوع 

 مشي على األرض ومارس سلطانه كإبن اهلل فكان يفوقهم....
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كي يصير مساويا لنا بالضبط. لذا كما أخر في حين أنه كان إبن اهلل لكنه تخلى إراديا عن السلوك بسلطان إبن اهلل ل 

 األرواح بكلمة هكذا يمكننا نحن أن نفعل هذا.

 كان يسوع يحتاج إلى الروح القدس ليكشف له األمور وليريه خفايا األشخاص وليشفي المرضى.

تضع. اإلتضع لن لم يقول الرب يسوع أنه ال يفعل هذا بقدرته بل بقدرة اآلب الذي فيه بنفاق أو كما يعتقد البعض لي

 يجعله يكذب!!!

بل كان حقا ال يفعل شيء بدون مساعدة اآلب ألنه سلك كإبن اإلنسان متخليا عن إستخدام إلوهيته ألنه إبن اهلل أيضا  

 واهلل نفسه.

َعَل َشْيئًا ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسِه, َبْل َيْفَعُل َما َيَرى اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم ِإنَّ ااِلْبَن اَل َيْقِدُر َأْن َيْف»َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:  19:  5يوحنا 

 اآلَب َيْفَعُلُه. َفُكلُّ َما َيْعَمُلُه اآلُب, َيْعَمُلُه ااِلْبُن َكذِلكَ 

قد ال تكون مقتنعا رغم أن هذا قول الكتاب لكن عليك بأن تجعل لكمة اهلل هي السلطان األول واألخير فوق تفسيرات 

 ة ال تحتاج إليضاح أكثر من هذا.الناس. فاآلي

(أَلنَّ اآلَب ُيِحبُّ ااِلْبَن, َوُيِريِه َجِميَع َما َيْفَعُلُه, 20:  ) 5من يوحنا  21 - 20لقد كان يسوع ينمو في خدمته فقال في عدد 

اآلُب اْلَمْوَتى َوُيْحِييِهْم, َكذِلَك ُيْحِيي ااِلْبُن َمْن  (َفَكَما ُيِقيُم21َوَسُيِريِه َأْيضًا َأْعَمااًل َأْعَظَم ِمْن َهَذا اْلَعَمِل, َفُتْدَهُشوَن )

 َيَشاءُ 

 بمعنى آخر يقول الرب يسوع : "سيريني اآلب أمورا أكثر من هذه وسأفعلها مثل إقامة الموتى"

 كان يعلم بمن لمسه ولكنه فقط  5مرة قالت لي أحد األخوات : "إن الرب يسوع في قصة المرأة النازفة في مرقس 

أظهر هذا أمام الناس )تتهم يسوع بالنفاق دون أن تقصد(  ... وأيضا ليجرب إيمان الرجل يايرس الذي كان معه 

 ليشفي إبنته... "

 شرحت لها أن الرب ال يجرب إيمان أحد ألنه معطي األيمان فالتجربة هي من إبليس,

بخباثة, بل كان ببساطة ال يعلم كما يقول ثانيا لم يكن الرب يعلم بمن لمسه حقا, فهو لم يكن يعلم وأخفى هذا 

 الكتاب أنه بحث وتسائل من لمسني.

عندما عرفت هذه األخت هذا التعليم نالت معجزتها التي كانت معاقة بسبب هذا المفهوم الخطأ !!! وهذا سيحدث 

 معك. لو عرفت بأن الذي فيك هو الروح القدس الذي كان في يسوع.

أمامه الغير عارفين بالكلمة حائرين في قول الرب يسوع عن نفسه عن عدم معرفة وهذا سيفسر لك أمر أخر يقف 

 متى سيكون يوم القيامة
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 هُ َأمَّا َذِلَك اْلَيْوُم َوِتْلَك السَّاَعُة, َفاَل َيْعِرُفُهَما َأَحٌد, َواَل َماَلِئَكُة السََّماَواِت, ِإالَّ اآلُب َوْحَد 36:  24متى 

َوَأمَّا َذِلَك اْلَيْوُم َوِتْلَك السَّاَعُة َفاَل َيْعِرُفُهَما َأَحٌد, اَل اْلَماَلِئَكُة الَِّذيَن  32:  13وضوحا مرقس مرقس يقولها بشكل أكثر 

 ِفي السََّماِء َواَل ااِلْبُن, ِإالَّ اآلُب

ا مع نفسه فعاش لم يكن بعلم بها ألنه وهو إبن اهلل لكنه متخلي عن السلوك بإلوهيته ليس فقط أمام الناس بل وأيض

 كل فترته على االرض هكذا.

 أيام في اإلسبوع عن السلوك بإلوهيته ليتمكن من فدائنا بطريقة عادلة تقبل من اآلب. 7ساعة  و 24فتخلى  

 َلْيَس َتْعِليِمي ِمْن ِعْنِدي, َبْل ِمْن ِعْنِد الَِّذي َأْرَسَلِني»(َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع: 16: ) 7يوحنا 

ِعْنَدَما ُتَعلُِّقوَن اْبَن اإِلْنَساِن َتْعِرُفوَن َأنِّي َأَنا ُهَو, َوَأنِّي اَل َأْعَمُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي, َبْل »(ِلَذِلَك َقاَل َلُهْم َيُسوُع: 28: ) 8يوحنا 

 «.َيْتُرْكِني َوْحِدي, أَلنِّي َدْومًا َأْعَمُل َما ُيْرِضيِه (ِإنَّ الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي, َوَلمْ 29َأُقوُل اْلَكاَلَم الَِّذي َعلََّمِني ِإيَّاُه َأِبي )

هذا ال يعني أن إرادة يسوع غير متدخلة بل كانت مشتركة في فعل هذا األمر سواء معجزة أو تعليم. هذا لو فهمته 

ضت الروح ستفهم كيف تتم المعجزة من خاللك في خدمتك. فهي تتم بإشتراك الروح القدس في داخلك وأنت. لو رف

 القدس ولك تكن مشحجونا كفاية من قوته, سوف لن تحدث المعجزة.

 ي(َمَع َأنَُّه َلْو َحَكْمُت َلَجاَء ُحْكِمي َعاِداًل, أَلنِّي اَل َأْحُكُم ِبُمْفَرِدي, َبْل َأَنا َواآلُب الَِّذي َأْرَسَلنِ 16: ) 8يوحنا 

ن طريق أنه سيترك اهلل يعمل الشيء واضعا الخادم على كثيرون يعتقدون أنهم سيصلون للمرضى وتحدث المعجزة ع

 جانب. وهذا جذر مشكلة عدم حدوث معجزات على أيدي من يؤمنون بها.

الروح القدس يحتاجك كما أنت تحتاجه, فلو شحنت وأضرمته في داخله وهذا في مقالة المليء التكرر بالروح القدس 

 على الموقع, فمن ملئك سيأخذ الناس.

ليء بالروح ستعرف ما هي الخطوة اآلتية بإنسجام مع الروح القدس فتحدث نتائج مذهلة. لن يستقل الروح عندما تمت

 القدس عنك ولن تستطيع أن تستقل عنه لتحققوا معا ما يريد أن يحققه على االرض.

 هكذا سلك الرب يسوع, سلك بإدراك ووعي الروح القدس الذي فيه .

 ف شيئان هامان جدا سأذكرهم بعد قرائتك للنص:ركز في قراءتك هذا النص وستكتش

 اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم ِإنَّ ااِلْبَن اَل َيْقِدُر َأْن َيْفَعَل َشْيئًا ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسِه, َبْل َيْفَعُل َما»(َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع: 19: ) 5يوحنا 

(أَلنَّ اآلَب ُيِحبُّ ااِلْبَن, َوُيِريِه َجِميَع َما َيْفَعُلُه, َوَسُيِريِه َأْيضًا 20آلُب, َيْعَمُلُه ااِلْبُن َكذِلَك )َيَرى اآلَب َيْفَعُلُه. َفُكلُّ َما َيْعَمُلُه ا

 َمْن َيَشاءُ (َفَكَما ُيِقيُم اآلُب اْلَمْوَتى َوُيْحِييِهْم, َكذِلَك ُيْحِيي ااِلْبُن 21َأْعَمااًل َأْعَظَم ِمْن َهَذا اْلَعَمِل, َفُتْدَهُشوَن )
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. يقول يسوع "ما أرى اآلب يفعله" ولم يقل "ما رأيته" )بالماضي(, ال بل قالها بفعل اإلستمرارية , أي أنه يراها في 1

 أثناء قيامه بالمعجزة يراها في روحه.

 سيريه اآلب أيضا أعماال أعظم. بمعنى آخر أنه كان ينمو في خدمته. 20. عدد 2

مام الناس في حين أنه يعرف كل شيء بل كان الرب يسوع يعني ما يقوله. فهو كان وهذا ليس تمثيال أو كالم أ

 سيعرف أمورا أعظم مع مرور األيام.

 12:   14هذا السبب سيوضح لك اآلية في يوحنا 

 ا, َبْل َيْعَمُل َأْعَظَم ِمْنَها, أَلنِّي َذاِهٌب ِإَلى َأِبي(اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن ُيْؤِمُن ِبي َيْعَمُل اأَلْعَماَل الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَه12) 

 21 - 19:   5هل ترى السبب, ألنه سيذهب ألبيه, أي لن يكون هنا طويال, ألنه لكما ظل على األرض كان حسب يوحنا 

 كان سيعرف من اآلب أمورا أعظم  وكان سيعملها.

 الرب يسوع في حياة الصالة - 

 ع ليعلمنا أن نصلي.  بل كان محتاجا للصالة فعال لكي يستمد قوته من اهلل يوميا.لم يصلي الرب يسو

 3طلب من تالميذه الصالة يوم تسليمه وبدأ يصلي هو نفسه. هل هذا تمثيال أم حقيقة؟؟!!!!!!! بالطبع حقيقة. وذهب 

الذي عبر به. الصراع هو  مرات لكثرة األلم والحرب التي كان يواجهها ونزل عرقه كقطرات دم من كثرة الصراع

ليس الصليب فقط بل األبرز هو أنه لم ينفصل عن اآلب أبدا وكان ال يريد هذا ألنه يعرف أنه عليه فعل هذا في الصليب. 

 وهذا حدث في قوله إلهي إلهي لماذا تركتني.

أوضح لنا هذا الفيلم  لقد Mel Gibsonلميل جيبسون  The Passion of The Christلقد أوضح لنا فيلم أالم المسيح 

 شريحة بسيطة عن ما مر به الرب يسوع من ألم ولكن كان أعظم من هذا أيضا.

 12:  6لوقا   46:  6و مرقس  35: 1فكان يصلي يوميا كعادته  مرقس 

ٌة ِلَيْسَتِمُعوا ِإَلْيِه َوَيَناُلوا الشَِّفاَء ِمْن َعَلى َأنَّ َخَبَر َيُسوَع َزاَد اْنِتَشارًا, َحتَّى َتَواَفَدْت ِإَلْيِه ُجُموٌع َكِثيَر 17 - 15:  5لوقا 

(َوِفي َذاِت َيْوٍم, َكاَن ُيَعلُِّم, َوَكاَن َبْيَن 17(َأمَّا ُهَو, َفَكاَن َيْنَسِحُب ِإَلى اأَلَماِكِن اْلُمْقِفَرِة َحْيُث ُيَصلِّي. )16َأْمَراِضِهْم )

لِِّمي الشَِّريَعِة, َوَقْد َأَتْوا ِمْن ُكلِّ َقْرَيٍة ِفي اْلَجِليِل َواْلَيُهوِديَِّة, َوِمْن ُأوُرَشِليَم. َوَظَهَرْت اْلَجاِلِسيَن َبْعُض اْلَفرِّيِسيِّيَن َوُمَع

 ُقْدَرُة الرَّبِّ ِلَتْشِفَيُهمْ 

 لقد ذكر هذا بين المعجزات وكأنه يقول أن هذا مفتاح يسوع.

اِتِه اْلَبَشِريَِّة َعَلى اأَلْرِض, َرَفَع َأْدِعَيًة َوَتَضرَُّعاٍت ُمْقَتِرَنًة ِبُصَراٍخ َشِديٍد َوُدُموٍع, ِإَلى َواْلَمِسيُح, ِفي َأْثَناِء َحَي  7:  5عبرانين 

 اْلَقاِدِر َأْن ُيَخلَِّصُه ِمَن اْلَمْوِت. َوَقْد َلبَّى اهلُل َطَلَبُه ِإْكَرامًا ِلَتْقَواُه.
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 الرب يسوع في تجارب الخطيئة - 

سان مجرب في الخطيئة لكنه لم يسقط فيها. ليس فقط في التجارب التي ذكر الكتاب تفاصيلها في كان كأي إن

 البرية بل وفي كل فترات حياته.

يَم َواأَلِميَن, َوِلَذِلَك َكاَن اَلُبدَّ َأْن ُيْشِبَه ِإْخَوَتُه ِمْن َجِميِع النََّواِحي, ِلَيُكوَن ُهَو َرِئيَس اْلَكَهَنِة, الرَِّح  18 - 17:  2عبرانين 

(َوِبَما َأنَُّه ُهَو َنْفَسُه, َقْد َتَألََّم َوَتَعرََّض ِللتََّجاِرِب, 18الَِّذي َيُقوُم ِبَعَمِلِه َأَماَم اهلِل ِنَياَبًة َعِن الشَّْعِب, َفُيَكفَِّر َعْن َخَطاَياُهْم )

 ِب.َفُهَو َقاِدٌر َأْن ُيِعيَن الَِّذيَن َيَتَعرَُّضوَن ِللتََّجاِر

َنَتَمسَّْك َفَما َداَم َلَنا َرِئيَس َكَهَنِتَنا اْلَعِظيُم الَِّذي اْرَتَفَع ُمْجَتازًا السََّماَواِت, َوُهَو َيُسوُع اْبُن اهلِل, َفْل  16 - 14:  4عبرانين 

زًا َعْن َتَفهُِّم َضَعَفاِتَنا, َبْل ِإنَُّه َقْد َتَعرََّض ِللتََّجاِرِب الَِّتي (َذِلَك أَلنَّ َرِئيَس اْلَكَهَنِة الَِّذي َلَنا, َلْيَس َعاِج15َداِئمًا ِباالْعِتَراِف ِبِه )

 َحاَجِة.(َفْلَنَتَقدَّْم ِبِثَقٍة ِإَلى َعْرِش النِّْعَمِة, ِلَنَناَل الرَّْحَمَة َوَنِجَد ِنْعَمًة ُتِعيُنَنا ِعْنَد الْ 16َنَتَعرَُّض َنْحُن َلَها, ِإالَّ َأنَُّه ِباَل َخِطيٍَّة )

 هناك من يقول أنه لم تأتيه أفكار الخطيئة. هذا فكر متدين ويبدو مستقيم ولكنه غير كتابي بالمرة.

 بل ألن الكتاب يقول أن مجرب في كل شيء مثلنا فالكلمة ال تحوي معنايان. فالمعنى واضح.

الحزن والضيق ولكنه لم إذا يسوع ُجِرب في كل شيء كالخطيئة بكل صورها وأشكالها وفي كل أنواع الضغط و

 يسقط فيها.

 الرب يسوع في الصلب و في الهاوية - 

لقد عانى يسوع أالم الصليب حقا بدون أي قوة خفية تساعده وواجها كإنسان ليأخذ مكانك ولم يواجهها بقرات إبن 

سلوك كإنسان وتخلى اهلل وإال فهو ليس مساويا لإلنسان وهذا ليس عدال والسماء كانت لن تقبل هذا. لكنه إختار ال

 عن أن يواجه هذه اآلالم كإبن اهلل رغم أنه إبن اهلل.

لألسف بسبب الكثير من الجهل في الكلمة أو تحاشي بعض الخدام من أن يشرحوا الكلمة بالطريقة النقية بدون حذف  

كان محتمال كل ما كان ما قد يثير غضب الناقدين الموجودون دائما, نتيجة هذا جعل الكثيرون يفهمون خطُأ أن يسوع 

يجري من جلد وضرب و صلبه على الصليب ويقولون "ألنه كان إبن اهلل كان محتمال كل هذا...." هذا خطأ و غير كتابي. 

نعم هو إبن اهلل واهلل الظاهر في الجسد ولكنه إختار أن يسلك كإنسان منذ أن قرر التجسد وهو الزال إبن اهلل واهلل 

 ذاته اإلنسان.

 ن ما يقوله البعض "أن يسوع سلك بقوة خفية لمواجهة هذه األالم"....فلو كا 

لو كان هذا صحيحا,  لما كان اآلب أرسل مالكا ليقويه و إال كان يسوع يقوم بالتمثيل علينا االصة والدموع والدماء....  

 وفي هذه الحالة كان ينافق!!! وهذا مستحيل.



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 317 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

يتألم كل هذه اآلالم كإنسان. وهو إبن اهلل لكنه متخلي عن السلوك  بل كان فعال وحرفيا في الحقيقة يسوع كان 

 بهذه القوة ليكون مساويا لنا.

لقد نشأ الكثيرون من المؤمنون يؤمنون بعكس ذلك وهذا سببه عدم وضوح هذه النقطة في التعليم ألن الكثيرون 

 الحق الكتابي سيغير حياتهم.يخافون الناس واإلنتقاد. في حين عندما يعرف المؤمنون والمؤمنات هذا 

كل ما شعر به يسوع في العذابات التي واجهها والصليب وكل هذه األحداث, كان يشعر بها حقا بدون مساعدات 

 خفية من اآلب وألنه تخلى عن السلوك بإلوهيته وهو الزال إبن اهلل , لكنه سلك بإنسانيته وذاق كل هذا بدال منك ومني.

 الميتات: لقد مات يسوع كل أنواع 

. الموت الروحي, عندما تركه اآلب وحجب وجهه عنه. هذا هو الموت الروحي الذي كان فيه أي شخص غير مولود 1 

 ثانية منفصل عن اهلل.

 . ثم مات الموت الجسدي.2 

اآلب  . منذ هذه اللحظة نزل يسوع إلى الهاوية وألنه ُجِعَل خطيئة فنزل لقسم الخطاة في الهاوية, وهذا كله بدون3 

 أو الروح القدس ألنه تركه منذ أن كان على االرض على الصليب.

ونزل إلى الهاوية وهزم إبليس وأخذ مفتاح الهاوية و سبى وأفرج عن أرواح المؤمنين به التي كانت محبوسة في  

ان الموت. هذا مكان يطلق عليه "حضن إبراهيم". و أخذ من إبليس مفتاح الموت وأباد بالموت إبليس الذي كان له سلط

 هو الموت األبدي الذي كان يجب أن يذوقه أي شخص فأخذه بالنيابة عنا.

وأقامه اهلل بعدها بميالده الثاني. وكان إبنه الوحيد قبل ذلك ولكن بعد القيامة صار له إخوة كثيرون وهو القائد علينا 

 وهو البكر. من هم األخوة و االخوات؟؟ هذا هو أنت وأنتي وأنا.

ِبْكَر َبْيَن ِإْخَوٍة أَلنَّ الَِّذيَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم, َسَبَق َفَعيََّنُهْم َأْيضًا ِلَيُكوُنوا ُمَشاِبِهيَن ُصوَرَة اْبِنِه ِلَيُكوَن ُهَو اْل  29:  8رومية 

 َكِثيِرينَ 

 ما قاله الرب يسوع عنك وعني عظيم جدا :

 اب :يقول الكت  11:  17أنت وأنتي واحدا مع اآلب , يوحنا 

اْحَفْظ ِفي اْسِمَك الَِّذيَن  (هُؤاَلِء َباُقوَن ِفي اْلَعاَلِم؛ َأمَّا َأَنا َفَلْسُت َباِقيًا ِفيِه, أَلنِّي َعاِئٌد ِإَلْيَك. َأيَُّها اآلُب اْلُقدُّوُس11)

  23 - 20نا أيضا( إقرأ معي من عدد َوَهْبَتُهْم ِلي, ِلَيُكوُنوا َواِحدًا, َكَما َنْحُن َواِحٌد .... )هذا ليس للتالميذ فقط بل ل

(ِلَيُكوَن 21ُؤاَلِء )(َوَلْسُت ُأَصلِّي ِمْن َأْجِل هُؤاَلِء َفَقْط, َبْل َأْيضًا ِمْن َأْجِل الَِّذيَن َسْوَف ُيْؤِمُنوَن ِبي ِبَسَبِب َكِلَمِة ه20)

ِفيَك, ِلَيُكوُنوا ُهْم َأْيضًا َواِحدًا ِفيَنا, ِلَكْي ُيْؤِمَن اْلَعاَلُم َأنََّك َأْنَت َأْرَسْلَتِني اْلَجِميُع َواِحدًا؛ َأيَُّها اآلُب, َكَما َأنََّك َأْنَت ِفيَّ َوَأَنا 
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َفَيِصيُروا (َأَنا ِفيِهْم, َوَأْنَت ِفيَّ, ِلَيْكَتِمُلوا 23(ِإنِّي َأْعَطْيُتُهُم اْلَمْجَد الَِّذي َأْعَطْيَتِني, ِلَيُكوُنوا َواِحدًا َكَما َنْحُن َواِحٌد )22)

 َواِحدًا, َحتَّى َيْعِرَف اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني َوَأنََّك َأْحَبْبَتُهْم َكَما َأْحَبْبَتِني.

ماذا يعني بقوله : "ليكونوا واحدا كما أنا وأنت واحدا"  فهي ليست تعني هنا الوحدة في جسد المسيح وهي بال شك 

يظن البعض, هنا تعني أن يكونوا هم "واحدا معك" إقرأها جيدا بدون مهمة ولكنه هنا ال يتكلم عن ذلك كما 

 إنطباعات اآلخرين فستجدها تقول ذلك ببساطة.

 اهلل جعلنا مثله. يسوع أعطانا نفس المجد الذي عليه. لم نعد يعوزنا مجد اهلل بل صرنا ممجدين.

 ضًا. َوالَِّذيَن َبرََّرُهْم, َفَهُؤاَلِء َمجََّدُهْم َأْيضًا.َوالَِّذيَن َدَعاُهْم, َفَهُؤاَلِء َبرََّرُهْم َأْي 30:  8رومية 

هل تالحظ معي أنها حدثت بالماضي؟؟ لقد تمت. وهذا يعني أن من كانوا يعوزهم مجد اهلل ليسوا في قائمة من 

كل أخطأ قبلوا يسوع. كونك قبلت يسوع مخلص على حياتك فهذا يعني أنه ال يعوزك مجد اهلل بعد اهلل فال تصلي ال

 وأعوزهم مجد اهلل فهذا تصغير من خالص يسوع لك.

أنت تستطيع أن تخدم اآلن مثل يسوع تماما ألنك مولود من اهلل وفيك حياة اهلل ولو ممتليء بالروح ففيك يسكن الروح 

 القدس.

 من اهلل.ال تقل أنك إنسان بل إختار أن تسلك باإللوهية التي صرت عليها بسبب ما فعله يسوع وألنك مولود 

لقد إختار يسوع أن يسلك بإنسانيته لفترة من الوقت لكي يفتدينا ولكن اآلن جعل الهوته أي إلوهيته في أوالد وبنات 

 10 - 9:  2اهلل  كولوسي 

 ِرَئاَسٍة َوُسْلَطةٍ  (َوَأْنُتْم ُمَكمَُّلوَن ِفيِه. َفُهَو َرْأُس ُكل10ِّ(َفِإنَُّه ِفيِه, َجَسِدّيًا, َيِحلُّ اهلُل ِبُكلِّ ِمْلِئِه, )9)

تقول ترجمة أخرى: هو ممتليء بكل مليء الالهوت )اإللوهية( وأنتم أيضا مملوئون ألنكم فيه ويحل اهلل بكل ملئه 

 فيكم....

أنت لست إنسانا عاديا. سيحاول إبليس إقناعك بذلك ولكن أنت صرت شخصية إلهية يسكنك الروح القدس الذي لو 

وترديد هذا بصوت عالي والسلوك من هذا المنطلق والصالة بألسنة ,  ستبدأ أن تختبر يد اهلل  أدركته بالتأمل أنه فيك

الذي فيك تشفي من خاللك وتخرج االرواح بكلمة واحدة ويمكنك أن تقيم موتى أيضا. كما فعل يسوع وأعظم  يوحنا 

14  :10 - 13 

ِفيَّ؟ اْلَكاَلُم الَِّذي َأُقوُلُه اَل َأُقوُلُه ِمْن ِعْنِدي, َوِإنََّما اآلُب اْلَحالُّ ِفيَّ ُهَو َيْعَمُل  (َأاَل ُتْؤِمُن َأنِّي َأَنا ِفي اآلِب, َوَأنَّ اآلَب10)

َحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل (اْل12(َصدُِّقوا َقْوِلي: ِإنِِّي َأَنا ِفي اآلِب َوِإنَّ اآلَب ِفيَّ, َوِإالَّ َفَصدُِّقوِني ِبَسَبِب ِتْلَك اأَلْعَماِل )11َأْعَماَلُه َهِذِه )

(َفَأيُّ َشْيٍء َتْطُلُبوَنُه 13ٌب ِإَلى َأِبي )َلُكْم: ِإنَّ َمْن ُيْؤِمُن ِبي َيْعَمُل اأَلْعَماَل الَِّتي َأَنا َأْعَمُلَها, َبْل َيْعَمُل َأْعَظَم ِمْنَها, أَلنِّي َذاِه

 ِباْسِمي َأْفَعُلُه َلُكْم, ِلَيَتَمجََّد اآلُب ِفي ااِلْبنِ 
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واآلن , كون يسوع سلك وعاش على األرض كإنسان وهو في نفس الوقت إبن  اهلل ولكنه إختار أن يعيش كإنسان,  

وها قد رأيناه يشفي ويقيم الموتى ويخرج األرواح الشريرة بكلمة وأنه أخذ الروح القدس بال حدود, إذا هذا ممكن لك 

 القدس بدون حدودولي. فكما أرسل اهلل اآلب يسوع إبنه وأعطاه الروح 

(َفاآلُب ُيِحبُّ ااِلْبَن, 35أَلنَّ الَِّذي َأْرَسَلُه اهلُل َيَتَكلَُّم ِبَكالِم اهلِل َفِإنَّ اهلَل ُيْعِطي الرُّوَح َلْيَس ِباْلِمْكَياِل. )  35,  34:   3يوحنا 

 َوَقْد َجَعَل ِفي َيِدِه ُكلَّ َشْيءٍ 

 له اآلب فهذا يعني أن الروح القدس معطى لنا بدون حدودهكذا نحن فقد أرسلنا يسوع تماما كما أرس 

 َوَكَما َأْرَسْلَتِني َأْنَت ِإَلى اْلَعاَلِم, َأْرَسْلُتُهْم َأَنا َأْيضًا ِإَلْيهِ  18:  17يوحنا  

 وهذا أيضا موجود في الرسائل

(الَِّذي َسَكَبُه 6َجِديَدِة َوالتَّْجِديِد الَِّذي ُيْجِريِه الرُّوُح اْلُقُدُس, )...َوَذِلَك ِبَأْن َغَسَلَنا ُكلِّّيًا ُغْسَل اْلَخِليَقِة اْل 6,  5:  3تيطس 

 َعَلْيَنا ِبِغًنى ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح ُمَخلِِّصَنا.

  ُكلَّهُ َوَتْعِرُفوا َمَحبََّة اْلَمِسيِح الَِّتي َتُفوُق اْلَمْعِرَفَة, َفَتْمَتِلُئوا َحتَّى َتْبُلُغوا ِمْلَء اهللِ  19:  3أفسس 

واآلن بعد أن فهمت كيف خدم يسوع وأن ما رأيته هو يسوع الذي إعتمد على الروح القدس يمكنك أن تفعل هذا 

أيضا. عش كما يريدك الرب يسوع. وفي هذا المستوى. إن كنت ممتلئا من الروح القدس فهذا يعني أنه يسكن في 

 داخلك اهلل ذاته فيمكنك أن تعمل أعماله.
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 ين العمر بيدكسن

هو "أن األعمار بيد اهلل". هذا رأي العالم وليس رأي   -ولكنه ليس كتابي  -  فإن المتداول  ربما تتعجب من هذا العنوان.

 اهلل. وكون هناك كذبة منتشرة لمائة سنة أو ألف سنة لن تجعل الكذبة تتحول إلى حقيقة.

لكل إنسان عدد سنين معين, فهذا جهل فيهلكون بسبب هذا  ولألسف عندما يؤمن أوالد وبنات اهلل بأن اهلل محدد

يكونون ماتوا في عمر مبكر  -أي في نظر اهلل  -الجهل. ربما يهلكون عيانا بسبب مرض أو حادث. ولكن في الحقيقة 

 بسبب عدم المعرفة.

الحوادث أو هلل بل  لو علم المؤمنون هذا الحق لكانوا عاشوا مطمئنين ومدركين أن عمرهم ليس متروك للمرض أو  

في يد المؤمن نفسه. فبهذا يخطط حياته دون قلق ودون توقع سلبي وسينجح. المعظم باألخص عندما يكبرون في 

السن يخططون ويتوقعون الموت بدال من الحياة ويبدأون في التخطيط للموت وليس للحياة. وهذا يوقف ويقلل خدمة 

ر معينة ولكنهم لم يعطوا المجال له ليفعل ذلك بسبب تعليم خطأ هم كثيرين وكان اهلل محتاجهم لكي يتممون أمو

 يؤمنون به.

من البداية ال تقرأ اآليات وتقول هذه رموز وليست حرفية, وأقول لك إن إعتبرت أن اآليات رموز لماذا لم تفعل هذا في 

 2 في كل الكتاب؟ وماذا إن قرأت آيات أخرى؟؟ وماذا إذا كان المعنى الحرفي موجود ومثبت في حياة رجال ونساء اهلل

 أن كل ما نكتبه ليس له معنيان بل ببساطة ما تفهمونه.  : 1كو 

سأناقش اآلن ما تقوله الكلمة من جهة األعمار وثانيا سأناقش اآليات التي يستند علها البعض إلثبات أن األعمار بيد اهلل 

: 

 س ليموت ولكن بخطيئة الواتحد دخلت الخطية إلى العالم.. من األساس خلق اهلل اإلنسان ليحيا إلى األبد, ولي1

ْوُت, َهَكَذا َجاَز َوِلَهَذا, َفَكَما َدَخَلِت اْلَخِطيَئُة ِإَلى اْلَعاَلِم َعَلى َيِد ِإْنَساٍن َواِحٍد, َوِبُدُخوِل اْلَخِطيَئِة َدَخَل اْلَم 12: 5رومية 

 اْلَمْوُت َعَلى َجِميِع اْلَبَشِر

اسا الموت من مشيئة اهلل ولكن عندما أدخل آدم إبليس أدخل ميراث إبليس وهو الموت موت خلية موت إذا لم يكن أس

 عضو موت الجسد وكذلك الموت الروحي والموت األبدي.

 إذا ال ننسى أن مشيئة اهلل الكاملة أن الجسد ال يموت. ولن يغير اهلل سياسته حتى بعد سقوط آدم.

هلك... السارق )إي إبليس( ال يأتي إال ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا فقد أتيت ليكون لهم ولكن جاء يسوع ليسترد ما قد 

 . 10:  10يوحنا   حياة ولتكون لهم هذه الحياة بفيض ووفرة
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عندما سلك أي شخص في العهد القديم كان يموت شبعان أيام. ألن هذا هو وعد الرب منذ العهد القديم أن يمتع كل 

 َوُأَمتُِّعَك ِبَكاِمِل ُعْمِرَك. 26:  23عمرهم خروج أفراد شعبه بكامل 

َقْد َنِعيُش  10:  90كما يقول مزمور   80ومع القوة  70بكامله ليس للتخمين وليس لكل فرد عدد معين وليس فقط 

 َسْبِعيَن َسَنًة, َوِإْن ُكنَّا َذِوي َعاِفَيٍة َفَثَمانيَن

تحت عقوبة في هذا الوقت فنفس موسى عندما قال هذا الكالم كان  ولكن هذا ليس مشيئة اهلل ألن شعب اهلل كان

 سنة. 120  ومات و عمره 89عمره 

(َجَعْلَت آَثاَمَنا َأَماَمَك َوَخَطاَياَنا اْلَخِفيََّة َظاِهَرًة َلَدْيَك. 8(ِإنَّ َغَضَبَك َقْد َأْفَناَنا َوَسَخَطَك َقْد َروََّعَنا. )7قبل هذه األعداد قال )

 نَّ َأيَّاَمَنا ُكلََّها َتْنَقِضي ِفي َغَضِبَك الشَِّديِد, َوَأْعَواَمَنا َتَتاَلَشى َكَزْفَرٍة.(ألَ 9)

سنة أيضا.  120إذا الخطية قصرت العمر اإلفتراضي. وقد تتسائل ما هو العمر اإلفتراضي لإلنسان فمشيئة اهلل بل 

اِهدًا ِفي اإِلْنَساِن ِإَلى اأَلَبِد. ُهَو َبَشِريٌّ َزاِئٌغ, ِلَذِلَك َلْن َتُطوَل َأيَّاُمُه َأْكَثَر َلْن َيْمُكَث ُروِحي ُمَج»َفَقاَل الرَّبُّ:  3:  6تكوين 

 «.ِمْن ِمَئٍة َوِعْشِريَن َسَنًة َفَقْط

ووجدتها تالفة فهذا ليس ذنب  2007وفتحتها وأنت في  2010مثل األطعمة المعلبة إن كان مكتوب عليها إنتهاء 

عام  120خطأ من اساء تخزينها . هكذا جسد اإلنسان صار مصمم على العيش والحياة بدون تلف ل  المصنع ولكن

فهذا ليس اهلل  120أو  80أو  70ولكنه هذا بسبب أن الكلمة تعطيه الحياة. وإن وجدت إبن أو بنت هلل عاش أقل من 

كلم عن العمر أو قد يكون عارف أو عدم معرفته لكلمة اهلل التي تت  بل إساءة إستخدام هذا الشخص لجسده

 ولكنهلم يطبق هذه للمعرفة.

 ُأِطيُل ُعْمَرُه, أو من طول االيام أشبعه وأريه خالصي 16:  91مزمور 

َوُيْشِبُع ِباْلَخْيِر ُعْمَرِك َفَيَتَجدَُّد َكالنَّْسِر  5:  103هذا حرفي وليس هذا فقط بل و يشبع بالخير هذا العمر الطويل مزمور 

 ِك.َشَباُب

هذه مشيئة اهلل, من طول األيام أشبعه, الحظ أن لغة الكتاب ليست كلغة المتدينين أي الذين يدعون أنهم   نعم,

يعرفون اهلل وليس بالروح القدس. حيث يقول البعض لسنا نعلم ما في المستقبل ولكن هذا ليس الكتاب المقدس 

 ما به معروف أن هناك خير حرفي ورحمة حرفية. ولكن  حيث يقول الكتاب أن قد ال تعرف تفاصيل المستقبل

 ِإنََّما َخْيٌر َوَرْحَمٌة َيْتَبَعاِنِني َطَواَل َحَياِتي, 6:  23وإنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي... مزمور  

 

 . أيضا عندما تقرأ الكتاب المقدس تجده يقول مثال أكرم أباك وأمك فتطول أيام حياتك على األرض.2
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سفر األمثال ستجد أنك إن فعلت أمور معينة ستطول أيام حياتك على األرض وإن فعلت أمور أخرى ستقصر أيام وفي  

 حياتك على األرض.

لنحيا طويال فهو يعلن لنا كيف   إذا األمر في يدك. هذا مثل الكتالوج للحفاظ على جسدك. عندما يقول اهلل وصفة

 يكن يريد ذلك لما كان أباح بذلك. نطيل أعمارنا. هذا ألنه يريد ذلك. لول لم

َيا اْبِني َأْصِغ ِإَلى َكِلَماِت ِحْكَمِتي....  20:  4التأمل في كلمة اهلل يعطيك طول عمر وحياة وشفاء لجسدك. أمثال 

 (أَلنََّها َحَياٌة ِلَمْن َيْعُثُر َعَلْيَها, َوَعاِفَيٌة ِلُكلِّ َجَسِدهِ 22)

عندما قرأت هذه اآلية وجدت أن األعمار ليست في يد اهلل ولكنه في يد   21:  18ثال الموت والحياة في يد اللسان. أم 

 اإلنسان.

إذا تكلمت حياة على جسدك فستحيا طويال. ال تتكلم إال كلمة اهلل إجعلخها إسلوب حياتك. وعندما تنطقها ستأخذ 

 الحياة وتطبقها على جسدك.

م يأتي ذكر هذا قط في الكتاب. عندما جاء ذلك أن الرب أخذ كان حيا أي ملحوظة: اهلل ال يأخذ البشر عندما يموتون. ل

 لم يذق الموت.

ذكرت فقط في ثالث مرات في الكتاب المقدس في حالة أخنوخ و إيليا والرب يسوع بعد القيامة. وكلهم لم يؤخذوا 

 موتى بل أحياء.

 .Goodدو ضد أوالده. اهلل إله صالح أي الموت ليس يد اهلل. الموت هو عدو. ويستحيل أن يستخدم اهلل الع 

 في العهد الجديد

 بولس علم عن طول العمر وهو نفسه علم أن يمكنه أن يختار أن يحيا طويال. 

 24 -  21:  1لهذا فقال إنني أحتار أن أترككم وأذهب ألكون مع اهلل أم أكون معكم فليبي 

(َوَلِكْن, ِإْن َكاَن ِلي َأْن َأْحَيا ِفي اْلَجَسِد, َفَحَياِتي ُتَهيِّيُء ِلي َعَماًل ُمْثِمرًا. 22ْبٌح ِلي )َفاْلَحَياُة ِعْنِدي ِهَي اْلَمِسيُح, َواْلَمْوُت ِر

َحَل َوُأِقيَم َمَع (َفَأَنا َتْحَت َضْغٍط )اليوناني : أنا محتار( ِمْن ِكَلْيِهَما: ِإْذ ِإنِّي َراِغٌب ِفي َأْن َأْر23َوَلْسُت َأْدِري َأيَّ االْثَنْيِن َأْخَتاُر )

 (َوَلِكنَّ َبَقاِئي ِفي اْلَجَسِد َأَشدُّ َضُروَرًة ِمْن َأْجِلُكمْ 24اْلَمِسيِح, َوَهَذا َأْفَضُل ِبَكِثيٍر ِجّدًا )

 ...أحتار تعني أن األمر في يده....
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َوَمْوِعُد َرِحيِلي َقِد اْقَتَرَب. )اليوناني: وقت تسليم جسدي  َوَأمَّا َأَنا, َفَها ِإنَّ َحَياِتي َبَدَأْت ُتْسَكُب َسِكيبًا,  6:  4تيموثاوس  2

 (َقْد َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسَن, َقْد َبَلْغُت ِنَهاَيَة الشَّْوِط, َقْد َحاَفْظُت َعَلى اإِليَماِن.7)  قد حضر(

 وقت تسليمي قد حضر... أي أن األمر في يده قد ذهب لتسليم جسده للموت.

 30:  11كو  1من خالل بولس لما كان هناك ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون  يقول الروح

 كثيرون يرقدون؟؟؟؟!!!!

 ألن تموت الناس؟ نعم ستموت!

 ألنهم كانوا يموتون في أعمار مبكرة.   إذا لماذا ينتقد هنا الموت )الرقاد( ؟؟؟

سبب لهم لكي يعيشون بأعمار أطول. لم ويضيف الكتاب أنه إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. وضع الروح ال

لو عرفوا لكانوا أخذوا شفائهم وعاشوا أطول.  24:  2بط  1يعرفون ما فعله جسد المسيح الذي بجلدته شفوا 

 ولكنهم لم يميزوا ويقدروا جسد الرب.

 في العهد القديم

 زقيا أنه سيموت...لقد كان المؤمنون في العهد القديم يدركون ذلك. لقد جاء إشعياء النبي يقول لح

 تخيل أنه جاء أحد رجال اهلل الممسوحين يقول ألحد المؤمنين أنه سيموت اآلن وتنبأ عليه هكذا.

لو كان هذا المؤمن يجهل هذا الحق بأن العمر بيده, فعندما يذهب رجل اهلل سيبدأ هذا المؤمن بالشعور نها مشيئة 

ل :" لقد قالها اهلل لي من خالل خادمه ... ال مفر هذه مشيئة اهلل لي... اهلل له... بلغة المؤمنين الجاهلين بالكلمة سيقو

  سأموت..."

ولكن ألن حزقيا كان يدرك الشريعة و كلمة اهلل عرف أن هذه ليست مشيئة اهلل له أن يموت وعلم أن هذه النبوة ليست 

 طويال. وبالفعل فعل ذلك.مشيئة اهلل ولكنها جائت لكي يغير مساره ليعود و يعيش في ستر العلي فيعيش 

 كيف عرف مشيئة اهلل له رغم أن النبي )الذي كان صوت اهلل له في هذا الوقت( قال عكس ذلك ؟

 . 38ألنه يعرف كلمة اهلل أن اهلل يريد له طول العمر. يمكنك أن تقرأ هذا في إشعياء  

أن يصلح حزقيا طريقه وليست لكي يقول له هل اهلل غير رأيه ال فإن رأيه معروف وهو طول العمر وهنا النبوة لغرض 

"ستموت حتما ستموت ال تحاول " ال وألف ال , لو فهمت اهلل سوف تجده ال يتضارب في رأيه ألنه أعلن في كلمته ما 

 يريده لإلنسان وهو العمر الطويل.
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 طريقك" أصلح  فهو هنا كأنه يقول : " حزقيا لو أكملت في هذا الذي تسلك فيه ستموت في عمر قصير 

وعندما فعل ذلك قال الرب إلشعياء وكان فقط لتوه لم يغادر باحة القصر وقال له : " قل لحزقيا أنك ستعيش طويال 

 سنة إضافية..." 15

 لقد فهم حزقيا اهلل من كلمته, وليس من النبوات.

ا كما يجب فال تسكن عكس ما يفعله المؤمنون اآلن أنهم يعيشون بعيدين عن الكلمة وال يدرسونها وال يقرأونه

الكلمة فيهم بغنى. وستجد هؤالء متشوقين ألحد األشخاص لكي يعطيهم نبوة )يطلقون عليها إعالن( ويعيشون 

 على هذا. فتجد سقوطهم عظيما ألنهم ال يعرفون الكلمة ألنفسهم.

تكلم من خالل األنبياء أنا لست ضد النبوات, ولكن ليكن مصدر معلوماتك هي كلمة اهلل واهلل يتكلم في روحك و إن 

 فهذا يؤكد ما قاله سابقا في روحك وليس ليعطيك معلومات ألول مرة ولكنك تكوزن قد عرفتها سابقا في روحك.

إن كنت ال تعرف أن تسمع في روحك كالم الروح لك فهذا ألنك لم تعرف الكلمة تجاه هذا األمر ولم تحاول أن تدرس 

وبدأت تحاول أن تسمع أصوات ولم تنجح ألنك ال تفعل الطريقة الكتابية  الكلمة ولكنك حاولت من عدم المعرفة

ففشلت في سماع صوت اهلل. ال تسكت, إبحث وإقرأ الكلمة وستجد كيف تسمع في روحك كالم الروح. هذا سهل قد 

 يبدو صعب ألنك تقف بعيدا دون أن تدرس عنه ولم تنغمس فيه لذلك ستشعر أنه صعب.

 سنة سيئة. 15ة حزقيا, دائما يقفز المؤمنون و يقولون ولكنه عاش لألسف عندما أذكر قص

 ولتنفتح أعيننا الروحية على كيف اهلل يعمل.  ودائما أرد عليهم : اهلل ال يقرر أي شيء بمعرفته السابقة.

ذلك لم إن موضوع علم اهلل السابق جعل جعل المؤمنون يرتبكون ويقولون : " اهلل يعلم أن ما أصلي إليه سؤذيني ل

 يعطيه إلي....."

هذا خطأ والدليل قصة حزقيا. والحقيقة أنت لم تنال ما صليت من أجله ألنك ال تعرف الكلمة وال تعرف كيف تنال من  

اهلل وال تعرف جيدا اإليمان والصالة, هذا رغم أنك قد تكون مؤمن لسنين طويلة أو حتى خادم إنجيل لسنين طويلة. 

 آخر. المعرفة شيء والسنين شيء

تذكر دائما أن علم اهلل السابق ال يجعله يقرر أن يعطيك أو ال يعطيك ما تطلبه. فهو دائما يعطيك ما تطلبه. يمكنك أن 

 تقرأ عن هذا في هذه المقالة هل اهلل يستجيب لكل صلواتنا أم يستجيب بعضها ؟

ح الكالم ألنه هنا يوضح كيف اهلل سنة التي أضيفت ولتفهم رو 15ال تكن عينيك مفتوحة على حياة حزقيا في ال 

يعمل. فلو فهمت هذا فسوف لن يصير اهلل غامض بل ستفهم من هذه القصة أن اهلل أعطى لإلنسان إختيار أن يحيا 

 عدد السنين الذي يريده. وعطاياه ال يردها حتى ولو أسأت إستخدامها.
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 أن تطيل او تقصر عمرك هذا في يدك ... العمر بيدك.

معي في ذلك أو ال فهذا لن يغير الكلمة. إقرأ الكلمة بنفسك بحياد وبعناية وبمساعدة الروح القدس  إن كنت متفق 

 وستكتشف هذا بنفسك.

 لقد كنت أتكلم عن هذا األمر مع شخص مؤمن ورغم هذا الشرح المستفيض قال لي : "هذا مستحيل االعمار بيد اهلل"

ولى في بناء معتقاداتهم رغم أنهم مؤمنون ولكنهم يقولون لك )ستجد كثيرون ال يعطون كلمة اهلل الصدارة األ

 ولكن القس فالن قال غير ذلك!!!(

فأجبته وقلت : " أنت تؤمن بأن اإلنسان يمكنه أن ينهي عمره اآلن, فلو قمت بقتل نفسك أو خنق نفسك فستموت اآلن 

 وأنت من ستكون حددت الميعاد بذلك, أليس كذلك ؟ "

 فقال : "نعم" 

لت : "إذا أنت تؤمن بأنك يمكنك أن تنهي عمرك في وقت تحدده أنت, إذا لماذا ال تؤمن بأنك تحدد عدد سنينك التي فأكم

 ال تحياها و باألولى أن هذا ما يقوله الكتاب؟؟"

 فأجاب : " معك حق, يمكنني أن اقتل نفسي اآلن وسيكون اهلل ال دخل له في ذلك وسأكون أنا من ضبطت ميعاد موتي"

 التأكيد تسألني وماذا عن اآليات التي يستند عليها البعض في إثبات أن العمر في يد اهلل؟وب 

 و هذا ما أناقشه باألسفل :

 ... وآيات أخرى: 15:  31 . في يدك آجالي مزمور1 

 سنة فهذه اآلجال فهي معروفة وغير متروكة للتخمين. 120لقد ذكرت قبال أن اهلل وضع 

 ري تأتي أنني أضع ساعة بساعة عمري في يدك لتحميني من أعدائي.وعلى كل في األصل العب

 : 16 - 13:  4. إن شاء اهلل وعشنا يعقوب 2 

ال يقول الكتاب أن نستخدم هذه الجملة ولألسف يقولوها المؤمنين في إسلوبهم متعذرين بهذه اآلية مقتبسينها 

وقال لهم إن عمركم كالبخار يظهر قليال ثم يضمحل  خارج نصها. لقد قال هذا ألناس كانوا قد بدأوا يتركون الرب

لنقرأها     تخططون لحياتكم تاركين اهلل. قولوا إن شاء اهلل وعشنا ألنكم لن تطولوا على األرض بهذه الطريقة.

 فندرك ما تعنيه فعال:
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ى َمِديَنِة َكَذا, َوَنْقِضي ُهَناَك َسَنًة, َفُنَتاِجُر َوَنْرَبُح... اْلَيْوَم َأْو َغدًا, َنْذَهُب ِإلَ »(َوَأْنُتْم, َيا َمْن ُتَخطُِّطوَن َقاِئِليَن: 13)

(َبَداًل ِمْن 15َرًة ُثمَّ َيَتاَلَشى )(َمْهاًل! َفَأْنُتْم اَل َتْعِرُفوَن َماَذا َيْحُدُث َغدًا! َوَما ِهَي َحَياُتُكْم؟ ِإنََّها ُبَخاٌر, َيْظَهُر َفْتَرًة َقِصي14)

(َوِإالَّ, َفِإنَُّكْم َتْفَتِخُروَن ُمَتَكبِِّريَن. َوُكلُّ 16« )ِإْن َشاَء الرَّبُّ, َنِعيُش َوَنْعَمُل َهَذا اأَلْمَر َأْو َذاَك!»ُب َأْن َتُقوُلوا: َذِلَك, َكاَن َيجِ 

 اْفِتَخاٍر َكَهَذا, ُهَو اْفِتَخاٌر َرِديٌء.

 ح اآلن لماذا قالها.غير أن بولس لم يستخدم هذه الجملة في رسائله إال مرتين وسأشر

ولكن عليك بأن تتذكر بأن بولس في كل مرة كان يتكلم ويقول : "أنني سأذهب من هذه البلد إلى هذه ثم أذهب إلى 

هذه البلد ثم سأسافر إلى هذه البلد..." دون ذكر كلمة "إن شاء اهلل". وكان يتكلم دائما بإيمان ويعلن أنه سيذهب هنا 

 دون خوف من أي موت مفاجيء.وهناك وسيسافر هنا وهناك 

بمعنى أنني أخطط أو أنوي أن أذهب إلى هذه البلد ولكن هذا إذا وافق اهلل على   ولقد إستخدم إن شاء اهلل في مرتين

 ذلك حين أبدأ في ذلك. أي عندي خطة مبدأية ولكن قد يكون رأي الرب غير ذلك.

ُيْفِسُد ِفي الظَِّهيَرِة. )في العبري تأتي بمعنى إضافي وهو من كارثة  َفاَل َتَخاُف ِمْن .... ِمْن َهاَلٍك 6 - 5:  91مزمور 

 ( Sudden Death  تحل في الظهر أو الموت المفاجيء

 لذا ال تخف من الحوادث أو الموت في عمر ال تعرفه أو في أي لحظة.

 . ماذا إذا عاش األشرار أعمار طويلة؟3 

وال سرائرهم وال آخر لحظات حياتهم. ولكن ما هو متأكد منه هو أن ال أعرف عن حياة هؤالء. وال أعرف ماضيهم 

 هناك قوانين إلهية سيكونون سلكوا بها.

 27:  10ألن الكتاب يقول أن أيام الشرير تقطع وفي مكان آخر أيام الشرير تقصر...أمثال  

أن الناس يتذكرون السلبي عن  قد يكون هذا الشرير أكرم والديه قد يكون قبل المسيح في سنينه اآلخيرة والمعتاد

 حياة اآلخرين, في حين قد يكونون قد قبلوا المسيح.

 قد يكونوا يثمنون للذبح وتكون نهايتهم مؤسفة رغم طول أيامهم. في كل األحوال اهلل لم يأخذهم.

  

 خالصة:

أن الكلمة هي  24:  4عزيزي عزيزتي, عليك بأن تدرك أن العمر يطول عن طريق الكلمة أن الكتاب يقول في أمثال 

 حياة لمن يجدها ... حياة.... هذه الطريقة الكتابية. الكلمة ستعطيك حياة.
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كإبن وكبنت هلل ال تخف من قصر العمر أو أن تموت في شبابك أو من الحوادث. خطط لمستقبلك بإيمان في ضوء ما 

 ن الموت إلى الخارج.عرفته اآلن. اآلن هذه المعرفة التي كشفت لك محبة اهلل لك تطرح الخوف م

الرب له غرض وخطة وإنجازات يريدك أن تقوم وتقومي بها ولن يستطيع أحد أن يقوم بها غيرك, فلن يمجده أن تموت 

َهْل َتْصَنُع َعَجاِئَب ِلأَلْمَواِت, َأْم َتُقوُم َأْشَباُح اْلَمْوَتى َفُتَمجَِّدَك  11 - 10:  88في عمر قصير... كما يقول المزمور 

 (َأِفي اْلَقْبِر ُتْعَلُن َرْحَمُتَك, َوِفي اْلَهاِوَيِة َأَماَنُتكَ 11)

(َأمَّا َنْحُن َفُنَباِرُك الرَّبَّ ِمَن اآلَن َوِإَلى 18اَل ُيَسبُِّح اأَلْمَواُت الرَّبَّ, َواَل الَهاِجُعوَن ِفي اْلُقُبوِر ) 18 - 17:  115المزمور 

 الدَّْهِر. َهلُِّلوَيا.

يه المزمور؟؟ لن يمجد اهلل أن تموت. لن تستطيع أن تفعل وتنجز ما يريده الرب منك لو مت قبل ان هل ترى ما يعن

ولو عرفت ما يريده الرب منك ستكتشف أنه يحتاج إلى عشرات السنين ألنه يرى فيك جبار بأس أنظر لنفسك   تنجزه.

 هكذا كما هو يراك. أنت من يقول الكتاب أنك جبار بأس وممسوح.
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 أنواع اإلجتماعات في الكنيسة

الروح القدس موجود دائما في الكنيسة. ولكنه ال يمنح قوته )قوته = المسحة( إال حينما يسلك المؤمنين بالطريقة 

 الكتابية في التنظيم الذي يريده الرب. ألنه إله منظم جدا.

علينا أن نسلك بالطريقة  -عجائب في إجتماعاتنا ولكي نجد الروح يتفاعل معنا ونرى الروح يتحرك بحرية ونرى آيات و

 الكتابية بهذا نكون متاحين للروح. ويجد حرية ويتحرك بسهولة في وسط إجتماعاتنا. مثل الكنيسة في بدايتها.

وكثيرا ما نجد هذه اإلجتماعات تخلط ببعضها   لكي يحدث ذلك عليك أن تعلم أن هناك أنواع من اإلجتماعات للكنيسة. 

ما يجعل المسحة ال تعمل بالطريقة التي يجوع لها المؤمنين في العالم . نعم ستكتشف أننا كثير من الكنائس وهذا 

 األنواع في نفس اإلجتماع وهذا غير صحيح .  تقوم بكل

وإن كنت حساس لتحرك الروح القدس ستكتشف أنك و أنت في إجتماع ما تبدأ تنساب في الروح, ثم بينما يكتمل برنامج 

جتماع التقليدي مثل عظة ثم ترنيمة ثم ...., فجأة تجد شيء غريب حدث وكأن هناك شيء ما منع إكمال اإلنسياب اإل

وأوقفه. وترى بعد ذلك جفاف في اإلجتماع وتكاد أن تخرج من الملل. لماذا ؟ ألن القادة يخلطون بين اإلجتماعات 

 ببعضها.

تختلف في طريقتها وهدفها و طريقة تقديمها. ألننا ال يجب أن  فكل نوع من أنواع اإلجتماعات التي سنراها اآلن 

ننسى كقادة كنائس أو إجتماعات أننا نخدم إله نحتاج إلى معرفة كيف نتفاعل معه ونتعاون معه إلشباع الحاضرين 

 روحيا.

. فيجب ويلزم أن يكون  يقاس أي إجتماع أنه ناجح بهاتين النقطتين التين إن غابا عن أي إجتماع يعتبر فاشل في نظر اهلل

 أي إجتماع متوفر فيه ويقدم :

طعام روحي للحاضرين : وتسديد إلحتياجاتهم الروحية والنفسية والجسدية. روحيا: بالميالد الثاني للخاطيء   .1  

 وبمعمودية الروح القدس للمؤمن وصالة الحرية للمقيدين.

رين فإن قلت سنفهم فيما بعد عن شيء يتحدث عنه الكتاب نفسيا: باإلجابة على ألسئلة التي تدور في عقول الحاض

في الكتاب هو لنا اآلن ولكن ما لم يأتي عنه في   يقول أن ما جاء 29:  29بصراحة بهذا تترك شعبك جائعا. تثنية 

ا يقدم الكتاب فهو هلل وال يحق لنا أن نسأل عنه. وأيضا إن أجاب الخادم أو القس بأية إجابة خاطئة وغير كتابية بهذ

سما للحاضرين فهذا األكل المسموم ليس فقط يؤذي الحاضرين بل والخادم نفسه إن أجال أم عاجال ستجد هذه 

  الخدمة تنهار ولن تستمر ألنها ليست مبنة على الصخر. وليست من اهلل من األساس.

 ي وليس نفسي مع العظة.الحظ التعليم السليم كتابيا يصل من النفس إلى قلب اإلنسان مباشرة وتجد تجاوب قلب
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جسديا: بصالة للشفاء الجسدي للمرضى وهذا أخذ معظم وقت يسوع أخذ أكثر من ثلثي وقته, والحرية للمقيدين, 

وتقديم العون بالمشورة ألية مشاكل أو عوز مادي حقيقي وليس زائفا. اهلل إله صالح يريد أن يتدخل في حياتك 

 اة.األرضية وال يتركك أن تطحن بظروف الحي

. أن يحب يسوع أكثر : لم أقل ليمجد يسوع أكثر, ألننا ال نفهمها مثلما نفهم يحب أكثر. عندما تحب الرب وتفهمه 2  

 بطريقة صحيحة من الكلمة ستمجده. فأقصد ب "يحب " أكثر = أي أن يمجد أكثر.

اإلجتماع, إذا كان تعليمي هذه هي شروط اإلجتماع في كنيسة اهلل في أي مكان في العالم. وهذا يعود إلى نوع 

فسيسدد إحتياج الحاضرين بشرح الكلمة بالطريقة التي يريدها الروح القدس فال يمل الناس وستجد الكثيرون يقبلون 

على هذه اإلجتماعات بدال الهرب منها كما يحدث في كثير من اإلجتماعات. لماذا يحدث هذا الهرب من التعليم؟ ألن 

عم المؤمنين ربما يكلم عقولهم ولكن ال يكلم قلوبهم. بهذا من يريد حقا أن يلمس اهلل الطعام )التعليم ( ال يط

سيمل ألنه ال يرضى بأقل من أن يطعم روحيا. ولكن هناك من يرضون على حالهم ويقنعون أنفسهم يجبرون 

 أنفسهم على جضور مثل هذه اإلجتماعات الغير ناجحة. لن ترى مجد الرب في حياة هؤالء.

ه اإلجتماعات التي سندرسها اآلن, يحق أن يكون هناك دور ألي مؤمن أو مؤمنة, يكون وضعه الرب وليس في هذ

البشر في هذه الوظيفة. سواء رجل أو إمرأة فاألثنين سيان في الكنيسة. ومن يمنع المرأة من الكالم في الكنيسة 

:  11كورونثوس  1اهل ما جاء في الكتاب في فهو ال يجهل ما جاء في الكتاب في هذا الصدد. حيث أن ينسى أو يتج

 1  أنه يتكلم عن المرأة بأنها تعظ في الكنيسة والكل يتفق على أن التنبوء هو الوعظ لذلك إقرأ بعناية اآلتي 5

 ... َوُكلَُّ اْمَرَأٍة ُتَصلَِّي َأْو َتَتَنبََُّأ,.... 5:  11كورونثوس 

ذه المقالة : هل يحق للمرأة أن تعظ أو أن تأخذ وظيفة من الوظائف لقراءة المزيد عن "المرأة في الكنيسة" إقرأ ه

 الخمس في الكنيسة ؟

في اإلجتماعات التي سندرسها, ستجد شيئا مشتركا, فكلها تبدأ بأن تدخل أبوابه بالحمد والتسبيح ولكن ليس من 

لصالة, بهذا تطفيىء المسحة في الصحيح أن تأخذ وقتا طويال في التسبيح في إجتماع التعليم مثال أو في إجتماع ا

 المكان ولن يبنى أحد.

لم يكن هناك مكان معروف لإلجتماع أثناء األحداث التي جاءت في سفر أعمال الرسل لذلك كانوا يذهبون للخطاة 

بأنفسهم. وحينما كانوا يجتمعون في البيوت كانوا كلهم مؤمنين. ولكن اآلن يوجد مكان ومبنى معروف نجتمع فيه 

 التنظيم هام ألن الغير مؤمنين قد يدخلون.لذلك 

 هيا لنرى ما هي أنواع اإلجتماعات في الكنيسة :

حيث ال يكون موجود به إال المولودين ثانية )مثل إجتماعات الصباح حيث يندر حضور الغير   . إجتماع المؤمنين :1

الروح . ليبنوا بعضهم البعض. ويجب أن  مؤمنين(. في هذا اإلجتماع يفتح الباب للمؤمين لكي يشاركون حسب ما يقود
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يمتحن المؤمنين أي كالم يقال سواء تعليم أو ترجمة ألسنة أو نبوة. ويجب أن يتحكم القائد في اإلجتماع بحيث إن وجد 

 أي شيء غير كتابي يقف ويصحح هذا بمحبة بطريقة بها يبني حتى الشخص الذي أخطأ.

لخوف من األخطاء أو األمور العاطفية والغير نابعة من الروح القدس. كثيرون يخشون من هذه اإلجتماعات بسبب ا

 ولكن إن لم ندخل هذا الجو في إجتماعاتنا سنقتل إجتماعاتنا.

و يجب أال نخاف مادام يوجد لدى هذا اإلجتماع قائد دارس للكلمة. وال ننسى أن التعليم الصحيح سينظم كل شيء. 

 ناقش فيما بعد.وهذا دور إجتماعات التعليم التي ست

هنا يهم أن يكون هناك ترجمة لأللسنة حيث أن المؤمنين مجتمعين لبنيان بعضهم البعض. لذلك إن لم تكون هناك 

 ترجمة ألسنة ال توقف األلسنة ولكن إخفض صوتك ألن من حولك لن يفهمون ولكنك أنت من تبنى.

...الحظ لفظ " له " أي ال يأتي المؤمنين من بيوتهم  يقول أن وكل واحد له مزمور أو نبوة 26:  14كورونثوس  1الحظ 

فارغين, بل كل منهم لديه شيء ليبني أخيه و أخته. كل مؤمن يمكنه أن يمتليء يوميا بقراءة الكلمة وبالصالة بألسنة 

 شخصية قبل ذهابه للكنيسة. هذا ليس فقط للخدام بل للمؤمنين ككل.

ه الرب لذلك. سواء رجل أو إمرأة فاألثنين سيان في في جسد المسيح في هذا اإلجتماع يكون دور ألي مؤمن يقود

 وبالطبع في الكنيسة.

. إجتماع " الغير مؤمنين ": و هو تبشيري, حيث يقوم القس بالتكلم عن ما فعله يسوع في الخالص ليس فقط 2

هذا الخالص بمعانيه الخمس كيسوع الذي يضمن لك األبدية, بل كيسوع الذي يريد أن يتدخل في حياتك على األرض, و

في اليوناني:)التحرير, الشفاء, التسديد لإلحتياجات المادية, الحماية, الثبات واإلستقرار(. ثم يقدم دعوة لقبول ما فعله 

يسوع ويصلي معهم. ال يشترط أن تكون هذه العظة طويلة بل الكالم القصير الممسوح والصحيح سيؤثر في 

 الخطاة.

نجيل )األخبار السارة( بالطريقة الكتابية بمعانيه الخمسة سيقبل الناس للرب لطلب الخالص ألنهم إن قدم المبشر اإل

سيجدون أن الرب يسدد كل اإلحتياجات ويشفي األمراض ويحمي ويحرر أي أنه مهنم بشئونهم األرضية وليس فقط 

 الروحية فأي إنسان بشري يعيش على األرض سيتحرك لهذال اإلله الرائع.

إن قدم المبشر ربع الحق بأن يسوع سيحررك وينقذك من األبدية فقط سوف لن يقبل الكثيرون على المسيح.  ولكن

لماذا ؟ ألن يسوع لم يظهر أمامهم كمتدخل في حياتهم األرضية بل كمنقذ من األبدية فقط. وكأنك تقول للخاطيء 

غته. هذا غير كتابي بتاتا. وهذا إن دل فسيدل أن الرب سينقذك من هذا العقرب الذي لدغك ولكنه لن يعالجك من لد

الرب مسح ليشفي  38:  10على إقتناع الكثير من المؤمنين أن المرض قد يأتي من اهلل, وهذا غير كتابي حيث أن أعمال 

 ولم يقل المرضى بل بدلها بالمتسلط عليهم إبليس ... أي أن المرض هو تسلط من إبليس على أجساد البشر.
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يجب أن يصحبه آيات و عجائب التي هي لغة تفهمها أية أمة في العالم   -مثل فيلبس  -لكتاب المقدس المبشر في ا

 وتفهم أن اإلله الحقيقي هو هذا الذي تكرز به.

هناك خدام مساكين ال يفهمون ذلك, لذلك يحاربون اآليات والعجائب. وهذا جهل وسطحية بكلمة اهلل. وإن كانوا 

وعجائب ومكتفون بالقليل حيث يترجون الناس أن يقبلون المسيح, سيندهشون بشدة لو كانوا  يربحون نفوس بدون آيات

يفعلون ما يقوله الكتاب عن أي مبشر وسيتعجبون إن أطاعوا ذلك. حيث أنهم لن يستطيعون أن يصلون مع األعداد 

ولون تنظيم األعداد التي تقبل المهولة التي ستتسابق على قبول المسيح بدال من ترجيتهم في قبول المسيح , سيحا

 لطلب الخالص.

ملحوظة : خطورة أن يختلط إجتماع "المؤمنين" بإجتماع "غير المؤمنين" عندها ستجد كثيرون من المنؤمنون يشكون 

 في خالصهم, وستجد كثير من الخطاة يعتقدون أنهم مؤمنين.

:  2تيموثاوس  1من أجل كل من هم في منصب حسب . إجتماع " الصالة ": الهدف من هذا اإلجتماع هو الصالة أوال 3

 إن وضعنا أول كل شيء كما يقول الكتاب سنرى نتائج لصلواتنا.  هذا أول كل شيء. 1

 هذا اإلجتماع ليس فرصة للترنيم فال يجب أن يرنم فيه إالقليال ألنه ليس هو الهدف الرئيسي لإلجتماع.

لترنيم. هذا عكس ما يفعله الكثيرون حيث يمضون الوقت في الترنيم ولكنه يكثر فيه الصالة ويقل أو ينعدم فيه ا 

وهذا إن دل فهو يدل على نقص التعليم في الكنيسة وعدم القدرة على فهم الروح. عندما تعرف أن تصلي بسبب 

مؤمن ال التعليم وباألخص عن البر سوف لن تحتاج إلى ما يقولون عنه الكثيرون أن تتنقى قبل أن تدخل في الصالة. ال

 يخرج من حضور اهلل ألننا فيه نحيا ونتحرك ونوجد. عدم شعورك بذلك سببه عدم المعرفة وليس ألنك خارج حضوره.

في هذا اإلجتماع يجب أن تكون الصالة بألسنة و بالمكتوب )أي بالطريقة الكتابية( هي السائدة. هنا ال يهم أن يكون 

مجتمعين لبنيان بعضهم البعض بل للصالة لذلك يجب أن يصلى بالروح و  هناك ترجمة لأللسنة حيث أن المؤمنين ليسوا

 يمكن ذلك بصوت مرتفع.

لم يأتي في الكتاب أن أحدا يبدأ بالصالة أو يصلي بالنيابة عن الجماعة هذا غير كتابي. ما جاء في الكتاب أن الصالة 

قدم فالن ليقودنا في صالة ختامية أو ليبارك ورفع الجميع صالة بصوت واحد... لم يقل ليت 4كانت جماعية : أعمال 

َوَهَكَذا ُتْبِطُلوَن )اليوناني : تلغون( َكِلَمَة اهلِل ِبَتْعِليِمُكُم  13:  7مرقس   الخدمة. هذا الروتيم قتل الكنيسة.

 «َهِذِه َتْفَعُلوَنَها!  التََّْقِليِديَِّ)اليوناني: الروتيني( الََِّذي َتَتَناَقُلوَنُه. َوُهَناَك ُأُموٌر َكِثيَرٌة ِمْثُل

. إجتماع " التعليم ": حيث يجتمع المؤمنين لينالوا قسطا من التعليم. في هذا اإلجتماع يتعلم المؤمنيني كلمة اهلل 4

 وليس تعاليم بشر.

هذا اإلجتماع يجيب عن أسئلة المؤمن في كل نواحي حياته من كلمة اهلل ويتعلم كيف يأخذ ما له في المسيح بطريقة 

 عملية ومن هو في المسيح.
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وهذا هو السبب وراء أن الكثيرون من المؤمنين يكرهون هذا اإلجتماع وال يقبلون عليه, لماذا ؟ ألنهم ال يسمعون  

 تعاليم عملية ولم يجابوا على أسئلتهم.

 فمثال حينما يسألون سؤال ويجيب الخادم أو المعلم "أنك ستفهم فيما بعد", فبهذا يناقض المكتوب.

يحق المؤمن أن يسأل في األمور التي جاءت في الكتاب ولكن إن لم تأتي في الكتاب فليس لنا أن نسأل عنها هذه  

يقول أن األمور التي ذكرها الكتاب)المعلنات( فهي من حقنا أن نفهمها  29:  29سنفهمها فعال في السماء تثنية 

 ر( فهي للرب وليس لنا الحق في أن نسأل عنها.هنا على األرض ولكن التي لم لم تذكر في الكتاب )السرائ

َل ِبَجِميِع َكِلَماِت َهِذِه ِإنََّ السَََّراِئَر ِللرََّبَِّ ِإَلِهَنا, َأمََّا اْلَوَصاَيا اْلُمْعَلَنُة َفِهَي َلَنا وأَلْبَناِئَنا ِإَلى اأَلَبِد, ِلَنْعَم  29:  29تثنية 

 الشََِّريَعِة.

في خدمة معلم أو قسيس )راعي( أو نبي أو كارز أو رسول فهؤالء يمكنهم أن ملحوظة: سواء كان القائد يعمل 

يعلموا المؤمنين من كلمة اهلل ولكن المعلم لديه التخصص في ذلك ولكن كلهم يجب أن يعلمون المؤمنين حينما 

 يكون اإلجتماع للمؤمنين.

التي تقال تلمسهم وتكلم قلوبه وليس  التعاليم الممسوحة ال تجعل الحاضرون يملون. بل ينتبهون ألن التعاليم

 رؤسهم.

هناك من يعظون من الكلمة ولكن الكتاب يقول عظ بالكلمة, بمعنى أخر هناك من يقولون ويعظون بأشياء من 

الكلمة ولكنها ليست الكلمة, ولكن هناك من يعظون بالكلمة أي ما تقوله الكلمة هم يقولونها وال يضيفون وال 

 ينقصون من الكلمة.

 أخذون الفكرة التي تقولها الكلمة ويتحدثون بها ولك ال يتحدثون بأفكارهم الخاصة ثم يثبتونها من الكتاب.ي

في هذا اإلجتماع يبدأ الحاضرون بالترنيم ولكن ليس لفترة طويلة , ألن هدف هذا اإلجتماع هو التعليم. لذلك يعطى 

 الوقت األكثر للتعليم وليس للترنيم.

 أو راعي :ملحوظات لكل قائد 

كن حساس للروح وإسأل اآلب:   يمكنك بال شك كسر أية صورة من هذه اإلجتماعات إذا أراد الروح القدس ذلك. مثال, -

ماذا تريد اإلجتماع القادم ؟ أو عندما تجد أن المسحة بدأت ال تنساب كما سبق إسأل الرب وسيجيبك في روحك 

 لما هو أعمق.وسيسعفك لتحافظ على منسوب المياه بل سيأخذك 

عليك أن تسأل نفسك ما هو هدف إجتماع اليوم ؟ أهو تعليمي أهو تبشيري... ومنها وجه الدفة بثقة وستجد الروح  -

 يعمل في صفك. وستختبر قوته. وحافظ على الهدف نصب عينيك.



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 333 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

الرب لتقضي وقتا يتفرع من هذه اإلجتماعات, إجتماعات أخرى ولكن لها نفس الهدف الذي درسناه. مثال إن وجهك  -

لعبادة الرب في إجتماع كامل, سيكون هذا مندرجا تحت إجتماع المؤمنين. وتعلن ذلك قبل البداية وتكون قد أعطيت 

 خبرا لفريق العبادة بذلك.

عليك كقائد أن تتحكم في أي تشويش من المؤمنين الغير فاهمين للطريقة الصحيحة لإلجتماع الذي تقوده, حتى ال  -

 رين الحاضرين.يؤذى األخ
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 األزمنة و األوقات

كثيرون ال يدركون أن بداية كل سنة , كما أنها إحتفال بميالد الرب يسوع, فهي أيضا بداية مرحلة أخرى في مملكة 

 . 13:  1كولوسي  اهلل التي نقلنا إليها اآلب حين ولدنا منه,

وت اهلل( لها قوانين ونظام يختلف عن المملكة األرضية أو مملكة يسوع: ملك فهذه المملكة )التي أطلق عليها الرب 

 الظلمة.

هذه المملكة اآلن ولسنا سنعيش فيها حينما نذهب السماء. لماذا ؟ ألن اآلب نقلنا  األهم أن ندرك أننا نحيا في  

َطِة الظَّاَلِم َوَنَقَلَنا ِإَلى َمَلُكوِت اْبِن َمَحبَِّته ُهَو الَِّذي َأْنَقَذَنا ِمْن ُسلْ  13:  1)بالماضي( حينما ولدنا منه ثانية ... كولوسي 

 (الَِّذي ِفيِه َلَنا اْلِفَداُء, َأْي ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا.14)

كما أن للشركات والهيئات الناجحة نظام مخطط للسنين القادمة, هكذا في مملكة اهلل خطة لهذه السنة والسنين  

 القادمة إلى يوم مجيئه.

 لم يستيقظ كل مؤمن ومؤمنة لمعرفة دوره ستتعطل خطة اهلل في هذا المكان من جسد المسيح. وإن   

الرب يحتاج إلى كل مؤمن ومؤمنة ليفعلوا خطته. وال كما يظن البعض أن الرب يمكنه اإلستغناء عن أي مؤمن  

 ويعوضه بمؤمنين أخرين.

مكنك قطع يدك أو ساقك وتقول يمكنني أن أستعيض ومن يقول لي ذلك, دائما أقول له: " أنظر إلى جسدك, هل ي

باألخرى؟ هل يمكنك اإلستغناء عنها؟ هل ستصير في نفس إمكانياتك وقدراتك كما أنت اآلن؟ هل تستطيع فعل ما 

 فيجيب: ال.    تفعله اآلن بيديك اإلثنتين ؟" ,

 هكذا جسد المسيح. الرب يحتاج إلى كل مؤمن ومؤمنة. 

ن قصر أحد المؤمنين في دوره لن يغير اهلل خطة المؤمن اآلخر ليعوض تقصير األول, ألن كل مؤمن له دوره. فإ

 المؤمن الثاني لديه خطة أيضا. بهذا نفهم أن الذي لن يقوم بدوره سوف لن يقوم أحد أخر بدوره.

فهم الرب في لوقا نرى أن الرب يسوع يتكلم عن األزمنة واألوقات وأطلق أسماء على االزمنة مثل زمن إفتقاد. وإست 

 كيف ال تعرفون هذا الزمن؟؟!!!  56 : 12

 سنين. في نظر الرب قد تكون هناك خطة لمدة أيام أو تكون هناك خطة لمدة شهور أو هناك خطة لمدة 

  

بال شك كل سنة عبرت كانت لها مغزى ومقصد وخطة وإسم في نظر اآلب. ولكن بسبب نقص التعليم في جسد   

 المؤمنين ال يدركون ذلك وبهذا يفقدون ما يريده الرب منهم ولهم. المسيح كثيرون من
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وحينما ال تدرك الشيء فلن تسعى له. لذلك فالمعرفة هي الحل. كلمة اهلل ستساعدك أن تعرف وأن تأخذ ما لك في  

 المسيح.

ِة َأْن َتْبِنَيُكْم َوُتْعِطَيُكْم ِميَراثًا َتْشَتِرُكوَن ِفيِه َمَع َجِميِع َواآلَن ُأْسِلُمُكْم ِإَلى اهلِل َوِإَلى َكِلَمِة ِنْعَمِتِه اْلَقاِدَر 23:  20أعمال 

 اْلُمَقدَِّسيَن ِللهِ 

نعم , سيكون في هذه األيام مؤمنون ال يدركون ما هي إرادة اهلل لهذه األيام وسيفوتهم قطار الروح بدون أن 

 يشتركون في هذه الخطة التي يريدها الروح لهذه األيام.

 لكن ال تكن مثل الجاهلين والغير حساسين بتحرك الروح القدس لهذه األيام.و 

 يوجد نوعين من خطة اهلل :

. وهي لكل  18:  5أ. خطة معلنة: وهي معروفة في كلمته. مثل أن إرادة اهلل قداستكم... وأن تمتليء بالروح أف   

ت المادية واإلنجاب فهذه هي إرادة اهلل لكل مؤمن ومشتركة لكل مؤمن مثل الشفاء والحرية و تسديد اإلحتياجا

 مؤمن.

ب. خطة غير معلنة: وهي تحتوي على تفاصيل لحياتك خاصة وهي مختلفة من شخص آلخر. أخفاها الرب ليس لكي   

 مخفية من أجلك ....)ولم يقل مخفية منك.(  2كو  1يغيظك بل لكي ال يعبث بها اآلخرين. كما يقول 

قصد اهلل لهذه األيام, سيساعدك أن تسلك في خطة اهلل الخاصة بك. ألنه كما يوجد خطة  الحظ : أن تعرف ما هو 

 لكل مؤمن كذلك يوجد خطة لجسد المسيح في كل كنيسة وبلد وككنيسة اهلل حول العالم.

أشجعك أن تنظر لهذه السنة كشيء له خطة وإسم لدى الرب وتصلي لآلب لكي يكشف لك ما يريده منك في  

2007 . 

 ذا ال يشترط أن تخدم الرب بطريقة الوعظ ولكن أتركها مفتوحة له ليحدد هذا .ه

ربما يريدك الرب أن تفتح مشروع وتبدأ بكسب أموال أكثر لتغذي اإلنجيل بها... ربما يريدك أن تأخذ خطوة إيمان  

 وتفعل شيء كنت خائفا أن تفعله من فترة... ربما ... أتركها للرب.

فوتك وتحتفل بالسنة الجديدة كإحتفال عادي, ولكن أنظر لها كبداية لشيء جديد يريده الرب ال تجعل الفرصة ت  

 منك وليس هذا فقط وبل يريدها الرب لك.

عندما تأخذ األمر بجدبة و تبدأ بالصالة, ستجد أن الرب جدي جدا معك, وسيجيبك على هيئة أفكار وليس بصوت مسموع 

 كما ينتظر البعض.
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نما تكون في الوضع الذي يريده الرب منك ستكون متاح له لتنال ما يريده الرب لك من بركات . لذلك هل تعلم أنك حي

 إخترت أن أتكلم عن ما يريده الرب منك حتى تكون متاح هلل.  قبل أن أتكلم عن ما يريده الرب لك

 ولكن دعنا اآلن أن ننظر لما يريده الرب لك: -

حيث يبدأ بأن الشخص يكون متاح   91ده الرب منك ولك ببعضهما( موجود في مزمور ما أريد أن أقوله )إرتباط ما يري 

هلل فيحميه ويشفيه ويرفع رأسه... فكل المزمور قائم على األعداد األولى وبدونها لن يحدث باقية المزمور. وهذا ما 

 في حياتي وحياة أحبائي؟؟؟ 91يبحث عنه الكثيرون. ويسألون: كيف أطبق ويحدث مزمور 

 لنرى من المزمور المفاتيح .

(َأُقوُل ِللرَّبِّ: َأْنَت َمْلَجِإي َوِحْصِني, ِإَلِهي 2(اْلساكن )أو المحتمي( فيِ ُقْدِس َأْقَداِس اْلَعِليِّ, ِفي ِظلِّ اْلَقِديِر َيِبيُت, )1)

 روط( أَلنَُّه ُيْنِقُذَك َحّقًا ِمْن....( )العبري يقول هنا: "حينئذ ينقذك..." أي بهذا يكون إكتمل الش3الَِّذي ِبِه َوِثْقُت )

يبدأ المزمور بهذه الجملة: الساكن أو المحتمي في ستر العلي أو بيت العلي الذي هو قدس األقداس في ذلك الزمن  

إيل شداي   ولكنه يسكن فيك اآلن )الحظ ليس زائر ولكن ساكن , أي مستقر بإستمرار( في ظل القدير يبيت)القدير

 أي كلي القدرة( .في العبري 

وهذا له معنى روحي أن تضع الرب أول شيء في حياتك ... وتدخله في حياتك ... وتفعل الشيء الذي يطلبه منك ... أن 

 تسلك بالمحبة ... أن تسلك كل يومك في عالقة جدية مع الروح القدس ... أن تقوم بدورك في جسد المسيح ...

لرب هو الحامي لك عن طريق أن تعلن بفمك: أنت يارب ملجأي وحصني أنت ويكمل المزمور أن تمارس إيمانك بأن ا 

 إلهي أنا بأثق فيك و بأعتمد عليك و أنا ألتصق بك )هذا ما جاء في العبري عن اآليات كلمة "أثق فيك"( .

ادية, وعود الرب أن يحميك ويشفيك ويسدد إحتياجاتك الم  ما يريده الرب لك ... وهو موحد لكل إبن وإبنة هلل:

 ويستخدمك , ويحررك, وينجحك , ويقودك و يرفع رأسك.

اْلَحَياِة (َفَما َداَم اْلَمْوُت ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد, َقْد َمَلَك ِبَذِلَك اْلَواِحِد, َفَكْم ِباأَلْحَرى َيْمِلُك ِفي 17) 17:  5رومية 

 اْلَمجَّاِنيََّة.  َيَناُلوَن َفْيَض النِّْعَمِة َوَعِطيََّة اْلِبرِّ ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح اْلَواِحِد ُأوَلِئَك الَِّذيَن

 تقول: " نتسلط و نملك كملوك في هذه الحياة بالمسيح يسوع الذي أفتدانا"  Amplifiedالترجمة الموسعة 

صائب ألن يسوع جاء ليطلب و ليخلص ما قد هلك )سلطان األنسان على األرض و كل شيء فعله أبليس من لعنات وم

 كلها من صناعة أبليس(

جاء يسوع ليصير لعنة لكي تصير علينا نحن المؤمنين به كل بركات أبراهيم وهي بركات روحية ونفسية وجسدية  

أرجو أن تقرأهم لترى أن البركات التي هي من حقك اآلن هي  28 – 24:  23و خروج  14 – 1:  28فعندما تقرأ تثنية 
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والسالم والحماية طول العمر  ة والتسديد الفائض ألحتياجاتك المادية والنسل )اإلنجاب( جسدية مثل الصحة والسعاد

 وأيام مليئة بالخير ... ليس فقط من طول األيام أشبعه ولكن أيضا ... يشبع بالخير عمرك )الطويل(.

 آلن." فهي من حقنا اآلن." لتصير بركات أبراهيم علينا نحن المؤمنين ا  3بما أن الرب يقول في الكتاب في غالطية 

 (ِإَذِن الَِّذيَن ُهْم َعَلى َمْبَدِأ اإِليَماِن )نحن( ُيتَباَرُكوَن َمَع ِإْبَراِهيَم اْلُمْؤِمِن.9) 14  - 13,  9:  3غالطية 

َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى »ا, أَلنَُّه َقْد ُكِتَب: ( ِإنَّ اْلَمِسيَح َحرََّرَنا ِباْلِفَداِء ِمْن َلْعَنِة الشَِّريَعِة, ِإْذ َصاَر َلْعَنًة ِعَوضًا َعن13َّ)

وَح )أي (ِلَكْي َتِصَل َبَرَكُة ِإْبَراِهيَم ِإَلى اأُلَمِم )نحن( ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع, َفَنَناَل َعْن َطِريِق اإِليَماِن موعد الر14ُّ« )َخَشَبٍة

 الوعد الذي وعد به الروح القدس لنا(

المسيح في حياتك فأنت لم تتخلص من خطيئتك فقط بل هناك باقية للحق الذي أؤمن أنه سيحررك عندما إن كنت قبلت 

التي تعنى تحرير , شفاء   swthri,a soteria تعرفه بأكمله. فإن كلمة الخالص فى اللغة األصلية للكتاب المقدس 

 ثبات واستقرار :  جسدى , ازدهار , حماية ,

 ألبدية والحرية اليومية من سلطان الخطيئة.الحرية: من الخطية وا -

(,بجلدات يسوع قد تم  Amplified Bible 10: 53)اشعياء  صار مرضا لتصير صحيح   الصحة والشفاء الجسدى : -

 (.24: 2بطرس  1لك الشفاء الجسدى )

لم عن األمور المادية ( هنا بولس في هذا األصحاح كان يتك9: 8كورونثوس  2)   أزدهار : افتقر لكى نغتنى بفقره -

 فهو يعني هذا الشيء حرفيا. وهذا يعني التسديد الفائض إلحتياجاتك المادية.

 ( من المخاطر بأي شكل.91)مزمور  حماية و ثبات و استقرار:  -

ذنب. ( بار أي أنك أنت اآلن بريء من أي 21: 5كورونثوس  2) يجعلك بر اهلل )بار(: صار المسيح خطية الجلنا لتصير بار -

ولقد أخذ الرب يسوع مسؤلية أي خطيئة ستفعلها لذلك عندما تفعل خطيئة سينظر اآلب للرب يسوع وليس لك. هذا 

لآلب بثقة وتطلب أي شيء بدون أي شعور بالذنب. هنا ال أشجع على الخطيئة ولكن   يفتح لك الباب على وسعه لتدخل

أي خطيئة تفعلها. ولكن في نفس الوقت إعلم أنك برك أتكلم لمن هم حريصون على إرضاء الرب. بال شك تب عن 

 )برائتك( مرتبطة بعمل يسوع وليس أعمالك أنت.

 كيف تأخذ ما لك في المسيح ؟

 أن تسكن في ستر العلي: بهذا تكون متاح له فيستطيع الرب أن يباركك. 91تطبق ما جاء في المزمور  . أن1

ح حرفيا فهو لك ولبنيك. إقرأ عن اإليمان في موقعنا لتفهم أكثر عن . أن تسلك باإليمان: وستنال ما لك في المسي2

 السلوك باإليمان : اإليــمــان
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لنعود للذي يريده الرب منك, أنت لك دور في جسد المسيح وأريد أن أوضح أن المالئكة لن يقومون بدورك األرضي مثل 

دة و نرى في كلمة اهلل أنها تتعدى العشر وظائف, ولكن الوعظ أو التعليم أو التبشير. نعم, المالئكة لها وظائف ع

لم يكرز له باإلنجيل ولكنه أرشده لمؤمن ممتليء بالروح وكان هذا   10عندما ظهر المالك لكرينيليوس في أعمال 

 الشخص بطرس الرسول. من هذا نرى أن للمالئكة وظائف وللمؤمن وظائف. ولن تحل هذه محل اآلخرى.

. ولكن هذا إن أردت أن تسلك  14:  1كخدام لتهيئة الجو و لكي تسير في خطة اهلل لك. عبرانين  المالئكة تعمل لك

 أنت في ذلك. ويتأثرون وينفذون كلمات فمك ألنك في نظرهم إبن وإبنة هلل.

مكان ذات نظام,  وال تعتقد بأن دورك سيقوم به شخص غيرك في جسد المسيح. إن كنت تعمل في هيئة أو شركة أو 

ولكنه مختلف عن دورك وهو مسؤل إلتمامه. فإن  تفهم أن لن يقوم أحد بدورك. لماذا ؟ ألن غيرك له دور هام مثلكس

 قام بدورك سيؤدي هذا بالتقصير في دوره.

 أو أختك المؤمنة لفعل دورك الذي يطلبه الرب منك. لذا ال تعتمد على أخيك المؤمن

 ك, هكذا ألخيك أو ألختك دور هام لن تستطيع أن تقوم به أنت.كما أن لك دور هام لن يقوم به شخص أخر غير

 نحن نحتاج لآلخرين واآلخرين يحتاجون إلينا. ولكن لكل واحد دوره.

الرب خلق كل شخص بشخصية و قدرات مختلفة ويمنحك المسحة ) قوة الروح القدس( لتقوم بدورك بنجاح. لذلك أنت 

 ليست مثلك. كل متفرد بشخصية و إمكانيات غير متوفرة في األخر.لست مثل أخيك و أختك وكذلك أخيك و أختك 

أنت ال يوجد شخص مثلك في جسد المسيح. لذلك قم بدورك على أحسن وأكمل وجه ألنه لن يقوم بهذا الدور أحد  

 غيرك. وكن نفسك وال تكن غيرك.

ائع أنت ستقوم بدورك بنجاح إبدأ بقول ذلك لمن حولك من مؤمنين. كلمهم أو إتصل بهم وقل لهم أنت شخص ر 

 وستقدر ألن ليس أحد مثلك في مكانك. ليس أحد غيرك سيفعل ما تفعله. نحن نحتاجك في جسد المسيح.

قل هذا لنفسك أيضا: جسد المسيح يحتاجاني ولن يقوم أحد بدوري سأفعله على أكمل وجه. الرب يحتاجني ... 

ل عالم الروح مهما إن كان قادتي ال يعرون دوري في جسد المسيح المؤمنيني يحتاجونني... أنا هام في نظر اهلل وك

 لكن أنا أعرفه من الرب.

 قد تحتاج في أوقات أن تقف أمام المرآة وتقول هذا لنفسك.

 هذكا كان داود يشجع نفسه , بأن يتكلم إلى نفسه بكلمات الرب.
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 أنها "أيام تعيسة".ب هذه األيام ويصفونها أنهم يعيشون في في حين أن العالم ينوح  

 ولكن هذا ألنهم ال يعيشون في مملكة اهلل لذلك يبكون.

 الكتاب يوضح أن جسد الميسح سيزداد نورا في أواخر األيام والعالم سيزداد ظالما.

الكتاب المقدس يقول أن هذا الزمن هو الذي  هل تعلم أن هذا الزمن الذي تعيش فيه اآلن هو زمن رائع حيث أن 

 . 7:  5فياضان الروح القدس. المطر المبكر والمطر المتأخر. يعقوب سيحدث فيه 

 ما هو المطر المبكر ؟ : هو منذ أن حل الروح القدس على التالميذ وهو مستمر في الفيض لهذا اليوم.   

 ولكن ما هو المطر المتأخر؟ : هو مسحة الروح لأليام األخيرة,   

 بتعبير آخر, هناك فيض لأليام األخيرة. 

ومن اآلية نرى أن في أيامنا هذه سنختبر فيض ومسحة الروح للمطر المبكر+ والمتأخر معا. أي أننا سنختبر المياه ليس  

للكعبين وال للحقوين وال حتى للرأس بل سنختبر المياه )المسحة( التي تغطينا وتفوقنا, التي لن نجد يابس نقف عليه بل 

كن مستعدا لذلك وأنظر لنفسك كمشاركا في ذلك.  –ة جماعية ككنيسة بناحية شخصية وبناحي –سنعوم في الروح 

 ألن الرب ال يفيض إال من خالل جسدك وجسدي الذي هو هيكل للروح القدس.

عندما إكتشفت هذا الحق من الكتاب بدأت أنظر للدنيا بنظرة مختلفة بأن الرب يحتاجني وأنني مهم في نظر الرب. 

 ي هذه األيام.وبدأت أشكر الرب أنني أعيش ف

يتمنى كثيرون لو كانوا يعيشون في أيام الرسل, في حين أنهم ال يدركون أنهم اآلن يعيشون في أيام مثلها 

 وأضعافها في المسحة.

 لعلك تسأل وماذا سأفعل اآلن ألكتشف ما يريده الرب مني ؟ اإلجابة :  

 عيشه اآلن.. صلي لألب لكي يفتح عينيك الروحية لتعرف الزمن الذي أنت ت1  

(ِلَكْي 10) َوَصاَلِتي أَلْجِلُكْم ِهَي َهِذِه: َأْن َتْزَداَد َمَحبَُّتُكْم َأْكَثَر َفَأْكَثَر ِفي َتَماِم اْلَمْعِرَفِة َواإِلْدَراِك, 17 – 9:  1فيليبي    

ذه األيام( , َحتَّى َتُكوُنوا َطاِهِريَن َتْسَتْحِسُنوا اأُلُموَر اْلُمْمَتاَزَة)في األصل اليوناني: لكي تعرفوا ما هو قصد الرب له

 (َكاِمِليَن ِفي ِثَماِر اْلِبرِّ اآلِتَيِة ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح, ِلَمْجِد اهلِل َوَحْمِدِه.11َوَخاِليَن ِمَن اْلَعَثَراِت ِإَلى َيْوِم اْلَمِسيِح )

 وا َما ِهَي َمِشيَئُة الرَّبِّ (ِلَذِلَك اَل َتُكوُنوا َأْغِبَياَء, َبِل اْفَهُم17: ) 5وأيضا أفسس 
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على هيئة أفكار. ال تنتظر صوت مسموع ألن هذه ليست طريقة اهلل.  ثق أن الرب سيتكلم إليك. كيف تسمع صوته ؟ 

 ولكن ستأتي على هيئة أفكار ستعتقد أنها منك. ال تتسرع وتنفذها قبل إمتحانها من كلمة اهلل.

 جعلك حساس لهذا الصوت)األفكار(.الصالة بالروح )بألسنة( لمدة طويلة, ست

 لتعرف أكثر إقرأ كتاب : القيادة بالروح القدس كيف تسمع صوت اهلل في حياتك بطريقة عملية

 . أن تكون متاح للرب ليفعل ما يريده لك ومنك.2    

 أقصد أن تسلك بالروح, وكيف تسلك بالروح؟ أن تسلك بالمحبة.

ك أريد أن أفعل ما تريده ال ما أنا أريده. أنا مستعد للتخلي عن اي شيء ال إعلن بفمك: " أنا لك يارب أكرس نفسي ل

 يرضيك. ومستعد أن أفعل ما ستقوله لي أن أفعله"

تب عن كل مرة تكلم لك الرب عن شيء يريده منك وأنت لم تطيع. ال تتب إحتياطيا بل تب حينما تجد ضميرك يقول لك 

 هذا خطأ وهذا خطأ.

 ح. بهذا تستطيع أن تفهم عالم الروح أكثر عمقا.. إمتليء بالرو3    

لن تستطيع أن تعرف خطة اهلل الغير معلنة إن لم تسلك في خطته المعلنة أوال وهي المليء بالروح. وبهذا سيعطيك 

الذي  -الروح القدس القدرة على الصالة بألسنة أخرى لتتخطى محدودية ذهنك الذي ال يعلم كل شيء وتدع الروح 

 يصلي من أجلك. -شيء يعلم كل 

 أشجعك أن تقرأ عن المليء بالروح القدس على الموقع. هذا هو المطر المبكر. إشترك فيه اآلن. 

 . صلي بالروح )بألسنة(:4    

الصالة بالروح تجعلك تصلي خطتك المخفية وتبدأ بالكشف عنها حتى وأنت ال تعلم معنى ما تقوله بذهنك ولكن 

 وتصلي من أجل هذه الخطة المخفية من أجلك. ...فتجدها تحدث وتتحقق في حياتك. األهم هي روحك التي تقوى

 درب نفسك أن تصلي بألسنة لمدة أكثر من ما كنت تفعل قبال. لمدة نصف ساعة أو ساعة أو أكثر.

بها  التي أخفاها الرب من أجلك حتى ال يعبث  هكذا تصلي بأسرار هذه الطريقة الكتابية التي بها تكشف األسرار

 أحد.

 بهذا ال يصير السر مخفيا بعد. 
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نَُّه ِبالرُّوِح (َذِلَك أَلنَّ الَِّذي َيَتَكلَُّم ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة ُيَخاِطُب اَل النَّاَس َبِل اهلَل . ِإْذ اَل َأَحَد َيْفَهُمُه, َولكِ 2: ) 14كورونثوس  1

 َيَتَكلَُّم ِبَأْلَغاٍز. )أسرار(

 تجاه نفسك و إتجاه مستقبلك.غير إتجاه قلبك  . 5   

 . 33:  13لم يستطع أن يأخذ الشعب ما لهم من ميراث ألنهم كانوا في أعين أنفسهم كالجراد عدد 

 ما ستنظره لنفسك وستتخيله عن نفسك ستكونه في المستقبل.

 رب في صفك.هذا قانون في مملكة اهلل, و إستخدمه لصالحك إنظر لنفسك كمنتصر وكقادر أن تأخذ ما لك, ألن ال

 . أنظر لنفسك بإيمان.6   

 وإال لن تذوق هذا المجد القادم. لنرى هذا المثل: في

 .24:  6ملوك  2 

ياكلون  في أحد األيام بدأ الشعب عندما كان شعب السامرة محاصر من بنهدد ملك أرام وعاش مجاعة لدرجة أن

 بنيهم ليعيشوا.

ُثمَّ َقاَل   :  2 - 1:  7  ملوك 2وقال  حيث تكلم الرب على فم نبيه   ولكن جاء عكس ذلك العيان المر في ذات يوم.

َلَتا الشَِّعيِر ِباْثَنْي اْسَمُعوا َما َيُقوُل الرَّبُّ: َغدًا ِفي ِمْثِل َهَذا اْلَوْقِت ُتْصِبُح َكْيَلُة الدَِّقيِق باْثَنْي َعَشَر ِجَرامًا, َوَكْي»َأِليَشُع: 

َحتَّى ِإْن َفَتَح الرَّبُّ »(َفَقاَل اْلُجْنِديُّ الَِّذي َكاَن اْلَمِلُك َيَتَوكَُّأ َعَلى ِذَراِعِه ِلَرُجِل اهلِل: 2«. )ْدَخِل السَّاِمَرِةَعَشَر ْجَرامًا ِعْنَد مَ 

 «.ْيَك, َوَلِكنََّك َلْن َتْأُكَل ِمْنُهَسَتَرى َذِلَك ِبَعْيَن»َفَأَجاَب َأِليَشُع: « ُكًوى ِفي السََّماِء, َفَهْل ُيْمِكُن َأْن َيْحُدَث َهَذا اأَلْمُر؟

إن قلت: هل ممكن أن يحدث ذلك المجد ؟ بهذا سيفوتك القطار أمام عينيك ولن تستطيع أن تشترك في هذا المجد    

 بدأ اآلن. القادم. في الحقيقة هذا المجد

 يها.نعم جسد الميسح سيصير في مجد ومضيء وسينقذ العالم من الظلمة التي هو يزداد ف

ستكون كنيسة المسيح بال غضن وبال كرمشة بل كالوجه الشاب الذي ال يكون فيه تجاعيد هكذا ستكون الكنيسة 

 قبل مجيء الرب.

 ال تقل : " .

 ..انا ليس لي دور..."
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:  2طالما تعيش في هذه األيام فأنت مؤكدا لك دور, ولن يكتمل بدونك. طالما في مملكة اهلل ففي دور لك. أفسس 

8 - 9 . 

 طبق هذه الخطوات السابقة لتعرفه. 

أو ربما تقول : "...ربما أكون إصبع في جسد المسيح....", حتى و إن كنت إصبع في جسد المسيح فالجسد كله يحتاجك. 

 أنظر لنفسك, ألست أنت تحتاج أو تحتاجين إلصبعك؟

أنت من سيستخدم لبنيان  تعلم أنكال  وأقول لك إن كنت تشعر أنك منبوذ ومكروه وليست هام في نظر الناس : 

النفوس وتحريرها وشفائها. إن من تحقق على يديه النبوة التي فيها حل لهذا الحصار و الجوع الذي كان فيه أهل 

 السامرة هم أربعة برص. منبوذين. معزولين. مكروهين. محتقرين.

 َما َباُلَنا َنْجِلُس َحتَّى َنُموَت ُجوعًا؟»اَبِة اْلَمِديَنِة, َفَقاَل َأَحُدُهْم ِلِرَفاِقِه: (َوَكاَن ُهَناَك َأْرَبَعُة ِرَجاٍل ُبْرٍص ِعْنَد َمْدَخِل َبو3َّ)

ِر اأَلَراِميِّيَن, ِبَنا َنْلَجْأ ِإَلى ُمَعْسَك (ِإْن ُقْلَنا ِلَنْدُخْل ِإَلى اْلَمِديَنِة, َفاْلُجوُع ِفيَها, َوَسَنُموُت. َوِإْن َمَكْثَنا ُهَنا َنُموُت َأْيضًا. َفَهيَّا4)

(َفاْنَطَلُقوا ِفي اْلَمَساِء ِإَلى ُمَعْسَكِر اأَلَراِميِّيَن. َوِعْنَدَما َبَلُغوا َأْطَراَف اْلُمَعْسَكِر 5«. )َفِإِن اْسَتْحَيْوَنا ِعْشَنا, َوِإْن َقَتُلوَنا ُمْتَنا

َش َأَراَم َيْسَمُع َصْلَصَلَة َمْرَكَباٍت, َوَصْوَت َوْقِع َحَواِفِر َخْيٍل, َوَجَلَبَة َجْيٍش (َفِإنَّ الرَّبَّ َقْد َجَعَل َجيْ 6َلْم َيِجُدوا ُهَناَك َأَحدًا. )

(َفَفرُّوا 7. )«اَلُبدَّ َأنَّ َمِلَك ِإْسَراِئيَل اْسَتْأَجَر ِضدََّنا ُجُيوَش اْلِحثِّيِّيَن َواْلِمْصِريِّيَن ِلَيْنَقضُّوا َعَلْيَنا»َكِثيٍف, َفَقاَل َأَحُدُهْم لآلَخِر: 

ى َحاِلِه, َوَفرُّوا َناِجيَن َهاِرِبيَن ِعْنَد اْلَمَساِء, ُمَخلِِّفيَن َوَراَءُهْم ِخَياَمُهْم َوُخُيوَلُهْم َوَحِميَرُهْم, َتاِرِكيَن اْلُمَعْسَكَر َعَل

َعْسَكِر, َفَأَكُلوا َوَشِرُبوا َواْسَتْوَلْوا َعَلى َما ِفيَها ِمْن (َوَدَخَل َهُؤاَلِء اْلُبْرُص ِإْحَدى اْلِخَياِم ِفي َأْطَراِف اْلُم8ِبَأْنُفِسِهْم. )

(ُثمَّ َقاَل 9ْيضًا َوَطَمُروُه. )ِفضٍَّة َوَذَهٍب َوِثَياٍب, ُثمَّ َطَمُروَها. َوَرَجُعوا َوَدَخُلوا ِإَلى َخْيَمٍة ُأْخَرى َواْسَتْوَلْوا َعَلى َما ِفيَها َأ

ْخِبْر َيَناُلَنا ا ُنْخِطيُء ِفيَما َنْفَعُل. َفاْلَيْوُم َيْوُم ِبَشاَرٍة َوَنْحُن َساِكُتوَن, َفِإِن اْنَتَظْرَنا ُطُلوَع اْلَفْجِر َوَلْم ُنِإنََّن»َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: 

َلَقْد َدَخْلَنا ُمَعْسَكَر »َقاُلوا ِلْلَبوَّاِب: (َفَرَجُعوا ِإَلى اْلَمِديَنِة وَ 10«. )اْلِعَقاُب. َفْلَنْدُخِل اْلَمِديَنَة َوُنْخِبْر ِرَجاَل َقْصِر اْلَمِلِك

َوَحِميرًا َما َبِرَحْت َمْعُقوَلًة ِفي  اأَلَراِميِّيَن َفَلْم َنِجْد ِفيِه َأَحدًا, َوَلْم َنْسَمْع ِفي َأْرَجاِئِه َصْوَت ِإْنَساٍن. َوَلِكنََّنا َرَأْيَنا َخْيالً 

 «ْنُصوَبًةَمَراِبِضَها, َوِخَيامًا اَل َتَزاُل مَ 
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 النعمة...القوة إلحداث التغيير

كثيرون إعتقدوا أن كلمة "نعمة" هي خاصة بالخالص فقط. في حين أن كلمة اهلل توضح أن النعمة هي قوة إلحداث 

تغيير في شيء وتحدي أمام الشخص لكي يكون حسب فكر اهلل الذي هو ملذ لإلنسان, أي يتحول األمر حرفيا لملذة 

ليس ألذى وكدر اإلنسان وحزنه! فعندما يقول الكتاب أن لذات اهلل مع بني آدم يعني أنه يرى اإلنسان ملذ اإلنسان و

 فيستلذ للذات اإلنسان...تماما مثل اآلب الذي يستلذ عندما يرى إبنه مستلذًا.

من أنت وما لك في المسيح يقول الكتاب أن اهلل قد عيننا لكي نكون مدحا لغنى نعمته أي نعمته الغنية...إذا كنت فاهما 

( " لمدح مجد نعمته 6: 1هذا سيسبب مدح لنعمة اهلل أي أنت واآلخرون سيمدحون نعمته المجيدة هذا ما جاء في )أف

 التي أنعم بها علينا في المحبوب".

اآليات  عندما يأتي )موضوع النعمة( في أذهاننا نعتقد أننا نتحدث أو نتكلم عن )موضوع الخالص( ولكن هذا فقط في

التي تعلن لنا عن النعمة هي اآليات الخاصة بالخالص فقط ولكن هناك آيات كثيرة لم تكن تتحدث عن النعمة في 

الخالص بل أمور أخرى وسنسردها اآلن بعد قليل. ولكن يجب أن ندرك أن موضوع النعمة أكبر من كلمة الخالص من 

 مة تشمل الخالص ونتائجه.الخطيئة فقط, إذ أن الخالص هو جزء من النعمة فالنع

 التعريف الكتابي للنعمة

 و"معني" لكلمة نعمة:   هناك "تعريف" لكلمة نعمة

 معنى كلمة نعمة )يوناني(: هي إحسان أو رضى.

 تعريف كلمة نعمة: هي قوة إلحداث تغيير في الموقف لكي يتغيير ويوافق كلمة اهلل.

في حين أن المعنى في األصل أي كلمة ومعناها في اللغة األصلية التعريف هو نتيجة لإلستخدام في الكتاب المقدس. 

 فقط.

نحن نحتاج إلى معرفة المعنى ثم لكثرة اإليضاح يجب أن ندرس اإلستخدام من كلمة اهلل وزمن اإلستخدام اللفظ 

 فنعرف التعريف الكتابي فهو األكثر وضوحا عن المعنى اللغوي فقط.

عريفها فهي آلة تعمل بالوقود لتتحرك بها وتقضي بها شئونك وتذهب بها إلى تعني مركبة, ولكن ت  مثال: سيارة

 حيث تريد وهي تتصف بأنها قادرة على حمل أكثر من شخص...إلخ

لذا فتعريف كلمة نعمة من إستخدماتها في كلمة اهلل ليس قاصرا على إحسان ورضى بل هي قوة اهلل إلحداث التغيير 

كلة فالنعمة ستحلها, خدمة آخرين فتغيير حياتهم, مرض فتنال الشفاء, مشكلة في الموقف الذي هو قد يكون مش

 مادية فتنال تسديد إلحتياجاتك بفيض ووفرة, ومخاطر ولكن النعمة تحميك أي تحدث تغيير في الموقف.
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 ( والمسحة هي قوة الروح القدس.charisma( وهي جذر كلمة مسحة )Charisإن كلمة نعمة في اليوناني هي )

 النعمة معناها: " هي قوة إلحداث تغيير وهذه القوة هي قوة الروح القدس."ف

"النعمة هي عطية مجانية لشخص ال يستحقها" وهو   الحظ: هناك تعريف غير صحيح متداوال عن النعمة وهو :

قديم هو تعريف غير صحيح. فهذا التعريف كان يمكن تطبيقه في العهد القديم, إذ أن تعريف المؤمن في العهد ال

)شخص خاطئ( تم تغطية خطاياه )لكنها لم تمحى إذ أن محو الخطية حدث بدم يسوع( ولكن نحن تم محو خطيتنا 

 فهي غير موجودة.

وبالتالي فإن التعريف الصحيح للنعمة بعد عمل يسوع في العهد الجديد هو قوة الروح القدس إلحداث تغيير في 

فلقد أعطيت لك فقط إدركها. وهذا اإلدراك سيجعلها تزيد في حياتك  الموقف, فهذه النعمة ال تحتاج لعمل منك

 وهذا دور هذه المقالة لكي تزيد في النعمة.

 النعمة مجانية 

قبل أن نستفيض في النعمة في الزوايا والمجاالت المختلفة في كلمة اهلل, يجب أن نعرف أن النعمة مجانية فهذا لكي 

لتعلم أنها متاحة لك, وهي بعيدة كل البعد عن أعمالك بل هي مرتبطة بإدراكك  ال تتمناها وأنت تقرأ ما سيلي, بل

وإيمانك وأن تنال منها ما تريد فهي متاحة ومنسكبة فلتأخذ من شالالت وفيض الروح القدس, فقط عليك أن تأخذ 

 القسط الذي تريده إلحداث التغيير في الموقف.

 ي يعمل فال ُتحسب له األجرة علي سبيل نعمة بل علي سبيل دين"( " أما الذ4:4فعندما نقرأ )رومية  المرجع:

بمعني: ] عندما تقوم بعمل, فإنك تحصل علي المقابل وهو " األجرة" وهي ليست )النعمة( أي ليست مجانية [ " 

 فاألجرة" هي حقك عندما تقوم بعملك ويجب أن تأخذها.

عالقة بإستحقاقك أنت بل أن الرب هو الذي دفع ثمنها من وبالتالي: فالنعمة ليست مقابل عمل تقوم به وليس لها 

 جانبه وبالتالي فهي مجانًا لك.

لذلك: كلمة نعمة هي قوة إلحداث تغيير قائمة علي الروح القدس. هي عمل الروح القدس. هي أيدي الروح القدس. 

 كوه فلن يحدث في حياتهم.ولكن إدراكك هو حتمي لكي تعمل تماما مل اخالص المتاح للماليين ولكن إن لم يدر

أنت منعم عليك بالماضي أي أنها تمت وأنت منعم عليك ومحسن إليك نعم  6:  1الحظ في اآلية السابقة أفسس 

أنت...أنت محسن إليك, أنت مقبول, أنت مرضى عنك, أنت منعم عليك في المحبوب. أنت مزود بكل نعمة اهلل إلحداث 

 المطابق لكلمة اهلل.التغيير المرجو في الموقف التغيير 

فعندما نقرأ في العهد القديم أن شخصًا ما وجد نعمة في عيني شخص أخر, فهذا معناه أنه وجد رضى لهذا 

 الشخص وإحسان وينتج عنه تحول األمر حرفيا للخير.
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 أنت على األرض لمدح نعمة اهلل المجيدة 

 .( " لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب"6: 1)أف

ما أنت عليه في حياتك على األرض هو سيحكي ويوضح لمن حولك شئت أم أبيت حالة أبيك السماوي فإما ستؤدي لمدح 

 أو لذم اهلل لمن حولك. وهذا إما سيجذب الناس إلى اهلل أو سيبعد الناس عن اهلل.

 يه مائة جنيهًا"فعلى سبيل المثال: إذا آتى طفل لوالده وقال له" إن زميلي يأخذ مصروفا يومي من أب

فيرد األب على إبنه مباشرة أو تلقائيًا : " بال شك فإن أباه مؤكدا غني" ... هذا بالرغم من أن هذا األب لم يرى األب  

 األخر. ولكن ما رآه في إبنه قد أعطاه صورة عن والده دون أن يراه.

 رتنا تعكس مجد اآلب. إذ أننا نمدح مجده.فحالة هذا اإلبن هي إنعكاس لحالة أبيه المادية, وهكذا نحن أيضًا فصو

 لذلك لو وجد مؤمن يعيش حياة تعيسة فهذا ال يمدح نعمة اهلل المجيدة.

 وهناك أناس يسيئون إستخدام النعمة وسوف نتكلم عن ذلك الحقًا.

 من ضمن معاني كلمة نعمة هي "إحسان". وهذا قد نلناه فنحن محسن إلينا ومنعم علينا في المحبوب.

يمكننا أن نصلي بألسنة ثم بالذهن قائلين " أبي السماوي أشكرك ألنه أنا ُمحسن إليَّ أنا منعم عليَّ وأشكرك ألنه  لذلك

 أصبح هذا حقي" .

 مجاالت النعمة 

 دعونا ندرس النعمة في مجاالتها الكتابية التالية:

 نعمة البر: قوة إلحداث تغيير في روح اإلنسان لجعلها بر: -1

ليس من أعمال كيال يفتخر  9ألنكم بالنعمة مخلصون, باإليمان, وذلك ليس منكم. هو عطية اهلل. 9 - 8:  2أفسس 

 أحد.

( " ال بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل 5: 3لنفهمها لندرس جزئا مرتبطا بالخالص )تيطس

 الميالد الثاني وتجديد الروح القدس"

 فالنعمة أكبر من التبرير وهي التي أدت إلي التبرير. النعمة هي عمل الروح القدس. إن التبرير جزء من النعمة,

 الحظ معي في اآلية السابقة قال " وتجديد الروح القدس"
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ألن معني كلمة تجديد هي شئ كان  recreationكلمة تجديد ليست دقيقة في الترجمات ولكنها إعادة خلق أي 

ولكن روح اإلنسان   دامه ثانية ولكن هذا لم يحدث ألن روح اإلنسان لم ُتصلح.فاسد وأعيد تصليحه من جديد إلستخ

 مولود من اهلل وجيناته الوراثية هي من اهلل. %100)اإلنسان العتيق( مات وآتي إنسان جديد 

 التبرير مشمول بداخل النعمة.

. الذي به أيضًا قد صار لنا الدخول باإليمان إلي ( " فإذ قد تبررنا باإليمان لنا سالم مع اهلل بربنا يسوع المسيح2, 1: 5)رو

 هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر علي رجاء مجد اهلل"

 هذا الشاهد يتكلم عن عالقة البر بالنعمة.

فيمكننا هنا القول بعد هذه اشواهد أن الخالص هو نعمة من اهلل وهو عمل الروح القدس وعمل الروح القدس هذا 

اإلنسان القديمة أعيد خلقها وصارت بر اهلل أي تحتوي على قوة اهلل لفعل الشيء بطريقة صحيحة من أى بأن روح 

إمكانيات الروح الجديدة ألنها حاملة جينات اهلل الوراثية, النعمة هنا معناها قوة إلحداث تغيير في روح اإلنسان لجعله 

 بر اهلل.

ل اهلل فيك" "صنعة يدي اهلل لك" " أي أن هذا األمر قد تم عمله فإن كلمة نعمة هي كلمة واسعة جدًا عبارة عن "عم

 لك" فقط صدق وإقبل والطريقة هي )) باإليمان(( كما هو موضح باآلية.

 معناها ))يهلل((. 2:  5إن كلمة نفتخر في الشاهد السابق رومية 

 يهلل لماذا ؟ ألنه فيها ولكنه يقول أدخلها!!! كيف؟!

  هل هذا يعقل؟  إلي الغرفة التي أنت فيها" مثال: لو قلت لك " أدخل

فهذا معناه: إستوعب وإدرك الذي أنت فيه وهذا ما يقصده باآلية أنه قد صار لك الدخول باإليمان إلي النعمة التي أنت  -

 بالفعل مقيم فيها.

البر قد حل مشكلة هنا النعمة هي قوة إلحداث التغيير الذي كنت تحتاجه في روحك لتصير بر وها أنت صرته وأن  -

 الخطية فقط عليك أن تدرك أنك أصبحت بر وبالتالي لم تعد الخطية مشكلة في حياتك وال جزء من تكوينك.

فكل شخص شاعر بالضغط والقلق خوفا من أن يخطئ ــ سيقع في الخطية أكثر وأكثر ألنه يرى نفسه خاطئ ويفعل 

 الخطية ولم يعلم ولم يدرك أنه أصبح بر.

 : أنك قد ُجِعلَت صواب وليس لك يد في هذا. للمزيد إقرأ موضوع البر.البر معناه

 البر هو النعمة الخارجة من حياتك.
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( ألنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فباألولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر 21-18: 5)رو

بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببر  فإذا كما 18سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح.

ألنه كما بمعصية اإلنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا  19واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة.

ة وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية. ولكن حيث كثرت الخطي 20أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا.

 حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة األبدية بيسوع المسيح ربنا. 21ازدادت النعمة جدا.

إذن من خالل هذه اآليات ندرك أن البشر قد اقتنعوا أنهم أخذوا وورثوا خطية آدم وبالتالي أنهم قد صاروا خطاة بخطية 

 د في ذلك ألنه لم يكن موجودا في جنة عدن وهذا ألن الخطيئة تورث في الدم.اإلنسان الواحد )آدم( ولم تكن لإلنسان ي

ولكن علينا أن ندرك أنه كما لم يكن لدينا يد في خطيئة آدم وجعلنا خطاة بعد ميالدنا الجسدي, هكذا بإطاعة الواحد 

صواب وليس الخطيئة. كمولودين )يسوع المسيح( ُجعلنا بر أي تحولنا وأصبحنا نفعل الصواب وأخذنا طبيعة اهلل لفعل ال

 من اهلل فلقد ولدنا بالبر وحبل بنا بالبر.

فكما لم يكن لدينا يد في أننا صرنا خطيئة بسبب خطيئة آدم األول, هكذا ليس لنا يد في البر الذي عمله يسوع آدم  

 الثاني أو األخير.

صبحنا صواب, بالتالي نفكر بطريقة صحيحة ونتكلم ونتيجة إدراكنا للبر وما فعله يسوع ألجلنا ــ إننا أصبحنا بر أي أ

 بطريقة صحيحة.

حاشا! فنحن الذين متنا  2إذن ماذا نقول؟ أنستمر في الخطيئة لكي تتوافر النعمة؟  4 - 1:  6ولكن ما هذا الذي في رو 

بالمسيح يسوع, قد أم يخفى عليكم أننا جميعا, نحن الذين تعمدنا اتحادا  3بالنسبة للخطيئة, كيف نعيش بعد فيها؟ 

وبسبب ذلك دفنا معه بالمعمودية للموت, حتى كما أقيم المسيح من األموات بمجد اآلب, كذلك  4تعمدنا اتحادا بموته؟ 

فنحن  6فما دمنا قد اتحدنا به في ما يشبه موته, فإننا سنتحد به أيضا في قيامته. 5نسلك نحن أيضا في حياة جديدة. 

 يق فينا قد صلب معه لكي يبطل جسد الخطيئة فال نبقى عبيدا للخطيئة فيما بعد.نعلم هذا: أن اإلنسان العت

الناموس هو قانون كان يجب على اإلنسان أن يعمله, أما النعمة فهي عطية وهبة ليس لك يد فيها لك. وليس معناها 

 ] أنك أنت شخص خاطئ وتبررت بالنعمة[.

يئة ألنها ليست عنصر من تكويننا اآلن أي بعد الميالد الجديد أي عمل فهنا الروح يقول من خالل بولس أننا ال ننتج خط

 النعمة لجعلنا بر اهلل.

بمعنى أخر: هناك فرق بين كلمتي أنت نزع من الخطيئة وأنك خالي من الخطيئة لفهمها أكثر لنستخدم مثل متداوال 

 حولنا:

 مواد الحافظة.مكتوب عليه خالي من ال  وآخر    منزوع الدسم  منتج مكتوب عليه
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 منزوع الدسم: كان هناك دسم وتم نزعه.

خالي من المواد الحافظة: لم يكن في مكوناته من األصل ولم يوضع فيه مواد حافظة....وهذا ما نحن عليه اآلن خاليين 

 من الخطيئة.

اإلنسان الجديد الذي ولد فنحن أصبحنا بر" أي خالي من الخطيئة" ليست من تكويننا اآلن. ألننا خليقة جديدة تماما. ألن 

من اهلل ال يحتوي في عناصره علي عنصر الخطية والخطأ وال ينتج الخطأ بسبب أن إنسانه القديم العتيق قد صلب ومات 

 مع المسيح.

 * معظم الناس تقول : "أنك بر اهلل في المسيح ألنك أنت في ذاتك خاطئ"

والشيء الصحيح في طبيعتك, جعلت صواب في المسيح ولو  لكن الحقيقة أنك أنت خلقت خليقة جديدة خلقت بالصواب

تم فصلك عن الروح لوحدك كروح إنسانية مخلوق خليقة جديدة بعد ميالدك الثاني سنجدك صحيح بال خطية ألنها 

مولودة من اهلل. وهذا ال يعني أنني أدعو لإلستقالل عن يسوع ولكن أتحدث كدراسة مثلما ننفصل ورقة الشجر لنعلم 

 أكثر ونحن ال نعني بهذا أنها يجب أن تعيش لوحدها. عنها

 Zoeصرت صحيحا وصوابا وبرا بسبب عمل نعمة اهلل ألن روحك اإلنسانية الجديدة هي مولودة من اهلل وفيها حياة اهلل 

" 

رة أنت صرت مولودا رائعا, فال ألغي عمل يسوع في حياتك بل البركة ترجع ليسوع الذي جعلنا هكذا لكنك مثل البذ

فهي رائعة في حد ذاتها, ولكنها تحتاج أن ُتوَضع في األرض الجيدة الصالحة واإلعداد الجيد لتأتي بثمر فأنت تحتاج 

 إلي الملء المتكرر من الروح القدس لتخرج الروعة التي بداخلك.

ن, هكذا أنت أصبحت فكمت أن اإلنسان ينمو ويكبر ولكنه لن يتطور إلي أنواع أخرى من الكائنات فاإلنسان سيظل إنسا

بر وهذا لن يتغير ولكن إدراكك هو الذي سينمو ويزداد عندما ال تتحرك بحواسك الخمسة الطبيعية وتتحرك بما تقوله 

 الكلمة عنك.

فبالتالي البر هو الحالة التي أنت أصبحت عليها وجميع الناس المؤمنين يتساون فيها. ولكن المؤمنون ليسوا متساوون 

 هم متساوون فيه. في اإلدراك لما

فنالحظ أن اللغة في بعض المزامير " لماذا أنت منحية فيَّ يا نفسي ... إلخ " غير موجودة في الرسائل...وهذا بسبب أنه 

في العهد القديم لم يكن قد تم خالص يسوع وبالتالي لم يصيروا بر اهلل. وال نجد هذه اللغة مع من ذاقوا بر اهلل مثل 

ذا السبب يقول لنا الوحي إننا في نعمة كان يتطلع إليها األنبياء في العهد القديم والمالئكة رسائل بطرس وبولس له

 (10: 1بط1وهذا ُذكر في )

 نعمة اإلزدهار معناها )فيض ووفرة مادية(: -2 
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 ( " فأنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم إفتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره"10-9: 8كو2)

نالحظ من هذه اآلية أن النعمة معرفية وليست شعورية. أي تعرف وتدرك بروحك وليست في مجال المشاعر....فحتى 

 ولو لم تشعر فأنت صرت منعم عليك بهذه النعمة وغيرها.

ال يصح أن تقول: أنك شعرت بالنعمة, ربما حدث معك في يوم من األيام أن اهلل أستعلن لك من خالل مشاعرك ولكن 

 س هذا أسلوب اهلل في التعامل دائمًا. فهو قد نزل لمستواك الطفولي ولكن لن يستمر هكذا.لي

عندما تقرأ الفقرة السابقة في وسط نصها فستجده هنا يتكلم عن )الفقر المادي( وليس )الفقر الروحي والغنى 

 الروحي(.

 موقع في مقالة هل إفتقر يسوع للمال.هل تعلم أن يسوع لم يكن فقيرًا علي األرض؟ يمكنك أن تدرس هذا علي ال

نعم يسوع لم يكن فقيرا في حياته على األرض, لكنه إفتقر في حالة واحدة وهو علي الصليب عندما إفتقد لعالقته مع 

اآلب التي شملت كل أنواع الفقر. عندما قال إيلي إيلي لماذا شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني. وهذا ما كان يبكي 

في بستا جسثيماني وليس الصليب...ألنه لم يترك اآلب وينفصل عنه أبدا ولكنه فعل هذا لكي يصالحنا مع من أجله 

 اآلب.

لذلك النعمة هي القوة إلحداث تغيير لحالتك المادية حتى لو كنت في حالة حرجة أو عليك دعوى قضائية تستطيع بقوة 

كيف تذوق هذا اإلزدهار المادي الذي لديك وكيف تفعل الروح القدس تعبر من كل هذا. فقط عليك أن تعرف وتدرك 

فكر   القوانين الروحية فتسدد اإلحتياجات بفيض ووفرة يمكنك أن تقرأ تعليم كتابي بخصوص هذا من على الموقع:

 اهلل من المال .

 النعمة قوة إلحداث تغيير في جسدك لتتمتع بالشفاء: -3 

ك, ألن قدرتي تكمل في الضعف )الضعف الظاهري أمام الناس في نعمتي تكفي»فقال لي:   10 - 9:  12كو  2

فأنا أرضى بأن أفتخر مسرورا (!« 4:  13كو  2الضرب مثلما ذكر عن يسوع صلب من ضعف في ذات الرسالة 

فألجل المسيح, تسرني الضعفات واإلهانات والضيقات  10بالضعفات التي في, لكي تخيم علي قدرة المسيح.

 صعوبات, ألني حينما أكون ضعيفا, فحينئذ أكون قويا!واالضطهادات وال

نرى نعمة الشفاء وإسترداد الصحة في موضوع اإلضطهادات التي واجهت بولس, وحتى ال أستهلك الوقت في إثبات 

 ( فأدعوك أن تدرسها في مقالتها شوكة بولس.12كو2أن شوكة بولس أنها ليست مرضا بل إضطهادات في )

هاد عنيف وبعدها تجده ال ينكسر فهذه نعمة الشفاء في جدسه, أي قوة إلحداث تغيير في ما حدث لبولس من إضط

 جسده.
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فإن الشخص الطبيعي عندما ُيضرب وُيجلد أو ُيرجم وعظمه ينكسر ــ يأخذ وقت طويل جدًا لشفائه وإلسترداد قوته 

 مرة ثانية.

ُرِجَم حتى ظنوه أنه مات وألقوه خارج المدينة ( حيث نجد أنه عندما ضرب و19: 14هذا حدث عكسه مع بولس في )أع

لكي يتعفن....فإن هذا ضرب أدي إلي الموت فعندما يقول الكتاب أنه قام )ومعظم علماء الكتاب يرجحون أنه مات 

وصلوا التالميذ له فقام من الموت( ودخل المدينة وسافر في اليوم التالي لمدينة دربة يدل علي أنه في صحة جيدة وإن 

 عاملة في جسده أي القوة إلحداث التغيير في جسده في وقت قصير )يوم واحد( واستعادة صحته.  ة اهللنعم

 فلم تكن للجلدات والضربات واإلضطهادات أي قوة لوقف بولس عن الخدمة ألن قوة اهلل كانت تعمل في جسده دائمًا.

لكي تلتئم...وهنا نرى أنه ضرب حتى الموت فكنا  أسابيع 3من ناحية طبية: فإن أقل عظمة في جسد اإلنسان تحتاج إلى 

نتوقع أنه يجب أن يأخذ بضعة أسابيع إلستعادة صحته, ولكنه قام ودخل المدينة وسافر وخدم بطريقة طبيعية...مجدا 

 للرب.

 الحظ لقد قال له الرب: )تكفيك نعمتي( أي أنت بداخلك النعمة الكافية إلحداث تغيير في جسدك.

ي تعني "خنوع وضعف وخضوع ظاهري" أو "إستسالم ظاهري" أو "عدم مقاومة" أو "عدم الدفاع عن ضعف في اليونان

 النفس أثناء اإلضطهاد" .

( قائمة من اإلضطهادت 11كو2فبولس كيسوع ُأضِطهَد ولكنه لم يقاوم : فعندما نرى قبل هذا األصحاح أي في )

 واإلضطهادات والضيقات. ولم نجد أنه ذكر أي شئ بخصوص المرض ولكن ذكر الضربات

وألن بولس كان شخص يشق أراضي ألول مرة ويخترق أراضي ألول مرة يقدم تعليم كتابي ورسالة اإلنجيل التي 

قاومها الذين متوقع أن تكون لهم أي شعب إسرائيل وأيضا واجه مقاومات وإضطهادات وإفتراءات وظلم من األمم 

ة, فكان يواجه ضيقات حتى أنه تضايق من هذا... ألن عنف الرومان والكنائس التي كان يخدم فيها...من كل جه

واليهود والغضب والغيظ انسكب على هذا الشخص لذلك كان يواجه إضطهادات شديدة وضرب كثيف مثلما حدث 

 ( .19: 14في )أع

 ولكن قوة اهلل أي نعمته كانت كافية وكانت تشفي جسده.

 ر في الخدمة:النعمة هي قدرة اهلل إلحداث التغيي -4 

إنه بنعمة المسيح أنه فعال هكذا ومؤثر هكذا بسبب النعمة التي على  10:  15كو  1يقول بولس لنا بالروح القدس 

 حياته.

 نجد أن الشعب في كنيسة غالطية الحظ وأدرك النعمة التي كانت علي بولس. 9: 2وفي غالطية 
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لدليل أن الشعب أدركها اإلدراك الذي يفوق الحواس الخمسة وقد تكلم بولس أن نعمة اهلل ظاهرة عليه بكل جرأة, وا

وهذا في الشاهد : " إذ   (ginskoفهي تأتي في هذا الشاهد اإلدراك والمعرفة التي هي ليست حسية بل روحية )

 علم بالنعمة المعطاة لي ... "

 يس لإلستعراض:ملحوظة: )بولس قد ذكر هذا بسبب وجود ُأناس يخدمون من دافع الغيرة من بولس ول 

فنجاح شخص ال يعني فشل آخرين من حوله. فبولس يفرح بأن آخرين خدموا ولكن دوافعهم كانت غير صحيحة  -

وكانوا يقاومون بولس. ولكن رغم هذا بولس دافع عن نفسه دون تجريح في أحد. وهذا ما جعل بولس شخص ينمو 

 في النعمة.

هلل برغم من كونه مختلف عنك في العقيدة أو من كنيسة أخرى وهذا شئ هام جدًا إحترام الشخص الذي يخدم ا

 تختلف عنك ولكن عليك إحترامه ألنه شخص مولود من اهلل.

 فالكتاب يقول: " رئيس شعبك ال تقل فيه سوءًا" فاهلل وضعه في منصب رئاسي فعليك إحترامه.

ل من يخدم فعال, فالدوافع النقية تجعل فهذه األمور تجعل هناك فرقًا بين شخص وآخر في نموه في النعمة. ليس ك

شخص يمتاز عن آخر وتجعله من شخص مخفي إلي شخص نوره يلمع بطريقة مميزة بسبب أنه يسلك بمحبة وطريقة 

 صحيحة وبدوافع نقية وهذا يعطي مجاال للمسحة.

....إنموا تعني أن 18:  3 بط 2  فالكتاب يحثنا علي النمو في النعمة إنموا في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح

وكما درسنا  9:  1الشخص قد يؤخر نموه وهذا بسبب خطايا فاهلل مسح يسوع أكثر ألنه أحب البر وأبغض اإلثم عب 

 فإن النعمة هي جذر كلمة مسحة فما يسري على المسحة يسري على النعمة.

 إذًا هناك أمور تؤخر نموك في النعمة وهي مثل :

قادك للخادم في الكنيسة أو للمكان أو لألجهزة أو لطريقة األداء تعطلك عن النمو رغم أنه قد يكون اإلنتقاد : فانت   .1

لديك معلومات ذهنية عقلية أكثر بينما يكون هناك في الكنيسة يجلس بجانبك وال يقوم باالنتقاد فسوف تصل 

 م معرفتك الكتابية.المعلومة الروحية إلي روحه أسرع دونك أنت علي الرغم من أن ليس لديه حج

التحزب ألحد األشخاص أو المجموعات أو القادة: هذه األمور مثال الثعالب الصغيرة التي تفسد الكروم . فالكتاب   .2

 يقول" حيث كنزك هناك يكون قلبك" أي أين هي اهتماماتك.

لتكثر لكم النعمة و  2:  1س بطر 2عدم معرفتك الكتابية بما أعطاه اهلل لك في عمل يسوع: يقول الروح لنا في   .3

  السالم عن طريق المعرفة باهلل والمسيح.

كلمة " )إنموا( في النعمة " ضمنيًا معناها: أنه يمكنك أن تؤخر نفسك في النمو في النعمة ويمكنك أن تزيد في 

 نموك. هذا في يدك وسنعرف كيف بعد قليل ولكن هذا يعني أنك ال تصلي وتقول إعطيني نعمة يااهلل.
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لنعود للنعمة في مجال الخدمة, النعمة هي القوة إلحداث تغيير في عقول ثم قلوب الناس. فإن تأثير كلمة اهلل في  

 الخاطئ تبدأ في ذهنه ثم بعد هذا في قلبه. وذها دور النعمة إلحداث هذا التغيير.

 على أن كل واحد منا قد ُأعطي نعمة توافق مقدار ما يهبه المسيح. 7: 4إن في أف 

قم وإستمتع بما لك لقد أعطيت وبدأت بنعمة في حياتك ولكن قم بتنميتها...وال تكتفي فالنعمة المفتوحة لك بفيض 

 يمكنك أن تأخذ أكثر منها.

( هناك أشخاص يأخذوا منها بكثر وهناك overflowing( هي غير معرفة )بال( أي هي فياضة لك )17: 5)رو

 ر يرجع إليك أنت فمثاًل في موضوع البر:أشخاص ينالوا منها القليل. فهذا األم

أنت بر وبار ليس هناك فرق بأن تصلي أو ال تصلي ليزداد برك. ففي كال الحالتين بار ولكنك تصلي ألنك تحب اآلب وتريد 

 أن تحدث تغيير في مواقف ولكن ليس إلزدياد رضى اهلل عنك ألن هذا الرضى ثابت.

دى الشخص. فيجب أن تنمو في النعمة أي أن النعمة تزيد من يوم إلي آخر النعمة يمكن أن تزداد ويمكن أن تنقص ل

 ومن إسبوع إلي آخر ومن شهر أكثر من الذي قبله...فهذا حسب إستقبالك وجوعك أنت.

فلنتقدم بثقة إلى عرش   16: 4النعمة: ال تصلي لكي تنالها ولكن هي تكتشف ويتم أخذها لكي تجد نعمة عب

 ونجد نعمة تعيننا عند الحاجة. النعمة, لننال الرحمة

 . obtain after discoveryيجد = يحصل عليها بعد إكتشاف 

فقل هذا : "ما لي في المسيح هو أن   عندما تصلي: إسأل نفسك ماذا لي في المسيح وليس ما أريده في المسيح؟!

تئاب ال فشل أنا بأشكرك يا أبي أكون فرح في دوائر حياتي ولي أن أعيش منتصرًا وأن أعيش حرًا في المسيح ال إك

 السماوي علي هذا..." فبسبب كلماتك هذه وإدراكك ستجد أن النعمة تالمست معك.

اآلية السابقة تقول " تجد نعمة وعونًا في حينه" ... كلمة في حينه: في األصل "أي الوقت الذي أنت تختاره" وليس في 

 حين اهلل.

 ا تفعل؟ إستقبالك للموقف سيحدد ماذا ستفعل تجاه هذا األمر.مثاًل: إذا سمعت تقرير سئ من طبيب ماذ

في هذا الموقف أحصل علي نعمة ) قوة إلحداث تغيير( قم وكن ضده وهذا مرتبط بكم المعرفة التي أخذتها من 

الروح بطريقة إعالن إلهي أي تأملت فيها... ولكن إذا واجهت الموقف وسمحت لإلحباط فإن الروح القدس معك 

 ك ويشجعك لكن في ذلك الموقف قدرتك إلستقبال المواقف ستكون صعبة.سيقيم
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فيسوع مثال لنا, فعندما إستقبل خبر مرض لعازر فعلى الفور رد بالكلمة المنطوقة ولم يؤجل وقال " هذا المرض لن 

:  1نعمة يوحنا فلندرس هذا سريعا ألن يسوع قيل عنه في الوحي أن من ملئه نحن أخذنا نعمة فوق   يأت به للموت" .

16 

في   ملحوظة إن الرب يسوع لم يؤخر ذهابه للعازر ليس لكي يصنع معجزة كبير, بل ذهب متأخرًا ألن كان لديه خدمة

مكانه عندما أرسلوا له ليأتي, ولم يرض أن يترك هذه الخدمة الكبيرة ألجل شخص واحد ولكنه لم يهمله فقد نطق 

 وع متوقعا أن لعازر سيمارس إيمانه ويشفي.كلمات إيمان من مكانه. وكان الرب يس

فتخيل معي لو أنك شخص من ضمن األشخاص الواقفين بجوار يسوع عندما قال هذه الجملة أن هذا المرض لن يؤدي 

فكنت ستقول مليون في المائة لن يموت العازر ألن الرب قال "لن يؤدي به إلى الموت"....ولكنك بعد   به إلى الموت"

ر وفاته وكونك واقف بجواريسوع وال بنهاية القصة وإقامة يسوع له فكنت ستقول أن يسوع نطق أيام سمعت خب

 بكلمات لم تحدث. وهذا ألن المرض أدى به إلى الموت وهذا عكس ما قاله يسوع.

نعم هذه القصة تضرمني روحيا ألنها هذه إحدى األمور التي تجعلك تقف وتكمل حرب إيمانك الحسنة رغم العيان 

 مضاد.ال

"حبيبنا لعازر نام"...إلى أنه إضطر لتفهيم التالميذ بموته ولكنه   بعد هذا فيسوع إختار أن ال يقول وال كلمة سلبية فقال

 كان حريص أن ال يؤكد العيان المضاد.

بعدها ذهب للقبر, ولنجعل القصة قصيرة, فبكي يسوع ولكنه بكى ليس بسبب موت لعازر ولكن بسبب رؤيته للناس 

. 42:  11ين يخافون ويرهبون وينهزمون من الموت وهذا واضح في صالته بعدها ولكن من أجل هؤالء في يوحنا الذ

 ونجد أن يسوع يهاجم الموت بروحه فتنهد وأن بالروح.

مرات بمعنى )زمجر( ليس )أنين( كما جاءت في رومية....فهي جائت هجوم  3فإن كلمة )أّن( إسُتخِدَمت في الكتاب 

..... فكلمة أن = زمجر أي استعد للهجوم أي  5:  14, و مر  43:  1و مر  30:  9إلستعداد للهجوم في مت وزمجرة ا

 أنا سأهجم علي الموقف.

فإن يسوع مالم يأخذ إتجاه اإليمان ضد الموقف وإستسلم للحزن. لما كان من المستطاع أن يصنع المعجزة ألنه كان 

 .16:  1هي النعمة فوق نعمة التي قالها عنه الوحي في يوحنا يسلك كإنسان ولكن بقوة الروح القدس و

كان بقوة الروح القدس يصنع المعجزة. فكان متخلي عن قدرته كإبن هلل لكي يكون مساوي لنا ويحق له أن يفدينا 

 ويخلصنا.

 .وبعد أن إستعد للهجوم وزمجر أقام العازر بقوة الكلمة المنطوقة. هذه نعمة اهلل إلحداث التغيير

 يجب أن تعرف ما يؤخر نموك في النعمة وما يزيدها...وهذا ما تبقى من موضعنا.
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 ال تقاوم النعمة 

إنني أشعر بحزن عميق عندما أري أناس يتمنوا أن يشفوا من مرض علي الرغم أنهم يعرفوا أن الرب هو اإلله الشافي 

بعدم إستخدامهم لها وهي متاحة, وهذا مثال  ( أي1: 6كو2وبين يديهم النعمة ولكن يستعملونها باطاًل أو عبثا )

 لمن يقاوم النعمة,

 كيف يمكنك أن تبطل النعمة أي القوة إلحداث تغيير؟ إليك ما يجب أن تحذر منه :

فبما أننا عاملون معا عند اهلل, نطلب أال يكون قبولكم لنعمة   1:  6كو  2. بإهمالك للنعمة وعدم إستخدامك لها: 1

  1:  2تيمو  2سول بولس حث تلميذه تيموثاوس علي أن يتقوى بالنعمة اهلل عبثا.إن الر

إني ال أبطل فاعلية نعمة اهلل,   21:  2. بإعتبار حياتك الروحية باألعمال وليس باإليمان: قال بولس لن أقاوم النعمة غال 2

لعيان وإعتبار العيان أكثر من إعتبار إذ لو كان البر بالشريعة, لكان موت المسيح عمال ال داعي له.وهذا معناه السلوك با

 الكلمة في كل زوايا حياتك.

 : 32: 20. ال تقاوم الكلمة ألن الكلمة هي كلمة النعمة أعمال 3

Act 20:32  وا آلن أسلمكم إلى اهلل وإلى كلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا تشتركون فيه مع جميع

مقاوما للنعمة أي تقاوم الروح القدس في تعليمه عن أمر معين أو تصحيحه أو المقدسين هلل.يمكنك أن تكون شخصا 

بين يديك أن تكون الشخص المرن والمتجاوب مع الكلمة وتعلن أن لن أسئ إستخدام روعة ما أنا فيه فبين يدي أن أفيد 

 نفسي وأفيد من حولي.

يسوع ألنهم كانوا ينظروا إلي ما ال يري. هناك شخصان رائعان في الكتاب في هذا الموضوع موسى النبي والرب 

 رئيس ومصدر نعمتنا وإله كل نعمة. وبولس قال أنه لن يتعامل مع النعمة بطريقة مستخفة أو يقاومها.

وبعد هذه المحاذير فال تقاوم النعمة وعمل الروح في حياتك بصوره المختلفة, اآلن إليك الطريقة الكتابية إلستقبالك 

 وإستالمك للنعمة.

 كيف أستلم وأخذ نعمة أكثر؟

( "الذين ينالون )يأخذون بإرادتهم( فيض )فيضان كثير غير محدود( النعمة وعطية البر سيملكون في 18-17: 5)رو

 هذه الحياة بالواحد يسوع المسيح"

 ( هي "تسود وتتسلط في هذه الحياة" ليسAmplifiedإن كلمة )سيملكون في هذه الحياة( في الترجمة الموسعة )

 في الحياة القادمة. والفعل هنا يأتي بصيغة المضارع المستمر في اليوناني.

 وهناك إثباتات في أيات أخرى كثيرة أنها قد حدثت بالفعل.
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إن كلمة )فيض النعمة( في اللغة األصلية اليونانية: غير معرفة )بـ ال( أي أنها مفتوحة, بمعنى فيض, فيضان, ينبوع 

 . over flowing  ,unlimited of grace  ,abundantمفتوح من النعمة 

بينما كلمة )عطية البر( جاءت معرفة )بـ ال( وهذا يعني أنها موحدة للجميع لن تزيد ولن تنقص. فالبر هو حالة يكون 

عليها اإلنسان فور ميالده الجديد ولكن اإلدراك بين المؤمنين بهذه الحالة ليس متساويا. ولكن النعمة هي مفتوحة 

 ا تريده.فخذ م

 "باإليمان ندخل إلي النعمة التي نحن فيها مقيمون" . 2 - 1:  5إذا قرأنا في رومية 

 باإليمان أنت تدخل وتنال هذه النعمة...ولكن كيف عمليا؟!

 أواًل: طريقة تفكيرك:

 يلقب الكلمة أنها "كلمة نعمته", لذا لتحصل على النعمة إتجه للكلمة. 32:  20أعمال 

س عن النعمة في خصوص األمر الذي تريد أن تزيد فيه مثال اإلزدهار أو التأثير في الخدمة...إلخ, فكر لذا بعد أن تدر

وتأمل في كلمة اهلل بهذا الخصوص. وإعطي تفكيرك للكلمة فتتوغل في داخلك. بخصوص هذا الموضوع الذي تريد 

 أن تأخذ نعمة فيه أكثر.

ليكن لكم المزيد من النعمة والسالم بفضل معرفة اهلل   2:  1بطرس  2تزداد النعمة عن طريق إزدياد المعرفة ففي 

 ويسوع ربنا!

بالموضوع الذي تريد أن تحدث تغيير فيه, مثال إذا أردت نعمة في نموك الروحي إدرس الكلمة   تمسك باآليات الخاصة

 نا باتعمق في معرفته أكثر" أشكرك."أ  " أنا بأعرف الرب أكثر"  وطبقها وإعلن : " أنا بتسكن فيَّ كلمة المسيح بغني"

عندما تفكر بشئ من الكلمة أنت بهذا تجعل تفكيرك مطابقا للكلمة وفي هذه اللحظة أنت تقوم بشيء إسمه 

(Active Thinking.أي تفكر عن عمد وتنشط وتشغل تفكيرك في شيء عن عمد ) 

كلمك الروح ولكن دورك أنت تجاه الكلمة أن ال تقل أن الروح القدس يفكرني باآليات, هذا أمر آخر يحدث عندما ي

 تفكر في الكلمة عن عمد وعندما تنساها ال تلوم نفسك, إستدعيها لذاكرتك وشغل تفكيرك فيها عن عمد.

 عندما تفكر عن عمد في الكلمة أنت بهذا تظهر وتفتح قلبك وتمد شغفك للرب وتغذي قلبك.

بعمق أكثر في روحك وكلما تعمق جذورك أكثر كلما ستتعمق فأنت بهذا تأخذ الكلمة وتغرسها بداخلك وتضعها 

 أكثر في األرض كل ما سيزيد ساقك إرتفاعا ونموا مثل النبات.

 فتفكيرك بطريقة صحيحة أمر هام فإختياراتك مترتبة على مخزون أفكارك.
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ر أن تزيد في كلمة لذلك إشغل وقتك في الكلمة أي كلمة النعمة, إختر هذا أرفض حضور األفالم والمسلسالت وقر

النعمة وفهمها, قل هذا لنفسك: "أنا أريد ان أعرف الكلمة أكثر وأريد أن أجري علي الكلمة وأني سأستغل وقتي 

وأحسن إستغالل وقتي وطاقتي في كلمة اهلل, وسأتوقع ثمر كثير ألني سأزرع وأفهم الكلمة بداخلي وبالتالي يتم 

 زرع بالروح سيحصد حياة وإحترام وسيادة وهيبة بسبب نعمة اهلل.ألن كل من ي  قانون الزرع والحصاد..."

( يتكلم عن شعب إسرائيل بعد ما 15: 11إن تفكيرك سيؤدي بك إلي المكان الذي أنت تريد أن تذهب إليه . ففي )عب

خرجوا من أرض مصر ويظهر لنا الكتاب طريقة تفكيرهم ونجد أن قلبهم تكلس أي قلبهم تحجر. فالكتاب يوضح 

إذا كان شعب إسرائيل يفكر كثيرًا ويتذكر األرض التي منها خرجوا وهاجروا, لكان لهم فرصة مستمرة وملحة 

 للعودة إليها.

 لذلك التفكير الكثير يولد رغبة قوية, التفكير المستقيم يولد رغبة قوية.

 .Active Thinkingلذلك كيف يكون لدى شغف روحي؟! قم بعمل التفكير النشط العمدي في الكلمة 

فكر عن عمد في اآلية... إن كنت تريد أن تستمتع بها وتراها في حياتك, وعندما تفعل هذا أنت تتعاون وترتبط بالروح 

 القدس وبالتالي لن تبطل ولن تقاوم النعمة وحينما تتجاوب معاها ــ فهذا سيؤدي بك أن أن تأخذ أكثر منها.

ول تحت الروح القدس أي تقبله وتتعامل معه وتخضع لصوته ونستخرج من كل هذا: معنى اإلتضاع: وهو النز

 وألفكاره....للمزيد إقرأ المقالة الخاصة باإلتضاع.

فمثاًل: عندما يأتي بداخلك فكرة أن تطور نفسك في موضوع ما مثال الشفاء اإللهي, إدرس عن الشفاء وأنت تعاني من 

ي لك, أو كيف تخدم بقوة وتأثير إدرس بخصوص هذا األمر مرض أو ما معني العبادة إدرس الكلمة فتنال نعمتك الت

 وستزيد النعمة ... مهما أتي ليك من أفكار تجاوب مع الروح القدس وإدرس وإلهج باآليات.

 أفكار الروح القدس تأتي عن طريق أفكار بداخلك كفكرة بسيطة تجاوب معها وإذهب للكلمة.

ة أي تظل يومك متأماًل بتفكير عمدي في اآليات بخصوص هذا قم بالتفكير المتعمد أي بتفكير بطريقة متعمد

الموضوع. وتتمسك باآليات وتعمل بحث عن ما جاء هذا الموضوع هذا في الكتاب. وتقرأ كتب روحية خاصة بهذا 

دينا فالكلمة اإللهية التي بين أي  الموضوع بهذه الطريقة انت تشبع الرغبة التي بداخلك وتمأل روحك بالنعمة اإللهية.

 تحتوي على قوة.

نجده إذا كانوا يفكرون في البلد التي خرجوا منها أي مصر لتولد  15:  11إذا رجعنا ثانية لنفس الشاهد عبرانين 

 لديهم رغبة ملحة أو توافر لديهم فرصة متكررة لكي يرجعوا إليها ثانية.
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تنزه ولكن يمكنك أن تقرر أن ترفض هذه بمعني: إذا كنت مضغوطا ومتضايقا من أمر ما يمكنك أن تقرر أن تخرج وت

الضغوط وأن تلجأ في هذه اللحظة للكلمة فتنال نعمة وأنت تصلي بألسنة إستقبل مالك في المسيح, وتبدأ قوة الروح 

 القدس تظهر في حياتك.

بل عندما   ملحوظة: نحن لدينا فكرة خاطئة وهي أننا ننتظر أن الروح القدس يدفعنا لكي نفعل أمر معين وهذا خطأ.

 تبدأ أن تفعل أمر كتابي تكتشف وتجد وقوة وسهولة. فقط إبدأ.

"أنهض بالتذكرة ذهنكم" هي تأتي في األصل "أنهضكم وأضرمكم أنتم عن طريق التذكر" وأنتم  13:  1بط  2في 

 أي أرواحكم ألننا كائنات روحية.

كلمة كانت مضرمة لي وقد إنطفأت هذا بمعني أستطيع أن أشعل وأضرم حياتي عن طريق تذكر أمور قديمة في ال

 يحدث مع أرواحنا عندما نصحي انفسنا للبر وللحقائق الكتابية فنضرم أرواحنا.

هذا ما يقصده الرسول بطرس حيث يقول بمعنى آخر إنني أجعلكم تزدادوا وتشتعلوا وتضرمون عن طريق أن 

 أذكركم وأفكركم بكالم قد سبق وعرفمتوه سابقًا.

طي وقتًا وتعطي مقدارًا للكلمة, تكون النتيجة أنت تنتعش روحيًا وأيضًا يكون للكلمة سلطان في لذلك عندما تع

حياتك وبالتالي تختبرها في حياتك ألنها لن تحدث من تلقاء نفسها فهي تحتاج لدور منك, مثال علي ذلك: عندما قبلت 

 المسيح لم تقبله عن إضطرار ولم يجبرك أحد علي هذا.

عندما تقرأ آية في الكتاب مثاًل )المسيح فيكم رجاء المجد( ماذا تفعل؟! تستطيع أن ُتَعيد بهذه اآلية  بنفس الطريقة

وُتهلل وتقول: "أنني أشكرك يا أبي السماوي, المسيح فيَّ أي يداه في يدي. قدميه وأرجله في قدمي وأرجلي, رأسه 

 خص غير عادي....هللويا مجدا للرب"في رأسي... يسكن بداخل كل خليه من خاليا جسدي, لذلك أنا ش

وعندما تفعل هذا يفتح الروح القدس عينيك علي أشياء ثانية وثالثة خاصة بالموضوع ألنك عيدت بها وقدرتها فتزيد 

 في المعرفة وبالتالي في النعمة.

معها ورد فعلك  ال تتجاوب مع ذهنك لما يقول لك )أنت تعرف هذه اآلية من قبل(, حتى لو كنت تعرفها ولكن تجاوبك

 لها مختلف.

 الحقيقة: إن أروع الحقائق الكتابية موجودة في أبسط اآليات, وكل ما تدرك وُتعطي وقتا للكلمة ستؤدي بك للحياة.

أنه عندما قال له الرب األرض التي تراها ستأخذها, لوط إختار سدوم  15:  13نرى في قصة إبراهيم في تكوين 

خدم عينيه الروحية وليست الجسدية....ألنه لو كان قد إستعمل عينه الجسدية لكان إمتلك وعمورة أما إبراهيم فقد إست

إبراهيم فقط جزء من األرض حسبما يرى في األفق ولكن إبراهيم إمتلك األرض كلها نعم, كل الكرة األرضية, 
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شك فيه أنه قد رأى بعينيه  حيث يقول الكتاب أنه إمتلك األرض كلها, وبهذا نستنتج بما ال 13:  4وهذا في رومية 

 الروحي شماال وجنوبا وشرقا وغربا وشمل كل األرض بعينيه الروحية. وهذا بالضبط ما ستراه ستكونه.

تماما عندما ترى نفسك بعينيك الروحية مستندا على كلمة اهلل ومصليا بألسنة مستخدمًا في الخدمة بقوة,   مثاًل

 سيظهر هذا لدى من يراك من حولك.

 . 13:  4تيمو  1يكون تقدمًا ظاهرًا أمام الناس في كل شئ" "لكي 

 مثال وضعت في عمل ووجدت أن فيه تعصب أو إضطهاد. ما هو رد فعلك؟ كيف تأخذ نعمة في هذا الشأن؟

لألسف هناك أشخاص يخافون من هذا األمر كثيرًا ولكن هناك أشخاص يدركون أنهم )فوق كل رياسة وسلطان 

وهذا يشمل المدير والرئيس وزمالء العمل. وبالتالي يدركون أنهم أعلى سلطانًا منهم ولكن  وقوة وكل أسم يسمى(

هم أعلى فوق العرش لذلك يمكنهم أن يصلوا ويغيروا العيان. ولكن الكتاب يحثنا أن نحترم السلطات وكل من هم 

س بخدمة العين وال تنتقد بل في منصب لذا في وسط ممارسة إيمانك كن سالكا بما هو صحيح وأمانة في عملك ولي

 تكلم بالمحبة واإلحترام عن هؤالء الذين يسيؤن إليك.

 بين يديك أن تعيش في محدودية وبين يديك تعبر في األمر كاألسد وهذا عن طريق أن تأخذ نعمة.

له "  هنا الرسول بولس يحث تيموثاوس ويقول 13:  4تيمو  1"لكي يكون تقدمًا ظاهرًا أمام الناس في كل شئ" 

 إهتم بهذا, كن فيه" أي إهتم بالكلمة. كن حاضر أمام الكلمة.

ما أبشع وما أخطر علي مؤمن يعيش ويسلك بعيدًا عن الكلمة. حتى وإذا لم تجد بجوارك كنيسة في بلدك تستطيع 

الكتب  تعلم تعليم كتابي صحيح, ولكنك لو جائع لن تدع شيء يمنعك, فقط إنكب على علي التعليم الصحيح من خالل

 الروحية الصحيحة المطبوعة أو الموقع.

أن الناس عندما لم يروا نتائج  11:  8كن حذر إذا لم تتعرض للكلمة, فستكون في خطر. الكتاب يقول في جامعة 

 فورية ــ تغلظت قلوبهم. غلظت قلوب الناس عندما لم يجدوا نتائج فورية وهذا بسبب أنهم أهملوا الكلمة.

لكلمة وكون حياتهم مستقرة يطمئنون ألنهم لم يروا نتيجة إهمالهم فورا ولكن عندما يهجم فهناك من يهملون ا

 إبليس يكتشفون خطورة بعدهم عن الكلمة...ال تكن هكذا.

 إن إهمالك للكلمة يؤدي إلي تأخير نموك ولن تحظى بأي ترقيات روحية ويعني أن قلبك سيبدأ بالتغلظ.

المنهج الذي به يمكنك أ, تعيش حياتك لذا إهتم به كن فيه لكي يكون تقدمك  إن الكتاب المقدس هو الكتالوج هو

 ظاهرًا. بإمكان وبين يديك أن يكون تقدمك ظاهرًا لكل الناس وفي كل شئ.

 التفكير هو رقم أوال ثانيا الصالة بالروح.



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 359 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 ثانيًا: بعد التفكير هو الصالة بالروح:

بالروح أي التكلم بألسنة فهي تجعلك أن تأخذ نعمة أكثر ومن ملئه نحن وأنت تفكر في الكلمة كما سبق, قم بالصالة 

 16:  1جميعًا أخذنا...يوحنا 

من ملء يسوع نحن جميعًا نأخذ نعمة فوق نعمة, ولكن كيف كان يسوع ممتلئ؟ كان كل يوم صباحًا يخرج ويشحن 

ي ركبتيه وصلى وتكلم كلمات منطوقة نفسه, وأيضًا نجد بطرس أيضًا عندما أقام طابيثا من الموت نجده جثا عل

فقامت, بال شك كان يصلي بألسنة فأضرم روحه وهذا ألن الطريقة الكتابية لشحن روحك هي الصالة بالروح فإن 

أصلي بالروح أوال والشيء الثانوي هو الصالة بالذهن ألن كلمة أيضا تعني أنها  15: 14كو 1الرسول بولس قال في 

 ثانوية.

 ي قال وتكلم للجثة ــ قومي. كالمتك ستحمل بالقوة إلحداث التغيير المطلوب بعد صالتك باألسنة.فبطرس بعدما صل

 ثالثًا : الكلمات المنطوقة:

إن الكلمة المنطوقة تعطي نعمة  29:  4الطريقة الكتابية إلطالق النعمة هي التكلم بها هذا ما جاء في أفسس 

تكلمك لكلمة اهلل, ويمكنك أن تعطي نعمة )قوة إلحداث تغيير( للسامعين, فيمكنك أن تعطي نعمة للسامعين ب

 .31 - 26:  4للموقف. لذلك فإن أخطاء اللسان تحزن الروح القدس أفسس 

لذلك عندما تتكلم كلمات كتابية وكلمات صحيحة فإنك تعطي قوة إلحداث تغيير للسامعين ألن التغيير يحدث بسبب 

 ة لنفسك فتحدث تغييرا لنفسك.الكلمة. وبهذا يمكنك أن تردد الكلم

اللسان سيأخذك حيث تريد, وهو يفتخر متعظمًا, وهذه تعني باليوناني يصنع "أمورًا عظيمة وضخمة  5 - 1:  3يع

وفاخرة". وليست معناها أنه متكبر كما يوحى إلينا في اللغة العربية, لذلك فيمكنك أن تصنع وتخلق بلسانك أمورُا 

 ن يصنع أمورًا سلبية فحسبما توجهه لسانك ستؤخذ لما تقوله.ضخمة وكذلك ممكن أيضًا أ

 كونك تتكلم فهذا يؤدي إلي قوة إلحداث تغيير.

لذلك فالمؤمن الصامت هو المؤمن الذي لن يرى نتائج في حياته حتى إذا كان صامت أثناء الترانيم أو في غرفته. فعليك 

 أن تتكلم.

 بية, ال تجلس صامتًا بل صلي بألسنة بصوت منخفض ال يسمعه من حولك.وحتى ولو وجدت في مكان به ترانيم غير كتا

تعلم أن تكون في خضوع, فعندما تبدأ في أن تخضع ستجد نفسك تعشق وتحب أن تخضع وهذا شئ مهم فالكتاب 

يحث المرأة على الخضوع لزوجها وعندما تفعل هذا ستعشق وتحب أن تخضع أكثر وأكثر ومن هنا نستنتج سر وهو 

 تتعلم أن تكون خاضع. كيف
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 الشخص الغير خاضع تجده دائمًا شخص نافر.

 لسانك هو الشئ الذي سيقودك إلي المكان الذي أنت تريده. 3نرجع ثانية للسان في يع

( " هوذا السفن أيضًا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدًا إلي حيثما 4: 3)يع

 ذا اللسان أيضًا"شاء قصد المدير هك

 إستعمل لسانك لتخرج النعمة التي خزنتها بتفكيرك حسب الكلمة والصالة بألسنة بأن تطلق كلمات اهلل على حياتك.

 رابعًا: أشكر وأسلك بالنعمة باإليمان:

الكتاب يوضح أن أي شيء تزداد فيه عن طريق الشكر والسلوك فيه بالشكر فتقول أبي إنني أستقبل منك   7: 2كو

نعمة بخصوص... من كلمتك فهي لي وآخذ بكثرة منها, أشكرك النعمة موجودة في الكلمة وأنا غرست الكلمة في 

روحي فإنني منعم علي أشكرك...أنا منعم عليَّ أنا محسن عليَّ أشكرك يا بابا أنا بأخذ سالم ونعمة ... حتى ولو لم أشعر 

 يومي ألنها في اآلن.بها فإنني أعلم إنني نلتها في روحي وسأختبرها في 

الشكر هو العرفان واإلعتراف بالعطية والسلوك باإليمان أنها تمت لذا أشكر اهلل من أجل نعمته بعد أنك إستلمتها 

 بروحك.

 خالصة: 

تأمل في الكلمة, إجرى علي الكلمة, الكلمة هي التي ستخرجك من الموقف وبالتالي إهمالك للكلمة هو شئ خطير. 

الظلمة ولكننا نحن نتبع النور ونور أعظم من أيام الرسل أيضًا. هذا ما يقوله الكتاب. نحن في مجد العالم يزداد في 

 أعظم من أيام الرسل. إن ما جاء في أعمال الرسل هذا شئ طبيعي وسنرى أعظم منه أيضًا األيام القادمة.

 ل أمور بداخلك.بمقدار ما تحلم ــ بمقدار ما سترى بعيونك الروحية بمقدار ما تستلم وتسقب

وربما تكون قد إستقبلت أمورا بداخلك. إستعملها بالطريقة الصحيحة. البد أن هناك وقت تقوم روحك بإستيعاب 

الكلمة بداخلك عندئذ تكون مثقال وممتلئا بالكلمة, أي أنك تأخذ الكلمة وتضرمها وتكون كالحامل أي ] حامل شئ 

 بداخلك[.

 ة في روحك, فأدى هذا التجاوب إلي حدوث حمل بداخلك.هذا بسبب أنه حصل تجاوب مع الكلم

ليست كل األمور تقولها للناس حولك قبل نضوجك فيها, ولكن ستجد أمورًا سيمنعك الروح أن تقولها ولكن يجب أن 

تنطقها في غرفتك, ولكن صلي بألسنة كثيرًا وحينئذ سيأتي الوقت وستقولها للعلن, وهذا تصرف األشخاص 

 الناضجين.
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الة باأللسنة تجعلك تعبر أمورًا كثيرة مثل عندما قال الرب لشعب إسرائيل أن يلف حول األعداء وأن يتحاشوا أن الص

يواجهونهم. هذا لئال يضعفون في بداية خروجهم من مصر ولكن هم نفس األعداء الذين واجههم الشعب بعد 

 نضوجهم.

ة التي تريد أن تطحنك ولكن الصالة بألسنة ستجعلك تنقاد الروح القدس يجعلك تعبر أمورًا تبدو وكأنها مثل الكماش

بالروح وتعبر أمورا ستكون قادرا على مواجهتها بعد نضوجك في الكلمة ألنك ال تعرف عنها معرفة كتابية في 

الوقت الحالي ولكن بمساعدة الروح صليت لكي تتحاشاها ولكي تنضج فيهاوبهذا ستسلك في الراحة وتعرف 

 ان.السلوك باإليم

سنين  4( " الذين آمنوا دخلوا الراحة" وهذا ألن الروح القدس في حياتك فحتى الموضوع الذي كان يقلقك من  4)عب

مثال, اآلن بسبب تعرفك على الروح القدس والكلمة تنام وهو يحدث بسالسة ولست خائفًا من أن يحدث أمر أخر سلبي 

 ة مخاطرة أو إحتمااليات للفشل بل متأكدا من نجاحك ووجود نتائج.بل إعتدت أن تسلك باإليمان وترى نتائج ليس بطريق

فإذا كنت تعلن الكلمة في موضوع ما وتجده ومارست إيمانك فيه, ولم يحدث نتائج إعلم أنك لم تنضج بعد. والحل هو 

 أن تدرك :

 أنك في مرحلة النضوج وأنت بتكبر.    (1

 صلي بالروح.    (2

 علم اإليمان العنيد للمزيد إقرأ مقالة اإليمان العنيد.التصق بالكلمة....وت    (3

فالكلمة تقول أن اهلل قد جعل جبهتك صلبة كالصوان ولكن هناك وقت يجب أن ُتَصِلب أنت جبهتك عن عمد ضد 

 7:  50العيان المضاد...إش 

ذه الحياة كملوك الذين سينالون ويستقبلون فيض النعمة والعطية الموحدة للبر سيملكون في ه 17:  5رومية 

ويسيطرون في هذه الحياة ويعيشون منتصرين وليسوا ضحية للحياة بالمسيح يسوع الذي خلصهم...خذ نعمة 

 أكثر...خذ قوة إلحداث التغيير اآلن.
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 مفهوم كلمة "سالم"

العهد  الكلمة )سالم( في الشواهد سواء العبري أو اليوناني. تأتى في العبري )سالم( والتي كانت دائما في

الخ(. والتي دائما تعود للمعنى أو المضمون التي يشمل التمتع بالصحة  –سعادة  –صحة  –القديم.فهي تعنى )حماية 

 واالزدهار. سالم اهلل الذي يجلب االزدهار.

 ( فهي كلمة تصف نهاية العداء بين اثنين من األعداء.Eirene( اليوناني إيرين )Shaloumوتأتى في العبري شالوم )

فهي تعنى أن تكون مهيأ لتكون واحد فهي أيضا تصف السالم والهدوء واالزدهار. والذي يعبر بان من خالل  

المسيح يسوع أصبحت واحد مع اهلل وتسكن في اهلل فموته كان الوسيط بينك وبين اهلل. فهي تعنى )وقف إطالق نار( 

 إن جاز التعبير.

دس بهذه المعاني كلها فهي تعني نفس معاني كلمة الخالص يمكنك أن تستبدل كلمة صسالم في الكتاب المق

 : شفاء تحرير إزدهار مادي وسالم الداخلي والخارجي مع اآلخرين وثبات وكمال وإستقرار ونجاح. Soteriaسوتيريا 
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 ما هي الحياة اآلبدية

بإسم الحياة األبدية في بعض األماكن  هي التي يذكرها الروح القدس في أوقات  ZOEحياة اهلل في اليوناني : زوي 

 في الكتاب المقدس.

 وهي ليست مكان سنذهب إليه وال فترة األبدية التي سنقضيها. 

نعم سنقضي األبدية مع اهلل في السماء ولكن كلمة "حياة" أو "حياة اهلل" والتي تأتي بإسم "الحياة األبدية" في بعض  

 َأَنا ُهَو اْلِقَياَمُة َواْلَحَياُة...»َفَردَّ َيُسوُع:  25:  11 نفسه التي هي ذاته يوحنا األحيان هي نفس نوع حياة اهلل وهي اهلل

 13 - 12:  1وعندما تولد من اهلل تأخذ هذه الحياة في داخلك. مثلما تأخذ الحياة الطبيعية من والديك الجسديين. يوحنا  

(َوُهُم الَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم, 13اْسِمِه, َفَقْد َمَنَحُهُم اْلَحقَّ ِفي َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلِل )َأمَّا الَِّذيَن َقِبُلوُه, َأِي الَِّذيَن آَمُنوا ِب

 َواَل ِمْن َرْغَبِة َجَسٍد, َواَل ِمْن َرْغَبِة َبَشٍر, َبْل ِمَن اهلِل.

لحياة البيولوجية البشرية العادية والتي يطلق ذكرت حياة الل بإسم الحياة األبدية لكي تنفرد ويظهر إختالفها عن ا

وموجودة في كل خلية حية من خاليا البشر العادي   " . والتي تسري في عروق Pseucheعليها في اليوناني " سوكي 

 الغير مولود من اهلل.

 فـ"سوكي" الحياة البيولوجية الطبيعية قابلة لإلنكسار والمرض والهزيمة. 

هي أن الحياة الطبيعية "سوكي" توقفت عندما قبلت يسوع ليخلصلك فولدت من اهلل نعم الزال  ولكن األخبار السارة 

جسدك موجود ولكن بعد ميالدك من اهلل هناك مصدر للحياة في روحك وهو حياة اهلل فيمكنك بها أن تحيا حياة اهلل 

 على األرض.

اديا أنت لست على صورة آدم األول بل على صورة آدم فكون هذه الحياة اإللهية في داخلك أنت لم تعد إنسانا بشريا ع

 45:  15كورونثوس  1...   األخير يسوع المسيح

(َعَلى َأنَّ 46َوَأمَّا آَدُم اأَلِخيُر َفُهَو روٌح َباِعٌث ِلْلَحَياِة )« َصاَر اإِلْنَساُن اأَلوَُّل, آَدُم, َنْفسًا َحيًَّة»(َفَهَكَذا َأْيضًا َقْد ُكِتَب: 45)

(اإِلْنَساُن اأَلوَُّل ِمَن اأَلْرِض َوَقْد ُصِنَع ِمَن التَُّراِب؛ َأمَّا اإِلْنَساُن 47وِحيَّ َلْم َيُكْن َأوَّاًل, َبْل َجاَء اْلَمادِّيُّ َأوَّاًل ُثمَّ الرُّوِحيُّ )الرُّ

َيُكوُن اْلَمْصُنوُعوَن ِمَن التَُّراِب, َوَعَلى ِمَثاِل السََّماِويِّ (َفَعَلى ِمَثاِل اْلَمْصُنوِع ِمَن التَُّراِب, َس48الثَّاِني َفُهَو ِمَن السََّماِء )

 (َوِمْثَلَما َحَمْلَنا ُصوَرَة اْلَمْصُنوِع ِمَن التَُّراِب, َسَنْحِمُل َأْيضًا ُصوَرَة السََّماِويِّ.49َسَيُكوُن السََّماِويُّوَن )

  

هذه الحياة فبهذه الحياة يمكنك أن تواجه الظروف الصعبة  هللويا جاء يسوع لكي تأخذ نفس نوع حياة اهلل إستخدم

 والمستحيلة لكنك ال تنهزم بل تهزم الظروف.
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 و إن حاول المرض أن يهاجم جسد فيمكنك أن تقتل هذا المرض بحياة اهلل التي فيك ألن حياة اهلل قاتلة للمرض

ألن حياة اهلل فيك اآلن تعطي مادة لكالم  يمكنك أن تتكلم ما تريده وتخلق أي شيء تريده لتغير ظروفك فستخلق

 فمك فيصير له مادة. كالمك أيضا لم يعد كلم عادي بل هو روح وحياة.

  

(أَلنَُّه َكَما َأنَّ 26) 26:  5أنت فيك اآلن الحياة التي سلك بها يسوع على أرضنا وشفى بها المرضى وأقام الموتى يوحنا 

 11:  5يوحنا  1ْعَطى ااِلْبَن َأْيضًا َأْن َتُكوَن َلُه َحَياٌة ِفي َذاِتِه وأنت أيضا حياة اهلل فيك اآلن ِلآلِب َحَياًة ِفي َذاِتِه, َفَقْد َأ

َكاَنْت َلُه  (َفَمْن َكاَن َلُه اْبُن اهلِل12(َوَهِذِه الشََّهاَدُة ِهَي َأنَّ اهلَل َأْعَطاَنا َحَياًة َأَبِديًَّة, َوَأنَّ َهِذِه اْلَحَياَة ِهَي ِفي اْبِنِه )11)

(َيا َمْن آَمْنُتْم ِباْسِم اْبِن اهلِل, ِإنِّي َكَتْبُت َهَذا ِإَلْيُكْم ِلَكْي َتْعِرُفوا 13اْلَحَياُة. َوَمْن َلْم َيُكْن َلُه اْبُن اهلِل, َلْم َتُكْن َلُه اْلَحَياُة! )

 َأنَّ اْلَحَياَة اأَلَبِديََّة ِمْلٌك َلُكْم ُمْنُذ اآلَن.

  

 ذ هذه الحياة ؟كيف تأخ

 عن طريق قبول يسوع المسيح لكي يخلصك من كل خطاياك وتولد من اهلل.

 إن لم تكن قد أخذت حياة اهلل فيك يمكنك أن تقبل المسيح اآلن إضغط هنا لتعرف كيف
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 هل أتى ملكوت اهلل؟ وما معنى أن ملكوت اهلل قد أتى؟

وهذه المملكة روحية وليست جسدية أي يمكنك أن تسافر إليها   ملكوت اهلل يعني مملكة اهلل باللغة العامية 

 ولكنها في عالم الروح الذي يعيش فيه كل شخص دون أن يدري.

وهذا معناه أن هناك مملكة إفتتحها يسوع فيها كل من يولد من اهلل ويتمتع بحقوق وهو يعيش هنا على األرض مثال 

ادي والحماية والشفاء من األمراض والنصرة على الخطيئة يستطيع أي يتمتعون بصحة دائمة وطول العمر و الغنى الم

 مؤمن أن يعيش هكذا مهما كان مكانه او زمانه.

 12:  1وقوانين تسير بها هذه المملكة يقول الكتاب أن هذا الملكوت بدأ كولوسي  ملكوت أن هناك مباديء ومعنى

(ُهَو 13)  ِذي َجَعَلُكْم َأْهاًل ِلالْشِتَراِك ِفي ِميَراِث اْلِقدِّيِسيَن ِفي َمَلُكوِت النُّوِر(َراِفِعيَن الشُّْكَر ِبَفَرٍح ِلآلِب ال12َّ)  14 -

 (الَِّذي ِفيِه َلَنا اْلِفَداُء, َأْي ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا.14الَِّذي َأْنَقَذَنا ِمْن ُسْلَطِة الظَّاَلِم َوَنَقَلَنا ِإَلى َمَلُكوِت اْبِن َمَحبَِّته )

 ظ األفعال التي بالماضي في هذه اآليات. بالماضي يعني أنها قد حدثت وسوف لن تحدث ألنها تمتالح

 في الوقت الذي كان يسوع يعيش فيه كان لم يتم بعد ألنه يتحتم موت يسوع وقيامته ليفتتح هذا الملكوت

أي  لى ملكوت أي مملكة إبنه المحبوبولكن اآلن يمكننا أن نقول أننا في هذا الملكوت ألن الكتاب يقول نقلنا وأخذنا إ

 هذا كله. هذا المؤمن لو كان يعرف فيها اآلن وال يستطيع إبليس أن يمسه أو يمرضه أو يؤذيه مؤمن مولود من اهلل

كأي إنسان عادي كما  في النهاية أود أن أضيف : يوجد كثيرون ال يعرفون كل ما سبق وكتبته لذلك ستجدهم يعيشون

 هلك شعبي من عدم المعرفة 4وشع يقول الكتاب في ه

 الحظ لم يقول من قوة إبليس بل من عدم معرفة ما لهم.
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 دــــــالعه

 العهد هو ليس الميالد الثاني ولكن بسببه جاء الميالد الثاني.

 أي أن الميالد الثاني نتيجة للعهد بين إبراهيم واهلل. 

نا الميراث بسبب أننا ولدنا هكذا وليس بسبب العهد. أنت يحق لك أن نحن كأمم ليسوا يهود, وكأبناء وبنات اهلل يحق ل

 تأخذ ما لك بسبب أنك إبن وبنت هلل.

العهد رغم أنه أتى لنا   نحن نعيش فيما هو أعظم من العهد ... نحن في ملكوت اهلل نحن أعظم نوع من مخلوقات اهلل

الميالد الثاني حالة أرقى من العهد ألن حياة   اإللهية ( إال أنبالميالد الثاني )أي الخليقة الجديدة أي شركاء الطبيعهة 

 اهلل فيك اآلن.

قبل أن تدرس العهد عليك أن تفهم شيئا أنت كمولود من اهلل هنا نتيجة هذا العهد ولست في عهد مع اهلل, فنتيجة  

نت ولدت من اهلل نتيجة هذا هذا العهد الذي قطعه الرب مع إبراهيم جاء الرب يسوع ألرضنا لكي يتمم الخالص, فأ

العهد.... يمكنك فقط دراسة هذه المقالة لتعرف أنك هذه الروعة كانت لمؤمني العهد القديم ولكنك أنت في عالقة 

 أعمق وهي أنك إبن وبنت هلل, لذا هذه الدراسة خاصة بمؤمني العهد القديم واليهود فقط :

 معنى كلمة ) عهد ( :

ارتباط طرفين مع بعضهما بحيث يتبادل كل منهما إمكانيات وأمتيازات اآلخر ويتمتعوا العهد هو عقد بين طرفين , 

كالهما بالشركة مع بعضهما سواء كان فى الرحب معًا أو فى الضيق أيضًا معًا على أن هناك شروط البد من أن 

ا العهد المقدس وتخلى يصنعها الطرفان لتحقيق هذا العهد , وإذا خالف أحد األطراف الشروط فأنه بذلك كسر هذ

 عن رفيقه الثانى , كما أن العهد البد أن يكون بين طرفين على األقل .

العهد : هو نذر أو تعهد بعمل شئ للطرف الثانى على أن هذا الثانى يقوم أيضًا بالتعهد أو النذر بشئ متفق عليه 

 منهما .

بالنسبة لى . العهد متعلق بينى وبين الرب وبما أن الرب  العهد : هو إعالن مسئولية أن أعمل ما نذرته للرب وهكذا الرب

 لن يخالف أبدًا كالمه فاألمر يتعلق بى إذا حفظت وصاياه فأنه سيباركنى كما وعد ألن الذى وعد هو أمين .

 ( 23:  27يقول الكتاب أيضًا : )) ألنى أؤمن باهلل أنه يكون هكذا كما قيل لى (( ) أع 

وأكمل هذا العهد معنا نحن في فداء يسوع والكتاب  12طع عهدا مع إبراهيم في تكوين ما فعله الرب هو أنه ق 

المقدس هو كتاب عهدين أي يحوي كالم هذا العهد القديم والجديد وكأي عهد )عقد( هناك بنود ووعود يقوم بها 

 الطرفين وإليك بعض بنود و وعود العهد فى الكتاب المقدس :
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 ( 26:  15) خر   ( الشفاء1)

فقال : )) إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق فى عينيه , وتصغى إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه 

 فمرضًا مما وضعته على المصريين ال أضع عليك فإنى أنا الرب شافيك ((

رب مع هنا نرى أن الشفاء متعلق بحفظ الوصايا والفرائض والقداسة واألمانة لكلمة الرب . أطراف العهد هما ال

 شعب إسرائيل ما يصنعه الرب هو الشفاء وإزالة المرض فى حالة الطاعة وحفظ الوصايا من جهة شعب إسرائيل .

 ( 14 – 12:  7( البركة والغنى ) تث 2) 

" من أجل إنكم تسمعون هذه األحكام وتحفظون وتعملونها , يحفظ لك الرب إلهك ) العهد ( واإلحسان الذين أقسم 

ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك : قمحك وخمرك وزيتك , ونتاج بقرك وإناث غنمك , إلبائك ويحبك 

 على األرض التى أقسم إلبائك إياها .

 مباركًا تكون فوق جميع الشعوب . ال يكون عقيم وال عاقر فيك وال فى بهائمك "

 (18:  8مانة والعهد واإلحسان ) تث الحظ أن الرب أمين فى أن ينفذ ما وعد وأقسم به ألنه هو إله األ

بل أذكر الرب إلهك , أنه هو الذى يعطيك قوة الصطناع الثروة , لكى يفى بعهده الذى أقسم إلبائك كما فى هذا 

 اليوم .

( وإن نسيت الرب إلهك  20 – 19:  8لكن أنظر من جهة أخرى فى حالة التخلى عن كلمة الرب ونسيانها : ) تث 

أخرى وعبدتها وسجدت لها , أشهد عليكم اليوم إنكم تبيدون ال محالة . كالشعوب الذى يبيدهم  وذهبت وراء آلهة

 الرب من أمامكم كذلك تبيدون , ألجل إنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم .

 ( من جهة طول األيام :3)

متلكوا األرض التى أنتم ( فاحفظوا كل الوصايا التى أنا أوصيكم بها اليوم لكى تنشدوا وتدخلوا وت 8:  11)تث 

 عابرون إليها لتمتلكوها , ولكى تطيلوا األيام على األرض التى أقسم الرب إلبائكم

 ( أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على األرض التى يعطيك الرب إلهك . 12:  20) خر 

 ( عبادة الرب والخير الروحى والمادى :4) 

بارك خبزك وماءك , وأزيل المرض من بينكم ال تكون مسقطة وال عاقر فى ( وتعبدون الرب إلهكم , في 25:  23) خر 

أرضك , وأكمل عدد أيامك . هنا نرى أن هذا العهد الروحى الفوق طبيعى الغير مرئى بالعين الجسدية يعلن فى صورة 

الرب لنا وخيره لنا  عبادة للرب وحفظ لوصاياه واالنسكاب القلبى والتكريس له وهذا من جهتنا , بينما يظهر فى معية

 والحياة المباركة بالنسبة لنا .
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 ( 14 – 1:  28( والحياة المباركة ) تث 5)

" وإن سمعت سمعًا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التى أنا أوصيك بها اليوم يجعلك الرب إلهك 

ك , إذا سمعت لصوت الرب إلهك . مباركًا مستعليًا على جميع قبائل األرض وتأتى عليك جميع هذه البركات وتدرك

 تكون فى المدينة ومباركًا تكون فى الحقل .

 تتلخص هذه البركات : 

 ( يقيمك الرب لنفسه شعبًا مقدسًا كما حلف الرب لك 9( بركات روحية : ) عدد 1

 .  ( ويجعلك الرب رأسًا ال ذنبًا , وتكون فى االرتفاع فقط وال تكون فى االنحطاط 13)عدد 

 ( فيرى جميع شعوب األرض أن اسم الرب دعى عليك . 10) عدد 

  

( انتصار على األعداء : يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك فى طريق واحدة يخرجون عليك وفى سبع 2

 طرق يهربون أمامك .

 ( بركات جسدية ) مادية ( :3 

 ما تمتد إليه يدك , ويباركك فى األرض التى يعطيك الرب إلهك . ( يأمر لك الرب بالبركة فى خزائنك وفى كل 8) عدد 

( يفتح لك الرب كنزه الصالح , السماء ليعطى مطر أرضك فى حينه , وليبارك كل عمل يدك , فتقرض أممًا  12) عدد 

 كثيرة وأنت ال تقترض .

 الحظ أن : 

تى شيخا القبيلتان ويعلن كل منهما أن مالى هو تظهر صورة العهد بشكل واضح بين القبائل العربية البدوية حيث يأ

مالك وأوالدى هم أوالدك وأقربائى هم أقربائك , وأعدائى هم أعدائك بحيث أن ال يصبحا قبيلتان ولكن قبيلة واحدة لها 

ضعا اهتمام واحد ولها أمتيازات القبيلتان معًا فى الرحب وفى الضيق ويجرح الشيخ األول يده والثانى هكذا أيضًا وي

كل منهما يده على اآلخر ويخلطا دمائهما معًا ويقولوا لبعضهما دمائنا أختلطت معًا ونحن واحد ويردد الشروط 

 ويصنعًا بذلك عهدًا .

 ** بعض العهود األخرى 

 ( 17 – 9:  9( العهد مع نوح ) تك 1)
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 هذا عهد مع الكرة األرضية بأن ال يعود الرب يهلك األرض بالطوفان مرة أخرى .

وها أنا مقيم ميثاقى ) عهدى ( معكم ومع نسلكم من بعدكم . ومع كل ذرات األنفس الحية التى معكم : الطيور 

والبهائم وكل وحوش التى معكم . من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان األرض . أقيم ميثاقى معكم فال 

 خرب األرض "ينقرض كل ذى جسد أيضًا بمياه الطوفان وال يكون أيضًا طوفان لي

 عالقة الميثاق :

( هذه عالمة الميثاق ) العهد ( الذى أنا واضعه بينى وبينكم , وبين كل ذوات األنفس الحية التى معكم إلى  12) عدد 

 أجيال الدهر , وضعت قوسى فى السحاب فتكون عالمة ميثاق بينى وبين األرض .

 الحظ أن : 

العهد هو قوس قزح بينما نرى عالمة العهد القديم الذى ابتدأ بدعوة  لكل عهد عالمة هنا فى قضية نوح نرى عالمة

إبراهيم هو الدم )دم الذبائح الحيوانية المقدمة إلى اهلل ( والتى ترمز إلى دم العهد األبدى دم ابن اهلل الوحيد ربنا يسوع 

 المسيح .

المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد .  ( ألنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على 15 – 13:  9) عب 

 فكم بالحرى يكون دم المسيح الذى بروح أزلى قدم نفسه هلل بال عيب

( وألجل هذا فيسوع هو وسيط ) عهد جديد ( اتفاقية جديدة لكى يكون للمدعوين لهذا الوعد  Amp) ترجمة 

 ات والخطايا التى أقترفوها فى العهد األول "بالميراث األبدى وينالوه , إذ قد تم الفداء والخالص لفدائهم من التعدي

علينا كمؤمنين أن نقوم بكسر الخبز من هذا المنطلق بأن دم يسوع مرشوش في السماء لذلك فعلينا أن نتذكر العهد 

 هنا على األرض بأن نأكل الجسد والدم )الخبز والنبيذ( لنتذكر العهد بإستمرار

دما تعشوا , قائاًل : هذه الكأس هى العهد الجديد بدمى . اصنعوا هذا ( " وكذلك الكأس أيضًا بع 25:  11كو 1)

 كلما شربتم لذكرى .

 ( وليس بدم تيوس وعجول , بل بدم نفسه , دخل مرة واحدة إلى األقداس فوجد فداء أبديًا . 12:  9) عب 

 : 6أقرأ هذه المقاطع الكتابية بمفهوم العهد من عبرانين 

َظُم ِمْنُه َحتَّى اهلِل إِلْبَراِهيَم َمَثاًل. َفَلمَّا َقَطَع َلُه َذِلَك اْلَوْعَد, َأْقَسَم ِبَنْفِسِه, ِإْذ َلْيَس ُهَناِلَك َمْن ُهَو َأْع(ِلَنْأُخْذ َوْعَد 13) 

 َلُأَباِرَكنََّك َوُأْعِطَينََّك َنْساًل َكِثيرًا!.....»(َوَقْد َقاَل َلُه: 14ُيْقِسَم ِبِه )
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(َفاْسِتَنادًا ِإَلى 18ِباْلَقَسِم ) مَّا َأَراَد اهلُل َأْن ُيَؤكَِّد ِبُصوَرٍة َقاِطَعٍة ِلَواِرِثي َوْعِدِه, َأنَّ َقَراَرُه اَل َيَتَغيَُّر َأَبدًا, َثبََّتُه(َوِلَذِلَك, َل17)

ْكِذَب اهلُل ِفيِهَما, َنْحُصُل َعَلى َتْشِجيٍع َقِويٍَّ, َبْعَدَما اْلَتَجْأَنا َوْعِد اهلِل َوَقَسِمِه, َوُهَما َأْمَراِن َثاِبَتاِن اَل َيَتَغيََّراِن َوَيْسَتِحيُل َأْن َي

 ِإَلى التََّمسُِّك ِبالرََّجاِء اْلَمْوُضوِع َأَماَمَنا ....

(َفأَلْجِلَنا َدَخَل َيُسوُع 20َجاِب السََّماِويِّ )(َهَذا الرََّجاُء ُهَو َلَنا ِبَمَثاَبِة ِمْرَساٍة َأِميَنٍة َثاِبَتٍة َتُشدُّ ُنُفوَسَنا ِإَلى َما َوَراَء اْلِح19)

 ِإَلى ُهَناَك َساِبقًا َلَنا.

هذا العهد هو مرساة النفس المؤتمنة التي تجري وتتشبث بها عندما ترتفع أمواج الحياة. تذهب للرب من منطلق 

تطلبه بنفس المقدار الذي يتوقعك وبمفهوم العهد بأنه تعهد وقال أعدائك أعدائي ... وأيضا هو مستعد أن يفعل ما 

 بأن تفعل ما يطلبه هو منك.

 تذكير: العهد هو ليس الميالد الثاني ولكن بسببه جاء الميالد الثاني. 

 أي أن الميالد الثاني نتيجة للعهد بين إبراهيم واهلل. 

يس بسبب العهد. أنت يحق لك أن نحن كأمم ليسوا يهود, وكأبناء وبنات اهلل يحق لنا الميراث بسبب أننا ولدنا هكذا ول

 تأخذ ما لك بسبب أنك إبن وبنت هلل.

العهد رغم أنه أتى لنا   نحن نعيش فيما هو أعظم من العهد ... نحن في ملكوت اهلل نحن أعظم نوع من مخلوقات اهلل

لة أرقى من العهد ألن حياة بالميالد الثاني )أي الخليقة الجديدة أي شركاء الطبيعهة اإللهية ( إال أن الميالد الثاني حا

 اهلل فيك اآلن.
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 الشجاعة والجرأة

الشجاعة تعرف: بأنها اإلرادة أن تفعل ما قاله اهلل )الصحيح والنبيل( حتى ولو تحت الضغط, مهما كان الثمن, في 

 مواجهة المقاومات...عالما أن الرب في داخلك ليحميك.

  

 ثالثة مفاتيح للشجاعة:

من يصلي بألسنة يبني نفسه )اليوناني أيضا يشجع ويشحن و ويجريء نفسه( إقضي  4: 14كو  1  سنة :. الصالة بأل1

 وقتا للصالة بألسنة .

البار جريء كاألسد...هذه طبيعتك. إفعل ماهو صحيح و أسلك بطبيعتك. إدراكك  1:  28. أن تعرف أنك بر اهلل : أم 2

 بالبر سيجرئك.

, عندما تدرس وتتأمل في كلمة اهلل, ستجريء وتشجع  19: 6ي المسيح أف . أن تعرف من أنت وميراثك ف3

 نفسك...كن مغطسا في الكلمة. ولتسكن فيك كلمة المسيح بغنى.
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 طهر نفسك لإلستخدام

ولكنك يجب أن    4:  1و أف  11:  6كو  1أنت صرت مطهر )بالماضي( في المسيح يسوع منذ أنك قبلت يسوع, حسب 

 لنقرأها معا:   1:  7و  18 - 16:  6كورونثوس  2ن هذا يحتاج أن تسلك بما أنت عليه, وهذا ما جاء في  تعرف أ

إني سأسكن فيهم وأسير بينهم, »وأية موافقة لهيكل اهلل مع األوثان؟ فإنكم أنتم هيكل اهلل الحي, كما قال اهلل: 

طهم واعتزلوا, يقول الرب. وال تمسوا نجسا لذلك اخرجوا من وس 17وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. 

فإذ لنا هذه   1:  7يقول الرب القادر على كل شيء.  « وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات 18فأقبلكم, 

 المواعيد أيها األحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح, مكملين القداسة في خوف اهلل

عك الغير النقية من اآلن التي يحاول أن خدمة شيئان متالزمان...إذا لم تتعامل مع دوافهنا يتكلم عن أن الدوافع وال

هي ليست من إنتاجك بل هي من الخارج ألنك ال تنتج أي شيء سلبي فأنت بر اهلل, ولكنك إن ويزرعها إبليس في داخلك, 

ما على السطح...ستظهر عندما  لم تقف بكل صرامة لهذه األفكار الخاطئة والتي هي عكس طبيعتك فستظهر يوما

تكون لديك نشوة القيادة أو المنصب أو المال أو الترقية ... هذه الدوافع الغير مطهرة ستظهر نتيجة لذلك قد تسرق 

 أو أو تصير منشق عن قائدك أو متكبر أو تنكر تعب اآلخرين فيك

الكلمة ستجد نفسك تغتسل من أي شيء  الحل: أن تطهر نفسك من اآلن لكي يستخدمك اهلل بقوة. عندما تتأمل في

وتعرف الروعة التي فيك   11:  2كو  1قد يلصق بك...أيضا الصالة بالروح )بألسنة( هامة جدا لتعرف نفسك أكثر 

 فبسرعة سيظهر أي شيء خارج طبيعتك.  6فليمون 

فيكم ألجل المسيح  لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصالح الذي 6هناك روعة في داخلك فليمون 

 يسوع.

ألن من من الناس يعرف أمور  11:  2كو  1كيف تعرف نفسك أكثر؟ ليس إال بالطريقة الكتابية وهي الصالة بالروح 

 اإلنسان إال روح اإلنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور اهلل ال يعرفها أحد إال روح اهلل.
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 كلما زادت الظلمة كلما أظهر نورك

 العالم ظلمة )حالة إقتصادية, أمراض, عدم إستقرار...إلخ( ولكنك ال تقلق أنت نور وملح األرض. كلما يزداد

 17صموئيل  1إن لم يكن هناك جليات لما كان هناك داود ... 

فباالولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون ويسودون في هذه الحياة كملوك من  17:  5رومية 

 يسوع المسيحخالل ربنا 

ولكن كمثالنا داود, فهو لم يكن ضحية هذه الحياة بل كان منتصرا, ولكنه لم يكن داود المنتصر إال من خالل 

 اإللتصاق بكلمة اهلل

 يمكنك أن تكون هكذا ...إنه في يدك أن تدع نورك يضيء

 كيف تشرق ؟ إفعل هذه الوصفة اليومية

 . تأمل في كلمة اهلل1

 بألسنة يوميا أ. تكلم   . تكلم :2

 ب. تكلم إعترافات كلمة اهلل على حياتك من أنت في المسيح وما تقوله الكلمة عنك            

 . كن مدركا بسكنى الروح القدس فيك عن طريق التأمل في سكناه وتشاركك معه كل شيء3

 . أسلك باإليمان, بسكنى الروح القدس أنت لديك كل شيء, فقط أسلك وإستمتع4

 تمبارك أن
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 إيجار اهلل على األرض

 هل سألت نفسك يوما :

 لماذا اهلل صامت وال يفعل شيئا ناحية الشر في األرض ؟ لماذا ال يجعل كل الناس مؤمنين؟

 لماذا نصلي هلل في حين أنه يعلم الشيء الذي نريده لماذا ال يفعله دون أن نصلي له؟

  وارث والزاللزل والتشوهات في األطفال المولودة ؟هل اهلل هو المسؤل عن الحوادث والمصائب والك

 كان اهلل هو المتحكم في األرض اذا لماذا يسكت على كل هذا ؟  أذا

 أريد أن أشرح أساس كتابي, أسميه "إيجار اهلل على األرض" الذي سوف يجيبك على كل هذه األسئلة.

سوف يجيب على كم هائل من األسئلة التي تدور في  هذا هو األساس الجذري لألجابة على كل هذه األسئلة وأؤمن أنه

 العقول وتحير أي مؤمن.

أرجو أن تهتم بقراءة كل النصوص الكتابية كلها حتى وأن كنت تحفظها عن ظهر قلب وهذا لتكون مستندا على  

 الكتاب وليس على تعليم أشخاص.

تكون الترجمة بلغة سهلة ومفهومة )ملحوظة : كل نصوص الكتاب من ترجمة كتاب الحياة, وقصدت ذلك لكي  

 ودقيقة.(

  

 "أيجار اهلل على األرض"

ِلَنْصَنِع اإِلْنَساَن َعَلى ُصوَرِتَنا, َكِمَثاِلَنا, َفَيَتَسلَََّط َعَلى َسَمِك اْلَبْحِر, َوَعَلى َطْيِر :»(ُثمََّ َقاَل اهلُل 26) 30 - 26:  1 في تكوين 

( َفَخَلَق اهلُل اإِلْنَساَن َعَلى ُصوَرِتِه. َعَلى ُصوَرِة اهلِل َخَلَقُه. 27« )ُكلَِّ َزاِحٍف َيْزَحُف َعَلْيَها السَََّماِء, َوَعَلى اأَلْرِض, َوَعَلى

ُطوا َعَلى َسَمِك َأْثِمُروا َوَتَكاَثُروا َواْمَلُأوا اأَلْرَض َوَأْخِضُعوَها. َوَتَسلََّ »( َوَباَرَكُهُم اهلُل َقاِئاًل َلُهْم: 28َذَكرًا َوُأْنَثى َخَلَقُهْم )

ِإنَِّي َقْد َأْعَطْيُتُكْم ُكلََّ َأْصَناِف »( ُثمََّ َقاَل َلُهْم: 29« )اْلَبْحِر, َوَعَلى َطْيِر السَََّماِء َوَعَلى ُكلَِّ َحَيَواٍن َيَتَحرََُّك َعَلى اأَلْرِض

( َأمََّا اْلُعْشُب اأَلْخَضُر 30َجٍر ُمْثِمٍر ُمْبِزٍر, ِلَتُكوَن َلُكْم َطَعامًا )اْلُبُقوِل اْلُمْبِزَرِة اْلُمْنَتِشَرِة َعَلى ُكلَِّ َسْطِح اأَلْرِض, َوُكلََّ َش

 َوَهَكَذا َكاَن.«. يِه َنَسَمُة َحَياِةَفَقْد َجَعْلُتُه َطَعامًا ِلُكلٍَّ ِمْن ُوُحوِش اأَلْرِض َوُطُيوِر السَََّماِء َواْلَحَيَواَناِت الزََّاِحَفِة, َوِلُكلَِّ َما ِف

 هو خالق األرض و األنسان. اهلل هو المالك الحقيقي لألرض.اهلل  

 دعونا نرى األنسان في كل مراحله :

 . األنسان قبل السقوط في الخطيئة ,1
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 . األنسان بعد السقوط في الخطيئة ,2

 . األنسان بعد فداء يسوع الكامل له. )التي نعيش نحن فيها األن(3

 . األنسان قبل السقوط في الخطية :1

وقال له أخضعها وتسلط عليها أي على االرض  )الذين مولودون كمؤمنين به وكأوالده(  رب أعطى األرض لألنسان ال

أن يكون األنسان هو سيد األرض بتفويض من اهلل, وأعطى  -والزال مستمرا في قصده األن  -ومافيها. في قصد اهلل 

 سياد ورؤساء األرض.األرض لألنسان لفترة من الزمن كأيجار ليكون أدم ونسله أ

 ( السَََّماَواُت ِللرََّبَِّ َوْحَدُه, َأمََّا اأَلْرُض َفَوَهَبَها ِلَبِني آَدَم16) 16:  115مزمور  

 الرب يريد أن يكون األنسان )المؤمنين حاليا( مثله على األرض, بعد اهلل مباشرة على االرض.

)يسوع( َحتََّى « اْبُن اإِلْنَساِن»ْنَساُن )نحن البشر( َحتََّى َتْهَتمََّ ِبِه؟ َأِو ( ُأَساِئُل َنْفِسي: َمْن ُهَو اإلِ 4: ) 9 – 4:  8مزمور 

( َجَعْلَتُه َأْدَنى َقِلياًل ِمَن اْلَماَلِئَكِة )المالئكة هي ألوهيم في العبري والتي تعني اهلل أي أن األنسان وضع قليال 5َتْعَتِبَرُه؟ )

( َوَأْعَطْيَتُه السَُّْلَطَة َعَلى ُكلَِّ َما 6المالئكة( ِإَلى ِحيٍن, ُثمََّ َكلََّْلَتُه ِباْلَمْجِد َواْلَكَراَمِة )من اهلل, أي بعد اهلل مباشرة وأعلى من 

( َوالطَُُّيوَر 8, )( اْلَغَنَم َواْلَبَقَر َوَجِميَع اْلَمَواِشي, َوُوُحوَش اْلَبرَِّيََِّة َأْيضًا7َصَنَعْتُه َيداَك. َأْخَضْعَت ُكلََّ َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيِه. )

 ( َأيََُّها الرََّبَُّ َسيَُِّدَنا, َما َأْعَظَم اْسَمَك ِفي ُكلَِّ اأَلْرِض!9واأَلْسَماَك َوَجِميَع اْلَحَيَواَناِت اْلَماِئيََِّة. )

 هذه األية تنطبق على األنسان البشر )قبل السقوط( وعلي أبن األنسان يسوع أيضا ألنه تجسد وصار أنسان مثلنا.

ألنسان هو سيد و رب و ملك و متسلط على األرض. واهلل هو ملكه وسيده أي ان األنسان ملك على األرض وما أذا ا

 فيها واهلل ملك على الملوك )البشر( ,

 واألنسان رب على األرض وما فيها واهلل هو رب على األرباب )البشر(.

 واألن دعني اركز هنا على نقطة هامة, - 

دادين من األرض الزراعية, وأعطيت أحد األصدقاء هذه األرض كأيجار لفترة من الزمن تبدأ من ف 10أذا كنت أنت مالك  

 ,2020تنتهي في  2000سنة 

فأثناء فترة األيجار هذه ال يحق لك أن تتدخل في أي شيء من األرض اال بأذن صديقك المؤجرة األرض له. وال يحق لك  

 احب األرض فأني أمرك أن تفعل ذلك"أن تأمره : " أزرع هذه السنة طماطم ألني ص

بعد ذلك التاريخ يمكنك أن تفعل  . 2020ال يحق لك فعل ذلك ألن المستأجر مالك الي أن تنتهي فترة أيجاره بعد سنة 

 ما تشاء في أرضك.

 هكذا اهلل, أعطى األنسان األرض كأيجار لفترة من الزمن التي لها بداية ونهاية حددها اهلل بنفسه.
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 اهلل يتصف بالقوة ولكنه لن يستخدم قوته في كسر كلمته التي هي نفسه.ورغم أن 

لذا بالرغم أن اهلل يتصف بأنه قادر على كل شيء لكنه يتصف أيضا باأللتزام بكلمته, أي اهلل ال يستطيع أن يفعل شيء 

 في هذه الفترة.على األرض إال بسماح من األنسان )ونسله( الذي أجر له األرض. ألن األنسان هو سيد األرض 

هذا هو السبب الذي كان يسأل الرب يسوع المرضى ويقول :"أتريد أن تبرأ...." كنت أستعجب لماذا كان الرب يسأل 

هذا السؤال, أليس واضحا أنه يريد أن يبرأ وإكتشفت بعد ذلك أن اهلل ال يستطيع أن يفعل شيء بدون سماحنا له. وليس 

ال, بل ألنه   األحد أنا وصغير ويقولون لي :"أن اهلل يريد أن يسمع صوتنا..." , كما كانوا يجيبونني في فصول مدارس

 يحتاج لسماحنا له.

لهذا السبب ال يصح أن تصلي كما يصلي الكثيرين من المؤمنين "ال تسمح يارب بهذه المشكلة...." ألنك أنت من تسمح 

ساسه ال يسمح بالمشاكل إال إذا أنت سمحت أي أن أوال مما يجعل اهلل يسمح نتيجة لسماحك. وأيضا ألن اهلل من أ

 الموضوع هو في يدك. لذا إسمح بدخول الرب بدال من إبليس,

وأسمح بشفائك لي )أو قدرة اإلنجاب(.   صلي كاآلتي : " يارب أنا ال أسمح بهذا المرض )أو العقم( الذي من يد إبليس 

 بإسم يسوع.آمين"

رض ويكون األنسان مسود من اهلل وخاضع ألهلل لكي يسمح ألهلل بالدخول الرسمي الرب أراد أن األنسان يكون سيد األ

 على األرض. أي أن اإلنسان رب وملك األرض واهلل هو رب األرباب وملك الملوك)البشر(.

قبل السقوط , كان األنسان مبارك ألنه تحت )خاضع( اهلل الذي يبارك فقط والذي يبارك ال يلعن. ما قاله لهم اهلل 

 أثمروا وأكثروا وأخضعوا األرض لكم .... .

 لــم يكن هناك مرض أو سقم أو ضعف جسدي ولكن كان األنسان عليه أن يأكل حتى يحافظ على هذا الجسد . 

 لم يكن هناك أعواز ألي شيء لألنسان ألنه كان مسدد األحتياج في كل النواحي.

 ا العالم وما فيه والنبات والهواء والحيوان .لم يكن أبليس رئيس هذا العالم بل األنسان هو رئيس هذ

كانت عالقة األنسان بأهلل كانت مفتوحة على اهلل مباشرة من روح األنسان الى اهلل الروح ومن روح اهلل الي روح األنسان. 

سد حيث كان اهلل يقابل أدم في الجنة بال شك ألن اهلل روح واألنسان مثل اهلل كائن روحي يمتلك نفس يسكن في ج

 فكان يعبد اهلل بروحه.

الحظ أن: األنسان كائن روحي, هذا الكائن الروحي يمتلك نفس )وهو ليس نفس في حد ذاته( وهذا الكائن الروحي  

 يسكن في مكان أسمه جسد )وهو ليس جسد في حد ذاته(.

سيد األرض ولكنني أريدك شجرة معرفة الخير والشر كانت رمزا وبداية للعشور وكأن اهلل يقول لألنسان " أنت ياأدم 

 أن تدخلني على األرض ألباركك أئذن لي رسمي ألدخل وأباركك وذلك عن طريق العشور التي تخصصها لي "
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 كان األنسان يدفع عشوره للرب, أي اهلل متدخل في األرض بسبب سماح أدم له ليباركه.

 يره,لم يطلب اهلل من األنسان بأن ال يأكل من هذه الشجرة ألغاظته بل لخ

 ولكن كيف هذا ؟

( َأَما َتْعَلُموَن َأنََُّكْم 16) 16:  6األجابة : هناك قانون في مملكة )ملكوت( السماء التي يرأسها اهلل ونجده في رومية 

َخِطيَئِة َفِإَلى اْلَمْوِت, َوِإمََّا ِللطََّاَعِة َفِإَلى ِعْنَدَما ُتَقدَُِّموَن )أنتم( َأْنُفَسُكْم َعِبيدًا ِللطََّاَعِة, َتُكوُنوَن ِللََِّذي ُتِطيُعوَنُه َعِبيدًا: ِإمََّا ِللْ 

 اْلِبرَِّ

أي عندما نطيع اهلل ننزل ونصيرعبيد تحته بأختيارنا و نكون مؤهلين وفي الوضع السليم بأن ننال منه بركاته. أي في  

 .Goodاياه صالحة متناول يد ومتاحين ألهلل لنأخذ منه بركاتنا التي يريد أن يعطينا أياها ألنه محبة وعط

هي نازلة من فوق من  perfect( وكل موهبة تامة ))goodكل عطية صالحة ) 17:  1كما يقول الكتاب في يعقوب  

. فالمرض والعوز )الفقر( ليسوا صالحين والدليل أننا فينا الطبيعة المضادة لهم و نكرههم و لقد   .... عند أبي األنوار 

التي في نفس األصحاح أعطانا اهلل الطريقة لنتحاشاها وهي بأطاعتنا  28ي تثنية ذكروا من ضمن قائمة اللعنات ف

 لكلمته فننال البركات.

  

 . سقوط أدم )الملك( :2

ألن أبليس كان في السماء قبل سقوطه فهو يعلم قوانين السماء فأستغل نفس القانون الذي أستعمله اهلل َتُكوُنوَن 

 قترح على أدم أن يفعل شيء أي أن يطيعه في شيء ليصير أدم )الملك( عبد له.ِللََِّذي ُتِطيُعوَنُه َعِبيد وأ

الحظ ليس ألبليس قوة عليك. ما يمتلكه فقط هو أقتراحات في أفكارنا. وأن أعطيناه أرضا في أفكارنا يتحول هذا 

 األقتراح الى فعل أرادي نقوم به. ال يمتلك أبليس القدرة أن يجبرنا على شيء.

أبليس الكاذب ألدم "بأنه سيصير مثل اهلل" كان على أدم أن يذكر نفسه في وقت التجربة بكلمة اهلل ,  وعندما قال 

  مثلما فعل الرب يسوع ويقول ألبليس :

" أنا الرب جعلني ملك وسيد هنا على األرض أنا ال أسمح لك بخداعي بأن تنسيني هويتي وأصلي , أنني سيد عليك وعلى 

وأنا ال أحتاج أن أسعى ألصير مثل اهلل ألن اهلل جعلني مثله على األرض والدليل انه خلقني على األرض والرب سيد علي 

 صورته وأخضع كل شيء تحت قدمي بما فيهم أنت يا أبليس ."

بطريقة  -ولكن أدم لم يفعل ذلك, وأطاع أبليس فصار أدم عبد ألبليس, )حسب القانون السابق( , وبذلك سرق أبليس  

 السلطان الذي منحه اهلل ألدم وصار أبليس رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم . -غير شرعية 

 فتحكم أبليس في األرض وأدخل الموت واللعنات للعالم واللذان هما نظامه وشخصيته.  
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 َواِحِد, ....(َفَما َداَم اْلَمْوُت ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد, َقْد َمَلَك ِبَذِلَك اْل17) 17:  5رومية 

 دخل الموت: موت الجسد موت الخلية موت العضو موت السعادة موت كل ما كان مبارك من اهلل. 

 ملحوظات هامة: 

 صارت هناك لعنات على أدم واألرض ليست كعقوبة من اهلل ولكن بسبب ما فعله أدم.  .1   

 "... ملعونة األرض بسببك ...." الحظ قول الرب: 

 , ال بل قال "ملعونة بسببك..."  عن األرض ألنك فعلت ذلك...."ولم يقل "أنا بأل

كأن اهلل يقول : "أنت من فعلت ذلك ولست أنا, أنت من أسلمت األرض لسيد فاسد, و سبب ذلك اللعنة عليك وعلى  

 زوجتك وعلى األرض من براكين وزالزل و خراب ألن أبليس صار هو الرئيس...."

 بارك .اهلل لديه طبيعة واحدة أن ي

 واللسان الذي يبارك ال يلعن.   وهذه تظهر في أول كلماته مع أبراهيم "...أباركك وتكون بركة..."

  لم يخرج الرب أدم من الجنة كعقوبة بل فعل ذلك لخيره. . 2   

 أذا لماذا طرده ؟ 

أن ال يأكل منها لكي  طرده لئال يأكل من شجرة الحياة فيحيا لألبد في هذا الوضع المؤسف تحت سيد قاسي . يفضل

يسوع مبارك  –الي أن يأتي الحل لكل المشكلة  4000ال يظل طويال تحت سيادة أبليس وألنه أن ظل حيا سيكون لمدة 

 أسمه.

أعطيت لبني أدم وأن أدم  ولكن رغم كل ماحدث, الزال عقد األيجار األصلي في السماء ينص على : " أن األرض  

 بالظروف التي حدثت.رئيسها..." و هذا لم يتغير 

اهلل لكي ينقذ األنسان في أثناء فترة األيجار كان عليه أن يدخل األرض رسميا من خالل أدم رئيس  -و مالك األرض 

 األرض الحالي والمؤجرة له األرض .

 وهذا عن طريق األنسان يسوع الممسوح )المسيح(.

 جر اليه األرض )أدم(.يسوع يعتبر أبن مالك األرض )اهلل(, و أيضا يعتبر أبن المؤ

حتى يسوع لكي يأتي كان على األنسان أن يدعوه ويسمح له بالمجيء لكي يدخل رسمي على األرض وهذا عن طريق 

سنة وهؤالء  4000أشخاص كانوا يسمحون لروح اهلل أن يمليهم كلمات لكي ينطقوها بلسانهم بأن يقولوا لمدة 

 هم األنبياء الذين ظلوا يقولون :
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 "  سيأتي ليخلص العالم من ذلك الذي أدخله األنسان على األرض وهذا الشخص سيكون ممسوح من اهلل "هناك من 

 كانوا ليس فقط يتنبأون عن مجيء يسوع الممسوح. بل يسمحون بأدخاله على األرض بطريقة رسمية.

 . أي يسوع الممسوح 1:  1وهذه الكلمات صارت جسدا وحلت بيننا. يوحنا 

 ما بين سقوط أدم و تجسد يسوع دخل اهلل في عهد )أو في عقد( مع األنسان من طرفين هما : في أثناء الفترة

 المالك لألرض. –. اهلل 1

 المؤجرة له األرض. –. األنسان 2

 أعطى الرب كلمته التي عندما يطيعها األنسان يصير عبدا هلل بأطاعته األختيارية لها. وليس تعجيزا أوأغاظة لالنسان.

القانون الذي ذكرته باألعلى يخرج األنسان من تحت يد أبليس ويدخل تحت يد اهلل. والذين كانوا يحبوا الرب بهذا نفس 

 كانوا فعال يستمتعون ببركات حرفية جسدية هنا على األرض.

 أي أن اهلل يريد أن يبارك األنسان وذلك بأن يسمح له األنسان بأطاعته وصاياه فيصيرعبد هلل ثانية.

 يا سهلة وليست تعجيزية واألختيار في يد األنسان بأن يحيا بها.وهذه الوصا

( 3)( َوِإَذا َسِمْعُتْم ِلَصْوِت الرََّبَِّ ِإَلِهُكْم َفِإنََّ َجِميَع َهِذِه اْلَبَرَكاِت َتْنَسِكُب َعَلْيُكْم َوُتاَلِزُمُكْم. 2:.....) 3-2:  28تثنية  -

 ُمَباَرِكيَن ِفي اْلُحُقوِل.....َتُكوُنوَن ُمَباَرِكيَن ِفي اْلَمِديَنِة َو

 (ِإنََّ َما ُأوِصيُكْم ِبِه اْلَيْوَم ِمْن َوَصاَيا َلْيَسْت ُمَتَعذََِّرًة َعَلْيُكْم َواَل َبِعيَدَة اْلَمَنالِ 11: ) 20 -19 , 11:  30تثنية  -

َواللََّْعَنَة. َفاْخَتاُروا  ُت ....َأَماَمُكُم اْلَحَياَة َواْلَمْوَت, اْلَبَرَكَة ( َها َأَنا ُأْشِهُد َعَلْيُكُم اْلَيْوَم السَََّماَء َواأَلْرَض. َقْد َوَضْع19) 

 (ِإْذ ُتِحبَُّوَن الرََّبََّ ِإَلَهُكْم َوُتِطيُعوَن َصْوَتُه َوَتَتَمسََُّكوَن ِبِه, أَلنََُّه ُهَو َحَياُتُكْم,.....20اْلَحَياَة ِلَتْحَيْوا َأْنُتْم َوَنْسُلُكْم )

لتأتي عليهم هذه البركات واألختيار في يد األنسان وليس اهلل ألنه أرسل لنا الطريقة التي   " اذا "  اك شرطاالحظ أن هن

اللعنة وننزل تحت البركة, فعلينا أن نعيش بها وأن حدث أن أتت علي المؤمن لعنة فهذا بسببه أي بسبب   بها نتفادى

 المؤمن وليس اهلل.

  

 كامل له :. األنسان بعد فداء يسوع ال3

 هذا هو أسترداد الذي أضاعه أدم عن طريق يسوع له كل كل المجد.

اْلَحَياِة (َفَما َداَم اْلَمْوُت ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد, َقْد َمَلَك ِبَذِلَك اْلَواِحِد, َفَكْم ِباأَلْحَرى َيْمِلُك ِفي 17) 17:  5رومية 

 اْلَمجََّاِنيَََّة.  َلِئَك الََِّذيَن َيَناُلوَن َفْيَض النَِّْعَمِة َوَعِطيَََّة اْلِبرَِِّبَيُسوَع اْلَمِسيِح اْلَواِحِد ُأو
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 تقول: " نتسلط و نملك كملوك في هذه الحياة بالمسيح يسوع الذي أفتدانا"  Amplifiedالترجمة الموسعة 

 طيها وتفوقها وتغلبها.هللويا !!!! نعمة اهلل تفوق جدا جدا جدا ما فعله أبليس والخطيئة. لذا فهي تغ 

يسوع جاء ليطلب و ليخلص ما قد هلك )سلطان األنسان على األرض و كل شيء فعله أبليس من لعنات ومصائب ألن 

 كلها من صناعة أبليس(

جاء يسوع ليصير لعنة لكي تصير علينا نحن المؤمنين به كل بركات أبراهيم وهي بركات روحية ونفسية وجسدية  

أرجو أن تقرأهم لترى أن البركات التي هي من حقك األن هي  28 – 24:  23و خروج  14 – 1:  28ة فعندما تقرأ تثني

 والسالم والحماية. جسدية مثل الصحة والسعادة والتسديد الفائض ألحتياجاتك المادية والنسل )األنجاب( 

 ." فهي من حقنا اآلن.بما أن الرب يقول في الكتاب " لتصير بركات أبراهيم علينا نحن المؤمنين األن

 (ِإَذِن الََِّذيَن ُهْم َعَلى َمْبَدِأ اإِليَماِن )نحن( ُيتَباَرُكوَن َمَع ِإْبَراِهيَم اْلُمْؤِمِن.9) 14  - 13,  9:  3غالطية 

َمْلُعوٌن ُكلَُّ َمْن ُعلََِّق َعَلى »أَلنََُّه َقْد ُكِتَب:  ( ِإنََّ اْلَمِسيَح َحرَََّرَنا ِباْلِفَداِء ِمْن َلْعَنِة الشََِّريَعِة, ِإْذ َصاَر َلْعَنًة ِعَوضًا َعنََّا,13)

وَح )أي (ِلَكْي َتِصَل َبَرَكُة ِإْبَراِهيَم ِإَلى اأُلَمِم )نحن( ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع, َفَنَناَل َعْن َطِريِق اإِليَماِن موعد الر14َُّ« )َخَشَبٍة

 الوعد الذي وعد به الروح القدس لنا( .

أي الغير مولودون من اهلل. ولكن  -رئيس هذا العالم ألن هناك من الزالوا يسمحون بدخوله على األرض الزال أبليس  

نسود على أجسادنا وعلى  17:  5نحن نسود ونتسلط كملوك األن في هذه الحياة بيسوع المسيح الذي أفتدانا. رومية 

 على أشخاص بل على ذواتنا وعلى ممتلكاتنا.صحتنا وعلى أموالنا نستمتع بحماية الرب لنا. وال يمكن أن نسود 

 13:  1والرب أنقذنا من سلطان الظلمة )وبالطبع أنقذنا من أعمال الظلمة أيضا( ونقلنا لملكوت أبنه المحبوب كولوسي 

 وأعطانا أن نكون مؤهلين لننال الميراث ) بركاته ( الذي لنا أن نأخذه .

عليهم لعنة ألن يسوع أفتدانا من لعنة الناموس )المرض والعقم والفقر  الرب يريد ويشاء أن من ولدوا منه ال تأتي 

 (68 – 15:  28والدمار وعدم الحماية واألمان و الموت في عمر مبكر ....للمزيد لتعرف اللعنات أقرأ تثنية 

 هناك سؤال يسأله الكثيرون : 

 هل يمكن أن تأتي لعنة على المؤمن ؟

 نات. ولكن هذا سببه تقصير من المؤمن بسبب عدم المعرفة.نعم, رغم فداء يسوع له من اللع

 , وهذه األسباب األتية في الشخص وليس اهلل : 2:  26وكما يقول الكتاب ال تأتي لعنة اال وبسبب أمثال 

.  6:  4عدم معرفته بهذا الحق الكتابي: التعليم الذي شرحته قبال . فيهلك المؤمن بسبب عدم معرفته هوشع     .1

 مات مؤمن بسبب مرض ما هذا هو العيان ولكن الحقيقة أنه مات بسبب عدم معرفته بما له في يسوع المسيح. وأن
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المعرفة الخطأ: وهي األخطر حيث يستمع الشخص الى تعاليم غير كتابية تقول أن اهلل يعلمك درس بالمرض و     .2

 الكلمة مما يعطي أبليس مكان,المصائب ..... ويستغلون عدم مراجعة الناس لتعاليمهم وجهلهم ب

 21:  4هذا جاء في أفسس  ومكان في حياتنا.   نحن من نعطي أبليس ونحن من نمنع أبليس من أن يكون له وطأة قدم

- 32 

ومن الملحوظ  وجود ثغرة في حياة الؤمن : قد يكون المؤمن لديه معرفة ولكنه ال يسلك بالتقوى )التشبه باهلل (     .3

 ت مشروطة ليس أستفزازا من اهلل لألنسان بل ليدخل اهلل رسمي في حياة األنسان بأطاعة وصاياه.أن كل البركا

 َأمََّا التََّْقَوى َفَناِفَعٌة ِلُكلَِّ َشْيٍء, أَلنََّ ِفيَها َوْعدًا ِباْلَحَياِة اْلَحاِضَرِة )األن( َواآلِتَيِة.  8:  4تيموثاوس  1

 قد يعرف الشخص ما له في المسيح ولكن ال يعرف كيف يمتلكه. نقص المعرفة عن كيف يأخذ ما له:    .4

 وهذا عالجه أن يعرف ويدرس عن دروس األيمان. كيف يمارس أيمانه ليخرج من المشكلة أو لينال شفاءه الجسدي....

أي أن هناك من   ْم ِمنَِّي َوَما َرَأْيُتْم ِفيََّ.َواْعَمُلوا ِبَما َتَعلََّْمُتْم َوَتَلقََّْيُتْم َوَسِمْعتُ  9:  4عدم سلوكه بما يعرفه: فيليبي     .5

 يعرف ما له في المسيح وكيف يأخذه لكنه ال يعيش به.

لذاعلينا أن نحذر من ان نلوم اهلل بأنه الفاعل لهذه المصائب والحوادث والكوارث واألمراض والموت والمشاكل أو  

 لكنها شيطانية....موت أحد أحبائنا والتشوهات التي تدعى الناس أنه خلقية و

هذه األتهامات التي نوجهها هلل هي بسبب ما قبلناه قبال من تعاليم بعيدة عن كلمة اهلل التي تقول أن اهلل متحكم في 

 وهذا خطأ,    كل شيء على األرض,

بل أبليس هو رئيس العالم ولكن الرب متحكم في أواخر األمور مثل ما سنرى في نهاية األرض. ولكن قبل هذه  

النهاية من يسمح هلل بأن يملك عليه سينقذه األن في هذه الحياة من سلطان وأعمال الظلمة ويتمتع هنا على األرض 

ببركات الرب عليه. وهذا ال يعني خلو الحياة من المشاكل بل يعني أنه سينتصرعلى المشاكل . أي أنك تعيش نصف 

غلبت العالم. أي أنك يمكن أن تأخذ شفائك من األمراض الجسدية األية الذي أهمله الكثير الذي يقول ولكن ثقوا أنا قد 

 وحل للمشاكل فعليا وليس بأن يعطيك قدرة على أحتمالها بل اهلل اله عملي ويريد أن يحل المشكلة التي تواجهها.

بأمكان اهلل  وعلينا أن نحذر بأن نقول أن هذه األمراض والمشاكل واللعنات بأنها بسماح منه ومن يقول ذلك يقصد أنه 

أو أنه هو السبب في ما يحدث بسماحه له  أن يوقف ذلك الذي حدث أن أراد ذلك, وكما لو كأنه يفعل اللعنة من الخلف, 

بها, و وهناك من يزداد في الخطأ ويقول أن اهلل هو المحرك ألبليس وهذا مستحيل ألنه ال يمكن أن يستعمل أبليس 

 ليم خطأ,هذا كله تع  عدوه ضد أحبائه البشر,

 ألن اهلل لن يسمح بشيء اال أذا سمح األنسان أوال به.

 الحظ ما يقوله الكتاب من ترتيب : األول هو سماح األنسان ثم ثانيا سماح اهلل :
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)ثانيا( , َوَما  َفاْلَحقََّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنََّ ُكلََّ َما َتْرِبُطوَنُه)تمنعونه( َعَلى اأَلْرِض )اوال( َيُكوُن َقْد ُرِبَط ِفي السَََّماِء

 َتُحلَُّوَنُه)تسمحون به( َعَلى اأَلْرِض )اوال( َيُكوُن َقْد ُحلََّ ِفي السَََّماِء )ثانيا(.

ال تاتي لعنة اال وبسبب من األنسان. عندما تصيب المؤمن لعنة هذا بسببه هو الذي خرج خارج ستر ومظلة اهلل العلي 

 , 91مثلما يقول مزمور 

يحتمون به بأن ينزع حمايته عنهم ليعلمهم درسا أو ليجربهم هذه ليست صفات اهلل بل صفات وليس أن اهلل يخون من 

أبليس الذي يريد أن يقتل ويذبح ويهلك أما يسوع أتى لتكون لنا حياة وتكون هذه الحياة لنا بفيض وبكثرة ليس فقط 

 يحتمون به.روحيا بل نفسيا وجسديا أيضا. اهلل ال يلعب بحمايتنا أبدا ولكنه ترس لمن 

في كثير من األحيان تأتي أيات توحي وكأن اهلل هو الذي يصيب )مثل أصابه الرب بالوبأ....( ويستند عليها الكثيرون في  

 أثبات أن الرب يمكن أن يمرض أو يلعن.

 هي من عند اهلل .  Goodفي حين الذي يدقق سيجد أن الكتاب ال يتضارب بأنه يقول كل عطية صالحة  

أن كل أية يأتي بها ذكر بأن اهلل   ألصلية للكتاب المقدس )اليونانية والعبرية( أعمق من العربية واألنجليزية حيثواللغة ا

 .  Causativeوليست مسببية  Permissiveتأتي كصيغة سماحية  يفعل شيء سلبي مثل اللعنات, 

نوية أكثر من ما هي حرفية, هي روح هذه الصيغ ال يمكن أن تترجم حرفيا ألنها صيغة وليست كالم حرفي, هي مع

 الكالم وليس حرف الكالم لذا عجزت الترجمات عن وضعها في كلمات.

 2 – 1:  12أي اهلل سمح بها ولكنها ليست أرادته الصاحة الكاملة المرضية رومية  Permissive*الصيغة السماحية 

عندما نقرأ قبل األية وبعدها سنجد أن األنسان هو  , ونحن علمنا أن اهلل يسمح بها ألن األنسان سمح قبلها. بال شك 

 الذي فتح ثغرة ألبليس.

 أي اهلل يريدها وهي دائما تأتي مع األيات التي فيها خير ومحبة اهلل. :  Causative*الصيغة المسببية 

 Young's Hebrew and Greek concordance  *المرجع هو 

:  10كورنثوس  1تفسر خطأ ليقول أن اهلل هو الذي يصيبنا بالكوارث  أيضا هناك من يستخدم األية التي هي دائما 

( َلْم ُيِصْبُكْم ِمَن التَََّجاِرِب ِإالََّ َما ُهَو َبَشِريَّ. َوَلِكنََّ اهلَل 13( َفَمْن َتَوهَََّم َأنََُّه َصاِمٌد, َفْلَيْحَذْر َأْن َيْسُقَط )12: ) 13 – 12

ا اْحِتَماَلَها َيَدُعُكْم ُتَجرََُّبوَن َفْوَق َما ُتِطيُقوَن, َبْل ُيَدبَُِّر َلُكْم َمَع التََّْجِرَبِة َسِبيَل اْلُخُروِج ِمْنَها ِلُتِطيُقو َأِميٌن َوَجِديٌر ِبالثََِّقِة, َفاَل

 (ِلَذِلَك, َيا َأِحبََّاِئي, اْهُرُبوا ِمْن ِعَباَدِة اأَلْصَناِم.14)

ير مجرب بالشرور وهو يعاملنا كنفسه أنه ال يجربنا أبدا, يجرب : أن اهلل غ1من المعروف من رسالة يعقوب أصحاح 

 األنسان أذا أنجذب وأنخدع من شهوته أي السبب من األنسان.
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اهلل ال يمكن أن يمنع أبليس من أن يجربنا ألن األرض مؤجرة لألنسان, ولما جاء يسوع هزم أبليس وأعطانا أنتصاره,  

 ولكن اهلل سوف يوقف أبليس من أن يفعل شيء يفوق قوة مقاومتك.فنحن من الذي يوقف أبليس وليس اهلل. 

من هذا تفهم أن كل ما تعبر به هو في مستوى مقاومتك وليس أعلى منك حتى ولو وهمك أبليس أنك غير قادر على 

مقاومته. أطمئن بأن اهلل سوف يتدخل بأيقاف أبليس أذا فعل شيء يفوق قوتك . أذن أنت قادر على كل شيء في 

 ياتك ألنك تؤمن باهلل كل شيء مستطاع للذي يمارس أيمانه )المؤمن= الذي يمارس أيمانه(.ح

 ولكي نفهم األية يجب أن نقرأها جيدا. 

 األية يأتي فيها شيئان اهلل يفعلهم, هما :

.( . اهلل سوف يمنع أبليس أن يفعل شيء أقوى منك أي يفوق قدرة مقاومتك.)لن يمنعه في حالة أنها في قدرتك1

اهلل ال يجرب بالشرور. "ال تضلوا...." أي  1وهذا ليس معناه أن اهلل أرسل المشكلة من األساس ولكن حسب يعقوب 

 هناك من سيضل ويقول عكس هذا. بل يجرب اإلنسان إذا إنجذب وإنخدع من شهوته)أي بسماح اإلنسان(.

ها. وهذا ألن اهلل ضد المشكلة ذاتها وهو لم . اهلل يعطيك الحل للمشكلة طريقة للخروج منها وليس قوة ألحتمال2

 يرسلها.

أذن, كلمة "مع" تعود على هذان األمران وليس كما يفسر الكثيرون خطأ : " أن اهلل يعطي التجربة مع المنفذ في آن  

لخروج حاشا, وأال يكون اهلل مزدوج الشخصية. بل كلمة "مع" تعود على منعه ألبليس و على أعطائه الطريقة ل  واحد" 

 منها ألانه يحبك وفي صفك. وألنه لم يرسل التجربة.

 :  وأني أتعجب كثيرا ... !!!! 

  هل يعقل أن اهلل الذي يزيل اللعنة من على األنسان أن يضعها على األنسان ؟!!!  -

 هو متقلقل في كل طرقه , وهذا ليس اهلل.  Double mindedحاشا وأال يكون مزدوج الشخصية رجل ذو رأيين 

 فهو لن يفعل شيء ويضاده بعدها.  1يعقوب 

 حاشا.   أالذي خلق المناعة أيصيب األنسان بمرض ضد مناعته؟!!! -

أيسوع الذي جال يشفي هل يصيب الناس بالمرض ألنه صعد للسماء ؟!!! حاشا ألنه هو هو أمس واليوم والى األبد.  -

 فهو الزال يشفي وضد أعمال إبليس )األمراض(.

يسوع أفعال أبيه أي الشفاء والتحرير.... ؟ اذا لماذا يقول البعض " أننا لسنا نعلم فكر اهلل ناحية اللعنات...."  ألم يفعل -

 هذا خطأ, 

 ال, اهلل كشف عن هذا األمر بوضوح فنحن نعلم فكر اهلل جيدا من جهة هذا األمر حيث ألننا رأينا األب في األبن.
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 ونرى األب في يسوع : ماذا رأينا في يسوع؟ لنذهب لألناجيل

أن أردت تقدر...وأجابة يسوع كانت أريد   نرى أن يسوع أبن اهلل على األرض يشفي ويريد أن يشفى..... عندما سؤل : -

 فأطهر,

 وهو لم يعطي مرضا ألحد ليعلمه درسا , -

 ولم يؤجل شفاء أحد بل شفى جميع من لمسوه )أي من طلبوا منه وسعوا له( , -

 دا بأنه أماته بل شفاه حرفيا من مرضه جعل العمي يبصرون ... !!!ولم يشفي أح -

 األخر يعلم. أي هذه أغلبية وقته في ذلك.  1/3من وقته يشفي والثلث   2/3قضى ثلثي -

 Suzuجاء يسوع ليخلصنا من الخطيئة ونتائجها )اللعنات( جاء ليصنع فداء كامل فأن معنى خالص في اليونانية 

 :  Soteriaوالفعل  

 تحرير , شفاء , أزدهار , حماية , ثبات وأستقرار ومتانة.

 بال شك سمعنا كثيرا عن التحرير من الخطيئة واألبدية ولكن هذا أنجيل ناقص.

 ولكن كما وعظ يسوع والرسل هذه معاني األنجيل كاملة حيث كانوا يشفون و يحررون.

ش التي قد تتعشى بك وبسبب البرد القارس في المياه أن كنت غارقا في البحر. فأنت معرض للموت بسبب أسماك القر

وبسبب السفن التي قد تطحنك وبسبب أختناقك من المياه. فعندما أنقذك فأنني لم أنقذك من الغرق في المياه فقط بل 

 من كل هذه المخاطر : السفن , أسماك القرش ,من البرد , ....

 ما سببته أي نتائجها التي هي المرض والفقر وجميع اللعنات.كذلك يسوع عندما أفتداك من الخطية أفتداك من كل 

علينا أن نقص ونقطع شريط الذاكرة الذي رسم في أذهاننا من أول سقوط أدم الي قيامة يسوع. ونتذكر فقط أننا  

َقْد ُكِتَب:  َفَهَكَذا َأْيضًا  45:  15كو  1صرنا األن مثل أدم قبل السقوط. بل وآدم األخير الذي هو يسوع المسيح.... 

ألننا كما هو هكذا نحن في هذا العالم    َوَأمََّا آَدُم اأَلِخيُر َفُهَو روٌح َباِعٌث ِلْلَحَياِة"« َصاَر اإِلْنَساُن اأَلوََُّل, آَدُم, َنْفسًا َحيًََّة»

 أَلنََُّه َكَما اْلَمِسيُح, َهَكَذا َنْحُن َأْيضًا ِفي َهَذا اْلَعاَلِم. 17:  4يوحنا  1

هذا األساس الكتابي يمكنني أن أجيب على أسئلة متكررة من معظم المؤمنين والتي عندما ال يجاوب عليها تؤدي  بعد 

 بأن األنسان ينغلق ويعاتب اهلل في داخله حتى وإن لم يعلن ذلك بفمه. وبهذا وال يعرف أن يصلي:

 كيف أنال البركات التي علي ؟ -

 ت التي في المسيح هي أن تولد من اهلل. وأن تعرف عنها وعن كيف أن تأخذها.الحظ الطريقة الوحيدة بأن تنال البركا
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ال تدخل نفسك في دوامة اللعنات وأن تنظر لحالك هل هذه لعنة أم ال....عليك بإدراك أن يسوع إفتداك )حدثت في 

 الماضي( من اللعنات.

 ما يحدث هو دخول إبليس من عدم معرفتك بذلك.

(ِإَذِن الََِّذيَن ُهْم َعَلى َمْبَدِأ اإِليَماِن 9) 14  - 13,  9:  3فقط عليك اآلن, وهي في غالطية  والمعرفة هي أن البركات

ا, أَلنََُّه ( ِإنََّ اْلَمِسيَح َحرَََّرَنا ِباْلِفَداِء ِمْن َلْعَنِة الشََِّريَعِة, ِإْذ َصاَر َلْعَنًة ِعَوضًا َعن13ََّ)نحن( ُيتَباَرُكوَن َمَع ِإْبَراِهيَم اْلُمْؤِمِن....)

(ِلَكْي َتِصَل َبَرَكُة ِإْبَراِهيَم ِإَلى اأُلَمِم )نحن( ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع, َفَنَناَل 14« )َمْلُعوٌن ُكلَُّ َمْن ُعلََِّق َعَلى َخَشَبٍة»َقْد ُكِتَب: 

 َعْن َطِريِق اإِليَماِن موعد الرَُّوَح )أي الوعد الذي وعد به الروح القدس لنا( .

الحظته, اهلل لم يغير رأيه في اللعنة في العهد الجديد ولكنها الزالت لعنة في نظره. ولكن ما فعله في ما عليك م

 العهد الجديد هو أنه عالجها.

واللعنة المتوارثة قد تحدث مع من لم يعرفون الكلمة حيث أن يسوع قد أعطى لكل واحد الحرية في إختيار كيف 

الجديد الذي نحن نعيش فيه أن كل إنسان يستطيع أن يحيا الحياة الرائعة التي تكون حياته . قال الكتاب عن العهد 

 يريدها له اهلل. ألن كل إنسان صار مستقل وهو موجه ومقرر حياته لتكون حسب مشيئة اهلل.

 في العهد الجديد صار كل واحد وواحدة مسئول عن نفسه. وهذا مسر ألن ال عذر بعد اآلن فالحل في يدك.

ِ آَباُء اْلِحْصِرَم َفَضَرَسْت َأْسَناُن اأَلْبَناِء» 31 - 29:  31إرميا  (َبْل ُكلَُّ َواِحٍد 30« )َوِفي ِتْلَك اأَليََّاِم َلْن َيُقوَل َأَحٌد: َقْد َأَكَل اَل

 رََّبَُّ َأْقَطُع ِفيَها َعْهدًا َجِديدا, َيُقوُل ال«َها َأيََّاٌم ُمْقِبَلٌة(»31َيُموُت ِبِإْثِمِه, َوَمْن َيْأُكُل ِحْصِرمًا َتْضَرُس َأْسَناُنُه.)

 والدليل أن في هذه القصة حيث بدأ يسوع يوجه نظر التالميذ على الحل وليس اللعنة :

َأْخَطَأ: َهَذا َأْم َيا ُمَعلَُِّم, َمْن »(َفَسَأَلُه َتاَلِميُذُه: 2َوِفيَما َكاَن َيُسوُع َماّرًا, َرَأى َرُجاًل َأْعَمى ُمْنُذ ِواَلَدِتِه, ) 4 – 1:  9يوحنا 

(َفَعَليََّ َأْن 4اَل ُهَو َأْخَطَأ َواَل َواِلَداُه, َولِكْن َحتََّى َتْظَهَر ِفيِه َأْعَماُل اهلِل. )»(َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع: 3« )َواِلَداُه, َحتََّى ُوِلَد َأْعَمى؟

 َأْعَمَل َأْعَماَل الََِّذي َأْرَسَلِني َما َداَم اْلَوْقُت َنَهارًا.

م تكن خطيئته الفردية أو المتوارثة بل هذه يد أبليس وليست يد اهلل كما يفسر الكثير هذه القصة. ألن أعمال األب ل 

فكلمة "ولكن حتى تظهر أعمال اهلل" سببت أن الكثيرون يقولون أن الشخص كان  كانت في نفس األية وهي بشفائه. 

 .هذا خطأ.مريضا لكي تظهر يد اهلل. أي أن اهلل أمرضه ليشفيه..

ال يوجد تنقيط في اآلية في األصل اليوناني فقد وضعها البشر. فإن الجملة تنتهي عند كلمة أبواه أو والديه. هيا لنقرأ 

 اَل ُهَو َأْخَطَأ َواَل َواِلَداُه. )إنتهت جملة وتبدأ جملة أخرى(»(َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع: 3)  الجملة ثانية :

 َماُل اهلِل َفَعَليََّ َأْن َأْعَمَل َأْعَماَل الََِّذي َأْرَسَلِني َما َداَم اْلَوْقُت َنَهارًا.َولِكْن َحتََّى َتْظَهَر َأْع

 وعالج ذلك هو معرفة ما لك في المسيح.
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قد تكون مولود من عائلة مارست السحر ال تصدق التعليم الذي يقول عليك بكسر اللعنة اتي على عائلتك... عليك فقط  

بركات في المسيح ومن أنت أنت إبن اهلل وصرت من نسل اهلل وليس من نسل عائلتك الجسدية أي أن تعرف ما لك من 

 تأثير عليك. . فقط إعرف ذلك ومارس سلطانك.

إبليس يعمل في الظلمة مثل عدم المعرفة ولكن عندما تأتي المعرفة أي النور ال يستطيع أن يكون له مكان في 

 حياتك!!! هللويا!

 ان كانت االحداث المؤلمة والمتواصلة التى تقع على سببها لعنة او انها حرب شيطانية؟ وكيف لى ان اميز

ليس عليك أن تبحث كثيرا للتفريق بين الحرب أو اللعنة فال يوجد فرق اإلثنين واحد البشر هم الذين فرقوا. في كل  

 األحوال هي من إبليس والحل واحد. أن تعرف وأن تأخذ ما لك في المسيح.

فقط عندما تواجه تحدي أو مشكلة ما أو مرض أو أيا كان ممن ال يريده   أيلعنات.  ليس عندما يدخل يجلب مصائبإب 

اهلل لك ومذكورفي قائمة اللعنات, ببساطة عليك أن تأخذ ما لك في المسيح باأليمان )أقرأ كتب ومقاالت األيمان 

 المسيح هو الشفاء والتسديد ألحتياجاتك.... والكلمة المنطوقة على الموقع لتفهم ما أعنيه( ما لك في

أكرر : ليس عليك أن تبحث كثيرا للتفريق بين الحرب أو اللعنة بل عليك بأن تغلق األبواب التي المفتوحة التي أعطت 

 ألبليس مكان )مثل عدم معرفة الكلمة من جهة هذه المشكلة أو التعليم الخطأ(. وعليك تأخذ ما لك في المسيح

 لسبيل لكسر اللعنة ؟وما هو ا

 المعرفة هي الطريقة

أنت ال تحتاج إلى كسر لعنة ألنها كسرت . فقط آمن بأن يسوع صار لعنة وإفتداك من هذه اللعنة. إغلق الباب في وجه 

أبليس بأن و بأن تعلن بفمك : " أنا حر من اللعنة ألن يسوع حمل اللعنات عني لذلك أنا أمنعك أبليس بأسم يسوع عن أن 

أنت ال تحتاج األن يصلي لك أحد أو أن تصلي صالة معينة أو أن تتوب عن خطايا أجدادك. فقط أنت   مل في بقائك."تك

 مسؤول عن نفسك.

إن كنت تخطيء بطريقة غير مكترثة بال شك توقف عن الخطيئة المسببة لدخول إبليس في حياتك )ال تـأتي لعنة اال و 

 مر من كلمة اهلل وأغالق هذه الثغرة.(بسبب, لذا أيقاف السبب يتم بفحص األ

 أهم شيء هو أن تعرف من أنت وما لك في المسيح. إعرف وتكلم أنك مبارك.

 إن كنت تعاني من مرض إعرف عن الشفاء اإللهي وال تدخل نفسك في دوامة اللعنات.

 )أنصح بأن تقرأ كتاب "سلطان المؤمن" في صفحة كتب على الموقع(

 خالصة :
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 على المؤمن :تأتي اللعنات 

 )معرفة خطأ(.   . حينما يؤمن بأنها ستأتي بسبب تعليم خطأ عن اللعنات1   

 )نقص المعرفة(.  . حينما ال يعرف ما فعله المسيح2   

 . حينما ال يطبق المعرفة الصحيحة وعدم ممارسته لسلطانه.3   

 كيف أغلق باب أبليس ؟

 ما ال تعطي ألبليس مكان :به  32 – 21  : 4هذا بطريقتين ذكروا في أفسس 

أ. تجديد الذهن بالمعرفة الكتابية: )تبديل طريقة التفكير الغير كتابية بتعليم كتابي صحيح( وهذا بأن تقرأ كلمة اهلل 

بروح الحكمة واإلعالن. وقراءة تعاليم سليمة مثل المواضيع التي على موقعنا ألنه يشمل تعاليم من جهة الصحة 

 يحة... فتعرف ما هو الذي لك في المسيح من حقوق وبهذا تجعل لنفسك طريقة تفكير كتابية.والمال والصالة الصح

   ب. صلب الجسد: بأن تقول ال للجسد , هذا يصير سهال بعد تجديد الذهن.

 هناك من يسأل : أذا كنت أنا المسبب لدخول أبليس في حياتي, فأنا ال أستطيع وال يستطيع أحد أن يغلق الباب, ألن ال

 يوجد أحد بال خطيئة ؟

الحل هو أنك تكون سريع التوبة عن أي خطيئة يلومك عليها ضميرك. ال تؤجل بل تب في الحال. لتكن رقيق القلب أي 

 ذات ضمير حساس. هذا يجعلك دائما في ظل العلي.

بعدك عن اهلل. أنت بر ال أقصد التوبة بال سبب األحتياطية, ال هذه خطر ألنها تجعلك مذنب أمام نفسك طوال الوقت فست

 اهلل وبال لوم امام اهلل. حتى ولو أخطأت. عليك أن تفهم البر.

 لماذا نصلي في حين أن اهلل يعلم ما أريده لماذا ال يفعله لنا دون الصالة؟ -

 اهلل لن يفعل شيء دون أذنك له ألنك أنت سيد األرض لذا هو ينتظر منك بأن تسمح له بأن يتدخل في األمر.

 ا ال يوقف اهلل الشر من األرض؟لماذ -

 ألن أبليس )وليس اهلل( هو رئيس هذا العالم والعالم وضع في يد أبليس.

ولكن ألن األرض أعطيت لبني أدم لذا فنحن )وليس اهلل( من نسمح هلل بأن يتدخل بصلواتنا وكلماتنا المنطوقة. لذلك أنت 

 نور العالم.

 جذر التشفع. ولكن كيف ؟ أنت من سيسمح بدخول اهلل على األرض وهذا
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( َوِإْذ َلْم َيِجْد 16) 16:  59حتى ال تفسد األرض أشعياء   ليتشفع )أي ليدخل اهلل على األرض(  اهلل كان يبحث عن أنسان

 ِإْنَسانًا َيْنَتِصُر ِلْلَحقَِّ, َوَأْدَهَشُه َأْن اَل َيَرى َشِفيعًا.

 وهذا حدث في يسوع. 

( َوَلْيَس ِمْن َحَكٍم 33) 33:  9ليتشفع )أي ليسمح بدخول اهلل( ويصل بينه وبين اهلل أيوب واألنسان كان يبحث عن أنسان 

 َبْيَنَنا َيَضُع َيَدُه َعَلى ِكَلْيَنا.

 وهذا حدث في يسوع. 

 ولكن هذا حدث في يسوع الذي كان يتحتم أن يتوفر فيه هذه الشروط لكي يقوم بدوره بنجاح وبطريقة رسمية :

 .. أبن اهلل 1

 . أن يكون في جسد .2

 . أن يكون على األرض .3

 ولكن يسوع األن في السماء عن يمين األب وليس في األرض.

 لذا لكي ال تتوقف عملية التشفع األن بتتم عن طريقك أنت هل تعلم أن كل هذه الشروط األن :

 . 12:  1. أنت أبن اهلل . يوحنا 1

 . أنت في جسد األن .2

 ن .. أنت على األرض األ3

نعم يسوع حي في كل حين ليشفع من أجلك عن يمين األب ولكن هذا ال يتم أال عن طريق جسده الذي على األرض 

 وأنت عضو في جسده. لذا فائدة الصالة بألسنة ألنك تصلي ما ال تعرفه بذهنك وتصلي بطريقة دقيقة وبالتفصيل .

دََُّنا ِباْلَعْوِن ِلَنْقَهَر َضْعَفَنا )ضعفنا في األية هو عدم معرفتنا ما يجب أن (َوَكذِلَك الرَُّوُح َأْيضًا ُيِم26) 27 - 26:  8رومية 

دَِّي الشَََّفاَعَة َعنََّا ِبَأنََّاٍت َتُفوُق نقوله في الصالة(. َفِإنَََّنا اَل َنْعَلُم َما َيِجُب َأْن ُنَصلََِّي أَلْجِلِه َكَما َيِليُق, َوَلِكنََّ الرَُّوَح َنْفَسُه ُيَؤ

(َعَلى َأنََّ َفاِحَص اْلُقُلوِب َيْعَلُم َقْصَد الرَُّوِح, أَلنََّ الرَُّوَح َيْشَفُع 27ِبيَر)اليوناني هنا يقول ال يمكن أن تعبر عنها بلغتك( )التََّْع

 ِفي اْلِقدَِّيِسيَن ِبَما ُيَواِفُق اهلَل .

لى صالة خاطئة وأستجيبت ألنهم و ألنك ستأخذ ما تصليه فقط , سواء صحيحا أو خطأ . مثل : )شعب أسرائيل الذي ص 

لذلك عليك أن تصلي    هم من سمحوا وأرادوا بذلك . صلوا بأن يكون لهم ملكا في حين هذه ليست أرادة اهلل(

 بالمطلوب بطريقة صحيحة ودقيقة وهذا يتوفر في الصالة بالروح )بألسنة(. أقرأ عنها في الموقع.
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 ن تسقط عليك من نفسها بل أذهب أنت وخذها :أبدأ بأخذ ما لك في المسيح, ألن البركات ل 

( َتَباَرَك اهلُل , َأُبو 3) 3:  1أنت مبارك بكل بركة روحية في عالم الروح يخدمها لك الروح القدس )هذا اليوناني( أفسس 

 يََِّة.َربََِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح الََِّذي َباَرَكَنا ِبُكلَِّ َبَرَكٍة ُروِحيٍََّة ِفي اأَلَماِكِن السَََّماِو

 في العهد القديم,  الحظ أن األية بالماضي "باركك" هذا بالضبط ما حدث مع شعب اهلل

 الماضي((َوِحيَن َأْرَسَلُكُم الرََّبَُّ ِمْن َقاَدَش َبْرِنيَع َوَأَمَر: اْصَعُدواِ الْمِتاَلِك اأَلْرِض الََِّتي َوَهْبُتَها َلُكْم )ب23) 23:  9تثنية 

لكتاب " لتصير بركات أبراهيم علينا نحن المؤمنين األن." فهي من حقنا األن. فأنت مبارك بها بما أن الرب يقول في ا

 )بالماضي( أنها موجودة في عالم الروح األن. يسوع أشتراها لك.

أنت من هو عليك أستدعائها )البركات( من عالم الروح )السماويات( لعالم العيان )المادي( بأيمانك. ولن يفعل اهلل هذا 

 لك ألنها تحتاج للسان أنسان على األرض. أي كلماتك أنت.

هذا يذكرني ببخار الماء الذي يحيط بك في الهواء األن, ولن يظهر لعالم العيان اال بتدخل منك, بأن تحضر سطح بارد, 

 فيتكثف هذا البخار الذي كان موجود طوال الوقت )في الماضي( .

ية في العهد القديم كانت رائعة أليس كذلك؟؟!! هي من حقك األن ألنك هل ترى البركات الروحية والنفسية الجسد

 6:  8وارث لبركات أبراهيم, بل أنت األن في عهد أفضل, بوعود أفضل عبرانين 

اذن أذا كان العهد القديم رائع فهذا أروع أذا كان العهد القديم فيه شفاء وأزدهار وحماية فهذا العهد الجديد به 

 ماية أكثر .شفاء وأزدهار وح

والذي يضمن لك تحقيق وعود هذا العهد هو يسوع ألنها كلفته حياته فأن دمه يغلف ويضمن كل الوعود التي في 

 كتاب هذا العهد.

 كمن يقول باللغة العامية "بحياتي سأفعل ذلك ... برقبتي سأفعل ذلك" .

 عام. 2000قبل ألنه فعلها بحياته منذ هكذا يسوع ولكنه حقا بحياته فعلها والحقيقة سوف لن يفعلها في المست

هذه األية هي الينا هنا على األرض   مالم تراه عين ما لم تسمع به أذن ما لم يخطر على بال ما أعده اهلل للذين يحبونه

 ألنك  وليس عن السماء. هذا ما يقوله الكتاب

 21 - 20: 1ق كل مملكة الظلمة أفسس أنت األن في السماء جالس )بالماضي( عن يمين األب في السماوات عاليا فو

 وأنت هنا في األرض لذا أنت هو الموصل للسماء واألرض. 6:  2و أفسس 

الرب يسوع رأسنا في السماء ونحن جسده على األرض. فنحن نعيش حسب قوانين ومباديء وأمدادات السماء ونحن 

 على األرض.
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لهذا السبب   ن جسد ال يمكن أن يعمل اهلل شيء على األرض.الرب يحتاج الى جسد ليصل لألرض ويعمل فيها. ألنه بدو

 هيأت لي جسدا عن الرب يسوع. ألن من غيره لما تمكن يسوع أن يفعل كل ذلك لنا. 5:  10يقول الكتاب في عبرانين 

 وهذا هو جسد المؤمن, هذا هو جسدك أنت. 

 أيضا أبليس ال يقدر أن يعمل على األرض بدون جسد.

هلل يوميا كذبيحة حية وأعلن بفمك أنا)الكائن الروحي( اليوم أسيطر على جسدي)السكن الذي أسكن لذلك قدم جسدك 

 فيه( وأستخدمه كألة للبر اليوم.

 أرفض بأن تعيش بأقل من ما فعله يسوع لك. لماذا ال تستمتع بالميراث الذي لك في يسوع؟؟!!

يطر على مواقفك وظروفك وليست هي المسيطرة بعد كل هذا ستجد أنك لست متعب في هذه األرض بل غالب ومس

 عليك.

 أن سألت ملكا أن يترك ملكه الذي هو يسود عليه فستجده يرفض. أليس هذا صحيح؟

في المسيح ستجد نفسك ال تعاني من   هكذا أنت المؤمن )المؤمن = من يعيش باأليمان وليس أسما( عندما تأخذ ما لك

ئما تغلبها بيسوع, بل ستجد أن أبليس هو من يعاني منك. وبدال من أنك تهرب الهزيمة أمام ظروفك ومشاكلك ألنك دا

 وأنت نور وتسلك بنور الكلمة والنور يؤثر على الظلمة وليس العكس.  منه سيهرب هو منك ألنه ظلمة

ض وستجد أن السبب الذي يجعلك تريد أن تذهب للسماء هو شوقك لترى الرب وليس بسبب أنك هاربا من هذه األر 

 بل هي أرض األنتصار واألرتفاع فقط بيسوع.  -كما يعلم الكثيرين أنها أرض الشقاء والعناء  -ومن العناء 

السبب الذي يجعلك تريد أن تذهب للسماء هو شوقك لترى الرب وليس بسبب أنك هاربا من هذه األرض. ألنك منتصرا 

ذي أفتداك له كل المجد . قم وأمتلك األرض التي هنا على األرض وتملك في هذه الحياة كملك بيسوع الممسوح ال

 أعطاها لك األب. ال تنتظر لحظة.

 كيف تأخذ ما لك؟ هذا باأليمان.
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 سماحية اهلل

فمعنى    موضوع السماح الذي إستند عليه الكثيرون بأن "اهلل سمح" وهم يعنون "أن اهلل فعلها" في بطن كلماتهم.

كان بيده أن يوقفها أو يمنعها. أي يقصدون أنه أراد وهم ال يريدون أن يقولونها  أنه سمح تحوي بطريقة مباشرة أنه

 لئال يقول لهم أحدهم اهلل ال يجرب بالشرور.  مباشرة

 سأشرح موضوع السماحية بهذا المثل : تخيل أن أحد أصقائك ذهب لزيارتك وأدخلته داخل بيتك, وقمت بإستضافته.

جدته شخص عدو لضيفك , وهو أتي ويطلب منك أن تخرجه )أي تخرج ضيفك وفجأة قرع أحدهم الباب وفتحت وو

 وتسلمه له( ليقتله.

 ماذا ستفعل؟ الضيف في حمايتك اآلن. لن تسمح له بل ستمنعه بكل قوتك.

 و أثناء منعك له قام الضيف بالخروج له وخرج ليسلم نفسه لذلك العدو وخرج خارج حدود منزلك.

كذلك ؟ فهو خرج بنفسه من حمايتك وأنت فعلت ما في وسعك ومنعت العدو ولكن  اآلن الضيف يريد ذلك أليس

 ضيفك الذي أراد ذلك خرج بنفسك.

 ماذا ستفعل؟ لن تفعل شيء فلن يحق لك أن تدخل في إرادة ضيفك, فهو من إختار ذلك. 

 ولكنك تقول له أدخل في منزلي و أنا ساحميك. ولكنه ال يفعل ذلك.

 حمايته من فوقك ويتركك عاري إلبليس. بل أنت من تخرج من تحت حمايته.هكذا اهلل ال ينزع 

 فهو يسمح ألنك أنت سمحت...فاهلل يسمح ألنك أنت سمحت.

ِفي  لَّ...َفُكلُّ َما َتْرِبُطُه َعَلى اأَلْرِض, َيُكوُن َقْد ُرِبَط ِفي السََّماِء؛ َوَما َتُحلُُّه َعَلى اأَلْرِض, َيُكوُن َقْد حُ   19:  16متى 

 السََّماِء!

أنظر تسلسل اآلية : ما تحلونه )اليوناني ما تسمحون به( على األرض يكون مسموحا به في السماء و ما تربطونه 

 )اليوناني ما ترفضونه ( على األرض يكون مرفوضا في السماء.

 أي القرار في يدك وليس في يد اهلل.

اهلل بسبب عدم معرفة ما لك في المسيح. نعم أو المعرفة  نعم لن تحب المرض مباشرة. ولكنك قد تخرج من حماية

 الخطأ بأن اهلل يريد لك الشفاء وطول العمر.

كثيرون يجادلون ويقولون لكن اهلل كان يمكنه أن يوقف ذلك... اهلل قادر على كل شيء لماذا لم يفعل شيء حتى ولو 

 أنا ال أعرف ما لي في المسيح..."
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 دائما أجيب هؤالء كاألتي :

 في نفس المثل الذي ذكرته باألعلى, لو كنت ضيفك وخرجت بنفسي من منزلك بإرادتي ألواجه هذا العدو, وقد أذاني.

 هل أنت سمحت بدخول العدو ألذيتي أم أنت سمحت بخروجي ألنني أنا أردت ذلك ؟؟؟؟ 

 وليس أنت. وأنت ألنك تحترمني لن تمنعني من الخروج. قرار الخروج من حمايتك هذا كان سببه أنا

 أي لو بقيت أنا في داخل منزلك لكنت تمتعت براحة وكان هذا العدو لن يمسني ألنك ستحميني ولن تقصر في دورك. 

 إذا اهلل يسمح بعد سماحنا نحن وليس العكس أي أن األمر متوقف علينا.

 اهلل.لننظر ألكثر اآليات وضوحا وعلنية وهي أخبار سارة لك ألن األمر في يدك وليس في يد 

عندما قال الرب وصاياه لموسى ليقولها لشعب إسرائيل, وقف موسى بعدها وقالها للشعب وبعد ذلك في نفس اليوم 

 : 20 - 19,  15 - 11:  30قال شيء هام وهو ما أريد أن أوضحه تثنية 

(َفِهَي َلْيَسْت ِفي السََّماِء َحتَّى 12ْم َواَل َبِعيَدَة اْلَمَناِل )(ِإنَّ َما ُأوِصيُكْم ِبِه اْلَيْوَم ِمْن َوَصاَيا َلْيَسْت ُمَتَعذَِّرًة َعَلْيُك11) 

(َواَل ِهَي ِفي َما َوَراَء اْلَبْحِر َحتَّى 13َتُقوُلوا: َمْن َيْصَعُد أَلْجِلَنا ِإَلى السََّماِء ِلَيْأِتَي َلَنا ِبَها َوَيْتُلَوَها َعَلْيَنا َفَنْعَمَل ِبَها )

(َبِل اْلَكِلَمُة َقِريَبٌة ِمْنُكْم ِجّدًا, ِفي َأْفَواِهُكْم 14َيْعُبُر اْلَبْحَر أَلْجِلَنا َوَيْأِتيَنا ِبَها َوَيْتُلَوَها َعَلْيَنا َفَنْعَمَل ِبَها ) َتَتَساَءُلوا: َمْن

 َياَة َواْلَخْيَر, َواْلَمْوَت َوالشَّرَّ ....(اْنُظُروا: َها َأَنا َقْد َوَضْعُت َأَماَمُكُم اْلَيْوَم اْلَح15َوُقُلوِبُكْم ِلَتْعَمُلوا ِبَها. )

َواللَّْعَنَة. َفاْخَتاُروا اْلَحَياَة  (َها َأَنا ُأْشِهُد َعَلْيُكُم اْلَيْوَم السََّماَء َواأَلْرَض. َقْد َوَضْعُت َأَماَمُكُم اْلَحَياَة َواْلَمْوَت, اْلَبَرَكَة19)

يُل ْذ ُتِحبُّوَن الرَّبَّ ِإَلَهُكْم َوُتِطيُعوَن َصْوَتُه َوَتَتَمسَُّكوَن ِبِه, أَلنَُّه ُهَو َحَياُتُكْم, َوُهَو الَِّذي ُيِط(إِ 20ِلَتْحَيْوا َأْنُتْم َوَنْسُلُكْم )

 .«َأيَّاَمُكْم ِلَتْسَتْوِطُنوا اأَلْرَض الَِّتي َحَلَف الرَّبُّ َأْن ُيْعِطَيَها آلَباِئُكْم ِإْبَراِهيَم َوِإْسحَق َوَيْعُقوَب

 ما هذا ؟ هنا يقول أن األمر في يدك وليس في يد اهلل!!

ويقول "ها أنا قد وضعت أمامك الحياة )بأن تحيا بالكلمة وترى نتائج في حياتك( وكذلك وضعت أمامك الموت )أي لو 

 لم تعيش الكلمة ستجعل إبليس يدخل(.

 ا إختاروا أنتم؟وهنا السؤال: لو كان اإلختيار في يد اهلل لما كان من األساس قال لن

بل وأرشدنا ما نختاره وهو الحياة. إذا فهو يريدها لنا ولكن اإلختيار هو في يدنا   و ليس فقط ترك فرصة اإلختيار لنا, 

 نحن البشر.

 ال تلقي المسؤلية على اهلل فاألمر في يدك. ويقول الكتاب أن وصاياه ليست صعبة أي األمر سهل.

 من يسمح بالتجربة هو اإلنسان نفسه :ستجد  17 - 13:  1أنظر ليعقوب 
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َذِلَك أَلنَّ اهلَل اَل ُيْمِكُن َأْن ُيَجرَِّبُه الشَّرُّ, َوُهَو اَل ُيَجرُِّب ِبِه َأَحدًا « ِإنَّ اهلَل ُيَجرُِّبِني!»(َوِإَذا َتَعرََّض َأَحٌد ِلَتْجِرَبٍة َما, َفاَل َيُقْل: 13) 

(َفِإَذا َما َحِبَلِت الشَّْهَوُة َوَلَدِت اْلَخِطيَئَة. 15ي التَّْجِرَبِة ِحيَن َيْنَدِفُع َمْخُدوعًا َوَراَء َشْهَوِتِه. )(َوَلِكنَّ اإِلْنَساَن َيْسُقُط ِف14)

ٍة َوِهَبٍة َكاِمَلٍة ِإنََّما َتْنِزُل (ِإنَّ ُكلَّ َعِطيٍَّة َصاِلَح17(َفَيا ِإْخَوِتي اأَلِحبَّاَء, اَل َتِضلُّوا )16َوَمَتى َنَضَجِت اْلَخِطيَئُة, َأْنَتَجِت اْلَمْوَت )

 ِمْن َفْوُق, ِمْن َلُدْن َأِبي اأَلْنَواِر الَِّذي َلْيَس ِفيِه َتَحوٌُّل, َواَل ِظلٌّ أَلنَُّه اَل َيُدورُ 

 هل تعلم أنك ال تصلي بطريقة صحيحة عندما تصلي وتقول " يارب ال تسمح بكذا وكذا..."

يك معرفة سليمة عن اهلل لكان الروح القدس قال لك : " أنت من تسمح أيها اإلنسان ألنك لو حساس للروح القدس ولد

وليس انا. األمر في يدك... أنت من ينجذب وراء حواسه فتسقط وتجرب من يد إبليس ألن كل عطية صالحة هي من 

 ن لذلك"ولكن العطايا السيئة ليست مني... قف أنت في وجه إبليس وإنتهره ألنه لديك السلطا  اهلل

لذلك ألنك   بدال من أن تصلي كذلك صلي بطريقة صحيحة وقل : " يارب أعرف أنك ال تريد هذا المرض أو المصيبة

تريدني أن أحتمي فيك حتى تتمكن من حمايتي هاأنا أحتمي في سترك الذي ال يمكن إختراقه أنا أرفض إبليس من 

يس يأخذ شيء مني ألنك أنقذتني من سلطان إبليس فهو ليس له شيء حياتي في األمر الفالني... أنا ال أوافق على أن إبل

 في وليس له ظلف في بل أنا أعطيت سلطان ضده وأنا أعظم من منتصر هللويا"

وإبدأ بإعالن كلمة اهلل بفمك : أنا بجالدات يسوع شفيت أنا ال أسمح بوجود هذا المرض ... أو العجز المادي في حياتي... 

نا غني بإسم يسوع ألن يسوع إفتقر لكي أغتني أنا بفقره... هللويا . إبليس انا أقف ضدك اآلن إنزع أنا صحيح ومشفي وأ

 يدك عن جسدي و عن أموالي وعن عائلتي.

وستجد الطريقة هي أن تسكن في ستر  91هذه الطريقة التي يقولها اهلل والتي بها تحتمي في ستره : إقرأ مزمور 

 3 - 1:  91يارب ملجأي حصني وإلهي الذي أثق فيه وأعتمد عليه" مز  العلي هي أن تقول بفمك " أنت

 لو كان اهلل يريد شيء لماذا إذا نصلي؟؟؟!!!! إذا كان اهلل يريد شيء إذا لماذا تصلي؟؟؟

في الواقع اهلل ينتظرك أن تصلي ألنه سيفعل ما تريده أنت. وعالم الروح ومملكة اهلل تعمل بالكلمات لذلك فأنت تعيش 

 لموت والحياة في يد اللسان. 18:  21حماية التي لك بلسانك. أمثال ال

 الخالصة

ال تسمح بإبليس في حياتك ألن األمر في يدك,وال تنتظر وال تصلي هلل أن ال يسمح بل أنت ال تسمح. وثق أن اهلل يحميك 

شيء ويأخذه فهو إله رائع  وال يلعب بحمايتك وال يقصر في دوره فقط إعمل دورك. فهو ليس إنسانا أو طفال يعطي

 جدا. وستجد أنك تشكره ألنه رائع بعد أنك إكتشفت أنه ال يفرط فيك أبدا بل هو يريد أن يحميك.

 هذا يعني أنه يريدك أن تتحاشى ذلك. 1على األقل كونه يقول لك لماذا تجرب في يعقوب 

ي طمأنينة بأنك محمي من الكوارث كون الكتاب يقول ال تعطي إلبليس مكانا فهذا ممكنا ويمكنك أن تسلك ف

 والحوادث.
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 10:  10يسوع نفى أنه يسرق ويذبح ويهلك , بل هو أتى ليعطينا حياة ولنستمتع بهذه الحياة...يوحنا 

كثيرون أعاقوا شفائهم بسبب عدم معرفتهم أن األمر متوقف عليهم وينتظرون اهلل في حين أن اهلل هو الذي 

ين اهلل مثل الخاطيء الذي ينتظر اهلل أن يغيره في حين أن اهلل ينتظر دعوت ينتظرهم فيقضون حياتهم منتظر

 الخاطيء ليدخل حياته.

اهلل ليس إله غير معروف, بل هو واضح ويمكنك أن تعرف من هو, ألنه ترك كلمته وروحه القدوس لك هنا على 

 ساعدة الروح القدس.األرض لتعرفه بطريقة صحيحة. فال تخمن شيء عنه بل إذهب للكلمة فتعرفه بم
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 أيوب...لماذا حدثت كارثة أيوب

 الكثير ال يفهمون ما حدث أليوب ويبدأو في تخمين ما حدث له.

 أحدهم يقول أن اهلل هو الذي جربه واألخر يقول أنه بسماح من الرب واألخر يقول البر الذاتي..... 

 ت البشر حتى وأن كانوا علماء في الكتاب المقدس.لكن لنرى كلمة اهلل حيث عندها يقف كل تخمينا

لألخر , لذا من يقرأ الكتاب بروح األعالن سيجد أن  - 15:  28ما حدث أليوب هو عبارة عن تطبيق لكل اللعنات في تثنية 

أي لم يحفظ وصايا الرب فاتت هذه  15:  28هذه اللعنات عندما تصيب شخص ما تعني أنه فعل ما جاء في تثنية 

 لعنات عليه.ال

 قبل ذلك يجب أن نفهم القوانين األلهية من ناحية التجربة وهذ موجود في هذه المقالة :

 التجربة واإلمتحان

 وبعد قرائتك هيا لنذهب ونرى أيوب في ضوء ذلك :

 لقد فتح أيوب ثغرة في حياته بسبب خوفه وعدم أيمانه بأن اهلل ال يحميه فأدى ذلك بدخول أبليس .

 ( أَلنَُّه َقْد َغِشَيِني َما ُكْنُت َأْخَشاُه, َوَداَهَمِني َما ُكْنُت َأْرَتِعُب ِمْنه25) 25:  3أيوب 

فكان يرى أيوب أوالده يلفون حوله و الغنى والممتلكات التي كان يمتلكها , كان يأتي إبليس إلى ذهنه  بسهم 

عائلتك ... اهلل الذي تعبده نعم أعطاها لك مستغال عدم معرفته باهلل ويقول له " ستضيع هذه الممتلكات وستضيع 

 ولكنه يمكنه أن يأخذها منك ثانية... "

وعندما تاب أيوب وقال علمت أنك تستطيع كل شيء )وتوبته تدل على أنه لم يكن يؤمن بأن اهلل يستطيع كل شيء( 

تطيع إبليس ان يفعل شيء ثانيا وبتوبته هذه أغلق الباب في وجه إبليس ورد الرب اليه أضعاف ما كان يمتلكه . ولم يس

 معه ألنه عرف اهلل.

 وأريد أن أوضح أن اهلل لم يأذن ألبليس بأن يصيب أيوب بل قال له "هوذا في يدك"

في العبري: أي هو طبيعي في يدك ألنه خرج من حمايتي بسبب خوفه. ولم يستطع الرب حماية أيوب ألنه لم يكن في 

 متناول يد الرب بل في يد أبليس.

ألنه حينئذ  91ان الرب سينجي أيوب لو كان جاعل الرب ترسا له وساكن )وليس زائر( في بيت الرب كما يقول مزمور ك

 ال تدنو )تقترب( ضربة من خيمة أيوب.

الرب ال يلعب بحمايتنا فهو ال يسلمنا لمضايقينا أبدا. لو كان اهلل نزع حمايته من أيوب فهو ال يفعل ما يقوله في 

 نه يحمينا عندما ننزل تحت ترسه وحمايته.بأ 91مزمور 
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 موضوع السماح الذي إستند عليه الكثيرون بأن اهلل سمح وهم يعنون أنه فعلها في بطن كلماتهم.

  

 سأشرح موضوع السماحية بهذا المثل : تخيل أن أحد أصدقائك ذهب لزيارتك وأدخلته داخل بيتك, وقمت بإستضافته.

ووجدته شخص عدو لضيفك , وهو أتي ويطلب منك أن تخرجه )أي تخرج ضيفك  وفجأة قرع أحدهم الباب وفتحت

 وتسلمه له( ليقتله.

 ماذا ستفعل؟ الضيف في حمايتك اآلن. لن تسمح له بل ستمنعه بكل قوتك.

 و أثناء منعك له قام الضيف بالخروج له وخرج ليسلم نفسه لذلك العدو وخرج خارج حدود منزلك.

ليس كذلك ؟ فهو خرج بنفسه من حمايتك وأنت فعلت ما في وسعك ومنعت العدو ولكن اآلن الضيف يريد ذلك أ

 ضيفك الذي أراد ذلك خرج بنفسك.

 ماذا ستفعل؟ لن تفعل شيء فلن يحق لك أن تدخل في إرادة ضيفك, فهو من إختار ذلك. 

 ولكنك تقول له أدخل في منزلي و أنا ساحميك. ولكنه ال يفعل ذلك.

 زع حمايته من فوقك ويتركك عاري إلبليس. بل أنت من تخرج من تحت حمايته.هكذا اهلل ال ين

 فهو يسمح ألنك أنت سمحت.

أنظر تسلسل اآلية : ما تحلونه )اليوناني ما تسمحون به( على األرض يكون مسموحا به في السماء و ما تربطونه 

 )اليوناني ما ترفضونه ( على األرض يكون مرفوضا في السماء.

 ار في يدك وليس في يد اهلل.أي القر

 إضغط هنا لقراءة مقالة عن هل اهلل يسمح بالمشاكل ؟

 كيف اهلل عالج ما حدث أليوب ؟

كلم الرب أيوب من الطبيعة ليجدد ذهنه ألنه لم يكن هناك كتاب مقدس في ذلك الوقت لذلك كلمه اهلل من خالل ما 

 ت موجود قبلها.يراه في الطبيعة. ويقول له هل ترى هذه المياه هل كن

وقال له اهلل: " أتثق في الثور الذي تترك له امالكك و ال تثق بي أنا أترى حماقة النعامة التي ال تحمي أطفالها أنا لست 

 كذلك أنا أستطيع أن أحميك"

(َأَتِثُق ِبَعْوَدِتِه َحاِماًل ِإَلْيَك ِحْنَطَتَك 12َماِلَك )(َأَتتَِّكُل َعَلْيِه ِلُقوَِّتِه اْلَعِظيَمِة, َوُتَكلُِّفُه اْلِقَياَم ِبَأْع11: ) 17 - 11:  39أيوب 

(َفِهَي َتْتُرُك 14(ُيَرْفِرُف َجَناَحا النََّعاَمِة ِبِغْبَطٍة, َوَلِكْن َأُهَما َجَناَحاِن َمْكُسوَّاِن ِبِريِش اْلَمَحبَِّة )13ِلُيَكوَِّمَها ِفي َبْيَدِرَك؟ )
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(َوَتْنَسى َأنَّ اْلَقَدَم َقْد َتَطُأ َعَلْيِه, َوَأنَّ َبْعَض اْلَحَيَواَناِت اْلَكاِسَرِة َقْد ُتَحطُِّمُه 15َفَأ ِبالتَُّراِب )َبْيَضَها َعَلى اأَلْرِض ِلَيْد

 َقْد َأْنَساَها اْلِحْكَمَة, َوَلْم (أَلنَّ اهلَل17(ِإنََّها ُتَعاِمُل ِصَغاَرَها ِبَقْسَوٍة َكَأنََّها َلْيَسْت َلَها, َغْيَر آِسَفٍة َعَلى َضَياِع َتَعِبَها )16)

 َيْمَنْحَها َنِصيبًا ِمَن اْلَفْهِم .

وليس هذا فقط بل ومن توبة أيوب سنكتشف أيضا ماذا كان ينقص أيوب وهو عدم المعرفة بأن اهلل يستطيع كل 

 شيء.

 2 - 1:  42والدليل عندما تاب أيوب قال في أيوب 

 َقْد علمت َأنََّك َتْسَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍء َواَل َيَتَعذَُّر َعَلْيَك َأْمٌر.(»2)(َفَقاَل َأيُّوُب ِللرَّبِّ: 1)

بمعنى أخر يقول أيوب "لم أكن أعرف أنك تستطيع كل شيء". كنت أعلم بعض المعرفة وهي أنك تعطيني غنى 

 رفتهفصرت غنيا و أن تعطيني نسل فنلت نسل ولكنني لم أكن أعلم أنك تستطيع أن تحميني فهذا ع

 قد يقول أحدهم " إذا قد تعلم الدرس بسبب ما حدث له "

وسأجيبه : كان بين يديه أن يعرف ذلك فقط لو سعى لمعرفة اهلل أكثر, ولكنه نعم عرف ذلك بعد أن خسر الكثير.... 

 ثمن غالي كان أيوب في غنى عنه لو بحث عن اهلل قبل حدوث ذلك كله.

 وث المشكلة ولكنه عرف ذلك حينما كلمه اهلل وجدد ذهنه.والدليل أنه لم يعرف اهلل في وقت حد

إذا فالفضل يرجع هلل وليس للمشكلة. ولو كان عرف ذلك قبال لكان واجه الخوف الذي جاءه من إبليس و قاومه ألنه 

 يعرف إلهه الذي يحميه.

 ولكن إبليس إستغل عدم المعرفة ودخل منها في حياته.

 ع األذن سمعت عنك " إذا فكان سطحي في معرفته.الحظ أن أيوب قال شيء هام " بسم

واإليمان يأتي بالسمع فقد سمع أيوب معلومات قليلة عن اهلل وحصل منها على نتائج رائعة فصار غنيا ولكنه لم يعرف 

 أن اهلل يحمي ما يعطيه. فقال " أما اآلن فقد رأتك عيناي " .

 ليس هذا يعني أنه يعرف اهلل.المؤمن التقي : هو من يحب اهلل ويتقرب له , ولكنه 

 التقوى هي : إظهار محبة هلل أمام الناس.

 نعم أيوب كان تقي ولكن إبليس دخل من عدم معرفته.

هلك )العبري تحطم , طحن ( من عدم المعرفة. وهذا تراه في حياة المؤمنون الذين ال يعرفون ما لهم  4:  4هوشع 

 في المسيح.



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 398 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 في قوله :  " الرب أعطى والرب أخذ .... يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان " عدم المعرفة تظهر في كالم أيوب

 هذا كالم ينم عن عدم معرفة أو األدق معرفة خطأ في أيوب من جهة اهلل.

 ولألسف أجد خدام ومؤمنين يقتبسون هذه األيات ويقولونها. ولذلك سأجيب عن ذلك :

ن اهلل فسرده )قصه علينا( الروح لنعرف ماذا حدث, ولكن في حد أوال  سرد الحدث )أي سرد القصة( هو الموحى به م

ذات الكالم الذي قاله أيوب ليس موحى به من اهلل. مثل عندما قص الكتاب المقدس علينا قصة زنى داود , هل كان 

فيها ليس  داود منقاد بروح اهلل ؟ بالطبع ال. ولكن سرد الحدث هو الموحى به من اهلل أي القصة صادقة ولكن ما حدث

 هلل أي دور. فهو يسردها لنا لنتعلم من أين يدخل إبليس.

قال أيوب هذا الكالم قبل أن يجدد اهلل ذهنه ونفس أيوب قال بعد أن عرف الحقيقة أنه تكلم من جهل عندما تاب.... 

 اِكي.َحّقًا َقْد َنَطْقُت ِبُأُموٍر َلْم َأْفَهْمَها, ِبَعَجاِئَب َتُفوُق ِإْدَر  3:   42أيوب 

ثانيا  لو كان اهلل كذلك يجرح ويعصب في آن واحد )أو يمرض ويشفي في آن واحد(  فهذا يعني أن اهلل ذو رأيين أي 

 8:  1عكس ما يقوله روح اهلل نفسه في يعقوب 

 (َفِعْنَدَما َيُكوُن اإِلْنَساُن ِبَرْأَيْيِن, اَل َيْثُبُت َعَلى َقَراٍر ِفي َجِميِع ُأُموِرِه.8)

ليس اهلل. فهو واحد من اإلثنين إما أن يشفي أو أن يمرض فهو ال يستطيع أن يفعل خطيئة بأن يفعل شيئين ضد هذا 

 بعضهم.

وبالطبع أي شخص حتى ولو سطحى في معرفته سينظر إلى اهلل الظاهر في الجسد أي يسوع ويكتشف أن يسوع كان 

ض عندما صعد للسماء فهو هو )أي كما هو( في يشفي فقط , ولم يمرض أحدا, وهو لن يغير رأيه من جهة المر

 األمس واليوم وغدا.

 اهلل يشفي فقط. وال يشفي ويمرض في نفس الوقت. 

 إذا ما قاله أيوب, قد قاله عن جهل وهو غير صحيح.

 1:  38وهذا رأي  اهلل عنه فقال اهلل في أيوب  

 ْن َذا الَِّذي ُيْظِلُم اْلَقَضاَء ِبَكاَلٍم ُمَجرٍَّد ِمَن اْلَمْعِرَفِة؟َم(»2(ُثمَّ َقاَل الرَّبُّ أَليُّوَب ِمَن اْلَعاِصَفِة: )1) 

 3:  42وهذا رأي أيوب عن نفسه  أيوب 

 ُفوُق ِإْدَراِكي.َمْن َذا الَِّذي ُيْخِفي اْلَمُشوَرَة ِمْن َغْيِر َمْعِرَفٍة؟ َحّقًا َقْد َنَطْقُت ِبُأُموٍر َلْم َأْفَهْمَها, ِبَعَجاِئَب َت

 ا فاهلل يعطي فقط  وال يأخذ ما يعطيهإذ
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 واهلل يشفي فقط وال يمرض

 واهلل يعصب فقط وال يسحق أبدا. هذا هو اهلل.

فهو ليس غير معروف بل هو واضح ويمكنك أن تعرف من هو ألنه ترك كلمته وروحه القدوس لك هنا على األرض 

 لتعرفه بطريقة صحيحة. فال تخمن.
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 جرح ويعصب اهلل ال يمرض ويشفي في نفس الوقتاهلل ال ي

كثير من المؤمنون يقتبسون آيات وهم ال يعلمون معناها وال حتى أين ذكرت وما يسبقها وما يليها فيسقطون في فخ 

 المعرفة الخطأ. وتجد أناس يتعلقون على هذه اآليات ليثبتون نظرياتهم وليست كلمة اهلل.

 عصب ... يسحق ويداه تشفيان ... والرب أعطى والرب أخذ ...إلخ.مثال هناك آيات تقول : يجرح وي

من الوهلة األولى قد تظن أن اهلل فعل ذلك ألنها آيات في الكتاب المقدس. ولكن عندما تقرأها بعناية وتدرسها 

ات ستجد أنها ليست كذلك. وسأشرح ذلك بعد قليل ولكن قبل ذلك أوجه نظرك إلى نقطتين هامتين في تفسير اآلي

 وهما :

. إن سرد الحدث )أي سرد القصة( هو الموحى به من اهلل, فسرده )قصه علينا( الروح لنعرف ماذا حدث, ولكن في حد 1

 ذات الكالم الذي قاله أيوب ليس موحى به من اهلل. 

سرد الحدث مثل عندما قص الكتاب المقدس علينا قصة زنى داود , هل كان داود منقاد بروح اهلل ؟ بالطبع ال. ولكن 

هو الموحى به من اهلل أي القصة صادقة ولكن ما حدث فيها ليس هلل أي دور ولم يقود الفاعل لقول ذلك. لكنه 

 يسردها لنا لنتعلم من أين يدخل إبليس.

 . اهلل ليس إله غامض غير معروف وهو ليس صعب الفهم, ولكنه له شخصية واضحة المالمح.2

 الرب... الرب ال يعرفه أحد سنعرفه في السماء..."ومن يخمن ويقول : " من عرف فكر 

َوَمْن ُيَعلُِّمُه؟ َوَأمَّا َنْحُن, َفَلَنا « َمْن َعَرَف ِفْكَر الرَّبِّ؟»َفِإنَُّه   16:  2كو  1سأترك بولس يرد عليه من الكتاب المقدس:  

 ِفْكُر اْلَمِسيِح!

ا ال يعرفون الرب, بل نحن ليس فقط نعرفه بل ونمتلك طريقة أي نحن في العهد الجديد لسنا تابعين لهؤالء الذين كانو

 تفكيره ألننا مولودون من اهلل مثل يسوع. هللويا.

إذا فاهلل ليس غير معروف بل هو واضح ويمكنك أن تعرف من هو ومشيئته وما يحبه وما يفعله...إلخ ألنه ترك كلمته  

. فال تخمن بل إدرس الكلمة. ويمكنك أن تعرف اهلل من وروحه القدوس لك هنا على األرض لتعرفه بطريقة صحيحة

 هنا على األرض فهو يريد ذلك. ال تنتظر أن تذهب للسماء لتعرفه.

 دعونا ندرس هذه اآليات بعناية من كلمة اهلل

لذا لندرسها علينا أن نعرف ماذا حدث   , 18:  5أليفاز التيماني )صديق أيوب( هو القائل هذه الكلمات في أيوب 

 الضبط في قصة أيوب. يمكنك أن تقرأ عن أيوب بإستفاضة في هذه المقالة:ب

 تفسير قصة أيــوب )اهلل لم يريد المصائب له, إكتشف كيف حدثت له هذه المصائب؟(
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 من توبة أيوب سنكتشف أيضا ماذا كان ينقص أيوب وهو عدم المعرفة بأن اهلل يستطيع كل شيء. 

 2 - 1:  42أيوب والدليل عندما تاب أيوب قال في 

 َقْد علمت َأنََّك َتْسَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍء َواَل َيَتَعذَُّر َعَلْيَك َأْمٌر.(»2(َفَقاَل َأيُّوُب ِللرَّبِّ: )1)

بمعنى أخر يقول " أنا لم أكن أعلم أنك تستطيع كل شيء. كنت أعلم بعض المعرفة وهي أنك تعطيني غنى فصرت 

 ولكنني لم أكن أعلم أنك تستطيع أن تحميني فهذا عرفته بعدما وضحته لي"غنيا و أن تعطيني نسل فنلت نسل 

 قد يقول أحدهم " إذا قد تعلم الدرس بسبب ما حدث له "

وسأجيبه : كان بين يديه أن يعرف ذلك فقط لو سعى لمعرفة اهلل أكثر, ولكنه نعم عرف ذلك بعد أن خسر الكثير.... 

 ث عن اهلل قبل حدوث ذلك كله.ثمن غالي كان أيوب في غنى عنه لو بح

 والدليل أنه لم يعرف اهلل في وقت حدوث المشكلة ولكنه عرف ذلك حينما كلمه اهلل وجدد ذهنه.

إذا فالفضل يرجع هلل وليس للمشكلة. ولو كان عرف ذلك قبال لكان واجه الخوف الذي جاءه من إبليس و قاومه ألنه 

 يعرف إلهه الذي يحميه.

 عدم المعرفة ودخل منها في حياته.ولكن إبليس إستغل 

 الحظ أن أيوب قال شيء هام " بسمع األذن سمعت عنك " إذا فكان سطحي في معرفته.

واإليمان يأتي بالسمع فقد سمع أيوب معلومات قليلة عن اهلل وحصل منها على نتائج رائعة فصار غنيا ولكنه لم يعرف 

 أتك عيناي " .أن اهلل يحمي ما يعطيه. فقال " أما اآلن فقد ر

 المؤمن التقي : هو من يحب اهلل ويتقرب له , ولكنه ليس هذا يعني أنه يعرف اهلل.

 التقوى هي : إظهار محبة هلل أمام الناس.

 نعم أيوب كان تقي ولكن إبليس دخل من عدم معرفته.

لذين ال يعرفون ما لهم هلك )العبري تحطم , طحن ( من عدم المعرفة. وهذا تراه في حياة المؤمنون ا 4:  4هوشع 

 في المسيح.

 " الرب أعطى والرب أخذ .... يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان "  عدم المعرفة تظهر في كالم أيوب في قوله :

 هذا كالم ينم عن عدم معرفة أو األدق معرفة خطأ في أيوب من جهة اهلل.

 ك سأجيب عن ذلك :ولألسف أجد خدام ومؤمنين يقتبسون هذه األيات ويقولونها. ولذل
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 ماقاله أيوب ليس منقادا فيه من الروح ولكن سرد الحدث هو الموحى به.  أوال

قال أيوب هذا الكالم قبل أن يجدد اهلل ذهنه ونفس أيوب قال بعد أن عرف الحقيقة أنه تكلم من جهل عندما تاب.... 

 ِبَعَجاِئَب َتُفوُق ِإْدَراِكي.َحّقًا َقْد َنَطْقُت ِبُأُموٍر َلْم َأْفَهْمَها,   3  : 42أيوب 

فهذا يعني أن اهلل ذو رأيين أي   لو كان اهلل كذلك يجرح ويعصب في آن واحد )أو يمرض ويشفي في آن واحد(  ثانيا

 8:  1عكس ما يقوله روح اهلل نفسه في يعقوب 

 ي َجِميِع ُأُموِرِه.(َفِعْنَدَما َيُكوُن اإِلْنَساُن ِبَرْأَيْيِن, اَل َيْثُبُت َعَلى َقَراٍر ِف8)

هذا ليس اهلل. فهو واحد من اإلثنين إما أن يشفي أو أن يمرض فه ال يستطيع أن يفعل خطيئة بأن يفعل شيئين ضد 

 بعضهم.

وبالطبع أي شخص حتى ولو سطحى في معرفته سينظر إلى اهلل الظاهر في الجسد أي يسوع ويقول يسوع كان 

 رأيه عندما يصعد للسماء فهو هو )أي كما هو( في األمس واليوم وغدا.يشفي فقط ولم يمرض أحد وهو لن يغير 

 اهلل يشفي فقط. وال يشفي ويمرض في نفس الوقت. 

 إذا ما قاله أيوب, قد قاله عن جهل وهو غير صحيح.

 1:  38اهلل عنه فقال اهلل في أيوب   وهذا رأي 

 َمْن َذا الَِّذي ُيْظِلُم اْلَقَضاَء ِبَكاَلٍم ُمَجرٍَّد ِمَن اْلَمْعِرَفِة؟(»2(ُثمَّ َقاَل الرَّبُّ أَليُّوَب ِمَن اْلَعاِصَفِة: )1) 

 وال يأخذ ما يعطيه  إذا فاهلل يعطي فقط

 ويشفي فقط وال يمرض

 و يعصب فقط وال يسحق أبدا. هذا هو اهلل.

هنا على األرض  فهو ليس غير معروف بل هو واضح ويمكنك أن تعرف من هو ألنه ترك كلمته وروحه القدوس لك

 لتعرفه بطريقة صحيحة. فال تخمن.

 يمكنك أن تقرأ عن سبب ما حدث أليوب في هذه المقالة :

 تفسير قصة أيــوب )اهلل لم يريد المصائب له, إكتشف كيف حدثت له هذه المصائب؟(
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 التجربة واإلمتحان في نظر اهلل

ثير من المؤمنين الصادقين الذين ال يقبلون أي شيء غير كثيرون يفسرون اهلل بطريقة خطأ من جهة أمر التجربة. وك

 كلمة اهلل, ال يصدقون وال يقبلون أي إجابة من أي شخص ويفحصونها من الكلمة. وهذا يجب على كل مؤمن فعله.

والتعاليم الغير كتابية سم مميت, حيث يصور لك أن اهلل شخص غامض ويعلم به الكثيرون ويستخدمون الكتاب 

 يثة ويثبتون ذلك. ويقولون أن اهلل معطي للمشاكل ليعلمك درس.بطريقة خب

 وعندما يقاطعهم أحد و يسألهم: "ولكن أن اهلل ال يجرب بالشرور فكيف تقول ذلك..", 

 فيجيبون : "ستفهم فيما بعد, ...ال نعلم اهلل كل المعرفة...سنفهم في السماء..."

لنا اهلل فهو لنا وعلينا أن نفحصه, ولكن ما لم يعلنه اهلل في الكتاب حيث يقول أن ما أعلنه   29:  29هذا عكس تثنية 

 سنفهمه في السماء.

اهلل إله واضح وليس غامض ويعرف عن نفسه في الكتاب المقدس بطريقة ال يحتار بها إثنين بشرط أن يفهمونها  

 بطريقة صحيحة.

 رب بل يسمح..."وهناك من يقول محاوال أن يعدل من الجملة ويقول "...اهلل ال يج

وهو ال يفهم كيف يتم السماح وفي الواقع هو يقصد في بطن هذه الجملة أن اهلل بإمكانه أن يمنع ما يحدث لو أراد 

وبهذا يقول نفس المعنى الخطأ الذي ينفيه الكتاب وهو أن اهلل يجرب بالشرور حتى ولو قالها بجملة أخرى ولكنه 

 يعنيها.

 ان لنفهم ما يقوله الكتاب.سنناقش اآلن التجربة واإلمتح

 ويمكنك أن تطبق التجربة التي من إبليس على حياة أيوب . 

 أما اإلمتحان فهو من اهلل مثل قصة إبراهيم في تقديم إسحق وسنناقشهم الحقا.

 التجربة

الحياة بل  يجب أن نفهم القوانين األلهية من ناحية التجربة حتى ال تتوه, وتتخبط بمفاهيم خطأ لن تفيدك في محكات 

 ستؤذيك:

 . ما يقوله الكتاب من جهة اللعنات: ال تأتي لعنة اال وبسبب1

 (اللَّْعَنُة ِمْن َغْيِر ِعلٍَّة اَل َتْسَتِقرُّ, َفِهَي َكاْلُعْصُفوِر اْلَحاِئِم َواْلَيَماَمِة اْلُمَهوَِّمِة.2)  2:  26أمثال  

 ان أن يسمح بها.ال تأتي لعنة اال و بسبب )من األنسان( . على األنس



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 404 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

فهي مثل العصفورة التي تحاول أن تقف على أرض يابس, ولكنها ال تجد, من كثرة المياه حيث كل اليابس مغطى 

 بالماء.

 . التجربة ال تأتي من اهلل بل من أبليس اهلل ال يجرب أحد:2 

نا كنفسه أنه ال يجربنا أبدا, أن اهلل غير مجرب بالشرور وهو يعامل  من المعروف من رسالة يعقوب األصحاح األول,

 يجرب األنسان أذا أنجذب وأنخدع من شهوته أي السبب من األنسان.

 َذِلَك أَلنَّ اهلَل اَل ُيْمِكُن َأْن ُيَجرَِّبُه الشَّرُّ,« ِإنَّ اهلَل ُيَجرُِّبِني!»(َوِإَذا َتَعرََّض َأَحٌد ِلَتْجِرَبٍة َما, َفاَل َيُقْل: 13)  17 - 13:  1يعقوب 

(َفِإَذا َما َحِبَلِت 15(َوَلِكنَّ اإِلْنَساَن َيْسُقُط ِفي التَّْجِرَبِة ِحيَن َيْنَدِفُع َمْخُدوعًا َوَراَء َشْهَوِتِه. )14َوُهَو اَل ُيَجرُِّب ِبِه َأَحدًا )

(ِإنَّ ُكلَّ َعِطيٍَّة 17ا ِإْخَوِتي اأَلِحبَّاَء, اَل َتِضلُّوا )(َفَي16الشَّْهَوُة َوَلَدِت اْلَخِطيَئَة. َوَمَتى َنَضَجِت اْلَخِطيَئُة, َأْنَتَجِت اْلَمْوَت )

  ِظلٌّ أَلنَُّه اَل َيُدورُ َصاِلَحٍة َوِهَبٍة َكاِمَلٍة ِإنََّما َتْنِزُل ِمْن َفْوُق, ِمْن َلُدْن َأِبي اأَلْنَواِر الَِّذي َلْيَس ِفيِه َتَحوٌُّل, َواَل

 ل اهلل :. السماح بالتجربة هو من األنسان قب3

 علينا أن نحذر بأن نقول أن األمراض والمشاكل واللعنات بأنها بسماح من اهلل

أو  ومن يقول ذلك يقصد أنه بأمكان اهلل أن يوقف ذلك الذي حدث أن أراد ذلك, وكما لو كأنه يفعل اللعنة من الخلف,  

قول أن اهلل هو المحرك ألبليس وهذا أنه هو السبب في ما يحدث بسماحه له بها, و وهناك من يزداد في الخطأ وي

 هذا كله تعليم خطأ,  مستحيل ألنه ال يمكن أن يستعمل أبليس عدوه ضد أحبائه البشر,

 ألن اهلل لن يسمح بشيء اال أذا سمح األنسان أوال به.

 الحظ ما يقوله الكتاب من ترتيب : األول هو سماح األنسان ثم ثانيا سماح اهلل :

َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َما َتْرِبُطوَنُه)تمنعونه( َعَلى اأَلْرِض )اوال( َيُكوُن َقْد ُرِبَط ِفي السََّماِء )ثانيا( , َوَما  َفاْلَحقَّ َأُقوُل

 َتُحلُّوَنُه)تسمحون به( َعَلى اأَلْرِض )اوال( َيُكوُن َقْد ُحلَّ ِفي السََّماِء )ثانيا(.

المؤمن لعنة هذا بسببه هو الذي خرج خارج ستر ومظلة اهلل العلي ال تاتي لعنة اال وبسبب من األنسان. عندما تصيب 

 , 91مثلما يقول مزمور 

وليس أن اهلل يخون من يحتمون به بأن ينزع حمايته عنهم ليعلمهم درسا أو ليجربهم هذه ليست صفات اهلل بل صفات 

ذه الحياة لنا بفيض وبكثرة ليس فقط أبليس الذي يريد أن يقتل ويذبح ويهلك أما يسوع أتى لتكون لنا حياة وتكون ه

 روحيا بل نفسيا وجسديا أيضا. اهلل ال يلعب بحمايتنا أبدا ولكنه ترس لمن يحتمون به.

في كثير من األحيان تأتي أيات توحي وكأن اهلل هو الذي يصيب )مثل أصابه الرب بالوبأ....( ويستند عليها الكثيرون في  

 لعن.أثبات أن الرب يمكن أن يمرض أو ي

 هي من عند اهلل .  Goodفي حين الذي يدقق سيجد أن الكتاب ال يتضارب بأنه يقول كل عطية صالحة  
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أن كل أية يأتي بها ذكر بأن اهلل   واللغة األصلية للكتاب المقدس )اليونانية والعبرية( أعمق من العربية واألنجليزية حيث

 .  Causativeوليست مسببية  Permissiveتأتي كصيغة سماحية  يفعل شيء سلبي مثل اللعنات, 

هذه الصيغ ال يمكن أن تترجم حرفيا ألنها صيغة وليست كالم حرفي, هي معنوية أكثر من ما هي حرفية, هي روح 

 الكالم وليس حرف الكالم لذا عجزت الترجمات عن وضعها في كلمات.

 2 – 1:  12ته الصاحة الكاملة المرضية رومية أي اهلل سمح بها ولكنها ليست أراد Permissive*الصيغة السماحية 

, ونحن علمنا أن اهلل يسمح بها ألن األنسان سمح قبلها. بال شك عندما نقرأ قبل األية وبعدها سنجد أن األنسان هو  

 الذي فتح ثغرة ألبليس.

 ومحبة اهلل. أي اهلل يريدها وهي دائما تأتي مع األيات التي فيها خير :  Causative*الصيغة المسببية 

 Young's Hebrew and Greek   أو  Young's Hebrew and Greek concordance  *المرجع هو: 

concordance 

 . يمكنك أن ال تعطي ألبليس :4

 ألن الكتاب يقول ذلك وهو ال يذكر شيء مستحيل.

 بهما ال تعطي ألبليس مكان :  32 – 21  : 4هذا بطريقتين ذكروا في أفسس 

الذهن: )تبديل طريقة التفكير الغير كتابية بتعليم كتابي صحيح( وهذا بأن تقرأ كل المواضيع على موقعنا  أ. تجديد

 ألنه يشمل تعاليم من جهة الصحة والمال والصالة الصحيحة...

     ب. صلب الجسد: بأن تقول ال للجسد , هذا يصير سهال بعد تجديد الذهن.

ألم , بل هذا يعني أنك سوف تنتصر وتتخلص من أي مشكلة أو ألم عندما  هذا ال يعني أنك لن تواجه مشاكل أو

 تواجهه.

الحياة لن تخلوا من المشاكل لكن الذي فيك أعظم من الذي في العالم. ولكن ما ستواجهه هو ظروف وأضطهادات 

 .15:  28وأنتقادات وليس من اللعنات التي ذكرت في تثنية 

 . قم بدورك تجاه جسدك :5

بالشفاء األلهي لجسدك هذا رائع, ولكن عليك أن تحافظ على جسدك ألنه هيكل للروح القدس أقصد أن  أن تؤمن

تعطيه ساعات النوم الكافية وال ترهقه فوق طاقته . وأن تأكل األكل الصحي لجسدك. ألنك أن لم تفعل ذلك فأنت 

 تجرب الرب ألهك.

 0و يمكنك أن تطبق هذا في حياة أيوب إضغط هنا لتقرأ عنه واآلن درسنا التجربة والتي من إبليس وليست من اهلل 



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 406 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

 اإلمتحان

 قد تسأل ما هو الفرق بين التجربة واإلمتحان؟

اإلمتحان هو يريك فيه اهلل كم أنت مستعد أن تضحي ويظهر فيك دوافعك الموجودة فيك قبل اإلمتحان وما إال تظهر 

 للعلن في وقت اإلمتحان,

 لن يأخذ منك هذا الشيء, ولن يكون شيء سلبي.ولن يكون هذا بتدميرك, و 

 17:  11ما حدث إلبراهيم , إن أخذ بسطحية ستفهمه خطأ. إبراهيم كان يعلم أن اهلل لن يأخذ إبنه منه, يقول عبرانين 

 علم أن اهلل سيقيم إبنه وسيعود به حيا.  قد 19 -

(َمَع 18اهلُل , َقدََّم ِإْسَحاَق اْبَنُه. َفِإنَُّه, ِإْذ َقِبَل ُوُعوَد اهلِل, َقدََّم اْبَنُه اْلَوِحيَد َذِبيَحًة ) (َوِباإِليَماِن, ِإْبَراِهيُم َأْيضًا, َلمَّا اْمَتَحَنُه17)

َلى ِإَقاَمِة ِإْسَحاَق ِمَن (َفَقْد آَمَن ِإْبَراِهيُم ِبَأنَّ اهلَل َقاِدٌر َع19ِبِإْسَحاَق َسْوَف َيُكوُن َلَك َنْسٌل َيْحِمُل اْسَمَك! )»َأنَّ اهلَل َقاَل َلُه: 

 اْلَمْوِت. َواْلَواِقُع َأنَّ ِإْبَراِهيَم اْسَتَعاَد اْبَنُه ِمَن اْلَمْوِت, َعَلى َسِبيِل اْلِمَثاِل َأِو الرَّْمزِ 

 هذا إبنه الغالي لم يبعده عن اهلل فقد قدمه هلل, و ضحي به وهذا رمز للمسيح.

نه سوف لن يفقد إبنه بل سيعود به حيا. هذا ما يقوله الكتاب أنه كان يعلم أنه ولكن ال تنسى أنه في نفس الوقت علم أ

 سيرجع به حيا. وفعل ذلك باإليمان بذلك. باإليمان أي بإيمانه بوعود اهلل والتي تحققت في حياته.

والرب  إبراهيم كان يعرف من هو اهلل وأنه ليس سفاحا يعطي ويأخذ كما ظن أيوب فقال أيوب )خطأ( الرب أعطى

أخذ... هذا ليس اهلل يا أيوب الحظ لم يقل أيوب هذا بقيادة الروح القدس بل الروح القدس سرد لنا هذا الحدث لكي 

 نعرف ما قاله وال يعني أن الروح القدس موافق أو قاد أليوب لقول ذلك.

 الحدث هو الذي بقيادة الروح.مثلما ذكر الكتاب حدث زنى داود. وبالطبع لم يفعل داود ذلك بقيادة الروح ولكن سرد 

 قد تقول لي "أن اهلل يصنع ذلك معي, حيث أنني فقدت إبني..."

لكن ال وهذا لن يحدث اآلن ألنه كان رمز للعهد بتقديم يسوع. فقدم إبراهيم إسحق رمز ليسوع الذي سيقدم بعدها 

 في العهد الجديد. وتذكر أن إبراهيم لم يفقد إبنه بل عاد به حيا.

 ا لن يحدث اآلن ولكن قد يحدث في نفس طريقةلذا فهذ

 اإلمتحان هو عبارة عن أن اهلل يعرف ما أقصى تنزاالتك له ولن يكون شيء شرير.

لن يضارب اهلل نفسه بأن يعطيك إسحق )الشيء الذي تريده( ثم يأخذه منك بعد ذلك...هذا ليس اهلل. وكلن إبراهيم 

سفر التكوين بل في العبرانين. هذا فائدة أن تقرأ الكتاب بروح  يفهم اهلل بطريقة صحيحة. هذا واضح ليس في

 الحكمة و األغعالن فسيساعدك الروح لفهم اهلل بالطريقة الصحيحة.
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وإن فعل اهلل رأيين مضادين لبعضهم, فهذا يعني أنه مزدوج الرأي أو الشخصية )وطبعا هذا ليس اهلل( بل اهلل ينتقد 

َفِعْنَدَما َيُكوُن اإِلْنَساُن ِبَرْأَيْيِن, اَل َيْثُبُت َعَلى َقَراٍر  8:  1ذلك بالروح القدس في يعقوب  هذا بأن تكون برأيين نعم ينتقد

 ِفي َجِميِع ُأُموِرِه.

 إذا اهلل لن يضاد نفسه ويقول الكتاب أن إبراهيم كان يعرف أن اهلل وعده بإسحاق ولن يأخذه منه.

 مثال:

أن أترك مكاني و أذهب إلى كنيسة أخرى ال تعلم الكلمة بطريقة صحيحة وال تعلم يطلب مني  1997بدأ اهلل في عام  

 حتى عن الميالد الثاني بطريقة سليمة كتابيا.

وقبل ذلك بسنين كان قد وضع اهلل في قلبي رؤية مستقبلية عن خدمتي والتي كانت تزداد إيضاحا كلما أصلي بألسنة 

 وأدرس الكلمة.

" كيف تريدني أن أذهب إلى هذا المكان أنا ال أرى فيه أي صلة بالرؤية التي وضعتها في وعندما كنت أسأل الرب,: 

 قلبي. "

لتربحهم, أدخل في وسطهم و وإلتحق بطقوسهم و إبدأ بالتكلم معهم عن   فكان يرد الروح و يقول : "أريدك هناك

 محبتي..."

كرة كانت تالحقني كلما أصلي وفي لحظات ولكنني كنت أعاند وأسكت هذا الصوت كلما أصلي. ولكن هذه الف 

يومي. )الروح القدس يتكلم على هيئة أفكار, الناس تفشل في سماع صوت الروح ألنهم يريدون صوت مسموع. 

 ويتهمون الروح بأنه ال يتحدث إليهم, وهو في الواقع يتكلم دائما ولكنهم هم الذين ال يسمعونه(.

أريد أن أذهب إلى هذا المكان, إنه صعب جدا, إنه يخنقني, وال أستطيع أن أعبدك  كنت أصلي وأقول : " ولكن يارب أنا ال

 في هذا المكان, هذا المكان كأنه يدفن رؤيتك التي في داخلي".

وكنت كلما أصلي وأقول : "أنا ملكك سأفعل ما تريده مني.." , كانت تأتيني الفكرة بأن أذهب للكنيسة. كان التثقل  

انت هذه إجابة الروح لصالتي بأن أذهب لهذه الكنيسة. ولكنني لم أبدي أي موافقة للرب. ولكن لم يزداد وال يخف. وك

يفارقني هذا التثقل. كنت أعلم أن اهلل لن يقودني إلى دفني بل إلى إحياء رؤيته في داخلي. ولكن عقليا هذا لم يكن 

 مستساغ.

الصراع. و صليت وقلت: " يارب أنا أوافق وسأذهب اآلن لذا قررت أن أضع نهاية لهذا  2001وظللت كذلك إلى عام  

ونهضت ألذهب لهذه الكنيسة وفي أثناء إرتدائي لمالبسي وجدت وكأن هذا التثقل فارقني وبدأت   لهذه الكنيسة ".

 أهلل في روحي وبدأ الرب يقول لي ال تذهب وقال الروح في داخلي اآلن قد عبرت هذا اإلمتحان بنجاح وسأخذك لمرحلة

أخرى لم تحلم بها وهي الرؤية التي أريدها لك. اآلن علمت أنك مستعد إلطاعتي إلى أقصى مرحلة وهي كانت مؤلمة 

 لك,..."
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  قد يقول أحدهم: "اهلل ال يغير رأيه" ,

هذا ليس أن اهلل غير رأيه, وإال لقلت هذا عن إبراهيم أن اهلل غير رأيه في تقديم إسحق بل هذا لمعرفة كيف أن 

 هيم سوف يتنازل له عن أغلى شيء.إبرا

 بل بهذا يعرف اهلل عمليا أقصى ما يمكن أن يصل إليه الشخص من طاعة. 

 ومن هنا إليك هذ المبدأ الهام جدا:

إن علم اهلل السابق ال يؤثر على قراراته المستقبلية. فهو ال يعامل إنسان آلي بل إنسان له إرادة وهو نفسه يعرفها 

 محك. ويجعل اإلنسان يعرفها أيضا.باإلمتحان أي في ال

اَل َتُمدَّ َيَدَك »َفَقاَل:  12:  22وسأرد عليك من الكتاب حيث قال اهلل إلبراهيم في تكوين    قد تقول لي كيف هذا ؟؟؟

 «َوِحيَدَك َعنِّي ِإَلى الصَِّبيِّ َواَل ُتْوِقْع ِبِه ُضّرًا أَلنِّي اآلن َعِلْمُت َأنََّك َتَخاُف اهلَل َوَلْم َتْمَنِع اْبَنَك

بال شك اهلل يعلم بعلمه السابق ولكن يهمه أكثر العملي وهو بذلك يوضح ويعرف وجعلك أنت تعرف إتجاهات قلبك. 

كأنه يقول لنرى ما تقوله وتتعهد به أمامي. ليس شكا فيك لكن لكي يرى هل أنت مؤهل لألكثر ام ال. إن كنت أمين 

ومسؤليات وإتساع للخدمة. ألنه يريد أن يستأمن في يدك أمور أكبر. فهو يريد  فيما لديك فتستحق األكثر من أموال

مدى طاعتك له في الغالي. فقصة إبراهيم هي الوحيدة التي نرى فيها رموز ليسوع الذي كان سيأتي ولكن هذا لن 

 يحدث معك. فقد جاء يسوع و أتم الفداء والخالص ونحن نسلك فيه اآلن.

 ك أبدا. هو عكس ذلك فهو إله صالح وليس إله سيء. أكمل قراءة وسترى:تأكد أن اهلل لن يؤذي

(أُلَباِرَكنََّك َوُأَكثَِّرنَّ 17َها َأَنا ُأْقِسُم ِبَذاِتي َيُقوُل الرَّبُّ: أَلنََّك َصَنْعَت َهَذا اأَلْمَر, َوَلْم َتْمَنِع اْبَنَك َوِحيَدَك َعنِّي )»(َوَقاَل: 16)

(َوِبُذرِّيَِّتَك َتَتَباَرُك َجِميُع ُأَمِم 18َكُنُجوِم السََّماِء َوَكَرْمِل َشاِطيِء اْلَبْحِر, َوَتِرُث ُذرِّيَُّتَك ُمُدَن َأْعَداِئَها ) ُذرِّيََّتَك َفَتُكوُن

 «اأَلْرِض, أَلنََّك َأَطْعَتِني

قد   دم أغلى ما عنده.كان إبراهيم سيفقد الكثير لولم يسلك مع الرب وهو يعرف أن هناك معجزة باإليمان وهو يق

يقول لك الرب إدفع لإلنجيل مبلغ ضخم. فهو ال يريد أن يسرقك أو يأخذ الكثير منك ليجعلك تفلس لكن لكي تنال 

 األكثر ألنه يريد أن يباركك ألن الذي يعطي سيعطى له أضعاف.

 نه ليس إله عنيد.هل تعلم أن اهلل ال يغير رأيه لكن أنت الوحيد الذي يمكنك أن تجعله أن يفعل ذلك أل

فإن فعلت ذلك سيسمح لك اهلل بذلك ألنك تريد ذلك. ولكنه يفعل ذلك وهو متأسف عليك ألنك تفقد أفضل ما لدى اهلل. 

 أتكلم هنا عن قامات روحية ناضجة لكن لدى األطفال أو المؤمنين حديثي الوالدة فلن يفعل ذلك بل سينقذهم.

 في يد اإلنسان أن يغيرها لو اراد.اهلل لديه خطة رائعة لكل مؤمن و لكن 
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ال يستطيع أحدا في هذا العالم أن يغير ما يريده اهلل للمؤمن إال المؤمن نفسه. ال يستطيع أحدا أن من عائلتك أو من 

 أصدقائك أو أي شخص في العالم ال يستطيع أن يغير ما يريده الرب لك من خطة رائعة.

 ألنه أعطاك حرية اإلرادة. فقط أنت تستطيع تغير ما يريده الرب لك 

مثل قبول المسيح, هذه مشيئة اهلل لكل شخص على وجه الكرة األرضية, ولكن يمكن أن يغيرها الشخص برفضه  

 ذلك.

وكذلك لو لم تسلك فيما يريده الرب لك في الوقت الحالي بعد أن تأكدت منه, ستفقد ما يريده لك في المستقبل من  

وثق فيه أنه أفضل من والديك. فه لن يطلب منك صحتك أو يفلسك أو يفقدك عائلتك... ال ال أمور رائعة. أسلك مع الرب 

 ال ال .

فهو يسلك بقوانين معروفة في الكلمة التي تزيل كل التخمينات فهو إله معطي ويسره العطاء أكثر من اآلخذ فهو 

عمل بقوانينه فبهذا تجعلها تعمل وستأخذ يريد أن يعطيك. لكنه يجعلك أن تعطي أمواال أو تضحيات لكي يجعلك أن ت

 أضعاف.
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 كيف يؤدب اهلل أوالده وبناته؟

قد قام الكثيرون بتفسيره من إختباراتهم الخاصة بعيدا عن التدقيق في كلمة  -التأديب اإللهي  -إن هذا الموضوع 

 لما كانوا تاهوا. اهلل, فتاه ورائهم الكثيرون الذين لو فحصوا الكلمة وتبعوا أرواحهم ,

 نعم كلمة اهلل تقول أن اهلل يحب أوالده وبناته )أي المولودين منه( ويؤدبهم .

ولكن كلمة اهلل توضح أن طريقة التأديب اإللهي ليس بالصورة التي يتخيلها الناس )أي األمراض والمشاكل واللعنات( 

تعرف كلمة اهلل ستتوقف عن التخيل أو التخمين  , بدأت الناس تتخيل وتخمن اهلل بسبب نقص المعرفة. ولكن عندما

 وستدخل للمعرفة اليقينية.

 :  ساناقش في هذا المقال

 المفهوم الخاطيء عن التأديب ولماذا خطأ ونتائجه . -  

 كيف يؤدب اهلل أوالده وبناته من كلمة اهلل. -  

 المفهوم الخاطيء للتأديب اإللهي

أوالده عن طريق أن يضعهم في المشاكل واألمراض واللعنات حتى يتعلمون يقول ويعتقد الكثيرون أن اهلل يؤدب 

 درًسا. والذي في معظم األحيان عندما تقابل هؤالء المنكوبين وتسألهم :

  ما هو الدرس الذي تدعي أنك تعلمته ؟؟

 في الغالب سيجيب : ال أعلم ما تعلمته و لكنني تعلمت الكثير...

 واإليمان... أو يقول : إن الدرس هو الصبر

ولكن في قرارة نفسه يعرف جيدا أنه لم يتعلم شيء بل بداخله بركان من التساؤالت. فقد ذرف الكثير من الدموع. ولو 

دخلت في سرية حياته ستجده يصلي نهارا وليال أن يعبر من هذا األمر وتائه وحزين وطلب في بداية النكبة بأن يخرج 

ون في الوقت الحالي ال يطلب هذا ولكن لو فجرت الموضوع في داخله منها وجلس مع خدام ليسألهم وقد يك

لم يكن   ستجده مثل النار المختبئة أو الفحم الذي سيشتعل مرة أخرى لو فقط بدأت الكالم عنه. وهذا يبرهن أنه

 .مكتفيا بهذه اإلجابات التي قد قالها له أحد الخدام بأن يحتمل هذه المشكلة والزالت االسئلة تطارده

ولو وقف بمصداقية مع نفسه بدون أن يتجاهل الصوت الداخلي في روحه الذي ال يوافق على هذا المفهوم سوف لن 

 يهدأ له بال حتى أن يجد من كلمة اهلل أن اهلل ال يفعل مثل هذه األمور. ال يعلم الناس دروسا بالمشاكل.

الكلمة والكلمة ال تعلم بأن اهلل هو الفاعل للمشاكل, بل  روح اإلنسان المولودألن روحه لن تضلله أبدا ألنها مولودة من

 هو الذي يحل المشاكل.
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 اهلل عن هذه الكلمات:  أما من يقول أنه قد تعلم الصبر واإليمان فهو ال يعلم ما تقوله كلمة

 تعريف كلمة صبر في اليوناني : -   

خ للمشكلة وعدم اإلستسالم بل الوقوف ضد الثبات بثقة في اهلل انه يعمل في المشكلة ليحلها وعدم الرضو

 المشكلة. عالما بأن اهلل في صف هذا المؤمن.

 تعريف كلمة اإليمان في اليوناني : -    

اإليمان هو أن ما تأمل أن اهلل يفعله تؤمن بحدوثه وأنه تم ... اإليمان ينظر ويقول أن كل شيء مستطاع لك حتى لو 

بأنه لك شفاء جسدي فستقف ضد الموقف وإيمانك سيجعل اهلل يعمل في  مرضت أو ساء المرض أو الظرف تؤمن

 صفك.

لذا الصبر واإليمان هما اإلثنين ضد المشكلة وليسوا كما يظن البعض أنهم يحتملون المشكلة. فإحتمال المشكلة له 

 كلمة واحدة في الكتاب المقدس وهي اإلستسالم.

 ين كثيرة, فهذه السنين لن تجعل من هذه اإلكذوبة حقيقة.دائما أقول كون إكذوبة قد تكررت وإنتشرت لسن

ملحوظة : كإبن وكإبنة هلل اإلكذوبة تعرف كاآلتي: ما هو ليس متفق مع كلمة اهلل, فمع مر السنين ستظل اإلكذوبة 

ها كذبا في نظر اهلل ونعرف كيف أن اهلل يحكم على األمور من كلمته. فلو قررت أن تعرف ما تقوله الكلمة ودرست

سيساعدك الروح القدس أن تعرف ما في الكلمة وما بين السطور الذي قد يتخطاه ويتغافل عنه الكثيرون والذي قد ال 

يتفق معه األغلبية فال يهم األغلبية في معرفة اهلل. فثق أنه بعدما تدرس الكلمة بمساعدة الروح القدس لن تكون 

األمر أو ذاك. بل ستعرفه. ألن اهلل وضع شخصيته و مفاهيمه هناك فرصة للتخمين عن ما يقوله اهلل بخصوص هذا 

 وفكره في كلمته. ولتعرف الكلمة يعني أن تعرف اهلل.

 لذا ال تقبل األكاذيب وأنظر لما تقوله كلمة اهلل عن التأديب.

 العذر المشهور: 

 الغير جيد في نظر البشر قد يكون جيد في نظر اهلل ... من عرف فكر الرب

لم تتركنا نخمن ما هي طريقة اهلل في التأديب والتي سأستفيض فيها بعد قليل ولكن لنفحص هذه كلمة اهلل 

 الكلمات عن قرب التي صارت لسان حال الكثيرين.

 الغير جيد في نظر البشر قد يكون جيد في نظر اهلل

البشر فلو تأملت هذا ستجد أن قبل أن ننظر لكلمة اهلل لنجد إجابة ,علينا أن نفكر بالبديهي , اهلل وضع شخصيته في 

فهو قد وضع الكره للخطيئة و محبة البر وأيضا وضع في قلوب الناس الكره   هذه خليقة اهلل وهي ليست صدفة.
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للمرض والفقر. وضع اهلل في قلوب البشر أن يسعى للصحة واألمان. فلو كان اهلل يحب الفقر والمرض والمشاكل 

 يضا.لكان وضع فيك الغريزة لتحب هذا أ

 المشاكل والفقر والمرض ال يستخدمهم اهلل وال يحبهم اهلل وهذا سيتضح بعد قليل .  ولو درسنا كلمة اهلل سنجد أن

 من عرف فكر الرب

 16 - 15:  2كورونثوس  1لنرى من أين هذه اآلية قد جائت 

َوَمْن ُيَعلُِّمُه؟ « َمْن َعَرَف ِفْكَر الرَّبِّ؟»(َفِإنَُّه 16َكُم ِفيِه ِمْن َأَحٌد )(َأمَّا اإِلْنَساُن الرُّوِحيُّ, َفُهَو ُيَميُِّز ُكلَّ َشْيٍء, َواَل ُيحْ 15)

 َوَأمَّا َنْحُن, َفَلَنا ِفْكُر اْلَمِسيحِ 

هنا يتكلم بولس الرسول عن أن مؤمني العهد الجديد يختلفون عن مؤمني العهد القديم, في القديم يقولون أنه من 

فس اآلية يوضح أما نحن فلنا فكر المسيح...أي لنا طريقة تفكيره أي لم يعد هناك عرف فكر الرب ولكنه في ن

غموض مثل قبل حيث أن الروح القدس صار يكشف لنا من هو اهلل أكثر من ذي قبل. لقد كان بولس يتكلم عن الروح 

 القدس الذي يكشف لنا ما هو ميراثنا في المسيح.

 لماذا هذه المفاهيم خطأ؟ 

بأن يجعله يفهم ما يريده بالكالم   يأتي بالعنف فلو أراد أن يعلم أي أب إبنه درسا فيجب أن يكون هكذا :اإلنسان ال 

ولكن لن يستخدم العنف. ألن العنف سيجعله ينفر منه ويبتعد عنه. ال تضع عقل رجل على جسد طفل فبهذا ستحبطه 

 وتدفن شخصيته, توقع أنه سيخطيء ألنها عقلية طفل.

يقتاد   المقدس أن " لطف اهلل" هو الذي يقتاد الناس للتوبة والرجوع , الحظ لم يقل الكتاب أن "عنف اهلل"  يقول الكتاب

 4:  2هذا هو مفتاح البشر اللطف. رومية  هو الذي يقود الناس للتوبة الناس للتوبة بل قال لطف اهلل

 َناِتِه َوَأْنَت اَل َتْعِرُف َأنَّ ُلْطَف اهلِل َيْدَفُعَك ِإَلى التَّْوَبِة؟(َأْم َأنََّك َتْحَتِقُر ِغَنى ُلْطِفِه َوَصْبَرُه َوُطوَل أَ 4)

 لماذا هذه التعاليم إنتشرت؟ 

 لعدة أسباب :

ألن الناس تقيس كلمة اهلل على البشر وهذا غير صحيح عليك بأن تقيس البشر على الكتاب المقدس, أي ليكن  -

ن هناك أشخاص لن يعيشيوا ما لهم في المسيح ألنهم لم يعرفوا ما مرجعك الكتاب المقدس وليس حياة أشخاص أل

لهم في المسيح أو ال يعرفون كيف يأخذونه. فهم ليسوا مقياس للكلمة بل الكلمة هي التي تقول أنهم يعيشونها 

 أم ال.
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شاكل وشفاء لألمراض أيضا إنتشر التعليم الخطأ بسبب تحدي كلمة اهلل للخدام. ألن كلمة اهلل تقول أن هناك حل للم -

وعندما يكتشف واعظ شيء مثل هذا سيجد أن هذا تحدي له ألنه لو وعظ بهذا سيواجهه الناس بسؤال  ومعجزات

 ..."وماذا عنك أنت أيها الواعظ أنت لم تهزم هذا المرض الذي في جسدك.؟؟؟ "

زات لذا يعتمدون في كالمهم على أمر ال تؤمن بأن الروح القدس الزال يشفي وأن اهلل يعمل معج  طوائف  ألن هناك -

أن يتكلمون ويعظون عن أن اهلل يرسل األلم.... وهذا ينشرونه ولكن في وسط   التأديب بالشرح الخطأ ويحبون

السامعين ستجد من يرفضون هذا من داخلهم دون أن يقولون ويجدون أنفسهم مشمئزين في أرواحهم وهم ال 

 هم ألن هذا ليس كلمة اهلل.يعلمون أن أرواحهم مختنقة في داخل

حيث يدرس   Chronologyعندما درست تاريخ الكلمات في خصوص موضوعنا, وهو علم يطلق عليه الكرونولوجي  -

تاريخ إستخدام الكلمات ومعناها في وقتها وهو الذي يختلف عن إستخدامها ومعناها أحيانا عن الوقت الحالي وجدت 

نيسة األولى حيث ال توجد كنيسة ثانية( كانوا يواجهون إضطهادات شديدة , أن الكنيسة في بدياتها )وليست الك

 وعندما كانوا يحيون بعضهم البعض كانوا يشجعون بعضهم البعض بقولهم : "...إنني أتألم من أجل المسيح..."

يم إلى أالم فبعد إنتهاء عصر اإلضطهاد بدأوا يكررون نفس الكلمة بدون وجود إضطهاد فبدأت تتحور مع خفة التعل

المشاكل والظروف بعكس إستخدامها الحقيقي . والذي كان يمرض كان يقول نفس الكالم معتقدا أن هذا هو 

 األلم من أجل المسيح. في حين أن إستخدام هذه الكلمة كان عن اإلضطهادات أنذاك. فتوارته األجيال عن خطأ.

  

 ما نتائج هذه المفاهيم الخطأ

يعتقد أن اهلل هو السبب   التقرب له.... هذا ما يحدث لدى المؤمن الذي يحدث معه مشكلة عندمااإلبتعاد عن اهلل وليس 

وهو الذي جلب له هذه النكبة ليعلمه درسا... )وهذا غير صحيح( فعندما يعتقد هذا سيبدأ بالهرب من اهلل بدال من 

ن يجري إليه لينقذه سيهرب منه ألنه يعتقد أنه الهرب إليه . ستجده يهرب من اهلل الذي سبب له هذه الكارثة بدال من أ

 هو السبب. فيبدأ باإلنقطاع عن الصالة والذهاب للكنيسة... إلى أن تصبح عادة.

عندما أدركت أن هذا السبب بدأت أالحظ أنه سبب مشكلة ضخمة في جسد المسيح حيث تقابلت مع مؤمنين ومؤمنات 

جاه اهلل .... قد ال يعلنوا هذا الخصام الذي حدث في داخلهم بسبب تركوا اهلل بسبب خصومة يخفونها في داخلهم ت

فهم اهلل بطريقة غير صحيحة ولكنهم يبدأوا في أن يتجنبوا اهلل وال يتجرأوا في الكالم عن اهلل عالنية .... وقد يصلون 

تيقظون ويتظاهرون أمام الجميع حتى يحموا أنفسهم في قشرة ال تظهر حقيقة ما في داخلهم ولكنهم يس

 وينامون على بركان سيثور إن آجال أم عاجال مهما طالت السنين.

رد الفعل هذا جاء في الكتاب حينما ظن أحدا عن اهلل شيء خطأ فبدأ يتخذ قرارات بعدم الخدمة وعدم إستثمار 

 القدرات والمواهب التي أعطاها له اهلل.

 24:  25متى 
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َِ أنك َسيدًا َقاِسيًا, َتْحُصُد ِمْن َحْيُث َلْم َتْزَرْع, َوَتْجَمُع(ُثمَّ َجاَءُه َأْيضًا الَِّذي َأَخَذ 24)  اْلَوْزَنَة اْلَواِحَدَة, َوَقاَل: َيا َسيُِّد, َعَرْفُت

 (َفِخْفُت, َفَذَهْبُت َوَطَمْرُت َوْزَنَتَك ِفي اأَلْرِض. َفَهَذا ُهَو َماُلَك25ِمْن َحْيُث َلْم َتْبُذْر )

 يث أنه عرف معلومات خاطئة وأدى هذا أنه خاف من سيده.هذا رد الفعل الطبيعي ح

 كأب و كأم هل أنت أرحم وأفضل من اهلل؟؟؟ 

لنرى قبل أن ندرس من كلمة اهلل كيف يؤدب اهلل أوالده هيا لنجعل عقولنا تعمل بالتفكير البديهي والذي قال عنه الرب 

 13 - 11:  11اآلب. لوقا  يسوع. لقد شبه عالقتنا باألب واإلبن ف يتشبيهه بعالقتنا مع

(َأْو َيْطُلُب َبْيَضًة, 12َكِة َحيًَّة )(َفَأيُّ َأٍب ِمْنُكْم َيْطُلُب ِمْنُه اْبُنُه ُخْبزًا َفُيْعِطيِه َحَجرًا؟ َأْو َيْطُلُب َسَمَكًة َفُيْعِطيِه َبَدَل السََّم11)

, َتْعِرُفوَن َأْن ُتْعُطوا َأْواَلَدُكْم َعَطاَيا َجيَِّدًة, َفَكْم ِباأَلْحَرى اآلُب, الَِّذي ِمَن (َفِإْن ُكْنُتْم, َأْنُتُم اأَلْشَراُر13َفُيْعِطيِه َعْقَربًا )

 «السََّماِء َيَهُب الرُّوَح اْلُقُدَس ِلَمْن َيْسَأُلوَنُه؟ 

قك تعطيه هل عندما تعاقب إبنك أو تريد أن تعلمه درسا في حياته, هل تأتي بحقنة من معهد األورام وعندما يضاي

 هذه الحقنة في دمه لينتشر السرطان في جسده؟؟ هل تفعل هذا كأب؟؟؟ بالطبع ال.

 وأكثر حبا من اآلب السماوي؟؟؟؟ حاشا.  ودعني أسألك هل أنت أفضل وأرحم 

 هل تقوم بتحطيم قلب أو كبد إبنك أو إبنتك ألنه لم يطيعك أو لتعلمه درسا ؟ بالطبع ال.

 ر حبا من اآلب السماوي؟؟؟؟ حاشا.وأكث  وهل أنت أفضل وأرحم

 هل توصي األشرار بضرب والنيل من إبنك لتعلمه درسا؟ حاشا.

 وأكثر حبا من اآلب السماوي؟؟؟؟ حاشا.  و أنت , هل أنت أفضل وأرحم 

 هل أنت اآلب األرضي تفوق محبة اآلب؟ هل اهلل اآلب أقل منك في محبته ألوالده؟؟؟ حاشا .

كون أكثر حبا ألوالدك عن أبيك السماوي. فهو قد وضع فيك غريزة أن تحب أوالدك بال شك هذا مستحيل أن ت

وتحميهم وتعمل لخيرهم. وتسهر على تغذيتهم ورعايتهم وحمايتهم من أي مخاطر بل وتفدي نفسك من أجلهم. 

 .Agapeهو أبو الحب بل هو الحب نفسه. والحب الغير مشروط. أغابي 

فضل صحة وغير محتاج ماديا ومحمي من أي مخاطر فتأكد أن اهلل اآلب أفضل من إن كنت تريد أن ترى إبنك في أ

 محبتك هذه وهو يريد أكثر منك بكثير هذا ألوالده وبناته.

بعد أن رأينا أنه من المستحيل أن يؤدب اهلل أوالده باألمراض والمشاكل والفقر, هيا لنرى من كلمة اهلل ما هو التأديب 

 .وكيف يؤدب اهلل أوالده

 كيف يؤدب اهلل أوالده وبناته؟
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 يؤدب اهلل أوالده : بالكلمة

ْهِذيِب : ِإنَّ اْلِكَتاَب ِبُكلِّ َما ِفيِه, َقْد َأْوَحى ِبِه اهلُل؛ َوُهَو ُمِفيٌد ِللتَّْعِليِم َوالتَّْوِبيِخ َوالتَّْقِويِم َوَت 17 - 16:  3تيموثاوس  2

 َل ِإْنَساَن اهلِل ُمَؤهَّاًل َتْأِهياًل َكاِماًل, َوُمَجهَّزًا ِلُكلِّ َعَمٍل َصاِلحٍ (ِلَكْي َيْجَع17اإِلْنَساِن ِفي اْلِبرِّ )

كلمة تأديب في اليوناني : تأتي بمعنى تعليم وتصحيح وتلمذة والتوجيه والتهذيب ... وليس الضرب أو العنف وليس 

 المرض و الفقر )اللعنات(.

س واحد الذي كتبها كلها. فحينما تقول الكتاب المقدس أن كلمة اهلل كلمة اهلل لن تضارب نفسها. ألن الروح القد

 هي الفعالة في التأديب فهي كذلك, فكلمة اهلل صالحة ومفيدة للتعليم وللتوبيخ.

 لنرى تطبيق هذا في كلمة اهلل:

 كيف أدب الرب يسوع )اهلل الظاهر في الجسد( تالميذه؟؟؟

كر اآلب الذي في السماء... الرب يسوع هو اهلل يتكلم لك. يقول الكتاب إن حياة الرب يسوع هي تطبيق لما هو في ف

أن اهلل كلم الناس في القديم بأنواع وطرق كثيرة وباالنبياء أما اآلن فقد كلمنا بيسوع... إذا يسوع المسيح  1في عبرانين 

سماء في تفاعله مع األمور وفي هو اهلل يتكلم إليك وما فعله يسوع في األناجيل بالضبط هو طريقة اهلل اآلب في ال

فكره, فال داعي أن تخمن من هو اهلل ألن الرب يسوع قطع الشك باليقين بحياته التي كانت خالية من ما يقال عنه اليوم 

أنه يعطي أمراض ومشاكل لتعليم الناس دروس. فالرب يسوع كان يشفي األمراض وليس معطي لألمراض...وكان 

 ن صندوق الخدمة وكذلك يعمل على إعانة الفقراء فهو ضد الفقر.يسدد إحتياجات التالميذ م

فهو لم يفعل هذا حينما كان على األرض لم يقابل أحدا وقال له ساعطيك مرضا لتتعلم درسا أو سأنقيك بهذه 

في  أن الكلمة هي أداة تأديب اهلل فقالها الرب يسوع حرفيا 3تيموثاوس  2المشكلة.... بل قال كما سبق ورأينا في 

 3 - 1:  15يوحنا 

(ُكلُّ ُغْصٍن ِفيَّ اَل ُيْنِتُج َثَمرًا َيْقَطُعُه؛ َوُكلُّ ُغْصٍن ُيْنِتُج َثَمرًا ُيَنقِّيِه ِلُيْنِتَج 2َأَنا اْلَكْرَمُة اْلَحِقيِقيَُّة, َوَأِبي ُهَو اْلَكرَّاُم. )(»1)

 (َفاْثُبُتوا ِفيَّ َوَأَنا ِفيُكْم.4ِب اْلَكِلَمِة الَِّتي َخاَطْبُتُكْم ِبَها. )(َأْنُتُم اآلَن َأْنِقَياُء ِبَسَب3َمِزيدًا ِمَن الثََّمِر. )

 الحظ لم يقل : "أنقياء باألمراض التي أعطيتها لكم ", بل قال: "أنتم أنقياء بسبب الكالم الذي كلمتكم به."

وم بتعديل ذهنك وتصحيح طريقة إقبل الكلمة وإعطها السلطان على حياتك ألنه هذا مفيد لك . نعم كلمة اهلل ستق

تفكيرك لتكون مجدد الذهن أي لتفكر حسب الكلمة. والنتيجة أنك ستتكلم حسب الكلمة فترى نتائج رائعة في 

 هذا هو التأديب اإللهي.  حياتك.

 12 - 5:  12عبرانين  



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 416 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

َيا اْبِني, اَل َتْسَتِخفَّ ِبَتْأِديِب الرَّبِّ. َواَل َتْفِقِد »َناًء َلُه؟ ِإْذ َيُقوُل: (َفَهْل َنِسيُتُم اْلَوْعَظ الَِّذي ُيَخاِطُبُكْم ِبِه اهلُل ِبَوْصِفُكْم َأْب5)

َحمَُّلوا (ِإَذْن, َت7« )(َفِإنَّ الَِّذي ُيِحبُُّه الرَّبُّ ُيَؤدُِّبُه. َوُهَو َيْجِلُد ُكلَّ َمْن َيتَِّخُذُه َلُه اْبنًا!6اْلَعِزيَمَة ِحيَن ُيَوبُِّخَك َعَلى اْلَخَطِأ. )

(َفِإْن ُكْنُتْم اَل َتَتَلقَّْوَن التَّْأِديَب الَِّذي َيْشَتِرُك ِفيِه َأْبَناُء 8َتْأِديَب الرَّبِّ. َفُهَو ُيَعاِمُلُكْم ُمَعاَمَلَة اأَلْبَناِء: َوَأيُّ اْبٍن اَل ُيَؤدُِّبُه َأُبوُه؟ )

(ِإنَّ آَباَءَنا اأَلْرِضيِّيَن َكاُنوا ُيَؤدُِّبوَنَنا َوَنْحُن َأْواَلٌد, َوُكنَّا َنْحَتِرُمُهْم. 9َناَء َشْرِعيِّيَن َلُه. )اهلِل َجِميعًا, َفَمْعَنى َذِلَك َأنَُّكْم َلْسُتْم َأْب

َأدََّبَنا آَباُؤَنا َفْتَرًة ِمَن الزََّماِن,  (َوَقْد10َأَفاَل َيْجُدُر ِبَنا اآلَن َأْن َنْخَضَع ُخُضوعًا َتاّمًا ِلَتْأِديِب َأِبي اأَلْرَواِح, ِلَنْحَيا َحَياًة ُفْضَلى؟ )

(َوَطْبعًا, ُكلُّ َتْأِديٍب اَل َيْبُدو 11َسِتِه )َحَسَب َما َرَأْوُه ُمَناِسبًا. َأمَّا اهلُل , َفُيَؤدُِّبَنا َداِئمًا ِمْن َأْجِل َمْنَفَعِتَنا: ِلَكْي َنْشَتِرَك ِفي َقَدا

(ِلَذِلَك, َشدُِّدوا 12َرِح, َبْل َعَلى اْلُحْزِن. َوَلِكنَُّه ِفيَما َبْعُد, ُيْنِتُج ِبَساَلٍم ِفي الَِّذيَن َيَتَلقَّْوَنُه َثَمَر اْلِبرِّ )ِفي اْلَحاِل َباِعثًا َعَلى اْلَف

 َأْيِدَيُكُم اْلُمْرَتِخَيَة, َوُرَكَبُكُم اْلُمْنَحلَّةَ 

ه الرب يؤدبه )تأديب = تعليم وتهذيب وتصحيح وتوجيه( فالذي يحب  لنستبدل كلمة تأديب بكلمات اليوناني لنفهمها

 نعم اهلل يؤدب )يعلم ويوجه ويهذب ويصحح( أوالده , ولكن كيف ؟ بالكلمة.

فإن لم تقرأ الكلمة فبهذا أنت ترفض أن تكون متاح لتعليم اهلل أبوك السماوي. وإن قرأت الكلمة ولم تجعل الكلمة  

 وستكون متاح إلبليس.تسود عليك فبهذا ستتخبط في حياتك 

 الكلمة تؤدب في روحك 

اآلب هو أبو أرواحنا وليس أجسادنا , جسدك هو القشرة التي يعيش فيها إنسانك الحقيقي الداخلي وهي روحك. لذا 

 يقول الكتاب أن اهلل خلق جسدك ولكنه أبو روحك. لذا ليؤدبك أبوك الروحي سيؤدب روحك مستخدما الكلمة.

 باج أو السوط من اآلب ألرواحنا إلى أرواحنا.إذا : الكلمة هي كر

 نتائج عدم الخضوع للكمة 

عدم الخضوع للكلمة له نتائج كارثية وليس هلل يد فيها وإال لما كان قد قال أن تخضع للكلمة و لتتفادى يد إبليس على 

 حياتك.

اد للكلمة عاش بطريقة رائعة وليس يقول داود في المزمور عندما إبتعد عن الكلمة عانى الذل والهوان ولكن عندما ع

هلل أي دور في الذل الذي عاناه في وقت ضالله ولكنه عندما درس الكمة إكتشف أن اهلل ليس الذي أذله بل اهلل صالح 

 ورائع وال يفعل أي شيء سيء بل إبتعاده عن الكلمة سبب له هذا الذل.

 صالح أنت ومحسن, علمني فرائضك 68ظت قولك قبل أن أذلل أنا ضللت أما اآلن فحف  68 - 67:  119مزمور 

فلو رأيت مؤمنا يعاني فهذا ليس اهلل فبال شك هذا الشخص إبتعد عن الكلمة أو كما يقول في المزمور ضل وتاه عن 

 الكلمة. وعندما يعود للكلمة سيكتشف أن اهلل صالح أي ال يفعل أي شيء مذل أو مهين.

بوضوح أن كل عطية صالحة هي من اهلل كلمة "صالحة" أي جيدة ومسرة كما تقول كلمة اهلل في العهد الجديد 

 16 - 12  : 1وحسنة يعقوب 
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 الَِّذي َوَعَد ِبِه الرَّبُّ« ِإْكِليَل اْلَحَياِة»(ُطوَبى ِلَمْن َيَتَحمَُّل اْلِمْحَنَة ِبَصْبٍر. َفِإنَُّه, َبْعَد َأْن َيْجَتاَز االْمِتَحاَن ِبَنَجاٍح, َسَيَناُل 12)

َذِلَك أَلنَّ اهلَل اَل ُيْمِكُن َأْن ُيَجرَِّبُه الشَّرُّ, َوُهَو اَل ُيَجرُِّب « ِإنَّ اهلَل ُيَجرُِّبِني!»(َوِإَذا َتَعرََّض َأَحٌد ِلَتْجِرَبٍة َما, َفاَل َيُقْل: 13ُمِحبِّيِه! )

(َفِإَذا َما َحِبَلِت الشَّْهَوُة َوَلَدِت 15ْنَدِفُع َمْخُدوعًا َوَراَء َشْهَوِتِه. )(َوَلِكنَّ اإِلْنَساَن َيْسُقُط ِفي التَّْجِرَبِة ِحيَن َي14ِبِه َأَحدًا )

(ِإنَّ ُكلَّ َعِطيٍَّة َصاِلَحٍة َوِهَبٍة َكاِمَلٍة 17(َفَيا ِإْخَوِتي اأَلِحبَّاَء, اَل َتِضلُّوا )16اْلَخِطيَئَة. َوَمَتى َنَضَجِت اْلَخِطيَئُة, َأْنَتَجِت اْلَمْوَت )

 ِإنََّما َتْنِزُل ِمْن َفْوُق, ِمْن َلُدْن َأِبي اأَلْنَواِر الَِّذي َلْيَس ِفيِه َتَحوٌُّل, َواَل ِظلٌّ أَلنَُّه اَل َيُدورُ 

ال تضل بأن تقول ألن اهلل هو الذي كان وراء مشكلتك أو مرضك, ألن اهلل ال يقدم إال كل ماهو صالح وجيد المرض 

لذا فهو ليس من اهلل بل من إبليس الذي أتي ليسرق ويذبح ويهلك عندما سمحت له ليس جيد وليس مسر وليس صالح 

 عندما تهت عن الكلمة.

إخضع للكلمة ألنها هي أداة اهلل التي يوجهك ويعلمك ويهذبك ويتلمذك بها. إعطها الصدارة األولى في حياتك 

 يوميا و إخضع لها وإقبل تاديب أبوك السماوي بالكلمة.
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 تعويض اإللهيال

يد إبليس وهي تسرق صحتك وأحباءك وشبابك وحياتك الروحية والنفسية  هل ضاعت سنين من عمرك وأنت ترى 

 والجسدية ؟

 هل ترى خططك وأحالمك لم تتحقق ؟ 

 هل ترى أنه ال يمكن إرجاع ما قد سبق ؟ 

 هل حاولت إدخال اهلل في حياتك ولم تجد شيئا يحدث ؟ 

 وتك وعزمك أمام ما يفعله إبليس في حياتك وحياة أسرتك ؟هل بدأت تخور ق 

 هل عانيت من أمراض لمدة من السنين وما تراه من مستقبل يبدو كئيبا ؟ 

ال تيأس... ال تفقد األمل... يوجد حل في يسوع الذي يرد المسلوب ويعوض لك عن السنين التي أكلها إبليس. وتأكد أن  

 األلم بل هو يزيل األلم ألنه إله عملي جدا ...الرب ال يعطي قدرة على إحتمال 

 وعندما تسمح له بأن يدخل في حياتك سيسترد لك ما قد هلك ويجعلك تعيش أياما أعظم وأفضل من ما عبرت بها. 

وإن كان جاء إبليس لحياتك ليسرق ويذبح ويهلك صحتك وعمرك ومالك وأحبائك ولكن لقد جاء يسوع ليهزمه لك, ألن 

كون لك حياة ولكي تستمتع بهذه الحياة على األرض ولتكون لك هذه الحياة بفيض وبكثرة. هكذا تأتي يسوع جاء لت

 في اللغة اليونانية. 10:  10يوحنا 

مهما كان الذي حدث لك, مهما كان العمر الذي مضى تحت يد إبليس, يوجد حل ألنك في عالقة مع اهلل الذي تعهد  

 بها في الماضي. ل مما سبق وأجتزت وأخذ على عاتقه أن ترى أياما أفض

إفرح ألننا لسنا مثل العالم الذي عندما يفقد الشيء ال يمكن أن يسترده. بل أنت لم تفقد البركات. أنت  -وأختي  -أخي  

قد تكون فقدت أيام من عمرك ولكنك لم تفقد البركات , ألن البركات الزالت متاحة ومن ضمن هذه البركات هي 

تنتظرك ويمكنك أن تعيش حتى تشبع من األيام. و   مهما كان العمر الذي مضى, ولكن هناك أيامطول العمر لذا 

أيضا من ضمن هذه البركات , بركات جسدية موجودة وهي كافية بأن تعوضك عن ما سبق من مصائب. و لكنها 

 تنتظر وتحتاج إليمانك لكي تحضرها للعيان وهي لن تأتي لك من نفسها.

ال هذا غير  3:  1ؤمنين يعتقدون أن بركات العهد الجديد هي روحية فقط و يستندون على أفسس الكثير من الم 

 صحيح, فإن بركات العهد الجديد هي جسدية أيضا .
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الروح القدس " .   من اليوناني " الذي باركنا بكل بركة موجودة في األجواء السماوية ويقدمها لنا 3:  1لنقرأ أفسس 

ثل بخار الماء الذي يحيطك ولكنه يحتاج إلى سطح بارد لكي يترسب عليه هذا البخار على هيئة ماء أي أنها موجودة م

 فيصير مرئي. هكذا البركات متاحة حولك في عالم الروح و إيمانك هو الذي سيحضرها إلى عالم العيان.

  

وهي    30 - 20:  23و خروج   14 - 1:  28و تذكر أن هذه البركات غير قابلة للتخمين فهي مذكورة في تثنية 

 بركات جسدية وتتلخص في األشياء األتية :

  

 . الشفاء الجسدي من األمراض و الصحة.1

 . التسديد الوفير لإلحتياجات المادية والنجاح.2 

 91. الحماية من المخاطر, والعيش في سالم وعالقات جيدة. مز 3 

أن العمر  90مزمور   والعدد غير قابل للتخمين حيث ذكر في وأكمل عدد أيامك 26:  23. العمر الطويل. خروج 4 

سنة وإن لم تشبع فيمكنك أن تطلب أكثر وتأخذ سنين أكثر. يقول الرب من طول األيام أشبعه وأريه  80- 70يكون 

 .91خالصي في هذه األيام الطويلة. مزمور 

 رضك...ال تكون مسقطة وال عاقر في أ  26:  23. النسل واإلنجاب. خروج 5 

. الحرية واإلنتصار على األعداء. )أعداءك هم ليسوا لحم ودم أي ليسوا بشر بل إبليس( وأنت لن تنتصر عليه بل أنت 6 

 إنتصرت عليه منذ زمن في يسوع.

هذه البركات موجودة حولك اآلن وتحتاج أن تفكر وتؤمن وتتكلم بها وتدعوها لتأتي إلى عالم العيان. الرب يسوع هو  

كان عند اهلل وكان  في البدء كان الكلمة وكان الكلمة  1: 1التي تنبأ بها األنبياء في العهد القديم. يوحنا  الكلمة

 الكلمة اهلل ... وهذه الكلمات التي تنبأ بها األنبياء صارت جسدا وحلت بيننا ورأيناه....

عندما تكلم األنبياء بفمهم وأعلنوا أنه  أقصد مثلما كان الرب يسوع موجودا من القدم قبل أن نراه على األرض ولكن 

سنة دون ملل, أخيرا تحققت هذه الكلمات وأخذت جسدا وحلت بيننا وصارت ملموسة  4000سيأتي وقالوا هذا لمدة 

 بتجسد

يسوع, و هذا ال يعني أن الرب لم يكن موجودا قبال بل هو منذ القدم موجود ولكنهم رأوه وصار له هيئة ملموسة 

 م األنبياء وتنبأوا بوجوده هنا.بعد أن تكل 
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هكذا البركات موجودة أنت مبارك بها )بالماضي, أي حدثت( وهي حولك اآلن مثلما كان يسوع موجودا منذ القدم, و 

عندما تتكلم بهذه اآليات وتدعوها )تنادي عليها( لكي توجد ستجعل هذه البركات موجودة في العيان وستأخذ جسدا 

 ي حياتك حرفيا.وستحل هذه البركات ف

وعندما تظهر في عالم العيان, ال تقل إذا أنها موجودة اآلن, ال فهي موجودة منذ زمن ولكنها تنتظر كلماتك التي  

تناديها من عالم الروح )التي هي موجودة فيه( إلى عالم العيان. لهذا يشجعك الرب في كلمته بأن تدعو )تنادي( 

 17:  4نها موجودة في عالم الروح( لكي توجد في عالم العيان.رومية األشياء الغير موجودة في العيان)ولك

سأساعدك في أن تعرف كيف تتعاون مع الرب لكي يستعيد لك ما فقدته. ال تفقد األمل ألنك إن كنت مولود ثانية.  

ت من اهلل فالمسحة والمسيح الذي فيك هو الرجاء لكي تعيش حياة المجد هنا على األرض. ولكن إن لم تكن قد ولد

 أضغط هنا.

جانبا أفكار الفشل واإلحباط والمرارة وأهدم كل  -وتضعي  -قبل أن تكمل قراءة بقية الموضوع, عليك أن تضع   

 تخيالت ومجادالت وظنون ونظريات تمنعك عن إستقبال ما يقوله اهلل لك في روحك أو في هذا المقال.

 هذا بتمسكك بهذه األفكار اليائسة.بأن تمنع اهلل من الوصول إليك و  نعم أنت يمكنك

كثيرا ما يظن الناس بأن اهلل سيخترقك ويعالجك مهما كنت من ضعف ويأس, نعم هوسيصل إليك أينما كنت, ولكن  

يمكنك أنت أن تمنع الرب من التعامل معك والتأثير عليك وهذا بال شك بدون قصد, عندما تتمسك بالشكوك والتخيالت 

 السلبية

 بهذا ترفض التجاوب معه. المستقبلية و

لهذا السبب يقول الكتاب أنك أنت )وليس اهلل( من سيقاوم وسيهدم ما يقف عائقا ضد معرفة اهلل.ألن هذا دورك  

 : 5 – 4:  10وليس دور اهلل, أنت من سيهدم كل ما يرتفع كالحائط الحاجز ضد معرفة اهلل. وهذا في ا كورونثوس

(َفِإنََّ اأَلْسِلَحَة الََِّتي ُنَحاِرُب ِبَها َلْيَسْت َجَسِديًََّة, َبْل َقاِدَرٌة 4ي اْلَجَسِد, َفِإنَََّنا اَل ُنَحاِرُب َوْفقًا ِلْلَجَسِد. )(َفَمَع َأنَََّنا َنِعيُش فِ 3) 

َوُكلََّ َما َيْعُلو (5ِباهلِل َعَلى َهْدِم اْلُحُصوِن: ِبَها َنْهِدُم النَََّظِريََّاِت )اليوناني = كل تخيالت ومجادالت وظنون ونظريات( )

ي بها للحبس ُمْرَتِفعًا ِلُمَقاَوَمِة َمْعِرَفِة اهلِل, َوَنْأِسُر ُكلََّ ِفْكٍر ِإَلى َطاَعِة اْلَمِسيِح)اليوناني = نقبض على كل فكرة ونأت

 َطاَعُتُكْم َقِد اْكَتَمَلْت.(َوَنْحُن َعَلى اْسِتْعَداٍد ِلُمَعاَقَبِة ُكلَِّ ِعْصَياٍن, َبْعَد َأْن َتُكوَن 6في طاعة المسيح(. )

ربما تقول كيف أهدم ؟ هذا ذكر في نفس اآلية بأن تهدم أي ترفض التجاوب مع هذه األفكار الغير كتابية... وبأن   

 ...  تستأسر كل فكرة على حدة إلى طاعة كلمة اهلل )ألن المسيح = الكلمة( بهذا يمكننا أن نقرأها كاآلتي

فكرة ضد كلمة اهلل مثل األفكار التي تقول لك : " ال فائدة, ما مر من عمر ال يمكن  مستأسرين وقابضين على كل

 إرجاعه, ..."لكن قود أفكارك إلى طاعة كلمة اهلل.
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لذا فعليك أن تبدأ اآلن   وهذا بأن تصدق في الحال ما ستجده من حق في هذا المقال حتى ال تغلق الباب أمام الرب ....

 الموضوع. وبهذه الطريقة الكتابية سوف تنجح من العبور في ما أجتزته بكل تأكيد. وليس بعد قراءة بقية

أوجه نظرك إلي أن األلم والحسرة لن يحل المشكلة بل سيجعلها تزداد سوءا وإن كنت تعبت مما سبق, فعليك   دعني 

ل ألنك بذلك تقسي قلبك ضد أن تسعى لحله فإن إستمريت في إستقبال األكاذيب و األفكار فبهذا أنت تبتعد عن الح

تعامالت اهلل,إذن األمر في يدك, لذلك ال تقسي قلبك بل إفتحه اآلن أمام غسل الكلمة التي تعرفك محبة اهلل وتطرح 

الخوف خارجا. تماما مثل الخاطيء الذي يمكنه أن يغلق قلبه أو يمكنه التجاوب مع اهلل,فكما أن األمر في يده. كذلك 

 األمر في يدك أنت.

 1إن لم تفعل ذلك )التوقف ورفض الحسرة( فستفقد ما تبقى ولن تستطيع إسترداد ما سلب منك, مثلما جاء في   

لقد سبي أوالد ونساء داود )أي عائلة داود بأكملها( ولكن نقطة التحول التي إسترد بها داود ما سلب   6:  30صموئيل 

ع أن يستمع هلل ويأخذ حكمة للتصرف في األمر وإسترداد كل منه, هو أنه شجع نفسه وتقوى في الرب... وبهذا إستطا

 ما ِسلب منه.

تصلب و سيطر وتّشبث وتّجرأ وتمسك   و ربما تسأل كيف أشجع نفسي ؟ تأتي كلمة شّجع في اللغة العبرية بمعنى

 بشدة بالرب.

ن يقوله اهلل لك, لكي تسترد ما يريد أ  سوف تفقد  تتحول وتتمسك بطريقة تفكير كتابية  إن لم  هذا ما أقصده لك 

ما سلبه إبليس منك. ال تفعل ذلك, بل إتبع صوت و أفكار الكتاب في اآليات التي قرأتها وستقرأها فقط أضف إيمانك 

 بها.

تذكر: كون الكتاب يقول " ال تقسي قلبك ", يعني أن قسوة القلب أو ليونته هي في يدك. لم يقل " صلي لكي يلّين  

 قال لك أنت ال تقسي, إذا أنت من سيفعلها. الرب قلبك ", بل

تستمع إلبليس الذي يقول لك: " أنت ال تستطيع أن تتشجع, أنت صرت فاشال, أنت ال تستطيع أن تتحكم في تفكيرك   ال 

أو في مشاعرك..." , هذا كذب وعليك أن تعرف من أنت في المسيح. بما أنك مولود من اهلل فأنت لديك القوة في روحك 

أنك لديك روح القوة والمحبة والنصح )أي التحكم والسيطرة   : 1تيموثاوس  2تفكيرك. هذا ما جاء في   كم فيلتتح

 على التفكير وليس أن يسيطر هو عليك(.

 لننظر اآلن إلى أيوب الذي فقد كل أفراد عائلته وكل ممتلكاته وعانى من المصائب والكوارث ومن المرض الجسدي, 

 ي جعل أيوب يسترد ما فقده؟ما هو المفتاح الذ 

 المعرفة هي التي جعلت أيوب يسترد أضعافا ما فقده.

بعدما الرب تكلم معه ليجدد ذهنه قال أيوب : قد علمت أنك تستطيع كل شيء... أي أن أيوب كان ال يعلم أن الرب 

لكنه كان ال يعلم أن الرب يستطيع كل شيء. كان يؤمن بأن الرب يغنيه ويكثر ممتلكاته و يجعله رأسا ال ذنبا.... و
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نعرف أن  يحميه من المصائب والدليل أنه بعد ما حدثت كل هذه المصائب له قال ألصدقائه شيئا هاما وهوما يجعلنا 

 25:  3أيوب سبب لنفسه ما حدث بسبب عدم المعرفة أيوب 

 ْرَتِعُب ِمْنهُ ( أَلنََُّه َقْد َغِشَيِني َما ُكْنُت َأْخَشاُه, َوَداَهَمِني َما ُكْنُت َأ25)

(َوَباَرَك الرََّبَُّ آِخَرَة َأيَُّوَب َأْكَثَر ِمْن ُأواَلُه, َفَأْصَبَح َلُه..... ولكن كيف 12) 12:  42لكن أيوب إسترد ما سلب منه , أيوب  

بأنه تجاوب مع الرب عندما حدثه و بدأ يعرف أن الرب يستطيع أن يحمي إيضا كما يستطيع أن يغني ويكثر   إسترد ؟

 ممتلكاته.

إذا الحل لك لكي تسترد ما سلبه منك إبليس هو المعرفة. أن تعرف كلمة اهلل وفكره من جهة : ما هو الذي لك في  

ما هو موقف اهلل من الذي عبرت به ؟ هل الرب يرد السبي حرفيا أم   المسيح, والسبب في األمور التي عبرت بها.

 معنويا ؟....

 6:  4بي أي المؤمنين من)عدم المعرفة( " هوشع وتذكر أن الرب يقولً:هلك شع  

لذا وجه تركيزك وأصرف وقتك لتعرف من أنت و ما هو الذي لك في المسيح, ومن الكلمة ستعرف أن تأخذ الميراث   

الذي لك في المسيح. أنت لك شفاء وفرح وحماية وتسديد لإلحتياج. الكلمة المشروحة بطريقة صحيحة قادرة لتعرفك 

(َواآلَن ُأْسِلُمُكْم ِإَلى اهلِل َوِإَلى َكِلَمِة ِنْعَمِتِه اْلَقاِدَرِة َأْن َتْبِنَيُكْم َوُتْعِطَيُكْم ِميَراثًا 32)  32:  20المسيح. أعمال ما لك في 

 َتْشَتِرُكوَن ِفيِه َمَع َجِميِع اْلُمَقدََِّسيَن ِللهِ 

 هيا لنعرف أكثر ما تقوله الكلمة. 

 لك من مصائب ؟من هو المسبب في ما حدث  

 َوُأَعوَُِّضُكْم َعْن َمَحاِصيِل السَِِّنيَن الََِّتي اْلَتَهَمَها اْلَجَرادُ  25:  2يوئيل  

َتْبُذُروَن َكِثيرًا ِمَن اْلِبَذاِر ِفي اْلُحُقوِل, َواَل َتْحُصُدوَن ِإالََّ اْلَقِليَل, أَلنََّ   أن من ضمن اللعنات هي:  38:  28لقد ذكر تثنية   

 َد َيْلَتِهُمهُ اْلَجَرا

ِتي َأَنا آُمُرُكُم َوَلِكْن ِإْن َعَصْيُتْم َصْوَت الرََّبَِّ ِإَلِهُكْم َوَلْم َتْحِرُصوا َعَلى اْلَعَمِل ِبَجِميِع َوَصاَياُه َوَفَراِئِضِه الََّ 15:  28تثنية  

 (َتُكوُنوَن َمْلُعوِنيَن ِفي اْلَمِديَنةِ 16ْم )اْلَيْوَم ِبَها, َفِإنََّ َجِميَع َهِذِه اللََّْعَناِت َتِحلَُّ ِبُكْم َوُتاَلِزُمكُ 

إذا السبب هو اإلنسان وليس اهلل والدليل أن الرب أعطانا الطريقة التي بها نتفادى كل هذا. وقد يكون هذا بجهله بما  

 له في المسيح.

 إبليس. ما هي القوة التي وراء الجراد ؟ بال شك إبليس وليس اهلل. والسبب هو اإلنسان الذي أدخل 

  

 ولكن كيف نتأكد من أنه إبليس وليس اهلل ؟
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:  3, وأيضا مالخي  14 - 1:  28ألن مشيئة اهلل واضحة بأن يبارك ثمرة حقلك )أي مجال عملك ودراستك وبيتك( تثنية 

  ُتَصاُب ُكُروُمُكْم ِباْلُعْقِم, َيُقوُل الرََّبَُّ اْلَقِديرُ َوَأُكفَُّ َعْنُكْم َأَذى اْلَجَراِد اْلُمْلَتِهِم, َفاَل ُيْتِلُف َلُكْم َغالََِّت اأَلْرِض, َواَل 11

ما حدث لك هو بسبب إنجذابك أو إنخداعك وراء رغبات شريرة وإستغلها إبليس فأدت إلى موت. وهذه  13:  1يعقوب  

. مثل الرغبة في الرغبات الشريرة ليست مقتصرة على الزنى والسرقة... ال بل هي الرغبات الغير متفقة مع كلمة اهلل

 اإلستسالم للفشل و الحزن أو الشكوك,...

, أن السارق )إبليس( ال يأتي إال ليسرق ويذبح ويهلك ولكن أكمل اآلية, أما الرب فقد  10:10و يقول الرب في يوحنا  

 أتى لكي تكون لك حياة ولتكون لك إستمتاع بالحياة بفيض وبكثرة.

ية فقط أن تكون لهم حياة )قبلوا المسيح( ولكنهم ال يعيشون بقية اآلية أن الكثير من المؤمنين يعيشون نصف اآل  

يستمتعون بالحياة بفيض وبكثرة. وهذا بسبب عدم معرفة ما لهم في المسيح أو بسبب المعرفة الخطأ بأن لهم 

به سوف يذوق المصائب في المسيح وأن الرب يعلم دروس بالمصائب والتجارب. هذا تعليم غير كتابي. والذي يؤمن 

المصائب فعال وهذا ألن إبليس إستغل جهله بالكتاب وليس ألنها مشيئة اهلل. مشيئة اهلل واضحة في كلمته وغير قابلة 

 2كورونثوس  1للتخمين واآلراء . اهلل ليس إله غامض غير معروف الفكر, بل أنت إبن وبنت هلل لك فكر وذهن المسيح 

ركين بنصف اآلية الذي يقول : " في العالم سيكون لكم ضيق..." وينسون نصف الكثير من المؤمنين واعين ومد16: 

 اآلية اآلخر : " ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم )مملكة إبليس ألنه رئيس هذا العالم(. "

ال تقل ما حدث لك هو حرب من إبليس. نعم ما حدث هو صناعة إبليس ليدمر حياتك وصحتك ولكن أنت من سمحت له.  

س ال يقدر أن يصيب أحد بلعناته إال إذا كان الشخص معطيا مكان إلبليس. لذا بدال من أن تحارب إبليس عليك إغالق إبلي

الباب الذي يدخل منه وهو لن يدخل ثانية. نعم, الكتاب يقول أنك يمكنك أن تغلق كل شيء وأنت على األرض بحيث أن 

 ال تعطي مكانا إلبليس.

حجما أكبر من حجمه الحقيقي وهذا سببه الوعظ عن إبليس بدال من الوعظ عن ما فعله  الكثيرين قد أعطوا إلبليس 

 الرب من أجلنا مع إبليس.

, وهذه األسباب دائما تكون في اإلنسان  2:  26كما يقول الكتاب في أمثال    )ال تأتي لعنة إال و بسبب(.   -قانون: 

 وليس اهلل.

 6 - 1:  30صموئيل  1لنأخذ داود كمثال:  

  

اُروا َعَلى النَََّقِب َوَهاَجُموا ِصْقَلَغ (َوَما ِإْن َوَصَل َداُوُد َوِرَجاُلُه ِإَلى ِصْقَلَغ ِفي اْلَيْوِم الثََّاِلِث َحتََّى َوَجُدوا َأنََّ اْلَعَماِلَقَة َقْد َأَغ1)

(َوِعْنَدَما 3َوَأْطَفاٍل َأْسَرى َحْرٍب, َوَلْم َيْقُتُلوا َصِغيرًا َواَل َكِبيرًا. ) (َبْعَد َأْن َأَخُذوا ُكلََّ َمْن ِفيَها ِمْن ِنَساٍء2َوَأْحَرُقوَها ِبالنََّاِر, )
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ى (َفَعَلْت َأْصَواُتُهْم ِباْلُبَكاِء َحتََّ 4َدَخَل َداُوُد َوِرَجاُلُه ِإَلى اْلَمِديَنِة َوَجُدوَها َمْحُروَقًة, َوُأِسَرْت ِنَساُؤُهْم َوَبَناُتُهْم َوَأْبَناُؤُهْم. )

 َأَصاَبُهُم اإِلْعَياُء.

) ربما حدث معك هذا. أنك تعبت من البكاء والمرارة لما حدث لك من سبي ولكن أكمل قراءة و سترى أن ليس البكاء 

(َوَتَفاَقَم 6ْن ُجْمَلِة اْلَمْسِبيََّاِت. )(َوَكاَنِت اْمَرَأَتا َداُوَد َأِخيُنوَعُم اْلَيْزَرِعيِليََُّة َوَأِبيَجاِيُل َأْرَمَلُة َناَباَل اْلَكْرَمِليَِّ ِم5هو الحل(. )

ِِ.ِضيُق َداُوَد أَلنََّ الرََِّجاَل, ِمْن َفْرِط َما َحلََّ ِبِهْم ِمْن َمَراَرٍة َوَأًسى َعَلى َأْبَناِئِهْم َوَبَناِتِهْم, َطاَل  ُبوا ِبَرْجِمُه

حولك ولكن أكمل قراءة و سترى أن )هذا ربما حدث معك أيضا بأن األمر ضاق بك جدا وأصبحت محاصر بمرارة ممن 

 ليس البكاء هو الحل(, َغْيَر َأنََّ َداُوَد َتَشبَََّث َوَتَقوََّى ِبالرََّبَِّ ِإَلِهِه.)هذا هو الحل(

سنتكلم عن الحل بعد قليل ولكنني أريد أن أوجه نظرك للسبب فيما حدث لداود من سبي لعائلته وحرق لممتلكاته. هي  

ليس من اهلل, بل من داود نفسه الذي سبب ذلك ألنه أنضم لألعداء  وما حدث  -وأدخلت إبليس ثغرة قد فتحها في حياته 

 .فهذا ليس عقاب الرب له بل هو حصاد ألفعاله. 29صموئيل  1وكان سيحارب شعب اهلل. أقرأ 

الرب لكي وتاب وطلب مشورة  4ولكن الرب رد سبيه بعدما تقوى بالرب بدل من البكاء الذي إنجرف فيه في عدد  

 يسترد سبيه. وإسترد داود كل ما فقده بسبب خطأه.

 لنأخذ أيضا أيوب كمثال: 

 ضياع لصحته وألوالده و وممتلكاته. 15:  28ما حدث أليوب هو عبارةعن اللعنات المذكورة في تثنية  

ه, يأتي إبليس بالخوف السبب لما حدث أليوب هو أنه خاف أن يضيع نسله وسعادته وممتلكاته, وكان كلما ينظر ألوالد 

كل  يقول له إبليس على هيئة أفكار " ماذا لو ضاعت   ويقول له " ماذا لو ماتوا؟؟ و عندما يشاهد كل ممتلكاته

 ممتلكاتك؟؟؟

 25:  3وصدق أيوب ذلك ألنه لم يكن يعلم أن الرب الذي يعطي, يحمي أيضا. أيوب 

 , َوَداَهَمِني َما ُكْنُت َأْرَتِعُب ِمْنهُ ( أَلنََُّه َقْد َغِشَيِني َما ُكْنُت َأْخَشاُه25)

ولكن الرب جدد ذهنه من خالل كالمه معه مستخدما الطبيعة ليوصل له أفكار سليمة حيث لم يكن يوجد كتاب  

. وبدأ الرب حديثه قائال أنت ياأيوب تكلمت عني بجهل وتقول أنني أنا  Goodمقدس ليقرأ ويعرف عن الرب أنه صالح 

بهذا , هيا تمنطق وكلمني )أجب على أسئلتي التي سأطرحها( ومن هنا نجد أن أيوب كان يجيب الرب حتى الذي أصبتك 

 وإن لم يكن الكتاب يذكر ذلك.

أتثق في الثور وتترك له ممتلكاتك وال تثق بي ؟؟   فقال له الرب أتثق في الحمار الذي يأتي بك إلى البيت وال تثق بي ؟؟  

ليس لديها حكمة , فهي تترك أوالدها دون حماية. هل أنا عديم الحكمة و أترك أبنائي دون أنظر إلى النعامة التي 

يعرف أن الرب يستطيع كل شيء , إذن هو لم يكن يعلم أنه يستطيع كل  وبدأ أيوب  18 - 11:  39حماية ؟... أيوب 

ن يبث أفكار الخوف في ذهنه شيء. بل كان يؤمن أنه يستطيع بعض األشياء. لذا صدق أيوب كالم إبليس الذي كا
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وإستغل إبليس عدم معرفته بأن الرب إله حامي للمؤمنين وأنه يحميهم وليس ُمنزل بالنكَبات. تاب أيوب بعد ذلك على 

شكه في حماية الرب له وعلى إتهامه الغير صحيح بأن الرب هو المسبب بما حدث له وبهذا أغلق الثغرة من أمام 

 الرب ليباركه.إبليس وفتح الباب في وجه 

بال شك الكتاب ال يتكلم البتة عن توبة إحتياطية )أي سواء أخطأت أو لم تخطيء عليك أن تتوب( ال . بل الكتاب يشجع  

 على التوبة عندما تخطيء فقط. لذا أيوب كان أخطأ حقا بشكه في الرب.

لها ولكن عندما تؤمن بالرب أنت  الحظ: أنك عندما تشك أنت تمارس إيمانك لكن في أكاذيب إبليس التي ال أساس 

تمارس إيمانك في الكلمة التي لها أساس وهو أقوى من العيان. أنت في كل األحوال تمارس إيمانك : سواء في كالم 

أو تمارس إيمانك في كالم الرب الذي هو قوي وحقيقي.   أوأفكار أومشاعر. إبليس الغير حقيقية و الذي يحبطك بها ,

تمارس إيمانك وتصدق كلمة اهلل لتنقذك. ألن الرب يعمل في حياتك باإليمان وإبليس يعمل في حياتك لذا إختر اآلن أن 

 بالخوف.

ما حدث لداود و أليوب كانوا هم السبب فيه ولعلك تقول " ولكن هذا بسماح من اهلل" . اهلل يسمح عندما نحن نسمح.  

 وافق عليه وتمنعه( على األرض يكون مربوطا في السماء ,تذكر والحظ تسلسل اآلية : كل ما تربطه )اليوناني: ال ت

كل ما تحله )اليوناني: توافق عليه وتسمح به( على األرض يكون مربوطا في السماء. إذا هي تبدأ من تحت ثم تحدث 

 فوق في السماء.

كشوف على هجمات قانون : )عندما تخطيء , اهلل ال ينزع يد الحماية عنك, بل أنت الذي تخرج من تحتها فتصير م 

يجب عليك أن تسكن وال تزور في ستر العلي وتبيت في ظل حمايته , فحينئذ ينجيك الرب من األمراض   إبليس(.

 .91والمصائب والفخاخ التي قد ينصبها لك إبليس مستخدما البشر مزمور 

هب بقدميه لجيش األعداء الذي مثل الجندي المأسور في جيش األعداء, و قام الجيش بإنقاذه, ولكنه بعد أن ًأنقذ, ذ 

 كان مأسورا فيه.

 أيام في األسبوع. 7ساعة  24ليس أحد بدون خطيئة, لذا عليك التوبة سريعا حتى تظل تحت حماية الرب  

 بهذا يمكننا أن نلخص األسباب التي بها تأتي المصائب على المؤمن. وأيضا نجيب على سؤال مشهور: 

 من ؟هل يمكن أن تأتي لعنة على المؤ

نعم يمكن أن يصاب المؤمن بلعنة, رغم فداء يسوع له من اللعنات. ولكن هذا إن حدث يكون بتقصير من األنسان  

 وليس إرادة اهلل. بل بالعكس إن إرادة اهلل أن يحميه.

 " قوة على الفشل أو المانع للبركات".  كلمة" لعنة " في العبري تعرف بأنها 
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ف اللعنات, وتأتي البركات كنهر جارف تجرفك وتعوض حياتك التي مضت تحت لعنات لذا إنزع هذه الموانع فتتوق

 إبليس.

 , فهذه األسباب األتية هي في الشخص نفسه وليس اهلل : 2:  26وكما يقول الكتاب ال تأتي لعنة اال وبسبب أمثال 

.  6:  4من بسبب عدم معرفته هوشع عدم معرفته بهذا الحق الكتابي: التعليم الذي شرحته قبال . فيهلك المؤ    .1 

وأن مات مؤمن بسبب مرض ما, فالمرض هو السبب العياني ولكن الحقيقة أنه مات بسبب عدم معرفته بما له في 

 يسوع المسيح.

 وهذا عالجه بأن تعرف ما لك في المسيح بطريقة سليمة كتابيا .

ليم غير كتابية تقول أن اهلل يعلمك درس بالمرض و المعرفة الخطأ: وهي األخطر حيث يستمع الشخص الى تعا    .2 

 المصائب ..... ويستغلون عدم مراجعة الناس لتعاليمهم وجهلهم بالكلمة مما يعطي أبليس مكان,

 21:  4هذا جاء في أفسس   ومكان في حياتنا.  نحن من نعطي أبليس ونحن من نمنع أبليس من أن يكون له وطأة قدم

- 32 

تعرف ما لك في المسيح بطريقة سليمة كتابيا, وليس بالتخمين, أو من إختبارات المؤمنين أو من وهذا عالجه بأن  

 أغلبيتهم الذين قد يكونوا غير مستمتعين بما لهم في المسيح.] إجعل الكتاب هو مرجعك[.

ومن   ه باهلل(وجود ثغرة في حياة المؤمن : قد يكون المؤمن لديه معرفة ولكنه ال يسلك بالتقوى )التشب    .3 

الملحوظ أن كل البركات مشروطة ليس أستفزازا من اهلل لألنسان بل ليدخل اهلل رسمي في حياة األنسان بإطاعة 

 وصاياه. وهذا أيضا يمكن أن يحدث عندما يتمسك المؤمن بخطايا معينة...

 ا َوْعدًا ِباْلَحَياِة اْلَحاِضَرِة )األن( َواآلِتَيِة.َأمََّا التََّْقَوى َفَناِفَعٌة ِلُكلَِّ َشْيٍء, أَلنََّ ِفيَه  8:  4تيموثاوس  1

وهذا عالجه التوبة والسلوك بالتقوى وإن كنت حاولت و لم تستطع ذلك إعلم أن هذه حياة غير مستحيلة و لكنك تحتاج 

 أن تعرف الكلمة التي ستجعلك تعيش بطبيعتك الحقيقية التي هي التقوى.

 ما له: قد يعرف الشخص ما له في المسيح ولكن ال يعرف كيف يمتلكه. نقص المعرفة عن كيف يأخذ    .4 

 وهذا عالجه أن يعرف ويدرس عن دروس األيمان. كيف يمارس أيمانه ليخرج من المشكلة أو لينال شفاءه الجسدي....

أي أن هناك من   َسِمْعُتْم ِمنَِّي َوَما َرَأْيُتْم ِفيََّ.َواْعَمُلوا ِبَما َتَعلََّْمُتْم َوَتَلقََّْيُتْم َو 9:  4عدم سلوكه بما يعرفه: فيليبي     .5 

 يعرف ما له في المسيح و يعرف كيف يأخذه

 يعيش ويطبق ما يعرفه.  ولكنه ال يعيش به.وهذا عالجه أن
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}} ال تقل أن ما يحدث لي هو من قبل اهلل, نعم يوجد كثيرون يضلون بأن يعلموك   ما هو موقف اهلل فيما عبرت به؟ 

 16:  1أن اهلل هو المسبب لما يحدث لك{{. لذلك فقال لنا الروح من خالل يعقوب ال تضلوا اهلل ال يجرب أحد. يعقوب ب

أيضا إن تأديب اهلل ليس بالمصائب كما يعلم الناس بل بالكلمة, أنتم أنقياء بسبب الكالم الذي كلمتكم به )وليس  

وحياة )وليست روح   حي لذا تأديبه روحي من خالل كلمته التي هي روح. اهلل أب رو 3:  15بالمصائب واألمراض( يوحنا 

 16:  3تيموثاوس  2وموت أو مرض( . وأيضا في   .. 

(ِلَكْي 17ِن ِفي اْلِبرَِّ )ْهِذيِب اإِلْنَسا(ِإنََّ اْلِكَتاَب ِبُكلَِّ َما ِفيِه, َقْد َأْوَحى ِبِه اهلُل؛ َوُهَو ُمِفيٌد ِللتََّْعِليِم َوالتََّْوِبيِخ َوالتََّْقِويِم َوَت16) 

 َيْجَعَل ِإْنَساَن اهلِل ُمَؤهََّاًل َتْأِهياًل َكاِماًل, َوُمَجهََّزًا ِلُكلَِّ َعَمٍل َصاِلٍح.

من ال يتجاوب مع الكلمة وال يسلك بالروح, ال يعاقب من اهلل, بل ما سيحدث للمؤمن هو أنه سيجني أفعاله, وهذا ليس  

ذرة سيئة وتحصدها هذا ليس عقاب اهلل بل هو حصاد للبذرة التي زرعتها ال تقل اهلل هو عقوبة من اهلل, مثلما تزرع ب

 الذي أخرج هذا الثمر السيء.

 18:  5سوف لن يرث ملكوت السماوات . غالطية   5هذا هو السبب أن من يعمل أعمال الجسد التي في غالطية  

(َأمََّا َأْعَماُل اْلَجَسِد َفَظاِهَرٌة, َوِهَي: 19الرَُّوِح, َفَلْسُتْم ِفي َحاِل اْلُعُبوِديََِّة ِللشََِّريَعِة )(َوَلِكْن ِإَذا ُكْنُتْم َخاِضِعيَن ِلِقَياَدِة 18) 

زَُُّب َواالْنِقَساُم (َوِعَباَدُة اأَلْصَناِم َوالسَِّْحُر, َواْلَعَداَوُة َوالنََِّزاُع َواْلَغْيَرُة َواْلَغَضُب, َوالتَََّح20الزََِّنى َوالنَََّجاَسُة َوالدَََّعاَرُة )

َأْن ُقْلُت َأْيضًا, ِإنََّ (َواْلَحَسُد َوالسَُّْكُر َواْلَعْرَبَدُة, َوَما ُيْشِبُه َهِذِه. َوِبالنَََّظِر ِإَلْيَها, َأُقوُل َلُكْم اآلَن, َكَما َسَبَق 21َوالتَََّعصَُُّب )

 !الََِّذيَن َيْفَعُلوَن ِمْثَل َهِذِه َلْن َيِرُثوا َمَلُكوَت اهلِل

للسماء غير مرتبط بأعمالك بل على أساس ما عمله   هذا ال يعني أنه لن يذهب للسماء, أنت بال شك تعلم أن ذهابك 

 الرب من أجلك.

ولكنك يجب أن تعلم إن لم تسلك كما يليق سوف لن تتمتع على األرض أي أنك لن تستطيع أن ترى في حياتك الميراث  

 اضي(.الذي هو بركاتك التي ورثتها )بالم

ال تنتظر أن ترثها في السماء كما يقول البعض, ألن الكتاب يقول أن ملكوت السماوات يبدأ من هنا على األرض يوحنا  

 3:  17لذا يمكنك أن تستمتع بميراثك الذي لك في المسيح هنا على األرض يوحنا  3:  17

 29,  17:  8رومية    لَه اْلَحقََّ َوْحَدَك, َوالََِّذي َأْرَسْلَتُه: َيُسوَع اْلَمِسيَح.(َواْلَحَياُة اأَلَبِديََُّة ِهَي َأْن َيْعِرُفوَك َأْنَت اإِل3)  

 (َوَما ُدْمَنا َأْواَلدًا, َفَنْحُن َأْيضًا َواِرُثوَن؛ َوَرَثُة اهلِل َوُشَرَكاُء اْلَمِسيِح ِفي اإِلْرِث.17)

َنُهْم َأْيضًا ِلَيُكوُنوا ُمَشاِبِهيَن ُصوَرَة اْبِنِه ِلَيُكوَن ُهَو اْلِبْكَر َبْيَن ِإْخَوٍة َكِثيِريَن (أَلنََّ الََِّذيَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم, َسَبَق َفَعي29ََّ)

, َفَهُؤاَلِء لََِّذيَن َبرَََّرُهْم(َوالََِّذيَن َسَبَق َفَعيَََّنُهْم, َفَهُؤاَلِء َدَعاُهْم َأْيضًا. َوالََِّذيَن َدَعاُهْم, َفَهُؤاَلِء َبرَََّرُهْم َأْيضًا. َوا30)

َّدهم( َِ  َمجَََّدُهْم َأْيضًا. )هذا حدث بالماضي : مَج
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أن المؤمن لن يرث ملكوت اهلل أي لن يرث ما له في المسيح وليس  21: 5ولذلك ما يقصده الروح هنا في غالطية  

ي المسيح من ولذلك أنت تحتاج أن تسلك بالروح لكي تذوق وتختبر ما لك ف  القصد هنا أنه سوف لن يذهب للسماء.

بركات. الكلمة التي هي روح ستعلمك أن تكون روحيا. السلوك بالروح هي طريقة تفكير وليست أعمال كما يظن 

 5:  8البعض ولكن هذا ما يقوله الكتاب باليوناني في رومية 

جسد( ِبُأُموِر اْلَجَسِد, َوالََِّذيَن ُهْم (َفِإنََّ الََِّذيَن ُهْم ِبَحَسِب اْلَجَسِد َيْهَتمَُّوَن )اليوناني : يضبطون عقولهم حسب ال5) 

 ِبَحَسِب الرَُّوِح َيْهَتمَُّوَن )اليوناني : يضبطون عقولهم حسب الروح( ِبُأُموِر الرَُّوِح.

أن تسلك بالروح يعني أن تفكر حسب الكلمة عن موقفك وأي أنك تفكر بأن اهلل يحميك يشفيك ويسدد إحتياجاتك ,  

 7:  23ى أفعال. الكتاب يقول كما تفكر في قلبك هكذا تسلك أمثال وبال شك أفكارك ستتحول إل

 اهلل له خطة ومستقبل رائع في ذهنه من أجلك؟ 

 11:  29اهلل يصنع لك مستقبل رائع. يريد لك حياة ممتلئة بالصحة واإلزدهار والحماية. هذا ما جاء في إرميا  

 ا ُخَطُط َساَلٍم اَل َشرٍَّ أَلْمَنَحُكْم ُمْسَتْقَباًل َوَرَجاءً (أَلنَِّي َعَرْفُت َما َرَسْمُتُه َلُكْم. ِإنَََّه11)

مشيئة اهلل غير قابلة للتخمين وال تحمل معنيان, فهو عندما يقول لك أنها رائعة فهي رائعة كما تفهمها وال يصح أن  

كلمة سالم في اليوناني تقول أن الرب يرمز لشيء وال يعنيها حرفيا. هنا نرى أن الرب له خطة مرسومة ورائعة جدا 

تعني صحة وحماية وشفاء وإزدهارو نجاح وعالقات جيدة مع األخرين. هذا فكر اهلل لك ليس  Shalowm  شالوم

ال, هذا مستحيل. فهو يريد أن يمنحك مستقبل رائع وليس مستقبل تعيس, ويمنحك رجاء   فكر شر ومصائب وخراب,

سر بذلك لك وليس أنت فقط من يسر بذلك, بل الرب يسر بسالمة وسرور وأمل وهذا ليس عاطفي بل حرفي. إنه ي

 . 27:  35مزمور    )شالوم بمعانيها( عبده

إن كنت تستمع لترانيم مثل : نحن نقاسي األلم هنا على األرض ... وأالمي في البرية..., أو إن كنت تقرأ كتب أو تستمع  

 هذه الترانيم والكتب والعظات الغير كتابية فورا.لعظات على هذا المنوال الغير كتابي, إذهب وتخلص من 

 وإليك الحقيقة التي غابت عن الكثيرين : أنت من تحدد ميعاد معجزتك وليس اهلل. 

تذكر أن الرب كان يشفي كل من أتوا إليه, لم يؤجل أحدا ولم يرفض أحدا. إذا كنت أنت مريض وتعيش في أيام الرب  

بلدك, ففي الحال ستذهب إليه, أليس كذلك؟ ... إذا األمر متوقف عليك أن تذهب أنت  يسوع, وقالوا لك أن الرب هنا في

قال  25:  5إليه وليس متوقف على الرب. تذكر أن الرب أعطانا مفتاح المعجزات والتعويضات وهو اإليمان. مرقس 

د ويريد ويريد أكثر منك أنت أن الرب إيمانك قد شفاك ولم يقل أنا قد شفيتك أي يحمل األنسان المسؤلية. من جهته يري

 ويستعيد لك الذي سلبه إبليس منك. يشفيك و يحررك 
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 ترمز للحياة هنا على األرض وليست للحياة في السماء. : أرض الموعد   إليك أيضا حقيقة أخرى أيضا

ستنتصر على  ث ستعيش حياة الفيض واإلنتصار والصحة واإلرتفاع, و حي نعم, وأرض الموعد هي أرض الوعود حيث  

الحياة وال تهزمك الظروف وهي األرض التي تفيض لبنا وعسال. الكثير يعتقد أنها حياة في السماء ولكنني أريدك أن 

تتذكر معي أنهم دخلوا ليمتلكوا هذه األرض وكان هناك حروب و مقاومة ولذا إن أردت أن تطبقها على السماء 

حروب والعجيب أن الذين يعظون بذلك يناقضون ما يقولونه بتأمالتهم بأن ستجدها ال تتماشى مع السماء حيث ال يوجد 

العماليق الذين كانوا يواجهونهم في أرض الموعد ترمز إلى الجسد وإلى إبليس وهم بذلك يعلنون أن هناك حرب 

 إمتالك حقوقهم وبهذا مستحيل أن ترمز للسماء.

 هر األردن,مثلما كان على الشعب أن يدخل أرض الموعد بعبوره ن 

 كيف تدخل أرض الموعد ؟ 

 بأن تمتليء بالروح القدس. لماذا ؟ 

لقد عبر شعب إسرائيل بمراحل منذ أن خرجوا من أرض مصر إلى أنهم وصلوا ألرض الموعد األرض التي تفيض لبنا 

ة الوفرة. وهذا وعسال. والحظ أنهم خرجوا هادفين, ال أن يعيشوا في البرية, بل ليذهبوا إلى أرض الموعد حيث حيا

سنة وهذا  40ليس خطأ أن تذهب للرب لكي يشفيك وأن يحررك . الحظ أن الرب لم يكن يشاء أن يظلوا في البرية 

يوم. لذا كان شعب  11كان خطأهم هم وليست مشيئة اهلل. حيث أن الطبيعي أنهم كانوا سيستغرقون حوالي 

 يذهب للبرية. إسرائيل خارجا من أرض مصر ليعيش حياة الفيض وليس أن

" أرض مصر" ترمز إلى" العالم " أي هي رمز لخروج الخاطيء من نظام العالم   من المعروف أن في العهد القديم

 الذي يرأسه إبليس عن طريق قبول المسيح. لكي تعيش هذا عن طريق قبول يسوع مخلص شخصي لحياتك.

ى األرض, يجب أن تمتليء بالروح القدس, نعم أرض ولكي تذوق أرض الموعد وهي التي بها بركات الرب لك هنا عل 

 الموعد هي حياة تعاش هنا على األرض. وليست في السماء كما يقول البعض.

إذا بدون أن تختبر الملء بالروح القدس سوف لن تختبر حياة الفيض والبركات التي يعدك بها الرب هنا على األرض حيث 

 10:  10يقول الكتاب يوحنا 

ا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة, َبْل ِمْلُء اْلَحَياِة )اليوناني : الحياة بفيض ولكي يستمتعون بحياتهم على األرض َأمََّا َأَن 

Enjoy abundant life) 

لم تكن حياة سيئة بل لقد كان فيها شفاء وحماية لدرجة أن الكتاب قال أنه لم يمرض  نعم الحياة في أرض البرية   

. 105و خرجوا بفضة وذهب أي إحتياجاتهم كانت موفرة.... إقرأ مزمور  37:  105مزمور   شعب اهلل أحد من

ولكنها لم تكن بفيض بل كانت بالكاد تكفيهم , حيث لم يستطيعوا أن يختزنوا للغد أي شيء. ولكن مشيئة اهلل وهي 
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اهلِل الََِّذي َيْمَنُحَنا ُكلََّ َشْيٍء  17:  6ثاوس تيمو 1مشيئة في صالح البشر هي أن يهبهم كل شيء بغنى وبفيض للتمتع. 

 ِبَوْفَرٍة ِلَنَتَمتَََّع ِبهِ 

أخي وأختي ... بعد هذا كله ماذا تنتظر لتمتليء بالروح؟ , اهلل يريد لك حياة منتصرة وفياضة , ممتلئة ببركات وشفاء  

 ذه الحياة وال تنتصر عليك الحياة.جسدي وتسديد فياض إلحتياجاتك األرضية , والحماية , ولكي تنتصر على ه

 وال يعني هذا أن الحياة ستكون خالية من المشاكل بل ستكون أنت منتصرا على المشاكل. 

 تذكر أنك لن تستطيع أن تدخل أرض الموعد قبل أن تختبر الملء بالروح القدس.  

 هنا.إن أردت تعرف عن هذا اإلختبار إضغط هنا, وإن أردت أن تختبره اآلن إضغط   

إعلم أن هذه البركات التي لك في المسيح ال تسقط عليك من نفسها بل عليك أن تذهب لتأخذها وهذا باإليمان.  

 23:  9إيمانك وليس إيمان القسيس هو الذي سيجعلك تأخذها. قال الرب لشعبه أن يذهبوا ويأخذونها.... تثنية 

 َلُكمْ   ا)بالماضي(اْصَعُدواِ الْمِتاَلِك اأَلْرِض الََِّتي َوَهْبُتَه 

 3 - 1:  5أنت في نعمة أنت فيها مقيم ولن تقيم فيها في المستقبل, رومية   

 3:  1بطرس  1أنت ممجد الرب قام من أجل أن يعطيك ميراث   

 توقف عن قبول أفكار إبليس التي تقول: عمري ضاع ...السنين ال يمكن إرجاعها....

الجيدة , يريد لك أن تشبع بالسنين أي تصل لمرحلة أنك شبعت من األيام وليس اهلل يريد لك عمر طويل مليء باأليام  

 (َوُيْشِبُع ِباْلَخْيِر ُعْمَرِك َفَيَتَجدََُّد َكالنََّْسِر َشَباُبِك.5)  5:  103هذا فقط... بل الرب يريد أن يشبع بالخير عمرك مزمور 

 ي.(ُأِطيُل ُعْمَرُه, َوُأِريِه َخاَلِص16) 16:  91مزمور  

األعمار ليست بيد اهلل , ال بل بيد اإلنسان . الرب في سفر األمثال يقول لنا كيف تطيل عمرك ويحذر من أن تفعل أشياء  

لئال تقصر عمرك مثل : أكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك على األرض... إقرأ سفر األمثال لترى كيف تطيل 

 عمرك.

(ِفي اللََِّساِن َحَياٌة َأْو 21) 21:  18والحياة في يد اللسان )كلمات فمك( أمثال  واألكثر من ذلك الكتاب يقول أن الموت 

َمْوٌت, َواْلُمْوَلُعوَن ِباْسِتْخَداِمِه َيَتَحمََُّلوَن اْلَعَواِقَب)أي الذين يفهمون هذا الحق, سيحصدون منه نتائج( إستخدمه 

 لصالحك.

هذا فكر اهلل لك طول   لعمر وتعطي شفاء جسدي من األمراض, يقول أن كلمة اهلل تطيل ا 22 - 20:  4أمثال  

 العمر, لذا أعطاك الطريقة التي تطيل بها عمرك,
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 (ِلَتَظلََّ َماِثَلًة َأَماَم َعْيَنْيَك َواْحَتِفْظ ِبَها ِفي َداِخِل21(َيا اْبِني َأْصِغ ِإَلى َكِلَماِت ِحْكَمِتي, َوَأْرِهْف ُأُذَنَك ِإَلى َأْقَواِلي )20)

 (أَلنَََّها َحَياٌة ِلَمْن َيْعُثُر َعَلْيَها , َوَعاِفَيٌة ِلُكلَِّ َجَسِدِه )الحظ كلمة لمن يعثر عليها ألن ليس الكل يعثر عليها22َقْلِبَك )

وليس الكل يعرف هذا الحق رغم وجودهم المستمر في الكنيسة, لكن الكلمة تحتاج إلى روح الحكمة واإلعالن 

 ء بالروح القدس ضروري وحتمي(لتفهمها لهذا فأن المل

 70فكر اهلل عن العمر هو عمر طويل و يمتليء باأليام الجميلة التي ترى فيها يده. اهلل يريد اإلنسان أن يعيش طويال  

سنوات, وإن فسد  5سنة و إن أردت أكثر أطلب أكثر....مثل تاريخ اإلنتهاء الذي على علبة الطعام ينتهي بعد  80و 

عيب المصنع بل عيب التخزين وسوء اإلستعمال, هكذا إن رأيت مؤمنا مات في عمر قصير إعلم أن قبلها هذا ليس 

هناك حتما سببا ما وليس عليك أن تسعى لمعرفته ولكن عليك أن تعرف أنه ليس اهلل, بل يسوع قطع من أرض األحياء 

(َوَمَع َذِلَك َفَقْد 10)  11 - 10,  8:  53في عمر مبكر حتى تحيا أنت طويال, مات وقام ليكون لك طول العمر, إشعياء 

اُمُه, َوُتْفِلُح َمَسرََُّة الرََّبَِّ َعَلى َيِدِه ُسرََّ اهلُل َأْن َيْسَحَقُه ِباْلَحَزِن. َوِحيَن ُيَقدَُِّم َنْفَسُه َذِبيَحَة ِإْثٍم َفِإنََُّه َيَرى َنْسَلُه َوَتُطوُل َأيََّ 

 َيْشَبُع,(َوَيَرى ِثَماَر َتَعِب َنْفِسِه َو11)

الكثير يعظون بأن المؤمنين إذا إستمتعوا على األرض سيتركون الرب. لذا يخاف الكثير من المؤمنين من هذا التعليم. 

 ولكن أنظر معي للكتاب وليس تعليم أشخاص.

  31:  15عندما كان يسوع يشفى ألم يوضح هذا محبة اهلل أكثر )بمجد الرب أكثر = محبته أكثر( ؟!!!!!! متى 

ْبِصُروَن؛ َوَمجََُّدوا ِإلَه (َفُدِهَشِت اْلُجُموُع ِإْذ َرَأْوا اْلُخْرَس َيْنِطُقوَن, َواْلَمْشُلوِليَن َأِصحََّاَء, َواْلُعْرَج َيْمُشوَن, َواْلُعْمَي ُي31)

 ِإْسَراِئيَل.

 ؟!!!!!  ألم ُيعطي الَمجد هلل)المحبة( أكثر عندما ُسدَدت األحتياجات المادية للمؤمنين

(َذِلَك أَلنََّ 12(ِإْذ تْغَتُنوَن ِفي ُكلَِّ َشْيٍء, أَلْجِل ُكلَِّ َسَخاٍء َطْوِعيٍَّ ُيْنِتُج ِبَنا ُشْكرًا ِلله )11)  13 - 11:  9كورنثوس  2 

(َفِإنََّ اْلِقدَِّيِسيَن, ِإْذ َيْخَتِبُروَن َهِذِه 13ِخْدَمَة اهلِل ِبَهِذِه اإِلَعاَنِة اَل َتُسدَُّ َحاَجَة اْلِقدَِّيِسيَن َوَحْسُب, َبْل َتِفيُض ِبُشْكٍر َكِثيٍر ِللِه )

 ُمَشاَرَكِتُكْم َلُهْم َوِلْلَجِميعِ اْلِخْدَمَة, ُيَمجَُِّدوَن اهلَل َعَلى َطاَعِتُكْم ِفي الشَََّهاَدِة إِلْنِجيِل اْلَمِسيِح َوَعَلى السَََّخاِء الطََّْوِعيَِّ ِفي 

ي حياتك ستلتصق به أكثر ألنه هو الذي يرفع رأسك وستقع في غرامه عندما ترى محبة اهلل بإختبارك إلحساناته ف 

أكثر, وعكس هذا واضح اآلن في الكنائس التي ال تعلم بهذا التعليم بل تعلم بان اهلل مسبب المصائب...., سترى هناك 

مسبب لمشاكلهم الذين ال يحبون اهلل حقا والمرتدين, وهذا سببه خصام وعتاب داخل هؤالء المؤمنين على أن اهلل 

حسب ما سمعوا من تعليم خطأ مثل السم القاتل وهم يبدون أحياء في الخارج بأن يخدمون الرب ولكنهم قتلى في 

 داخلهم وال يعلنون ذلك من الخارج.

الحقيقة عندما إكتشفت هذا لم يسعني إال أن أرقص وأضحك وأرفع يدي شاكرا اهلل بألسنة أخرى ألنني لم أجد  

 تعبر عن إمتناني هلل. كلمات بلغتي
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يقول الرب أن هذا الذي سيحدث في حياتك من أعمال النور التي هي البركات مثل الصحة واإلزدهار سيجعل الناس 

 3 - 1:  60إشعياء   تنجذب للمسيح )اللعنات كلها مثل المرض.... هذه من أعمال الظلمة هي طبيعة إبليس(,

(َها ِإنََّ الظَُّْلَمَة َتْغُمُر اأَلْرَض )نعم الظلمة تغطي 2ِك َقْد َجاَء, َوَمْجَد الرََّبَِّ َأْشَرَق َعَلْيِك. )(ُقوِمي اْسَتِضيِئي, َفِإنََّ ُنوَر1)

الرََّبََّ األرض حيث اإلقتصاد يتزعزع , واألمراض تنتشر... ولكنك أنت نور العالم(, َواللََّْيَل الدََّاِمَس َيْكَتِنُف الشَُُّعوَب, َوَلِكنََّ 

 (َفُتْقِبُل اأُلَمُم ِإَلى ُنوِرِك, َوَتَتَواَفُد اْلُمُلوُك ِإَلى ِإْشَراِق ِضَياِئِك.3َعَلْيِك, َوَيَتَجلََّى َمْجُدُه َحْوَلِك, )ُيْشِرُق 

 )عندما يرى الناس هذه البركات في حياتك سيقبلون إليك ليروا كيف ُينقذون من الظالم الذين هم فيه.( 

ني عن كيف أنه يرى أنه مريض واألخرين مرضى أيضا بأمراض منتشرة, وعندئذ أخبره كثيرا ما أتي أحد األشخاص يسأل

حينما قبلت الشفاء من مرض كان مؤلم وله سنين, ومن هنا حكيت له عن يسوع  2002أنني لم أعد مريضا منذ سنة 

  الشافي.

ضع علي أي مرض كنت أرفضه ال أقصد أنه لم يهاجمني المرض في هذه الفترة ولكن عندما كان يحاول إبليس أن ي

 وكنت أمارس إيماني للشفاء و كان إبليس يرحل بمرضه.......إذن قاوم إبليس فيهرب منك.....هذا دورك انت.

نعم قم إستضيء ألن مجد الرب أشرق في الخالص وأنت فيه اآلن ولكن قم وخذ ما لك في المسيح, اهلل يريد أن 

 يس و لكن ما معنى كلمة تعويض؟يعوض لك عن السنين التي ضاعت في يد إبل

 معنى كلمة تعويض : 

 في اللغتين العبرية واليونانية كلمة تعويض تعني : 

تصليح ما فسد أو إنكسر, إستعادة ما فقد بالكامل, تقوية, إنقاذ وخطف و تحرير الشيء من األعداءوالمصائب,  

النفور من ما فعله األعداء, أال ُتهزم و ال تقبل ما فعله إستعادة العالقات, العودة من اإللحاد, إنعاش و تصليح,الرفض و 

 األعداء, التحول واإلنقالب ضد األعداء. وضع نهاية للشيء وإستعادة ما فقد.

أيضا, دعنا نقرأ بعض اآليات التي ذكر فيها رد السبي والتعويض حتى نستطيع أن نعطي تعريف لكلمة تعويض ألن  

ختص باللغة أما التعريف هو فكر اهلل ناحية األمر ولكن البد أن يكون التعريف متفق مع التعريف غّير المعنى, المعنى ي

 التفاصيل إلخراجه لذا دعنا نقرأ الكلمة : المعنى ولكن التعريف يحتاج إلى أدق 

 20 - 19:  30صموئيل  1 

َواَل َبَناٌت َواَل َغِنيَمٌة َواَل َأيَُّ َشْيٍء ِممََّا اْسَتْوَلى َعَلْيِه اْلَعَماِلَقُة, َبِل  (َوَلْم ُيْفَقْد َلُهْم َشْيٌء اَل َصِغيٌر َواَل َكِبيٌر, َواَل َأْبَناٌء19) 

َها (َوَأَخَذ َداُوُد َغَنَم اْلَعَماِلَقِة َوَبَقَرُهْم َفَساَقَها ِرَجاُلُه َأَماَم اْلَماِشَيِة اأُلْخَرى الََِّتي اْغَتَنَم20اْسَتَردَََّها َداُوُد َجِميَعَها )

 «.َهِذِه َغِنيَمُة َداُوَد»اْلُغَزاُة َقاِئِليَن: 
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 17 - 16,  13 - 12:  42  أيوب

(َوَباَرَك 12 ِمْن َقْبُل .....)(َوِعْنَدَما َصلََّى َأيَُّوُب ِمن َأْجِل َأْصِدَقاِئِه َردََُّه الرََّبَُّ ِمْن ُعْزَلِة َمْنَفاُه, َوَضاَعَف ُكلََّ َما َكاَن َلُه10)  

ُف َزْوٍج ِمَن اْلَبَقِر َوَأْلُف َأَتاٍن آِخَرَة َأيَُّوَب َأْكَثَر ِمْن ُأواَلُه, َفَأْصَبَح َلُه َأْرَبَعَة َعَشَر َأْلَف َخُروٍف َوِستََُّة آالٍف ِمَن اإِلِبِل َوَأْل الرََّبَُّ

ْعَد َتْجِرَبِتِه ِمَئًة َوَأْرَبِعيَن َسَنًة, َواْكَتَحَلْت َعْيَناُه ِبُرْؤَيِة َأْبَناِئِه (َوَعاَش َأيَُّوُب َب16..... )   (َوَرَزَقُه اهلُل َسْبَعَة َبِنيَن َوَثاَلَث َبَناتٍ 13)

 (ُثمََّ َماَت َأيَُّوُب َشْيخًا, َوَقْد َشِبَع ِمَن اأَليََّاِم.17َوَأْحَفاِدِه ِإَلى اْلِجيِل الرََّاِبِع )

 9:  2حجي  

يِر َأْعَظَم ِمْن َمْجِد اْلَهْيَكِل السََّاِبِق, َوَأْجَعُل السََّاَلَم َيُسوُد َهَذا اْلَمْوِضَع َيُقوُل الرََّبَُّ (َوَيُكوُن َمْجُد َهَذا اْلَهْيَكِل اأَلِخ9) 

 «.اْلَقِديُر

 126مزمور 

ْت َأْفَواُهَنا ِضْحكًا, َوَأْلِسَنُتَنا َتَرنَُّمًا. (ِعْنَدِئٍذ اْمَتأَل2(ِعْنَدَما َأْرَجَع الرََّبَُّ َأْهَل ُأوُرَشِليَم ِمَن السََّْبِي, ِصْرَنا َكَمْن َيَرى ُحْلمًا. )1)  

(َنَعْم, ِإنََّ الرََّبََّ َقْد َصَنَع ُأُمورًا َعِظيَمًة َلَنا, َفَفِرْحَنا. 3ِعْنَدِئٍذ َقاَلِت اأُلَمُم: ِإنََّ الرََّبََّ َقْد َأْجَرى ُأُمورًا َعِظيَمًة َمَع َهُؤاَلِء. )

ْبِيَنا, َكَما َتْرِجُع السَُُّيوُل ِإَلى النَََّقِب )هنا يصلي من أجل باقية الشعب الذي كان الزال تحت السبي (َأْرِجْعَنا َيا َربَُّ ِمْن َس4)

(َفَمْن َيْزَرْع 5وهذا ما ستفعله عندما تختبر صالح اهلل ستسعى لمساعدة األخرين أيضا وتتمنى أن يكونوا مثلك( . )

 (َوَمْن َيْذَهْب َباِكيًا َحاِماًل ِبَذاَرُه َيْرِجْع ُمَتَرنَِّمًا َحاِماًل ُحَزَم َحِصيِدِه.6اِج. )ِبالدَُُّموِع َيْحُصْد َغالََِّتِه ِباالْبِتَه

إذا تعريف كلمة "تعويض": أي إيقاف ما يحدث من نهب, و إسترداد حرفي لما ضاع وإرجاعه ثانية لوضعه كما سبق  

والضحكة األخيرة ستكون لك. إّن َرد السبي هو  بل وأحسن منه بل و مضاعف, و هو ليس شيء معنوي بل حرفي ,

رائع لدرجة أنك تكون كمن يرى حلما. حينئذ يمتليء فمك ضحكا ولسانك ترنما... ولكن عليك أن تضحك قبل أن ترى 

 . 27:  4هذا ألن الكتاب يعلمنا أن نؤمن بالشيء قبل أن نراه أفرحي أيتها العاقر ألنك ستلدين غال 

 يجب عليك أن تفعله(أو )ما   إذن الحل 

 أ. بأن تمنع إستمرار أو تكرار ما حدث. 

يجد وطأة قدم في حياتك.  . كما درسنا ال تأتي لعنة إال و بسبب من اإلنسان. لذا أوقف المصدر الذي يجعل إبليس 1 

 راجع األسباب في األعلى و عالجها.

شك. توقف عن تكرار الخطيئة. إن كنت مستعبدا . أطلب غفران اهلل لك. مثل أيوب الذي تاب عن خطأه الذي هو ال2 

فأنت تحتاج لمعرفة كيف تتحرر من الخطيئة بطريقة عملية. ليس مستحيل أن تتحرر إغلق الباب أمام الخطيئة بأن ال 

تفكر بها وفكر بالكلمة تجاه ما تسقط فيه بتكرار.. الحق )الكلمة المشروحة بطريقة صحيحة( هو فقط الذي 

 عليك أن تعرفه( . ) سيحررك. إذا 
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عندما تتوب ال تكثر الكالم عن الخطيئة ألن مشكلة الخطيئة محلولة على الصليب بل فقط قل هكذا: أنا يارب أخطأت 

أشعر بأنني الزلت   في كذا وأثق في كلمتك أنك تغسلني بدم يسوع عندما أقول أني أخطأت. أنا أؤمن حتى ولو لم

 ي غيرمرتبطة باألعمال .مقبول أمامك, ألنني بار وحالة بر

 أهم شيء أن تدرك أنك بار وأن البر حالة وليس سلوك.

 . الغفران :3

أ. إغفر لنفسك. أنت مطالب أن تحب وتحترم وتغفر لنفسك قبل أن تفعل ذلك مع األخرين. الرب يضرب المثل بمحبتك  

 لنفسك بأن تفعل مثلها مع األخرين. تحب قريبك كنفسك...

. لألعداء الذين أنتقدوك ورفضوك وقد يكونوا ضربوك. وللخدام الذين علموك تعاليم غير كتابية. ب. إغفر لآلخرين 

تذكر أنك قد تمنع البركات إن لم تفعل ذلك. و إعلم أن الرب مهتم بكرامة أوالده حتى مع المؤمنين الذين هم إخوته. 

بته و حكموا أحكام خاطئة عليه ولم يساعدوه بل لقد وبخ الرب المؤمنين الذين حوله الذين ظلوا يهدمونه في وقت نك

 هدموه .

 9 - 7:  42أيوب  

َلَقِد اْحَتَدَم َغَضِبي َعَلْيَك َوَعَلى ِكاَل َصِديَقْيَك, أَلنََُّكْم »(َوَبْعَد َأِن اْنَتَهى الرََّبَُّ ِمْن ُمَخاَطَبِة َأيَُّوَب, َقاَل أَلِليَفاَز التََّْيَماِنيَِّ: 7)  

(َفُخُذوا اآلَن َلُكْم َسْبَعَة ِثيَراٍن َوَسْبَعَة ِكَباٍش, َواْمُضوا ِإَلى َعْبِدي 8ِبالصَََّواِب َعنَِّي َكَما َنَطَق َعْبِدي َأيَُّوُب. ) َلْم َتْنِطُقوا

امًا َلُه, ِلَئالََّ ُأَعاِقَبُكْم ِبُمْقَتَضى َأيَُّوَب َوَقرَُِّبوَها َذِبيَحَة ُمْحَرَقٍة َعْن َأْنُفِسُكْم, َفُيَصلََِّي ِمْن َأْجِلُكْم, َفَأْعُفَو َعْنُكْم ِإْكَر

(َفَذَهَب َأِليَفاُز التََّْيَماِنيَُّ َوِبْلَدُد الشَُّوِحيَُّ َوُصوَفُر النََّْعَماِتيَُّ 9«. )َحَماَقِتُكْم, أَلنََُّكْم َلْم َتْنِطُقوا ِباْلَحقَِّ َعنَِّي َكَعْبِدي َأيَُّوبَ 

 َرَم الرََّبَُّ َأيَُّوَب.َوَفَعُلوا َكَما َأَمَر الرََّبَُّ. َوَأْك

ربما يكون الخدام بدال من أن يساعدوك كانوا يهدمونك يوما وراء يوما. أرى في خدمتي ضحايا التعاليم الكتابية أكثر  

من ضحايا األمراض, أكثر من ضحايا الخطيئة ألن التعليم الخطأ سيجعلك تزداد في بعدك عن اهلل وبهذا تجد الجوع 

 أنت في المقابل في الخطيئة تعويضا لما تعانيه من الجوع الروحي. الداخلي يزداد فتزداد

(َفِإَذا 4أن هناك من يعظون بيسوع آخر )  , 4:  11كورونثوس  2هذا خطر يعم الكنيسة, نعم كما يقول الكتاب في  

نفس األسم ولكنه ال يفعل ما يتهمونه به مثل  َكاَن َمْن َيْأِتيُكْم ُيَبشَُِّر ِبَيُسوَع آَخَر َلْم ُنَبشَِّْر ِبِه .... أي يعظون بشخص له

أنه َيمرض ويصيب بالمصائب... لو جاء اليوم أحدا من شهود يهوة مثال, و كرز من الكتاب أن يسوع ليس إبن اهلل 

فسيكشفه الناس فورا, أنه رغم أنه يقتبس من الكتاب ولكنه هذا ليس الكتاب, ولكن إن دخل أحدا ووعظ أن يسوع 

   لمشاكل ستجد المؤمنين يتعزون بمشاعرهم وال ٌيكتشف في الكنيسة ألن األساس خطأ من البداية.هو المسبب ل
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علينا أن نحذر من الذين ال ينكرون أن يسوع هو إبن اهلل بل ينكرون أن يسوع يشفي ويحيي ويحل المشاكل ويحميك 

  التعليم الصحيح والخطأ. في نفس الوقتكيف تفرق بين   إن أردت أن تعرف كيف أضغط هنا   ويسدد إحتياجاتك...

علينا أن نغفر لهم ألن من حقك أن تمتحن التعليم وليس المعلمين فقط. لذا إطلقهم أحرارا من سجن اإلتهام من 

 داخلك.

َردََُّه الرََّبَُّ ِمْن  (َوِعْنَدَما َصلََّى )غفران( َأيَُّوُب ِمن َأْجِل َأْصِدَقاِئِه10)   10:  42وهنا أحد خطوات رد سبي الغفران, أيوب  

 ُعْزَلِة َمْنَفاُه, َوَضاَعَف ُكلََّ َما َكاَن َلُه ِمْن َقْبلُ 

(اَل ُتَباِدُلوا الشََّرََّ ِبَشرٍَّ, َواَل الشََِّتيَمَة ِبَشِتيَمٍة. َبْل ِباْلَعْكِس: 9) 9:  3بطرس  1دون أن تغفر لن تنال البركات التي لك  

 , أَلنََُّه ِلَهَذا َدَعاُكُم اهلُل.َباِرُكوا, َفَتِرُثوا اْلَبَرَكَة

 بأن تبارك هنا على األرض. ال تمنعها بعدم غفرانك لنفسك أو لألخرين.  هل ترى أنك لهذا دعيت ؟!!! 

 . ال تستمع للتعاليم الخطأ :4 

ما فعل أو تحضر في كنيسة تعلم بتعاليم غير كتابية بأن اهلل مسبب المصائب, أتركها فورا وإفعل ك إن كنت عضوا  

بولس الذي عندما إكتشف أنه كان على خطأ وأن ما كان ضده هو الصحيح لم يستشر لحما ودما )أي لم يستشر بشرا 

مثل رؤساءه أو حتى المعلم الشهير الذي تعلم على يديه غمااللئيل( ألنك أنت المستفيد الوحيد. حاوط نفسك بمعلمين 

يشفيك... وصلي أن تجد الكنيسة التي تعلم تعاليم صحيحة. وإعلم و ترانيم وكتب سليمة تتكلم عن أن اهلل يحبك و

جيدا أن األمران اللذان يجب أن يتوافران في أي كنيسة واللذين إن لم يكونا متوافرين ستكون الكنيسة فاشلة يهرب 

              منها أعضاءها بدال من أن ينضم لها أعضاء كل يوم األمران هما :

حتياجات المؤمنين في الكنيسة: بحيث يدخل المؤمن ويجد إجابة كتابية على أسئلته وهذه اإلجابات . أن تقابل وتسدد إ1

 ليست من وحي الواعظ بل من وحي الروح القدس.

. أن ٌيحب يسوع أكثر: أقصد أن ٌيمجد يسوع أكثر, وأفضل أن أقول ٌيحب من المؤمنين أكثر ألنها أسهل في فهمها 2 

ده.الكنيسة التي تعلم الكلمة بطريقة صحيحة بأن يسوع يشفي ويحرر ويرفع الرأس... ألنك من محبتك له ستمج

 ستدفع شعبها إلي أن يحب الرب أكثر. بذلك 

 . تحكم في فمك:5 

 لشََّرَِّ َوَشَفَتْيِه َعْن َكاَلِم اْلِغشَِّ (َفَمْن َأَراَد َأْن َيَتَمتَََّع ِبَحَياٍة َسِعيَدٍة َوَأيََّاٍم َطيََِّبٍة, َفْلَيْمَنْع ِلَساَنُه َعِن ا10)  10:  3بطرس  1 

ما هو التكلم بالشر؟؟ ليس فقط الشتائم و التجديف كما يظن البعض بل عندما تكلم الجواسيس العشرة بكالم  

(َوَلِكنََّ َكاِلَب َهدَََّأ َرْوَع 30) 30:  13سلبي غير متفق مع كلمة اهلل, قالوا أننا كالجراد و هم عمالقة, سفر العدد 

(َفَعاَرَضُه الرََِّجاُل الََِّذيَن َكاُنوا 31« )ِلَنْمِض َوَنْمَتِلِك اأَلْرَض أَلنَََّنا َقاِدُروَن َحّقًا َعَلى َذِلَك»الشََّْعِب اْلَماِثِل َأَماَم ُموَسى َوَقاَل: 

ِبَذِلَك َأَشاُعوا الذَُّْعَر َبْيَن اإِلْسَراِئيِليَِّيَن ِمَن اْلِباَلِد الََِّتي (وَ 32« )اَل َنْقِدُر َأْن ُنَقاِوَم ُسكََّاَنَها أَلنََُّهْم َأْقَوى ِمنََّا»َمَعُه َوَقاُلوا: 
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(َفَقْد َرَأْيَنا 33َسَتْفَتِرُسَنا اأَلْرُض الََِّتي َتَجسََّْسَناَها, َوَجِميُع َمْن َشاَهْدَناُهْم ِمْن ُسكََّاِنَها َعَماِلَقٌة )»َتَجسََُّسوَها َقاِئِليَن: 

 «.َرَة َبِني َعَناَق, َفَبَدْوَنا ِفي َأْعُيِن َأْنُفِسَنا َكاْلَجَراِد, َوَكَذِلَك ُكنََّا ِفي ُعُيوِنِهْمُهَناَك اْلَجَباِب

قال الرب بنفسه أنهم تكلموا بكالم شرير ناحيته رغم أنهم لم يوجهون الكالم إليه بل تكلموا عن أرض الموعد.   

َلى َمَتى ُيْمِعُن َهَذا الشََّْعُب ِفي ِإَهاَنِتي, َوِإَلى َمَتى اَل ُيَصدَُِّقوَنِني َعَلى الرََّْغِم ِإ»(َوَقاَل الرََّبَُّ ِلِمُوَسى: 11) 11:  14عدد 

 ِمْن ُمْعِجَزاِتي الََِّتي َأْجَرْيُتَها ِفي َوَسِطِهمْ 

ب إستمتع كالب ويشوع ألنهم تكلموا كلمة اهلل عن الموقف رغم العيان المضاد فكانا هما الوحيدين من كل الشع 

 (َوَلْم َيِعْش ِمْنُهْم ِإالََّ َيُشوُع ْبُن ُنوَن َوَكاِلُب ْبُن َيُفنَََّة.38)  38:  14  الذين عاشوا وإمتلكوا أرض الموعد عدد

لذا إن أردت أن تستمتع بحياة سعيدة عليك بأن تتوقف عن التكلم عن المشكلة بل تكلم إليها, بأن تتكلم كلمة اهلل  

 )المشكلة التي هي مثل الجبل( أن ينقلع من حياتك وينطرح في البحر أي يختفي .إليها وتقول لهذا الجبل 

كلماتك فيها قوة للخلق مثل اهلل الذي تكلم وقال ليكن نور )العبري يأتي كأمر: نور كن( هكذا أنت لديك نفس نوع  

ال تزداد. ال تقل :" أنا حزين  إيمان اهلل فما ستقوله سيحدث. لذا تكلم كلمة اهلل فتحدث وال تتكلم عن المشكلة حتى

قد تقول هذا هو الواقع ولكن أنظر للجواسيس الذين قالوا الواقع الذين رأوه   ..أنا مريض أنا ... أنا لدي سرطان ... "

ولم يتمتعوا بما أعطاهم الرب إياه. ال أقول لك أن تنفي الواقع بل أقول لك أن تواجهه بكلمة اهلل التي هي الحقيقة. 

قة أصدق من الواقع. لذلك يقول الرب دائما الحقيقة أقولها لكم ..... , عندما تقول الحقيقة سيتغير العيان والحقي

 لكي يتماشى مع ما تقوله بفمك الذي هو الحقيقة.

 ب. بأن تسمح بدخول اهلل )الذي يريد بركتك( في حياتك, ليرد المسلوب ويعطيك تعويضا 

 قوانين هامة عليك معرفتها : 

دون أن تسمح انت هلل بأن يدخل في حياتك سوف ال يدخل ليس ألنه ال يريد بل ألنه ال يستطيع بدون أن تسمح له أنت. ب - 

 أقرأ أكثر هنا عن هذا الموضوع في إيجار اهلل على األرض

ُكوُت السَََّماَواِت ِبِبْزَرِة َخْرَدٍل. ُيَشبََُّه َمَل»(َوَضَرَب َلُهْم َمَثاًل آَخَر, َقاَل: 31)  31:  13ملكوت اهلل يشبه بذرة حسب متى  - 

 وهذا يعني أن ما ينطبق على البذرة من قوانين ينطبق على ملكوت اهلل,

           هيا لنرى البذرة فنرى ملكوت اهلل كيف يعمل:

تحتاج إلى البذرة ال تأتي بثمر من نفسها ولكنها تحتاج إلى عامل آخر وهو أرض زراعية لتنمو فيها. كذلك كلمة اهلل 

(اْنَصِرْف )اليوناني: 15) 15:  4تيمو  1تجاوب منك في عقلك وفي قلبك, مما سيؤدي إلى ظهور الثمر في حياتك. 

ك ظاهرا لكل إنكب عليها( ِإَلى َهِذِه اأُلُموِر, َواْنَشِغْل ِبَها ُكلَِّّيًا, ِلَيُكوَن َتَقدَُُّمَك َواِضحًا ِلْلَجِميِع ... لكي يكون تقدم

 ي ليوجد ثمر ونتائج عملية في حياتك.الناس أ
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 4:  5يوحنا  1ثق بأن يسوع هزم العالم )ولن يهزم في المستقبل(. وهذه هي الغلبة التي نغلب بها العالم إيماننا  -

َتِصُر َعَلى اْلَعاَلِم.... إذا إيمانك وليس إيمان (َذِلَك أَلنََّ اْلَمْوُلوَد ِمَن اهلِل َيْنَتِصُر َعَلى اْلَعاَلِم. َفاإِليَماُن ُهَو الََِّذي َيْجَعُلَنا َنْن4)

القسيس أو أبوك الروحي ما سيجعلك تغلب ظروفك. العالم هو الذي يرأسه إبليس وعندما تغلب العالم أي تغلب إبليس 

 نتصاره.أما أنت غلبت العالم أيضا وتسير اآلن في نفس موكب اإلنتصار مع يسوع ألنه أعطاك إ  رئيسه, كيف ؟ باإليمان .

أمتليء بالروح . كما سبق وشرحت أن هذا هو عبارة عن عبور نهر األردن الذي سيدخلك إلى أرض الموعد. وهذا    .أ 

ألنك بهذا اإلختبار ستنفتح على الروح القدس الذي سيأخذ بيدك ليعلمك و يعرفك ما لك في المسيح وسيعطيك لغة 

 13 - 9:  2كورونثوس  1بما لك في المسيح وتأخذه.  صالة ال تعرفها لكي تتخطى ذهنك وتصلي وتتكلم

(َوَلِكنََّ اهلَل َكَشَف َلَنا َذِلَك 10« )ِه!ِإنََّ َما َلْم َتَرُه َعْيٌن, َوَلْم َتْسَمْع ِبِه ُأُذٌن, َوَلْم َيْخُطْر َعَلى َباِل َبَشٍر َقْد َأَعدََُّه اهلُل ِلُمِحبَِّي» 

(َوَأمََّا َنْحُن َفَقْد ِنْلَنا اَل ُروَح اْلَعاَلِم َبِل الرَُّوَح الََِّذي ِمَن اهلِل, 12ى ُكلََّ َشْيٍء, َحتََّى َأْعَماَق اهلِل..... )ِبالرَُّوِح. َفِإنََّ الرَُّوَح َيَتَقصََّ

 ِلَنْعِرَف اأُلُموَر الََِّتي ُوِهَبْت َلَنا ِمْن ِقَبِل اهللِ 

ُتَعلَُِّمُه اْلِحْكَمُة اْلَبَشِريََُّة, َبْل ِفي َكاَلٍم ُيَعلَُِّمُه الرَُّوُح اْلُقُدُس, ُمَعبَِِّريَن َعِن  (َوَنْحُن َنَتَكلََُّم ِبَهِذِه اأُلُموِر اَل ِفي َكاَلٍم13)

تكلم اْلَحَقاِئِق الرَُّوِحيََِّة ِبَوَساِئَل ُروِحيٍََّة )اليوناني: متكلمين و مترجمين األمور الروحية بلغات روحية وهنا بال شك يقصد ال

 1من يتكلم بألسنة يتكلم بأسرار روحية ويكشفها(  2:  14كورونثوس  1س الرسالة يقول في بألسنة ألنه في نف

نََُّه ِبالرَُّوِح (َذِلَك أَلنََّ الََِّذي َيَتَكلََُّم ِبُلَغٍة َمْجُهوَلٍة ُيَخاِطُب اَل النََّاَس َبِل اهلَل . ِإْذ اَل َأَحَد َيْفَهُمُه, َولكِ 2) 2:  14كورونثوس 

 َأْلَغاٍز. )اليوناني: بأسرار روحية ويكشفها(َيَتَكلََُّم ِب

المخفي من   -الميراث  -التكلم بألسنة ليس فقط تبنيك روحيا بل وأيضا ستساعدك أن تكتشف ما لك وهذا الكنز  

 ..أَلْجِل َمْجِدَنا.. وهو مخفي من أجلك حتى ال يعبث به أحد ولكي يحفظ من أجلك. 7أنظر عدد   أجلك وليس منك

رف ما لك في المسيح من الكلمة. إقرأ الكلمة وباألخص الرسائل وضع خطا على كل كلمة مذكور بها في إع  .ب 

المسيح أو بالمسيح وإقرأ كتاب في المسيح على الموقع. وأعد قراءة هذا المقال و المقاالت األخرى التي على الموقع 

 التي تتحدث عن الشفاء .....

ن تعمدت وإمتألت بالروح القدس يمكنك اآلن بأن تأخذ ما لك, أنت دخلت أرض الموعد بعد أ  خذ ما لك باأليمان.  .ت 

 تتكلم الكلمة بإيمان.  ولكنك لم تأخذها بعد. إذا أردت أن تأخذها فالبد وأن

 بأن تسمع كلمة اهلل التي تخص الموضوع , فاأليمان ال يأتي بالتفاؤل أو بسماع اإلختبارات. ال  كيف يأتي اإليمان ؟ 

 اإليمان يأتي بالسماع والسماع لكلمة اهلل. 17:  10رومية 

هذا ال يكفي فقط بل عليك أن تتكلمها )كلمة اهلل( فتحدث,, سيظل إيمانك ساكن إن لم تقول بفمك) أنا شفيت  

 23:  11مرقس   بجلدات يسوع( ,) أنا الرب أنقذني من سلطان الظلمة ونقلني من تحت سلطان إبليس وأعماله(.
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(َفاْلَحقََّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنََّ َأيََّ 23ِلَيُكْن َلُكْم ِإْيَماٌن ِباهلِل )اليوناني: ليكن لكم نفس نوع إيمان اهلل الذي سيشرحه بعدها( )»

 ُقوُلُه َسَيْحُدُث, َفَما َيُقوُلُه َيِتمَُّ َلهُ َمْن َقاَل ِلَهَذا اْلَجَبِل: اْنَقِلْع َواْنَطِرْح ِفي اْلَبْحِر! َواَل َيُشكَُّ ِفي َقْلِبِه, َبْل ُيْؤِمُن َأنََّ َما َي

ال تسلك بالعيان أو بالحواس الخمسة أنت مؤمن وهذا معناه أن تسلك باإليمان. أي ال تؤمن بما تراه من عيان   .ث 

 مضاد,بل أنظر لما تقوله الكلمة, وإن أجال أو عاجال سوف يتغير العيان الذي هو وقتي.

 ت متحكم من عالم الروح على عالم العيان.إطمئن ألنك بكلماتك أن

ال تنظر للوراء . بعد أن بدأت تعرف وتأخذ ما لك في المسيح إعلم أن إبليس له خطة وهي أن يذكرك بما حدث, أو    .ج 

يأتي بعرض مثل الفيديو في ذهنك يحاول تذكيرك بما حدث, ولكن صلب جبهتك أي صلب طريقة تفكيرك ضده ورد 

 عليه

بأن تقول آيات ضد ما يحاربك به وأن تقولها بصوت مرتفع. ال تسترخي في أن تحرس فكرك. تذكر أن إبليس  بلسانك, 

كلم الرب في أفكاره أما الرب فرد عليه بكالم فمه وقال مكتوب .... ولم يصدق أنها أفكاره الشخصية )بالطبع 

تاب, لو كان فعل هكذا لكان كشفه الرب معظمنا يظن أن إبليس كلم الرب بصوت مرتفع وهذا ليس موجود في الك

فورا, ولكن إبليس حارب الرب مثلما يحاربنا في أفكارنا والحل ليس بأن ترد عليه بأفكار من نفس مستواه بل رد عليه 

ألن حواسك مصممة بأن تستمع لك عندما تتكلم بفمك لذلك لكي تهزم أفكار إبليس تكلم بالكلمة   بكلمات فمك(

 هي أفكار فقط وال أساس لها أما الكلمة هي التي لها أساس.  ائما أن كلمات إبليسبفمك . و تذكر د

 ...سيف الروح الذي هو كلمة اهلل )اليوناني ريما : كلمة اهلل المنطوقة(  17:  6إستخدم كلماتك التي هي أفسس  

جدت أرضا لتنمو فيها. هكذا سيأتي ال تعطي إلبليس مكان في أفكارك. تذكر أن البذرة ليست لها قوة إال إذا و    .ح 

 إبليس باألفكار في رأسك ولن تمنعها من أن تأتي بل يمكنك أن تمنعها أن ترسخ في ذهنك بأن ال تتأمل فيها.

تكلم الرب عن إثنين قد بنوا بيوتهم واحدا منهم بناه على  24:  7متى   . إبني بيتك على الصخر, أي على الكلمة.خ 

على الرمل . تخيل أنك عبرت األن على هاتين البيتين ستجدهما في نفس المستوى من األرتفاع الصخر واألخر بناه 

ونفس المظهر الرائع. ولكن عندما تأتي الرياح سيظهر الفرق بأن هناك من سيصمد وهناك من سينهدم. ما أقصده 

ه التعاليم ستجعلك تصمد أمام هو أن تبني بيتك على الصخر هو أن تبني أساس سليم من الكلمة بتعاليم سليمة هذ

 ظروف الحياة الصعبة )التي ستواجه كل واحد فينا( وهذا التعليم سينفعك في وقت الضيق.

عليك أن تعلم أن هناك من ال يدركون أنهم مبنيين على الرمل؛ أقصد لديهم تعاليم ولكنها غير كتابية رغم أنها     

زيف هذا التعليم أثناء جلوسك وأنت تستمع في اإلجتماع أو تقرأه تبدو وكأنها مشروحة من الكتاب ولكن لن يظهر 

 في كتاب. ولكنه سيظهر في محكات وأزمات الحياة, عندما تجد أن التعليم لم ينقذك من الموقف.

  

 32:  20الكلمة هي التي ستعطيك الميراث أعمال 
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 تؤخر لحظة ما قررته و نفذ فورا ما تقوله في الختام, عزيزي وعزيزتي , بعد قراءتك لهذا المقال, ال تسكت وال 

الكلمة لك. ال تنتظر حتى المساء وال تنتظر حتى الصباح, بهذا تصنع خطيئة, ألن الكتاب يأمرك أن تغضب على وضعك 

وال تخطئوا   غضب مقدس وال تنتظر عليه وال تدعه حتى تغرب الشمس , ال تطفيء هذا الغضب : إغضب على وضعك

. هيا ثور ثورة مقدسة على حياتك التي  26: 4لشمس تغيب على غضبك هذا. ال تنتظر ثانية أفسس بأن ال تدعوا ا

            مضت وال تؤجل لحظة أخرى,

 بل اآلن أذهب وأدخل أرض الموعد وأمتلك ما لك, 

 ي المسيح.و إن كنت في أرض الموعد )أي ممتليء بالروح( لك زمن طويل, ال تقف عند هذا وأذهب وإمتلك ما لك ف

مما فعله لك الرب. أرفض أن تعيش لحظة أخرى في أقل من ما لك في  وأرفض أن تعيش في أقل   وصمم قرر 

 المسيح.

ونجاح وقوة وأنتصار وإرتفاع وقبول الرب لك. ال تصلي للرب   أذهب وأمتلك ما لك من صحة وشفاء وإزدهار وفرح 

 3 - 1:  5منه وأنت مؤهل لكي تستمتع بهذا الميراث, رومية  لكي ينعم عليك بهذا بل أنت فيه اآلن أنت مقبول

(َفِبَما َأنَََّنا َقْد َتَبرََّْرَنا )مقبول من اهلل ومغفورة لك خطاياك وبدون ذنب وهذا ليس باألعمال بل( َعَلى َأَساِس 1)  

بََِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح.) نعم أنت في سالم معه اإِليَماِن)آمن بهذا اآلن حتى ولو لم تشعر به(, ِصْرَنا ِفي َساَلٍم َمَع اهلِل ِبَر

(َوِبِه َأْيضًا َتمََّ َلَنا الدَُُّخوُل 2)  وعالقة جيدة وقوية جدا وهو يرضى عنك مثلما يرضى عن يسوع ألنك أخذت نفس بر اهلل(

(َلْيَس َهَذا َفَقْط, َبْل َنْفَتِخُر 3َرَجاِئَنا ِفي التَََّمتَُِّع ِبَمْجِد اهلِل. )ِباإِليَماِن ِإَلى َهِذِه النَِّْعَمِة الََِّتي ُنِقيُم ِفيَها اآلَن؛ َوَنْحُن َنْفَتِخُر ِب

 َأْيضًا ِفي َوَسِط الضَِّيَقاِت,....

 14 - 12:  1كولوسي  

يِسيَن ِفي )َمَلُكوِت( النَُّوِر (َراِفِعيَن الشَُّْكَر ِبَفَرٍح ِلآلِب الََِّذي َجَعَلُكْم )بالماضي( َأْهاًل ِلالْشِتَراِك ِفي ِميَراِث اْلِقد12َِّ)  

في هذا الملكوت (ُهَو الََِّذي َأْنَقَذَنا )بالماضي( ِمْن ُسْلَطِة الظََّاَلِم َوَنَقَلَنا )بالماضي( ِإَلى َمَلُكوِت اْبِن َمَحبََِّته )إذا أنت 13)

 (الََِّذي ِفيِه َلَنا اْلِفَداُء, َأْي ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا.14اآلن( )

 يسوع الذي إعطانا هذا كله.  بارك إسمهللويا , م 

 ألنه الرب إله التعويضات.  
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 ؟ 1لماذا ال يعاني غير المؤمنين 

 لماذا ال يعاني غير المؤمنين..؟!

سؤال يتردد بأذهان كثيرين, ويعيق, دون أن يدروا, نموهم؛ لعدم وجود إجابة عليه.. بل ال يحبون الردََّ عليه أحيانا؛ كي 

عذرا أن يتراخوا روحيا, وُيحمَِّلوا اهلل المسؤولية.. وسأضع هذا السؤال في جملة, وسأسرده مفصال بعد يجدوا ألنفسم 

في الحياة ويعاني  -الخطاة واألشرار -قليل؛ كي ما يساعدك أن تفهم الحياة من كلمة اهلل: لماذا ال يعاني غير المؤمنين

 المؤمنون؟!

تكن هذه التساؤالت تدور بذهنك؛ فالرد عليها سيريحك, وُيعرَِّفك كيف تسير انتبه جيدا لهذا الكالم؛ ألنه حتى لو لم 

 األمور, وما ستكون أنَت عليه في المستقبل القريب والبعيد.. والسؤال مفصل:

 لماذا يعيش غير المؤمنين في سالم وسعادة وتتحقق رغباُتهم دون عناٍء أو صالة؟  

اوتين وغير أمناء, يعيشون حياًة جميلة تحقق رغباتهم بسهولة, في حين ال لماذا نجد مؤمنين )مولودين من اهلل( متف  

 تحدث األمور سريعا مع الملتزمين بالكلمة, والذين يمارسون إيمانهم ويحاربون بالحق؟!

لماذا نجد شخصا ال يسعى لشيء )كالملء بالروح أو الشفاء(, ولم يكن يفكر فيه حتى, وينال هذا الشيء فجأًة, دون   

يتوقعه أصال, في الوقت الذي نجد مؤمنين يسعون لنفس الشيء, وعاقدين العزم عليه, وال ينالونه, بل يمر الوقت  أن

 طويال دون أن يحدث شيء؟!

وبالتالي يتجه المؤمنون لعتاب الرب متسائلين: هل هذا جزاء سلوكي مع الرب؟ والمغتاظون يتساءلون: هل أسلك مع 

 تى ال أقاَوم؟إبليس لكي أنال ما أريد؟ وح

كثيرون يعتقدون أن اهلل راٍض عنهم؛ كون حياتهم ليس بها أتعاب.. لألسف هم موهومون َكِذبا؛ ألنهم يقيسون 

بالراحة الظاهرية أنهم رائعون, ونالوا رضى اهلل.. في حين أن رضى اهلل يكمن في أن تسلك بما تقوله كلمته 

ته؛ أي ُتولد من اهلل بقبول يسوع, وبعدها تأكل الكلمة, وتحيا بها؛ بالمفهوم الصحيح, ال بالتخمينات. أن تأخذ طبيع

ألنه تعلق بي  14:  91فتعرفه؛ فيرفعك ألنك عرفت اسمه؛ أي تعرفت على شخصيته وطرقه وفكره, أي كلمته.. مز 

أليام أشبعه من طول ا 16يدعوني فأستجيب له. معه أنا في الضيق. أنقذه وأمجده.  15أنجيه. أرفعه ألنه عرف اسمي. 

 وأريه خالصي.

أكرر.. ما لم تِجب على هذه األسئلة ستجعل إيمانك ضعيفا, وتهدم حياتك. اسأل واستِغث.. وال تترك هذه التساؤالت  

 تدور في ذهنك.

 َحَماَقُة الرََُّجِل ُتَعوَُِّج َطِريَقُه َوَعَلى الرََّبَِّ َيْحَنُق َقْلُبُه. 3:  19أم 

 ة أوضح: الجاهل يدمر طريقه وبعد هذا يعود يغضب من الرب كأنه هو َمن فعل هذا.وتذكرها ترجمات أخرى بطريق
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ستجد نفسك غاضبا على الرب, في حين أن لَك يدا فيما يحدث لك من مشكالٍت وأتعاب؛ ألنك تجهل الكلمة؛ أي فكره. 

تائج, أو تتراجع خطواٍت كلما لذا عليك إن كنَت تعاني من هذه األسئلة, أو تعاني في الحياة عامًة بسبب عدم وجود ن

 خطوت لألمام خطوة باإليمان, أن ُتدرك أن الحبََّ يبدأ بمعرفة فكر اهلل, وأن تتبع طريقته في الحياة.

 وتعكس هذه األسئلة شيئين:

 أ. الكلمة:

 لك في المسيح. . عدم معرفة الكلمة.. تجيبك كلمة اهلل أوال على هذه األسئلة, ثانيا, ُتعرَِّفك ماذا تفعل كي تأخذ ما1 

. عدم االقتناع بأن كلمة اهلل فيها إجابات على جميع التساؤالت, وتسديد لكل االحتياجات.. وهنا تلجأ للتحليالت؛ كي 2 

 ُتبرَِّد غضَبك الداخلي. لذا تذكر: التدين هو تخمين َمن هو اهلل, في حين أن اهلل ُيعرف من كلمته, ال بالتخمين.

فرة في قلب َمن يسأل هذه األسئلة؛ فلو كانت تسكن بوفرة, ألجاب عن كل هذه . الكلمة ليست ساكنة بو3 

 التساؤالت التي هي واضحة لَمن يأكل الكلمة.

 ب. التطبيق:

 توجد طريقة للرب الُمحب الذي تكلم عن نفسه:

نه. وهي مثل . إما أن سائل هذه األسئلة يسلك بالطريقة الموصوفة في الكلمة, لكن تدور هذه التساؤالت في ذه1 

 األفعى التي تعيش في بيته دون أن يراها, وال يعرف أنها يوما ستؤذيه.

. أو هو ال يعرف الطريقة, ويسأل هذه األسئلة وهو أساسا لم يحاول أن يعرف طرق الرب كي يأخذ ما له في 2 

 المسيح من حقوق.

وا الحق, ولكن األمر يتطور سريعا, إما بترك الحظ أن َمن يسألون هذه األسئلة يريدون بالفعل في البداية أن يعرف 

 الرب, أو عدم اتباعه بقلٍب كامل, أو اللجوء لحلوٍل أخرى؛ كي ينالوا ما يريدون في الحياة بطرقهم الخاصة.

وحينما تزداد الحياة سوءا ستجدهم يجرون على الكلمة والخدام, لكن األمر في حقيقته "مصلحة"؛ نعم, لقضاء 

 ا, وما يلبثون أن يتركوها, أي الكلمة.مصلحتهم لفترٍة م

أو يتعاملون مع الكلمة بطريقة: سأعطي الرب فرصة بأن أتبعه, وبعد هذا لو لم أجد نتائج, ال يسألني أحد عن الرب مرة 

 أخرى.

هب أو يقومون بفعل حيادي, فتجد أحدهم ال يتبع اهلل بكل قلبه.. وال يتركه.. بل يكون وسطيا.. مثال يدفع عشوره ويذ

للكنيسة كواجب, لكن له طرقه, وال يفكر في الكلمة, وال يسعى لمعرفة اهلل بَعالقٍة حميمة؛ ألنه غير مقتنع أن عند 

الكلمة  6:  12الرب كل شيء؛ وألنه يخشى الفشل.. في الواقع هو لم يجرب الكلمة بل الكلمة قد جربته. فحسب مز 
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ائج )هكذا تأتي في ترجمات أخرى(؛ إذن العيُب ليس فيها, ولكن بعد مرات, وفي المرات السبع أتت بنفس النت 7مجربة 

 أي ترى هل هو فعال يتبع بقلب نقي أم ال. 19:  105هذا, تجربه الكلمة تجربه مز 

 لذا, ولكي تنتهي من هذه الدوامات, أود أن نضع أساسا مشتركا, لتعرف اإلجابات الوافية لهذه التساؤالت: 

افية. بها حقيقة الحياة, وبها إجابات على كل ما تسأله. بال شك ال يوجد سؤال لم يخطر على إن كلمة اهلل صادقة وو

بال اهلل. بال شك أيضا ليس هناك عيب أو مشكلة اكتشفتها, هو ال يعرفها.. الكلمة ستجيبك على كل شيء, وهذا ما 

 تحتاجه: الكلمة.

 ثراِن على األرض:أوال: هناك مملكتان في عالم الروح, ال ثالَث لهما, تؤ 

مملكة النور ومملكة الظلمة, وستجد إبليس إما يحاول أن ال يعرف الناس هذا, أو يخففه لهم بوجود أفالم خيالية أو 

ألعاب لألطفال والمراهقين, ُتظهر وجود تناحر بين قوى الخير وقوى الشر؛ وهذا لكي يخلص بأناٍس يستتفهون هذا 

 الفكرة التي هي حقيقية أكثر من يدك التي في جسدك اآلن!الحق, ويظنونه خياال, فيستخفون ب

شئَت أم أبيَت: أنت في واحدٍة من هاتين المملكتين. كل َمن يولد ِمن البشر مولود بطبيعة إبليس, لكن لو قبل يسوع في 

 حياته؛ سُيولد من اهلل, ويصير ابنه. به طبيعة وحياة اهلل التي ال يمكن هزيمُتها.

.. ويحتاج ال لغفران خطايا, بل 15: 3ير المولود من اهلل( هو من نسل إبليس. نسل الحية؛ حسب تك غير المؤمن )غ  

 لميالد ثاٍن؛ لتغيير الطبيعة الروحية الشريرة, والحصول على طبيعة اهلل.

ن اآلب الذي شاكري 12:  1والمؤمن بيسوَع )المولود من اهلل(, فيه حياة اهلل, وقد أنِقذ من مملكة الظلمة, حسب كو   

 الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته.13أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور, 

 ثانيا: استراتيجية إبليس: تغليظ القلوب تجاه اهلل:

 ألن الناس لم يروا رد فعل فوري يثبت وجود اهلل, اغلظت قلوُبهم.. )كما في ترجمات أخرى(. 11:  8حسب جا 

فإبليس هو َمن يعمل في القلوب باإلغواء, بل وُيعمي العيون, فهو يستغل المبدأ المذكور في جا  4:  4كو  2سب وح

 ويضلل الناس وهذا بطريقتين: 11:  8

إما بتأخير حدوث نتائج بحياة َمن يسعون للسلوك بالكلمة.. فالنتيجة التي يتمناها إبليس: أن يؤمن هؤالء بأن هذا   

وك بالكلمة( ليس حقيقيا, واهلل يستجيب ألناس وأناس! وإن حدثت نتائج, يجعلهم يظنون أن األمر طبيعي, الكالم )السل

 وليس تدخال إلهيا.

أو سرعة وجود نتائج بحياة غير المؤمنين, أو المؤمنين الجسديين الذين يقتربون من اهلل بطريقة سطحية. إذ ال   

هم بهذه االستراتيجية الشيطانية, عن طريق أن يخدرهم ويوهمهم, أنهم يعيقهم؛ ألن هدفه بالنهاية أن تغلظ قلوبُ 

 في حاٍل جيدة. فتغلظ قلوبهم قائلين: ألن الرب راٍض عني, حدث األمر سريعا.. إلخ.
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من الهام فهم أن هناك غرورا وإغواًء للِغنى؛ فهو يلفت النظر, ويغوي َمن ال ينظر للرب بطريقة صحيحة كمصدر 

 19:  4ومر  22:  13م ويضلََّل َمن يفكر بهذه الطريقة.. مت لكل شيء؛ فُيوهَ 

والواقع أن هؤالء اقتنصهم إبليس, ويستخدمهم لتحقيق إرادته في األرض, ولن يقترب إليهم كاشفا طبيعته 

الشريرة, بل سيسعى لتخديرهم بحياة جميلة )ظاهريا(؛ كيما ُيغلَِّظ قلوَبهم, فيضمن عدم تجاوبها مع الكلمة إن 

 ِرضت عليهم.ُع

 أين دور الروح والنعمة التي تعين؟

 الروح سيعين لفترة, ولكن ال تنَس أن العالم ُوِضع في أيدي إبليس؛ لذا يجب السلوك بالكلمة كي تنال ما تريد.

يجب أن ُتدرك هذه الحقيقة جيدا: أن المؤمن الجسدي, أي الذي ُوِلد من اهلل, في مملكة اهلل, لكنه لم يفهم الكلمة, 

 ولم يسلك بها, فصار معاقا, يسير بحواسه التي يضلله بها إبليس, سيتساوى بالنهاية مع غير المؤمن.

هؤالء سيساندهم الروح القدس إلى حين كي يعرفوه؛ وذلك ألنهم أطفال. لكن هذا لفترة. فلو لم يحيوا بالكلمة, 

تكون حياتهم. ورغم أنهم مولودون من اهلل, وبأكلها, سيقتنصهم إبليس أوال بأفكاره التي تبتلعهم, فيعيشونها, و

لكنهم لم يذوقوا شيئا من الحياة الغالبة الخارقة.. وسيصلبهم إبليس لخالصٍة هي أن "هذا وهم وليس حقيقة". وفي 

 الوقت نفِسه سُيوهمهم بأنه ال ينقصهم شيء.

بالتالي َيغلََّظ قلُبه فال يسعى للرب.. والمؤمن الذي يسير بهذه الطريقة من التفكير, تجده لفترٍة ال يعاني شيئا, و

ويسلك بحواسه الخمس, ويصدقها, ويؤمن بها. وتصير مصدر معلوماته. ولو سعى أن ينال شيئا من اهلل, سيكون في 

األول أسرع من المؤمن الجديد الذي يمارس إيمانه, وال يسعى إبليس إلعاقته, لكي يتم إيهامه أنه يسلك بكل نقاوة, 

 اله.. وهذا وهم وخداع شيطاني...وال يعلم أنه ُمبتَلع من إبليس.وال يشك في ح

كونك ُوِلدت من اهلل, ال يعني أن كل شيء صار على ما ُيرام. هذا ال يحدث من تلقاء نفسه, إذ يجب أن تصير شخصية 

 اهلل مرسومة فيك.

 لماذا ال يمكن للروح أن يساعد أكثر من هذا بمنع إبليس؟

ة التنفيذية معطاة لإلنسان المولود من اهلل, وليس صحيحا أو شرعيا أن يستخدمها اهلل لك؛ ألن ألن السلطان, أي القو

.. وأيضا في 6:  9الرياسة )حياتك( ُوِضعت على كتف الرب, وليس رأسه والكتف؛ أي الجسد؛ أي نحن المؤمنين... إش 

 عنك.الذي سيغلب ويملك في الحياة هو أنت, وليس الرب بالنيابة  17:  5رو 

ولكن يجب اتباع طريق الرب, وفهم كلمته, وهي ليست وصايا, بل طرق تفكير معطاة لَك لتفهم الحياة كما يراها؛ 

فتغلب بالكلمة.. فطريقة الرب هي أن تأكل كلمته فتحيا بها, وهذه هي سيادة يسوع على حياتك بالكلمة.. وهذا 

الكل, ولن يترك أحدا دون أن يساعده. الرب لن يخزيني...". عكس ما يظنه السطحيون في الكلمة قائلين: "ربنا بيحب 
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يتكلم أن تأخذ حكمته وكلمته, وتصير شريعة تنتصر بها في الحياة, فهي ليست  1هذا كالم سطحي.. ففي أم 

 اقتراحات ستصير تفكيرك, بل شريعة. ولو لم تأخذها, فأنت تقف, دون قصد, في صٍف ضد اهلل وحكمته.

 أستودعكم يا إخوتي هلل ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. واآلن 32:  20أع 

الكلمة تبنيك. أي تعطيك طريقة تفكير تسلك بها. وهذه هي سيادة يسوع عليك؛ فاألمر ال يحدث من الروح 

 على ظروفك.باستقاللية عنك, بل يجب أن تدخل أنَت في فكر اهلل؛ فيسود عليك, وبالتالي يسود 

وما سيحدث كنتيجة لقيام الكلمة ببنائك, هو أنها؛ أي الكلمة, ستعطيك الميراث.. أي النتائج. لكنها قامت أوال ببناء 

أفكارك؛ فصرَت متحِكما في فكرك وعواطفك وجسدك, وال تفكر مثل العالم الذي هو ُمسيَطر عليه من إبليس, 

ن هنا يستطيع أن يسود في حياتك, وتاخذ ما يريده لك, أي الميراث وصرت منحازا لمملكة اهلل فعال في فكرك, وِم

 )في صحتك مالك أسرتك... إلخ(.

هذه طريقة الروح. أن يسود على فكرك فيسود على ظروفك من خاللك.. ستجد سالسة وسهولة في تدفق قوة اهلل 

مع اهلل... ال كواجب, بل كحياة؛ مقتنعا أن حينما تعطيه َمساحة في حياتك, بأن تأكل الكلمة, وأن تكون في َعالقة حية 

 هذه هي الحقيقة.

 والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر, بحسب القوة التي تعمل فينا. 20:  3أف 

نعم, هو قادر أن يفعل وأكثر جدا جدا مما نطلب أو نفتكر.. هذه قوته هو.. لكن لألمر أيضا َعالقة بك أنت؛ فالقوة 

لتي تعمل فينا هي بحسب ما نعطيه من َمساحة؛ أي األمر مرتبط بك, في داخلك, أي بقلبك.. القوة ستعمل في روحك ا

 أوال بالكلمة, وبعد هذا ستظهر في حياتك.. فال يمكن أن يعمل الروح خارجك.

 ولكن فور أن تأكل الكلمة وتصير حياتك, سيعمل فيك ومن خاللك بأكثر مما تتخيل.

 افهم, 

 غير المؤمنين.. والمؤمنين المتبلدين الجسديين والمتفاوتين, هم مقتنصون في فم إبليس:إن 

إبليس يبدأ باقتناص األشخاص بزرع فكرة.. تماما مثلما أن طريقة سيادة الرب بزرع كلمته فيك.. فَمن قد اغلظت 

ن بشروط تسبق أن تنال".. هؤالء لم قلوُبهم تجاه اهلل بأفكار خاطئة أنه "ال يستجيب أو صعب أو معقد.. أو إله مآل

 يتالمسوا مع حبه.

 يجول ملتمسا َمن يبتلعهم؟ 

من يتراخى اآلن في أن يسلك بالكلمة وتكون حياته, بالفعل بدأ إبليس في اقتناصه, ويبني شخصيته فيه, ويقوم 

اته.. فال تقل في فكرك: بابتالعه؛ بزرع أفكاره, وهي مسألة وقت وتظهر الطباع الشريرة والنتائج السلبية في حي



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 445 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

"كوني مع الرب سيقاومني إبليس فأسلك )حياًة وسطية(".. هذا فكر شيطاني, إن صدقته سيبتلعك, وتصير غليظ 

 القلب تجاه الكلمة وعمل الروح. افهم هذا.

 البقية في الجزء الثاني
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 ؟ 2  لماذا ال يعاني غير المؤمنين

 هم؟يجول ملتمسا َمن يبتلع

َمن يتراخى اآلن في أن يسلك بالكلمة ويجعلها حياته, ال يدري أن إبليس بدأ بالفعل في اقتناصه, وبناء شخصيته فيه, 

وابتالعه بزرع أفكاره؛ وهي مسألة وقت وتظهر الطباع الشريرة والنتائج السلبية في حياته.. فال تقل في فكرك: 

سطية".. هذا فكر شيطاني, إن صدقته سيبتلعك, وتصير غليظ القلب "كوني مع الرب سيقاومني إبليس؛ فأسلك حياة و

 تجاه الكلمة وعمل الروح. ِافهم هذا:

كذلك أيها األحداث اخضعوا للشيوخ, وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض, وتسربلوا بالتواضع, ألن اهلل  5:  5بط  1

 7تحت يد اهلل القوية لكي يرفعكم في حينه,  فتواضعوا 6يقاوم المستكبرين, وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. 

اصحوا واسهروا ألن إبليس خصمكم كأسد زائر, يجول ملتمسا من  8ملقين كل همكم عليه ألنه هو يعتني بكم. 

وإله  10فقاوموه راسخين في اإليمان, عالمين أن نفس هذه اآلالم تجرى على إخوتكم الذين في العالم.  9يبتلعه هو 

دعانا إلى مجده األبدي في المسيح يسوع, بعدما تألمتم يسيرا, هو يكملكم, ويثبتكم, ويقويكم, كل نعمة الذي 

 ويمكنكم.

نتيجة لما سبق أنك لم تسمح "أنت" وليس "اهلل" بأن يبتلعك إبليس, وذلك بأنك مارست سلطانك. وهذا تعرفه  10إن عدد  

 بعد أن عرفت من أنت في المسيح. وما لك وكيف تستخدمه.

 بليس سيد قاٍس سيبتلع من يعرف أن يبتلعه.إ

لذا اجلس أمام الكلمة, أي أمام الرب شخصيا؛ لتعلم وتفهم طرقه للحياة, بل وتقبل توبيخه. وال تكن معاندا للكلمة؛ 

 ألنك ُتغلق بهذا الباب في وجه الرب. ولن يمكنه شفاءك رغم أنه يريد هذا..!

 اده, يتحطم فجأة وال شفاء له.من كثر توبيخه وظل معتصما بعن 1:  29أم 

ال تستسلم أو تثبط العزيمة, وتتعذر بأن اهلل لم يعطك شيئا.. اسلك بطريقته لتحب كلمته, وتبني َعالقة حميمة معه, 

ومنها سينطلق روح اهلل في حياتك بقوة.. وسيحدث ما هو أكثر مما تطلب أو تتخيل أو يدور في مخيلتك.. فقط أعِطه 

 أوال, وذلك بأن تأكل الكلمة, ال أن تتغزل فيها وتحبها, وهي ليست فيك كفهم وفكر.المساحة في قلبك 

وال تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ماهي إرادة اهلل الصالحة  2:  12رو 

 المرضية الكاملة

بأن تفهم الحق, وتغير في تفكيرك وذهنك.. لتختبر أي لتذق اإلرادة الصالحة ثم المرضية ثم الكاملة. وهذا يبدأ 

 وبعدها تختبر, أي تذوق, أي تمتلك الميراث.
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 الكلمة تظهر في كل شيء في حياتك -الرب يسوع  

ال تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة  14إلى أن أجيء اعكف على القراءة والوعظ والتعليم.  13:  4تي  1

الحظ نفسك والتعليم  16هتم بهذا. كن فيه, لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. ا 15مع وضع أيدي المشيخة. 

 وداوم على ذلك, ألنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا.

 التقدم يأتي عليك بالتطور, وعندها يظهر التحسن في كل كل كل شيء.

ال بل هذه هي الحياة: "أن تفهم فكره فيتشكل ال تسمح إلبليس أن يقنعك أن هذا لكي يرضى اهلل عنك فيعطيك.. 

فيك, وتصير طريقة تفكيرك هي الكملة". وألنك أنت من تواجه الحياة وليس اهلل, يجب أن تكون أنت الكلمة معاشة. 

فقبل أن يكون الغذاء الذي على مائدة الطعام مفيدا لك, يجب أن تأكله فتصير قويا.. فيكون فيك, ويسير في جسدك؛ 

يف تسير في الحياة. لكن أنه مفيد ويقوي الجسد, سيظل فقط معلومة لو بقي على المائدة, ولن تستفيد منه فتعرف ك

 ما لم تتقدم وتأكله. فتصير مستفيدا وقويا. بمعنى آخر تصير أنت المستفيد والمتقوي؛ أي صرته.

ه على األرض من خاللك؛ ألنك أنت أكرر.. هذه الكلمة ليست وصايا, بل طريقة تفكير يريد اهلل بها أن ُيظهر شخص 

من يواجه الظروف, وليس هو بالنيابة عنك, نعم الحرب ليست لكم بل هلل.. هذا قبل الخليقة الجديدة, أي قبل أن يضع 

 اهلل شخصيته فيك, فتصير أنت تجسيد الكلمة؛ أي الكلمة معاشة.

 أمثلة على أن الكلمة طريقة تفكير وليست وصايا 

 تكلم عن السعادة والسالم الحقيقيين:مثال: فكر اهلل ي

الكلمة تعطيك المقاييس السليمة بخصوص السعادة الحقيقية. ولتعلم أن األمر ليس بامتالك األمور. بكل تأكيد من 

تراه يمتلك كل شيء, هو ظاهريا سعيد, ولكنه ال يعرف مثال كيف يدير ماله بطريقة صحيحة, يخاف من الحياة, غير 

 يعاني من أمورنفسية, وقد تراه فجأة يفقد كل شيء, أو ُكِسر بدون حل. مشبََّع في داخله,

وبعد أن تتالمس مع الكلمة بقوة, ستكتسف أنه ال يمكن العيش بدونها, فتخلص لآلتي: "كون طريقة تفكير هذا 

وقد يكون الشخص ليست بالكلمة, ستجده فاشال في الحياة في زوايا أخرى )قد ال يظهر لك هذا(. ويسعى أن يسعد, 

 غيَر مدرٍك أن تشخيصه الحقيقي أنه غير شبعان في الحياة, وألنه ال يرى غير نفسه, ال يعرف أنه توجد سعادة حقيقية".

 .27: 14سالمي أترك لكم ليس كما يعطيه العالم.. .هنا فرق الرب بين أنواع السالم.. يو 

مقتَنصون في فم أو فخ إبليس.. ويوهمهم إبليس في نظرهم, يتبلد القلب بوجود سالم ظاهري في الحياة.. فهم  

 لكي يكمل هضمهم؛ ألنه يهضمهم بعد ابتالعهم, ويظهر في حياتهم ضد المملكة.

بل ويستفيد منهم إبليس في األرض في تحقيق رغباته. نعم, هؤالء َمن يستخدمهم إبليس وقَت أن يريد تخريب 

 لنور.شخص, أو أمر في المملكة المضادة له, وهي مملكة ا
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 مثال آخر.. كلمة اهلل توضح لك المقياس الصحيح للنجاح:

النجاح في شيء ال يعني النجاح في كل شيء.. بمعنى: َمن تراه ناجحا في أمر مثل العمل, ليس معناه أنه ناجح في كل 

 ج لشيء.. "الزوايا.. مثل األسرة أو إدارة وقته أو ماله.. وقد ُتصر وتقول: "ال, إن الناجح في العمل ال يحتا

, واإلصرار على أن أمرا معينا هو الحل يعكس أنك جائع لهذا 1أقول لك: الكلمة توضح أن النجاح في كل شيء مز 

فقط, ورسمت تفكيرك أنه فقط الهدف في الحياة, في حين تقول الكلمة إن الهدف ليس أن تنجح في أمور معينة, بل 

 في كل شيء.

ف أتفرغ لبقية حياتي.. " هذا ليس صحيحا.. النجاح يقاس بما تعرفه في الكلمة وال تقل: "حينما أنجح في العمل سو

 قبل أن تنجح في الواقع, وليس حينما يظهر النجاح.

 فالنجاح والفشل طريقة تفكير وليسا نتائج.

 .أنت تعرف أنك ناجح أو فاشل ال باالمتحان, بل بطريقة تفكيرك في األمر قبل االمتحان.. نعم, هذا قلب اهلل

الحكمة هي الرأس فاقتن الحكمة وبكل مقتناك اقتن الفهم. رأس المال ليس المال بل  7:  4لهذا قال الروح في أم 

 «تعطي رأسك إكليل نعمة. تاج جمال تمنحك 9ارفعها فتعليك. تمجدك إذا اعتنقتها. 8الحكمة والمعرفة. 

أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة » 12ساويها. ألن الحكمة خير من الآللئ وكل الجواهر ال ت 21 - 11:  8أم  

لي المشورة والرأي.  14مخافة الرب بغض الشر. الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم األكاذيب أبغضت. 13التدابير. 

بي تترأس الرؤساء والشرفاء كل قضاة  16بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدال.  15أنا الفهم. لي القدرة.

ثمري  19عندي الغنى والكرامة. قنية فاخرة وحظ. 18أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني.  أنا17األرض.

 21في طريق العدل أتمشى في وسط سبل الحق  20خير من الذهب ومن اإلبريز وغلتي خير من الفضة المختارة.

 فأورث محبي رزقا وأمأل خزائنهم.

 تمر ازدهاُرك. هللويا.ستنال رزقا وفهما من الكلمة وتزدهر ويس

 االقتناع أن الكلمة كافية لفهم كل شيء, سيؤدي بك ألن تجري عليها, ال أن تجري منها.

 النجاح والفشل لهما مقاييس من الكلمة, وليسا بالتخمين. فليس كل ما تؤمن به صحيحا, إال إذا كان بالكلمة.

اح مستمرا, وفي كل زوايا حياتك. ألنك إن توََّجت الكلمة لو سلكت بهذه المباديء الكتابية, وصارت حياتك, ستجد النج

 ستتوجك أي ُتملكك. أي ستمكنك, أي ستعطيك ما تقوله.

 أنا مؤمن وعزمت بقلبي ووجهته أن أتبع الرب ومارست إيماني.. . ولكن ُصِدمت: لم أَر نتائج؟ 

فعلك أنك الزلت تتساءل هذه التساؤالت, لو قلت "عملت كل شيء عن اإليمان ولم أَنل.. " هذا يوضح أمرا: "كون رد 

تبنيك وبعد هذا تعطيك ميراثا.. .قد تكون  28:  20فهذا يوضح لي أن الكلمة لم تبنيك قبل أن تمارس إيمانك" أع 
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مارست اإليمان بطريقة صحيحة, ولكن توجد خميرة ليست من الكلمة في حياتك ُتنتج ثمرها, وُتضعف إيمانك. وفي 

انك حسب الكلمة, فهو مؤكد إيمان عامل. فقط استمْر وستَر نتائج.. قد يكون األمر يحتاج منك أن الحقيقة, كون إيم

تستمع للروح, حيث سُيكِمل إيماَنك, ويساعدك بتوجيهك ألمور معينة تفعلها, أو تخطيط معين, أو أن ُتعلن كالما 

إنما األمر بسبب عدم انغماسك في الكلمة,  معينا, أو تضحك بالروح, أو تصلي بألسنة أكثر.. وليس شرطا أنك مقصر؛

 وأنك لم تتصلب بكفاية لمواجهة األمر بعناد.

تذكر: أن تبنيك الكلمة يعني أنها تغير طريقة تفكيرك.. تعدل من شخصيتك وتلمسك وتصير أنت طريقة تفكيرها 

وتجاه الحياة. فتنظر بخصوص كل شيء في ذهنك.. فهي ليست وصايا, بل طريقة تفكير تجاه اهلل, تجاه نفسك, 

 لألمر مثلما نظر يسوع للميتة أنها نائمة, وقد ضحك الكل عليه.

ال تتعاون مع إبليس في هدم حياتك بتصديق العيان. مصدقا أن الكلمة ستستقر فيك بعد أن تغير طريقة تفكيرك, 

 وستنقلك في قلبك, ثم تملكك وتعطيك ما تقوله:

 ن تصلي كي تخرج التحاليل أو األشعة بنتائج سليمة!!!مثال الكلمة ستعلمك أن الشفاء ليس أ

َمن صدق تقريرنا.. ستعلمك أن الروح الذي أقام المسيح  1:  53بل أن تنتبه لتقرير الكلمة عنك وعن صحتك في إش 

 يسكنك )إن كنت ممتليئا بالروح(, ويعطي حياًة لجسدك, وُيميت المرض, أو يشفي العضو.

ف األمر بقولك إن الطب طريقة اهلل في الشفاء, بل هو طريقة طبيعية. أما طريقة اهلل والكلمة ستعلمك أن ال تخف

 فخارقة للطبيعة.. كالهما ضد المرض. لكن الشفاء اإللهي باإليمان.

والكلمة ستغير تفكيرك إن كان مآلنا باألفكار العلمية, مثل أن: التلوث مثال هو السبب في المرض, أو فالنا أغضبني 

و السبب في الوراثة.. ال تحلل بطريقة علمية, بل ُكْن فاهما من الكلمة, وتشبََّع بها, حينها سُتدرك أن األمر فمرضت, أ

روحي.. ألن يسوع تعامل مع كل األمراض بطريقة روحية. ولم يلجأ للوقا الطبيب ليساعده. ألنها روحية. وحين ال تبتلع 

 ه.الكلمة, ستفكر مثل العالم؛ وبالتالي ستعاني مثل

 70مثال ترقيتك في العمل ليست في يد رئيسك.. ال أقول هذا كي تحتقره.. بل لكي تعرف حقائق األمور.. ففي مز 

يتكلم أن الترقية ال تأتي من الشرق أو الغرب, أي من مصادر أرضية, بل من السماء.. وهذا يجعلك تطمئن أن: كونك 

دك. وليست في يد أشخاص, وتأخذها حتى لو من فم الذي سماويا, وتعرف القوانين, وتسلك بها؛ فالترقية في ي

 يعاديك.

 تذكر أنه ال يوجد غير نظامين يعمالن في األرض :

 . مملكة السماء على األرض, وهي في المسيح.. وهي بقبول يسوع في القلب فتولد من اهلل1

 بليسي.. مملكة الظلمة.. وَمن ينتمي إليها ليس فقط لديه طبيعة إبليس, بل له فكر إ2
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فإعاقة حدوث شيء سببها إبليس, وليس أن اهلل لم يرَض بكفاية عنك فلم يعطك.. لذا افهم أنه يجب أن تجري على 

الكلمة, بدال من أن تتعاون مع إبليس في خداعه, وتصدق العيان.. بل استمر في الكلمة. واستمر في اعترافاتك وثباتك 

 ا ستخرج باختبار.بإيمان عنيد, آخذا الصالبة من الكلمة, وحتم

لكي تعيش حياة المجد؛ عليك فهم أن هذه طبيعة روحية في المولودين من اهلل, ليس هذا وحسب, بل هي طريقة 

 تفكير.

تحتاج أن تولد من اهلل لتأخذ هذه الطبيعة, ليس هذا فقط, بل وأن تعرف فكره.. اهلل يريد أن جميع الناس يخلصون 

 4:  2تي  1وإلى معرفة الحق يقبلون. 

ال تقف عند الميالد الثاني, بل أقبل على المعرفة.. المعرفة التي بدونها يهلك في هذه الحياة كثيرون جدا من 

 6:  4المؤمنين.. هو 

 األمر ليس أن إبليس قوي, بالعكس هو ضعيف جدا أمام من يعرف النور. أي الكلمة.

 ألمران معهما؟!لماذا هناك أناس ال يسعون للشفاء أو المليء بالروح ويحدث ا

هذا ألن هناك مستويات من النضوج. قد ينزل اهلل لمستويات األطفال روحيا؛ وألنهم قد يطلبون أمرا معينا, بل قد 

يشغل بالهم جدا, تكون االستجابة النهائية )ألن اهلل يعلم أكثر منهم( عن طريق الروح القدس؛ هذا لكي يعرفوا 

متليء أحدهم مثال دون أن يسعى لذلك.. ال تتعجب. قد يكون ذلك نتيجة صالة كيف ينالون بقية األمور.. فيحدث أن ي

 أناس لهم.. ولكن إن آجال أم عاجال يجب أن يفهموا الكلمة.

َمن ال يعيشون بالكلمة ال يطمئنون وال يعيشون السالم.. وال توجد طمأنينة لهم في الحياة؛ ألن الكلمة هي َمن ما 

 الذين آمنوا هم من يعيشون في الراحة. 4 - 1:  4ب عب ُيعطي الراحة والطمأنينة حس

الراحة هي أن تعرف طرق اهلل, وليس أن تنال شيئا.. فهي تعطيك الطمأنينة والتعزية. والتعزية ليست أن تستمتع 

بترنيمة معينة, أو تذرف دموعك في الصالة؛ فهي ليست مشاعر.. .بل التعزية هي التشجيع واالستنارة, وفهم اهلل 

 الحياة, وفهم من أنت. فتعرف كيف تسلك.و

ال تِعش متخبطا وتتساءل وتعطي نفسك عذرا بأنك حاولت, أو عرفت أن الرب صعٌب وُمِمل؛ وهذا ألنك تتعامل معه 

بنصف قلب. هناك َمن يلجأ هلل بنصف قلب؛ ألنه ال يؤمن بشكل حقيقي؛ أو ألنه مآلن بأفكار ليست كتابية. فأرض قلبه 

أن تنهي وتنتصر وتثبت في  6فكار خاطئة, مستعدة أن تلدغه وقت الضيق, عكس ما يقول في أف مستهلكة في أ

 يوم الضيق.. بعد هذه المعرفة ليس لك عذر.. ال تستسلم لمخططات إبليس في الحياة, وامتليء بالكلمة.

د من اهلل أنت ُمدِمن اهلل.. ال يوجد شخص يكره الرب أو يتبعه بنصف القلب, إال بسبب زرع أفكار جعلته هكذا.. كمولو

في داخلك بذرة تجعلك تحبه في روحك بكل القلب.. وليس صحيحا أنك تسرح وتعاني في الصالة.. هذا بسبب عدم 
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فهمك للكلمة والنار التي فيك.. امتليء بالروح, وال تبهت وال تنطفيء, وال تتعذر بهذه التساؤالت.. أجب عليها, 

 رب بكل قلبك.واتركها وراء ظهرك, واتبع ال

أنت تحتاج لاللتزام, وبالفعل لديك حافز لتلتزم وهو: أنه ال طريق آخر غير هذا الذي سيبقى وسينتصر وسيسود هنا, 

 ولكنك تحتاج للتمرَُّن على حياة اإليمان, وفهم فكر اهلل بخصوص الحياة, وليس أفكار العالم.

 ثبَِّت قلبك في الكلمة وفي الجسد

خصا أنجز في بناء الهيكل بطريقة عظيمة, وأباه داود لم يبِنه, لكن بعد البناء لم نسمع أن لقد رأينا في سليمان ش

سليمان كان يحب الذهاب لبيت الرب, عكس أبيه داود الذي كان يعشق التواجد في بيت الرب, ويفرح بـ"القائلين لبيت 

ينحرف قلب داود. ولكن سليمان أنجزللرب أمرا  الرب نذهب".. وألنه ُوِلد ُمِحبا للكلمة والتواجد في الحق والجسد, لم

كبيرا, ولكن انحرف قلُبه.. وهذا ألنه لم يتواجد في الجسد.. وهذا ُيشبه َمن يتحاشى فتح كالم في األمور الروحية, 

وُيظهر موافقته على أية عظة, وإعجابه بها؛ حتى ال يتكلم معه أحٌد عن تفاصيلها..! ال تكن هكذا.. حب الكلمة, 

 بني حياتك.. فهي حياة لمن يجدها.ولت

 خروج ِمن التعب إلى حياٍة مجيدة ونهاية عظيمة

لقد نشأت في بيت مؤمن, بأسرة تحب الرب, ولكن ليس حسب المعرفة التي بها حق كتابي يجيب على األمور المحورية 

لمناه في المكان الذي في الحياة, ويجعل الشخص يقف على قدميه, ويعرف كيف يحيا في المسيح, وهذا حسب ما تع

كنا نعبد فيه.. ففي طفولتي, وفي سن إعدادي وثانوي )المدرسة(, رأيت أمورا كثيرا مثل أن شبابا أكبر مني مفترض 

أنهم يعلمونني في مدارس األحد يقولون "الكل بالنعمة وكده كده رايحين السماء وسنختطف جميعنا.. مضطرين أن 

الكتاب كله للحياة العملية, بل هو فقط عن الروحيات.. لن يساعدك الكتاب إال في نحيا حسب المواقف والحياة.. ليس 

كيف تضمن السماء, ولكن ماذا عن العمل واالختيارات في مفترقات الطرق.. الكتاب ليس عمليا". بال شك أنقذني الرب 

 من براثن وأسنان هذه العقيدة الخاطئة.

كوسه على الحياة أن المؤمنين الذين ُيفترض أن يعيشوا بالكلمة, ويعيشوا ولألسف نشأ معظمنا على هذا.. وبالتالي مع

 , لألسف فاشلون, ويعانون مثل أي شخص.1ناجحين في كل شيء حسب مز 

ما لم يسلك الشخص عن طريق حق كتابي ينير حياته, سيحصد ما ُزرع فيه من أفكارغير كتابية.. وسوف يتواكل, 

 عول به وليس فاعال.. رغم أن الرب يريد له أن يكون فاعال, ال مفعوال به.وتصير القدرية أسلوب حياته. مف

نرى منهم أناسا يحبون الرب, ولكن ليس بالمعرفة الصحيحة, وهؤالء سريعا ما يبتعدون عن الكلمة التي هي الرب.. ال 

 دة, وال يتلهفون للمعرفة.فائدة أن ترنم كثيرا, وفي نفس الوقت ال تعرف الرب شخصيا.. .أتكلم لَمن ُيدمنون العبا

وبالطبع ينتج عن هذا كله عدم شهية للكلمة؛ ألنها في نظر هؤالء قاصرة على األبدية واألعمال الصالحة فقط, 

ولكنهم لم يعرفوا أنها حياة وطرق وأفكار اهلل لكل شيء حولك, ويجب أن ينتبهوا للكلمة؛ فيتعلموا كيف يحيون.. 

ة وفهم الكلمة, وهذا بسبب عدم االقتناع أن الكلمة فيها كل الحلول. أِضف إلى هذا وهذا بسبب عدم التحفَُّز لدراس
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أن إيمانهم الخطأ يرون نتائجه. وهنا يلجأ اإلنسان للحلول الطبيعية البشرية, أو لألعذار التي أجبت عليها أعاله؛ كي ال 

خميرة التي تزعزع إيمان الشخص. الكلمة هي يتحمل المسؤلية. أو يتذبذب حينما ُيقبل على الكلمة, أو يتأثر بهذه ال

 يسوع. هي كل شيء.. باألحرى هو الكلمة كل شيء.

وَمن يتراخون في حياتهم, أو يفهمون خطأ أن النعمة ستحملهم مهما قصََّروا, أحب أن أصدمهم, وأصدم الذي يأتي 

رب بدون الكلمة, ليست كافية, بل أمر لي بهذه اللغة, بقولي إن "أمانة الشخص في حياته, وسلوكه باستقامة ُمحبا لل

 خطير أن ال يعرف الشخص الكلمة والرب من الكلمة, فمثال ليس كل المؤمنين سيختطفون!!!".

المستعدون فقط هم َمن سيختطفون.. وغير المستعدين سيحضرون الضيقة.. وسأشرح هذا في مرات قادمة؛ ألن 

 ذلك ليس موضوعنا اآلن.

ون هذا؛ فتسيََّبوا في حياتهم معتقدين: "كوني مولودا من اهلل سأختطف". وهذا غير بال شك عاش كثيرون يعتقد

 كتابي.. فقط المستعدون سيختطفون, وُينقذون من الضيقة..!

 فالكلمة ستفيدك لكي تعيش وتذوق حياة انتصار. وال يبتلعك إبليس. ليس هذا وحسب. بل ستنقذك من الغضب اآلتي.

فاحترزوا ألنفسكم لئال تثقل قلوبكم في  34:  12ألنه يعلم أن بهذا سيعاني الكثيرون: لو ولقد حذر الرب من اإلغواء 

ألنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل  35خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. 

زمع أن يكون وتقفوا قدام اسهروا إذا وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهال للنجاة من جميع هذا الم 36األرض. 

 «.ابن اإلنسان

 أخيرا أقول لك

ال تصدق أكاذيب إبليس, أنت َمن لك أن تزدهر وليس الخطاة أو األشرار, يمكنك بالكلمة والروح أن تحيا حياة الغلبة, 

 والنصرة وتضحك على الزمن اآلتي, وتعيش حياة تجعل إبليس هاربا منك.

وابدأ أن تعتاد على فهمها ودراستها. ال تتراَخ. وال تدمر نفسك بنفسك.. ال تحب العالم تعرََّض للكلمة, غيَِّر حياتك بها. 

 وال مبادءه؛ ألن بها عداوة هلل, وال تصادق أفكارا هو ال يحتويها.

ُثر على حياتك, وال تقف كما كنت.. ابدأ بالملء بالروح, وبدراسة الرياضة الروحية؛ ألنك ستتعلم أن األمر سيأخذ وقتا 

ليال تلتزم فيه, إلى أن تصير متدربا.. وفي خالل وقت قصير, يمكنك أن تكون عمالقا روحيا. لقد جعل بولس من أناس ق

 سنين, وجعل منهم أساقفة ورعاة. األمر ال يحتاج لسنين عديدة. 3أفسس عمالقة روحيين في خالل 

 ادرس الروح النفس والجسد.

يا. هذا في حواسك ال تصدقه. انفجر ألسنًة وعبادة ألنك استنرت, فحينما وما تشعر به اآلن من تعب ومرارة ليس حقيق

تدرس الكلمة, ستعرف أن تغيير األفكار يبدأ أوال بالمعرفة التي ُتعرض عليك كي تتغير, ثانيا باستدعاء األفكار, 
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ال تكتِف بالفهم, بل كما والتفكير فيها مرارا وتكرارا. لهذا أقول "ادرس الكلمة بعد العظة أو المقالة مرات أخرى. 

 كنت تفعل في المدرسة والجامعة: بعد أن تفهم الدرس, تذهب لتستذكره في بيتك. فيصير ثابتا فيك".

 والمستوى الثالث مترتب على المستويين السابقين, وهو أن يصير هذا طريقة تفكيرك.

علها تبنيك, وتعطيك ميراثا أعده لك يسوع ال تسلك بالحواس. وال تستمع لكالم إبليس وتردده. بل ِعش بالكلمة. واج

 المسيح. اصرخ وقل "الكلمة هي حياتي.. هي عزيزتي".
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 هل يحق للمرأة أن تعظ أو أن تأخذ وظيفة من الوظائف الخدمية الخمس في الكنيسة؟ 

وظيفة. سواء رجل أو إمرأة يحق أن يكون هناك دور ألي مؤمن أو مؤمنة, يكون وضعه الرب وليس البشر في هذه ال 

فاألثنين سيان في الكنيسة. ومن يمنع المرأة من الكالم في الكنيسة فهو ال يجهل ما جاء في الكتاب في هذا 

أنه يتكلم عن المرأة بأنها تعظ في  5:  11كورونثوس  1الصدد. حيث أن ينسى أو يتجاهل ما جاء في الكتاب في 

... َوُكلُّ اْمَرَأٍة ُتَصلِّي َأْو  5:  11كورونثوس  1  ء هو الوعظ لذلك إقرأ بعناية اآلتيالكنيسة والكل يتفق على أن التنبو

 َتَتَنبَُّأ,

 سأناقش الشواهد التي يتحدثون عنها الذين ال يعترفون بأن المرأة يمكنها أن تأخذ مكان قيادي في الكنيسة :

 : 34:  14كو رونثوس  1  .1

بدو ظاهريا أن المرأة ال يسمع صوتها في الكنيسة هنا يعني عن الزوجات التي كنت في الشواهد التي ت  إن ما جاء

تتحدث مع أزواجها وتحدث تشويش . حيث أن المرأة في اليوناني تأتي بمعنى زوجة أو مرأة والنص ككل سيحدد هل 

 يعني مرأة أم زوجة.

عن الزوجة وليس النساء ككل ألن ليس الكل  يقول ان التي تريد أن تتكلم فتكلم زوجها في البيت. إذا هنا يتكلم

جوناي وهي   gunē  ' goo-nayوهي تنطق    γυνή   ... 34:  14كورونثوس  1متزوج في الكنيسة. هذا أتى في 

 تعني زوجة أو إمرأة.

ِإَذا َرِغْبَن ِفي  َوَلِكْن, يقول   35:   14كورونثوس  1هنا تعني زوجة , والدليل أنه بعدها يتكلم عن األزواج و يقول من 

 َتَعلُِّم َشْيٍء َما, َفْلَيْسَأْلَن َأْزَواَجُهنَّ ِفي اْلَبْيِت,

 ال إذا فهنا يتكلم إلى المتزوجات , ولماذا ؟  هنا السؤال هل كل الحاضرات متزوجات ؟

 ما معنى ذلك.هذا سببه أن الرجال فقط كانوا يتعلمن القراءة والكتابة, لذلك كانت النساء تسأل ما معنى هذا و

هذا تجده متشابها تماما مثلما ترى الكنائس التي في القرى التي في الشرق األوسط, حيث عاداتهم ذلك و النساء غير 

 متعلمات. ومن العيب أن تكشف المرأة شعر رأسها... كثيرون التعليق في الكنيسة ...

وال يحترمونهم ويظهرون عيوبهم حينما كانت النساء تمارس سلطان على أزواجهن   :11:  2تيموثاوس  1 . 2

 يعتلون المنبر. وبهذا كانت تتسلط )في اليوناني تمارس سلطان( وهذا ال يصح كتابيا.

َط َعَلى الرَُّجِل. َبْل (َوَلْسُت َأْسَمُح ِلْلَمْرَأِة َأْن ُتَعلَِّم َواَل َتَتَسل12َّ(َعَلى اْلَمْرَأِة َأْن َتَتَلقَّى التَّْعِليَم ِبُسُكوٍت َوِبُكلِّ ُخُضوٍع )11)

 َعَلْيَها َأْن َتْلَزَم السُُّكوتَ 

اَل َفْرَق َبْعَد اآلَن َبْيَن َيُهوِديٍَّ َوُيوَناِنيٍَّ, َأْو  28:  3الكتاب يساوي بين الرجل والمرأة... ال ذكر وال أنثى في نظر الرب غال 

 اِحٌد ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ َعْبٍد َوُحرٍَّ, َأْو َذَكٍر َوُأْنَثى, أَلنَُّكْم َجِميعًا َو
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 َواْسَمْع ِلَكاَلِم َساَرَة ِفي ُكلِّ َما ُتِشيُر ِبِه َعَلْيكَ   12:  21في الواقع قال الرب إلبراهيم أن يستمع لزوجته, تكوين 

 َفَسِمَع َأْبَراُم ِلَكاَلِم َزْوَجِتهِ   3:  16و في تكوين 

 سائله...سنجد أن بولس ذكر أسماء نساء خدام كثيرا في ر

 أول من كرز بقيامة المسيح كانت إمرأة...

 ماذا عن غطاء الرأس للمرأة ؟....

 سيكتمل قريبا....
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 لماذا وضع اهلل شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن؟

اولوا على كثيرون ال يفهمون لماذا وضع اهلل شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وكثيرون إعتقدوا )في نظري تط

اهلل( بقولهم أن اهلل وضعها حتى يجرب اإلنسان.....وهذا لكي يسقط اإلنسان في الخطيئة ويأتي ليخلصه وكأن اهلل 

يرسل الشر والخير في آن واحد وهذا بالطبع غير كتابي ولم نرى في يسوع الشخص المجرب بالشرور وهذا ما قد تم 

ر فال داعي للتخمين من هو اهلل ألن اهلل الظاهر في الجسد يسوع اهلل غير مجرب بالشرو 13:  1قطعه في يعقوب 

 وكلمته ال يعطون مجاال للتخمين.

وبسبب هذا السؤال الغير مجاب عنه إستعمل إبليس التفسير الخطأ لكي يضعف إيمان الكثيرين ولكي يقنعهم بأن 

 ذا.اهلل ينوي نوايا غريبة لإلنسان...والبعض لديه مرارة تجاه اهلل بسبب ه

 «.ولكن إياك أن تأكل من شجرة معرفة الخير والشر ألنك حين تأكل منها حتما تموت 17:  2تكوين 

وبالبديهي أُيعَقل أن اهلل يحذر اإلنسان من أكلها ويضعها لتجريبه؟! هذا مستحيل هذه ليست طرق اهلل. فهناك 

 غرض غير التجربة بل هو غرض سامي جدا...هيا لنكتشفه.

 جرة وضعت؟لماذا هذه الش

إن شجرة معرفة الخير والشر وضعت لكي تستخدم في الوقت المناسب مثل العشور فهي ملك اهلل ولكنها في 

 ُعهَدة اإلنسان, لكي يستخدمها اإلنسان في الوقت المناسب الذي يريده اهلل.

 تقرأ ألي معلم مالم يكن وألن العقيدة ال تفهم إال بدراسة عميقة للكلمة وبمساعدة الروح القدس, لذا ال تستمع وال

يعلم تعليم صحيح كتابيا. لنفهم األمر من جذوره حسب الكلمة, الخلفية الكتابية لهذا الموضوع فهي أفكار 

 متسلسلة من كلمة اهلل:

 أننا كمؤمنين سنحكم على المالئكة الساقطة: 4 - 1:  6كورونثوس  1في 

 2ر, فهل يجرؤ أن يقيمها لدى الظالمين وليس لدى القديسين؟ إذا كان بينكم من له دعوى على آخ  4 - 1:  6كو  1

أما تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ وما دمتم ستدينون العالم, أفال تكونون أهال ألن تحكموا في القضايا 

كان بينكم  إذن, إن 4  أما تعلمون أننا سندين المالئكة؟ أفليس أولى بنا أن نحكم في قضايا هذه الحياة؟ 3البسيطة؟ 

 خالف في قضايا هذه الحياة, فأجلسوا صغار الشأن في الكنيسة للقضاء.

قبل السقوط في الخطيئة, وفي حال أن آدم لم يأكل من هذه الشجرة, كان سيأتي يسوع ليعطي اإلنسان الحياة  

يسوع كمعطي للحياة  األبدية دون صلب لكي يصير آدم بداًل من نفسًا حية ولكن لكي يصير روحًا محييا لمن سيقبل

لذا فكان اهلل سيرسل إبنه لكي يعطي الحياة لإلنسان  48:  15كو  1)روحا محييًا أو لديه ومعطي للحياة( كما في 

....هذا ألن اإلنسان مخير من البدء حتى ولولم يكن قد سقط في الخطيئة,  4:  1بط  2فيصير شريكا للطبيعة اإللهية 



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 457 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

ة أي الحياة اإللهية أي حياة اهلل بإختياره. بال شك لم يكن في هذه الحالة إبليس الذي يعمي كان عليه قبلو الحياة األبدي

 األذهان عن قبول يسوع. هذا في حال عدم سقوط آدم.

 ولكن بعد السقوط في الخطيئة, جاء يسوع ليخلص اإلنسان بسبب عصيان اإلنسان هلل وأكله من الشجرة:

اإلنسان في الخطيئة...وأعطاه الحياة األبدية أي طبيعة اهلل أيضا فنحن نعيش قام يسوع بالخالص هذا بسبب سقوط 

 نفس خطة اهلل من البدء.

 األكل من الشجر في كلمة اهلل: 

 14:  2, رؤيا  7:  2جاء في سفر الرؤيا أن الرب يقول للمؤمنين أن يأكلوا من شجر مثلما جاء في رؤيا 

له الروح للكنائس! كل من ينتصر سأطعمه من ثمر شجرة الحياة في فردوس من له أذنان فليسمع ما يقو 7:  2رؤيا 

 اهلل.

 بعد هذه الخلفية لنفهم ما سبب شجرة معرفة الخير والشر في الجنة؟

كان من المفترض )لولم يسقط اإلنسان في الخطيئة( أنه بعد إنتهاء هذا الزمن, وتنتهي فترة األرض, وبعد مجيء 

ماء كان سيقول للمؤمنين كلوا من هذه الشجرة لتعرفوا الفرق بين الخير والشر مثلي )مثل يسوع ألخذ المؤمنين للس

اهلل القاضي الذي يعرف الفرق والتمييز بين الخير والشر ألنه قاضي( وفي هذه الحالة كان المؤمنون سيأكلون من 

 هذه الشجرة وتنفتح أعينهم فيحكمون بين الخير والشر كما كان المفترض.

ة هذه الشجرة هي أن يأكل منها اإلنسان الذي يملك مع اهلل ويحكم على المالئكة الساقطة وهذه الشجرة فوظيف

 هي لتنفتح عينيه فيرى الخير من الشر.

 واآلن, قد أكل منها آدم ومن ثم فقد أكلنا كلنا منها. لذا فال نحتاج لألكل منها ثانية.

يست عقوبة بل هي لخير اإلنسان فهو من األفضل أن ال يأكل من بالنسبة لشجرة الحياة والطرد من الجنة, فهي ل

الشجرة ختى ال يعيش في هذه الحالة التعيسة )بعد السقوط وقبل الناموس الذي أعطى شيء من الحل, وقبل خالص 

 يسوع الذي هو العالج الوحيد للخطيئة( .

منا, يميز بين الخير والشر. وقد يمد يده ويتناول  ها اإلنسان قد صار كواحد»ثم قال الرب اإلله:  24 - 22:  3  تكوين

وهكذا طرد  24فأخرجه من جنة عدن ليفلح األرض التي أخذ من ترابها.  22«. من شجرة الحياة ويأكل, فيحيا إلى األبد

 اهلل اإلنسان من جنة عدن, وأقام مالئكة الكروبيم وسيفا ناريا متقلبا شرقي الجنة لحراسة الطريق المفضية إلى

 «.شجرة الحياة»

هذا هو السبب الذي ذكره الكتاب عن منع اهلل من األكل من الشجرة حتى ال يعيش طويال في هذه الحالة التعيسة قبل 

 مجيء يسوع, ولكن بعد يسوع يستطيع اإلنسان أن يعيش ومشيئة اهلل أن يعيش طويال حتى يشبع من األيام.
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مالئكة ساقطة. إفرح ألنك تمتلك الطبيعة اإللهية التي ال تنكسر.  هيا إفرح بالرب الذي جعلك ملكًا وستحكم على

صلي بالروح أي بألسنة إفرح بالروح القدس الذي في داخلك. أنت من اآلن لك سلطان على األرواح الشريرة ألنك جالس 

 . هللويا.21:  1و أفسس  6:  2عن يمين اآلب عاليًا فوقها...أفسس 
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 من اهلل ...هل اهلل يأخذ الناس إليه؟ هل الموت

" لقد أخذه اهلل" أو " اهلل إفتكره" أو " إتكل على اهلل" وهم يعنون بهذا أن   كثيرون يستخدمون لفظ عن من يموتون

 اهلل يميت الناس وكل هذه األلفاظ خطأ وغير كتابية.

ن كلمة يأخذ ذكرت فقط في ثالث حالت في الكتاب اهلل ال يميت أحد, وال يمرض أحد ليميته, اهلل ال يأخذ المؤمنين أل

 المقدس وكلهم عن حاالت أشخاص حية لم يذوقوا الموت وهم أخنوخ إيليا والرب يسوع.

 َوَساَر َأْخُنوُخ َمَع اهلِل, ُثمَّ َتَواَرى ِمَن اْلُوُجوِد, أَلنَّ اهلَل ُأخُذه ِإَلْيِه. 24:  5تكوين 

 ....«ْيَتِني َوَأَنا ُأوَخُذ ِمْنَك َتَنْل ُسْؤَلَك, َوَلِكْن ِإْن َرَأ 10:  2ملوك  2

 َقاَل َهَذا َواْرَتَفَع ِإَلى السََّماِء ِبَمْشَهٍد ِمْنُهْم. ُثمَّ أخذته َسَحاَبٌة َعْن َأْنَظاِرِهْم. 9:  1أعمال 

 كلهم أخذوا وهم أحياء ولم يذوقوا الموت.

 لماذا يموت المؤمنون؟ هل المؤمنون لن يموتون؟ 

ولن يستخدم اهلل العدو ضد أوالده. والموت قد تم هزيمته ولكن حسب الكتاب,   لكتاب يوضح أن الموت هو "عدو"ا

َأْخَضَع ُكلَّ »َوآِخُر َعُدوٍَّ ُيَباُد ُهَو اْلَمْوُت. َذِلَك ِبَأنَُّه َقْد  26:  15كو  1سيكون تنفيذ هذا في آخر جيل قبل اإلختطاف 

 «َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيِه

لماذا آخر عدو يهزم؟ ألن إذا كان كل من قبل المسيح يلبس الجسد الغير قابل للموت فهذا الجسد ال يستطيع البقاء 

في االرض. وسيأخذ الشخص ويصعد به للسماء ولن يكون هناك من ال يقبل المسيح ألنه في هذه الحالة لن يكون 

 ذا تم تطبيق هزيمة الموت هذه.هناك مبشرون ألن هذا الجيل الذي سيقبل المسيح سيختفي إ

 آخر جيل وهو جيل اإلختطاف سيكون هو الجيل الذي سيؤخذ على السحاب دون أن يذوق الموت.

ِفي  ِفي َلْحَظٍة, َبْل 52  َوَها َأَنا َأْكِشُف َلُكْم ِسّرًا: ِإنََّنا َلْن َنْرُقَد َجِميعًا, َوَلِكنََّنا َسَنَتَغيَُّر َجِميعًا  51:  15كورونثوس  1

 اْنِحاَلٍل. َوَأمَّا َنْحُن, َفَسَنَتَغيَُّر َطْرَفِة َعْيٍن ِعْنَدَما ُيْنَفُخ ِفي اْلُبوِق اأَلِخيِر. َفِإنَُّه َسْوَف ُيْنَفُخ ِفي اْلُبوِق, َفَيُقوُم اأَلْمَواُت ِباَل

(َوَبْعَد َأْن َيْلَبَس َهَذا 54اْنِحالٍل, َوِلَهَذا اْلَفاِني َأْن َيْلَبَس ُخُلودًا ) (َفاَلُبدَّ ِلَهَذا اْلِجْسِم اْلَقاِبِل ِلالْنِحاَلِل َأْن َيْلَبَس َعَدَم53)

(َفَأْيَن, َيا َمْوُت, 55اْبُتِلَع اْلَمْوُت ِفي النَّْصِر! )»اْلُمْنَحلُّ َعَدَم اْنِحاَلٍل, َوَهَذا اْلَفاِني ُخُلودًا, َتِتمُّ اْلَكِلَمُة الَِّتي َقْد ُكِتَبْت: 

 َكُتَك؟ َوَأْيَن, َيا َمْوُت َنْصُرَكَشْو
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 كيف أن يكون إلبليس سلطان على األرض بعد خالص يسوع المسيح؟

اإلجابة : نعم دفع للرب يسوع المسيح كل سلطان على األرض وال يوجد إلبليس سلطان ألن يسوع هزمه وليس إلبليس 

لسلطان لإلنسان الذي يؤمن به أي الذي يولد من اهلل أعطى الرب يسوع كل هذا ا أحقية في أي شيء على األرض وأيضا

 عن الميالد الثاني يمكنك أن تضغط هنا ولقراءة المزيد

 كيف تقبل المسيح لتبدأ عالقة صحيحة مع اهلل )كيف تتخلص من الخطيئة ونتائجها(

رض مؤمنة بعد. لذلك كل لكن ال تنسى شيء أن هناك خطاة أوالد إلبليس الزالوا يدخلوه على االرض. لم تصير كل األ

الذين ال يعرفون من هم في المسيح يكونون طيعين في يد   ما يفعله إبليس هو بإستخدام أتباعه و لألسف المؤمنون

 إبليس ضد إخوتهم.

إيضا عليك أن تدرك, أن مقالة إيجار اهلل على االرض تعني أن يسوع صعد للسماء ولم يعد موجود بالجسد على األرض. 

لم يوقف  يسة الموجودة وهي كما يقول الكتاب المقدس جسد المسيح وهذا مثل عسكري المرور إنولكن الكن

السيارات بمد ذراعيه فلن يتوقفوا وسيظل السائقين مستمرين في القيادة ولكن العيب هنا ليس في إدارة المرور 

 ككل بل في هذا العسكري

ة والسلطان الكافي من إدارة المرور فهو معطى له تصريح لماذا ؟ ألنه لم يقولم بدوره في حين أنه ممنوح القو

 ومالبس تظهر هذا السلطان فيمكنه في أي لحظة أن يوقف السيارات لو أراد مهما كان حجم هذه السيارات

ما يحدث هو أن المولودون من اهلل ال يعرفون أن لهم دور وأن يسوع هزم لهم إبليس فيظلوا يحيون حياتهم و يقبلوا 

له إبليس في حياتهم معتقدين أنه سيهزم فيما بعد عندما يذهبون للسماء ولكن ما فعله يسوع يمكنهم من ما يفع

 ممارسة السلطان هنا على األرض وأن يوقفوا ما ترسب من أفكار إلبليس في عقول أتباعه

 فينفذوهاألن إبليس ليس له قوة اآلن كل ما يمكن أن يفعله هو حقن أفكار وإقتراحات في عقول الناس 

شيء أخر يسوع المسيح لن يمارس هذا السلطان بل ينتظر المؤمنين بأن يمارسوه هم ألن إدارة المرور لن توقف 

 السيارات ولكن هذا دور عسكري المرور وليس اإلدارة.

 سيمارس المؤمنون حقوقهم ضد أعمال إبليس في حال أن يعرفوا وأن يطبقوا ما يقوله الكتاب عنهم.
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 في القديم يمكن ان يتحمل انسان برئ عواقب أخطاء ارتكبها اجداده؟ كيف كان

 14- 1:  28تعريف البركة : قوة للنجاح في كل نواحي الحياة صحية ومادية .. تث 

 لألخر 15:  28تعريف اللعنة : قوة للفشل في كل نواحي الحياة الصحية والمادية... تث 

من الشخص أو بسبب أشخاص   ما يفعله إبليس هو لعنة بسبب وبسماح ومن هنا نرى أن اللعنة هي يد أبليس أي كل

 في عائلتك اللذين سمحوا البليس بالدخول بأرتكابهم خطايا بأرادتهم )بسبب عدم محبتهم للرب(.

قبل أن تكمل قراءة عليك بأن تتذكر أن في العهد الجديد صار كل إنسان مسئول عن نفسه دون إرتباطه بوالديه أو 

وأن يسوع جعل البركات علينا فقط اآلن والمؤمنون الذين ال يدركون ما لهم في المسيح سوف يتأثرون بيد  أجداده.

 إبليس التي كانت على والديهم وستسري عليهم اللعنات المتوارثة.

الذي موضوع اللعنات المتوارثة التي تنتقل من جيل إلى جيل هذا كان في العهد القديم, ولكن بسبب التعليم الكثير 

أدخل العهد القديم في الجديد, سأشرح لماذا هذا في العهد القديم ولكن أكرر قبل أن تقرأ عليك بإدراك أن مشكلة 

 اللعنة قد حلت في العهد الجديد ومن ستجده يعاني منها إعلم أنه يجهل ما له في المسيح:

, اإِلَلُه اأَلِميُن اْلَوِفيُّ ِباْلَعْهِد َواإِلْحَساِن ِلُمِحبِّيِه َوَحاِفِظي َوَصاَياُه ِإَلى َأْلِف َفاْعَلُموا َأنَّ الرَّبَّ ِإَلَهُكْم ُهَو اهلُل  :  9:  7تثنية  

 ِجيٍل....

َناِء َحتَّى اْلِجيِل الثَّاِلِث اَل َتْسُجْد َلَها َواَل َتْعُبْدَها, أَلنِّي َأَنا الرَّبُّ ِإَلُهَك ِإَلٌه َغُيوٌر, َأْفَتِقُد َمَعاِصَي اآلَباِء ِفي اأَلْب : 9:  5تثنية  

 ( َوُأْحِسُن ِإَلى ُأُلوٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ َوَطاِئِعي َوَصاَيايَ 10َوالرَّاِبِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ )

 الحظ أن قراءة األية كلها يوضح المعنى , الرب يريد أن يحسن ألى وإلي كل أنسان يحب الرب 

 وأن البركة أن يحبوه )ان يطيعون وصاياه(  قديم لنيلوالدليل أنه وضع الطريقة لهم في العهد ال

 اللعنة سببها األنسان وليس اهلل.

 َفَكَما َأنَّهُ  19:  5ونحن في العهد الجديد قد أطعنا )بالماضي( لذلك فالبركات من حقنا. رومية 

 ضًا ِبَطاَعِة اْلَواِحِد َسُيْجَعُل اْلَكِثيُروَنِبِعْصَياِن اإِلْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثيُروَن َخاِطِئيَن, َفَكذِلَك َأْي 

 َأْبَرارًا. 

 َما َداَم َواِحٌد َقْد َماَت ِعَوضًا َعِن اْلَجِميِع, َفَمْعَنى َذِلَك َأنَّ اْلَجِميَع َماُتوا  14:  5كو  2

 لكي ال تشعر بظلم لما حدث لهم في العهد القديم سأجيبك على سؤالنا األساسي :

 القديم يمكن ان يتحمل انسان برئ عواقب أخطاء ارتكبها اجداده ؟ كيف كان في
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( 3)( َوِإَذا َسِمْعُتْم ِلَصْوِت الرَّبِّ ِإَلِهُكْم َفِإنَّ َجِميَع َهِذِه اْلَبَرَكاِت َتْنَسِكُب َعَلْيُكْم َوُتاَلِزُمُكْم. 2.....) :  3-2:  28تثنية  -

 َوُمَباَرِكيَن ِفي اْلُحُقوِل..... َتُكوُنوَن ُمَباَرِكيَن ِفي اْلَمِديَنِة

َكَة ( َها َأَنا ُأْشِهُد َعَلْيُكُم اْلَيْوَم السََّماَء َواأَلْرَض. َقْد َوَضْعُت ....َأَماَمُكُم اْلَحَياَة َواْلَمْوَت, اْلَبَر19) :  20 -19:  30تثنية  -

(ِإْذ ُتِحبُّوَن الرَّبَّ ِإَلَهُكْم َوُتِطيُعوَن َصْوَتُه َوَتَتَمسَُّكوَن ِبِه, أَلنَُّه ُهَو 20َنْسُلُكْم )َواللَّْعَنَة. َفاْخَتاُروا اْلَحَياَة ِلَتْحَيْوا َأْنُتْم وَ  

 َحَياُتُكْم,.....

لتأتي عليهم هذه البركات و كان اإلختيار في يد اإلنسان وليس اهلل ألنه أرسل له   " اذا " الحظ أنه كان هناك شرطا 

اللعنة )أي يد إبليس( وينزل تحت البركة, فعليه أن يعيش بها. وأن حدث أن أتت علي المؤمن   تفادىالطريقة التي بها ي

 لعنة فهذا بسبب المؤمن.

 وإن أصلح طريقه وتاب يأتي التعويض. ويعود ثانية تحت اهلل ليبارك. هذا كان في العهد القديم. 

 

 و لم تطيع ولكنولكن في العهد الجديد لقد صرنا طائعين, هذا نحن حتى ول

 ألن واحد أطاع )وهو الرب يسوع( فأنت طعت أيضا. 

 البركات في العهد الجديد لم تعد مشروطة على ما

 تفعله بل على إدراكك إياها أي بمعرفتك أنه 

 موجودة وأنها من حقك.

خطية فعلها الجد ثم اللعنة المتوارثة: هي شبيهة باألمراض المتوارثة التي تنقل في النسل. وهذا دائما يكون بسبب 

متكررة   كررها األب ثم كررها األبن فيجد أبليس)وليس اهلل( فرصة ألدخال لعنة في نسل الدم وتكون هذه اللعنة

بوضوح في أكثر من فرد أو فردين في العائلة الواحدة التي هي مشتركة في صلة دموية مثل: أخوة أوالد العم أوالد 

 ....  ل, عبودية , عقم....()قد تكون مرض, أو فش  الخال ....

وأريد أن أؤكد على أن هذه اللعنة المتوارثة ليست من اهلل بل بسبب تكرار نفس الخطيئة من أفراد الجيل. وقد تكون 

توضح أنهم يبغضون اهلل )بالجمع( أي أن كل منهم سمح ألبليس بالدخول   9:  5أكثر من خطيئة. األية في تثنية 

ان توقف أحد أفراد العائلة عن هذه الخطيئة وتاب لتوقف سريان هذه اللعنة لبقية نسل الدم. بتكرار نفس الخطيئة . و

َفاْعَلُموا َأنَّ  :  9:  7أي الرب أعطاهم الحل وهو في أيديهم. وليس في يد اهلل أن يوقفها لهم. والدليل أنه في تثنية 

ِفيُّ ِباْلَعْهِد َواإِلْحَساِن ِلُمِحبِّيِه َوَحاِفِظي َوَصاَياُه ِإَلى َأْلِف ِجيٍل.... اهلل يحفظ الرَّبَّ ِإَلَهُكْم ُهَو اهلُل , اإِلَلُه اأَلِميُن اْلَو

األحسان لمدة ألف جيل, أي عندما كان يتوب الشخص يباركه اهلل وليس هو فقط بل ألف جيل بعده. أال أذا أوقف أحد 

لها كتعدي بقصده )وليس كعبودية أي لي يستطيع أن يخرج ذلك السريان من البركة بخطاياه األرادية. أقصد أنه يفع

 منها, هناك فرق بين األثنين(.
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 واآلن قد أجبتك على هذا السؤال ولكن أكرر :

 أننا في العهد الجديد قد صرنا طائعين, هذا نحن حتى ولو لم

 واحد أطاع )وهو الرب يسوع( فأنت أطعت  تطيع ولكن ألن 

 أيضا. هو جعل كذلك.

 في العهد الجديد لم تعد مشروطة على ما البركات

 تفعله بل على إدراكك إياها أي بمعرفتك أنه 

 موجودة وأنها من حقك.

 لقراءة المزيد بخصوص البركات واللعنات إضغط هنا : البركات واللعنات

 ما هي مشيئة اهلل في الصالة؟ وكيف أصلي حسب مشيئة اهلل في الصالة؟
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 ناتالبركات واللع

 هناك سؤال يسأله الكثيرون :

 هل يمكن أن تأتي لعنة على المؤمن ؟

من األساس ما هي اللعنة ؟ ....هي كل ما يقدمه إبليس. الذبح والقتل والهالك ألحالمك لصحتك ولعمرك. ليس أشياء 

 معينة أو أمراض معينة. مثل عدم راحة البال والحيرة والمرض والفقر والموت في عمر مبكر...

د دخلت تعاليم خطأ كثيرة في  الكنيسة و جعلت المؤمنون يظنون أن اللعنات هي شيء معين يصيب أجيال. هذا لق

 صحيح ولكن ليس شرطا. فاللعنة هي أي شيء يفعله إبليس نحوك.

تخلص من هذا التعليم الذي قد تكون إقتنعت به فترة وهو أن اللعنة هي في أفراد عائلتك وعليك كسرها... هناك 

 بار سارة لك. وهي أن يسوع صار لعنة لكي تصير عليك بركات إبراهيم فقط.أخ

ولكن كونك تعاني من أي من اللعنات التي خلصك منها يسوع سببه عدم معرفتك بذلك. مثل الخاطي الذي سيذهب 

 وع له.إلى الجحيم في حين أن يسوع إفتداه ولكنه لم يعرف بذلك ولم يؤمن بذلك فلن يستفيد من الذي فعله يس

 , وهذه األسباب األتية في الشخص وليس اهلل : 2:  26وكما يقول الكتاب ال تأتي لعنة اال وبسبب أمثال 

.    عدم معرفته بالحق الكتابي: عدم معرفة أنه صار إبن اهلل وعليه بركات إبراهيم . فيهلك ويتحطم المؤمن بسبب 1

ا هذا هو العيان ولكن الحقيقة أنه مات بسبب عدم معرفته . وأن مات مؤمن بسبب مرض م 6:  4عدم معرفته هوشع 

 بما له في يسوع المسيح.

.    المعرفة الخطأ: وهي األخطر حيث يستمع الشخص الى تعاليم غير كتابية تقول أن اهلل يعلمك درس بالمرض و 2

 س مكان,المصائب ..... ويستغلون عدم مراجعة الناس لتعاليمهم وجهلهم بالكلمة مما يعطي أبلي

 21:  4نحن من نعطي أبليس ونحن من نمنع أبليس من أن يكون له وطأة قدم  ومكان في حياتنا.  هذا جاء في أفسس 

- 32 

.    وجود ثغرة في حياة الؤمن : قد يكون المؤمن لديه معرفة ولكنه ال يسلك بالتقوى )التشبه باهلل (  ومن الملحوظ 3

 ا من اهلل لألنسان بل ليدخل اهلل رسمي في حياة األنسان بأطاعة وصاياه.أن كل البركات مشروطة ليس أستفزاز

 َأمََّا التََّْقَوى َفَناِفَعٌة ِلُكلَِّ َشْيٍء, أَلنََّ ِفيَها َوْعدًا ِباْلَحَياِة اْلَحاِضَرِة )األن( َواآلِتَيِة.  8:  4تيموثاوس  1

 في المسيح ولكن ال يعرف كيف يمتلكه. .    نقص المعرفة عن كيف يأخذ ما له: قد يعرف الشخص ما له4

 وهذا عالجه أن يعرف ويدرس عن دروس األيمان. كيف يمارس أيمانه ليخرج من المشكلة أو لينال شفاءه الجسدي....
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ْيُتْم ِفيََّ.  أي أن هناك من َواْعَمُلوا ِبَما َتَعلََّْمُتْم َوَتَلقََّْيُتْم َوَسِمْعُتْم ِمنَِّي َوَما َرَأ 9:  4.    عدم سلوكه بما يعرفه: فيليبي 5

 يعرف ما له في المسيح وكيف يأخذه لكنه ال يعيش به.

  Suzuجاء يسوع ليخلصنا من الخطيئة ونتائجها )اللعنات( جاء ليصنع فداء كامل فأن معنى خالص في اليونانية  

 :  Soteriaوالفعل 

 تحرير , شفاء , أزدهار , حماية , ثبات وأستقرار ومتانة.

 ك سمعنا كثيرا عن التحرير من الخطيئة واألبدية ولكن هذا أنجيل ناقص.بال ش

 ولكن كما وعظ يسوع والرسل هذه معاني األنجيل كاملة حيث كانوا يشفون و يحررون.

أن كنت غارقا في البحر. فأنت معرض للموت بسبب أسماك القرش التي قد تتعشى بك وبسبب البرد القارس في المياه 

لتي قد تطحنك وبسبب أختناقك من المياه. فعندما أنقذك فأنني لم أنقذك من الغرق في المياه فقط بل وبسبب السفن ا

 من كل هذه المخاطر : السفن , أسماك القرش ,من البرد , ....

 كذلك يسوع عندما أفتداك من الخطية أفتداك من كل ما سببته أي نتائجها التي هي المرض والفقر أي اللعنات.

ن نقص ونقطع شريط الذاكرة الذي رسم في أذهاننا من أول سقوط أدم الي قيامة يسوع. ونتذكر فقط أننا علينا أ 

َصاَر اإِلْنَساُن اأَلوََُّل, آَدُم, »َفَهَكَذا َأْيضًا َقْد ُكِتَب:   45:  15كو  1صرنا األن مثل أدم األخير الذي هو يسوع المسيح.... 

 اأَلِخيُر َفُهَو روٌح َباِعٌث ِلْلَحَياِة"  َوَأمََّا آَدُم « َنْفسًا َحيًََّة

 أَلنََُّه َكَما اْلَمِسيُح, َهَكَذا َنْحُن َأْيضًا ِفي َهَذا اْلَعاَلِم. 17:  4يوحنا  1ألننا كما هو هكذا نحن في هذا العالم 

 عن كيف أن تأخذها.الحظ الطريقة الوحيدة بأن تنال البركات التي في المسيح هي أن تولد من اهلل. وأن تعرف عنها و

ال تدخل نفسك في دوامة اللعنات وأن تنظر لحالك هل هذه لعنة أم ال....عليك بإدراك أن يسوع إفتداك )حدثت في 

 الماضي( من اللعنات.

 ما يحدث هو دخول إبليس من عدم معرفتك بذلك.

َذِن الََِّذيَن ُهْم َعَلى َمْبَدِأ اإِليَماِن (إِ 9) 14  - 13,  9:  3والمعرفة هي أن البركات فقط عليك اآلن, وهي في غالطية 

( ِإنََّ اْلَمِسيَح َحرَََّرَنا ِباْلِفَداِء ِمْن َلْعَنِة الشََِّريَعِة, ِإْذ َصاَر َلْعَنًة ِعَوضًا َعنََّا, أَلنََُّه 13)نحن( ُيتَباَرُكوَن َمَع ِإْبَراِهيَم اْلُمْؤِمِن....)

(ِلَكْي َتِصَل َبَرَكُة ِإْبَراِهيَم ِإَلى اأُلَمِم )نحن( ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع, َفَنَناَل 14« )َق َعَلى َخَشَبٍةَمْلُعوٌن ُكلَُّ َمْن ُعلَِّ»َقْد ُكِتَب: 

 َعْن َطِريِق اإِليَماِن موعد الرَُّوَح )أي الوعد الذي وعد به الروح القدس لنا( .

ولكنها الزالت لعنة في نظره. ولكن ما فعله في ما عليك مالحظته, اهلل لم يغير رأيه في اللعنة في العهد الجديد 

 العهد الجديد هو أنه عالجها.



                    ررامــز غبـــومقاالت دكتور   

 
 

P a g e  | 466 

 www.LifeChangingTruth.org        موقع الحق المغير للحياة  

واللعنة المتوارثة قد تحدث مع من لم يعرفون الكلمة حيث أن يسوع قد أعطى لكل واحد الحرية في إختيار كيف 

الحياة الرائعة التي تكون حياته . قال الكتاب عن العهد الجديد الذي نحن نعيش فيه أن كل إنسان يستطيع أن يحيا 

 يريدها له اهلل. ألن كل إنسان صار مستقل وهو موجه ومقرر حياته لتكون حسب مشيئة اهلل.

 في العهد الجديد صار كل واحد وواحدة مسئول عن نفسه. وهذا مسر ألن ال عذر بعد اآلن فالحل في يدك.

ِ آَباُء اْلِحْصِرَم َفَضَرَسْت َأْسَناُن اأَلْبَناِءَوِفي ِتْلَك اأَليََّاِم َلْن َيُقوَل َأَح» 31 - 29:  31إرميا  (َبْل ُكلَُّ َواِحٍد 30« )ٌد: َقْد َأَكَل اَل

 , َيُقوُل الرََّبَُّ َأْقَطُع ِفيَها َعْهدًا َجِديدا«َها َأيََّاٌم ُمْقِبَلٌة(»31َيُموُت ِبِإْثِمِه, َوَمْن َيْأُكُل ِحْصِرمًا َتْضَرُس َأْسَناُنُه.)

 مولود من اهلل غير متأثر بما فعله أواه أو أجداده ؟لماذا صار كل 

إبن اهلل. فكل ما فعله اهلل اآلب  % 100إنسان ولكنه اآلن  %100ألنه مولود من اهلل اآلن وليس من أبواه. نعم هو 

 سيؤثر عليه. وهذا رائع.

ن أمراض بل  ورثت منه الصحة لقد تم فصلك عن تأثير والديك الجسدين وصرت متأثر بوالدك السماوي الذي ال يعاني م

 والغنى...هللويا.  ليكن فيك هذا الفكر دائما.

 والدليل أن في هذه القصة حيث بدأ يسوع يوجه نظر التالميذ على الحل وليس اللعنة :

َيا ُمَعلَُِّم, َمْن َأْخَطَأ: َهَذا َأْم »ِميُذُه: (َفَسَأَلُه َتاَل2َوِفيَما َكاَن َيُسوُع َماّرًا, َرَأى َرُجاًل َأْعَمى ُمْنُذ ِواَلَدِتِه, ) 4 – 1:  9يوحنا 

(َفَعَليََّ َأْن 4اَل ُهَو َأْخَطَأ َواَل َواِلَداُه, َولِكْن َحتََّى َتْظَهَر ِفيِه َأْعَماُل اهلِل. )»(َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع: 3« )َواِلَداُه, َحتََّى ُوِلَد َأْعَمى؟

 َما َداَم اْلَوْقُت َنَهارًا.َأْعَمَل َأْعَماَل الََِّذي َأْرَسَلِني 

لم تكن خطيئته الفردية أو المتوارثة بل هذه يد أبليس وليست يد اهلل كما يفسر الكثير هذه القصة. ألن أعمال األب  

كانت في نفس األية وهي بشفائه.  فكلمة "ولكن حتى تظهر أعمال اهلل" سببت أن الكثيرون يقولون أن الشخص كان 

 اهلل. أي أن اهلل أمرضه ليشفيه...هذا خطأ. مريضا لكي تظهر يد

ال يوجد تنقيط في اآلية في األصل اليوناني فقد وضعها البشر. فإن الجملة تنتهي عند كلمة أبواه أو والديه. هيا لنقرأ 

 خرى(اَل ُهَو َأْخَطَأ َواَل َواِلَداُه. )إنتهت جملة وتبدأ جملة أ»(َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع: 3الجملة ثانية :  )

 َولِكْن َحتََّى َتْظَهَر َأْعَماُل اهلِل َفَعَليََّ َأْن َأْعَمَل َأْعَماَل الََِّذي َأْرَسَلِني َما َداَم اْلَوْقُت َنَهارًا.

 وعالج ذلك هو معرفة ما لك في المسيح.

تك... عليك فقط قد تكون مولود من عائلة مارست السحر ال تصدق التعليم الذي يقول عليك بكسر اللعنة اتي على عائل 

أن تعرف ما لك من بركات في المسيح ومن أنت أنت إبن اهلل وصرت من نسل اهلل وليس من نسل عائلتك الجسدية أي 

 تأثير عليك. . فقط إعرف ذلك ومارس سلطانك.
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إبليس يعمل في الظلمة مثل عدم المعرفة ولكن عندما تأتي المعرفة أي النور ال يستطيع أن يكون له مكان في 

 حياتك!!! هللويا!

 وكيف لى ان اميز ان كانت االحداث المؤلمة والمتواصلة التى تقع على سببها لعنة او انها حرب شيطانية؟

ليس عليك أن تبحث كثيرا للتفريق بين الحرب أو اللعنة فال يوجد فرق. في كل األحوال هي من إبليس والحل واحد. أن  

 تعرف وأن تأخذ ما لك.

خل يجلب مصائب ولعنات. ببساطة فقط عندما تواجه تحدي أو مشكلة ما أو مرض أو أيا كان ممن ال إبليس عندما يد 

يريده اهلل لك ومذكورفي قائمة اللعنات, ما عليك هو أن تأخذ ما لك في المسيح باأليمان )أقرأ كتب ومقاالت األيمان 

 و الشفاء والتسديد ألحتياجاتك....والكلمة المنطوقة على الموقع لتفهم ما أعنيه( ما لك في المسيح ه

أكرر : ليس عليك أن تبحث كثيرا للتفريق بين الحرب أو اللعنة بل عليك بأن تغلق األبواب التي المفتوحة التي أعطت 

 ألبليس مكان )مثل عدم معرفة الكلمة من جهة هذه المشكلة أو التعليم الخطأ(.

 يقةالمعرفة هي الطر  وما هو السبيل لكسر اللعنة ؟

أنت ال تحتاج إلى كسر لعنة ألنها كسرت . فقط آمن بأن يسوع صار لعنة وإفتداك من هذه اللعنة. إغلق الباب في وجه 

أبليس بأن و بأن تعلن بفمك : " أنا حر من اللعنة ألن يسوع حمل اللعنات عني لذلك أنا أمنعك أبليس بأسم يسوع عن أن 

لي لك أحد أو أن تصلي صالة معينة أو أن تتوب عن خطايا أجدادك. فقط أنت تكمل في بقائك."  أنت ال تحتاج األن يص

 مسؤول عن نفسك.

إن كنت تخطيء بطريقة غير مكترثة بال شك توقف عن الخطيئة المسببة لدخول إبليس في حياتك )ال تـأتي لعنة اال و 

 بسبب, لذا أيقاف السبب يتم بفحص األمر من كلمة اهلل وأغالق هذه الثغرة.(

 أهم شيء هو أن تعرف من أنت وما لك في المسيح. إعرف وتكلم أنك مبارك.

 إن كنت تعاني من مرض إعرف عن الشفاء اإللهي وال تدخل نفسك في دوامة اللعنات.

 )أنصح بأن تقرأ كتاب "سلطان المؤمن" في صفحة كتب على الموقع(

 خالصة :

 تأتي اللعنات على المؤمن :

 ستأتي بسبب تعليم خطأ عن اللعنات   )معرفة خطأ(. . حينما يؤمن بأنها1   

 . حينما ال يعرف ما فعله المسيح  )نقص المعرفة(.2   

 . حينما ال يطبق المعرفة الصحيحة وعدم ممارسته لسلطانه.3   
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 أسباب اإلرتباط الكتابية

فين من المرتبطين سواء الشاب أو اإلرتباط هو إسم عام للخطوبة وللزواج لذا فهنا أقصد اإلثنين...وهنا أتكلم للطر

 الرجل أو المرأة.  أو  الشابة

إن اهلل يريدك أن تعيش في روعة وجمال وسعادة في أيام إرتباطك بشريك )أو شريكة( حياتك... وفي نفس الوقت لن 

 تعيش الروعة اإللهية في اإلرتباط ما لم تفهم وتعرف سبب اإلرتباط الكتابي.

أسباب اإلرتباط الكتابية ويبنون أسباب إرتباطهم طبقا لمباديء العالم أو تربيتهم أو  في الحقيقة من لم يعرفون

رغباتهم الشخصية, هؤالء يحبطون ألنهم يخدعون أنفسهم بتوقعات خاطئة قبل الزواج مما تودي بهم إلى عدم 

في محاولة للتغلب على - الوصول إلى إشباع الطرف األخر وهو نفسه لن يتمتع بكامل الشبع...فيحبطون وينعكس هذا

 بالغضب والشجار على الطرف اآلخر معتقدا بأنه السبب, في حين أنه ليس السبب الحقيقي. -هذا الخداع

بدال من هذه الدوامة الخاسرة التي تنتهي نهاية مذرية وحزينة مالم يسعى الشخص للكلمة بطريقة صحيحة, فمن 

ب المقدس....واألكثر روعة أن تعرفه باكرا قبل اإلرتباط ولو كنت الصحيح أن تعرف أسباب اإلرتباط في نظر الكتا

 مرتبطا صحح مفاهيمك لو كانت مختلفة عن الكلمة فيتحول إرتباطك لجمال عوضا عن الرماد.

 لترى إرتباط سماوي ... جهز نفسك قبل اإلرتباط

أن تجهز نفسك في مقتبل عمرك لكي ترى إرتباط رائع سماوي وحسب فكر اهلل, وهو بال شك مشتهى قلبك, فعليك 

وقبل إرتباطك, وتعلم من الكتاب المقدس ما هي األسباب الصحيحة لإلرتباط, فبذلك يكون إرتباطك هو عبارة عن 

النفس السخية   25:  11عطاء فقط, والمروي يروى أي الذي سيقوم بإرواء الطرف األخر هو نفسه سيشبع...أمثال 

 تسمن والمروي هو أيضا يروى.

ب أن يكون إرتباطك سبب فرحة ومسرة وشبع للطرف األخر. أضبط قلبك ودوافعك وإجعل هذا هدفك: "إنني يج

 سأسر وأشبع الطرف األخر...هدفي أن أعطي وبدون مقابل...."

األسباب الخاطئة   قبل أن ندرس ما يقوله الكتاب المقدس حول األسباب الصحيحة الكتابية لإلرتباط, سندرس معا

لتي بسببها يندفع األشخاص لإلرتباط, فالعلماء المسيحيون والعلمانينون يتفقون أن هناك ثالثة أسباب رئيسية الشائعة ا

 وهناك أسباب أخرى أيضا متداولة :

 . الوحدة :1

يندفع األشخاص لإلرتباط بسبب شعورهم بأنهم وحيدون, فقد يزداد عند هؤالء األشخاص اإلشتياق والسعي لإلرتباط 

الضغط النفسي... مثال في حالة الغربة )الدراسة أو العمل بعيدا عن األسرة(, أو عبور الشخص بظروف في حاالت 

صعبة...أو عوامل أخرى في التربية. ففي هذه الحالة يشعر الشخص بأن مفره وهروبه هو أن يكون هناك شخص 

 في حياته معتقدا أن العناق أو األحضان ستحل أزمته أو ستخفف عنه.
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ليس جيدا ان يكون ادم »وقال الرب االله:  18:  2يستندون خطئا على الكتاب على اآلية التي جائت في تكوين  وكثيرون

 «.وحده فاصنع له معينا نظيره

نعم هذا كالم اهلل, ولكنه لم يقل "ليس جيد أن يكون آدم وحيدا" ولكنه قال "وحده" فهناك فرق شديد بينهم, تماما 

السا في منزلك وحدك, وبين أن تشعر بالوحدة... فالشعور بالوحدة هو شيء داخلي أي في مثل الفرق بين أن تكون ج

 داخل اإلنسان, ولكن أن تكون وحدك هو حالة خارجية نظريا أي ماهو خارج روحك ونفسك.

 فقد تكون مشغوال في داخلك رغم أنك وحدك أي بمفردك...والعكس صحيح قد تكون محاطا بالكثير باألحباء خارجيا

 ولكنك تشعر بالوحدة داخليا.

فالشعور بالوحدة هو نتيجة للفراغ الداخلي بسب خمول روحك المولودة من اهلل وهذا ينعكس على نفسك )الفكر 

والعاطفة واإلرادة(, وعالجه ليس بوجود أشخاص حولك, ولكن عالجه بمعرفة شخص الروح القدس وعن طريق أن 

 تعرف من أنت ومالك في المسيح.

يرتبطون بسبب الشعور بالوحدة ويعبرون فترة الخطوبة بما فيها من نشوة وفرحة الحياة الجديدة, وبعد أن  كثيرون

تنطفيء هذه الفرحة يصدمون بأنهم الزالوا يشعرون بالوحدة, فينعكس هذا سلبا على عالقتهم بشريك حياتهم وال 

أكن أتخيل يوما أنني سأصير بهذا السوء مع شريك يجدون تفسير لهذا...ويتسائل الشخص لماذا أنا أتعامل هكذا؟ لم 

 أو شريكة حياتي ...إلخ.

العالج : هذا يعالج روحيا, وفر وقتك ال تعتقد أن إرتباطك هو تخديرا أو عالجا ألي ألم نفسي في وقت الصعاب أو 

به وليس غيره. شعور بالوحدة فعليك أن تتعلم أن تتعرف على الروح القدس ويكون هو شخصك الحميم في عالقتك 

كيف تختبر الملء بالروح   وهذا يتحتم أن تمتلء بشخص الروح القدس...لقراءة المزيد عن هذا اإلختبار إضغط هنا:

  القدس بنفسك )إن كنت متعطش للملء بالروح القدس ولم تجد أحدا يصلي لك يمكنك أن تختبرها بمفردك واآلن(

 . اإلعتمادية :2

ب أنهم يريدون من يرعاهم من ناحية تحضير الطعام واإلعتناء بغسيل مالبسهم ووجود كثيرون يسعون لإلرتباط بسب

 طعام محضر ... وهذا كثيرا ما يحدث مع الرجال.

أو من طرف المرأة, فهي تريد أن تهرب من الذين يقهرونها فتجري على اإلرتباط. أو والديها الذين يذلونها بسبب 

 تثقيلها عليهم ماديا.

م أن تعتمد على نفسك وال يكون إرتباطك لهذا سبب فلو لم تعالج هذا الدافع الخطأ ألنه سيتحول يوما ما العالج : تعل

إلى عالقة العامل أو الخدام في المنزل مع الطرف األخر...ألنك تنظر للطرف األخر من خالل هذا المنظار الغير 

ك بها. من األحسن أن تتعلم كيف تعتني صحيح...نعم زوجتك يجب أن تساعدك ولكن ال يكون هذا هدف إرتباط

بنفسك بدال من أن تقضي حياة الجحيم في بيتك. ألن هذا مهين للطرف األخر, وأيضا ال تلوم الطرف األخر ألنه لم يعد 

 يتعامل معك كاألول...هذا ألنك صدمت شريكة حياتك.
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في أن يتغيروا    الديكي ولتمارسي إيمانكوال ترتبطي هربا من من يقهرونك أو يذلونك, الرب معتمدك وهو من يغير و

 ولكن ال ترتبطي لهذا الهدف....بال شك نتيجة لهذا نتيجة إليمانك سيكافئك الرب بشريك حياة يسعدك.

 . الجنس :3 

 بسبب حساسية اللفظ سأستخدم لفظ "العالقة الزوجية" بدال منه.

الشباب من الجنسين أن سبب اإلرتباط هو العالقة  في كثير من األحيان يكون هو رقم واحد من األسباب... يعتقد

الزوجية, بالطبع هذا مع الشبان أكثر من الشابات ولكن في هذا الجيل كادوا يقتربون في نفس التصور الخاطيء؛ أن 

 العالقة الزوجية هي الداعي والمحفز لإلرتباط.

فتح هذا األمر من الوالدين لألطفال في الوقت بال شك في هذا األمر ما يلعب دورا كبيرا هو طريقة التربية, وعدم 

المناسب مما ينشيء حساسية مفرطة وحب إستطالع يغذيه الطفل عندما يكبر بالمعرفة الخطأ للجنس )من اإلعالم 

الحر أو األصدقاء....وما أكثرهم( وهناك أسباب أخرى كثيرة منها اإلنفتاح والحرية...ولكن السبب الرئيسي سيبقى 

 فة كيف يتعامل مع هذا في حياته/ حياتها الفكرية من الكتاب المقدس.هو عدم معر

إن لم تعرف أن تضبط نفسك في أمر العالقة الزوجية, وإتجهت لإلرتباط بدافع أنك ال تستطيع تمالك نفسك, فإن أجال 

ن الشبع رغم زواجك أو عاجال سيتتحول عالقتك الزوجية بعد الزواج إلى عالقة غير مشبعة, وستلجأ )ستلجأي( للبحث ع

 ومثلما إعتدت قبل زواجك بأن تفتح نفسك على تفكير أو مناظر إباحية من آخرين غير شريكة / شريك حياتك.

دائما أقول: إن كنت ال تضبط تفكيرك أوعينيك أو الشهوة بأي صورة من الصور قبل الزواج ممارسة الزنى مع غريبات 

ك حياتك أو يحول العالقة التي من المفترض هي إلكرام وإشباع الطرف , فستفعل هكذا بعد الزواج مما سيجرح شري

اآلخر ستتحول إلى إفتراس ونهم مما يؤلم الطرف اآلخر ويجعلها ترفض )يرفض( أو يقل شوقها )شوقه( على األقل 

 "حفلة حب".  لهذا الشيء الرائع الذي من المفترض أن يكون

أنك ستتوقف عن ممارسة الشهوة أو الزنى بعد الزواج....هذا ألنك قمت  إن لم تواجه هذا األمر من اآلن فال تعتقد

بتدريب روحك بأن تنفتح على طرف غريب لمشاركته بهذا األمر الخاص جدا الذي من المفترض أن يكون لكم وحدكما 

تي هي لك, في وقت الزواج, فإن لم تواجه هذا األمر بطريقة كتابية صحيحة قبل الزواج وتتمتع بحرية المسيح ال

 فستفعل نفس األخطاء بعد الزواج مما سيحزن شريكة أو شريك حياتك.

 العالج:

يمكنك أن تعتبر هذا كله منحصر في الشهوة ونتائجها فإن الشهوة هي أفكار تؤدي إلى أفعال...فالتخلص من 

الحرفي ....إلخ كله ينحصر في العادات السيئة أو السرية بكل صورها أو الشوق للنظر إلى العري أو اإلباحية أو الزنى 

ويبدأ باألفكار. ومن هنا يبدأ العالج. أفعالك تتبع أفكارك لذا فالتحكم في األفكار هو بداية الحل وليس فقط هذا بل 

الشركة والعالقة الحميمة مع الروح القدس والملء بالروح....)ألن هذا ليس موضوع المقالة فهو مكتوب في مقالة 

 هنا لقراءة المزيد عن التحرر من الخطيئة ومن القيود والعادات الجنسية(منفصلة, لذا إضغط 
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 بخصوص العالقة الزوجية من الهام أن تعرف أن :

وليست "جسد جذاب" : نعم إن جسد المرأة جذاب لك كرجل وجسده كذلك لكي   "تفكير"  . العالقة الزوجية هي1

زوجية صحيحة كتابيا وعندما أقول عالقة كتابية صحيحة أقصد كإمرأة, ولكن الجسد وحده ليس كافيا إلقامة عالقة 

مشبعة للطرفين...فإن لم تعرفون أن تتحدون ببعضكم روحيا ونفسيا قبل اإلتحاد الجسدي )العالقة الزوجية( فلن تكن 

 العالقة الزوجية ممتعة ومشبعة.

ألن اإلنسان كائن روحي يمتلك نفس  التسلسل اإللهي هو أن يحدث إتحاد روحي ثم نفسي ثم ينتج عنه جسدي. هذا

 ويسكن في جسد. فالرئيس هو روحك. فإن نجحت في اإلتحاد الروحي فسينتج عنه إتحاد نفسي ثم جسدي.

بال شك ستجد الفكر العالمي والغربي المنشر في األفالم السينمائية لهولي وود وهو ما يحكي أن الزواج هو إنجذاب 

من الحب واإلعجاب ما يؤدي سريعا للجنس, ثم بعد ذلك يبدأون في فهم بعضهم. للجنس وينتهي بالجنس بعد فترة 

 فهذا مقلوب لما يريده اهلل.

الحظ بنفسك أن األخبار ملئانة بطالق الممثالت الجميالت في الغرب, وزواجهم برجل آخر, وبعد مرور سنة أو سنتين 

ني من هذا أنك ستجد الجميالت ال يعمرون في ستجدهم في حالة طالق وزواج آخر....هذا في العالم, ولكن أع

إرتباطهم مالم يكون جمالها الجسدي مغظى بجمال روحها, ألن الجمال ليس كل شيء بال شك الجمال مشبع للرجل 

ولكن بنسبة ضئيلة حتى ولو بدى عكس هذا....ولكن النسبة األكبر وهي المشبعة للرجل هي الوداعة واإلتضاع 

رجل. هذا سيجعل حتى ولو كان الجسد غير جميل ولكن الرجل يشبع في العالقة الزوجية ألن والخضوع من الزوجة لل

 قيمة المرأة في روحها وليست في جسدها.

فلو كانت أجمل الجميالت, ولكن جمال روحها ال يسيطر على جسدها )أي الوداعة والخضوع( فلن يكون جمالها 

 دة.مشبعا للرجل حتى ولو تزينت وتعطرت بطريقة جي

 الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح.  30:  31أمثال 

 1:  3بط  1أي ال تعتمد على هذا فقط لتقيس به المرأة ولكن هناك ما هو مقياس كتابي أفضل وهو ما جاء في 

 وأضيف ما جاء في اليوناني: 5 - 1:  3بطرس  1لنقرأ 

لكن, )هي الثانية, وهي متكلة على رجلها, متأقلمة عليه( حتى وإن كان كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجا 

 البعض ال يطيعون الكلمة, يربحون بسيرة النساء بدون كلمة,

مالحظين سيرتكن الطاهرة )أي النقية والمتضعة( بخوف.)أي تبجلون وتحترمون زوجكم, خاضعون له, ومن ناحية  2 

 تمدحونه, مكرسين ومخصصين له, تحبونه بعمق, وتتمتعون به(بشرية تعظمونه, وتوقرونه, تعجبون به و

 وال تكن زينتكن الزينة الخارجية )فقط( من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب, 3 
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بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد )الجمال الذي ال يبهت أو يضعف(, زينة الروح الوديع )الجنتل والذوق  4 

فإنه هكذا  5)الملئان بالسالم والهدوء(, الذي هو قدام اهلل كثير الثمن. )غالي جدا في نظر اهلل(  والرقيق( الهادئ

كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكالت على اهلل, يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن )إعتدن على أن يزين 

 أنفسهن وأيضا خاضعات لرجالهن(,

ن الخارج )جسديا( لدرجة تجعلها تنسى زينتها الداخلية )أي روحها( هذا ال يعني كثيرا ما تجد المرأة التي هي جميلة م

أن الجميالت هن غير روحيات, ولكن يمكن أن يتوافر اإلثنين, وهذا في إختيار المرأة, ألنه يتكلم لها محمال إياها 

إبراهيم, كانت جميلة لدرجة أن المسؤلية وهذا يعني أنها تقدر أن تفعل هذا, وضرب لنا مثال بهذا مثل سارة إمرأة 

فرعون قد إشتهاها .... ولكن كانت روحها مسيطرة على جسدها وكانت تخضع له وتعتبر نفسها ثانية بعده هو 

األول...كما ذكر في الشاهد السابق. هذا هو الكثير الثمن في نظر اهلل وهو ما يشبع الرجل. هذه هي المرأة 

 دس في حياتها.الفاضلة التي سمحت بعمل الروح الق

"هدف" : إن العالقة الزوجية تأتي نتيجة اإلندماج والحب الغير مشروط, فكل   وليست  "نتيجة"  . العالقة الزوجية2

 أي العالقة الزوجية. -طرف يقدر اآلخر ويحبه ويحترمه ويتحد به روحيا ونفسيا مما يؤدي هذا إلى إتحاد جسدي 

روحيا ونفسيا قبل أن اإلتحاد الجسدي )العالقة الزوجية( فلن تكون العالقة  أكرر: إن لم تعرفون أن تتحدون ببعضكم

الزوجية ممتعة. ضع في أولوياتك أن تتحد بها )وتتحدي به( روحيا ونفسيا وهذا منذ الخطوبة وسنناقش هذا تفصيليا 

 في نقطة منفصلة بعد قليل.

إن إرتبط بهذا الدافع فهو ال يبني بيته بطريقة هناك أسباب أخرى غير كتابية قد يرتبط الشخص بسببها والتي  

 صحيحة:

 مثل يريد أن يرتبط بواحدة غنية لينال قسطا من هذا الغنى -

 بسبب والديه الذين يؤرقونها في شأن اإلربتاط -

 لكي يكون هناك وارثا لثروة العائلة -

 :ولنترك هذه األسباب الغير الكتابية ولنتجه اآلن لما سيجعل حياتك رائعة

 األسباب الكتابية لإلرتباط )الخطوبة و الزواج( 

لنرى في الكتاب المقدس ما هو فكر اهلل عن اإلرتباط, وليكن هذا هو فكرك عن اإلرتباط فبهذا سترى إرتباطك 

 سماوي.

من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك  : 16 - 14:  2مالخي  

أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ )بعض الترجمات أم يجعلكم اهلل أنت وهي واحدا  15باك( وإمرأة عهدك. )مصطح

ولماذا الواحد؟ طالبا زرع اهلل )أي لماذا جعلكم أنتم اإلثنين واحدا هذا ألنه يطلب أن   ألم يجعلكم اهلل وأحياكم اهلل(
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]ألنه   16اهلل(. فاحذروا لروحكم وال يغدر أحد بإمرأة شبابه. ينتج عن إتحادكم نسل يتقي اهلل أي تربونه في تقوى 

 يكره الطالق[ قال الرب إله إسرائيل ]وأن يغطي أحد الظلم بثوبه[ قال رب الجنود. فاحذروا لروحكم لئال تغدروا.

 «.ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره»وقال الرب االله:   18:  2 تكوين

  اتين الشاهدين أسباب اإلرتباط التي في فكر اهلل: لنستخلص من ه

"إمرأة عهدك" أي هي الوحيدة التي تكن لها كل الوالء وتعززها وتكرمها  14:  2. لتكوين عهد: مالخي 1

وتشبعها....العهد في الكتاب المقدس يختلف عن العهد في العالم, عندما يقطع طرفين عهدا في العالم سواء بأي 

ام عقد أو تعهد أو إتفاق : فهو يعني إنني أتعهد باإللتزام لكي أعطيك بشروط و يعني أيضا: إنني هنا صورة مثل إبر

 لعطاء ما ليس لديك....

أما العهد في نظر اهلل يعني: إنني أقدم لك ما عندي وأنا لك بدون شروط, حتى ولو أدى األمر لبذل الذات من أجلك, 

 حبك.ويعني أيضا: ليس لعجزك ولكن ألنني أ

. ليكون هناك صحبة وشراكة : أي تذهب معك في رحلة حياتك وأنت في رحلة حياتها, وهنا المقصود أي أن يكون 2 

 لديك شخص مقترنا معك في كل شيء. مساعد ومساند. شريك في كل شيء وليس جزئي بل كال.

هذه فترة إعداد, فما  إن الخطوبة هي إتحاد روحي ونفسي وليس إتحاد جسدي )الذي يحدث في الزواج( ولكن

ستفعلونه وتعتادون عليه هو سيكون نهجكم بعد ذلك. مثال إذا إعتدتم على أن تبدأوا حياتكم ويومكم من خالل اهلل 

الصالة والتأمل في الكلمة واإلعترافات اليومية اإليمانية على حياتكم وال تتقابلون في مقابالت الخطوبة إال إذا كنتم قد 

 فلو إضطررتم بأن تأجلوا المقابلة إلى ميعاد أو يوم آخر...فما ستعتادون عليه في فترة الخطوبة قضيتم وقتا مع اهلل

 ستفعلونه في زواجكم.

 لنرى ماذا يعني اإلتحاد الروحي والنفسي:

فس اإلتحاد الروحي: أن تتحد روحيا أي تكون أرواحكم اإلنسانية مولودة ثانية من اهلل وممتلئين بالروح ولكم ن -     

الفكر الذي في المسيح كتابيا وبخصوص حياتكم, ويكون تعليم كلمة اهلل هو األرضية المشتركة, كلمة اهلل هي 

مرجعيتكم هي السلطة العليا في حياتكم, هي كل حياتكم وهي تفكيركم ومبادئكم. كلمة اهلل مع الروح القدس 

 ة.هما مصدر عالقتكم....لديكم رؤية مشتركة أو على األقل متقارب

وهو يعني أيضا أن تكونوا محبين هلل بطريقة عظيمة وهو مثلث القوة : تخيل معي مثلث رأسه من فوق وقاعدته 

باألسفل مثل الهرم, اهلل في الزاوية العليا والزاويتين اللتين في األسفل الزوج والزوجة, كلما تتجهان هلل بالحب 

ر من اهلل الذي في الزاوية العليا فستقتربون أكثر من والشركة ومع الروح القدس وفهم الكلمة ستقتربان أكث

بعضكم كنتيجة قربكم من اهلل الذي في القمة....أي في قمة حياتكم....قررا أن ال تبدأوا أيامكم أو تتقابال أو تخرجا 

 معا في الخطوبة دون وضع اهلل أوال في حياتكم.
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ين في كل شيء, ولكن إختالف األراء مقبول من كليكما, اإلتحاد النفسي: هذا ال يعني بالضرورة أنكم متفق -    

الطباع المختلفة مقبولة, فأنت لن تربي شريكة حياتك وأنت لن تربي شريك حياتك....لقد إرتبطتم لكي تعيشون معا 

وليس لكي تعيدون تربية بعضكم...كل طرف يجب أن يضع في قلبه أن يقبل اآلخر ولو هناك طباع مختلفة, يتغير 

لم عليها أو وفي حال وجود شيء سلبي يقوم الطرف بتقديم ملحوظة ويصبر للطرف اآلخر لكي يتغير )أو تتغير( ويتأق

 تدريجيا. ويعطي فرصة للخطأ.

هذا اإلتحاد يعني أيضا: أن تقررا بأن تلجأوا بسرعة ألرضية مشتركة بإتفاق عمدي في الرأي بالمرجعية الكتابية, ال 

يكون هناك إتجاه قلبي وقرار بأن ال تطيلون في اإلختالفات بل ليكون هناك سرعة في اللجوء للعناد أو تصليب الرأي, ف

 ألرضية مشتركة أو نقطة إالتقاء ... وضع المحبة فوق كل شيء وهو رباط الكمال الذي سيجعل حياتكم رائعة.

بالمحبة وتكون كلمة المسيح ساكنة لن يأتي إن لم تكونوا مقررين أن تسلكون  -رغم إختالف األراء  -اإلتفاق الفكري 

بغنى فيكما, فيكون هناك دائما نقطة إلتقاء. وكلما تغذو قلوبكم وأفكاركم من كلمة اهلل سيتكون لديكما فكرا 

واحدا متقاربا وتكونوا متقاربين جدا حتى في إختيار محتوايات السكن على سبيل المثال, وتتكون لديكم شخصية 

 اهلل التي إغتسلت أفكاركم, ألن الكلمة تجعلكم واحدا...هذا هو المفتاح الذهبي. متحدة التفكير بسبب كملة

و اإلتحاد النفسي أيضا يعني : الشفافية مع الطرف اآلخر مما يحتم الظهور على طبيعتك وعدم إخفاء أي شيء 

على حقيقتكم مما والتزين....ألن إن آجال أم عاجال ستجدون أنفسكم بعد الزواج تكشفون عن القناع وتظهرون 

يصدمكم وتنشأ المشاكل....لذا لتفادي هذا المصداقية والشفافية شيء هام وال تظهر بعكس ما تبطن. إظهر 

 بمصداقية أمامها وأنِت أمامه.

من الهام أن تكون وتكوني متواجد حاضر ولست متواجد غائب, أي على سبيل المثال: ال تنشغل بمشاهدة التلفاز وال 

 جتك...فأنت متواجد ولكنك غير متاح وحاضر لشريكة حياتك. هذا يجعل اإلنسجام أسرع وأفضل.تعطي وقتا لزو

بعد هذا اإلنسجام الرائع في الخطوبة أو الزواج ستجدون أن النتيجة هي عالقة الحب أي العالقة الزوجية كنتيجة وليس 

 هدفا للزواج, فستكون نتيجة طبيعية وممتعة.

المحبة واإلنسجام واإلتفاق بينكم وليس العكس. ولكن العالم يعكس هذا التسلسل  العالقة الزوجية هي نتيجة

يرتبطون سعيا لهدف العالقة الجسدية قبل اإلتحاد النفسي وقبل اإلتحاد الروحي.   -الغير مؤمنون  -وستجد أن البشر 

م معلقون زواجهم على العالقة ولهذا السبب تنشأ المشاكل والعالقات الضعيفة...وتجد المشاكل والطالق تبدأ ألنه

 الزوجية ويضعون في المقام الثاني اإلتحاد النفسي ثم الروحي الذي غالبا ال يفعلونه.

    . ليكون هناك نسل تقي:3 

 اهلل يريد من إرتباطك أن تنتج وتثمر ويكون هذا النسل تقي ويخاف اهلل ويضع اهلل في أولى أولوياته...

 اإلنجاب وال يوجد إحتماليات ثانية وال يوجد أشخاص يريدهم اهلل عقيمون....ال ال ال هذا يوضح بشدة أن مشيئة اهلل

 ....كلمة اهلل توضح أن مشيئة اهلل هي أن يكون نتيجة إتحادك هو نسل تقي يحب ويعبد ويخدم اهلل.
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وتربي جده قبل  أحب المقلوة المشهورة إن أردت أن تنشيء وتربي طفال في مخافة الرب فهذا عن طريق أن تنشيء

 والده....نعم ألن الجد هو من سيربي األب الذي سيربي اإلبن في خوف الرب.

اهلل يريد أن تنشيء له جيال يعرفه...أنت لست مسؤال عن أبنائك فقط بل عن الجيل الذي سيأتي بعدك. أنت في يدك أنت 

 تصنع نسال كامال يحب الرب وينشأ ويترعرع في تعليم كلمة اهلل.

   ينة )مساعدة( مناسبة )مماثلة( للرجل :. مع4 

 «.ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيره»وقال الرب االله:   18:  2تكوين 

 كلمة "معينا" أي مساعدا ومساندا للمهمة التي أوكل اهلل بها آدم,

الرب وللقيام بالمهام التي أوكلها  "نظيره" أي مالئم ومناسب ومثيل وشبيه....لذا الزوجين يتحدون معا لخدمة  ولكمة

 اهلل له,

 فهي ممسوحة لكي تكون مساعدة ولها الدور المساند لرجلها, والرجل ممسوح لكي يحبها ويقودها.

وستجد الكتاب يضع نصائح متكررة وتحذيرات متكررة لكل من الرجل والمرأة, وهذا يوضح أنه ما ينصح به أو يحذ 

 ها اإلنسان يحتاج لتجديد ذهن من وقت آلخر.منه هما أكثر األمور يكون في

ما يوصي به الكتاب مرارا وتكرارا للزوج : هو المحبة والتقدير واإلحترام والحنية. ودائما الروح القدس يحذر الرجل  -

 . 25:  5أف  7, 6:  3  بط 1و   8:  2تيمو  1من الغضب وأن ال يقصر في حب إمرأته....

وتكرارا للزوجة : فهو المحبة والخضوع وأن تقدم اإلحترام والتقدير لزوجها وأن تتأقلم  ما يوصي به الكتاب مرارا -

 عليه, تعطيه الصدارة والريادة والقيادة.

تيمو  1,  1:  3بط  1يجب....  ودائما الروح القدس يحذر من عدم الخضوع للزوج ومعاملة زوجها بطريقة أقل من مما

2  :9 - 15 . 

 ج تنظيم:محبة فياضة....تحتا

ال يسلب أحدكم اآلخر إال أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصالة ثم تجتمعوا أيضا  5:  7كو  1

معا لكي ال يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم....اليوناني ال تأتي كلمة صوم, ولكن كلمة صالة فقط...أي 

 عالقتك باهلل.

 تم منع العالقة الزوجية أثناء الصوم فقط الذي قد يحدث من وقت آلخر()أقول هذا إلعتقاد الكثيرين أنه ي

معنى هذا اآلية : أن تنظمون حبكم وال يكون على حساب وقت الصالة وعالقتكم باهلل, أي من كثرة الحب والشراكة ال 

من كثرته يجب  تنشغلون بهذا عن الرب وحياتك الروحية....هذا يوضح الكم الهائل والنهر الفياض من الحب الذي
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حلماء, مظهرين كل وداعة  2:  3تنظيمه...هذا يعني أنها محبة غير مخففة كما جاء في األصل اليوناني من تيط 

 لجميع الناس....اليوناني هنا يقول محبة ومودة غير مخففة....غير مخففة.

 هذا ما يريده اهلل من اإلرتباط, محبة غير مخففة ينتج عنها العالقة الزوجية.

بعد أنك عرفت عن الفكر الكتابي والغرض اإللهي للزواج يمكنك اآلن أن تسعى لمعرفة المزيد عن الزواج من  

 مواضيع أخرى.

 لقراءة المزيد عن اإلرتباط:

 كيف تختار شريك الحياة كيف أخطو إلى هذه الخطوة...قريبا

 من يختار لي الرب أم أنا؟....قريبا

 جل الفاضل؟....قريبامن هي المرأة الفاضلة ومن هو الر
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 إختيار شريكة )شريك( الحياة

في حين أن كلمة اهلل   كثيرون يحتارون في إختيار شريكة الحياة )بالنسبة للرجل( أو شريك الحياة )بالنسبة للمرأة(

 واضحة في هذا الشأن.

 اإلنسحاب خوفا من الفشل ليس الحل:

نسبة للشاب )أو بالنسبة للبنت اإلخوة المتقدمين لطلب اليد(, وفي وسط خوف في وسط حيرة اإلختيار بين األخوات بال

اإلختيار الخطأ وأبعاده الخطيرة يلجأ البعض لإلمتناع ورفض اإلرتباط من أساسه لئال يكون خطأ...فكثيرون تجدهم أو 

يبدأه أو ينغمس فيه حتى ال  تجدهن عند فتح موضوع اإلرتباط يتكلمون بيأس أو ما معناه إنه مشروع صعب وال يريد أن

يفشل ويضيف "أنا هكذا )غير مرتبط( أفضل على األقل فأنا غير فاشل..." فهذا ما إال فشل في حد ذات هذه الخطوة 

وهروب من دخول هذه المرحلة من الحياة أي اإلرتباط... نعم إنتظر لكي تعرف الكلمة ولكن ال تنتظر بمعنى لألبد حيث 

الفشل وليس من دافع إلهي....قد تكون شريكة حياتك سبب بركة لك وأنت ال تدري... وال تقرر تغلق األمر من دافع 

  اإلنسحاب مثال ألن كثيرا ما وجدت أمثلة خطأ في حياة الذين حولك وفي بعض األحيان في حياة الخدام,فبسبب هذا

 قررت أن ال تخوض هذا المشروع الهام من دافع الخوف وليس بقيادة من الروح.

:  7كو  1نعم هناك من هم مدعوون أن ال يرتبطون ولكن هؤالء لهم موهبة خاصة من اهلل مثلما قال الرسول بولس 

. ولكن ال يجب أن يدعي شخص أنه مدعو أن ال يرتبط في حين أنه في الحقيقة ليس مدعو )أو مدعوة( لعدم اإلرتباط 7

 الدافع خطأ وال يعطي مجد هلل.ولكنه يفعل هذا كإجراء إحترازي خوفا من الفشل. فهنا 

عزيزي عزيزتي ال تخف فكلمة اهلل لن تتركك محتارا وستجعل حياتك وإرتباطك أجمل مما كنت تطلب أو تفتكر بقوة 

الروح القدس, فقط أسلك بالكلمة وإتبع الروح في هذا الشأن وستحصل على وتعيش مشيئة اهلل الكاملة المرضية 

 لى النوعين إلى اإلخوة واألخوات وفي باقي المقالة.والُمِسَرة لك. وهنا أتكلم إ

أنصحك بأن تقرأ مقالة أسباب اإلرتباط الكتابية قبل قراءة هذا المقال فهذا الفكر متسلسل ومبني على بعضه لذا لو 

 تم فقدان حلقة ستجد صعوبة في تطبيق ووجود نتائج ما سيلي.

 اإلختيار الصحيح من أول مرة هو مشيئة اهلل 

لوقت الذي فيه قد يكثر المتقدمين للفتاة وترفضهم فهذا صحيح في حال عدم توافقهم مع المقاييس التي في ا

سأتناولها بعد قليل, ولكن في ذات الوقت ليس من مشيئة اهلل أن يتخبط الرجل ويختار ويجرب ويحاول التقدم وطلب 

 ة ما في األمر.اليد مرات كثيرة من شخصيات كثيرة ويفشل أو يجد رفض أو فشل بصور

وليس من مشيئة اهلل أن يخطب رجل إمرأة ثم ينفصل...الخطوبة ليست فترة تجربة بل هي مثل الزواج إرتباط قوي 

ولكنه دون جنس.....فلقد أطلق على يوسف ومريم العذراء أنها عندما وجدها حبلى أراد تخليتها سرا )وهي تأتي أراد 

واج في القوة لدرجة أن فسخ الخطوبة مثل الطالق في قوة اإلرتباط, نعم لذا فالخطوبة مثل الز  19:  1تطليقها( مت 
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ال تعتقد بأنه يمكنك أن تعتمد على الخطوبة كفترة تجربة وتعتقد أنها فرصة لكي تنفصل في أي وقت حال وجدت 

س لخير الطرف عدم مناسبة الطرف اآلخر معك....فهذا ليس مشيئة اهلل لحياتك ألنه ليس لخيرك أن تفعل هذا ولي

 اآلخر الذي يجب أن تضعه في اإلعتبار قبلك....

لو كان قد حدث معك بالفعل فسخ لخطوبة سابقا, ال تندم بل لتسعى بجدية لمعرفة كلمة اهلل والروح القدس الذي 

بهما فقط يمكنك تعوض ما قد ضاع ويسدد ويشفي جروحك النفسية ويجعلك تبدأ من جديد دون حتى خدش بسيط 

 )الكلمة والروح( ستنجح في المرة القادمة. وبهما

ملحوظة: بال شك ال أعني أن ال تفسخ خطوبتك في حال عدم توافقكم بعد أن تعرف هذه المقاييس الكتابية باألسفل. 

فاألفضل أن تأخذ قرار جريء بالفسخ يغنيك أن تتعب سنين عمرك. فقد تتألم لوقت قليل وبقوة الروح القدس 

 هذه المرحلة ولكن هذا أفضل من أن تعيش في زواج تعيس عمرك كله.ستستطيع أن تعبر 

ولكنني أقصد في الفقرة السابقة أن مشيئة اهلل أن ترتبط بالشخص الصحيح من أول مرة لكي تتحاشى هذا األلم في 

 فسخ خطوبتك.

 مشيئة اهلل هي اإلختيار الصائب من أول مرة أو على األقل في أقل عدد ممكن من المرات.

لو أنت رجل ناضج روحيا وتعرف كيف تسلك بقيادة روح اهلل في حياتك ستعرف شريكة حياتك الصحيحة من أول مرة. ف

عندما تدرس الكلمة سترى نجاح اإلختيار لشريكة الحياة من أول مرة هو ما كان يحدث في الحاالت التي بها إختيار 

أنها لدى العهد القديم الذين ال يعرفون   بوضع عالمات حيث شريك حياة. وهنا ال أتكلم على الطريقة )طريقة اإلختيار

القيادة بالروح مباشرة فكانوا يضعون عالمات, ولكن في العهد الجديد يمكنك أن تعرف فكر اهلل وتنقاد بالروح الذي 

رتباط في سيقودك في داخلك( فالطريقة قد إختلفت بين العهدين ولكن أتكلم هنا على النتيجة....أقصد في حاالت اإل

 الكتاب المقدس ستجد أنها دائما صائبة وليس هناك فسخ خطوبة وال إختيار خطأ.

فهذا الشخص من اهلل"....في الحقيقة والدك أو الدتك أو    فال تقولي "سأضع عالمة, إذا وافق أبي على هذا الشخص

ر اهلل في هذا الشأن وأن تعرفي كيف األب الروحي ال يحل محل الروح في هذا األمر المصيري. فعليِك بأن تعرفي فك

 تستمعين للروح بنفسك.

بال شك يوجد حاالت من مشاريع اإلرتباط التي بدأت ولكن لم تتم بسبب خطأ في اإلختيار من الرجل أو بسبب خطأ من   

 الطرف اآلخر أقصد الفتاة وهي التي بدورها قد تكون غير عارفة أن تنقاد بروح اهلل ورفضت اإلرتباط.

 صد هنا قد ترفض الفتاة المتقدم بسبب أنه ال يتوافق مع المقاييس التي سأذكرها باألسفل فهذا صحيح جدا.أق

ولكن هناك فتيات كثيرات يرفضن اإلرتباط بالشخص المتقدم بسبب عدم معرفة سماع الروح في هذا الشأن فترفض 

لك تتوهي وتضلي بل بكل ثقة ستعرفين إحتياطيا وهذا خطأ. إذا كان هذا وضعك فمعرفتك بكلمة اهلل لن تجع

 الشخصية الصحيحة...وإن لم تأتي بعد سأشرح في آخر المقالة كيف تمارسين إيمانك في أن يأتي هذا الشخص.
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لذا في كل األحوال إن كنت واحدا أو واحدة من الذين قد مروا وعبروا بأي من هذه الحاالت أو أخرى فلترى فكر اهلل 

الرائع المضمون نجاحه لو سلكت بكلمة اهلل وبقيادة روحه وهذا هو غرض المقالة ألساعدك  وإبدأ معه هذا الطريق

 على هذا.

إنهض وإعرف الكلمة وال تتهم وال تلوم أحدا, فمن مفاتيح النجاح الذهبية هي عدم إعطاء العذر لنفسك وتحمل 

 8 : 6ينما تفعل هذا فستحصد حياة غالطية المسئولية وهي أن تعرف كلمة اهلل وأن تسعى إلى بناء حياتك الروحية وح

 حياة هنا أي إرتباط حي ممتليء بحياة اهلل. 

ملحوظة قبل أن أخوض في الموضوع أكثر : إن كنت مرتبط وتعيش تعيسا فال تسمح ألفكار الدينونة تتوارد على 

الروح القدس في إرتباطك  ذهنك وكأن األمر قد فقد. يمكنك أن تسترد ما قد سلب من فرحة وإنسجام وروعة وجماال

عن طريق أن تعرف مفاتيح الحياة السعيدة مع شريك أو شريكة حياتك من كلمة اهلل وهذا ليس موضوعنا ولكن فقط 

 أنبهك حتى ال تسمح إلبليس بهذه األفكار.

 معرفة المسؤليات في اإلختيار: "للرجل", "للمرأة" و"للروح القدس" 

 الصحيحة فهو من يبادر وليس المرأة...بالطبع بعد أن يعرف الطريقة. مسؤلية الرجل أن يختار المرأة -

مسؤلية المرأة أن توافق أو ترفض...ولو كان هناك ما هو أكثر من شخص متقدم رسميا فعليها بأن تختار بينهم  -

 دون إرتباك بسبب معرفة الكلمة وسنعرف الطريقة بعد قليل.

 ينا أن نتوقف قليال لنعتناول سؤال هام:وهنا قبل أن نعرف دور الروح القدس, عل 

 هل يجب أن تبادر المرأة في اإلرتباط؟

ال وال وال فهذا غير كتابي بالمرة وال يوجد من يبادر في الكتاب المقدس ففي حالة راعوث هي حالة خاصة ولها 

المقدس ككل شرحها وسببها وليست مقياس ولكن العقيدة يجب أن تفهمها وأن ترى إثباتها من كل الكتاب 

وليس من موقف أو موقفين فقط وتخرج عقيدة منها في حين أنها غير كتابية. وليس من الصحيح ما يحدث اآلن في 

بعض الكنائس أن تبادر المرأة بطلب يد الرجل حتى ولو رأت المرأة رؤية أو حلما بأنها سترتبط بشخص معين وال يجب 

..فقد يكون الحلم خطأ أو قد يكون صحيحا, ولكن هذا ال يعني أنها حتى أن تلمح له أو أن تفاتحه في هذا الشأن.

 تفاتحه.

فإن كان الحلم من الرب فعال فهذا ألن الروح يخبرها بهذا الشخص لكي تصلي وتعرف رأي الرب عنه أو لكي ينذرها  

فيجب بعد أي رؤية أو ألنه ينوي اإلربتاط به فترفضه....كثيرون يرون رؤى وال يفسرونها حسب فكر الروح القدس....

 حلم أنك عندما تستيقظ أن تصلي بألسنة وتسمع صوت روحك فالروح القدس يقودك من خالل روحك.

وعلى كٍل فمهما كانت الرؤية من الروح أم ال فال يجب أن تفتح عواطفها وال تتكلم عن هذا األمر وال حتى تفكر فيه 

عليها أن تكمل حياتها وتتعامل مع من يتقدمون من الرجال كثيرا وال تمارس إيمانها من أجل شخص معين...فقط 
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غيره وكأنها لم ترى هذه الرؤية يمكنها فقط أن تفكر في األمر في حالة واحدة وهي لو تقدم بطلب يدها رسميا أو 

رغم فاتحها قبل أن يتقدم رسميا, حينئذ فقط تبدأ في التفكير في األمر... وقد يكون شخصا مناسبا او غير مناسبا 

 هذه الرؤية أو الحلم.

ال يحق ألي طرف أن يمارس إيمانه باإلرتباط بشخصية معينة فاإليمان ال ينفع أن تمارسه لتوجه إرادة شخص 

آخر....فقط ممارسة اإليمان تأتي قبل الدخول في اإلختيار بفترة من الوقت, أي في سن مبكر قبل أن يستعد الرجل 

كلمة اهلل على إرتباطه بطريقة عامة بأنه سينجح وسيعرف بروحه الشخصية  بشهور أو سنين بأن يعلن لإلرتباط

الصحيحة وسيسير األمر بسالسة وأن تعد روحيا ونفسيا له وأنه سيكون إرتباط سماوي....إلخ. والفتاة أن تعلن بطريقة 

ما تريده حسب  عامة مبكرا أنها ستعرف شريك حياتها وأنه سيأتيها الشخص الفاضل وسيكون روحيا رائع وتصف

 الكلمة وأنها ستخضع له....وهذا كله مبكرا وليس عن شخص معين بل لطريقة عامة.

في حالة واحدة فقط يمكنك أن تمارس إيمانك باإلرتباط بشخص معين وهي بعد أنكم قررتم اإلرتباط معا وتم 

وقالت هي أنهم يريدون  قبولكم لبعض )بعد تطبيق المقاييس الكتابية في قياس الطرفين لبعض( وقال الشخص

بعضهم البعض وليس تخمينا بل بطريقة واضحة, فهنا يمكنك أن تعلن كلمة اهلل ضد أي محاوالت لمنعكم أو لفسخ 

خطوبتكم فهذا ممكنا حيث أنك من عالم الروح يمكنك أن تسيطر على هذه المحاوالت وفي نفس الوقت يجب أن 

إبليس لمنعكم أو فصلكم ألنهم ليسوا األعداء الحقيقين بل عدوك تسلك بالمحبة تجاه األشخاص المستخدمين من 

هو إبليس الذي يحركهم. إذا كان هذا وضعك الحالي إقرأ من على الموقع مقاالت اإليمان والمحبة والصالة بألسنة. 

 للمزيد إقرأ: هل يمكن أن أمارس إيماني لكي أرتبط بشخص معين أم هذا خطأ ؟

المشورة وليس اإلختيار, للتفصيل سأشرح أكثر, ولكن دعني أقولها بصوت عالي ليستيقظ مسؤلية الروح القدس:  - 

  المخدوعين:

 الروح القدس ال يقرر وال يختار لك فهذه مسؤليتك هو ينصح فقط!

 كثيرون يصلون ويقولون لآلب : "أريدك أن تختار لي شريكة حياتي أو أن تختار لي شريك حياتي...". هذا غير كتابي ألن

اإلختيار في يد اإلنسان في الخدمة وفي اإلرتباط وفي أي شأن آخر فدور الروح القدس يساعدك بأن تكتشف الخفايا 

 وما ال يعلنه اآلخر من صفات رائعة أو ما يخفونه من صفات ليست حسنة.

ختيار ولكنه لن لذا تحمل مسؤليتك وال تخف, فالروح القدس لن يختار لك أحدا ولكن عندما تسأله سيساعدك في اإل

 يختار لك أبدا.

فهي حرة أن تختار من تريد....وإن كان للمرأة   39 : 7كو  1اإلنسان حر أن يختار من يشاء وليس هناك شخص معين 

حرية إختيار من تشاء في من يتقدمون لها, فهو ينطبق على الرجل أيضا, فالرجل هو أيضا حر ليختار من يشاء فقط 

 -ن مولود ثانية من اهلل وليس على طريقة طائفة معينة ألنه ال يوجد إال طريقة واحدة يكون في المسيح أي مؤم

 الخالص بقبول يسوع مخلص شخصي وهو الميالد الجديد.
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 نعم ال يوجد شخصية معينة من اهلل, فلك مطلق الحرية في اإلختيار.

وال على ترشيح أحد األشخاص لك لشخصية معينة وال ال تعتمد على النبوات وال على األحالم أو األمثلة في حياة اآلخرين  -

أفضل دليل لو أنت مولود من اهلل وياحبذا ممتلء من الروح القدس  -على العالمات....إستمع لروحك فهي أفضل دليل 

  أي منفتح على اإلقنوم الذي معنا هنا على األرض.

م الجوهرية في الكنيسة أو عامة أو في العمل في الكثير من األحيان ستجد أن المؤمنين والمؤمنات يغطون عيوبه

وهذا لكي ال ينسحب من يفكرون في اإلرتباط بهم ويتشجعون باإلرتباط بهم, وهنا يأتي دور الروح القدس بحيث 

 يكشف الخبايا وليس لكي يفضح بل لكي تتحاشى اإلرتباط بشخص غير مناسب قد يعيق خدمتك وحياتك الروحية.

 ح القدس سيتعامل معي بطريقة خاصة, وسيختار شريكة حياتي ألني طلبت منه هذا"...إذا ال تقل: "إن الرو

هذا غير كتابي واهلل ال يسلك عكس كلمته فهذا مثل الخاطيء الذي يصلي خطأ : "يااهلل إنني أضع موضوع قبولي 

ن اهلل هو الذي فسيظل هذا الشخص منتظرا اهلل في حين أ   للمسيح في يديك...حدد لي هل أقبلك أم ال..."

ينتظره...اإلختيار واقع عليك. إستفد من دور االروح القدس وال تتخطاه...أو كمثل آخر مثلما تقول للروح )كمؤمن 

ممتليء( "روح اهلل أنت إضرم نفسك وإمألني..." في حين أن هذه مسؤليتك أن تضرم الروح أنت فستظل منتظرا في 

 ن.حين أنه هو ينتظرك وتضيع األيام والسني

 إحذر التفكير الكثير قبل أن تتأكد:

التفكير الكثير يولد رغبة قوية .... أعني أنك لو فكرت باإلرتباط بشخصية معينة لفترة طويلة فستتولد رغبة قوية 

وفي هذه الحالة يعتقد   -والقرار الُمِلح -وُمِلحة دون أن تدري باإلرتباط بها, وتنتقل من التفكير إلى مرحلة القرار 

خص أنه منقاد بالروح بأنه عندما يصلي يجد الفكرة تراوده بقوة فيعتقد أن الروح القدس قد جلبها له. هذه ليست الش

طريقة الروح القدس فباألولى كان حاول الروح القدس مع الخطاة ليقبلوا يسوع بهذه الطريقة. الروح يؤثر ولكن 

 بطريقة لطيفة مع الخاطيء ولكن ال ُيِلح.

داع وينجر فيه الشخص ويصل إلى مرحلة فيها ال يمكنه حتى إلى اإلصغاء للمرشدين الروحيين في هكذا يبدأ الخ

  التفكير الكثير يولد رغبة قوية. 15:  11حياته. ستجد هذا في عبرانين 

 إذا لنلخص أدوار اإلختيار : 

 بعد مساعدة الروح القدس له الرجل المؤمن سيبادر بطلب يد األخت التي في المسيح

 الفتاة المؤمنة ستوافق أو ترفض طلب الرجل بعد مساعدة الروح القدس لها. وهي ال تبادر بطلب يد أي رجل.

 الروح القدس ال يقرر بل يساعد الطرفين بكشف األمور المخفية كل شخص لآلخر وسيترك القرار في يد كالهما.
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 ما هي المقاييس الكتابية لإلختيار؟

الشخصية... لألسف هذا أول ما يتبادر لذهن من يفكر في اإلرتباط فيضع   الُسمعة   ت الماديا  المؤهل   السن  -

المرأة في هه المقاييس العالمية,وهذا تفكير غير كتابي ألن الكتاب أوضح أنهم ليسوا ذات أهمية, حيث ال يوجد ما 

لقصوى والوحيدة وما يهتم به فيضع الكتاب االولوية ا يثبته الكتاب المقدس في موضوع إختيار شريكة الحياة 

الكتاب وهو األهم: جوهر اإلنسان أي روحه )بالنسبة للرجل( أو روحها )للمرأة( وليس أي من الماديات أو السن أو 

 المؤهل أو السمعة ...اإلرتباط يمكنه أن يقوم وينجح بنضوج الزوج.

س آخر...لذا مثل يسوع الرجل يختار المرأة اهلل قد إختار الكنيسة على أساس المحبة الغير مشروطة وليس على أسا

ويبادر هو بغض النظر عن ماهي طبقتها أو ِعرقها...هذا لو تشبع الشخص بكلمة اهلل وصار يفكر بالطريقة 

الصحيحة أي حسب كلمة اهلل. فينظر نظرة اهلل للمرأة وهي تنظر نظرة اهلل له فيستطيع بسهولة شديدة أن يجد وأن 

 ك الحياة الصحيح.يختار شريكة أو شري

الرجل الناضج روحيا يسكب على المرأة حبه. فمثل يسوع يحب الرجل إمرأته دون النظر لحالتها. بال شك اإلنجذاب هو  

بداية اإلرتباط, ولكن ليس أي إنجذاب فاإلنجذاب الذي يأتي بعد معرفة كلمة اهلل والتشبع بها سيكون هو اإلنجذاب 

 الصائب...أتكلم للنوعين هنا.

بعد أن يدرس الرجل الكلمة ويفهم المواصفات للمرأة الفاضلة ويتشبع بها سيكون اإلنجذاب صحيح, سيكون فكره  

ملون بالكلمة, وهكذا المرأة بعد أن تعرف ما هي المواصفات الكتابية للرجل األمين والصالح, و بعد أن يتقدم لطلب 

طريقه الصائب في حال أن الكلمة لونت تفكيرك أي  يدك وإنجذبت له فهذا شيء إيجابي والموضوع قد يكون في

 أثرت عليه فترين األمور بنظر اهلل.

ولكن ال تفتح وال تفتحي عواطفك إال بعد أن تصلي وتتأكد من الروح القدس بخصوص الطرف اآلخر وبعد موافقتها. ال 

 مين.تفتح عواطفك إال بعد الموافقة النهائية من الطرفين بطريقة واضحة وليس بالتخ

النضوج الروحي يؤدي إلى نضوج الشخصية وظهور كل أنواع الشخصيات في كل المناسبات. هناك تعليم كتابي   

 بخصوص إنسجام الشخصيات بين المرتبطين, وبها يقيس البعض هل يناسبه اإلرتباط أم ال... ولكن هذا غير كتابي.

وا بها السبب وراء تعاستهم في اإلرتباط بكون ولألسف هذه شماعة )عذر( لدى كثيرين التي يعزوا بها ويرجع

 الشخصيات مختلفة في حين أنها عدم سلوك بالمحبة.

فهذا   Cأو الـ    Sأو الـ   Iأو الـ  Dالشخصية الـ    DISCفي الحقيقة لو كان الصحيح أن يكون الشخصيات تقاس بـ 

صورة عينها أي إلى شخصية يسوع الذي كان غير كتابي ألن من سينضج بمساعدة الروح القدس سيتغير إلى تلك ال

 يظهر الشخصية الصحيحة في الوقت المناسب ففي يسوع كل الشخصيات.

هكذا كل مؤمن يجب ان يكون بعد أن يخضع لتصحيح الشخصية بالكلمة والروح القدس وإستعمال اآلالم التي يعبر 

في األلم هنا بالضيقات وليس اللعنات أي  بها كفرصة لتزكية وتصحيح الشخصية سينضج النضزج الصحيح...وأقصد
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األمراض والفقر والهزيمة والفشل بل أقصد األلم من أجل المسيح والصبر والتشكيل من الكلمة التي هي صالحة 

 للتعليم وللتوبيخ وللتقويم وللتصحيح.

 بكل سالسة. إن كنت مشبعا بكلمة اهلل فستنجذب للشخصية الصحيحة دون اللجوء لدراسة الشخصيات....وهذا

وهذا يوجه إهتمامك لكي تهتم بقبول تشكيل الروح القدس في حياتك وبدراسة كلمة اهلل بدال من دراسة أي شيء 

 أو علم آخر لمساعدتك لكي ترتبط.

لندخل بعمق إلى المباديء التي يجب أن يخلص لها المؤمن والمؤمنة لكي يستطيع أن يختار شريكة وشريك الحياة  

 بطلب اليد لدى الفتاة(: )في حال تقدمه

 القائمة الغير قابلة للتفاوض  

 أي إن لم تتوافر في الشخص المرشح ال ترتبط )ي( به أو بها

أعني بهذا أنك كرجل أو إمرأة حينما يأتي في طريقك مشروع إرتباط وال توجد هذه المواصفات فال داعي للصالة حتى 

لشأن, وسأناقش كل نقطة على حدة بالتفصيل ولكن هذا مجمع من كلمة وال التفكير في األمر ألنه ال تنازل في هذا ا

 اهلل :

 . الميالد الثاني من اهلل بالطريقة الكتابية: وليس شخص صالح أي يفعل أعمال صالحة.1

قد . الملء بالروح القدس بالطريقة الكتابية: وهو إختبار آخر غير الميالد الثاني يأتي بقبوله باإليمان وليس كما يعت2

 البعض أن يتفرغ الشخص تدريجيا للروح, بل هو إختبار يأتي باإليمان ويصحبه التكلم بألسنة.

. العقيدة الكتابية: هل يتفقون على العقيدة الكتابية وهنا ال أقصد شرح آية واحدة من العقيدة الغير أساسية, ولكن 3

بداءة كالم أو عقيدة المسيح, وهناك عقائد أخرى  أتكلم عن العقيدة األساسية ألن الكتاب يقسم العقائد إلى أركان

مبنية عليها, وهي مثل شخصية اهلل هي يشفي أم يمرض هل يريد المؤمن مجروفا وضحية هذه الحياة أم منتصرا, 

 فكر اهلل من المال وتجاه البشر وتجاه الخطية والبر...إلخ.

عليه مثال للعمل بجوار الخدمة أو التفرغ . الدعوة أو الغرض اإللهي: الدعوة هي ما يدعو اهلل الشخص 4

للتفرغ للخدمة فهذا   للخدمة....فهو يجب أن يكون متفقا معه الطرف اآلخر بأبعاده, فمثال إن الشخص مدعو للفرز

 حتما يلزم أن يكون متفقا عليه الطرف اآلخر بعد فهم أبعاده مثال أنها ستسافر معه في الخدمة أو ستستقر ...إلخ.

ولكن هنا ما يقوله الكتاب عن المرأة الفاضلة من  DISCلشخصية: وهنا ال أتكلم عن أنواع الشخصيات . نضوج ا5

صفات مثل الوداعة وقلة الكالم وعدم التسيد أو عن الرجل الفاضل من صفات وهي المحبة والتحكم في الغضب 

جود, فقط يحتاجون للصبر والسلوك وليس أقل منها في الطرفين....فهذا في نظر البعض مستحيل الوجود, ولكنه مو

بأرواحهم وسيجدون هذه الشخصيات ألن الكتاب ال يعطينا شيئا تعجيزيا ومستحيال بل هناك طريقة بها ستعرف من 

 هي ومن هو من المتقدمين.
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قبل الدخول في إستفاضة ما سبق كل نقطة على حدى, يجب توافر ما ذكر في هذه القائمة في الرجل قبل المرأة, 

ن الرجل هو قائد البيت ويجب أن يكون هو األعلى روحيا, ولكن في المرأة إن لم تتوافر هذه النقاط كلها, لكن على أل

األقل يجب أن تكون مولودة من اهلل ولديها قبول في النقاط األخرى )مثل الملء بالروح أو العقيدة( وهذا يعني إتفاق 

, ولكن قد تكون غير عارفة كيف تنال وتستمتع أو تدخل في عمقها ألنه مبدأي على النقطة التي غير متوفرة فيها اآلن

لم يوجد من يقودها, فهذا يمكن قبوله مبدأيا وليتناقش المتقدم معها ليعرف هل هي فعال تريد أن تنفتح على الروح 

ان هناك إختالف مع مثال أم ال؟ هل تقبل كلمة اهلل أن تكون هي األعلى أم معلمين هم األعلى من الكلمة حتى ولو ك

   كلمة اهلل؟ ...إلخ.

وهنا يعتمد الشخص على مساعدة الروح ليميز إذا كانت هذه األخت متفقة معه حقيقية أم ال ... ولكن أكرر ال تنازل 

عند نقطة الميالد الثاني فهذا حتمي وال حتى لو تقبل فكرته وستقبل يسوع فيما بعد, فإن لم تكن مولودة من اهلل فال 

لإلرتباط حتى ولو كنت تحترق لإلرتباط بها أو اإلرتباط به )بالنسبة للمرأة لو كان الشخص المتقدم غير مؤمن(....  تصلح

عدم اإلرتباط لوقت أفضل من اإلرتباط التعيس والجحيم الذي لن تخرج أو تخرجي منه, بال شك قد يكون هذا قد حدث 

ن يعرف الشخص أن يمارس إيمانه ويسلك بالمحبة مع اآلخر مع البعض في إرتباطهم وزواجهم تعيس وهو له حل بأ

 ولكن هذا سيأخذ وقت وسيضيع سنين من عمره هو في غنى عن هذا كله بالسلوك بالكلمة.

وبعد أن عرفت أن هذه النقاط متوفرة فيها أو متفقة عليها مبدئيا, هنا يجب أن يقرر الرجل هل تود أن ترتبط بإمرأة 

أم تود أن ترتبط بإمرأة الزالت تنمو وتكبر وتود أن تساعدها في هذا النمو من نضوجك ومن  ناضجة في هذه الزوايا

 ملئك هي تأخذ. فهنا سيحدد بدقة وتنقيح أكثر لتعرف أن تختار.

  ستجد معي أن األمور الروحية ال تنازل عنها في هذه القائمة:

 الميالد الثاني    .1

ات أي شخصية غير مولودة من اهلل فلو عرفت هويتك في المسيح وإلتصقت بال شك يجب أن ال تضع في خانة المرشح

به فستدرك أنك لم تعد شخص أرضي بل سماوي تعيش على األرض, لذا فمن هذا المنطلق ستكون لديك مرشحات 

 من األخوات مولودات من اهلل وتستثني من هم ليسوا مولودات من اهلل.

رتباط بالشخص الغير مؤمن حتى ال يتعب ويأتي ليطلب يدها وال تحتاج أن وبالنسبة للمرأة فلديها فرصة رفض اإل 

تصلي الفتاة وال تقل هو مؤمن مولود من اهلل بالطريقة الفالنية أو الفالنية أو الطائفة الفالنية, الميالد الجديد هو 

ه الكتاب المقدس في طريق واحد وليس له آخر....وهو قبلو واإلعتراف بالرب يسوع كمخلص شخصي وهذا ما يقول

 39:  7كو  1هذا الشأن 
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فأنت ال تدري هل سيقبل المسيح أم ال... فال تخدع أو تخدعي نفسك باإلعتقاد بأنك ستجلب الشخص للمسيح بعد 

زواجكم, بل هو من سيجلبك للبعد عن اهلل والهالك ألنه سيفرض سيطرته أو هي ستجرفك لمنعك من األمور الروحية 

 ة لديه أو لديها. ألنه يوجد تأثير لوحي ونفسي وجسدي شئت أم أبيت.ألنها غير مقبول

ال تحاول إقناع نفسك بأن تقول هو شخص رائع وهو يفعل أعمال حسنة وذات سمعة رائعة...الحظ والحظي معي أن 

 كرنيليوس كان شخص رائع ولكنه لم يكن مخلص وأرس له الرب مالك لكي يقوده لبطرس لكي يخلص:

وكان تقيا يخاف  2وكان يسكن في قيصرية قائد مئة اسمه كرنيليوس, ينتمي إلى الكتيبة اإليطالية,  1:  10أعمال 

وذات نهار نحو الساعة الثالثة بعد  3اهلل , هو وأهل بيته جميعا, يتصدق على الشعب كثيرا, ويصلي إلى اهلل دائما. ....

فنظر إلى المالك وقد  4«ياكرنيليوس!»دخل إليه ويقول: الظهر, رأى كرنيليوس في رؤيا واضحة مالكا من عند اهلل ي

واآلن أرسل بعض الرجال إلى  5صلواتك صعدت أمام اهلل تذكارا.»فأجابه: « ماذا ياسيد؟»استولى عليه الخوف, وسأل: 

 «.إنه يقيم في بيت سمعان الدباغ عند البحر 6يافا واستدع سمعان الملقب بطرس.

 هذا الكالم الخطير:وإلكتمال القصة إقرأ)ي( معي 

أخبرنا كيف رأى المالك في بيته واقفا وقائال له: أرسل رجاال إلى يافا, واستدع سمعان الملقب   14 - 13:  11أعمال 

 وهو يكلمك كالما به تخلص أنت وأهل بيتك جميعا. 14بطرس,

  مخلص أي لم يولد من اهلل, إذا في نظر اهلل كتان رجل تقي ولكن لو كات سيذهب للجحيم لماذا ألنه لم يكون شخص

الحق الحق أقول لك: ال أحد يمكنه أن يرى ملكوت اهلل إال إذا ولد »فأجابه يسوع:  3:  3كما قال الرب يسوع في يوحنا 

 «.من جديد

إذا من قبل يسوع هو من ولد من اهلل وليس من يصنع أمور جيدة وهذا ما فعله اهلل حيث أرسل مالكا ليقود هذا 

ل يسوع ألنه اهلل وجد شيء ناقص وهو حيوي ولم يكتفي بأن يكون شخص تقي فالتقوى هي حب اهلل الشخص لقبو

كيف تقبل المسيح لتبدأ عالقة صحيحة مع اهلل )كيف   وليس قبول طريقة خالص اهلل وهي قبول يسوع....للمزيد إقرأ :

 تتخلص من الخطيئة ونتائجها(

غير مؤمن فال يصلح باإلرتباط بك. ال تخفف األمر ألنك أنت من سيتأذى في  ال تنازل عن هذه النقطة, فإن كان أو كانت

نهاية المطاف, وال تحاول قلب األمور فهو إما مولود ميالد ثاني أو ال ألن الطريقة الكتابية واضحة....ال تدع الخوف من 

لكة الظلمة وأنت في مملكة العنوسة أو إلحاح البيت أن ترتبط أن يجرك لإلرتباط الشخص الغير صحيح فهو في مم

 النور.

 الملء بالروح    .2 

الملء بالروح القدس حتمي من بداية الكنيسة والزال حتمي, وهكذا لدى كل من يؤمن وتؤمن باألهمية القصوى 

للروح القدس...على األقل يكون لدى الطرف اآلخر القبول المبدأي لهذا اإلختبار, ولكن من يرفض فهو ال يصلح 

 ط بك...لإلرتبا
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ال تقبل بغير الطريقة الكتابية, فالملء بالروح ليس معنها أن يتفرغ الشخص من العالم لكي يسمح لملء الروح, 

فالروح ليس مادة, ولكن الملء بتلخيص شديد هو ملء وعيك وإدراكك بالروح القدس بعد أن تضرمه بالصالة بألسنة 

. فهو إختبار ثاني بعد الميالد الثاني أو قد يحدث معه بأن  2تكلموا بألسنة وهذا في أعمال  120من  120حيث أن 

الشخص يتكلم بألسنة في الحال بعد قبول يسوع وعلى كل فهو يحدث بعد تأملك في الكلمة والصالة بألسنة فتضرم 

تختبر الملء  روحك والروح يبدأ بأن يكون له السيادة في حياتك وهذا يوميا وله بداية بقبول الروح....للمزيد إقرأ: كيف

 بالروح القدس بنفسك )إن كنت متعطش للملء بالروح القدس ولم تجد أحدا

ال تنازل عن هذه النقطة فإن كان الشخص لم يقبل الروح القدس أو يرفض المبدأ من أساسه فال يصلح باإلرتباط بك 

 وأنت به.

 العقيدة المسيحية    .3 

يؤمن بأن كلمة اهلل هي الحل في المواضيع أم أن الشخص الفالني ماهي عقيدة الشخص الذي تود اإلرتباط به, هل 

هو الحل... هل حياة اإليمان هي مبدأ أساسي أم إختياري ...الميراث الذي لنا في المسيح هل هو مؤمن به, هل يعرفه, 

اني في حياتك هل يسلك به, هل الشفاء واإلزدهار اإللهي للجميع أم للبعض فهذه محاور هامة ال يريدك اهلل أن تع

بل يريدك أن تستمتع في هذه الحياة بصحة إلهية وتسديد فائض لإلحتياجات واألعواز بفيض ووفرة...هل يحترم أو 

 هي تحترم الكيان الكنسي كالكيان الذي رسمه اهلل وضرورة اإللتزام بحضور اإلجتماعات....

ف بينكم بسرعة لنقطة إلتقاء مشتركة ألن كلمة الحظ والحظي أن العقيدة المسيحية هامة للوصول في نقاط اإلختال

اهلل هي مرجعيتكم, من خالل وحدانية الفكر بسبب وحدانية العقيدة....البيت الكثير المشاكل هو الغير موحد الفكر أو 

 قد يكون يعرف الفكر الكتابي تجاه األمور األرضية ولكنه ال يعيشها.

 لفهم هذا من كلمة اهلل. ولكن لو هناك رفض فال يصلح لإلرتباط به. على كٍل يجب أن يكون على األقل هناك قابلية

وقد يسال الشخص كيف أتعرف على هذا كله في الطرف اآلخر؟ عن طريق األسئلة أو معرفة الرأي عن أحد الكتب أو 

كان  المواضيع...والرجوع للراعي الذي يعرف أحوال رعيته فسيقودك لمعرفة هذا تجاه هذه الشخصية باألخص لو

 الراعي يؤمن بهذا أيضا.

ال تنازل عن هذه النقطة ألنها محورية وبدال من أن تقضي عمرك أنت في طريق وهي في طريق يجب أن تكونوا 

 في الفكر العقائدي الكتابي.  متحدي أو على األقل متقاربين

 الدعوة اإللهية على حياتك وحياتها    .4 

اإلرتباط أو يزداد تأكيدا, فإن كان الشخص الذي تفكر في اإلرتباط به ال  هذا األمر هام جدا, فهو عنده قد يتوقف

يعرف رؤية الرب علي حياته, فهذا خطر لو كان هو الرجل فهو تائه, ولكن إذا كانت هي المرأة فيمكن أن تكون في 

زوجها ألنه القائد للبيت ولكن على األقل يجب أن تتأكد بأنها تقبل الذهاب حيث يريدها اهلل من خالل  طريقها للنضوج 

 المزعزم أن يتكون.
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 إذا كان لديها إستعداد حقيقي للتحرك حيثما يريدها اهلل فهذه إشارة جيدة.

لقد إختار إبراهيم و أيضا إسحق إلبنائهم إمرأة طبقا لما هو متماشي لدعوة اهلل على حياتهم فكانوا يعرفون أنهم ال 

 لكي بأتي يسوع من نسلهم ويخلص العالم... يجب اإلختالط بأي نسل غير نسل اإليمان

فأستحلفك بالرب إله السماء واألرض أن ال تأخذ البني زوجة من بنات الكنعانيين الذين أنا مقيم في   3 - 2:  24تكوين 

 «.بل تمضي إلى بلدي وإلى عشيرتي, وتأخذ زوجة البني إسحق 3وسطهم. 

يعقوب وصرفه إلى سهل أرام ليختار من هناك زوجة, وأوصاه ولما رأى عيسو أن إسحق قد بارك  6:  28تكوين 

 «....ال تتزوج امرأة كنعانية»قائال: 

هذا ألنهم يعرفون رؤية اهلل على حياتهم, وغرضه وهو أن يأتي يسوع من نسلهم, لهذا رفضوا حتى التفكير في أي 

 س اإلستحسان.ة أخرى غير شريحة معينة من البنات....هذا إختيار طبقا للدعوة ولييشخص

ولكن قد ال تجد الرابعة )الدعوة   لذا قد تجد أول ثالث نقاط في أي فتاة )الميالد الثاني والملء بالروح والعقيدة(

 اإللهية( في حياتها وهو أمر سيساعدك في اإلختيار أو إستبعاد الشخصية التي ليست في ذات رؤيتك.

 نازل عنها:مبدأ النير في الناط األربعة السابقة التي ال ت

 15ال تدخلوا مع غير المؤمنين تحت نير واحد. فأي ارتباط بين البر واإلثم؟ وأية شركة بين النور والظالم؟  14:  6كو  2

وأي وفاق لهيكل اهلل مع األصنام؟ فإننا نحن  16وأي تحالف للمسيح مع إبليس؟ وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن؟

سأسكن في وسطهم, وأسير بينهم, وأكون إلههم وهم يكونون شعبا »هلل : هيكل اهلل الحي, وفقا لما قاله ا

 …لي

نعم هذه اآلية مختصة بالمؤمن والغير مؤمن ولكن لو درسنا النير الذي يذكره يسوع بإرتباط هذه اآلية بالنير  

 السابقة : سنكتشف فكرة ومبدأ عام ذكر في كلمة اهلل والتي ستساعدك في فهم حتمية توافر النقاط األربعة

احملوا نيري عليكم,  29تعالوا إلي ياجميع المتعبين والرازحين تحت األحمال الثقيلة, وأنا أريحكم.  28:  11متى 

 «فإن نيري هين, وحملي خفيف! 30وتتلمذوا على يدي, ألني وديع ومتواضع القلب, فتجدوا الراحة لنفوسكم.

  

الحيوان بآلة تطحن أو تحرث فال يستطيع أن ينفصل عن اآللة أو نبذة سريعة بخصوص النير: فهو عصا خشبية تربط 

تربطه بحيوان آخر لينجزا معا مهمة واحدة لتربطه به فال يستطيع أن ينفصل, وفي القديم حينما كانوا يصنعون النير 

خر, ثم يعود فيصنع يذهب النجار آلخذ نظرة وآلخذ المقاسات بين الطرفين سواء الحيوان واآللة أو الحيوان والحيوان اآل

نيرا )خشبة ذات تصميم معين منحني لكل ظهر حيوان وطوله( يتالئم مع الطرفين على نفس المقاس المريح 

   للطرفين...وهذا سيؤدي في النهاية بإنجاز العمل بطريقة سهلة للطرفين...ولكن النجار ينظر قبل آخذ المقاسات

 اعة النير من أساسه....هذه نبذة سريعة عن طريقة صناعة النير.فإن كان هناك فرق كبير بين الطرفين فيرفض صن
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فلنعود لإلرتباط وهذا يوضح لنا ما تقصده الكلمة, فكلمة "نيري هين" العائدة على وصف النير تأتي بمعنى مالئم 

س فال يصلح ومناسب والئق )أي على المقاس(...نعم ومن هنا يتضح لنا أنه إن لم يكن النير أي الرابط في ذات المقا

 اإلثنان باإلرتباط.

فالرب يسوع يربتط بالشخص بنير متالئم بالمقاس وعلى الشخص أن يخضع لهذا النير أي يتالئم معه, وهكذا أنت يجب 

 أن تختار شريكة حياتك )أو شريك حياتك المتقدم لِك( طبقا للنير. والنير هنا النقاط األربع السابقة.

 خصية.لننتقل للنقطة الهامة وهي الش

 نضوج الشخصية    .5 

وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في   5 - 3:  5النضوج الروحي مرتبط إرتباط وثيق بنضوج الشخصية وهذا في رومية 

والرجاء ال يخزي ألن  5والصبر تزكية )تصحيح في الشخصية( والتزكية رجاء 4الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبرا

 نا بالروح القدس المعطى لنا.محبة اهلل قد انسكبت في قلوب

وأكرر األلم المذكور في اآلية ليس المرض والفقر والفشل بل هو ضيقات في الحياة للتدريب بعيدة عن اللعنات التي 

 في العهد القديم.

فمثال وجودك في مكان عمل وفوقك مدير قاسي أو قائد روحي حازم ولكنه يعلمك الكلمة بطريقة صحيحة, فإلتزم 

هرب منه, والديك قد يكون منهم شخص قاسي وال يقدم المحبة الصحيحة لك ولكن أسلك معه بالمحبة به وال ت

 والخضوع في ما يقوله لك في المسيح أي بما يتطابق مع الكلمة وهذا سيصحح شخصيتك.

وهادئة بالنسبة للرجل: في إختيارك عليك التأكد من شخصية المرأة فالمرأة في كلمة اهلل يجب أن تكون وديعة 

وخاضعة وتقدر زوجها وقد تسأل كيف أعرف هذا وهي غير مرتبطة؟ نعم ولكنه سيكون إسلوب حياة فهو سيظهر 

في تقديرها لآلخر قبل إرتباطها, فمثال خضوعها لوالديها أو للراعي في الكنيسة وتعاملها مع اآلخرين بإحترام 

 وتقدير...إلخ.

و  6 - 1:  3بط  1تتأقلم على الزوج وليس العكس, نعم هذا ما جاء في يوضح الكتاب أن المرأة هي مطالب منها أن 

وأيضا عدم السخرية من الزوج بل إحترامه وتقديره وإعتباره هدية من اهلل وأن تتعامل معه  32 - 22:  5أفسس 

 .  Ampككنز وتقدره تقدير مماثل للتقدير الذي يلي اهلل وهذا حسب الترجمة الموسعة 

وصيته للمرأة الخضوع والوداعة....فهذا ما يسر الرجل ويشبعه أكثر من أي شيء وأكثر حتى من  يركز الكتاب في

الجسد الذي بطبيعته يميل له بقوة ولكن الرجل لن يشبع من الجسد مدى الحياة لو كانت المرأة متمردة وغير وديعة 

 ولديها نزعة تسلطية.
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يجب من التأكد أن الرجل واضح وتسكن فيه كلمة المسيح بغنى ومنقاد بالنسبة للمرأة: قبل الرد على المتقدم إليكي, 

 بالروح ويعرف محبة اهلل فيكون بال شك يعرف أن يحب ويحن على زوجته.

  7:  3بط  1يركز الكتاب المقدس في وصيته للرجل بأن ال يكون غضوب وأن يكون محب ويقدم حنية لزوجته 

..وهذا ما يسر الزوجة ويشبعها أكثر من الشبع المادي أو الجسدي الذي ليس ... 8:  2تيمو  1و  32 - 28:  5وأفسس 

بقليل في نظرها ولكن المحبة والحنية والتحكم في الغضب أمرين مشبعين جدا لها أكثر من أي شيء بل هذا 

 سيستمر وسيظل له التأثر األقوى.

ي يجب توافر هذا في الرجل ألنه القائد فيجب أن هذه النقطة غير قابلة للتنازل على األقل في الرجل قبل المرأة, أ

ألنه قد يكون الشخص في طريقه للوصول لهذا النضوج وهذا رائع  5يكون األنضج, ولكن وضعتها في بند رقم 

فيمكنك أن ترتبط بشخص في طريقه بالنضوج في شخصيته يمكنك أن تكتفي بأنه وأنها بدأت في طريق يصحيح 

النقاط األربع السابقة. ولكن هنا عليك أن تهيء نفسك بأن تغفري له أو لها هذه األمور  الشخصية وهذا بشرط توافر

 التي ال يفعلها بطريقة صحيحة ألنه يكبر وفي طريقه للنضوج.

 القائمة القابلة للتفاوض : 

 قابلة للتفاوض أي يمكن أن ال تتوافر في الشخص وتظل يمكنك أن ترتبط به )بها(

ول: ال تقيس الجمال حسب الظاهر ولكن ليكن قلبك ممتليء بالكلمة وبسبب هذا ستجد أن روحك الجمال و الط    .1

الحسن غش والجمال باطل  30:  31تدرك األشخاص أكثر من ذهنك وظاهرهم...الحسن غش والجمال باطل أمثال 

 أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح.

اهر حتى ال تنخدع , ويقصد في القياس الظاهري وليس معناه أن هنا يوضح الكتاب أنه ليس عليك أن تختار حسب الظ

ترفض اإلرتباط بجميلة ولكن كلمة جميلة يجب أن تخرج من قلبك و فمك كتقييم بعد أن تكون مقاييسك صحيحة 

 كتابيا.

ون الرجل العمر: ال يوجد سن معين ولكن بحدود فال يوجد عدد سنين معين للفرق بين الزوجين ولكن يجب أن يك    .2

 هو األكبر سننا ألنه هو القائد.

سنين....ولألسف جعل منها البعض عقيدة, ولكن ذكرها الكتاب مرة  10كثيرا سمعت عن إبراهيم وسارة والفرق 

واحدة فقط وهذا إلظهار المعجزة لكي نعرف كيف أنه إنقطعت عادة النساء عن سارة...وليس لكي تجعل منها 

 عقيدة.

سنين في حال نضوج الشخصين روحيا فكلمة اهلل  10ويقبل   سنين 8ذ أن ال يزيد فارق السن عن من ناحية طبية يحب

 ستجعل زواجهم جميل.
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المهاريات: تعرف اإلنجليزية أو تعرف الطبخ....فهذه ال تجعلك بأن ترفض أو توافق على شخصية معينة بل هي     .3

 و القائمة الغير قابلة للتنازل التي سبق ودرسناها معا.أمور يمكن أن تكتسب ولكنها ليست جوهرية. الجوهري ه

أسرتها: قد تكون غير مؤمنة ولكن األهم الشخصية ذاتها. قد تكون أسرة ليست لها إسم هذا كله ال يجعلك     .4

 ترفض إمرأة أو رجل )في حال تقدمه( بل يمكنك أن تتنازل عن هذا.

تلفة مع طائفتك وهذا ال يجعلك أن ترفض اإلرتباط الذي سيدوم يمكنك أن ترتبط حسب طائفتها التي قد تكون مخ

 العمر كله بسبب طريقة الزفاف....كن مرنا ألنك وجدت كنز.

 السر في الزواج ليس الزواج بل المحبة الغير مشروطة 

سوع ويعتقدون أن الزواج سر...بل السر في أيام بولس هو ما قد كشف حديثا بعد ي 32:  5كثيرون يقرأون أفسس 

ونتيجة لما كشفه الروح القدس من معاني بخصوص الزواج, والزواج ليس مكشوف حديثا في أيامه بل هو قبل هذه 

سنة تقريبا, ولكن السر هنا هو الحب الغير مشروط بين الزوج والزوجة الذي هو حل لكل المشاكل.  4000اآلية بـ 

 بولس بمساعدة الروح في عالقة يسوع والكنيسة.ونقطة إنطالقة أي أسرة للسعادة. فهو السر الذي إكتشفه 

 بأن تضع الشخص اآلخر أوال وليس أنت هو السر في الزواج السماوي.

 أن تعطي وليس أن تأخذ هذا هو السر.

 الفيصل الكتابي في اإلختيار هو دعوة اهلل على حياة الشخص اآلخر 

اهلل له وغرضه لحياته يكون قد تخطى قدرا ال يستهان  أريد أن أنفرد بهذه النقطة لوحدها ألن من يعرف ما هي إرادة

به في سلوكه مع الروح...فمن يعرف ويتفق معك في رؤيته سيكون هذا معناه أنه مولود من اهلل ومنفتح على الروح 

القدس وقد يكون درس أو لم يدرس الكلمة بإستفاضة ولكن قلبه موجه لفعل ما يريده اهلل له مهما كان, وهذا هو 

قة التي نصح بها إبراهيم رجل اإليمان والحميم في عالقته مع اهلل في إختيار شريكة الحياة الخاصة بإبنه. ولقد طري

سبق وأن ذكرتها ولكن أردت فقط لفت إنتباهك بأن هذه المقطة هامة وسيهتم بها من يحب أن يقضي حياة زوجية 

 له وليس حزنا وهما يثقل كاهله.ملؤها الروعة وال أن يقضي حياة تعيسة ويكون الزواج بركة 

 بعض التساؤالت الهامة للمقبلين على الزواج 

 . هل يجب أن يتدخل والدي في شأن إرتباطي؟ وهل يجب أن يقرروا لي أو يفرضوا علي شخصية معينة؟1

تهم يحق أن يكون لآلب واألم دور النصيحة وليس أكثر من هذا, وال يحق أن يفرضوا سيطرتهم على إبنهم أو إبن

 باإلرتباط بشريكة حياة معينة فهذا سلب للحرية ال يفعله اهلل شخصيا.

نعم أقدر أن هناك أسباب في كثير من األحوال تدفع األب أو األم أو بعض األقارب للتدخل بطريقة مسيطرة وغير كتابية 

فع رائعة...كون إبنك أو إبنتك إلجبار اإلبن أو اإلبنة باإلرتباط بشخص معين...ولكن هذا غير كتابي مهما كانت الدوا
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صاروا ناضجين فلقد فات ميعاد التربية أنت قمت بالتربية والتقويم والتوجيه في مرحلة مبكرة ولكن بعد نضوجهم ال 

هذب الطفل في أول طريقه, فمتى شاخ ال يبتعد منه. ...التهذيب في الطفولة  6:  22يحق لك أن تعيد تربيتهم أمثال 

 أن يكبر اإلبن أو اإلبنة.ويقل تدريجيا إلى 

قد تكون ربيتهم خطأ وبدأت تعي بهذا الخطأ مؤخرا وترى أبنائك يسلكون طريق خطأ, أضا فات ميعاد التربية فما 

عليك فقط إال أن تنصح وتصلي بتشفع من أجل اإلبن واإلبنة ولكن ال تأخذ القرار له أو لها وفر لهم المعلومات. صلي 

 ة تغيير فالوقت فات للتربية ولكن الوقت لم يفوت بالنسبة للمعجزة.بألسنة والرب سيصنع معجز

بالنصيحة والصالة من أجل الطرف الذي يخصهم  حتى إذا كان اإلبن أو اإلبنة يختار خطأ فيجب أن الوالدين أن يكتفون 

لمة وفي مخافة الرب بألسنة ألنهم ال يعرفون أسرارها أو أسراره....إن كان إبنتكم أو إبنكم قد تم تهذيبه من الك

سيختار من نفسه الشخصية الصحيحة ولن يحدث أن ينجذب بطريقة خاطئة للشخصية الخاطئة بل سينجذب للشخصية 

الصحيحة ولن تعاني من سن المراهقة معه أو معها ألنهم قد تربوا على طريق اهلل في صغرهم من خالل والدين 

 . 6:  22يعية ألن الكتاب نفسه يضمن هذا أمثال روحيين فسيلتزم به اإلبن أو اإلبنة بطريقة طب

ولكن هناك والدين قلقون بشأن العنوسة أو يفرضون قالبهم على أبنائهم وبناتهم بسبب أنهم إرتبطوا مبكرا 

فيريدونهم هكذا مثلهم...أو ليروا نسال لديهم...فهذه كلها أسباب تحدث ولكن على األبناء بأن يأخذوا قرارهم 

أثرون بهذه المؤثرات مهما كان صوتها عال. فال تدعه أن يكون أعلى من الكلمة ألنك أنت من سيعيش بنفسهم وال يت

  حياتك وليس هم.

 . ماذا تفعل لو كان هذا حالك )أي فرض الوالدين عليك شريك حياة معين أو شريكة حياة معينة( ماذا تفعل؟2 

قراراك وهذه حياتك ولك أنت فقط حرية اإلختيار ولكن التمسك بالسلوك بالمحبة معهم والتمسك بموقفك ألن هذا 

تمسك هكذا بموقفك وليكن هذا مصحوبا بالصالة بألسنة بكثرة واإلعترافات اليومية. فسيهدأ البيت وسيتركونك 

 تأخذ قرارك بنفسك.

ا وهذا أتذكر في هذا الشأن قصة: تواصلت معي إحدى الفتيات مستنجدة من والديها الذين يحبسونها ويضربونه

لكي يجبرونها على اإلرتباط بشخص معين وهذا لألسف وأقولها بحزن شديد يحدث في صعيد مصر وأيضا في بعض 

المناطق في بحري مصر....فظللت أصلي من أجلها وأساعدها بتعليمها كلمة اهلل )تعليم عن الزواج كما سبق في 

كي يحضر شريك حياة في طريقها ويطلب يدها هذه المقالة( ولكي تظل ممارسة إيمانها وإعالن كلمة اهلل ل

 وشجعتها أن تحدد الصفات: شخص روحي وخادم )ألن هذا كان طلبها(.

وظلت هكذا ثالثة سنوات يتقدم الكثيرون وهي ترفضهم ألنهم غير مؤمنين ويوم تقدم عريس يكون يوم جحيم  

باط... وبعد هذا تقدم الشخص الذي ينطبق على في البيت ألنهم خائفين عليها لئال يكبر سنها أكثر من هذا دون إرت

 مواصفاتها التي تنبأت بها وهي تعيش اآلن حياة كلها سعاة وتخدم الرب بإنطالقة...كلمة اهلل تأتي بنتائج. هللويا.
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 الخوف من العنوسة وعالجه من الكلمة

  يجب أن يكون.في خدمتي وجدت أن هذا أمر مؤثر بطريقة غير عادية على حياة األخوات. وهذا ال

وقبل أن أدخل في الحل أنصح وبشدة أن ال تكون متحركا حسب اإلحتياج ولكن حسب المعرفة أي يجب أن تخزن معرفة 

ذخر المعرفة قبل الميعاد وقبل  14:  10كلمة اهلل باكرا في عمر مبكر حتى ال يأتيك الموقف وأنت غير مستعد. أمثال 

اخلك وهذا عموما في كل زوايا حياتك, فمثال فيموضوعنا عليك قبل اإلرتباط أن ظهور اإلحتياج ورسخ كلمة اهلل في د

تعرف كلمة اهلل بهذا الخصوص لكي تأتي للسن وأنت معد قبال...بالنسبة لي فعندما قررت أن أعرف كلمة اهلل 

ي وأعد روحي سنين قبل أن أرتبط. وهذا جعلني أهيء شخصيت 9بخصوص اإلرتباط كان هذا نصيحة من الروح القدس 

ونفسي من كلمة اهلل باكرا لكي يكون زواجي سماوي وهذا ما أعيشه حرفيا بسبب كلمة اهلل. وأنت كذلك يمكنك أن 

 تكون هكذا.

إدرس كلمة اهلل وتأمل فيها وضع تصور صحيح من كلمة اهلل عن شريكة وشريك حياتك أقول من كلمة اهلل وليس 

ليس فقط أن تدرس الكلمة ولكن مارس إيمانك بأن تعلن وأن تعلني يوميا  بالتخمين وليس مقلدا لشخص معين, أيضا

في وقت مبكر من عمرك وليس قبل أن تتقدم بأيام بل قبل أن يأتي السن المناسب لك ولِك تنبأ وإرسم مستقبلك من 

 كلمة اهلل بنطقك كلمة اهلل. فتأتي للسن وأنت مهيء طريقك.

ة هدية من اهلل ثمنها يفوق اآلليء وصفاتها وستكون خاضعة لك كامال وغيورة أنك سترتبط بشريكة حيا  إعلن مثال:

في معرفة كلمة اهلل, ستكون عارفة أن تسير بجمالها الروحي الذي سيجعلها مشبعة لك....إلخ...قل ما تريده عن 

ون لديك هذه الشخصية التي هي مجهولة لك في الوقت الحالي وإحفظ قلبك عن أن يتجه ألي شخصية. وقد يك

مرشحات ولكن من تجدها إرتبطت من قائمة المرشحات إقبل هذا بفرح ألن الرب مرتب لك كنز أفضل منها أيضا, 

ليس ألنها ليست جيدة ولكن ألنها ليست المتاسبة لك...ولكن حينما تكون مستعدا روحيا ونفسيا وأنهيت دراستك 

لسانك من سنين وستجدها بسهولة فقط أسلك في ولديك دخل وكونت نفسك إبدأ بالتحرك وستحصد ما زرعته ب

الطريق الذي يريدك في اهلل أي دعوته على حياتك وتواجد في المكان الصحيح في الوقت الصحيح وستستطيع أن 

 تجدها بسهولة وسالسة غير عاديين.

قك و شريك حياتك سيأتي في طري وهكذا للفتاة تنبأي في وقت مبكر من عمرك عن شريك حياتك وإعلني أن

سيعرفك وستعرفينه بسهولة وسيكون هناك سالسة في الخطوات وسيكون شخص رائع روحيا ويحب الرب ويحبك 

ويقدم لكي حنية ومحبة غزيرة....وإعلني أنك إمرأة فاضلة وبيجدك الشخص المناسب وإعلني أن يبتعد عنك الشخص 

 الغير أمين وغير مناسب بمقاييس الكلمة التي عرفتيها.

 الرب همك وأسلك بكلمة اهلل وفي خطته وإنجز المهام التي طلبها منك أو منِك وسيحدث األمر بسالسة.إلقي على 

وأود أن أنصح من بدأت في التأخر في السن وبدأ األهل بالقلق عليها وهي أن تقلق من العنوسة, وهي نفس الخطوات 

 رتباط سابقة أو فسخ لخطوبة سابقة:التي يمكن للرجل أن يطبقها لو كان قد عانى من الرفض في مشاريع إ
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. ال تقلقي فاألمر بيدك وليس بيد الرجال الذين يتقدمون. كل شيء مستطاع لكي فقط مارسي إيمانك. نعم ألنك 1   

 والكلمة المنطوقة.  من عالم الروح الذي أنت ملكة فيه يمكنك أن تستدعي هذا الشخص المجهول بالتكلم بألسنة

بأن ال ترتبطي بأقل من ما أعلنتيه وتريه من كلمة اهلل في الرجل الذي سترتبطين به...وال  . أشجعك بأن تصري2   

تتنازلي وتحاولي لفت إنتباه الرجال لكي يرتبطوا بِك. إستمري في سلوكك األمين والكتابي. وهذا ال يمنع من أن تتزيني 

ألنك تودي أن تكوني حسنة   لجذب األنظار بل كما يليق كتابيا ولكن ليكن الدافع هو أن تكوني رائعة المظهر ليس

 المظهر ألنك إبنة هلل.

. إلق على الرب همك وال تدعي األمر يؤثر عليكي بل كلما تأتيك أفكار إعلني كلمة اهلل عكسها ال تواجهي 3   

بمقاومة األفكار األفكار بأفكار بل واجهينها بكلماتك المنطوقة التي هي أعلى من األفكار....مثلما فعل الرب يسوع 

 . 4الداخلية بكلماته المنطوقة...متى 

وأن   . صلي بألسنة بكثرة وبهذا ستصلي من أجل األمور المجهولة بخصوص الشخص المناسب الذي سيتقدم لِك4   

 ترتبطي...هذا هو اإليمان.  تمتلئي بالروح يوميا وإفرحي بإرتباطك قبل أن

 قدس واإليمان .للمزيد إقرأي ما جاء في صفحة الروح ال

 السابقة: 4. بأن تعلني هذه الكلمات على حياتك ولكن قبل أن تعلينها تأملي مليا فيها وإمتألي بالروح نقطة 5   

وهي تأتي في العبري متروكة من زوجك, أو غير مرغوب فيكي من «.... مهجورة»ال يقال بعد لك  4:  62إشعياء  

حق كتابي يوضح أن في مشيئة اهلل أن ترتبطي وال تذوقي العنوسة...فاألمر  الرجال لكي يرتبطوا بك, أو منسية. فهذا

 ليس مرتبط بجمالك الخارجي بل بإيمانك وبإخراج جمال روحك...فهذا سيجذب الرجال المناسبين الروحيين.

 أحتاج إلى معجزة في إرتباطي

في يدك أنت فقط وليس بكثرة الذين  هذا لن يحدث من تلقاء نفسه بل أنِت من سيتمم هذه المعجزة, فهذا األمر

 يصلون لِك, فقط أسلكي بالكلمة كما ذكرتي أعاله.

 32:  8وال تصلي يارب إفعل شيء بل صلي بإيمان وأشكري وقولي أشكرك أيها اآلب ألنك منحتني كل شيء رومية  

ي إرتباطي رائع ويأتي في بما فيها اإلرتباط لذلك أشكرك أنه من حقي وأنا أخذه اآلن في إسم يسوع...أشكرك ألن

 طريقي الشخص الصحيح والمناسب أشكرك أشكرك...في إسم يسوع أمين.

وخذي وقتا مصلية بألسنة ويتخللها إعالنات من كلمة اهلل ألن في هذه اللحظة الروح القدس سيكشف لِك كلمة اهلل 

 أكثر وأكثر ويعطيكي كلمات تعلنيها.

من يرصد الريح ال يزرع ومن  4ا امتألت السحب مطرا تريقه على األرض....إذ 3:  11وال تسلكي بالعيان...جامعة 

 يراقب السحب ال يحصد.
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أي إشحني مستقبلك وأيامك وال تنظري وتتسألين عن العيان فهناك شحن في السحب والذي يبدو وكأنها ال تمطر  

عب المشقة التي عبرِت بها ألنك ولكن ستجدين هذا فجأة نتيجة كلمات إيمانك وصالتك بألسنة بكثافة وتنسين ت

 ستفرحين بزواج رائع نتيجة إيمانك بما سيعوض لك كل ما قاسيتيه.

بالنسبة للرجل: ال تفوت الفرصة حينما تكون مستعدا ووجدت شريكة الحياة المطابقة للمقاييس الكتابية, وتحرك وال  

سابقة وإعلن أنك رجل صالح وأمين وستجد تحبط من مشاريع اإلرتباط الفاشلة السابقة وإفعل نفس الخطوات ال

 الشخصية المناسبة.

 المبادرة هي دورك فال تتردد وهذا األمر في يدك واهلل لن يتقدم لها بالنيابة عنك.

وال توعد أو تفاتح شخصية أنت غير متأكد أنك تنوي باإلرتباط بها أو أنت غير مستعد للزواج من أساسه كن صريح 

 إيمانك وستجد نتائج وتكون نفسك ماديا سريعا وتستطيع أن ترتبط بإمرأة اهلل. وعملي. يمكنك أن تمارس

وهنا أتذكر شخصا كان مسجونا وخرج من السجن, وكان ينوي اإلرتباط وشاركني بأن التعليم الذي قدمته له )عن 

ه خرج من السجن وكان يعتقد الشفاء واإلزدهار والسلوك باإليمان...( بأنه ساعده أن ُيَكِون نفسه ماديا سريعا, رغم أن

أنه يحتاج لسنين عديدة لتكوين نفسه, ولكنه في غضون فترة قصيرة إستطاع أن يكون نفسه ماديا وأن يمارس إيمانه 

في أن يرتبط رغم سوء السمعة التي كانت ظاهريا منتسبة له بسبب ماضيه ولكنه مارس إيمانه ووجد قبول من أسرة 

 للرب كلمة اهلل تأتي بنتائج. شريكة حياته وإرتبطوا. مجدا

كثيرون من الفتيات يشعرون بالظلم لماذا هم ال يبادرون بطلب يد الرجل ورغم أنهن مقتنعات بأن هذا كتابي ولكنهن  

 يشعرون بأنه غير عادل!

هذا لألسف ألنهن ال يفهمون أنهن ممسوحات للخضوع كإمرأة فأنت ممسوح بأن تخضعي, وإن فعلتي عكس هذا 

خرجين عن طبيعتك, والرجل ممسوح أن يقود, لذا القائد دائما مبادر....ومن األساس لن تعترض الفتاة التي تعرف فأنت ت

 كيف تمارس إيمانها على هذا المبدأ ألنها تعرف أن باإليمان كل شيء مستطاع.

  كر.كلمة اهلل ستجعل حياتك جميلة. كلمة اهلل ستجعل إرتباطك جميل وأمثر جدا مما تطلب أو تفت
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 بعض التساؤالت الهامة للمقبلين على الزواج

 يجب قراءة مايلي قبل قراءة هذه التساؤالت: 

أسباب اإلرتباط الكتابية )لماذا تريد أن ترتبط, هل إلشباع رغبة معينة مثل الوحدة أو الجنس, إذا كان هذا فهذا ليس  -

 الكتابية( اإلرتباط الكتابي ولن تشبع ولكن إكتشف أسباب اإلرتباط

كيف تختار أو تختاري شريك الحياة )لماذا تحتار أو تحتاري, في حين أن الكتاب المقدس أوضح عمليا كيف تجد  -

وتجدي شريك الحياة الصحيح؟ ال يوجد في الكتاب ما يطلق عليه "الشخص المعين من الرب" ؟ ...إكتشف وإكتشفي 

 األخطاء المنتشرة في اإلرتباط(

 التساؤالت

 يجب أن يتدخل والدي في شأن إرتباطي؟ وهل يجب أن يقرروا لي أو يفرضوا علي شخصية معينة؟ . هل1

يحق أن يكون لآلب واألم دور النصيحة وليس أكثر من هذا, وال يحق أن يفرضوا سيطرتهم على إبنهم أو إبنتهم 

 باإلرتباط بشريكة حياة معينة فهذا سلب للحرية ال يفعله اهلل شخصيا.

أن هناك أسباب في كثير من األحوال تدفع األب أو األم أو بعض األقارب للتدخل بطريقة مسيطرة وغير كتابية  نعم أقدر

إلجبار اإلبن أو اإلبنة باإلرتباط بشخص معين...ولكن هذا غير كتابي مهما كانت الدوافع رائعة...كون إبنك أو إبنتك 

ربية والتقويم والتوجيه في مرحلة مبكرة ولكن بعد نضوجهم ال صاروا ناضجين فلقد فات ميعاد التربية أنت قمت بالت

هذب الطفل في أول طريقه, فمتى شاخ ال يبتعد منه. ...التهذيب في الطفولة  6:  22يحق لك أن تعيد تربيتهم أمثال 

 ويقل تدريجيا إلى أن يكبر اإلبن أو اإلبنة.

بنائك يسلكون طريق خطأ, أضا فات ميعاد التربية فما قد تكون ربيتهم خطأ وبدأت تعي بهذا الخطأ مؤخرا وترى أ

عليك فقط إال أن تنصح وتصلي بتشفع من أجل اإلبن واإلبنة ولكن ال تأخذ القرار له أو لها وفر لهم المعلومات. صلي 

 بألسنة والرب سيصنع معجزة تغيير فالوقت فات للتربية ولكن الوقت لم يفوت بالنسبة للمعجزة.

بالنصيحة والصالة من أجل الطرف الذي يخصهم  بن أو اإلبنة يختار خطأ فيجب أن الوالدين أن يكتفون حتى إذا كان اإل

بألسنة ألنهم ال يعرفون أسرارها أو أسراره....إن كان إبنتكم أو إبنكم قد تم تهذيبه من الكلمة وفي مخافة الرب 

طئة للشخصية الخاطئة بل سينجذب للشخصية سيختار من نفسه الشخصية الصحيحة ولن يحدث أن ينجذب بطريقة خا

الصحيحة ولن تعاني من سن المراهقة معه أو معها ألنهم قد تربوا على طريق اهلل في صغرهم من خالل والدين 

 . 6:  22روحيين فسيلتزم به اإلبن أو اإلبنة بطريقة طبيعية ألن الكتاب نفسه يضمن هذا أمثال 

وسة أو يفرضون قالبهم على أبنائهم وبناتهم بسبب أنهم إرتبطوا مبكرا ولكن هناك والدين قلقون بشأن العن

فيريدونهم هكذا مثلهم...أو ليروا نسال لديهم...فهذه كلها أسباب تحدث ولكن على األبناء بأن يأخذوا قرارهم 
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أنت من سيعيش بنفسهم وال يتأثرون بهذه المؤثرات مهما كان صوتها عال. فال تدعه أن يكون أعلى من الكلمة ألنك 

  حياتك وليس هم.

 . ماذا تفعل لو كان هذا حالك )أي فرض الوالدين عليك شريك حياة معين أو شريكة حياة معينة( ماذا تفعل؟2 

التمسك بالسلوك بالمحبة معهم والتمسك بموقفك ألن هذا قراراك وهذه حياتك ولك أنت فقط حرية اإلختيار ولكن 

صحوبا بالصالة بألسنة بكثرة واإلعترافات اليومية. فسيهدأ البيت وسيتركونك تمسك هكذا بموقفك وليكن هذا م

 تأخذ قرارك بنفسك.

أتذكر في هذا الشأن قصة: تواصلت معي إحدى الفتيات مستنجدة من والديها الذين يحبسونها ويضربونها وهذا 

في صعيد مصر وأيضا في بعض لكي يجبرونها على اإلرتباط بشخص معين وهذا لألسف وأقولها بحزن شديد يحدث 

المناطق في بحري مصر....فظللت أصلي من أجلها وأساعدها بتعليمها كلمة اهلل )تعليم عن الزواج كما سبق في 

هذه المقالة( ولكي تظل ممارسة إيمانها وإعالن كلمة اهلل لكي يحضر شريك حياة في طريقها ويطلب يدها 

 )ألن هذا كان طلبها(. وشجعتها أن تحدد الصفات: شخص روحي وخادم

وظلت هكذا ثالثة سنوات يتقدم الكثيرون وهي ترفضهم ألنهم غير مؤمنين ويوم تقدم عريس يكون يوم جحيم  

في البيت ألنهم خائفين عليها لئال يكبر سنها أكثر من هذا دون إرتباط... وبعد هذا تقدم الشخص الذي ينطبق على 

 آلن حياة كلها سعاة وتخدم الرب بإنطالقة...كلمة اهلل تأتي بنتائج. هللويا.مواصفاتها التي تنبأت بها وهي تعيش ا

 الخوف من العنوسة وعالجه من الكلمة 

 في خدمتي وجدت أن هذا أمر مؤثر بطريقة غير عادية على حياة األخوات. وهذا ال يجب أن يكون.

ولكن حسب المعرفة أي يجب أن تخزن معرفة وقبل أن أدخل في الحل أنصح وبشدة أن ال تكون متحركا حسب اإلحتياج 

ذخر المعرفة قبل الميعاد وقبل  14:  10كلمة اهلل باكرا في عمر مبكر حتى ال يأتيك الموقف وأنت غير مستعد. أمثال 

ظهور اإلحتياج ورسخ كلمة اهلل في داخلك وهذا عموما في كل زوايا حياتك, فمثال فيموضوعنا عليك قبل اإلرتباط أن 

لمة اهلل بهذا الخصوص لكي تأتي للسن وأنت معد قبال...بالنسبة لي فعندما قررت أن أعرف كلمة اهلل تعرف ك

سنين قبل أن أرتبط. وهذا جعلني أهيء شخصيتي وأعد روحي  9بخصوص اإلرتباط كان هذا نصيحة من الروح القدس 

بسبب كلمة اهلل. وأنت كذلك يمكنك أن ونفسي من كلمة اهلل باكرا لكي يكون زواجي سماوي وهذا ما أعيشه حرفيا 

 تكون هكذا.

إدرس كلمة اهلل وتأمل فيها وضع تصور صحيح من كلمة اهلل عن شريكة وشريك حياتك أقول من كلمة اهلل وليس 

بالتخمين وليس مقلدا لشخص معين, أيضا ليس فقط أن تدرس الكلمة ولكن مارس إيمانك بأن تعلن وأن تعلني يوميا 

من عمرك وليس قبل أن تتقدم بأيام بل قبل أن يأتي السن المناسب لك ولِك تنبأ وإرسم مستقبلك من في وقت مبكر 

 كلمة اهلل بنطقك كلمة اهلل. فتأتي للسن وأنت مهيء طريقك.
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أنك سترتبط بشريكة حياة هدية من اهلل ثمنها يفوق اآلليء وصفاتها وستكون خاضعة لك كامال وغيورة   إعلن مثال:

كلمة اهلل, ستكون عارفة أن تسير بجمالها الروحي الذي سيجعلها مشبعة لك....إلخ...قل ما تريده عن  في معرفة

هذه الشخصية التي هي مجهولة لك في الوقت الحالي وإحفظ قلبك عن أن يتجه ألي شخصية. وقد يكون لديك 

رتب لك كنز أفضل منها أيضا, مرشحات ولكن من تجدها إرتبطت من قائمة المرشحات إقبل هذا بفرح ألن الرب م

ليس ألنها ليست جيدة ولكن ألنها ليست المتاسبة لك...ولكن حينما تكون مستعدا روحيا ونفسيا وأنهيت دراستك 

ولديك دخل وكونت نفسك إبدأ بالتحرك وستحصد ما زرعته بلسانك من سنين وستجدها بسهولة فقط أسلك في 

ى حياتك وتواجد في المكان الصحيح في الوقت الصحيح وستستطيع أن الطريق الذي يريدك في اهلل أي دعوته عل

 تجدها بسهولة وسالسة غير عاديين.

شريك حياتك سيأتي في طريقك و  وهكذا للفتاة تنبأي في وقت مبكر من عمرك عن شريك حياتك وإعلني أن

ا ويحب الرب ويحبك سيعرفك وستعرفينه بسهولة وسيكون هناك سالسة في الخطوات وسيكون شخص رائع روحي

ويقدم لكي حنية ومحبة غزيرة....وإعلني أنك إمرأة فاضلة وبيجدك الشخص المناسب وإعلني أنه يبتعد عنك الشخص 

 الغير أمين وغير مناسب بمقاييس الكلمة التي عرفتيها.

 األمر بسالسة. إلقي على الرب همك وأسلك بكلمة اهلل وفي خطته وإنجز المهام التي طلبها منك أو منِك وسيحدث

وأود أن أنصح من بدأت في التأخر في السن وبدأ األهل بالقلق عليها وهي أن تقلق من العنوسة, وهي نفس الخطوات 

 التي يمكن للرجل أن يطبقها لو كان قد عانى من الرفض في مشاريع إرتباط سابقة أو فسخ لخطوبة سابقة:

لذين يتقدمون. كل شيء مستطاع لكي فقط مارسي إيمانك. نعم ألنك . ال تقلقي فاألمر بيدك وليس بيد الرجال ا1   

 والكلمة المنطوقة.  من عالم الروح الذي أنت ملكة فيه يمكنك أن تستدعي هذا الشخص المجهول بالتكلم بألسنة

ه...وال . أشجعك بأن تصري بأن ال ترتبطي بأقل من ما أعلنتيه وتريه من كلمة اهلل في الرجل الذي سترتبطين ب2   

تتنازلي وتحاولي لفت إنتباه الرجال لكي يرتبطوا بِك. إستمري في سلوكك األمين والكتابي. وهذا ال يمنع من أن تتزيني 

ألنك تودي أن تكوني حسنة   كما يليق كتابيا ولكن ليكن الدافع هو أن تكوني رائعة المظهر ليس لجذب األنظار بل

 المظهر ألنك إبنة هلل.

الرب همك وال تدعي األمر يؤثر عليكي بل كلما تأتيك أفكار إعلني كلمة اهلل عكسها ال تواجهي  . إلق على3   

األفكار بأفكار بل واجهينها بكلماتك المنطوقة التي هي أعلى من األفكار....مثلما فعل الرب يسوع بمقاومة األفكار 

 . 4الداخلية بكلماته المنطوقة...متى 

وأن   هذا ستصلي من أجل األمور المجهولة بخصوص الشخص المناسب الذي سيتقدم لِك. صلي بألسنة بكثرة وب4   

 ترتبطي...هذا هو اإليمان.  تمتلئي بالروح يوميا وإفرحي بإرتباطك قبل أن

 للمزيد إقرأي ما جاء في صفحة الروح القدس واإليمان .

 السابقة: 4ي مليا فيها وإمتألي بالروح نقطة . بأن تعلني هذه الكلمات على حياتك ولكن قبل أن تعلينها تأمل5   
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وهي تأتي في العبري متروكة من زوجك, أو غير مرغوب فيكي من «.... مهجورة»ال يقال بعد لك  4:  62إشعياء  

الرجال لكي يرتبطوا بك, أو منسية. فهذا حق كتابي يوضح أن في مشيئة اهلل أن ترتبطي وال تذوقي العنوسة...فاألمر 

 ط بجمالك الخارجي بل بإيمانك وبإخراج جمال روحك...فهذا سيجذب الرجال المناسبين الروحيين.ليس مرتب

 أحتاج إلى معجزة في إرتباطي

هذا لن يحدث من تلقاء نفسه بل أنِت من سيتمم هذه المعجزة, فهذا األمر في يدك أنت فقط وليس بكثرة الذين 

 .يصلون لِك, فقط أسلكي بالكلمة كما ذكرتي أعاله

 32:  8وال تصلي يارب إفعل شيء بل صلي بإيمان وأشكري وقولي أشكرك أيها اآلب ألنك منحتني كل شيء رومية  

بما فيها اإلرتباط لذلك أشكرك أنه من حقي وأنا أخذه اآلن في إسم يسوع...أشكرك ألني إرتباطي رائع ويأتي في 

 أمين. طريقي الشخص الصحيح والمناسب أشكرك أشكرك...في إسم يسوع

وخذي وقتا مصلية بألسنة ويتخللها إعالنات من كلمة اهلل ألن في هذه اللحظة الروح القدس سيكشف لِك كلمة اهلل 

 أكثر وأكثر ويعطيكي كلمات تعلنيها.

من يرصد الريح ال يزرع ومن  4إذا امتألت السحب مطرا تريقه على األرض.... 3:  11وال تسلكي بالعيان...جامعة 

 ب ال يحصد.يراقب السح

أي إشحني مستقبلك وأيامك وال تنظري وتتسألين عن العيان فهناك شحن في السحب والذي يبدو وكأنها ال تمطر  

ولكن ستجدين هذا فجأة نتيجة كلمات إيمانك وصالتك بألسنة بكثافة وتنسين تعب المشقة التي عبرِت بها ألنك 

 ما قاسيتيه. ستفرحين بزواج رائع نتيجة إيمانك بما سيعوض لك كل

بالنسبة للرجل: ال تفوت الفرصة حينما تكون مستعدا ووجدت شريكة الحياة المطابقة للمقاييس الكتابية, وتحرك وال  

تحبط من مشاريع اإلرتباط الفاشلة السابقة وإفعل نفس الخطوات السابقة وإعلن أنك رجل صالح وأمين وستجد 

 الشخصية المناسبة.

 تردد وهذا األمر في يدك واهلل لن يتقدم لها بالنيابة عنك.المبادرة هي دورك فال ت

وال توعد أو تفاتح شخصية أنت غير متأكد أنك تنوي باإلرتباط بها أو أنت غير مستعد للزواج من أساسه كن صريح 

 وعملي. يمكنك أن تمارس إيمانك وستجد نتائج وتكون نفسك ماديا سريعا وتستطيع أن ترتبط بإمرأة اهلل.

أتذكر شخصا كان مسجونا وخرج من السجن, وكان ينوي اإلرتباط وشاركني بأن التعليم الذي قدمته له )عن  وهنا

الشفاء واإلزدهار والسلوك باإليمان...( بأنه ساعده أن ُيَكِون نفسه ماديا سريعا, رغم أنه خرج من السجن وكان يعتقد 

رة قصيرة إستطاع أن يكون نفسه ماديا وأن يمارس إيمانه أنه يحتاج لسنين عديدة لتكوين نفسه, ولكنه في غضون فت

في أن يرتبط رغم سوء السمعة التي كانت ظاهريا منتسبة له بسبب ماضيه ولكنه مارس إيمانه ووجد قبول من أسرة 

 شريكة حياته وإرتبطوا. مجدا للرب كلمة اهلل تأتي بنتائج.
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ادرون بطلب يد الرجل ورغم أنهن مقتنعات بأن هذا كتابي ولكنهن كثيرون من الفتيات يشعرون بالظلم لماذا هم ال يب

 يشعرون بأنه غير عادل!

هذا لألسف ألنهن ال يفهمون أنهن ممسوحات للخضوع كإمرأة فأنت ممسوح بأن تخضعي, وإن فعلتي عكس هذا 

لن تعترض الفتاة التي تعرف فأنت تخرجين عن طبيعتك, والرجل ممسوح أن يقود, لذا القائد دائما مبادر....ومن األساس 

 كيف تمارس إيمانها على هذا المبدأ ألنها تعرف أن باإليمان كل شيء مستطاع.

 كلمة اهلل ستجعل حياتك جميلة. كلمة اهلل ستجعل إرتباطك جميل وأمثر جدا مما تطلب أو تفتكر.
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