ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ

ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﻮﺗﺎﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺘﺎﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﻘﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﺟﺬﺍﺑﺔ ﻭﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﻼﺹ.

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺑﻘﻮﺓ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻓﺘﻘﺎﺭﻧﺎ ﻟﻪ.

ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺻﻠﻮﺍﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﻋﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﺗﺄ ﺛﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً.ﻭﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺼﺒﺢ
ﺻﻠﻮﺗﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎﺩﺓ ،ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﻭﺑﻌﻤﻖٍ ﺃﻛﺒﺮ .ﻭﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﻛﻬﺬﻩ،
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻠﻨﺎ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ.

ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﺷﻬﻮﺩﺍً ﻭﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.

ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ .ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻚ ﻣﻦ

ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ

وا

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻳﺴﻮﻉ :ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ.

وا

ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻭﻣﺮﺿﻴﺔ ،ﺣﻴﺎﺓ ﺇﻳﻤﺎﻥ
ﻣﻤﻠﻮءﺓ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ؟
ـﺐ ﺟﺪﺍً ﻟﻚ .ﻟﻘﺪ ﺷــﺎﺭﻙ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺟﺎﺑﺘﻚ ﻫﻲ ﻧﻌﻢ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳـ ٌ
ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻦ  ٥٠٠ﺷــﺨﺺ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻣﻌــﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺧﺘﺒﺮﻭﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻭﻟﺬﻟــﻚ ،ﺗﻤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺴــﺨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤــﺔ .ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ
ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ:

ﻫﺎﻟﻤﻮﺕ ﻫﺎﻭﺑﻴﻞ

وا

ﺭﻗﻢ

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻀﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ

ا

ي

الر ال

ر

ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺇﻟﻬﻨﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻚ .ﻳﺘﻮﻕ ﻳﺴﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ

ﻣﻌﻚ .ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻚ .ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ .ﻗﻢ ﺑﻘﺮﺍءﺓ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ) ١٤ x ٣ﻳﻮﻣﺎً( ﻭﺳﺘﻨﺒﻬﺮ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ.
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النسخة اال  
نجلرىية – طبعت  ىڡ:



الفلبںى ،زامبيا،
تم طباعة  ٣٢نسخة من عام  ٥١٠٢وحىى أكتوبر  ٩١٠٢ىڡ ألمانيا ،كوريا الجنوبية ،الواليات المتحدة االمريكية ،

أسرىاليا ،الهند وبريطانيا العظمى.
رؤية :سيمون إتز ôنرىجر www.design.de
إنتاج :كونراد للطباعة وميدين www.konrad-medien.de
المرسوع :كريستيان 
مدير 
سرىويك
الرىجمة من اللغة 

االلمانية إلى اللغة اال  
هوىل تاريتا
ية:
نجلرى

لطلب نسخ باللغات 
االجنبية:

© Helmut Haubeil, Rosenheimerstraße 49
D-83043 Bad Aibling / Oberbayern – Germany
Email: helmut@haubeil.net
Phone: +49 (0)8061 4900 712
Languages: German and English

أرعــى حاليــا كنيسـ  
االســتماع للقــس
ـتںى ىڡ كاليفورنيــا .تعرفــت عــىل كتاباتــك للمــرة االوىل أثنــاء 

"دوايــت نيلســون" ]أنظــر أدنــاه[  ىڡ برنامجــه االســبوعي .وعــىل الفــور آثــرت رســالتك عــىل روحــي



ـىى
ـىى أعــرىف أنـ 
بشــكل كبـ ـرى .ســمعت عــن بعــض الكتابــات عــن الــروح القــدس مــن قبــل ،ولكنـ 
ـاىل للوصــول إىل
لــم أهتــم بهــا أبــداً .أنــا أؤمــن بشــده أنــه لسـ ٍ
ـبب مــا قــد اختــار هلِلَف الوقــت الحـ 


ـىى وجــدت ذلــك ىڡ مجهوداتــك.
المزيــد مــن النــاس بالــروح القــدس .وأنــا ســعيد جــداً أنـ 

يمكنــىى أن أشــهد بــه لــك  :ىڡ الفصــل االول ¿
مبــارسة ،تقابلنــا بطريقــة بســيطة
أمــر
هنــاك ٌ

جــداً مــع حقائــق قويــة ،تدعــو عقولنــا إىل التوقــف وإعــادة التفكـ ـرى .كمــا أن الق ـراءة المتكــررة
ـاىس عــن الكتــاب مــع Î

¿
¿
االخريــن ،ي صبــح موضــوع الــروح
ّ
ـىى ووعظــي ونقـ 
فعالــة للغايــة .ىڡ حديـ 
القــدس جذابــا أكـ ¿ـرى وأكـ ¿ـرى .كمــا لــو كنــا نســتمع إليــه للمــرة االوىل .يمكنـ 
ـىى
ـىس.
ـ
بنف
ـك
ـ
ذل
أرى
أن


االنتقــال مــن الفصــل االول قبــل أن أعــظ ثــالث مـرات عــن محتــواه .ال أعــرف كيــف
لــم أســتطع 


ـىى لــم أســتطع التوقــف عــن ق ـراءة الكتــاب ،وقــد
يمكنـ 
ـىى أن أصــف ذلــك بشــكل أفضــل ،ولكنـ 




ـىى نمـ ًـوا
ـىس .لقــد قمــت بنـ ¿ـرس الكلمــة ،
ـاىص شــهدت منطقـ 
وىڡ العــام المـ 
ظهــرت النتائــج ىڡ كنائـ 
كبـ ـرىا .الفضــل ىڡ ذلــك كلــه يعــود إىل هلِلَف وإىل الطريقــة الـ 
ـىى قـ ّـوى بهــا الــروح القــدس أعضاءنــا.

ً

ونتطلــع إىل المزيــد ىڡ العــام الجديــد .د.ر .ينايــر )كانــون الثـ 
ـاىى( مقتطفــات.




الرىجمات:

نجلرىية ،الفرنسية ،االلمانية )النسخة االصلية(
اللغات االوروبية :البلغارية ،الكرواتية ،التشيكية ،الدانماركية ،الهولندية ،
اال 
االيطالية ،الالتفية ،
الرىتغال ،الرومانية،
 ،الغرينالندية ،المجرية ،
الرىتغالية – ô
الرىازيلô ،
الرىتغالية – ô
الرىويجية ،البولنديةô ،
السيبرىية ،السلوفانية،االسبانية ،السويدية ،واالوكرانية.
الروسية،

االندونيسية ،اللغة الصينية المبسطة والتقليدية ،الهندية :هندي ،أوديا  ،
مرىو ،تيلوجو .اليابانية،
اللغات االسيوية :البهاسا – 
الكورية ،المنغولية ،التاجالوج – الفليبينية ،التاي تايالندا ،االوردو – باكستان ،والفيتنامية.
جاري التحضرى للغاتÎ :
االرامية – أرمينيا ،البهاسا –  
مالرىيا ،البنغالية/البنغال – البنغالديش ،البورميس – ميانمار ،الفارسية

)إيران( ،السنغالية – رسيالنكا ،التونجان – جزيرة تونجا بالمحيط الهادي.
اللغات االفريقية :االمهارية – إثيوبيا ،كرىوندية – برىوندي ،كينيارواندا – رواندا ،السواحيىل – كينيا  ،
الترىانية ،الزولو – جنوب

أفريقيا.
 
وىى:
الموقع االلكرى 

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


"غرى  ىى من الداخل .أريد أن أقوم  
بالىس ذاته
الكتاب
الصغرى ]خطوات نحو نهضة شخصية[ قد ّ

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

www.steps-to-personal-revival.info and www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info

يوجد االن ،وسيكون هناك المزيد من 
الرىجمات متاحة بالمجان للقراءة ،والطباعة ،والمشاركة مع

طور هلِلَف الكتب( ،إختبارات
)كيف
التطور
شارك،
؟
التحفرى
زيد
ت
االصدقاء .وتضم القائمة :القائد ،كيف

ّ
¿
االتصال .كما يوجد كتاب م ك م ل" :الثبات  ىڡ يسوع".
)أكرى من  ٠٠١إختبار(  ،
معلومات للطلب:
للتفاصيل ،انظر ص٢ .
كل النصوص الكتابية مقتبسة من الكتاب المقدس ،نسخة الفاندايك.
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الكتاب األول

ﺧﻄﻮﺍﺕ
ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ

11/24/20 2:59 PM

SPR Body AR.indd 1

SPR Body AR.indd 2

11/24/20 2:59 PM

وا

ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ

ي

الر ال

ا

ر

ي

ﻫﺎﻟﻤﻮﺕ ﻫﺎﻭﺑﻴﻞ
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﭼﻮﻧﻲ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ
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ﺍﻟـﻤـﺤـﺘـــــﻮﻳــﺎﺕ

مقــدمة

ﺧـﻄـﻮﺍﺕ ﻧـﺤـﻮ ﻧـﻬـﻀــﺔ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ

ا

اليوم

االمتالء بالروح القدس−لماذا أصبحت فجأ ًة
منشغالً جداً بمسألة ”الحياة  ىڡ الروح القدس“؟٨ ...................................................................................
كلمة إفتتاحية

ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

 
الحاليںى ولقادة المستقبل١٠ ...........................................................................................................
للقادة

الفصل 
االول

اليوم
ال

ﺃﻋﻈﻢ ﻋﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﻮﻉ

ما هو تعليم يسوع عن الروح القدس؟ هل أنت عىل علم برسالة يسوع اال  
تأثرىاً؟ ١٨..................
كرى 


الثاىى
الفصل 

اليوم
ال ل
اليوم
الرابع

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ؟

هل هناك سبباً روحياً خلف مشاكلنا؟
هل السبب هو االفتقار للروح القدس؟٢٨ ...............................................................................................
ما هي المشكلة االساسية  ىڡ المسيحية الجسدية؟٤٢ .............................................................................
الفصل الثالث

ا

ال

اليوم

اليوم
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ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺣ ّﻠﻬﺎ

ما هو حل هلِلَف لمشاكلنا؟ كيف يمكننا
 
مسيحيںى سعداء وأقوياء؟٥٤ ...................................................................................................
أن نصبح
ما هي عالقة المعمودية بالروح القدس؟٦٤..............................................................................................
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ﺍﻟـﻤـﺤـﺘـــــﻮﻳــﺎﺕ

الفصل الرابع

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻗﻌﻬﺎ؟
اليوم
ال بع

ال

اليوم

¸
الىى نحصل عليها
ما هي االمتيازات 
من الحياة المملوءة من الروح القدس؟ ٧٢ ...............................................................................................
صىل من أجل الروح القدس؟٨٤ ...................................................................
ما الذي نخرسه عندما ال نُ 

الفصل الخامس

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﲇ :ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻮﻋﻮﺩ

اليوم
ال ع

ال

اليوم


أخترى حل هلِلَف ىل؟ ٩٤ .....................................................................................
كيف
يمكنىى أن أطبق وأن Å

¸

ُ
صىل حىى أتأكد
أ
أن
يمكنىى
كيف



أنىى ممت 
ىل من الروح القدس؟١٠٤ ..............................................................................................................

الفصل السادس

اليوم

ا
عرش

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﺮﻧﺎ؟

إختبارات شخصية ،وكذلك إختبارات من كنائس ومن حقل ومن إتحاد ١١٢..........................................
الفصل السابع

اليوم ال
عرش
اليوم
ال ل
عرش

اليوم الرابع
عرش
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الىى نشاركها تعود مرة أخرى إىل قلوبنا )مثل 

¸
يمكنىى
ألماىى( كيف


السعادة 

×
يخترىوا "الحياة االفضل" )يوحنا (١٠ :١٠؟١٢٦.......................................................
لىك Å
أن أساعد االخرين 
كيف يمكننا أن نمرر الرسالة؟ ما هي الطرق المتاحة؟ ١٣٦ .....................................................................
ﺗﺰﻳﻴـــﻞ

توصيات لدراسة إضافية ،وسائل االتصال١٤٢ ..........................................................................................
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ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺜﻤﺮﺓ
يسوع:

» ...ال َِّذي يَ ْث ُب ُت ِ   َّىڡ َوأَنَا ِف ِيه هذَ ا يَأِْ  ىى ِب َث َم ٍر ك َِث  ٍرى ) «...يوحنا (٥ :١٥

كيف ميكنني أن أث ُبت يف املسيح؟
ل» (متى  .)28 :11كل من يأيت ليسوع هو أيضاً مدعو ليك يث ُبت
يدعونا يسوع« :ت َ َعالَ ْوا إِ َ َّ
فيه( .يوحنا  )4 :15كيف ميكن أن يتم ذلك؟
يفَّ َوأَنَا ِفيك ُْم»
«اُثْ ُب ُتوا ِ
«الثبات يف املسيح» يُعني:
• أن نستمد من روحه بصفة دامئة
• أن نحيا حياة التسليم
• لخدمته بدون تحفظ .مشتهى األجيال ،ص665 .
لقد فتح هذا التفسري عيناي وجعل مسرييت مع الله أكرث وضوحاً .وبالنسبة ل ،هذا هو
رس الحياة املسيحية السعيدة( .يوحنا  )11 :15إن صاليت ورغبتي الخاصة هي أن يساعد
ذلك يف إرشاد الكثريين إىل حياة سعيدة وهادفة .هذه الكلامت هي األساس للكتب
الثالثة يف سلسلة ،خطوات نحو نهضة شخصية.
ما هي العالقة بني الكتب الثالثة يف سلسلة خطوات نحو نهضة شخصية؟
رقم  1خطوات نحو نهضة شخصية
اإلمتالء من الروح القدس
كيف ميكنك أن تختربه؟
يتناول اإلستمرار يف طلب واستقبال الروح القدس.
رقم  2الثبات يف يسوع
كيف ميكن ذلك؟
يتناول حياة التسليم بدون تحفظ يف خدمة يسوع املسيح.
رقم  3رشيك يسوع اململوء من الروح القدس
كيف ميكنك أن تصبح رشيكاً مملوءا ً من الروح القدس؟
يتناول حياة التسليم بدون تحفظ يف خدمته والنتائج املبهرة التي تتبع ذلك.
(متاح بحلول خريف )2019
تشجيع
أظهرت التجارب أن دراسة تلك الحقائق الثمينة تكون مباركة بشكل خاص ،إذا تىل الدراسة
الشخصية فرتة تأمالت بني شخصني .هناك بركات مضاعفة للزوجني (مع اآلخرين ،رمبا عن
طريق الهاتف أو بإستخدام تطبيق سكايب) كام أن الوقت اليومي أو األسبوعي للمناقشة
والصالة يف مجموعات سيكون مشجعاً جدا ً.
٦
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ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺏ ﻧﻔﺴﻪ
١
ﺃﻭﺻﺎﻧﺎ ﻗﺎﺋﻼ ً

ﻟﺘﻜﻮﻧﻮﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻭﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﻣﻤﻠﻮﺋﲔ ﻣﺠﺪﺩﺍً
٢
ﺑﺎﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ

1
2

الرىكات ،ص20 .
إلن هوايت ،تأمالت من جبل ©
Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), S. 101

٧
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ا

مقــدمة

اليوم

ﺧـﻄـﻮﺍﺕ ﻧـﺤـﻮ
ﻧـﻬـﻀــﺔ ﺷـﺨـﺼـﻴــﺔ
االمتالء بالروح القدس
Ó

ا

اي

الر ال

ا




»برىن« بســويرسا،
ىڡ  ١٤أغســطس )أب(  ،٢٠١١عندما كنت ىڡ »كاندرغراند« ىڡ مرتفعات 
هام جداً .أدركت ســبباً روحياً لفقداننا جزء من الشــباب ،وهو ما
بباىل رب ٌط ٌ
خطر 



أبناىى وأحفادي .ومنذ ذلك الوقت أصبحت منشــغال ً جداً بهذا
صدمىى بشــدة .فكرت ىڡ 

الموضوع.

ً
وخاصة ،المشاكل
واالن ،أؤمن أن السبب الروحي نفسه وراء الكثرى من مشاكلنا،
الشخصية ،مشاكل الزواج والعائلة ،مشاكل ىڡ الكنائس المحلية والعالمية .وهو
االفتقار للروح القدس.

إذا كان هذا هو السبب ،فالبد أن نناقش المسألة وبرسعة .لو استطعنا أن نتخلص من
الكثرى من المشاكل ستتقلص أو س ُتحل بالكامل.
السبب ،أو أن نحد منه قدر Ó
االمكان ،فإن 
٨
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االفتقار؟
ما الذي يقوله االخرون عن هذا 


إنجيىل إصالحي ،ذكر  ىڡ كتاباته أن الروح القدس »كان دائماً ،إىل
الهوىى
إميل برونر:


٣
حد ما ،ربيب الالهوت«.
دي مارتن لوين جونز» :أنا وبكل صدق ،أعتقد أنه ال يوجد موضوعاً يتعلق بالمبادئ
الماىص أو ىڡ 
الكتابية ،تم تجاهله ىڡ 
الحارص~ ،
أكرى من موضوع الروح القدس  ...وأنا
 

٤
نجيىل«.
اال
يمان
اال
ضعف
اء
ر
و
السبب
واثق أن هذا هو
Ó
Ó

٥
االفتقار للروح القدس هو أسوأ مشاكلنا«.
ىل روي إي فروم» :أنا متيقن أن Ó

االرهاق – ىڡ تطوير النماذج
دوايت نيلســون» :لقد اســتمرت كنيســتنا – إىل حد Ó
والرىامج ،ولكن إن لم 
]االفتقار
أخرىاً بإفالســنا الروحي Ó
نعرىف 
الجميلــة ،والخطــط ©
الكثرى منا ،رعاة وقادة ،فلن نســتطيع أبداً الخروج
للــروح القــدس[ ،والذي أصاب 
٦
من مســيحيتنا الشكلية«.

االفتقار .ثم سنتأمل بعد
الىى نمت حيثما اس ُتئصل هذا Ó
أوالً ،دعونا نُلقي نظرة عىل الثمار 


الىى أعطاها لنا الرب يسوع عن الروح القدس.
ذلك ىڡ بعض النصائح 


أمنيىى



أتمىى لكل شخص يحيا بالفعل  ىڡ الروح القدس أن يحصل عىل ملء الروح .وبالنسبة
للذين لم يعيشوا مع الروح القدس ،أو كانت حياتهم غرى مكتملة مع الروح القدس،

أتمىى أن تكون تلك بداية حياة هادفة وناجحة.

3
4
5
6

Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes, (Lüneburg, 1999), Cover
D. Martin Lloyd-Jones, Vollmacht, Telos-Taschenbuch Nr. 385, Marburg 1984, S. 72
إلن ج .هوايت ،مجئ المعزي )هاجرستاون ،(1949 ،ص94 .
المحرر هيلموت هاوبيل ،نبذة الكرازة رقم ) 34باد إيبلينج ،(2011 ،سلسلة 3
٩
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كلمة إفتتاحية

ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ا لي

ل

ا

عزيزي القائد،
هل ترغب  ىڡ أن تشهد تخومك نمواً عددياً وروحياً؟ ولكن هل هذا ممكن بالفعل اليوم؟
نعم ،وبكل تأكيد ،كيف؟
ود) «.زكريا .(٦ :٤
وحي َق َال َر ُّب ا ْل ُج ُن ِ
»ال َ ِبا ْلق ُْد َر ِة َوال َ ِبا ْلق َُّو ِة ،بَ ْل ِب ُر ِ
الكثرى لنتعلمه هنا .هل نرغب
كيف يمكن لذلك أن يحدث؟ أعتقد أننا جميعاً اليزال لدينا 
ىڡ أن نتعلم أيضاً من تجارب 5
االخرين؟ أنا أؤمن بفائدة ذلك .ليت الرب ،من خالل روحه

القدوس ،يُظهر لنا طرقه لنمو حقيقي روحياً وعددياً.


والىى شارك بها
إن Ó
الىى تمت مشاركتها من خالل خطوات نحو نهضة شخصية ،
االختبارات 
~
أكرى من  ٥٠٠قارئ ،تُظهر أن هذا الكتاب يمكن أن يكون مفيداً جداً .ولكن النمو الروحي
والعددي يتطلب ~
أكرى من مجرد قراءة كتاب مرة واحدة ،أو توزيعه .فالبد من وضع النقاط

المذكورة ىڡ  
أخرىك بثقة ،سوف تنمو
دعىى ©

حرى التنفيذ .ويتطلب ذلك تسليم قلبك .
تخومك بقدر استطاعتك عىل النمو .ال يمكن لشخص أن يقود شخص آخر ،إن لم يكن

وتأثرىنا ووعظاتنا
قد سار ىڡ ذلك الطريق من قبل .إن حياتنا وصلواتنا وإختباراتنا وحديثنا ،

تعترى مفتاحاً :أظهرت
سوف تُستخدم جميعها من ِقبل هلِلَف .ىڡ الواقع إن القراءة المتكررة ©
١٠
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البحوث الدراسية أنه يلزم قراءة المواضيع الهامة من ست إىل ~
عرس مرات قبل فهمها فهماً
كامال .جرب عىل 
االقل مرة واحدة .وستقتنع بالنتائج.
ً

إختبارات

إختبارين من راعي كنيسة ومن مسؤل قسم ىڡ االتحاد ،متقاعد 
االن ،الواليات
 
المتحدة 
االمريكية:
 .١إختبــارات – لقــد قرأت كتابك خطوات نحو نهضة شــخصية ثالث مرات .لم أكن

أنىى ســأجد رؤية جديدة كهذه عن الصــالة .الصالة المبنية عىل وعود هلِلَف كما
أتوقــع 


حياىى لم أكن أتوقع أنها ممكنة.
~رسحتهــا .منــذ ذلك الوقت ،حقق هلِلَف إنتصــارات ىڡ 


ـىى كتابك موضوع الوعظ ٢٦ .يونيو
– لقــد ُدعيــت للوعــظ ىڡ أحد المخيمات .وقد منحـ 
)حزيران( .F.S – ٢٠١٧ ،إســم مخترص.
 .٢إختبارات – منذ أن بدأت  ىڡ قراءة كتابك )وقد قرأته  ٦مرات بحسب التوصية الموجودة



لتحضرى
قادىى الرب

أصىل بالوعود ،
حياىى بالكامل  ...
تغرىت 
ىڡ الكتاب( وتعلمت كيف 

االنسكاب المنعش لروح هلِلَف .وخالل كل السنوات
وعظة للمخيم عن إحتياجنا اال ©كرىÓ ،

الىى كرستها للخدمة ،لم أشعر بقوة الروح القدس تتحرك  
بںى الناس كما شعرت بها


بںى الـ  ٣٠٠٠شخص  ىڡ تلك القاعة.
– لقد الحظت 
  
نفىس ٢٥ .يوليو )تموز(،
زوجىى 

أنىى اندهشت من 
تغيرىاً جذرياً  ّىڡ .حىى 
 .F.S – ٢٠١٧إسم مخترص.

١١
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مبدأ 
االربعون يوماَ – من  ١٧إىل  ٦٥عضواً
كانت الكنيسة الصغرىة ىڡ »كولون كالك« – ألمانيا – تضم  ١٧عضواً من 
االلمان
 
واالسبانيون والرىتغاليون .دعاهم القس »جي لوتز« التباع مبدأ 

االربعون يوماً .وقاموا
Ó
©
بدراسة كتاب أربعون يوماً  ىڡ مجموعات ثنائية ،وقام كل شخص بالصالة يومياً من أجل


وىڡ
خمسة أشخاص مبتعدين عن الكنيسة ،ثم قاموا بالتواصل مع أولئك االشخاص .
اليوم 
االربعون ،كان يوم سبت مخصص للزوار ،وتال ذلك نهضة روحية لمدة  ١٤يوماً.
استطاعوا أن يعمدوا  ١٣شخصاً ىڡ وقت قصرى .كرروا مبدأ 
االربعون يوماً عدة مرات ونمت

 ٍ
ُ
االربعون يوماً لمبدأ 
كنيستهم لتضم  ٦٥عضواً ىڡ غضون  ٤سنوات) .أنظر كتب 
االربعون


»االختبارات« رقم  ١٩لقراءة المزيد عن إختبار كنيسة كولون(.
يوماً ،وتأمل ىڡ Ó
لوجانو ،الجزء الناطق باللغة Óااليطالية  ىڡ سويرسا – يتسم بالعلمانية الشديدة.
المرسىل  ىڡ جنوب أفريقيا من خالل
حظى القس »ماتياس ماج« بتجارب رائعة أثناء عمله

كتب 
االربعون يوماً من تأليف »دينيس سميث« .وعند عودته إىل سويرسا ،بدأ عىل الفور


غريب جداً  ىڡ تلك
أمر ٌ
بتطبيق المبدأ .كانت هناك  ١٥معمودية ىڡ العام االول ]وهو ٌ
المنطقة[ .كما كانت هناك سيدة تزور الكنيسة بإستمرار لمدة  ١٥عاماً .قررت هذه المرأة أن
تتعمد خالل 
االربعون يوماً.
الشباب

رينسرىج« وأشغل منصب مسؤلة قسم الشباب ىڡ حقل جنوب
اسمي »ألينا فان
©



»كويرىالند« ]يضم  ١٢,٢٠٠عضواً ىڡ أسرىاليا[ .شاركت إحدى الفتيات كتاب خطوات نحو

كثرىاً .فقد كان يتناول الموضوع الذي
نهضة شخصية معي ىڡ بداية السنة ،وقد انبهرت به 


قلىى :يقظة الروح القدس ىڡ حياتنا .
أخرىكم
يمكنىى أن ©
وضعه الرب ىڡ قلب زوجي 


وىڡ © 
الصغرى .كان لدى
كثرىاً بهذا الكتاب

بالكثرى من القصص ،ولكن بإختصار ،لقد بوركنا 



»جريج برات« ]مسؤل قسم التلمذة والنمو  ىڡ حقل جنوب »كويرىالند«[  ٣٠٠نسخة إضافية
من الكتاب قمت بتوزيعها جميعاً عىل قادة الشباب  ىڡ إجتماعات القيادة  ىڡ بداية العام،

تدبرى  ١٥٠نسخة إضافية لتوزيعها عىل الشباب
وكانت النتيجة مذهلة للغاية .واالن ،أريد 

الكبرى هذا العام ،للدراسة خالل حلقات مجموعة الحياة الدراسية.
ىڡ المخيم 
 ٣٦٦معمودية   ٣٥ +ىڡ فصول المعمودية
ذكر ســكر ترى إتحاد بوروندي »باول إيراكوز« ١٣٠,٠٠٠] ،عضواً ١٠٠،٠٠٠ ،نســخة من خطوات
نحو نهضة شــخصية ىڡ كرىوندي[ ،أن أعضاء الكنيســة السـ  
ـابقںى البالغ عددهم ٣٢٠

١٢
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تأثرى الكتيب .وتــم قبولهم بمعمودية جديدة  ىڡ
عضــواً قــد عادوا جميعاً للكنيســة بفضل 
مارس )أذار( .٢٠١٧
قام 
االشخاص الذين يعانون من الصم بقراءة الكتيب ثالث مرات .ثم شاركوا بعد ذلك
إختباراتهم مع ذويهم من ضعاف السمع .وكانت النتيجة معمودية  ٢٥شخصاً  ىڡ مارس
)أذار( .٢٠١٧

السجناء – قمنا بتوزيع الكتيب عىل أعضاءنا ىڡ سجن »مبيمبا« .وقد تحركت قلوبهم بعمل


وىڡ السبت 
الماىص ،تعمد  ٢١سجيناً ،وهناك ٣٥
الروح القدس وبدأوا ىڡ مشاركة إيمانهم .

آخرون يستعدون للمعمودية .تلك بإختصار هي ثمار كتيب خطوات نحو نهضة شخصية.
البالغںى
وقت الدراسة /أسبوع الصالة – عقد إتحاد بوروندي أسبوعاً للصالة العضاءه


نوفمرى ~
الثاىى(  ٢٠١٧مستخدماً كتاب خطوات نحو نهضة
 ١٣٠٫٠٠٠عضواً  ىڡ شهر
©
)ترسين 
االتحاد عن الموضوع ذاته من خالل محطة
شخصية مرة أخرى .وتم بث وعظة سكر ترى Ó

االذاعية  ىڡ كل مساء.
االدفنتست Ó
الطالب – ذكر القس »دوايت نيلسون« ،راعي كنيسة جامعة آندروز ،أن ذلك الكتاب
االختبار  «.
سبتمرى
الثاىى من
»غرى  ىى من الداخل .وأريدكم أن تنالوا نفس Ó
©

الصغرى  ّ
وىڡ 

تخترى
كيف
الجديد:
صالح
واال
البدء
»نقطة
وعظات
ثالث
من
سلسلة
بدأ
٢٠١٧
)أيلول(
Ó
©
المعمودية بالروح القدس؟« واقتبس من خطوات نحو نهضة شخصية وأوىص به للجميع.
اال نرىنت وطلب أالف النسخ المطبوعة.
وقد قاد ذلك إىل تحميل  ٤٠٠٠نسخة للكتاب من Ó
يىل الرابط لتلك الوعظات ولتدوينة القس »دوايت نيلسون«www.pmchurch.tv/ :
فيما 
 sermonsأو www.steps-to-personal-revival.info
فكرة رائعة  -من الواليات المتحدة

استمعت لسلسلة وعظات القس .دوايت نيلسون باالمس .وعند تقديمي كتاب خطوات

لكنيسىى  ىڡ السبت المقبل ،سوف أعرض عليهم الدقائق الخمس
نحو نهضة شخصية



االوىل من الوعظة ،أمال ً أن تجذب شهادته حول الكتاب إهتمام االعضاء؟ وبعد الغذاء



للمهتمںى .د.و.
باىڡ الوعظة
المشرىك ،وبترصيح من قس الكنيسة ،سوف نقوم بعرض 
الكرازة



كتب دوايت نيلسون ىڡ تدوينته ىڡ  ١١أكتوبر ~
)ترسين االول( ) ٢٠١٧بعد التنقيح والتلخيص(
انضم واحد وتسعون »زائراً« )كما يدعونهم( 
لالدفنتست ىڡ »زغرب« ]عاصمة كرواتيا[ ىڡ




برنامج التسعون دقيقة
إمتناىى وتقديري لصالتك التشفعية ،أود
تعبرىاً عن
المساىى  ...


١٣
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االختبار  ىڡ »زغرب«
بأنىى لم أحظ من قبل بإختبار وعظ كرازي عام مثل ذلك Ó
أن أشهد 

»بيونرى«،
أخرىت القساوسة هنا  ىڡ كنيسة

الىى قمت فيها بالكرازة .وكما ©
خالل كل السنوات 
واثق تماماً أن ذلك كان وال يزال ثمر عمل الروح القدس التشفعي ليال ً ونهاراً  ىڡ تلك
أنا ٌ

سبتمرى )أيلول(
الكثرىين م ّنا قد بدأوا ىڡ
©
المدينة استجابةً للصلوات المستمرة .أُذكركم بأن 

الماىص  ىڡ التوسل إىل هلِلَف من أجل معمودية يومية من الروح القدس )وهو ما يدعونا

إليه يسوع ىڡ لوقا  .(١٣ :١١ولذلك ،
الشخىص  ىڡ »زغرب«
يمكنىى بثقة أن أعزي اختباري



عىى ىڡ ذلك – ولكن 
المبارس .ال يوجد ما يتحدث 
االمر برمته يعود إىل  
~
يقںى
هلِلَف
إىل عمل
 

ون ِ ىل ُش ُهو ًدا«...
وح ا ْلق ُُد ُس َعل َْيك ُْمَ ،وتَكُونُ َ
»لك َّنك ُْم َس َت َنال َ
وعود يسوعِ .
الر ُ
ُون ق َُّو ًة َم َىى َح َّل ُّ

)أعمال  (٨ :١لذا ،مهما فعلنا ،دعونا ال نُهمل ىڡ سعينا اليومي للحصول عىل إنتعاشة روح
هلِلَف ،والمعمودية المنشطّة  ىڡ كل صباح.
التصالح

لالختبارات رقم :٤٠ /٣ :٣٥ /٣ :٣١ /٣ :١٧/٢
هناك إختبارات رائعة الفراد وعائالت )أنظر Ó
واالنقسام،
 .(٥٦ /٤ :٥٢ /٤إختبارات لكنائس بأكملها تحولت من التوتر ،والمشاجرةÓ ،
واالنهيارات العاطفية والهجمات الشخصية إىل المحبة والسالم
والجروح ،وعدم الغفرانÓ ،
والغفران والتصالح )إختبارت رقم .(٨٤/٧ :١٠/١
صغرىة – أطفال – الواليات المتحدة
أم 

كبرىة ىڡ تربية ثالثة أوالد صغار .الزلت أرى أن الرجاء الوحيد ىل
بالتأكيد ،أشعر بمسؤلية 

االختالف
هو أن أطلب من الروح القدس أن
يمتلكىى يومياً .ومنذ أن قرأت كتابك ،رأيت Ó

الكبرى الذي صنعه ىڡ ترصفات أوالدي .أصبح لدي الصرى الذي كنت أفتقر إليه ىڡ
ّ ©




الماىص
أكرى مما لو
بقدر
ذلك
عىل
أحصل
وأصبحت
.
وشغف
حب
إىل
إحباطي
ل
تحو
كما
،
©
ٍ
ّ
ٍ


ً
لمعرفىى بحقيقة أن يسوع
ا
جد
ممتنة
وأنا
ً،
ا
نمو
نخترى
بالتأكيد
.
خاضع
بقلب
أستجب
لم
©
ٍ

ٍ
بداخىل .د.و.
يمكنه أن يعيش

ينسجم  ٪٩٠من 
االعضاء المتعمدين الجدد ىڡ الكنيسة بعد مرور  
عامںى


كثرىاً بكتاب خطوات نحو
كتب إتحاد »رواندا« ىڡ © ١٤فرىاير )شباط(» ٢٠١٩ ،لقد بوركنا 
نهضة شخصية) ١٣٠,٠٠٠نسخة  ىڡ »كينيارواندا«(  .ىڡ عام  ،٢٠١٦عقدنا برنامج كرازي عىل
مستوى البلد »مبادرة إنخراط جميع 
االعضاء« .وكانت النتيجة ،بنعمة هلِلَف ،معمودية
 ١١٠,٠٠٠عضواً جديداً  ىڡ  ٢٠١٦وبداية  .٢٠١٧وأُعطي كل متعمد نسخة من هذا الكتاب كهدية.
وبفضل هذا الكتاب أصبح  ٪٩٠من 
االعضاء المتعمدين الجدد نشطاء  ىڡ الكنيسة؟ إنه
١٤
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كتاب رائع ~يرسح كيف يمكن للشخص أن يحصل عىل عالقة مع يسوع من خالل الروح
القدس «.م .ك .ن )مع بعض التلخيص(.
االهتمام؟« سوف تجد تحت هذه القائمة 
احات قيمة .هناك شيئاً،
»كيف تُزيد 
إقرى ٍ


المنسقة« .إن الحافز االقوى هو من خالل
من السهل البدء فيه ،وهو إقرىاح »القراءة ّ
عقد »حلقات دراسية« .يمكنك أن تقوم بها بنفسك ،أو تدعو شخص للتحدث )أو أن
تستخدم الفيديو :متاح  ىڡ بعض اللغات فقط( .يمكنك دعم إختبار الحلقات الدراسية
المنسقة« قبل وبعد الدراسة.
من خالل »القراءة ّ
¾
طلبىى :هل 
شخص
يمكنىى –
كأخ ©
أكرى – أن أوصيك :بالصالة وقراءة الكتاب عدة مرات مع ٍ

ٍ
الصغرىة ،كنيستك أو حقلك.
كبرىاً  ىڡ نمو مجموعتك

تأثرىاً 
قريب منك .وسيكون لذلك 
ٍ
هل يمكن أن تكون الخطوة التالية هي مشاركة أرائك وإختباراتك مع القساوسة ،الشيوخ
وبعض 
االعضاء البارزين؟ من المهم جداً أن تصل إىل قلوبهم .هكذا بدأت إثيوبيا  .ىڡ
االمهارية  ىڡ نهاية أسبوع نهضة
يوليو )تموز(  ،٢٠١٧تلقى  ٥٠٠خادماً هذا الكتاب باللغة Ó


وىڡ إتحاد شمال  
الفلبںى ،تم تقديم الكتاب خالل ندوة صالة ىڡ »فلبينو« إىل ١٥٠٠
كرازية .
شيخاً  ىڡ يونيو )حزيران( .٢٠١٧
االختبارات



~
لاللهام .إذا لزم االمر ،يمكنك
ر
مصدر
إنه
جريدتنا.
ىڡ
الشخصية
ات
ر
ختبا
اال
بنرس
قم
ائع Ó
Ó
ٌ ٌ

االختبارات الموجودة عىل الموقع www.steps-to-personal-revival.info
تستخدم
أن
Ó
عزيزي القائد

الرىكات ص[٢٠ .
دعنا ننمو ىڡ الروح القدس .لقد أوصانا الرب نفسه قائال ً ]تأمالت من جبل ©

مملوئںى مجدداً بالروح القدس) «.أفسس .(١٨ :٥
»كونوا دائما وبإستمرار

»م ~برسين باالخبار السارة« )إشعياء  .(٩ :٤٠ال
إن وجود المسيح بداخلنا والروح القدس يجعلنا ُ



وح ا ْلق ُُد ُس َعل َْيك ُْم،
تنسوا كلمات يسوع اال 
»لك َّنك ُْم َس َت َنال َ
خرىة عىل االرضِ :
الر ُ
ُون ق َُّو ًة َم َىى َح َّل ُّ
ون ِ ىل ُش ُهو ًدا« من خالل قوته ]قدرته ،تأهيله ،وقوته الفائقة للطبيعة[) .أعمال .(٨ :١
َوتَكُونُ َ
أخوكم  ىڡ المسيح
هيلموت هاوبيل
١٥
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كلمات بارزة
قرب كنائسنا Ó
أكرى من يسوع
ِ

االتحاد .لقد بوركت
أود أن أشكرك من أجل ترجمة هذا الكتاب واستخدامه ىڡ كافة أنحاء Ó
شخصياً بالتشجيع والتعليم الموجودان  ىڡ هذا الكتاب ،وأنا واثق أن الروح القدس سوف

~
شخىص قوة
يخترى أعضاءنا بشكل
ولىك ©
يستخدمهما ىڡ جعل كنيستنا أقرب أكرى من يسوع 

تغيرى الحياة بأكلمها.
عمل الروح القدس القادرة عىل 
 B.F.EE٠٧٠٨١٨رئيس إتحاد يضم  ٥٠٠,٠٠٠عضواً ١٠٤#
طلبت من الرب :اظهر ىل ما أفتقر إليه
أود أن أشكر الرب من أجل كتاب خطوات نحو نهضة شخصية .كان طريقي مع هلِلَف صعباً
مؤخراً .طلبت من الرب أن يُظهر ىل ما أفتقر إليه .كنت أستمع دائماً Óالذاعة المالئكة

هامس .وعندما استيقظت ،استمعت
أيقظىى
الثالثة .كانت الساعة  ٢صباحاً عندما
ٌ
صوت ٌ

إىل إذاعة المالئكة الثالثة ،وكان المتحدث قد ذكر موضوع »الروح القدس« وأشار إىل
الموقع   Ó
وىى  . www.steps-to-persoanl-revival.infoقمت عىل الفور بتحميل
االلكرى 
الكتاب والزلت أقرأه منذ ذلك الوقت ىڡ 
عبادىى الشخصية .لقد فتح هذا الكتاب عيناي



كثب أهمية الروح القدس وسبب عمله معنا هنا .كنت أؤمن
الروحيتان .وأنا أدرك االن عن ٍ


ساعدىى هذا الكتاب عىل فهم
ولكىى لم أكن أفهم عمله .لقد

دائما بوجود الروح القدس ،


رحلىى الروحية ،وأيضاً أهمية دعوة الروح
طبيعة الروح القدس والدور الذي يقوم به ىڡ 
 
وغرىها من خطايا .لقد قرأت هذا
القدس يومياً من أجل محاربة
طبيعىى االنانية السالفة 


كثرىاً بقراءته .أنا أفهم االن لماذا كان طريقي الروحي
الكتاب مرات عديدة .وقد تباركت 
حىى 
صعباً 
أصىل من
االن :لم أكن عىل
ٍ
إتصال بالروح القدس ،مصدر القوة .سوف 
أجلكم.

 R.V.EE٢٢٠٦١٨من أسرىاليا١٠٨# ،

نعاىى من الفقر الروحي وليس المادي


ىڡ نهاية العام 
الماىص ،
حرصت إجتماعاً  ىڡ جامعة »سبايرس« االدفنتستية .كان المتحدث


ئيىس أمريكياً ومعه نسخة من كتاب خطوات نحو نهضة شخصية .وكان حديثه من هذا
ر
ال

الكتاب .وقال» :نُ 
عاىى من الفقر الروحي وليس المادي«.

 R.K.EE٠٧٠٢١٩من بنجالديش ٩٤#

١٦
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ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ |

اليوم ا

دليل التأمالت الشخصية والنقاش
يعترى دائماً »ربيب« الالهوت؟ وما هي النتائج 
المرىتبة عىل ذلك؟
 .١ما الذي كان ©

 .٢ما هو الوعد الذي يمكننا أن نطالب به؟ )زكريا  (٦ :٤ما الذي يعنيه ذلك لك
ولكنيستك؟


~
الىى يجب توافرها من أجل توقع نتائج جيدة؟
 .٣ما هي الرسوط الهامة 

 .٤من  
االختبار الذي لمس قلبك ،ولماذا؟
االختبارات المقتبسة ،ما هو Ó
بںى Ó

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.
قلب متقبل ،متحمس للمعرفة ومتاح لعمل الروح القدس.
 .١من أجل ٍ

الىى لم تنتبه لعمل الروح القدس بها من قبل.
 .٢من أجل ٍ
فهم أوضح للنقاط 

يخترىوا
لىك ©
درسںى 
والم 
 .٣من أجل جميع القساوسةُ ،
وغرىهم من قادة الكنيسة – 

ولىك تكون لديهم الرغبة ىڡ قيادته لحياتهم.
قوة الروح القدس 

شخىص مع هلِلَف – كيف يمكنه أن يعمل ىڡ حياتك من خالل روحه
 .٤من أجل إختبار

القدوس.
١٧
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الفصل 
االول

اليوم
ال

ﺃﻋﻈﻢ ﻋﻄﻴﺔ
ﻣﻦ ﻳﺴﻮﻉ
و ع الر ال
و ا
ر

و

ا

بعض الشهادات الشخصية

العــودة "لمحبتنــا 
االوىل" :كتبت ىل إحدى 

وصديقىى حالياً
االخــوات قائلةً  :نقوم أنا


بدراســة كتاب الـ  ٤٠يوماً للمرة الثالثة ،بالتناوب مع كتاب خطوات نحو نهضة شــخصية.
قبــل أن نكتشــف تلــك المواد الثمينة ،لم يكن إختبــار إيماننا وحياة الصالة الخاصة بنا
كمــا كانــت مــن ذي قبل .كنا نتوق لىك نجــد "محبتنا 
االوىل" مرة أخرى .وقد وجدناها،

نخترى إســتجابة إلهنا المحب للصالة والذي
نشــكر هلِلَف من كل قلوبنا .كم هو رائع أن ©



نصىل من
يُظهــر لنــا كيف يعمل روحه القدوس ىڡ حياتنا 
وىڡ حياة االشــخاص الذين 
أجلهم .م.س.

الكتابںى قائالً ..." :لقد أصبحا
ـخص آخر عن هذين
دخل يســوع إىل حياتنا :كتب شـ ٌ
حياىى .وهــو ما اخترىه أعضاء كثرىين ،وإحدى 
االخوات ىڡ



©
نعمــةً عظيمــة طال انتظارها ىڡ 



االمتياز
كنيســتنا .كان هناك شــيئاً غائباً طوال الوقت ىڡ إختبار إيماننا ،واالن أصبح لدينا Ó

تغيرىنا .وهو اليـزال يعمل فينا ،ويقربنا
أن نختـ ©ـرى كيــف دخل يســوع إىل حياتنا وبدأ ىڡ 
إليــه خطو ًة تلو 
االخرى ".س.ك.
هل سأل التالميذ أنفسهم :كيف استطاع يسوع أن يكون له مثل هذا التأثرى
١٨
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العظيم؟ هل كان 
االمر يتعلق بحياة الصالة الخاصة به؟ هذا ما قد طلبوه منه " يَا َر ُّب،
َ
ىل "...واستجاب يسوع لطلبتهم.
َعل ِّْم َنا أ ْن نُ َص ِّ  َ

إن درس الصالة ىڡ إنجيل )لوقا  (١٣ – ١ :١١ينقسم لثالثة أجزاء :الصالة الربانية ،مثل


وىڡ الذروة ،الطلب المستمر للروح القدس.
الصديق الذي جاء ىڡ منتصف الليل ،




متأخر من الليل،
وقت
المثل )االعداد  ،(٨ – ٥جاء الزوار لبيت أحد االشخاص ىڡ ٍ
وىڡ َ

ٍ
ولم يكن لديه ما يقدمه لهم .وبسبب إحتياجه ،ذهب عىل الفور إىل جاره~ .
ورسح له أنه
خرى .واستمر ىڡ طلبته 
أخرىاً عىل © 
" ل َْي َس ىل َما أُق َِّد ُم ل َُه" وطلب أرغفة © 
الخرى.
حىى  .حصل 

ِ




خرى الحياة .االن يمكنه أن يشاركه مع ضيوفه .نتعلم من هذا
الخرى – ©
واالن أصبح لديه ©
نأىى إىل يسوع أوال لىك يكون لدينا ما نشارك به مع 5

االخرين .عندما نريد
المثل أننا يجب أن 
ً 
أن نمرر 5
لالخرين © 
خرى الحياة ،عاد ًة ما ندرك أنه ليس لدينا ما نقدمه.
وقد ربط يسوع هذا المثل )مشكلة :ليس ىل ما أقدمه( مع طلبة الروح القدس بقوله" :
َوأَنَا أَق ُ
ُول َلك ُُمْ :اسأَلُوا تُ ْعط َْوا) "...لوقا  (٩ :١١وبعد ذلك:

نداء يسوع الخاص :اطلبوا الروح القدس


بشكل قاطع أن نطلب الروح
هناك موضع ىڡ الكتاب المقدس يأمرنا فيه يسوع ٍ
القدس .أنا ال أعرف أي موضع آخر يحثنا فيه يسوع بمحبة أن نأخذ شيئاً ما لقلوبنا .نجد
تلك 5
االيات  ىڡ درس يسوع عن الصالة  ىڡ لوقا  .١١حيث يؤكد لنا يسوع ~
عرس مرات أننا يجب
أن نطلب الروح القدس) .لوقا .(١٣ – ٩ :١١
اسأَ ُلوا تُ ْعط َْوا ،اُ ْط ُل ُبوا تَ ِج ُدواِ ،ا ْق َر ُعوا يُ ْف َت ْح َلك ُْم .ال َ َّن ك َُّل َم ْن يَ ْسأ ُلَ
َ"وأَنَا أَق ُ
ُول َلك ُُمْ :
يَأْ ُخذُ َ ،و َم ْن يَ ْ
ط ُل ُب يَ ِج ُدَ ،و َم ْن يَق َْر ُع يُ ْف َت ُح َل ُه .ف ََم ْن ِم ْنك ُْمَ ،و ُه َو أَ ٌب ،يَ ْسأَ ُلهُ ابْ ُن ُه ُخ © ْ  ًرىا،
الس َمك َِة؟ أَ ْو ِإذَا َسأَ َلهُ بَ ْي َضةً  ،أَف َُي ْع ِط ِيه
أَف َُي ْع ِط ِيه َح َج ًرا؟ أَ ْو َس َمكَةً  ،أَف َُي ْع ِط ِيه َح َّيةً بَ َد َل َّ
5
~
ُون أَ ْن تُ ْعطُوا أَ ْوال َ َدك ُْم َعطَايَا َج ِّي َدةًَ ،فك َْم ِبال َْح ِر ِّي اال ُب
رس ٌار تَ ْع ِرف َ
َعق َْربًا؟ ف َِإ ْن ُك ْن ُت ْم َوأَنْ ُت ْم أَ ْ َ
ين يَ ْسأَ ُلونَهُ ؟"
الر َ
وح ا ْلق ُُد َس ِلل َِّذ َ
ال َِّذي ِم َن َّ
الس َم ِاء ،يُ ْع ِطي ُّ
5


استخدم يسوع ىڡ تلك االيات القليلة فعل "يسأل" ست مرات ]خمس مرات ىڡ اللغة
تںى  
تںى – فعل – ومر  
العربية[ ،ثم استبدل "يسأل" بـ "يطلب" مر  
أخريںى بكلمة "يقرع" –
تعرى عن فعل أيضاً.
وهي كلمة ©
~

أال يُظهر لنا يسوع أنه علينا أن نقوم ٍ 
لىك نمتىل بالروح القدس؟ إن كلمة
بىس ما 



خرىة مستخدمة  ىڡ زمن المضارع المستمر ىڡ اللغة اليونانية .معىى ذلك أنه ال
"يسأل" اال 
يجب علينا أن نطلب مرة واحدة وحسب ،ولكن 
باالحرى أن نستمر  ىڡ الطلب .وبالطبع،
يريد يسوع أن يزيد من رغبتنا  ىڡ الحصول عىل الروح القدس بدعوته الصادقة .إن تلك
١٩
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لحة تُظهر لنا إقتناع يسوع بأننا سوف نفقد شيئاً مهماً ،إذا لم نُلح  ىڡ طلب
الدعوة ُ
الم ّ
إنسكاب الروح القدس .إنه يجذب انتباهنا بوضوح إىل حقيقة إحتياجنا المستمر للروح
القدس .وبهذه الطريقة ،فهو يرغب أن نستقبل بإستمرار بركات الروح القدس الغنية.
نقرأ ىڡ كتاب المعلم 
االعظم" :إن هلِلَف ال يقول :اسألوا مرة واحدة تعطوا .ولكنه

ملل .إن المداولة عىل السؤال تضع
أو
تعب
غرى
من
الصالة
عىل
فثابروا
نسأل.
بأن
يأمرنا

ٍ
ٍ



٧


~

الىى يسألها".
الطالب ىڡ حالة أكرى جدية .وتعطيه رغبة مرىايدة ىڡ الحصول عىل االشياء 

أعطى يسوع بعد ذلك ثالثة أمثلة ،تتحدث عن سلوكاً ال يمكن تخيله ،
حىى من االباء
~
خرىنا أنه من الصعب تصديق أن آبانا السماوي ال يرغب
البرس الخطاة .وأراد بذلك أن يُ ©


واثقںى بأننا سنحصل عىل
ىڡ أن يمنحنا الروح القدس عندما نطلبه .يريدنا يسوع أن نكون 
الروح القدس عندما نطلبه بالطريقة الصحيحة .ومن خالل هذا الوعد ووعو ٌد أخرى،
بااليمان وأن نتيقن بأننا قد حصلنا بالفعل عىل ما نطلبه١) .يوحنا ،١٤ :٥
يمكننا أن نطلب Ó

 (١٥معلومات إضافية ىڡ الفصل الخامس.
توضح لنا تلك الدعوة الخاصة أنه بحسب يسوع ،هناك شيئاً جوهرياً نفتقد إليه عندما
لحة للروح القدس.
ال نطلب الروح القدس
بإلحاح .يجذب يسوع انتباهنا لحاجتنا ُ
الم ّ
ٍ

الىى يمنحها لنا الروح القدس.
نخترى بإستمرار ©
ويريدنا أن ©
الرىكات الغنية 
إن هذا الجزء من تعليم يسوع عن الصالة هو عملية فريدة .إن الروح القدس هو أعظم


المتوجة
الىى تجلب معها كل العطايا االخرى .تلك هي عطية يسوع ّ
عطية من هلِلَف – العطية 
قيمة كهذه ال يمكن
لتالميذه و 
عطية ٍ
التعبرى الخالص عن محبته .أعتقد أنه يمكننا أن ندرك أن ٍ

عرىون عن إحتياجهم الشديد لتلك الهبة
شخص ما .إنما تُعطى فقط الولئك الذين يُ ©
فرضها عىل ٍ
وتقديرهملها.


وسيمنح الولئك الذين
سوف يُمنح الروح القدس الولئك الذين سلموا حياتهم ليسوعُ :
التعبرى عن ذلك التكريس من
تكريس مستمر) .يوحنا  .(٥ – ٤ :١٥ويمكن
يعيشون  ىڡ

ٍ
خالل:
)"إ ْن َع ِط َش أَ َح ٌد" يوحنا .(٣٧ :٧
التشوق هلل ِ

اب" يوحنا .(٣٨ :٧
الثقة ىڡ هلِلَف َ
)"م ْن َآم َن ِ© ىى ،ك ََما ق ََال ال ِْك َت ُ
"وضع حياتك بأكملها تحت ترصف هلِلَف" رومية
التسليم التام كنتيجة للثقة  ىڡ هلِلَف ْ
.(١ :١٢

اتباع هلِلَف ىڡ كل ~ 
ين يُ ِط ُيعونَ ُه" أعمال الرسل .(٣٢ :٥
ىس )" ِلل َِّذ َ
ّ
7
٢٠
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)"إ ِن ا ْع  َ َرى ْف َنا ِب َخطَايَانَا َف ُه َو  ...يَغْ ِف َر َل َنا َخطَايَانَا َويُ َط ِّه َرنَا
أن نعرىف بكل خطية معلومة ِ
ِم ْن ك ُِّل ِإث ٍْم١ ".يوحنا.(٩ :

أن نتخىل عن طرقنا القديمة ،وأن نسلك ىڡ طريق الرب وبحسب مشيئته )"تُوبُوا
َول َْي ْع َت ِم ْد ك ُُّل َو ِاح ٍد ِم ْنك ُْم" أعمال الرسل .(٣٨ :٢

الر ُّب ".مزمور .(١٨ :٦٦
Óاالبتعاد عن 
تدابرى الخطية ِ
)"إ ْن َرا َع ْي ُت ِإث ًْما ِ ىڡ َقل ِ© ْىى ال َ يَ ْس َت ِم ُع ِ  َىل َّ
واال عرىاف بحاجتنا العظمى )"ليس ىل ما أقدمه" لوقا .(٦ :١١
االدراك Ó
Ó
االستمرار  ىڡ طلب الروح القدس )لوقا .(١٣ – ٩ :١١
Ó
أال ترى بوضوح قيمة تلك العطية؟ عندما تفكر  ىڡ كل تلك المتطلبات ،فربما ستجد
بعض النقائص  ىڡ حياتك.

رغبىى  ىڡ الحصول عىل الروح القدس  ىڡ ضوء يوحنا
لقد اعتدت عىل الصالة من أجل 
٨
~
رس ْب".
"ِ ٣٧ :٧إ ْن َع ِط َش أَ َح ٌد َفل ُْيق ِْب ْل ِإ َ  َّىل َويَ ْ َ

يمكننا أن نصىل
قائلںى" :إلهي يسوع ،أوافق عىل كل المتطلبات الالزمة من أجل


الحصول عىل الروح القدس .أصىل أن تتممها جميعاً ىڡّ اليوم ،االن ".إن إلهنا
العظيم موجو ٌد من أجلنا لىك نتمم تلك المتطلبات.

الروح القدس هو مصدر الحياة الهادفة


ُون َل ُه ْم َح َيا ٌة
بحسب يسوع ،ما هو سبب مجيئه إىل هذه االرض؟ لقد قال "أَتَ ْي ُت ِل َتك َ
ُون َل ُه ْم أَف َْض ُل) ".يوحنا .(١٠ :١٠
َو ِل َيك َ


نخترى حيا ًة جديدة مملوء ًة بالروح القدس ىڡ الوقت الحارص ،وأن
يريدنا يسوع أن ©



مختلف تماماً ،بعد مجيئه ثانيةً ىڡ ملكوت هلِلَف االبدي.
عد
ٍ
نستمر ىڡ ذلك ُبب ٍ
كما يوضح لنا أيضاً أن مصدر الحياة الهادفة هو الروح القدسِ ..." :إ ْن َع ِط َش أَ َح ٌد
~
اب ،تَ ْج ِري ِم ْن بَط ِْن ِه أَنْ َه ُار َم ٍاء َح ٍّي .ق ََال هذَ ا
رس ْبَ .م ْن َآم َن ِ© ىى ،ك ََما ق ََال ال ِْك َت ُ
َفل ُْيق ِْب ْل ِإ َ  َّىل َويَ ْ َ
وح) "...يوحنا .(٣٩ – ٣٧ :٧
َع ِن ُّ
الر ِ
حي ،أليست تلك صورة رائعة عن الحياة الهادفة؟.
أنهار ٍ
ماء ٍ
تصىل طالباً الوعود .إن كنت ترغب  ىڡ معرفة المزيد عن ذلك ،اقرأ الفصل الرابع من كتاب خطوات نحو
 8إنه من ُ
المجدي أن 
نهضة شخصية
٢١
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هل منحنا يسوع خالل حياته هنا عىل 
االرض مثاال ً لنتبعه؟

نعلم أن مريم قد حبلت بيسوع من الروح القدس 
)مىى  .(١٨ :١ونعلم أنه ّ
صىل بعد
وح ا ْلق ُُد ُس ِب َه ْي َئ ٍة ِج ْس ِم َّي ٍة ِم ْث ِل َح َم َام ٍة) ".لوقا  (٢٢ :٣وتحت
الر ُ
معموديتهَ " :ونَ َز َل َعل َْي ِه ُّ

تلك الظروف ،هل كان من الالزم والرصوري أن يستقبل يسوع الروح القدس يومياً؟ لماذا
يحثنا عىل أن نطلب الروح القدس بإستمرار؟ تقول إلن هوايت" :ىڡ كل صباح ،كان يتصل
٩
مع أبيه السماوي ،مستقبال ً منه معمودية جديدة من الروح القدس".

حںى
التاىل ىڡ كتاب أعمال الرسل" :إن للخادم المكرس تعزية عجيبة 
نقرأ الترصيح 


يعلم أن 
حىى المسيح نفسه ىڡ أثناء حياته عىل االرض كان كل يوم يطلب من أبيه
١٠

الىى كان يحتاجها"...
إمدادات جديدة من النعمة 
لقد كان يسوع بالفعل مثاال ً لنا  ىڡ ذلك؟ علينا أن نسأل أنفسنا :إن كان يسوع نفسه قد
وىل.
إحتاج Óال
نتعاشة يومية من الروح القدس ،فالبد وأن ذلك أهم 
ٍ
بكثرى بالنسبة لك 
حقاً قد تعلّم بولس الرســول الدرس الذي أعطاه يســوع .ففي رســالته لكنيسة أفسس،

االصحــاح  ١٣ :١بأنهم قد أُخ ُتتموا بالــروح القدس عندما أصبحوا  
مؤمنںى.
يؤكــد بولــس ىڡ Ó



وىڡ  ٣٠ :٤يوصيهم
وىڡ Ó
االصحــاح  ١٧ – ١٦ :٣يُشــجعهم ليكونــوا أقويــاء ىڡ الروح القدس .


ـول
وىڡ Ó
قائالً " :ال َ تُ ْح ِزنُوا ُر َ
االصحاح  ،١٨ :٥يقوم بولس ،كرسـ ٍ
وح هلِلَفِ ا ْلق ُُّد َ
وس ."...
وح ".أو
ختار ،بدعوة شــعب كنيســة أفســس ودعوتنا نحن أيضاً قائال ً "ْ ...ام َت ِل ُئوا ِب ُّ
ُم ٍ
الر ِ
"اجعلوا أنفســكم دائماً وبإســتمرار مملوءين مجدداً بالروح القدس ١١ ".نرى أنه حىى
اخترىنا الــوالدة الثانية ،فالزلنا نحتاج إىل
وإن كنــا قــد حصلنــا عىل الروح القدس عندما ©
ـكل عام .ولذلك فمن المهم من أجل الحياة الروحية والنمو
Ó
االنتعاشــة اليومية بشـ ٍ

للشــخص المســيحي ،بأن يمتىل يومياً من الروح القدس.

يىل عن )أفسس " :(١٨ :٥ما الذي يعنيه أن "تتعمد"
نقرأ ىڡ درس مدرسة السبت ما 
بالروح القدس؟ لقد أوضح يسوع بنفسه ذلك بأن أعطى مرادفاً .إن الشخص "يعتمد"
بالروح القدس )أعمال  (٥ :١عندما "يحل عليه" الروح القدس )عدد  .(٨فالمعمودية معناها
أن ينغمس الشخص بالكامل  ىڡ ~ ٍ 
ىس ما – عاد ًة الماء .ويشتمل ذلك عىل الشخص برمته.
لتأثرى الروح القدس – أن تكون "ممتلئاً" به.
المعمودية بالروح القدس هي Ó
االنخضاع التام 

عترى ذلك اختباراً وحيداً ،وإنما شيئاً متكرراً بإستمرار .كما يوضح بولس الرسول ىڡ أفسس
ال يُ ©

١٢
باالستمرارية".
تعبرىاً يفيد Ó
 ١٨ :٥إذ يستخدم مصطلح "امتلئوا ".باللغة اليونانية ىڡ 
 9إلن ج .هوايت ،عالمات 

نوفمرى ~
الثاىى( ،1895 ،الفقرة 3
االزمنة21 ،
©
)ترسين 
 10إلن ج .هوايت ،أعمال الرسل ) ،(1911ص42 .
Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), S. 101 11
 12درس مدرسة السبت 17 ،يوليو2014 ،
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كلمات يسوع الوداعية والروح القدس


أخرىهم بحلول الروح القدس
ىڡ كلمات يسوع الوداعية ،أظهر لتالميذه سعاد ًة ورجا ًء بأن ©

"لك  ِّ ىى أَق ُ
ُول َلك ُُم ال َْح َّق:
مثرىاً Ó
عليهم ليحل محله .يقول يسوع ىڡ )يوحنا  (٧ :١٦أمراً 
لالهتمام ِ
ِإنَّ ُه َخ  ْ ٌرى َلك ُْم أَ ْن أَنْط َِل َق ،الَنَّ ُه ِإ ْن ل َْم أَنْط َِل ْق ال َ يَأْ ِتيك ُُم ال ُْم َع ِّزيَ ،و ِلك ْن ِإ ْن ذ ََه ْب ُت أُ ْر ِسل ُُه ِإل َْيك ُْم".

حل جديد  
وممرى


عىى ذلك أن الحل
مثرىاً Ó
أخرى يسوع تالميذه شيئاً 
©
لالهتمام " ِإنَّ ُه َخ  ْ ٌرى َلك ُْم أَ ْن أَنْط َِل َق ".يُ 
~
الجديد ،وهو أنه سيكون معنا من خالل روحه القدوس ،هو أكرى إمتيازاً من وجود يسوع
بشخصه .فبهذه الطريقة لن يكون محدوداً ،ولكن 
باالحرى سيكون مع كل شخص ،برصف
الحاىل.
النظر عن مكان وجوده


شخىص من ُمدرسة وأحد طالبها
إختبار



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


~

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

وقت 

وأبهرىى.
شجعىى ذلك
مىص – وقد
ٍ


وجدت ىڡ تذييل الكتاب اال قرىاح التاىل" :أظهرت 
االبحاث 
الرىبوية أنه من المهم قراءة
Ó


~
لىك نفهمها فهماً كامالً".
ات
ر
م
عرس
إىل
ست
من
الحيوية
الموضوعات
إىل
االستماع
أو Ó


جذبت تلك الكلمات التشجيعية إنتباهي" :جربه عىل االقل مرة واحدة وستندهش من
النتائج".

استحوزىى ،وشعرت
أخترى ذلك ،وبالفعل ،عندما قرأت الكتاب للمرة الثالثة،
أردت أن ©


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

قمت بقرأة الكتاب ست مرات ،وكانت النتيجة تستحق العناء.




مىى ،وأن أنظر  ىڡ عيناه
كأنىى أستطيع أن أدرك شعوري عندما يقرىب يسوع 
كان االمر 
المملؤتان بالنقاء ،واللطف والمحبة .ومنذ ذلك الوقت ،لم أرغب  ىڡ أن أبتعد عن تلك
خلصنا.
السعادة ُبم ِ


~
أخترى الرسكة مرة أخرى
عندما أستيقظ ىڡ الصباح ،أتطلع إىل وقت
لىك ©

عبادىى الصباحية 
يساعدىى الروح القدس ىڡ أفكاري خالل النقاشات ،وىڡ

لىك



أصىل 
مع هلِلَف ،وخالل اليوم ،
المثال الذي أعطيه أثناء التدريس والتواصل.

االنتباه نحوي ،وكنت اترصف من هذا المنطلق ،ولكن هلِلَف
كنت  ىڡ
طفولىى أتوق لجذب Ó


منحىى القوة والحكمة للتغلب عىل ذلك.

٢٣
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يساعدىى بالفعل
ممتىل بوجود الخالق .وهو
منذ ذلك الوقت ،أصبح يومي  ىڡ العمل



وقت 5الخر من أجل إنسكاب
أصىل  ىڡ كل
حياىى اليومية.
ُ
صباح ،ومن ٍ
ىڡ كل أمور 
وأصبحت ّ 
ٍ
الروح القدس .إن 
االمر كما لو كنت أقرب إىل السماء ،وتستطيع أن تتذوق بالفعل كيف
سيكون شعورك هناك.



اودتىى فكرة أن تالميذي ىڡ المدرســة يجب أن يشــاركوا
أثناء قر 
اءىى للكتاب ،ر 
أيضاً  ىڡ تلك التجربة .أقوم بتدريس التالميذ من ســن  ١٥ – ١٠ســنة  ىڡ مدرســة "إيليا



يمنحىى الفرص المناســبة.
لىك
االدفنتســتية" ىڡ "فور ©
ارلرىج" – النمســا – وصليت هلل 

بواحدة من أفضل إختبار  اىى مــن حيث كيفية عمل
بوقت قصـ ـرى ،حظيت
ٍ
وبعــد ذلــك ٍ

الــروح القدس  ىڡ قلوب االحداث.

"روفيان" ذو الثالثة Ó
عرس عاماً والروح القدس
واحد .انضــم تلميذاً جديداً
بــدأ Ó
بعام ٍ
االختبــار قبــل أن أقرأ الكتــاب عن الروح القدس ٍ

اك خشــن.
ـام قليلــة ،تحولت واحتنا

وىڡ غضــون أيـ ٍ
الصغرىة إىل حلبة عر ٍ
لمدرســتنا ،


~
باىڡ الطــالب ،وبنيته قوية.
كان الفـ ـىى ىڡ الثالثــة عــرس من عمــره ،وكانت قامته ©
أكرى من 



والىى أعطــت ثمراً رائعاً بدت
اىس  ،
ـىى تعلمناها خالل العام الدر 
الكثـ ـرى مــن االشــياء الـ 
وكأنهــا ~
تتالىس  ىڡ لحظات.

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

 

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


زميىل بالفصل .قمت بلطمه عىل الرغم من أنه كان
فريسة Ó
لالستفزاز ،وبدأت شجاراً مع 


مىى ،عنفته بشدة ،ولم أرغب ىڡ رؤيته ثانيةً .
أضعف 



الماىص .بعد ذلك
أنىى مخطئ واعتذرت له ،تمامـاً كما كنت أفعل ىڡ

أدركــت الحقـاً 

بداخىل .من المدهش أن
وىڡ الشــهور التالية بدأ شــيئاً يدور
تحدث معي ناظر المدرســة .



أمىص وقتاً أطول
ذلــك العمــل كان قــد بدأ للتو عىل الرغم من 
كوىى إبن قســيس .بدأت 
مع يسوع".
اعتقدت أن ذلك الشاب سوف يحتاج إىل إهتماماً خاصاً .كان عىل علم بفشله ،وكان
يندم ويحاول مرة أخرى ،ولكنه لم يحصل عىل نجاح طويل 
االمد بقدرته الخاصة  .ىڡ
البداية ،كان من الصعب أن يمر يوماً واحداً دون أن ٍينخرط ىڡ عراك ،ولكن 
االمر تحسن
 ٍ
بمرور الوقت.

الىى جذبته بالقرب من هلِلَف .وخالل ذلك
وبعد ســتة أشــهر ،اعتقد أن الصالة هي 
ـىل  ىڡ الصباح من أجل القــوة .وأصبحت نوبات غضبه ومعاركه أقل
الوقــت ،كان يُصـ 
تواتراً.
٢٤
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مر أحد ~
عرس شهراً منذ أن جاء لمدرستنا ،ورأينا المزيد من التحسن .ولكن غضبه،
وسبابه وقبضته لم يكونوا دائماً تحت السيطرة.
كان 
االمر طبيعياً :لقد حاول أن ينترص بقوته الخاصة وبحكمته ،وهو ما نجح فيه
أحياناً ،وأخفق أحياناً أخرى .أحرزت صلواتنا بعض التقدم ،ولكن عقليته لم تكن سليمة،
المغرىة لم تكن موجودة.
وقوة الروح القدس  ّ
ما الفائدة عندما يُدرك الشخص ضعفاته ،ويحاول السيطرة عىل غضبه ،ولكنه يفشل


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

أنىى تأثرت 

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

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



نوفمرى ~
درسىى كتاب
الثاىى(،٢٠١٢ ،
مرة أخرى بكلماته الخاصة"  :ىڡ ٢٢
©
)ترسين 
أعطتىى ُم 

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





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


الحںى .منذ ديسبمر )كانون االول(  ،٢٠١٢لم ُيعد هناك أي
الكثرى منذ ذلك 
تغرى 
لقد  ّ

شجار أو عراك – لم أكن أصدق ذلك .أصبح االوالد الذين كان يتعارك معهم كل يوم

منسجمںى جميعاً.
أصدقاءاً له وكانوا


وملرىماً وقد ّ
حل السالم محل طبيعته الجشة.
تغرى بالكامل – فقد أصبح ُمهذباًُ ،
لقد  ّ
يؤكد زمالؤه بالصف أن هلِلَف قد عمل معه .كانت الثمار واضحة كل يوم .ولمجد الرب،

الفىى قرر أن يتعمد  ىڡ شهر يونيو )حزيران(  .٢٠١٣إن لم يكن ذلك عمل
أريد ان أذكر أن 
الروح القدس...؟

أنىى قادرة عــىل التعامل مع أي طفل ،وأن أقــوده للمنطق .يمكن
كنــت أعتقــد 

واالهتمــام والحديــث المكثف أن يُحقق ذلك ،ولكن االمــر لم ينجح عىل
للصـ ©ـرىÓ ،

علمىى أن روحه القــدوس هو ما يجعل
المــدى الطويــل .كان البــد مــن أن يتدخل هلِلَف ويُ 
المســتحيل ممكناً.



الفىى ىڡ السماء ،سوف أدرك حينها عمل هلِلَف ىڡ حياته .عندما
يوماً ما ،عندما يكون هذا 
٢٥
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حكمىى ،وأدركت  
وصلت إىل نهاية 
أنىى غرى قادرة عىل إرشاده ،بدأ الرب عمال ً جذرياً  ىڡ
أخرىاً 

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

لحة لطلب الروح القدس.
صالة :أبانا السماوي ،نشكرك من أجل دعوة يسوع ُ
الم ّ
االخفاقات ¾
الىى مررت بها بسبب إفتقاري للروح القدس .أحتاج
أعتذر عن 


¾
¾
ّ
لمساعدة إلهية لىك يتعظم يسوع ىڡ حياىى .أحتاج لمساعدته ىڡ كل نواحي حياىى.
¾
أشكرك من أجل قدرة الروح القدس عىل تغيرى
صفاىى وجعىل مؤهال ً لملكوت هلِلَف.



إىى أُخضع نفىس بالكامل لك ،بكل ما أملك .أشكرك النك قبلتىى ومنحتىى بركاتك.

ساعدىى لىك أنمو ىڡ معرفة الروح القدس .
أمںى.

٢٦
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ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ |

اليوم ال

دليل التأمالت الشخصية والنقاش

الىى استخدمها يسوع مراراً  ىڡ تعليمه عن الصالة؟
 .١ما هي الكلمة 
)لوقا  – ١٣ – ١ :١١الصالة الربانية ،مثل ،إلتماس؟(




والىى جعلت يسوع يحثنا عىل طلب
 .٢ما هي المشكلة ىڡ المثل عن المثابرة ىڡ الصالة 
الروح القدس؟


لىك نطلب الروح القدس؟ ما الذي يمكننا أن
 .٣ما الذي يُبهرك بشدة ىڡ دعوة يسوع لنا 
نتعلمه من مثاله؟

 .٤كيف يُمكننا أن نُظهر تكريسنا هلل  ىڡ حياتنا اليومية؟

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.
لىك نحصل عليه.
 .١من أجل أن نُدرك إحتياجنا لطلب الروح القدس Ó
بااليمان 
لىك نذهب بإستمرار إىل النبع الحي.
 .٢من أجل "العطش" ،
صورة أوضح عن يسوع ،والتعلم منه – كيف نحافظ عىل اتصالنا عن قرب
 .٣من أجل
ٍ
مع 5
االب السماوي.
٢٧
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الثاىى
الفصل 

اليوم
ال ل

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻮﺭ
ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ؟
وا

ال

ر ال

لماذا يوجد افتقار للروح القدس؟


ون َول َْس ُت ْم
ون .تَ ْطل ُُب َ
ُون ،الَنَّك ُْم ال َ تَ ْطل ُُب َ
إن إجابة الكتاب المقدس هي ..." :ل َْس ُت ْم تَ ْم َت ِلك َ

~
ىك تُ ْن ِفقُوا
ون ،الَنَّك ُْم تَ ْطل ُُب َ
تَأْ ُخذُ َ
ون َر ِديًّا )بحسب العقل البرسي الخاطئ ،رومية ِ (٧ – ٥ :٨ل َ  ْ
ِ  ىڡ لَذَّ ا ِتك ُْم) ".يعقوب .(٣ ،٢ :٤
لىك نطلُب الروح القدس )لوقا  .(١٣ – ٩ :١١نعلم أن
الرب يسوع يدعونا
ٍ
بمحبة وبإرص ٍار 

علينا القيام بذلك بإستمرار .سوف نُلقي نظرة أعمق عىل هذا الموضوع ىڡ الفصل الثالث.
"وهم يتحدثون عن المسيح والروح القدس ،ومع ذلك ال يجنون فائدةً .إنهم ال
١٣
االلهية وإرشادها وسيادتها".
يُسلمون نفوسهم لقيادة القوى Ó
~

قيم للغاية .تقول إلن
ىس ٌ
صىل من أجل نهضة روحية لبعض الوقت .إنه ٌ
لقد كنا نُ 
١٤
هوايت" :إن معمودية الروح القدس هي ما تحتاج إليه الكنائس اليوم" ".لماذا ال نجوع
ونعطش من أجل عطية الروح ،ىڡ  
حںى أن هذا هوالسبيل الوحيد الذي يمكننا أن ننال

١٥
ونصىل من أجله ،ونعظ حوله؟"
القوة من خالله ؟ لماذا ال نتحدث عنه،

13
14
15
٢٨
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صىل فقط ،ولكن
من الجيد أن ُ
نص ّ ىل من أجل نهضة روحية ،ولكننا ال يجب أن نُ ّ 

باالحرى ،كما يقول "مارك فينىل" إنه "يتطلب وضع عوامل النهضة الروحية الكتابية ىڡ
حرى
 

التنفيذ ١٦".هل  
بإمكاىى دعوتكم Óالتخاذ الخطوات الالزمة Óالختبار النهضة الشخصية؟ سوف
الكثرىين إىل حياة هادفة ،مملوءة بالقوة.
يقود ذلك 
 ىڡ البداية ،دعونا نفحص المشكلة .يجب أن نقوم بذلك بدقة ،وإال ،فسيكون هناك
التغيرى ليس مهماً أو رصورياً .بعد ذلك ،سوف نُلقي نظرة عىل الحلول
نعترى

خطر أن ©




وىڡ النهاية سرىى كيف يمكننا أن
الكثرى من ©
والىى ستجلب لنا 
الرىكات ،
الىى يقدمها لنا هلِلَف ،

نخترىه.
نطبق ذلك وأن ©




الماىص أو نقوم به االن هو
يعىى أن كل ما قمنا به ىڡ

إن إفتقارنا للروح القدس ال 
والرىامج الجيدة .وبالفعل ،قد بارك
الكثرى من الخطط ©
بال هدف .كان واليزال هناك 
الرب مجهوداتنا ~
يتغرى الوضع
البرسية .ولكن كم من الممكن أن تكون النتائج أعظم وأن 

كبرى ،إذا استطعنا أن نحيا حقاً عن قرب من الروح القدس؟ إن هلِلَف وحده
لالفضل بشكل 
يعلم ذلك.




ستسرى االمور ىڡ هذا االتجاه أوتذهب ىڡ ذلك االتجاه ىڡ المستقبل كما
ربما كانت



كر ٍس
يوضح "هرىي ت © .
بالكاىى" قائالً" :يستطيع )هلِلَف( أن يصنع ىڡ ستة أشهر مع ٍ
شعب ُم ّ
١٧
له ،ما نعجز نحن عن صنعه بدونه  ىڡ ستون عاماً".
وبالتاىل يكون
إن المسألة تتعلق بإتباعنا الطريق الصحيح عىل الفور تحت قيادة هلِلَف،


نمتىل من الروح القدس.
بكثرى .هذا هو الحال عندما
تأثرىاً )كفاءة( أعظم 
لنا 
مثال :قام أحدهم بالوعظ .وعندما انتهى – ربما لم يقبل أحد رسالته ،أو ِقبلها
الكثرى من 
الكثرىين ،أو قبلها كل 
الحارصين أو
الحارصين .فإن ِقبل الرسالة 
البعض،أو 
ْ


ىس يمنحه الروح
جميعهم ووضعوها ىڡ 
تأثرى عظيم .وهو ~  ٌ
حرى التنفيذ ،فإن لذلك  ٌ
القدس.

ثالث مجموعات من Ó
البرس وعالقتهم الشخصية باهلل


فصل كلمة هلِلَف  
بںى ثالث فرق من ~
وىڡ
تُ ِ
البرس فيما يتعلق بعالقتهم الشخصية مع هلِلَف .

درجات مختلفة ،بحسب تدريب االباء ،والشخصية ،والتدريب
الفرق ،توجد
ٍ
كل من تلك ِ

االختالفات ،يوجد
الذاىى ،والسن ،والثقافة ،والتعليم ،إلخ .ولكن ،بالرغم من كل هذه Ó

ثالثة مواقف رئيسية تجاه هلِلَف.
16
17

فينىل ,Revive Us Again ،ص25 .
مارك 
) Henry T. Blackaby, Den Willen Gottes erkennen und tunإختبار هلِلَف :معرفة وعمل مشيئة هلِلَف() ،كاسيل  ،(2002جزء 31
٢٩

11/24/20 2:59 PM

SPR Body AR.indd 29

االطالق – يدعو الكتاب المقدس هذا النوع من ~
باالنسان
البرسÓ ،
ال عالقة عىل Ó
الطبيعي ،أو العالمي.
مملوء ،عالقة حقيقية – يدعو الكتاب المقدس هذا النوع من ~
البرس ،روحياً ،أو
مملوء من الروح.
عالقة منقسمة ،غرى صادقة – يدعو الكتاب المقدس هذا النوع من ~
إنسان
البرس
ٌ
بحسب الجسد ،جسدي.

عرى عن التقييم  ىڡ
إن المصطلحات "طبيعي" و "روحي" و "جسدي" ىڡ كلمة هلِلَف ال تُ ©
االنسان باهلل.
هذه الحالة .وإنما تصف فقط عالقة Ó
نجد وصفاً الولئك الفرق الثالث  ىڡ )١كورنثوس  (١٦ – ١٤ :٢و )١كورنثوس .(٤ – ١ :٣

االنسان الطبيعي .فهو يعيش  ىڡ العالم.
واالن ،نريد أن نتطرق بإختصار لموضوع Ó

االفريقںى المتواجدين  ىڡ الكنيسة سوف ندرك أين تكمن
بمجرد أن نُلقي نظرة رسيعة عىل
والىس 

المشكلة ~ .
الفريقںى أنتمي .سيساعد ذلك الفحص
االهم هو أن أدرك إىل ٍأي من

5
عىل تشخيصنا ذاتياً .علينا أن نُلقي نظرة عىل حياتنا وليس حياة االخرين.

لفريق أو أخر؟ ما الذ يحدد إىل أي فريق أنتمي االن؟ سوف نرى
االنضمام
ما هي معايرى 
ٍ
ذلك  ىڡ الفرق الثالثة بأكملها .يتعلق Óاالنضمام لكل فريق بعالقة الشخص بالروح القدس.

الشخص الطبيعي

وح هلِلَفِ الَنَّ ُه ِع ْن َد ُه َج َهالَةٌ َ ،وال َ يَق ِْد ُر أَ ْن يَ ْع ِرف َُه الَنَّ ُه ِإنَّ َما
َ"و ِلك َّن ِÓ
االنْ َس َ
ان الط َِّب ِيع َّي ال َ يَق َْب ُل َما ِل ُر ِ
وح ًّيا١) ".كورنثوس (١٤ :٢
يُ ْحك َُم ِف ِيه ُر ِ

لالنسان الطبيعي أية عالقة مع الروح القدس .فهو يعيش ىڡ العالم ،وال يسأل
ليس Ó
االطالق ،أو نادراً ما يقوم بذلك.
عن هلِلَف عىل Ó

واالنسان الجسدي كالهما  ىڡ الكنيسة
االنسان الروحي 



الفريقںى بصفة خاصة  ىڡ )١كورنثوس  (٣ ،٢وكذلك  ىڡ )رومية (٧ – ١ :٨
نجد هذين


االنضمام الحد هذين الفريقںى هو العالقة
و)غالطية  .(٦ ، ٤البد أن نتذكر أن معيار 

لالتصال
أقر بأن الروح القدس هو سبيلنا الوحيد Ó
مع الروح القدس .وذلك الن هلِلَف قد ّ
مع السماء) .مشتهى 
مفتوحا
االجيال ،ص ،٣٠٨ .مىى " (٣٢ :١٢و لكن يجب أن يكون قلبه
ً
١٨
فالرىكة ال تأتيه".
لتأثرى الروح القدس و إال ©

18
٣٠
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عضو الكنيسة الروحي


~
ىس ٍءَ ،و ُه َو ال َ يُ ْحك َُم ِف ِيه
الر ِ
دعونا نقرأ )١كورنثوس َ " :(١٦ – ١٥ :٢وأَ َّما ُّ
وح ُّي ف ََي ْحك ُُم ِ ىڡ ك ُِّل َ  ْ

يح".
ِم ْن أَ َحد الَنَّ ُه َم ْن َع َر َف ِفكْ َر َّ
الر ِّب ف َُي َعل َِّم ُه؟ )إشعياء َ (١٣ :٤٠وأَ َّما نَ ْح  ُن َف َل َنا ِفكْ ُر ال َْم ِس ِ
إن الشخص الروحي هو المسيحي الحقيقي .ويُد َعى "روحياً" النه مملو ٌء من الروح
معيار الزم لتقييم الشخص الروحي.
القدس .هنا أيضاً ،العالقة مع الروح القدس هي
ٌ

لديه عالقة جيدة ومتنامية مع الروح القدس .يسوع موجو ٌد ىڡ "مركز حياته" ،ونقول أحياناً

كرس نفسه بالتمام ليسوع،
أن يسوع يملك ىڡ قلوبنا .إن الشخص الروحي هو الذي ّ
وكقاعدة عامة ،يُثبت ذلك يومياً بتسليم حياته وكل ما يملك ليسوع  ىڡ كل صباح  .ىڡ


وىڡ مثال ~
العرسة العذارى،
الرسالة إىل كنيسة
الالودكيںى ،يُدعى هذا المسيحي "حاراً" 

ويخترى الحياة
يُد َعى "حكيماً" .وهناك المزيد عنه ىڡ )رومية  (١٧ – ١ :٨و )غالطية .(٥
©

ىك تَ ْم َت ِل ُئوا ِإ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفِ".
"االفضل" )يوحنا  (١٠ :١٠أو كما يصفها بولس الرسولِ ... " :ل َ  ْ
كولوىس .(٩ :٢
)أفسس ،١٩ :٣


عضو الكنيسة الجسدي


لوقت طويل ،وال يزال
يمكن أن يكون الشخص عضواً ىڡ الكنيسة منذ فرىة 
قصرىة ،أو ٍ
مسيحي جسدي .إن كنت مندهشاً Óالكتشافك للتو أنك مسيحياً جسدياً ،فال تحزن لذلك،

تخترى فرحاً
لتغيرى الوضع عىل الفور .سوف ©
بل عىل العكس ،كن فرحاً ،الن لديك الفرصة 


الجسديںى غرى
المسيحيںى
واثق أن معظم
عظيماً من خالل الحياة مع الروح القدس .أنا ٌ


ُم  
دركںى لتلك الحقيقة ،ويتوقون Óالختبار أعمق  ىڡ إيمانهم .وجهلهم ىڡ معظم االحيان
ليس بسبب خطأهم.


تخترى سعادة عظيمة ىڡ حياتك مع المسيح ىڡ قلبك من خالل الروح القدس
تأكد :سوف ©
تخترى خطوة
)يسوع  ىڡ يوحنا َ " :١١ :١٥ويُك َْم َل ف ََر ُحك ُْم (".وعن طريق هذا
التغيرى ،سوف ©

بخطوة الحياة 
االفضل )يسوع  ىڡ يوحنا  – ١٠ :١٠المزيد عن ذلك الحقاً( وسيكون لديك
رجاءاً ثابتاً للحياة 
االبدية.
صالة :آبانا السماوي ،من فضلك ضع ىڡّ الرغبة لىك أسأل نفىس هذا السؤال .إن
فساعدىى أن أدرك ذلك 


كنت مسيحياً جسدياً
اجعلىى مستعداً الن أرغب
االن.



لحياة مسيحية سعيدة – .للحياة االفضل الىى¾
ىڡ كل ما تريده .من فضلك ُقدىى ٍ

قلىى .أشكرك من أجل استجابتك
وعدت بها وللحياة االبدية .من فضلك جدد ç
¾
لصالىى .
أمںى.
٣١
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لنقرأ ما يقوله بولس الرسول لعضو الكنيسة الجسدي  ىڡ )١كورنثوس َ " ،(٤ – ١ :٣وأَنَا
يحَ ،سق َْي ُتك ُْم
ںى َكأَ ْطفَال ِ  ىڡ ال َْم ِس
أَيُّ َها ِÓ
ںى ،بَ ْل ك ََج َس ِديِّ   َ
وح ِّي   َ
اال ْخ َو ُة ل َْم أَ ْس َت ِط ْع أَ ْن أُ َكل َِّمك ُْم ك َُر ِ
ِ

5

ون ،الَنَّك ُْم
ون ،بَ ِل اال َن أَيْ ًضا ال َ تَ ْس َت ِط ُيع َ
ل ََب ًنا ال َ ط ََع ًاما ،الَنَّك ُْم ل َْم تَكُونُوا بَ ْع ُد تَ ْس َت ِط ُيع َ

ُون ِب َح َس ِب
ون .ف َِإنَّ ُه ِإ ْذ ِفيك ُْم َح َس ٌد َو ِخ َص ٌام َوانْ ِشق ٌ
ںى َوتَ ْس ُلك َ
بَ ْع ُد َج َس ِديُّ َ
َاق ،أَل َْس ُت ْم َج َس ِديِّ  َ




~
ںى؟"
ُّوس« أَ َفل َْس ُت ْم َج َس ِديِّ  َ
رس؟ الَنَّ ُه َم َىى ق ََال َو ِاح ٌد» :أَنَا ِل ُبول َُس« َو َآخ ُر» :أَنَا الَبُل َ
ال َْب َ ِ
االنضمام لهذا االفريق هو العالقة
هل يمكنك أن ترى هنا بوضوح أن معيار Ó
5

جسديںى
الشخصية مع الروح القدس؟ ذكر بولس الرسول ىڡ تلك االيات القليلة كونهم


يعىى :أن هذا الشخص يعيش بقوة
أربع مرات .ما الذي يعنيه مصطلح "جسدي"؟ إنه 


عىى
العاديتںى اللتان يمتلكهما كل
الجسد ،أي القوة والقدرة
إنسانÓ .
ٍ
باالضافة إىل ذلك ،يُ 

الكاىڡ من الروح القدس.
أن الشخص غرى مملوء ،أو غرى مملوء بالقدر 
يعتقد البعض أن هذا الفريق يضم فقط 
االشخاص الذين يعيشون حياة خطية
صارخة .ولكن ذلك هو إحدى درجات هذا الفريق .أود أن أؤكد ثانيةً عىل أنه يوجد
كثرىة  ىڡ الفريق الواحد.
إختالفات 


خاطب بولس الرسول االشخاص
اال ْخ َوةُ" .وهو ما يُظهر
الجسديںى داعياً إياهم بـ " ِÓ

ںى" .مما يعىى
وح ِّي  َ
أنه يتعامل مع أعضاء كنيسة .لم يستطع بولس أن يتحدث معهم " ك َُر ِ


الكاىڡ من الروح القدس .كان البد أن
أنهم لم يكونوا مملوءين ،أو غرى مملوءين بالقدر 



االيمان كما
يخترىوا نمواً ىڡ Ó
عىى ذلك أنهم لم ©
يح" ويُ 
يتحدث إليهم " َكأَ ْطفَال ِ ىڡ ال َْم ِس ِ
ينبغي .يمكن أن يكون لدى الشخص معرفة هائلة بالكتاب المقدس ،ومع ذلك ال ينمو
روحياً .فالنمو الروحي يتعلق بتكريسنا الكامل ليسوع وبحياة مستمرة مع الروح القدس.
الجسديںى بعدم الرضا ،وخيبة 


االمل ،وإنعدام
المسيحيںى
الكثرىين من
يشعر 

ضغط شديد ىڡ حياتهم الروحية.
الفائدة ،أو يكونوا دائماً تحت
ٍ
5
بعض 

الجسديںى االخرين قد تعودوا عىل ذلك الحال ،ويشعرون بالرضا عىل
االعضاء
نغرى ذلك".
وضعهم هذا .ربما يقولون" :نحن مجرد خطاة ،ال يمكننا أن 

والبعض 5



متحمسںى .سعداء النهم يعرفون
الجسديںى ربما يكونوا
المسيحيںى
االخر من

الجسديںى نُشطا ٌء جداً ،

حىى
حقائق الكتاب المقدس .يمكن أن يكون أعضاء الكنيسة


أنه يمكنهم أن يتقلدوا بعض المناصب القيادية  ىڡ الكنيسة المحلية ،أو حىى ىڡ إدارة
بالكثرى  ىڡ عمل الرب.
الكنيسة .وربما يقوموا 

ُون ِ ىل ِ ىڡ ذ ِلكَ ال َْي ْو ِم :يَا َر ُّب ،يَا َر ُّب! أَل َْي َس
ون َس َيقُول َ
مىى  ٢٣ – ٢٢ :٧يقول" :ك َِث  ُرى َ
رص ُح َل ُه ْم:
ِب ْاس ِمكَ تَ َن َّبأْنَاَ ،و ِب ْاس ِمكَ أَ ْخ َر ْج َنا َش َي ِاط   َ
ںىَ ،و ِب ْاس ِمكَ َص َن ْع َنا ق َُّو ٍات ك َِث  َرىةً؟ ف َِحي َن ِئ ٍذ أُ َ ِّ
االث ِْم!"
ِإ  ِّىى ل َْم أَ ْع ِر ْفك ُْم َقطُّ! اذ َْه ُبوا َع  ِّ ىى يَا ف َِاع ِ ىل ِÓ
تكمن المشكلة؟ يقول يسوع بأنه ال يعرفهم .لم تكن لهم عالقة حقيقية مع
أين ُ
٣٢
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كر ُسوا للمسيح أبداً ،أو أن تكريسهم
المسيح ،وإنما مجرد معرفة سطحية .إما أنهم لم يُ ّ
لم يكن كامالً .لم يعش يسوع  ىڡ قلوبهم من خالل الروح القدس .وهكذا لم تكن لهم
عالقة شخصية مع المسيح" .وهكذا يمكن أن يكون هناك ارتباط ظاهري بالمسيح ١٩"...
مىى
ال يكون المسيح بداخلنا؟ قرأت بعض الكلمات الهامة عن ذلك .وقبل أن أشارككم بها،
االشياء التالية إذا 
أريد أن أذكر أنه يمكننا أن نتحرر من 
إمتالت حياتنا من الروح القدس:
"إن الــروح المضاد لروح المســيح قد ينكره مهمــا يكن 
إعرىافه .وقد ينكر الناس
المســيح بالطعن ىڡ حق 5
االخرين وبكالم الجهالة والكذب والقســاوة .وقد ينكرونه

برفــض حمــل أعباء الحياة وانتهاج طريق الملذات 5
االثمة .وقد ينكرونه بمشــاكلة أهل
وباالرصار عىل أفكارهم الخاصة  
وبرىكية أنفســهم
العالــم وبترصفهــم
الخاىل من العطف Ó


واحتضان الشــكوك والبحث عن المتاعب والســلوك ىڡ الظلمة .بكل هذه الوســائل
٢٠
يعلنون أن المســيح ليس فيهم".


الفصلںى الثالث
يتغرى رسيعاً بنعمة هلِلَف .سنتطرق إىل ذلك مرة أخرى ىڡ

يمكن لذلك أن 
والخامس.

عترى إخضاع حياتنا هلل وتكريس أنفُسنا له أمرين  
هامںى؟
لماذا يُ æ
َ

يحةً َح َّيةً
تقول كلمة هلِلَف " َفأَ ْطل ُُب ِإل َْيك ُْم أَيُّ َها ِÓ
اال ْخ َو ُة ِب َرأْف َِة هلِلَفِ أَ ْن تُق َِّد ُموا أَ ْج َسا َدك ُْم ذ َِب َ
ُمق ََّد َسةً َم ْر ِض َّيةً ِع ْن َد هلِلَفِِ ،ع َبا َدتَك ُُم ال َْعق ِْل َّيةَ ) ".رومية .(١ :١٢
"غرى أن هلِلَف تعاىل يريد شفاءنا ويرغب  ىڡ تحريرنا ]من طغيان النفس ومن عبودية



٢١
تغيرىاً شامال ً ىڡ صفاتنا وتجديداً كامال ً ىڡ طبيعتنا" إن النفس
الخطية[ .أمران يستوجبان 

واالستياء ،إلخ .هلِلَف يرغب ىڡ تحريرنا من كل هذه
واالنزعاجÓ ،
والغرىةÓ ،
تدعو للسخط ،

االمور.
"داعياً إيانا أن نبادر بتسليم أنفسنا له لىك يعمل فينا إرادته ويتمم فينا مشيئته 
فاالمر


٢٢

مفوض لنا أن نختار  
وبںى التمتع بحرية مجد أوالد هلِلَف".
بںى بقاءنا ىڡ عبودية الخطية ،
ّ


إن هلِلَف يستجيب لتكريسنا اال ّو ىل بالوالدة الجديدة )يوحنا  .(٢١ – ١ :٣ثم يتعلق االمر
باالستمرار  ىڡ تكريس أنفسنا له )يوحنا  .(١٧ – ١ :١٥وسوف نتعمق  ىڡ الحديث
بعد ذلك Ó
عن ذلك  ىڡ الجزء الثالث.
يتحدث "موريس فندن" عن تكريس حياتنا هلل قائالً" :ال يوجد ~ 
ىس اسمه التسليم
19
20
21
22


إلن هوايت ،مشتهى االجيال ،(1898) ،ص666 .

إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،(1898) ،ص346 ،345 .
إلن ج .هوايت ،طريق الحياة ) ،(1892ص37 .
إلن ج .هوايت ،طريق الحياة ،(1892) ،ص38 .
٣٣
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الجزىى .إن إحتمال كون المرء مكرساً جزئياً ال يتخطى إحتمال أن تكون المرأة ُحبىل جزئياً.

٢٣
فإما أن تكون مكرساً أو غرى مكرس .ال يوجد ٌ
حل وسط".

عاملںى مع المسيح،
تقول إلن هوايت عن التكريس اليومي "فالذين يريدون أن يكونوا 
والذين يقولون :يا رب أنا وكل ما أملك لك ،هم وحدهم الذين سي 
عرىف بهم عىل أنهم
ُ
٢٤
أبناء وبنات هلِلَف".

)يشرى مثل
وهكذا ،يمكن للشخص أن يكون ىڡ الكنيسة وهو هالك .يا لها من مأساة 
~
العرسة العذارى والرسالة إىل كنيسة الودكية إىل ذلك أيضاً(

لماذا من الصعب تعريف المسيحية الجسدية؟

حيث أن حياة الفرد الجسدية مملوءة بالـ "دين" ،فإنه يجهل  ىڡ أغلب الوقت افتقاره ~ 
لىس
ومخلصة مع هلِلَف .لو لم نسمح للمسيح بأن يقود حياتنا بأكملها ،فإنه
هام :عالقة وثيقة
ّ

فإىى سوف أتقيأك من فمي.
سيقف أمام الباب ويقرع )رؤيا  (٢٠ :٣قائالً :إن لم 
يتغرى ذلك 
شىى آخر يعلب دوراً .يمكننا من خالل 

والمبىى عىل
االساس العقائدي السليم،
هناك   ٌ


منفتحںى
)وىڡ نفس الوقت ،علينا أن نكون

الكتاب المقدس ،أن يكون لنا إيمان قوي 
 
الكثرى
اليقںى ىڡ أننا نؤمن بالحق ،مما يجعلنا فخورين بذلك .لدينا 
للمزيد من النور (.لدينا 

من المعلومات الجيدة ،نقول االشياء الصحيحة .ولذلك من الصعب جداً تعريف المشكلة
يعترى ذلك أمراً هاماً إن كنت عشت من قبل مع الروح القدس؟ إن كانت
الجسدية .أال ©


يمكنىى عىل االقل أن أالحظ الفرق؟
االجابة ال ،فهل
Ó



كتب أحد القساوسة" :تلقيت للتو مكالمة من إحدى االخوات المشاركات ىڡ صالة
االربعون يوماً) .المزيد من التفاصيل عن صالة 

االربعون يوماً  ىڡ الفصل الخامس(
تغرىت .كانت تتسائل طوال الوقت ،ما هو  é
الىس المفقود ىڡ حياتها
قالت أن حياتها قد  ّ


االستماع
االجابة – إنه الروح القدس .أتمىى لو كنت تستطيع Ó
الروحية ،واالن عرفت 
Óالختبارها .قالت أنها الحظت الول مرة  ىڡ حياتها أن لها عالقة مع هلِلَف ...كما الحظ آخرون
من حولها
التغيرى الذي طرأ عىل حياتها ٢٥".نرى أن الشخص يمكنه أن يالحظ أن هناك


~
شيئاً مفقوداً ،دون أن يُدرك ما هو هذا 
الكثرىين لهم الرغبة ىڡ الحصول عىل
الىس .
المزيد ،ولكنهم ال يعلمون إىل ما ،أو كيف يحصلون عليه.

باالمتنان الن )١كورنثوس  (٤ – ١ :٣يستخدم مصطلح " بَ ْع ُد" ثالث مرات "الَنَّك ُْم
أشعر Ó
23
24
25
٣٤
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„

ﻓﺄﻃﻠﺐ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺑﺮﺃﻓﺔ ﺍﻪﻠﻟ ﺃﻥ
ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺃﺟﺴﺎﺩﻛﻢ ﺫﺑﻴﺤﺔ ﺣﻴﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ
ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻪﻠﻟ ،ﻋﺒﺎﺩﺗﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

“

االنسان الجسدي يمكن أن يتحول إىل إنسان روحي .ليس
ون" مما يوضح أن Ó
بَ ْع ُد َج َس ِديُّ َ

أحداً مضطراً إىل أن يبقى جسدياً .حيثما قرر الشخص أن يُخصص وقتاً لالمور المتعلقة
بااليمان ،فسيكون لديه فرصة جيدة Óالدراك المشكلة وحلها .سوف نتحدث الحقاً عن كيف
Ó
يمكنك أن تصبح إنساناً روحياً.
ٌ
واالنشقاق .كما يقول الكتاب المقدس:
االنتباه له ،وهو الحسد Ó
عامل آخر البد من Ó
َاق١) ".كورنثوس  (٣ :٣وهو ما يثبت لبولس الرسول أن
"ف َِإنَّ ُه ِإ ْذ ِفيك ُْم َح َس ٌد َو ِخ َص ٌام َوانْ ِشق ٌ

الجسديںى ال يعيشون بروح هلِلَف ،وإنما يترصفون بحسب الجسد – مثلهم
أعضاء الكنيسة




~
متخفيںى ىڡ زي
الطبيعيںى،
مثل غرىهم من البرس .يمكنهم أن يترصفوا تماماً مثل االناس



أساىس من أعضاء الكنيسة ذوي
عىى ذلك أن التوتر  ىڡ الكنيسة ينبع بشكل

الدين .هل يُ 

العقل الجسدي؟ )أنظر لرسالة يهوذا ،عدد  ،(١٩ىڡ أيام يسوع ،ألم يتنافس الفريسيون
يعىى أنه 

حىى  ىڡ ذلك الوقت ،كان هناك توتراً
والصدوقيون مع بعضهم البعض؟ مما 


الفريقںى مدققاً ،ىڡ  

والليرى  

حںى كان الفريق
/المتحرصين .كان أحد
اليںى
بںى المتشددين ©


5
التفسرى والفهم
االخر يفرس االشياء بطريقة متحررة .ولكن ٍكل منهما كان يعتقد أن لديه

جسديںى ،


بمعىى :أنهم
الفريقںى
الصحيح للكتب المقدسة .ولكن يسوع أظهر لنا أن كال
لم يكونوا مملوءين من الروح القدس .يمكن لنفس ~

الىس أن يحدث اليوم – المسيحيون
المتشددون يمكنهم أن يكونوا أيضاً مسيحيون جسديون.

الليرىالية /المتحررة".
مع االسف ،ينظر الناس اليوم من خالل عدسات "التشدد أو ©
االمتياز هو أن المراقب يخرج منترصاً .ومع ذلك ،فبحسب تصنيف الكتاب المقدس
Ó
لىك نقوم بجرداً روحياً .علينا أن نقوم
Ó
لالنسان بحسب "الجسد أو الروح" فإننا مدعوون 

ان
بذلك لصالحنا .فكر فيما يقوله لنا هلِلَف ىڡ )غالطية  " .(٨ ،٧ :٦ف َِإ َّن ال َِّذي يَ ْز َر ُع ُه ِÓ
االنْ َس ُ

وح ف َِم َن
ِإيَّا ُه يَ ْح ُص ُد أَيْ ًضا .ال َ َّن َم ْن يَ ْز َر ُع ِل َج َس ِد ِه ف َِم َن ال َْج َس ِد يَ ْح ُص ُد ف ََسا ًداَ ،و َم ْن يَ ْز َر ُع ِل ُّلر ِ
وح يَ ْح ُص ُد َح َيا ًة أَبَ ِديَّةً ".
ُّ
الر ِ
االنسان الجسدي يريد أن يتبع يسوع وأن ينال رضاءه ،ولكنه لم يسلم حياته بالكامل
Ó


بطريقة ما) .غالطية :٣
الماىص ،فإنه قد إرتد عن ذلك
ليسوع ،وإن كان قد فعل ذلك ىڡ
ٍ



يعىى أنه ،ربما ىڡ عقله الباطن يود أن يعيش بحسب مشيئة هلِلَف
 ،٣رؤيا  (٥ – ٤ :٢مما 

٣٥
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و بحسب مشيئته الشخصية  ىڡ نفس الوقت .ولكن ذلك ليس ممكناً .فهو يحمل حياته
 ىڡ يديه .كما يقول المثل "هناك روحان يتصارعان بداخله" هل يمكن أن يُرسل هلِلَف الروح


ون
ون ،الَنَّك ُْم تَ ْطل ُُب َ
ون َول َْس ُت ْم تَأْ ُخذُ َ
القدس ىڡ هذه الحالة؟ يجيبنا )يعقوب  " (٣ :٤تَ ْطل ُُب َ
َر ِديًّا ".لقد استنتجت أن 
االستجابة
معىى ذلك هو الطلب بالطبيعة الجسدية .أال تساعد Ó
عىل طلب كهذا ىڡ إشباع 
وبالتاىل ،يعيش عضو الكنيسة هذا من خالل قوته
االنانية؟

ٍ

البرسية العادية .ويدعى ىڡ )رؤيا " (١٦ :٣فَاتر" 

~
"ج ِاه ٌل".
(٢٥
)مىى
وىڡ
وقدراته
َ
ٌِ 


لماذا يدعو يسوع عضو الكنيسة الجسدي "فاتراً"؟


لالجابة عىل هذا السؤال،
المسيحيںى إىل
الكثرى من
إختبار مع الروح القدس؟ Ó
لماذا يفتقر 
ٍ


المؤمنںى ىڡ كنيسة الودكية
علينا أن نُلقي نظرة عىل ظاهرة كنيسة الودكية .لماذا دعا يسوع

بالفاترين؟ لقد أعطانا ~
َ
مؤرساً واضحاً" :ه َنذَ ا َو ِاق ٌف َع َىل ال َْب ِاب َوأق َْر ُع) ".رؤيا  (٢٠ :٣لم يكن


المؤمنںى ،بل باالحرى كان خارجها .كان يسوع واقفاً أمام الباب.
يسوع هو محور حياة


لماذا لم يدخل؟ النه لم يُدع للدخول .ال يفرض يسوع نفسه إىل داخل حياتنا النه يحرىم
إرادتنا الحرة وقراراتنا.
لماذا يرىك المؤمنون يسوع بالخارج أمام الباب؟ هناك أسباب مختلفة لذلك .البعض

العقالىى والتعليمي  ىڡ حياتهم الروحية .مثل "نيقوديموس"
يتمسكون فقط بالجانب


الفريىس ،ال يفهمون المغزى الحقيقي للحياة المسيحية) .قارن مع مىى (٢٤ – ١٦ :١٩


تغيرى الحياة )قارن مع مىى (٢٥ – ٢٤ :١٦
إن اتباع يسوع يتطلب نكران الذات والرغبة ىڡ 
االهمال ،ووقت
والتسليم الكامل هلل )رومية  .(١ :١٢ترك يسوع بالخارج يمكن أن ينجم عن Ó
كاف  ىڡ ~
الرسكة الشخصية مع يسوع.
غرى ٍ

َ
أكرر :إن سبب حالة الفتور ىڡ )رؤيا  (٢٠ :٣هي "ه َنذَ ا َو ِاق ٌف َع َىل ال َْب ِاب َوأق َْر ُع".
فالمسيح ليس  ىڡ مركز حياتهم ،بل  ىڡ الخارج مهمشاً .يتعلق الفتور بالعالقة الشخصية

االطالق.
وىڡ
نواح أخرى ،يمكن أن يكون الشخص نفسه غرى فاتراً عىل Ó
مع المسيح .
ٍ


وىڡ نفس الوقت يُهمل  ىڡ زوجته .فهو
مثال :يمكن للشخص أن يستثمر 
كثرىاً ىڡ عمله ،
مكرس لعمله ،ولكنه فاتراً ىڡ عالقته الزوجية .يمكن للشخص أن يكون عضواً مكرساً ىڡ


ّ
وىڡ نفس الوقت فاتراً ىڡ
الكنيسة ،قائداً نشيطاً ىڡ العمل الكنىس ،أو قسيساً ،أو رئيساً 




الكثرى من المهام ،لدرجة أنه
عالقته مع المسيح .يمكن أن يكون الشخص مكرثاً لتحقيق 
يُهمل  ىڡ عالقته الشخصية مع المسيح .هذا هو الفتور الذي يريدنا يسوع أن نتخلص
لىس مأساوي أن ينشغل الشخص بعمل هلِلَف )ىڡ العمل الكنىس والمرسىل( 
منه .إنه ~ ٍ 
حىى



أنه يُهمل  ىڡ إله هذا العمل.

٣٦
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مثال Ó
العرسة العذارى


ما الذي يُظهره لنا مثال يسوع عن ~
الروحيںى
العرسة العذارى فيما يتعلق بأعضاء الكنيسة

والجسديںى؟
~
العرسة جميعهن عذارى.
جميعهن كانت لديهن عقائد كتابية طاهرة.
جميعهم كن يحملن المصابيح.
جميعهن كانت لديهن الكتب المقدسة.
ذهبت جميعهن Óالستقبال العريس.

الثاىى.
جميعهن كن ينتظرن المجئ 
جميعهن خلدن للنوم.
االستيقاظ.
جميعهن استمعن لنداء Ó
جميعهن جهزن مصابيحهن.
كل المصابيح كانت مشتعلة.
انتبه نصفهن أن مصابيحن بدأت تنطفئ.
جميعهن 
حرصن مصابيحهن ،وكانت المصابيح كلها مشتعلة ،ولكن المصابيح
قصرى الحظت خمس منهن أن
المشتعلة تحتاج للزيت .لقد اس ُتهلكت الطاقة .بعد ٍ
وقت  ٍ


قصرىة من الوقت
الىى اشتعلت لفرىة 
مصابيحهن تنطفئ .إن مصابيح العذارى الجاهالت 

الكاىڡ .كان هناك
قدر من الروح القدس .ولكنه لم يكن القدر 
توضح لنا أنهن حصلن عىل ٍ
القليل من الزيت .هذا هو الفرق الوحيد.


يطلںى الدخول للعرس ،أجاب يسوع"ِ :إ ِّىى َما
عندما جاءت العذارى الخمس الجاهالت ©

االنتباه للزيت ،الروح القدس .وظل الباب مغلقاً أمامهن.
أَ ْع ِر ُفك َُّن ".لقد كن متأخرات ىڡ Ó
خرىنا ترصيح يسوع بأن عالقتنا الشخصية معه لها عالقة بالروح القدس .من لم
يُ ©


ين
يسمح للروح القدس بأن يقوده ،فلن يعرىف به يسوع .نقرأ ىڡ )رومية " (٩ ،٨ :٨فَال َِّذ َ

يح ،فَذ ِلكَ
ون أَ ْن يُ ْر ُضوا هلِلَفَِ .. .إ ْن ك َ
ُه ْم ِ ىڡ ال َْج َس ِد ال َ يَ ْس َت ِط ُيع َ
َان أَ َح ٌد ل َْي َس ل َُه ُر ُ
وح ال َْم ِس ِ
ل َْي َس ل َُه".
 ىڡ الواقع يمكننا أن نحصل عىل عالقة شخصية حقيقية مع يسوع فقط من خالل الروح

وح ا َّل ِذي
الر
القدس .نقرأ ىڡ )١يوحنا َ :(٣٤ :٣
"...و ِبهذَ ا ن َْع ِر ُف أَنَّ ُه ]يسوع[ يَ ْث ُب ُت ِفي َناِ :م َن ُّ
ِ
بأنىى مملوء من الروح القدس هو أيضاً  
يعىى ذلك أن  

أَ ْع َ
ثابت  ىڡ
بأنىى ٌ
يقيىى 

يقيىى 

طانَا ".
يسوع وهو   ّىڡ.



والىى شاركت  ىڡ فرىة صالة االربعون يوماً.
هذا بالتحديد هو إختبار إحدى االخوات ،
٣٧
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مختلف تماماً،
بشكل
من خالل حضور الروح القدس ىڡ حياتها© ،
ٍ
اخترىت عالقتها مع هلِلَف ٍ
االخرون ذلك التغيرى ىڡ حياتها .كتبت إحدى 
والحظ 5
االخوات من ألمانيا الجنوبية ما
 

الكتابںى ،أربعون يوماً من الصالة والتأمالت
در َست هذا الكتاب" :إن كال
يىل بعد أن َ

لالستعداد لمجئ يسوع ،من تأليف "دينيس سميث" و هذا الكتاب أصبحا بركة عظيمة قد
Ó



الكثرىين من أعضاء الكنيسة وإحدى االخوات،
اخترى 
حياىى .تماما كما ©
طال انتظارها ىڡ 


االمتياز Óالختبار كيف
كان هناك شيئاً مفقوداً دائماً ىڡ إختبار إيماننا ،واالن قد صار لنا Ó

تغيرىنا .ال يزال يعمل فينا ،ويجذبنا بالقرب إليه خطو ًة بعد
دخل يسوع إىل حياتنا وبدأ ىڡ 
٢٦
خطوة".

قلىى .الفصل
وكتب أحد االخوة ما 
يىل" :لقد لمس كتاب خطوات نحو نهضة شخصية © 
الذي يتحدث عن مثل ~
وح
العرسة العذارى وخاصة )رومية ِ " :(٩ :٨إ ْن ك َ
َان أَ َح ٌد ل َْي َس ل َُه ُر ُ


بأنىى غرى واثق من وجود
يح ،فَذ ِلكَ ل َْي َس ل َُه".
صدمىى ٍ
بشكل خاص .شعرت فجأ ًة 

ال َْم ِس ِ






حياىى.
نىى أفتقر "الثمار" ©
المرىهنة عىل ذلك ىڡ 
الروح القدس ومن عمله ىڡ 
حياىى ،وذلك ال 



شديد .ثم قرأت
حزن
ٌ
لقد انتهيت من قراءة الكتاب ىڡ مساء هذا السبت ،وقد اعرى اىى ٌ

يتغرى
الصالة  ىڡ صفحة  ،١١٠وبرزت
ولىك 
بداخىل رغبةً قوية ىڡ استقبال الروح القدس ،

قلىى وأن يغرى ىى هلِلَف 
االب بحسب مشيئته ...أشكرك من أجل هذا الكتاب وهذه الكلمات
 
©
الىى أثرت 

ىڡ
كثرىاً ".أ .ب.
ّ 

إن المأساة الحقيقية  ىڡ حياة المسيحي بحسب الجسد هي أنه لن يحصل عىل الحياة

يح ،فَذ ِلكَ ل َْي َس ل َُه) ".رومية
االبدية إن لم 
تتغرى حالتهِ " .إ ْن ك َ
َان أَ َح ٌد ل َْي َس ل َُه ُر ُ
وح ال َْم ِس ِ
(٩ :٨


ئيىس بںى عضو الكنيسة الروحي والعضو الجسدي
واالن ،للتلخيص :إن Ó
االختالف الر 
يتعلق بالروح القدس .فالمسيحي الروحي مملو ٌء من الروح القدس .أما المسيحي



الكاىڡ من الروح القدس.
ممتىل ،أو غرى
الجسدي فهو غرى
ممتىل بالقدر 
إذا اكتشفت أنك مسيحي جسدي ،فال تغضب .هلِلَف يقدم لك الدواء :الروح القدس.


 
بشكل مبالغ عىل إحدى الهبات الروحية ،وعىل النقيض
ىڡ بعض االحيان يتم الرى كرى ٍ
أحياناً أخرى ،يُهمل الروح القدس .ليساعدنا الرب  ىڡ أن نتبع روحه القدوس ،وأن ال

النقيضںى.
ننجرف إىل أحد هذين

26
٣٨
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كلمات هامة
بارد
ماء ٍ
مثل كوب ٍ
بارد .إذا تناوله أحدهم ،شعر
ماء ٍ
إن كتاب خطوات نحو نهضة شخصية كان بمثابة كوب ٍ
شخص نائم ،فسيكون مثل صاعقة كهربائية.
Ó
باالنتعاش .وإن سكبت هذا الماء البارد عىل ٍ
أشكر المؤلف وأشكر من حمل هذا الكتاب من أجل إرساله لكنيستنا .لقد حصلت شخصياً
الرىكات من هذا الكتاب.
عىل العديد من ©
 .T.Bمن باكستان ٨٠#
"كرىس القيادة" يحمي من "الحوادث"
وجود الروح القدس عىل

لقد قرأت كتاب خطوات نحو نهضة شخصية أربع مرات ،وسوف أقرأه عىل 
االقل مر تںى
علماىى( .وأشعر 
الماىص )أنا عضو 
تںى .إنه بركة .قمت بالوعظ ىڡ السبت 
أخر  
االن بحرية




فكر مختلف االن .أرغب  ىڡ
كبرىة

بداخىل لقراءة الكتاب المقدس وكتب إلن هوايت .لدي ٌ



الماىص ،لكنت تجنبت
كرىس القيادة .لو كنت قمت بذلك ىڡ

أن يجلس الروح القدس عىل 
الكثرى من الحوادث.

 P.M. EE٢١٠٧١٩من الواليات المتحدة ١١٧#
الزيت والمصباح

اال قرىاحات الموجودة ىڡ كتاب خطوات نحو نهضة شخصية فسيكون لديه
كل من يتبع Ó
الالزمںى.
بالتأكيد الزيت والمصباح

 .H.Kمن ألمانيا ٧٣#
العودة 
لالساسيات
أشكرك من أجل أنك ساعدتنا عىل العودة مرة أخرى 
لالساسيات.
٩٧# ,٢٣١١١٨ .J.S
" َف ِإنَّهُ ِإ ْن أَ ْع َ
َرى َو ِاض ٍحَ ،ف َم ْن يَ َت َه َّيأُ ِل ْل ِق َت ِال؟"
طى ا ْل ُب ُ
وق أَيْ ًضا َص ْوتًا غ ْ َ
)١كورنثوس (٨ :١٤

٤٠
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ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ |

دليل التأمالت الشخصية والنقاش

اليوم ال ل

لالفتقار للروح القدس؟
حتمل Ó
الم َ
 .١ما هو السبب ُ

البرس يعرفون عىل أساس عالقتهم باهلل .ما هي الصفات 
االساسية
 .٢هناك ثالثة فرق من ~ ُ ّ
ىڡ كل فريق؟
االنسان الطبيعي________________________________ :
Ó
االنسان الجسدي________________________________ :
Ó
االنسان الروحي_________________________________ :
Ó
فريق أنتمي؟
 .٣ما هو العامل الذي يحدد إىل أي ٍ

يعترى التكريس هلل شيئاً مهماً؟
 .٤لماذا ©

 .٥ما هو الفرق  
بںى العذارى الخمس الجاهالت والعذارى الخمس الحكيمات؟

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.
 .١من أجل أن يُظهر لك هلِلَف ما تفتقر إليه؟
 .٢من أجل قلباً روحياً.


الحاىل،
واالعرىاف إذا كنت شخصاً جسدياً ىڡ الوقت
االدراك Ó
 .٣من أجل القدرة عىل Ó

تتغرى.
لىك
لك
ومن أجل مساعدة هلِلَف
 

٤١
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ا
ا
ا ي ي ا

اليوم
الرابع

ي

بںى الكنيسة 
مقارنة  
االوىل والكنيسة  ىڡ نهاية االيام

الحارص ،نستنتج أن الكنيسة 

االوىل بالكنيسة ىڡ الوقت 
االوىل كانت

عندما نقارن الكنسية 

روحيںى .يُظهر لنا سفر الرؤيا أن ذلك كان السبب  ىڡ
ئيىس من أشخاص
تتكون بشكل ر 
يجاىى الرسيع .لم تكن لديهم أية وسائل مساعدة ،ولكن كان لديهم الروح
نموهم Ó
اال © 

الكثرى من وسائل المساعدة ،وبوفرة .ولكن لدينا إفتقار للروح
القدس .يوجد لدينا االن 
القدس.
تذكّر ما قاله "أ.و .توزر"" :إذا انسحب الروح القدس من الكنيسة اليوم ،فإن ٪٩٥
من عملنا سيستمر كما هو ،ولن يُالحظ أحد الفرق .ولكن إذا انسحب الروح القدس من


يعىى كل ~ ٍ 
ىس تقريباً( من عملهم كان سيتوقف ،وكان
الكنيسة االوىل ،فإن ) ٪٩٥وهو ما 
٢٧
الجميع سيالحظون الفرق".

هل تأقلمنا عىل الوضع بدون الروح القدس؟ هل تتكون الكنيسة اليوم بشكل


الجسديںى؟
المسيحيںى
أساىس من


كبرى بدون إنتصارات  ىڡ أمورنا الروحية؟
وكنتيجة لذلك ،هل نشعر أننا بال قوة ،وإىل ٍ
حد  ٍ

هل حالة المسيحية الجسدية مرتبطة بحقيقة النمو الضعيف للكنيسة ىڡ أماكن مختلفة؟

نواح مختلفة ،من حالتنا الجسدية؟ سوف نُالحظ
الكثرى من
هل تن ُتج 
المشاكل الصعبة ،ىڡ ٍ

أكرى ~
~
الشخىص أو الجماعي ،هي إفتقارنا للروح
وأكرى أن مشكلتنا االساسية ،عىل الصعيد

نغرى ذلك وبرسعة ،بمساعدة هلِلَف.
القدس .ومن الناحية الشخصية ،يمكننا أن 
~
بالمبرسين ،ينطبق عىل الجميع .يقول "جوهانس ميجر":
التاىل ،والخاص
إن الترصيح 




"يُفرق بولس  
والجسديںى ،بںى المملوءين من الروح القدس
الروحيںى
المسيحيںى
بںى



ِ

مكان للروح القدس ىڡ حياتهم :المتعمدين بالروح القدس ،ولكن
وأولئك الذين ال يوجد ٌ
غرى مملوءين به.




علم
يعىى ذلك :أنه
يمكنىى أن أكون ماهراً ىڡ التدريب
الالهوىى ،عىل ٍ


بالنسبة للكارز ،
باللغات 
التفسرى الجيد ،وربما أكون قبلت الحقائق
وقادر عىل
االصلية للكتاب المقدس،

ٌ
27
٤٢
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الذهىى ،وفهمتها جيدا ،

حىى  أىى أصبحت متمكناً من معرفة
الكتابية عىل المستوى



يمكنىى أن أُبرع ىڡ فن الوعظ ،وأن
الالهوت العقائدي عىل مدى القرون المختلفة ،كما

أُلقي وعظات ُملهمة ومالئمة .ومع ذلك ،وبالرغم من كل تلك المعرفة والمهارات ،يمكنىى

أن أكون ىڡ نفس الوقت خالياً من وجود الروح القدس .إن الكتب ،والتعليم ،
واالدوات

التقنية المتقدمة ،
وحىى الكاريزما ،يمكن أن تشكل بديال ً زائفاً للحياة المملوءة بالروح

والىى نفتقر لها.
القدس 
والتدبرى
من الممكن تعلُم الوعظ ،والصالة العلنية ،وتنظيم الحياة الكنسية،

االرشادات الشخصية وممارستها دون وجود الروح القدس.
للنهضات الروحية ،وإعطاء Ó
تجىل روح هلِلَف،
االمكانية
تصف إلن هوايت تلك Ó

الخطرىة قائلةً " :إن السبب وراء ضعف 
٢٨
ساىس والتدريب
هو أن الكارزين قد تأقلموا عىل عدم وجوده ".كما أن التعليم اال 
المستمر  
لالمتالء من
هامںى بالنسبة للواعظ ،فمن المهم أن يجعل نفسه متاحاً بإستمرار Ó
٢٩
الروح القدس".
é
للتلخيص :كون الشخص جسدياً معناه أنه يعيش بقوته وقدرته البرسية ،بدون وجود
الروح القدس ،أو بوجود قدر ضئيل منه.

ما هي المعضلة 
االساسية  ىڡ المسيحية الجسدية؟

االعداء ،مغفرة 5
االخالقيات الرائعة للكتاب المقدس – مثل محبة 
إن 
االخرين  ىڡ كل ما

االنتصار عىل الخطية ،إلخ يمكن تحقيقها فقط من خالل قوة الروح
يقرىفونه ضدناÓ ،


القدس ،وليس بالقوة ~
البرسية .مما يُظهر لنا أن المشكلة االساسية ىڡ المسيحية الجسدية
أنها تصف حيا ًة تعتمد فقط عىل القدرة ~
البرسية .ال يمكننا أن نتمم إرادة هلِلَف بقوتنا
الشخصية .دعونا نقرأ بعض 5
االيات الكتابية عن هذا الموضوع.
)إشعياء "َ :(٦ :٦٤و َك َث ْو ِب ِع َّد ٍة ك ُُّل أَ ْع َم ِال ِب ِّرنَا".
~
ون أَ ْن تَ ْص َن ُعوا
)إرميا َ :(٢٣ :١٣
ُوىس ِجل َْد ُه أَ ِو ال َّن ِم ُر ُر َقط َُه؟ َفأَنْ ُت ْم أَيْ ًضا تَق ِْد ُر َ
"ه ْل يُغَ  ِّ ُرى ا ْلك ِ  ُّ
~
الرس!"
َخ  ْ ًرىا أَيُّ َها ال ُْم َت َعل ُِّم َ
ون َّ َّ

وحا َج ِد َيد ًة ِ ىڡ َد ِاخ ِلك ُْم...
)حزقيال "َ :(٢٧ – ٢٦ :٣٦وأُ ْع ِطيك ُْم َقل ًْبا َج ِد ًيداَ ،وأَ ْج َع ُل ُر ً
وأَجع ُل روحي ىڡ داخلكُم ،وأَجع ُلكُم تَس ُلك 

ُون ِب َها".
َ ْ َ ُ ِ ِ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
ىصَ ،وتَ ْح َفظ َ
ُون أَ ْحك َِامي َوتَ ْع َمل َ
ُون ِ ىڡ ف ََرا ِئ ِ 
 28إلن ج .هوايت ،شهادات للكنيسة ،مجلد  ،(1868) ،1ص383 .
) Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes 29إتباع خطوات الروح القدس( )Lüneberg, 1999), S.
.103-102
عمل "جوهانس ميجر" خادماً~ ،
ومبرساً ومدرساً لالهوت لسنوات طويلة .وعمل مؤخراً كسكر ترىاً للقسم الرعوي  ىڡ قسم أوروبا –
أسيا 
)االن :قسم وسط اوروبا(  ىڡ برىن ،سويرسا
٤٣
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وس هلِلَفِ ،الَنَّهُ
)رومية " :(٧ :٨ال َ َّن ْ
اه ِت َم َام ال َْج َس ِد ُه َو َع َد َاو ٌة هللِِ ،إ ْذ ل َْي َس ُه َو َخ ِاض ًعا ِل َن ُام ِ
يع".
أَيْ ًضا ال َ يَ ْس َت ِط ُ

تقول إلن هوايت بكل وضوح" :إن من يحاول الوصول إىل السماء بقوته الذاتية ىڡ حفظ
لالنسان أن يخلُص بدون طاعة ،ولكن عمله
الناموس ،إنما يسعى للمستحيل .ال يمكن Ó
البد وأن يكون نابعاً ،ليس من ذاته ،بل أن يعمل يسوع بداخله ليجعله مستعداً وقادراً
٣٠
عىل عمل مرسته".

الكاىڡ أننا عاجزين عن تتميم إرادة هلِلَف بدون الروح
أعتقد أن هذه المراجع تُ ©
خرىنا بالقدر 
القدس .إن إهتمامنا 
اال ©كرى هو أننا البد أن نُقرر أن نعمل إرادة هلِلَف ،وأن يمنحنا هلِلَف القوة
ومحرر .ومع ذلك،
الترىير Ó
الالزمة لتنفيذ ذلك .إن مفهوم مبدأ ©
بااليمان هذا مهم للغاية ُ
ال يمكننا أن نناقشة بالتفصيل هنا.

ما الذي يمكن أن يحدث عندما يحاول شخص ما القيام  Ó
بىس فوق قدرته؟


أنىى ال أستطيع القيام بذلك ،لقد أخفقت مرة أخرى ،ربما
ماذا يحدث عندما أدرك :

شعور بخيبة االمل.
االختبارات
يصاحب هذه Ó
ٌ
أكرى من كبار السن .فكبار السن
بشكل ©
أعتقد أن هذه المشكلة متفاقمة عند الشباب ٍ
لديهم حس أكرى بالمسؤلية ،والطاعة ىڡ 
االرسة ،والمدرسة والعمل .وهكذا ،فهم أقل
ٌ ©



عرضة للتأثر بخيبة االمل من الشباب .ولكن المشكلة ذاتها موجودة بںى الشباب وكبار
السن عىل حد سواء .ولكن الشخص 
االصغر سناً ،يالحظ ذلك بشكل أكرى .إن السفر ىڡ
ٍ ©
ٍ
ُ



االيمان بالقوة الشخصية هو المشكلة االوىل ىڡ حياة المسيحي الجسدي ،سواء
طريق Ó
أدرك ذلك أم ال.
كيف نحاول أن نحل هذه المشكلة؟ ربما يحاول الشخص أن يُكثف صالته هلل ،ويقرر
أن يحاول بإرصار أكرى .وربما يعتقد شخص آخر أننا ال ينبغي أن نكون ضيقي 
االفق.
ٍ ©
ٌ


~

االيمان ،وربما
حںى يتخىل
تياح
شخص آخر عن Ó
وتحرر أكرى .ىڡ 
ٌ
ٍ
وربما يتقبل االمور بإر ٍ
باالرتياح .ولكن المشكلة هي أن كل تلك الحلول الظاهرية هي حلول كاذبة ،وذلك
يشعر Ó
الن النتائج سوف تظهر أجال ً أم عاجالً .إن الطريقة الصحيحة هي أن نأخذ ناموس هلِلَف
عىل محمل الجد ،النه قد أُعطي بالمحبة لصالحنا .ومع ذلك ،فنحن نحتاج إىل قوة هلِلَف

نخترى السعادة
من أجل ذلك .إن الحل االمثل هو أن نعيش بقوة الروح القدس وأن ©

واالنتصار.
المرىايدة ،والحماس ،والقوة ،والثمر Ó

30
٤٤
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المشكلة المحورية

أعتقد أننا قد أدركنا أن 
أكرى ~
االمر يتعلق بالمسيحية الجسدية .أال يتضح لنا ~
وأكرى سبب



الىى يرغب هلِلَف  ىڡ أن يمنحها
رفض يسوع التباعه الفاترين؟ ليس لديهم الحياة االفضل 

مثال 
لنا ،وهم ٌ
بكثرى
ىس ،عىل الرغم من أن معظهم غرى
أكرى 
مدركںى لذلك .إن المشكلة ©

المسيحيںى من ذوي القلب المزدوج أسوأ من الملحدين ،إذ أن كلماتهم
مما نتخيل" .إن

٣١
كثرىين".
الخادعة وحياتهم غرى المكرسة تضل 
~
نقرأ  ىڡ كتاب المسيح ّبرنا من تأليف "أرثر ج .دانيلز"" :ولكن التص ُنع أكرى ضالال ً وفتكاً .إنها

والىى طالما ترضضت عليها الكنيسة عىل مر العصور.
الصخرة المختبأة 
وغرى المتوقعة ،


يُحذرنا بولس الرسول من أن "صورة التقوى" بدون قوة هلِلَف ستكون أحد المخاطر ىڡ االيام
االخرىة ،وينصحنا باالبتعاد عن تلك 

٣٢
االمور الخادعة ،والمضلّة".
Ó


عوامل من المحتمل أن تقود للمسيحية الجسدية



الىى يمكن أن تؤدي للمسيحية الجسدية:
فيما 
يىل بعض العوامل أو االسباب 
نكرس أنفسنا بما يكفي لدراسة موضوع "الحياة مع الروح القدس" أو
 .١الجهل – لم ّ


حرى التنفيذ.
لم نجد السبيل لوضع ذلك ىڡ 
االمتالء من الروح القدس هو التسليم الكامل
االيمان – إن ~رسط Ó
 .٢إنعدام أو ضعف 

االخفاق ىڡ التسليم الكامل عن الجهل ،أو ربما نكون
ليسوع المسيح .يمكن أن ينتج Ó



يعىى أننا ال نثق ىڡ محبة هلِلَف وحكمته
قلقںى من أن يقودنا هلِلَف حيثما ال نرغب .مما 

الكاىڡ.
بالقدر 
حںى أنه ىڡ
 .٣أفكار خاطئة – ربما يعتقد الشخص بأنه مملو ٌء من الروح القدس ،ىڡ  



الكاىڡ .وتبدو هذه المشكلة شائعة.
الواقع غرى ذلك ،أو أنه غرى مملوء بالقدر 
 .٤االنشغال الشديد – يكون 
مشغولںى للغاية ،

حىى أنهم يعتقدون أنه
االشخاص


الكاىڡ للحفاظ عىل عالقتهم بالمسيح .أو أنهم يبذلون الوقت،
ليس لديهم الوقت 

االتصال مع هلِلَف.
ولكنهم ال يحققون أي تقدم ىڡ Ó
االفتقار أيضاً إىل التعويض ،يمكن
اال عرىاف والتوبة ،وربما Ó
المختبئة – عدم Ó
 .٥الخطايا ُ
أن يكون بمثابة إنقطاع التيار ،حيث ال يوجد تواصل مع قوة هلِلَف.

 .٦الخوف من الناس – يمكن أن يكون الشخص مملوء بالثقافة المعارصة ،حىى أنه
االيمان.
يفتقر للشجاعة عىل إتباع مبادئ Ó
31
32


تفسرى االدفنتست ،مجلد  ،7ص 963 .عن رؤيا 16 ،15 :3
إلن ج .هوايت ،خطاب  ،44مقتبس من كتاب
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اال َيم ِان
 .٧الترصف بحســب مشــاعرهم معظم الوقت – تقول كلمة هلِلَف "أَ َّما ال َْب ُّار ف َِب ِÓ

أعجبىى ذلك
يَ ْح َيــا ".هــل أصنــع قرار  اىى واثقاً  ىڡ هلِلَف أم معتمداً عىل مشــاعري؟

الترصيــح الــذي كتبه "روجر مورنيو"" :تشــجع 
االرواح ~
]الرسيرة[ الناس عىل
ُ
االســتماع لمشــاعرهم بدال من كلمة المســيح وأنبياءه .إنها الطريقة 
اال ~كرى يقيناً
ً
Ó
والىى يمكن 

لالرواح أن تســتحوذ عىل حياة ~
البرس من خاللها دون أن يشــعروا بما

٣٣
يحدث لهم".

لماذا يجب أن أطلب الروح القدس؟

فقد حصلت عليه بالفعل أثناء
معموديىى.

أهل يوجد مشكلة  ىڡ ذلك؟

ناحية أخرى ،علينا أن
لىك يبقى بداخلنا .ومن ٍ
من ٍ
ناحية ،لقد أُعطي الروح القدس لنا 

بااليمان .كيف يمكننا أن نفهم ذلك التناقض الواضح؟
نستمر ىڡ طلب الروح القدس Ó
من ناحية:
يقول يسوع ىڡ )يوحنا  :(١٧ :١٤
"الَنَّ ُه ]الروح القدس[ ماك ٌث معكُم ويكُون فيكُم ".ونقرأ ىڡ
َ ِ ََ ْ ََ ُ ِ ْ


ُّ
ةَ
َ
وح ا ْلق ُُد ِس".
الر
ي
ط
ع
ُوا
ل
ْب
ق
ت
ف
...
ُم
ك
ن
م
د
اح
و
ُل
ك
د
م
ت
ع
ْي
ل
و
وا
ب
و
ت
"
:(٣٨
)أعمال :٢
ُ
ْ
َ
ُ َ َ ْ َِ
َ ِ ٍ ِْ ْ
َ َ
ِ َّ ُّ ِ
ناحية أخرى:
من
ٍ

عندما علّم يســوع عن الصالة ،قال ىڡ )لوقا ْ ..." :(١٣ – ٩ :١١اسـأَلُوا تُ ْعط َْواَ ...فك َْم
5
ين يَ ْسـأَلُونَ ُه؟ ".ونقرأ  ىڡ
الر َ
وح ا ْلق ُُد َس ِلل َِّذ َ
ِبال َْح ِر ِّي اال ُب ال َِّذي ِم َن َّ
السـ َـم ِاء ،يُ ْع ِطي ُّ
 
عرى عن
وح  ".ىڡ كلتا

الحالتںى ،ىڡ اللغــة اليونانية ،يُ © ّ
)أفســس  ..." :(١٨ :٥بَـ ِـل ْام َت ِل ُئــوا ِب ُّ
الر ِ
طلب مستمر.
الحل:

وتأثرىه هي دائمأ ىڡ وفاق مع الكلمة
تقول إلن هوايت" :ومع ذلك فإن أعمال الروح 
المكتوبة .وما ينطبق عىل العالم المادي ينطبق عىل العالم الروحي .إن الحياة المادية
تُحفظ لحظة بعد أخرى بقوة هلِلَف ،ومع ذلك فهي ال تتغذي وتسند بمعجزة ~
مبارسة،

الىى جعلها هلِلَف  ىڡ متناول أيدينا .فكذلك الحياة الروحية تتغذى
بل باستعمال ©
الرىكات 

االلهية .فإذا كان لتابع المسيح أن ينمو ِ"إ َىل ِإنْ َس ٍان
الىى أعدتها العناية Ó
باستخدام الوسائل 
33
٤٦
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ك َِاملِ .إ َىل ِق َي ِاس ق ََام ِة ِم ْل ِء ال َْم ِسيح) ".أفسس  ،(١٣ :٤فعليه أن يأكل من © 
خرى الحياة
ويرسب من كأس الخالص .عليه ِأن يسهر مصلياً وعامالً ،
~
وىڡ كل ~ 
ىس ينتبه إىل ما يعلنه هلِلَف

٣٤
 ىڡ كلمته".
ولىك نُحافظ عىل هذه الحياة ،علينا أن نأكل ~
ونرسب ونتمرن.
ُمنحنا الحياة عند والدتنا .

إلخ .ونفس ~ 
الىس يحدث  ىڡ حياتنا الروحية .نحصل عىل الروح القدس من خالل
لىك تبقى هذه الحياة الروحية معنا طوال حياتنا.
المعمودية بالماء والروح )نولد ثانيةً ( 
ومن أجل الحفاظ عىل هذه الحياة الروحية ،علينا أن نستخدم الوسائل الروحية الىى

جعلها هلِلَف  ىڡ متناول أيدينا :الروح القدس ،كلمة هلِلَف ،الصالة ،شهادتنا ،.إلخ.
يقول يسوع  ىڡ )يوحنا " :(٤ :١٥اُث ُْب ُتوا ِ   َّىڡ َوأَنَا ِفيك ُْم ".وتقول إلن هوايت  ىڡ هذا النطاق" :إن
الثبات  ىڡ المسيح معناه أننا نستمد من روحه بصفة دائمة ال توقف فيها ،فتكون حياتنا
٣٥
حياة التسليم لخدمته من غرى تحفظ".


بااليمان ىڡ كل يوم وأن نسلم حياتنا هلل ىڡ كل صباح
لذلك علينا أن نطلب الروح القدس Ó
بكل ما لنا وما نملكه.

أين أقف؟


واالن ،من المهم أن أدرك إىل أي فريق أنتمي ،أين أقف؟
عندما كانت 
والدىى  ىڡ ~
العرسين من عمرها ،أجابت عىل سؤال أحد الرجال بأنها غرى


حينئذ أجابها قائالً :ماذا لو ُم ِت ىڡ المساء؟ صدمتها تلك الملحوظة
بااليمان.
مهتمه Ó
ٍ
تأثرىاً إيجابياً جداً .فقد قادها ذلك إىل أن تُسلم حياتها ليسوع وأن
بشدة .ولكن كان لذلك 
تنضم لكنيسته .ربما يمكن لهذا السؤال أن يساعدك أنت أيضاً:
¸
افرىض  ...أنك مت اليوم ) ...أزمة قلبية؟ حادث؟(
×

هل لديك  
اليقںى ىڡ الحياة االبدية مع يسوع؟
ال تبقى بدون  
يقںى.

تعتمد سعادتنا عىل ذلك

أصبحت  
كثرىاً قبل
مرىعجاً جداً عندما أدركت حجم هذه المشكلة .لقد فكرت وصليت 

وىڡ النهاية ،قررت أن أضيفها ،حيث
أن أقرر ما إذا كنت سأضيف هذه الفقرة أم ال .



تأثرىاً عىل زواجنا
وىڡ الحياة االبدية ،كما أن لها 
أنها تتعلق بسعادتنا ىڡ هذه الحياة 
34
35

إلن ج .هوايت ،أعمال الرسل ،(1911) ،ص205 .

إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،(1898) ،ص665 .
٤٧
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ولكىى أريد أن
وعائالتنا وكذلك كنائسنا ووظائفنا .ال أعرف من سينطبق عليهم ذلك .


أنىى قد حصلت عىل المساعدة أيضاً .ينبغي
أقدم المساعدة لكل من يعنيه االمر ،إذ 
عىل كل إنسان جسدي أن يدرك ذلك ،وإال فلن يستطيع أن يطلب من هلِلَف أن يساعده
التغيرى .إن هلِلَف  ىڡ محبته يريد أن يباركنا من خالل عالقة وثيقة مع يسوع المسيح عن
عىل

الكثرى من الخسائر وأن نحصل
طريق الروح القدس .وكنتيجة لذلك ،يمكننا أن نتجنب 

الرىكات ~ .
والىس الرائع هو أنه يمكننا أن نعالج االمر برسعة بمساعدة
كبرى من ©
عىل قدر 


الفصلںى الثالث والخامس(.
هلِلَف) .المزيد ىڡ


إن مشكلة المسيحية الجسدية موصوفة ىڡ الكتاب المقدس بطرق متنوعة .إن
المجموعات الفردية 
واالشخاص الموجودين  ىڡ هذه المجموعات يمكن أن يكون لهم نقاط
تركرى مختلفة ،ولكن المشكلة 

االساسية هي نفسها .يضم الوصف:
"ىڡ الجسد أو جسدي" – )رومية ١ ،١٧ – ١ :٨كورنثوس  ،٤ – ١ :٣غالطية (٢١ – ١٦ :٥
وآيات أخرى.

"أحمق" – مثال ~
العرسة العذارى – )مىى .(١٣ – ١ :٢٥


"إن حالة الكنيسة الممثلة ىڡ العذارى الجاهالت ،مذكورة أيضاً ىڡ وصف كنيسة
٣٦
الودكية"
"فاتر" – الرسالة لكنيسة الودكية )رؤيا .(٢١ – ١٤ :٣
ـت بَ ِار ًدا أَ ْو َح ًّارا" )رؤيا  ،(١٥ :٣أليس ذلك رائعاً؟ يُفضل يســوع حالة
"ل َْي َتــكَ ُك ْنـ َ


ـيحيںى ذوي القلب
الرىود عن حالة الفتور .ما هو الســبب ىڡ ذلك؟ "إن المسـ 
©
الملحدين ،إذ أن كلماتهم الخادعة وحياتهم غرى المكرســة تضل
من
ـوأ
ـ
أس
المزدوج
ُ

الجبهتںى .فهو
الملحــد يُظهر طبيعته .ولكن المســيحي الفاتــر يخدع كال

كثرىيــن .إن ُ
ً
ً
ً
بأعمال ال يمكن
يقوم
لىك
إبليس
ـتخدمه
ـ
يس
ً.
ا
جيد
ا
ـيحي
ـ
مس
أو
ا
جيد
ا
عالمي
ليس
ٍ

٣٧
لغرىه القيام بها".


ً
حدث نادر
هي
الجديدة
الوالدة
"إن
–
الوضع
هذا
ىڡ
يبق
لم
أو
–
"
ثانية
مولود
"غرى
ٌ

ىڡ هذا العرص .ولهذا السبب يوجد إضطراب كثرى 
والكثرىين
ين
الكثرى
الكنائس.
ىڡ


 

قد  

سںى .نالوا المعمودية ،ولكنهم
م
وغرى
سںى
كر
م
غرى
هم
يسوع
إسم
يحملون
ممن
 ُ َ
 ُ ّ 
٣٨
ُدفنوا أحيا ًء .لم تمت الذات ،ولذلك لم يقاموا إىل جدة الحياة مع المسيح".
ون ق َُّوتَ َها" ) ٢تيموثاوس (٥ :٣
ور ُة ال َّتق َْوىَ ،و ِلك َّن ُه ْم ُم ْن ِك ُر َ
"صورة التقوى" – " َل ُه ْم ُص َ
هرىالد 19 ،أغسطس )أب(1890 ،
إلن ج .هوايت ،ريفيو أند 


السبتيںى ،مجلد  ،7ص ،963 .عن )رؤيا ،15 :3
تفسرى االدفنتست
إلن ج .هوايت ،خطاب  ،1903 ،44مقتبس من كتاب



36
37
(16


الكثرىين
السبتيںى ،مجلد  ،6ص،1075 .
تفسرى االدفنتست
 38إلن ج .هوايت ،مخطوطة  ،1897 ،148مقتبس من كتاب
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يقول "آرثر ج .دانيلز" ما يىل ىڡ هذا الشأن ..." :ولكن التصنع ~
أكرى ضاللة وفتكاً.
 
وغرى المتوقعة ،
والىى طالما ترضضت عليها الكنيسة عىل مر
إنها الصخرة المختبأة 

العصور .يُحذرنا بولس الرسول من أن "صورة التقوى" ) ٢تيموثاوس  (٥ :٣بدون

 
خرىة،
قوة هلِلَف ]بدون Ó
االمتالء من الروح القدس[ ستكون أحد المخاطر ىڡ االيام اال 

٣٩
باالبتعاد عن تلك االمور الخادعة ،والمضلّة".
وينصحنا Ó
هناك أيضاً ترصيحات صادمة  ىڡ كتابات إلن هوايت:

القليلںى جداً
"رأيت ىڡ حلمي حارساً واقفاً عىل باب 
مبىى مهم ،وسأل كل من كان يرغب  ىڡ

الدخول" ،هل حصلت عىل الروح القدس؟ وكان  ىڡ يده خط قياس ،والذين دخلوا إىل
٤٠
داخل 
المبىى كانوا  
قليلںى جداً جداً".
ليس واحداً مستعداً 
بںى é
العرسين

"إنىى أضع هذا الترصيح أمام الكنيسة ،إنه ال يوجد واحد  
بںى ~
العرسين ممن كُتبت


 
رىص ،وسيكون حتماً بدون هلِلَف
أسماءهم ىڡ الكنيسة ُم ٌ
ستعد Óالختتام تاريخه اال 
٤١
وبدون رجاء ،مثله مثل الخاطي العادي".
لماذا نحن نائمون؟
"ولماذا يتغلب النعاس وعدم المباالة عىل جنود المسيح؟ السبب هو أن صلتهم
٤٢
كبرى".
الحقيقية بالمسيح ضئيلة جداً ،كما أنهم خالون من روح هلِلَف إىل حد 
خطر داهم
ٌ
خطر داهم – خطر لم يُفهم
هناك
ـن
ـ
ولك
وريبتها،
الحياة
قرص
عىل
ـا
ـ
هن
ـز
ـ
أرك
"لــن
ٌ




االســتجابة لصوت روح هلِلَف القدوس ،ىڡ إختيار
الكاىڡ – يكمن ىڡ التأخر ىڡ Ó
بالشــكل 
٤٣
الحيــاة  ىڡ الخطيــة .فلهؤالء المتأخرين ،هــذا الخطر حقيقي ".ما هو محور

ـون ِ© ىى) ".يوحنا  (٩ :١٦إن عالمة إيماننــا وثقتنا الحقيقية
الخطيــة؟ " فَالَنَّ ُهـ ْـم ال َ يُ ْؤ ِم ُنـ َ
ىڡ يســوع هي تســليم ذواتنا بالكامل له .يتعلق 
االمر بتســليمنا التام ،وإستعدادنا

أن نتبعــه  ىڡ كل ~ 
ىس.
أود أن أكرر ذلك :لقد قررت إضافة هذا المقطع الهام النه يتعلق بسعادتنا الشخصية
39
40
41
42
43

أرثر ج .دانيلز ،المسيح ّبرنا ،ص20 .
إلن ج .هوايت ،رسائل مختارة ،مجلد  ،(1958) ،1ص109 .
إلن ج .هوايت ،الخدمة المسيحية ،(1925) ،ص41 .
إلن ج .هوايت ،الرصاع العظيم ،(1911) ،ص463 .
إلن ج .هوايت ،رسائل مختارة ،مجلد  ،(1958) ،1ص109 .
٤٩
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عامل مهم جداً ىڡ تأثرىنا عىل 5

 
االخرين ،وخاصة  ىڡ حياتنا
 
وىڡ الحياة االبدية .كما أنه ٌ ٌ
االن 
الزوجية ،وعائالتنا ،ومجتمعنا وكنيستنا.

المزيد والمزيد من 
االسئلة



يمتىل الشخص من
ممتىل بالروح القدس أم ال؟ مىى
إن السؤال الهام هو :هل أنت

االيجابية للحياة مع الروح
الروح القدس؟ ما هي المتطلبات االولية الالزمة؟ ما هي النتائج Ó

ممتىل من الروح القدس؟
القدس؟ ماذا يحدث عندما تعتقد مخطئاً أنك

كن شاكراً من أجل العالمات

أشكر الرب من أجل أننا نكرس أنفسنا ~
أكرى لموضوع النهضة .أعتقد أن إلهنا العظيم عنده
الحاىل نبض الروح القدس لنهضة حقيقية .هل يمكن أن تكون
أسباب لمنحنا  ىڡ الوقت

تلك هي 
االسباب؟
يريد أن يُخلصنا من نقائصنا وأن يقودنا للخروج من حالة الودكية.
عدنا لمجئ يسوع ثانيةً وللوقت الخاص الذي سيسبق مجيئه.
يريد أن يُ ّ

يريد أن يتمم النهضة الختامية العظيمة )رؤيا  (٢ – ١ :١٨ىڡ العالم من خالل أولئك
يح) ".رؤيا (١٧ :١٢
ين يَ ْح َفظ َ
"ال َِّذ َ
ُون َو َصايَا هلِلَفَِ ،و ِع ْن َد ُه ْم َش َها َد ُة يَ ُسو َع ال َْم ِس ِ
دعونا نشكر هلِلَف أيضاً من أجل أن كل مسيحي جسدي يمكنه أن يصبح مسيحياً روحياً.
وأن كل من يعيش  ىڡ الروح القدس يمكنه أن ينمو إىل ملء المسيح .سيكون ذلك هو
مهمتنا التالية ،ولكن 
االن ،دعونا نقرأ إختبار آخر ل ُنختم به هذا الفصل.

حافز جديد وسعادة داخلية

"أعطتىى إحدى 


استحوذىى محتوى
االخوات كتاب خطوات نحو نهضة شخصية .لقد



الكتاب .كنت أبحث عن ~ ٍ 
أخرىاً .بدأت ىڡ ترتيب
ىس مثل هذا منذ وقت طويل ،وقد وجدته 



عىل القيام ~ 
حياىى بالكامل
بىس ما .سلمت 

حياىى الروحية ،
وىڡ ذلك الوقت فقط أدركت أنه  ّ


ومنحىى وقتاً للعبادة الشخصية.
أيقظىى إلهي مبكراً ىڡ كل صباح
ليسوع .منذ ذلك الوقت،





عالقىى مع يسوع
درست فصال ً واحداً كل يوم ىڡ كتاب االربعون يوماً .والحظت بشدة أن

عالقىى ~
أكرى .أصبحت 
قد نمت ~
بداخىل.
أكرى تعمقاً وتقرباً منه .كان الروح القدس يعمل




الثاىى من نفس الكتاب .ومنذ ذلك الوقت ،درست
وبعد كتاب االربعون يوماً ،قرأت الجزء 




~
يمنحىى الرسكة معه ىڡ كل
اليمكنىى سوى أن أطلب من هلِلَف أن
الكتابںى أربع مرات.
هذين


٥٠

11/24/20 2:59 PM

الفصل 
الثاىى


ما هو محور مشاكلنا؟

SPR Body AR.indd 50

يوم .وكانت النتائج مذهلة ،

وسعادىى الداخلية ال يمكن كتمانهما.
والن حافزي الجديد

حظيت خالل هذا الوقت بالعديد من التجارب الرائعة مع هلِلَف .كنت أبحث أيضاً عن
فرص لمشاركة إختباري .إن العالقة الوثيقة مع يسوع تجعل الكثرى من 
االمور تبدو

تافهة ،والمشاكل غرى 
الكثرىين بتلك التجربة 
الرصورية تُحل .
الىى  
امرىت
أتمىى أن يحظى 

بالحصول عليها ".هـ  .س.

٥١
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كلمات ّ
جذابة
الروح القدس :أسمى العطايا

أعدها لكنيسته .لقد كانت عطية الروح
الىى ّ
"لقد فرح ]المسيح[ بسبب المعونة العظيمة 

5

الىى أمكنه أن يطلبها من االب الجل تمجيد شعبه ".إلن ج.
القدس أسمى كل العطايا 
هوايت ،مشتهى 
االجيال ،ص.٦٦١ ،٦٦٠ .


المشككںى ال يمكنهم أن يجادلوا
حىى
"تلقيت كتاب خطوات نحو نهضة شخصية باللغة السويدية منذ عدة أسابيع ،وقد أحببته.
إىى اقرأه 
االن للمرة الثالثة .وأنا متيقن بال شك ،أن الروح القدس قاد لكتابة هذا الكتاب .لقد

لكتاب كهذا منذ عام  .١٩٦٠ففي ذلك الوقت ،كتب قساً فنلندياً يدعى
تفتقر
السويد
كانت
ٍ
"أرازوال" شيئاً مماثال ،ولكنه لم يكن بنفس الوضوح .لقد جعل هذا الكتاب 
االمر واضحاً
ً
ومقنعاً 

"المشككںى" لم يكن لديه أي جدال T.J EE١٠٠٣١٩ .من السويد٩٣# ،
حىى أن أحد


حياىى بالكامل
ّ
تغرىت 



وحي إلهي .لقد
درست أنا
وزوجىى كتابك Óااللكرى 

وىى خطوات نحو نهضة شخصية .يا له من ٍ


حياىى بالكامل .أشكرك .نريد أن تحصل عائالتنا
مباركںى

كنا مقادين ،
وملهمںى .لقد  ّ
تغرىت 


لالنرىنت
ومجتمعنا هنا  ىڡ جنوب أفريقيا عىل نسخ مطبوعة .فاالغلبية هنا ليس لديهم سبيل Ó
أوالنسخ Óاال 
لكرىونية .كيف يمكننا حل ذلك؟  LB EE٢٠٠٦١٩من جنوب أفريقيا ٨٧#
التغيرى
التحمس من أجل



حياىى من خالل كتاب
أنا متحمس من أجل

التغيرى الذي حدث ،وال يزال يحدث ىڡ 



إنىى ممںى من أجل العمل العظيم الذي يقوم به الروح
خطوات نحو نهضة شخصية .


كثرىة للشهادة .لم تعد العادات السابقة
حياىى .لقد فتح الروح القدس ُسبال ً 
القدس ىڡ 

عىل .لقد استخدمت الرسائل االساسية من وعظات القس "دوايت" عن الروح
تسيطر   ّ

تتغرى بفضل عمل الروح القدس ،إذ يسلم
القدس ىڡ
كثرىة 
وعظاىى ،وقد رأيت أنفس 

االمتالء من الروح
الناس حياتهم ليسوع ٣] .وعظات من القس "دوايت نيلسون" عن Ó
التغيرىC.H. .
القدس –  [ www.steps-to-perosnal-revival.infoأخ  ىڡ المسيح قد نال

 EE٣٠٠١١٩من الواليات المتحدة٨٥# ،
هذ ِه َويَ ْع َم ُل ِب َها،
" َفك ُُّل َم ْن يَ ْس َم ُع أَ ْق َو ِاىل ِ
الصخْ ر¾ ".

)مىى (٢٤ :٧
أُ َش ِّب ُههُ ِب َر ُجل َع ِاقل ،بَ َىى بَ ْي َتهُ َع َىل َّ ِ
٥٢
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ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ |

اليوم الرابع

دليل التأمالت الشخصية والنقاش
 .١ما هي المشكلة 
االساسية  ىڡ المسيحية الجسدية؟

 .٢ما الذي يمكن أن يحدث عندما نحاول القيام ~ 
بىس فوق طاقتنا؟


الىى تقود للمسيحية الجسدية؟
 .٣ما هي العوامل 

أصىل من أجل الروح القدس ،إن كنت قد حصلت عليه  ىڡ المعمودية؟
عىل أن 
 .٤لماذا  ّ

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.

واحد منا بالروح القدس.
 .١من أجل أن يمال الرب كل ٍ

سرىنا معه.
 .٢من أجل بركات هلِلَف الغنية ىڡ 
 .٣من أجل إرشاد دائم من الروح القدس

٥٣
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ا

الفصل الثالث

اليوم

ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ
ﻳﻤﻜﻦ ﺣ ّﻠﻬﺎ
و

ي

ي ي

ا

و

يقول يسوع "اُثْ ُب ُتوا ِ ىڡَّ َوأَنَا ِفيك ُْم) ".يوحنا " .(٤ :١٥إن الثبات ىڡ المسيح معناه أننا
نستمد من روحه بصفة دائمة ال توقف فيها ،فتكون حياتنا حياة التسليم لخدمته
٤٤
من غرى تحفظ".

الشقںى لمشكلة حالتنا الجسديه ،هو نفسه السبيل لحياة
االلهي ذو
إن هذا الحل Ó
ىك يَ ْث ُب َت ف ََر ِحي
مسيحية سعيدة .لماذا؟ علّق يسوع عىل تلك الكلماتَ " :كل َّْم ُتك ُْم ِبهذَ ا ِل َ  ْ

ِفيك ُْم َويُك َْم َل ف ََر ُحك ُْم) ".يوحنا  ،(١١ :١٥من خالل تلك
)االستمداد المستمر من
الخطوتںى Ó
الروح القدس والتكريس لخدمته من غرى تحفظ( يعيش يسوع بداخلنا ،وهذا هو السبيل
للسعادة الكاملة .نقرأ ىڡ )كولوىس  (٢٧ :١عن 
غىى المجد :المسيح فيكم .أهل الحظتم


أن يسوع قد وضع مثل الكرمة ىڡ الوسط  
بںى حديثه عن الوعد بالروح القدس  ىڡ يوحنا ١٤

وعمل الروح القدس  ىڡ يوحنا ١٦؟.
إن النقطة الحاسمة هي أننا )كقاعدة( البد أن ن ُّسلم حياتنا ،وكل ما نملك هلل ،وأن
بااليمان يومياً.
نطلب إنسكاب الروح القدس 
44
٥٤
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الفصل الثالث

مشاكلنا يمكن حلّها

SPR Body AR.indd 54

لماذا يجب علينا أن ن ُّسلم أنفسنا ليسوع يومياً؟

يقول يسوع  ىڡ )لوقا "ِ :(٢٣ :٩إ ْن أَ َرا َد أَ َح ٌد أَ ْن يَأِْ   َىى َو َر ِ  اىىَ ،فل ُْي ْن ِك ْر نَف َْس ُه َويَ ْح ِم ْل َص ِل َيب ُه ك َُّل
يَ ْو ٍمَ ،ويَ ْت َب ْع ِ  ىى".
أمر يومي .نُكران النفس معناه أن أخضع لقيادة يسوع
ذكر يسوع أن التلمذه هي ٌ


يعىى أننا سنواجه مشاكل كل يوم .ولكن معناه هنا أن ننكر

لحياىى .حمل الصليب ال 
أنفسنا كل يوم وأن نخضع بفرح وعن طيب خاطر ليسوع .تماماً كما قال بولس عن نفسه:


عىى أنه قد
"أَ ُم ُ
وت ك َُّل يَ ْو ٍم ".عندما كان يحمل شخص ما صليبه ىڡ أيام يسوع ،فإن ذلك يُ 

حكم عليه بالموت ،وأنه  ىڡ طريقه إىل تنفيذ الحكم .االمر يتعلق أيضاً بتحمل المشقات
الناجمة عن إتباع يسوع.
ولىك ما نحافظ عىل حياتنا وصحتنا ،علينا أن
نحصل عىل حياتنا الجسدية بالوالدة .
ولىك نحافظ عىل
نتغذى بالطعام كل يوم .نحصل عىل الروح القدس عندما نولد ثانيةً  .

باالنسان الباطن يومياً .إن لم يحدث
نعتىى Ó
حياتنا الروحية بقوة وبصحة جيدة ،فعيلنا أن 
ذلك ىڡ حياتنا الجسدية ،أو ىڡ حياتنا الروحية ،فسنصبح ضعفاء ،وسنمرض أو 
حىى


نموت .اليمكننا أن نأكل ~
أكرى من طاقتنا لتخزين الطعام ،كذلك ال يمكننا أن نُخزن قدراً
إضافياً من الروح القدس.

هناك نصيحة قيمة  ىڡ هذا الشأن ىڡ كتاب أعمال الرسل " :وما ينطبق عىل العالم المادي
ينطبق عىل العالم الروحي .إن الحياة المادية تُحفظ لحظة بعد أخرى بقوة هلِلَف ،ومع ذلك

~
الىى جعلها هلِلَف  ىڡ متناول أيدينا.
فهي ال تتغذي وتسند بمعجزة مبارسة ،بل باستعمال ©الرىكات 
٤٥

الىى أعدتها العناية Óااللهية".
فكذلك الحياة الروحية تتغذى باستخدام الوسائل 
أبهرىى ذلك الترصيح من كتاب مشتهى 

االجيال" :علينا أن نتبع المسيح يوماً فيوماً.
لقد 
إن هلِلَف ال يمنحنا عوناً للغد" ٤٦".
ٌ
تحويل كامل للقلب ،كبداية ،وتكرار ذلك
تقول إلن هوايت" :إن اتباع يسوع يتطلب
كامال وقت قبولنا Óااليمان ،لن يجدي ذلك شيئاً
التحويل كل يوم" ٤٧".مهما كان تكريسنا ً
سلم له نفسك
فبكر إىل هلِلَف  ىڡ الصباح ،و ِ
إذا لم يتجدد ذلك التكريس يومياًِ " ٤٨"...

تدبرى اىى لهذا اليوم  
بںى
جديدا ،و لتكن صالتك إليه " :يا رب  إىى لك
ً
بجملىى ،أضع كل  


أعماىل اليوم هي أعمالك" .إن هذا
لتستخدمىى كيفما تشاء ،كن معي ،و لتكن
يديك


لفرض عليك كل يوم أن تخصص نفسك هلل كل صباح لتكون له طول النهار ،و سلمه كل
45
46
47
48

إلن ج .هوايت ،أعمال الرسل ،(1911) ،ص205 .

إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،(1898) ،ص298 .

هرىالد ،(1976 ،ص1113 .
المحرر "فرانسيس دي نيكول" ،كتاب
التفسرى االدفنتستيه ،مجلد ) ،1ريفيو أند 

هرىالد6 ،يناير )كانون  
الثاىى(1885 ،
إلن ج .هوايت ،ريفيو أند 
٥٥
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مسلما حياتك هلل ليصوغها و

تدبرىاتك لتنفيذها أو البطالها كما تشاء عنايته ،وهكذا تكون ً
٤٩
يصبها  ىڡ قالب حياة ".
اخترىت أهمية التكريس اليومي ،فربما سيصبح
يقول "موريس فندن"" :إن لم تكن قد ©


الرىكات ،ص" ١٠١ .إن كنت
كبرىاً ىڡ حياتك .نقرأ هذا الوعد ىڡ تأمالت من جبل ©
ذلك خلال ً 

تطلب الرب وتكرس نفسك له ىڡ كل يوم  ...فإن كل تذمرك سوف يصمت ،كل مصاعبك
٥٠
الم  
~
الىى تواجهك اليوم سوف تُحل".
ستتالىس ،وكل المشاكل ُ ّ
حرىة 
إن بقاءنا مع يسوع من خالل تجديد تسليمنا له يومياً ،هو بنفس أهميته عندما أتينا
ليسوع  ىڡ أول مرة.
تسليم كامل،
يستطرد "موريس فندن" قائالً" :إن العالقة الثابتة مع هلِلَف يومياً ،تقود إىل
ٍ
٥١
وإعتماد عليه لحظة بلحظة".
وعي ،فإننا نصنع
يمكننا أن نتاكد من أنه :عندما نُخضع ذواتنا ليسوع كل ٍ
يوم عن ٍ
مشيئته ،فقد قال لنا" :تَ َعال َْوا إ َىل "...
)مىى  (٢٨ :١١و"َ ...و َم ْن يُق ِْب ْل ِإ َ  َّىل ال َ أُ ْخ ِر ْج ُه َخ ِار ًجا".
ِ  َّ
)يوحنا .(٣٧ :٦

االنتصار من
"إن هلِلَف يرغب ىڡ أن يقوم
بأشياء عظيمة من أجلنا .ال يمكننا أن نحرز Ó
ٍ
خالل 

االرقام ،ولكن من خالل إخضاع النفس بالكامل ليسوع .علينا أن نمىص قدماً بقوته،
٥٢

واثقںى  ىڡ إله إرسائيل القادر"...
التأثرى الرائع الذي يمكن هلل أن يصنعه من خاللنا إذا أخضعنا
يصف "جون
ويسىل" 

~
يىل" :يمكن أن يصنع هلِلَف من خالل شخص واحد مكرس له بالتمام أكرى مما
أنفسنا له كما 

٥٣
يمكن ان يصنعه بجيش من االشخاص الذين كرسوا  ٪٩٩فقط من حياتهم هلل".
كتبت إلن هوايت" :فالذين يريدون أن يكونوا  
عاملںى مع المسيح ،والذين يقولون:
يا رب أنا وكل ما أملك لك ،هم وحدهم الذين سي 
عرىف بهم عىل أنهم أبناء وبنات
ُ
هلِلَف" ٥٤".إن كل من يُكرسون أنفسهم وأجسادهم وأرواحهم هلل سيحصلون باستمرار
عىل هبة القوة الجسدية والعقلية ...والروح القدس يقدم أسمى قواته لتعمل  ىڡ القلب
والعقل .ونعمة هلِلَف توسع قواهم وتزيدها ~
االلهية يخف إىل
وتكرىها .وكل كمال الطبيعة Ó

٥٥
وىڡ ضعفهم ~
البرسي يكونون قادرين عىل عمل هلِلَف القدير".
معونتهم ...
49
50
51
52
53
54
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لماذا يجب عىل الشخص أن يطلب معمودية جديدة من الروح القدس يومياً؟

بداخىل من
جانىى" .النه يحيا
إن طلب Ó
االمتالء بالروح القدس هو طلب ليسوع 

لىك "يبقى © 
خالل روحه القدوس .ولكن لماذا يومياً؟


حںى يعلم
تقول إلن هوايت ىڡ كتاب أعمال الرسل " إن للخادم المكرس تعزية عجيبة 

أن 
حىى المسيح نفسه  ىڡ أثناء حياته عىل االرض كان كل يوم يطلب من أبيه إمدادات
جديدة من النعمة ¾
االبتهاالت
الىى كان يحتاجها  ...إن مثاله هو تأكيد وضمان بأن Ó
االيمان الذي يقود صاحبه عىل
والصلوات الحارة المثابرة إىل هلِلَف والمقدمة بإيمان – ذلك Ó


االتيان بمعونة الروح
االعتماد التام عىل هلِلَف والتكريس لخدمته ىڡ غرى تحفظ – ستنترص ىڡ Ó
Ó

٥٦
القدس إىل الناس ىڡ حربهم ضد الخطية".
ترصيح هام
يومي ليسوع ،فكم هو أهم لنا نحن أن نناله .هناك
إذا كان ذلك
ٌ
ٌ
إحتياج ٌ

َالد ِاخ ُل يَ َت َج َّد ُد يَ ْو ًما ف ََي ْو ًما".
ىڡ ) ٢كورنثوس  ..." :(١٦ :٤ف َّ
لالعتناء اليومي .كيف يحدث هذا التجديد اليومي؟ بحسب
إنساننا الباطن يحتاج Ó
)أفسس  ،(١٩ ،١٧ ،١٦ :٣فإنه يحدث عن طريق الروح القدسِ " :ل َىك يُ ْع ِطيك ُْم ب َحسب ِغ َىى
َ ِ َ ِ
ْ
مجده ،أَن تَتأَيدوا با ْلقُوة بر 
اال َيم ِان ِ  ىڡ ُقل ُِوبك ُْم،
يح ِب ِÓ
وح ِه ِىڡ ِ
َ ْ ِ ِ ْ َ َّ ُ ِ َّ ِ ِ ُ ِ
االن َْس ِان ا ْل َب ِاط ِنِ ،ل َي ِح َّل ال َْم ِس ُ
وأَنْتم متأَصلُون ومتأَسس 
ىك تَ ْم َت ِل ُئوا ِإ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفِ".
َ ُ ْ ُ َ ِّ َ َ ُ َ ِّ ُ َ
ون ِ ىڡ ال َْم َح َّب ِةِ ...ل َ  ْ
لذلك:
كقاعدة أساسية ،البد من الصالة يومياً من أجل تجديد الروح القدس.
وكنتيجة ،سيحيا يسوع بداخلنا.
يمنحنا القوة بحسب 
غىى مجده من أجل إنساننا الباطن .قوة هلِلَف هي قوة فائقة،
ولكننا ال يمكن أن نشعر بها .يستطيع الخالق أن يعمل من خالل قوة ضئيلة جداً
)عىل سبيل المثال :التيارات الكهربائية  ىڡ أجسادنا .ال يمكننا أن نشعر بها ،ولكنها إن
لم توجد ،فسنكون أموات(
أن تُوضع محبة هلِلَف  ىڡ قلوبنا.

نمتىل " ِإ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفِ) ".أنظر يوحنا ،١٠ :١٠
أن يكون أســلوب الحياة هو أن
كولوىس .(١٠ :٢


"...
(١٨
:٥
ـس
ـ
)أفس
ىڡ
هامة
أخرى
ـة
ـ
هنــاك آي
وح ".الحظوا أن
الر
ب
وا
ئ
ل
ت
ام
ـل
ـ
ب
ُ
ِ
َ
َ
ْ

ِ
ِ ُّ ِ

ذلــك أكـ ~ـرى من مجــرد نصيحة .إنها وصيــة إلهية .يتوقع م ّنا إلهنــا أن نرغب ىڡ الحياة
مــع الــروح القــدس .يقول خرىاء اللغــة اليونانية بأن المعـ ـىى الدقيق لهذه 5
االية هو
©
56
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– مقتبسـاً "جوهانــس ميجــر"" :اجعلوا أنفســكم دائماً وباســتمرار مملوءين من الروح
٥٧
القدس".
لتأثرى
يقول درس مدرسة السبت " :المعمودية بالروح القدس هي Ó
االنخضاع التام 
يعترى ذلك اختباراً وحيداً ،وإنما شيئاً متكرراً
الروح القدس – أن تكون "ممتلئاً" به .ال ©
بإستمرار .كما يوضح بولس الرسول  ىڡ )أفسس  (١٨ :٥إذ يستخدم مصطلح "امتلئوا".

٥٨
باالستمرارية".
تعبرىاً يفيد Ó
باللغة اليونانية ىڡ 

االصحاح الخامس من رســالته إىل أفســس ،عىل الرغم
ذكر الرســول بولس ذلك ىڡ Ó

وح ال َْم ْو ِع ِد
مــن أنــه ذكر ىڡ )أفســس  ..." :(١٣ :١ا ل َِّذي ِف ِيه أَيْ ًضا ِإ ْذ َآم ْن ُتـ ْـم ُخ ِت ْم ُت ْم ِب ُر ِ

المؤمنںى ىڡ أفســس كانوا قــد حصلوا بالفعل عىل الروح
وس ".مــن الواضح أن
ا ْل ُقـ ُّـد ِ
وح ِه) ".أفســس :٣
القــدس .ومــع ذلــك ،كان من المهم لهم " :أَ ْن تَ َتأَيَّ ُدوا ِبا ْلق َُّو ِة ِب ُر ِ
وح " وأن "اجعلوا أنفســكم دائماً وباســتمرار مملوءين من الروح
 (١٦وأن " ْام َت ِل ُئوا ِب ُّ
الر ِ
5

حزن أو
القدس ".ىڡ Ó
االصحاح الرابع من الرســالة إىل أفســس واالية  ،٣٠يحذرنا من أن نُ ِ
نُجـ ِـدف عىل الروح القدس.
٥٩
تقول إلن هوايت" :ينبغي لكل عامل التوسل إىل هلِلَف كل يوم طلباً لمعمودية الروح".
لىك نكون
نتحول يومياً 
"لىك ما نحصل عىل ِبر المسيح ،علينا أن ّ
بتأثرى الروح القدس ،

~رسكاء 
االرتقاء بالذوق ،وتكريس القلب،
هو
القدس
الروح
عمل
إن
لهية.
اال
الطبيعة
ىڡ
Ó
Ó

٦٠
باالنسان بأكمله".
عالء
واال
Ó
Ó

موضع آخر" :إن الذين تأثروا بالكتب المقدسة
ىڡ
النبوة[
]روح
خاللها
من
الرب
يقول

ٍ
كصوت هلِلَف ،ويرغبون  ىڡ أن يتبعوا تعاليمه ،عليهم أن يتعلّموا يومياً ،وأن ينالوا

والىى جعلها هلِلَف  ىڡ متناول يد كل مؤمن حقيقي من
إستحسان الروح القدس وقوته يومياً ،
٦١
خالل هبة الروح القدس".
باالضاقة إىل ذلك تقول" :علينا أن نتبع المسيح يوماً فيوماً .إن هلِلَف ال يمنحنا عوناً
Ó
٦٢
للغد".

لحظة هو 
وري لنمونا.
االلهية  ىڡ كل
وىڡ
موضع آخر" :إن التواصل مع الوكالة Ó
ٍ
أمر رص ٌ

ٌ
ٍ
وااليمان ،لىك
قدر من روح هلِلَف ،ولكن علينا أن نسعى باستمرار ،بالصالة Ó
ربما كان لدينا ٌ
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نحصل عىل المزيد من الروح".

الىى جعلت
كما
وجدت أيضاً هذا Ó
ُ
االقتباس الرائع" :تحتاج يومياً إىل معمودية المحبة 

٦٤
بنفس واحدة".
الرسل االوائل جميعهم ٍ
يظهــر لنــا  ىڡ )روميــة  (٥ :٥أن محبة هلِلَف تنســكب إىل قلوبنا عن طريق الروح القدس.

ونجــد ~ 
)االمتالء من
الىس ذاته ىڡ )أفســس  .(١٧ :٣المعموديــة اليومية بالروح القدس Ó

)االمتالء من محبة
الــروح القــدس( ينتــج عنها ىڡ نفس الوقت معمودية يوميــة بالمحبة Ó

باالضافــة إىل ذلــك ،نجد  ىڡ )غالطية  (١٦ :٥و)رومية  ،(٢ :٨أن قوى ~
الرس
ـاىى"(Ó .
هلِلَف "االغـ © 

االنســان
تنهزم كنتيجة لتلك المعمودية) .المزيد ىڡ ص ،١٠٩ .تحت عنوان "هل يســتطيع Ó
أن يبقى روحياً؟"(.
٦٣

أهمية العبادة الشخصية


ذاىى يومياً ليسوع وأن
ما هي أهمية العبادة اليومية إذا كان من المهم جداً أن أُخضع 
االمتالء من الروح القدس؟
أطلب Ó
إن العبادة اليومية وحفظ يوم السبت هما أساس الحياة الروحية.
لقد قرأنا العديد من آيات الكتاب المقدس واقتباسات من كتابات متنوعة ،ورأينا من
خاللها أن االنسان الباطن يتجدد يوماً بيوم .يلقي ذلك الضوء بوضوح عىل 
االهمية
Ó
ُ
القصوى للعبادة الشخصية اليومية.
ّ



االجتماع كان يعتمد عىل المحرقة الصباحية
إن االساس االكمل لخدمة العبادة ىڡ خيمة Ó

االضافية )عدد  .(١٠ ،٤ :٢٨ماذا
وىڡ يوم السبت ،كانت هناك محرقة السبت Ó
والمسائية .
كانت أهمية تقدمة المحرقة؟
االنسان الخاطئ تماماً هلل .لم يحتفظ الشخص هنا
"كانت تدل المحرقة عىل تسليم Ó
٦٥
ىس لنفسه ،ولكن كان كل ~ 
بأي ~ 
ىس ينتمي للرب".
واعترىت
تعترى مقدسة© ،
"إن الساعات المخصصة لذبيحة الصباح وذبيحة المساء كانت ©
مخصصة للعبادة ىڡ كل 
للمسيحيںى
االمة اليهودية ...ويمكن أن يكون هذا مثاال ً صالحاً


لممارسة الصالة الصباحية والمسائية ،ففي  
حںى أن هلِلَف يدين مجرد ممارسة الطقوس
باغتباط عظيم إىل أولئك الذين يحبونه ويجثون أمامه
الخالية من روح العبادة ،فإنه ينظر
ٍ

٦٦


الىى يحتاجونها".
الىى ارتكبوها والتماس ©
الرىكات 
صباحاً ومساء ىڡ طلب غفران خطاياهم 
63
64
65
66
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كأساس لحياتنا الروحية؟ إىل جانب
هل الحظت أن العبادة اليومية مرتبطة بالسبت ٍ
ذلك ،هل يتضح لك أن 
االمر يتعلق بتسليمنا اليومي ليسوع المسيح ،والذي يُدعى إىل
حياتنا من خالل الروح القدس؟


هل جعلت المبدأ الروحي االهم أمراً خاصاً بك :وهو أن تعطي هلِلَف االولوية فوق كل

~  
ُوت هلِلَفِ َو ِب َّر ُه،
"لك ِن ا ْطل ُُبوا أَ َّو ًال َم َلك َ
وىڡ كل يوم؟ يقول يسوع ىڡ موعظته عىل الجبلِ :
ىس 
هذ ِه ُك ُّل َها تُ َزا ُد َلك ُْم ".
)مىى .(٣٣ :٦
َو ِ


إن ملكوت هلِلَف هو أن تحصل عىل المسيح ىڡ قلبك االن .فالمسيح هو تجسيد لملكوت
هلِلَف )مرقس  ،١٥ :١لوقا  .(٢١ ،٢٠ :١٧لذلك ينبغي علينا أن نخضع يومياً ،وأن نطلب الروح
القدس يومياً خالل وقت عبادتنا .إن النقطة الحاسمة ستكون عندما نقف أمام هلِلَف :هل
المخلصة مع يسوع ،وهل بقينا  
ثابتںى فيه؟ )أنظر يوحنا  (١٧ – ١ :١٥أال
لدينا العالقة
ّ

انتصار أعظم ىڡ إيمانك؟
تشتاق للمزيد – من أجل
ٍ
االطالق ،مع هلِلَف ،أو أن عبادتهم
إن كل الذين يقضون وقتاً غرى كافياً ،أو ال وقت عىل Ó

غرى منتظمة ،فربما سيحصلون عىل القوة من خالل عبادتهم مرة أو مر تںى أسبوعياً .وهو
ما يشبه تناول الشخص للطعام مرة أو مر  
تںى أسبوعياً .وللمقارنة :أليس من السخيف أن
 

يعىى ذلك أن الشخص المسيحي الذي ال
تُغذي نفسك مرة واحدة فقط ىڡ االسبوع؟ أال 

يقىص وقتاً  ىڡ العبادة ،هو مسيحي جسدي؟


ويعىى ذلك أيضاً أنه إذا ظل عىل هذا الحال ،فلن ينال الخالص .عندما نكون

مسيحيون جسديون ،فإن العبادة تصبح إلزاماً .وعندما نكون روحيون ،فستصبح العبادة
كبرىة.
شيئاً رصورياً ،وسعادة 
قـرأت منذ عدة ســنوات كتاباً من تأليــف "جيم فاوس" :كنت عضواً  ىڡ عصابة .وكان


والىى اشــتملت عىل
تحول Ó
هــو مجــرم قد ّ
لاليمان .وقد اعرىف بخطاياه بملء قلبه – 
لنفىس :أنا
اخترى تدخال ً إلهياً كبـ ـرىاً .تأثرت بذلك .وقلت
شــهادة زور ،الرسقــة ،إلخ .لقد ©


عــىل مــا يـرام  ىڡ كل ~ 
ولكىى ال أمتلــك إختباراً كهذا .ثم صليت إىل هلِلَف قائالً:
ىس تقريباً ،


الىى ســتعلنها أنت ىل.
©
"أىى الســماوي ،أريد أن أعرىف بكل خطاياي المعلنة ،وبالخطايا 
باالضافة إىل ذلك ،ســوف أســتيقظ ســاعة مبكراً من أجل الصالة وقراءة الكتاب المقدس.
Ó
أريــد أن أرى عملك ىڡ 
حياىى".


حياىى بالفعل .ومنذ ذلك الوقت ،أصبحت 
أشكر الرب ،لقد عمل ىڡ 
عبادىى الصباحية



المتعلقة بالسبت بشكل خاص ،أساساً 
لحياىى مع هلِلَف.

االمتالء اليومي من الروح القدس ،سوف تتغرى
من خالل التسليم اليومي ومن خالل 


فعالة ومثمرة.
حياتنا لالفضل .وكنتيجة لذلك ،حياتنا الجديدة "ىڡ المسيح" سوف تكون ّ
يحدث ذلك أثناء وقت عبادتنا.
٦٠
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ﻧﺘﺤﻮﻝ ﻳﻮﻣﻴﺎً
ﻟﻜﻲ ﻣﺎ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﲆ ِﺑﺮ ﺍﳌﺴﻴﺢ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ
ّ
ﺑﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮﻥ ﴍﻛﺎء ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ .ﺇﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻫﻮ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺬﻭﻕ،
ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ،ﻭﺍﻹﻋﻼء ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.

ما الذي يقوله القساوسة؟ )جزء (١

ىس ال نقوم به
يوجد ٌ  Ó
نبحث عن الحلول الجيدة بمختلف أنواعها ،ولكن هناك شيئاً واحداً ال نقوم به :طلب

وتأثرىها الضعيف
الىى تمر بها ،
ُسلطة الروح القدس .إن الكنيسة عىل علم بحالة العقم 

السلطة ،هي عىل
وىڡ البحث عن تلك ُ
عىل الناس .كما تشعر بافتقارها ُ
لسلطتها الحقيقية .
استعداد للقيام بأي ~ 
ىس ،ولكن هناك شيئاً واحداً ال تقوم به ،وهو طلب ُسلطة الروح
القدس .م.ل.ج ،تيلوس ٣٨٥
العودة للمحبة 
االوىل
واخترىت عودة
من خالل Ó
السرى عن قرب مع يسوع© ،
االمتالء بالروح القدس ،أُقتدت إىل 
"للمحبة 
بداخىل،
الشخىص يحدث
التغيرى
االوىل" Óاللهنا ومخلصنا ،يسوع المسيح .بدأ



والذي يمكن أن ينتج فقط عن س 

خدمىى ،بدأت أرى قوة لم أر مثلها
كىى روح هلِلَف   ّىڡ  .ىڡ
ُ

من قبل .د.س.
عطية من السماء
إن كتابك خطوات نحو نهضة شخصية هو بالفعل عطية من السماء ،لك أوال ً ثم إىل
القراء .عىل الرغم من أنه قد ظهر  ىڡ الكنيسة بعض الكتب العملية والروحية
جميع ّ

مؤخراً ،ولكن هذا الكتاب استثنائياً .من حيث طريقته المدمجة والمفصلّة ىڡ نفس الوقت،

االمتالء من الروح القدس .كل من يقرأ هذا الكتاب لن يسعه سوى
الىى ~يرسح بها Ó
والطريقة 
أن يقوم بالجرد الروحي وأن يصنع قراراً .هـ .هـ٠١٠٥١٢ .
لقد أهدرت الوقت ىڡ االعتقاد بأن 
االمور الهامة واضحة
 

 إىى أقرأ خطوات نحو نهضة شخصية باللغة االسبانية للمرة الثالثة .وقد أدركت عىل التو
٦١
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أدفنتسىى ىڡ االعتقاد بأن 
االمور
كم من الوقت قد أهدرته كعضو  ىڡ الكنيسة وكخادم
  Ó


وقت خاص جداً من
الهامة واضحة فيما يتعلق
بعالقىى مع المسيح .لقد أىى الكتاب ىڡ ٍ





بالرىكات من خالل وجود الروح
وخدمىى .كل ما
حياىى
أنىى أستمتع ©

يمكنىى أن أقوله هو 





مختلفںى تماماً .إن الجزء النظري  ىڡ الكتاب أصبح واقعاً
وإختبار
بفهم
حياىىٍ ،
القدس ىڡ 
ٍ


حياىى ٣٠٠٣١٩ E.L.EE .من الواليات المتحدة ٩٢#
ىڡ 
ود".
وحي َق َال َر ُّب ا ْل ُج ُن ِ
"ال َ ِبا ْلق ُْد َر ِة َوال َ ِبا ْلق َُّو ِة ،بَ ْل ِب ُر ِ
)زكريا (٦ :٤

٦٢
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ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ |

دليل التأمالت الشخصية والنقاش

اليوم ا

 .١ما هي الخطوات الهامة للثبات  ىڡ المسيح؟

يعترى التسليم اليومي ليسوع أمراً هاماً؟
 .٢لماذا ©

االمتالء مجدداً من الروح القدس؟
تصىل يومياً من أجل Ó
 .٣لماذا يجب عليك أن 

تعترى العبادة اليومية /الوقت الخاص مع هلِلَف أمراً هاماً؟
 .٤لماذا ©

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.

تمتىل من الروح القدس.
 .١من أجل أن

 .٢من أجل أن يُزيد الرب من سعادتك ىڡ العبادة اليومية.
 .٣من أجل أن تنمو صفات يسوع بداخلك.

٦٣
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ال

اليوم

لر ال

ا و

العبادة بالروح والحق



خرىة ~
للبرسية تتعلق بعبادة الخالق
ـاىس هو عبادة هلِلَف .إن رســالة هلِلَف اال 
إن الهدف االسـ 
عىل النقيض من عبادة الوحش )رؤيا  .(١٢ – ٦ :١٤الســبت هو الســمة الظاهرية للعبادة
)عبــادة الخالــق( .يوضح لنا )يوحنا  (٢٤ – ٢٣ :٤موقــف العبادة الداخلية َ"و ِلك ْن تَأِْ  ىى
االن ،ح ںى الســاجدون الْحقيقيون يســجدون ل 5الب بالروح والْحق ،الَن 5
5
اال َب
َســا َعةٌ َ ،و ِه َي َ ِ  َ َّ ِ ُ َ َ ِ ِ ُّ َ َ ْ ُ ُ َ ِ ِ ِ ُّ ِ َ َ ِّ َّ
وح َوال َْح ِّق يَ ْن َب ِغي
طَا ِل ٌب ِم ْث َل ُ
ين يَ ْسـ ُـج ُد َ
ين ل َُه .اَهللُ ُر ٌ
وحَ .وال َِّذ َ
ـاج ِد َ
السـ ِ
هؤال َ ِء َّ
ون ل َُه ف َِب ُّ
الر ِ
أَ ْن يَ ْس ُج ُدوا".
االمتالء من الروح القدس .العبادة
إن العبادة بالروح هي بالتأكيد عبادة واعية ،وكذلك Ó

عىى أن نحيا حياة التسليم الكامل ليسوع ،النه هو الحق المتجسد .يقول يسوع:
بالحق تُ 

يعىى الحياة بحسب كلمة وإرشادات هلِلَف من خالل س 
كىى
ُ
"أنا هو الحق" )يوحنا  (٦ :١٤مما 
~
رس َيع ُتكَ
يسوع ،إذ قالَ " :كال َ ُمكَ ُه َو َح ٌق" )يوحنا  (١٧ :١٧كما نقرأ  ىڡ )مزمور
"َ :(١٤٢ :١١٩و َ ِ
حق ".إن لم نحظ بالعبادة الحقيقية 
االن ،ألن نكون ُعرضة للسقوط  ىڡ اللحظة الحاسمة؟
َ ٌّ


الجسديںى.
المسيحيںى
كبرىة لكل
مشكلة
ذلك
شكل
سي

ُ


أعتقد أننا جميعاً نرغب ىڡ تحقيق التقدم بمساعدة هلِلَف وأن ننمو ىڡ المعرفة .ربما كان
االعتقاد الخاطئ التاىل ذكره بمثابة حجر ~عرىٍة للبعض تعوقهم عن 
المىص قدماً.
Ó



المعمودية والروح القدس



تعمدوا ،وهكذا فإن كل ~ 
ىس عىل
يعتقد البعض أنهم
مملوئںى من الروح القدس النهم قد ّ
~
~
ما يرام ،وليسوا مضطرين عىل القيام بأي 
ىس أكرى من ذلك .علق "د.ل .مودي" عىل ذلك
5


زقاق
الكثرىون بأنهم إذا امتالوا مر ًة فقد امتالوا إىل االبد .آه يا صديقي ،إننا ٌ
قائالً" :يعتقد 
 ٦٧
ممتلئںى".
لىك نظل

مشققة ،والبد لنا أن نبقى دائماً تحت النبع 
يقول "جوزيف هـ .
واجرى""  :ىڡ كل الحاالت ،حيثما تُرى المعمودية عىل أنها دليل عىل
عطية الروح القدس ،يُقاد الخاطئ التائب بهدوء إىل المسيحية الجسدية .فهو يعتمد عىل
67
٦٤
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تصرى المعمودية وحدها وليس وجود الروح ىڡ
المعمودية وحدها كدليل عىل نعمة هلِلَف .
٦٨
قلبه هي "شهادته""...
إن المعموديــة بالتأكيــد هي قر ٌار هام ،وتتفق مع إرادة هلِلَف .وســيظل دائماً
للمعموديــة مغــزى كبـ ـرى .ولكننا ال يجب أن ننظر إىل حــدث ىڡ 
ونعترىه برهاناً
الماىص ©


ـںى من الروح القدس .بل علينا أن نــدرك وأن نخترى 
عــىل أننــا ممتلئـ  
االن إمتالءنا من
©
الروح القدس.
حصل البعض عىل الروح القدس قبل أن يتعمدوا – عىل سبيل المثال ،كورنيليوس
وأهل بيته ،أو شاول .وآخرون حصلوا عليه بعد معموديتهم – عىل سبيل المثال،
السامريںى أو الـ  ١٢شخص ىڡ أفسس .ولكن 

االمر سيان إذا حصل الشخص عىل الروح

القدس قبل ،أو أثناء أو بعد المعمودية ~ .
الىس الهام هو أن نحصل عىل الروح القدس  ىڡ


وقت ما وأن يكون ىڡ قلوبنا 5

الماىص ليس باالمر الهام ،ولكن باالحرى ،ما
االن .ما حدث  ىڡ
ٍ


الذي يحدث 
االن – اليوم.
االنسان نفسه بالكامل هلل ،استجابةً لدعوته ،فإن
يقول "إكهاردت مولر"" :عندما يُسلم Ó

باالضافة إىل ذلك ،يجب أن تظل
الوالدة الجديدة والمعمودية يحدثان ىڡ نفس الوقتÓ .

ىڡ عقولنا حقيقة أن س 
االنسان تتبع الوالدة الجديدة ،ولكن ذلك ال
كىى الروح القدس ىڡ Ó
ُ

٦٩
يحدث تلقائياً .فالبد من تجديد العالقة يومياً".
أريد أن أذكركم ثانيةً  :جميعنا حصلنا عىل حياتنا الجسدية بالوالدة .نُحافظ عىل حياتنا
من خالل الغذاء اليومي ،والماء ،والتمارين ،والنوم ،إلخ .وإال فلن نعش طويالً .تنطبق

القوانںى عىل حياتنا الروحية .نحصل عىل ِج ّدة الحياة من خالل الروح القدس،
نفس
سلم حياتنا بالكامل للمسيح .نحافظ عىل حياتنا الروحية من خالل
وبالتحديد عندما نُ ِ
الروح القدس ،الصالة ،كلمة هلِلَف ،إلخ .تقول إلن هوايت" :إن الحياة المادية تُحفظ لحظة
بعد أخرى بقوة هلِلَف ،ومع ذلك فهي ال تتغذى وتُسند بمعجزة ~
مبارسة ،بل باستعمال

الىى جعلها هلِلَف  ىڡ متناول أيدينا .فكذلك الحياة الروحية تتغذى باستخدام
©
الرىكات 
٧٠

االلهية".
العناية
أعدتها
الىى
الوسائل
Ó

ال تبقى الحياة المادية أو الروحية تلقائياً بداخلنا .من 
الرصوري استخدام الوسائل 
الىى

أتاحها هلِلَف لنا.

لىك يظل معنا،
لىك يبقى معنا .ولكن 
يعىى ذلك :عندما نولد ثانيةً  ،نُمنح الروح القدس 

 68جوزيف هـ .
واجرى ،روح هلِلَف )باتل كريك ،ميشيغان  ،(1877ص ،35 .مقتبس من جاري ف .ويليامزÓ ،االمتالء من الروح
)لونرىغ ،(2007 ،ص58 .
القدس© ،
Ekkehard Müller, Die Lehre von Gott: Biblischer Befund und Theologische Herausforder-ung, 69
Bogenhofen 2010, S. 224
 70إلن ج .هوايت ،أعمال الرسل205 .ً ،(1911) ،
٦٥
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الىى جعلها هلِلَف متاحة لنا .ما هي النتيجة
يعتمد ذلك عىل Ó
االستخدام اليومي للوسائل 
المتوقعة إن لم نستخدم هذه "الوسائل"؟
باالضافة إىل ذلك ،فإن الصالة أمراً هاماً،
الروح القدس هو أهم هذه "الوسائل"Ó .
والتواصل مع هلِلَف من خالل كلمته ،والمشاركة  ىڡ خدمة العبادة وأشياء أخرى.
باالنسان الباطن .وإن لم
أعتقد أننا نتفق عىل أنه كقاعدة أساسية ،علينا أن نهتم يومياً Ó
5
نقم بذلك ،فسنواجه عواقب مؤلمة .ال يمكننا أن نتناول الطعام قبل االوان ،أو أن نعتمد
عىل مخزوننا من الروح القدس" .إن هلِلَف ال يمنحنا عوناً للغد ٧١".أعتقد أنه من الواضح أن
التسليم اليومي ليسوع مهم ،وأننا نحتاج لدعوة الروح القدس إىل حياتنا يومياً.
كال هذين 
االمرين يخدمان الغرض ذاته – إنهما وجهان لعملة واحدة :الحصول عىل
قلىى من خالل
عالقة وثيقة مع المسيح .أكرس 
نفىس له من خالل التسليم ،وأدعوه إىل © 

بںى 5
طلب الروح القدس .من  
االيات الكتابية االخرى ،يُظهر لنا ) ١يوحنا ) – (٢٤ :٣أنظر
أيضاً يوحنا  (٢٣ ،١٧ :١٤أن يسوع يحيا بداخلنا من خالل الروح القدس"َ :و ِبهذَ ا نَ ْع ِر ُف أَنَّ ُه
وح ال َِّذي أَ ْعطَانَا".
يَ ْث ُب ُت ِفي َناِ :م َن ُّ
الر ِ

تأثرى الروح القدس


عندما يكون الروح القدس بداخىل ،فإنه يتمم عمل المسيح ىڡ .نقرأ ىڡ )رومية  :(٢ :٨
"ال َ َّن


ّ

وس ال َْخ ِط َّي ِة َوال َْم ْو ِت ".و)رومية :٨
يح يَ ُسو َع ق َْد أَ ْع َتق ِ  َىى ِم ْن نَ ُام ِ
نَ ُام َ
وس ُر ِ
وح ال َْح َي ِاة ِ ىڡ ال َْم ِس ِ

وح".
السا ِل ِك  َ
ىك يَ ِت َّم ُحك ُْم ال َّن ُام ِ
وس ِفي َنا ،نَ ْح ُن َّ
ںى ل َْي َس َح َس َب ال َْج َس ِد بَ ْل َح َس َب ُّ
الر ِ
ِ " :(٤ل َ  ْ


الىى يعمل بها الروح القدس ىڡ القلب
يمكننا أن نُ ِ
عرف "ناموس الروح" عىل أنه الطريقة 
المسلّم بالتمام هلل .إنها قوة الروح القدس المانحة للحياة .وحده الروح القدس يمكنه
بداخىل .أحسنت إلن هوايت  ىڡ ~رسح ذلك قائلةً " :كان الروح القدس
حىى عمل يسوع

أن يُ  
س ُيع َ
طى كقوة مجددة ،إذ بدونه لن تجدي ذبيحة المسيح فتيالً ...إن الروح هو الذي
يصرى
يجعل عمل فادي العالم ذا أثر فعال .والقلب يتطهر بقوة المسيح .وبواسطة الروح 
٧٢
االلهية ....فقوة هلِلَف تنتظر منهم الطلب والقبول".
المؤمنون ~رسكاء الطبيعة Ó

عىى أنه 

~
حىى عمل المسيح من أجل
يرسح "توماس أ .ديفيس" هذا االمر قائالً" :هذا يُ 



جثسيماىى،
الناس يعتمد عىل الروح القدس .فبدونه ،كل ما صنعه يسوع عىل االرض – ىڡ


الكهنوىى  ىڡ السماء – ستكون جميعها بال جدوى .لن يكون
عىل الصليب ،قيامته وعمله


نتاج عمل يسوع ~
أخالىڡ .ومع أن يسوع كان
كبرىة ،أو قائد
أكرى نفعاً من مجرد ديانة عالمية 

71
72
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بكثرى ،إال أنه ال يستطيع أن يُخلص العالم فقط من خالل مثاله وتعاليمه.
أعظم من ذلك 
غرى الناس يجب أن يعمل بداخلهم .هذا هو عمل الروح القدس ،والذي أُرسل
لىك يُ 


٧٣
ليقوم بهذا العمل ىڡ قلوب الناس ،وهو ما أتاحه يسوع".

تمتىل بالروح القدس؟ "عندما يملك روح هلِلَف عىل
لىك ترغب  ىڡ أن
أال يشكل ذلك سبباً كافياً 

القلب يغرى الحياة ،
فاالفكار ~
االنسان عنها.
الرسيرة تطرد بعيداً واالعمل الخاطئة يبتعد Ó


وىڡ موضع الحسد والغضب والخصام تملك المحبة والوداعة والسالم ،ويحل الفرح  ىڡ

٧٤
مكان الحزن والكآبة ،وتسطع عىل الوجة أنوار السماء".
كبرىة وخسائر
هناك نتائج أخرى قيمة للحياة مع الروح القدس ،كما أن هناك نقائص 
كثرىة ىڡ العيش بدونه .سوف نتعامل بشكل أعمق مع الفرق  
بںى الحياة مع أو بدون الروح
 
القدس  ىڡ الفصل الرابع.


ممتىل من الروح القدس؟
هل أنا

من فضلك ،اطرح عىل نفسك 
االسئلة التالية والمتعلقة بامتالئك بالروح القدس:


حياىى؟ عىل سبيل المثال ،هل
هل هناك عالمات واضحة عىل وجود الروح القدس ىڡ 
جعل يسوع حقيقياً ومعظّماً  ىڡ حياتك؟ )يوحنا (١٦ :١٥

يقودىى  ىڡ
بداخىل وأفهمه؟ هل يمكنه أن
هل بدأت أصغي لصوت الروح القدس




حياىى؟ )رومية (١٤ :٨
الصغرىة
القرارات


والكبرىة ىڡ 

عذب
حوىل؟ هل
هل برزت
منحىى الروح القدس ٌ
شغف ٌ
بداخىل محبة جديدة لمن 



نفىس؟
وإهتمام ٌ
ٌ
عميق للناس ،والذين لم أكن الختارهم أصدقاءاً ىل من تلقاء 
)غالطية  ،٢٢ :٥يعقوب (٩ ،٨ :٢
هل أخترى مراراً وتكراراً مساعدة الروح القدس ىل ىڡ التعامل مع 5
االخرين؟ هل يمنحىى
©
 



الىى تلمس قلوب االشخاص الذين يعانون من القلق والهموم؟
الكلمات الصحيحة 

ولىك أقود آخرين له؟
يهبىى الروح القدس القوة لمشاركة يسوع 
هل 


التعبرى عن عمق مشاعري
ويساعدىى عىل
أخترى مساعدته ىل ىڡ حياة الصالة

هل ©

القلبية تجاه هلِلَف؟


لىك
عندما نتأمل  ىڡ تلك االسئلة ،ندرك أن لدينا
ٌ
إحتياج شديد للنمو ىڡ الروح القدس ،
نعرفه بشكل أفضل وأن نحبه ~
أكرى.
قال أحد 
االخوة :تصالحت أنا ووالدي .بعد دراسة خطوات نحو نهضة شخصية و
٧٥

73
74
75

.Thomas A. Davis, Als Christ siegreich leben (HW-Verlag), S. 43 / How to be a victorious Christian, R&H

إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،(1898) ،ص155 .
Catherine Marshall, Der Helfer (Erzhausen, 2002), S. 24
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ئںى 
كتب 

االول 
االربعون يوماً )الجز  
االمتالء بالروح
االختبار الرائع ىڡ Ó
والثاىى( ،أصبح لدي Ó

أخترى كيف أن الروح القدس يعمل ،ويرغب  ىڡ أن يعمل  ىڡ
المثرى ىل أن ©
القدس .كان من 

حياىى.
كل نواحي 

التصالح  
واالبن
بںى االب 





كانت 
وشباىى تدور دائماً
وصالىى  ىڡ
رغبىى
طفولىى © 


عالقىى بوالدي معقدة دائماً .كانت 

لالسوأ .مرت ست أو سبع سنوات .مال
االمر تطور 
عالقىى بوالدي .ولكن 
تحسںى 

حول


ونصىل من أجله ،حصلنا
قلىى .فبينما كنا ندرس عن الروح القدس
الرب الفراغ 

الكبرى ىڡ © 

وزوجىى عىل إختبارات رائعة مع هلِلَف .صلينا من أجل عائالتنا ،وخاصة من أجل والدي.
أنا


لىك أحب والدي .استطعت أن أغفر له كل االمور
حصلت خالل ذلك الوقت عىل القوة 



وأىى أصدقاء االن .كما أنه بدأ
الىى لم تكن عىل ما يرام  ىڡ عالقتنا منذ
طفولىى .أصبحنا أنا © 



5
ينتبه ~
خرى االخرين عن هلِلَف .واالن ،وبعد مرور  
عامںى ،ال تزال
أكرى لحياته الروحية ،وبدأ يُ ©

االختبار .لطالما شعرت بالعجز والوحدة.
بأىى جيدة جداً .أشكر هلِلَف من أجل هذا Ó
عالقىى © 

بحياة جديدة ورائعة
ولكن منذ أن بدأت الصالة من أجل الروح القدس يومياً ،أشعر ٍ
)االسم معلوم فقط للمحرر(.
وبعالقة أعمق مع هلِلَفÓ .
صالة :إلهي يسوع ،أشكرك النك ترغب ىڡ أن تظل بداخىل من خالل الروح

المح ّبة .يا
القدس .أشكرك النه من خالل التسليم اليومي ،تنمو ثقتنا وعالقتنا ُ

بشكل أفضل .أتوق لمعرفة ما يريد
رب ،ساعدىى لىك أعرف الروح القدس وعمله ٍ
¾
أن يصنعه الروح معي ،ومع ¾
كنيسىى ،ويقيننا بأننا سنحصل عىل
عائلىى ومع
الروح القدس عندما نطلبه يومياً ،أشكرك من أجل ذلك .
أمںى.
سيعطى
تقول إلن ج .هوايت" :ليسوع  ...أُعطي الروح القدس بدون حساب .وكذلك ُ
لسكناه .لقد أعطانا إلهنا نفسه هذه
لكل أتباع المسيح الذين خضعت قلوبهم بالكامل ُ
وح) ".أفسس  ،(١٨ :٥وهذه الوصية هي أيضاً وعد بتحقيقها .إن عمل
الوصية ْ
"ام َت ِل ُئوا ِب ُّ
الر ِ
5

٧٦
ُوؤُون ِف ِيه ".آبانا ،نسألك  ىڡ
رسور االب هو أنه ىڡ المسيح "يسكن الملء" وأن نكون َ"م ْمل َ

نمتىل ِ"إ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفِ) ".أفسس .(١٩ :٣
اسم يسوع أن

76
٦٨
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دعم لـ )أفسس (١٨ :٥
وح".
ْ
"ام َت ِل ُئوا ِب ُّ
الر ِ

يأىى ىڡ صيغة 


االمر .كما يمكننا أن نرى أن
يمكننا أن نرى ىڡ )أفسس  (١٨ :٥أن هذا الطلب  
لالمتالء من
هذه الوصية موجهه للجميع .وكذلك يمكننا أن ندرك أن واجبنا هو أن نسعى Ó
االية ىڡ اللغة اليونانية تجعل 
الروح .ولكن 5
االمر ~
أكرى وضوحاً.

علّق "جوهانس ميجر" عىل ذلك قائالً" :يوجد  ىڡ العهد الجديد فقرة واحدة تتحدث
بشكل ~
وح) ".أفسس  (١٨ :٥ونجد  ىڡ سفر
الر
مبارس عن Ó
االمتالء من الروح القدس ْ
"ام َت ِل ُئوا ِب ُّ
ِ
أعمال الرسل أن التشبع بالروح القدس هو عطية ،تُستخدم لعمل قوي ىڡ موقف  
معںى.

االمتالء من الروح القدس هو وصية ،ال تتعلق بظروف
ومع ذلك ،يؤكد بولس الرسول أن Ó
الصغرىة والهامة عىل أربعة
الحياة ،وتنطبق عىل كل أتباع يسوع .تحتوي تلك الوصية

جوانب رئيسية:


"ام َت ِل ُئــوا" مذكور ىڡ صيغة االمر .ال يقــم بولس هنا بإعطاء توصية أو
 .١إن الفعــل ْ

يوىص
نصيحــة وديّــة .وال يضع إقرىاحاً يمكن للشــخص أن يقبله أو يرفضه .بل 
بصفته رســول ذو ســلطان .تخاطب الوصية دائماً إرادة االنســان .إذا 
امتال المسيحي
Ó

كبرى ،عىل ذاته .إن المســيحيںى
مــن الــروح القدس ،فإن االمر يتعلق ،بقدر 

لالمتالء من الروح القدس .إنها مســؤليتنا كشــعب هلِلَف
االجتهاد 
خاضعںى لوصية 
أن نمتـ 
ـىل من الروح القدس.

واحد  ىڡ الكنيسة مسؤل
فرد ٍ
 .٢يُستخدم الفعل ىڡ صيغة الجمع .ال توجه الوصية إىل ٍ

االمتالء من الروح القدس ليس إمتيازا لفئة معينة من االشخاص .إن
عن مهام معينةÓ .

الدعوة تنطبق عىل كل من ينتمي للكنيسة – دائماً وىڡ كل مكان .ال توجد إستثناءات.
بالنسبة لبولس ،كان 
االمر طبيعياً أن 
يمتىل كل مسيحي من الروح القدس.
 .٣يستخدم الفعل ىڡ صيغة الغائب .ال يقول 
"امالوا أنفسكم من الروح" ،ولكن
ُ



وح ".ال يمكن الحد أن يمال نفسه من الروح القدس .إنه ٌ
حرصي
عمل
ْ
ٌ
"ام َت ِل ُئوا ِب ُّ
الر ِ
للروح القدس .ففي ذلك يكمن سلطانه .عىل الفرد أن يخلق الظروف المالئمة لىك

يماله الروح القدس .فبدون إرادته العاملة ،لن يعمل الروح القدس بداخله.
االمر للفعل ىڡ زمن المضارع .إن فعل 
 .٤ىڡ اللغة اليونانية تستخدم صيغة 
االمر


المضارع يعرى عن حدث متكرر بإستمرار عىل النقيض من صيغة 
االمر  ىڡ زمن
©


االمتالء من الروح القدس ليس
تعرى عن عمل مفرد .بناءاً عىل ذلكÓ ،
والىى ©
الماىص ،


مجرد تجربة واحدة ،ولكنه باالحرى عملية متكررة ومتطورة .إن المسيحي ليس كإناء
مملوء مرة واحدة وإىل 
االبد ،وإنما يجب أن يتم "إعادة ملئه" باستمرار .من الممكن

~
يىل" :كونوا دائماً وباستمرار
مملوئںى مجدداً من الروح القدس".
رسح الوصية كما 
٦٩
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االمتالء من الروح القدس ،والذي أُعطي لنا عند المعمودية ~
]برسط أن تكون

االمتالء
ذلك
عىل
نحافظ
لم
إذا
فقد
ي
أن
يمكن
تام[
وبتسليم
والروح
بالماء
المعمودية

ُ
لىك يتمكن
الروح
من
متالء
اال
ار
ر
تك
من
البد
الذي قد نلناه .إذا فُقد ،يمكن أن نجده ثانيةً .
Ó

الروح القدس من أن يشغل كل نواحي حياتنا .حينئذ لن تخور قوانا الروحية .ال يعىى

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


يمتىل
المؤمنںى باستمرار من الروح القدس .هذه حالة عادية بالنسبة للمسيحي .معمودية
٧٧
واحدة ،وإمتالء متكرر".
لقد أعطانا الرب بنفسه وصية*:
مملوئںى
اجعلوا أنفسكم دائماً وباستمرار

مجددا من الروح **

 77جوهانس ميجر كان قسيساً ،وكارزاً ومدرساً جامعياً
لسنوات طويلة للالهوت المتطور .وشغل مؤخراً منصب مسؤل القسم
ٍ
الرعوي ىڡ قسم أوروبا – أفريقيا ىڡ "برىن" ،سويرسا )معروف 
االن بإسم قسم وسط أوروبا( .وهو متقاعد حالياً ويعيش  ىڡ
 


)لونرىغ ،(1999 ،ص) 100 .بترصيح من دار ~
النرس(
"فريدينساو"Ó .
واالقتباس موجود ىڡ كتاب عىل درب العقل© ،
الرىكات ،ص*20 .
إلن ج .هوايت ،تأمالت من جبل ©
**Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), S. 101
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ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ |

دليل التأمالت الشخصية والنقاش

اليوم ال

 .١ما 
معىى العبادة "بالروح والحق"؟


الىى 

باالمتالء
نقرىفها عندما نعتمد عىل معمودية الماء فقط فيما يتعلق Ó
 .٢ما هي االخطاء 
من الروح القدس؟


حياىى ،عندما ال أكون ممتلئاً من الروح القدس؟
 .٣ما هو 
تأثرى ذبيحة يسوع عىل 



الىى يمكن
ْ .٤
"ام َت ِل ُئوا ِب ُّ
وح) ".أنظر للتذييل عن أفسس  .(١٨ :٥ما هي الجوانب االربعة 
الر ِ

أن نجدها ىڡ نداء بولس؟

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.
 .١من أجل أن 
يمالك هلِلَف من روحه القدوس اليوم.


يعىى أن نُخضع أنفسنا وكل ما
 .٢من أجل أن نطلب ملكوت هلِلَف أوال ىڡ كل يوم – مما 
لنا ليسوع .
غرى يسوع حياتنا.
 .٣من أجل أن يُ 
٧١
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اليوم
ال بع

الفصل الرابع

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺧﺘﻼﻓﺎﺕ
ﺍﻟﱵ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻗﻌﻬﺎ؟
ا ي ا ال
الر ال
اي ا و
مقارنة  
بںى المسيحية
الجسدية والروحية

المرىتبة عىل المسيحية الجسدية ىڡ حياة 
لقد تم بالفعل ذكر 5
االثار 
االفراد .تشتمل بعض

من تلك 5
االثار عىل:
أن يكون الشخص غرى مخلّص  ىڡ تلك الحالة )رومية .(٨ – ٦ :٨

غاىى – ليست موجودة )رومية  ،٥ :٥غالطية  ،(٢٢ :٥فهم
محبة هلِلَف – المحبة اال © 
يعتمدون بالكامل عىل محبتهم الذاتية ،كما أن شهوة الجسد لم يتم السيطرة عليها
)غالطية .(١٦ :٥
لم يتقو الشخص بقوة الروح القدس )أفسس .(١٧ – ١٦ :٣
ال يعيش يسوع بداخله ) ١يوحنا  ،٢٤ :٣أفسس .(١٧ ،١٦ :٣
لم يحصل الشخص عىل قوة الشهادة ليسوع )أعمال .(٨ :١
يترصف الشخص بطريقة ~برسية )١كورنثوس  (٣ :٣مما ~ 
ينىس روح التنافس والتشاحن.
كقاعدة ،من الصعب عىل هذا الشخص أن يقبل التوجيه.
حياة الصالة الخاصة به ليست كافية.
يكون لدى الشخص قدرات ~برسية فقط عىل التسامح وعدم تحمل الضغينة.
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تغرىاً جذرياً  ىڡ الشخصية )٢كورنثوس .(١٧ :٥
يخترى الشخص 
ال ©

ما أتمه يسوع يكون بالنسبة له مجرد نظريات ،لم يصبح االمر واقعاً بالنسبة له
)رومية .(٤ – ١ :٨
يترصف المسيحي الجسدي أحياناً مثل الشخص الطبيعي .يقول بولس " :أَل َْس ُت ْم
وىڡ أحيان أخرى تشبه ترصفاته 

الروحيںى،
~
االشخاص

ںى َوتَ ْس ُلك َ
َج َس ِديِّ   َ
ٍ
رس؟ ".
ُون ِب َح َس ِب ال َْب َ ِ
عىل الرغم من أنه يعيش بقوته وقدراته ويبدو حينئذ تقياً جداً.
ىك يُ ْع ِط َيك ُْم ِب َح َس ِب
يخترى المسيحي الروحي Ó
ناحية أخرىç ،
ومن ٍ
االمتالء من هلِلَفِ " :ل َ 
غ ىى مجده ،أَن تَتأَيدوا با ْلقُوة بروحه ىڡ االنْسان الْباطن ،ليح َّل الْمس ْيح بااليمان ىڡ
ِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َّ ُ ِ َّ ِ ِ ُ ِ ِ ِ  ِِ َ ِ ِ ِ َ ِ َ Ó
َ ِ ُ ِ ِ ِ ِ َ Ó
ُقلُوبكُم ،وأَنْتم متأَصلُون ومتأَسس 

َ
يع
م
ج
ع
م
ُوا
ك
ر
د
ت
ن
أ
وا
يع
ط
ِ ْ َ ُ ْ ُ َ ِّ َ َ ُ َ ِّ ُ َ
ون ِ ىڡ ال َْم َح َّب ِةَ ،ح َّىى تَ ْس َت ِ ُ ْ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ِ
ںىَ ،ما ُه َو ال َْع ْر ُض َوالط ُ
يح ا ْلفَا ِئ َقةَ
ةَ
س
ْم
ل
ا
ب
ح
م
ُوا
ف
ر
ع
ت
و
،
ْو
ل
ْع
ل
ا
و
ق
م
ْع
ل
ا
ال ِْق ِّد ِيس   َ
ُّول َو ُ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ِ َ َ َّ َ ِ ِ
~
~
َ
ْرى ِج ًّدا ِم َّما
ىس ٍء ،أَك َ َ
ال َْم ْع ِرف َِةِ ،ل َ  ْ
ىك تَ ْم َت ِل ُئوا ِإ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفَِ .وا ْلق َِاد ُر أ ْن يَف َْع َل ف ْ َو َق ك ُِّل َ  ْ


يح يَ ُسو َع ِإ َىل
نَ ْطل ُُب أَ ْو نَ ْف َت ِك ُرِ ،ب َح َس ِب ا ْلق َُّو ِة ال ِ َّىى تَ ْع َم ُل ِفي َنا ،ل َُه ال َْم ْج ُد ِ ىڡ الْكَ ِن َ
يس ِة ِ ىڡ ال َْم ِس ِ
ںى) ".أفسس .(٢١ – ١٦ :٣
يع أَ ْج َي ِال َد ْه ِر ُّ
ورِ .آم   َ
الد ُه ِ
َج ِم ِ

تأثرى المسيحية الجسدية



الىى تسببت بها ىڡ  


الىى خدمت بها،
عائلىى 

وىڡ الكنائس 

أشعر باالسف من أجل الخسائر 

والىى كانت نتيجة Óالفتقاري للروح القدس .ومن الصحيح أيضاً  ىڡ هذا الشأن أننا ال نقدر أن

االفتقار للروح القدس،
نقود شخص ما إىل حيثما لم نصل نحن .علينا أيضاً أن ندرك أن Ó
سواء كان  ىڡ الشخص الفردي ،أو  ىڡ العائلة ،أو  ىڡ الكنيسة يمكن أن يتضخم ويتفاقم.

االطفال 

واالحداث
الليرىالية .يحاول
إن المسيحية الجسدية هي ٌ
أرض خصبة للحياة المسيحية المتحررة© /
الناس عن جهل وبحسن نية أن يقوموا بما ال طاقة لهم به ،ثم يبحثون بعد ذلك عن
كبرى من الشباب؟ هل قمنا عن جهل،
مخرج .هل هذا هو السبب وراء فقداننا لعدد 
بسبب آخر ،بوضع مثال الطفالنا وشبابنا للمسيحية الجسدية؟ وكنتيجة لذلك ،هل
أو ٍ


أصبحوا هم أيضاً
االحباط؟
مسيحيںى
جسديںى ولذلك أصبح عليهم أن يتصارعوا مع Ó



الكثرىين االمر محمل الجد ،أو يتوقفون عن الذهاب للكنيسة
هل لهذا السبب ،ال يأخذ 

ويرىكونها بالكامل؟
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الىى نواجهها اليوم  ىڡ
قال أحد االخوة للكنيسة منذ وقت قريب" :هناك سبباً للمشكال 


٧٨
واالمتالء به".
وىڡ حياة شبابنا :حيث فشل كبار السن ىڡ فهم عمل الروح القدس Ó
حياتنا 


"وكثرىون ممن يستمعون للكرازة بكلمة هلِلَف يجعلونها مادة
نقرأ ىڡ كتاب المعلم االعظم :
لالنتقاد ىڡ بيوتهم...وغالباً ما تقال هذه 
االقوال من الوالدين  ىڡ مسامع أوالدهم ...وهكذا
Ó
ُ

٧٩

ففي بيوت من يعرىفون بأنهم مسيحيون )جسديون( يتعلم الشباب أن يكونوا ملحدين".
هل 
يمكنىى أن أذكركم ثانيةً بعواقب حالة الفتور الروحي )التسليم غرى الكامل


الملحدين ،إذ أن كلماتهم الخادعة
ليسوع(" :إن
المسيحيںى ذوي القلب المزدوج أسوأ من ُ
الملحد يُظهر طبيعته .ولكن المسيحي الفاتر
وحياتهم غرى
المكرسة تضل 
كثرىين .إن ُ
ّ

لىك يقوم
يخدع كال

الجبهتںى .فهو ليس عالمياً جيداً أو مسيحياً جيداً .يستخدمه إبليس 
٨٠
لغرىه القيام بها".
بأعمال ال يمكن 
ٍ


كروحيںى ،يمكننا أن نُظهر البناءنا كيف يمكنهم الحصول عىل
نحيا
كنا
إذا
ذلك،
ومع


ً
ً
ً
إمتياز
أنه
أبناءكم
"علموا
السياق:
هذا
ىڡ
ا
حق
ا
ائع
ر
ا
شيئ
قوة هلِلَف وعونه .تقول إلن هوايت
ٌ

لهم أن يحصلوا عىل معمودية الروح القدس كل يوم .ليجدكم يسوع يداه المساعدتان ىڡ

٨١
تنفيذ مشيئته .يمكنك أن تنال بالصالة إختباراً يجعل من خدمتك البناءك نجاحاً مبهراً".
لقد علمنا أبناءنا أن يُص ّلوا ،ولكن هل علمناهم أن يُص ّلوا يومياً من أجل الروح القدس؟
ممںى الن الرب قد 

تغاىص عن
وهل أدركنا ذلك بأنفسنا؟ لم نكن أنا
وزوجىى نعلم حينئذ .أنا   ٌ

هذا الوقت الذي كنا نفتقر فيه للمعرفة .ولكن ،كنتيجة لذلك ،كم من الخسائر قد تسببنا بها؟
كم يمكن أن يكون 5
الروحيںى أطفاال ً ر  

يكرسوا أنفسهم كل يوم
لالباء
ائعںى ،عندما ّ
ليسوع ويصلوا للروح القدس.

المناخ –
هل توجد محبة إلهية أم أننا فقط لطفاء نحو بعضنا البعض؟

االختالف الذي يمكن أن يطرأ عىل الحياة  ىڡ الزواج والعائالت والكنائس ~
والرسكة
ما هو Ó



روحيںى؟ ماذا لو كانت قوة هلِلَف مفقودة
جسديںى أو
مسيحيںى
والذي يعتمد عىل وجود



من أجل حياة منضبطة ،إذا كانت محبة هلِلَف غرى موجودة ،وسطوة الخطية لم تنكرس؟ إن

كبرى.
الىى يتواجد فيها كل ذلك بنعمة هلِلَف هي ٌ
نقيض 
الحياة 
Garrie F. Williams, Erfülltsein vom Heiligen Geist – Wie erfahren wir das? (Lüneburg 2007), S. 8

إلن ج .هوايت ،المعلم االعظم ،ص25 .


السبتيںى ،مجلد  ،7ص ،963 .عن )رؤيا ،15 :3
دفنتست
اال
تفسرى
كتاب
من
مقتبس
،1903
،44
إلن ج .هوايت ،خطاب



78
79
80
(16
 81إلن ج .هوايت ،دليل الطفل ،(1954) ،ص69 .
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يميل المسيحيون الجسديون المتشددون إىل النقد .ليس ذلك جيداً .ففي  
حںى أننا
التغيرى لن
يجب أن نتحدث عن إرشادات هلِلَف الجيدة ،علينا  ىڡ نفس الوقت أن نُدرك أن

يحدث إن لم يبدأ من الداخل أوالً.

الليرىاليون إىل عدم أخذ االمور بمحمل الجد ،والتأقلم مع
بينما يميل المتحررون© /
طرق العالم .ال يمكن للرب أن يبارك ذلك أيضاً.
تص ُنع ،عالمية،
اكتشف "جوزيف كيدر" الحالة العامة التالية للكنيسة اليوم " :خمولّ ،
قلة  ىڡ الكرم ،انشغال الخدام ،المراهقون يرىكون الكنيسة ،ضعف انضباط النفس،
 ٨٢
ومكرسںى".
خطط بدون خلفية سليمة أو نتائج ،فقر مستمر لرجال أقوياء

الكاىڡ مع يسوع )يوحنا  (٥ – ١ :١٥وثقة كبرىة ىڡ

 
إن سبب مشكلتنا هو عدم التواصل 
الجهود ~
البرسية )زكريا  .(٦ :٤يجد "كيدر" أيضاً الحل  ىڡ حياة مملوءة من الروح القدس
)أعمال .(٨ :١
أعطانا يسوع وصية جديدة"َ :و ِص َّيةً َج ِد َيد ًة أَنَا أُ ْع ِطيك ُْم :أَ ْن تُ ِح ُّبوا بَ ْع ُضك ُْم بَ ْع ًضا .ك ََما
َان
يع أَنَّك ُْم تَال َ ِم ِيذيِ :إ ْن ك َ
أَ ْح َب ْب ُتك ُْم أَنَا تُ ِح ُّب َ
ون أَنْ ُت ْم أَيْ ًضا بَ ْع ُضك ُْم بَ ْع ًضاِ .بهذَ ا يَ ْع ِر ُف ال َْج ِم ُ
َلك ُْم ُح ٌّب بَ ْع ًضا ِل َب ْع ٍض) ".يوحنا .(٣٥ ،٣٤ :١٣

)آغاىى( .يمكننا أن نقوم بذلك
أن نحب كما ّ
عىى :أن نحب محبة إلهية © 
أحبنا يسوع يُ 
فقط إذا امتلئنا من الروح القدس.
"والمحبة غرى 
االنانية لبعضنا البعض هي أفضل هبة يمكن أن يمنحها أبونا السماوي.

هذه المحبة ليست باعثاً أو محركاً بل هي مبدأ إلهي وقوة دائمة وثابتة .إن القلب غرى
٨٣
المكرس ال يمكنه أن يُبدعها أو يُنتجها .ولكنها توجد فقط  ىڡ القلب الذي يملك فيه يسوع".
ّ
كبرىاً  
ً
بںى مجرد كوننا "لطفاء" نحو بعضنا البعض ،وأن نذهب
ا
اختالف
هناك
أن
أعتقد

إىل ما هو أبعد من ذلك بأن نُحب بمحبة هلِلَف ،تعطينا إلن هوايت ٌ
دليل مهم عىل ذلك:


الىى تعكر
"إذا تزيّنا بالوداعة والروح الهادئة ،فإن تسعة وتسعون ىڡ المائة من المشاكل 
٨٤
صفو حياتنا يمكن تجنبها".
)١تسالونيىك  (٨ – ٣ :٤شيئاً عن الحياة الزوجية .تتحدث هذه
تخرىنا كلمة هلِلَف  ىڡ
©

5
واال 

حرىام  ىڡ الزواج .عىل النقيض من
بالتكريس
الحياة
عن
أخرى،
أمور
بںى
يات،
اال
Ó

الىى تتسم بها 

االمم .وحيث أن حياة التكريس يُشار إليها ثالث مرات،
المحبة الشهوانية 
وأيضاً الحصول عىل الروح القدس ،فإننا ندرك أن الحياة مع الروح القدس يمكنها ،بل
تغرى عالقاتنا الزوجية أيضاً .إن إرادة هلِلَف لنا هي أن نستمتع بسعادة فائقة
ويجب أن 
82
83
84

4+Dr. S. Joseph Kidder, Anleitung zum geistlichen Leben (Andrews University), PPP Folie 3
إلن ج .هوايت ،أعمال الرسل ،(1911) ،ص392 .
إلن ج .هوايت ،شهادات للكنيسة ،مجلد  ،4ص348 .
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وشعور بالنجاح  ىڡ حياتنا الزوجية .أال يُظهر لنا ذلك أن هلِلَف يريدنا أن نتعامل بالمحبة
الرقيقة وليس بالشهوة؟

ّ
يع َو ِاح ًدا ،ك ََما أَنَّكَ أَنْ َت
صىل يسوع من أجل الوحدة بںى تالميذه قائالًِ " :ل َيك َ
ُون ال َْج ِم ُ
5


أَيُّ َها اال ُب ِ  َّىڡ َوأَنَا ِفيكَ ِ ،ل َيكُونُوا ُه ْم أَيْ ًضا َو ِاح ًدا ِفي َناِ ،ل ُي ْؤ ِم َن ال َْعال َُم أَنَّكَ أَ ْر َس ْل َت ِ ىى".
يقول "ويليام ج .جوهانسن"" :ال يزال الكثرىين من 
االدفنتست يحتاجون لفهم ما

تعنيه الوحدة مع المسيح .ربما لم نعر 
االمر إهتماماً كافياً ىڡ 
الماىص ،أو ربما كان  
تركرىنا


٨٥
عىل الجانب الخاطئ".
نمتىل من الروح القدس .تساهم المسيحية الروحية ىڡ
يحيا المسيح بداخلنا عندما 

إستجابة هلِلَف لصلواتنا .تقول إلن ج .هوايت" :عندما يكون شعب هلِلَف متحدين سوياً بوحدانية

الذاىى ،والذي كان هو خطية شعب إرسائيل ،سوف
الروح ،فإن كل الميول الفريسية© ،
والرى 
لقرون طويله .سوف يُعلن عن
وسي ِ
علن هلِلَف عن الرس الذي كان مخفياً ٍ
تُطرد من كل القلوبُ ...
 
٨٦

)كولوىس .(٢٧ :١
يح ِفيك ُْم َر َجا ُء ال َْم ْج ِد".
الرس ِ ىڡ اال ُ َم ِم ،ال َِّذي ُه َو ال َْم ِس ُ

ِ"غ َىى َم ْج ِد هذَ ا ِّ ِّ

بںى التسامح  
الفرق  
وبںى التحرر من الجروح


أنىى حققت تقدماً
التاىل" :لقد اجتهدت 
تلقيت الخطاب 
لىك أغفر لوالدي ،واعتقدت 
 ىڡ ذلك .ولكن عندما قرأت كتاب )خطوات نحو نهضة شخصية( أظهر ىل الروح القدس
أنىى قد تغلبت عليه .نتمسك ىڡ معظم 

استيا ٌء  
االحيان بالشعور

دفںى ،كنت اعتقدت 

كمرىر Óالساءة أُ قرىفت ىڡ حقنا .
ولكنىى تعلمت أنه علينا أن نتخىل عن هذه
Ó
باالستياء ©



التخىل عن هذه
عىل أن أقرر

المشاعر لو كنا نرغب ىڡ الحصول عىل روح هلِلَف بملئه .كان  ّ
كشخص غرى
قلىى تجاه والدي ،وبدأت أنظر إليه
ٍ
المشاعر .وبنعمة هلِلَف ،لمست المحبة © 

بجهد من أجل خالصه .لم يمر وقت طويل حىى اتصل والدي
أصىل ٍ
مخلّص ،وبدأت 



وأخرىها بأنه قرأ إنجيل يوحنا وتأثر
بأخىى ©
حبىى"© .

حبىى ،يسوع يُ 
وأخرىها باكياً" :يسوع يُ 
مختلف تماماً" .لقد
شخص
بشدة بموت يسوع من أجله .كل من يعرفه يقول" :إنه
ٌ
ٌ

لصالىى بشكل ملحوظ".
استجاب هلِلَف

"إن المسيحي الجسدي ،الذي لم يحصل عىل الروح القدس ،أو قد حصل عليه ولكن

كاف ،سوف يعتمد عىل قوته ~
االستياء .يمنحنا
البرسية فقط ىڡ الغفران وعدم Ó
بقدر غرى ٍ

٨٧

كاملںى ،وكذلك القدرة عىل محبة من تسببوا ىڡ جرحنا".
الروح القدس غفراناً وحرية 
85
86
87
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„

»ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻌﺐ ﺍﻪﻠﻟ ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﺳﻮﻳﺎً ﺑﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻭﺡ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﳌﻴﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻝ ﺏ  .ﺍﻟﺬﺍ ﰐ ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻃﺨﻴﺔ ﺷﻌﺐ ﺇﴎﺍﺋﻴﻞ ،ﺳﻮﻑ
ُﺗﻄﺮﺩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ.

االرشاد التصحيحي


“

االرشاد التصحيحي إن لم يكن مصحوباً بمحبة هلِلَف؟
هل سيكون هناك أية فائدة من Ó

المسيحيںى
كبرى من

مكونة بشكل 
الىى ستصنعها الكنيسة إذا كانت ّ
ما هي القرارات 





الماىص،
عمىل كراع كنيسة ىڡ
الجسديںى ،أو أن راعيها أو رئيسها
جسديںى؟ عندما أفكر ىڡ 




الساقطںى إىل
الروحيںى يميلون إىل جذب االعضاء
فإن انطباعي هو أن أعضاء الكنيسة

االرشاد قد أتم عمله.
صوابهم مرة أخرى .وعندما يتوب الشخص ويعرىف ،حينئذ يكون Ó

االرشاد كوسيلة عقاب ،حىى أنهم
أحياناً يميل المسيحيون الجسديون إىل استخدام Ó
يُسيئون إستخدامه أحياناً من أجل فرض سلطتهم 
)مىى ١ ،١٧ – ١٥ :١٨كورنثوس ،٤ – ١ :٣
ُ
٢كورنثوس  ،٣ :١٠يهوذا .(١٩



خرىة
كلمة هلِلَف النبوية لاليام اال 
لقد اعتاد الرب أن يعلن عن التطورات الهامة من خالل أنبياءه )عاموس  .(٧ :٣وهكذا
االخرىة من خالل إلن هوايت .حيث أن 


االمور
فإنه قد أعطى رسائل نبوية قوية لاليام 
ستكون مختلفة تماماً عما سبق ،ولذلك فمن 
الرصوري الحصول عىل معلومات إضافية
الحاىل .ندعو ذلك "تحديثاً" .وبحسب إلن هوايت ،فإن تلك الرسائل
من هلِلَف تتعلق بوقتنا 
نافعة 
تغيرى أسلوب الحياة،
حىى وقت مجئ يسوع مرة ثانية .وبما أن إرشاداتها تشتمل عىل 

والتأنيب ،والعتاب ،إلخ .فإن الشخص الروحي سيقبل هذه االمور بشكل أفضل من

الشخص الجسدي) .ولكن ،
يعىى أنه
شخص ما هذه Ó
معىى أن يقبل ٍ
االرشادات بجدية ،ال 
تحول تلقائياً إىل شخص روحي( .من الحكمة أن نفكر  ىڡ الكلمات الموجودة  ىڡ )تثنية :١٨
قد ّ
َ
ُ
َ
ان ال َِّذي ال َ يَ ْس َم ُع ِل َكال َ ِمي ال َِّذي يَ َت َكل َُّم ِب ِه ِب ْاس ِمي أنَا أطَا ِل ُب ُه".
ُون أ َّن ِÓ
"َ :(١٩ويَك ُ
االنْ َس َ
النىى الحقيقي ال تتعلق به شخصياً ،بل باهلل ذاته .كيف يمكننا
يوضح لنا ذلك أن رسالة © 

للتميرى .ويجب
أن نعرف إذا كان الشخص نبياً حقيقياً أم ال؟ تُعطينا كلمة هلِلَف خمس نقاط

النىى الحقيقي.
أن تنطبق تلك النقاط الخمس جميعها عىل © 
٧٧
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.١
.٢
.٣
.٤
.٥

أسلوب حياتهم – "فَإذًا ِم ْن ِث َمار ِه ْم تَ ْعرفُونَ ُه ْم ".
)مىى .(٢٠ – ١٥ :٧
ِ
ِ
ِ
إتمام النبوات) :تثنية ) (٢٢ – ٢١ :١٨باستثناء النبوات ~
المرسوطة – كمثال يونان(.
الدعوة للوالء هلل )كلمة هلِلَف( )تثنية .(٥ – ١ :١٣
اال عرىاف بيسوع كإنسان حقيقي وإله حقيقي )١يوحنا .(٣ – ١ :٤
Ó
يتفق مع تعاليم الكتاب المقدس )يوحنا .(١٧ :١٧

إن وصايا هلِلَف جميعها ،بما  ىڡ ذلك إرشاداته بواسطة أنبياءه ،هي لصالحنا .ولذلك
السبب فهي قيمة للغاية .وهكذا ،يستطيع 
االشخاص الروحيون أن يُطيعوها بقوة هلِلَف


الر ِّب ِإ ِلهك ُْم َف َتأْ َم ُنواِ .آم ُنوا ِبأَنْ ِب َيا ِئ ِه
وبفرح وهم
مدركںى أنها تساهم ىڡ نجاحهمِ .
"آم ُنوا ِب َّ

َف ُتف ِْل ُحوا٢) ".أخبار االيام .(٢٠ :٢٠


يىل عن العالقة بںى الحياة مع الروح القدس
نقرأ ىڡ دليل دراسة الكتاب المقدس ما 
النىى الحقيقي" :كل من يرفض الكلمة النبويّة ،فإنه يحجب نفسه عن إرشاد الروح
وكلمة © 


الماىص – فقدان العالقة مع هلِلَف
القدس .لن تكون النتيجة اليوم مختلفة عنها ىڡ

٨٨
والتعرض للمؤثرات السلبية".
لماذا 
االمر كذلك؟ هل سيمنحنا هلِلَف الروح القدس إذا رفضنا هبة الروح القدس –
الكلمة النبوية؟

اال 
سرىاتيجية
التخطيط /
ـىل.
من المهم أن نبحث عن حلول جيدة ووســائل للقيام بمهام الكنيســة والعمل المرسـ 
إنه أمر يتعلق بخططنا وإسـ ـرىاتيجياتنا .ويرتبط ذلك بتقوية الكنيســة روحياً وربح المزيد
من النفوس.
الرىامج
طورنا خاللها العديد من ©
أنا متعمد منذ  ٦٥عاماً ،وعملت كارزاً لمدة  ٤٣عاماًّ .



عىل أن أفكر مرة أخرى ىڡ كلمات "دوايت
والوسائل .كنا
منتجںى جداً .
وىڡ هذا الشأن ،

نيلسون"  ىڡ الجمعية العمومية للمجمع العام ىڡ .٢٠٠٥
االرهاق –  ىڡ تطوير النماذج الجميلة ،والخطط
"لقد استمرت كنيستنا – إىل حد Ó
والرىامج ،ولكن إن لم 
]االفتقار للروح القدس[ ،والذي
أخرىاً بإفالسنا الروحي Ó
نعرىف 
©
٨٩
الكثرى منا ،رعاة وقادة ،فلن نستطيع أبداً الخروج من مسيحيتنا الشكلية".
أصاب 
والرىامج
وعىل نفس المنوال ،يقول "دينيس سميث"" :ليس لدي شيئاً ضد الخطط© ،
88
89
٧٨
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االحيان عىل هذه 
أخىس أننا نعتمد ىڡ أغلب 

ولكىى ~
االشياء وحدها من أجل

والوسائل .
والرىامج والوسائل .الوعاظ
تقدم عمل الرب .لن يكتمل عمل الرب عن طريق الخطط ©

الم  
الفضاىى ،جميعها لن تُتمم عمل الرب.
لهمںى ،الحفالت الموسيقية المسيحية ،البث
ُ

بل سيتمم روح هلِلَف عمله – روح هلِلَف الذي يتحدث ويخدم من خالل الرجال والنساء
٩٠
المملوءين منه".

المعمودية /ربح النفوس

أساىس لربح النفوس من أجل
يُظهر لنا الكتاب المقدس أن وجود الروح القدس هو ~رس ٌط

المسيح )أنظر سفر أعمال الرسل( .لدينا  ىڡ ألمانيا كنائس تنمو من ناحية ،ومن ناحية
أخرى كنائس راكدة ومنكمشة .إن أعضاء كنيستنا  ىڡ العالم قد تضاعف ~
عرسون مرة  ىڡ
االخرىة .بالتأكيد يمكننا أن نذكر الكثرى من 

االسباب وراء ذلك  ىڡ ألمانيا .ولكن

الستون سنة 
االفتقار للروح القدس .بشكل طبيعي،
ئيىس هو Ó
هناك أمراً واضحاً بالنسبة ىل .السبب الر 
االفتقار
والرىامج .ورأينا أن Ó
طورنا وتبنينا العديد من الخطط ©
شغلتنا هذه المشكلة بشدةّ .

الكبرىة قد أدى إىل فقدان الموارد والوقت ،حيث
للروح القدس ىڡ تلك المجهودات 

اال  
التاليںى من إلن هوايت عن
قتباسںى
عرى Ó
وغرى ناجحة .يُ ِ©
أننا اتبعنا طرق غرى رصورية 


الكثرىين إىل الحق بسبب أعضاء
هذا االمر" :ال يعمل الرب االن من أجل Ó
االتيان بأنفس 
الكنيسة الذين لم يتجددوا ،والذين تجددوا من قبل ثم ارتدوا بعد ذلك .كيف سيكون
تأثرى أولئك 
٩١

االعضاء غرى المكر  
المؤمنںى الجدد؟"
سںى ]مسيحيون جسديون[ عىل

ّ


وشفوقںى ،لكان هناك مائة
ومهذبںى وودعاء
"إذا اتضعنا أمام هلِلَف ،وأصبحنا لطفاء



٩٢
نفس واحدة فقط".
نفس تقبل الحق حيثما يوجد االن ٌ

الكاىڡ .تقول إلن هوايت" :إن
من الواضح أننا نقوم بتعميد أشخاص لم يتأهلوا بالقدر 

االرتباك المستمر
الوالدة الجديدة هي
نادر ىڡ هذا العرص .وهذا هو السبب وراء Ó
إختبار ٌ
ٌ

والكثرىون ،ممن ّيدعون بأنهم يحملون اسم المسيح هم غرى
الكثرىون

ىڡ الكنائس .
مقد  
مكر  
سںى .لقد اعتمدوا ،ولكنهم قد ُدفنوا أحياءاً .لم ُتمت النفس ،ولذلك
وغرى ّ
سںى 
ّ
٩٣
لم يُقاموا إىل جدة الحياة مع المسيح".
كتبت إلن هوايت تلك الكلمات  ىڡ عام  ،١٨٩٧فما هو الحال اليوم؟ إن المشكلة هي

َان أَ َح ٌد ال َ يُول َُد
أن :كل من لم يولد ثانيةً  ،لم
يمتىل من الروح القدس .يقول يسوع"ِ :إ ْن ك َ
90
91
92
93

دينيس سميث ،أربعون يوماً – صالة وتأمالت Óلالستعداد للمجئ  
الثاىى) ،وين  ،(2012ص88 .
إلن ج .هوايت ،شهادات للكنيسة ،مجلد  ،(1901) 6ص370 .
إلن ج .هوايت ،شهادات للكنيسة ،مجلد  ،(1909) 9ص189 .
إلن ج .هوابت ،مخطوطة (1897) ،148
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االفتقار للروح
ُوت هلِلَفِ ".أليس صحيحاً أننا نواجه Ó
وح ال َ يَق ِْد ُر أَ ْن يَ ْد ُخ َل َم َلك َ
ِم َن ال َْم ِاء َو ُّ
الر ِ
القدس  ىڡ كل ناحية؟

الروح القدس والوعظ

يخرىنا هلِلَف بما يىل عن 
معىى الروح القدس  ىڡ الوعظ" :لن تكون الكرازة بالكلمة ذات فائدة
©

الدائمںى .هذا هو المعلم الوحيد المقتدر ىڡ

بدون حضور الروح القدس ومساعدته

يحىى
ويغرى
الضمرى 

تعليم حق هلِلَف .فعندما يوصل الروح القدس الحق إىل القلب فهو  

إنسان ما أن يقدم كلمة هلِلَف ىڡ حرفيتها،
الحياة .وال وسيلة تنفع غرى ذلك .قد يستطيع
ٌ
خبرىاً بكل أوامرها ومواعيدها ،ولكن ما لو يوصل الروح القدس الحق إىل القلب
وقد يكون 


فلن تسقط النفس عىل الحجر وترىضض .وال يمكن الي قدر من التهذيب مهما عظم ،وال
٩٤
أية إمتيازات مهما جل شأنها أن تجعل إنساناً قناة للنور بدون أن يتعاون مع روح هلِلَف".
إن الوعظ ال يحدث فقط خالل الوعظة ،ولكن أيضاً أثناء التدريس ،ودراسة الكتاب
وغرىها من الوسائل.
المقدس ،ومجموعات الرعاية 
يقــول "راندي ماكســويل"" :ولكن الحقيقة هي أننــا نموت من العطش للتواصل مع
٩٥
االله الحي".
Ó

االفتقار للروح القدس أيضاً ىڡ خوفنا؟ هل كان "إميليو نيشتل" محقاً
هل يتسبب Ó
عندما قال" :لماذا ال ننجح ىڡ قلب هذا العالم الفاسد رأساً عىل عقب؟ لقد حدث خلال ً ىڡ


~
~
~
إيماننا .نحن ~
نخىس الرصاعات .نخىس العواقب ،نخىس المصاعب ،نخىس من أن نخرس
نختىى  
نخىس من أن نخرس سمعتنا~ ،
وظائفنا~ ،
نخىس من أن نخرس حياتنا .ولذلك © 
ونلرىم

٩٦
بالصمت~ .
حبة".
نخىس ىڡ أن نُعلن Ó
االنجيل للعالم بطريقة قوية ُ
وم ّ

َان ال َِّذي كَانُوا
نجد الحل لهذه المشكلة ىڡ )أعمال "َ :(٣١ :٤ول ََّما َصل َّْوا تَ َز ْع َز َع ال َْمك ُ

اه َرٍة".
ون ِب َكال َ ِم هلِلَفِ ِب ُم َج َ
وح ا ْلق ُُد ِسَ ،وكَانُوا يَ َت َكل َُّم َ
ںى ِف ِيهَ ،و ْام َتال َ ال َْج ِم ُ
ُم ْج َت ِم ِع   َ
يع ِم َن ُّ
الر ِ

الروح القدس ومؤلفاتنا

يىل عن مؤلفاتنا" :إذا كان خالص هلِلَف مع المؤلف  ىڡ الجريدة ،فسيشــعر
لقــد قيــل مــا 
القــارئ بنفــس الروح .مقالة مكتوبة بروح هلِلَف ،تجعــل المالئكة يُلهمون القراء بنفس
الروح .ولكن إن كانت المقالة مكتوبة بواســطة شــخص ال يعيش حياته بالكامل من أجل
94
95
96
٨٠
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إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،(1898) ،ص661.
شعىى) ،باسيفيك برس ،(1995 ،ص11 .
راندي ماكسويل ،إذا 
صىل  ©
CD Die letzte Vorbereitung, Teil 6
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ـزن بهذا النقص .ثم يتحولون
مكرس بالكامل له ،فستشــعر المالئكة ىڡ حـ ٍ
مجــد هلِلَف ،غـ ـرى ّ

وال يثـ ـرىون إعجــاب القـراء بها الن روح هلِلَف ليس فيها .قد تكــون الكلمات جيدة ،ولكنها
٩٧
تأثرى روح هلِلَف".
تفتقــر لدفء 
ما هو المغزى الذي يضيفه ذلك عىل الكرازة بالمطبوعات؟
االطالق.
أود أن أذكركــم مــرة ثانية :بالطبع ،لم يكــن كل ما قمنا به خاطئاً عىل 
طورنا أشــياءاً جيدة جداً ،وقد بــارك هلِلَف بالتأكيد مجهوداتنا é
البرسية عىل
لقــد ّ
االمكان .ولكن الســؤال الهام هو :هل نقوم بتلك المهام كمســيحيںى
قدر 


é

ىس مؤكــد :عندما نناضل من أجل أن نجد حلول
روحيــںى أم جســديںى؟ هناك ٌ
بالطريقة الجســدية ،فســوف نهدر الكثرى من الوقت ،وســوف ننجز الكثرى من
المهام عديمة الفائدة.

97

إلن ج .هوايت ،ب .هـ ،016.ص29 .
٨١
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ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ |

دليل التأمالت الشخصية والنقاش

اليوم ال بع

 .١ما هي نتائج المسيحية الجسدية؟

كبرىة؟
يعترى القلب المزدوج مشكلة 
 .٢لماذا ©


النىى الحقيقي محمل الجد؟
 .٣ما هي الخسائر 
الىى نتكبدها عندما ال نأخذ رسالة © 



وىڡ مؤلفاتنا ووسائطنا المتعددة؟
 .٤لماذا ©
يعترى الروح القدس مهماً جداً ىڡ وعظنا ،

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.
 .١من أجل أن 
يمالك هلِلَف من روحه القدوس اليوم.
 .٢من أجل أن ندرك حقيقة أن هلِلَف يتحدث إلينا بشكل شخىص عن طريق 
االنبياء

 .٣من أجل إدراك أن الوعظ بدون الروح القدس نتائجه ~برسية فقط.

٨٣
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ال

اليوم

ا

ع

الر ال

الروح القدس :ال مطر مبكر وال مطر متأخر

االمتالء من الروح القدس ،يمنحنا ال ُنضج الروحي ،وهو رصوري 
حىى
"المطر المبكرÓ ،
٩٨
االستفادة من المطر المتأخر".
نتمكن من Ó


الىى تَ ِعد الكنيسة لمجئ إبن
"المطر المتأخر ،نُضج حصاد االرض ،يمثل النعمة الروحية 

الرىاعم الخرصاء لن
Ó
االنسان .ولكن إن لم يسقط المطر المبكر ،لن تكون هناك حياة ،إن ©
٩٩
تُنبت .إن لم يقم المطر المبكر بدوره ،فلن يجلب المطر المتأخر أية بذور للكمال".

اسة الكتابية
الروح القدس والق ََد َ

االيمان بالمسيح فقط وبواسطة قوة
"ويمكن إنجاز هذا العمل )الق ََداسة الكتابية( بواسطة Ó
١٠٠
روح هلِلَف الساكن  ىڡ القلب".

مرسىل عظيم بدون الروح القدس؟
عمل


الكبرىة ،و ©الرىامج الكرازية الناجحة و Óاال 
سرىاتيجيات المرسلية القوية أن
هل يمكن للمؤسسات 

المرسىل الرائع ىڡ جنوب أفريقيا ،أن ذلك
تنجح بدون الروح القدس؟ علم "آندرو موراي"،

ممكناً ،بل واقعاً حقيقياً  ىڡ أغلب المؤسسات المسيحية ،وكتب" :ربما أعظ أو أكتب أو أفكر أو
بإنشغاىل بأشياء  ىڡ كتاب هلِلَف وبملكوت هلِلَف ،ومع ذلك ،يمكن أن تكون قوة الروح
أتأمل ،وأبتهج


~
القدس غائبة بشكل ملحوظ .أخىس إذا نظرت إىل الوعظ ىڡ كل الكنائس المسيحية وتعجبت،

الكثرى من العمل ،والقيل
المغرىة ىڡ الوعظ بالكلمة؟ لماذا هناك 
لماذا هناك القليل من القوة  ّ
من النجاح 

المؤمنںى ىڡ

لالبدية؟ ما هو السبب ىڡ أن الكلمة لها قدر ضئيل من القوة لبناء

القداسة والتكريس؟ – فتكون Óاالجابة :إنه غياب قوة الروح القدس .ولماذا؟ ال توجد إجابة
١٠١
~
الطاقةالبرسية قد حال محل الروح القدس".
أخرى سوى أن الجسد )أنظر غالطية  (٣ :٣و
 98دينيس سميث 40 ،يوماً من الصالة والتأمالت من أجل تجديد عالقتك مع هلِلَف ،مجلد ) ،2فيينا ،(2013 ،ص175 .
 99إلن ج .هوايتÓ ،االيمان الذي أحيا به ،(1958) ،ص333 .
 100إلن ج .هوايت ،الرصاع العظيم ،(1911) ،ص428 .
شعىى) ،باسيفيك برس  ،(1995ص145 .
صىل ©
 101راندي ماكسويل ،إذا ّ
٨٤
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الروح القدس والصحة
يحةً َح َّيةً ُمق ََّد َسةً َم ْر ِض َّيةً ِع ْن َد
" َفأَ ْطل ُُب ِإل َْيك ُْم أَيُّ َها ِÓ
اال ْخ َو ُة ِب َرأْف َِة هلِلَفِ أَ ْن تُق َِّد ُموا أَ ْج َسا َدك ُْم ذ َِب َ
هلِلَفِِ ،ع َبا َدتَك ُُم ال َْعق ِْل َّيةَ ) ".رومية .(١ :١٢
َ
َان أ َح ٌد يُف ِْس ُد َه ْيك ََل هلِلَفِ
وح هلِلَفِ يَ ْسك ُُن ِفيك ُْم؟ ِإ ْن ك َ
"أَ َما تَ ْعل َُم َ
ون أَنَّك ُْم َه ْيك َُل هلِلَفَِ ،و ُر ُ

ف ََس ُيف ِْس ُد ُه هلِلَفُ ،ال َ َّن َه ْيك ََل هلِلَفِ ُمق ََّد ٌس ال َِّذي أَنْ ُت ْم ُه َو١) ".كورنثوس .(١٧ – ١٦ :٣
وح ا ْلق ُُد ِس ال َِّذي ِفيك ُُم ،ال َِّذي َلك ُْم ِم َن
ون أَ َّن َج َس َدك ُْم ُه َو َه ْيك ٌَل ِل ُّلر
"أَ ْم ل َْس ُت ْم تَ ْعل َُم َ
ِ

هلِلَفَِ ،وأَنَّك ُْم ل َْس ُت ْم الَنْف ُِسك ُْم؟ الَنَّك ُْم ق َِد ْاش  ُ ِرىي ُت ْم ِب َث َم ٍن .ف ََم ِّج ُدوا هلِلَفَ ِ  ىڡ أَ ْج َس ِادك ُْم َوِ  ىڡ
أَ ْر َو ِاحك ُُم ال ِ  َّىى ِه ِي هللِ١) ".كورنثوس  ،٢٠ ،١٩ :٦أنظر أيضاً :خروج .(٢٦ :١٥
5
إن المملوءين من الروح القدس هم هيكل هلِلَف .هل توقفت يوماً وفكرت  ىڡ االثار
المرىتبة عىل ذلك ىڡ حياتك؟ الهيكل هو مكان س 

ون ِ ىل
كىى هلِلَف .قال هلِلَف لموىس" :ف ََي ْص َن ُع َ
ُ


َمق ِْد ًسا ال َ ْسك َُن ِ  ىڡ َو َس ِط ِه ْم) ".خروج .(٨ :٢٥
االعتناء بصحتنا وبأسلوب حياتنا سوف
االعالن عىل محمل الجد ،فإن Ó
إذا أخذنا هذا Ó

يُصبح جزءاً من تلمذتنا .أجسادنا هي ملكٌ هلل .هل ترغب ىڡ أن تتعامل مع ما يملكه هلِلَف
بحرص؟ بالطبع ،نرغب  ىڡ أن نتعامل مع أجسادنا بحرص وبحسب إرشادات هلِلَف .يتطلب
االنضباط .بالنسبة للشخص المملوء من الروح القدس ،فهو يستطيع تطبيق
ذلك قدراً من Ó
بفرح .وتكون النتيجة صحة بدنية ونفسية وروحية أفضل .أما الشخص غرى
ذلك Ó
االنضباط ٍ

ويعاىى من النقائص .يتوقع م ّنا هلِلَف أن نحافظ
المملوء من الروح القدس ،فسوف يتصارع

عىل صحتنا البدنية والروحية  ىڡ أفضل حال من أجل مجده وخدمته ،وأيضاً من أجل

لالمتالء من الروح القدس .عندما يحيا
وىڡ هذا المجال أيضاً ،ال يوجد بديل Ó
سعادتنا .
"الر ُّب َش ِافيكَ " )خروج  (٢٦ :١٥يظهر الشفاء
يسوع فينا بالروح القدس ،فسيكون هو أيضاً َّ
دائماً بالطريقة 

المعىى ،ولمجد هلِلَف .وهنا يطرح ٌ
سؤال نفسه :هل يقوم
االفضل للشخص

طبيبنا السماوي بشفاء الجميع؟.


الالجئںى المرسلية ،ىڡ أحد
"جاءت إمرأة متقدمة  ىڡ السن من "كمبوديا" إىل مستشفى


الالجئںى بتايالندا .كانت ترتدي ثياب راهبة بوذية .وطلبت أن يشفيها الطبيب
مخيمات
فأخرىوها عن يسوع .ووضعت ثقتها فيه ،ونالت شفاءاً لجسدها ولروحها .وعندما
يسوع© .
١٠٢
عادت إىل كمبوديا ،ربحت  ٣٧نفساً للمسيح".
أثناء مرض الملك حزقيا 
اال  
َ
َ
مںى ،أرسل هلِلَف له برسالة" :هأنَذَ ا أ ْش ِفيكَ " )٢ملوك (١١ – ١ :٢٠
ولكن ،لماذا لم يشفه الرب بكلمة ،بل طلب منه أن يضع ورقة  
تںى؟ هل من الممكن أن يتوقع
تغيرى عاداتنا الغذائية ،والتمرين،
الرب م ّنا المساهمة من خالل الوصفات الطبيعية ،أو 
102


مؤلف غرى معروف© ،
نوفمرى ~
)ترسين االول(1993 ،
خرىنا اليومي – تأمالت للعبادة) ،كرازات أر ©ىى ىس(26 ،
©
٨٥
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"ش ْوكَةً ِ  ىڡ ال َْج َس ِد"؟ يقول بولس نفسه:
والراحة ،إلخ؟ لماذا لم يشف هلِلَف بولس ،بل تركه بـ َ
تخرىنا إلن ج .هوايت" :إن
" ِل َئال َّ أَ ْرتَ ِف َع ِبف َْر ِط ِÓاال ْعالَنَ ِات" )٢كورنثوس  (١٠ – ٧ :١٢مع ذلك ©
تأثرى روح هلِلَف هو أفضل عالج يمكن أن يتلقاه 
المرىص من الرجال أو النساء .السماء مملوءة

١٠٣
التأثرى السماوي بشكل أعمق ،كلما كان شفاء المؤمن مؤكداً".
أدركنا
وكلما
بالصحة،

أليس من المدهش ما كتبه أحد رجال 
االعمال؟ حيث شارك بأن كل الندوات الصحية

تحول بالكامل
لم تُجد له فتيالً .ولكن عندما بدأ ىڡ الصالة يومياً من أجل الروح القدسّ ،

النباىى ١٠٤.أال يتضح لنا من ذلك أن Óاالمتالء
إىل أسلوب حياة صحي ،واعتنق نظام الغذاء 
من الروح القدس يمكن أن يُحفزنا ويعطينا القوة والسعادة لقبول نمط الحياة الصحية؟

غرى هلِلَف
قرأت إحدى االخوات هذا Ó
االختبار وكتبت :من خالل تسليمي الكامل ليسوعّ  ،




صالىى من أجل التسليم ،ذهبت إىل المطبخ  ىڡ الصباح
حياىى بأكملها ىڡ طرفة عںى .فبعد 

لنفىس ،ال ،لن أتناول
أىس وقلت


التاىل ،ووقفت أمام ماكينة صنع القهوة ،ثم أومضت بر 
القهوة مرة أخرى ،ر 
اودىى صدا ٌع شديد لمدة خمس أيام ،وكانت تلك هي أعراض إنسحاب

حىى ىڡ 
الكافيںى .ىڡ هذه المرة ،لم أفكر 
الىى سأشعر بها .كل ما علمته هو 
االعراض 

أنىى لم

 


أرغب  ىڡ تناول القهوة بعد ذلك .لم يعد لدي الرغبة اليوم  ىڡ تناول القهوة ١٠٥.كانت تلك

وىص بـ "مقتطفة آندرو" الخامسة أو "خطاب
هي إحدى

الىى طرأت عىل حياتها) .أُ 
التغيرىات 

االدمان .حيث ~ترسح
آندرو" للتغلب عىل التبغ والكحوليات لكل من يرغب ىڡ التحرر من Ó
 
١٠٦

نجلرىية[(.
بالتفصيل سبيل التحرر من خالل الصالة والوعود ]متاح
باللغتںى االلمانية Ó
واال 


لالصالح الصحي .يتعلق االمر
إن الحياة مع الروح القدس سوف تكون دافعاً قوياً Ó
التغيرى .يقول "دون ماكينتوش" ،مدير حركة "بداية
بمعلمومات عن الصحة والقوة عىل


االحتياج الحقيقي ىڡ وقتنا ،ليس لمجرد تعليماً
عالمية جديدة"" ،ويمار" ،كاليفورنيا" :إن Ó
صحياً – فنحن لدينا معلومات رائعة .ما نحتاجه هو معلومات صحية مصحوبة بقوة
١٠٧
التغيرى".
Óالتباعها ،وهي القوة عىل

يقول د" .تيم هو"" :التعليم الصحي وحده ليس عمال ً طبياً مرسلياً .ال يقوم التعليم
لىك نحصل عىل
الصحي بتقديم الشفاء بقدر ما يعجز ناموس هلِلَف عن تقديم الخالص .
١٠٨
المغرىة".
الصحة أو الخالص ،علينا أن ©
نخترى قوة هلِلَف  ّ
 103إلن ج .هوايت ،الكرازة الطبية ،(1932) ،ص12 .
إلكرى 
وىى  ىڡ 2013/3/7
 104بريد  




~
الثاىى(
 2014 105من الخت م .بريد إلكرى وىى ىڡ 18
©
نوفمرى )ترسين 
 106خطاب آندرو رقم Ó ،5االنتصار عىل التبغ والكحوليات
.www.https://steps-to-personal-revival.info, button: Victory over Tobacco and Alcohol
~ 
الرس اال ©كرى) ،رامننت للطباعة( ،مقدمة
 107ديف فيدلر ،التخلص من
~ 
الرس اال ©كرى) ،رامننت للطباعة( ،مقدمة
 108ديف فيدلر ،التخلص من
٨٦
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بااليمان؟ هل يمكننا أن نتوقع ذلك
وأخرىاً ،أود أن أطرح هذا السؤال :ماذا عن الشفاء Ó


نمتىل من الروح القدس؟ )أنظر مرقس  ،١٨ – ١٧ :١٦يعقوب .(١٦ – ١٤ :٥
بدون أن


الثاىى ليسوع

االستعداد للمجئ 

ال يوجد بديل ~
االستعداد
للرسكة الوثيقة مع يسوع من خالل الروح القدس من أجل Ó


الثاىى .عندما يحيا يسوع  ّىڡ بالروح القدس ،فسأكون مستعداً بنعمته .يمكن
للمجئ 

للجهات الثالث التالية أن تُثبت ذلك) .توجد معلومات ~
أكرى تفصيال ً عن ذلك ىڡ المعمودية
الروحية وأحداث المنتهى ،بقلم "دينيس سميث"(.
عالقة شخصية مع يسوع

َ
َ
َ
اال َله ال َْح ِق ِيق َّي َو ْح َدكَ َويَ ُسو َع
هذ ِه ِه َي ال َْح َيا ُة االبَ ِديَّةُ  :أ ْن يَ ْع ِرفُوكَ أنْ َت ِÓ
يقول يسوع"َ :و ِ

َ
يح ال َِّذي أَ ْر َس ْل َت ُه) ".يوحنا  (٣ :١٧إن جملة "أ ْن يَ ْع ِرفُوكَ " لها مدلول خاص ىڡ الكتاب
ال َْم ِس َ



متاح
المقدس عما تعنيه اليوم ىڡ اللغة Ó
اال 
حب كامل ومتبادل .وهو ٌ
عىى ٌ
نجلرىية .فهي تُ 

التاىل" :البد
فقط  ىڡ الحياة مع الروح القدسّ .
أكرى ىڡ Ó
توضح تلك الفكرة بشكل ©
االقتباس 
أن يكون لنا تواصل حي مع هلِلَف .البد أن نترسبل بالقوة من العالء عن طريق معمودية
حىى ما نسمو إىل مستوى 
الروح القدس ،
أرىڡ ،فال توجد وسيلة أخرى لمساعدتنا١٠٩".يقول

يسوع للعذارى الجاهالت ىڡ مثل ~
االفتقار
العرسة العذارى"ِ :إ  ِّىى َما أَ ْع ِر ُفك َُّن ".لماذا؟ Ó
االفتقار للروح القدس 
)مىى  .(١٣ – ١ :٢٥كان للرجال الذين صلبوا
للزيت ،والذي يمثل Ó
تفاسرىهم الخاطئة ،لم يبحثوا عن عالقة
كبرىة بالعهد القديم .ولكن بسبب

يسوع معرفة 
شخصية مع يسوع.




خرىة ،وبسبب ظروف نهاية االيام ،سوف نحتاج إىل عالقة
هل نعلم أننا ىڡ االيام اال 
وثيقة مع هلِلَف؟
بااليمان
الرى 
æ


~
َ
خرىة للبرسية ىڡ رسائل المالئكة الثالثة تتعلق بمسألة إعالن ِ"ب َش َار ٌة أبَ ِديَّةٌّ "
إن رسالة هلِلَف اال 

الىى يجب عىل العالم أن يسمعها ،وسوف
)رؤيا  .(٧ ،٦ :١٤ما هو مغزى هذه الرسالة 
االيمان بيسوع المسيح وحده )أفسس :٢
الرى بالنعمة عن طريق Ó
يسمعها بالفعل؟ إنها ©
 .(٩ ،٨إن الذين ~
يخترىوا قوة الرسالة عىل
يبرسون برسالة المنتهى هذه بقوة ،عليهم أن ©
بااليمان عن طريق يسوع المسيح وحده
أنفسهم .عليهم أن يدركوا
الترىير Ó
ويخترىوا ©
©
109

هرىالد 5 ،إبريل )نيسان(1892 ،
إلن ج .هوايت ،ريفيو أند 
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كغافر وفادي من الخطية .إن ذلك ممكن فقط من خالل الحياة المملوءة من الروح
القدس بواسطة يسوع الذي يمنحنا القدرة عىل الطاعة .إن س 
كىى يسوع فينا يُ ©رىهن عليه
ُ
سيستنار العالم بهذه الرسالة )رؤيا .(١ :١٨
عن طريق طاعة كل وصايا هلِلَفُ .
محبة الحق

الىى ستطرأ عىل حياتنا من خالل الحياة المملوءة أو الخالية من الروح
ما هي 
التأثرىات 
القدس ،فيما يتعلق بمحبة الحق ،دراسة كلمة هلِلَف ،وتطبيق الحق ىڡ حياتنا؟ نقرأ ىڡ


ںى ،الَنَّ ُه ْم ل َْم يَق َْبلُوا َم َح َّبةَ ال َْح ِّق َح  َّىى يَ ْخل ُُصوا ".إن الذين
)٢تسالونيىك  ِ ..." (١٠ :٢ىڡ ا ْل َها ِل ِك   َ

ال يمكن خداعهم يمتلكون محبة الحق  ىڡ قلوبهم .كيف نحصل عىل هذه المحبة؟ يمكننا
أن نحصل عليها فقط من خالل وجود يسوع بداخلنا عن طريق الروح القدس .نقرأ  ىڡ
)رومية  (٥ :٥أن المحبة  ىڡ قلوبنا مصدرها الروح القدس .كما نجد  ىڡ )أفسس  (١٨ :٣أننا
ون ِ  ىڡ ال َْم َح َّب ِة" من خالل الروح القدس .يدعى الروح القدس  ىڡ
ُون َو ُم َتأَ ِّس ُس َ
سنكون ُ"م َتأَ ِّصل َ

لىك ما
وح ال َْح ِّق" .يتضح لنا من ذلك أنه علينا أن نكون أشخاص

)يوحنا "ُ (١٣ :١٦ر ُ
روحيںى 
نحب الحق .هل لدينا مشكلة اليوم ىڡ محبة الحق ،وكلمة هلِلَف ،والكتابات النبوية؟ فكر ىڡ


الوقت الذي ينتظرنا" :وحدهم الذين درسوا بجد الكتاب المقدس وقبلوا محبة الحق هم

الىى ستأرس العالم ...فهل شعب هلِلَف
الذين سيحصلون عىل الحماية من الضاللة القوية 
١١٠
مبنيون بكل ثبات عىل كلمته بحيث ال يخضعون وال يسلمون ©لرىهان حواسهم؟"
ال يسألنا الرب إذا كنا قد اكتشفنا الحق الكامل ،ولكنه يسألنا إذا كنا نُحب الحق.

ثمر الروح أم أعمال الجسد.

تأثرى الروح القدس هو حياة يسوع  ىڡ النفس .ال يمكننا أن نرى يسوع أو أن نتحدث
"إن 


قريب منا ىڡ كل مكان .ويعمل ىڡ ومن خالل كل من ِقبل يسوع.
إليه ،ولكن روحه القدوس ٌ
١١١
إن الذين يعرفون س 
كىى الروح القدس يُظهرون ثمار الروح القدس"...
ُ
)غالطية َ " :(٢٣ ،٢٢ :٥م َح َّبةٌ ف ََر ٌح َسال َ ٌم ،ط ُ
ُول أَنَ ٍاة ُلط ٌْف َصال َ ٌحِ ،إ َيمانَ .و َدا َعةٌ

وح ُه َو ِ  ىڡ ك ُِّل َصال َ ٍح َو ِب ّر َو َح ّق".
تَ َعف ٌُّف) ".أفسس " (٩ :٥ال َ َّن ث ََم َر ُّ
الر ِ
يظهر لنا من )غالطية  (٢١ – ١٦ :٥أن سطوة الخطية سوف تنكرس بداخلنا عن طريق
الروح القدس.

َ"و ِإنَّ َما أَق ُ
وح
وح َفال َ تُك َِّملُوا َش ْه َو َة ال َْج َس ِد .ال َ َّن ال َْج َس َد يَ ْش َت ِهي ِض َّد ُّ
ُولْ :اس ُلكُوا ِب ُّ
الر ِ
الر ِ
110
111
٨٨
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5
ونَ .و ِلك ْن ِإذَا
ُون َما ال َ تُ ِر ُيد َ
وح ِض َّد ال َْج َس ِدَ ،وهذَ ِان يُق َِاو ُم أَ َح ُد ُه َما اال َخ َرَ ،ح  َّىى تَف َْعل َ
الر ُ
َو ُّ


وسَ .وأَ ْع َم ُال ال َْج َس ِد ظ َِاه َرةٌ ،ال ِ َّىى ِه َيِ :ز ًىى َع َه َار ٌة نَ َج َاسةٌ
وح َفل َْس ُت ْم تَ ْح َت ال َّن ُام ِ
انْق َْدتُ ْم ِب ُّ
الر ِ

َاق ِب ْد َعةٌ َح َس ٌد َق ْت ٌل ُسكْ ٌر
َد َع َار ٌة ِع َبا َد ُة اال َ ْوث َِان ِس ْح ٌر َع َد َاو ٌة ِخ َص ٌام غ  ْ ََرى ٌة َس َخ ٌط تَ َح ُّز ٌب ِشق ٌ
هذ ِه ال ِ  َّىى أَ ْس ِب ُق َفأَق ُ
ُون
ين يَف َْعل َ
بَط ٌَرَ ،وأَ ْم َث ُال ِ
ُول َلك ُْم َع ْن َها ك ََما َس َبق ُْت َف ُقل ُْت أَيْ ًضاِ :إ َّن ال َِّذ َ
ُوت هلِلَفِ".
هذ ِه ال َ يَ ِرث َ
ُون َم َلك َ
ِم ْث َل ِ

المواهب الروحية


الىى تُعطى من خالل عمل الروح
"إن ما نعنيه بالمواهب الروحية هو تلك العطايا 
القدس ،والمذكورة  ىڡ )١كورنثوس  (٢٨ :١٢و)أفسس ُ :(١١ :٤رسل ،أنبياء~ ،
مبرسين،
داريںى ،تعدد 
اال  

االلسنة.
قساوسة،
معلمںى ،صانعي آيات ،مانحي الشفاء ،المساعدينÓ ،


ںى ِل َع َم ِل ال ِْخ ْد َم ِة "...تُصدق تلك العطايا
كل هذه العطايا تلعب دوراً ىڡ" :تَك ِْم ِيل ال ِْق ِّد ِيس  َ
واالرشاد ١١٢".كما يمنح الروح القدس مواهب أخرى
عىل شهادة الكنيسة وتمنحها القيادة Ó
الغر ٍاض معنية"ِ :بال ِْحك َْم ِة َوا ْل َف ْه ِم َوال َْم ْع ِرف َِة َوك ُِّل َص ْن َع ٍة" )خروج  (٦ – ٢ :٣١أو الهندسة
االيام 
)أخبار 
االول .(١٩ ،١٢ :٢٨
وبالتاىل ،فإن
عندما نرغب  ىڡ أن نكون تالميذ يسوع ،فإننا نُخضع له أنفسنا وكل ما لنا.

كل مواهبنا وقدراتنا ،الموروثة أو المكتسبة ،سوف تصبح طوع أمره .يمكنه أن يمنحنا
المزيد من المواهب ،أو أن يُنقي قدراتنا الطبيعية ويطهرها.
هل يمكننا أن نحصل عىل المواهب الروحية إذا كنا مفتقرين للروح القدس؟

إختيار هلِلَف أم إختيار الناس
لدينا هيكل تنظيمي ديموقراطي عالمي للكنيسة .ولكن ،لم يُفهم ذلك قط عىل أنه

ساىس من تصويتنا ،هو أن يستمع كل فرد إىل صوت هلِلَف
ديموقراطية شعبية .الهدف اال 

اال 
شرىك  ىڡ أية لجان.
ومن ّثم ،يُصوت عىل هذا االساس .وبالطبع نقوم بالصالة قبل Ó
لىك يتضح لكل شخص كيف
عادة ما تُمنح الفرصة من أجل صالة شخصية قبل التصويت 
يُريده هلِلَف أن يُصوت .يقول "نحميا"َ " :فأَ ْل َه َم ِ  ىى ِإ ِلهي) "...نحميا  (٥ :٧وتقول إلن ج.

االلهي يكتمل  ىڡ
صىل ،كان الهدف Ó
هوايت عن الفصل االول من سفر نحميا" :وإذ كان يُ 
١١٣
ذهنه"...
112
113

Hrsg. Gerhard Rempel, Schlüsselbegriffe adventistischer Glaubenslehre (Hamburg), S. 44
الجنوىى 1 ،مارس )أذار(1904 ،
إلن ج .هوايت ،الحارس
©
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هل يستمع المسيحي الجسدي إىل صوت هلِلَف؟ إن لم يُسلم ذاته هلل بالكامل وعن رغبة
أحد،
خالصة ،فإنه حتماً لن يحصل عىل Ó
االجابة )مزمور  ،١٨ :٦٦مزمور  .(١٢ :٢٥إن كان ٌ

حسن من الناحية ~
البرسية.
بإخالص ،وعىل حد علمه ،فإن االمر
مسيحي جسدي ،يُصوت
ٍ
ٌ

ولكن وقتما تُدار الصفقات ~
البرسية ،فإن االمر يتحول إىل تالعب وخطية.
كبرى ونتائج هامة تعتمد عىل
كبرى عىل عمل هلِلَف .بال شك ،يوجد فرق 
تأثرى 
إن للقادة  ٌ
االخوة 

واالخوات المدعوون من هلِلَف للقيادة ،أو الذين تم إختيارهم بالتصويت ~
البرسي.

لكتاب عن الصالة ،أدركت أنه يمكننا أن نطلب من هلِلَف أن يُظهر لنا أي
أثناء قر 
اءىى ٍ

حياىى بأكملها.
غرى Ó
طريق علينا أن نسلكه )مزمور  .(٨ :٣٢لقد  ّ
االنصات الهادئ لصوت هلِلَف 

االختبار  ىڡ مقالة بعنوان "من ممثل عمل إىل قسيس" )متاح باللغة االلمانية
كتبت عن هذا Ó
القس"كرىت هاسل" بعنوان" :كيف أصنع
فقط( ١١٤توجد أيضاً وعظة جيدة Óلالستماع من

القرار الصحيح؟" )متاح أيضاً باللغة 
االلمانية فقط( ١١٥كما توجد وعظة رائعة للقراءة ،كتبت
منذ عدة سنوات بقلم 
"هرىي دروموند" بعنوان "كيف أعرف إرادة هلِلَف؟" )متاح باللغة

١١٦
االلمانية فقط(.

أكرى ~  
أؤمن أننا سوف نطلب إرشاد هلِلَف ~
خرىة.
وأكرى ىڡ االيام اال 
تشرى 5
االيات  ىڡ )يوئيل  (٢٩ ،٢٨ :٢إىل ذلك .وتُعلق إلن ج .هوايت قائلةً " :فعىل كل منا
ُ 
أن يسمع صوته يهمس 
صوت آخر ونم ُثل أمام الرب  ىڡ خشوع
كل
يصمت
وعندما
قلبه.
ىڡ
ٍ

وصمت فإن صمت النفس يجعل صوت هلِلَف ~
أكرى وضوحاً .إنه يقول لنا " ُكفُّوا َوا ْعل َُموا أَ  ِّىى
١١٧
أَنَا هلِلَفُ) ".مزمور"(١٠ :٤٦

المال

ما هوالفرق  
بںى المسيحي الروحي والجسدي فيما يتعلق بربح المال والتعامل معه؟ هل
كمالّك لكل مواردنا ،أم كوكالء عليها؟ "إن محبة المال وحب التظاهر قد جعال
نرى أنفسنا ُ
هذا العالم يبدو كمغارة للرساق واللصوص .وكلمة هلِلَف تصور لنا الجشع والظلم اللذين
١١٨
سيتفشيان  ىڡ العالم قبيل مجئ المسيح ثانيةً ".

www.gotterfahren.info—Gott verändert Leben—Vom Prokurist zum Prediger 114
www.gotterfahren.info—Wege zum Ziel: Gott erfahren—Gottes Botschaft für unsere Zeit—Thema Nr. 11 115
Missionsbrief.de—Predigten lesen—Henry Drummond: Wie erkenne ich den Willen Gottes? (Deutsch 116
(und Englisch

 117إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،(1898) ،ص352 .

 118إلن ج .هوايت ،االنبياء والملوك ،(1917) ،ص432 .
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مالئكة هلِلَف تحمي من يخافونه
الر ِّب َح ٌّال َح ْو َل َخا ِئ ِف ِيهَ ،ويُ َن ِّج ِيه ْم".
تحمي مالئكة هلِلَف أولئك الذين يخشونه"َ .مالَكُ َّ
)مزمور " (٧ :٣٤يوجد مالك  
معںى لحراسة كل تابع للمسيح .فهؤالء الحراس السماويون
يصدون عن 
االبرار سهام ~
الرسير – ١١٩".عندما يتحدث الكتاب المقدس عن أولئك الذين


يعىى أن ذلك ينطبق
يخشون هلِلَف ،أتباع المسيح واالبرار الذين هم تحت حماية هلِلَف ،فهل 
االمر كذلك بالنسبة 
عىل كل شخص يرى نفسه أنه مسيحي؟ ربما أن 
لالطفال ،حيث
يقول يسوع ىڡ 
الصغَ ِار ،ال َ  ِّىى أَق ُ
ُول َلك ُْمِ :إ َّن
)مىى " :(١٠ :١٨اُنْظ ُُروا ،ال َ تَ ْح َت ِق ُروا أَ َح َد ُ
هؤال َ ِء ِّ

مالَئكَ تهم ىڡ السماوات ك َُّل ح ںى ينظُرون وج َه أَىى الَّذي 
ىڡ
الس َم َاو ِات ".كان داود ،والذي

َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
©
َ ِ َ ُ ْ ِ  َّ
ِ  َّ
ِ
ُ
ٍ

"الر ُّب ِح ْص ُن
سلّم حياته بالكامل هلل ،عىل 
يقںى بأنه ليس لديه سبب للخوف ،وقالَّ :
َح َي ِ  اىىِ ،م َّم ْن أَ ْرتَ ِع ُب؟" )مزمور (١ :٢٧

الصالحںى  ىڡ الفصل  ٣١من كتاب الرصاع
)أوىص بقراءة الجزء المتعلق بخدمة المالئكة

كبرىة لكل من أبناء هلِلَف.
العظيم( .سيكون ذلك سبب سعادة 

مالحظات ختامية
وااليمان
الكثرى من مجاالت الحياة Ó
لقد تطرقنا فقط إىل مجاالت قليلة .من الممكن إضافة 



االختالفات االن ،سوف نجد أنه
يىل عىل جميعها :عندما نتأمل ىڡ Ó
االخرى .وينطبق ما 
ال يوجد ٌ
كبرى من خالل الحياة مع الروح القدس.
إيجاىى 
مجال واحد ال يطرأ عليه 
تغيرى © 

والعكس صحيح ،ال يوجد مجال ال يتأثر بالسلب ىڡ الحياة بدون الروح القدس .أال يمكن

االمتالء من الروح
لىك نكرس حياتنا هلل ىڡ كل يوم ،وأن نطلب Ó
أن يكون ذلك دافعاً قوياً لنا 
القدس؟
"أقلعت الطائرة "بوينج  "٧٠٧منذ عدة سنوات من مطار "طوكيو" متجهة إىل "لندن".
وقت قليل ،استطاع الركاب رؤية
كان إقالعها رائعاً .وكانت السماء صافية ومشمسة .بعد ٍ

جبل "الفوجي"
لىك

الشهرى ىڡ اليابان .وفجأة ،قرر قائد الطائرة أن يدور حول الجبل 
االستمتاع بذلك المشهد النادر.
يستطيع الركاب Ó


المرىى ،يتخىل
المرىى .خالل 
لقد ترك المسار المقرر للطائرة وحولها 
الطرىان 
للطرىان 
 
رىص ،ويعتمد بشكل كامل عىل ما يراه .رأى قائد
قائد الطائرة عن أمن مركز التحكم اال 
الطائرة الجبل بالقرب أسفل الطائرة .كان ~
االرتفاع يُظهر  ٤٠٠٠مرىاً .ما لم يراه هو
مؤرس Ó

الىى كانت تحتدم حول جبل "فوجي" .لم تكن الطائرة
رياح الخريف والرياح العاصفة 
119

إلن ج .هوايت ،الرصاع العظيم ،(1911) ،ص468 .
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"بوينج  "٧٠٧مؤهلة للتصدي للرياح .تحطمت الطائرة  ىڡ الهواء ومات كل ركابها".


المرىى" .يصنع كل قراراته بنفسه .وعىل
يعيش المسيحي الجسدي ىڡ "وضع 
الطرىان 
الرغم من نواياه الحسنة ]أحياناً[ ،سوف يواجه الفشل .بينما يعيش المسيحي الروحي من
خالل الروح القدس  ىڡ عالقة محبة وثقة مع هلِلَف ،ويقوده هلِلَف إىل غايته بسالم.
١٢٠

صالة :آبانا السماوي ،نشكرك الن س 
كىى يسوع من خالل الروح القدس يصنع
ُ
فرقاً كبرىاً ىڡ حياتنا 
وىڡ أعمالنا .من فضلك افتح عيناي é
أكرى لىك أرى عمل الروح
امنحىى ملء الحياة من خالله¾ ،

والىى يرغب يسوع ىڡ أن
القدس .من فضلك


يمنحنا إياها .من فضلك ساعدىى لىك أكتشف مفتاح حل هذه المشكلة ىڡ الفصل
التاىل وأن أضعه 
حرى التنفيذ .أشكرك .
أمںى.

ل

ا
لو ا

و

لو

ا
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الفصل الرابع

ما هي Óاالختالفات 
الىى يمكن أن نتوقعها؟
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ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ |

دليل التأمالت الشخصية والنقاش

اليوم ال

مرسىل رائع بدون الروح القدس؟ كم سيكون مثمراً؟
 .١هل يمكن أن يتم عمل




)الروتںى اليومي ،الصحة،
حياىى؟
 .٢ما هو 
التأثرى الذي يصنعه الروح القدس عىل أسلوب 
الملبس ،العالقات(



حياىى؟
 .٣ما الذي تعنيه "محبة الحق" ىڡ 

 .٤ما هي المواهب الروحية؟

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.
 .١من أجل أن 
يمالك هلِلَف من الروح القدس.
لىك تدرك لماذا يحتاج جيل المنتهى قدراً خاصاً من الروح القدس.
 .٢

الىى يباركها هلِلَف.
 .٣
لىك نتعامل مع المال بالطريقة 

٩٣
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الفصل الخامس

اليوم
ال ع

ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﲇ:
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻮﻋﻮﺩ
ي

واالمتالء من الروح القدس
الصالة 


عىى ذلك أنه
بااليمان ،وأن نطلب الروح القدس Ó
من المهم أن نجتاز تلك الرحلة Ó
بااليمان .يُ 
بعد الصالة من أجل الروح القدس ،علينا أن نثق ونتيقن أن هلِلَف قد استجاب لصالتنا وأنه
بالفعل قد منحنا الروح القدس أثناء طلبنا له.

"...لىك
وح ".وتقول ترجمة أخرى:
نقرأ ىڡ )غالطية ِ ..." :(١٤ :٣ل َن َن َال ِب ِÓ

اال َيم ِان َم ْو ِع َد ُّ
الر ِ
االيمان بيسوع".
ننال وعد الروح القدس من خالل Ó

لىك نثق ىڡ آبانا السماوي .وهو كما يُسمى بـ "الصالة
لقد منحنا هلِلَف عوناً عظيماً 
بالمواعيد"" .أن نحذف وعود هلِلَف من كلمته هو بمثابة حذف الشمس من السماء ...لقد

١٢١
االيمان به".
لىك يقودنا إىل Ó
وضع هلِلَف الوعود ىڡ كلمته 

الصالة بالوعود


أوالً ،هوذا ٌ
ابىى ليس جيداً  ىڡ اللغة الفرنسية  ىڡ المدرسة .وأريد أن
مثال جيد :لنتخيل أن 

أكرى ىڡ تعلم اللغة الفرنسية .فأعطيه وعداً بأنه إذا حصل عىل
لىك يبذل جهداً ©
أشجعه 
121
٩٤
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إلن ج .هوايت ،
حياىى اليومه ،ص338 .


الفصل الخامس

العمىل :الصالة بوعود
مفتاح Óاالختبار 
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أكرى  ىڡ الدراسة .أساعده
درجات جيدة ىڡ Ó
االختبار ،فسوف أعطيه ُ .$ ٢٠فيبذل الطفل جهداً ©
أيضاً ىڡ اللغة الفرنسية ،وبالفعل يحصل عىل درجة جيدة .ما الذي سيحدث 
االن؟ عندما

يعود الطفل من المدرسة ،ويدخل من الباب 
االمامي ،يصيح قائالً" :يا ©أىى 
اعطىى الـ "$ ٢٠


ما الذي يجعله واثقاً  ىڡ أنه سيحصل عىل هذا المبلغ؟ النه قد ُوعد بذلك ،وقد حقق كل
المطالب للحصول عىل الوعد  .ىڡ الواقع ،هذا أمراً طبيعياً لمعظم الناس اليوم.
ولكــن ربمــا ال أمتلــك الـ   $ ٢٠ىڡ هذه اللحظة .هل يمكن أال يمتلك هلِلَف شــيئاً قد وعد
به؟ حاشا.

أو من الممكن أن أسحب وعدي قائالً" :لقد قرأت ىڡ أحد الكتب عن التعليم أنه ال
ينبغي أن يستخدم المال ىڡ تحفيذ 
االوالد عىل الدراسة .لذلك ال أستطيع أن أعطيك الـ
ُ

غرى الرب وعده الحقاً؟ حاشا.
 .$٢٠هل يُ 
وعد من الرب ،وعندما نتمم مطالب هذا الوعد ،فسيكون
نرى أنه عندما يكون لنا ٌ
ٌ
واحد فقط :أن ننال ذلك الوعد.
هناك
إحتمال ٌ



معںى .يطلب منا أن نقبل الروح
ىص ىڡ إتجاه 
من خالل وعوده ،يُشجعنا الرب عىل ُ
الم 
القدس ،والذي سيمنح قوة هلِلَف لحياتنا .يريد هلِلَف أن يجعل ثقتنا فيه أمراً سهالً .إن الثقة
االيمان.
هي قلب Ó
5



واالن ،نرغب ىڡ قراءة بعض االيات الرئيسية ىڡ )١يوحنا  (١٥ ،١٤ :٥عن الصالة بوعود:
هذ ِه ِه َي ال ِّث َقةُ ال ِ  َّىى َل َنا ِع ْن َد ُه :أَنَّ ُه ِإ ْن َط َل ْب َنا َش ْي ًئا َح َس َب َم ِشي َئ ِت ِه يَ ْس َم ُع َل َنا".
َ"و ِ

الىى نتلوها بحسب مشيئته .تظهر لنا
يعطينا هلِلَف وعداً عاماً بأنه سوف يستجيب للصلوات 


مشيئة هلِلَف من خالل وصاياه ووعوده .يمكننا أن نعتمد عليهم ىڡ صلواتنا .ثم يستكمل ىڡ العدد
 ١٥قائالً"َ :و ِإ ْن ُك َّنا ن َْع َل ُم أَنَّ ُه َم ْه َما َطل َْب َنا يَ ْس َم ُع َل َنا ،ن َْع َل ُم أَ َّن َل َنا ال ِّ
ط ِل َب ِات ا َّل ِ ¾ىى َط َل ْب َناهَ ا ِم ْنهُ ".
ونقـرأ  ىڡ ترجمــة أخــرى" :إذا كنا نعلم أن هلِلَف يســتمع لطلباتنا ،فإننا نعلم أننا
سنحصل عليها".
الىى هي بحسب إرادة هلِلَف تُستجاب ىڡ اللحظة الىى¾
ما الذي يعنيه ذلك؟ صلواتنا 

¾
نأىى بها إىل هلِلَف .ولكن ،من الناحية العاطفية ،عادة ال نالحظ أي ~ 
ىس .صلواتنا تُستجاب

تأىى المشاعر الحقاً.
Ó
بااليمان ،وليس بمشاعرنا .سوف 
تعلمت من 
صالىى مع 
والنيكوتںى أنه :ىڡ اللحظة 

الكحول
مدمىى
الىى يصلون فيها من




بااليمان .ولكن بعد عدة ساعات،
جابة
اال
تأتيهم
.
تغيرى
أي
يالحظون
أجل التحرير ،ال
Ó




يالحظون أنه ليست لديهم الرغبة الشديدة ىڡ التبغ أو الكحول بعد ذلك .ىڡ تلك اللحظة
االستجابة العملية لصلواتهم.
نالوا Ó

يقول يسوع ىڡ )مرقس ِ " :(٢٤ :١١لذ ِلكَ أَق ُ
ُّون ،ف َِآم ُنوا
ُول َلك ُْم :ك ُُّل َما تَ ْطل ُُبونَ ُه ِحي َن َما تُ َصل َ
ُون َلك ُْم".
أَ ْن تَ َنا ُلو ُه ،ف ََيك َ
٩٥

11/24/20 2:59 PM

SPR Body AR.indd 95

الرىكة .فالعطية هي
تقول إلن ج .هوايت" :وال حاجة بنا إىل انتظار برهان خارجي عىل ©
 ىڡ الوعد ونحن يمكننا أن ~
نبارس عملنا ونحن متأكدون من أن ما وعد به هلِلَف هو قادر عىل
١٢٢
إتمامه .وأن العطية ¾
الىى قد امتلكناها ستتحقق 
حںى نكون ىڡ أشد الحاجة إليها".
وهكذا ،ال يجب علينا أن نبحث عن برهان خارجي أو إختبار عاطفي .يقول "روجر جي.
مورناو"" :تشجع 
االرواح ~
االستماع لمشاعرهم بدال ً من كلمة المسيح
ُ
]الرسيرة[ الناس عىل Ó
والىى يمكن 
وأنبياءه .إنها الطريقة 
اال ~كرى يقيناً 
لالرواح أن تستحوذ عىل حياة ~
البرس من

١٢٣
خاللها دون أن يشعروا بما يحدث لهم".
إن الصالة بوعود تفتح كنوز هلِلَف أمامنا .يمنحنا آبانا السماوي المحب حساباً مفتوحاً.
١٢٤
"ولهم )التالميذ( أن ينتظروا منه أشياء عظيمة إن كان لهم إيمان بمواعيده".
وعد منحه .قل ،وأنت
تقول إلن هوايت ..." :اطلبوا الروح القدس .يقف هلِلَف خلف كل ٍ

مىى .أُقدم وعدكِ " ،ا ْسأَلُوا تُ ْعط َْوا.
ممسكاً بكتابك المقدس  ىڡ يدك" :لقد
ُ
فعلت ما طلبته 
ُّون ،ف َِآم ُنوا أَ ْن
اُ ْطل ُُبوا تَ ِج ُدواِ .اق َْر ُعوا يُ ْف َت ْح َلك ُْم ".يُعلن يسوع" :ك ُُّل َما تَ ْطل ُُبونَ ُه ِحي َن َما تُ َصل َ
تنالُوه ،فَيكُون َلكُم" ".ومهما سأَ ْلتم باسمي فَذلكَ أَفْعلُه ليتمجد 5

اال ُب ِباالبْ ِن) ".مىى ،٧ :٧
َ ُ ِ َ َ َ َّ َ
ِ
ََ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ِ ْ ِ
١٢٥
مرقس  ، ٢٤ :١١يوحنا ".(١٣ :١٤

 ىڡ الوقت ذاته ،علينا أن نفرق جيداً بںى وعود الكتاب المقدس" .الوعود الروحية –
لغفران الخطايا ،للروح القدس ،للقوة من أجل القيام بعمله – جميعها متاحة )أنظر
بالرىكات الوقتية ،
حىى بالحياة نفسها ،تمنح أحياناً
أعمال  .(٣٩ ،٣٨ :٢ولكن الوعود ©
١٢٦
وتحجب أحياناً أخرى ،مثلما ترى عناية هلِلَف ما هو لصالحنا".


هوذا ٌ
مثال) :إشعياء "ِ :(٢ :٤٣إذَا ْاج  َ  ْرى َت ِ  ىڡ ال ِْم َي ِاه َفأَنَا َم َعكَ َ ،وِ ىڡ االَنْ َه ِار َفال َ تَغْ ُم ُركَ .

يب ال َ يُ ْح ِرقُكَ  ".أتم هلِلَف وعده بطريقة معجزية مع
ِإذَا َم َش ْي َت ِ ىڡ ال َّن ِار َفال َ تُلْذَ ُعَ ،والل َِّه ُ
المصلحںى 
الفتية الثالثة ىڡ آتون النار )دانيال  .(٣ولكن من ناحية أخرى ،

احرىق
االوائل

و"جرىوم" عىل خشبة  ىڡ "كونستانس" .ربما نقول أن صلواتهم لم يُستجاب لها.
"هس" 

البابويںى موت
ومع ذلك ،ألم تُستجاب بطريقة لم نعتاد عليها؟ لماذا؟ ~رسح أحد الكتاب



خرىة.
أولئك
يىل" :احتمل كالهما بعزم راسخ وعقل ثابت دنو ساعتهما اال 
المصلحںى كما 

يعرى عن
ذاهبںى إىل وليمة عرس .ولم ينطقا بما ©
النرىان كما لو كانا 
لقد استعدا للذهاب إىل 


االلم .وعندما اندلعت ألسنة اللهيب وامتدت نحوهما بدآ يرىنمان ويسبحان ولم تستطع

122
123
124
125
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٩٦

11/24/20 2:59 PM

إلن ج .هوايت ،
الرىبية ،(1903) ،ص304 .
هرىالد  ،1982ص43 .
روجر مورينو ،رحلة إىل الخوارق ،ريفيو أند 

إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،(1898) ،ص657 .
إلن ج .هوايت ،كرى الشهادة ،مجلد  ،3ص213 .
الترىير Óبااليمان) ،باسيفيك برس ،(1987 ،ص60 .
موريس فندن 95 ،أطروحة عن ©
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النار المتوهجة أن توقفهما عن التسبيح١٢٧".إن كان أحد 
يحرىق ،يمكنه فقط أن يرصخ .إن
ترصفهما يُظهر أن هلِلَف قد تدخل بالفعل ،ولكن ليس بالطريقة الظاهرة لنا .يتضح ىل من
ذلك أن الوعود الوقتية ال تزال هامة بالنسبة لنا.

االستجابة
الشكر من أجل 



الىى نطلبها بالصالة ،فمن الالئق
هناك جانب آخر مهم .عندما نُعطَى طلباتنا ىڡ اللحظة 


عرى عن ثقتنا
أن نشكر هلِلَف عىل Ó
االستجابة ىڡ اللحظة التالية .إن ُشكرنا ىڡ هذه اللحظة يُ ç

ىڡ هلِلَف بأنه قد استجاب لصالتنا ،وأننا نتوقع أن تتحقق طلبتنا ىڡ الوقت الذي نحتاج

المؤمنںى أن شيئاً ما يحدث بمجرد أن ينتهوا من صلواتهم.
إليها فيه بشدة .يالحظ بعض
المؤمنںى فإن 
االمر يشبه ما حدث ىڡ إختبار إيليا .لم يكن الرب ىڡ

لكثرى من
ولكن ،بالنسبة 




العاصفة ،أو  ىڡ الزلزال أو ىڡ النار ،بل كان ىڡ الصوت الخافت الهادئ )١ملوك .(١٢ – ١١ :١٩

تجربىى أنا أيضاً.
لقد كانت تلك هي

الكثرى من الوقت اعتقدت أن شيئاً لم يحدث .ثم الحظت فجأ ًة أن أشياءاً
بعد مرور 
كثرىة قد حدثت ىل دونما أن أدرك ذلك.


تغيرى الفكر


عىى ذلك :

أنىى يجب أن أغرى فكري ىڡ هذه اللحظة ..." :بَ ْل تَغَ  َّ ُرىوا َع ْن َشك ِْلك ُْم ِب َت ْج ِد ِيد
يُ 
أَذ َْها ِنك ُْم) ".رومية .(٢ :١٢






طلبىى
لصالىى .أشكرك النك قد
واالن يمكننا أن نقول :أشكرك النك استجبت

منحتىى 


أخترى ذلك  ىڡ الوقت المناسب.
نىى سوف ©
بالفعل .أشكرك ال 
نفىس ~ 
أصىل
بالىس .عندما 
هذا ليس تالعباً بالنفس :التالعب بالنفس هو محاولة إقناع 
بااليمان.
االجابة بالفعل Ó
لتغيرى فكري ،لقد حصلت عىل Ó
بوعد ،فسيكون لدي أساس إلهي 




ُ
وأنىى أعتمد فقط
أغيرى 
وىڡ تلك الحالة ،إن لم 

أنىى ال أثق به ،
فإنىى أظهر هلل 
تفكرىي ،

وبالتاىل لن أحصل عىل أي ~ 
ىس.
فإنىى أجعل هلِلَف كاذباً،

عىل مشاعري .وبهذا السلوك ،
من المهم أيضاً أن أترصف من هذا المنطلق ،
حىى إن لم أالحظ أي ~ 
ىس .فدائماً ما

االيمان .يريدنا أن نثق به .فكر  ىڡ عبور نهر االردن .كان عىل الكهنة أن
يدمج هلِلَف رصورة Ó
يضعوا أرجلهم  ىڡ الماء أوال ً قبل أن ينشق النهر أمامهم .كما كان عىل "نُعمان" أن يغطس
 ىڡ الماء سبع مرات قبل أن ينال الشفاء.
127

إلن ج .هوايت ،الرصاع العظيم ،(1911) ،ص106 .
٩٧
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ربما تقول" :ال أستطيع القيام بذلك ،ال أتخيل أبداً أن أقوم بذلك ".تذكر أنه
تفسرىها .إىل يومنا هذا ،ال نعرف ما هي الكهرباء ،ومع ذلك
كثرىة ال يمكننا 
توجد أشياء 

نستخدمها جميعاً .كما ال نعلم كيف يتعلم االطفال الكالم ،ولكنهم جميعاً يتعلمون
التخاطب" .إننا  ىڡ العالم الطبيعي محاطون عىل الدوام بعجائب فوق إدراكنا .إذاً فهل

١٢٨
نسرى غورها؟"
نندهش عندما نجد ىڡ العالم الروحي أرساراً ال نستطيع أن ©

الر ِّب ِبـك ُِّل َقل ِْبكَ َ ،و َع َىل َف ْه ِمكَ ال َ تَ ْع َت ِم ْد  ِ .ىڡ
ل ُنفكــر ىڡ )أمثــال " :(٦ – ٥ :٣تَـ َـوك َّْل َع َىل َّ
ك ُِّل ط ُُر ِقــكَ ا ْع ِر ْفـ ُـهَ ،و ُه َو يُق َِّو ُم ُسـ ُـبلَكَ  ".نجــد هنا ~رسطاً واضحاً من هلِلَف من أجل الحصول
عــىل وعــده بتقويم ُســبلنا .كل ~رسط هو أيضاً وصية .إن لم نكــن متأكدين أننا أتممنا
الرسوط  ،فعلينا أن نصىل من أجل الرغبة ،مع  
~
اليقںى بأن الرب ســوف يســتجيب لنا عىل

لىك تكون راغباً" ،فســوف يقوم الرب بالعمل من
الفور ..." .ولكن إن كنت "مســتعداً 
١٢٩
أجلك"...
~ 
نصىل بوعد هلِلَف،
ىس بسيط ربما يمكنه أن يساعد :هل ندرك ما الذي نقوم به عندما 

بعد أن نتمم ~
الرسوط ،ومع ذلك نشك ىڡ أن صالتنا قد استجيبت؟ إننا نجعل هلِلَف كاذباً.

إيماىى .وبعد ذلك ثق.
حاشا لنا أن نقوم بذلك ،صل :أؤمن يا رب ،أعن ضعف 

¾
)توصية أخرى للقراءة :توجد نصائح ثمينة عن الصالة بالوعود ىڡ كتاب الرىبية اللن
"االيمان والصالة"(.
هوايت تحت عنوان 

الصالة من أجل الروح القدس
لالمتالء بالروح القدس .ولكن علينا أال
أعتقد أننا لدينا أفضل المؤهالت من أجل الصالة Ó


بااليمان بوعوده وبأمانته.
ننىس أن االمر ال يتعلق بجعل هلِلَف راغباً ىڡ أن يستجيب لنا ،بل Ó

الوعد بالحصول عىل الروح القدس

~
رس ٌار
االمتالء بالروح القدس:
أعطانا الرب وعود رائعة عن Ó
)لوقا " :(١٣ :١١ف َِإ ْن ُك ْن ُت ْم َوأَنْ ُت ْم أَ ْ َ
5
الس َم ِاء ،يُ ْع ِطي
تَ ْع ِرف َ
ُون أَ ْن تُ ْعطُوا أَ ْوال َ َدك ُْم َعطَايَا َج ِّي َدةًَ ،فك َْم ِبال َْح ِر ِّي اال ُب ال َِّذي ِم َن َّ
ين يَ ْسأَلُونَ ُه؟"
الر َ
وح ا ْلق ُُد َس ِلل َِّذ َ
ُّ

~
أال يُقدم لنا أبونا السماوي تعهداً ُملزماً هنا؟ إن الرسط ىڡ هذا الوعد الرائع هو:
اسألوا ،ومع ذلك ،لم يقصد يسوع أن نسأل مرة واحدة فقط ،ولكن أن نطلب بإستمرار.

128
129
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عىل الرغم من ذلك ،من المهم أن ننظر إىل السياق هنا .يجب أن نقرأ آيات أخرى
تتحدث عن نفس ~ 
الىس ،عىل سبيل المثال:

وح ا ْلق ُُد ُس أَيْ ًضا ،ال َِّذي أَ ْعطَا ُه هلِلَفُ
)أمثال "َ :(٣٢ :٥ونَ ْح ُن ُش ُهو ٌد ل َُه ِب ِ
الر ُ
ورَ ،و ُّ
هذ ِه اال ُ ُم ِ
ين يُ ِط ُيعونَ ُه".
ِلل َِّذ َ
إن ~
الرسط هنا هو :الطاعة .نرى هنا أنه ال يمكننا أن نعتمد فقط عىل آية واحدة :علينا


أيضاً أن ننتبه لسياق الوعد .ال يتعلق االمر بكوننا قد أطعنا مرة واحدة ىڡ أمر كان مبهجاً

صل
لنا .بل ،يتعلق االمر بطاعتنا له :فادينا وصديقنا الرائع .إن الطاعة تخلق السعادةِ .
لىك يجعلك الرب راغباً  ىڡ أن تقوم بكل ما يريده
صل 
كل صباح من أجل قلب ُمطيعِ .
منك ،سوف يساعدك الرب عىل تحقيق ذلك بكل تأكيد .هذا يخلق ~رسطاً مسبقاً جيداً.
~
رس ْب".
)يوحنا "ِ :(٣٧ :٧إ ْن َع ِط َش أَ َح ٌد َفل ُْيق ِْب ْل ِإ َ  َّىل َويَ ْ َ
يتعلق االمر هنا بالرغبة  ىڡ الحصول عىل الروح القدس .إن لم تكن لديك الرغبة ،أو
صىل من أجل الرغبة .إنه طلب بحسب مشيئة هلِلَف .وسوف
أن رغبتك قليلة ،فعليك أن تُ 
يُستجاب عىل الفور .عندما نطلب من إلهنا الرائع فإنه سوف يخلق فينا "الرغبة والنفاذ".

ولىك نُحبه من
صىل أيضاً من أجل الرغبة ىڡ الحصول عىل عالقة أقرب مع هلِلَف ،
يمكننا أن نُ 


واالنضمام
وىڡ مجيئه القريب Ó
ولىك تنمو رغبتنا ىڡ لقاء يسوع 
كل قلوبنا ،وأن نخدمه بفرح ،
لملكوت هلِلَف ،الرغبة  ىڡ قراءة كلمة هلِلَف والتعلم منها ،وكذلك من أجل مساعدة والتأهل

الهالكںى.
للمساعدة  ىڡ خالص
اب ،تَ ْج ِري ِم ْن بَط ِْن ِه أَنْ َه ُار َم ٍاء َح ٍّي .ق ََال
)يوحنا "َ :(٣٩ – ٣٨ :٧م ْن َآم َن ِ© ىى ،ك ََما ق ََال ال ِْك َت ُ
ںى أَ ْن يَق َْبلُو ُه"...
وح ال َِّذي ك َ
َان ال ُْم ْؤ ِم ُن َ
ون ِب ِه ُم ْ ِزم ِع   َ
هذَ ا َع ِن ُّ
الر ِ
~
االيمان .نرى هنا أن إيماننا بيسوع المسيح ،وثقتنا باهلل ،هما ~رسطان
الرسط هنا هو :
االيمان
صىل بالوعود ،فإن Ó
مهمان من أجل الحصول عىل الروح القدس .ولكن عندما نُ 
يُصبح سهالً.
)غالطية "َ :(١٦ :٥و ِإنَّ َما أَق ُ
وح َفال َ تُك َِّملُوا َش ْه َو َة ال َْج َس ِد".
ُولْ :اس ُلكُوا ِب ُّ
الر ِ


يريدىى هلِلَف أن أسلك
التعبرى عنه كوصية .عندما
وعد لنا هنا ،ويتم

ىڡ الواقع ،يوجد ٌ

يعىى بوضوح أنه يريد أن 

يمال  ىى من الروح القدس .ويُظهر لنا هنا أنه
بالروح ،فإن ذلك 

نمتىل من الروح القدس ،فإننا لن نكون عبيداً لشهواتنا فيما بعد .يكرس الروح
عندما

القدس سطوة الخطية ىڡ حياتنا )رومية  ،٧ – ١ :٨وخاصة العدد  .(٢من خالل الروح

وت
القدس تموت "أَ ْع َم َال ال َْج َس ِد" )رومية  .(١٣ :٨فكر ىڡ بولس ،والذي قال عن نفسه" :أَ ُم ُ
٩٩

11/24/20 2:59 PM

SPR Body AR.indd 99

هام جداً أال نكون تحت طغيان أعمال الجسد )غالطية ،(٢١ – ١٨ :٥
لىس ٌ
ك َُّل يَ ْو ٍم ".إنه ~  ٌ
بل 
باالحرى أن نُنمي ثمر الروح )غالطية .(٢٢ :٥
صور عدم قدرة الخطية عىل 
المناظرى
إخرىاق حياتنا من خالل تجميع

يمكننا أن نُ ّ
لىك ال يتجمع الغبار حول العدسات ،يجب أن يزيد الضغط داخل الغرفة .مما
المكرىة .
©ّ

يعىى أن الهواء يتحرك إىل الخارج عند فتح الباب .فال يمكن للغبار أن يدخل إىل الداخل.


نفس ~ 
نمتىل من الروح القدسَ " ،فال َ تُك َِّملُوا َش ْه َو َة ال َْج َس ِد) ".المزيد
الىس يحدث ،عندما

من المعلومات حول هذا الموضوع ىڡ الجزء تحت عنوان" :هل يمكن للشخص أن يظل
روحياً؟"  ىڡ نهاية الفصل.
وح ِه ِ  ىڡ
ىك يُ ْع ِط َيك ُْم ِب َح َس ِب ِغ  َىى َم ْج ِد ِه ،أَ ْن تَ َتأَيَّ ُدوا ِبا ْلق َُّو ِة ِب ُر ِ
)أفسس ِ " :(١٩ ،١٧ – ١٦ :٣ل َ  ْ


ون ِ ىڡ ال َْم َح َّب ِة
ِÓ
يح ِب ِÓ
ُون َو ُم َتأَ ِّس ُس َ
اال َيم ِان ِ ىڡ ُقل ُِوبك ُْمَ ،وأَنْ ُت ْم ُم َتأَ ِّصل َ
االنْ َس ِان ال َْب ِاط ِنِ ،ل َي ِح َّل ال َْم ِس ُ
ىك تَ ْم َت ِل ُئوا ِإ َىل ك ُِّل ِم ْل ِء هلِلَفِ".
ِ ...ل  َْ
ربما لم نالحظ أية قوة منذ وقت طويل .ربما يكون 
االمر مثل الطبيعة .حيث تكون
ٍ

 

كبرىة تعمل  ىڡ عملية
قوى
توجد
الربيع.
فصل
ىڡ

االشجار عارية ىڡ الشتاء وخرصاء 
التنشيط تلك .ال يمكننا أن نراها أو أن نسمعها .ولكننا نرى النتيجة .هكذا كان 
االمر

يعطيىى قوة فائضة.
بالنسبة ىل .أشكر الرب النه

ٌ
مثال آخر :نعرف منذ عقود طويلة أنه توجد تيارات كهربائية  ىڡ أجسادنا .إنها موجوده،
ولكننا ال ندرك وجودها.
وح" أو "اجعلوا أنفسكم دائماً وباستمرار مملوءين مجدداً
)أفسس ْ :(١٨ :٥
"ام َت ِل ُئوا ِب ُّ
الر ِ
١٣٠
من الروح".

ون ِ ىل
وح ا ْلق ُُد ُس َعل َْيك ُْمَ ،وتَكُونُ َ
"لك َّنك ُْم َس َت َنال َ
)أعمال ِ :(٨ :١
الر ُ
ُون ق َُّو ًة َم َىى َح َّل ُّ
ُش ُهو ًدا"...
بغرىة
أُمر التالميذ أن ينتظروا حلول القوة .لم ينتظروا بدون عمل" .وقد صىل التالميذ 

عظيمة  
مؤهلںى لمواجهة الناس وأن يتحدثوا أثناء اتصاالتهم اليومية،
طالبںى أن يكونوا
بكلمات من شأنها أن تقود الخطاة إىل المسيح .وإذ طرحوا عنهم كل الخالفات وكل تطلع

نصىل بهذا الوعد.
إىل السيادة ،اتحدوا معاً ىڡ ~رسكة مسيحية وثيقة١٣١".يمكننا أيضاً أن 
130
101
131
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ما الذي يقوله القساوسة

بلغت غاية
خدمىى.

صالح جداً وقد باركنا من خالل هذا الكتاب الرائع .أنا قس متقاعد .عندما قرأت
الرب
ٌ


حياىى بأكملها .قرأته أربع مرات وعقدت ثالث ندوات بعنوان
هذا الكتاب للمرة االوىلّ  ،
غرى 

بأنىى قد
خطوات نحو نهضة شخصية .وبعد المجموعة الثانية من الندوات ،شعرت 


نيوجيىى".
خدمىى ٢٦١١١٨ .P.J .من "بابوا
وصلت إىل غاية


يمكنك الحصول عىل كتاب خطوات نحو نهضة شخصية من خالل الرابط:
 www.revivalandreformation.orgوالتابع للمجمع العام
لقد بوركت بكتاب خطوات نحو نهضة شخصية ،فقد كانت قراءته اختباراً رائعاً ىل .لقد

حياىى ،وبعد قراءته عدة مرات خالل ثالثة أشهر ،شاركت تلك الرسالة مع عدة
ّ
تغرىت 

االلكرىونية للكتاب عىل جميع القساوسة خالل إجتماع الخدام
كنائس .كما مررت النسخة Ó
بالحقل ]يضم الحقل  ٨٠,٠٠٠عضواً[.
وجدت الكتاب عىل موقع  Revival and Reformationالتابع للمجمع العام .كنت أبحث
عن أفكار قيمة لنهضة روحية .ووجدت هذا الكتاب باللغة "السواحيلية" ،واستخدمته
لىك يصل ذلك النور إىل كل القادة ،والقساوسة
أصىل 
أثناء النهضة .كانت تجربة رائعة ىل .

واالعضاء  ىڡ الكنائس.
 ٠٨٠٧٢٠١٩ .L.Mمن  
ترى ~
انيا/رسق أفريقيا – مخترص ١٤٠#
أنىى أعرف 


االمر جيداً .كنت مخطئاً.
توقفت عن القراءة ال 
نىى اعتقدت 

أنىى حصلت عىل هذا
أشكر الرب من أجل كتاب خطوات نحو نهضة شخصية ...أتذكر 




الثاىى( ،
أنىى أعرف
الكتاب ىڡ شهر يناير )كانون 
نىى اعتقدت 
ولكنىى توقفت عن قراءته ال 


االمر جيداً بالفعل .لقد كنت مخطئاً جداً .ثم ،عندما طلبت المعمودية بالروح القدس
مرة أخرى ،منذ ثالث أو أربع أسابيع ،أرسل ىل صديق نسخة 
إلكرىونية لهذا الكتاب .كنت


نىى تلقيته  ىڡ الوقت الذي كنت أحتاج إليه بشده .وعندما قرأته ،ركعت عىل
متحمساً جداً ال 


لنفىس أن أُهمل  ىڡ هذا الجانب الهام
نىى سمحت

ركبىى ،وطلبت من هلِلَف أن يغفر ىل ال 





حياىى مرة أخرى للرب،
حياىى .باالمس ،ىڡ يوم السبتُ ،صمت وصليت ،وسلمت 
من 


يريدىى أن أخدمه فيه.
يستخدمىى وأن يُظهر ىل بالتحديد المجال الذي
وطلبت منه أن


لىك أشارك تلك
عمىل السفر إىل بالد 
كثرىة كل شهر ...أؤمن أن ذلك فرصة رائعة ىل 
يتطلب 



الفلبںى١٠٩# ،
الرسالة الهامة بقوة الروح القدس مع االخوة واالخوات M.A. EE١٣٠٥١٨ .من 
١٠٢
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دليل التأمالت الشخصية والنقاش

اليوم ال ع

االستجابة لتلك الصالة؟
 .١عندما نطلب الوعود بالصالة ،لماذا ينبغي علينا أن نتوقع Ó


أنىى سوف أحصل عليه؟
 .٢ما الذي أقوله هلل عندما أطلب وعد بالصالة ،وال أؤمن 


فئىى الوعود؟ وما هو الفرق بينهما؟
 .٣ما هي 

 .٤أذكر بعض الوعود الخاصة بالروح القدس؟

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.
 .١من أجل أن 
يمالك هلِلَف من الروح القدس.
لىك تتقوى صالتك من خالل طلب الوعود.
 .٢

 .٣اشكر الرب الن كلمته ال تعود فارغة.

١٠٣
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ال

ي

اليوم

الر ال
التوجد نتائج إيجابية...؟


كان هناك شاباً يبحث عن نصيحة ،حيث كان يرغب  ىڡ أن 
يعاىى
يمتىل من الروح القدس .كان 

أنىى فعلت ذلك
بشدة .سأله القس" :هل سلمت إرادتك بالكامل هلل؟" فأجاب "ال أعتقد 

االمتالء من
تصىل ]من أجل Ó
بشكل كامل ،".أجاب القس" :حسناً ،لن يجدي االمر شيئاً أن 
الروح القدس[ ،قبل أن تسلم إرادتك بالكامل هلل .هل ترغب ىڡ أن تفعل ذلك 
االن؟" أجاب
ُ


الشاب" :ال أستطيع"" .هل ترغب ىڡ أن يقوم هلِلَف بذلك من أجلك؟" "نعم" "حسناً أطلب



اجعلىى خاضعاً بالكامل
ادىى.
منه القيام بذلك ".صىل الشاب" :يارب ،تحكم أنت ىڡ إر 



ادىى الشخصية .أطلب ذلك  ىڡ اسم يسوع ".سأله القس
ساعدىى  ىڡ
Óالرادتك.
التخىل عن إر 


~
ىس؟" أجاب" :بالتأكيد ،لقد طلبت من هلِلَف شيئاً بحسب إرادته ،وأنا
بعد ذلك" :هل حدث  ٌ

وأنىى قد حصلت بالفعل عىل ما صليت من أجله )١يوحنا .(١٥ – ١٤ :٥
واثق أنه استجاب ىل ،
ادىى ".أجابه القس :

"واالن صل من
نعم – لقد تحقق ذلك بالفعل – لقد تخليت عن إر 
عمدىى 
]االمتالء من الروح القدس[ .فصىل قائالً" :يا رب ،
االن
أجل معمودية الروح القدس Ó

١٣٢
أصىل  ىڡ اسم يسوع" وتحقق ذلك عىل الفور عندما سلم إرادته هلل".
بروحك القدوس .

الكبرى قبل وبعد

االختالف 


أنىى كنت عىل علم بالصالة بوعود منذ وقت طويل ،وقد استخدمت ذلك
عىل الرغم من 


أنىى اعتقدت لسنوات طويلة
ىڡ مواقف خاصة© ،
واخترىت استجابات رائعة للصالة ،إال 

وعود معينة .أعرف أن
الكاىڡ أن اطلب الروح القدس ببساطة دون Ó
االعتماد عىل ٍ
أنه من 
الكثرىين لديهم نفس الرأي .ال أريد أن أقول أن ذلك أمراً خاطئاً .ولكن عندما أنظر إىل




أصىل االن ،لعدة
نىى صليت بهذه الطريقة بدون وعود .
اختباري الخاص ،أشعر بالندم ال 





بأنىى قد امتالت
سنوات،
أنىى بعد الصالة أحصل عىل 
ٍ
اليقںى 
بوعود للروح القدس ،حىى 


~
من الروح القدس .ومن خالل إختبار مررت به ىڡ  ٢٨أكتوبر )ترسين االول( ٢٠١١ ،أدركت

حياىى ،قبل وبعد )المزيد  ىڡ الصفحة التالية(.
الفرق 
الكبرى الذي طرأ عىل 
132
١٠٤
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عالقىى مع هلِلَف ~
منــذ أن بــدأت أصىل بالوعود ،أصبحت 
أكرى ترابطاً ،كما أصبح يســوع


أكرى ىڡ 
قريباً ىل وتعظّم ~
ـخىص ،أســتطيع أن أربط ذلك
ـ
ش
ـعور
ـ
ش
مجرد
ذلك
ليس
.
حياىى




يىل:
بما 
مشجعة وجديدة.
عندما أقرأ الكتاب المقدس ،أحصل عادة عىل أفكار ِ
أستطيع أن أظل منترصاً  ىڡ رصاعي مع الخطية
فرح عظيم.
أصبح وقت الصالة هاماً جداً بالنسبة ىل ،وأحصل من خالله عىل ٍ

صلواىى.
للكثرى من
يستجيب هلِلَف 

5
~
أكرى و"شجاعة" أكرى )أعمال  (٣١ :٤لمشاركة يسوع مع االخرين.
أشعر بسعادة ©


أحيا سعيداً من خالل نعمة هلِلَف وأشعر باالمان بںى يديه.
ىڡ مرحلة صعبة – كانت 
زوجىى الغالية مريضة وعاجزة لمدة أربع سنوات ،ثم توفت


اعتىى ىى إلهنا بشكل رائع 

وقواىى من الداخل.
–

©
ٍ
أدركت العطايا الروحية 
الىى منحها هلِلَف ىل.

توقف النقد .أشعر بعدم االرتياح عندما أستمع النتقاد 5
االخرين.
Ó
Ó
التغيرى  ىڡ هدوء .شعرت به الول مرة عندما قضيت وقتاً يومياً  ىڡ الصالة
لقد حدث

أخترى نوعاً مختلفاً من
من أجل الروح القدس بوعود الكتاب المقدس .منذ ذلك الوقت© ،
حياىى مع هلِلَف ىڡ السابق مرهقة وصعبة  ،

أخترى سعادة وقوة.
ولكىى االن ©
ُ
المسيحية .كانت 






حياىى الشخصية بسبب افتقاري للروح
الىى تكبدتها ىڡ 
أشعر باالسف من أجل الخسائر 
 

الىى خدمت بها .عندما أدركت
القدس ،من أجل الخسائر  ىڡ زواجي
وعائلىى 
وىڡ الكنائس 

ذلك ،طلبت من هلِلَف المغفرة.
مع 
صحيح أننا ال نستطيع أن نقود أي شخص إىل أبعد مما قد وصلنا إليه
االسف،
ٌ
بأنفسنا .علينا أن نتذكر أيضاً أن النقائص الشخصية 
لالفراد  ىڡ العائلة والكنيسة ،تجعل

االمر ~
أكرى سوءاً.
نقرأ  ىڡ )٢بطرس  (٤ - ٣ :١أنه من خالل عالقة قوية مع يسوع يمكننا "ال َِّذي َد َعانا...
~
اال ِله َّي ِة".
رسكَا َء الط َِّب َيع ِة ِÓ
ىك تَ ِص  ُرىوا ِب َها ُ َ
ال َْم َو ِاع َيد ال ُْعظ َْمى َوال َّث ِمي َنةَ ِ ،ل َ  ْ

عىى ذلك أيضاً أن الروح القدس يُمنح ىل من خالل الوعود .يمكنك تشبيه الوعود
يُ 
بدفرى الشيكات المرصفية .عندما نُقدم شيك 

ممىص من صاحب الرصيد ،يمكننا أن

شخص آخر .كأبناء هلِلَف )يوحنا  (١٢ :١يمكننا أن نسحب يوميا من خالل
نسحب من رصيد ٍ


الممىص من يسوع .لن يُجدي االمر إذا قدمنا شيكات خاصة بنا نحن،
الشيك )الوعود(


حىى وإن كانت مصنوعة من ِق َبل فنان .نحتاج أن يكون الشيك ممضياً من صاحب الرصيد.
هناك سبباً آخر يمكنه أن يُشجعنا عىل الصالة بوعود .هناك قوة  ىڡ كلمة هلِلَف .لماذا
١٠٥

11/24/20 2:59 PM

SPR Body AR.indd 105

امرى؟ لماذا دافع عن نفسه وانتهر
صىل يسوع عىل الصليب ثالث مرات بكلمات من المز 


الرىية؟ )مىى (١٠ ،٧ ،٤ :٤
بآيات من الكتاب المقدس خالل تجربة إبليس له ىڡ ©
الشيطان ٍ
انِ ...بك ُِّل ك َِل َم ٍة تَ ْخ ُر ُج ِم ْن ف َِم هلِلَفِ".
قال" :يَ ْح َيا ِÓ
االنْ َس ُ


يسوع الخالق ،كان يعلم أن هناك قوة ىڡ كلمة هلِلَف" .ففي كل أمر وكل وعد ىڡ كلمة هلِلَف
الىى بواستطها يمكن لالنسان أن يطيع 

وبالتاىل يتحقق
االمر
Ó
ُ

توجد قوة هلِلَف ونفس حياته 

نصىل
له الوعد١٣٣".يا له من ترصيح رائع ،إن قوة هلِلَف وحياته موجودان ىڡ كل وعد .عندما 

ُون ك َِل َم ِ  ىى ال ِ  َّىى
بوعود ،فإننا نستخدم كلمات هلِلَف ىڡ صلواتنا .نقرأ عن كلمة هلِلَف" :هكَذَ ا تَك ُ
جع ِإ َ  َّىل ف َِار َغةً ) "...إشعياء .(١١ :٥٥
تَ ْخ ُر ُج ِم ْن ف َِمي .ال َ تَ ْر ُ
أصىل
أخطــط مــن أجل الصالة للروح القدس فقط مــن خالل الوعود .عندما 

أنىى بعدمــا طلبت الروح القدس قد حصلت عليه بالفعل بحســب
بالوعــود ،أعــرف 
الوعــد  ىڡ كلمــة هلِلَف  ىڡ )١يوحنــا "َ :(١٥ :٥و ِإ ْن ُك َّنــا نَ ْعل َُم أَنَّ ُه َم ْه َما َطل َْب َنا يَ ْسـ َـم ُع َل َنا ،ن َْع َل ُم
ط ِلبـ ِ ¾
فإنىى 

أتمىى أن تُســتجاب
أَ َّن َل َنــا ال ِّ َ
ـات ا َّلـ ِـىى َط َل ْب َناهَ ا ِم ْنهُ  ".عندما أُ 
صىل بدون وعد ،



ـالىى .مــن االفضــل بذل الوقت ىڡ صالة كهذه وإختبار يومـاً مباركاً ،بدال ً من أن تتذمر
صـ 
من الفشــل  ىڡ المساء.
تلقيت خطاباً 
كبرى" :لم أكن أعرف أنه من الممكن أن يكون هناك
إلكرىونياً كُتب بفرح 

كبرىاً إذا صليت لقيادة هلِلَف خالل اليوم مستخدماً
"كلماىى الخاصة" أو إذا صليت
فرقاً 

بوعود من الكتاب المقدس .لقد كانت الوعود مهمة دائماً بالنسبة ىل .وأنا أؤمن بها دائماً.
ٍ
حياىى مع يسوع 
ولكىى أخفقت من ذي قبل ىڡ طلب تلك الوعود يومياً .لقد اكتسبت 

االن



١٣٤
بعداً أعمق~ ،
وأكرى سعادة وثبات وهدوء .أشكر هلِلَف من أجل ذلك".
لهذا السبب ،قررت أن أشارك اختباراً عن الصالة بوعود من أجل الروح القدس .من
تقصرىها .من المهم أن نتعلم الصالة النفسنا من كلمة هلِلَف ~
مبارسةً.
الطبيعي أنه يمكن 

ولكن النقطة الرئيسية هي أن إيماننا يُقوى عن طريق الوعود حىى أنه بعدما ننتهي من
الصالة يكون لدينا  
اليقںى بأننا قد حصلنا بالفعل عىل الروح القدس .إننا ننال الروح
القدس عندما نؤمن بما نصليه.
يسوع نفسه يرغب  ىڡ أن يعيش فينا عن طريق الروح القدس )١يوحنا  ،٢٤ :٣يوحنا :١٤
تأثرى الروح القدس هو حياة يسوع  ىڡ النفس١٣٥".تلك القوة
 .(٢٣تقول إلن هوايت" :إن 

ىك يُ ْع ِط َيك ُْم
كثرىون
غرىت بطرس ،وبولس وآخرون 
الىى  ّ

متاحة أيضاً لنا .ونقرأ أيضاًِ " :ل َ  ْ
بحسب غ ىى مجده ،أَن تَتأَيدوا با ْلقُوة بر 
االنْ َس ِان ال َْب ِاط ِن) ".أفسس .(١٦ :٣
وح ِه ِ ىڡ ِÓ
ِ َ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َّ ُ ِ َّ ِ ِ ُ ِ
133
134
135
١٠٦
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إلكرى 

سرى إس
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بريد  

تفسرى االدفنتست ،مجلد ) 6هاجرستاون ،(1980 ،ص1112 .
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االيمان ،والفرح ،والقوة ،والمحبة،
االمتالء من الروح القدس هو مفتاح حياة Ó
إن Ó
الر ِّب ُه َناكَ ُح ِّريَّةٌ ".
Ó
واالنتصار عىل الخطيةَ .
"...و َح ْي ُث ُر ُ
وح َّ
الكثرىين من أعضاء الكنيسة يوميا بالصالة
"يقوم
:
يىل
ما
فيها
مكتوب
رسالة
تلقيت

ٌ



صديقىى بهذا الشكل طوال الخمسة
مع
أصىل
كنت
زوجية.
المقرىحة  ىڡ مجموعات


أشهر الماضية .لم تطور 
االمور من الناحية الشخصية وحسب ،ولكن ىڡ  
المرىل أيضاً،





الىى ينتج
وىڡ النواحي الروحية 
وىڡ العالقات ،والزواج ،

وىڡ الكنيسة – ليس بالطريقة 
التغيرى يحدث  ىڡ هدوء ،وبشكل طبيعي .لقد اندهشنا ،ورأينا
كبرىة ،ولكن

عنها رصاعات 

بكثرى ،إذ نشعر
والىى يمكن أن تجعل الحياة أسهل 
ذلك عىل أنه عملية توضيح من هلِلَف ،
١٣٦
أكرى ~
باال قرىاب من هلِلَف ~
وأكرى".
Ó

االنسان أن يظل روحياً؟
هل يستطيع 
"الزفرى" عن طريق
نعم ،عندما ال نسمح للتشكك بأن ينمو بداخلنا ،وبأن نتنفس روحياً :
االنتفاع بمحبة هلِلَف وغفرانه ،وبتجديد صلواتنا
اال عرىاف بخطايانا و"الشهيق" عن طريق Ó
Ó
١٣٧
االمتالء من الروح القدس.
بااليمان من أجل Ó
Ó

إن االمر يُشبه عالقتنا بأبناءنا .عندما يكون الطفل غرى مطيع ،فإنه ال يزال طفلنا .ولكننا
باالضطراب  ىڡ العالقة .ربما ال يستطيع الطفل أن ينظر إىل أعيننا .يمكن تصليح
نشعر Ó

االعرىاف.
االضطراب من خالل Ó
هذا Ó

136
137

إلكرى 
وىى لـ "هيلموت هاوبيل :إي إس.
بريد  
Helmut Haubeil & Gerhard Padderatz, Gott, Geld & Glaube (Eckental, 2009), p. 97
١٠٧
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نموذج للصالة بالوعود من أجل التجديد اليومي لعطية الروح القدس
آبانا السماوي¸ ،أىى إليك باسم مخلصنا يسوع .لقد قلت :
أعطىى قلبك )أمثال


 (٢٦ :٢٣أريد أن أقوم بذلك اال 
١
نفىس وكل ما أملك.
اليوم
لك
أخضع
بأن
ن

أشكرك النك استجبت بالفعل لهذه الصالة بحسب مشيئتك ،الن كلمتك تقول أننا
إذا صلّينا بحسب مشيئتك نعلم أن طلبتنا قد استجيبت بالفعل )١يوحنا .(١٥ :٥
كما وعدت أيضاً بأنك لن ترفض أي شخص ¸
يأىى إليك )يوحنا .(٣٧ :٦


ُون أ َ ْن تُ ْعطُوا أ َ ْوال َ َدك ُْم َعطَا َيا َج ِّي َدةً،
ف
ر
يقــول يسـ
رس ٌار تَ ْع ِ َ
ـوع» :فَِإ ْن ُك ْن ُت ْم َوأَنْ ُتـ ْـم أ َ ْ َ
×
وح ا ْلق ُُد َس ِلل َِّذ َين َي ْسـأَلُونَ ُه؟« )لوقا
الر َ
َفك َْم ِبال َْح ِر ِّي اال ُب ال َِّذي ِم َن َّ
السـ َـم ِاءُ ،ي ْع ِطي ُّ
.(١٣ :١١
 
للمؤمنںى بك )يوحنا ،(٣٩ – ٣٨ :٧
كما قلت أيضاً أنك ستمنح الروح القدس
الذين ُيطيعونك )أعمال  ،(٣٢ :٥والذين يسمحون للروح القدس أن يجددهم
¸
 
)أفسس (١٨ :٥
رغبىى .من
السالكںى بحسب الروح )غالطية  .(١٦ :٥تلك هي 
أجىل .ولهذا السبب أطلب منك يا  Åأىى السماوي بإخالص
فضلك ،اصنع ذلك من 

تمنحىى الروح القدس اليوم .حيث أن تلك هي مشيئتك ،أشكرك النك منحتىى
أن



×

الروح القدس االن )١يوحنا  .(١٥ :٥أشكرك ال ىى تلقيت محبتك االلهية عىل الفور ،إذ


وح ا ْلق ُُد ِس ال ُْم ْعطَى َل َنا«.
تقول كلمتك» :ال َ َّن َم َح َّبةَ هلِلَفِ ق َِد انْ َسكَ َب ْت ِ ىڡ ُقل ُِوب َنا ِب ُّ
الر ِ
)رومية  ، ٥ :٥أفسس  (١٧ :٣أريد أن أردد مع المرنم» :أ ُ ِح ُّبكَ َيا َر ُّبَ ،يا ق َّ ُِو  ¸ىى«.
)مزمور  (١ :١٨أشكرك ال  ىى أستطيع أن أحب ¸
أخوىى 
البرس بمحبتك.


بداخىل )رومية
الخطية
سطوة
انكرست
قد
القدس
الروح
خالل
أشكرك النه من



واحمىى اليوم من الخطية ومن العالم،
انقذىى
 ،١٣ :٨غالطية  .(١٦ :٥من فضلك





 
انقذىى من التجربة ،وإن تطلب االمر،
الساقطںى،
امنحىى الحماية من المالئكة


¸


طبيعىى الخاطئة السالفة )١يوحنا .(١٨ :٥
وخلصىى من
انتشلىى




لىك أكون شاهداً لك بالكلمة وبالفعل )أعمال  .(٨ :١أمجدك
من فضلك

ساعدىى 
¸
وأشكرك النك استمعت لصالىى  .
أمںى.


» 1فالذين يريدون أن يكونوا  
عاملںى مع المسيح ،والذين يقولون :يا رب أنا وكل ما أملك لك ،هم وحدهم الذين

سي 
عرىف بهم عىل أنهم أبناء وبنات هلِلَف «.إلن ج .هوايت ،مشتهى االجيال ،(١٨٩٨) ،ص٥١٠ .
ُ

١٠٨
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لكن الشخص يمكن أن يعود لطبيعته الجسدية مرة أخرى مع الوقت .ال يتحدث
الكتاب المقدس عن "الخالص مرة واحدة وإىل 5
االبد" .ال تزال طبيعتنا الخاطئة قائمة" .لم
١٣٨
نىى وال رسول ادعى لنفسه العصمة من الخطية".
يوجد © 

ولكن من خالل الحياة مع الروح القدس وبوجود يسوع ىڡ قلوبنا ،تنكرس سلطة الخطية
لىك نحيا حياة مسيحية سعيدة وقوية .إن برنا هو  ىڡ المسيح يسوع وحده "ال َِّذي َص َار

َل َنا ِحك َْمةً ِم َن هلِلَفِ َو ِب ًّرا َوق ََد َاسةً َو ِف َدا ًء١) ".كورنثوس  .(٣٠ :١إن هذا الموضوع الهام وارد
بالتفصيل  ىڡ كتاب اثبتوا  ىڡ يسوع ،الفصل الثالث" :يسوع يثبت فيك".
االهمال المستمر لحياتنا الروحية،
إذا تحولنا للطبيعة الجسدية مرة أخرى عن طريق Ó

أو عن طريق الفشل  ىڡ أن نتنفس روحياً ،يمكننا أن ندرك أن فادينا المحب ىڡ انتظارنا.

الىى يمكننا من خاللها أن نتجدد بنعمة هلِلَف ،ونأمل  ىڡ أن
من المهم أن نعرف الطريقة 
نحيا حياة روحية إىل 5
االبد .ال يضطر أي شخص إىل أن يظل  ىڡ حالته الجسدية.
ولكن تذكروا بشكل خاص وبشكل عام ما قاله "راندي ماكسويل"" :أهل نعتقد أن
١٣٩
االحتضار الروحي يمكن أن تتحقق بدون جهد؟"
قيامة كنيسة هلِلَف من شبه حالة Ó
5


الكثرىين وشكرنا لذبيحة
الحياة االفضل هنا والحياة االبدية ىڡ المستقبل ،خالص 
يسوع العظيمة جميعها تستحق العناء .
االمر الهام هو أن نلتقي مع إلهنا  ىڡ الصباح
للعبادة .هنا فقط يدعمنا هلِلَف بالقوة.

يىل عن يوحنا الرسول
نقرأ ما 



حب سيده
"فارتكزت عواطفه ىڡ المسيحَّ ،
نىس نفسه واستغرق ىڡ ّ
وتقوت يوماً فيوماً إىل أن 
ليصبها  ىڡ قالبه ،وليخلق فيه بالروح القدس قلباً
العظيم ،فسلّم طبيعته الحادة إليه ّ
تغيرىاً كامال ً شامالً .إن هذه النتائج تالزم أكيدا كل إتحاد
بمحبته
وليغرى
صفاته 
ِ
ِ
جديداًّ  ،


بالمسيح ،
فمىى ّ
حل المسيح ىڡ القلب ومحب ّته تخضع النفس ،فتسمو االفكار إىل السماء
١٤٠
وتعلو الرغائب إىل هلِلَف".



~
تقودىى،
رس َيع ِتكَ ) ".مزمور  .(١٨ :١١٩أشكرك النك

ىى َفأَ َرى َع َجا ِئ َب ِم ْن َ ِ
"اك ِْش ْف َع ْن َع ْي َ  َّ

ويمكنىى أن أقول" :أَبْ َت ِه ُج أَنَا ِب َكال َ ِمكَ ك ََم ْن َو َج َد غ َِن َيمةً َو ِاف َرةً".


138
139
140

إلن ج .هوايت ،أعمال الرسل ،(1911) ،ص399 .
شعىى) ،باسيفيك برس ،(1995 ،ص158 .
راندي ماكسويل ،إذا صىل ©
إلن ج .هوايت ،طريق الحياة ،(1892) ،ص63 .
١٠٩
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ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ |

دليل التأمالت الشخصية والنقاش

اليوم ال

أدعوك لطباعة نموذج الصالة .ووضعه حيثما تقوم بعبادتك الصباحية  .ىڡ البداية ،ربما
يبدو 
االمر غريباً أن تتلو صالة مكتوبة .اقرأ الصالة ،وصل الصالة الموجودة ،ومع الوقت
سوف تعتاد عىل 
االمر.
 .١لماذا ال ينبغي أن يكون لنا أية تحفظات عىل الصالة المكتوبة؟
 .٢ما هي نتائج طلب الوعود  ىڡ الصالة؟
اقرىاح :قم بدراسة 5
 .٣
االيات الرئيسية عن طلب الوعود  ىڡ الصالة  ىڡ ترجمات مختلفة
للكتاب المقدس١) .يوحنا  ١٥ ،١٤ :٥و ٢بطرس .(٤ ،٣ :١
 .٤لماذا يستحق 
االمر أن تضع نفسك كل يوم تحت حماية هلِلَف؟



جسديںى؟
مسيحيںى
 .٥كيف يمكننا أن نظل

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.
 .١من أجل أن 
يمالنا هلِلَف من روحه القدوس اليوم.
لىك نضع أنفسنا كل يوم تحت حماية هلِلَف الخاصة.
 .٢
ثابتںى.


مسيحيںى
لىك نكون
روحيںى 


 .٣

١١١
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اليوم ا
عرش

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﺮﻧﺎ؟
ا

ا

ي

إختبار أخ





حياىى.
العامںى
صىل كل يوم خالل
الماضيںى من أجل إنسكاب الروح القدس ىڡ 
"كنت أُ 


سرىي مع هلِلَف ]خالل ذلك
أكرى كل يوم .كان 
طلبىى هي أن يحيا يسوع  ّىڡ بقدر ©
كانت 
أكرى وضوحاً ىڡ

الوقت[ مدهشاً .أصبحت ثمار الروح القدس المذكورة ىڡ )غالطية ~ (٥







جددىى بالروح

حياىى وأن يُ 
حياىى منذ طلبت أن يحيا يسوع  ّىڡ ،وأن يصنع مشيئته ىڡ 


وىڡ مشاركة المسيح مع
القدس يومياً .أصبح ّ
لدي سعادة بالغة ىڡ قراءة الكتاب المقدس ،
5
5

تغرى
االخرين ،كما أصبحت لدي رغبة قوية ىڡ الصالة من أجل االخرينÓ .
باالضافة إىل ذلك  ّ


~
وطلبىى
بحىى اليومي عن هلِلَف
أسلوب 

حياىى بشكل جذري .أرى كل ذلك عىل أنه تأكيد عىل 
اليومية من أجل الحصول عىل الروح القدس ".س .هـ.
االمتالء من الروح القدس لمدة ستة
وشارك أيضاً" :أشجعكم عىل الصالة يومياً من أجل 
أسابيع ،ولتالحظوا ما الذي سيحدث".

شخىص من "دوايت نيلسون"
إختبار


"بايونرى
شخىص .من القس "دوايت نيلسون" ،راعي كنيسة
نود أن نشارك إختبار



ميموريال" بجامعة آندروز .أرسلت خدمة الصالة ىڡ المجمع العام خطاب صالة لـ ٤٠٫٠٠٠

مشرىك.
١١٢
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حياىى
كيف  ّ
غرى خطوات نحو نهضة شخصية 
وىڡ وعظي وىڡ
صالىى ،
الكبرى – ىڡ 

"لم أكن أتوقع أن يُ 
غرى ذلك الكتاب 

 
حياىى بهذا الشكل  
5




الىى قضيتها ىڡ الدراسة ،والوعظ،
تعامىل مع االخرين – لقد  ّ
غرى كر 

ازىى .ىڡ كل السنوات 

أحد قط أن الكتاب المقدس وإلن هوايت يدعوننا إىل الصالة
ىى
يخرى
لم
والتعليم،
©  ٌ
اليومية من أجل معمودية جديدة من الروح القدس .كراعي كنيسة ،كيف 
يمكنىى أن أعمل

لوقت طويل دون أن أدرك هذه الحقيقة الهامة.
وأن أعظ ٍ

علم ىى إياه كتاب "هيلموت هاوبيل" خطوات نحو نهضة
ولكن هذا بالتحديد ما ّ


وصوىل إىل المرىل .ومنذ ذلك الوقت قمت
شخصية .لقد انتهيت من قراءة الكتاب قبل




حياىى .اسألوا
كنيسىى .وعظت لسنوات
زوجىى وأعضاء
بقراءته أربع مرات ،وقد  ّ
تغرىت 


طويلة عن الحصول عىل الروح القدس ،وعقدت ندوات دراسية عن هذا الموضوع الهام.
ولكىى اكتشفت 5

االن الطريقة الصحيحة لمقابلة يسوع  ىڡ كل صباح والقيام بما عمله

 ~
صىل من أجل معمودية جديدة من الروح القدس.
يسوع ىڡ برسيته :كان يُ 

معايرى أعىل لحياة الصالة الخاصة © ىى .كنت دائماً
أعرىف بتواضع أن الرب قد وضع 

أقىص وقتاً طويال ً  ىڡ قراة الكتاب المقدس ،ولكن بالمقارنة ،كان الوقت الذي أقضيه  ىڡ

 5

الكثرى من الوقت  ىڡ الصالة  ىڡ "مخدعي"
الصالة أقل 
أقىص 
بكثرى .انعكس االمر االن .فأنا 


يحدثىى من خاللها.
لىك
ركبىى أتحدث مع هلِلَف ،وحينها فقط ألجأ إىل كلمته 

راكعاً عىل 

عظاىى المزيد من الحرية والقوة .كما ارتقت  


كنيسىى
وىڡ

لقد اكتسبت 
قيادىى ىڡ فريقي 

"الصدف" )شيئاً ما يُدعى  
الرىامن( .كما
إىل مستوى أعىل .أصبحت فجأة ©
أخترى المزيد من ُ
لو كان أحدهم ينسق ىل 


الىى تمت "بالصدفة"،
االحداث خالل الصباح والمساء،


لقاءاىى 
 
وىى وأحاديث .كأن الروح القدس بذاته يقود ساعات استيقاظي 
)وحىى ساعات
بريد إلكرى 
شخىص ودود.
اخترىت الرب بالفعل كصديق
نومي( .لقد ©


ولكىى مقتنع تماماً أنكم سوف
لماذا ©
أخرىكم بذلك؟ أنا ال أنتفع من ذلك بأي شكل .


يتعںى علينا الوصول إىل العالم ،جيل
يأىى يسوع قريباً .وال يزال 
تنتفعون من ذلك .سوف 
كامل بإنجيل 

االبدية .ال يمكننا أن نتمم هذه المهمة بمفردنا .يمكننا فقط أن نتمىى تعلم
ما كان يعرفه يسوع ،وأن نمارس ما قام به بولس والرسل 
االولون .نحتاج إىل "معمودية"
يومية من الروح القدس من أجل حياتنا وخدمتنا .وسوف نحصل عليها فقط ،عندما
نطلبها يومياً باتضاع.

صىل من أجلكم بينما أقوم بكتابة هذه الكلمات .نحصل عىل
ولكىى أُ 
أنا ال أعرفكم ،
~
ُون أَ ْن تُ ْعطُوا
©
رس ٌار تَ ْع ِرف َ
الرىكات الموعودة عندما نطلبها .وعد 5يسوع" :ف َِإ ْن ُك ْن ُت ْم َوأَنْ ُت ْم أَ ْ َ
ْ
َ
ين
َّذ
ل
ل
س
ُد
ق
ل
ا
وح
الر
ي
ط
ع
ي
،
اء
م
الس
ن
م
ي
َّذ
ل
ا
ب
اال
ي
ر
ْح
ل
ا
ب
َم
ك
ف
ً،
ة
د
ي
ج
ا
ي
َا
ط
ع
ُم
ك
د
ال
و
َ
أَ ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ
ْ ِ َ ِ ِّ ُ ِ ِ َ َّ َ ِ ُ ْ ِ
ُّ َ ُ َ ِ ِ َ
يَ ْسأَلُونَ ُه؟" )لوقا  (١٣ :١١أال تريدون أنتم أيضاً أن تطلبوا الروح القدس؟
١١٣
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أربعون يوماً للصالة  ىڡ "رصبيا"

سبتمرى )أيلول( عام  ،٢٠١٠قمنا برىجمة ~
ونرس كتاب  ٤٠يوماً من الصالة والتأمالت
 "ىڡ شهر
©

االتحاد .ثم قمنا
Ó
الثاىى .وجعلنا الكتاب متاح لكل أعضاء كنائسنا ©عرى Ó
لالستعاد للمجئ 


بعد ذلك بعمل اجتماعات صالة أسبوعية ويومية خالل االربعون يوماً التالية ىڡ الكنائس
وىڡ منازل 

االعضاء ،حيث كان الناس يصومون ويُصلّون من أجل إنسكاب منعش
المحلية 
للروح القدس.

العاملںى،


المحليںى .أعضاء الكنيسة غرى
جديد تماماً بںى االعضاء
مناخ
أثناء ذلك ،نمى ٌ


ٌ
5

أصبحوا نشطاء ،وزادت رغبتهم ىڡ خدمة االخرين .أولئك الذين كانوا يتعاركون سوياً
أمور مختلفة )وتوقفوا عن الحديث مع بعضهم البعض(
لسنوات طويلة من أجل ٍ
للتبشرى من حولهم سوياً.
تصالحوا ،وبدأوا  ىڡ وضع خطط

)ترسين 

وىڡ أكتوبر ~
االول(  ،٢٠١٠خالل المؤتمر السنوي ،تناولنا مبادرة "النهضة


االتحاد الذي نتبعه.
واالصالح" .وقبلناها بفرح ،ورأينا أنها استكمال لما بدأه هلِلَف بالفعل ىڡ Ó
Ó

~
االتحاد
أكرى وفهم إجتماعي أفضل بںى موظفي Ó
لقد شاهدنا رسكة أقوى ،وإتحاد ©
١٤١
كنتيجة ~
مبارسة Óالجتماعات الصالة تلك".

أربعون يوماً للصالة  ىڡ زيوريخ /سويرسا



كثرىاً بمحتواه .كان عنوانه ٤٠ :يوماً من الصالة
كنيسىى،
تلقيت أنا وقس
كتاب تأثرنا 
منفصلںىٌ ،



الثاىى من تأليف "دينيس سميث" ،تمت طباعته ىڡ دار "ريفيو أند
والتأمالت Ó
لالستعاد للمجئ 

حياىى.

هرىالد" للطباعة .ال يمكن قراءة هذا الكتاب ثم وضعه جانباً .لقد  ّ
غرى محتواه 

باالحتياج الشديد
منذ أن شعرت كنيستنا ىڡ زيوريخ – "وولفسوينكل" )تضم  ١٠٠عضو( Ó
للنهضة وللصالة ،خططنا الربعون يوماً للصالة  ىڡ خريف عام  .٢٠١١أعطانا الكتاب
معلومات مفصلّة وقيمة عن ذلك ،إىل جانب  ٤٠يوماً من العبادة اليومية الالئقة.
~
االمتالء من الروح القدس ،الصالة ،الوعظ ،حياة يسوع والرسكة
كان الموضوع هو Ó
الروحية.



~
بدأنا االربعون يوما ىڡ  ١أكتوبر )ترسين االول(  ،٢٠١١وكان لدينا توقعات هائلة .ولحسن
الحظ ،شارك معظم أعضاء الكنيسة .تقابل ~رسكاء الصالة يومياً للصالة ،تم إرسال رسائل
نصية يومياً وصىل البعض من خالل التليفون يومياً .كما اجتمعت إحدى المجموعات  ىڡ
ّ
السادسة من كل صباح للعبادة والصالة.
 141م .تاجكوفسكا ،إتحاد جنوب أوروبا ،بلجراد ،مقتبس من
www.revivalandreformation.org
١١٤
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للكثرى من صلواتنا ،وخاصة
كانت االربعون يوماً تجربة ال يمكن نسيانها .استجاب هلِلَف 

والىى كانت تُعقد  ىڡ نفس الوقت.
فيما كان يتعلق بحلقات دراسية عن النبوات الكتابية ،

الكثرى من الزائرين ،وقام ~
عرسون شخصاً
كانت تلك
كبرىة لنا .كان لدينا 
المحارصات بركة 

بتسجيل أسماءهم من أجل الندوة الدراسية التالية) .المتابعة ىڡ مارس )أذار(  :٢٠١٣وقد

حرص  ٦٠ – ٥٠زائراً ،وهو ما لم يحدث  ىڡ زيوريخ منذ ~
عرسون عاماً(.
تغرى مستمر ،وإنه من الرائع أن نرى كيف تنمو مجموعاتنا
قاد روح هلِلَف كنيستنا إىل 

المتحمسںى لعقد حلقات دراسية للكتاب
الصغرىة ،وكيف أصبح أعضاء الكنيسة،



المقدس ،يجدون اهتماماً 

المشاركںى رغبة أقوى ىڡ استمرار عمل
لدى
أصبح
الناس.
ىڡ


روح هلِلَف .نشكر هلِلَف من كل قلوبنا ونمجده" ".بياتريس إيجر" ،من كنيسة 
االدفنتست  ىڡ
زيوريخ "وولفسوينكل".

أربعون يوماً للصالة والكرازة
 ىڡ كولون /ألمانيا


ازيىل .عمل لمدة  ٣٨عاماً  ىڡ الكنائس والمستشفيات  ىڡ
القس "جواو لوتزي" هو 
ألماىى – بر 

الرىازيل ،وكذلك  ىڡ إتحاد تابع لقسم أمريكا الجنوبية .تقاعد ىڡ مارس )أذار(  .٢٠١٢ووافق
©

~
لىك يعملوا ىڡ الكنائس الناطقة
أن ينتقل هو وزوجته إىل "كولون" كـ "مبرسي يد هلِلَف" 
باللغتںى الرىتغالية 
واالسبانية.
 ©

صغرىة لتشجيع أعضاء الكنيسة ولدعوة
"بدأنا ىڡ "كولون" من خالل مجموعة رعاية 
الزائرين .وبناءاً عىل تجربتنا ىڡ الرىازيل ،عقدنا مبادرة 
االربعون يوماً للصالة  ىڡ "كولون".
 ©
الرىتغالية.
وكانت المواد متوفرة باللغة ©



الرىتغالية واالسبانية وااللمانية،
والىى كانت تتحدث باللغات ©
بدأت تلك الكنائس ،


نصىل يومياً من أجل  ١٠٠شخص من االصدقاء
مبادرة االربعون يوماً للصالة برسور .كنا 


نخرى
والمعارف .كانت أسماء أولئك االشخاص مكتوبة عىل لوحة سوداء ىڡ الكنيسة .ولم ©
أولئك 
حىى وصلنا إىل اليوم الثالثون 
االشخاص بأننا نُصىل من أجلهم 
وحىى الخامس

والثالثون ،وقمنا بدعوتهم  ىڡ نفس الوقت لحضور خدمة عبادة خاصة  ىڡ يوم السبت.

االجتماع الخاص  ١٢٠شخصاً .قام "كريستيان بادوريك" ،مسؤل قسم
حرص ذلك Ó

بفرح
الخدمات الشخصية ىڡ "نوردرهن – ويستفولن" بإلقاء الوعظة .هتف بعض الزائرين ٍ
عندما رأوا أسماءهم مكتوبة عىل اللوحة.
الرىازيل ،بعمل نهضة روحية لمدة ١٥
وبعد ذلك ،قام "أنتونيو جونكالفز" ،كارز من ©
يوماً .تحدث يومياً لمدة ساعة ونصف 
)بالرىجمة( .وكان عنوان النهضة" :اجعل الكتاب

الثاىى ليسوع ،وكذلك مواضيع أخرى من
المقدس يُبهرك" .كان موضوع الوعظ هو المجئ 
١١٥
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اللغتںى الرىتغالية 

المحارصات 
وااللمانية .كانت
والرىانيم إىل
سفري دانيال والرؤيا .تُرجمت
 ©
هناك جوقة ترانيم وموسيقى جيدة كل مساء .وانتهت كل أمسية بدعوة للمذبح .نحن
التابعںى
ممتنون من أجل رد الفعل الرائع .صىل أعضاء الكنيسة بحرارة ،وخاصة من أجل

لمبادرة 
االربعون يوماً للصالة.
أكرى من مائة شخص 
تتسع كنيستنا لثمانون شخصاً .ولكن ~
االجتماعات.
حرصوا تلك Ó


حواىل ستون شخصاً خالل
كانت الكنيسة ممتلئة ىڡ نهاية كل أسبوع ،كما كان يحرص 

االسبوع .إثنان وثالثون زائراً كانوا 
يحرصون بانتظام .وقد قاد ذلك إىل معمودية ثمانية

أشخاص ،وانضمام أربعة ~
وىڡ نهاية العام تعمد ثالثة
عرس آخرون لدروس المعمودية .
~
عرس شخصاً.

االختبارات المدهشة .كان من الصعب إيجاد مرىجم .عرض
الكثرى من Ó
حصلنا عىل 


كبرىة بالكتاب المقدس.
ُمدرس
كاثوليىك المساعدة ىڡ الرىجمة ،ولكنه لم يكن عىل دراية 




فصلينا من أجل مرىجم
قصرى ،تعرفنا عىل سيدة ىڡ أحد
بوقت 
بروتستانىى .وبعد ذلك ٍ




الرىتغالية إىل االلمانية ىڡ الكنيسة
أخرىتنا بأنها استمتعت بالرىجمة من ©
المطاعم ،وقد ©

الخمسينية .قامت تلك السيدة بالرىجمة من أجلنا خالل النهضة وكانت من ضمن
المتعمدين.


"إلرىابيث" للحضور.
سألت "ماريا" المرىجمة إذا كان من الممكن أن تدعو صديقتها 


صغرىة تضم ثالثة ~
الكولومبيںى  ىڡ "كولون" .حرصت
عرس عضواً من
وكانت تقود كنيسة 

النهضة 
وأحرصت معها بعض االعضاء من كنيستها .ومنذ ذلك الوقت ،تعمد إثنان منهم.

واالن انضمت  
"إلرىابيث" وعائلتها لفصول دراسة الكتاب المقدس استعداداً للمعمودية.
إختبار آخر يتعلق بقناة "الرجاء" .فقد وجدت سيدة ألمانية قناة "الرجاء" عن
هناك
ٌ

طريق الصدفة ،وتأثرت بما سمعته من خاللها ،بما ىڡ ذلك ما قيل عن السبت .دعت
وىڡ أحد 


االيام،
زوجها ليشاركها Ó
الىى استمع إليها .
االستماع .واستمتع هو أيضاً بالرسائل 


وىڡ الطريق رأى كالهما الفته
ىڡ طريقهما لزيارة والدتها ،قررا أن يسلكا طريقاً مختلفاً .
مكتوب عليها "كنيسة 

السبتيںى" .وأدركا أنها الكنيسة التابعة لقناة الرجاء.
االدفنتست
ٌ

وىڡ يوم السبت ،ذهبت السيدة لحضور العبادة .ثم دعت زوجها ،ووالدتها بعد ذلك

لالنضمام إليها .ومنذ ذلك الوقت ،تعمد الثالثة جميعاً.
Ó


ألماىى .انضمت إىل مبادرة
روىس – 
إختبار آخر ،يتعلق بإحدى االخوات من أصل 


أخرىت جارتها
جرىانها من الروس .وعندما ©
االربعون يوماً للصالة وبدأت ىڡ الصالة من أجل 
وأخرىتها بأنها تبحث عن كنيسة تحفظ يوم السبت
تصىل من أجلها ،انبهرت جارتها ©
بأنها 

جرىانها إىل النهضة الروحية .تعمدت إثنتان منهن.
الكتاىى .حرصت هي وآخرون من 
©


الرىازيل،
ىڡ
المعمدانية
الكنيسة
ىڡ
عضوة
كانت
"جيان".
دعى
ت
لسيدة
آخر
إختبار
ُ
 ©

١١٦
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الرىتغالية .ثم تعرفت عىل كنيسة
وكانت تبحث ىڡ "كولون" عن كنيسة ناطقة باللغة ©


وأخرىت
الرىازيل© ،
االدفنتست .وبعد أن اقتنعت بمبادئ الكنيسة ،اتصلت بأقاربها ىڡ ©
عمها ،والذي كان يعمل قسيساً أدفنتستياً ،بأنها أصبحت هي 
االخرى أدفنتستية .كان


والىى كانت عضوة
كبرىة لوالدتها وأخوتها والكنيسة المعمدانية ىڡ ©
ذلك مفاجأة 
الرىازيل ،
بها .وكنتيجة لذلك ،بدأت عائلتها ىڡ زيارة كنيسة 
االدفنتست ىڡ
الرىازيل للتعرف أكرى~
 ©

عن السبت .قاد ذلك إىل معمودية خمسة أفراد من أرستها 
الرىازيل :والدتها ،إثنتان
ىڡ
 ©
من أخواتها ،وآخرون من عائلتها .وهي تصىل 
االن من أجل أختها 
الىى تعيش حالياً  ىڡ



"اال  
رجنتںى" .ترغب  ىڡ أن تكون معهم  ىڡ ملكوت هلِلَف.


وىل ،تعمد
الكثرى من Ó
وبقيادة هلِلَف ،حصلنا عىل 
االختبارات االخرى .ففي المعمودية اال 


والرىازيل ،وأوكرانيا ،وفرىويال ،وكولومبيا،
وبرىو© ،
ثمانية أفراد – من إيطاليا ،وألمانيا ،
وروسيا.


وىڡ فصل الخريف ،عقدنا نهضة روحية أخرى تتعلق باالربعون يوماً للعبادة .قام

"جيمي كاردوسو" وزوجته ،وهما من أصل برازيىل ويعيشان ىڡ الواليات المتحدة 
االمريكية،


بقيادة النهضة الروحية .وعىل الرغم من أن النهضة استمرت السبوع واحد فقط ،فقد
تمكننا  ىڡ نهايتها من معمودية أربعة أفراد أعزاء .كانوا قد حصلوا عىل دروس المعمودية

باالضافة إىل شخص آخر من إيطاليا.
من قبل .ثالثة منهم كانوا
ألمانيںى Ó





والىى تضم  ٤٠٠عضواً ،ومرافق
كلتا
المعموديتںى انعقدتا ىڡ الكنيسة االوىل ىڡ "كولون" ،
جيدة للمعمودية.
نشكر هلِلَف النه باركنا بشكل كبرى .وأنا أؤمن أنه ال يزال لديه الكثرى من الرىكات ىڡ
©



انتظارنا .رجاءاً ،صلوا من أجلنا" .جاو لوتزي"" ،كولون" – ألمانيا.
الشفاعة الحيوية" :ىڡ البداية ،قمت بقراءة الكتاب ]كتاب 
االربعون يوماً[ .وقد انبهرت

بشدة منذ أن قرأت الصفحة 
شخص ما وحسب ،بل علينا
أجل
من
نصىل
أال
علينا
وىل.
اال
ٍ


صىل من أجلهم .وهذا ما يجعل الشفاعة أمراً حيوياً.
أيضاً أن نهتم باالشخاص الذين نُ 

االيمان ،هو
لالسف ،لم أنظر إىل الشفاعة من هذا المنطلق من قبل .الحياة بحسب Ó
ىڡ إقتناعي أمر هام للشخص الذي يقوم بالصالة ،وبنفس القدر من 
االهمية بالنسبة
ٌ ٌ

صىل من أجله .وهكذا ،
أقنعىى الكتاب منذ البداية ،بأن ~
ّ
الرسكة  ىڡ الكنيسة
ي
الذي
للشخص
ُ

يمكن أن تتقوى من خالل ذلك .كم 
أتمىى أن نحصل عىل تلك ~
الرسكة كما هي موصوفة


خرى من الكتاب .برصاحة ،لقد بكيت ،إذ كنت أشتاق لتلك ~
وقت
ىڡ الفصل اال 
الرسكة منذ ٍ
طويل .أنا مقتنعة أن كتاب "يسوع   ّىڡ" يمدنا بالدعم الالزم ،ويحررنا من إنجازاتنا .لقد
قرأت العديد من الكتب عن "يسوع ىڡ" ،ولكن هذا الكتاب كان ~
أكرى نفعاً .أؤمن بأن حياة
ّ
١١٧
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الصالة الخاصة بك سوف تتقوى من خالل هذا الكتاب ،وبأن ~
الرسكة  ىڡ الكنيسة سوف

أكرى فاعلية كما ستصبح الشفاعة ~
تصبح ~
يمنحىى هذا الكتاب رجاءاً
لنفىس،
أكرى حيوية.


وللكنيسة وللعالم .أشكر هلِلَف من أجل هذا الكتاب .سوف أقوم بعد ذلك بدراسة كتاب
"دليل 

وسأحرصه إىل حيثما يُظهر ىل الرب".
وسأصىل من أجله،
االربعون يوماً"

إلكرىونياً من هذه 
تلقيت بريداً 
االخت بعد عدة أسابيع" :كما تعلم ،قمت بقراءة الكتاب

~ 
يكىى ،وجدت أن الكتاب أهم
ببساطة ىڡ البداية .ولكن ،منذ أن بدأت دراسة العبادة مع رس 
بكثرى مما توقعت  ىڡ البداية .فقد حصلت عىل إجابات الشياء لم أستطع أن أجد لها إجابة

يكىى ىڡ الصالة ،
من نفىس .أشكر هلِلَف من أجل ~رس 

تشاركىى بحماس وقوة ".هـ .ك.
والىى
 




كثرىاً بكتاب خطوات نحو نهضة شخصية ...حيث
لست واثقاً بعد االن" :لقد تأثرت 



انىى أسلك الطريق الصحيح .انصدمت حقاً
أنىى نشأت ىڡ عائلة أدفنتستية ،كنت أعتقد 

بالفصل الذي يتحث عن مثل ~
َان أَ َح ٌد
العرسة العذارى ،وخاصة )رومية "َ :(٩ :٨و ِلك ْن ِإ ْن ك َ
لدي الروح
ل َْي َس ل َُه ُر ُ
يح ،فَذ ِلكَ ل َْي َس ل َُه ".فجأة ،لم أعد واثقاً بعد ذلك إن كان ّ
وح ال َْم ِس ِ
يعمل ىڡ ،فقد كنت أفتقر "للثمار" المرىهنة عىل ذلك بشكل مؤلم .ىڡ
القدس ،وإن كان
©

ٍ
ّ


شديد جداً .ثم قرأت
حزن
ٌ
مساء هذا السبت ،انتهيت من قراءة هذا الكتاب ،وقد اعرى اىى ٌ
بداخىل رغبة قوية  ىڡ الحصول عىل الروح القدس،
الصالة  ىڡ نهاية الكتاب ،واستيقظت




شكلىى هلِلَف بحسب إرادته "...أ .ب.
وبأن أسمح له ىڡ أن 
قلىى ،
وىڡ أن يُ 
يغرى © 
اعرفه" :قرأت فيما ســبق مقالتك عن النهضة .كنت منشــغال ً بهذا الموضوع لما يقرب
من ثالث ســنوات .
واالن ،بدأت ىڡ قراءة كتاب خطوات نحو نهضة شــخصية .
يمكنىى





فقــط أن أقول  
الكثرى من "أفكاري".
نىى وجــدت ىڡ هذا الكتاب 
إنىى ســعيد ال 
"أمںى" له .
أنا أؤمن أننا  ىڡ كنيســتنا قد ابتعدنا قليال ً عن الهدف .ال أســتطيع التغلب عىل شــعوري
االساســيات ،وعادة ما يتعلــق 
بأننــا قــد حولنا أنظارنا عن 
االمر ّبما هو حق"" ،كيف نحيا"
ّ
أو "أهميــة النبــوات" ،ال أقول أن ذلك خطأ .ولكننــا نتجاهل لماذا أعطانا هلِلَف ذلك
الحــق .هــل يهــدف الحق إىل الحصول عىل ~
الرسكــة الكاملة مع هلِلَف؟ هل يجب عىل هذه

الجوانــب أن تســاعدنا حقـاً عىل معرفة هلِلَف؟ أليس الهدف مــن النبوة هو إعرىافنا بعظمة
هلِلَف وقدرتــه غـ ـرى المحدودة ،ولىك ندرك أنه يمتلــك العالم بأكمله  
بںى يديه ويقوده،

وأنــه يمكنــه أن يقود حياتنا ويشــكلها بنفس الطريقــة؟ ما هي الحياة 
االبدية؟ )يوحنا :١٧

ـيح
هذ ِه ِه َي ال َْح َيا ُة االَبَ ِديَّةُ  :أَ ْن يَ ْع ِرفُوكَ أَنْ َت ِÓ
"َ :(٣و ِ
اال َله ال َْح ِق ِيق َّي َو ْح َدكَ َويَ ُســو َع ال َْم ِسـ َ

ا َّلـ ِـذي أَ ْر َسـ ْل َت ُه ".ىڡ مثال ~
العرسة العذارى ،يقــول العريس للعذارى الخمس الجاهالت
ببســاطة ِ"إ  ِّىى َما أَ ْع ِر ُفك َُّن ".إن الهدف من إيماننا هو ببســاطة أن نعرف هلِلَف ،وأن نحصل
١١٨
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يمالنا كما 
الرسكــة معــه ،لىك ما 
عــىل ~
مال الهيكل  ىڡ وقت ســليمان الملك )٢أخبار أيام :٥


 .(١٤ – ١٣وعندمــا يتدفــق مــن خاللنا ،ويمالنا بالكامل ،حينئذ ،لن نحيا نحن ،بل ســيحيا
المســيح فينا) ".صاحب الرسالة معروف للمؤلف(.

إستجابات رائعة للصالة التشفعية

"إن الكتاب  
اخترى
الثاىى لالربعون يوماً من تأليف "دينيس سميث" هو بركة عظيمة ىل .فقد ©

بعض 
االشخاص الذين صليت من أجلهم تحوال ً جذرياً  ىڡ حياتهم.


أخرى  ىى أن
خالل االربعون يوماً ،كان ىل حديثاً روحياً عميقاً مع أحد االصدقاء .وقد ©
حياته قد تغرىت ىڡ 
االسابيع القليلة الماضية .أصبح لديه إحتياج شديد للصالة ،وكان
 

~ 

يعترىها هامة وكان
الىى كان ©
يتأمل أكرى ىڡ كلمة هلِلَف واستطاع أن يتخىل عن بعض االمور 


وأخرىته أيضاً
يرغب فيها من قبل .استجمعت
وأخرىته عن كتاب االربعون يوماً© ،
شجاعىى ©

أنىى أُصىل من أجله .

أجابىى  ىڡ دهشة إيجابية "إذاً أنت المسئول عن كل ذلك".



قررت إحدى الفتيات أن تُكرس حياتها بالكامل هلل .عىل الرغم من أنها كانت مؤمنة منذ
بااليمان ،وكانت فريسة
طفولتها ،إال أنها كانت تعيش بدون هلِلَف .لم يكن لديها إهتمام Ó

للحياة الدنيوية .لكنها تغرىت بالكامل 
االن ،كل من كان يعرفها من قبل ويراها االن،
ّ
وتشرىك ىڡ برنامج 
ينبهر بشده .تقوم 
االربعون يوماً ىڡ
االن بدراسة الكتاب المقدس معي 


كنيستنا ،كما ترغب ىڡ أن تشجع 5
االخرين عىل أن يكونوا جادين  ىڡ حياتهم الروحية.

هناك فتاة أخرى ،كنت أصىل من أجلها ،كانت 
تشرىك  ىڡ أسبوع من التدريب ،وكانت

المشاركںى 5
الفرىة مع غرباء .
تخىس من قضاء كل تلك 

~
وىڡ
كانت
خرين.
اال
تقيم مع بعض




أصىل من أجلها لفرىة من
أحد االيام ،قبل أن تغادر ،شجعتها بالصالة ©
بأنىى كنت 
وأخرىتها 

االختبار استجابة
لىك يمنحها هلِلَف السالم ىڡ هذا الموقف وأن يجعل هذا Ó
الوقت .صلينا 

صدق .لم
تىى أن هلِلَف قد صنع معها أمراً ال يُ ّ
للصالة .خالل التدريب ،اتصلت © ىى ©
وأخرى 




لىك ال تشرىك ىڡ فرىة
الىى كانت تحتاج له وحسب ،ولكنه منحها الشجاعة 
يمنحها السالم 


عىل الرقص وتناول الكحول .إلخ.
والىى كانت تحتوي 
الرىفيه المسائية ،
االربعون يوماً ،اســتمريت ىڡ الصالة من أجل أولئك 
بعد انتهاء 
االشــخاص ،حيث



الىى يســتجيب هلِلَف من خاللها للصالة ".أ .م
أنىى قد رأيت وســمعت عن الطرق الرائعة 

)نسخة مخترصة(.

كيف يعمل هلِلَف من خالل الصالة التشفعية؟

"خالل السنوات الخمس الماضية ،فقدت االتصال تماماً مع أحد 

الهامںى
االشخاص
Ó
١١٩
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رسائىل .وسمعت أنه توقف عن الذهاب إىل الكنيسة طوال
بالنسبة ىل .بدا ىل أنه يتجاهل


السنوات الثالث الماضية) .كان قد ترعرع ىڡ الكنيسة( وأنه عىل عالقة مع سيدة غرى


أنىى لم أعتقد
مسيحية .وضعت هذا الشاب ىڡ قائمة الصالة الخاصة © ىى ،عىل الرغم من 
أنه من الممكن أن أكون عىل إتصال معه مجدداً ،حيث أنه كان يعيش عىل مسافة  ٦٠٠كم،
ولم يستجب ىل أبداً .ومع ذلك ،صليت من أجل "عالمة عىل الحياة".



مىى خالل فرىة
والىى كانت ستتم "بالصدفة" بالقرب 
سمعت عن معمودية أخاه ،

ميعاد آخر( .قررت حضور
االربعون يوماً للصالة )كان من المقرر أن تتم المعمودية  ىڡ
ٍ
وأخرى  ىى أنه لبعض
لىك نتحدث سوياً بعمق© ،
المعمودية – وتقابلت معه .كانت لنا الفرصة 
الوقت كان لديه إحتياج  
تغيرى
مرىايد للعودة إىل هلِلَف ،ولكنه لم تكن لديه الشجاعة عىل 

أنىى كنت أصىل من أجله بحماس خالل ~
العرسون يوماً الماضية
أسلوب حياته© .

أخرىته 

قائمىى للصالة قبل ذلك .أصبح حينها عاجزا ً عن الكالم ،لقد كان ذلك
وأنه كان ضمن

بالتحديد هو الوقت الذي شعر بعمل هلِلَف بداخله.

كثرىاً ،وعندما دعا القس الراغبون ىڡ المعمودية
خالل خدمة المعمودية الروحية ،تأثر 

أخرىاً عىل
الىى تدور بداخله ،وبعد رص ٍاع طويل ،ركع 
إىل التقدم ،كنت أشعر بالمعركة 



أخرى  ىى بأنه
وىڡ نهاية تلك االمسية© ،
ركبتيه وبدأ ىڡ البكاء .لقد سلم حياته هلل مرة أخرى .
وتغيرى أسلوب حياته .لم يكن يتوقع أن تنتهي فرىة
قرر الذهاب للكنيسة بانتظام مجدداً 
نهاية 
االسبوع بهذا الشكل.
بعد عدة أسابيع ،قابلته  ىڡ مؤتمر للشباب ،والذي ساعد عىل تقويته وبناءه مرة أخرى.
أشكر هلِلَف من أجل توبة شخص محبوب مثله ".م .هـ.
وىص بقـراءة كتــب "روجــر مورنيو" لكل من يرغــب  ىڡ معرفة المزيد عن الصالة
أُ 
التشــفعية :رحلــة إىل الخــوارق ،القوة الهائلة للصالة ،عندما تريد إســتجابات رائعة
االســتجابات الرائعة للصالة) .هذه الكتــب متاحة  ىڡ مكتبة
للصــالة ،والمزيــد من Ó
كنيستك المحلية(.

خطاب الصالة رقم ١٤٨
خدمة الصالة للمجمع العام
معجزة الشفاء الروحي
ىڡ صباح أحد 

االيام ،بعدما قرأت العبادة اليومية ىڡ www.revivalandreformation.org


ممرىة" .وهناك رأيت كتاباً بعنوان خطوات نحو نهضة
ذهبت إىل الجزء الخاص بـ "موارد 
١٢٠

11/24/20 2:59 PM

الفصل السادس

ما هي Óاالختبار 
اتالىى تنتظرنا؟


SPR Body AR.indd 120


أنىى نادراً ما طلبت الروح
شخصية من تأليف "هيلموت هاوبيل" .وعندما قرأته ،أدركت 


 
أنىى كنت أُلقي
القدس ىڡ 
حياىى .كنت أذهب إىل الكنيسة ،وأقوم بالعبادة اليومية ،حىى 


حياىى الروحية كانت تفتقر للعمق .كنت أشعر بعدم
دروساً ىڡ الكتاب المقدس .ولكن 

لصلواىى ورغبت  ىڡ المزيد.
االتصال .استجاب هلِلَف
Ó






االكتئاب
عىل
التغلب
ىڡ
ساعدىى
فقد
–
حياىى
ىڡ
هلِلَف
عمل
ت
اخترى
اللحظة،
هذه
وحىى
Ó
©

 

وكان بجواري ىڡ أصعب 

االنتحار .لقد نشأت  ىڡ
حاولت
عندما
بها،
مررت
الىى
وقات
اال
Ó


لسنوات طويلة ،ولكننا تحدثنا مؤخراً من
أىى
مع
التواصل
فقدت
ً.
ا
جد
مضطربة
ظروف
ٍ
ٍ
©

خالل التليفون حيث أنه مريض للغاية وموجود منذ وقت طويل ىڡ المستشفى .كان يشعر

واالهمال
االساءة Ó
بأن حياته عىل وشك أن تنتهي ،والول مرة منذ ستون عاماً ،اعتذر عن Ó
اللذان تسبب فيهما لعائلتنا.

لم يغرى حديثنا من 
أخترىه من
االمر شيئاً ،ولكنه أيقظ
بداخىل كل االلم الذي كنت ©
ُ 


ً
عالقاىى ،ولم أعد أرغب  ىڡ
خالل
من
المساعدة
من
ا
جد
ضئيل
قدر
عىل
حصلت
قبل.




أنقذىى وبدأ ىڡ شفاء جراحي.
حياىى .ولكن هلِلَف

الحياة فيما بعد ،وقررت أن أنهي 
 ىڡ ذلك الوقت ،حصلت عىل كتاب خطوات نحو نهضة شخصية .والذي أظهر ىل

حياىى منذ ذلك الوقت،
خطوات Ó
االمتالء من الروح القدس .يا له من 
عىل 
تغيرى قد طرأ 

لىك 
أمتىل من الروح القدس ،وأتطلع بشوق لما سيصنعه معي هلِلَف
أصىل كل يوم 
االن ،


حياىى .كان من الصعب ىل أن أطلب وأن أنتظر الرب وأنا واثقاً  ىڡ أمانته ،حيث
بعد ذلك ىڡ 
أنىى نشأت ىڡ عائلة مفككة .

ولكنىى أتعلم أن أثق  ىڡ هلِلَف ،وقد بدلت تلك الثقة إحتياجي



ىس وحماية نفىس من 

 ىڡ أن أكون قادراً عىل التحكم  ىڡ كل ~ 
يحررىى
االلم .أرغب  ىڡ أن





ممںى جداً من أجل  Ó
والىى
حياىى .وأنا   ٌ
يسوع وأن يقود 
االقرىاحات الموجودة ىڡ الكتاب 


اءىى للكتاب المقدس،
قادتىى للحصول عىل عطية الروح القدس .اكتشفت أنه أثناء قر 

مبارس ًة إىل قلىى .لم يعد 
تذهب الكلمات ~
االمر مجرد قراءة للكتاب المقدس ،ولكنه تحول
©


الىى كنت
إىل ~رسكة شخصية وعالقة متنامية مع المسيح .لقد
منحىى هلِلَف العالقة العميقة 

أحتاج إليها.


أنىى حققت تقدماً ىڡ ذلك .ولكن عندما
لقد حاولت بجهد أن أغفر لوالدي ،واعتقدت 

باالستياء
دفںى Ó
قرأت كتاب )خطوات نحو نهضة شخصية( أر  اىى الروح القدس شعور 
أنىى قد تغلبت عليه .كثرىاً ما نتمسك بالشعور باالستياء كمرىر لبعض 

االمور
Ó
©

كنت أعتقد 
الىى حدثت لنا .

ولكنىى تعلمت أننا البد من أن نتخىل عن تلك المشاعر ،إذا كنا

الخاطئة 
التخىل عن هذه المشاعر .وبنعمة
نريد أن نحصل عىل روح هلِلَف بملئه .كان عىل أن أقرر

هلِلَف ،تحرك قلىى بالعطف تجاه والدي ،ونظرت إليه عىل أنه شخص هالك ،وبدأت ىڡ
ٌ

©


وأخرىها باكياً
بأخىى
والدي
اتصل
ة،
قصرى
ة
فرى
وبعد
خالصه.
أجل
من
كثب
الصالة عن
©


١٢١
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وأخرىها بأنه قرأ إنجيل يوحنا ،وتأثر جداً عندما أدرك أن
يحبىى"© .
يحبىى ،يسوع 
"يسوع 
شخص مختلف تماماً ".لقد استجاب
يسوع قد مات من أجله .كل من كان يعرفه قال" :إنه
ٌ

لصالىى بشكل ملحوظ جداً.
هلِلَف




طلبت مؤخراً ~
كنيسىى – كانوا هم
عرس نسخ من هذا الكتاب وأعطيتهم العضاء ىڡ


أيضاً يرغبون  ىڡ الصالة من أجل ُسكىى الروح القدس فيهم .وخالل ذلك الوقت ،رأيت
كيف ساعد كتاب خطوات نحو نهضة شخصية عىل إثراء حياتهم .كم منا يمضون قدماً

كمسيحيںى دون أن يتصلوا بقوة الروح القدس؟ ~
الكثرى منا يذهبون
 ىڡ حياتهم
أخىس أن 

كمسيحيںى جيدين ،ولكنهم فارغون من الداخل .بدأت
إىل الكنيسة ،ويبدون من الخارج
~
بكثرى مما نطلبه أو نتخيله .هل لديك مشكلة
أشعر بما وعد به هلِلَف .يمكنه أن يقوم بأكرى 
لمشكلىى؟ يستطيع هلِلَف أن 

يمالك من روحه وأن يمنحك العون الذي تحتاج له.
مشابهة

يمكنه أن يصنع معك ما قد صنعه معي ".د .أ.

"لودويجسرىج"/
الكنيسة  ىڡ
æ
ورتمرىج" ألمانيا
"بادن –
æ




واخترىنا فائدة شخصية
"ىڡ البداية درسنا كتاب االربعون يوماً ىڡ مجموعات ثنائية ©
كبرىة وبركة عظيمة خالل وقت الصالة .قمنا بعد ذلك بتنظيم اجتماعات الصالة مرتان


اخترىنا بركات هلِلَف وقيادته بشكل
أسبوعياً ىڡ الكنيسة وقرأنا الكتاب مع أعضاء الكنيسة© .
ملحوظ ،وشهدنا معجزات كثرىة خالل 
االربعون يوماً .ككنيسة ،منحنا هلِلَف انتعاشة ونهضة


حقيقيںى .أعضاء الكنيسة الذين لم تكن لديهم الشجاعة عىل التحدث إىل الغرباء،
بدأوا يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم .كما جعلنا هلِلَف ككنيسة مر  
تبطںى ببعضنا البعض
برباط الصالة .كان لنا إمتياز الحصول عىل إختبارات خاصة  ىڡ الصالة التشفعية والدعم
لالشخاص الخمسة الذين كنا نصىل من أجلهم خالل 

االربعون يوماً .لقد عمل هلِلَف بشكل

خاص ىڡ حياة أولئك 
االشخاص .مراراً وتكراراً ،شاهدنا أشخاصاً يأتون إىل العبادة  ىڡ يوم

السبت من الشارع .نقوم بعمل دراسة للكتاب المقدس Óالحدى هذه العائالت .لقد
اال نرىنت ومن خالل كتاب الرصاع
تعرفوا عىل السبت من خالل الفيديوهات الموجودة عىل Ó
العظيم وكانوا يبحثون عن الكنيسة 
لفرىة من الوقت" .كاتيا و كرستينا شيندلر" ،كنيسة

"لودويجسرىج" )نسخة مخترصة(.
االدفنتست  ىڡ
©

إختبار 
االربعون يوماً

"بدأ 
االمر من خالل ندوة دراســية عن كتاب خطوات نحو نهضة شــخصية .خالل ذلك
١٢٢
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حياىى .ثم ســمعت عن
الوقت ،نمت
بداخىل الرغبة ىڡ أن ©
أخترى هلِلَف بشــكل يومي ىڡ 


مبــادرة 

االربعــون يوماً للصــالة والعبادة .اتضح ىل االمر عىل الفور .رغبت ىڡ أن أخوض
هــذه المغامــرة  .ىڡ الواقــع ،لم أكن أعلم ما الــذي كنت أقوم به .لم يكن البحث عن
الرىنامج( أمراً صعباً .ولكن التحدي بالنســبة ىل هو أن
~رسيــك صــالة )وهو جزء من ©


ـاعاىى ىڡ العمل غرى
نجــد وقتـاً لبعضنــا البعض كل يوم لمدة أربعون يوماً .كممرضة ،سـ 
منتظمــة عــىل االطالق .لم أفكر ىڡ هــذا 
االمر .ومع ذلك ،بارك هلِلَف قراري منذ البداية.
Ó

كنت أتطلع كل يوم باشــتياق إىل تلك الدقائق الثمينة 
والىى كنا نشــارك خاللها تأمالتنا

غرىت شيئاً
قد
الصالة
أن
ـفنا
عن موضوع الدراســة ونطلب الروح القدس ســوياً .اكتشـ
ّ
ىڡ حياتنا .ولم نســتطع أن نحتفظ 

باالمر النفســنا .كنا نشــعر بالرغبة ىڡ أن نشــارك

بىس كلما ســنحت لنا الفرصة لذلك .كان من المهم ىل أن أشــجع 5
~

لىك يكون
خرين
اال


تأثرى ذلك  ىڡ الظهور جلياً .تأثر بعض أعضاء الكنيســة
لهم نفس Ó
االختبار .لم يفشــل 
بحماســنا .وبرسعة ،بدأت تتكون مجموعات ثنائية جديدة للعبادة .كنا نتطلع كل أســبوع
لمشــاركة إختباراتنا .كما انتقلت تلك "العدوى" إىل القليل من الشــباب  ىڡ كنيســتنا .انتهت

االربعــون يومـاً برسعة .لم نرغب  ىڡ أن ننتهي ،لم نســتطع التوقف .فواصلنا عبادتنا
لوقت
بكتــاب مــاران آثــا – الرب قادم من تأليف إلن هوايت .ولــم يجعلنا هلِلَف ننتظر ٍ
االربعون يوماً اســتجابات رائعة للصالة .عاود أحد 
طويل .فقد منحنا خالل 
االشــخاص
ـىل من أجلهم  ىڡ هذا الوقت إىل التواصل مع الكنيســة مرة أخرى بعد
الذيــن كنــا نصـ 

~

المحيطںى © ىى أكرى أهمية
االنقطاع .كنا ســعداء جداً .أصبح االشــخاص
فرىة طويلة من Ó

5
بالنســبة ىل .كما نمت  

الكثرىين
حياىى .تعرف 
رغبىى ىڡ مشــاركة هلِلَف مع االخرينّ  .
تغرىت 


الكثرىيــن جزءاً هاماً من حياة بعضهم
أصبح
أفضل.
ـكل
ـ
بش
البعض
بعضهم
منــا عــىل

5

االحتياج .أصبــح ~
للرسكة معىى جديد تماماً.
البعــض ويســاندون واحدهم االخر عند Ó

كبرى
إن كتــاب االربعــون يوماً للصالة والعبادة من تأليف "دينيس ســميث" هو ٌ
عون  ٌ
ىل .إن 
االمر أســهل مما يبدو من حيث البحث عن ~رسيك للصالة وإختبار هلِلَف .ســوف

يشــكرنا أولئك الذين نهتم المرهم" ".هيلدجارد ويلكر" ،كنيســة 

السبتيںى  ىڡ
االدفنتســت

االختصار البســيط(.
"كرايلشــيم") ،ممرضة ىڡ جناح الجراحة() .مع Ó

المسيح مثالنا


المسيح هو مثالنا العظيم  ىڡ كل ~ 
يع
ىس .نقرأ ىڡ )لوقا "َ :(٢٢ – ٢١ :٣ول ََّما ا ْع َت َم َد َج ِم ُ
وح ا ْلق ُُد ُس ِب َه ْي َئ ٍة
َّ
الش ْع ِب ا ْع َت َم َد يَ ُسو ُع أَيْ ًضاَ .و ِإ ْذ ك َ
الر ُ
َان يُ َص ِّ ىل انْ َف َت َح ِت َّ
الس َما ُءَ ،ونَ َز َل َعل َْي ِه ُّ
ِج ْس ِم َّي ٍة ِم ْث ِل َح َم َام ٍة"...
١٢٣
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يىل عن هذا الحدث" :فاستجابة لصالته البيه ،فُتحت السماء ،ونزل
تقو إلن هوايت ما 
١٤٢
الروح كحمامة واستقر عليه".


مر مذهل ما قد حدث خالل خدمته" :ىڡ كل صباح كان يتواصل مع أبوه
إنه ال ٌ
السماوي ،حاصال ً منه يومياً عىل معمودية جديدة من الروح القدس١٤٣".إن كان يسوع قد
إحتاج إىل معمودية جديدة من الروح القدس يومياً ،فكم 
باالحرى نحتاج نحن لذلك؟.

142
143
١٢٤
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إلن ج .هوايت ،ستنالون قوة ،(1995) ،ص 14

نوفمرى )كانون الثاي(1895 ،
إلن ج .هوايت ،عالمات االزمنة21 ،
©
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ما هي Óاالختبار 
اتالىى تنتظرنا؟
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ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ |

دليل التأمالت الشخصية والنقاش

عرش

اليوم ا



االمتالء من الروح
الىى حصل عليها االشخاص الذين صلوا من أجل Ó
 .١ما هي Ó
االختبارات 
القدس؟





وىڡ حياة كنيستك؟
 .٢ما هي

الىى ترغب ىڡ أن تحدث ىڡ حياتك 
التغيرىات 


الىى يمكن أن تقوم بها بنفسك تحت إرشاد الروح القدس؟
 .٣ما هي

التغيرىات 

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.
 .١لىك 
يمالنا هلِلَف من الروح القدس.

بفرح اليوم.
لىك نُخضع أنفسنا وكل ما
 .٢
نمتلك للرب ٍ


 .٣من أجل االشخاص الموجودين ىڡ قائمة الصالة الخاصة بك.

١٢٥
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الفصل السابع

اليوم ال
عرش

ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ال

ال
ي

و ر
اي ا

ا

ر
و

ر

ل

وب

ا

االهتمام بحياة مملوءة من الروح؟
تثرى 
كيف 


والىى تُظهر
يىل بعض Ó
ما الذي يمكن للقادة وللكنائس أن يقوموا به؟ فيما 
االمكانيات 
)عىل سبيل المثال ،رئيس حقل ،راعي كنيسة ،سكر ترى حقل أو
لنا ما يمكننا عمله كقاده 

كنيسة ،قادة مؤسسات أو أشخاص آخرين ىڡ مناصب قيادية( بالتعاون مع لجنة الكنيسة
والكنائس والمجموعات.
الطرق الممكنة


وجںى


 .١مجموعات عبادة ثنائية :قم بدراسة كتاب االربعون يوماً للعبادة
كزوجںى مرى 



لالستعداد
أو مع ~رسيك صالة آخر .ابدأ بكتاب االربعون يوماً االول ،صالة وتأمالت Ó

هرىالد" للطباعة ،وإن أمكن
الثاىى ،من تأليف "دينيس سميث" ،دار "ريفيو أند 
للمجئ 

التاىل ،صالة وتأمالت Óالنعاش إختبارك مع
استخدم فيما بعد كتاب االربعون يوما 

هلِلَف .يمكنك أيضاً استخدام خطوات نحو نهضة شخصية أو الثبات ىڡ يسوع .عندما
يقوم الزوجان بالعبادة معاً ،سيكون 
االمر نافعاً جداً لهما وسيعزز المودة المتبادلة
بينهما .من الطبيعي ،يمكنك أن تقوم بالعبادة مع شخص آخر .من 
االفضل أن
ٍ

الشخصںى سوياً للعبادة ،ولكن من الممكن أيضاً أن يجتمعا تليفونياً أو عن
يجتمع
كبرى
تأثرى 
طريق سكايب أو أية وسيلة إتصال أخرى .إن مجموعات العبادة الثنائية لها 
١٢٦
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جداً .توصينا كلمة هلِلَف بأن نصىل بشكل  
ثناىى
ثناىى )مىى  (١٩ :١٨وكذلك العمل بشكل 


االفضل اللهام 5
)لوقا  .(١ :١٠إن هذا النظام للعبادة هو الطريقة 
االخرين للقيام
Ó
~ 
بالىس نفسه.
االعمال 
 .٢قم بتقديم أو مشاركة 
االدبية :مثال:
كتاب خطوات نحو نهضة شخصية )متاح مجاناً أو بسعر زهيد بجميع اللغات

المرىجمة(.
أظهر ~
نافع بشكل
أكرى من  ١٥٠إختبار للقراء ومئات من المحادثات أن هذا الكتاب ٌ
خاص  ىڡ النواحي التالية:
تقييم سليم للنفس فيما يتعلق بالحالة الروحية.
اليقںى
فهم الخطوتان البسيطتان اللتان تقودان إىل حياة روحية جيدة وإىل 
بالخالص.

الىى نتعرض لها
معرفة القيمة الرائعة للحياة بقوة وإرشاد الروح القدس والخسائر 
بدونه.
نصىل بسعادة
أن نكون عىل علم بأن صلواتنا بالوعود لها  ٌ
تأثرى مختلف تماماً .إذ 
أكرى وبثقة وعمق .وبعد هذه الصالة ،يمكننا أن نتأكد من أننا قد نلنا عطية الروح
©
القدس.

الكبرىة جعلتهم شهوداً
وموزعںى للكتب.
سعادتهم 
الكثرىين ،أدركنا أن إستخدام كتاب خطوات نحو نهضة شخصية مع
من خالل إختبار 

كتب 

والثاىى تقود إىل أفضل النتائج .يساعد كتاب خطوات
االربعون يوماً الجزء االول

العںى كما أنه مساعدة رائعة للبداية .ىڡ  
نحو نهضة شخصية عىل فتح  
حںى تقوم كتب


باالضافة إىل ذلك ،تقود
االربعون يوماً بالمساعدة عىل توسع وتقوية الحياة الروحيةÓ .
كثرىة مستجابة.
هذه الكتب إىل عبادة صباحية شخصية ،ولصلوات 
 .٣قراءات قصرىة خالل خدمة العبادة :عىل مدار الوقت ،يمكن قراءة بعض المقتطفات
عن الحياة بالروح القدس خالل العبادة أو قبل الوعظة )من خمس إىل ~
عرس دقائق(.

االعمال 
بعض 
االدبية مذكورة  ىڡ النقطة التالية .وبعد قليل ،يمكن تشجيع االعضاء
عىل تكوين مجموعات ثنائية التباع مبادئ 
االربعون يوماً )أنظر النقطة رقم .(١٢
Ó
االعالنات بالكنيسة ،أو يمكن
 .٤مقاطع من مؤلفاتنا :يمكن طباعتها ووضعها عىل لوحة Ó
االعالنات:
التوصية بقرائتها خالل فرىة Ó
١٢٧
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مشتهى 
االجيال ،الفصل " ،٧٣ال َ تَ ْضط َِر ْب ُقلُوبُك ُْم".
"عطية الروح"
أعمال الرسل ،الفصل ّ ،٥
المعلم 
االعظم ،الفصل " ،١٢اطلبوا ِل ُتعطوا"

كرى الشهادات ،المجلد " ،٣وعد الروح" ،ص٢١٥ - ٢٠٩ .
ليوم واحد ،من كتاب العبادة Óاللن هوايت ستنالون قوة )متاح  ىڡ مكتبة
تأمالت ٍ
كنيستك المحلية(.
االختبارات :قم بمشاركة إختباراتك الشخصية  ىڡ خدمة العبادة كلما ُسنحت لك
 .٥شارك 
الفرصة .يمكنك مشاركة إختباراتك الشخصية ،أو إختبارات أعضاء من كنائس أخرى،
أو إختبارات كنائس أخرى ،يمكنك أن تجد إختبارات عىل www.steps-to-personal-
 revival.infoقم بالضغط عىل "شهادات".
 .٦ندوة دراسية من أربع أجزاء كسبت محفز :ربما تكون هذه هي الوسيلة 
االمثل
ُ ِ

قدم خالله من ثالث إىل
ت
خاص
سبت
عن
عبارة
واالرسع لجذب إنتباه الكنيسة .وهي
ُ ّ
أربع ندوات ،بداية من مساء يوم الجمعة ،ثم خالل خدمة العبادة يوم السبت،
ومجدداً  ىڡ فرىة المساء .يمكن أن يكون الموضوع عن خطوات نحو نهضة شخصية:
قم بزيارة :www.steps-to-personal-revival.info


االختبارات ،قم
مساء يوم الجمعة هو الوقت االفضل خالل االسبوع لمشاركة Ó
بمشاركة إختبار مؤثر .إن أمكن ،استخدم إختباراً شخصياً .كبديل آخر ،يمكنك
اال قرىاحات عن هذا
التحدث عن "الخضوع ليسوع" .يمكنك أن تجد بعض Ó



الثاىى "اخضعوا ليسوع".
الموضوع ىڡ كتاب الثبات ىڡ يسوع ،الفصل 
يُوىص بأن تكون الفكرة الرئيسية للوعظة من كتاب خطوات نحو نهضة شخصية

إقتباسںى أو ثالثة من المقدمة حول
خالل خدمة العبادة .وبالتحديد :شارك

االفتقار إىل الروح القدس .استمر 
باالفكار الرئيسية من الفصل االول " :ما هو
Ó
تعليم يسوع عن الروح القدس؟" ومن الفصل 
الثاىى "ما هو محور مشاكلنا؟"



منفصلتںى(.
ساعتںى
)يمكنك تقسيم الموضوع إىل

المساىى 

االول ،شارك االفكار الرئيسية من الفصل الثالث "مشاكلنا
االجتماع
خالل Ó

– هل يمكن حلّها؟ كيف؟



االجتماع
الثاىى ،شارك االفكار الرئيسية من الفصل الخامس "مفتاح
خالل Ó

المساىى 
العمىل".
االختبار
Ó


١٢٨
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الىى انعقدت فيها الندوة 


االوىل عن خطوات نحو نهضة شخصية ،يمكن
ىڡ الكنائس 
حفز آخر ،أو ندوة أخرى يُناقش فيها مواضيع من كتاب الثبات  ىڡ
أن يُعقد فيها سبت ُم ِ
يسوع .مجدداً ،يمكن أن تكون هناك أربعة مقاطع من أربعة فصول.
التحضرى للسبت المحفز أن تقوم بإرسال المواد الدراسية المتعلقة
من المفيد عند



بالموضوع قبلها بفرىة من الوقت ،مع تشجيع االعضاء عىل دراستها بعناية .كما ثبت



التاىل بعد السبت
أنه من المفيد أن تبدأ مبادرة االربعون يوماً للصالة ىڡ نهاية االسبوع 
منظمة لفصل واحد كل أسبوع من كتاب خطوات نحو
المحفز )أنظر نقطة  (١٢أو بدراسة ّ
نهضة شخصية )أنظر نقطة .(٧
 .٧قراءة منظمة :فصل واحد كل أسبوع – طريقة أخرى سهلة ومفيدة هي أن تقوم
بقراءة فصل واحد أسبوعياً أو يومياً )من 
االفضل أن تقوم بقراءة الفصل الواحد أكرى~

كتاب آخر
من مرة( من كتاب خطوات نحو نهضة شخصية أو الثبات ىڡ يسوع أو من ٍ
من سلسلة 
االربعون يوماً .يمكن للمجموعة ،أو للكنيسة بأكملها أن يقوموا بتحديد

للتجهرى لندوة دراسية من أربعة أجزاء )أنظر
ميعاد البدء .يمكن أن يتم ذلك إما
نقطة  (٦أو بعد السبت المحفز .يمكن لكل شخص أن يختار إذا ما كان يريد أن يقوم

وىڡ يوم السبت،
بالقراءة بشكل فردي ،أو مع شخص آخر أو مع مجموعة أخرى .
االفكار 
من الجيد أن تقرأ 
االساسية من الفصل موضع الدراسة  ىڡ خالل خمس دقائق
ُ
تقريباً ،ثم تقوم بعد ذلك بدعوة 
االعضاء لمشاركة إختباراتهم الشخصية ،يمكن
بعد ذلك قراءة إختبار من شخص آخر )رتب لذلك مسبقاً – أنظر المقطع الخاص

التاىل.
Ó
باالختبارات( .ثم اعلن بعد ذلك عن الفصل الذي ستتم دراسته خالل االسبوع 
يمكنك طلب كتب 
االربعون يوماً من  www.spiritbaptism.orgهذا الكتاب مقسم


االن إىل أربعة ~
أسبوعںى ،ابتداءاً من يوم
عرس جزءاً .يمكن أن يُقرأ الكتاب خالل
السبت .يمكن دراسة المحتوى بعمق عن طريق قراءة الكتاب بأكمله مر  
تںى أو ثالث

ثمر جيد.
مرات .هذه الطريقة المكثفة ىڡ القراءة ينتج عنها ٌ
 .٨قم بالوعظ عن الحياة مع الروح القدس أو اطلب/شجع شخص آخر عىل القيام
بذلك .هناك سلسلة وعظات رائعة للقس "دوايت نيلسون" تحت عنوان "نقطة البدء
سبتمرى
واالصالح الجديد :كيف تتعمد بالروح القدس" .بدأت تلك الوعظات  ىڡ ٢
Ó
©
)أيلول( .وتدوينته 
التاىل:
ابط
ر
ال
خالل
من
)أيلول(
سبتمرى
و١٣
)آب(
أغسطس
٣٠
ىڡ
©


 www.pmchurch.tv/sermonsأو www.steps-to-personal-revival.info
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 .٩اعقــد دراســات للكتاب المقدس عن الحياة مع الــروح القدس أو قم بقراءتها
عال.
ٍ
بصوت ٍ
 .١٠مجموعات صغرىة أو مجموعات صالة لقراءة ومناقشة الكتابات المتعلقة بهذا
باالضافة إىل ذلك يمكن التشجيع عىل تكوين مجموعات
الموضوع ،والصالة سوياًÓ .
ثنائية لدراسة 
االربعون يوماً للعبادة ،ثم تجتمع المجموعة بأكملها مرة واحدة أسبوعياً
االختبارات والصالة سوياً )أنظر نقطة .(١٢
للمناقشة ،ومشاركة Ó

مرسلںى ،فإنها فكرة رائعة،
 .١١سبت مرسىل – حيث أن الحياة مع الروح القدس تجعلنا
بشكل دائم ،أو 
لفرىة معينة من الوقت ،أن يُعاد تأسيس السبوت المرسلية .لقد كان ذلك
االوائل .كان آباؤنا 
عامال أساسياً للرواد 
مرسىل  ىڡ
االولون  ىڡ الكنيسة يقومون بعقد سبت
ً




صغرىة
السبت االول من كل شهر .حيث كان يقوم أحد االشخاص
المكرسںى ،أو مجموعة 


االجتماعات .وإذا تم دمج ذلك مع بعض
بتحمل مسؤلية
التجهرى بالصالة وعقد هذه Ó

اال قرىاحات المذكورة أعاله ،يمكن لذلك أن يقود إىل قضاء ساعات مباركة ومبهجة ىڡ يوم
Ó
السبت .إىل جانب ذلك ،يمكن أن تستيقظ روح المرسلية مرة أخرى.
 .١٢قم بدراسة ومناقشة مفهوم 
االربعون يوماً – تم تقديم هذا المفهوم  ىڡ كتب
االربعون يوماً 

االجزاء  ٣ ،٢ ،١تحت عنوان "مقدمة ونظرة عامة" .بعد ذلك ،يمكن
مناقشة المفهوم  ىڡ لجنة الكنيسة ،لجنة المرسلية أو لجنة الحقل .كما يمكن تقديم
االجتماعات المرسلية
هذا المفهوم خالل إجتماعات الخدام ،إجتماعات الشيوخÓ ،

وىڡ المخيمات ،وإجتماعات المدارس المرسلية .يساعد ذلك
وإجتماعات الشباب ،
المفهوم  ىڡ المجاالت التالية:
يساعد  ىڡ الحصول عىل عالقة وثيقة مع يسوع من خالل الروح القدس.
يساعد عىل تقوية حياة الصالة )فردياً ،زوجياً أو  ىڡ مجموعات(.
يساعد عىل تعميق عالقاتنا الشخصية.

يساعد عىل تقوية الحياة الروحية من خالل االربعون يوماً للعبادة عن الروح
القدس.

الضائعںى أو الذين لم يتم الوصول إليهم ،والتواصل معهم.
يُسهل الشفاعة من أجل

يتم ذلك من خالل ثالث خطوات روحية:
إعادة تنشيط الحياة الروحية الشخصية من خالل 
االربعون يوماً للعبادة ىڡ

١٣٠
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مجموعات ثنائية.

مناقشات مبنية عىل قسم "مناقشة وأسئلة" الموجود ىڡ الكتاب ،والصالة اليومية
من أجل الروح القدس بحسب الجزء الخاص بـ "محور الصالة".
الشفاعة المملوءة من الروح القدس – حيث يقوم كل عضو بالتواصل مع
خمسة أعضاء ممن لم يتم التواصل معهم من قبل ،أو مع أعضاء الكنيسة غرى
النشطاء.

االنشطة الكرازية ،مثل .الندوات الدراسية ،مجموعات الرعاية المرسلية ،دراسة
صغرىة أو متوسطة ،مثل المعارض الصحية ،الخليقة،
الكتاب المقدس ،معارض 
أو معارض ~لرسح النبوات.

بالنسبة للذين يقومون 
االرشادات"(
بالرىتيب ،مفهوم االربعون يوماً )والمدعو "دليل Ó
التاىلDays__٤٠/https://www.spiritbaptism.org/documents :
متاح من خالل الرابط 

 Instruction_Manual.pdfيحتوي هذا الدليل عىل كل الخطوات الرصورية للحصول
المقرىح هو االستعداد 
عىل تجربة أربعون يوماً مثمرة .كما أن المسار الروحي 
االفضل
Ó
للنهضات الروحية .ومن خالل هذه الطريقة ،يمكن للقادة 
والعضاء الكنيسة أن يكونوا
شخىص .ومن خالل الشفاعة وإتصال كل عضو بخمسة أشخاص
مستعدين روحياً بشكل

بعيدين عن الكنيسة ،سيصبح الحقل مستعداً للنهضة الروحية .ويمكن استخدام أنواع
مختلفة من الكرازة .يمكن طلب كتب 
االربعون يوماً من تأليف "دينيس سميث" من خالل
التاىل.www.spiritbaptism.org :
الرابط 


باالضافة إىل
 .١٣قم بتمرير سجل المعلومات عن برنامج االربعون يوماً العضاء الكنيسةÓ .
ذلك ،يوىص بتقديم دعوة لميعاد بدء سلسلة 
االربعون يوماً  ىڡ كنيستك.




 .١٤قم ~
وىڡ
وىڡ Ó
بنرس مقاالت مالئمة عىل ألواح Ó
االتحاد ،
وىڡ الحقل 
االعالنات ىڡ الكنيسة ،




وىى ،وكذلك ىڡ ~
االخبارية للكنيسة
النرسة Ó
وىڡ موقع الكنيسة Ó
االلكرى 
المجالت الدورية ،
~
االخبارية القسام الكنيسة المختلفة.
والنرسات Ó
 .١٥قم بعمل استطالع للرأي :بعد تقديم 
محارصة عن موضوع الروح القدس ،يمكن
تمرير نموذج صغرى الستطالع الرأي بدون تدوين 
االسماء.
 Ó
إذا كان الشخص يقوم عادة أو يومياً بالصالة من أجل الروح القدس ،يمكنه وضع
عالمة أمام إجابته.
١٣١

11/24/20 2:59 PM

SPR Body AR.indd 131


صىل يومياً
عالمتںى
بوعود من أجل الروح القدس ،يمكنه وضع
ٍ
إذا كان الشخص يُ 
 ىڡ هذه الحالة.
الحاىل للكنيسة  ىڡ هذا الشأن.
هذه الطريقة جيدة لتحديد الوضع


هام جداً .كما أنه من
أمر ٌ
إن الصالة أثناء التجهرى ،وخالل القيام بكل ما سبق هو ٌ
المهم جداً ،أثناء صالة 
معينںى ،أو حلقة صالة قائمة ،أو 

حىى
االفراد ،تشجيع أعضاء
الكنيسة بأكملها عىل الصالة التشفعية من أجل طلبات معينة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ
والتأثرى الذي 
سيرىتب عليه.
الرىنامج

©

١٣٢
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كلمات  
ممرىة
ىس .ويلسون" :هناك شيئاً مفقوداً
"نيل 



مقتنع
أنىى
ينبغي أن أعرىف أنه عىل الرغم من التقدم Ó
ٌ
نواح متعددة ،إال 
واالنتصارات ىڡ ٍ
جداً أن هناك شيئاً مفقوداً .لم نصل بعد إىل توقعات هلِلَف الرائعة لكل منا ولكنيسته.

ىس .ويلسون"
)مجلة أدفنتست ريفيو ٤ ،يناير )كانون 
الثاىى( ،١٩٩٠ ،ص .(٢ .يستطرد "نيل 
متفق معه تماماً .إن
مشرىاً إىل أن ما نفتقر إليه هو Ó
االمتالء من الروح القدس .وأنا ٌ

معمودية الروح القدس هي المفتاح Óالنهاء عمل هلِلَف من خالل شعبه) .دينيس سميث،
معمودية الروح والكرازة ،ص.(٤ .
النهضة تقود للكرازة




والثالثںى من عمري .وأيضاً ،أنا اال
أنا  ىڡ السادسة
عمىل خالل

دفنتسىى الوحيد ىڡ مكان 

السنوات الخمس الماضية .وخالل العام الجاري ،كانت هناك خمسة مناصب متاحة
موظفںى الجدد ،كان هناك إثنان من 
االدفنتست ،ىڡ  

ىڡ فريقي .ومن  
حںى
بںى الخمسة


اكتشفت أن هناك شخصاً آخر قد تعمد معي  ىڡ عام  ٢٠٠٠خالل نهضة روحية ألقاها
فينىل"  ىڡ ميناء
عمىل هو
القس "مارك 
"مورسىى" ،ومع ذلك ،قد ارتد عن الكنيسة .إن 
©
5
تأثرى الروح القدس .منذ أن
حوىل ،من خالل 
مساعدة أخي هذا ،وكذلك االخرين من 



زمالىى.
صليت من أجل الروح القدس ،للمرة االوىل ،مررت كتاب طريق الحياة Óال 
ثنںى من 

تابعت معهم اليوم ،ووجدت أن 
كتاب آخر،
زميلىى قد انتهت من قراءته وترغب ىڡ قراءة ٌ

حںى لم ينته زميىل بعد من القراءة .كالهما ىڡ قائمة 
ىڡ  
صالىى أيضاً .أشكر هلِلَف من أجل




الروح القدس ،وال أرغب 

أدفنتسىى فاتر .أتحمس جداً لمشاركة يسوع مع كل
أكون
أن
ىڡ


وظيفىى قريباً ،حيث 


حىى
تعزيز
أجل
من
أصارع
أنىى
أغرى
سوف
أنىى

من 


حوىل .أعتقد 
©


حياىى اليومية) .أي .إم(١٤٢# ٠٩٠٥٢٨ .
ليسوع ىڡ 
نطاق واسع –  ١٥٠٠نسخة
نحن نشارك كتابك عىل ٍ



نجلرىية
وزوجىى بمشاركة خطوات نحو نهضة شخصية
رسالة تشجيع :نقوم أنا
)باللغتںى Ó
اال 




واالسبانية( وكذلك كتاب الثبات ىڡ يسوع مجاناً لكل من يطلبهما من خالل موقعنا
حىى 
  Ó

وىى .نقوم بمشاركة الكتاب عىل مدار  
االن  ١٠٠٠نخسة من كتاب
االلكرى 
عامںى ،وقد مررنا 
خطوات نحو نهضة شخصية و  ٥٠٠نسخة من كتاب الثبات  ىڡ يسوع .نشكرك بشدة من أجل



هام جداً .هل
االفكار الرائعة  ىڡ هذين
كتاب ٌ
الكتابںى .أعتقد أن كتاب الثبات ىڡ يسوع هو ٌ
هناك ترجمة باللغة 
االسبانية؟ )أ.ف.ب  EE٠٤٠٦١٩من الواليات المتحدة .(٨٨#
١٣٤
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ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ |

دليل التأمالت الشخصية والنقاش

اليوم ا


االهتمام للحياة مع الروح القدس؟
الىى يمكنك من خاللها جذب Ó
 .١شارك بعض الطرق 

 .٢من هم الذين يمكنك أن تجتمع معهم للصالة من أجل عطية الروح القدس؟

الىى يمكن أن تقدمها ىڡ كنيستك لتشجيع 

 .٣ما هي  Ó
االعضاء عىل موضوع

االقرىاحات 
"الروح القدس"؟

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.
 .١لىك 
يمالك هلِلَف من الروح القدس اليوم.



وىڡ كنائسنا.
لىك يصنع هلِلَف نهضة روحية فينا ،ىڡ حياتنا 
 .٢


وىڡ الفعل.
لىك نكون اليوم سبب بركة ىڡ الكلمة 
 .٣

١٣٥
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اليوم ال ل
عرش

ي

ر الر
ال ر ا

االعمال 
كيف تقوم بتوزيع 
االدبية الخاصة بالنهضة؟
الهدف:



قال أحد االخوة" :البد من أن تصل هذه الرسالة إىل كل 
أدفنتسىى حول العالم.
مرىل

سوف أقوم بدوري  ىڡ ذلك ".وهو يقوم بذلك بالفعل – وبشكل مكثف .كما كتبت إحدى
االساسية ،أو من 
االخوات" :البد من ترجمة هذا الكتاب إىل جميع اللغات 

االفضل جميع
اللغات بأكملها ".تفوقت عىل حقلها ،وهي 
االن تقوم بالوعظ عن هذا الموضوع  ىڡ كل
باالضافة إىل ذلك ،قامت ،تحت إرشاد هلِلَف ،بإحضار أالف النسخ من الكتاب إىل
مكانÓ .
االيمان المسيحي من قبل.
بلدة مجاورة لم تكن قد قبلت Ó
التطور والماليات:
من خالل إرشاد هلِلَف ،البد من تمرير كتاب خطوات نحو نهضة شخصية إىل كل العائالت


بثمن زهيد .قامت العديد من الحقول
االدفنتستية بلغاتهم االصلية – مجاناً ،أو ٍ

التابعںى لهم.
واالتحادات ،بمساعدة القساوسة ،بتوزيع نسخ مجانية عىل العائالت
Ó
وكان عىل رأسهم ،حقل سويرسا – ألمانيا  ىڡ سويرسا ،حقل النمسا  ىڡ النمسا ،حقل "بادن
وتنرىج"  ىڡ ألمانيا .وقد نما هذا ~
المرسوع تحت رعاية هلِلَف الخاصة .وبرعاية هلِلَف ونعمته،
©
أكرى من  ٩٠٠٫٠٠٠نسخة 
تم توزيع ~
لىك يستمر هلِلَف  ىڡ
للصالة
ندعوكم
أن
نود
.٢٠١٩
عام
ىڡ


ولىك يوفر لنا الوسائل الالزمة لنمو هذا العمل .عادة ،نطلب الدعم المادي من
إرشادنا 
5
واالتحادات القادرة لتغطية نصف تكاليف الطباعة .أما بالنسبة لالخرين ،وخاصةً
الحقول Ó


الصغرىة ،نرغب ،بمساعدة هلِلَف ،ىڡ تغطية كافة التكاليف بأنفسنا .ولكن ىڡ النهاية،
الحقول


الكبرىة.
البد أن يحصل القارئ عىل الكتاب مجاناً ،أو بتكلفة بسيطة ،حىى مع الكميات 
شخىص مالئم
مطلب

5

نتمىى منكم الوصول لالخرين .مطلب مالئم للمشاركة هو أن تكون قد بوركت أنت
شخصياً بالرسالة ،وأن يحيا يسوع داخل قلبك عن طريق الحصول عىل الروح القدس
يومياً .من فضلك ،قم بقراءة كتاب مشتهى 
االجيال ،ص -٦٦٥ .تعقيباً عىل كلمات يسوع
ىڡ )يوحنا " (٤ :١٥اُثْب ُتوا ىڡ َوأَنَا ِفيك ُْم .".
ويعىى ذلك أمران:


ُ ِ  َّ
١٣٦
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الحصول عىل الروح القدس باستمرار.
حياة تسليم بدون تحفظ لخدمته.
ىك يَ ْث ُب َت ف ََر ِحي ]فرح يسوع هو ثمر
لماذا أعطانا يسوع هذا التلميح؟ " َكل َّْم ُتك ُْم ِبهذَ ا ِل َ  ْ
الروح القدس ،غالطية ِ [٢٢ :٥فيك ُْم َويُك َْم َل ف ََر ُحك ُْم) ".يوحنا .(١١ :١٥

إمكانيات التوزيع
الصالة

من المهم جداً
االنجيل مع أشخاص بعينهم عن طريق الصالة
التجهرى قبل مشاركة Ó



التشفعية .تقول إلن هوايت ىڡ كتاب الكرازة ،ص" :٣٤١ .البد أن تعملوا من أجل االنفس
بالكثرى من الصالة ،فهذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إىل القلوب".

توزيع الكتب

المتلقںى .يمكن أن
يمكنك تمرير الكتاب عن طريق مشاركة إنطباعاتك وإختباراتك مع

يكونوا أصدقاء ،قادة أو أشخاص ىڡ مناصب هامة ىڡ الكنائس ،أو ىڡ الحقول أو ىڡ




صغرى للتوزيع،
Ó
االتحادات .كما توجد فرصة أخرى ثمينة أثناء المؤتمرات من خالل كشك 

الرىنامج .تذكر
أو التوزيع العام ،بعد أن تطلب الترصيح للقيام بذلك من
القائمںى عىل ©

أنه  
بسعر زهيد.
يتعںى عىل كل عائلة أدفنتستية الحصول عىل نسخة مجانية أو
ٍ
الرىيد أو عن طريق أشخاص يتقابلون مع المتلقون
كما يمكن إرسال الكتاب عن طريق ©
شخصياً.
اال نرىنت
التوزيع عن طريق 


من ~
وىى.
الرىيد Ó
أكرى الطرق المعارصة لتمرير الرسالة يمكن أن تكون من خالل ©
االلكرى 
أُرسلت الرسالة إىل 
"أسرىاليا" ومن هناك ،أُرسلت إىل  
"مرىورام" – الهند .كما وصلت
الرىازيل .يمكنك قراءة الرسالة من خالل www.schritte- zur-
إىل باكستان عن طريق ©
لكرىوىى
اال 
 persönlichen-erweckung.infoيمكنك طباعتها أو إرسالها من خالل الرابط Ó

لشخص واحد أو عدة أشخاص ىڡ جميع اللغات 
تخرى الناس
المرىجمة .يمكنك أيضاً أن ©

اال  
نجلرىية عىل  . www.steps-to-personal-revival.infoبحلول
بأن الموقع متاح باللغة Ó



جمںى ،ستكون الرسالة متاحة ىڡ ٤٠
الكبرى للمرى 
نهاية عام  ،٢٠١٩بفضل إرشاد هلِلَف والدعم 
لغة مختلفة ،يتبعها  ١٢ – ١٠لغة أخرى عن قريب .وبمساعدة الرب ،سوف يتبعها بالتأكيد
المزيد والمزيد.

١٣٧
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اال 
لكرىونية
التوزيع من خالل الكتب 



 

وىى بنظام ” “epubو ” “mobiكما
مجاىى متاح ىڡ الموقع Ó
االلكرى 
وىى 
يوجد كتاب إلكرى 
يمكنك طلب الكتاب   Ó
وىى من موقع آمازون بسعر .$ ٢
االلكرى 
االجتماعي
التوزيع من خالل وسائل التواصل 


وىى لنسخهة الـ ”“PDFمع
إحدى الطرق المؤثرة لمشاركة محتوى هذا الموقع أو رابط إلكرى 

االجتماعي مثل "فيسبوك"،
االصدقاء والمعارف يمكن أن تكون عن طريق وسائل التواصل Ó
"جوجل  ،"+
"تويرى" و "واتسآب" ،يمكنك من خالل المشاركة والدعوة الوصول إىل
أصدقاءك ،وكذلك أشخاص آخرين  ىڡ بالد وقارات مختلفة.
التوزيع من خالل الوعظات والندوات الدراسية
إن القساوســة وجميع 

العلمانيںى لديهم فرصة رائعة لمشــاركة هذه الرســالة
االعضاء
مــع الكنيســة من خالل وعظة واحدة أو عدة وعظــات .يمكنك القيام بذلك عن طريق
دراســاتك الشــخصية ،أو عن طريق اســتخدام المواد الموجودة  ىڡ الكتاب" .لم أقم من
قبل بالوعظ عن موضوع كانت الكنيســة قد اســتمعت إليه أو قرأت عنه من قبل .من

االصغاء
خــالل البحــث أدركت االن أنه من الـ ـرصوري جداً قراءة هذا الموضوع العام أو Ó
إليــه مــن  ٦إىل  ١٠مرات) ".تجربة شــخصية ونصيحة من "هيلموت هاوبيل"( .
واالن ،إذ
أدركــت ذلك ،ال توجد لدي مشــكلة  ىڡ الوعظ عــن نفس الموضوع بعد أن قام أعضاء
االســتماع إليه من قبل .إذا أردت ،يمكنك أن تذكر أنك تســتخدم
الكنيســة بقراءته أو Ó

االفكار الرئيســية من الكتاب.
إن لم تكن واعظاً ،يمكنك أن تطلب من 5
االخرين أن يستخدموا هذا الموضوع  ىڡ
وعظاتهم .يجب أن تحتوي الندوة الدراسية  ىڡ يوم السبت عىل موضوع خطوات نحو
نهضة روحية عىل ثالثة مواضيع عىل 
االٌقل:
وعظة :ما هو محور مشاكلنا؟
هل يوجد سبباً روحياً لمشاكلنا؟
هل نفتقر للروح القدس؟


الذاىى
لحياىى الروحية؟
كيف أقوم بالفحص 

)مصدر :خطوات نحو نهضة شخصية :المقدمة ،ص(١٢ .

الرىنامج
المساىى:
© .١

١٣٨
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مشاكلنا يمكن حلها – ولكن كيف؟
كيف يمكننا أن نحصل عىل حياة مسيحية سعيدة وقوية؟
كيف 
يمال الروح القدس حياتنا؟ كلمة الرس هي "يومياً".
)المصدر ،أنظر أعاله :الفصل (٣
 
الثاىى
الرىنامج
© .٢
المساىى 


العمىل /كيف يمكنك تطبيق االمر عملياً؟ )مفتاح التجربة
نقاط أساسية للتطبيق

العملية(.



حياىى؟
كيف
يمكنىى أن أُطبق عملياً وأن ©
أخترى حلول هلِلَف ىڡ 



باالمتالء من الروح القدس؟
كيف
اليقںى Ó
أصىل من أجل الحصول عىل 
يمكنىى أن 

)مصدر :الفصل .(٥
إختبارات شخصية

كبرىة:
Ó
االختبارات الشخصية ىڡ المواضيع التالية يمكن أن تكون ذات قيمة 
عن االنطباعات الشخصية 
الملهمة من قراءة الموارد.
فكار
واال
Ó
ُ
عن نتائج هذه الرسالة  ىڡ حياتنا.

الرىجمة للغتك المحلية
إن لــم يكــن الكتــاب قد تُرجم بعد إىل لغتــك المحلية ،ربما بإســتطاعتك – عن طريق
بالرىجمة .
الصالة وإرشــاد هلِلَف – أن تجد شــخصاً مســتعداً ومؤهال ً للقيام 
المرىجمون،
نافعںى جداً .حـ ـىى 
الذيــن تأثــروا شــخصياً بالرســالة ،يمكن أن يكونوا  
االن ،تمت معظم
الرىجمــات تطوعيـاً ،إذ كان 

للمرىجمـ  
كبرىاً  ىڡ ~نرس هذه الرســالة .ولكن  ىڡ
ـںى إهتمامـاً 
بعــض 
االحيــان ،تكــون 
الرىجمة مكلفة ،وهذا أمر مفهــوم ،خاصة وإن كان ذلك هو
مصــدر الدخل 
للمرىجــم .أولئك 
االســاىس 
المرىجمون كانــوا يتقاضون رواتب "أخوية".

ســوف نكــون  
ممتنںى إذا قمت بالتواصــل مع "هيلموت هاوبيل" شــخصياً بخصوص

الرىجمــة .فهــو لديــه بعض النصائح الهامة للمشــاركة ،حيث أنــه يرغب  ىڡ التأكد من
إصــدار الكتاب بنفس التنســيق  ىڡ كل لغــة يُ رىجم إليها.

أفكار ختامية

لنا  -من خالل الروح القدس  -قائداً عظيماً ىڡ كل مواقف الحياة ،وقوة بحسب 
غىى نعمته.


تتغرى صفاتنا ،ويمكن أن نُصبح أدوات ثمينة ىڡ عمل هلِلَف .خضوعنا اليومي
وهكذا يمكن أن 

كبرى ىڡ حياتنا.
والمعمودية بالروح القدس سوف يقودان إىل تحول 
١٣٩
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يريد الرب أن يعدنا للوقت 
االعظم  ىڡ تاريخ ~
البرسية .وهو يرغب  ىڡ أن نكون
ّ
ً
مستعدين شخصياً
االنجيل .يود
عمل
نهاء
ال
القدس
الروح
بقوة
ا
سوي
نعمل
وأن
لمجيئه،
Ó
Ó

أن يقودنا للنرصة خالل هذه االوقات العصيبة.

حقيقيںى من خالل الخضوع اليومي
اسمح للرب بأن يمنحك نهضة وإنتعاشة

والمعمودية اليومية من الروح القدس؟
أود أن أختم بآيات من الكتاب المقدس وصالة من أجل نهضة روحية:

الرِد ِية ف َِإنَّ ِ ىى أَ ْس َم ُع
"ف َِإذَا تَ َو َ
اض َع َش ْع ِ© ىى َ ...و َصل َّْوا َو َطل َُبوا َو ْج ِهيَ ،و َر َج ُعوا َع ْن ط ُُر ِق ِه ِم َّ

الس َم ِاء َوأَغ ِْف ُر َخ ِط َّي َت ُه ْم َوأُبْ ِر ُئ أَ ْر َض ُه ْم ٢) ".أخبار االيام .(١٤ :٧
ِم َن َّ
صالة :آبانا السماوي ،من فضلك امنحنا قلباً متواضعاً )ميخا  .(٨ :٦ضع ىڡ
قلوبنا رغبة قوية ىڡ الصالة وطلب وجهك .ساعدنا لىك نكون ر 
اغبںى ،ولىك نرجع
الردية .رجاءاً ،تمم فينا é
الرسوط الالزمة ،وكنتيجة لوعدك ،اسمح لنا
عن طرقنا ّ
واالرتداد .من فضلك،
بأن نسمع استجابتك .اغفر لنا ذنوبنا واشفينا من الفتور 
بااليمان عىل الروح القدس.
ساعدنا لىك نُخضع أنفسنا ليسوع يومياً ،ولىك نحصل 

أمںى
"يمكن للنهضة أن تتم ،فقط كإستجابة للصالة" ١٤٤".إن معمودية الروح القدس كما كانت
١٤٥

ىڡ يوم
الخمسںى سوف تقود لنهضة ديانة حقيقية وللقيام بأعمال كثرىة رائعة".

144
145
١٤٠
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اليوم ا


أكرى؟
 .١أي من الطرق الممكنة الموجودة ىڡ هذا القسم تالئمك بشكل ©



الىى أصبحت مهمة بالنسبة لك بعد قراءة هذا الكتيب؟
 .٢ما هي االمور 

 .٣ما الذي ترغب ىڡ تحقيقه بالتحديد خالل 
االسابيع القليلة المقبلة؟


وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.

لىك يستمر الرب  ىڡ أن يمالك من الروح القدس.
.١


المىص قدماً.
لىك ندرك كيف يمكننا
 .٢

لىك يقودنا الرب إىل أن نكون شهوداً له.
 .٣

١٤١
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اليوم الرابع
عرش

توصيات لدراسات إضافية

إقرىاح مهم :قم بقراءة هذا الكتيب ،إن أمكن ،كل يوم لمدة ستة أيام .أظهرت 

االبحاث

الدراسية أنه من الرصوري دراسة أو Óاالستماع للموضوعات الحيوية والمتعلقة بحياتنا من
عرس مرات قبل أن يفهمها الشخص بشكل جيد .جرب 
ست إىل ~
االمر .وسوف تُقنعك النتائج.



المشجعة :جربها عىل االقل
قام أحد
تىى تلك الكلمات ُ
المدرسںى بتجربة ذلك" :لقد استحوز 


تملكىى الكتاب،
وىڡ المرة الثالثة
مرة واحدة .وسوف تقتنع بالنتجية .أردت أن ©
أخترى ذلك ،

حياىى كلها .
وشعرت بمحبة عظيمة ُلمخلصنا ،كنت أشتاق إليها خالل 
وىڡ غضون شهرين،
  
االمر 
كأنىى أستطيع أن
قمت بقراءة الكتاب ست مرات ،وكانت النتيجة تستحق ذلك .كان



مىى ،وأن أنظر  ىڡ عيناه المملوءتان بالنقاء ،واللطف
أدرك شعوري عندما يقرىب يسوع 

ىس © .ىى.
والمحبة .ومنذ ذلك الوقت ،لم أرغب ىڡ أن أبتعد عن تلك السعادة ُبم ِ
خلصنا ".

الكثرى من الشهادات الممتنة والمشجعة عن حياة جديدة مع الروح القدس.
وصلتىى 

كانت جميعها من ُقراء ،كانوا قد قاموا بقراءة الكتاب ~
أكرى من مرة وعن كثب.

الدليل االرشادي 
لالربعون يوماً


يمكنك أن تجد مواد قيمة لتنظيم مبادرة 
االربعون يوماً للصالة ،يعقبها نهضة روحية

التاىل:
باستخدام مجموعة كتب االربعون يوماً من تأليف "دينيس سميث" من خالل الرابط 
االرشادي لالربعون يوماً.
 www.spiritbaptism.orgتحت عنوان الدليل Ó

إختبارات جديدة للحياة مع الروح القدس


ون ِ ىل
وح ا ْلق ُُد ُس َعل َْيك ُْمَ ،وتَكُونُ َ
"لك َّنك ُْم َس َت َنال َ
يقول مخلصنا يسوعِ :
الر ُ
ُون ق َُّو ًة َم َىى َح َّل ُّ
ُش ُهو ًدا) "...أعمال .(٨ :١
طلبة خاصة :إذا كانت لديك اختبارات عن الحياة مع الروح القدس  ىڡ حياتك الشخصية أو
التبشرى ،فسنكون  
لىك يشارك
أثناء

ممتنںى إذا أرسلت تقريراً ُمصغراً لـ "هيلموت هاوبيل" 

المرسىل( .من
صغرىة باللغة االلمانية عن العمل
اختباراتك ىڡ مجلة الكرازة )مجلة دورية 


اخرىنا إذا كنت ترغب  ىڡ وضع الحروف االوىل من اسمك فقط عىل التقرير ،أو أنه
فضلك ©
بإمكاننا وضع اسمك بالكامل واسم كنيستك .فضال ،تذكر أن إختبارك سوف يقوي 5
االخرين
ً
ُ

سرىهم مع الروح القدس أو أن يبدأوا رحلتهم مع الروح القدس.
ويشجعهم عىل النمو ىڡ 
للتواصل" :هيلموت هاوبيل" )العنوان :عىل الغالف الخارجي(
١٤٢
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اليوم ا

التوصية بإعادة قراءة الكتاب من ست إىل 
فعالة لبث
 .١إن
عرس مرات قد ُثبت أنها طريقة ّ
ّ

الحياة مع الروح القدس إىل قلبك .احتفظت إحدى االخوات بمفكرة دونت فيها ما حدث
لها خالل االسابيع الستة االوىل .لقد شعرت بسعادة غامرة ¸
حىى أنها كتبت خطاباً طويالً.
¸
المستقبىل؟
الىى وضعتها لمسار عملك

ما هي الخطط 
 .٢إن مفهوم االربعون يوماً هو المفهوم االفضل من الناحية الروحية والكرازية طوال الخمسون
¸
الىى قضيتها  ىڡ الخدمة .يمكنك قراءة المزيد عن ذلك  ىڡ مقدمة أي من كتب االربعون
عاماً 
التاىلwww. :
يوماً .لكل من يرغب ،يمكن تحميل الخطة الكاملة من خالل
الضغط عىل الرابط 


 
نجلرىية وااللمانية(.
tage-konzept.html-٤٠/missionbrief.de
)باللغتںى اال 

• يمكن القيام بدراسات االربعون يوماً إما بشكل فردي أو ىڡ مجموعات ثنائية ،وكذلك
من خالل التليفون أو من خالل تطبيق "سكايب" .خالل ذلك الوقت ،يمكنك عىل
سبيل المثال دراسة خطوات نحو نهضة شخصية ثالث مرات أو المتابعة مع الثبات
 ىڡ يسوع أو أن تستخدم أي من كتب االربعون أسبوعاً من تأليف "دينيس سميث".
صىل يومياً من أجل خمسة أشخاص مبتعدين عن
• يمكنك أيضاً خالل ذلك الوقت أن تُ 
الكنيسة وخلق وسائل للتواصل معهم.
• يمكن أن يتبع مبادرة االربعون يوماً "سبتا خاصاً للزائرين".
• بعد أسبوع ،يمكنك عمل دراسة للكتاب المقدس ،مجموعات  
مرىلية للدراسة ،ندوات
أو 
محارصات .هل ترغب  ىڡ أن تتعرف عىل هذا المفهوم بشكل أفضل؟
 .٣ما الذي يقوله اال×خرون عن الروح القدس؟ كم من المهم أن نطلب الروح القدس باستمرار؟

وقت الصالة الخاص بنا

• اتصل ~برسيكك  ىڡ الصالة وناقش معه الموضوع.
• قم بالصالة مع ~رسيكك.
لىك نستمر يوميا  ىڡ الصالة من أجل الروح القدس والحصول عليه.
.١


المستقبىل ىڡ حياتنا الروحية.
 .٢اشكر الرب من أجل ارشاده

المستقبىل.
لىك نتخذ القرارات الصحيحة لمسار أعمالنا
 .٣

١٤٣
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الجزء ٢
خطوات نحو نهضة روحية

الثبات  ىڡ يسوع

كيف نقوم بذلك؟

»اُث ُْب ُتوا ِ   َّىڡ َوأَنَا ِفيك ُْم» «.إن الثبات  ىڡ المسيح معناه أننا نستمد من روحه بصفة
دائمة ال توقف فيها ،فتكون حياتنا حياة التسليم لخدمته من غرى تحفظ«.
إلن ج .هوايت )مشتهى 
االجيال ،م.أ .ص (٦٦٥

كرسط لالÓستمتاع بخالصه .بل 
إن الثبات  ىڡ المسيح ليس مجرد عمال ً نقوم به ~
باالحرى ،هو رغبتنا  ىڡ أن يقوم
المسيح بكل ~ 
ىس من أجلنا ،وفينا ،ومن خاللنا .إنه عمل يقوم به من أجلنا – كنتيجة لقوة محبته المفدية .واجبنا
لىك يحقق ما قد وعد به) .آندرو موراي(.
فقط هو أن نطلب ذلك ،وأن نثق وأن ننتظره 
الفصل 
االول :أعظم عطية من يسوع


تتغرى صفاتنا؟
هل أنت عىل علم برسالة يسوع االقوى؟ ما هي وظائف الروح القدس؟ كيف يمكن أن 

الخمرى.
يسوع عن الروح القدس ىڡ مثل



الثاىى :خضوع يسوع
الفصل 

هل أفقد إر ¸
أنىى سوف أصبح 

أكرى قوة؟ ما الذي يمنعنا من الخضوع؟

ادىى الخاصة؟ أم 
التخىل عن إرادتنا الشخصية؟
هل الخضوع هلل معناه


يثبت فيك
الفصل الثالث :يسوع ُ

التأثرى الذي يصنعه وجود »يسوع ىڡ« عىل ¸
حياىى؟
ما هو 

ّ
االنجاز اال  Åكرى :أن نتشبع بملء هلِلَف.
تأثرى »يسوع فيك« .كيف نحصل عىل الخالص من سطوة الخطية؟

 
»جسديںى« مرة أخرى بسبب الخطية؟
هل نصبح

الفصل الرابع :الطاعة من خالل يسوع؟


كيف
يمكنىى أن أحيا سعيداً  ىڡ الطاعة؟ ما هي السعادة؟ كيف تعمل الطاعة من خالل »يسوع   ّىڡ«؟

دبر هلِلَف :التعاون  
واالنسان.
بںى هلِلَف 

إيمان جذاب من خالل يسوع
الفصل الخامسٌ :

 
كيف تتحقق الوحدة  
المؤمنںى؟
بںى
ما الذي يجعل إيماننا جذاباً لعائالتنا وللعالم من حولنا؟
¸
الىى تتم فينا وتجعلنا شهود؟ كيف تقود االنتعاشة الروحية إىل الخدمة المرسلية؟
ما هي

التغيرىات 
١٤٦
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أعمال أدبية  ىڡ هذا الموضوع
 ٤٠يوماً ]الجزء  [١صلوات وتأمالت لال ستعداد للمجئ 
الثاىى.

 ٤٠يوماً ]الجزء  [٢صلوات وتأمالت النعاش إختبارك مع هلِلَف.

 
خرىة.
 ٤٠يوماً ]الجزء  [٣مبادئ هلِلَف الصحية لشعبه ىڡ االيام اال 


خرىة  ىڡ االرض.
 ٤٠يوماً ]الجزء  [٤صلوات وتأمالت عن االحداث اال 
هرىالد للطباعة.٢٠١٣ – ٢٠٠٩ ،
»دينيس سميث« ،ريفيو أند 

شعىى – نداء الساعة الحادية عرس للصالة والنهضة الروحية» ،راندي ماكسويل«،
إذا صىل  Å
باسيفيك برس للطباعة.١٩٩٥ ،
فينىل« ،باسيفيك برس للطباعة.٢٠١٠ ،
انتعاشة روحية جديدة» ،مارك 
كيف تمت 
هرىالد للطباعة.١٩٩١ ،
ىل من الروح القدس وتدرك ذلك» ،جاري ف .ويليامز« ،ريفيو أند 
هرىالد للطباعة.٢٠٠٨ ،
الصالة الجذرية» ،دريك ج .موريس« ،ريفيو أند 

خطاب آندرو رقم :٥

االنتصار عىل التبغ والكحوليات

»هل تود أن تعرف ،بعون هلِلَف ،كيف يمكنك أن تتحرر من

االنسحاب؟«
التدخںى ،عىل الفور ،وبدون أعراض Ó

www.steps-to-personal-revival.info



اال  
خطاب آندرو هذا ليس متاحاً للطباعة.
نجلرىية،
للتحميل
المجاىى والمشاركة مع االصدقاء باللغة Ó


يوجد  ١٧خطاب آندرو باللغة االلمانية.
لماذا اسم »خطاب آندرو؟«
الكتاىى ]أندراوس باللغة العربية[ باقتياد أخاه سمعان إىل يسوع .وهذا هو الهدف من
قام آندرو © 

اال  
نجلرىية ،رجاء التواصل
كان
خطابات آندرو .إن
أحد يرغب ىڡ ترجمتهم من اللغة االلمانية إىل اللغة Ó
ٌ
اال  

نجلرىية ىڡ صورة رقمية أو مطبوعة.
لىك يكونوا
هاوبيل«.
»هيلموت
مع
متاحںى باللغة Ó

١٤٧
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النارس:
النسخة االصلية:

“„Schritte zur persönlichen Erweckung
TOP Life Wegweiser-Verlag GmbH, Wien
Austrian Publishing House
Verlagsarchivnummer: 040 415
ISBN: 978-3-903002-14-2

النسخة اال  
نجلرىية – طبعت  ىڡ:



الفلبںى ،زامبيا،
تم طباعة  ٣٢نسخة من عام  ٥١٠٢وحىى أكتوبر  ٩١٠٢ىڡ ألمانيا ،كوريا الجنوبية ،الواليات المتحدة االمريكية ،

أسرىاليا ،الهند وبريطانيا العظمى.
رؤية :سيمون إتز ôنرىجر www.design.de
إنتاج :كونراد للطباعة وميدين www.konrad-medien.de
المرسوع :كريستيان 
مدير 
سرىويك
الرىجمة من اللغة 

االلمانية إلى اللغة اال  
هوىل تاريتا
ية:
نجلرى

لطلب نسخ باللغات 
االجنبية:

© Helmut Haubeil, Rosenheimerstraße 49
D-83043 Bad Aibling / Oberbayern – Germany
Email: helmut@haubeil.net
Phone: +49 (0)8061 4900 712
Languages: German and English

أرعــى حاليــا كنيسـ  
االســتماع للقــس
ـتںى ىڡ كاليفورنيــا .تعرفــت عــىل كتاباتــك للمــرة االوىل أثنــاء 

"دوايــت نيلســون" ]أنظــر أدنــاه[  ىڡ برنامجــه االســبوعي .وعــىل الفــور آثــرت رســالتك عــىل روحــي



ـىى
ـىى أعــرىف أنـ 
بشــكل كبـ ـرى .ســمعت عــن بعــض الكتابــات عــن الــروح القــدس مــن قبــل ،ولكنـ 
ـاىل للوصــول إىل
لــم أهتــم بهــا أبــداً .أنــا أؤمــن بشــده أنــه لسـ ٍ
ـبب مــا قــد اختــار هلِلَف الوقــت الحـ 


ـىى وجــدت ذلــك ىڡ مجهوداتــك.
المزيــد مــن النــاس بالــروح القــدس .وأنــا ســعيد جــداً أنـ 

يمكنــىى أن أشــهد بــه لــك  :ىڡ الفصــل االول ¿
مبــارسة ،تقابلنــا بطريقــة بســيطة
أمــر
هنــاك ٌ

جــداً مــع حقائــق قويــة ،تدعــو عقولنــا إىل التوقــف وإعــادة التفكـ ـرى .كمــا أن الق ـراءة المتكــررة
ـاىس عــن الكتــاب مــع Î

¿
¿
االخريــن ،ي صبــح موضــوع الــروح
ّ
ـىى ووعظــي ونقـ 
فعالــة للغايــة .ىڡ حديـ 
القــدس جذابــا أكـ ¿ـرى وأكـ ¿ـرى .كمــا لــو كنــا نســتمع إليــه للمــرة االوىل .يمكنـ 
ـىى
ـىس.
ـ
بنف
ـك
ـ
ذل
أرى
أن


االنتقــال مــن الفصــل االول قبــل أن أعــظ ثــالث مـرات عــن محتــواه .ال أعــرف كيــف
لــم أســتطع 


ـىى لــم أســتطع التوقــف عــن ق ـراءة الكتــاب ،وقــد
يمكنـ 
ـىى أن أصــف ذلــك بشــكل أفضــل ،ولكنـ 




ـىى نمـ ًـوا
ـىس .لقــد قمــت بنـ ¿ـرس الكلمــة ،
ـاىص شــهدت منطقـ 
وىڡ العــام المـ 
ظهــرت النتائــج ىڡ كنائـ 
كبـ ـرىا .الفضــل ىڡ ذلــك كلــه يعــود إىل هلِلَف وإىل الطريقــة الـ 
ـىى قـ ّـوى بهــا الــروح القــدس أعضاءنــا.

ً

ونتطلــع إىل المزيــد ىڡ العــام الجديــد .د.ر .ينايــر )كانــون الثـ 
ـاىى( مقتطفــات.




الرىجمات:

نجلرىية ،الفرنسية ،االلمانية )النسخة االصلية(
اللغات االوروبية :البلغارية ،الكرواتية ،التشيكية ،الدانماركية ،الهولندية ،
اال 
االيطالية ،الالتفية ،
الرىتغال ،الرومانية،
 ،الغرينالندية ،المجرية ،
الرىتغالية – ô
الرىازيلô ،
الرىتغالية – ô
الرىويجية ،البولنديةô ،
السيبرىية ،السلوفانية،االسبانية ،السويدية ،واالوكرانية.
الروسية،

االندونيسية ،اللغة الصينية المبسطة والتقليدية ،الهندية :هندي ،أوديا  ،
مرىو ،تيلوجو .اليابانية،
اللغات االسيوية :البهاسا – 
الكورية ،المنغولية ،التاجالوج – الفليبينية ،التاي تايالندا ،االوردو – باكستان ،والفيتنامية.
جاري التحضرى للغاتÎ :
االرامية – أرمينيا ،البهاسا –  
مالرىيا ،البنغالية/البنغال – البنغالديش ،البورميس – ميانمار ،الفارسية

)إيران( ،السنغالية – رسيالنكا ،التونجان – جزيرة تونجا بالمحيط الهادي.
اللغات االفريقية :االمهارية – إثيوبيا ،كرىوندية – برىوندي ،كينيارواندا – رواندا ،السواحيىل – كينيا  ،
الترىانية ،الزولو – جنوب

أفريقيا.
 
وىى:
الموقع االلكرى 

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


"غرى  ىى من الداخل .أريد أن أقوم  
بالىس ذاته
الكتاب
الصغرى ]خطوات نحو نهضة شخصية[ قد ّ

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

www.steps-to-personal-revival.info and www.schritte-zur-persönlichen-erweckung.info

يوجد االن ،وسيكون هناك المزيد من 
الرىجمات متاحة بالمجان للقراءة ،والطباعة ،والمشاركة مع

طور هلِلَف الكتب( ،إختبارات
)كيف
التطور
شارك،
؟
التحفرى
زيد
ت
االصدقاء .وتضم القائمة :القائد ،كيف

ّ
¿
االتصال .كما يوجد كتاب م ك م ل" :الثبات  ىڡ يسوع".
)أكرى من  ٠٠١إختبار(  ،
معلومات للطلب:
للتفاصيل ،انظر ص٢ .
كل النصوص الكتابية مقتبسة من الكتاب المقدس ،نسخة الفاندايك.
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ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ

ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﻮﺗﺎﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺘﺎﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﻘﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﺟﺬﺍﺑﺔ ﻭﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﻼﺹ.

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺑﻘﻮﺓ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻓﺘﻘﺎﺭﻧﺎ ﻟﻪ.

ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺻﻠﻮﺍﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﻋﻮﺩ ﻟﻬﺎ ﺗﺄ ﺛﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً.ﻭﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺼﺒﺢ
ﺻﻠﻮﺗﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎﺩﺓ ،ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﻭﺑﻌﻤﻖٍ ﺃﻛﺒﺮ .ﻭﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﻛﻬﺬﻩ،
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﻠﻨﺎ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ.

ﺳﻌﺎﺩﺗﻬﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﺷﻬﻮﺩﺍً ﻭﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ.

ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ .ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻚ ﻣﻦ

ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ

وا

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻳﺴﻮﻉ :ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ.

وا

ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻭﻣﺮﺿﻴﺔ ،ﺣﻴﺎﺓ ﺇﻳﻤﺎﻥ
ﻣﻤﻠﻮءﺓ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ؟
ـﺐ ﺟﺪﺍً ﻟﻚ .ﻟﻘﺪ ﺷــﺎﺭﻙ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺟﺎﺑﺘﻚ ﻫﻲ ﻧﻌﻢ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳـ ٌ
ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻦ  ٥٠٠ﺷــﺨﺺ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻣﻌــﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺧﺘﺒﺮﻭﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻭﻟﺬﻟــﻚ ،ﺗﻤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺴــﺨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤــﺔ .ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ
ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ:

ﻫﺎﻟﻤﻮﺕ ﻫﺎﻭﺑﻴﻞ

وا

ﺭﻗﻢ

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﻧﻬﻀﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻀﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ

ا

ي

الر ال

ر

ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺇﻟﻬﻨﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻚ .ﻳﺘﻮﻕ ﻳﺴﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ

ﻣﻌﻚ .ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻚ .ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻗﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ .ﻗﻢ ﺑﻘﺮﺍءﺓ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺘﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ) ١٤ x ٣ﻳﻮﻣﺎً( ﻭﺳﺘﻨﺒﻬﺮ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ.
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ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﻫﺎﻟﻤﻮﺕ ﻫﺎﻭﺑﻴﻞ
ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﭼﻮﻧﻲ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ
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