
  
  تكون نفسكل حراً 

  للكاتب الري تشیكوریف  

  
  2010أكتوبر  2.4طبعة ال

 7-1-9823060-0-978 رقم االیداع الدولي

  
ُشر  ً "ن   للكتاب المقدسمنھج تلمذة المدرسة الدولیة وھو ، "نفسك تكونلحرا

  جورجیامارییتا، 
bible.org-www.isob bible.org-info@isob 

 

  
  تشیكوریفالري  - للكاتب  2008 ©النشر و حقوق الطبع

  المدرسة الدولیة للكتاب المقدس، نشرتھا 
  الوالیات المتحدة األمریكیةمارییتا، جورجیا، 

كارین فینسنتو مایكل –المحررین  –المساھمین   

  
  .ھذا الكتاب ھو ملكیة خاصة بالمؤلف. النشر محفوظة جمیع حقوق

  عدیلھ، أو نقلھ ككل أو كأجزاءیُعاد نسخھ، أو ت ال یمكن أن
  غیر مصرح بھا أي محاولة. بدون موافقة كتابیة صریحة من الكاتب

  نقل، أو طبع للكتاب، أو ألي مواد واردة في ھذا الكتاب، لنسخ، تعدیل،
ً باتاً  ةممنوع   اذن النسخ، التعدیل، النقل، طبع أو اعادة طبع. منعا

  ھذا الكتاب، أو أي مواد واردة في ھذا الكتاب، یمكن طلبھ من عنوان
  أي اشارة للمواد، األفكار، أو االقتباسات. البرید االلكتروني المذكور اعاله

  مباشرة المأخوذة من ھذا الكتاب یجب أن تقتبس بشكل یتناسبال
  .مع ھذه الطبعة المنشورة

  
  .ما لم یذكر عكس ذلك NKJVالنصوص الكتابیة المذكورة مأخوذة من ترجمة الكتاب جمیع 

وھي نسخة مستخدمة ، 1982، 1980، 1979 )توماس نیلسون(محفوظة للناشر  النشرالطبع وحقوق 
  .بتصریح معتمد

   
 

 

 



 الفھرس
 

    المقدمة

  رؤیة للشفاء الداخلي – 1الفصل 

  لماذا یحررك هللا من القیود؟ – 2الفصل 

.قوة الرؤیة – 3الفصل   

.جروح من األخرین – 4الفصل   

.اللعنات المتوارثة جروح من – 5الفصل   

  .جروح من خطایانا – 6الفصل 

.العھودو اإلدانة – 7الفصل   

  . الروابط النفسیة – 8الفصل 

.الحزن – 9الفصل   

. الغفران – 10الفصل   

  .القشور والندوب – 11الفصل 

.الذنبو العار – 12الفصل   

  .الحرب من أجل حیاتك الفكریة – 13الفصل 

  .أن تحیا حقیقة ھویتك – 14الفصل 

.الحرب الروحیة – 15الفصل   

  .حجرك قد دُحرج – 16الفصل 

  .مھارات تنمیة العالقة –الملحق أ 

.حظات ختامیةمال  

 



 

 تقدیم
وأعوض لكم عن السنین التي أكلھا الجراد، الغوغاء والطیار والقمص، " یقول  26، 25: 2یوئیل  

فتأكلون أكال وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلھكم الذي صنع . جیشي العظیم الذي أرسلتھ علیكم
  ".معكم عجبا، وال یخزى شعبي إلى األبد

كبت حیاتك أن السنوات الماضیة من قد تجد   ُ بتلعة من خطایاك أو من الخطیة التي ارت مھدورة ومُ
مع ذلك، كما من خالل اإلنسالخ، تصبح الدودة فراشة، كذلك یعطیك هللا . في حقك من قبل األخرین

  . یحدث في حیاتك) میتا مورفوو بالیونانیة(تحول فائق للطبیعة، تحول 
فا ال یعد بمجرد مستقبل . م یوئیل النبي، أنھ سیعوض عن ما ضاع وإبتلعیقول الرب على ف 

ً باستخدام خراب ماضیك ب   . ى ربحطریقة مذھلة تحول خسائر الماضي إلأفضل؛ لكنھ یعد فعلیا
. سنینك المتآكلة الضائعة تحزن وتكتئب علىوبالتالي أنت لن . الفراشة ال تتذكر حتى كونھا دودة 

ً بطرق مذھلةسیجعل هللا مست تبدأ الدودة حیاتھا كآكل، لكنھا تصبح فراشة مفیدة . قبلك مثمرا
  .ومثمرة، كحشرة لھا ھدف منتِج

كان . 1979بیسوع في  قلیل من لقاؤه الري زوجي، بعد تكلم هللا بھذه اآلیة لكاتب ھذا الكتاب، لقد 
ً، 30واآلن، بعد . سنینھ الماضیة الضائعة ینوح علىالري  یمكنھ أن یشھد للحق وتحقیق  سنة تقریبا

  .ھذا الوعد
ً إلى جنب مع حقائق قویة لشفاء جروحك الداخلیة الغیر   یقدم ھذا الكتاب بعض األدوات العملیة جنبا

ً . في حقك األخرین خطایامرئیة التي قد تكون أتت علیك بسبب خطیتك   اشفاء هللا سیجعل منك إنسان
ً على  احرً  األمامي غالف الالتي على  ا ھو معبر عنھ في صورة الفراشةكم واإلثمار" الطیران"قادرا

  .كتابلل
  
  

  كارول تشیكوریف
   2009ینایر 

  
  

 

  
  
  
 
  
  
  
  



  
  تعلیق

  
ً "عنوان   في صندوق  سوبحمو في داخلك مجروح" أنت"ـمناسب للكتاب ألن ال" تكون نفسكلحرا

، مصرمن سرائیلیون اإل خرج .لمستقبلفي البناء من أجل ا والبدء األن یمكنك تفكیك ماضیك. الذنب
 الزالتفي كیفیة التخلص من مصر التي  الحقیقیة كانتالمشكلة ف. ولكن لم تخرج مصر من قلوبھم

رین الذین الزالوا یترنحون خآللو استخدمھ لنفسكو إمسك بھ. الشفاء الداخليدورھنا یأتي و .داخلھم
  . المعطاة من هللالصحة و ختار الحریةإ. المآلفي ا

  
  جون براون أوكي، 

  الرئیس الدكتور،
  ،Jos الالھوت كلیة LAWNAلكنیسة الرسولیة ل

PL930001نیجیریا ،  
  

  
  شكر خاص

  
وجود تعریف أفضل  عدمبسبب  في التحریركارین فینسینت كمساھمین و مایكل ذكرنا أسماء 

 "المحررین المساعدین" لقب یكفيمع ذلك، أشعر بأن أھمیة مساھمتھم ال . لدورھم في ھذا الكتاب
  .للتعبیر عنھا

لسنوات الست خالل اف. شدید األھمیة المبدئيتنقیح بعض من ال بعملكارین فینسینت  قامتلقد  
ً من مایكل علمني )2003منذ (الماضیة   الشخصیةكثیرعن الشفاء الداخلي من خبراتھم الكارین و كال

ً في و لقد عملنا. في التحریرمساعدین  مجرد أكثر من مأشعر بأنھ لذاتدریباتھم و كثیر من الخدمنا معا
ُدعى  18سجلنا و المناسبات، ُحطمي القیود)  ISOB(سلسلة فیدیو ت   .م

 ھذا الكتاب، أعطیتھم الحریة الكاملة أن یضیفوا شھاداتھمبتحریركارین و مایكل وكذلك أثناء قیام 
  .الكتاب اجزاء متعددة من ھذالقد أضافوا الكثیر من أفكارھم في و. الشخصیةختباراتھم او
  

  .كارینو الشكر لمایكل جزیل كذلك نقدموالمجد لیسوع،  كل نعطي
  . كلمة شكر لتریسي دیاز ألجل الغالف الفني الجمیل 
  

  الري تشیكوریف
 

 

 

 

 

 



 

 

 ً   تكون نفسكلحرا
  مقدمة

  
ثقیل بحمل قضبان السجن؟ ھل شعرت  تتمكن من رؤیة بدون أنسجین  شعرت من قبل بأنكھل  

ً كما لو كنت ضحیة للغضب أو  صارعت مع؟ ھل جاثم على صدرك االحباط؟ ھل شعرت قبال
أنت نفسك منھا، لكنك ال تخجل ؟ ھل تجد نفسك تتصرف بطرق ماتوقفھ أنحتى  تستطیعال و الخوف،

أو مع مجموعة من األصدقاء أو المعارف ،  عندما تتقابلتستطیع حتى أن تجد القوة لتغییرھا؟ ھل 
ُجیب  ؟كیف حالك ؛كنیسألوو الكنیسة، إن كانوا من حتى أنت تعلم أنك ال تقول و ."انا بخیر"ت

دمنً  .ال یریدون معرفة الحقیقة األحیانمعظم في ھم فالحقیقة؟  ُ مخدرات، لل اھل تجد نفسك م
" البرامج"دمان؟ ھل تعبت من ، أو أي نوع أخر من اإلبإفراط باحیة، األكلإلمواقع االكحولیات، ال

  ؟ال تحررك اھالتي تعد بالكثیر لكن
ً  أطلقناقد و، من كل ھذه األموراالثنین التحریر  ومساعدو لقد عانیت  سنسیر معك عبر و !أحرارا

خالل  وإنھ من ا مثلما حدث معنابیفضي الطریق بك لاللتقاء  ونصلي أن. الطریق الذي مررنا بھ
ا  ستصبح أنت ھانفستطبیق المبادئ الكتابیة  ًاأیضً اح إنسان ً   .ر

  !یوجد رجاء 
ً ول غیرتتل قوةال كالعالم لیعطی إلى ھذانسان كایسوع، خالق الكون، جاء إن   قد تم التنبؤ . تكون حرا

ً لبدء خدمتھ و. مئات السنینب قبل مولده 61شعیاء االصحاح إفي  رسالتھ بمحتوى عندما كان مستعدا
  .شعیاءإقتبس جزء من ھذا النص من إرضیة األ

، ألن الرب مسحني ألبشر المساكین، أرسلني ألعصب منكسري القلب، روح "  َّ السید الرب على
. بیوم انتقام اللھناو ألنادي بسنة مقبولة للرب،. للمأسورین باألطالقو ألنادي للمسبیین بالعتق،

ً . ألعزي كل النائحین ً عن الرماد، ودھن فرح عوضا ً عوضا ألجعل لنائحي صھیون، ألعطیھم جماال
ً عن الروح الیائسة، فیدعون أشجار البر، غرس الرب للتمجیدعن   ،النوح، ورداء تسبیح عوضا

دون الو ." مدن الخربة، موحشات دور فدوریبنون الخرب القدیمة، یقیمون الموحشات األول، ویُجدِّ
  ).4 -1: 61شعیاء إ(
ً فیھولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان . فدفع الیھ سفر اشعیاء النبي"  ، «: مكتوبا َّ روح الرب على

 ألنھ مسحني ألبشر المساكین، أرسلني ألشفي المنكسري القلوب، ألنادي للمأسورین باالطالق
سلمھ و ثم طوى السفر. »أكرز بسنة الرب المقبولةو أرسل المنسحقین في الحریة،و للعمي بالبصر،و

انھ الیوم «: فابتدأ یقول لھم. صة الیھوجمیع الذین في المجمع كانت عیونھم شاخ. الى الخادم، وجلس
  ).21 - 17: 4لوقا . (»قد تم ھذا المكتوب في مسامعكم

 : كالً من الحظ أنھ ذكر مساعدة 
  المساكین

  منكسري القلوب
  المأسورین

  المسبیین
كر في الویین األصحاح  ُ  التي فیھاھي كانت السنة و .25سنة الرب المقبولة ھي سنة الیوبیل كما ذ

ُلغى   .االمدیونین الفقراء أحرارً یخرج و كل الدیون ت



ا وھذا یشمل العمى الروحي. بالبصر العمیان وعد   .أیضً
في ینوح  معظمنا. خسارةال حزن بسببالناتج عن اللم النفسي النوح ھو األ. نھ یعزي النائحینإقال  

ً لفقدان األحالم ربماو .ھا من قبلأو ألننا لم نجد "حقیقة نفوسنا" نا ألننا فقدناداخل مال، آلاو ننوح أیضا
  .أحباؤناأو ربما حتى لخسارة 

  .لتنفیذ ھذا الوعد القدرةھو لدیھ و وعد یسوع بھذا،لقد  
ً؟ ربما أنت مسیحيإ ما ھي المشكلة أنك بأو تشعر  تسیطر على حیاتكتصارع مع مشكلة لكنك و ذا

ُخلصً كیسوع  قبلتربما تكون قد . مقید ً لحیاتك ا لكم یوجد فارق كبیر بین أن یكون . لكن لیس سیدا
ُخلصك   .سیدكأن یكون و م

ُخلص لديّ  یكون أن  مركزة حول مت حیاةھذه و وبمصلحتي "بيّ " بكاملھ یتعلق إھتماميیعني أن  م
على  اأن نجعلھ سیدً  -ایشملنا جمیعً  وھو األمر الذي -صارع مع الخطیةعلینا نحن من نإذن . الذات
ُسلم حیاتنا . حیاتنا من وقتٍ  سقطنا إنحتى ف، فیھا  التحكم القدرة على لیسوع معطین بالحقیقةعندما ن

. لكننا سنسقط مباشرة بین ذراعي محبة یسوعو، ىألخر فأننا لن نصیر سجناء للخطیة مرة أخر
  . التقدماالستمرار في و في موقع یسمح لنا بالنھوض آلنا نحنف
ً، و ربما تكون تابع لیسوع  مسیحي مؤمن منذ سنوات عدیدة، ومع ذلك تجد نفسك الزلت مقیدا
ً و ً إ. سجینا ُریك كیف . ا ھذا الكتاب ھو من اجلك أنتذ د الذي ووعالممیراث ال بإرادتك تمتلكنأمل أن ن

  .مات یسوع لیعطیھ لك
لبإنك تؤمن إسوع یل لفقط ق. نتغییراآلإجراء یمكنك   ثم . قام من األموات كثمن لحریتكو نھ صُ
ً على ذلك تجعلھ ربً بخبره ا من بین یدیك  عجلة القیادةتنتزع أنك و .على حیاتك ا، أو سیدً اأنك بناءا

 القیودالنتیجة لن تكون نوع من أنواع و. تتبعھو ،"تموت"وصلیبك، حمل تثم استعد ل. لھ اوتعطیھ
 طلبك. في النھایة سیصبح ھو الكل في الكل بالنسبة لكو. حبھو سیأسرك مجدهو ، لكنك ستراهالدینیة

وسیصبح ھو كل . إلى طلب لشخصھ ألجل ذاتھ ،ىلالمتیازات األخرو لخالصھ طلبلھ سیتغیر من 
  .وجھھ طلبفي  بقربھ ولدیك رغبة قویة للبقاء شھوتك في الحیاة، ستجد أنك تتوق بإستمرار

  
   .حسب النفقةإ
ً ال یجلس أوالً  ومن منكم وھو یرید أن یبني"  لئال  --یحسب النفقة، ھل عنده ما یلزم لكمالھ؟ و برجا

ھذا االنسان ابتدأ یبني : یضع األساس والیقدر أن یكمل، فیبتدئ جمیع الناظرین یھزأون بھ، قائلین
ً ویتشاورو .ولم یقدر أن یكمل ھل : أي ملك ان ذھب لمقاتلة ملك أخر في حرب، ال یجلس أوال
ً، یرسل سفارة  یستطیع أن یالقي ً؟ واال فما دام ذلك بعیدا بعشرة االف الذي یأتي علیھ بعشرین ألفا

ً . ویسأل ما ھو للصلح ." فكذلك كل واحد منكم ال یترك جمیع أموالھ، ال یقدر أن یكون لي تلمیذا
  ).33 - 28: 14لوقا(
ً  ألن ذلكأمور قدیمة و كشف جروحبللروح القدس  تسمح ماعندتدفعھ ثمن  ھناك  . جدًا یكون مؤلما
علینا أن . الحریةو الغفران،و الخداع الذي یحجب الحق، الحق الذي یجلب التوبة، نتخطى علینا یجبف

قلیلون . أن یمسك بزمام األمورالسماح للروح القدس و حیاتنا زمام في التحكم التخلي عننحسب نفقة 
 ً   ھل أنت مستعد؟فھم على استعداد لحساب ھذه النفقة، من جدا

  
  .المشكلة ھي مع الجروح الداخلیة التي تعجز عن رؤیتھا

، ال یدرك معظم الناس ذلكو. نفوسھمالبشر عُرضة للجرح بطرق غیر مرئیة، في الداخل، في  إن 
ھذه  لیشفيیدركوا أن یسوع أتى  كما أنھم المن المسیحیین المؤمنیین ال یدركون ذلك، بما فیھم العدید 

ا. صحیحةمعافة،  نفوسھمجعل یلو الجروح  الجریحة النفوسالناس أصحاب یحاول ذلك  عن عوضً
ً من الذھاب " ةاألدوی"جروحھم بكل أنواع " مداواة" بعض . لى الواحد الذي یشفيإالغیر فعالة بدال



 یغرقو. نشغالاإلو دینیة، أ تبني مواقف، الجنسدمان إھذه األدویة ھي المخدرات، الكحولیات، من 
. حیاتھم بالممتلكات الدنیویة كوسیلة لمداواة جروحھم اأو یمالؤ أشغالھمفي  نبجنوأنفسھم  آخرون
ٍ ما في  نجحوا لدرجة أنھماالنكار، عبردفن جروحھم قمع و محاولةخرون ببساطة آواصل  الى حد

یعرفون أن ھناك فھم الثقل، و بالضغطفي داخلھم یشعرون  ھملكن. طبیعیة في ظاھرھاحیاة  عیش
  . رجاء حیاة خاویة بالیحیون و االحباط، الغضب، ویعانون من، في حیاتھم كبیر ما خطأ

ً  ھم أخرون یحیون في عالم الخیال حیث یكونونو   ً الفائزین ألن الواقع یؤلم كثیرا لذا ھم . دائما
یمكنني أن أشھد أن تلك كانت . أي أمر مثمر عاجزین عن فعلیعیشون في الخیال مما یبقیھم مقیدین 

ً  اإلنسانالخیال في ذھن إن . 1979عام ل أن ینقذني یسوع في حالتي قب ھو و. ھو امر خطیر جدا
  . كوسیلة للھروبكثیرین  ناسألحقیقیة إغراء

  . الحقیقي في الحیاة وقصد وجودنا ھدفنا عنتعیقنا فقط  المحاوالت كل تلك
القادة لتكوین مجموعات صغیرة و عداد الرعاةإ التي تھدف إلىالعدید من حلقات الفیدیو  سجلنالقد  

لى إمن ذلك، لیس كل من ھو في حاجة  بالرغم. هللا ھافي عملیة الشفاء الداخلي كما قصد والخوض
 ألفرادلھذا الكتاب حتى نعطي إعداد لذلك أردنا . لى تلك الحلقاتإالشفاء الداخلي سیتوصل 

ختبار الحیاة األفضل كما وصفھا إو من جروح الماضي للتحررالمجموعات الصغیرة فرصة و
  . یسوع

  
  من أین تأتي الجروح؟

  :مصادر رئیسیة ةمن ثالثوتقمعك  الجروح الداخلیة التي تقیدكتأتي  
 ".مرتكبة في حقكخطایا "في ھذا الكتاب سنسمیھا . األخرین قبل وقعت علینا منجروح  .1
 .خطایاالمليء بالحیاتنا تلك الجروح التي تأتي من أسلوب وھي  .ذاتیةجروح  .2
 .تلك الجروح بسبب خطایا أسالفنا. متوارثةلعنات  .3
  

. لھ عالقة بنوع من الخطایا ھامذكورة أعاله، كل واحد منالالثالثة أنواع الجروح  منفي كل الحظ إن 
ویربطونھا  الدینيكنوع من أنواع المرض  نھافھم یرو". خطیة"استخدام كلمة التحبذ الغالبیة 

  . باإلدانة
الخطیة  إستئصالیمكنك مقارنة و. الخطیة ھو عمل یسوع وإستئصال الخطیة،المشكلة ھي لكن 

 بالتوبة بإسمالخطیة  إستئصال وتعرف عملیة .السرطان من خالل عملیة جراحیة بإستئصال
  .الغفرانو
  
  .الخطیة إنتصر علىیسوع  !نتظرإ
بالتالي و. الحصول على عالقة شخصیة حمیمة معھو عادة االتصال مع هللایظھر الغفران كوسیلة إل 

  . هللا من أجلنا ما اعده كل تعافى ونرثنلنا لكي  الغفران ھو بوابة العبور
لتفتح عیونھم كي یرجعوا من "... یقول، و قیمة الغفران،على نظرة  نلقي،18: 26أعمال یجعلنا  

، ومن سلطان الشیطان الى هللا، حتى ینالوا ٍ ً مع  ظلماتٍ الى نور باالیمان بي غفران الخطایا ونصیبا
  ."المقدسین

  .بتحریرھم من الخطیة، وھو ما یدعى غفران مرتبطةیسوع الطالق الناس احرار  إرسالیة 
  ).34: 8یوحنا ." (ان كل من یعمل الخطیة ھو عبد للخطیة: الحق الحق أقول لكم: أجابھم یسوع" 
ً وتدعو اسمھ یسوع، ألنھ یخلص "    ).21: 1متى." (شعبھ من خطایاھمفستلد ابنا
الذي أحبنا، وقد : ومن یسوع المسیح الشاھد األمین، البكر من األموات، ورئیس ملوك األرض"... 

  ).5: 1رؤیا" (غسلنا من خطایانا بدمھ



ھذا الكتاب یعطیك قد . یھالتفكیر ف مجرد فران، أو قد التحب حتىقد تظن أنك تعرف كل شئ عن الغ  
 الجذور إستئصالیتمكن من  وذلك حتىتغفر ل بمساعدتكمحییة للسماح لیسوع و حدیثةطریقة جدیدة، 

  .الغفران على، ابقى ذھنك مفتوح لنظرة مختلفة واآلن. للخطیة السرطانیة
الفوق الطبیعیة لشفاء األنواع الثالثة للجروح المذكورة وقواه  في ھذا الكتاب تسدیدات هللاسنناقش 

  .أعاله
  

  : سنركز في الكتاب على األمور األساسیة التالیة للشفاء
  عمل یسوع على الصلیب

  یسوعربوبیة المطلقة 
  الغفران
  حیاتك الفكریةتغییر 

  للسماع من هللالالزمة  العالقاتیة مھاراتال
  معمودیة الروح القدس

  
  .عمل یسوع على الصلیب

: 53شعیاءإ" (سالمنا علیھ، وبحبره شفینایب تأد. وھو مجروح ألجل معاصینا، مسحوق ألجل أثامنا"
5 .(  

ً احتمل و ھو أخذ ً تصیر ضدك حتى  إرتكبتالجروح التي فعلیا   .حرا
ً یعني أن تكون منتھك، أن تكون ملوثال تعني " مجروح"إن كلمة   فقط أن تكون مثقوب، لكن أیضا

ً و دنس، وملطخ، أن عرض الیذاء جنسي، موھي أن تكون مُ . كلمة عھارة تنضم الى التعریف أیضا
  .عكس أن تكون مقدس وھي مشاعتصبح 

ا، مكسور، أن تكون مطحونمسحوق تعني أن تكون   ً ًا ،منسحق تتعرض  أو تسمح للنفس أن مھان
  .للضرب المبرح

  
  .ما یمكنك توقعھ وإلیك

  ! العالقة ھي كل ما یھم
ألني ال اریدك أن  ىخرأثالث مرات  كرر ھذا القول "العالقة ھي كل ما یھم . "ل معيق واآلن 

. يللشفاء النفس "كنفس -خدمإ "أداةھذا الكتاب لیس إن  .ھي كل ما یھم العالقة مع یسوع. تنساه
  .بنفسك نفسك- أخدمال یتعلق بالشفاء الحقیقي ف

في نصوص أخرى في العھد الجدید تقول و. أننا یجب أن نثبت فیھ 15قال یسوع في یوحنا االصحاح 
ً  ھذا اإلتحاد تطوری ھو، معك إتحاد أن یكون فيیشتاق فا . نھ یثبت فیناإ ركزت على كلما تدریجیا

لداخلي االشفاء ولكن . جلناأل یقوم بھأن من هللا  نطلب االشفاء الداخلي لیس عالجً إن . ھعالقتك مع
 ً   .نتیجة لثباتنا فیھ وھو فینایأتي طبیعیا

  .للعالقات كبیرةقیمة معظم الناس ال یعطون 
ً و. في العالقات أفضل بكثیر من الرجالالنساء   الثقافات و فریقیااألو ،اآلسیویة الشعوبما تكون غالبا

لكن حتى في تلك الثقافات و. العقلیة الغربیة ذو الشعوبأفضل في العالقات من  الشرقیة األخرى
ً ما یعامل الرجال زوجاتھم كمجرد ممتلكات ً بالعالقات، عادة ثتلقد . األكثر ارتباطا ّ الخطیة  لو

ھ ضروري ألنھو أمر وجود عالقة شخصیة مع هللا إن . قیم العالقات في جمیع الثقافاتو مھارات
  .عالقات أفضل مع األخرینعنھ في عالقتنا معھ سوف یحررنا، مما ینتج  نمونا بقدر

  



  .ما یھم كل شيء ھي قال یسوع أن العالقة
ً، تركو، 15في یوحنا االصحاح ف  في  لیحفظوه موضوع أساسيتالمیذه  مع قبل صلبھ مباشرة

ثم . أن یثمرواب إالنھم یمكنھم فعل ذلك وإ. تمجید هللا أبوه ھوفي الحیاة ما  ھمأن إقال لھم . أذھانھم
ذلك معناه و. الكرمةبالغصن إتصال من خالل االتصال بھ كإال یمكنھم أن یأتوا بثمر لن أخبرھم أنھم 
  . ةحمیمو وثیقة عالقةالتواصل في 

َّ ال یأتي بثمر ینزعھ وكل ما یأتي بثمر ینقیھ لیأتي . أبي الكرامو أنا الكرمة الحقیقیة" كل غصن في
َّ وأنا فیكم. أنتم االن أنقیاء لسبب الكالم الذي كلمتكم بھ. بثمر أكثر كما أن الغصن ال یقدر . أثبتوا في

ً ان ل َّ أن یأتي بثمر من ذاتھ ان لم یثبت في الكرمة كذلك أنتم أیضا أنتم و أنا الكرمة. م تثبتوا في
ً . األغصان َّ وأنا فیھ ھذا یأتي بثمر كثیر ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شیئا ان كان . الذي یثبت في

ً كالغصن فیجف ویجمعونھ ویطرحونھ في النار فیحترق َّ یطرح خارجا َّ . أحد ال یثبت في ان ثبتم في
بھذا یتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثیر فتكونون . ن لكموثبت كالمي فیكم تطلبون ما تریدون فیكو

  ).8 -1: 15یوحنا." (تالمیذي
من القیود والجروح لیصیروا تالمیذ  تحرركل أنحاء العالم ، ونحن نرى الناس في 1998 عام منذ 

من خالل الحمیمیة تركز على اإلثمار ھذه الكتب ف. التلمذة التابعة لنا كتب مستخدمین لیسوع مثمرین
  .العالقة مع هللا بشكل یوميتنمیة استخدام مھارات ب
، ولكن. ھبساطت رفضھ الكثیرین بسبب ولقداالطالق، على  دینیًا یبدو األمر في غایة البساطة، ولیس 

  .كتبنا ا أو منمن تھذه البساطة ھي من یسوع، ولیس
ُفسد أذھانكم عن البساطة التي في " ولكنني أخاف أنھ كما خدعت الحیة حواء بمكرھا، ھكذا ت

  ). 3: 11كورنثوس 2." (المسیح
  

  .النضباط في ھذا الكتابلنقاط  سوف نركز على ثالث
 .مھارات العالقة مع هللا بشكل یومي .1
بعض األدوات العملیة  نرجو أن نعلمك في ھذا الكتاب. عالقة معھ الطاعة  أثناء سیرك في .2

 .السلوك في طاعتھو صوت هللا على سماعلمساعدتك 
ان كنت تسمع لصوت الرب الھك، وتصنع الحق في عینیھ، وتصغي الى "، 26: 15یقول خروج 

ً ما مما وضعتھ على المصریین ال أضع علیك فاني أنا الرب . وصایاه وتحفظ جمیع فرائضھ، فمرضا
  ."شافیك
  

  .لشفاء الداخليل قویة فائدة جانبیة
ً "یقول،  2: 1یوحنا  3 ً، كما أن نفسك و أیھا الحبیب، في كل شئ أروم أن تكون ناجحا صحیحا

  !عالقة مباشرة مع نجاح النفس  على، النجاح الخارجي نالحظ إ." ناجحة
من الزمن  خالل ھذا الوقتفي . حیاتك الخارجیة سیأتي بالنفع علىأن تصبح شخص حر من الداخل  

حتى الوالیات المتحدة األمریكیة، . مسببة خوف عظیممعظم أنظمة العالم سقطت ، 2009 -2008
ً بفرصھ المؤسسات المالیة ؛  الكثیر من أعظم تسقط. اآلنتتداعى ، للرخاء المادي االمعروفة طبیعیا

لقرون، من ضائقة مالیة العالم دول  معظم مرت .من قلة الموارد المالیة تعانيمالیین من العائالت 
ان لكن اآل ً زالزل أرضیة وتؤثر  الطعام شحیح، صارو. ضخمةحروب  ھناكف. یزداد األمر سوء
على ھذه األرض لم یسبق  یقعقضاء  فھناك .األرواحكوارث جویة أخرى على مالیین من و ضخمة
  . لھ مثیل

علیك العارفون ویتكل . ملجأ في أزمنة الضیق. ویكون الرب ملجأ للمنسحق"، وعدنا الرب باآلتيلقد 
  ).10 - 9: 9مزمور ." (اسمك، ألنك لم تترك طالبیك یارب



ُزاد لكم"  ً ملكوت هللا وبره، وھذه كلھا ت   ).33: 6متى ." (لكن اطلبوا أوال
ا أن سیتم اإلھتمام بأمور عملیة أخرى في داخلي، ستجد الشفاء الیسوع من اجل ل طلبك أثناء  أیضً

حتیاجاتك إ، ستالحظ أن یسوع یھتم بوأبناؤك حیاتكك بشریك عالقات سوف ترى التحسن فيو حیاتك
على صعید شخصي  اكلنا شھود لھذ. في المجال المادي معجزاتب قیامة لدرجةالمادیة، 

 ً   .)وأناالمحررین المساعدین (جدا
  

  .جاء لیصنع تالمیذبل لم یأتي یسوع لیصنع مسیحیین؛ 
  .تعلیمھ بواسطة شخص آخر یطیعھلكي یتم  حیاتھا/ التلمیذ ھو شخص أخضع حیاتھ

لي ھل سیقول "قد تسأل، . في اإلنضباطبینما تفكر التوتر في ھذه النقطة أرید أن أریحك من احتمالیة 
ّاب أنني  أولئك أسلوب حیاة غیر  عنعادة ما، أو أتوقف عناالنضباط الذاتي حتى  ینبغي لي تنفیذالكت

  .الو نعم" ؟تقي
توقف عن مداواة الالغضب، الخوف، أو حتى ب عن الشعور توقفلدرجة ال ال تستطیع ضبط نفسك

ً كانت مشكلتكاجر ا یسوع لم یكن ، فألنھ إن كنت تستطیع فعل ھذا. حك بالمخدرات، أو أیا ً اذا مضطر
ذاتي ألسلوب  - بتھذیب أنت ال تستطیع أن تقوم ف. الصلیب من أجلكن یضع نفسھ كذبیحة على أل

ال یمكنك أن . تجاھكذاتي لنتائج خطایا األخرین  -بتھذیبأن تقوم أنت ال تستطیع . حیاتك الخاطئ
  . الذاتي- التھذیببأسلوب  المتوارثةاللعنات  مظاھر تعالج

  
اأن  سالكتاب المقد یوضح ً   . حسبو من ھذا النوع یزید المشكلة سوءاً  إنضباط

ً ان كنتم قد متم مع المسیح عن اركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون "  ُفرض علیكم اذا في العالم؟ ت
ُق! ال تمس: فرائض التي ھي جمیعھا للفناء في االستعمال، حسب وصایا وتعالیم ! وال تجس! وال تذ

الناس، التي لھا حكایة حكمة، بعبادة نافلة، وتواضع، وقھر الجسد، لیس بقیمةٍ ما من جھة اشباع 
   ).23 -20: 2كولوسي ." (البشریة

السماح لھ أن یعید و عالقتك مع یسوعتنمیة نفسك في مھارات  طتضباالجابة ھى أنك یجب أن 
  . برمجة فكرك

اھتموا بما فوق ال . فان كنتم قد قمتم مع المسیح فاطلبوا ما فوق، حیث المسیح جالس عن یمین هللا" 
ُظھر المسیح حیاتنا، فحینئذ. حیاتكم مستترة مع المسیح في هللاو بما على األرض، ألنكم قد متم  متى أ

ً معھ في المجد ُظھرون أنتم أیضا   )4 -1: 3كولوسي ." (ت
ً و أمر بسیط، العالقة مع هللاتنمیة  تطبیق مھاراتو حیاة االنضباط قد تبدو  إن ثق بي، . سھل جدا

ً، اال اذا كنت بالرغم من   ومساعدشھد  .مثلما كنت أنا في شدة اإلحتیاج الیھ صعوبتھاألمر لیس سھال
ً،  في نفس الحالةاللذین كانا  فینسینت،كارین و مایكل التحریر  ھما كانا یعلمان ماھیة الحل، لكنأنأیضا
وجھاد إلستكمال الشیاطین و "الجسد"حروب مع و لدیھما معارك لقد كانف. لم یكن سھالً  تطبیقھ
األمر  إنعلى المدى الطویل ظھر مع ذلك، و. سوف تحررھم مھارات العالقة التي علما أنھا تطویر

  !یستحق القتال من أجلھ 
ني إلدرجة  كنت مكسورلقد . أن ال شئ من محاوالتي نجحو ، حطام عبارة عنأعلم أن حیاتي  كنت  

 شعرت بحریة وبالفعل ،جدیدة لقد أعطاني حیاة. عد أستطیع االنتظار للقاء یسوع كل صباحألم 
 أتمكن من إلى أن بضیق الصدر أشعرلیوم، ا منأثناء األوقات األخرى ولكن . قاء معھلمحبة أثناء الو

سنة،  29مرور ن بعد اآلو 1979كان ھذا في . وعندھا یسیر كل شيء على مایراممعھ،  للقاء العودة
فیت من معظم األمور التي سببت  لقد. معھ لقائي أنتظر بفارغ الصبرمازلت  ُ أصبح اآلن ؛ فضیقيش

یوجد شئ في ال . طوال الیوم بصورة دائمة أشعر بوجوده معظم الوقت أمر ممتع، فيالیوم  قضاء
ً إالحیاة أكثر    . ةشخصی بصورةأن تكون مع هللا من شباعا



ُخبرك أنھ تعلیمك األمر مثل محاولة . التجربةھذه صعب شرح من ال   یتكون منعن الماء بأن أ
H2o . ن یعنيكن إلى أن تشرب من الماء ، لول، كحقیقة ھذاقد تتقبل H2o ًا لك   .شیئ

  
  !تخذ قرارك األن إ
ال أنت وال هللا یمكنھ فعل أي شيء  ھنوبإ بأنعدام األمل اآلنتشعر و ذا كنت محبط على مر السنینإ 

بوجوب فعل شيء بقوتك مرة  كتافك حملأوعلى ال تقرأ ھذا الكتاب . فإسمع ھذا إذن، حیال وضعك
 وتراقبھھل ستخضع فقط لتنمیة عالقتك مع هللا : سؤالي الیك ھو. تختبر المزید من الفشلو اخرى

  معجزة في حیاتك؟ وھو یصنع 
ً، ألن لم تكن مستعد إ  فأننا اعة لتبقى عالقتك مع یسوع قویة، كل س وفين تأخذ الوقت الالزم یومیا

  .الكتاب لشخص أخر اءأعطو بالتوقف ھناذا إ كننصح
  
   .مایو 15الفرح قتباس من واتشمان ني من القلب إ 
  41: 26متى " أما الجسد فضعیفو أما الروح فنشیط"
أن بیذكرنا  وھذا. قبل یوم الخمسینحدث ھذا ، تأكیدبكل ولذلك، . یمانيثالتالمیذ في جسكان  

إلى نقطة الرغبة  توصلكتستطیع فقط أن  اتراداإل فأقوى. رادتھإبقوة  الحیاة یمكنھالمسیحي ال 
. قوة للجسد الضعیفعطي ال تستطیع أن ت "بكامل ارادتك الرغبة". من ھذا ولیس أبعد اإلرادیة،

دفع أو علیھا أن تُ . رادة ھي مثل سیارة بدون بنزینقوة اإل إن.تیاج لما ھو أكثر من ذلكھناك احف
باالرادة البشریة من أجل نھایات  ن وثقتوإ. للتوقف عرضةلذاتھا، فھي  تترك ماعندو. سحبتُ 

جدیدة في القوة الروحیة ال تأتي من االرادة البشریة، لكن من الحیاة الف. الھزیمة تواجھسوف فروحیة 
ِّ فھذه الحیاة تو. المسیح رادتنا، وبھذه القوة نجد أنفسنا محمولین بمجد في إأبعد من و، قوة أعمق لنار ـ

  .نصرة الرب
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
  
    



  1فصل 

  رؤیا للشفاء الداخلي
  .صفاتھو شخصیة هللاإضافیة لھذا الكتاب، أرید أن أبدأ بكشف أحد سمات  كمقدمة 

مھتم بالمجروحین فھو یظھر أن هللا . صفات هللایظھر یسوع إحدى أھم  12- 1اآلیات و 12ففي متى إصحاح 
  .اكثر من اھتمامھ بالقواعد والقوانین

  .معینة في السبتتعرض یسوع لكثیر من المضایقات على ید الفریسیین لفعلھ أمور  

حول ما إذا كان یحل عندما اقترب یسوع من الرجل ذو الید الیابسة في المجمع، تحداه الفریسیین مرة اخرى  
ُنقذ 12یقول یسوع في آیة . شفاء انسان في السبت . في یوم السبت إن ھذا االنسان أثمن من الحیوانات التي تـ

ون إفھم ھذا؛ لقد تأمر الفریسیواألن . وعادت ید الرجل صحیحة كاألخرى". مد یدك"،  13ویقول في اآلیة 
  .حول إمكانیة تدمیر یسوع

  .3- 1:  42والذي یقتبس من النبوة الموجودة في إشعیاء  21- 18: 12ویأتي اإلعالن الحقیقي في متى  

  " ْ ت ِي سُرَّ ذ َّ ِي ال یب ِ ب َ ُھُ ح ت ْ تَر ْ ِي اخ ذ َّ َ ال َتَاي ا ف َ ذ َ يھُو ِ ْس ِ نَف ھ ِ قِّ . ب َ ح ْ ال ِ َ ب م َ م ُ ِرُ األ ب ْ َیُخ ِ ف َیْھ ل ي عَ ِ وح عُ رُ َ َض الَ  .أ َ ُ و م ِ اص َ الَ یُخ
تَھُ  ْ و َ ِ ص ع ِ ار َ و َّ ِي الش دٌ ف َ َح عُ أ َ م َسْ الَ ی َ یحُ و ِ َص َ  .ی ج ِ ر ْ َّى یُخ ت َ ِئُ ح ف ْ ً الَ یُط نَة ِّ خ دَ ُ ً م َة ِیل َت ف َ ُ و ف ِ ْص َق ً الَ ی ة َ وض ضُ ْ ر َ ً م َة ب َ َص ق

رَ  ُّصْ َى الن ل ِ قَّ إ َ ح ْ ِ  .ةِ ال م َ م ُ ُ األ اء َ ج َ ُ ر ُون َك ِ ی ھ ِ م َى اسْ ل عَ َ    "و

ھموعند . النايأعواد لصنع  القصبوقطع اعتاد األطفال الذھاب إلى ضفاف النھر   لن یحاولوا  ھللقصب رضّ
والفتیلة المدخنة . ویذھبون للنھر ویقطعون قصبة اخري بسھولة شدیدة اجاھلونھتمرة أخرى، یل سی اصالحھا
ا نقیًادعندما تبدأ في الت. مصباح الزیتفتیلة ھي مثل  ً ً من أن تعطي نور بنزع الفتیلة ، یقومون ببساطة خین بدال

ا ً   .المدخنة وطرحھا خارج

ا فقط لمجرد أنھم مرضوضون"بعبارة اخرى، أو   فأنا  .فھم الیقدرون بثمن في عینيّ  .أنا ال أطرح الناس بعیدً
ُعطى لك ولكنھا لن أتخلص منك  لمجرد أن حیاتك مرضوضة، أو ألن حیاتك ال تعكس نور القصد اإللھي الم

فأنا لن . ك وأسترد حیاتك حتى یُشرق نورك ثانیة بالمقصد اإللھي لكني سآتي ألشفي رضّ . فتیلة مدخنة
ا ولن الغي مقاصدي في حیاتك ً وشفاء . تتألق بلمعان شدید جراحك سیجعل فتیلتك فشفاء. أطرحك خارج

  ."ھدفك في الحیاةو الداخلیة سیركبك على قمم مصیرك كدماتك

 لتكوینعندما خلق هللا آدم خلقھ . مما یظن معظمناأكثر رقة نفس ، روح، عواطف تتشكل من طبیعة للبشر  
ا  .عالقات ً لھ  وأحضر. یلتقي بھ في الجنة، كلمة هللا، وأن من شجرة الحیاةواخبره هللا أنھ یمكنھ أن یأكل دائم

لقد خلق آدم لیكون معتمدًا بشكل دائم علیھ . ، بعد عالقة آدم باحواء كرفیق في العالقة في أعلى صورھا
  .كأب وكمسدد لإلحتیاج



ل آدم وحواء  ، معتمدین على مواھبھم وذكاؤھم بدون تدخل من هللا، شجرة معرفة الخیر والشر  وعندما فضّ
ًا روحیًا فوریًا، ثم في النھایة ماتت أجسادھم. عالقة، والتي ھي مع أبیھم، وماتوا كسرا أھم   .ماتوا موت

وفي النھایة انتقلت ھذه الخطیة  .ھذا اإلنفصال عن أبیھم تسبب في شعور بالذنب، الخزي، رفض الذات 
  .وھذا یُسمى اللعنة المتوارثة. عجز ولدنا بھلي كإثم، أو و ولك ألوالدھم

ا في سلسلة نسب یسوعو قات المكسورةالعال ً   .العائالت المفككة یمكننا أن نراھا أیض

فنجد أنفسنا مولودین في عائالت ممتلئة . نقلھ مع تزاید العالقات المكسورة عبر األجیالوھذا التفكك یتم  
الكثیرین ممن یعیشون في عائالت بال أب . أو على األقل تحصد آثام مازرعھ اباؤھمبالعالقات المكسورة، 

التسمح األم لألب  لكنو وآخرون لدیھم أباء. عرضون لإلعتداء الجنسي من ممثلي دور األبوةیجدون أنھم یت
  .البعض یتعرض لإلساءة من قبل أباؤھمو بممارسة التادیب األبوي؛

ا بالبشر أن  .أنفسھم یحیوا حیاة صعبة الفھموكنتیجة لھذا یجدوا    وھذا یتضمن اسالیب حیاة لم یقصد هللا أبدً
ربما نكون مھووسین بالكمال ، أو متزمتین و أو للمخدرات أو الكحولیات،ربما لدینا إدمان للطعام، . یختبروھا

قد  .تیجة العالقات المكسورةالتي حدثت نو جروحنا الداخلیة،" لعالج"تعكس محاولتنا  فھذه كلھا طرق. دینیًا
ثم نختبر ثمار ھذه . العالقات الجنسیةو الجنساإلفراط في النجاح أو المال، أو ربما یكون ما نستخدمھ ھو 

والعالقات المكسورة، التي بعضھا ھو الخزي، رفض الذات، اإلكتئاب، الغضب، المیول  العالجات
  .نتزوج باألشخاص الغیر مناسبین بأعذار خاطئة، والقائمة تطولإختیارنا أن اإلنتحاریة، الكراھیة، األنانیة، 

بینما یغرق البعض . البعض للمشورة العلمانیةو علم النفس،و البعض اآلخر للفلسفةو البعض یتحول للتدین، 
الحصول على "متمركزة حول ، ویلقون باللوم على كل اآلخرین، ویعیشون حیاة اآلخر في طرقھم العالجیة

، على قدر ما أستطیع، السعادة، المغامرة، النجاح، المال، السلطة، مكنني الحصول علیھ من الحیاةأقصى ما ی
  ."الخ

ًا حقیقیًا بالنسبة لي  ھو  عندما إكتشفت أن معظم ھذه العلل البشریة ناتج عن مسبب واحد، لقد كان إعالن
وإن . مع ممثلي دور األبوة الرفض المصاحب لھم، في الماضي أو الحاضر، خاصةو العالقات المكسورة

 وضعنا في اعتبارنا أن أولویة هللا بالنسبة لنا ھي أن نكون في عالقة معھ وفي عالقات جیدة مع اآلخرین،
  .العالقات المكسورة في كل ھذه المشكالتتتسبب عندھا لن یفاجئنا أن 

متماسكة، فإن لم تكن عالقتنا مع أبانا السماوي صحیحة، فنحن  ون وعائالتوجود آباء صالححتى مع  
  .سأذكرھا ھناة من إحدى ھذه المشاكل التي اعرضة للمعان

  !خرین بشفاء هللا بمراعاة ھذاأرجو أن نقوم كخدام في الكنیسة بخدمة األ

في إحتیاج إلى أصلي أن یعطینا هللا كل أحشاؤه نحو المجروحین لكیما نراھم من خالل عینیھ كضحایا  
  . الرحمة والتحنن



براھیم، أنظر إلى حیاة إ. نماذج متعددة لعائالت مفككة) العھد القدیم(ترینا النصوص الكتابیة العبریة   
ترینا ھذه القصص تاریخ حقیقي، وترینا أیضا أن هللا لم یتخلى . إسحاق، یعقوب، داود، موسى، والقائمة تطول

. ا في بعض األحوال لدرجة كانت ستجعلھ یعید النظر في األمراألمور سوءً بالرغم من إزدیاد عن خلیقتھ، 
  !".ینھار أبیض ھاتصرف إزاي"لكنھ لم ییأس أبدا ألنھ لم یتفاجأ بھذا، فلم یكن ھناك لحظات قال فیھا هللا 

ا معھ الحل لھذا المشاكل . یعطینا رجاء فالعھد القدیم  ً فھو یتحدث عن محرر، مسیا، سوف یأتي محضر
 حدث عن سفك دم حمل بال عیب للتكفیرللعالقات المكسورة مع اآلباء، علي وجھ الخصوص مع هللا االب، یت

  . عن الخطیة

دَ  "، 13- 12و 4 -1كما یقول في اآلیات من . رجاء 103یعطینا مزمور   ُ او ِدَ ِي ل ك ِ َار َا ب ي ی ِ ْس َّ  نَف ب ُّ  الرَّ ُل ك َ ا و َ  م
ِي ِي ف ن ِ َاط كِ  ب ِ َار ِیُب ھُ  ل َ م ُدُّوسَ  اسْ ق ْ ِي .ال ك ِ َار َا ب ي ی ِ ْس َّ  نَف ب الَ  الرَّ َ ْسَيْ  و ُلَّ  تَن ِھِ  ك نَات َ س َ ِي .ح ذ َّ ِرُ  ال ف ْ َغ یعَ  ی ِ م َ ِكِ  ج ُوب ن ُ ي. ذ ِ ذ َّ  ال

ِي ف ْ َش ُلَّ  ی كِ  ك ِ اض َ ر ْ َم ِي .أ ذ َّ ِي ال د ْ َف نَ  ی ِ ةِ  م َ ر ْ ف حُ ْ َاتَكِ  ال ی َ َّ . ح ِيال ُكِ  ذ ل ِّ ل َ ةِ  یُك َ م ْ ح الرَّ ِ َةِ  ب ف ْ أ َّ الر َ دِ  " ".و ْ بُع ِ  كَ ق ِ ر ْ ش َ م ْ نَ  ال ِ ِبِ  م ر ْ غ َ م ْ  ال
دَ  َ بْع َ َّا أ ن َنَا عَ ی ِ اص َ ع َ ا .م َ م َّفُ  كَ أ َ َتَر َبُ  ی َى األ ل ِینَ  عَ َن ب ْ َّفُ  ال أ َ َتَر ُّ  ی ب َى الرَّ ل ِیھِ  عَ ِف ائ َ   ".خ

  . علي أنواع الغفراندیدة نظرة ج

ا عندما ترتكب في حقنا بواسطة اآلخرینتؤثر التعدیات واآلثام علینا لیس فقط عندما  . تصدر منا، ولكن أیضً
یرى البعض . فلكل منھما أھمیة. والمرتكبة في حقناالحظ أن هللا لدیھ العالج لكلیھما، الخطایا التي تصدر منا 

ًا یفعلھ هللا إلجلنا عندما نخط أثناء قرائتنا يء ولكننا سنرى إنھ أكثر من ھذا بكثیر أن الغفران ببساطة ھو شیئ
  . للفصول التالیة

  .من الصعب إستیعاب محبة هللا

مأخوذة كتابة عن محبة هللا ھ في الإحدى مجھوداتھذه ھي . في كتابھ نشید األنشادبعمل رائع واتشمان ني  قام
  :من ھذا الكتاب 115من صفحة 

ُھُ  "  ن ْ َط اجٌ  ب َضُ  عَ بْی َ َّفٌ  أ ل َ غ ُ ُوتِ  م َاق ی ْ ال ِ ِ  ب ق َ ر ْ َز   ).ب14: 5نشید األنشاد " ( ..األ

ُفھم بشكل أوضح على أنھا منبع المشاعر، بطن ھنا  كلمة  وھي متطابقة مع كلمة المشاعر العمیقة الموجودة ت
ْ  : "حیث تقول 4: 5إصحاح  في َّت ن َ َأ َیْھِ  ف ل ِي عَ ائ شَ ْ َح ا، كان اآلیة الداللة على أن الرب تحمل ھذه " .أ یسوع أیضً

ا غنیً   العاج، على العكس من. فلقد تحرك بمشاعر محبة عظیمة نحو شعبھالمشاعر المرھفة، بأعمق  اشخصً
لذي یشیر إلى أن محبتھ فالعاج ھو نتاج لآللم ا. اة، فھو یؤخذ من ناب الفیلاألحجار الكریمة الخالیة من الحی

حضن  منھذه المشاعر العمیقة نحو شعبھ  أرتوتفلقد . خطایاللحامل لھا تولدت من آالمھ حتى الموت ك
وھذه المشاعر . والموت الذي إجتاز فیھ من أجلھم والتي دفعتھ إلحتمال العذاب الشدید الشدیدة الرقة همشاعر

ة متقنة وتصور جوانب صنعة دقیقعلى العاج والتي تشیر إلى  لنقشھي صور " مغلفة بالیاقوت األزرق"
  .من مشاعره عدیدة

مغلفة "ولكنھا كانت . عرضیةتظھر أن مشاعره الرقیقة المحبة لم تكن سطحیة وال ل فھذه النقوش مجتمعة 
اوا" 10:  24مشیرة إلى صفاء سماوي كما في خروج " بالیاقوت األزرق َ ر َ َھَ  و ِیلَ  ال ائ َ ر تَ  اسْ ْ تَح َ َیْھِ  و ل ْ ج ِ بْھُ  ر ِ  ش



ةٍ  َ ع ْ ن َ نَ  ص ِ ِ  م ِیق ق َ ع ْ ِ  ال ق َ ر ْ َّافِ  االز ف َّ كَ  الش َ اتِ و َ اءِ  ذ َ ِي السَّم ةِ  ف َ َاو َّق فھناك یاقوت أزرق موضوع على وحول كل  ".الن
  !وراقیةلذلك، عندما تتحرك مشاعر الحب ھذه نحو من یحب، فكم تكون سماویة : مشاعره العمیقة

  .العالج

نعاني التي ھي مفتاح لمشكلة الرفض التي و أمل في الشفاء إلنكسار العالقة مع األب، 68یعطینا مزمور  
بُو ".منھا َ ى أ َ َتَام ی ْ ي ال ِ َاض ق َ ِ  و ل ِ ام َ َر ِي هللاُ  األ ِ  ف ن كَ سْ َ ھِ  م ِ س ْ ُد ُ  .ق َ ِنُ  هللا ك سْ ُ ینَ  م ِ د ِّ ح َ تَو ُ م ْ ِي ال َیْتٍ  ف جُ . ب ِ ر ْ خ ُ ى م َ ر َسْ َى األ ل ِ  إ
 ٍ َالَح ا. ف َ َّم ن ِ دُونَ  إ ِّ ر َ تَم ُ م ْ ُونَ  ال ن ُ ك َسْ اءَ  ی َ ض ْ م كالوحید الذي  الرب یكشف عن نفسھ ھنا )6 – 5:  68مزمور " ( .الرَّ

فمن المذھل رؤیة حقیقة بعض الناس الذین بدا علیھم أنھم  .عائلة لكي نكتمل/ یفھم إحتیاجنا لوجود عالقة أب
اأنرى كیف و حاالت میؤس منھا، ً   .ھم المثاليكأبی ألنھم تعاملوا مع هللا ن حیاتھم تغیرت تمام

فض ھو نفسھ من   ِي ."اآلب على الصلیبتذكر أن یسوع إحتمل عنا جراح الرفض بأن رُ ف َ ةِ  و ةِ  السَّاعَ َ ع ِ َّاس  الت
خَ  َ ر َ َسُوعُ  ص تٍ  ی ْ و َ ِص ٍ  ب یم ِ ظ ِالً  عَ َائ ِي«: ق ُو ل ِ ِي إ ُو ل ِ ا إ َ َم ِي؟ ل تَن ْ َق ب ِي( »شَ ذ َّ َل هُ  ا ُ یر ِ س ْ ِي: تَف َھ ل ِ ِي إ َھ ل ِ ا إ َ اذ َ ِم ِي؟ ل تَن ْ ك َ  )تَر

  ).34:  15مرقس "(

ا[ "، أسفار العھد القدیم العبريویضع هللا عبارة مذھلة من خالل نبیھ مالخي في آخر   َ لُ  ھَئَنَذ ِ س ْ ُر مْ  أ ُ یْك َ ل ِ یَّا إ ِ یل ِ  إ
 َّ ِي َّب َبْلَ  الن يءِ  ق ِ ج َ ِ  م م ْ َو ِّ  ی ب ِ  الرَّ م ْ َو ی ْ ِ  ال یم ِ ظ َ ع ْ وفِ  ال ُ خ َ م ْ ال َ دُّ ، و َرُ َی ْبَ  ]یعود لنقطة البدایة[  ف َل َاءِ  ق َى اآلب ل بْنَاءِ  عَ َ َ  األ ْب َل ق َ  و

بْنَاءِ  َ َى األ ل مْ  عَ ِ ِھ َائ َّ . آب ِئَال َ  ل ِي بَ  آت ِ ر َضْ أ َ ضَ  و ْ َر ٍ  األ ن ْ َع ل ِ   )6- 5: 4مالخي "( ].ب

ا علقد قمت شخصیًا بفح  ً  ا ما،ولقد فھمتھ نوعً . ن إعالن من هللاص ھذا النص الكتابي على مدار سنوات باحثا
رؤیة المزید من خاللھ، أكثر مما كنت أراه بالفعل، وبالنظر للترجمة  في بإستمرار أطمحولكن كان لدي 

  :للكلمات العبریة المستخدمة في ھذا النص، یمكن إعادة صیاغتھا كما یليو التفصیلیة

ا، سوف یحملون إسم إیلیا، أو بكلمات اخرى "   أي یقولون عن نفسھم ) معنى اسم إیلیا(سوف أرسل لكم أناسً
، سأجعلھم أنبیاء لھذا اإلعالن الذي سأعطیھ لھم لذاسوف أعلن عن قلبي لھؤالء الناس، و )یھوة ھو إلھي(

والتي نحن (زمن الضیقة و ثناء معاناة األیام األخیرةأھذه سوف تكون في مواجھة و نبوتھمو وھذا اإلعالن
وھذه . في حیاتھموسیعلن ھؤالء الناس رسالتي لمن یشعرون بالرفض من قبل ممثلي دور األبوة ). فیھا اآلن

وھو قد إحتمل ھذا . ألنني رفضتھ على الصلیب یسوع ابني حمل الرفض الذي تعرضت لھ" الرسالة ھي أن 
، وستكون إستجابة الكثیرین لھذا ھي العودة بقلوبھم من أجلك، لذا أستطیع اآلن أن أوجھ قلبي نحوك بمحبة 

  ."المتمردة نحوي مرة اخري كأبیھم الحقیقي

، ولكن أشعر إني احتفظت بمعنى الترجمة العبریة لیس لدي ما  ً   .یكفي من المساحة للكتابة بأكثر تفصیآل

مُ  " .قال المالك لزكریا والد یوحنا المعمدان، رسالة مشابھھ َدَّ َتَق ی َ ھُ  و َ ام َ َم ِ  أ وح ِرُ یَّا ب ِ یل ِ ِھِ  إ ت َّ ُو ق َ دَّ  و َرُ ی ِ ُوبَ  ل ل ُ َاءِ  ق  اآلب
َى ل ِ بْنَاءِ  إ َ اةَ  األ َ عُص ْ ال َ َى و ل ِ ِ  إ ر ْ ِك ِ  ف ار َ بْر َ ِكَيْ  األ َیِّئَ  ل ِّ  یُھ ب ِلرَّ ً  ل با ْ ع ً  شَ ا ّ د ِ تَع سْ ُ   )17: 1لوقا "(»م

شرح ھذه القصة أفضل والتي أومن أنھا ت 2أجرى یسوع معجزة كما ھي مدونة في انجیل مرقس إصحاح   
  ).12 -1: 2مرقس . (من أي تعلیم الھوتي



1  َّ م ُ لَ  ث َ خ َ  دَ وم نَاحُ َ ر ْ ف ً  كَ یْضا َ دَ  أ ْ َع ٍ  ب یَّام َ عَ  أ ِ َسُم َّھُ  ف ن َ ِي أ َیْتٍ  ف   .ب

ْتِ  2 ق َ و ْ ِل ل َ عَ  و َ تَم ْ ونَ  اج ِیرُ ث َّى كَ ت َ َمْ  ح دْ  ل َعُ عُ  ی َسَ الَ  ی َ ا و َ لَ  م ْ و َ َابِ  ح ب ْ انَ . ال َكَ بُھُمْ  ف ِ اط َ ةِ  یُخ َ ِم ل َ ك ْ ال ِ   .ب

وا 3 اءُ َ ج َ َیْھِ  و ل ِ ینَ  إ ِ م َدِّ ق ُ ً  م ُوجا ل ْ ف َ ُھُ  م ل ِ م ْ َح ٌ  ی ة َ َع ب ْ َر   .أ

4  ْ ِذ إ َ َمْ  و وا ل رُ ِ د ْ َق ْ  ی َن بُوا أ ِ تَر ْ َق َیْھِ  ی ل ِ ْ  إ ن ِ ِ  م ل ْ َج ِ  أ ع ْ م َ ج ْ ُوا ال ف شَ ْفَ  كَ ُ  السَّق یْث َ انَ  ح دَ . كَ ْ َع ب َ ا و َ َبُوهُ  م ا نَق ُ َّو ل یرَ  دَ ِ ِي السَّر ذ َّ انَ  ال َ  ك
ُوجُ  ل ْ ف َ م ْ ً  ال عا ِ َج ط ُضْ َیْھِ  م ل   .عَ

ا 5 َّ َم َل َى ف أ َ َسُوعُ  ر انَھُمْ  ی َ یم ِ َالَ  إ ِ  ق ُوج ل ْ ف َ م ْ ِل َا«: ل َّ  ی ةٌ  بُنَي َ ُور ف ْ غ َ َكَ  م َاكَ  ل َای ط َ   .»خ

انَ  6 كَ َ مٌ  و ْ َو نَ  ق ِ َةِ  م تَب َ ك ْ ینَ  ھُنَاكَ  ال ِ ِس ال َ ونَ  ج رُ ِّ َك ِي یُف مْ  ف ِ ھ ِ ُوب ل ُ   :ق

ا« 7 َ اذ َ ِم مُ  ل َّ ل َ َتَك ا ی َ ا ھَذ َ ذ ؟ ھَكَ َ یف ِ اد َ تَج ِ ْ  ب ن َ رُ  م ِ د ْ َق ْ  ی َن ِرَ  أ ف ْ َغ َا ی َای ط َ َّ  خ ُ  إال َّ ُ؟ هللا ه دَ ْ ح َ   »و

ْتِ  8 ق َ و ْ ِل َل رَ  ف َ ع َسُوعُ  شَ ھِ  ی ِ وح ِرُ َّھُمْ  ب ن َ ونَ  أ رُ ِّ َك ا یُف َ ذ ِي ھَكَ مْ  ف ِ ھ ِ ُس ف ْ ن َ َالَ  أ َق َھُمْ  ف ا«: ل َ اذ َ ِم ونَ  ل رُ ِّ َك ُف ا ت َ َذ ھ ِ ِي ب ؟ ف ْ م ُ ك ِ ُوب ل ُ   ق

ا 9  َ یُّم َ رُ  أ یْسَ َ ْ : أ َن َالَ  أ ِ  یُق ُوج ل ْ ف َ م ْ ِل ةٌ  ل َ ُور ف ْ غ َ َكَ  م َاكَ  ل َای ط َ مْ  خ َ ْ  أ َن َالَ  أ ُمْ : یُق لْ  ق ِ م ْ اح َ كَ  و َ یر ِ ر ؟ سَ ِ ش ْ ام َ   و

10  ْ ِن َك ل َ ِكَيْ  و وا ل ُ َم ل ْ َّ  تَع َن ِ  أ بْن ِ ِ  ال ان ْسَ ن ِ ً  اإل َانا ط ْ ل َى سُ ل ِ  عَ ض َرْ ْ  األ َن ِرَ  أ ف ْ َغ َا ی َای ط َ خ ْ َالَ  - » ال ِ  ق ُوج ل ْ ف َ م ْ ِل   :ل

َكَ « 11 ُولُ  ل ق َ ُمْ  أ لْ  ق ِ م ْ اح َ كَ  و َ یر ِ ر ھَبْ  سَ ْ اذ َ َى و ل ِ ِكَ  إ َیْت   .»ب

12  َ َام َق ْتِ  ف ق َ و ْ ِل لَ  ل َ م َ ح َ یرَ  و ِ جَ  السَّر َ ر َ خ َ َ  و ام ُدَّ ِّ  ق ُل ك ْ َّى ال ت َ ِتَ  ح یعُ  بُھ ِ م َ ج ْ دُوا ال جَّ َ م َ َ  و َّ ِینَ  هللا ِل َائ ا«: ق َ نَا م یْ َ أ َ لَ  ر ْ ث ِ ا م َ ُّ  ھَذ َط   .»!ق

 :، التي تحمل معنىteknon تیكنونھي " ابن"الكلمة الیونانیة ". یا بني"عندما قال یسوع  5الحظ في آیة  
، لكن من الحظ أن، عائلة ھذا الرجل لم تحضره لیسوع". أنك ولدت ألب وعائلة لكن لیس لك عالقة بأیھما

ً، ثم . أحضروه ھم أربعة رجال لدیھم إیمان تعامل مع عالقتھ المكسورة، ثم أتى غفر لھ یسوع خطایاه أوال
  .الشفاء

َكَ « .مالذي قال لھ یسوع أن یفعلھ 11أنھ في آیة  الحظ  ُولُ  ل ق َ ُمْ  أ لْ  ق ِ م ْ اح َ كَ  و َ یر ِ ر ھَبْ  سَ ْ اذ َ َى و ل ِ ِكَ  إ یْت َ وأظن  .»ب
ا لیسوعو یغفر لھم،و مع عائلتھ،صالح تلھذا الرجل أن یذھب وی أن یسوع أراد   .لیقودھم أیضً

أیمكننا أن نحضر . إن ھذه صورة للكنیسة الحقیقیة ، مستخدمین إیمانھم إلحضار المفلوجین لیسوعأنا اؤمن  
ً من أن نحاول نحن إصالحھم، والذي عندما نفعلھ یؤدي الى  ھو وندعھ یعمل لیسوع الناس فقط في حیاتھم بدال

  .المزید من الجروح

وأظن إن استخدام . ولكنھا تعني ببساطة الذي قد تم انجابھ تیكنون ال تعني بالضرورة عدم وجود عالقة، 
  .اخرى كان یمكنھ استخدامھا في ھذا المجالیسوع لھذه الكلمة كان كما ذكرت، ألنھ كان ھناك مترادفات 

اقد ال تكون    ً ا عن التوقف. في جسدك، ولكن ربما في روحك أو في اسلوب حیاتك عاجز ً عن  قد تكون عاجز
فربما تأكل لتعالج . كل بشراھھ، او مشاھدة األفالم اإلباحیة أو أي سلوك جامح آخرتعاطي المخدرات، أو األ



ً مدمرة لجسدك مثل  في العالقات،الفراغ الذي تعاني منھ  عمل جروح في جسمك بأدوات وربما تفعل أفعاال
بجموح، أو مشاھدة األفالم  وربما الیمكنك التوقف عن ممارسة الجنس. أو اعمال مؤلمة مشابھھ حادة

الذي من أجلھ دفع یسوع أغلى و فعجزك الخارجي لھ عالج داخلي. الغضب، اإلكتئاب، وھلم جرا اإلباحیة،
  .منث

 التي فصلتك عن عالقتك بأبیكأو بكلمات اخرى، إن ھذه اآلثام ." مغفورة لك خطایاك"ثم قال یسوع  
الذي  الخواء في العالقاتو فھذا الرفض. أن یقطع أو یبعد: كلمة تعنيالغفران . عائلتك قد حملتھا أنا عنكو

ً قد تحملھ یسوع على الصلیب یا ابني، أنا سوف "كان یُمكن لیسوع أن یقول بسھولة . جعل ھذا الرجل مشلوال
ُغفر ھذه الخطیة و ھناك سوف یحول أبي وجھھ عنيو الى الصلیب في غضون سنوات قلیلة یرفضني، حتى ت

ُبعدفعلتھا والتي    .عنك ت

جرح داخلي، كما أن الرضوض ھي اآلثام ھي . أن یسوع مسحوق ألجل آثامنا 5: 53إشعیاء ویقول في  
ا  ِي "وقال أرمیا . جروح داخلیةأیضً كَ  ف ْ ِل ِ  ت یَّام َ ُونَ  الَ  األ ُول َق دُ  ی ْ َع َاءُ : [ب ُوا اآلب ل كَ َ ً  أ ما ِ ر صْ ِ نَانُ  ح َسْ أ َ بْنَاءِ  و َ  األ

 ْ ت سَ ِ ر َ َلْ  ].ض ُّ : [ب ل ُ دٍ  ك ِ اح َ وتُ  و ُ َم ھِ  ی ِ ب ْ ن َ ذ ِ ُّ ]. ب ل ُ ٍ  ك ان ْسَ ن ِ ُلُ  إ ك ْ َأ َ  ی م ِ ر صْ ِ ح ْ سُ  ال َ ر ْ ُھُ  تَض نَان َسْ . ) 30 – 29:  31ارمیا " ( .أ
 فلن تضطر .یمكنھ أن یحتوي ما لم یتمكن العھد القدیم من احتواءهیسوع أو بكلمات اخرى، في العھد الجدید، 

ً منكاللعنات لتحمل المعاناة الناتجة من    .المنقولة من األجیال السابقة ألن یسوع تحمل عذابھا بدال

َ  !أنظر لما حدث َام َق ْتِ  ف ق َ و ْ ِل لَ  ل َ م َ ح َ یرَ  و ِ جَ  السَّر َ ر َ خ َ َ  و ام ُدَّ ِّ  ق ُل ك ْ َّى ال ت َ ِتَ  ح یعُ  بُھ ِ م َ ج ْ دُوا ال جَّ َ م َ َ  و َّ ِینَ  هللا ِل َائ ا«: ق َ نَا م یْ َ أ َ  ر
لَ  ْ ث ِ ا م َ ُّ  ھَذ َط  .»!ق

التي كانت  یغفر اإلساءات التي ارتكبت في حقك، أو ربما المشاكلو فعندما تسمح لیسوع بأن یدخل ألعماقك 
ُشفي مشاكلك ، وعندما آثام ونقلت لك عن طریق آباؤك تتفق معھ على إطالق الغفران لھم، عندھا سوف ت

ألشمل عن الغفران سوف تسھل علیك الغفران لمن جرحوك، أو الذین نقلوا لك الخارجیة، فھمك للصورة ا
  .جروح عبر األجیالو آثام

  .الشفاء یبدأ من الداخل ویواصل طریقھ للخارج

 "حلقات البصل"القدس لنسمح لھ بالوصول ألعماقنا، تحت كل طرق یمكننا ان نتعاون بھا مع الروح ھناك  
  .وسوف نقوم بتغطیة ھذا في فصول الحقة. المتراكمة حتى یصل لجروحنا الداخلیة

  جاني أم ضحیة؟

ا لذكر . كیف تسبب ھذا في جروح لھ أو لھاو ،لقد ركزنا حتى اآلن على ضحایا الرفض  قة حقیونحتاج أیضً
ُرتكب اإلساءة و ا الرحمة و الرفضأ/ أن م  أو الزلت ففي الغالب إن كنت. الغفرانو یمكنھ أن ینال ھو أیضً

ا یجب علیك أن تشعر . ذااإلدانة أثناء قراءتك لھو وربما تشعر بالكثیر من الذنب. جاني فقد كنت ضحیة أیضً
ا صحیًا ً یجب أن و یمكن بلفالحكم النھائي . بنھائیة الحكمال تشعر باإلدانة أو تحتاج أبالذنب، ولكنك  شعور

ا. یكون الغفران من خالل عمل المسیح ا لك یدعوك لتقبل غفرانھ .نعم، فھو قد أخذ خطایاك أیضً ً فھو یقف غافر
ا نفسك بین یدیھ لیشفیك ا بخطیتك تائبًا عنھ واضعً ً ا  بھذاقد ال تشعر . معترف ً   .في المثابرةلكن استمروفور



ً أعرفھ   في الواقع، عند وقت انتھائي . لیشاركني بإختبارهفي اللیلة السابقة لكتابتي لھذه السطور، أتاني رجال
ًا لیسوع،  .من كتابة ھذا الفصل كان قد جاءني ثالثة اختبارات مماثلة ا أمین أنا أعرف أن ھذا الرجل كان تابعً

ا بخطیة جنسیة قیدً ُ ا م ا بالتماموعلى الرغم من . ولكنھ كان أیضً ً ًا ، كان یصارع لیصبح حر وقد . كونھ مؤمن
ولكن، ألنھ غفر ألبیھ صار ابیھ اآلن . بأن جروحة قد انتقلت الیھ من أبیھ الذي لم یربیھ بطریقة الئقةشھد لي 

ًا لیسوع ا أمین الذي " الملك داود"یرى اباه كـوأخبرني صدیقي بأنھ اآلن . وھو رجل لدیھ جوع لكلمة هللا. تابعً
ً حسب قلب هللا" بشعة، ولكنھ صار في النھایة  تكب خطایاار   ."رجال

  .رخاء النفس  

  ، تقول الترجمة التفصیلیة،4 - 1یوحنا  3

1 ، ُ یْخ َّ َلش َى ]من الكنیسة یوجھ ھذه الرسالة[ا ل ِ َ ] الموقر[ إ ایُس یبِ  غَ ِ ب َ ح ْ ِي ال ذ َّ نَا ال َ بُّھُ  أ ِ ُح قِّ  أ َ ح ْ ال ِ   .ب

َا 2 یُّھ َ ، أ ُ یب ِ ب َ ح ْ ِي ال ِّ  ف ُل ءٍ  ك ْ ومُ  شَي َرُ َنْ  أ ُونَ  أ ً  تَك حا ِ ً،]َان یكون جسدك[و نَاج یحا ِ ح َ ا ص َ م َّ ] أني اعرف[ كَ َن كَ  أ ْسَ  نَف
 ٌ ة َ ح ِ   .نَاج

ِّي 3 ن َ تُ  أل ْ ح ِ َر ً  ف ا ّ د ِ ْ  ج ِذ ر إ َ ض َ ةٌ  ] َبعض من[ح َ و ْ ِخ دُوا إ ِ ھ شَ َ قِّ  ]بقوة[ و َ ح ْ ال ِ ِي ب ذ َّ ، ال ِیكَ ا ف َ م َّكَ  كَ ن َ ُكُ  أ ل قِّ  تَسْ َ ح ْ ال ِ برسالة [ب
  .]اإلنجیل المكتملة

َیْسَ  4 ِي ل حٌ  ل َ َر َمُ  ف ظ ْ َع نْ  أ ِ ا م َ ْ : ھَذ َن عَ  أ َ م َسْ نْ  أ ِي عَ الَد ْ َو َّھُمْ  ]الروحیین[ أ ن َ ُونَ  أ ُك ل َسْ قِّ  ی َ ح ْ ال ِ   .ب

عرف في قاموس سترونج في   ُ   :یوحنا یعني 3الرخاء كما ھو م

اأن تصنع . ، طریقة صالحة وحسنة، رحلة جیدةیسھل السفر من خاللھ، جید  ً ، أن تحیا حیاة مزدھرة، رخاء
  .أن تعاني من إنكسار السفینة، أن تفشل: الكلمة المضادة لھا. أن تثمر، أن تكتمل. نجاح

تبت لھ ھذه الرسالة  ُ ا لغایس الذي ك ولكنھا كانت باألحرى أمنیة الكاتب، یوحنا، بالنفس . ولم یكن ھذا وعدً
، یضیف یوحنا 3وفي آیة  "تكون بخیر،و كل احتیاجاتك مسددةاتمنى أن : "الطریقة التي قد نكتب بھا قائلین

  .أنھ إن كنت تحیا حیاتك في حق الكتاب المقدس بأكملھ سوف تنجح

  ".أن تحیا حق اإلنجیل بأكملھ"بـ  3یبدأ نجاح النفس، كما ھو مذكور في آیة  

ً فیما فعلھ یسوع ألجلنا ومن خلقنا لنكونھیجب أن نثبت    ا على ھذا ثم . إیماننا أوال ً یجب أن نتصرف بناء
  .في الكتاب المقدس ھي فعل من أفعال الحركة" یؤمن"بما إن كلمة  ،اإلیمان

  .في الدوائر الثالث التي تكون النفسیكتمل نجاح النفس بأن تحمل الصلیب  

ھل جعلتھ سیدك؟ ھذا ھو شرط خالصك، أن تجعلھ  ھل یسوع ھو بالحقیقة المسیطر على حیاتك؟. اإلرادة - 1
  .أن تخلص تعني أن تنجو من الخطر. سیدك

  تسمح لكلمة هللا بأن تشفي ذھنك؟و تستأسر كل أفكار الغیر تقیةو ھل تحمل صلیبك. الذھن - 2



تقول لمشاعرك أن ترجع للمقعد و ، أم تحمل صلیبكھل تسمح لمشاعرك بالسیطرة على حیاتك. عواطفك  - 3
  الخلفي؟

  .ھذا ھو معنى أن تحیا حیاتك في حق اإلنجیل الكامل

 ونجاح النفس سوف یتبع حملك للصلیب كما عرفناه باألعلى، وعندھا سیتبعك الرخاء .ھذا ھو شفاء نفسك 
  .النجاحو

  .المعونة في أألوقات المادیة الصعبة 

ومن خالل ھذا الباب یقود یسوع العدیدین . في دائرة المادیات" أقصى إحتمالھم"وصل العدید من الناس إلى  
النجاح المادي،  فإن كنت غیر قادر على. وأسمي ھذا التغییر من خالل الشعور باإلحتیاج. في أبیھو للثقة فیھ

ُرشح للشفاء مثلك مثل المفلوج الذي في مرقس    .2فأنت م

ا عن العملتخیل ھذا  ً یكن فقط معتمدًا على اآلخرین لحیاتھ لم و .النجاح في الحیاةو ، كان ھذا المفلوج عاجز
ا غیر قادر على الزواجالیومیة غلب في الحضیض، تقدیره لذاتھ كان على األ. إنجاب األطفالو ، ولكنھ أیضً

  .وال شك أنھ كان یحیا بال رجاء

 الذي سوف نشرحھ" اسلوب حیاة المنتصر"بھذا الشعور باإلحتیاج، إبدأ إذن في العیشة بـ فإن وجدت نفسك  
عالقة المولود في عائلة ولكن لیس لدیھ ( teknonتیكنون  ابن أو ابنھ، وسوف تتحول من في ھذا الكتاب

  .باألسفل 21ھیوس كما تم وصفھ في سفر الرؤیا  huiosإلى ابن او ابنھ ) حمیمة مع اي منھا

في وجھ  متمسكین بھاو یرینا هللا في سفر الرؤیا أنھ بعد مرورنا بكل األوقات الصعبة واقفین على كلمتھ 
رائع مع هللا أبونا، آبا، مسدد التجارب بعدم الثقة في هللا، فإن النھایة سوف تكون و الضیقات،برغم الشكوك

  .احتیاجاتنا

 "  ْ ن َ ِبْ  م ل ْ َغ ْ  ی ث ِ َر ُلَّ  ی ، ك ٍ ء ْ ي ُونُ  شَ َك أ َ َھُ  و ً  ل َھا ل ِ َ  إ ھُو َ ُونُ  و َك َ  ی ِي ً  ل  فنحن لسنا. نرث كل شيء) 7:  21رؤیا "( .ابْنا
مترجمة ابن ھي عن لكن في ھذا النص الكلمة الو فیما بعد، ، إبن بال حمیمیھ مع بابا،teknon إبن تیكنون

  . huios الكلمة ھیوس

  .في قاموس سترونج huiosتعریف كلمة ھیوس  

ھؤالء الذین یتشبھون با في شخصیتھم وحیاتھم، ھؤالء الذین یدیر ھؤالء الذین یوقرون هللا كأبًا لھم،  
: 8رومیة (التي یظھرھا األطفال نحو والدیھمبنفس الھدوء والثقة المبتھجة بالرب  ، یطمئنونحیاتھم روح هللا

اللقب . سیلبسون ھذه الكرامة التي ألبناء هللا وبعد ھذا في بركة ومجد الحیاة البدیة)  26:  3، غالطیة  14
، متحدین بھ فاألعلى لیسوع، مستمتعین ب مطلعین على  .ي حمیمیة مشبوبة بالعاطفةالمحبة المطلقة 

ّصة، طائعین لمشیئة اآلب في كل افعالھم خل ُ   .مشوراتھ الم

 huiosعن كیف أن هللا من خالل عالقتنا كأبناء ھیوس  المحررین المساعدین، شھادات مذھلةو لدینا، أنا 
  .ومادیاتا وأي دائرة شعرنا فیھ باإلحتیاج معھ، قد صنع معجزات في حیاتنا



الطبیعیة  ما یمكن أن تنتجھ مواھبنا اتحدث عن مجيء هللا لنا من خالل حیاتنا المادیة بطریقة تفوقانا  
، كان ھناك ما یشبھ السلسلة من األحداث المتتالیة التي بعبورنا لعملیة الشفاء الداخلي. فرصناو وإمكانیاتنا

، تدفقت األموال من بیرة تم الغاؤھادیون ك ،Businessesتكونت بعض األعمال . حدثت في مجال مادیتنا
رأینا یسوع یعمل في حیاتنا معتنیًا . ، وإختفي القلق الیومي على المادیاتاجل الخدمة، بیوت تم شراؤھا

ً ملكوتھ. لكوتوالزلنا نراه كملك الم. بمواقفنا المالیة بره، فكل ما و ونستطیع أن نشھد أننا عندما طلبنا أوال
  ).33: 6متى (جناه قد زید لنا احتإ

  .وما یمكنك توقعھ منا في الفصول التالیة ھو تركیزنا على ھذه النقاط األساسیة 

  .، وحقیقة نفسك، واآلخرینتقویة عالقتك الشخصیة مع هللا اآلب - 1

والكل في إطار . یشفیھا، أو بمصطلح كتابي، یغفرھاو وھو یكشف برقة جروحنا الداخلیة التعاون مع هللا - 2
  .العالقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2فصل 

  لماذا یحررك هللا من القیود؟

  



وإفترضنا إن .حنا الداخلیة من خالل الغفران الذي ینتج عنھ تحریر من القیودلقد ركزنا على شفاء جرو 
الخطایا التي أرتكبت ضدنا بواسطة اآلخرین  .جروحنا قد تكونت نتیجة العدید من األنواع المختلفة للخطیة

وراینا كیف أن یسوع إحتمل . الخطایا المتوارثة التي ورثناھاخطایانا التي فعلناھا، واإلعتداء، و مثل الرفض
رح من أجل جروحنا  غیر أن .نحیا فیھ، نتحررو ، وعندما نؤمن بھذا بصدقكل ھذه الخطایا من أجلنا، فھو جُ

ًایكون التحریر ھذا    .بأن یكون لنا إمكانیة أن نكون على عالقة مع بابا اآلب مقترن

التعرض . قد غطینا فكرة أن محب هللا ھي أقوي قوة دافعة ایجابیة وإن الرفض ھو اقوي قودى دافعة سلبیةو 
ب او ربما حتى توارث لعنة متوارثة من الرفض، ھو نوع قوي من للرفض من اآلب، أو من ممثلي دوراأل

القصد المعطى لنا من هللا، وھو أن نكون ملتصقین وھذا النوع من الجروح الداخلیة یمنعنا عن . الجروح
  .مع هللا بابا اآلببعالقة حقیقیة 

ا؟  ً   لماذا یریدنا هللا أحرار

. فیضلون عن الھدف النھائي، وھو العالقة مع هللا اآلب" التحرر"یركز الكثیر من الناس على عنصر  
ا لشخص ما، فال اویوضح العھد الجدید وإختیارنا الوحید ھو أن نكون . ختیار لنا في ھذا، أننا خلقنا لنكون عبیدً

ا للشیطان أم لیسوع ُمْ  . "اآلبو عبیدً ت َسْ ل َ ونَ  أ ُ َم ل ْ َّ  تَع َن ِي أ َّذ ونَ  ال ُ م َدِّ ُق مْ  ت ُ ِك ات َ و َ َھُ  ذ ً  ل یدا ِ ب ةِ  عَ اعَ َّ ِلط ُمْ  ل ت ْ ن َ یدٌ  أ ِ ب ِي عَ ذ َّ ِل  ل
ونَھُ  یعُ ِ ُط ا ت َّ ِم یَّةِ  إ ِ ط َ خ ْ ِل تِ  ل ْ و َ م ْ ِل َوْ  ل ةِ  أ اعَ َّ ِلط ؟ ل ِّ ِر ب ْ ل ِ   ).16: 6رومیة " ( ل

  .هللا یریدنا أن نكون أحرار حتى نتمكن من إختیاره، والحیاة من أجلھ 

"..  َ ھُو َ اتَ  و َ ِ  م ل ْ َج ِ  أل یع ِ م َ ج ْ یشَ  كَيْ  ال ِ َع َاءُ  ی ی ْ َح ا األ َ ِیم دُ  ف ْ َع ، الَ  ب ْ م ِ ھ ِ ُس ف ْ ن َ َلْ  أل ِي ب ذ َّ ِل اتَ  ل َ مْ  م ِ ِھ ل ْ َج َ  أل َام ق َ كورنثوس 2"( .و
5 :15(  

فھو یحبنا . ھي بأن نحیا لھ ة مثمرة مزدھرةایعلم أن الطریقة الوحیدة التي نتمكن بھا من أن نحیا حیهللا  
ا،لدرجة أنھ یریدنا أن نحیا لھ، وبفعلنا ذلك نحن نفعل ما فیھ مصلحتنا   .جدً

  أتشعر أن حیاتك بال ھدف؟األحالم المفقودة؟  

ا لتكون نفسك"هللا یریدك أن تكون  ً   ."حر

ا( الكثیر من الناس، بما فیھم المؤمنین، قد فقدوا   .احالمھم ورؤاھم لھدف حیاتھم) أو ربما لم یكن عندھم ابدً
ا"فا قد زودك بھدف رائع لحیاتك، ھدف سیبدو  وھو یحررك لیس لتكون شخصیة  .في عینیك" فائضً

وستدخل في رر من القیود ونتیجة لھذا أنك ستتح. مستقلة، ولكن لتكون شخص تحت سیادة یسوع المسیح
عطاة من هللا ستحیا ثانیة. عالقة عبادة معھ ُ ا وسترث الھدف األصلي من حیاتك واحالمك الم لقد . وتصبح واقعً

ا هللا وھو. رأیت أنا والمحررین المساعدین رأینا ھذا یحدث في حیاتنا ا في حیاتنا  فقد رأینا جمیعً ً یفعل أمور
  .تفوق كل إدراك، ابعد من اقصى احالمنا، وتفوق كل امكانیاتنا



رُ  : "من الترجمة التفصیلیة 20: 3یقول في افسس    ِ َاد ق ْ ال َ ْ  ]لتنفیذ مقاصده[و َن لَ  أ َ ع ْ َف قَ  ی ْ َو ِّ  ف ُل ءٍ  ك ْ ي َرَ  شَ ث ْ ك َ ً  أ ا ّ د ِ  ج
ا َّ م ِ ُبُ ] نجرؤ أن[ م ل ْ َوْ  نَط ِرُ  أ تَك ْ أفكارنا، وآمالنا و رغباتناو بشكل الیمكن مقارنتھ أعلى صلواتنا،بما یفوق [نَف

سَبِ  ،]وأحالمنا َ ِح ةِ  ب َّ ُو ق ْ ِي ال ت َّ لُ  ال َ م ْ ِینَا تَع   ."  ف

  .تعلم من القیود المصریة والخروج 

ُولُ  " َتَق نَ  ف ْ و عَ ْ ِر ِف ا: ل َ ذ ُولُ  ھَكَ َق ُّ  ی ب ِیلُ : الرَّ ائ َ ر ِي اسْ رُ  ابْن ْ ك ِ ب ْ ْتُ ، .ال ل ُ َق َكَ  ف ِ : ل ِق ل ْ ِي اط یسوع ابن هللا ، كان في [ ابْن
ِي ]الواقع في اسرائیل ن َ بُد ْ َع ِی َیْتَ ]لیخدمني[ ل َاب ْ  ف َھُ  ان ِق ل ْ ُط ُلُ  انَا ھَا. ت ت ْ ر ابْنَكَ  اق ْ ك ِ ب ْ   )23، 22: 4خروج .("ال

َدَ  ,abadھي بالعبریة . "خدم"الحظ كلمة    ب أن تعمل بإجتھاد شدید والتي تعني أن تعبد وحتى لدرجة . عَ
لیشیر لنفس نوع القیود التي كان فیھا شعبھ  في بدایة سفر الخروج، استخدم هللا نفس الكلمة. وتعمل كعبد

لكنھ یوضح أنھ ال توجد ھناك و كالشیطان،فرعون أو ما كان ولكن ھذا ال یعني إن هللا سید قاسي ك. لفرعون
ا  .لإلنسان الیوجد شيء یدعى اإلستقاللیة. ارض وسط تسمى اإلستقاللیة ً كعبد بال یمكنك فقط أن تكون حر

  .اجر لیسوع الذي یحبك وبذل حیاتھ ألجلك

  .اراد هللا أن یحرر شعبھ 

ًا أم ال) الشیطان(ولقد كان ینتوي أن یعمل سواء كان فرعون    لقد كان هللا. لم یكن للشیطان أي خیار. متعاون
ا على ربط العدو وإطالق شعبھ في الحریة، ثم یصبح الموضو ً لیأخذوا الخطوة ع بعد ذلك في أیدیھم مصمم

  .أو أن یكونوا في شركة معھم كا أباھم". یخدمونھ"التالیة و

ا   ا"."یضحوا"أن فلم یطلب هللا منھم أن یخدموه فقط، ولكنھ أراد أیضً َ َاذ وا ف عُ ِ م َ ِكَ  س ل ْ َو ِق لُ  ل ُ خ ْ ْتَ  تَد یُوخُ  ان ُ ش َ ِي و َن  ب
ِیلَ  ائ َ ر َى اسْ ِكِ  ال ل َ رَ  م ِصْ ُونَ  م ُول تَق َ َھُ  و ُّ : ل ب َھُ  الرَّ یِّینَ  ال ِ ان َ بْر ِ ع ْ َانَا ال تَق ْ َاالنَ  ال ي ف ِ ض ْ َرَ  نَم ف َ َةِ  س َالث ٍ  ث ِي ایَّام یَّةِ  ف ِّ َر ب ْ َحُ  ال ب ْ نَذ َ  و

 ِّ ب ِلرَّ نَا ل ِ َھ   )18:  3خروج "( .ال

فال توجد عالقة . تشیر إلى عھد الدم. الذبیحة تعني الموت. وتعریفھ للعالقات واآلن ضع نفسك في ثقافة هللا 
. ، وال یمكن أن یكون ھناك عھد دم بدون موت من كال الطرفینخارج عھد الدم) وال في الزواج(مع هللا 

نسفك نحن ال . حتى نكون بصدق في عالقة مع هللا "نحمل صلیبنا یومیًا"وبمصطلحات الیوم، یجب علینا أن 
ا مادیً  ً جدد األناني الذي كنا علیھ قبل معرفتنا لیسوعدم ُ . ا، ولكنھ دم حیاة نفوسنا القدیمة، حیاة الشخص الغیر م

  .وسنرى عن قریب كیف أن هللا نفسھ سفك دمھ من أجل ھذه العالقة

  .طاقة احتمالھوصل موسى ألقصى  

أنھ منذ دخل لفرعون برسالة هللا أن یطلق الشعب، لم یطلقھم فرعون بل زاد  23 - 22:  5وقال  في خروج  
َالَ  "فأجاب هللا موسى . من معاناتھم َق ُّ  ف ب ى الرَّ وسَ ُ ِم ُرُ  االنَ «: ل ْظ ا تَن َ لُ  انَا م َ ع ْ نَ  اف ْ و عَ ْ ِر ف ِ َّھُ . ب َان َدٍ  ف ی ِ یَّةٍ  ب ِ َو ُھُمْ  ق ِق ل ْ  یُط

َدٍ  ی ِ ب َ یَّةٍ  و ِ َو دُھُمْ  ق رُ ْ َط ْ  ی ن ِ ھِ  م ِ ض ْ َّ  .»ار م ُ َالَ  ث وسَى هللاُ  ق ُ ِم ُّ  انَا«: ل ب انَا ، .الرَّ َ تُ  و ْ َر َھ َ  ظ ِیم اھ َ اقَ  البْر َ ح اسْ َ ُوبَ  و ق ْ َع ی َ ِّي و ان ِ  ب
رُ  ھُ لاإل ِ َاد ق ْ َى ال ل ِّ  عَ ُل ءٍ  ك ْ ا. ]ایل شداي[شَي َّ ام َ ي و ِ م اسْ ِ هْ « ب َ َھْو َمْ » ی َل فْ  ف َ ر ْ ھُمْ  اع دَ ْ ن ِ ایْضا ، .ع َ تُ  و ْ َم ھُمْ  اق َ ع َ ِي م ھْد : عَ
 ْ َھُمْ  ان ی ِ ط ْ ضَ  اع ْ انَ  ار َ ع ْ ن ضَ  كَ ْ ِ  ار م ِ ِھ َت ب ْ ر ُ ِي غ ت َّ بُوا ال رَّ َا تَغَ ِیھ انَا .ف َ َدْ  ایْضا و تُ  ق عْ ِ م ِینَ  سَ ِي ان َن ِیلَ  ب ائ َ ر ینَ  اسْ ِ ذ َّ  ال

دُھُمُ  ِ ب ْ تَع َسْ یُّونَ  ی ِ ر صْ ِ م ْ تُ  ال ْ ر َّ ك َ تَذ َ ِي و ھْد   ." .عَ



، وعندما شُلت قوة العدو، عندھا یركز على على العدو ]هللا[ كان هللا في البدایة یرید أن یركز إنتباھھ 
ً . أن هللا قال بأنھ سوف یظھر ألول مرة بإسم مختلف 5 -1: 6الحظ انھ في خروج  .عالقتھ مع شعبھ وبدال

اي كان سیظھر كـ : فما كان یقولھ هللا ھو" یھوه خالص"معنى اسم یسوع ھو . كاسر القیود "یھوه"من إیل شدّ
وسوف ترونني . ، ولكني اآلن سأریكم وجھ آخر لي، أنا یسوع محطم القیودكاإللھ القدیرلقد عرفتموني "

ا لكي احرركم ً   ."اسفك دم

ا، حتى یذھبوا لیعبدو لقد كان هللا یحضر ابنھ للمشھد  ً   .اآلب الیطلق شعبھ حر

ا ما یوجھنا یسوع لآلب  ً لقد . قصة الخروجوھذا ینطبق على . قال یسوع عن نفسھ انھ ھو الطریق لآلب. دائم
حتى وإن . لیكونوا في عالقة مع أبیھمو حتى یتمكن الشعب من الذھاب للعبادة، والذبح كان یھوة محطم القیود

اكنا مقیدین بشدة تمنعنا من قبول  ً   .قوة هللا المحطمة للقیود فھو الیزال یمضي قدم

 "  َ َّم ل َ َك وسَى ف ُ ِي م َن ِیلَ  ب ائ َ ر ا اسْ َ ذ ِنْ  ھَكَ َك ل َ َمْ  و وا ل عُ َ م َسْ وسَى ی ُ ِم نْ  ل ِ ِ  م ر غَ ِ ِ  ص ْس َّف نَ  الن ِ م َ یَّةِ  و ِ بُود عُ ْ َةِ  ال ی ِ َاس ق ْ خروج " ( .ال
  .قیود أجیال عدیدة أثرت على بني إسرائیل وھذا یرینا كیف أن )9: 6

والضربة العاشرة واألخیرة كانت . ، بدأ هللا في توجیھ ضرباتھ آللھة المصریینما یلیھو 7بدایة من خروج  
ضع على حمل هللا. الفصح، وھي تمثل الصلیب، دم یسوع، عھد الدم . وھي تمثل غضب هللا الكامل الذي وُ

فرت. الفصح یمثل الغفران ُ وبكلمات . وھذا یمثل نزع سالح فرعون والشیطان ألن كل الخطایا قد غ
رح . كل األخطاء التي تم ارتكابھا في حقك قد وضعت على یسوعو ،كل ما فعلتھ من أخطاءاخرى وھو جُ

  .الرفض الذي تعرضت لھ وضع على یسوع على الصلیب. ألجل آثامك

ا لیذھب للبریة لیعبد،  ً ا ."اباهو یخدم خالقھو یذبحو وأصبح الشعب اآلن حر عَ َدَ وسَى ف ُ ونَ  م ھَارُ َ َیْال و َالَ  ل ق َ : و
وا« ُ ُوم وا ق جُ رُ ْ ْ  اخ ن ِ ِ  م َیْن ِي ب ب ْ ع ا شَ َ ُم ت ْ ُو ان َن ب َ ِیلَ  و ائ َ ر یعا اسْ ِ م َ ھَبُوا ج ْ اذ َ بُدُوا و ْ َّ  اع ب ا الرَّ َ م ُمْ  كَ ت ْ م َّ ل َ :  12خروج "( .تَك

، عندما نرى أننا قد نلنا الحریة. اعطى هللا تعلیماتھ للشعب باإلسراع بالخروج حتى قبل أن یختمر خبزھم )31
  .لنا أن نھرب من قیودنا القدیمة ونذھب لبناء عالقتنا مع أبیناعندھا اإلختیار 

  .ثنان فقط من المجموعة األصلیة نجحا في الدخول ألرض الموعدولكن إ 

ا " ...  َ ا م دَ ِبَ  عَ ال َّةَ  بْنَ  كَ ن ُ َف يَّ  ی ِّ ِز ن ِ ُوعَ  الق َش ی َ ُونَ  بْنَ  و ا ن َ َّھُم ن َ ا أل َ َع َّب َّ  ات ب ً  الرَّ اما َ َّ  ) "12:  32عدد "( .تَم َن َّ  أل ب َال الرَّ  ق
َّھُمْ  لھُمْ  ن ِ ُونَ  إ وت ُ َم ِي ی یَّةِ  ف ِّ َر َلمْ  الب َبْقَ  ف ھُمْ  ی ْ ن ِ انٌ  م ْسَ ن ِ ِال إ ِبُ  إ ال َّةَ  بْنُ  كَ ن ُ َف ُوعُ  ی َش ی َ ُونَ  بْنُ  و   ).65: 26عدد " ( .ن

 .لیس مع الجموعو كالب امضیا معظم وقتھما حول خیمو اإلجتماعو وبالنظر لسفر العدد یتضح أن یشوع 
ھو یتحدث، فال بد أنھما كانا و وكان لدیھم إیمان عندما تجسسا األرض، وبما إن اإلیمان ال یأتي إال بسماع هللا

فھو . ، لم ینجح موسي في الدخول ألرض الموعد لعدة اسباب، كممثل  فإن مسئولیتھ أعظمعلى إتصال بھ
ً أن هللا غاضاساء تمثیل شخصیة هللا عندما ضرب الصخرة    .ب علیھممعلنا

  .فقط خیارانأمامك 



لھذا السبب نحن نركز . ھذان اإلختیارن ھما، الدخول لعالقة سكنى عمیقة مع یسوع، أو أن تموت في البریة
ا على العالقة ً من العبودیة في مصر، وكل ھؤالء ماعدا اثنین ماتوا في البریة، 2000000خرج حوالي  .كثیر

یا معظم وقتیھما حول خیمة اإلجتماع، وسعیا نحوالعالقة مع هللا اللذان قض ھذان اإلثنان ھما یشوع وكالب
  .بحماسة عظیمة

  .قدم یسوع الذبیحة حتى یجعلنا أحرار 

م نسعى لھذه وإن ل. ولكن المسئولیة تقع علینا لنتجاوب مع العالقة المبنیة على عھد الدم التي أسسھا مع اآلب 
  !العالقة سنظل مقیدین

ا الحصول على نتائج مختلفة تكرار :ھو الجنون إن: "لقد قیل  إن لم  ."فعل نفس الشيء مرة بعد مرة متوقعً
  . كالب، سنظل في مختلف أنواع القیودو بین اآلب كما فعل یشوعو نعمل على تنمیة مھارات العالقة التي بیننا

یجب علینا  لكنو من برامج مساعدة النفس ، ناموسیة وال برنامجھو لیس نوع من أنواع ال إنضباطنا 
  .القیام بدورنا

او ال یمكننا أن نغیر أنفسنا لصورة  وبینما نحن غیر قادرون على ضبط نفوسنا للتوقف عن احدى العادات 
فإن لم نتعود . نحتاج أن نتعلم مھارات جدیدة للعالقات .المسیح، لكن ھناك نوع من اإلنضباط یجب أن نالحظھ

ا مع . ممارستھا سوف تكون ھي انضباطنافإن على استخدام ھذه المھارات ،  لقنا لنكون في عالقة تحدیدً ُ لقد خ
ثماره لحیاتنا و قربنا  سینقل سماتھ .واإلنخراط في ھذه العالقة سیأتي لنتائج فوق طبیعیة لحیاتنا. بابا اآلب

  .الوقوف ضد العدوو ولكن جھدنا ھو للحفاظ على ھذه العالقة! قوتھ سوف تشحننا. بدون جھد

المعرفة ھي وصف مرتبط . یسوع واآلب" معرفھ"ان الحیاة األبدیة الحقة ھي  17قال یسوع في یوحنا  
مر یستحق كل العناء فقط األ قد أقر بأنلو. أن أشواقھ ھي لمعرفة یسوع 3قال بولس في فیلبي . بالعالقة

 ثیر من معرفتي كانت عقبواستطیع أن أشھد أن الك .لمعرفة قوة قیامتھ حتى وھو الیزال في جسده األرضي
  .التي مررت بھا في حیاتي" الموت والقیامة"خبرات 

  .لذاتلإنضباط تصنع الرؤیة المعطاة من هللا  

ِالَ  " َا ب ی ْ ؤ حُ  رُ َ م ْ َج بُ  ی عْ َّ ا الش َّ َم ُ  أ ِظ اف َ ةِ  ح َ یع ِ ر َّ َاهُ  الش ُوب َط دراسات األشخاص الناجحین في كل . )18:  29امثال "( .ف
األعصاب إلى العمال الكادحین، تظھر أن العمل المشترك الوحید لجمیعھم و جاحي المخمن مجاالت الحیاة، 

ا ما، على قدر ماكان إنضباط ولم یكن ھذا اإلنضباط . كان إنضباط الذات ً ا بالتعھد بعدم فعل أمر ً یتعلق كثیر
ا إیجابیًا ً   .بفعل أمر

رؤیتھ وأشواقھ . وھو البر الذاتي. إلطالقمن واحدة من أسوأ أنواع اإلدمان على القد عاني الرسول بولس  
نفس  وسیحدث. ھو ما حرر بولس من ھذا اإلدمان المروع 3لمعرفة المسیح كما ھي مذكورة في فیلبي 

ھذا سیساعد على كسر  .ھل ستضطر إلستخدام كمیة معینة من اإلنضباط ضد األمور السلبیة؟ نعم .لك الشيء
ھو نوع من اإلنضباط سوف یسمح لقوة هللا أن  السلبیة بأخرى إیجابیةستبدال األمور إغیر أن . العادات

  .تحررك فعلیًا



ِكَ  "10ثم یقول في آیة  9-  5: 1بطرس  2اإلنضباط اإلیجابي في  العدید من أنواعلقد وضع بطرس   ل َ ِذ  ل
 ِ َر ث ْ ك َ األ ِ دُوا ب ِ تَھ ْ َا اج یُّھ َ ةُ  أ َ و ْ خ ِ َنْ  اإل ُوا أ ل َ ع ْ مْ  تَج ُ تَك َ و ْ ع مْ  دَ ُ ك َ َار ِی ت ْ اخ َ ِ  و تَیْن ِ َاب مْ . ث ُ َّك ن َ ا أل َ ِذ ُمْ  إ ت ْ ل َ َع ِكَ  ف ل َ َنْ  ذ ُّوا ل ل ِ ً  تَز َدا ب َ  2"( .أ

  )10: 1بطرس 

  .مھارات العالقة

  .أولویات هللا وعالقاتنا تأتي على قمة. لكنھ فقد مھارات العالقةو الجنس البشري لدیة كل المھارات 

ذكر لك لكي تزید  ،مع أبیناو إن كان لك عالقة عظیمة مع یسوع  ُ فإجعل فقط ھذه اإلقتراحات التالیة تكون م
  .وإن كنت في عملیة تنمیة ھذه العالقة، فقد تعطیك ھذه المقترحات بعض التنظیم الھیكلي. من شحذھم

  .الحق میدانیجب أن نلتقي با في 

  .وأقر بأن ھناك مجاالن للحق. یسوع ھو الحق، والروح القدس ھو روح الحق

  .حقیقتنا ھو مكاننا الحالي األول، 

ویجب . إدانة موجھھ ضد هللا ربماو وھي تمییز عیوبنا، أخطاؤنا، خطایانا، كبریاؤنا، احاسیسنا، عدم الغفران 
: 1یوحنا  1(نتطھر و وعندما نفعل ھذا یثغفر لنا. أن نأتي بكل ھؤالء أمام صلیب یسوع ونكون صریحین معھ

خارج التي و في التوبة المستمرة، وأال نكتفي بھذه األجزاء من حیاتنافنحن نحمل صلیبنا عندما نجاھد  )9
دعنا نتأكد من عدم لومنا آلخرین لتبریر انفسنا، ولكن بالحري معترفین لبعضنا . سمات شخصیة المسیح

ُشفىالبعض بخطایانا    .لكي ن

وكلما نستمر في السلوك باإلیمان  )2-  1:  8رومیة (ویجب أن نمیز في نفس الوقت أنھ ال یوجد علینا دینونة  
َّنَا " 31:  11كورنثوس  و یقول في1یسوع، و في الروح مع أبینا ن َ َوْ  أل َّا ل ن ُ نَا ك ْ م كَ َ َى ح ل نَا عَ ِ ُس ف ْ ن َ ا أ َ َم َ  ل ِم ك َیْنَا حُ ل  عَ

".  

  .الحق الحقیقي ھو كلمة هللا 

وھي األداة األساسیة لسماع  كلمة هللا فائقة للطبیعة، وھي اإلناء الحاوي لدم العھد مع هللا،. یسوع ھو كلمة هللا 
. ھي تحضر لنا اإلیمان. الكلمھ سوف تغیرنا لصورتھ كلما تزرع فینا بذار فائقة للطبیعةو .الشركة معھو هللا

  .نحن نتواصل مع هللا من خالل یسوع الكلمة

وعندما نتكلم . ظروفكمو جنوده یھربون من حیاتكمو المنطوقة ستجعل الشیطانو المختزنة داخلناالكلمة  
  .تتجدد أذھاننا ویُعطى السطان  ألیحرك مالئكتھ وكل قوتھ من أجلنا قلوبنا فیضبالكلمة من 

  .نحن نقدم بعض المواد الخاصة بمھارات العالقة ھذه إن رغبت في الحصول علیھا

قات لمھارات العال وھو یعطي مجموعة من المقترحات .4المتدفق ھو أحد فصول كتاب النمو أو الموتالنھر  3
في  لقد ساعد ھذا التعلیم الكثیرون في تطویر مھاراتھم الشخصیة .مبنیة على خیمة اإلجتماع في العھد القدیم

النھر المتدفق ھو . ھذا الكتاب سنستخدم الكثیر من درس النھر المتدفق في فصل الحق منو .العالقة مع هللا



ا من قبل أناس جادین في  5. یدخلك لمحضر هللابسیط و إنضباط رائع ً ومخزن األخالق الیومي یستخدم كثیر
رابط یقود لھذه الصحیفة ملحق بنھایة وھناك . الطلب من هللا أن یریھم أي الدوائر ھم في احتیاج لتسلیمھا لھ

  .ھذا الفصل

  

كخطوط و اتخذ ھذه المھارات كأفكارلذا من فضلك . قتك با شخصیة ولیست وصفةمن فضلك تذكر إن عال
  .عریضة فقط

  .فصلنا التالي مخصص لھذه المھارات الخاصة بالعالقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 Web link for the Flowing River http://www.isobbible. 
org/flowingriver.htm 
4 Web link for Grow or Die book. http://www.isobbible.  
org/openlessons.htm 
5 Web link for Daily Moral Inventory http://www.isobbible. 
org/innerheal/moralinventory.ht  

  3الفصل 

  قوة الرؤیا

  العالقة تنمیة مھارات

  .أرید أن ازرع رؤیا في قلبك ستعطیك شوق عمیق لتقویة عالقتك با



وفوق الروح القدس سوف تأتي بسالم، حریة، ورخاء بكل أنواعھ، و خالل یسوع المسیح العالقة مع هللا من 
بالنسبة لك؛  حقیقي أكثر وأكثریسوع سیصبح و. ستحضرك لوقت شركة حقیقي حمیم مع یسوع ،الكل

. مع ذلك مثل ھذه العالقة تتطلب بعض االلتزام الجاد من جھتك. ستشعر بھ وتسمعھ یتكلم الیك بشكل منتظم
في مكانھ، تكون العالقات ھي أكثر االشیاء  كل شيءكل العالقات تحتاج الى التزام، لكن عندما یكون ف

  .یمكننا االستمتاع بھا المشبعة التي

  .الرؤیة تؤدي الى االنضباط
  )18: 29أمثال." (، أما حافظ الشریعة فطوباه)یبعد عن االنضباط(بال رؤیا یجمح الشعب  " 

لقت النفس البشریة لتعمل  ُ ا علىلقد خ ً   .األملأخرى،  ةالرؤیا، أو بكلم بناء
  .رؤیاإعطاؤھم ، كان بھا لیباركھم كوسیلةقالھ هللا ألدم،  ماأول 

أثمروا واكثروا وامألوا األرض، وأخضعوھا، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طیر : وباركھم هللا وقال لھم"
  ).28: 1تكوین." (األرض السماء وعلى كل حیوان یدب على

من القیود التي تظھر في اسالیب الحیاة غیر المقدسة، سترى بینما تستمر  حریتكھذا الكتاب على  یركزبینما  
  .سیجعلك شخص حر وحدهوھذا . األمر ھو تنمیة عالقتك مع هللا الحل الجذري لھذافي القراءة أن 

 ھي تخصیصن اآلمھمتك و ا صنع كل شئ،ف. تطویر عالقتك مع هللا یتطلب انضباط من جھتكو تنمیة 
  .العالقة الحمیمة معھلنفسك من خالل  عملھ الرائع

  
من اجل تحقیق وجود رؤیا  یجبیدرك معظم الناس أنھ . 18: 29االنضباط یتطلب رؤیا كما یقول في أمثال

  .جاحنال
  ، ً ُ ت وھي أنلدیك رؤیا  أخذ ھذا الدواء ألنبلتزام یجب علیك االفعندما یعطیك الطبیب دواء     .شفىـ
تأخذ س وھي أنكرؤیا  ككان ال یعجبك، ألنھ لدی وإنعندما تذھب للعمل كل یوم، فأنت تقوم بالعمل حتى   

  .أجرك
  .تأكل وھي أنلدیك رؤیا  أنت تفعل ذلك ألن، فالصعبة  جني الحصادمھمة وتؤدي عندما تذھب للحقل   

ً في مھارات عالقتنا مع هللانأن ) ولي(قلبك أصلي أن تتسبب لك رؤیا في بأرید أن ألقي  . صبح أكثر انضباطا
  .طنضبااال لھذا النوع منفقط أنظر الى قائمة الوعود المذكورة باألسفل 

 .السالم والحریة رؤیا .1
  )الترجمة التفصیلیة( 2: 1بطرس2
 الرخاءالذي ھو الخیر المطلق، كل الصالح الالزم، كل (والسالم ) هللا إحسان(لتكثر لكم النعمة " 

كاملة، (لیكثر لكم بصورة ) والصراعات األخالقیة المثارةالمشاعرو الروحي، والحریة من الخوف
  ."هللا ویسوع ربنا معرفة )ة، وصحیحةشخصیة، محدد

  .ةشخصیمعرفة  ملحوظة، كل ھذه االمتیازات الرائعة تأتي من خالل معرفة هللا
 
 .لھياإل الرخاءرؤیا  .2
ألني فرحت جدا إذ   أیھا الحبیب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحیحا، كما أن نفسك ناجحة"

أن أسمع عن : لیس لي فرح أعظم من ھذا  حضر إخوة وشھدوا بالحق الذي فیك، كما أنك تسلك بالحق
  ).4 -2: 1یوحنا3." (أوالدي أنھم یسلكون بالحق

تي من الحفاظ على عالقة یأنجاح نفسك . ملحوظة، النجاح في األمور المؤقتة ھو نتیجة نجاح نفسك
  . حمیمة مع هللا

 



 . لك بالنسبة حمیمیة؛ یصبح هللا حقیقیاً لارؤیا  .3
  )الترجمة التفصیلیة( 19 -17: 3أفسس

ً (باإلیمان ) منزلھ الدائم ، یجعلیسكنیستقر، (المسیح  لیحل" وأنتم متأصلون  في قلوبكم) واقعیا
ناس هللا المكرسین، (ومتأسسون في المحبة، حتى تستطیعوا أن تدركوا مع جمیع القدیسین  ُ  المختبرینأ

ً (و )لتلك المحبة(، ما ھو العرض والطول والعمق والعلو )تلك المحبةل ً، من (تعرفوا ) الى أن حقا عملیا
إلى كل ) كیانكم في كل(، لكي تمتلئوا )بال اختبار(محبة المسیح الفائقة المعرفة ) االختبار بأنفسكمخالل 

ً ومغمور با نفسھللأغنى قیاس  لیكن لكم(ملء هللا    )!"حضور االلھي، ویصبح جسد ممتلئ كلیا
  10: 3فیلبي

  ".ألعرفھ، وقوة قیامتھ، وشركة آالمھ، متشبھا بموتھ"
 
 .عوتك، ھدفك، ومصیركرؤیا لتتمیم د .4
الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، ال بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطیت لنا في "

  ).9: 1تیموثاوس2" (المسیح یسوع قبل األزمنة األزلیة
 

 .تتطھرو أن تكون مثل یسوع ةرؤی .5
التي سیكون و هللا فأننا سنرث وعوده،" معرفة"نستمر في  كلمابطرس االصحاح األول أنھ  2في  یقول

كما أن قدرتھ اإللھیة قد وھبت لنا كل ما ھو للحیاة والتقوى، . "ستجعلنا مثل یسوعاحد افعالھا ھو إنھا 
بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضیلة اللذین بھما قد وھب لنا المواعید العظمى والثمینة، لكي تصیروا بھا 

  )4، 3: 1بطرس 2" (الذي في العالم بالشھوة ھاربین من الفساد، طبیعة اإللھیةشركاء ال
 

 .مكافات أبدیةلالرؤیا ل .6
انھ یجازي الذین و و لكن بدون ایمان ال یمكن ارضاؤه النھ یجب ان الذي یاتي الى هللا یؤمن بانھ موجود"

  ).6: 11عبرانیین" (یطلبونھ
المسیح، لینال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خیرا كان ألنھ البد أننا جمیعا نظھر أمام كرسي "

  ).10: 5كورنثوس2." (أم شرا
" ال یفنى فإكلیالأما أولئك فلكي یأخذوا إكلیال یفنى، وأما نحن . وكل من یجاھد یضبط نفسھ في كل شيء"
  ).25: 9كورنثوس1(
  ).12: 22رؤیا( "وھا أنا آتي سریعا وأجرتي معي ألجازي كل واحد كما یكون عملھ"
  

  .رخاءو لیكون لھ ھدفهللا جدعون من العبودیة الى الحریة،  اآلتیة منرؤیا ال أخرجت   
ا كان تقدیره. لى أن أعطاه هللا رؤیاإ حیاة الھزیمة كأسرائیلي یحیاكان جدعون    لذاتھ ألن أعداء  منخفضً

قادرة هللا عرف كیف أن قوتھ لكن . نفسھة عن خاطئ صورةكان لدیھ . منتصرین علیھماسرائیل كانوا 
األشیاء التى لم  عنتكلم هللا . عند نفسھصورة جدعون لتغییر  كان یحتاج، غیر أنھ ر جدعون؛یغیت على
الصورة  یتمكن هللا من إعطاؤناكلما مع هللا،  نكون في شركةكلما و. موجودة كما لو كانت موجودة تكن

ھو الرجاء،  وھذا. ولیس ما نشعر بھ نحن تجاه أنفسنا ،ھو الحق فما یراه هللا. علیھاالتي یرانا  الدقیقة
  !الرؤیاو
  ).12: 6القضاة" (الرب معك یا جبار البأس: فظھر لھ مالك الرب وقال لھ"

لكن بثبات في تطویرالعالقة و بطيء هللا نموسترى  في سفر القضاة ثم في االصحاحات القلیلة التالیة
بطریقة شدیدة لبس جدعون الروح القدس ویتمكن من سماع هللا في أدت الى أن ی. الشخصیة العمیقة

  .ثم استخدمھ هللا السقاط العدو الذي أسره ھو وشعبھ في العبودیة. الحمیمیة



  
  .مھمتك

ً، أنطق بھا بصوت عالي،علیك  أقترح  سمح إحفظھا، وإ أن تتأمل في النصوص الكتابیة التي سجلتھا سابقا
  .داخل قلبك ونفسك بعمقلھا أن تدخل 

ااذا كنت . مھارات العالقة كما ھو مقترح في ملحق أالعمل على أبدأ في   ً خطوات ب فسر قد بدأت مؤخر
  . ھذه الخطوات الصغیرة ستنشئ قوة دافعة في مھارات العالقة لدیك. صغیرة

میل فى  سرعة 25في السیارة، تحریك العربة من  دعنا نفكر. قوة الدفع تجعل الخطوة التایة أسھلف 
میل في 10لى إصفر  سرعة لتحریھا من مما تحتاجھطاقة أقل لحتاج یمیل في الساعة  40الساعة الى 

 جسمإن ال" ، القصور الذاتي یعني، مصطلحاتلتبسیط ال .قانون القصور الذاتيبذلك  ویسمى. الساعة
لذي ھو في حالة السكون للبقاء اجسم الیمیل بینما ، التحركحركة الى االستمرار في الفي حالة وھو یمیل 
ًا ً ." ساكن   .أعظم مجھودنفس المسار، بینما یتطلب التغییر  فيلبقاء لیمیل الجسم المتحرك أیضا

ً فإفي مھارات عالقتك مع هللا،  تتحرك وال" حالة سكونفي "كنت  فإن   في طاقة انضباطكستخدم اذا
ً بھذا للرب فإلكلمة هللا،  الھذه العالقة، أو شغفً  شغفلم یكن لدیك  وإن. لمسار المناسبلل ولوصا عترف اذا

  .عمل جدید فیك یعملوأطلب منھ أن 
  
  

  
  لعالقةالالزمة لتنمیة امھارات ال

  
. 2 -1: 12تأمل في رومیة. قدّم نفسك بالكامل . عالقةتسعى بجدیة نحو ھذه الأن بأتخذ قرار حازم  .1

 . مقدَّم لنا من هللالعظیم الدم العھد  مع بعھد الدم ھذا ھو تجاوبنا
 

 ھو یسوع نفسھ؛ كلمة هللا. عھد الدم حاویاتالكلمات ھي  .كلمتھ تستوعبیجب أن : خذ وقت لتسمع .2
 یومیة منتظمة كلمة هللا كمھارةالسعي في طلب یجب . منھ وتختار لتنتقيھو لیس كتاب من الوعود و

أطلب . ، یسوع نفسھوتسمعھا على انھا كلمات سیدك الیھإتنظرف من المھارات الالزمة لتطویرالعالقة
لطعام الطبیعي یمان بنفس الطریقة التي ینتج بھا ااإلتنتج ھي طبیعة ولل فائقةالكلمة ف. منھ أن یتكلم

ّ الحقیقي الذي یعطي حیاة أبدیةإقال یسوع . الطاقة  .لك أكتب ما تشعر أنھ یقولھ. نھ ھو المن
 

بینك وبینھ بصدق المتبادل  الحدیث يھفعالقتك با  لنموم طریقة أھ .ھي كلماتك: خذ وقت لتتكلم .3
 سیجعل شریكك في عھد الدمیسوع الصدق مع . أكتب ما تشعر بھ بالضبط. یكشف كل اعماقك امامھل

ھذه الصراحة التي تكشف في الحیاة بدون  مشكلةغلب أي تلن تستطیع أن تو الف. تنتقل إلیھخطیتك 
طریقة رائعة للسماح  فھي. بینھ بصورة یومیةو الخطاب المتبادل بینكنقترح لذا . كل اعماقك امامھ

ً، أخرج . حمیمیةو لیك في أمور شخصیةإالروح القدس أن یتكلم " لفیض" لى مكان ھادئ، إأوال
ثم . لیسوع أو تطلبھ منھ تقولھأكتب ما ترید أن . وإبدأ في تقدیم العبادة لھ ركز فكرك على یسوع،و

الممارسة، و في البدایة، قد تكون ھناك بعض األخطاء، لكن باالیمان. ھ في روحكأكتب ما تسمع
ً  یسوع سیصیرف  . لكبالنسبة حقیقیا

  
  .الذي تسمعھصوت ال صاحب بھا طرق لتمیز
  ).حق(، یصحح، یوجھ یشجع: صوت هللا

  .دانةاإلالكذب وو یبقینا مقیدین بالفشل: صوت ابلیس



ِطو ، ینكرأعذاریخترع یبرر، : الجسدو صوت الذات   .یلوم األخرینو یُسق
  .سمع صوت هللان اكن ما إذااختبار لمعرفة 
  ھل ھو كتابي؟

  ھل یمجد یسوع؟
  في روحي؟ھناك شھادة علیھ ھل 

  ھل یبني أم یھدم؟
  ھل ینتج حریة أم عبودیة؟

  .هللا الینابھا طرق یتكلم 
  .من خالل الروح القدس إعالنیةمعرفة . الكتاب المقدس

  .المشیرین، والمؤمنین، الرعاة شركة: جسد المسیح
  .وحسبعلى ھذا اإلعتماد إحذر من 

  )9: 1یوحنا  1، 24 - 23: 139مزمور : (صوت الروح القدس: الخلوة الشخصیة
  )8: 32أرمیا (مواقف في الحیاة الیومیة و ظروف
ا ً ً ما یكون من الحكمة أن یكون لدیك صدیق: لتعطي عنده حسابًا شریك موثوق  مؤمن ناضج غالبا

   .متعلقة بحیاتك أمورفي تعطي عنده حسابًا لة أالجرمن بھ لدیھ ما یكفي 
 

جھودك كل ل مضادةمن الشیاطین في مھمة  ومساعدیھ بلیسإالخصم،  یستمر .كلماتھ: خذ وقت لتتكلم .4
أعطاك فلقد . أن تقاومھمكل ما علیك فعلھ ھو . الحصول على النصرةو نحو بناء العالقة مع یسوع

ال یبرح سفر ھذه "، 8: 1قال هللا لیشوع في یشوع. تتكلم بكلمتھ ضدھمللیة ئوالمسو یسوع السلطان
 ً ً لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما ھو مكتوب فیھ النك حینئذ و الشریعة من فمك بل تلھج فیھ نھارا لیال

 ".حینئذ تفلحو تصلح طریقك

  :يلقیام بھذا ھوإحدى طرق ا
ستخدم ا. مزامیر بصوت عال كل صباح ةعلیك أن تقرأ خمس. األمثال كل یومو قرأ المزامیرإ  

. 123و 93/ 63، 33، 3قرأ مزمور إمن الشھر  3یوم ، بمعنى، في النتیجة السنویة لترتیب ھذا
ستخدام ھذا النظام ا. األمثال كل شھرو كل المزامیر الطالببھذا النظام، سیقرأ . 3قرأ أمثال إأیضا و

 مشاعرھا مع/أن یربط مشاعرهب للطالب المتألمسمح یو ،لشیطانعلى تكلم بالكلمة وییجدد الذھن، 
  .119مع مزمور و یوم، 31الذو شھور اجراء ترتیب للیمكن . المزمور مشاعر كاتب

ً للروح القدس الذي سیعطیك كلمة حرب روحیة ل    .ةمحددالیومیة القف امولأیضا كن حساسا
  

ً  .اللھج .5 ً من یشوع إ. قیم للغایةو اللھج بالكلمة أمر ھام جدا الذي یخبرنا بأن نلھج  8: 1قتبست قبال
 ً . لیالو في ناموسھ یلھج نھاراو لكن في ناموس الرب مسرتھ" یقول،  3- 2: 1مزمور . لیالً و نھارا

ما  كلو ورقھا ال یذبلو فیكون كشجرة مغروسة عند مجاري المیاه التي تعطي ثمرھا في اوانھ
 ."یصنعھ ینجح

ً للكلمة . ھذا عمل كبیرو ستبدل تفكیرك الجسديیو یقتلعاللھج في الكلمة   تغوصأن بكما یسمح أیضا
تقذفھ و تبتلعھ،و فھي تمضغھ،. بقرة تمضغ الطعام المجترصورة كلمة لھج مرتبطة ب. في أعماق قلبك

 ً ً تكو ثانیة، ثم تعید العملیة ذاتھا مرارا تعطي الروح و لى أعماق قلبك،إة أن تدخل ھذا یتیح للكلم. رارا
 .شخصي معك من خالل الكلمةكالم تكلم بألن یفرصة  القدس



ھذا  أتنكن من تغطیةلن و یوجد أنواع عدیدة من الصوم،. أداة ھامة لإلنضباطم ھو والص. الصوم .6
. أن یأكل وھي ،أنھ یحرم الجسد من أقوى رغباتھھي  للصومالمیزة األساسیة . بأكملھ ناھر األم

ً على سماع الروح القدس بشكل أفضل الشخص، یصبح وبفعل ھذا الجسد یشتھي  أن تذكر،. قادرا
ً، حتى إلقد قرأت . 17: 5الروح ضد الجسد، غالطیة و ضد الروح نھ عندما یكون الشخص جائعا

 .كون أفضلت ةالطبیعی سمعھا/ حاسة سمعھ 
 

ُطیعھ فیھلصغیر كل یوم و أطلب من هللا أن یعطیك شئ بسیط. أطع هللا .7 ھذا الشيء ھو أن  كونیقد . ت
ى طالما عدم القیادة في نفس الشارع الذي  تقوم بتشجیع شخص آخر، أو ّ قد یكون  أودمانك؛ إغذ

ٍ ما، أو تستأسركون أن یقد و. عترافك بخطیتك لھإ تغفر ألحدھم، أو ربما أن تعطي عطیة  أن فكرة
 .لشخص آخر مالیة

  
. المزید من ذاتھ لناو نھ یعلن المزیدإنھ عندما نطیع كلمتھ فإیقول  23 -21: 14یوحنا ! عظیمھذا أمر 

لكنھا سوف تكون طلب و لن تكون العالقة معھ فیما بعد عبارة عن إنضباط یسوع،" ترى" أن بمجردف
  .الحماسةالعاطفة حقیقي لھ مشتعل ب

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  4فصل 

  جروح من اآلخرین

ا للجروح، وآثارھا، وطرق عالجھا ً ا وبسیط ا سریعً ً ُصد من الفصول األولى لھذا الكتاب أن تعطیك فھم . ق
وسوف . ونرید أن نشجعك بقول أن هللا یرغب في أن یشفیك وإنھ سیستخدم عالقتك الحمیمیة معھ لفعل ذلك



ثناء قرأتك لھذه السطور لتمیز نریك اآلن األسباب المتعددة لھذه الجروح مصلین أن تستنیر بالروح القدس أ
  . ھذه الجروح الموجودة في نفسك

ولكني تعلمت بعض . أنا ال أدعي بأنني خبیر في موضوع الجروح الداخلیة، اإلعتداءات ثم الشفاء الداخلي 
األشیاء عن ھذه الموضوعات من خالل خبرتي الشخصیة ونوالي للتحریر، عن طریق كلمة هللا، كتاب الشفاء 

لم یقصد بھذا الكتاب أن یكون كتیب طبي كامل . ، ومن مایكل وكارین المحررون المساعدون ليالداخلي
ُصد بھ باآلحرى أن یعرفك الحقائق األساسیة المتعلقة بالجروح والطرق الرئیسیة  للشفاء الداخلي؛ بل ق

ا ونؤمن أن هللا سیستخدم فھمنا المبدئي وأسلوبنا البسیط في الكتابة لتشجیع. لشفاؤھا ً ًا بسیط ك، أو تشجع مؤمن
  .كامالً  للسعي إلن یكون

  .تشجیع

إن كنت قد تعرضت لإلعتداء، الرفض أو التجریح بطریقة ما علي ید شخص  أحب أن أقدم لك كلمة تشجیع
أرید أن أشجعك إن كنت تصارع مع عادة معینة، إدمان أو إن كنت تحیا حیاة غیر . أخر أو من الحیاة نفسھا

ً لمشكلتك، بغض النظر عن عمق شعورك بالقیود وأثناء . تقیة ُعطى حال تقدمنا نحو الفصول المقبلة، سوف ت
یشعر العدید من األشخاص الذین  .فلیس علیك أن تحیا بالشعور بالعجز طوال حیاتك. ومدة وجودھا في حیاتك

حتى عالقتھم  فیشعرون وكأنھ إن قاموا بعمل أي شيء أو لمسھ سیفشل،. تعرضوا للرفض بالفشل المستمر
ًا من مؤمنین أخرین ویتسألون لماذا لیس لدیھم العالقة الحمیمة با التي . با فكثیرا ما یشعرون إنھم أقل شأن

  . اآلخرون یحظى بھا

  في كل ھذا؟  أین كان هللا

قصده  فھم یتحكم في ھذا الكون بفطنة ال مثیل لھا ولكنھ في الوقت ذاتھ ال ینتھك .إن هللا ھو ضابط الكل 
وحتى یمكنھ التمتع بعالقة المحبة ھذه، فعلى . فھو یرغب في بناء عالقة حب مع االنسان. االصلي لالنسان

فمن دون إرادتك الحرة، . االنسان أن یكون لدیھ القدرة على فعل العكس، وھو رفض سیادتھ المطلقة ومحبتھ
وھذا ھو سبب حدوث . عملون أعمال شریرةوبناء على ذلك، فإن األشرار ی. ال تستطیع أن تحب محبة حقیقیة

أین "أو " أین كان هللا عندما رفضني أبي؟: "فقد تسأل. الكثیر من االمور في حیاتنا والتي ال نجد لھا تفسیر
ا في كل ھذه األمور" "كان هللا عندما قام أحد أقاربي بإغتصابي في عمر مبكر؟ ً قد یسأل  ."لم یكن لي خیار

على أي حال، لدینا كتیب في ھذا . أن یمر بكل ھذه المعاناة" الرجل الصالح"یوب أحدا لماذا سمح هللا أل
  .الموضوع عنوانھ رحلة أیوب

ولكني أؤمن . ال یقدر أحد أن یعطیك إجابة شافیة لكل ھذه األسئلة؛ إال حقیقة أننا نعیش في عالم مليء بالخطیة
إن . طینا السالم واألمان والھدف وتحسم المواقفأن كلمة هللا تعطینا بعض اإلجابات التي من شأنھا أن تع

ًا بمیالدك الجدید الناتج عن ھذا العمل یعطیانك القدرة من خالل النعمة  عمل یسوع على الصلیب وقیامتھ مقرن
وأنا اؤمن أنھ كلما كانت الخبرة مأساویة، كلما كانت . على تحویل كل خبرة مأساویة في حیاتك إلى بركة

ّ في ملكوت هللا إن لم أكن قد مررت في . كبرإمكانیة البركة أ فلن أتمكن من عمل العمل الذي اعده هللا لي
ُستخدمین بقوة من قبل هللا لتقدیم برامج الشفاء و أنا أعلم إن مایكل. الخبرات المأساویة لماضيّ  كارین م



ً من أن تحتقر المأساوي فقط  الداخلي ألعداد كبیرة من الناس في العدید من الدول بسبب ماضیھم ،فبدال
  .كما ھي موصوفة في كتابنا، من نفایة إلى جواھر" جواھر"إلى " نفایتك"ماضیك، إسمح  بأن یحول 

إحدى ھذه فال أظن أنھ . أولویات هللا وأھدافھ نضع نصب أعینناباإلضافة لھذا، أظن أنھ من المھم أن   
ا علىحیاة سھلة،  ھو إعطاؤناھداف األ فمع إنھ ال  .من الطرقطریقة للمعاناة بأي ا عدم تعرضن حریصً

عصابة وھي إعالن ھزیمة الشیطان و لكنھ یستخدمھا كوسیلھ لتحقیق أحد مقاصدة الرئیسیة،اآلالم،  یعطینا
فأنا اؤمن إن ھذا ھو الموضوع  .الشیطانیة في مجال تأثیره فتجربة أیوب ھزمت القوة .أتباعة بشكل نھائي

 2" (شوكتھ التي في الجسد"عنھ بولس، والذي تحدث " مالك الشیطان. "األساسي الذي یتناولھ سفر أیوب
فالنصرة على الجروح والظروف التي تنشيء ألما  .بولس الرسول تمت ھزیمتھ في حیاة) 12كورنثوس 

الموجودة داخل ھذه الكائنات الشیطانیة واللعنات ل ھزیمتناھي أكثر من مجرد حریة، ولكنھا تعكس  ومعاناة
  .نطاق تأثیرنا

ِي "  ذ َّ حُ  اآلنَ  ال َ ْر ِي اف ي ف ِ ، االَم ْ م ُ ِك ل ْ َج لُ  أل ِّ م كَ ُ أ َ ِصَ  و َائ ِدِ  نَق ائ دَ ِ  شَ یح ِ س َ م ْ ِي ال ِي ف م سْ ِ ِ  ج ل ْ َج هِ  أل ِ د سَ َ ِي: ج ذ َّ َ  ال  ھُو
ةُ  ِیسَ ن كَ ْ   ) 24:  1كولوسي "(ال

ًا،    .جریت على المخالتي أدراسات الإحدى  أثبتت كما الرفض مؤلم حق

  2003اكتوبر  9: بتاریخ –م الحدیث العالِ  مجلة :المصدر

 رصدلقد  .ألم الرفض في اللوحات، الشعر واألغانيتصویر لفي محاولة قضت القلوب الوحیدة آالف السنین  
ذبذباتھا في بعض صور رسم المخ الممیزة الخاصة ببعض الطلبة الذین یعانون من علماء األعصاب 

  .اإلجتماعي اإلزدراء

ا  تتأثرانالمخ اللتان تتأثران باأللم الجسدي  المنطقتان مننفس  إجراء مسح المخ أنأظھر    باإلستبعاد أیضً
  .اإلجتماعي

المسنین وقد قامت عملت في الخدمة اإلجتماعیة لفترة من الوقت في أحد بیوت لقد اجریت مقابلة مع سیدة  
 traumatic بحادث كارثيولقد أعلمتني بأنھ عندما یمر الشخص . بإستفاضةبدراسة مرض الزھایمر والعتھ 

المة وھذه الع. على المخ" عالمة كمیائیة"وینتج عن ھذا وضع . للدماغزیادة ضخ نسبة اإلدرنالین یتسبب في 
ھذه السیدة مسیحیة  .ھذا الحدث الكارثي مرة تلو األخرى إسترجاع أحداث ومشاھدلدیھا اإلمكانیة على 

 : "قالت .الغفران من خالل دم یسوع قد یشفي ھذه المشكلةو أن الشفاء الداخليبإن كانت تعتقد مؤمنة، فسألتھا 
وسوف نقوم بتغطیة ھذا الموضوع في فصل . أقر بأن ھذا العالمة تتحول من قشرة إلى ندبة ".نعم، بالطبع 

عن طریق ھذه العالمات، والتي "استدعاء لحالة النشوة"اختبرواقد  میخبرنا المدمنون السابقون بأنھ. الحق
ًا بواسطة موسیقى سمعوھا، مخدرات، أفالم إباحیة، أو بعض األحداث  سببة أحیان ُ . المسببة لإلثارةتكون م

  .الذین شاركوا في الحرب في معظم األحیان من المآسي والكوارث التي شاھدوھا المحاربین القدامىیعاني 

  .إحدى نواتج الرفض ھي الروح المكسورة

ْبُ  " 13: 15قول في أمثال ی ل َ ق ْ َل انُ  ا َ ح ْ َر ف ْ لُ  ال َ ع ْ َج ھَ  ی ْ ج َ و ْ ً  ال ِقا ل َ ِ  ط ن ْ ز ِحُ ب َ ْبِ  و َل ق ْ قُ  ال ِ ح ْسَ وحُ  تَن   " .الرُّ



  .الرغبة في الحیاة نزعأو " تجفیف"الروح المكسورة، التي تسبب فیھا الرفض قادرة على 

ْبُ  " 22: 17أمثال یقول  ل َ ق ْ انُ  ال َ ح ْ َر ف ْ َیِّبُ  ال َ  یُط م سْ ِ ج ْ وحُ  ال الرُّ َ َةُ  و ق ِ ح ْسَ ن ُ م ْ ِّفُ  ال ف َ ُج َ  ت م ْ ظ َ ع ْ   " .ال

  .ن یأخذ الشفاء مجراةوإن ذھبت الرغبة في الحیاة، فال توجد فرصة أل 

وحُ  " 14: 18یقول في أمثال  ِ  رُ ان ْسَ ن ِ لُ  اإل ِ تَم ْ ھُ  تَح َ ض َ ر َ ا م َّ َم وحُ  أ ةُ  الرُّ َ سُور ْ ك َ م ْ ْ  ال ن َ َم َا؟ ف ُھ ل ِ م ْ َح   " ی

  .في الكون ھي محبة هللا أقوى قوة إیجابیة 

مور یقول مز. ل عمیق بیننا وبین هللالقد خلقنا لیكون ھناك تواص. لذلك، فالمحبة ھي أقوى قوة هللا محبة، 
َّكَ  " 16-  13: 139 ن َ ْتَ  أل ن َ تَنَیْتَ  أ ْ َّ  اق َتَي ی ْ ل ُ ِي. ك تَن ْ ج ِي نَسَ ِ  ف ن ْ َط ي ب ِّ م ُ دُكَ . أ َ م ْ َح ْ  أ ن ِ ِ  م ل ْ َج ِّي أ ن َ َدِ  أ تُ  ق ْ تَز ْ ً  ام با َ ج ٌ . عَ َة یب ِ ج  عَ
 َ ِي ُكَ  ھ ال َ م ْ َع ي أ ِ ْس نَف َ ِفُ  و ر ْ ِكَ  تَع ل َ ً  ذ ِینا َق َمْ  .ی تَفِ  ل ْ ْكَ  تَخ ن ي عَ ِ َام ظ ِ ا ع َ ینَم ِ تُ  ح ْ ِع ن ِي صُ َاءِ  ف ف َ خ ْ تُ  ال ْ ِم ق رُ َ ِي و ِ  ف اق َ م ْ َع  أ

 ِ ض ْ َر ْ  .األ َت أ َ یْنَاكَ  ر ِي عَ ائ َ ض َعْ ِي أ ف َ كَ  و ِ ْر ف ِ َا س ھ ُّ ل ُ ْ  ك َت ِب ت ُ َ  ك م ْ َو ْ  ی ت َ ر َّ و َ ْ  تَص ِذ َمْ  إ ْ  ل ن ُ َك دٌ  ی ِ اح َ َا و ھ ْ ن ِ   "م

ا " 5 -4: 1ویقول في أفسس   َ م نَا كَ َ تَار ْ ِیھِ  اخ َبْلَ  ف ِ  ق یس ِ س ْ ، تَأ ِ َم ال َ ع ْ ُونَ  ال ِنَك ینَ  ل ِ یس ِدِّ ِالَ  ق ب َ مٍ  و ْ َو ھُ  ل َ ام ُدَّ ِي ق ِ، ف بَّة َ ح َ م ْ ْ  ال ِذ  إ
َقَ  ب َ یَّنَنَا س َ َع ِّي ف َن َّب ِلت َسُوعَ  ل ی ِ ِ  ب یح ِ س َ م ْ ، ال ِ ھ ِ س ْ ِنَف سَبَ  ل َ ةِ  ح رَّ سَ َ ِھِ  م یئَت ِ ش َ   ".م

لقنا   ُ ا متصلین بأمھاتنا ولقد خ المحبة، القبول، القیمة بین الثالثة، هللا  بھدف نقل وقد بنیت ھذه الجسور. أیضً
او فھو إحتیاج عاطفي. واألم والطفل لقد .الماءو القبول كما نحتاج للطعامو فنحن نحتاج للمحبة .جسدي أیضً

  .عن طریق العالقة معھ ألنھ یمتلك ما یكفي لتسدیدھاخلقنا هللا بھذه اإلحتیاجات 

ْ  " 16،  8: 4یوحنا  1ویقول في  ن َ م َ ُّ  الَ  و ب ِ َمْ  یُح ِفِ  ل ر ْ َع َ، ی َّ  هللا َن ٌ  هللاَ  أل بَّة َ ح َ نُ  "" .م ْ نَح َ َدْ  و نَا ق ْ ف َ ر نَا عَ ْ ق دَّ َ ص َ  و
بَّةَ  َ ح َ م ْ ِي ال ت َّ ِ  ال َّ ِینَا ِ ٌ، هللاُ . ف بَّة َ ح َ ْ  م ن َ م َ ْ  و بُت ْ َث ِي ی بَّةِ  ف َ ح َ م ْ ْ  ال بُت ْ َث ِي ی هللاُ  هللاِ  ف َ ِیھِ  و   " .ف

قوى قوة سلبیة في لخلیقة، فیتبعھا أن نقص الحب ھو أفإن كان الحب ھو أقوى قوة إیجابیة موجودة في ا 
 نقص في التالمس ینكسر اإلتصال إن كان ھناك. القبول في حیاتناو الرفض ھو إنكار المحبة .الخلیقة

التالمس الجسدي ھو جزء ھام من تنمیة .التالمس یجمع بین الناس. الشعور باألمانو التواصل الشفھيو
كیف أن األطفال الرضع  أثناء سفره في أفریقیا -المحرر المساعد –لقد الحظ مایكل . وبدایة التواصل الترابط

واألھمیة  أدخل ھذا الشعور باآلمانوشھد كیف . كانوا یتحركون وھم مربوطون بأمان على ظھور أمھاتھم
 سولكن من الناحیة األخرى، بدون التالم. فلم برى أي طفل ال یبدو علیھ الشعور بالسالم. إلى حیاة الطفل

ا عن والدتھ لیوضع في الحضان لقد ولد مایكل كطفل مبتسر. مستمرو فقدان تدریجيھناك  ً  .وتم فصلھ فور
ا في حیاتھ أثناء عملیة الشفاء الداخلي أراه لھ هللا ً ا أثناء وجو والحق ً ده في الحضان، وعندھا كیف كان خائف

فغالبًا الرفض . الجسور أو یتم تدمیرھا عن طریق الرفضعادة، ماتكسر . الغضب إلى حیاتھو دخل الخوف
ا ً ا مع أنھ أكثر الجروح العاطفیةو ھوأقصى الجروح إیالم ً ا التي نعانیھا لكننا نتجاھلھ كثیر ھذه العالقات . شیوعً

ا في ووس. متنوعةو تأتي بكل األشكال واألحجام من مصادر عدیدة ومشاكل الرفضالمكسورة  ً ف ننظر الحق
ولجروح سببتھا حتى الكنیسة، أو المجموعات الكنسیة الصغیرة، . التي تسبب فیھا الزواجھذا الفصل للجروح 

ا. أو السلطة الكنسیة ً   .والتي یمكن لكل منھا أن یكون مدمر



اإلزدراء، التجاھل،  اإلستخفاف، التجنب، التحاشي، الصد،الرفض ھي اإلنكار، ب الشعوربعض صور 
ا جسدیًا ، وال سھل التمییز ویتضح أن الرفض .اإلھمال، التفادي، اإلستنكار ً   .ال یكون دائم

بعض عالمات الخوف من . یمكن أن یؤدي الرفض إلى خوف من المزید من الرفض، أوإلى رفض النفس 
ا لكت ً العصابات، و ، العبادات الغریبةاب الشفاء الداخلي الذي كنا نستخدمھ ھي؛ الغضب، المرارةالرفض طبق

  .رفض النفس، الوجع، الشفقة على الذات، الیأس، اإلكتئاب، اإلنعزال، واإلنتحار

  .یضع كتاب الشفاء الذي نستخدمة في المحاضرة الرابعة قائمة بالمشاكل المتعلقة بثمار الرفض 

  .أسباب الرفضو ثمار الرفض

ویتنوع ھذا النمو وثماره بتفاوت درجة  .یشبة الرفض شجرة لھا جذر مر، فال یمكنھا أن تنتج إال ثمار مرة 
  :التي تنتجھا ثمار الرفض والیك قائمة ببعض األمثلة. الرفض

  ألننا نؤمن بأننا غیر مستحقین –عدم القدرة على استقبال الحب. 
  حافظ على انفسنا بعیدین، وال نثقألننا ن –عدم القدرة على محبة اآلخرین. 
  ُرفض –عدم األمان  .نتوقع أن ن
  األمان في اإلنعزال –اإلنسحاب. 
  كل اآلخرین یستھدفوننا –الریبة. 
  ألننا نشعر بعدم اإلستحقاق –الشعور بالنقص. 
 اكل اآلخرین  - الخجل اإلجتماعي ً  .أعلى مقام
  ألنھ یؤكد إعتقادي عن نفسي بإني فاشل –الخوف من الفشل. 
  لو بس عرفوا أنا كنت ایھ"  –الخوف من الناس" ... 
  یمنعنا من أن نكون نفسنا –الخوف من الرفض. 
  في الواقع حن نصدق ھذه األكاذیب على أنھا الحقیقة –رفض الذات. 
  نحن نخلق واقعنا الخاص –الخیال / أحالم الیقظة. 

  .أسباب الرفض 

  :من الوالدینالرفض 
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  .إحباط األبوین من جنس الطفل – 7

  .أسباب اخرى

  .جسدیة مشاكل
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سببھا المدرسین أو  الطفل الغیر مرتبط بأمھ، الطفل المتبنى، الوالدین المطلقین، مشاكلعلى سبیل المثال، 
  .زمالء الفصل

عالقاتنا  ، إن الرفض الذي تعرضنا لھ منوالمشاكل الجذریة ھيلقد خلقنا هللا لنكون في عالقة معھ كأب لنا؛  
. والحل یسھل شرطھ ولكن لیس من السھل تطبیقھ .األرضیة التي تسببت لنا في جروح داخلیة یؤثر علینا

، ثم نأتي بھا السماح للروح القدس بأن یقودنا في تدریب على إكتشاف الجذور العمیقة التي لھا قوة على حیاتنا
ً لنغفر ثم لیغفر لنا وبعد ذ.لتموت على الصلیب . مع أبیك السماويلك أن تطلب من كل قلبك العالقة وھي أوال
ینَ  "15:  12یقول في عبرانیین  ِ ظ ِ الَح ُ َّ  م ِئَال یبَ  ل ِ َخ دٌ  ی َ َح ْ  أ ن ِ ةِ  م َ م ْ ِع َّ . هللاِ  ن ِئَال ُعَ  ل ل ْ َط لُ  ی َصْ ةٍ  أ َ ار َ ر َ نَعَ  م َصْ ی َ ، و ً اجا عَ ِ ْز  ان

سَ  َتَنَجَّ َی ھِ  ف ِ ونَ  ب ِیرُ ث   ". .كَ

ویشكل ھذا الرفض منظومة . ض في طفولتنا المبكرة وفترة وجودنا في الرحمرفنمت ھذة الجذور العمیقة لل 
ا یدخل الخوف إلى الصورة فعلى سبیل المثال، حدث حمل سریع لزوجان حدیثي الزواج. إیماننا ً . وفور

والرجل الذي سیصبح أب یشعر بأن كل األمور خرجت عن نطاق السیطرة ألن ھذا الطفل غیر متوقع وغیر 
ً الھروب من و فیبدأ األب في السھر طوال اللیل یشرب .في ھذا الوقت مرغوب فیھ یسكر مع اصدقاؤه محاوال

اإلستیاء معتقدة بأن ھذا الحمل فصلھا عن و ھذه المرحلة تبدأ األم الشابة في الخوف وفي .الواقع الذي ال یریده
وقد . كزوج صحیح أم ال منذ البدایةاختیارھا لھ وقد تبدأ في التساؤل إن كان . في بدایة زواجھما زوجھا

الرفض و كل ھذا الخوف .یفكروا حتى في اإلجھاض أو حتى عرضھ للتبني بسبب الحمل الغیر مخطط لھ
ویمكن . یمكن لھا الرفض أن یكون بدایة لرفض الذات عند الطفلو .والصراعات تنتقل للطفل وھو في الرحم

وبسبب الوالدة المبكرة . ضغط الذي اختبره أثناء فترة الحملبسبب ال) قبل موعده(للطفل أن یولد طفل مبتسر
لم یتمكن الطفل من اإلرتباط بوالدتھ في األیام او حتى الشھور األولي من حیاتھ ألنھ قد تم وضعھ في 

ویمكن لھذا أن . جذور ھذا الرفض قد تتسبب في العدید من المشاكلو ویشعر ھذا الطفل برفض حاد .الحضان
ا یكون بدایة ل أو " غلطة"لھذا أن یكون جذر لرغبة في الموت بسبب الشعور بأنھ لغضب نحو هللا ویمكن أیضً

ھناك كمیة ضخمة من األلم تكمن في النظر للماضي وفحص الجروح الغائرة من سنواتنا . غیر مرغوب فیھ
لھذه المناطق المجروحة فإن سمحنا  أن یرجع بنا للوراء . نرید دائما سلوك الطریق السھلةكبشر، . المبكرة



وستسمح لنا ھذه . ، سنتمكن عندھا من السلوك في الحریة التي أتى المسیح لیعطیھا لنامن قلوبنا ویشفیھا
  .الحریة بالنصرة على التجارب، والرفض، واأللم في حیاتنا كبالغین

ة المفلوج ھذه قص. 2وكما أوضحنا في فصل سابق، عندما صنع یسوع المعجزة المسجلة في مرقس إصحاح  
ً منك، ، .. ترینا أن الغفران، مثال وبھذا الشفاء الداخلي فإن . اداخلیً  ھذا یشفیكخطیة الرفض حملھا یسوع بدال

  .المظاھر التي نتجت عن الرفض في النھایة سوف تختفيالثمار و

اقد ال تكون   ً ا . في جسدك، ولكن ربما في روحك أو في اسلوب حیاتك عاجز ً عن التوقف عن قد تكون عاجز
فربما تأكل لتعالج . تعاطي المخدرات، أو األكل بشراھھ، او مشاھدة األفالم اإلباحیة أو أي سلوك جامح آخر

ً مدمرة لجسدك مثل عمل جروح في جسمك بأدوات  الفراغ الذي تعاني منھ في العالقات، وربما تفعل أفعاال
ن ممارسة الجنس بجموح، أو مشاھدة األفالم وربما الیمكنك التوقف ع. حادة أو اعمال مؤلمة مشابھھ

، أو البر الذاتي حتى األداءجودة أو ربما تكون ببساطة متطرف في اإلھتمام ب. الغضب، أو اإلكتئاب اإلباحیة،
والقائمة  المجازفة، العابإلنغماس في الریاضة أو ویستخدم البعض المغامرات، أو ا. تتمكن من تغطیة األلم

الحیاة "ربما ینقصك إختبار الـ. الخارجي لھ عالج داخلي دفع یسوع أغلى ثمن لھوھذا العجز . تطول
  ".األفضل

  .إقتباس من دانكلین. أنواع أخرى من الجروح، الرفض من اآلخرین 

. مدمني الكحولیات أو المخدرات عائالت الضرورةة، وھذا ال یعني بینشأ الكثیرون من عائالت مفكك  
ولكن ھناك العدید من صور التفكك . المخدرات ھي مجرد إحدى صور التفككو الخمور نإلن إدما
  .أي بیت المسیح لیس رأسھ ھو بیت مفكك. لكن لتبسیط ھذا المصطلحو ،األسري

، أو حتى الوالدین المرتفعي المتطلبات یمكنھ ، اإلعتداء الجنسيالمعنوياإلعتداء الجسدي، اإلعتداء  
األداء في  التركیز علىفالوالداین اللذین ینشدان نوع من الكمال الدائم ینشئان جو من . إنتاج عائلة مفككة

  !وھذا جو أسري مفكك. اإلھتمامو فالطفل مجبر على حسن اآلداء حتى ینال الحب .البیت

  .اإلعتداء البدني

ا بالخوف. الطفل المعتدى علیھ بدنیًا  ً . ذھنا بأنھ مرفوضوال یوجد أدنى شك في . الحیرةو یمتليء فور
وألن قدوة الطفل كان معتدیًا  .وفي أعماقة مشاعر الغضب، وتبدأ الرغبة في اإلنتقام والعقاب في البناء

ا معتدي   .فعلى األغلب یصبح ھو أیضً

  .اإلعتداء الجنسي

ویبرز . الدفيء مع اآلخرینو ، ینمو بداخلة عدم قدرة على اإلنفتاحالطفل الذي كان عرضة للتحرش 
ا عقلیة الضحیة، ویفتقر للقدرة على الثقة في أي شخص ً   .، خاصة ممثلي السلطةدائم



ویبدو  .وأدت بكثیرین ألن یحیوا بإسلوب حیاة غایة في التدمیر. وجراح اإلعتداء الجنسي شدیدة العمق 
وتستخدم  بشكل مذھلفیت شُ  حیاة العدیدینولقدر رایت . الیأس أینما وجدواو أنھم یتسببون في اإلحباط

  .بقوة من الرب لشفاء آخرین

  .التفضیل الجنسي الخاطيء

ولكن تفضیل أحد الجنسین ھو مشكلة كبیر ةعند بعض . قد یكون الطفل مرغوب فیھ بشدة إلى أن یولد 
یكون مدمر  غیر أنھ، مھما كانت قوة التفضیل الشخصي ألحد الجنسین، فیمكن لھذا األمر أن .الوالدین

حدد  ُ للغایة للطفل إن رفضھ ابواه بسبب شيء لم یكن للطفل القدرة على التحكم فیھ، فجنس الطفل م
ا من قبل هللا ً ً من قبل الوالدین مسبق   .ویجب أن یكون مقبوال

ل وضغینة ، ولكنھ وجھ الرفض لألطفال بغِ قد ال ی. یُحبط الكثیر من اآلباء بعمق بسبب جنس أبناؤھم 
  .م بشكل ما بدون فھم لعواقبھیوجھ لھ

ین بسبب الجنس المخالف فالرفض من الوالد. وعندما یحدث ھذا الجرح، یسرع إبلیس في إستغاللھ 
  .البنات للذكوریةو األوالد یمیلون لألنثویة للطفل یجعل

ا، وسیفض ألنھ لم یكن الجنس المناسب لوالدیھ، الطفل الذي رُ    سعىسوف یشعر بھذا في سن مبكرة جدً
ا لكسب قبول الوالدین بالحیاة أو التصرف مثل الجنس اآلخر ً   .دائم

ورفض الشخص . رفض لنفسھو فل الذي یُرفض بسبب جنسھ قد یكبر في كرهكنتیجة لھذا، فإن الط 
  .في النھایة بالشخص إلى الشذوذ الجنسي بھ لجنسھ یمكن أن یفضي

  .بألم الرفضبطریقة غیر طبیعیة، سوف یشعر " إستخدامھ"وألنھ تم  

، تم إجراء العدید من األبحاث في ھذا لى عن التفضیل الجنسيو أنھ منذ كتابة الرأي المدون بأعویبد
أكثر مما لو  یمكنھا أن تؤثر على التفضیل الجنسي فض مابعد المیالدرالخبرات  الموضوع مشیرة إلى أن

ا أن یطلب من یسوع أن یغیره دا ، یمكنھغیر أنھ حتى وإن ولد الطفل بتوجھ لم یختاره. كانت قبل المیالد ً ئم
  .ولقد رأیت شخصیًا ھذا یحدث مع طفل صغیر. یحررهو

یسوع أكثر من  مھما كانت القضیة، سواء كانت جرح من وقت حالي حقیقي، أم من خطیة متوارثة، فعمل 
إن كنت . تحرروا بشكل مذھل من ھذه المأساة أناسمن  شھادات لقد رأیت. كافي لشفاؤھا وتصحیح األمور

ا یحیا حیاة شذوذ جنسي وال تدینھا، بل باألحرى قل أو إفعل شيء تعطیھم  من فضلك ال تدینھ. تعرف شخصً
من أقوي الحصون الروحیة  لقد سمعت إن ھذا النوع من الجروح یتسبب في حصن شیطاني.بھ رجاء

فإن . ولكن األمر كلھ یتوقف على قلب وأشواق الضحیة. سرهومن الصعب ك. الموجودة في العالم الروحي
  .یحررو سیاتي یسوع لیشفي. صرخت طلبًا للمساعدة، طلبًا للحق/ صرخ

  .الفاشلةلجروح الداخلیة من العالقات الزوجیة ا



ا سني شبابنا یمكن للجروح التي تلقیناھا أثناء كما  ً جات زیال نتلقاھا فيالجروح التي فإن ، أن تكون أكثر تدمیر
اھي و أن تكون شدیدة التدمیر ھایمكنولنا، على أطفاو تؤثر علینا، الغیر مثالیة مرشح جید للشفاء  أیضً

  .مما ینتج عنھ الشفاء التقویماإلتیان بالغفران، والتوبة، ھنا لحیاتنا ھو خدمة الروح القدس  ودورالداخلي، 

. موت كال الطرفین لصالح خدمة الطرف اآلخروھو یتطلب مثلھ مثل أي عھد دم  عھد دم، عنعبارة الزواج  
-  18:  34یقر أرمیا  .في حیاة شریكي الحیاة وابناؤھمینتج عنھ جروح تحتاج إلى شفاء ھذا  قصور فيوأي 

العدو عن التوبة ستبعد و غیر أننا نعلم أن الغفران .أعداؤھا/ إن كاسر العھد سوف یسلم إلى أیدي أعداؤه 20
   .حیاتنا

االطالق لیس خ: "قولالمن مجرد  مفإن اإللتزام في الزواج أعظ  ً ا یار ً ثم قضاء قول ھذه العبارة ف "مطروح
ا وقت أطول مع أصدقاؤك مما تقضیھ مع شریك حیاتك ً أ معاش ً اإللتزام یتعلق ! سوف یجعل من زواجك طالق

ا لما سوف تفعلھبما  ً   .سوف لن تفعلھ، وال یعیر إھتمام

ا في المشكلة .من أي إدانة ناتجة عن زواج فاشلیشتاق هللا لتطھیرك ، ما قلناهبعد كل   ً وإن كنت قد لعبت دور
فر لك،  ثم تبت ُ إن أخطأ شریك حیاتك السابق أو الحالي في حقك . ومحیت خطایاك بالكاملعن ھذا فقد غ

  . فیجب علیك ممارسة الغفران حتى تتحرر

م یقصد هللا فل. ھي ھرطقة صریحة بكون الطالق ھو الخطیة التي ال یمكن غفرانھابعض العقائد المتعلقة  
وھي " جروح العالقات الزوجیةالشفاء من " لدینا سلسلھ دراسیة تدعى  .التلمیح لذلك في الكلمة المقدسة
آخر ویوجد كتاب . http://www.isob-bible.org/marriage/tocmar.htm متاحة على موقعنا اإللكتروني

  .الطالقو بعنوان الزواج. ماكلوھان .ج. م. عظیم كتبھ د

  .إحتیاج ألبفي  خلقنا هللا 

ھو مفتاح لشعورنا بالرفض والجروح " األب"في عالقتنا بـ إنكسارن أي إ ، یمكنني القولتعلمتھ من خالل ما 
قد یكون أحد اآلثام  ولكن. لألبوة مباشر إنكساركرت من قبل، قد یكون أو قد ال یكون وكما ذ. الداخلیة

  وقد یرجع ببساطة لإلنكسار الذي تم بین آدم وهللا؟. من أحد اآلباء السابقین المتوارثة

  .27ولقد عبر داود عن ھذا ببساطة في مزمور  

ا عائلتھ قد یكونوا غیر مثالیین، ولكن رغبتھ الوحیدة ھي و إخوتھ/ لقد اعترف داود  بإن والدیھ  ً أن یكون إبن
  .یكون في شركة مستمرة مع أبیھ السماوي  وأن

َّ  : "في الترجمة التفصیلیة یقول 10: 27مزمور  ِن ِي إ ب َ ي أ ِّ م ُ أ َ َدْ  و ِي ق ان كَ َ ُّ  تَر ب الرَّ َ ِي و ن ُّ م َضُ   ]"یتبناني كإبن لھ[ .ی

ةً  : "الترجمة التفصیلیة یقول 4:  27وفي مزمور   دَ ِ اح َ ْتُ  و ل َ أ َ نَ  س ِ ِّ  م ب یَّاھَا الرَّ ِ إ َ سُ  و ِ تَم ْ ل َ ْ : ]بإصرار[أ َن ُنَ  أ ك َسْ  أ
ِي َیْتِ  ف ِّ  ب ب ُلَّ ] في محضره[ الرَّ ِ  ك یَّام َ ِي أ َات ی َ يْ  ح ِكَ ُرَ  ل ْظ ن َ َى أ ل ِ ِ  إ ال َ م َ ِّ  ج ب حالوة جاذبیتھ والتلذذ [ الرَّ

سَ ]بعذوبتھ َرَّ تَف َ أ َ ِي و ِھِ  ف ل َ   " .ھَیْك



ولكنھ قاد بدفع أغلى ثمن . الطرق القدیمةشفاؤك لمجرد أن نحیا حیاتنا بنفس و ع بدفع ثمن غفرانكلم یقم یسو 
  .حتى نتمكن،مثل داود، من أن نكون في شركة دائمة مع أبینا

بوضع بعض العبارات العمیقة عن أبوة هللا  ، قام الكاتب مایكل فیلیبسهللا أب صالحفي كتابھ  
  .ولقد التصقت ھذة العبارات بروحي

قدر إستیعابنا ألبوة وب .هللا ھو أبونا: ثالثة كلماتأھمیة یمكن أن توضع في الكون حقائق أكثر  
، الذي خلقنا لنحیا في المحیط تامة، صحیحة ، مكتملة في عالقة مع الخالقستصیر حیاتنا  هللا

  .الذي وضعنا فیھ

 إن ابوة هللا ھو الحق الوحید الذيرؤیة ءة األناجیل بعیون جدیدة، سنبدأ في عندما نبدأ في قرا 
ا ظل یسوع یشیر إلیھ ً   .بؤرة التركیز لخدمتھ على األرض ھذا الحق لقد كان. دائم

ا جدیدة  ً لم یكن  فبإستثناء بعض الحاالت القلیلة، عبر العھد القدیم. فیسوع في إرسالیھ قد افتتح آفاق
رفة آلب، وال معفال وجود لمبدأ ال -لم یكن ھناك عقیدة عن الثالوث. یُنظر إلى هللا على أنھ أب

وكانت لفظة أب ھي آخر ما یمكن ان ". واحد"كان یھوة . لالبن وال وعي بالروح القدس
  .یستخدمھ أحد لوصف هللا

لقد كانت نظرتھم األساسیة  . كما لم تكن الدیانة الیھودیة في زمن یسوع عالقة شخصیة مع هللا 
حمیمة مع هللا ولكن لم  لقد عاش موسى وداود في عالقة صداقة .بأنھ معطي الناموس والقاضي

كان یجب أن یُطاع الناموس، والقاضي القدیرالمسمى یھوه كان یقف . یعش الشعب ھذه الحیاة
ا لینزل بقضاؤه على كل من یكسره   .مستعدً

أن تساوت شخصیة اإللھ مع  في أي من للعالم الالھوتي أو الفلسفي في زمن یسوع یحدثولم  
  .األبوة

أبوتھ ھي الغریزة . مما جعل من الصعب التعرف علیھالقد شوه اآلباء األرضیون روعة أبوة هللا  
تمت اعادة الصیاغة بواسطة " (ورؤیتھ أباناللبحث عن  شوقاإلنسانیة الجوھریة؛ التي خلقت 

  )المؤلف

  .یخلص الجنس البشري من العالقة األبویة المكسورةو أتى یسوع لیشفي

ا   ً وھناك وفرة من األدلة . یشجع الناس على ترك بیت أبیھم لیتبعوهالحظت في العھد القدیم إن هللا كان دائم
تأدیب، حب،  :آباء لم یقوموا بتأدیة وظیفتھم األبویة منعلى فساد األبوة بواسطة معظم رجال العھد القدیم؛ 

  .، تشجیع، أخالقیات، إخالص، الخ بشكل الئقرعایة

المرات إحدى  فبینما أعلن الیھود في .نحو ھذا األمر من سترینا قلب یسوع 8ودراسة لیوحنا إصحاح بنظرة  
ا أن في الواقع . قالوا حتى إن هللا ھو أباھم عندما تحداھم یسوعھم، فبراھیم ھو أبابأن إ فأعلمھم یسوع سریعً

ً حتى یمكن  أن یكون أباھموأعلمھم بأنھ یجب التعامل مع الخطیة التي في حیا .الشیطان ھو أبوھم   .تھم أوال



متعلقھ بإعادة إتصالنا  17 – 14معظم كلمات یسوع األخیرة لتالمیذه كما تم تسجیلھا في یوحنا اإلصحلحات  
 أنھ یرتب األموریسوع ھو الطریق، تعني . وتحدث عن مجيء الروح القدس لیكون موصلنا با اآلب. باآلب

  .الروح القدس ھو الشخص الذي یجعل اإلتصال حقیقي في الواقعلكن و .یشیر إلى الكلمةو

  .یسوع ھو الطریق إلى اآلب

ا مع هللا اآلب لقد كنا في إحتیاج لشخص یمكنھ أن یأخذ خطایانا  ولقد فعل . حتى نتمكن نحن من أن نكون واحدً
ا. یسوع ھذا ً قط الخطایا ھي التي فلیست ف. إن غفران الخطایا ھو طریق ذي اتجاھین تذكر من فضلك دائم

ا تلك الخطایا التي إرتكبت في حقنا  فحتى یكون لنا شركة مستمرة. إرتكبناھا وضعت على یسوع، ولكن أیضً
َالَ  "الكلمة ھي یسوع، وعلیھ فإن الكلمة ھي الطریق إلى اآلب . وإتحاد مع هللا أبینا نحن نحتاج إلى یسوع َھُ  ق  ل

َسُوعُ  نَا«: ی َ َ  أ یقُ  ھُو ِ َّر قُّ  الط َ ح ْ ال َ َاةُ  و ی َ ح ْ ال َ َیْسَ . و دٌ  ل َ َح ِي أ ت ْ َأ َى ی ل ِ َّ  اآلبِ  إ ِال ِي إ   )6: 14یوحنا ( ".ب

  .رقتھو لقد أعلن یسوع عن حنو اآلب 

َالَ  " َھُ  ق َسُوعُ  ل نَا«: ی َ مْ  أ ُ ك َ ع َ ً  م انا َ م َ هِ  ز ِ ُھُ  ھَذ ت دَّ ُ َمْ  م ل َ ِي و ن ْ ف ِ ر ْ َا تَع بُّسُ  ی ُ ِیل ِي! ف ذ َّ َل ِي ا آن َ َدْ  ر َق َى ف أ َ یْفَ  اآلبَ  ر َكَ ُولُ  ف ْتَ  تَق ن َ  أ
نَا ِ َر ؟ أ َ ویقول في غالطیة . بابا، بثقة" آبا"وإن كان اآلب مثل یسوع، فیمكننا أن نقول  )9: 14یوحنا "( اآلب

4 :6 "  َّ م ُ ا ث َ م ِ مْ  ب ُ َّك ن َ بْنَاءٌ  أ َ سَلَ  ،]huios ھیوس[أ ْ َر وحَ  هللاُ  أ ِھِ  رُ َى ابْن ل ِ مْ  إ ُ ك ِ ُوب ل ُ ً  ق خا ِ ار َ َا«: ص َا ی ب َ   ".»اآلبُ  أ

َّ  "من الترجمة التفصیلیة یقول  27: 16یوحنا   َن ھُ  اآلبَ  أل سَ ْ مْ  نَف ُ بُّك ِ مْ  ]برقة[یُح ُ َّك ن َ َدْ  أل ِي ق ون ُ ُم َبْت ب ْ َح ُمْ  أ ت ْ ن َ آم َ ِّي و ن َ ْ  أ ن ِ  م
دِ  ْ ن ِ ِ  ع َّ تُ  هللا ْ ج َ ر َ   !ھیا قلھا!" اآلب یحبني برقة! "إلھج بھذه اآلیة وتأمل فیھا " .خ

  .واآلبلنا الحمیمیة، واإلتحاد، مع یسوع 

ُونَ  " َك ِی یعُ  ل ِ م َ ج ْ ً  ال دا ِ اح َ ا و َ م َّكَ  كَ ن َ ْتَ  أ ن َ َا أ یُّھ َ َّ  اآلبُ  أ ِي نَا ف َ أ َ ِیكَ  و ُوا ف ُون َك ِی ً  ھُمْ  ل یْضا َ ً  أ دا ِ اح َ ِینَا و نَ  ف ِ م ْ ِیُؤ َمُ  ل ال َ ع ْ َّكَ  ال ن َ  أ
ِي تَن ْ ل َ س ْ َر   )21:  17یوحنا ( " .أ

  !وھذا األب لن یتركك أبدًا

َّھُ  " ن َ َالَ  أل ُكَ  الَ «: ق ل ِ ھْم ُ الَ  أ َ كَ  و ُ ك ْرُ ت َ ا للخوف بعد اآلن) ب 5:  13عبرانیین "( »أ ً سلوكك لن یكون . لست مضطر
ا معك حتى . وحتى عندھا، أباك لن یھملك وال یتركك. ؛ ستظل تخطيء من وقت آلخرمثالیًا ً سیظل دائم

  .، ألنھ مليء یالشغف والحماسة من نحوكیحولك عن طرقك ویرجعك إلیھ

 ، وكیف أن ذبیحة یسوع على الصلیب إشترتقلبك وذھنك عن محبة هللا لكضع صورة في  
  .إكتمالك

ا بینك  ً ي إعتدى علیك، لقد كان في الواقع یتحمل اإلعتداء نیابة بین الشخص الذو تخیل صورة یسوع واقف
لقد كان ھذا ھو المكان الذي وقف فیھ  .تخیل إن اإلعتداء لم یتمكن من التأثیر علیك ألن یسوع إمتصھ. عنك

ا.یسوع عند تعرضك للرفض أو اإلعتداء ً ا أن . الخطیة بالنیابة عنك محتمالً و لقد كان معك، آخذ وأریدك أیضً
الذي  معنك بغفرانك للخص فإن سمحت لیسوع بإمتصاص الخطیة. تذكر ھذا عندما تخطيء في حق اآلخرین



ا  ھذا تقبلولكن إن لم ! أساء إلیك، سوف تتحرر الحق وإخترت أن ال تغفر، ستظل ضحیة، وستبقى شخصً
ا ً ًاو مجروح   .مسحوق

 "  َّ ِن َك انَنَا ل َ ز ْ َح َا أ َھ ل َ م َ نَا ح اعَ َ ج ْ َو أ َ َا و َھ ل َّ م َ نُ . تَح ْ نَح َ بْنَاهُ  و ِ س َ ً  ح ابا َ ُص ً  م وبا ُ ر ضْ َ نَ  م ِ ِ  م َّ ُوالً  هللا ل ْ ذ َ م َ َ  .و ھُو َ وحٌ  و رُ ْ ج َ ِ  م ل ْ َج  أل
ینَا ِ اص َ ع َ وقٌ  م حُ سْ َ ِ  م ل ْ َج نَا أل ِ َام یبُ . آث ِ د ْ نَا تَأ ِ الَم َیْھِ  سَ ل هِ  عَ ِ بُر ِحُ ب َ ِینَا و ف ُ   )5،  4:  53إشعیاء (" .ش

  .یھتم بكل إحتیاجاتناو یمكننا أن نثق في أن لنا أب یرعانا 

ِي" ف َ ِكَ  و ل َ ِ  ذ م ْ َو ی ْ ِي الَ  ال ُونَن ل َ أ ً  تَسْ یْئا قَّ . شَ َ ح ْ َل قَّ  ا َ ح ْ ُولُ  ال ق َ مْ  أ ُ َك َّ : ل ِن ُلَّ  إ ا ك َ ُمْ  م بْت َ ل َ ِنَ  ط ي اآلبِ  م ِ م اسْ ِ مْ  ب ُ یك ِ ط ْ یوحنا "( .یُع
عندما تقتنون الروح القدس،  وفي ذلك الیوم بعد قیامتي"أعتقد أني استطیع إعادة صیاغتھا كما یلي  )23:  16

وسوف . والسمات الشخصیة التي لي" اإلسم"یمكنكم الدخول لآلب كما أفعل أنا، ألنكم سیكون لكم نفس 
بما فیھا اإلنضباط الذي تحتاجون إلیھ لتتغیروا (وسیعتني بكل إحتیاجاتكم  .ما یعاملنيیتعامل معكم ك

  )".إلسمي

  .لـالح

مكسورة ھي تلك التي ال خلیة مصدرھا الرفض، وأسوأ انواع الرفض أوالعالقاتكانت معظم جراحاتنا الدا إن 
فض ھو أقوى قوة سلبیة بینما الحب ھو رفال .الذي یمكنھ أن یشفیناھو  مع هللا أبینا مع األب، فاإلتصال المطلق

  .أقوى قوة إیجابیة

  .وعلیھ فإن للشفاء الداخلي خطوتین أساسیتین 

الخطایا التي فعلناھا فنتمكن من الغفران لھؤالء الذین رفضونا ونتوب عن  أن نري یسوع كحامل خطایانا، - 1
  .وھذا ھو الباب للخطوة التالیة. بسبب ھذا الرفض

وبناء تلك العالقة معھ عن طریق شفافیتنا المستمرة ومن خالل یسوع الكلمة،  في شركة مع أبیناأن نكون  - 2
  .التبادل المشتركو بالطاعة

الَ " 2: 12یقول في رومیة  َ ُوا و ل ِ اك َ ُش ا ت َ َلْ  الدَّھْرَ  ھَذ وا ب ُ یَّر َ ْ  تَغ ن مْ  عَ ُ ِك ل ْ ك یدِ  شَ ِ د ْ تَج ِ مْ  ب ُ ِك ھَان ْ َذ وا أ ِرُ تَب ْ ِتَخ ا ل َ َ  م ِي ةُ  ھ َ اد َ ِر  إ
ةُ  هللاِ  َ ِح ال یَّةُ  الصَّ ِ ض ْ ر َ م ْ َةُ  ال ل ِ ام كَ ْ   " .ال

رح من أجلك ُ فض یسوع وج ُ   .لقد ر

ا بالنسبة لكمن اصلي أن یجعل الروح القدس     .ھذه النصوص الكتابیة واقعً

ِي " ف َ ةِ  و ةِ  السَّاعَ َ ع ِ َّاس خَ  الت َ ر َ َسُوعُ  ص تٍ  ی ْ و َ ِص ٍ  ب یم ِ ظ ِالً  عَ َائ ِي«: ق ُو ل ِ ِي إ ُو ل ِ ا إ َ َم ِي؟ ل تَن ْ َق ب ِي(» شَ ذ َّ َل هُ  ا یرُ ِ س ْ ِي: تَف َھ ل ِ ِي إ َھ ل ِ  إ
ا َ اذ َ ِم ِي؟ ل تَن ْ ك َ   )34: 15مرقس "( )تَر

َرٌ  " تَق ْ ح ُ ولٌ  م ُ ذ ْ خ َ م َ نَ  و ِ ِ  م َّاس لُ  الن جُ َ ٍ  ر اع َ ج ْ َو ِرُ  أ تَب ْ خ ُ م َ ِ  و ن ْ ز حُ ْ ٍ  ال َّر ت َ س ُ م كَ َ ھُ  و ْ ن وھُنَا عَ جُ ُ َرٌ  و تَق ْ ح ُ َمْ  م َل تَدَّ  ف ْ ھِ  نَع ِ إشعیاء "( .ب
53 :3(  



  :تمرین الرفض 

ً طالبًا من هللا أن یُعلن لك عن خمسة حاالت من الرفض إختبرتھا قبل سن العاشرة ثم إطلب منھ أن  .صلي أوال
یریك ماھي جذور المرارة التي بداخلك بسبب كل من مواقف الرفض ھذه التي عانیت منھا وماھي الثمار 

  .التي في حیاتك كنتیجة لھذه الجذور

. ت مواقف الرفض الغائرة ھذهالمواقف إطلب من هللا أن یریك أین كان ھو عندما وقعوللصالة عبر ھذه  
نحو اآلخرین بسبب ھذا الرفض و واطلب من هللا أن یریك الغضب واإلستیاء التي بداخلك نحوه، ونحو نفسك

  .ثم تب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  5فصل 

  الجروح الناتجة عن اللعنات المتوارثة
  

ومن بین . األرواحیة تدعىالثقافات  ھناك دیانة سائدة في كل، إتضح إن للثقافات عبر العالمدراستي عند  
لقد رأیت أطباق من الطعام توضع . عبادة أرواح السالف، أجدادنا الذین رحلوا عن العالم: تعریفات ھذه الكلمة

ھذه األطباق مثقوبة القاع ان واألمر المثیر ھو . على قبورھم حتى تتمكن أرواحھم من أن تجد شيء تأكلھ
  .البشر وھذا لیمنعوا سرقتھاإستخدامھا من قبل و عھافحتى الیمكن ر

فھم یقومون في الواقع وھذا في الغالب في الثقافات البدائیة،  في بعض األحیان تكون ھذه العبادات مقصودة 
ًا من األسالف مسئول عن نوع  ا معین . معین من البركة في حیاتھمبأداء طقوس عبادة، ویشعرون بأن نوعً

ا ً . مقصودة األرواحیة تمارس عن غیر وعي ولیستبأن  ، أعتقدولكن على األغلب في الثقافات األكثر تحضر
لكن لیس في كل و فعلى األغلب. إلنتقال اللعنات المتوارثةولكنھا تمارس بطرق عدیدة مما یعطي فرصة قویة 

والمھرجانات في دول  .یمكن أن تكون أداة قویة یمكن ألرواح الشر إستخدامھا العائالت تجمعات، الحاالت
ویتعھدون بحفظ  فھم یحتفلون بالسنة الماضیة. تجمع العائالتعدیدة یمكن أن تكون مشابھھ إلحتفاالت 

وأنا أعتقد  .لقد رأینا ھذا یحدث بشكل مباشر في ھاییتي. مستمرة لعام آخر األرواح الشریرة والعبادات العائلیة
، فإن ھذه وفي رأیي. لھذا التقلید الھاییتي" إبن"إن مھرجان ماردي جرا في نیوأورلیانز، بوالیة لویزیانا ھو 

  .المھرجانات ھي تزییف لألعیاد اإللھیة التي كان القصد منھا نقل بركات هللا

لألرواح النجسة وھي ذات قوة  وعبادة األوثان ھي عبادة. ومھما كان الشكل الذي تظھر بھ، فھي عبادة أوثان 
  .في العالم الروحي

  .من الترجمة التفصیلیة، تؤكد على ھذا 21 – 19 : 10كورنثوس  1 

ا" َ اذ َ َم ؟ ف ُولُ ق َ َّ  أ ِن إ َ َنَ  أ ث َ و ْ ءٌ  ]ھو شيء حي[ال ْ َوْ  شَي َّ  أ ِن ا إ َ ِحَ  م ب ُ ِ  ذ َن ث َ و ْ ِل  ]الكمیات أليو بھذه الحقیقة تغیر جوھریًا[ ل
ءٌ  ْ َلْ  ؟شَي َّ  ب ِن ا إ َ ھُ  م َحُ ب ْ َذ مُ  ی َ م ُ ا األ َ َّم ِن َإ ونَھُ  ف َحُ ب ْ َذ ِ  ی ین ِ َاط ی َّ ِلش ِ  الَ  )للقوى الروحیة الشریرة(ل َّ ا[ِ َسْتُ . ]أبدً َل یدُ  ف ِ ُر َنْ  أ  أ

ُوا ُون ُمْ  تَك ت ْ ن َ اءَ  أ كَ َ ُر ِ  ش ین ِ َاط ی َّ ونَ  الَ  .]بأكلكم في اعیادھم[الش رُ ِ د ْ ْ  تَق َن بُوا أ َ ر ْ ْسَ  تَش أ ِّ  كَ ب ْسَ  الرَّ أ كَ َ ینَ  و ِ َاط ی  الَ . شَ
ونَ  رُ ِ د ْ ْ  تَق َن وا أ ُ ك ِ تَر ْ ِي تَش ةِ  ف ِدَ ائ َ ِّ  م ب ِي الرَّ ف َ ةِ  و ِدَ ائ َ ینَ  م ِ َاط ی   " .شَ

فمخططات الشیطان . الداللة الجنسیة المنحرفةكان لھا نوع من  معظم األوثان بالعودة إلى تاریخ العھد القدیم 
التأثیر و في عبادة األوثان فھو یعلم كیف یمكن أن یوقع الشخص بسھولة. شدیدة المكر ھذه المنطقة في

  .الشیطاني عبر اإلنحراف الجنسي

  من ھي عائلتك؟ 



ً " بغض"تحدث یسوع عادة عن  كما نقوم نحن " بغضة"من الواضح أنھ لم یستخدم كلمة  .العائلة تفضیال
. ھي ملكوت هللانا الطبیعیة في المكانة األولى، بل ننتقل لعائلة جدیدة ولكنھ قصد منھا أال نضع عائلت. بتعریفھا

َّ  " 50: 12فیقول في متى . مع هللا% 100ألنھ عرف إن سیطرة العائلة عادة ما تمنع الناس نم اإللتزام  َن  أل
 ْ ن َ نَعُ  م َصْ یئَةَ  ی ِ ش َ ِي م ب َ ِي أ ذ َّ ِي ال اتِ  ف َ او َ َ  السَّم ي ھُو ِ َخ ِي أ ت ْ ُخ أ َ ي و ِّ م ُ أ َ   ".»و

وھذا . شجرة العائلةو یقضي الناس ساعات من وقتھم وآالف من الدوالرات في مجھودات لتعقب أنسابھم 
ا او لیس خطأ في حد ذاتھ وقد یكون مفیدً ً أنا أعرف أشخاص ھم الجیل الرایع أو الخامس من عائلتھم في . قیم

ا من اسالفھم الخدمة ً ا قیما ومبارك ً ولكن أفضل نسب . في كنائس قویة ممتلئة بالروح القدس وقد نلوا میراث
یمكنك تتبعھ لتصل ألفضل شجرة عائلة یمكنك التركیز علیھا ھي التي نتج عنھا میالدك الثاني ولیست التي 

  .لمیالدك األول الجسدي

ا عل  ا بجعل یسوع سیدً ا مؤكدً ً ى كل عنصر من عناصر حیاتك، سوف یعلن لك أنك خلیقة عندما تتخذ إلتزام
اجدیدة، عضو لعرق جدید بدأه یسوع عن ً رقمك في التیب یأتي في و دما قام من بین األموات، لقد كان ھو بكر

  .مكان ما بین اخوتھ

ھویتك حقیقة ھویتك، سوف یبدأ ھذا في تشكیل حیاتك الخارجیة لحقیقة  وأنا اقر بأنھ عندما ترى، ترى بحق، 
ا عاداتكلقد حان الوقت للتوقف عن نقد نفسك .الداخلیة ً سقطاتك، وخذ خطوة نحو إكتشاف الحق، و ، محتقر

  )أنظر ملحق أ. (وكلما تبدأ في رؤیة الحق ستتحرر لتكون نفسك. وھو أن المسیح فیك رجاء المجد

  .آدم

قیل لھ أن یظل . لدیھ روح هللا ساكن فیھ ومعنى ھذا إنھ كان. ، كان قد خلق لیكون طبیعیًاآدم، االنسان األصلي
كما فعل عندما بدأ في الثقة . على إتصال با من خالل كلمتھ، شجرة الحیاة، وأال یثق في ذكاؤه المستقل

ا عن كلمة هللا ًا للشیطان، وإختبر ھو وكل نسلھ كارثة اإلنفصال عن هللابإستقاللیتھ بعیدً   .، فوجد نفسھ سجین

ا بھذا اإلنفصالوكما درسنا، لقد   ً ، وكان لنا الحریة في إختیار أن نفتدى عن طریق المیالد الثاني ولدنا جمیع
 ویخبرنا الكتاب المقدس. إتخذنا ھذا اإلختیار وجدنا أنفسنا الیزال لدینا أفكار قدیمة عن ھویتناوعندما . الجدید

في الواقع األمر في غایة . الدنا الثانيحتى نتمكن من رؤیة حقیقة ما حدث في میبأننا نحتاج ألن یتجدد ذھننا 
وبعض من صعوبتھ تكمن في خداع الشیطان، وخداع الثقافة، ونظام . الروعة لدرجة أنھ من الصعب تصدیقھ

  ."فكرنا القدیم المتعفن"العالم، و

  .البركات واللعنات

َقَ "كانت عن البركةة تكلم بھا آلدم وأول كلم. الجنس البشري بھدف مباركتھمو قد أسس هللا األرض  ل َ َخ  هللاُ  ف
انَ  ْسَ َى االن ل ِھِ  عَ ت َ ور َى. صُ ل ةِ  عَ َ ور َھُ  هللاِ  صُ َق ل َ كَرا. خ َ َى ذ ث ْ ان َ َھُمْ  و َق ل َ   .خ

Gen 1:28  ُھُم كَ َ َار ب َ َالَ  هللاُ  و ق َ َھُمْ  و وا«: ل رُ ِ م ْ وا اث ُ ُر ث ْ اك َ الوا و ْ ام َ ضَ  و ْ وھَا االر عُ ِ ض ْ اخ َ ُوا و َّط ل َ تَس َ َى و ل كِ  عَ َ م ِ  سَ ر ْ َح ب ْ  ال
َى ل عَ َ ِ  و َیْر اءِ  ط َ َى السَّم ل عَ َ ِّ  و ُل ٍ  ك ان َ َو ی َ ُّ  ح ِب َد َى ی ل ِ  عَ ض ْ   .)28،  27: 1تكوین "(  .»االر



ا إمكانیة لوجود ضد ألي شيء   ً فإن كانت ھناك محبة فیجب أن . مع هللاغیر أنھ یجب أن یكون ھناك دائم
. إمكانیة للعصیان، أو الخطیةوإن كانت ھناك طاعة فیجب أن یكون ھناك . یكون ھناك إمكانیة للكراھیة

  ".غیر حادثةالضرورة ال"لقد سمي ھذا و .ولذلك إن كانت ھناك بركة فیجب أن یكون ھناك إمكانیة للعنة

  .البركات للطاعة، اللعنات للعصیان 

. البركة ھي نوع من أنواع الرخاء الناتج عن كلمات أو أفعال صالحة وإیجابیة .اللعنة ھي عكس البركة
لقد وضع موسى . كلمات أو أفعال شریرة وسلبیةالفشل الناتج او المنتشر بواسطةواللعنة ھي نوع من أنواع 

  .عدم طاعة وصایا هللابالبركات عند طاعة وصایا هللا واللعنات عند  29و 28قائمة في تثنیة 

واللعنة نطقت في سفر  .انا اؤمن إن إحد الموضوعات الرئیسیة للكتاب المقدس ھو تحویل اللعنة لبركة 
ا أن في الغالب عملیة نزع اللعنات ھي . نھایة اللعنة في سفر الرؤیاو التكوین   ".غلبة"واؤمن أیضً

  .أن اللعنات یمكنھا أن تنتقل ألجیال قادمة 8 -5: 34یقول خروج 

" ُ ِظ اف َ ِ  ح ان سَ ْ ح ْ َى اال ُوفٍ  ال ِرُ . ال اف ِ  غَ م ْ ث ْ َةِ  اال ی ِ ص عْ َ م ْ ال َ یَّةِ  و ِ ط َ خ ْ ال َ َّھُ . و ن ِ َك ل َ َنْ  و ئَ  ل ِ اءً  یُبْر َ ِدٌ . ابْر تَق ْ ف ُ َ  م م ْ َاءِ  اث ِي االب  االبْنَاءِ  ف
ِي ف َ ِي االبْنَاءِ  ابْنَاءِ  و ِ  ف یل ِ ج ْ ِثِ  ال ال َّ ِ  الث ع ِ اب الرَّ َ   )7: 34خروج "( .»و

، والتي تنتج عن اإلرادة الحرة لإلنسان في عالقة ن یكون لنا بركة تتناقلھا األجیالكان قصد هللا األصلي لنا أ 
ت البركة یمكنھا أن تنتقل عبر األجیال فیجب أن تكون اللعنھ ولكن العدالة تقتضي أنھ إن كان. صحیحة مع هللا

  .كذلك

سیغفر، ولكنھ قال إن اآلثام لقد قال أنھ . 8 - 5: 34الھ الرب لموسى في خروج ھناك تناقض ظاھري فیما ق 
  .ستنتقل إلى أجیال الحقة

لذلك فھو مررھا . ال یمكن لعدالة هللا أن تتغاضى عن اإلثم أو الخطیة.كیف یمكنھ فعل األمرین؟ سؤال جید 
ا وصار  .ألجیال الحقة حتى وصلت في النھایة إلى یسوع، حمل هللا الذي بال عیب الذي حملھا من أجلنا جمیعً

  .13: 3نا، غالطیة لعنة ألجل

أو /ستكون انت و خطیة الغضب والغیظإن زرع جدك . البركات خاضعة لقانون الزرع والحصادو اللعنات 
ألنھ زرع بذر، غیر أن الثمار تكون . مما إرتكبھ جدك ابناؤك عرضة لمستوى أعلى من الغضب أو الغیظ

ا أوفر من البذار ً دمان تندھش إن إلتصق بأوالدك أو أحفادك مادة اإلفال  من الكحولیات لن شربت القلیإ .دائم
التي اختبرھا  لقد تغلبنا على األمراض الجسدیة. الكحولیاتاكثر خطورة من  بما فیھا ادمان مواد اخرى

ولكن . عبر األجیال ولكننا نعرف انھا تم تناقلھا نشأت،بینما نحن لیس لدینا ادنى فكرة عن كیف . اسالفنا
ا  : 24متى "(.الجیل قد مضى"ھذا. من ھذه األمورعندما نتغلب علیھا نعرف أن ابناؤنا وابناؤھم لن یعانوا أبدً

34(.  



قَّ : "عندما قال یسوع  َ ح ْ َل ُولُ  ا ق َ مْ  أ ُ َك ي الَ : ل ِ ض ْ َم ا ی َ یلُ  ھَذ ِ ج ْ َّى ال ت َ ُونَ  ح َك ا ی َ ُّھُ  ھَذ ل ُ اؤمن انھ لم یكن یتحدث فقط  ".ك
ا إلى اللعنات المتوارثة في حیاتك الفردیةعلى نھایة العالم كان یتحدث  24في متى  .، ولكنھ كان یشیر أیضً

ُغلبكل انواع المآساویات ال عن   .وھذ العملیة ھي عملیة النصرة. حادثة كمقدمة للعنة التي سوف ت

  الیأس؟و اإلحباط

  .آثار اللعنةیعرف بعض  أم لعنةبركة دیریك برنس فس كتابھ 

ا قد تكون تذوقت النجاح...   فجأة،  !ولكنھا ال تدوم –وبالتأكید تعرف لذتھ . وأنت، ایضً
، تبدو كل مثل سحابة علیكاإلكتئاب  ویخیم. بدون أي سبب مفسر، تشعر بعدم الرضا

وتنظر الالآخرین الذین یبدو علیھم الرضا في ظروف مشابھھ،  .إنجازاتك واھیة
ا الشعور باإلنجاز؟"وتسأل نفسك،  ؟ لم ال أختبر أبدً ّ   "ما ھو الخطأ في

  .ھي إحدى العبارات التي یستخدمھا دیریك برنس" الصراع مع الظالل" 

، مستوي انتقل لي عبر األجیالشيء قد لفعالي، أو أل نتاج، عندما إختبرت آثار اللعنة، سواء كانت في حیاتي
، وشعرت بإحباط ویأس عظیمین لقد شعرت أن ھناك .تقدیري لذاتي كان في الحضیض ّ وحدث .خطأ فادح في

ا   .ھذا في وقت عالقتي فیھ بالرب كانت قویة جدً

فالبعض یغرق تحت وطأة ھذا اإلحباط ویستسلم، بینما یركز  .یمكن أن یتفاعل الناس مع ھذا بطرق مختلفة
ا عن ھذا  .آلخرون على اآلداء محاولیت إثبات قیمتھم الذاتیة بناء على عملھما ا لكن عوضً أنا لم استسلم ابدً

وأستطیع أن أتذكر ان الرب كان یعلمني  .إكتسبت راحة بشكل یومي عن طریق الشركة مع الرب في كلمتھ
ا لذاتي . البركات، وعن نفسيو أثناء ھذا الوقت عن اللعنات ً مبنیًا على ھویتي وفي النھایة أعطاني هللا تقدیر

وقبل أن تبدأ الظروف في التغیر  وبالنظر للماضي؛ أعتقد أن الشفاء الداخلي أتي قبل غلبة اللعنة الحقیقة. فیھ
ا مع هللا. لألفضل ً وسوف تكون . ل ھذهاخبره إن كانت ھناك دوائر في حیاتك مث. اتوسل إلیك أن تكون صریح

ا. ھذه بایة حریتك ً   !فالحق سوف یحررك دائم

  . أو بارواح شریرة كانت كما یبدو متوارثة في طبیعتھا/المقیدین بالعجز ولقد واجھ یسوع العدید من الناس  

ا من شاب كان ملبوسا منذ طفولتھ 29 – 17: 9ففي مرقس أصحاح   ا نجسً ً لم یتمكن . أخرج یسوع روح
َالَ . "التالمیذ من إخراج الروح النجس، وبعدما أتم یسوع المھمة سألوه عنھا َق َھُمْ  ف ا«: ل َ ْسُ  ھَذ ن ِ ج ْ ِنُ  الَ  ال ك ْ ْ  یُم َن  أ

جَ  رُ ْ َخ ءٍ  ی ْ ِشَي َّ  ب الَةِ  إال الصَّ ِ ِ  ب م ْ و الصَّ َ ناك بعض األمر األخرى التي یجب التعامل فمن الواضح أنھ كان ھ " .»و
  .معھا بجانب حقیقة وجود الروح النجس

ا. عند التعامل مع القیود الروحیة المتوارثة نحتاج ألن نرى قلب یسوع  ً ً، ھو یریدنا أحرار ثانیًا؛ ھو . فأوال
ا ما یمسك بزمام المبادرة ً ا، ھو یشفینا بدون إدانة. ضابط الكل ودائم أنا ال اقول إننا لن نكون غیر . وأیضً

نعم، . ببعض األمور القاسیة والـتأدیب واإلنضباط الصعب، ولكنھ ال یدینمرتاحین، أو إن هللا لن یواجھنا 
  .بما یكفي للسماح لھ بفعل ھذا أصحاء، ونحن نحتاج ألن ننضج ونكون الروح القدس یبكت



كیف عرف إن الرجل . رجل أعمى منذ والدتھكان یسوع یسیر مع تالمیذه، ثم الحظ  ،9في یوحنا أصحاح  
. اللیلة السابقة ي الصالةما كان هللا قد تحدث إلیھ فبعلم، ركان أعمى منذ والدتھ؟ من یعرف؟ ربما كانت كلمة 

  .، ولكن یسوع طلبھ من بین الجموعولم یكن ھذا الرجل یطلب أن یُشفى

َھُ " 2: 9یقول في یوحنا  ل َ أ َ َس هُ  ف ُ یذ ِ َا«: تالَم مُ  ی ِّ ل َ ع ُ ْ  م ن َ َ  م َأ ط ْ َخ ا: أ َ مْ  ھَذ َ اهُ  أ َ َو ب َ َّى أ ت َ ِدَ  ح ل ُ ى؟ و َ م ْ َع ، لقد ظنوا إن العجز " »أ
أجاب یسوع ھذا السؤال . أعمق كما إكتشف موسىربما خطیة اآلباء، أو ربما لعنة متوارثة . ناتج عن خطیة

ابَ  : "فأجاب یسوع. أومن إن الترجمة التفصیلیة وضعتھا بأفضل صیاغة بطریقة َ َج َسُوعُ  أ ا الَ «: ی َ َ  ھَذ أ َ ط ْ َخ  أ
الَ  َ اهُ  و َ َو ب َ ْ  أ ِن َك َرَ  )قد ولد اعمى حتى(ل ھ ْ ِتَظ الُ ) التعبیر عنھاو یتم عرضھا(  ل َ م ْ َع ِ  أ َّ ِیھِ  هللا ) 3: 9یوحنا ( " .ف

  .الترجمة التفصیلیة

ولكن القصد ھنا، إن یسوع قد رأى ھذف أعلى . من الواضح إن الجمیع أخطأوا بما فیھم ھذا الرجل وأبواه 
ا ً ا رحیم ً اعتقد أن یسوع . ولن یعالجھ للعجز وعرف أن التركیز على خطیة من التي فعلت بھ ھذا لن یكون أمر

ِّم بأن    ".جواھر"لیت أكثر من مجرد خامة جیده للـعندما یتم النظر الیھا من منظور هللا، " نفایتنا" كان یعلـ

یحول لعناتنا إلى و اؤمن أن یسوع صام وصلى، وأنھ یأتي إلینا بقوتھ. األمر مع اللعنات المتوارثةوھكذا  
ً، معرفة الموضوع، وثانیًا ؛ كیف یمكننا التعاون مع جھود هللا : وما أرید نقلھ الیك ھنا ھو. بركات أوال

  .لتحریرنا

  .دراك قصد هللا لحیاتك ما لم یتم التعامل مع اللعنات أوالً لن یمكنك إ 

أكرس نفسي بكاملھا وشعرت في لحظة أني أرید أن . ، كمنت اتخذ مسیرة مطولة مع الربمنذ عدة سنوات 
رغبت فیما ." یارب، إكتب مقاصدك على لوح قلبي بقلم الكلمة مغموس في حبر الروح القدس: "لھ، فقلت

  .مھما كان، ال أكثر وال أقل یریده هللا لحیاتي

ْ . "الرب خطتھ لحیاتيعلیھا  یطرزداخلي والتي  الكانافا أستطیع أن ارى بعض النقوش  َظ ف ْ َايَ  اح ای َ ص َ َا و ی ْ َتَح  ف
ِي ت َ یع ِ ر شَ َ َةِ  و ق دَ َ ح ِكَ  كَ یْن َا .عَ ھ ْ بُط ْ ُر َى ا ل كَ  عَ ِ ع ِ اب َ َص َا. أ ُبْھ ت ْ َى اك ل ِ  عَ ح ْ َو ِكَ  ل ب ْ َل   .)3، 2: 7امثال "(.ق

ثم سرق  .أنا لست مضطر للكتابة؛ خطة حیاتك كانت مكتوبة على قلبك قبل تأسیس العالم: "ثم رد الرب 
ُزیف لوحة الكانافا الخاصة بك وال تحتاج لعملھ اآلن ھو كشط الصورة وما . مغطیًا خطتيرسم علیھا خطتھ، م

  ."المزیفة

التقیت من قبل بفنان وقد كان یقوم بشرقة اللوحات الجمیلة من صاالت العرض، لیس لقد عرف الرب إني  
وھذه ھي . ثم یقوم برسم لوحاتھ فوق الصور األصلیة. لجمالھا، ولكن من أجل قیمة الكانافا المرسوم علیھا

  .الصورة التي رأیتھا

ترضیك أكثر من أعظم أحالمك، و كعبمقاصد ستشاؤمن إن هللا لدیھ مقاصد جمیلة لحیاتك، ھنا على األرض، 
  )20: 3افسس (؟ ولكنھا محبوسة في داخلك وأحالم قد تكون لم تحلم بھا من قبل



خاصة اللعنات المتوارثة، بما فیھا ماحدث وبأن معظم الرسومات المزیفة یتكون من الخطایا القدیمة واؤمن  
. اخبرك بأمرین من خبرتي الشخصیة استطیع أنو .في صغرك، واألمور التي حدثت ألسالفك قبل میالدك

ً، لكنھ تطلب : ھو الیزال یعمل على ذلك؛ ثانیًاو لقد كان هللا یأخذني نحو مقاصد حیات: أوالً  لم یكن األمر سھال
ولكن ال یوجد شيء سھل في ھذه الحیاة، لماذا إذن ال نسعى نحو . في كل خطوة من الطریق" اإلنتصار"
  ."الذھب"

  .مطلبھو ال الھجر

ا إن لم تھجر نفسك بالكامل ف .یستحوذ على إنتباه هللاإلیمان وھذا . ھو إیمان وثقة الھجر ً ، فغالبًا ستندم كثیر
بحریة لیتمم لتتحرك ، فأنت تطلق یده عندما تھجر نفسك باإلیمان لیسوع .عندما ترى یسوع وجھًا لوجھ

ھجرت نفسك أنك هللا ھ عندما یرى نواؤمن أ. یعملإنھ لن فیجب أن تفسح لھ المجال وإال ف .مقاصده في حیاتك
  .لھ، سوف یبدأ معك رحلة تحویل اللعنات لبركات

ًا(وإلیك بعض الحائق عن اللعنات المتوارثة المأخوذة    .البركة أم اللعنةمن كتاب ) جزئی

، التعامل مع ھذه اللعنةوإن كان قد تم . اللعنة النھائیةلعنة اإلنفصال األبدي ھي . عقوبة الخطیة ھي اللعنة - 1
ا قد أبطل لعنتك   .فماذا عن باقي اللعنات األقل عقوبة؟ فإن كان قد أبطل الموت فھو أیضً

 29أنھا تلتصق، وفي آیة  21: 28یقول في تثنیة . اللعة أو البركة ھي قوة فائقة للطبیعة للخیر أو الشر - 2
  .یقول ال تخلص

  .ویمكن تواجدھا في عائالت، شعوب، أعراق، مناطق. جیالیمكن توارث اللعنات أو البركات عبراأل - 3

  .داخلیًا، أو بواسطة أشیاء, المكتوبة، أو للعنات أن تنتشر عن طریق الكلمات المنطوقة، یمكن - 4

ا ضد الظالل. تشبة اللعنات زراع طویل ممتد من الماضي - 5 ُصارعً   .م

  .28تثنیة . لھالسبب األساسي للعنة ھو عصیان هللا وعدم اإلستماع  - 6

  .بعض دالالت وجود اللعنة

ا باللعنة، لكنھا بالتأكید تكون قائمة یمكننا اإلستفادة منھا ً من .أنا ال اؤمن بأن كل الحاالت التالیة تتعلق دائم
لقد رأیت العدید من . فضلك ال تتخذ كل ھذه النقاط كدالالت مطلقة على أن ھناك لعنة ما عاملة في حیاتك

ا اللعنة أم البركةكتاب من  )جزئیًا( مأخوذةذه العناوین ھ. اإلستثناءات ً   .لدیریك برنس، المشار إلیة سابق

  .اإلنھیار النفسي أو العقلي - 1

  .األمراض المتكررة أو المزمنة، خاصة إن كانت متوارثة - 2

  .تكرار فقدان الحمل، أو أي مشاكل نسائیة مشابھھأو /العقم و - 3



  .العائلةتفكك إنھیار الزواج و - 4

  .عجز مادي مستمر - 5

  .كثرة التعرض للحوادث - 6

  .الموت الغیر طبیعيو تاریخ من حاالت اإلنتحار، - 7

  .التمرد - 8

  .أنشطة شیطانیة - 9

  .الفشل المستمر، وعدم القدرة على النجاح - 10

  .المیل الجنسي المفرط - 11

  .المخدراتو تعاطي، أوإدمان الكحولیات - 12

  .تناول الطعاماإلفراط في  - 13

  .أي نوع آخر من أنواع اإلدمان - 14

لقد . تنطبق علیك، ال تشعر باإلدانة،و لكن إسمح للتبكیت أن یقودك للصراحةإن شعرت إن بعض ھذه األشیاء 
لكن المشكلة ھي أن كثیرون الیریدون اإلتفاق مع هللا فیما یتعلق بحالتھم لذا . تحررت من العدید من اللعنات
لكن علیك اآلن و ھذا بالفعل،لقد فعل خطیتك؛ إسمح لیسوع بأن یأخذ لعنتك و. فھم ال یتمكنوا من نوال الحریة

ا معھ. نالھا لنفسكأن ت ً ا !كن صریح ً الكنھ سیجعلك تظل مو ربما یكون تجنبك للحق أقل إیالم   .قیدً

  .بعض مصادر اللعنة

ُلعن. إن من نقل التخم ملعون 17:  27یقول في تثنیة  ا وعندما نتعداھا نـ   .فا أعطانا حدودً

  .5 - 3: 20آلھھ مزیفة، خروج  - 1

  .15: 27عبادة األوثان، تثنیة  - 2

  .17: 30عدم إحترام الوالدین، أمثال  - 3

  .13: 17الصدیق، أمثال ..... خیانة  - 4

  .27: 28المسكین، أمثال و الضعیف ظلم - 5

  .16-  10: 20سفاح القربى، الویین / الجنس الغیر طبیعي - 6

  .29: 27، 3: 12معاداة السامیة، تكوین  - 7



  .7 -5: 17اإلتكال على الجسد أرمیا  - 8

  . 4 - 1: 5 السرقة، الحنث بالقسم، زكریا - 9

  .10 - 8: 3البخل، مالخي  - 10

  9- 8: 1غالطیة تشویة حق اإلنجیل،  - 11

  10: 3غال . الحیاة بتزمت، حسب الناموس ولیس حسب النعمة - 12

، متى 13 – 11: 27تكوین ) أو الخطایا الشخصیة/ و ،التحدث بكلمات سلبیة عن نفسك( خداع النفس  - 13
27 :24 -25.  

  .43: 17صموئیل  1، 13- 11: 23؛ 6: 22عدد. عبید الشیطان، آخرون یلعنوك مثل بلعام وجلیات - 14

 في معظمنستطیع . بإنھ إن لم نطع وصایاه، سوف تأتي علینا كل ھذه اللعنات 15: 28یقول في تثنیة  - 15
الخوف " ال نخف"نتطھر عندما نعترف بھا، غیر أن هللا أوصانا بأن و األحیان أن نتعرف على خطایانا،

روح یمكن للخوف أن یكون ال. بلعناتالذي یمكنھ أن یأتینا  الناتج عن الجھل بعظم محبة هللا من نحونا،
  .الموصل للعنة

  .تحقیق شروط كسر اللعنة 

ِ  ."اللعنة ال یمكنھا أن تلصق نفسھا بك بدون سبب ُور ف عُصْ ْ ال ِ  كَ ار َ َر ف ْ ل ِ ُونَةِ  ل ن السُّ كَ َ ِ  و ان َ َر ی َّ ِلط ِكَ  ل ل َ ذ ٌ  كَ نَة ْ َع ِالَ  ل َبٍ  ب ب َ  الَ  س
ِي ت ْ   )2: 26امثال "( .تَأ

في نقلھا لیسوع، الذي إحتملھا من الطریقة التي تمكنك من أن تجعل كل اللعنات بال سبب ھي أن تشارك في  
نعود لوقفة الطاعة و وعندما نخرج عن المسار، نعترف بخطیتنا. أجلنا، وأن تسمع كلمة هللا وتطیعھا

  ).9: 1یوحنا  1(الصحیحة أمام هللا 

ا إلسرائیل    .نزع اللعنة كان وعدً

ا  ً ا لعھد جدید كما  .ونحن، الكنیسة، نحصد ثمار العھد الجدید مقدم قیل بواسطة فإسرائیل الطبیعي سیدخل أیضً
ارجوك  یقدم صورة عظیمة 30 – 29غیر أن آیة .  34 – 29: 31یشرح أرمیا ھذا الوعد في أرمیا . أرمیا

ِي ".أن تحفظھا في ذھنك وروحك كَ  ف ْ ِل ِ  ت یَّام َ ُونَ  الَ  األ ُول َق دُ  ی ْ َع َاءُ : [ب ُوا اآلب ل كَ َ ً  أ ما ِ ر ْ ص ِ نَانُ  ح َسْ أ َ بْنَاءِ  و َ ْ  األ ت سَ ِ ر َ  ].ض
َلْ  ُّ : [ب ُل دٍ  ك ِ اح َ وتُ  و ُ َم ھِ  ی ِ ب ْ ن َ ذ ِ ُّ ]. ب ُل ٍ  ك ان ْسَ ن ِ ُلُ  إ ك ْ َأ َ  ی م ِ ر ْ ص ِ ح ْ سُ  ال َ ر ُھُ  تَضْ نَان َسْ   )30،  29: 31أرمیا "( .أ

یحُ  "لقد كان یسوع التحقیق لھذا الوعد  ِ س َ م ْ َل انَا ا تَدَ ْ نْ  اف ِ نَةِ  م ْ َع ، ل ِ ُوس َّام ْ  الن ِذ ارَ  إ َ نَةً  ص ْ َع ِنَا، ل ل ْ َج َّھُ  أل ن َ ُوبٌ  أل ت ْ ك َ : م
عُونٌ « ْ ل َ ُّ  م ُل ْ  ك ن َ ِّقَ  م ل َى عُ ل َةٍ  عَ ب شَ َ   )13: 3غالطیة (" .»خ

ا أخذ  ً   .یسوع لعنة بارباس ولعنتك أنت ایض



ًا سيء السمعة 16: 27یقول متى   الصلیبین .لقد كان ھناك ثالثة صلبان في الجلجثة. أن باراباس كان سجین
لقد كان . البتة ھل كان الصلیب الوسط مصنوع من أجل یسوع؟ كال. اللذین على الجانبین كانا للمجرمین

ا من أجل باراباس   .إن یسسوع أخذ مكاننا ویقول الكتاب في إشعیاء. ولكن یسوع أخذ مكانھ. مصنوعً

       

َّ  : "6 -4: 53یقول إشعیاء ِن َك انَنَا ل َ ز ْ َح َا أ َھ ل َ م َ نَا ح اعَ َ ج ْ َو أ َ َا و َھ ل َّ م َ نُ . تَح ْ نَح َ بْنَاهُ  و ِ س َ ً  ح ابا َ ُص ً  م وبا رُ ضْ َ نَ  م ِ ِ  م َّ  هللا
ُوالً  ل ْ ذ َ م َ َ  .و ھُو َ وحٌ  و رُ ْ ج َ لِ  م ْ َج ینَا أل ِ اص َ ع َ وقٌ  م حُ سْ َ لِ  م ْ َج نَا أل ِ َام یبُ . آث ِ د ْ نَا تَأ ِ الَم َیْھِ  سَ ل هِ  عَ ِ بُر ِحُ ب َ ِینَا و ف ُ نَا .ش ُّ ل ُ ٍ  ك نَم َ غ  كَ

نَا ْ ل َ ل َ نَا. ض ْ ل ِ ُّ  م ُل دٍ  ك ِ اح َ َى و ل ِ ِھِ  إ یق ِ َر ُّ  ط ب الرَّ َ عَ  و َ ض َ َیْھِ  و ل َ  عَ م ْ ث ِ نَا إ ِ یع ِ م َ   ".ج

  :خطوات التحریر من اللعنة ھي

ا لھا أن تأتي كل لعنة إعترف بإیمانك في عمل الصلیب المكتمل، وبأن یسوع یسوع قد أخذ  - 1 ً كان مقدر
ضع حصاد عواقب ). 21عدد (إرفع یسوع أمام في حیاتك كما رفع اإلسرائیلیون الحیة النحاسیة  .علیك

  .الخطیة، وربما خطایا أسالفك أو خطایاك، على الصلیب

، وبأنھ  إعترف بإیمانك - 2   .مات على الصلیب وقامبأن یسوع ھو إبن هللا، والطریق الوحید 

وقد  .الخطیة، وإخضع لیسوع كسید لكو تب عن كل التمرد .التعامل مع اللعنات من أقوى طرقالتوبة  - 3
ا المشاركة في التوبة عن عائلتك وعن كل المتأثرین بھذه اللعنةو توبتك الشخصیةیتضمن ھذا  یجب  .لكن أیضً

اعن أبناؤنا توب نأن    .ھذه اللعنات كما نتوب عن أنفسنااللذین قد یكونوا نقلوا لنا ، وعن أسالفنا أیضً

على صلیب یسوع الذي قد حملھا  ثم ضع ثمار ھذه الخطایا. وإغفر لھم أنظر لخطایا أسالفك في الماضي 
أن یغفر ألبناؤك وصلي  ثم انظر للمستقبل واطلب من هللا .طلب من هللا أن یغفر لكوا أنظر لنفسكو .عنك

ً منھمنات المتوارثة على یسوع ثمار اللع وضع وأستطیع أن أشھد أنا . التوبة بھذا اإلسلوب في غایة القوة. بدال
  .فقد رأینا بركات فائقة للطبیعة تتحقق في ھذه الدوائر .وزوجتي لھذا

  .اطلب التحریر من نتائج خطایا أسالفك. ھذه التي عرضتك للعناتلكل خطایاك، وباألخص إطلب غفران  - 4

  .أحبطوك إغفر لآلخرین الذین ظلموك، أو - 5



  .، أو الشیطانیة، بما فیھا األشیاء مادیة تمثلھاغیبیةلإتصال لك مع األمور اكل  إقطع - 6

كلمة خاصة من أن یعطیك إطلب من هللا و. نزع كل ھذه األمور بكلمة هللال نتیجةوإمأل الفراغ الناتج  - 7
  .بھا بإستمرار ثم إلھج بھا، وإحفظھا، وإعترف .تبطل اللعنة التي رفضتھا الكتاب المقدس

ا أو قد تستغرق بعض الوقتاللعنة  ھزیمة ً   .قد تحدث فور

ا من آثار ھذه اللعنةلت في معظم األحیاناألمر بعض الوقت  ققد یستغر  ً ولكن یختبر البعض . تحرر تمام
في طرق  حد هللاوانا ال احاول ھنا أن أ. یة مطولةتطلب األمر مني عمل بصورة شخصیة ، ولكنتغییر فوري

وبكیفیة إتفاقة شاركك بإختباري ما أفعلھ ھنا ھو إني الكن و. یقة یشاء، فیمكنھ أن یعمل بأي طرللتعامل معینة
ا إل عندما عشنا نصرةالغلبة وال عایننالقد . مع النص الكتابي ھُمْ  ."منصرة كما أوضحتسلوب حیاة تبعً َ  و

َبُوهُ  ل ِ  غَ م دَ ِ ِ  ب ل َ م َ ح ْ ةِ  ال َ ِم ل َ ك ِ ب َ ، و ْ م ِ ِھ ت َادَ ھ َمْ  شَ ل َ بُّوا و ِ َاتَھُمْ  یُح ی َ َّى ح ت َ تِ  ح ْ و َ م ْ ا مظاھر . )11: 12رؤیا "( .ال ولقد شھدنا أیضً
مھمتنا ھي أن نكون ف. إعترفنا بخطایانا وتبنا عنھاو عندما تعرفنا على المشكلةیر التحرو فوریة للشفاء

ا لیتناسب مع ألن  نتوب،و صرحاء   .حیاتكهللا لدیھ خطة وطریق معد خصیصً

ا ما قمنا   ً مھما عصفت  بكلمة الرب متمسكین للتغلب على اللعنة، من حیاتنا بقضاء شھور أو حتى سنینوكثیر
من الزمن یحقق المزید من  نوال النصرة عبر فترة مطولة في أغلب األحیان ھإن ولقد إكتشفنا. مشاعرنا بنا
ا؛ مھما كانت . لمصیرھم األبدي وترسلھمالتي كانت تنشر ھذه اللعنة،  ھزیمة الكائنات الشیطانیةال التستسلم ابدً

  .فا یعرف ماذا یفعل !حالتك

  .لف السلسلة حول الشجرة

ا مالقد سمعت  ولقد . تحقیق ھذه الشروطللثبات عند  یتحدث عن طریقة رائعةمن خدمة دیریك برنس  شخصً
ًا الیستخدمون المنشار ببساطة لقطعھا .العمالقة الخشب األحمراستخدم تشبیة اشجار  ً من ھذا و ،أحیان لكن بدال

ً ثم یعودون  ینتظر العمالثم  .لیضیقوه یقومون بلف سلسلة حول الجزع الضخم للشجرة ثم یشدونھ بونش قلیال
فعندمانحقق ھذه . ر، ویكررون ھذا العمل عدة مرات حتى یظھر علیھا الموتییق السلسلة أكثر فأكثلتض

ا تموت،الشروط  كا ماعلیك . ولكن قد یكون الزال لدیھا ثمار أو براعم المنصوص علیھا أعاله، فلعنتنا أیضً
  !إسلوب حیاة غالبةھو أن تستمر في التضییق علیھا وھذا بأن تحیا فعلھ 

 لقد وضعنا السلسلة. حن نضع أنفسنا في موضع نوال الحریة من اللعنات في حیاتنانوھذا ھو ما نفعلھ و 
 أو." تحفظ جنتك طاھرة"وتذكر أنھ علیك أن . ببساطة قم بتضییقھا عن طریق الحیاة بأسلوب منتصر اآلنو

ابتعد عن النزاع وعش حیاتك بمحبة . 1: 4بكلمات اخرى، أن تسلك بحیاة تلیق بالرب كما في افسس 
  .وغفران

  .صلوات مقترحة

  ."یارب یسوع المسیح، أنا اؤمن إنك حملت على الصلیب كل لعنة یمكنھا أن تأتي علىّ " :كتابیة

؛ أنت مت على الصلیب" :اإلیمان بالمسیح   ."قمتو أنت ھو ابن هللا، الطریق الوحید 



  ".سیدو أتنازل عن الخطیة وكل التمرد الذي بداخلي، وأخضع لك كرب" :التوبة

. خطایاي وأطلب غفرانك، خاصة الخطایا التي جعلتني عرضة للعنة أنا أعترف بكل" :إطلب الغفران
ا من عواقب خطایا أسالفي   ."حررني أیضً

بقرار إرادي، أغفر لكل من ظلمني أو خیب أملي فیھ بنفس الطریقة التي أرید بھا من هللا أن یغفر " :إغفر
  ."لي

أنا الزم  "مواد إتصال"وإن كان لدى  .شیطانیة أقطع كل إتصال مع أي أمور غیبیة أوو أنا أنقض" :إنقض
: البركة أم اللعنةمن كتاب  71 – 68اظر صفحة ( ."أنا أبطل كل مزاعم الشیطان ضدي. نفسي بتحطیمھا
للتعرف على  یخرجون شیاطینمن  124 – 121أنظر صفحة . من قائمة الممارسات الغیبیةیمكنك اإلختیار 

  .)العالمات الخمس للعبادات الغریبة

  "و اآلن بإسمك یا یسوع، أحرر نفسي.أنا أطلب منك اآلن أن تحررني من كل لعنة على حیاتي:" حرر 

  .واآلن إقبل المبادلة

        

  اللعنات  البركات
  الذل  إحترام
  العقم  اإلثمار
  المرض بكل أنواعھ  الصحة

  الفشلو الفقر  النجاحو الرخاء
  الھزیمة  النصرة

ا(السلطان    )ذنبًا(عدم الحیلة   )رأسً
  )ضعف(اسفل   )قوة(أعلى

  

   .الحل المقدم لنا من هللا ھو أن نرى ونؤمنإن . وإلیك نقطة یجب أن تحفظھا 

لكننا ال نتمكن و غیر مرئي محیط بناالعالم الروحي وال. ھناك حقیقة روحیة وراء كل شيء في العالم الطبیعي
لقد صلي بولس الرسول في . وھو یدعم كل ما یمكننا أن نراه بعیوننا الطبیعیة .من رؤیتھ بعیوننا الطبیعیة

يْ "یقول 18- 17: 1أفسس . لیروا العالم الروحي ، أن تنفتح عیون المؤمنین1أفسس إصحاح  مْ  كَ ُ َك ی ِ ط ْ َھُ  یُع ل ِ  إ
بِّنَا َ َسُوعَ  ر ، ی ِ یح ِ س َ م ْ بُو ال َ ، أ ِ د ْ ج َ م ْ وحَ  ال ةِ  رُ َ م ْ ك ِ ح ْ ِ  ال الَن ْ ع ِ اإل َ ِي و ِ، ف ِھ َت ف ِ ر ْ ع َ ةً  م َ ِیر تَن سْ ُ یُونُ  م ، عُ ْ م ُ ِك ھَان ْ ذ َ وا أ ُ َم ل ْ ِتَع ا ل َ َ  م  ھُو

اءُ  َ ج َ ِ، ر ِھ ت َ و ْ ع ا دَ َ م َ َ  و نَى ھُو ِ دِ  غ ْ ج َ ِھِ  م اث َ یر ِ ِي م ینَ  ف ِ یس ِدِّ ق ْ عندما نرى حقیقة العالم الروحي، سنعرف الحق  ".ال
  .8وسنتحرر كما قال یسوع في یوحنا إصحاح 

ینَ : "27: 1ما ھو ھذا المجد؟ یقول في كولوسي . نرى غنى مجد میراثنابأن لقد صلى بولس لي ولك   ِ ذ َّ ادَ  ال َ  ار
ْ  هللاُ  َھُمْ  ان ف ِّ ر َ ا یُع َ َ  م نَى ھُو ِ دِ  غ ْ ج َ ا م َ ِّ  ھَذ ِي السِّر ، ف ِ م َ م ُ ِي األ ذ َّ َ  ال یحُ  ھُو ِ س َ م ْ مْ  ال ُ ِیك اءُ  ف َ ج َ دِ  ر ْ ج َ م ْ ھي المجد، البركة،  " .ال



لب مع المسیح إلنسان القدیم فأنت، ا! یسوع فیك  غیر أن اإلنسان الجدید،) 20:  2غال(الخاضع للعنة، قد صُ
  !المسیح الذي فیك ال یمكنھ أن یكون عرضة للعنات! أوتدري. ھو من یحیا اآلنالمسیح فیك، الذي ھو 

  .الطالحیجب أن نرى الصالح و 

ً ترى اإلیجابي  قام الذي یحیا و أوال ُ اآلن فیك، والذي ال یخضع للوجود تحت ھو أنك ولدت ثانیة مع المسیح الم
یقوم و والمسیح لیس مجرد قدوتك في الحیاة، وھو لیس مجرد شخص ما موجود في السماء .أي لعنة

ً من أن تحیا أنت حیاتك القدیمةبمساعدتك، ولكنھ صار  ً عنك، لیحیا حیاتھ فیك بدال   .بدیال

ًا معھ في الصالةو من هللاوكلما تظل فریبًا  .هللا، في رحمتھ سیساعدك لترى نفسك  الكلمة، و تقضي وقت
إستخدم . لیست على صورة المسیحالمواقف التي و سیبكتك الروح القدس على أي من الحصون ، العادات،

،: ھذا المنطق ّ ّ الذي لیس على صورة المسیح؟ ھذا التبكیت ھو  إن كان المسیح یحیا في فماھو ھذا إذن الذي في
ا إلیھ  ،..وعندما تشعرأو تحس بالمرارة، الغضب، الغیرة، الشھوة، الخ. عطیة من هللا للتوبة ً إحضرھا فور

وإسمح  أن یدخل للمناطق المغلقة  وإفتح كل أبواب قلبك. وإطلب من هللا أن یریك من أین نشأ ھذا. كخطیة
یقول الكتاب، كان ، كما یال في جب السود ألنھندا یؤذي لم. من حیاتك، ألنھ وحده ھو من یستطیع أن یشفیھا

ًا أمام هللا   .21: 6دانیال  –شفاف  تعنيوالكلمة العبریة لبريء . بریئ

، كان هللا یحررني من اللعنات من في سنوات من الماضي، قبل أن أعرف الكثیر عن اللعنات والبركات 
ا لھا بأن تقرأنيلقد كنت أنظر بإست. خالل صراحتى البسیطة معھ ً ثم أعترف بكل  .مرار للكلمة كمرآة سامح

  !وھذا ھو بالظبط ماتحتاج إلیھ لتتحرر. التي ال تشبھ یسوعو األشیاء التي فيّ 

  !مبنیة على كذبة تسیطر علیكحقیقة إن اللعنات تحاول أن   

ولكنك اآلن یجي أن  .إن كان المسیح یحیا فیك، فمشكلة إن اللعنات تحاول إیذاؤك قد تمت تسویتھا قانونیًا 
ًا حقیقة ما . اإلیمانو تمتلك الحق لنفسك بالرؤیة یجب أن نستمر في رؤیة ما یحدث في العالم الروحي مثبت

بعض الحصون الشیطانیة ال . لیلةو ال تفك بین یوموھذه ھي الطریقة الوحید ة للنجاح ألن بعض اللعنات  .تراه
ا والكثیر من الوقتولكنھا تستلزم صب. تھرب مثل الكلب المذعور ً  حق الصلیبثابتین في  من الوقوف ر

بكلمات أخرى حیاة صریحة، حتى تكون و ولكن في نفس الوقت یجب أن تحیا حیاة مقدسة،. شاھدین بھو
لتغییر العوامل الجینیة، , قد یستغرق األمر بعض الوقت لتجدید ذھنك، أ. الشیطانو أمام هللا شھادتك مؤثرة

  .اإلیمان فأنت غالبو الرؤیةلكن كلما تستمر في 

ُعطى لك من هللا كابن   َلْ  ."ابنة / الرؤیة ھي المیراث الم ا ب َ م َ  كَ ُوبٌ  ھُو ت ْ ك َ ا«: م َ َمْ  م یْنٌ  تَرَ  ل َمْ  عَ ل َ عْ  و َ م نٌ  تَسْ ُ ذ ُ  أ
َمْ  ل َ ُرْ  و ط ْ َخ َى ی ل ِ  عَ َال ٍ  ب ان ْسَ ن ِ ا: إ َ دَّهُ  م َعَ ینَ  هللاُ  أ ِ ذ َّ ِل بُّونَھُ  ل ِ َنَھُ  .»یُح ل ْ َع َأ َنَا هللاُ  ف نُ  ل ْ ھِ  نَح ِ وح ِرُ َّ . ب َن وحَ  أل صُ  الرُّ َ ْح َف ُلَّ  ی  ك

ءٍ  ْ َّى شَي ت َ اقَ  ح َ م ْ َع   )10، 9: 2كورنثوس 1(" .هللاِ  أ

  .تذكر عبارتنا السابقة عن اللعنات

ا مرغوب فیھ في حیاتنا، لكنھا یمكن أن تشكل المادة الخام للـ ً " جواھر"على الرغم من أن اللعنات لیست أمر
ا بالسفر المسجل فیھ . تذكر الموضوع الرئیسي لسفر الرؤیا. هللالملكوت  ً نرى یسوع في عرش هللا ممسك



وبعد إتمام العملیة المذكورة في سفر الرؤیا، نرى في اإلصحاحات األخیرة جواھر تتكون منھا مدینة . لعناتنا
  .هللا

ُ ل   ُ عن یسوع على الصلیب، لـ   .عن یسوع في الجحیمـ

الكن هللا تكلم  ً تحول و ونفس حیاة القیامة ھذه المنطوقة علیك من هللا ستغیرك! بحیاة القیامة علیھ وھو اآلن ملك
  .حیاتك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  6فصل 



  جراح ناتجة عن خطایانا

التي لھا تأثیر كبیر و الشائعةو الخطایا الشخصیة المحددة سوف نتعامل في الفصول القلیلة التالیة، مع بعض
. وفي ھذا الفصل سوف نقوم بتغطیة خطیة التمرد بشكل عام. الروابط النفسیةو األحكام، العھودوھي . علینا

ا كانت خطیة الحكم على اآلخرین، قطع العھود، الروابط النفسیة، أو مجرد تمرد ً فخطیتك الشخصیة . سواء
ا في كیانك الداخلي، ً   .الذي لن یتمكن أحد من شفاؤه إال یسوعو ستخلق جرح

  . أن اجھزك لما أنت موشك على قراءتھأرید أوالً 

تَحَ  " 18: 26یقول في أعمال  ْ ِتَف یُونَھُمْ  ل وا كَيْ  عُ عُ ِ ج ْ َر نْ  ی ِ اتٍ  م َ ُم ل ُ َى ظ ل ِ ٍ  إ ُور ْ  ن ن ِ م َ ِ  و َان ط ْ ل ِ  سُ َان یْط َّ َى الش ل ِ َّى هللاِ  إ ت َ  ح
ُوا َنَال ِ  ی ان َ یم ِ اإل ِ ِي ب انَ  ب َ ْر ف ُ َا غ َای ط َ خ ْ ً  ال یبا ِ نَص َ عَ  و َ ینَ  م ِ َدَّس ق ُ م ْ   " .ال

ویتوقف ھذا األمر على ما . وقد یكون ھذا بالنسبة لك أخبار سارة أو أخبار سیئة. سنناقش موضوع الخطیة 
ا لترى أخبار سارة، . إذا كنت تحیا في الظلمة أم النور ً فإن كنت في النور، فأنا اسلم بأنك سیكون لدیك نور

  :والتي تحتوي على

  .یسوع - 1

  .الكلمة - 2

  .ذاتك - 3

  .خطیتك - 4

  .محبتھ - 5

  .غفرانھ - 6

  .نعمتھ - 7

  .نـــــــور

فحتى وإن كنت . ، إذن ال شيء من الدینونة علیك، كما تنص القائمة المذكورة بأعلىإن كنت تحیا في النور
وإن وقفت بثبات . ، وتتلذذ بأن یریك هللا األمور التي یجب أن تتوب عنھاتصارع، لكنك تحیا في النور

كما ھو " السلوك بالروح"فتشرح لنا القائمة السابقة . و عنك وال شكایتھ علیكدالتقبل أكاذیب الع. ستغلب
  .1: 8موضح في رومیة 

  

  .ظـــلمــة



، ألنھ كما تقول الكلمة، أنھ ربما تكون ھناك بعض األمور المظلمة فستشعر فقط باإلدانة إن كنت في الظلمة
أو قد یكون أنك مستمتع بعادة سیئة أو . شدید اإلحراجنك وقد یكون ھذا أل. التي ال ترید لھا أن تظھر في النور

ا لدرجة أنك ال ترید تركھا   .احدى دوائر الخطیة جدً

ِ " 12، 11: 2تسالونیكي  2یقول في   ل ْ َج أل َ ا و َ لُ  ھَذ ِ س ْ یُر َ مُ  س ِ َیْھ ل ِ لَ  هللاُ  إ َ م ، عَ ِ الَل َّى الضَّ ت َ ُوا ح ق دِّ َ ، یُص َ ِب ذ كَ ْ ِكَيْ  ال  ل
انَ  َ یعُ  یُد ِ م َ ینَ  ج ِ ذ َّ َمْ  ال ُوا ل ق دِّ َ ، یُص قَّ َ ح ْ َلْ  ال وا ب ُّ ِ  سُر م ْ ث ِ اإل ِ   " .ب

ْ " 6: 1یوحنا  1 ویقول في  ِن نَا إ ْ ل ُ َّ  ق ِن َنَا إ ةً  ل كَ ِ ر ھُ  شَ َ ع َ نَا م ْ َك ل َ س َ ِي و ِ، ف ة َ م ْ ل ُّ ِبُ  الظ ذ ْ نَا نَك َسْ ل َ لُ  و َ م ْ قَّ  نَع َ ح ْ   " .ال

هِ  : "یقول 20،  19: 3وفي یوحنا  ِ ھَذ َ َ  و ِي ُونَةُ  ھ یْن َّ : الدَّ ِن ُّورَ  إ َدْ  الن اءَ  ق َ َى ج ل ِ ِ  إ َم ال َ ع ْ َّ  ال ب َ َح أ َ َّاسُ  و ةَ  الن َ م ْ ل ُّ َرَ  الظ ث ْ ك َ نَ  أ ِ  م
 ِ ُّور َّ  الن َن َھُمْ  أل ال َ م ْ َع ْ  أ انَت ةً  كَ َ یر ِّ ر ِ َّ  .ش َن ُلَّ  أل ْ  ك ن َ لُ  م َ م ْ َع یِّآتِ  ی ضُ  السَّ ِ ُّورَ  یُبْغ الَ  الن َ ِي و ت ْ َأ َى ی ل ِ ِ  إ ُّور َّ  الن ِئَال بَّخَ  ل َ ُو ُھُ  ت ال َ م ْ َع   ".أ

ا بھا بعد فقد یكون ھناك دوائر للظلمة في حیاتك. الظلمةو وربما تكون خلیط من النور   ً إنھ . وأنت لست عارف
  !وقت لتستیقظ

  كیف تدخل للنور؟

  "تبعیتھ"نسلك فیھ بـو یسوع یقول لنا بأننا ندخل للنور

َّ  " 12: 18فیقول في یوحنا  م ُ ھُمْ  ث َ َّم ل َ َسُوعُ  ك ً  ی یْضا َ ِالً  أ َائ نَا«: ق َ َ  أ ُورُ  ھُو ِ  ن َم ال َ ع ْ نْ . ال َ ِي م ن ْ َع ب ْ َت ي فالَ  ی ِ ش ْ َم ِي ی ةِ  ف َ م ْ ل ُّ  الظ
َلْ  ُونُ  ب َك َھُ  ی ُورُ  ل َاةِ  ن ی َ ح ْ   ".»ال

  ؟"نتبعھ"وكیف 

َالَ  :"24، 23: 9یقول لوقا ق َ ِ  و یع ِ م َ ج ْ ِل ْ «: ل ِن ادَ  إ َ َر دٌ  أ َ َح ْ  أ َن َ  أ ِي ت ْ َأ ِي ی ائ َ ر َ ِرْ  و ك ْ یُن ْ َل ھُ  ف سَ ْ لْ  نَف ِ م ْ َح ی َ َھُ  و ِیب ل َ لَّ  ص ُ ٍ  ك م ْ َو  ی
ِي ن ْ َع ب ْ َت ی َ َّ  .و ِن َإ نْ  ف َ ادَ  م َ َر َنْ  أ ِّصَ  أ ل َ ھُ  یُخ سَ ْ َا نَف ھ ُ ِك ْ  یُھْل ن َ م َ ِكُ  و ھُ  یُھْل سَ ْ ْ  نَف ن ِ ِي م ل ْ َج ا أ َ َذ َھ َا ف ھ ِّصُ ل َ   " .یُخ

  ؟إذن  نحمل صلیبناكیف و

 23:  9الموجود في لوقاولكن ھذا لیس كتابیًا، فالمعني . إن حمل الصلیب ھو المعاناةببساطة  نیظن الكثیرو
المشاعر، وھذا یعني النفس التي لطبیعتنا و الذھنو اإلرادة: النفس تتكون من. "لنفوسنا نقول ال"ھو أن  24 –

دما نشعر نوع. القدیمة الجسدانیة بطبیعة یسوع البارة فھو إذن ببساطة أن تستبدل طبیعتنا .الجسدانیة القدیمة
  وصفاتھنأخذ قرار بالسماح لحیاة هللاو نعترف ونتوبتحكم في حیاتنا، فعندھا الطبیعتنا القدیمة تحاول أن 

  .فینا بالظھور

   .عندما حمل یسوع الصلیب، كان یستبدل طبیعتھ البارة بطبیعتنا الخاطئة 

أن یحمل صلیبھ حتى یتمكن  منھ وطلب. یتبعھو أن یبیع كل مالھ19الشاب الغني في متى من یسوع  طلب  
ًا ما . لوك في النور، ولكن الشاب رفضالس، لیتمكن من من تبعیتھ ساعدتنا في حمل طر هللا لمیضأحیان

  .المعاناةو باأللم ھسماحالصلیب عن طریق 



  .رحمة هللا لؤلئك الذین یعیشون في الظلمة!ستیقاظ الا نداء

عن االستیقاظ أو ھناك العدید من اآلیات في العھد الجدید التي تتكلم . لكل واحد منا"  نداء االستیقاظ"هللا یطلق 
. من ظلمة الخطیة للحیاة في نور الربنداء لك ولي لكیما نستیقظ ھذه الفقرات ب ترتبطفي كل مرة . الصحوة

، یعني إننا في ظلمةأن نكون راضیین عن وجود خطیة ما في حیاتنا فھذا . ي أثناء نومنا نكون في ظلمةف
ا ً . وستتقلص خطایاناومجده، فنحن في النور، إن كنا نحیا بإستمرار في محضر الرب . وبالتالي یعني إننا نیام

حیاة رجال ونساء مسیحیین لم یكن على مر السنین؛  ة شخصیةفلقد شھدت بصور. ھنا شدید اللھجة فالتحذیر
أنظر لما قالھ . أنھم حصدوا حیاة كارثیة ضعیفةالنتیجة وكانت . صورة المسیح ةمشابھلدیھم أي رغبة في 

  .21 - 19: 3یسوع عن الظلمة والنور في یوحنا 

   :تقول) الترجمة التفصیلیة( 14 -8: 13رومیة 

ُوا الَ  8 ُون ِینَ  تَك یُون ْ د َ دٍ  م َ َح ءٍ  أل ْ ِشَي َّ  ب ِال ْ  إ َن أ ِ َّ  ب ب ِ مْ  یُح ُ ك ضُ َعْ ً  ب ضا َعْ َّ  ب َن ْ  أل ن َ َّ  م ب َ َح هُ  أ َ یْر َدْ  غَ َق لَ  ف َ م ْ َك َ  أ ُوس َّام المتعلق [الن
ا كل متطلب ً   .]تھابأخوك في اإلنسانیة، متمم

9  َّ َن ِ  الَ « أل ن ْ ُلْ  الَ  تَز ت ْ قْ  الَ  تَق ِ ر َدْ  الَ  تَسْ ھ ْ ِ  تَش ور ُّ الز ِ تَھِ  الَ  ب ْ ْ » )أال یكون لك شھوات شریرة( تَش ِن إ َ ْ  و انَت یَّةً  كَ ِ ص َ  و
ى َ ر ْ ُخ َ  أ ِي ٌ  ھ ة وعَ ُ م ْ ج َ ِي م هِ  ف ِ ةِ  ھَذ َ ِم ل َ ك ْ ْ «: ال َن َّ  أ ب ِ ُح َكَ  ت یب ِ َر كَ ) ما تحب(ـ كَ  ق ِ ْس   .»نَف

بَّةُ  10 َ ح َ م ْ َل نَعُ  الَ  ا ً  تَصْ ا ّ ر یبِ  شَ ِ َر ق ْ ل ِ ا[ ل بَّةُ  ]وال تؤذي أحدً َ ح َ م ْ َال َ  ف ِي یلُ  ھ ِ م ْ ِ  تَك ُوس َّام   .الن

ا 11 َ مْ  ھَذ ُ َّك ن ِ إ َ ُونَ  و ف ِ ار ْتَ  عَ ق َ و ْ َا] حرج[ ال َّھ ن َ ٌ  اآلنَ  أ ة اعَ ِظَ  سَ ْق تَی َسْ ِن نَ  ل ِ ِ  م م ْ َّو َّ ) نصحو للواقع( الن ِن َإ نَا ف َ الَص  خَ
بُ  اآلنَ ) تحریرنا النھائي( َ ْر ق َ ا أ َّ م ِ انَ  م ینَ  كَ ِ َّا ح ن َ   .)ونعتمد على المسیح، المسیا ، نثق في،بـ لنتمسك( آم

َدْ  12 یْلُ  تَنَاھَى ق َّ بَ  الل َ َار تَق َ َارُ  و َّھ َعْ  الن ل ْ نَخ ْ َل الَ ) نتخلص من ( ف َ م ْ َع ةِ  أ َ م ْ ل ُّ َسْ  الظ ب ْ نَل َ ةَ  و َ ِح ل َسْ ِ  أ ُّور   .)بكاملھا(الن

ُكْ  13 ل ِنَسْ َةٍ  ل َاق ِی ل ِ ا ب َ م ِي كَ ِ  ف َار َّھ ِ  الَ  )نور النھار الكامل( الن َر َط ب ْ ال ِ ِ  ب ر ْ ك السُّ َ ِ  الَ  و ع ِ اج َ ض َ م ْ ال ِ ِ  ب َر ھ َ ع ْ ال َ الشھوانیة ( و
ِ  الَ ) واإلباحیة ام َ ص ِ خ ْ ال ِ دِ  ب َ س َ ح ْ ال َ   .و

14  ِ َل َسُوا ب ب ْ َّ  ال ب َسُوعَ  الرَّ یحَ  ی ِ س َ م ْ الَ  )المسیا( ال َ وا و نَعُ ً  تَصْ یرا ِ ب ْ دِ  )اإلنغماس في أعمال ( تَد سَ َ ج ْ ِل تضع نھایة [  ل
ِ ] للتفكیر في الرغبات الشریرة لطبیعتك الجسدانیة ل ْ َج اتِ ] بھدف تعظیم[ أل َ َو ھ َّ   .الش

  : یقول17 - 10: 5أفسس 

ینَ  10 ِ ِر تَب ْ خ ُ ا م َ َ  م ٌّ  ھُو ي ِ ض ْ ر َ دَ  م ْ ن ِ ِّ  ع ب ً [ الرَّ ا لكل ما ھو مقبول لدیھدع حیاتك تكون دلیال ً   .]مستمر

الَ  11 َ ُوا و ك ِ تَر ْ ِي تَش ِ  ف ال َ م ْ َع ةِ  أ َ م ْ ل ُّ ِ  الظ یْر ةِ  غَ َ ر ِ م ْ ث ُ م ْ َلْ  ال يِّ  ب ِ ر َ ح ْ ال ِ حیاة مختلف من شأنھ أن یفضح بإسلوب عیشوا [ ب
وھَا ]ویوبخھاھذه االعمال  ُ بِّخ َ   .و

12  َّ َن ورَ  أل ُ م ُ َةَ  األ ث ِ اد َ ح ْ ھُمْ  ال ْ ن ِ ً  م ا ّ ر ِ ھَا س رُ ْ ك ِ ً  ذ یْضا َ یحٌ  أ ِ َب   .ق

13   َّ ِن َك ل َ ُلَّ  و ك ْ ا ال َ ِذ بَّخَ  إ َ َرُ  تَو ھ ْ ِ  یُظ ُّور الن ِ َّ . ب َن ُلَّ  أل ا ك َ ِرَ  م ھ ْ ُظ َ  أ َھُو ُورٌ  ف   .ن



ِكَ  14 ل َ ِذ ُولُ  ل َق ِظْ «: ی ْق تَی ا اسْ َ ُّھ ی َ ُ  أ ِم َّائ ُمْ  الن ق َ نَ  و ِ اتِ  م َ و ْ م َ يءَ  األ ِ َیُض َكَ  )یشرق( ف یحُ  ل ِ س َ م ْ   .»ال

وا 15 ُرُ ْظ َان یْفَ  ف ُونَ  كَ ُك ل ، تَسْ ِ ِیق ق ْ َّد الت ِ ھَالَءَ  الَ  ب جُ َلْ  كَ اءَ  ب َ م كَ حُ  ).عاقلین ،واعیین(كَ

ینَ  16 ِ تَد ْ ف ُ ْتَ  م ق َ و ْ َّ ] مستغلین كل فرصة[  ال َن َ  أل یَّام َ ةٌ  األ َ یر ِّ ر ِ   .ش

17  ْ ن ِ ِ  م ل ْ َج ِكَ  أ ل َ ُوا الَ  ذ ُون َاءَ  تَك ی ِ ب ْ َغ َلْ  أ ینَ  ب ِ ِم َاھ ا ف َ َ  م ِي یئَةُ  ھ ِ ش َ ِّ  م ب   .الرَّ

  یقول؛ 34، 33:  15كورنثوس  1

ُّوا الَ  33 ل ِ َّ ! تَض ِن َإ اتِ  ف َ اشَر َ ع ُ م ْ یَّةَ  ال ِ د دُ  الرَّ ِ س ْ ُف الَقَ  ت ْ َخ ةَ  األ یِّدَ َ ج ْ   .ال

وا 34  ُ ح ْ ِّ  اُص ِر ب ْ ِل الَ  ،ل َ ُوا و ئ ِ ط ْ ُخ َّ  ت َن ً  أل ما ْ َو ْ  ق َیْسَت َھُمْ  ل ٌ  ل َة ف ِ ر ْ ع َ ِ  م َّ ا ِ ُولُ . ب ق َ ِكَ  أ ل َ مْ  ذ ُ ِك یل ِ ج ْ ِتَخ   !ل

  

ا على ادائعندما تنتبھ لحقیقیة ھویتك في المسیح، والبر الذي یعطیك إ ً ، وعندھا یعطیك كیاه بالنعمة ولیس بناء
وال . تحتاج أن تضع كل تركیزك على النور والحیاة . رة والمقدرة على أال تخطيء ثانیةھذا اإلدراك اإلستنا

ستكون عرضة للسقوط في ھذه إن فعلت ھذا على أغلب الظن تركز على الخطیة التي تحاول أال تفعلھا، إلنك 
ُمسكت في ذات الفعل في یوحنا إصحاح ویمكنك أن تخت. الخطیة مرة أخرى بر نفس ما اختبرتھ االمرأة التي أ

  . طيء ثانیةحبة والمقدرة والنعمة على أال تخلقد نالت الم .8

  .تعریف الخطیة

ھم حقیقة جوھر الخطیة، فینظر معظم الناس سواء، أساؤا ف ، المؤمنین وغیر المؤمنین على حدٍ غالبیة الناس
ا كذلك، ولكني أسلم بأن . خطیة على إنھا فعل أخالقي شنیعلل ً ھو في الواقع الفعل األخالقي الشنیع ھذا وھي حق

ا لھا نتیجة للخطیة ً   . ولیس تعریف

ُّ  "ب  23: 14یقول في رومیة    ُل ك َ ا و َ َیْسَ  م نَ  ل ِ ِ  م ان َ یم ِ َ  اإل َھُو ٌ  ف یَّة ِ ط َ فأنا أقر بأن الخطیة ھي فعل ما لم  ."خ
یزداد دائما بسماع ما یقولھ هللا؛ وعلیھ فالخطیة فاإلیمان . أو عدم فعلك لما أوصاك هللا بھ فعلھ،بهللا  یوصیك
ا لما سمعتھ من هللا ھي أن قد ال تكون سمعت هللا یتحدث حالیًا، لكنك قد تكون سمعت كلمة و .تحیا غیر طائعً

ا علیھ یجب أنت تغفر هللا لك منذ  ً في الوقت الحالي طاعة لھذه خمسة أعوام مضت بأنھ علیك أن تغفر، وبناء
وتدفع عشورك، ولكنك تتجنب فعل ھذا ألنھ ال  أو قد تكون على علم بأنھ من الالئق أن تعطي لآلخرین .الكلمة

  . یبدو منطقیًا بالنسبة لك

  :یقول 23، 22: 15صموئیل  1  

َالَ  22   َق ِیلُ  ف وئ ُ م َ ةُ  ھَلْ «: ص رَّ سَ َ ِّ  م ب َاتِ  الرَّ ق َ ر ْ ح ُ م ْ ال ِ ِ  ب ِح َائ ب َّ الذ َ ا و َ م ِ  كَ اع َ ِم ت اسْ ِ تِ  ب ْ و َ ؟ ص ِّ ب ا الرَّ َ ذ َ اعُ  ھُو َ ِم ت سْ ِ لُ  اال َ ْض ف َ  أ
نَ  ِ ةِ  م َ یح ِ ب َّ اءُ  الذ غَ صْ ِ ْ اإل َ لُ  و َ ْض ف َ ْ  أ ن ِ ِ  م م ْ ِ  شَح َاش ب ِ ك ْ   .ال

23  َّ َن دَ  أل ُّ ر َ َّم یَّةِ  الت ِ ط َ خ َةِ  كَ اف َ ر ِ ع ْ نَادُ , ال ِ ع ْ ال َ ِ  و َن ث َ و ْ ال ِ  كَ ِیم اف َ َّر الت َ َّكَ . و ن َ تَ  أل َضْ ف َ َ  ر الَم ِّ  كَ ب كَ  الرَّ َ َض ف َ نَ  ر ِ كِ  م ْ ل ُ م ْ   .»!ال



وھي . ھي التي وصفت في سفر الالویین بوقود لرائحة سرورالذبائح التي تم تقدیمھا ھنا بواسطة شاول كانت 
ُقدم   لماذا إذن قارن صموئیل . بھدف سروره ورضاهال عالقة لھا بالخطیة، بل على العكس قد كانت ت

عنصر اإلرادة الذاتیة حتى ب یسمىیمكن وجود ما إلنھ كما یتكشف لنا في القصة، إلنھ الطاعة بھذه الذبائح؟ 
  ! " رائحة سرور"تكون فالطاعة وحدھا . ووجوده ال یمكن أن یكرم أو یُسر هللا. في تقدیم الذبیحة

ف الخطیة على إنھا الخطأ في اصابة  ّ   . الھدفقلب تعر

للمزید من الوضوح، یترتب علیھا عدم . الطریق الذي أعده هللا لحیاتنا، ومشیئتھ في حیاتنا أقر أن الھدف ھو  
الخاص، فھم قد  ھمھدفأصابوا  قد فإن كانوا .يءیصوب على الھدف الخاطوكأن الشخص . نوال جائزة الرابح

الذي أعده هللا لھم وھذا ھو الھدف الوحید الذي یمكن قیاسھ والذي سوف  أخطاؤا في إصابة قلب الھدف
  . نحاسب علیھ

ف التعدي  وقد تكون ھذه . والذي یتمثل في األفعل التي یقوم بھا الشخص" تمرد أخالقي على هللا " بأنھیُعرّ
  . فھم یتمردون على مشیئة هللافي كلتا الحالتین، . األفعال إما مقصودة أو عرضیة

ف اآلثام بإنھا    ُعرّ ، والذي یظھر في صورة شھوات شریرة أو الجسد الذي یسمح "أخالقيإنحراف شر أو  "ت
اإلثم ھو رفض سلطان هللا على حیاة الشخص، حیث تمیل كل نوایا القلب إلى . في قلبھأن یسود  نسانلھ اإل
  . والتي تنتج عن اإلثم" عاقبة أو عقاب"وأیضا تحمل كلمة إثم معنى . الشر

  .الجمیع أخطاؤا وأعوزھم مجد هللا

قلب الھدف الذي أخطأنا في إصابتھ ھو . یعوزنا ھو حضور هللا، الذي ھو الھدف الذي خلقنا ألجلھ فما 
مركز  كما یراقب رامي السھام سھمھ وھو یعجز عن إصابة ،بسبب الخطیةفنحن أخطأنا الھدف  .حضور هللا

لطریقة الطبیعیة التي وا. طبیعیة التي ینبغي أن نكون علیھا ھي أن نكون في حضورهألن الحالة ال. الھدف
ا "جوھر الوھذا ھو . .تحدث إلینا أثناء وجودنا في محضرهننال بھا العنایة ھي أن نسمعھ ی َّ َم ُّ  أ َار ب ْ ِ  ال ان َ یم ِ اإل ِ َب  ف

َا، ی ْ َح ِ  ی ِن إ َ تَدَّ  و ْ ◌َ  الَ  ار رُّ َ ُس ھِ  ت ِ ي ب ِ ْس ًا اشیر لھذا على إنھ فالحة روحیة .)38: 10عبرانیین "(.»نَف الخطیة . وأحیان
ًا یمكن أن  وحتى وإن كنت. فصلتنا عن هللا قد ً عن حضور هللا، ومجده، مؤمن فتسدیده علیھ وتظل منفصال

  . اقریبً  یأتيإلحتیاجات حیاتك لن 

  .أن تؤمن بما تقولھ كلمة هللا عن الخطیة أول خطوة نحو الحل ھي 

  .أن تحیا حیاة طبیعیة عنإن الخطیة تعوقك  - 1

ا - 2 ً   .للھروب من قیود الخطیة إن هللا قد أعطاك طریق

ا"فإما أن یكون تفكیرك . تفكیرك فال یتبقى اآلن سوى طریقة، فإن آمنت بھاتان النقطتان   ً ا" متعفن ً . أو منضبط
على فكرك لجعلك تتصرف بطریقة في العمل مع القوى الشیطانیة  سوف تشترك طبیعتك الجسدیة القدیمةف

ا في بعض دوائر حیاتك، فألقي نظرة . تنكر فیھا أن خطایاك قد غفرت  على تفكیرك وأنظر إنفإن كنت مقیدً
فیھ، في النھایة ستتطابق حیاتك مع  تتحدث بحسب ما تفكر فأنت. یتوافق مع الحق الذي في كلمة هللا كان



ن وفي النھایة عاداتك وكالمك سیملیا. فسوف یخلق تفكیرك عاداتك والطریقة التي تتكلم بھا. طریقة تفكیرك
ولكني أتحدث عن تقدم مستمر في . مثالیة خالیة من الخطیةفأنا ال أتحدث عن حالة . نوعیة حیاتكعلیك مسار 

ا إن كنت . وتقدیم التوبة ونوال الغفران عبر مسیرة حیاتك عند الحاجة إلیھماالسیر مع هللا،  اوأیضً ً  متمسك
فال تشعر باإلدانة بسبب مشاكلك، ولكن تأكد أنك  ،أثناءھا للضیقاتفي فترة من حیاتك وتتعرض بمواعید هللا 

  . تحاول أن تحیا حیاة ترضي الرب

كیف یمكن لخطیة االنسان أن تتسبب لھ مأساة خطیة أدم وحواء ھي المثال األصلي المكتمل الذي یعبر عن 
  . داخلیة والتي تحتاج للمسة هللا الشافیة في جروح

جلب هللا  عنخطیتھم وتصورھم الخاطيء  فإنفقد كان لھذان الشخصان أبًا مثالیًا، ھو هللا نفسھ، ومع ذلك 
اعلیھم  ً بط تفكیرھم على كذبة. اللعنة والجروح الداخلیة التي نعاني منھا جمیع فصدقوا ھذه الكذبة ونطقوھا . ضُ

  . بأنفسھم

   .االولین، أدم وحواءشرع الشیطان بالعمل على إحداث جروح في البشریین 

لق أدم وحواء على صورة هللا ُ ا بالنقص وعدم . خ ً ولكن الشیطان كذب علیھم حتى یخلق في نفوسھم شعور
وكسر الشیطان عالقتھم بآبیھم . ونجح الشیطان في مھمتھ معھم، وھو یستخدم معنا نفس االستراتیجیة. اآلمان

  ". جسور مكسورة"وكثیرا ما یتم اإلشارة لھذا على إنھ . ، وبعمل ذلك أصاب نفوسھم بجروح)هللا(

انَتِ " كَ َ یَّةُ  و َ ح ْ َلَ  ال ی ْ ِ  اح یع ِ م َ انَاتِ  ج َ َو ی َ یَّةِ  ح ِّ َر ب ْ ِي ال ت َّ َا ال َھ ل ِ م ُّ  عَ ب َھُ  الرَّ ْ  االل َت َال َق اةِ  ف ْ ر َ م ْ ِل ا«: ل ّ ق َ َالَ  اح ُال ال هللاُ  ق ْ  تَاك ن ِ ِّ  م ل ُ  ك
 ِ ر َ ج ِ؟ شَ َّة ن َ ج ْ َتِ  »ال َال َق اةُ  ف ْ ر َ م ْ یَّةِ  ال َ ح ْ ِل ْ «: ل ن ِ ِ  م ر َ َم ِ  ث ر َ ج َّةِ  شَ ن َ ج ْ لُ  ال ُ ا نَاك َّ ام َ رُ  و َ َم ةِ  ث َ ر َ ج َّ ِي الش ت َّ ِي ال طِ  ف سَ َ َّةِ  و ن َ ج ْ َالَ  ال َق : هللاُ  ف

ُال ال ھُ  تَاك ْ ن ِ ال م َ سَّاهُ  و َ َّ  تَم ِئَال وتَا ل ُ َتِ  .»تَم َال َق یَّةُ  ف َ ح ْ اةِ  ال ْ ر َ م ْ ِل ْ «: ل َن وتَا ل ُ ِ  !تَم َل ِمٌ  هللاُ  ب ال َّھُ  عَ َ  ان م ْ َو ِ  ی ُالن ھُ  تَاك ْ ن ِ ِحُ  م َت ف ْ  تَن
ا َ م ُ ُك یُن ْ ِ  اع ُونَان تَك َ ِ  و ا ِ  كَ َیْن ف ِ ار یْرَ  عَ َ خ ْ َّ  ال ر َّ الش َ اتِ  .»و َ ر َ اةُ  ◌ ْ ر َ م ْ َّ  ال ةَ  ان َ ر َ ج َّ ةٌ  الش یِّدَ َ ِ  ج ل ْ ِالك َا ل َّھ ان َ ٌ  و ة َ ِج َھ ِ  ب یُون عُ ْ ِل َّ  ل ان َ  و
ةَ  َ ر َ ج َّ ٌ  الش یَّة ِ ھ ِ  شَ َر َّظ ِلن ْ . ل َت ذ َ َاخ ْ  ف ن ِ ھَا م ِ ر َ َم ْ  ث َت ل اكَ َ ْ  و طَت ْ اع َ َا و َھ ل جُ َ َا ایْضا ر ھ َ ع َ َاكَلَ  م ْ  .ف ت َ َتَح ف ْ َان ا ف َ ُھُم یُن ْ ا اع َ ِم ل عَ َ ا و َ َّھُم  ان
 ِ َانَان ی ْ ر َا. عُ اط َ َخ اقَ  ف َ ر ْ ٍ  او ِین ا ت َ نَع َ ص َ ا و َ م ِ ھ ِ ُس ف ْ رَ  الن ِ از َ   ). 7-1: 3تكوین ( ".م

  .أقنع الشیطان حواء أن هللا قد كذب علیھا  

ُال ال: "كلمات هللا عندما قالتلدرجة أن حواء أضافت على  ھُ  تَاك ْ ن ِ ال م َ سَّاهُ  و َ ِئَال تَم وتَ  ل ُ فا لم یقل ال " .اتَم
كالعقل المنطقي المفصول باإلرادة لطالما رأیت شجرة معرفة الخیر والشر . تمساه، بل قال فقط ال تأكال منھا

  . كلمة هللاأنھا لطالما رأیت شجرة الحیاة على و. عن كلمة هللا الذاتیة

  . شعرت حواء بعدم اآلمان، نتیجة شعورھا بأن آباھا قد كذب علیھا  

بأنھ ھناك شیئا ما الشیطان لھا ألمح . م تخلق على صورة هللا، وإنھا لأقلفبدأت تفكر في نفسھا على أنھا  
ِحُ  : "ینقصھا وذلك عندما قال َت ف ْ ا تَن َ م ُ ُك یُن ْ ِ  اع ونَان ُ تَك َ ِ  و ا   ".كَ

رحا أدم وحواء من جراء ھذه الكذبة   قلیلي القیمة وال وفقدا عالقتھم اآلبویة، وصارا یعیشان كأناس . لقد جُ
الحظ أن جروحم لم تأتي من رفض أبیھم . وقد أنتشرت ھذه الجروح للجنس البشري بكاملھ. ن باآلمانوریشع



ا أن الشیطان . لھم، ولكن من خطیتھم الشخصیة وھذا ھو مكان  .تفكیرھم وأذھانھمھاجمھم في والحظ أیضً
  . ھي الدائرة التي نحتاج أن نضبط أنفسنا فیھاالمعركة، و

  .الخطیة نتیجة

  . وقع أدم وحواء تحت لعنة تسدید إحتیاجتھم ألنفسھم

ا،  ً ال یمكن أن ینقل إلیك تسدیده فحینما ال تحیا في مجد هللا، فال تتمكن من سماع صوتھ وعندھا كما كتبت سابق
  . إلحتیاجاتك باإلیمان

َالَ  " 19-  17: 3یقول تكوین  ق َ َ  و م دَ ِ َّكَ : ال عْتَ  الن ِ م ِ  سَ ل ْ َو ِق ِكَ  ل ات َ ر ْ ْتَ  ام ل اكَ َ نَ  و ِ ةِ  م َ ر َ ج َّ ِي الش ت َّ ُكَ  ال یْت َ ص ْ ِال او َائ  ال: ق
ُلْ  َا تَاك ھ ْ ن ِ ٌ  م ونَة عُ ْ ل َ ضُ  م ْ ِكَ  االر َب ب َ ِس بِ . ب َ َّع الت ِ لُ  ب ُ َا تَاك ھ ْ ن ِ َّ  م ل ُ ِ  ك ِكَ  ایَّام َات ی َ كا .ح ْ و شَ َ كا و سَ َ ح َ ِتُ  و ب ْ ُن َكَ  ت لُ  ل ُ تَاك َ َ  و ب ْ ش  عُ

 ِ ْل ق َ ح ْ ِ  .ال ق َ ر َ ع ِ ِكَ  ب ھ ْ ج َ ُلُ  و بْزا تَاك ُ َّى خ ت َ َى تَعُودَ  ح ِ  ال ض ْ ِي االر ت َّ تَ  ال ْ ذ ِ َا اخ ھ ْ ن ِ َّكَ . م ابٌ  الن َ ُر َى ت ال َ ابٍ  و َ ُر   ".تَعُودُ  ت

فلقد تم . منھ بطرق عدیدةالنسبة العظمى ولقد نالت النساء . وآتى اآللم بكل أنواعھ على الجنس البشري  
  . على ید الرجالالمعاملة في إضطھاد النساء وتعذیبھم بوحشیة وتعرضن لإلساءة 

َالَ " 16: 3یقول تكوین  ق َ اةِ  و ْ ر َ م ْ ِل ِیرا«: ل ث ْ ِّرُ  تَك ث َ ابَ  اك َ ع ْ ِكِ  ات َل ب َ ِ . ح ع َ ج َ و ْ ال ِ ینَ  ب ِ ِد الدا تَل ْ َى. او ال َ ِكِ  و ل جُ َ ُونُ  ر َك ُكِ  ی َاق ی ِ ت ْ  اش
 َ ھُو َ َسُودُ  و َیْكِ  ی ل   ".عَ

  . فقد الجنس البشري مجد هللا، وحمیمیة حضور أبیھم

  . أن الموت، أو اإلنفصال عن هللا اآلب، یتسبب لنا في جرح عظیم لكل منا

ھُ " 24- 23: 3یقول تكوین  َ ج َ ر ْ َاخ ُّ  ف ب َھُ  الرَّ نْ  االل ِ َّةِ  م ن َ ٍ  ج ن ْ د لَ  عَ َ م ْ َع ِی ضَ  ل ْ ِي االر ت َّ ذَ  ال ِ َا اخ ھ ْ ن ِ دَ  .م َ َر َط انَ  ف ْسَ َ  االن َام اق َ  و
 َّ ِي ق ْ ر َّةِ  شَ ن َ نٍ  ج ْ د َ  عَ یم ِ وب كَرُ ْ یبَ  ال ِ َھ ل َ یْفٍ  و َ ِّبٍ  س َل تَق ُ ةِ  م اسَ َ ر ِ ِح ِ  ل یق ِ َر ةِ  ط َ ر َ ج َاةِ  شَ ی َ ح ْ   ".ال

َى" 7: 4ویقول في ھوشع  ل ا عَ َ َم ب سْ َ وا ح ُرُ ث ا كَ َ ذ ُوا ھَكَ َأ ط ْ َخ َّ  أ َي ل ِ لُ  إ ِ بْد ُ َأ تَھُمْ  ف َ ام َ ر ٍ  كَ ان َ َو ھ ِ   ".ب

ِذِ : "یقول 23 :3وفي رومیة  یعُ  إ ِ م َ ج ْ ُوا ال َأ ط ْ َخ ھُمْ  أ َ ز َ و ْ َع أ َ دُ  و ْ ج َ   ".هللاِ  م

  .مات الجنس البشري

ا"  17: 2یقول تكوین  َّ ام َ ةُ  و َ ر َ ج َةِ  شَ ف ِ ر ْ ع َ ِ  م یْر َ خ ْ ِّ  ال ر َّ الش َ َال و ُلْ  ف َا تَاك ھ ْ ن ِ َّكَ  م َ  الن م ْ َو ُلُ  ی َا تَاك ھ ْ ن ِ تا م ْ و َ ُوتُ  م   ".تَم

لقد أنفصل أدم وحواء روحیا عن هللا إلن الروح القدس . الكلمة المستخدمة للموت في الیونانیة تعني اإلنفصال
فلقد ماتا . عن أجسادھم وفي النھایة مات أدم وحواء جسدیا نتیجة إنفصال أرواحھم ونفوسھم. منھم" خرج"

  . مرتین

  . في العالم" دیانة"تسببت الخطیة في والدة أول 



ْ " 7: 3یقول تكوین  ت َ َتَح ف ْ َان ا ف َ ُھُم یُن ْ ا اع َ ِم ل عَ َ ا و َ َّھُم ِ  ان َانَان ی ْ ر َا. عُ اط َ َخ اقَ  ف َ ر ْ ٍ  او ِین ا ت َ نَع َ ص َ ا و َ م ِ ھ ِ ُس ف ْ رَ  الن ِ از َ فكانت " .م
االنسان وتجد لھ طریقة لیرضي بھا فالدیانة تحاول أن تستر . أوراق التین ھذه ھي األب الروحي لكل الدیانات

  . ولكن حل هللا لھذه المشكلة كان حمل هللا. إلھًا غاضبًا

نَعَ " 21: 3یقول في تكوین    َ ص َ ُّ  و ب َھُ  الرَّ َ  االل م دَ ِ ِھِ  ال ات َ ر ْ ام َ ةً  و َ ص ِ م ْ نْ  اق ِ دٍ  م ْ ل ِ ا ج َ ھُم َسَ ب ْ ال َ لقد تم سفك دم من أجل " .و
  . أدم وحواء وكان ھذا الدم دم حمل بال عیب

  . تتسبب الجراح في فقدان الھویة والھدف

لَ  " 3: 61یقول إشعیاء  َ ع ْ َج ي أل ِ ِح ِنَائ نَ  ل ْ َو ھْی ِ َھُمْ  ص ی ِ ط ْ ع ُ االً  أل َ م َ ً  ج ضا َ و ِ ِ  ع ن ادِ  عَ َ م دُھْنَ  الرَّ َ ٍ  و ح َ َر ً  ف ضا َ و ِ ِ  ع ن  عَ
 ِ ح ْ َّو اءَ  الن دَ ِ ر َ ٍ  و یح ِ ب ً  تَسْ ضا َ و ِ ِ  ع ن ِ  عَ وح ُّ ةِ  الر ِسَ َائ ی ْ نَ  ال ْ و عَ ْ َیُد ارَ  ف َ ج ْ َش ِّ  أ ِر ب ْ سَ  ال ْ ر ِّ  غَ ب یدِ  الرَّ ِ ج ْ َّم ِلت   ".ل

للنوح بسبب خسائر فعلیة لحلم حیاتنا، ا النص الكاتبي، وھو جزء من بیان إرسالیة یسوع، قد یكون إشارة ھذ  
ا اننا ولكن اؤ. إلخأحباؤنا، وحتى صحتنا،  ا كأسرى على فقدان ھویتنا ننوحمن أیضً من عرق  نحن .أیضً

بصورة  في أن نحیا حیاتناعندھا نبدأ  خلقنا هللا لنكون علیھ، عندما نعرف بالفعل ماو. مكون للخلیقة الجدیدة
  .وسوف نرى معجزة النعمة وھي أن یحیا المسیح حیاتھ فینا. تقویة

  !یتعلق الموضوع بما ھو أكبر منك 

ا حول ذاتھ في التفكیر في مصلحتھ یتسبب كون المر   ً لقد تعلمت، . فقط خیره، ومشاعره وء أنانیًا ومتمحور
. بدي على آخرینما تفعلھ أو تفكر فیھ لھ تأثیر أ فكل. ي الصغیرـأن افكر خارج إطار صندوق والزلت أتعلم

اللعنات التي قد تعامل الفصل بشكل أساسي مع . المتوارثةفصل السابق موضوع اللعنات لقد غطینا في ال
اآلن لألجیال القادمة؟ أنت جزء من سلسلة من لكن ماذا عن الخطایا التي تنقلھا أنت و .انتقلت لك عبر الخطیة

هللا یأتمنك على زرع بذار البركة . أنت جزء من سلسلة األبدیة. بل في الواقع األمر أكثر من ھذا. التراث
اك وفي دائرة عائلتك وأبناؤ لھوالء اآلتین بعدك   .في دائرة جسد المسیح ككل أیضً

افنحن نخلق بدون قصد   ً   .كل ما نفعلھ أو نقولھمن  تراث

ا  ً . منھا من المحبة والثقة في هللا في كل الظروف، خاصة الصعبةلھؤالء الذین في دائرة تأثیرك  إخلق میراث
ا  ا " من حولھ هللا واآلخرینن یعطي اشتیاق ألولدیھ كل یوم  یستیقظكن شخصً ً ا . "طیبًایوم وال تكن شخصً
ا  ً ا طیبًا" اآلخرینألنھ یعطیة هللا ویتطلع دائم ً لكنھ و بالحصاد ھذا، لن یباركك وحسو ومبدأ الزرع". یوم

ا لحبك،كن معطي مسرور. سیباركك مالیین آخرین معك . تشجیعكو فرحكو ، لیس فقط ألموالك بل أیضً
ُّ  ")التفصیلیةالترجمة (  7: 9كورنثوس  2فیقول في  ُل دٍ  ك ِ اح َ ا ]یعطي[ و َ م ِي كَ ْو َن ، ی ِ ھ ِ ب ْ ل َ ق ِ َیْسَ  ب ْ  ل ن ٍ  عَ ن ْ ز ِ  حُ َو  أ
 ٍ ار َ ر ِ ط َّ . اضْ َن َ  أل ي ِ ط عْ ُ م ْ ور ]الذي یعطي بقلبھ[ ال رُ سْ َ م ْ بُّھُ  )َالفرح(ال ِ   "  .هللاُ )یستمتع بھ( یُح

  .جراح بسبب خطیتك 

  .الحصادو الجراح الناتجة من الزرع



فھذه ھي اقوى ثالثة أمور یمكنھا أن . الروابط النفسیة في فصول الحقةو التعھداتسنتطرق لزرع األحكام، 
ا یاة الشخص، فمن المھم أنتسبب جروح داخلیة في ح . نعرف أن مھما كان الذي نزرعھ فإننا سنحصد أیضً

ات عدیدة ال وھي موضوع وھذا یشمل كل شيء في الحیاة،. بب خطایانا یسبب جروح داخلیةوما نحصده بس
ایمكن  كیفیة معاملتك و ،ما تزرعھبالنظر ل مخزون حیاتك بشكل یوميجرد لكن یمكنك . أن نغطیھا جمیعً

ا نفس األمور السیئة. لآلخرین، وما تتكلم بھ سوف تتسبب و ،كلما نزرع أمور سیئة في حیاتنا، سنحصد أیضً
ًا  .شفاءلتحتاج لفي كیاننا ولھؤالء المرتبطین بتراثنا لنا في جروح  وأكثر الطرق التي یمكنك أن تحیا بھا أمن

  .ھي أن تتأكد إن كل ما تفعلھ أو تقولھ ھو مبني على الحب كما قام یسوع بتعریفھ

ا على مبنى الزرع  ً   .الحصادو لقد أسس هللا ھذا الكون لینتج بناء

دَّةَ  " 22: 8تكوین  ُ ِّ  م ُل ِ  ك ِ  ایَّام ض ْ عٌ  االر ْ ر َ ادٌ  ز َ ص َ ح َ دٌ  و ْ َر ب َ ٌّ  و ر َ ح َ یْفٌ  و َ ص َ تَاءٌ  و ِ ش َ َارٌ  و نَھ َ یْلٌ  و َ ل َ الُ  ال و َ   ".»تَز

ُّوا الَ " 7: 6غالطیة   ل ِ خُ  الَ  هللاُ ! تَض َ م ْ َیْھِ  یُش ل َّ . عَ ِن َإ ِي ف ذ َّ ھُ  ال عُ َ ر ْ َز انُ  ی ْسَ ن ِ یَّاهُ  اإل ِ دُ  إ صُ ْ َح ً  ی یْضا َ   " .أ

ُوا" 38: 6لو  ط ْ َع ا أ ْ َو ط ْ ُع یْالً  ت ً  كَ یِّدا َ ً  ج َبَّدا ل ُ ً  م وزا ُ ھْز َ ً  م ِضا َائ ُونَ  ف ط ْ ِي یُع مْ  ف ُ ِك ان َ ض ْ َح َّھُ . أ ن َ ِ  أل ْس نَف ِ ِ  ب یْل كَ ْ ِي ال ذ َّ ِھِ  ال  ب
ُونَ  یل ِ الُ  تَك َ مْ  یُك ُ َك   " .»ل

ا" 6: 9كورنثوس  2 َ َّ  ھَذ ِن إ َ ْ  و ن َ عُ  م َ ر ْ َز ِّ  ی ح ُّ الش ِ ِّ  ب ح ُّ الش ِ َب ً  ف یْضا َ ، أ دُ صُ ْ َح ْ  ی ن َ م َ عُ  و َ ر ْ َز اتِ  ی كَ َ َر ب ْ ال ِ اتِ  ب َ ك َ َر ب ْ ال ِ َب ً  ف یْضا َ  أ
دُ  صُ ْ َح   " .ی

  .التمرد على أي نوع من أنواع السلطة یسبب جروح

یرُ  " 11: 17أمثال  ِّ ر ِّ َلش ا ا َ َّم ن ِ ُبُ  إ ل ْ َط دَ  ی ُّ ر َ َّم َقُ  الت ل ْ َیُط َیْھِ  ف ل سُولٌ  عَ َ ٍ  ر َاس   " .ق

ْ  " 15: 3عبرانیین  ِذ ِیلَ  إ َ «: ق م ْ َو ی ْ ِنْ  ال ُمْ  إ ت ْ ع ِ م َ تَھُ  س ْ و َ وا فَالَ  ص َسُّ ُق ، ت ْ م ُ َك ُوب ل ُ ا ق َ م ِي كَ اطِ  ف َ خ سْ ِ رحلة اسرائیل في [.»اإل
  " ]البریة

  

  . وھو عكس التمردمن أن یعلم عن إحترام السلطان،  تأكد یسوع

  .سلطان موسى قاومواقصتان عن اؤلئك الذین 

ا . "عندما تكلم مریم وھارون ضد موسى، 12في سفر عدد  القدیمأحد أمثلة العھد    َ اذ َ ِم َل ِ  ال ف َان ی شَ ْ َنْ  تَخ ا أ َ لم  تَتَكَ
لى ِي عَ بْد وسَى؟ عَ ُ َ  .م ي ِ م َ َح بُ  ف َ ِّ  غَض ب ا الرَّ َ م ِ لیْھ ى عَ َ ض َ م َ ا .و َّ َلم تِ  ف َ َع تَف ْ َةُ  ار اب َ ِ  السَّح ن ةِ  عَ َ یْم َ ا الخ َ ِذ َمُ  إ ی ْ ر َ اءُ  م َ ص ْ َر  ب

 ِ لج َّ الث َتَ . كَ َالتَف ونُ  ف لى ھَارُ ِ َ  إ َم ی ْ ر َ ا م َ ِذ إ َ َ  و ِي اءُ  ھ َ ص ْ َر   !وكانت العقوبة كبیرة). 10 - ب 8: 12عدد ("  .ب

رؤساء من  250تمرد قورح مع داثان وأبیرام و، یخبرنا عن 16ومرة أخرى، في سفر العدد اإلصحاح   
  . أحیاء، ھم وبیوتھم وفتحت األرض فاھا وابتلعتھم. على موسى) رجال ذو منزلة رفیعة(الجماعة 



ك نجلب لعنة التمرد سلطاتھ المفوضة، فنحن بذلإما بشكل مباشر أو غیر مباشر عبر سلطان هللا  نقاومفعندما   
  . ھؤالء المرتبطین بتراثناحیاتنا، وحیاة  على

وقد كانوا من . وكانا مؤمنان با ومجتھدان في العمل وذو أخالق جیدةلقد كان والدي مطیعان، متضعان،   
ولم یكن في قلوبھم ذرة  .معیشتھما في الوالیات المتحدة في كل یوم من أیام حیاتھم استحسناالمھاجرین الذین 
شرعت في التمرد وأنا بعد مراھق ولم أفتدى ألكثر من عشرین عام حتى تقابلت ومع ذلك، . واحدة من التمرد

ا ورثتھ عن أحد . ن من عمريوذلك عندما كنت في التاسعة والثالثیمع الرب  ً ولماذا ذلك؟ لقد كان تراث
في . عدیدةلكنائس  ؤسسوم خادم شغوف وحسب، لكنھ كان  لم یكن رجالً  األخر جدي أنورغم . أجدادي

  . آت لیأخذه معھلحظاتھ األخیرة وبینما كان یستعد للذھاب للسماء، قال إنھ رأى المالك جبرائیل 

  . بالبر الذاتيجرح التغطیة   

 نھایة، في هللامع مباشرة عندما تواجھ أیوب ف .محاولة الشخص تغطیة جرحعادة ما ینتج البر الذاتي عن   
ِي : "األمر سقط أیوب على وجھھ وصرخ قائال یْن ْكَ عَ ت َ أ َ َ ر اآلن َ ، و ْكَ ن ُ عَ ت عْ ِ م ْ سَ َد ِ ق ن ُ ذ ُ ِ األ ع ْ م َ ِس لدى فقد أصبح  "ب

فلقد . أیوب أسوأ منھ وقد كان أصدقاء. من هللا قلیل  قدر ذاقواالذین لكثیرین منا ا ، مثلھ مثلبر ذاتيأیوب 
 .وكان ھذا عقیدتھم ومذھبھم. ناجحین وبحال جیدةأعتقدوا إنھم أكتشفوا أن أدائھم امام هللا ھو من سیحفظھم 

لم یكن هللا راضیًا عنھم على و. إال إذا كان ھناك خطیة خفیة في حیاتھ أو یتألم وأخبروا أیوب إنھ لن یعاني
كان لدي أصدقاء و. عاقبتھ ھم منبدو أن أیوب تشفع من أجلھم لیحمیومع ذلك ی. فلقد زرعوا حكم. اإلطالق

علموا أن ھذا ذلك،  ورغم، یمكن أن تنذر بعاقبتھ شخصا ما حیاتھ قضاء طریقةحقیقة جزئیة عن إن  أیوب
رحلة أیوب متاحة : عن أیوب ةجید مادةلدینا . یفتقد لمقاصد هللا األولیة في الحیاة" التفكیر الواقعي"النوع من 

   htm-book-bible.org/job/job-http://www.isob.2. اإللكترونيعلى موقعنا 

  . الحل  
فالنقاش األتي في رومیة . من وجھات نظر مختلفةأؤمن أن الكتاب المقدس یقدم لنا الحل للخطیة   

ا أتى 8و 7اإلصحاحات  أحد وجھات النظر األخرى المفضلة لدي ھي جزء ال . من وجھة نظر ھامة جدً
ْ  : "، والذي یقول 7: 1یوحنا  1یتجزأ من  ِن َك ل َ ِنْ  و نَا إ ْ َك ل َ ِي س ِ  ف ُّور ا الن َ م َ  كَ ِي ھُو ، ف ِ ُّور َنَا الن َل ٌ  ف ة كَ ِ ر نَا شَ ِ ض َعْ عَ  ب َ  م

، ٍ ض َعْ مُ  ب دَ َ َسُوعَ  و ِ  ی یح ِ س َ م ْ ِھِ  ال نَا ابْن َھِّرُ ْ  یُط ن ِ ِّ  م ُل یَّةٍ  ك ِ ط َ تحیا "من المھم أن ، وكما كتبت في بدایة ھذا الفصل" .خ
ونصبح . فإذا فعلنا ذلك نصبح مدمنین على النور وتتقلص الخطیة من نفسھا. بحملنا الدائم للصلیب". في النور

َنَا " 7: 1یوحنا  1وكما یقول . ونتوق للمزید والمزید من النورر الخاطئة ال مبالین لألمو َل ٌ  ف ة كَ ِ ر نَا شَ ِ ض َعْ عَ  ب َ  م
 ٍ ض َعْ ا  شركة مع هللاوال یُقصد من ھذا فقط .." ب بالروح القدس، لكن مع مؤمنین أخرین والذین یشعون أیضً
  . "نتغیر"االختبار، لكن عندما نختبر النور  لیس عندي مقدرة لشرح ھذا. بالنور

بالحكم النھائي المروع على خطیتھ، وھو في رسالة رومیة اإلصحاح السابع، شعر الرسول بولس   
، وال یصدر حكمھ النھائي بأن المتھم مذنب عندما محكمة في البالد أعلىواإلدانة ھي مثل قاض ". اإلدانة"

ثم بعد ذلك قدم . الدرجة من المحكمة السابقة لتنظر في األمر مرة أخرىیوجد أي محكمة أخرى أعلى في 
ي " 24: 7السؤال المطروح في رومیة  ِ یْح َ نَا و َ انُ  أ ْسَ ن ِ ُّ  اإل ِي ق َّ ْ ! الش ن َ ِي م ن ُ ِذ ق ْ ْ  یُن ن ِ دِ  م َ س َ ا ج َ ؟ ھَذ تِ ْ و َ م ْ جسد "إن  "ال



فقد كانت السلطات . تمت إدانتھم بجریمة قتللتنفیذ اإلعدام على اؤلئك الذین طریقة مروعة  كان" ھذا الموت
یموت، موت بطيء حتى ینشر جسد ھذا الموت أمراضھ، ویتعفن جسد القاتل وبعدھا تربط جثة القتیل بالقاتل 

  . ومليء باآللم

ُرُ  : "والتي تقول 25: 7في رومیة اإلجابة كانت    ك ْ َش َسُوعَ ] أني تحررت[ هللاَ  أ ی ِ ِ  ب یح ِ س َ م ْ بِّنَا ال َ ً ! ر ِذا نَا إ َ ي أ ِ ْس  نَف
ِي ھْن ِ ذ ِ مُ  ب ِ د ْ َخ ُوسَ  أ ْ  هللاِ  نَام ِن َك ل َ دِ  و َ س َ ج ْ ال ِ ُوسَ  ب یَّةِ  نَام ِ ط َ خ ْ   " .ال

ً  "ویقول 4-1: 8ویكمل رومیة    ِذا ءَ  الَ  إ ْ نَ  شَي ِ ُونَةِ  م یْن َى اآلنَ  الدَّ ل ینَ  عَ ِ ذ َّ ِي ھُمْ  ال ِ  ف یح ِ س َ م ْ َسُوعَ  ال ِینَ  ی ِك َیْسَ  السَّال  ل
سَبَ  َ دِ  ح سَ َ ج ْ َلْ  ال سَبَ  ب َ ِ  ح وح ُّ َّ  .الر َن ُوسَ  أل ِ  نَام وح َاةِ  رُ ی َ ح ْ ِي ال ِ  ف یح ِ س َ م ْ َسُوعَ  ال َدْ  ی ِي ق َن تَق ْ َع ْ  أ ن ِ ِ  م ُوس یَّةِ  نَام ِ ط َ خ ْ  ال

تِ  ْ و َ م ْ ال َ َّھُ  .و ن َ ا أل َ انَ  م ُوسُ  كَ َّام ً  الن زا ِ اج ھُ  عَ ْ ن ِي عَ ا ف َ انَ  م ً  كَ یفا ِ ع َ دِ  ض سَ َ ج ْ ال ِ ُ  ب َّ َا ْ  ف ِذ لَ  إ سَ ْ َر ِي ابْنَھُ  أ بْھِ  ف ِ دِ  ش َ س َ یَّةِ  ج ِ ط َ خ ْ  ال
 ِ ل ْ َج أل َ یَّةِ  و ِ ط َ خ ْ انَ  ال یَّةَ  دَ ِ ط َ خ ْ ِي ال دِ  ف َ س َ ج ْ ِكَيْ  ال َّ  ل ِم َت مُ  ی ْ ك ِ  حُ ُوس َّام ِینَا الن نُ  ف ْ ِینَ  نَح ِك َیْسَ  السَّال سَبَ  ل َ دِ  ح سَ َ ج ْ َلْ  ال سَبَ  ب َ  ح
 ِ وح ُّ   ".الر

  . السلوك بالروح ھو اإلنضباط المشار إلیھ ھنا من قبل بولس  

ا إنھ عندما نخفق ونقع في الخطیة، . ویعني ھذا أن تعتزم عیش حیاة ترضي هللا، وتطیعھ وتكرمھ   وتعني أیضً
حیاة بارة،  نحوالسیر طریق أن یحفظنا على ران یُقصد من ھذا الغف على الرغم من أنھ. إنھ سریع الغفران

  . ولیس حیاة قذرة

  !مغفور لك   

أحد . إنفصال،  Aphiemiأفیمي الكلمة الیونانیة : تعنيسترونج كما ھي معرفة في قاموس " یغفر"إن كلمة   
قد تم أن یُغفر لك معناه أن خطایاك . أن تموت یعني أن تفصل. أن تموت، تقتلمعانیھا الجذریة ھي 

ُفصل عنك وتوضع على یسوع"إستئصالھا بعملیة جراحیة" من تألم وألجلك . فھو حمل خطایاك. ، أن ت
  . عواقب خطیتك

ِ  " 9: 1یوحنا  1یقول    ِن نَا إ ْ ف َ تَر ْ َانَا اع َای ط َ ِخ َ  ب َھُو ینٌ  ف ِ َم ، أ لٌ ِ اد عَ َ َّى و ت َ ِرَ  ح ف ْ َغ َنَا ی َانَا ل َای ط َ نَا خ َ َھِّر یُط َ ْ  و ن ِ ِّ  م ُل ٍ  ك م ْ ث ِ    ".إ

ا " 10: 53یقول إشعیاء    َّ َم ُّ  أ ب َسُرَّ  الرَّ ْ  ف َن أ ِ َھُ  ب ق َ ح َسْ ِ  ی ن ْ ز ْحُ ال ِ ِنْ . ب لَ  إ َ ع َ ھُ  ج سَ ْ ةَ  نَف َ یح ِ ب َ مٍ  ذ ْ ث ِ ى إ َ َر الً  ی ُولُ  نَسْ ھُ  تَط ُ یَّام َ  أ
ةُ  رَّ سَ َ م َ ِّ  و ب هِ  الرَّ ِ َد ی ِ حُ  ب َ ْج   ".تَن

   

  .علیك أن تغفر لنفسك 

وسیبقیك الشیطان تحت وطأة إن لم توافق على غفران هللا لك، فلن تغفر لنفسك ماضیك المليء بالخطیة،   
ا ما تجد صعوبة. اإلدانة والشعور بالذنب ً والحل ببساطة ھو أن تثق في كلمة هللا أكثر . تغفر لنفسكفي أن  كثیر

  . من عواطفك ومشاعرك الشخصیة

   .صلبنا مع المسیح بإننا والعمیقة نحتاج كلنا أن ندرك الحقیقة الراسخة  



عَ  " 20: 2تقول رسالة غالطیة    َ ِ  م یح ِ س َ م ْ ، ال ُ ِبْت ل َا صُ ی ْ َح َأ نَا الَ  ف َ ِ  أ َل یحُ  ب ِ س َ م ْ َا ال ی ْ َح َّ  ی ِي ا. ف َ َم َاهُ  ف ی ْ َح ِي اآلنَ  أ دِ  ف َ س َ ج ْ  ال
ا َ َّم ِن َإ َاهُ  ف ی ْ َح ِي أ ، ف ِ ان َ یم ِ ِ  اإل ان َ یم ِ ِ  إ ِي هللاِ، ابْن َّذ ِي ال بَّن َ َح َ  أ َم ل َسْ أ َ ھُ  و سَ ْ ِي نَف ل ْ َج   "  .أل

أ فسوف تحیاهإن أمنت بھذا    ً إن كان المسیح حي فیك، فھو ال كیف یمكن إلنسان میت أن یخطيء؟ . حق
ًا  مولود فأنت . أخر إلىحتى وإن أخطأت من حین " خاطئ"وعلیھ أنت لم تعد . یستطیع أن یخطيء ابن

ا  امیالدً القدیم یمتلك شھادة  كفإنسان. فقد وقع علیھا عقاب الموت بالفعللبت، القدیمة قد صُ " طبیعتك"فـ. جدیدً
ا تمتلك شھادة میالد في السماویات. وفاة في عالم السماویات فأنت لست ، 5: 87أنظر مزمور . وأنت أیضً

فھي كشریط التسجیل . الذي یرید أن یخطيء ھو ببساطة طریقة تفكیرك القدیمة" الجسد"و. شخصیة مذدوجة
  .الذي یحتاج أن یتم محوه وإعادة التسجیل علیھ مرة أخرى

  كیف یمكنك إیقاف دورة الخطیة؟  

ًا لــ   لقد صلبت . تجدد ذھنك بالحق ولكن علیك أنفالحق سوف یحررك، ". التفكیر المتعفن" فاألمر كلھ رھن
وعندھا " تفكیرك العفن"صوم عن . معھ قداستھمع المسیح، والروح القدس یحیا فیك وھو یأتي مصطحبًا 

إننا في إحتیاج لإلنضباط  2-1: 12وأوضحت رسالة رومیة . سوف تتغیر صورتك لتتطابق صورة یسوع
وإلھج بھا أحفظ الكلمة، . ، والطریقة المبدئیة لفعل ھذا ھو إستبدال تفكیرنا القدیم بكلمة هللاحتى یتجدد ذھننا

  . وأعترف بما تقولھ

ا مع هللا فیما یتعلق بخطیتك  ً ثم اعترف بھا . داوم على الكلمة حتى تصبح مرآة تبكتك على الخطیة. كن صریح
  ! وراقب الشفاء الھائل الذي سوف ینتج عن ھذا

ً تحرر بشكل كامل وسریع     المعروفةدمان اإلخطایا  من أشھر واحدةمن فأنا أعرف بصورة شخصیة رجال
ا كمؤمن مسیحي مبتديء، أن ھذا األمر ال یسر هللافعندما أدرك . وھو مشاھدة األفالم اإلباحیة ً ، تاب سریع

ا لدرجة إة لھ الحریة بالنسب" شعور" وأصبح. یفضح ھذا األمر في النوروقرر أن  ا جدً ًا رائعً نھ أصبح مدمن
  . شغفھ البدیل، وھو اآلن ینمو في الرب ھو وأصبح ھذا. لكلمة هللا

ا عن    ا للتوبة، لیس فقط عن خطایاك األخالقیة، ولكن أیضً إمتناعك عن جعل یسوع الملك كن حساسً
تب عن . النابعة من الجسدتب عن األنانیة والتمركز حول الذات . المتصرف الوحید في حیاتك بكاملھاو

  . اسمح  بأن یغیرك لتصیر على صورة یسوع، صورة المحبة. إعالئك لمشاعرك وعواطفك على كلمة هللا

  !، استیقظشيءكل وفوق 

  7الفصل 

  والتعھدات اإلدانة

  سُبل للبقاء في عبودیة

 



  
ُحضرت امام یسوع لیحكم علیھا 16-3: 8في یوحنا  ُمسكت في زنا وأ عند قرأتك للقصة، . توجد قصة إمرأة أ

  .نورسترى أن الفریسیون أرادوا أن یدینوھا، لكن یسوع أعطاھا 

ا " َّ َم َل بَ  ف َ تَص ْ َسُوعُ  ان َمْ  ی ل َ ُرْ  و ْظ َن ً  ی دا َ َح ى أ َ و ِ ةِ  س َ أ ْ ر َ م ْ َالَ  ال َا ق َھ َا«: ل ةُ  ی َ أ َ ر ْ یْنَ  ام َ ِكَ  ھُمْ  أ َئ ول ُ ونَ  أ ُ تَك ْ ش ُ م ْ ؟ ال ِ َیْك ل ا عَ َ َم انَكِ  أ  دَ
دٌ؟ َ َح ْ  »أ َت َال َق دَ  الَ «: ف َ َح َا أ یِّدُ  ی َ َالَ . »س َق َا ف َھ َسُوعُ  ل نَا والَ «: ی َ ُكِ  أ ین ِ د َ ِي. أ ھَب ْ الَ  اذ َ ِي و ئ ِ ط ْ ُخ ً  ت یْضا َ َّ  .»أ م ُ ھُمْ  ث َ َّم ل َ َسُوعُ  ك  ی
 ً یْضا َ ِالً  أ َائ نَا«: ق َ َ  أ ُورُ  ھُو ِ  ن َم ال َ ع ْ ْ . ال ن َ ِي م ن ْ َع ب ْ َت ي فالَ  ی ِ ش ْ َم ِي ی ةِ  ف َ م ْ ل ُّ َلْ  الظ ُونُ  ب َك َھُ  ی ُورُ  ل َاةِ  ن ی َ ح ْ - 10: 8یوحنا " (»ال

12.(  

ا؛ لقد آتى لیجلب أسلوب حیاة جدید كلیًا والذي یدعى    ا جدیدً " السلوك في النور"لم یأتي یسوع لیعطینا ناموسً
. أفضل ما یمكن أن یقوم بھ الناموس ھو أن یدیننا بالخطیة، لكنھ ال یقدر أن یزیلھا". السلوك بالروح"أو 

: یقول 7: 1یوحنا  1. غسلنا من كل خطایانافالنور یكشف عن دم یسوع الذي ی. والنور یطھرنا من كل خطیة
"  ْ ِن َك ل َ ْ  و ِن نَا إ ْ َك ل َ ِي س ِ  ف ُّور ا الن َ م َ  كَ ِي ھُو ، ف ِ ُّور َنَا الن َل ٌ  ف ة كَ ِ ر نَا شَ ِ ض َعْ عَ  ب َ ، م ٍ ض َعْ مُ  ب دَ َ َسُوعَ  و ِ  ی یح ِ س َ م ْ ِھِ  ال نَا ابْن َھِّرُ ْ  یُط ن ِ  م

 ِّ ُل یَّةٍ  ك ِ ط َ   ".خ

ھي أن أحد المفاتیح . السلوك في النور والسلوك بالروحسوف نغطي في فصل الحق من ھذا الكتاب فكرة   
  . وقد كان ھذا إلتزامھا في تبعیتھ" سید"لقد دعت ھذه المرأة یسوع بـ". تتبع یسوع"

إن كانت إرسالیة یسوع ھي أن یشجع الناس على السلوك في النور، والذي ھو عكس الحكم، عندھا یجب أن   
ا   . تكون ھذه إرسالیتنا أیضً

  . ر وحكم عادلخط حكم؟ ھناك الحكم ھو ما

إن الكلمة المستخدمة في العھد الجدید للحكم تعني تجریم أو حكم نھائي وكما یصدر القاضي حكمھ القضائي   
من یعرف كیف  هللا وحده. كذلك هللا وحده ھو من یمكنھ إصدار األحكام النھائیة. النھائي في قاعة المحكمة

ا وقبلوا رحمة هللافلقد . سینتھي المطاف بشخص ما ا مجیدً فالرحمة . نال بعض من أشر المجرمون خالصً
ال یجب علینا التمسك بأحكام و. نحن بحاجة للحرص لكي ال نحكم على الناس بھذا المعنى. تنتصر على الحكم

. ما حیال شخص" شعور"حتى إن كان لدیك . ، لكنھ یتحقق بكلماتناإن الحكم یبدأ في ذھننا أوالً . ھمنھائیة علی
ً من ذلك أعطیھ  واسألھ أن یحمیك من الحكم على ذلك الشخص ًا مع هللا . ال تتكلم بھ عالنیة، بدال كن أمین

ا. في التعامل معھا حول مشاعرك وھو سیساعدك ً ًا باھظ ا لئال تدفع ثمن ا جدً   .كن حساسً

ا : " 10: 14یقول رومیة    َّ َم أ َ ْتَ  و ن َ ا أ َ اذ َ ِم َل ینُ  ف ِ ؟ تَد اكَ َ َخ َوْ  أ ْتَ  أ ن َ ً  أ یْضا َ ا أ َ اذ َ ِم ي ل ِ ر دَ ْ ؟ تَز یكَ ِ َخ أ ِ َّنَا ب ن َ ً  أل یعا ِ م َ فَ  ج ْ و  سَ
ِفُ  َ  نَق ام َ َم ِّ  أ ي ِ س ْ ُر ِ  ك یح ِ س َ م ْ   ".ال

َّ  الَ  : " 15-11: 4یقول یعقوب    م ُ َذ مْ  ی ُ ك ضُ َعْ ً  ب ضا َعْ َا ب یُّھ َ ةُ  أ َ و ْ خ ِ ِي. اإل ذ َّ ُّ  ال م ُ َذ اهُ  ی َ َخ ینُ  أ ِ َد ی َ اهُ  و َ َخ ُّ  أ م ُ َذ ُوسَ  ی َّام ینُ  الن ِ َد ی َ  و
ُوسَ  َّام ْ . الن ِن إ َ ْتَ  و ن ُ ینُ  ك ِ ُوسَ  تَد َّام َسْتَ  الن َل الً  ف ِ ام ، عَ ِ وس ُ َّام الن ِ َلْ  ب ً  ب یَّانا َھُ  دَ دٌ  .ل ِ اح َ َ  و عُ  ھُو ِ اض َ ، و ِ ُوس َّام رُ  الن ِ َاد ق ْ ْ  ال َن  أ
ِّصَ  ل َ ِكَ  یُخ یُھْل َ ْ . و ن َ َم ْتَ  ف ن َ َا أ ْ  ی ن َ ینُ  م ِ ؟ تَد كَ َ یْر َّ  غَ م ُ َا اآلنَ  ھَل یُّھ َ ُونَ  أ ل ِ َائ ق ْ ھَبُ «: ال ْ َ  نَذ م ْ َو ی ْ َوْ  ال ً  أ دا َى غَ ل ِ هِ  إ ِ ینَةِ  ھَذ ِ د َ م ْ وْ  ال َ  أ



، كَ ْ ِل ھُنَاكَ  ت َ ِفُ  و ر نَةً  نَصْ َ ةً  س دَ ِ اح َ رُ  و ِ َّج نَت َ َحُ  و ب ْ نَر َ ُمُ  .»و ت ْ ن َ ینَ  أ ِ ذ َّ ُونَ  الَ  ال ف ِ ر ْ رَ  تَع ْ َم دِ  أ غَ ْ َّھُ ! ال ن َ ا أل َ َ  م ِي ؟ ھ ْ م ُ ُك َات ی َ َا ح َّھ ن ِ  إ
، ارٌ َ َرُ  بُخ ھ ْ َظ ِیالً قَ  ی َّ  ل م ُ ُّ  ث ل ِ ح َ م َضْ ضَ  .ی َ و ِ َنْ  ع ُوا أ ُول ْ «: تَق ِن اءَ  إ ُّ  شَ ب نَا الرَّ ْ ش ِ ع َ لُ  و َ ع ْ ا نَف َ َوْ  ھَذ اكَ  أ َ   ".»ذ

ُوا الَ « : " 4-1:  7یقول متى    ین ِ يْ  تَد ِكَ ُوا الَ  ل ان ُدَ مْ  ت ُ َّك ن َ ُونَةِ  أل یْن الدَّ ِ ِي ب ت َّ َا ال ھ ِ ُونَ  ب ین ِ ُونَ  تَد ان ُدَ ِ  ت یْل كَ ْ ال ِ ب َ ِي و ذ َّ ھِ  ال ِ  ب
ُونَ  یل ِ الُ  تَك َ مْ  یُك ُ َك ا .ل َ اذ َ ِم ل َ ُرُ  و ْظ َى تَن َذ ق ْ ِي ال ذ َّ ِي ال ِ  ف یْن یكَ  عَ ِ َخ ا أ َّ م َ أ َ َةُ  و ب شَ َ خ ْ ِي ال ت َّ ِي ال ِكَ  ف یْن َالَ  عَ َنُ  ف ْط َا؟ تَف َھ مْ  ل َ یْفَ  أ  كَ

ُولُ  یكَ  تَق ِ َخ ِي: أل ن ْ ع ِ  دَ ج ِ ر ْ ُخ َى أ َذ ق ْ ْ  ال ن ِ ِكَ  م یْن ھَا عَ َ َةُ  و ب شَ َ خ ْ ِي ال ِكَ  ف یْن   ".عَ

رغم ذلك یقول یسوع أن . إن القذى الذي في عین أخیك والتي تنتقدھا وتدینھا ربما قد یكون ذنبھ أو خطیتھ  
أیھما أخطر، القذي الذي في عین اخیك أم خشبة الحكم . التركیز على تلك الخطیة ھو الخشبة التي في عینك

الحكم ھو كقذف كرة البینج بونج : " توالنقد التي لدیك؟ كما یقول صدیقي والمحرر المساعد مایكل فینسین
  ."على حائط فترتد راجعة إلیك وتضربك بقوة كرة البولینج

إن استخدام اإلحكام بالطریقة الخاطئة یمكن أن یكون ذو خطورة شدیدة، وكما یواصل ھذا الفصل في   
على الرغم . عاتقناھناك مبدأ الزرع والحصاد ویمكن أن نتعرض للخطر إذا أخذنا مھمة الحكم على . الوصف

ا، أرید أن أحاول أن أعرف الحكم من وجھة نظر كتابیة ً ا حق ً بینما نحتاج أن . من ذلك، في محاولة ألكون ناجح
ا نحتاج وجھة النظر الكتابیة الحقیقیة لكیما نتحصن من  نكون حذرین بشأن الحكم الخاطئ، فنحن أیضً

  . االشخاص ذو النوایا الشریرة

  . عادل حكم  
وا الَ  : "یسوع قال   ُ م ُ ك ْ سَبَ  تَح َ ِ  ح ِر اھ َّ ِ  الظ َل وا ب ُ م ُ ك ْ ً  اح ما ْ ك الً  حُ ِ اد یقول یسوع أحكم، ). 24: 7یوحنا " (عَ

ا كما یحكم . لكن قم بذلك بشكل عادل ً األمر الوحید الذي یعنیھ الحكم العادل لي ھو أن تحكم تمام
  .یسوع
َّ  ". تمن یسوع على الدینونة كلھا، ویسوع ھو كلمة هللالقد إئ َن ینُ  الَ  اآلبَ  أل ِ َد ً  ی دا َ َح َلْ  أ َدْ  ب َى ق ط ْ َع ُلَّ  أ  ك

ُونَةِ  یْن ِ  الدَّ بْن ِ ِال ا). 22: 5یوحنا " (ل ا ما كان یسوع ناقدً ً كان ھناك بعض اإلستثناءات وذلك عندما . نادر
  . واجھ الفریسیین

  
  یسوع ؟  یحكمكیف  
ا لكلم  ً وھذا ھو حكمھ . نفسھ من أجل خطایا الجمیعفلقد أخذ العقاب والحكم على . ة هللافھو یحكم وفق

ثم بعد ذلك  ا ھو حكمھ علیھم حتى یحین موتھم،وسیظل ھذ. على البشر وھو أن یأخذ خطایاھم لنفسھ
  . سوف یُحكم علیھم عن ما إذا قبلوه أو رفضوه كذبیحة لھم

الشیطان على ویحكم على األرواح الشریرة ویسوع رغم ذلك، كما ھو مكتوب في سفر الرؤیا یدین   
ا عندما تواجھ معھم في األناجیلفعل ھذا  نفسھ و أو  الروح الشریر واإلنسان بین  ولطالما فرق . أیضً
  . إبلیس

   
  .الحكم على الجسد والعالم الشیطاني 
أبناء " تلبس" نحن نعلم أن الشیاطین ال یمكن أن . قد تكون أو ال تكون الثمار السیئة أنشطة شیطانیة  

  .بالتأكید یمكنھا أن تؤثر بمستویات متنوعة في سلوكھم هللا، لكن
ا أخر قد ال یكون   ا لطبیعتھم  ما تراه أو تختبره في شخصً ا شیطانیًا لكنھ یمكن أن یكون عائدً ً أمر

عل ى أعترف بكلمة هللا امام اؤلئك الناس، . إنھ نفس حكم یسوع فما ھو الحكم على ذلك؟. القدیمة



عَ "،سبیل المثال َ ِ  م یح ِ س َ م ْ ، ال ُ ِبْت ل َا صُ ی ْ َح َأ نَا الَ  ف َ ِ  أ َل یحُ  ب ِ س َ م ْ َا ال ی ْ َح َّ  ی ِي ا. ف َ َم َاهُ  ف ی ْ َح ِي اآلنَ  أ دِ  ف َ س َ ج ْ ا ال َ َّم ِن َإ َاهُ  ف ی ْ َح  أ
ِي ، ف ِ ان َ یم ِ ِ  اإل ان َ یم ِ ِ  إ ِي هللاِ، ابْن ذ َّ ِي ال بَّن َ َح َ  أ َم ل َسْ أ َ ھُ  و سَ ْ ِي نَف ل ْ َج عُو ). "20: 2غالطیة " ( أل ْ َد ی َ َاءَ  و ی ْ َش یْرَ  األ  غَ

ةِ  ودَ جُ ْ و َ م ْ َا ال َّھ ن َ أ َ ةٌ  ك ودَ جُ ْ و َ الغلبة وضد  لنوالأنطق بكلمة هللا على الضحیة ). 17: 4رومیة ". (م
  . أو الجسد بھدف تدمیرھم/ الشیاطین و

الحكم العادل ھو أن یكون لدیك رحمة على الخاطيء، أعترف أن خطیتھم وضعت على یسوع، وفي 
سوف یمیل ھذا النوع من . األرواح الشریرة والجسد النشطون الوقت ذاتھ إنطق بكلمة الحكم على

: 5یوحنا  1یقول . أو الطبیعة الجسدیة/ الحكم إلى التفریق ما بین االنسان والنشاطات الشیطانیة و
16" :  ْ ِن َى إ أ َ دٌ  ر َ َح اهُ  أ َ َخ ئُ  أ ِ ط ْ یَّةً  یُخ ِ ط َ ْ  خ َیْسَت ، ل تِ ْ و َ م ْ ِل ، ل ُ ُب ل ْ َط یھِ  ی ِ ط ْ َیُع َاةً  ف ی َ ذِ  ح َّ ِل ُونَ  ینَ ل ئ ِ ط ْ َیْسَ  یُخ تِ  ل ْ و َ م ْ ِل . ل

دُ  َ ُوج ٌ  ت یَّة ِ ط َ تِ  خ ْ و َ م ْ ِل َیْسَ . ل ِ  ل ل ْ َج هِ  أل ِ ُولُ  ھَذ ق َ ْ  أ َن َبَ  أ ل ْ   ".یُط
ا أخر، وحتى إن كان لدینا تمییز    في نشاط غیر الئق یتعلق بإن شعرنا بنقد سلبي یشتعل ضد شخصً

أن یسوع ھو ب أن نعترفھو و. بالحق على حیاتھم نعترففحكمنا العادل ھو أن  شخص أخر،حیاة 
فھو وضع خطیة شخص أخر على یسوع، . فالحكم العادل یشبھ الغفران. الحمل الذي حمل خطایانا

  .واإلیمان بأن یسوع سیفدي ھذا الشخص، ربما حتى بمساعدة شھادتك والحكم العادل
   
  .فائدة الحكم بعدل 
َیْ  : "11-9، 6: 58یقول إشعیاء    ل َ ا سَ أ َ ً  ھَذ ما ْ و َ هُ  ص تَارُ ْ َخ لَّ : أ َ ُیُودِ  ح ِّ  ق ر َّ َكَّ . الش َدِ  ف ق ِ  عُ ِّیر الَقَ  الن ْ ِط إ َ  و

ِینَ  وق حُ سْ َ م ْ ً  ال ارا َ ر ْ َح عَ  أ ْ َط ق َ ِّ  و ُل ٍ  ك ِیر   ".ن
ِذٍ "  ینَئ ِ عُو ح ْ یبُ  تَد ِ َیُج ُّ  ف ب ُ . الرَّ یث ِ تَغ ُولُ  تَسْ َق َی ا«: ف َ ْ . »ھَئَنَذ ِن تَ  إ عْ َ ْ  نَز ن ِ كَ  م ِ ط سَ َ ِّیرَ  و اءَ  الن َ یم ِ اإل َ ِ  و ع ِ ب صْ ِ اإل ِ  ب

 َ الَم كَ َ   و
م  ْ ث ِ ْتَ  اإل َق ف ْ ن َ أ َ كَ  و ْسَ ِ  نَف ِع ائ َ ج ْ ِل تَ  ل َعْ ب ْ َش أ َ ْسَ  و َّف َةَ  الن ِیل ل َّ قُ  الذ ِ ر ْ ِي یُش ةِ  ف َ م ْ ل ُّ كَ  الظ ُورُ ُونُ  ن َك ی َ ُكَ  و َالَم ِسُ  ظ لَ  الدَّام ْ ث ِ  م

 ِ ھْر ُّ   الظ
ُودُكَ    َق ی َ ُّ  و ب َى الرَّ ل ِ  عَ ام َ ِعُ  الدَّو ب ْ یُش َ ِي و دُوبِ  ف َ ج ْ كَ  ال ْسَ ُ  نَف ط ِّ یُنَش َ كَ  و َ َام ظ ِ یرُ  ع ِ َتَص َّةٍ  ف ن َ ج یَّا كَ َ ِ  ر نَبْع َ ك َ َاهٍ  و ی ِ  الَ  م

عُ  ِ َط ق ْ َاھُھُ    تَن ی ِ  ".م
  :إن الحكم لیس

وھي الھبة المعطاة من الروح القدس من  10: 12نثوس كور 1في  تمییز األرواح كما ھو مكتوب. 1
ومالیین أخرون في الماضي، إعالن خارق للطبیعة، إما قد یعطیك هللا، كما أعطاني، . أجل الخدمة

 في الكلمة أو في روحك، وھو إنھ ھناك روح أو شیطان من نوع معین یعمل في شخص أو في موقف
ا؛ ھو ببساطة حكمة اإلستماع  من أجل الحكمة. ما ً ا إعالن بكلمة علم . وھذا لیس حكم قد یكون أیضً

ا ما في حیاة ذلك الشخ ً أو مساعدتك لبناء / عادة ما یكون الھدف منھ حل الموقف و. صلتعرف أمر
  .حدود في حیاتك

  
فعلى سبیل المثال، قد یعطي هللا شخص تمییز لیتكلم بالحق على حیاة . قد تبدأ بعض األحكام بالتمییز  

من أن یكون مطیع یخلط ھذا التمییز بالخوف وبتفكیره المتعفن، وعندھا  شخص أخر، لكن بدالً 
  . وما أراده هللا للخیر حولھ ھو إلى شر. یتحول التمییز إلى حكم

ا ما تبنى األحكام على . إن التمییز ینشيء إیمان، وھو أمر جید، لكن الحكم ینشيء إدانة   ً كثیر
ا مابین الحكم التقوي و. الخوف ً ا لدیھم وھناك فرق ّ بأسلوب غیر تقوي، أعرف أناسً أن تكون حكمي

  . ھبة التمییز الخارقة للطبیعة، ومع ذلك ال یتسرعون في الحكم
ا عندما تحكم على شخص أخر   ا ما نخطيء في الحكم علي اآلخرین إلننا نمیل . كن حریصً ً كثیر

  . لوضع أنفسنا كمقیاس ونحن نحكم على اآلخرین



ِكَ : " 1: 2یقول رومیة    ل َ ِذ ْتَ  ل ن َ ِالَ  أ ٍ  ب ر ْ ذ َا عُ یُّھ َ انُ  أ ْسَ ن ِ ُّ  اإل ُل ْ  ك ن َ ینُ  م ِ َد َّكَ . ی ن َ ِي أل ا ف َ ینُ  م ِ كَ  تَد َ یْر مُ  غَ ُ ك ْ  تَح
َى ل كَ  عَ ِ ْس َّكَ . نَف ن َ ْتَ  أل ن َ ِي أ ذ َّ ینُ  ال ِ لُ  تَد َ ع ْ كَ  تَف ْ ِل ورَ  ت ُ م ُ َا األ ِھ یْن َ ع ِ   "!ب

  
مالحظة سمة في انسان أخر عن طریق التتبع ھو ببساطة . ة عند اآلخرینئتتبع الثمار الردی. 2

فعلى سبیل المثال، إذا رأیت نموذج من المحتالین الذین یجمعون تبرعات للخدمة بطریقة . الخبرة
ا، فاألمر ببساطة ھو إنك ذكي، تتبعت  معینة، ً فبالتأكید لن ترید المشاركة، رغم ذلك، ھذا لیس حكم

  . ثمارھم، ولم تتورط في األمر
، عادة ما تعمل أرواح إیزابل في االشخاص الذین لدیھم سلطة مطلقة ویمارسون فعلى سبیل المثال

   .التالعب
إن ھذا لیس حكما ألنني . وعندما أراه أتتبعھ، وأنظر إلیھ بعین االعتبار. لقد رأیت ذلك لمرات عدة  

ا للتحرك أو عدم التحرك في طاعة لما یقولھ ً هللا لي عن إن لم یكشف . ببساطة أستمع إلى هللا منتظر
فھو أنقذني من خالل التمییز . ھذه الروح لمرة واحدة في حیاتي، أعرف أن حیاتي كانت ستتدمر

ا من عرفتمییز وتتبع من ھذا النوع سمحا لي بم من المؤكد أن. والتتبع ة كیف أصلي وكیف أبني حدودً
الذي حمل خطیة أعترف أن یسوع ھو حمل هللا : على ھذا ھو" حكمي"إن . أجل عائلتي ومن أجلي

  . ھذا الشخص، لكني اصلي بالكلمة ضد الشیطان حتي إدانتھ
  
  .آمانناالحفاظ على یحذرنا یسوع لننظر إلى الثمار من أجل   
وا: " 23 - 15: 7یقول متى    ُ ز ِ تَر ْ نَ  اح ِ َاءِ  م ی ِ ب ْ ن َ َةِ  األ ب َ ذ كَ ْ ینَ  ال ِ َّذ مْ  ال ُ ُونَك ت ْ َأ َابِ  ی ِی ث ِ ِ  ب الَن ْ م حُ ْ َّھُمْ  ال ن ِ َك ل َ نْ  و ِ لٍ  م ِ اخ  دَ

ئَابٌ  ِ ٌ  ذ َة ف ِ اط َ ْ  !خ ن ِ ِمْ  م ھ ِ ار َ ِم ُونَھُمْ  ث ف ِ ر ْ ُونَ  ھَلْ . تَع تَن ْ َج نَ  ی ِ كِ  م ْ َّو ً  الش نَبا ِ َوْ  ع نَ  أ ِ سَكِ  م َ ح ْ ً؟ ال ِینا ا ت َ ذ ُّ  ھَكَ ُل ةٍ  ك َ ر َ ج  شَ
ةٍ  یِّدَ َ نَعُ  ج ً  تَصْ ارا َ م ْ ث َ ةً  أ یِّدَ َ ا ج َّ َم أ َ ةُ  و َ ر َ ج َّ یَّةُ  الش ِ د نَعُ  الرَّ َتَصْ ً  ف ارا َ م ْ ث َ یَّةً  أ ِ د َ رُ  الَ  ر ِ د ْ ةٌ  تَق َ ر َ ج ةٌ  شَ یِّدَ َ ْ  ج َن نَعَ  أ ً  تَصْ ارا َ م ْ ث َ  أ
یَّةً  ِ د َ الَ  ر َ ةٌ  و َ ر َ ج ٌ  شَ یَّة ِ د َ ْ  ر َن نَعَ  أ ً  تَصْ ارا َ م ْ ث َ ةً  أ یِّدَ َ ُّ  .ج ُل ةٍ  ك َ ر َ ج نَعُ  الَ  شَ ً  تَصْ را َ َم ً  ث یِّدا َ َعُ  ج ْط ُق َى ت ق ْ ُل ت َ ِي و ِ  ف َّار ً  .الن ِذا َإ  ف

 ْ ن ِ ِمْ  م ھ ِ ار َ ِم ُونَھُمْ  ث ف ِ ر ْ   .تَع
َیْسَ « ُّ  ل ل ُ ْ  ك ن َ ُولُ  م َق ِي ی َا: ل ُّ  ی ب َ َا ر ُّ  ی ب َ لُ  ر ُ خ ْ َد وتَ  ی ُ َك ل َ اتِ  م َ او َ ِ . السَّم َل ِي ب ذ َّ لُ  ال َ ع ْ َف ةَ  ی ادَ َ ِر ِي إ ب َ ِي أ ذ َّ ِي ال  ف

اتِ  َ او َ   .السَّم
ونَ  ِیرُ ث ُونَ  كَ ُول َق ی َ ِي س ِي ل ِكَ  ف ل َ ِ  ذ م ْ َو ی ْ َا: ال ُّ  ی ب َ َا ر ُّ  ی ب َ یْسَ  ر َ ل َ كَ  أ ِ م اسْ ِ نَا ب ْ كَ  تَنَبَّأ ِ م اسْ ِ ب َ نَا و ْ ج َ ر ْ َخ ینَ  أ ِ َاط ی  شَ
كَ  ِ م اسْ ِ ب َ نَا و ْ نَع َ اتٍ  ص َّ ُو ً؟ ق ة َ ِیر ث ِذٍ  كَ ینَئ ِ َح حُ  ف ِّ ر َ ُص َھُمْ  أ ِّي: ل ن ِ َمْ  إ مْ  ل ُ ك ْ ف ِ ر ْ َع ُّ  أ َط ھَبُوا! ق ْ ِّي اذ ن َا عَ ِي ی ل ِ َاع ِ  ف م ْ ث ِ   "!اإل

  
ُبُ : " 20 -17: 16یقول رومیة    ل ْ َط أ َ مْ  و ُ َیْك ل ِ َا إ یُّھ َ ةُ  أ َ و ْ خ ِ ْ  اإل َن ُوا أ ظ ِ ُالَح ینَ  ت ِ ذ َّ نَعُونَ  ال َصْ َاتِ  ی َاق ق ِّ  الش

اتِ  َ َر ث َ ع ْ ال َ ً  و الَفا ِ ِ  خ ِیم ل ْ َّع ِلت ِي ل َّذ وهُ  ال ُ ُم ت ْ م َّ ل َ وا تَع ِضُ ر ْ َع أ َ ْھُمْ  و ن َّ  .عَ َن لَ  أل ْ ث ِ الَءِ  م ُ ونَ  الَ  ھَؤ ُ م ِ د ْ َخ بَّنَا ی َ َسُوعَ  ر  ی
یحَ  ِ س َ م ْ َلْ  ال ُونَھُمْ  ب ِ  بُط الَم كَ ْ ال ِ ب َ یِّبِ  و َّ ا الط َ و ْ ق َ األ َ ِ و نَةِ  ل َ س َ ح ْ دَعُونَ  ال ْ َخ ُوبَ  ی ل ُ اءِ  ق َ َم ل َّ  .السُّ َن مْ  أل ُ تَك َاعَ ْ  ط اعَت َ َى ذ ل ِ  إ
 ِ یع ِ م َ ج ْ حُ  ال َ ْر ف َ َأ نَا ف َ مْ  أ ُ ك ِ یدُ  ب ِ ُر أ َ َنْ  و ُوا أ ُون اءَ  تَك َ م كَ ِ  حُ یْر َ خ ْ ِل َاءَ  ل ط َ بُس َ ِّ  و ر َّ ِلش َھُ  .ل ل ِ إ َ ِ  و قُ  السَّالَم َ ح َسْ ی َ َانَ  س یْط َّ  الش

تَ  ْ مْ  تَح ُ ِك ل جُ ْ َر ً  أ یعا ِ ر ةُ . سَ َ م ْ ِع بِّنَا ن َ َسُوعَ  ر ِ  ی یح ِ س َ م ْ مْ  ال ُ ك َ ع َ ینَ . م ِ   ".آم
ُذیع ما تتبعتھ    یجب علیك . بالرغم حتى من تمییز األرواح والتتبع فیجب علیك أن ال تتجول وأنت ت

وبمجرد أن تبدأ . اإلحتفاظ بمعلوماتك بشكل أساسي من أجل الصالة الشفاعیة ولحمایة من ھم حولك
 نفسك للخطرفي التركیز على األخطاء التي تراھا في الناس وتناقشھا مع اآلخرین، یمكن أن تعرض 

إن هللا یحتفظ . ، وستكون أیضا مذنبًا بتھمة النمیمة واإلفتراءكونك قاضي بالمعنى الخطیر للكلمةل
ا ھناك قاض ومشرع واحد فقط، . بالحكم لنفسھ، وبعمل ذلك تسرق دور هللا منھ، وھو امر خطیر جدً

ھو وحده من لدیھ كل : لإن المسیح مدعو لیحكم إلنھ مؤھ. وھو الواحد الذي یمكنھ أن یخلص ویھلك
  . ھو وحده العادل. المعلومات



أحرص أن تضع مشاعرك على المذبح وأطلب من هللا أن یریك بعض من الجذور المره التي لدیك   
نحو اآلخرین أو نحو ذاتك والتي یمكن أن تسبب حكم غیر صحیح قد یعمیك على إنھ محصلة 

. سي وأحكم علي اآلخرین إنطالقا من ھذا المعتقدفأنا أتصرف بحسب ما أؤمن بھ عن نف. اإلستقصاء
فسوف أعلم الناس كیف یجب علیھم . فإن كنت أؤمن بأني مرفوض عندھا ستواجھ نفسي الرفض

ا على االحكام التي صنعتھا ً فھي نبوءة ترضي الذات وتعمل بقوة قانون ما تزرعھ ھو . معاملتي بناء
  . ما ستحصده

  
  .روالخط األمثلة على الحكم المتطرفبعض 

  .یعد أصدقاء أیوب من األمثلة الجیدة
ألمھ و  فيفأخبروه أن السبب . لقد أعتقد ثالثة من األربعة أصدقاء إنھم یعرفون سبب معاناة أیوب

واحد فقط من تكلم بالحق ألیوب وھو ألیھو، وكان ذلك إلنھ كان . كان وجود خطیة في حیاتھ معاناتھ
ا من الروح القدس ً انَ : "والذي یقول 7: 42تكلم هللا ألصدقائھ في أیوب . ممسوح َ ك َ ا و َ م دَ ْ َع َ  ب م َّ ل َ ُّ  تَك ب  الرَّ

عَ  َ یُّوبَ  م َ ا أ َ َذ ھ ِ ِ  ب الَم كَ ْ َّ  ال َن َّ  أ ب َالَ  الرَّ َازَ  ق ِیف ل َ ِّ  أل ِي ان َ م َّیْ َدِ : [الت ى ق َ تَم ْ ِي اح ب َ َیْكَ  غَض ل َى عَ ل عَ َ ِالَ  و َیْكَ  ك ب ِ اح َ  ص
مْ  ُ َّك ن َ َمْ  أل ُوا ل ُول َّ  تَق ِي ابَ  ف َ و ِي الصَّ بْد َ ع یُّوبَ  كَ َ الحظ أن الثالثة أصدقاء حاولوا مساعدة أیوب لكیما یتفھم " .أ

یقول أیوب . وحكموا على أیوبظروفھ المریعة، لكن هللا كان غاضبًا علیھم إلنھم شوھوا صورة هللا 
َى: " 3: 32 ل عَ َ ھِ  و ِ اب َ ح َصْ َةِ  أ َّالَث َ  الث ي ِ م َ بُھُ  ح َ َّھُمْ  غَض ن َ َمْ  أل دُوا ل ِ َج ً  ی ابا َ و َ نَبُوا ج ْ تَذ اسْ َ یُّوبَ  و َ   ".أ

ا أخر   ، %  98قد تصل معرفتنا لنسبة . لن نتمكن بالفعل من معرفة األمور المعقدة في حیاة شخصً
أعرف كثیرین ممن أسیئ الحكم علیھم إلي . عرف كل شيء في قلب اإلنسانلكن هللا وحده ھو من ی

إذا أخذوا شكوكھم إلى هللا " القضاة"قد كان من األفضل لھؤالء . حد بعید وأساء اآلخرین فھمھم
إن لم یأتي حكمنا كإعالن من هللا، فعادة ما تخیم علیھ شخصیاتنا المعقدة؛ وعادة ما . وتركوا الحكم لھ

یمكن للحكم أن یكون في داخل قلب االنسان، لكن عندما .  1: 2رومیة خالل دوافعنا، في نحكم من 
ُنطق الكلمات یصبح أكثر جدیة   . ت

  
ً أخر على الحكم الخطر وھي الطریقة التي عالج بھا موسى توفیر المیاه من الصخرة في سفر    مثاال

عَ " 10: 20العدد  َ م َ ج َ وسَى و ُ ونُ  م ھَارُ َ ھُورَ  و ْ م َ  الجُ ام َ َم ةِ  أ َ ر ْ خ َال الصَّ َق عُوا«: لھُمُ  ف َ م َا اسْ یُّھ َ ةُ  أ َ د َ ر َ ْ ! الم ن ِ َم  أ
هِ  ِ ةِ  ھَذ َ ر ْ خ جُ  الصَّ ِ ر ْ ُخ مْ  ن ُ ؟ لك ً اء َ أراد هللا أن یقدم للشعب میاه خارجھ من رحمتھ وأخبر موسى أن ال " »م

. عادوبسبب ھذا لم یدخل موسى أرض المی. ونقل موسى فكرة أن هللا كان غاضبًا. یضرب الصخرة
  !!یالھ من أمر محزن

  
  . الحكم الغیر عادل خطورة  
ا   . فالشاھد لیس ھو القاضي. والشاھد ھو من یدلي بشھادة في المحكمة. لقد دُعینا لنكون شھودً

بل وأكثر من ذلك، یجب علینا أن نرتعد . وشھادتنا عن أخوتنا ھو أن یسوع أخذ لنفسھ حكم خطایاھم
فعلینا أن نحكم على أنفسنا  .معرفة ما إذا كانت الخطیة فعالة في حیاتھممن مجرد محاولة التأكد من 

  . بدل من أن یحكم علینا
ا لدیھ ولد مشاكس، فسیكون من السھل أن    ً اوه، قد : "وتقول" تحكم"فعلى سبیل المثال، إن رأیت أخ

ًا ولھذا ابنھ ضال . د ھذه اللعنة على طفلكویمكن بسھولة جدا أن ترت." یكون األخ فالن الفالني آبًا سیئ
ً من ذلك،  ھُذبت من عند هللا أوال و ھذا الطفل ھو بذرة البار وبذرة البار بوركت"یجب أن نقول بدال

ُّوا الَ " .ثم ولدت ل ِ خُ  الَ  هللاُ ! تَض َ م ْ َیْھِ  یُش ل َّ . عَ ِن َإ ِي ف ذ َّ ھُ  ال عُ َ ر ْ َز انُ  ی ْسَ ن ِ یَّاهُ  اإل ِ دُ  إ صُ ْ َح ً  ی یْضا َ   " .أ
 ). 7: 6غالطیة (



، وفي الوقت نفسھ نكون حكماء كالحیات حتى ال یقدر الشیطان على اإلستفادة أن نكون ودعاء كالحمام فعلینا  
   .لك منا من دون مبرر، فعندما تحكم بعدل، سیجلب قانون الزرع والحصاد حكم عادل علیك كمكافأة

   
ًا لي بقصة شھدھا بنفسھ    . وكانت تدور حول حصاد مروع لألحكام أخبرني صدیق
ًا عصیبًا. السخریة من االشخاص ذو الوزن الزائدوكان ھناك صبیًا تعود علي الضحك    . وبالفعل أعطاھم وقت

وبعد ذلك أصیب بالغدة الدرقیة فإذداد وزنھ بشكل كبیر لدرجة إنھ أصبح بدین من دون حتى أن یفعل أي 
  . شيء

ا في الكنیسة یحكمون ویدینون أزواجا ألنھم حصلوا على الطالق   لم یكن لدیھم . لقد شاھدت بنفسي أشخاصً
وتبنوا وجھة . أي فكرة عن ما إذا كان الطالق أمر كتابي أم ال، أو أي من الظروف المحیطة بھؤالء األزواج

أو حیاة / و ربة الطالق في حیاتھمالعدید من ھؤالء الناس وھم یمرون بتج ولقد شاھدنا. النظر الفریسیة
  . أبناءھم

  
  التعھدات  
وعادة ما یتبع التعھدات التي نقوم بھا . اآلخرین ضد نتخذھا التي حكاماأل على بناء دائما التعھدات تؤخذ  

الحكم یقول أنظر إلیھم، أما التعھد فیقول ماذا عني؟ فنحن نقوم . إن الحكم یھدم األخرین والتعھد یبنیني. حكم
إن التعھد في طبیعتھ دائم لذلك بمجرد إتخاذه لن .  أن نشعر بشعور جید نحو أنفسنابعمل التعھدات لتساعدنا 

فعلى سبیل المثال، إن حكمت على والدك إلنھ ینتقد اآلخرین، فقد تتعھد بأنك لن . السیطرة علیھ یعد في إمكاننا
وآحیانا ما . ولكن إلننا نحصد ما نزرعھ ینتھي بنا األمر لنصبح منتقدین. تصیر على شاكلتھ في یوم من اآلیام

نكسر  إلى أنعھد قویا جدًا وذلك یتطلب مرور عدة سنوات لیظھر ھذا األمر في حیاتنا ولكن عندھا یصبح الت
فالكثیر من تصرفاتنا السیئة متأصلة في تعھداتنا التي صنعناھا عندما . الحكم وننقض التعھد في أسم یسوع

  . حكمنا على اآلخرین
عندما نتوقف عن إطالق األحكام ال یعني ھذا أن ما قام بھ اآلخرین صائب؛ ولكن ھذا یحررنا من الحبال   

إن أكثر األحكام والتعھدات المدمرة ھي ما نقوم بھا تجاه . بھم بسبب أحكامنا وتعھداتنا الداخلیةالتي تربطنا 
مْ  : " 16: 5یقول تثنیة . والدینا ِ ر ْ َك َاكَ  أ ب َ كَ  أ َّ م ُ أ َ ا و َ م اكَ  كَ َ ص ْ َو ُّ  أ ب لھُكَ  الرَّ ِ ُول إ ِتَط كَ  ل ُ یَّام َ ُونَ  أ َك ِی ل َ یْرٌ  لكَ  و َ  على خ

 ِ ض ْ َر ِي األ یكَ  الت ِ ط ْ ُّ  یُع ب لھُكَ  الرَّ ِ   ".إ
، وتغفروأن تكرم یعني أن تطیع،    ّ ًا ما قد . أن تفعل ما بوسعك لتقدم اإلحترام، فھي تعني أن تحب، تعز أحیان

وسیبدأ . فإن حكمنا على أبوینا بقلب شریر فنحن نھینھم. یجرحنا والدینا لكن هللا یخبرنا أن نحاول من قلبنا
عكس األشیاء التي  فإما أن نصبح على. قانون هللا المختص بالتعھدات بالسریان وستسوء األمور في حیاتنا

وذلك بالتمسك بكل مقیاس وضعناه وتنفیذ كل تعھد سبق لنا وإتخذناه وكنتیجة لذلك نصبح : نحكم علیھا
ذلك بخرق كل مقیاس وضعناه : صبح تماما ككل شيء حكمنا علیھبالورع مقیدین باألداء، أو نمتظارھین 

:  37 - 33: 5یقول متى . وطین بالخزيوكسر كل تعھد إتخدناه وكنتیجة لذلك ندین ذواتنا ونصبح مرب
"» ً یْضا َ ُمْ  أ ت ْ ع ِ م َ َّھُ  س ن َ ِیلَ  أ اءِ  ق َ م ُدَ ق ْ ل ِ ْ  الَ :ل نَث ْ َلْ  تَح فِ  ب ْ َو ِّ  أ ب ِلرَّ كَ  ل َ ام َ س ْ ق َ ا .أ َّ َم أ َ نَا و َ ُولُ  أ ق َ َأ مْ  ف ُ َك ُوا الَ : ل ِف ل ْ َّةَ  تَح َت ب ْ اءِ  الَ  ال َ السَّم ِ  ب

َا َّھ ن َ ُّ  أل ي ِ س ْ ُر ِ  ك َّ الَ  هللا َ ِ  و ض ْ َر األ ِ َا ب َّھ ن َ ئُ  أل ِ ط ْ و َ یْھِ  م َ م َدَ الَ  ق َ َ  و ِیم ل شَ ُورُ أ ِ َا ب َّھ ن َ ینَةُ  أل ِ د َ ِكِ  م ل َ م ْ ِ  ال یم ِ ظ َ ع ْ الَ  .ال َ ْ  و ِف ل ْ كَ  تَح ِ س ْ أ َ ِر  ب
َّكَ  ن َ رُ  الَ  أل ِ د ْ ْ  تَق َن لَ  أ َ ع ْ ةً  تَج َ ر ْ ع ةً  شَ دَ ِ اح َ اءَ  و َ َیْض َوْ  ب اءَ  أ دَ ْ و َ َلْ   .س ْ  ب ن ُ َك ِی مْ  ل ُ ك ُ الَم مْ : كَ َ مْ  نَع َ ا. الَ  الَ  نَع َ م َ ادَ  و َ َى ز ل ِكَ  عَ ل َ َ  ذ َھُو  ف
نَ  ِ ِ  م یر ِّ ر ِّ   " .الش

یقول أرمیا . وھذا یجلب لعنة. عندما یتخذ شخص ما تعھد، فھو یعتمد على قوتھ الشخصیة لیحقق ھذ التعھد  
ا: " 5: 17 َ ذ َالَ  ھَكَ ُّ  ق ب عُونٌ : [الرَّ ْ ل َ لُ  م جُ ِي الرَّ ذ َّ ِلُ  ال َّك َت َى ی ل ِ  عَ ان ْسَ ن ِ لُ  اإل َ ع ْ َج ی َ َشَرَ  و ب ْ ھُ ذِ  ال اعَ َ ِ  ر ن عَ َ ِّ  و ب یدُ  الرَّ ِ َح  ی
بُھُ  ْ َل   " .ق

وإذا تعھدت . فإن إتخذت تعھد أمام هللا فقد تكون تحاول بذلك أن تدفع مقابل نعمة هللا، التي ال یمكن شراؤھا  
ا على فعل شيء بعینھ؛ فعلى األرجح سینتھي بك األمر بأن تقدم على عمل ھذا الشيء ا أبدً أو . أن ال تقدم أبدً



ا: "إن قلت ً اشیئا ما فستتقید بھذا التعھ" سوف أفعل دائم ا یخضع . د أیضً ً وھذا إلن سریان التعھد یجعل منھ حكم
  . لقانون الزرع والحصاد

ا تعطینا  23-20: 2بینما تتعامل رسالة كولوسي إصحاح  بشكل أساسي مع الفرائض الدینیة للجسد، فھي أیضً
  . مثاال على غرورنا لثقتنا في جسدنا، والتي تتضمن التعھدات

  
  )صیلیةالترجمة التف( 23-20: 2كولوسي 

20  ً ِذا ْ  إ ُمْ  ان ت ْ ن ُ َدْ  ك ُّمْ  ق ت ُ عَ  م َ ِ  م یح ِ س َ م ْ ْ  ال ن ِ  عَ ان كَ ْ ، ار ِ َم ال َ ع ْ ا ال َ اذ َ ِم َل مْ  ف ُ َّك ن َ أ َ ُونَ  ك ِش ائ ِي عَ ِ  ف َم ال َ ع ْ لماذا تخضع للقوانین [ال
ضُ  ، ]واألنظمة؟ مثل َ ْر ُف مْ  ت ُ َیْك ل ِضُ  عَ ائ َ َر   :ف

َّ  الَ  21 س َ الَ  ،]ھذا[تَم َ قْ  و ُ الَ  ،]ذاك[تَذ َ َّ  و س   ؟]ؤالءھ[تَجُ
ِي 22 ت َّ َ  ال ِي َا ھ ھ یعُ ِ م َ َنَاءِ  ج ف ْ ل ِ ِي ل ، ف ِ ال َ م ْ ِع ت سْ ِ سَبَ  اال َ َا ح ای َ ص َ ِ  و ِیم ال َ تَع َ ، و ِ َّاس   الن
ِي]التي تتوارث بشعبیة[ ]الممارسات[23 ت َّ َا ال َھ َةُ  ل ای كَ ِ ةٍ، ح َ م ْ ك ِ ةٍ  ح َادَ ب ِ ع ِ َةٍ، ب ِل ، نَاف ٍ ع اضُ َ تَو َ ِ  و َھْر ق َ دِ  و َ س َ ج ْ الطبیعة ( ال

َیْسَ  ،]بدال من ذلك، ال یكرمون هللا بل لكنھم یعملون فقط إلشباع الجسد وشھواتھ)[األدنى ةٍ  ل َ ِیم ق ِ ا ب َ ْ  م ن ِ ھَةِ  م ِ  ج
 ِ َاع ب ْ یَّةِ  اش ِ ر َشَ ب ْ   .ال

  
ا من دون أن یصبح تعھد؟    ً   كیف تقدم إلتزام

كن حتى في ذلك وصحیحة، لإن تعھدات الزواج، والتعھدات األخرى الصادرة من قبل هللا ھي جیدة 
  . على نعمة هللا وقدرتھ ولیس على قدراتناعتمد أن نجعل كل منھم میجب علینا 

  .الحل للخطیة الناتجة عن األحكام والتعھدات  
ا للروح القدس واسألھ أن یكش   ھا في ف لك أي أحكام سلبیة قد تكون حملتداوم على البقاء حساسً

وافعل نفس الشيء مع التعھدات التي صنعتھا في . ان وتب عنھاأطلب الغفر. مجرب بھا قلبك، أو
  ".األحكام المتسللة"راقب عن كثب ذھنك ومشاعرك من أجل . الماضي

  
ا من    .لدانكلن الشفاء الداخليإقتباسً

بمعرفتنا لھذا، یجب علینا . أیًا كانت األحكام التي نزرعھا ضد اآلخرین، فسوف نلقاھا من اآلخرین
  . أن نشتاق لنزرع محبة ورحمة أینما نذھب، عالمین أننا سنلقى محبة ورحمة في المقابل

ُلق فيكل ما ھو محتضن داخل نفوسنا  ل كل ما تنتجھ وتخرجھ أرواحنا لآلخرین یُستقب. ظروفنا خـ
من أجل ھذا السبب، فیجب أن نحتفظ بأروحنا منغمسة في . من أرواحھم ویرجع إلینا مرة أخرى

  .الحب اإللھي
  " ْ ن َ ِي م تَك ْ َش ی َ َى س ل ِي عَ تَار ْ خ ُ ُ  هللاِ؟ م َّ َ  هللا ِي ھُو ذ َّ رُ  ال ِّ َر   ).33: 8رومیة " (!یُب
   
ا من تأمل في    . 22، یونیھصلیب المسیح إقتباسً
  متغیرقانون الحكم الغیر   
مْ "   ُ َّك ن َ ُونَةِ  أل یْن الدَّ ِ ِي ب ت َّ َا ال ھ ِ ُونَ  ب ین ِ ُونَ  تَد ان ُدَ ِ  ت یْل كَ ْ ال ِ ب َ ِي و ذ َّ ھِ  ال ِ ُونَ  ب یل ِ الُ  تَك َ مْ  یُك ُ َك   ).2: 7متى " (.ل

  

فأیًا كان الحكم الذي ستحكم بھ سوف . إن ھذا البیان لیس نظریة عشوائیة، لكنھ قانون هللا األبدي  
ُحاكم بنفس الطریقة ا ما بین اإلنتقام والمجازاة. ت ً قال یسوع أن أسس الحیاة مبنیة على . ھناك فرق

ِ " - المجازاة یْل كَ ْ ال ِ ِي ب ذ َّ ھِ  ال ِ ُونَ  ب یل ِ الُ  تَك َ مْ  یُك ُ َك ا في إكتشاف نقائص األخرین، تذكر إنھ إن كنت ب." ل ارعً
ا سیتم قیاسك ً ینطبق ھذا . فبنفس الكیفیة التي تعطي بھا ستعطیك الحیاة. بنفس ھذه الطریقة تمام

ً بنا  ً من عرش هللا وإنتھاء تطبقھا ). 26-25: 18أنظر مزمور (القانون األبدي علي كل شيء إبتداء



ا بق 1: 2رسالة رومیة  ً فا ال . ولھا أن من ینتقد األخرین فھو مذنب بنفس الجرمبصورة أكثر وضوح
  . ینظر فقط إلي الفعل في حد ذاتھ، لكنھ ینظر إلى إمكانیة إرتكابھ، وھو ما یراه بالنظر إلى قلوبنا

. من الحكمة البدء في عملیة كسر األحكام والتعھدات بدایة بجذور األحكام التي صنعناھا ضد والدینا  
صلي وأسمح . أثرت في حیاتنا أكثر من أي أحكام أخرى قد نكون إتخذناھا في الماضيفھذه األحكام 

ثم بعد ذلك كرر ھذه . للروح القدس بأن یریك ماھي األحكام والتعھدات التي صنعتھا ضد والدیك
  . الصالوات لتكسر قوتھم في حیاتك

  
  
  

  :صالة كسر األحكام
  .أكسر ھذا الحكم في اسم یسوعأنا  . من أجل ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــعلى  حكمت 

  
 . أنقض ھذا التعھد في أسم یسوعأنا . تعھدت بأن ـــــــــــــــــــــــ

 
  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 



  8فصل 

  الروابط النفسیة

  طریقة أخرى للبقاء في القیود

ً،أو  النفسیة عندما یصبح شخصانتتشكل الروابط   أن تكون ھذه الروابط النفسیة لیمكن و أكثر مربوطان معا
بین لقد صادق هللا على الروابط النفسیة التي بین األطفال ووالدیھم، وو .دنسةأو  ، مقدسةشریرةأو  جیدة

لذا  .المؤمنین المسیحیین مع المؤمنین المسیحیینبین و ،األصدقاء واصدقاؤھمبین و الزوجات،و األزواج
ق علیھا من قبل هللاف َ د ً بروابط المحبة  الروابط النفسیة المُصّ المضحیة ممثلة في ربط شخصین معا
ً للمحبة المضحیة ھو أن تكون  النفسیة الروابطالقصد من فلقد كان ).األغابي( ولكن ما  ).غابياأل( جسرا

یّفھُ الشر ،اً خیرمنھ هللا  قصد َ ً إلدخال الشر لحیاتك فصارت الروابط النفسیة الشریرة. ز   .جسرا

العائلیة و الزوجیةو أقوى الروابط النفسیة مثل الروابط الجنسیة، .مستویات مختلفة للروابط النفسیة ھناك 
إذا مارس : مثال لھذا .لألطراف األخرىالبركات التي و كل طرف حساس للعناتھي في الواقع تجعل 

لعنات لیست فقط التي للعاھرة لكل المن عمرة الجنس مع عاھرة، قد صار ھذا الصبي عرضة  16صبي في 
الصبي بالتبعیة مربوطان بروابط و فالعاھرة كلذل .لتي لكل الرجال الذین مارست الجنس معھم أیضاً بل ا

ھناك أیضا .ھؤالء الناس أیضاً عرضة للعنات الخاصة ب فكلیھماذا مالیین من األشخاص لأو  نفسیة مع آالف
  .التي سوف نناقشھا في ھذا الفصلو روابط الصداقةروابط نفسیة اقل قوة من ھذا مثل 

ُصد في األصل للروابط النفسیة أن   ً من خالل العالقات بین الوالدین تبنىق وعندما یبلغ ھذا . األطفالو أوال
فیما بعد و نفسیة صحیة مع عدد محدود من األصدقاء المقربین،روابط  بناءالطفل السلیم یستطیع عندھا 

 ً ً من خالل الزواج لبناءیصبح مستعدا یستطیع الزوجان بناء روابط نفسیة بعد ھذا و .رابطة نفسیة أكثر قربا
  .متبادلة مع مسیحیین مؤمنین آخرین

  .لزواجل فسیةالنالروابط   

" مرأتھ، ویكون االثنان جسدا واحدامن أجل ھذا یترك الرجل أباه وأمھ ویلتصق با" 31: 5افسس یقول في 
ً بالحبو الزوج   .الزوجة مربوطان معا

  " فالذي جمعھ هللا ال یفرقھ إنسان. إذا لیسا بعد اثنین بل جسد واحد " 6: 19یقول في متى 

ً وزوجة. الزوجةو الذي فیھ یجمع هللا الزوج الزواج المثالي ھو   وال تكون ھذه ھي  -فإن جمع هللا زوجا
الحزن كناتج من الجراح و الصدمة النفسیةو ر من األلم، یكون ھناك الكثیثم فرق بینھم الطالق -الحالة دائماً 

وقد تم  نفسیة مكونة، فھناك روابط حتى إن كانت حالة الطالق لیست لزوجین جمع بینھما هللاو .الداخلیة
  .اإلحساس بإنعدام القیمة في أغلب األحیانو یكون ھناك جروح من الرفض لذا في كلتا الحالتین. كسرھا

  .الطفل/ بین الوالدین النفسیة  روابطال



أو  بقیة عمرة الطفل، في الغالب یقوم الطفل بقضاءو عندما ال تكون الروابط النفسیة مبنیة بین الوالدین 
عرضة لبناء من خالل ھذا البحث المستمر یصبح الطفل و محاولة وصل الرابطة المفقودة، عمرھا في

  .روابط نفسیة تكون في غالبیتھا شریرة

ً عن الطعامإلى  أتت عائلة یوسف  ً للمجاعة التي في أرضھم، مصر بحثا ھذا اثناء وجود یوسف  نكاو نظرا
بوضع  یخدع إخوتھقام بالترحیب بإخوتھ مع إخفاؤه لھویتھ، وكانت خطتھ ھي أن و ،في مصر القیادةفي 

ً ألبیھ ھذا و یدعھ یقبض علیھ كلصو كأس ثمین من الفضة في صرة بنیامین لیحضر بنیامین لمصر مستحثا
ً ھویتھ  -عندما حدث ھذا، توسل یھوذا لیوسفو .یعقوب على اإلتیان أیضاً  أن  –الذي كان الیزال مُخفیا

ً بوجود رابطة نفسیة بین ابیھ یعقوبو. یسمح لبنیامین بالعودة إن كسر ھذه و بنیامینو بنى یھوذا دفاعھ مقرا
  .الرابطة قد یؤدي لموت یعقوب

 ،عبدك أبي، والغالم لیس معنا، ونفسھ مرتبطة بنفسھ إلى  فاآلن متى جئت"  31 -30: 44یقول في تكوین 
  "الھاویةإلى  یموت، فینزل عبیدك شیبة عبدك أبینا بحزنیكون متى رأى أن الغالم مفقود، أنھ 

تمد ھذا الطفل بالمحبة یجب تكوین رابطة نفسیة صحیة . عندما یولد الطفل، یجب ان یرتبط الرضیع بوالدیھ 
لكن ھناك بعض الحاالت التي و ،تقوم ھذه الرابطة بصنع إستقرار في شخصیة الطفلو واالمان عبر حیاتھ،

یتطلب و مرحلة الزواجإلى  عندما یصل الطفل البالغحیث یرفض احد الوالدین إطالق الرابطة النفسیة 
ً لقد رأیت و .إطالقھ تحكم فیھ كلیة بأم مسممة، مما انتج زواج لم ینضج أبدا ُ ً بالغین م لمليء اإلتحاد الذي رجاال

  .قصده لھ هللا

  .الروابط النفسیة للصداقة 

 وحتى في ھذا فھي أضعف أنواع .النفسیة أن تكون بركة إن كانت بین شخصین تقیین یمكن لروابط الصداقة
ً كأنبوب موصل للعناتو الروابط النفسیة، ً روحیة في طبیعتھا وال تعمل دائما   .ھي لیست دائما

  .داودو یوناثان
داود،  وكان لما فرغ من الكالم مع شاول أن نفس یوناثان تعلقت بنفس" 1:  18صموئیل  1یقول في 

  " وأحبھ یوناثان كنفسھ

المكثر األصحاب " 24: 18یقول في أمثال . وھذا نوع آخر من الروابط النفسیة النقیة المبنیة على المحبة 
الذي یوجد بین األصدقاء  الوالءوھذا نوع خاص من "  یخرب نفسھ، ولكن یوجد محب ألزق من األخ

   .المخلصین

  

  

  



  .المؤمنینالروابط النفسیة بین المسیحیین 

الذي منھ كل الجسد مركبا معا، ومقترنا بمؤازرة كل مفصل، حسب عمل، على " 16: 4یقول في افسس 
  "  قیاس كل جزء ، یحصل نمو الجسد لبنیانھ في المحبة

ھذه الروابط النفسیة تمكن و .في الجسم البشري ةالعالقة بین المؤمنین مشبھھ بالعالقة بین األجزاء المتعدد 
  .تتمیم دعوتھو المسیح من النموجسد 

الذي للروابط روابط الصداقة لیس لھا المستوى السلبي من اإلمكانیات و روابط المسیحیة بین المؤمنینلا
مع أناس لیس لھم اسلوب حیاة تقوي، حیث ولكن، الكتاب المقدس یحذرنا من أن یكون لنا عالقات . األخرى

  .سلبیة للغایةانھم یمكن أن یؤثروا علینا بطریقة 

  .رفقاء الشرالروابط النفسیة مع  

یقول في أمثال و " فإن المعاشرات الردیة تفسد األخالق الجیدة: ال تضلوا " 33: 15كورنثوس  1یقول في 
إلى  لئال تألف طرقھ، وتأخذ شركا ،ال تستصحب غضوبا، ومع رجل ساخط ال تجيء " 25 – 24: 22

  "نفسك

ً للشخص مما یجعلھ الشرالروابط النفسیة مع رفاق  ً في قبضة الشریجعلھا / تصنع شركا ُر تأنحن ن .متعثرا ت
  .بأصدقاؤنا لذا إختیارنا لألصدقاء المناسبین ھو أمر في غایة األھمیة

  .الروابط النفسیة الشیطانیة

جسدا یكون االثنان : أم لستم تعلمون أن من التصق بزانیة ھو جسد واحد؟ ألنھ یقول" 16: 6كورنثوس  1
  "  واحدا

ألن الروابط النفسیة . لحبالصالحة المقدسة المبنیة على االروابط النفسیة الروابط النفسیة الشیطانیة تقلد 
ُبنى على الحب ُبنى على الشھوةو الجیدة تـ   .لكن الروابط النفسیة الشیطانیة تـ

النجاسة تتكون روابط و تكون روابط نفسیة شیطانیة، فعبر الزنى العالقات الجنسیة خارج إطار الزواج: مثال
قة الثو ھذه الرابطة النفسیة الشیطانیة تدمر اإلتحاد المقدس المبني على الحبو ،نفسیة شریرة تخلق في الشھوة

  .المتبادلین

ستعمال الطبیعي أھواء الھوان، ألن إناثھم استبدلن االإلى  لذلك أسلمھم هللا" 27 – 26: 1رومیة  یقول في 
وكذلك الذكور أیضا تاركین استعمال األنثى الطبیعي، اشتعلوا بشھوتھم بعضھم  ،بالذي على خالف الطبیعة 

  " لبعض، فاعلین الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلین في أنفسھم جزاء ضاللھم المحق

ً من الرجالشواذ وتتكون الروابط النفسیة المنحرفة بین أشخاص من نفس الجنس، ألن ال  النساء و جنسیا
  .یتحركون نحو بعضھم البعض مدفوعین بالشھوة على الرغم من أنھم یسمون أنفسھم أحبة



ً، تمتد الروابط النفسیة المنحرفة لتشمل   ، ویظھر أقصى تعبیر لھذا الحیواناتو الروابط التي بین البشروأیضا
النفسیة مع الحیوانات تكون أقل وطأة من لكن ھناك بعض الروابط و الحیوانات مضاجعةاإلنحراف في 

  .الجامح نحو الحیواناتلكنھا تتصف بالمیل العاطفي و مواقعة الحیوانات

  .الروابط النفسیة العائلیة المنحرفة

 ً إن كنا نحیا في عالم كامل فإن الروابط النفسیة العائلیة تكون .عن خطر اإلرتباط بعائلتك تحدث یسوع كثیرا
ان تحیا في مسیرة حیاتك مع یسوع ولكن اسرتك الترید ھذا ،  نھ إن كنت تحاولللبركة،غیر أمصدر نافعة و

  .رفضك  بشكل كاملأو  في ارتدادكسبب ھذا توقد یسلبي كبیر على حیاتك الروحیة فقد یكون لھا تأثیر 

إن كان أحد یأتي إلي وال یبغض " )Amplified Bible الترجمة التفصیلیة(  26: 14لوقا یقول في 
 نحو هللامقارنة بإھتمامھ واتجاھھ  اً غیر مھتم بھم نسبیأو  حتى یبدو وكأنھ غیر مباليأباه وأمھ ]خاصتھ[
. "فال یقدر أن یكون لي تلمیذا  -- حتى نفسھ أیضا ]نعم[ -- وامرأتھ وأوالده وإخوتھ وأخواتھ] وكذلك[

استثناء استمرارھا في الحیاة البالغة بالطفل ھي عالقة صحیة ومفیدة، و دینأحد الوالالرابطة النفسیة بین 
ن تنتھي الرابطة النفسیة مع الوالدین لیحل محلھا أ یجب مستعد للزواج االبنةأو  االبنعندما یكون .للطفل

  .الرابطة النفسیة الخاصة بالزواج

عندما ال تنفصل و .فھو یفصل الرابطة النفسیة لمصلحة زوجھا عندما یقدم األب االبنة لعریسھا في الزواج 
ً و الرابطة النفسیة بین الوالد ً و الطفل في الوقت المناسب، یتحول ما كان صالحا  شر نتیجة التسلطإلى  نافعا

  .التملكو

ابنھا، / أمابنتھ ، /لقربى بین أب في إطار العالقات العائلیة یحدث عنما یكون ھناك سفاح ا اإلنحراف الجنسي 
  .اي روابط عائلیة قریبة مشابھةأو  زوج ابنتھا/كنتھ ، حماة/اختھ، حما/ أخ 

ُفقد   مما  ، ینمو الطفل بصحبة شعور بعدم اإلكتمالحیویة بین الطفل ووالدیھ عند میالدهالرابطة العندما تـ
اجتذاب ھذا الشخص لروابط یتمكن الشیطان بسھولة من و .بال ھوادة طیلة حیاتھدائم یتركة في حالة بحث 

  .منحرفة مع آخرینو نفسیة زائفة

بیدر أطاد الذي في عبر األردن وناحوا ھناك نوحا عظیما وشدیدا جدا، إلى  فأتوا" 10: 50تكوین  یقول في 
  "وصنع البیھ مناحة سبعة أیام

أیام بكاء مناحة فكملت . فبكى بنو إسرائیل موسى في عربات موآب ثالثین یوما"  8: 34وفي تثنیة  
  "موسى

 ،احد األصدقاء المقربین، یجب أن تتحلل الرابطة النفسیة التي تربطك بھأو  عندما یموت أحد أفراد العائلة 
 .یتم فیھ انتھاء ھذه الرابطة النفسیةفترة الحزن التالیة لوفاة أحد األحباء ھدفھا الرئیسي ھو وقت للتكیف و

 وھذا یشجع أرواح الحزن، النواح ، الوحدة.استمراریة الرابطة النفسیةإلى  ولكن فترة النواح الممتدة تشیر
  .األرواح األخرى على الدخول لحیاة الشخصو

  .كسر الروابط النفسیة الشیطانیة 



ُعكس قوتھا عندما یتم التعرف على الروابط النفسیة الشریرة استعدادنا للصراحة سوف یحدد و. یجب أن تـ
  .نقبلھالشفاء الذي سوف 

لذلك اخرجوا من "لذا  17: 6كورنثوس 2 
وال . يقول الربوسطھم واعتزلوا،

  "تمسوا نجسا فأقبلكم

وأكون لكم أبا،  " 18: 6كورنثوس  2وفي 
وأنتم تكونون لي بنین وبنات، يقول 

  " الرب، القادر على كل شيء

على األرض یكون مربوطا وأعطیك مفاتیح ملكوت السماوات، فكل ما تربطھ  " 19: 16و یقول في متى 
  "وكل ما تحلھ على األرض یكون محلوال في السماوات. في السماوات

لدینا القوة من  النفسیة الشیطانیة،مھما كانت كمیة الخطایا التي كنا متصلین بھا من خالل ھذه الروابط 
  .بالروح القدسنمتليء و نفك ھذه الطاقة السلبیة عن نفوسنا لنتحررو نتوبو قضھاخالل دم یسوع لنن

  :إقتراحات للصالة 

كل شخص اقمت عالقة جنسیة معھ، هللا سوف یساعدك لتتذكر و كن مقاد بالروح القدس اثناء الصالة .1
التي كنت و عالقات جنسیة في فترة طفولتك المبكرةأو  الرب إن كانت ھناك أي تحرشاتاسإل و

ً لتذكرھا  .صغیر جدا
لكننا نحتاج أن نجد و لسنا في احتیاج ألن نفعل ھذا بمفردنا،ھذه حرب روحیة شدیدة الجدیھ لذا نحن  .2

 .ھذا یبني رابطة نفسیة صحیةو ،مؤمن مسیحي ناضج نثق فیھ لیقودنا عبر ھذه الصلوات
وصایا هللا قد تم انتھاكھا، حیث أن  إلنالتوبة عن ارتكاب الخطیة في حق هللا ھي أمر ضروري،  .3

ً عن حدود الط  .ھارة التى وضعھا هللا من أجلناالشھوة قد أخذتنا بعیدا

ً، إطلب من هللا أحتى وإن كانت الخطیة قد تم ارتكابھا بجھل، الزا یسامحك على  نلت تتطلب غفرانا
 .كونتھاطة نفسیة منحرفة كل راب

إعترف امام هللا بأن الشیطان لیس لھ أي حق . بأن تسترجع كل ما ربحھ ضدك إبلیسھدم بیت ا .4
كنت قد میزتھا في حیاتك ھي كل رابطة نفسیة شیطانیة  علن إنأ، وحیاتكقانوني فیما بعد على 

 .مكسورة في إسم الرب یسوع المسیح
ً األرواح الشریرة المرتبطة بالروابط النفسیة أن تغادر بإسم الرب یسوع المسیح، ابن هللا .5  \.إعط أمرا

ً على قدر استطاعتك عند كسر الروابط النفسیة: مالحظة مع كل  الروابط النفسیة تتكون. كن محددا
إكسر الرابطة و قم بذكر إسم كل منھم. شخص تمارس معھ عالقات جنسیة خارج إطار الزواج

ھل ھناك أي عالقات غیر طبیعیة مع أي من ھل ھناك أي روابط نفسیة مع الحیوانات؟ . النفسیة
ً  نفسیة افراد العائلة؟ ھل ھناك أي روابط ً  تكونت من خالل منحرفة روحیا أو  اي عالقات شاذة جنسیا

، تواصل نفسي فائق مثل العرافة، قراءة الطالع، التنویم المغناطیسي) وثنیة(أي ممارسات دینیة 



أو  /جھاضالخ؟ ھل اجریتي اي عملیة إ.. تعھدات نجسة، تنجیم للطبیعة، قراءة األفكار، عھود الدم، 
  .بین ھذا الطفلو تي بینكھل ان أب لطفل تم إجھاضھ، یجب كسر الرابطة النفسیة ال

  :صالة لكسر الروابط النفسیة

ً، وھو  تنشأ الروابط النفسیة بین أفراد معینین  لذا عند كسرھا یجب أن تكسر مع ھؤالء األفراد تحدیدا
 إستخدامبعد ادانتنا لشخص ما، لذا إن كنت غیر قادر على تذكر اإلسم یمكنك مشابھ لطلبنا الغفران 

ً، بقدر ما نكون محددین و ،المناسبة التي وقع فیھا الحدثأو  وصف الشخص بقدر ما نتمكن من أیضا
  .اإلدانةأو  التوبة سواء كان عن الرابطة النفسیة

، فعندما یتم فصل القطعتان تبقى الخشب الحبیبي ملتصقتان معاالروابط النفسیة تشبھ قطعتین من  
  .حبیبات من كل منھما ملتصقة باألخرى

  :نفسیة مع لديّ روابط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

یسوع على تصرفاتي التي قد تكون تسببت  أطلب غفرانو وأنقضھا بإسم یسوع،انا أكسر ھذه الروابط النفسیة 
التي قد و ، انا استرد كل حبیبة من نفسياغفر لھؤالء الذین صنعوا روابط نفسیة معيو في صنع ھذه الروابط،

  .أكون تركتھا مع آخرین وأطلق كل حبیبات من أي نفس أخرى الزالت ملتصقة بي

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بإسم  )خطایا(انا أتوب عن خطیة 
  )الخطایا في الفراغأو  كتب الخطیةا(  .یسوع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفسیة مع ةبطانا أكسر الرا
  ).اكتب اسم الشخص في الفراغ( بإسم یسوع  ارد لھم حبیبات نفوسھمو استرد حبیبات نفسي،و

ك سمحت بحدوث ھذا، وأطلب منك استیاء قد یكون بداخلي من نحوك یا هللا ألنأو  أنا اتوب عن كل غضب 
  .يأن تسامحن

  .اسامح نفسيو .لتورطي في ھذه الخطیة استیاء قد یكون بداخلي من نحو نفسيأو  أنا اتوب عن كل غضب



انا اغفر . استیاء قد یكون بداخلي من نحو الطرف اآلخر المشترك مع في الخطیةأو  أنا اتوب عن كل غضب
. فھي اآلن تحت دم یسوع ن تغادر بإسم الرب یسوعمرتبطة بھذه الخطیة أل روح شریرة انا آمر كو .لھم

  .كل المجد لیسوع، آمین. اسبحكو اشكرك. األماكن من نفسي یارب إمألني بروحك القدوس في ھذه
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  الحزن

  خطوة نحو الشفاء

لكن الذي نفعلھ نحن بھذا و .أنواع الخسارةالحزن ھو عملیة ال إرادیة ورد فعل بشري طبیعي ألي نوع من  
نحزن بشكل مستمر في أو  نتظاھر بعدم وجودهو فیمكننا أن نكبتھ. الحزن ھو ما یشكل الفرق في حیاتنا

غیر أنھ، ھناك طریقة . قیودالتجاوبان السابقان سوف یبقیاننا في وأي من . رثاء النفس حالة ظل فينو حیاتنا
 مات یسوع ألجل خسائرنا،. لحیاتنا بأن یعطینا الحریة التي یشتھیھاتسمح  و صحیة للتعامل مع الحزن

  .قبول شفاؤهاآلن نحن نحتاج أن نتعلم كیفیة و استبدل األماكن معناو

ً مع هللا فیما یتعلق بالخسائر التي في حیاتك  ن فترة م قد تكون ھذه الخسائر ندم .تحتاج أن تكون حقیقیا
.. التمردأو  الطالقأو  عن طریق الموتاحد األبناء أو  ارة شریك حیاةخس اشخاص رحلوا،أو  شبابك،

  .خططھم لحیاتھمأو  ھمیحزن الناس لفقدان أحالمھم ورؤیت. تطولوالقائمة 

 نھ خسارةبألمھم على أ الیعترفونوالكثیرون . خسائرھم ھذهوفي معظم األحیان یغضبون على هللا بسبب  
ً في النفس كجرح غائر یؤثري ھذه الحالة تدفن ھذه فو   .على حیاتھم بأكملھا األشیاء عمیقا

  .النواح حزن
 ،طوبى للمساكین بالروح، ألن لھم ملكوت السماوات  ،ففتح فاه وعلمھم قائال  "4 -2: 5یقول في متى  

  " طوبى للحزانى، ألنھم یتعزون

ً عن معرفتك أنك فقیر في الروحلكن من و النواح یأتي من أعماق القلب، لیس بسبب األفعال الخاطئة  ، تائبا
ً على نفسك   .نعمتھ آتیھ لمعونتكو لكنك عندھا ترى محبتھو محاولتك للنجاح بمفردك مستندا

في مدرسة أمریكیة تعامل فیھ مع شباب من احیاء مختلفة لألقلیات في  قصة حقیقیة عن اً مأخوذ رأیت فیلماً  
من ثقافات مختلفة یحضر جمیعھم ھذه  )جیتوال(ھذه األحیاء ، ویتكون سكان الشوارع الداخلیة للمدینة

مدمني مخدرات، بدون أدنى اھتمام و أعضاء في عصاباتسنة  15كان الصبیان البالغون . المدرسة الثانویة
ً شائعاً و العنف .الدراسةأو  بالمدرسة من افراد ھذه المجموعات من  كلو .حتى القتل كان أمرا

ُ م تظھروفي ھذا المشھد ، اآلسیویون كانوا یكرھون بعضھم البعضو الزنوج،الالتینیون  بیضاءشابة  ةدرسـ
  .لكنھا لم تستسلمو ، صارعت لفترة مع الطلبة المتغطرسون اللذین یكرھونھافي قلبھا نیة تغییر األمورو

 الطلبةمن ، فقامت بإعطاء نوتة لكل وقامت ھذه المدرسة بعمل تجربة تظھر قیمة الحزن بطریقة الئقة 
ً منھم كتابة مذكراتھم الیومیة یروا المُدرسة ما  لم یكن مطلوب منھم أنو یمكنھم فیھا كتابھ ما یرضیھم .طالبة

كتبوا فیھا . بإعطاء دفاتر یومیاتھم للمُدرسة طالبین منھا أن تقوم بقراءتھاغیر أن كل الطلبة تطوعوا . كتبوه
عصابات لألحیاء التي یحیوا فیھا، اإلعتداء الذي تعرضوا لھ ، ومعاناتھم عند إجتیاح العن طفولتھم المروعة

  .أشیاء اخرى من ھذا القبیلو من والدیھم



 كانت ھذه القصة الحقیقیة مذھلة،. كان ھؤالء الطلبة ینوحون، ووجدوا أذن متعاطفة معھم فسكبوا قلوبھم 
ً عن معاناة اآلخرین حتى عن  بدأوا یقرأونو درستھمیحترمون مُ و بدأ الطلبة یحبونو  محرقةكتبا

ُحب بعضھا البعضو ، وبدأت الثقافات المختلفة تترابطالھولوكوست الخاصة بالنازي لقد قاموا  ماذا حدث؟. ت
  .أن تشارك بیومیاتك مع الرب عن خسائرك ھو أمر في غایة القوة. نالوا الشفاءو حزانھمبتفریغ ا

  .الذي كنا نستخدمة في ھذه الحلقات 17الشفاء الداخليمن كتاب  طع التالیھ ھي مقتطفات مأخوذةالمقا

الخسارة التي  على تمییزالحزن ھو القدرة . أحد أھم األمور التي نحتاج أن نتعلمھا ھو كیفیة الحزن 
إن كان أي منا تعرض لخسارة أحد أفراد العائلة و. هللا اعطانا القدرة على الحزن. البكاء علیھاو تعرضنا لھا

  .، قد نكون مررنا بتجربة الحزن على ھذه الخسارةطریق الموتعن 

ھذه الناتج عن  نعبر عن الحزنال نختبر خسائر وفقدان في حیاتنا و تبدأ المشاكل في الظھور بداخلنا عندما 
ً من التعبیر عن الحزن، نسمح ألنفسنا بأن نتقسى من الداخل.الخسائر  ، نتصرف بردةكنتیجة لھذاو .وبدال

 األلم والفقدان ال نتعرف على الوجعو .الغضبو باإلستیاء نشعر حیالھاوبل . فعل خاطئة نحو ھذه األمور
  .حیاتنا في ھذه الدوائرو علیھ فنحن ال نسمح للرب بأن یخدم قلوبناو

الشجعان ال یان الصغار لذلك فإن الصبقیل لنا ان الرجل ال یبكي؛ . اخبرنا المجتمع بكذبة صدقنا انھا حقیقیة 
  .لكن ھذه كذبةو .ألمأو  مشاعرأو  یجب أال یظھر الرجل أي وجع. ن یصبحوا رجاالً یبكون إن ھم أرادوا أ

ال ندرك أنھ إن و ،تصبح مشكلة كبیرة بالنسبة لنا عندما ال نسمح ألنفسنا بالتعبیر عن الحزن الذي نشعر بھ 
ُحضر ھذه األمور لنور . الدوائر من حیاتناصادقین مع هللا، سوف یشفینا في ھذه و كنا منفتحین فكلما ن

  .المسیح كلما یتمكن ھو من أن یخدم قلوبنا بشفاؤه

قد ازدحمت في التجاویف الداخلیة ألذھاننا على أمل أن یتم العدید من األمور التي جرحتنا في حیاتنا  
ردود افعالنا نحو األشخاص واألحداث على و ھذه األمور تستمر في التأثیر علیناما ندركھ ھو أن و .نسیانھا

وعندما  .كیف نحزنو كیف نخرج مشاعرنا،و نحتاج أن نتعلم كیف نكون صادقین،. الذین نمر بھا یومیاً 
عندھا یمكن للشفاء و حكمة نحوھم،و بعمل عملیة فینا تعطینا بصیرةذه المشاعر بالظھور ، یبدأ هللا ھنسمح ل

  .أن یأخذ مجراه

ُجرح نتمكن فقط من رؤیة جانبنا نحن فقط من الموقفاحد العوائق في   ، طریق قبولنا للشفاء ھو انھ عندما ن
وھذا یعني اننا غیر قادرین على رؤیة الصورة الكاملة ألننا نرى . وال نتمكن من رؤیة الموقف من جانب هللا

  .جانب واحد فقط منھا

ً بالخروج منھنظل عالقین قد اننا أنھ . ھناك خطر واحد في عملیة الحزن  وإن . فیھ وال نسمح ألنفسنا ابدا
ك فھنا. إدانة الذاتو سنجد انفسنا ممتلئین بالشفقة على الذاتو سنصبح في غایة اإلكتئاب، علقنا في الحزن

ً لل ً شرعیا   .استكمال حیاتناو لكن بالتأكید ھناك وقت للخروج منھو حزنوقتا

في حیاة ھذا مقاصده األصلیة  تحقیقمن  بھ یتمكنرفض عرض من هللا ی قد ھناك شخص ما نوال أظن أ 
  .الشخص



ُسلم بأن ھناك الكثیر،لھذا التعاون الرئیسیة المكونات، ما ھي بعض التعاون مع هللا یمكنناكیف   لكننا في و ؟ ا
ادراك ھدف هللا كن بكل تأكید من مالوحید الذي بدونھ لن نتو األھمو سنغطي ما أظن أنھ األولھذا الفصل 

  .ھو أن نكون حقیقیین مع هللاو حیاتنا،من 

  .وھذا المكون ھو الحق
  .اساسیان للحق وجھانھناك 

ً من السماء یقومانھ عندما  85یقول مزمور   الذي ھو ،یسوع، بكلمات اخرى. حقنا من األرض، ننال برا
  .حقیقتنا الیھ"نرسل"الحق موجود بالفعل ولكن لكي نتمكن من اإلتصال بھ یجب أن 

تقطر  ،كللت السنة بجودك، وآثارك تقطر دسما  ،تبارك غلتھا . بالغیوث تحللھا. مھد أخادیدھا. أرو أتالمھا"
تھتف وأیضا . اكتست المروج غنما، واألودیة تتعطف برا ،مراعي البریة، وتتنطق اآلكام بالبھجة 

  )13 – 10: 85مز "(تغني

  .هللا معو لحق ھي أن تكون حقیقیاً مع نفسكا األول الوجھ

  .تطھیریوحنا أن اإلعتراف بحقیقتنا یقود لل 1في  یوضحو 

إن لنا شركة : إن قلنا ،إن هللا نور ولیس فیھ ظلمة البتة : وھذا ھو الخبر الذي سمعناه منھ ونخبركم بھ" 
ولكن إن سلكنا في النور كما ھو في النور، فلنا شركة  ،معھ وسلكنا في الظلمة، نكذب ولسنا نعمل الحق 

إنھ لیس لنا خطیة، نضل أنفسنا : إن قلنا ،بعضنا مع بعض، ودم یسوع المسیح ابنھ یطھرنا من كل خطیة 
إن  ،إن اعترفنا بخطایانا فھو أمین وعادل، حتى یغفر لنا خطایانا ویطھرنا من كل إثم ،ولیس الحق فینا 

  )10 – 5: 1یوحنا  1"(ئ نجعلھ كاذبا، وكلمتھ لیست فینا إننا لم نخط: قلنا

  .بدون دفع ثمن فادح ھاننجح في دفنأن وال مشاعرنا أو  خبراتناأو  احاسیسنا الحقیقیة،والیمكننا أن ننكر  

، لذا مشاعرناادین وراء قنال أن نكون مُ و على الرغم من انھ ال یجب علینا أن نحیا بمشاعر لیست من هللا 
  .ونعترف بھا كواقع موجود، " نعطیھا"علینا أن یجب 

،لذا نحن نعترف بھم الحق في التحكم في حیاتنا لكننا ننكر علیھاو المشاعر،و یسنحن ال ننكر وجود األحاس
  .ینزعھا منھمو یغفرھاو التي ھي خطیةو ھو یأخذ األجزاء التي فیھم لیست منھو للرب یسوع

  .كن حقیقي مع هللالمقتطفات التالیة مأخوذة من كتاب  

مساعدتك على ايجاد هذه إلى  هدف هذا الكتاب، ويأن تكون في عالقة حية معه هو كان تصميم اهللا األصلي لحياتك
وال إلعطاؤك طبقات األدوار التي نلعبها في الحياة، خاصة األدوار الدينية، إلى  دورًا جديداً  ضافةليس إلو العالقة والسير فيها 

من  ان تختبرمع اهللا، خالقك، و واضحًا صلي أن يشجعك هذا الكتاب أن تصبح شفافًا و أ. دورًا لتلعبه في المسرحية الدينية
  .تصميمه األصلي لحياتك صورةلى إ ستعيدان صياغتك انلتلالرائعة اته ونعم اهللا المذهلة خالل هذه الشفافية محبة



  . هو على حقيقتهو  الحياة منا كليبدأ    

  .من نريد أن نكونعمختلفة  توجهاتثم نقوم بتطوير 

ا تتخذاألحيان نلعبها، وفي معظم أدوار إلى  "هنريد أن نكون ام" يتحول كلو   ً تبنى هذه األدوار ، و هذه القرارات ال شعوري
" أنت" ـهذا ال. الحقيقي" أنت"إلى  ،حقيقتنا األولىإلى  هدف اهللا هو اعادتنا ، ولكنالبصل في حياتنا حلقاتمثل  تدريجيا

ُشبعًا في هو الوحيد الذي يستطيع اهللا العمل معه لجعلك كامال و " أنت"هو من أحبه اهللا و   .حياتكم

  .من نحنحقيقة اكتشاف  نخشىنحن 

 التي طرقالعديد من اللدينا ، و البصل لحلقاتمطابقة  انفسنا حولبنينا على مر السنين طبقات من خداع النفس ألننا  
خادعة ومضللة للنفس هذه األدوار وضعناها ألنفسنا أوالتي رسمها اآلخرون لنا، غير ان خلف األدوار التى بها  نختبيء

وراء طبقات   نجد انفسنا وقد اختبأنا، نعي ما نحن فيهوقبل أن . ذ أنفسناضللنا خلفها لدرجة أننا صرنا غير قادرين على أنقاو 
س، يالقلب أخدع من كل شئ وهو نج: "ارمياه تحت ما قال ينطبق عليناو  نكون منخدعين عن انفسنا بالكامل ،كثيرة بحيث 

  ).9: 17ارميا " (من يعرفه؟

وهو معرفة أنه يمكنك أن تكون على حقيقتك امام اهللا، . ولالحقيقي مقب" انت" الشبع الحقيقي في الحياة هو معرفة أن  
وايضًا معرفة إنه ال يمكنك أن تصير حقيقًا بالكامل في حدث واحد كبير يحدث مرة في العمر بل أنه مسيرة تدريجية في 

يقبلك كما وستكتشف ان اهللا . الحياة حيث يتسبب اهللا في خلع هذه الطبقات عنك واحدة فواحدة حسب احتمالك وقبولك
وستدرك ان اهللا يتعامل برقة اثناء هذه . انت، ومع ذلك فهو يريد ان يقشر الطبقات التي عليك حتى يصل إلنسانك الحقيقي

  .العملية ولكنك ستكتشف ايضًا انه في الكثير من االحيان سوف تكون هذه الرقة مؤلمة

ذا هامرًا ك تعلم ان ألنك. ، خاصة اهللا، أن يكشفها ويفضحهاالتي ال تريد ألحدفي حياتك و  قد يكون هناك غرف مغلقة  
قد أسبب المزيد من . مرة واحدة الجرحألمس هذا  جعلنيأو  ثق بيهيا بنا، "لكن اهللا يقول لك، . يكون مؤلما جداوف س

هل األمر "ح، مثلما يسأل الجرا " ؟العناء هل األمر يستحقف. يشفى، لكن بعد ذلك، سلهذا الجرحبلمسي  في حياتك األلم
  "الداء؟ استئصال معناهكان   إن المشرطلم التعرض أليستحق عناء 

في نهاية المطاف، يحصد ف) 8 -7: 6غالطية (حصاد الزرع و قانون ال يدعى: يوجد قانون يعمل دائما على كوكب األرض  
اذا زرعت خداع وعدم أمانة، . حقالحق سوف تحصد الاذا زرعت  ،يسري هذا القانون على الحق أيضا، و االنسان ما زرعه

  )ب37: 18يوحنا ( .” كل من هو من الحق يسمع صوتي  " سوف تحصد ظلمة، والحق لن ينير حياتك



لم يعد داود يستطع العيش . بعد محاولة اخفاء خطاياه الرهيبة من اهللا 3- 2: 32قدم الملك داود البيان التالي في مزمور  
  .اإلنسانلحق وأن الحق يحرر مع نفسه، لكنه أكتشف أن اهللا يكرم ا

 -2: 32مزمور( .” لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. طوبى لرجل ال يحسب له الرب خطية وال في روحه غش"
  .كله  32أقترح عليك قراءة مزمور ). 3

تبعه والحكمة  أقتن الحق وال:"يقول 23: 23أمثال. ةحقيقصادقًا بال تدفعه إن كنت تريد أن تكون عادة ما يوجد ثمن 
  .ستعد لدفعه وهو االتضاعكون مأن ت تحتاجثمن واحد  .” واألدب والفهم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  .الثاني للحق ھو یسوع الوجھو األول للحق ھو أن تكون حقیقیاً، الوجھ

 حقیقتي
 الدور الذي العبھ

الفجوة بینھما التي یسكن فیھا 
 الشیطان



ُعلن لھؤالء الذین لم یمارسوا. كلمتھ ھي الحق المطلق  ، وھو الصراحة أوالً  الحق األولغیر أن، كلمتھ لن تـ
  .المطلقة مع انفسھم أمام هللا

  "الحق "سمى یسوع نفسھ بـ 

  )6: 14یو "(اآلب إال بيإلى  لیس أحد یأتي. أنا ھو الطریق والحق والحیاة: قال لھ یسوع " 

  .اسم الروح القدس ھو الحق 

ومتى جاء المعزي الذي سأرسلھ أنا إلیكم من اآلب، روح الحق، الذي من عند اآلب ینبثق، فھو یشھد  "
  )26:  15یوحنا "(لي

  .ھو الحق احدھاو للحریة بعض الشروط،  

بعض الشروط المذكورة بأسفل من انجیل  .عندما یتالمس الوجھان المشار الیھم بأعلى، یتمكن هللا من العمل 
ال نتمسك بالحق بأن نحیا حیاتنا و لیسوع، نطیعھ میذالثبات في كالمھ، ان نكون تال: ھي 8یوحنا اصحاح 

  !الحق المتجسد. ،أي أن یكون لنا عالقة معھ، عندھا سنعرف الحقألنفسنا

وتعرفون الحق  ،إنكم إن ثبتم في كالمي فبالحقیقة تكونون تالمیذي : فقال یسوع للیھود الذین آمنوا بھ  " 
إنكم تصیرون أحرارا : إننا ذریة إبراھیم ، ولم نستعبد ألحد قط كیف تقول أنت : أجابوه  ،، والحق یحرركم 

 والعبد ال یبقى في البیت ،إن كل من یعمل الخطیة ھو عبد للخطیة : الحق الحق أقول لكم : أجابھم یسوع  ،
  )36 – 31: 8یوحنا "( فإن حرركم االبن فبالحقیقة تكونون أحرارا ،األبد إلى  األبد ، أما االبن فیبقىإلى 

ً فیما یتعلق بمشاعرك، وأحاسیسك   .یتمكن هللا من أن یحرركألمك حتى و لذا یجب أن تكون حقیقیا

  الحزن بحسب مشیئة هللا 

  .، قد نسقط في حزن لیس بحسب مشیئة هللارتب هللا عملیة الحزن ألجلنا ، غیر أنھ،إن لم نكن حذرین 

ً ما تظھر في الترتیب التالي، و ھناك ستة مستویات للحزن   غیر أنھ من الطبیعي أن نتحرك للخلفالتي غالبا
  :ھذه الخطوات في اثناء تقدمنا في ھذه العملیة لألمام فيو

  .نحن ببساطة ال نرید أن نقبل المصیبة .اإلنكار. 1

یستبدل ما نحزن ألجلھ، فنحن سنفعل أي شيء یریده أو  یصلحأو  یرد إن كان هللا سوف. التفاوض مع هللا .2
  .مقابل ھذا

  .ھذا ھو مبررنا للشعور بالغضبو .لظلمنشعر بأننا نتعرض و نحن ال نستحق ما یحدث لنا. الغضب. 3

ً حیالھو ما حدث قد حدث، ننحن نقبل إ. القبول. 4   .نقر بأن ال نستطیع أن نفعل شیئا



نسمح و نشارك ھذه المشاعر مع آخرینو ،نصبح صادقین فیما یتعلق بمشاعرنا. الحزن على الخسارة. 5
ُشفى   .ألنفسنا أن نـ

  . نواصل الحیاةو حیاتناستجمع شتات نحن نقرر أن ن. الحل. 6

  مستوى آخر من الحق

ً أن ن  قد نكون  ھناك ثالثة مباديء .فعالنا الخاطئة نحو ما حدث لناكون صادقین فیما یتعلق بردود انرید ایضا
  .اعطتھ الحیاة لنافیما أو  في ردة افعالنا لما فعلھ الناس في حقنا انتھكناھم

  "تدینوا لكي ال تدانوا ال" یقول نا الكتاب المقدس  :الدینونة. 1

  .فإن لم نفعل لن تسر الحیاة على ما یرام معنا: أمكو اكرم أباك. 2

  .عندما نزرع بذرة یجب أن نتوقع الحصاد: الحصادو الزرع. 3

  

  !األخبار السارة

  .یسوع حمل احزاننا

  )4:  53اش ( " ونحن حسبناه مصابا مضروبا من هللا ومذلوال. لكن أحزاننا حملھا، وأوجاعنا تحملھا "

ُطلق الحقیقة الخاصة بحزننا، عندھا یمكننا أن نحصد حقیقة شفاؤه آخذ یسوع ! فھو قد أخذ مكاننا. عندما نـ
ً . األحزان الخاصة بكل من عاش على األرض یوم أن مات على الصلیبو اآلالم   !أخذھا عنك لتصیر حرا

ناس احرار ، مشفیین من الداخ  ُ ُرتكبة في حقنا أحرار من الخطیةو لإرسالیة یسوع ھي أن یجعلنا أ بسبب  الم
  .الخسارة

ً المبادلة التي أتى یسوع لیعطیھا لنا، ثم الحظ الوعود المقدمة لھؤالء الذین یقبلون عطیتھ    .الحظ أوال

   11-  1: 61اش 

روح السید الرب علي ، ألن الرب مسحني ألبشر المساكین، أرسلني ألعصب منكسري القلب، ألنادي  1
 للمسبیین بالعتق، وللمأسورین باإلطالق 

  ألعزي كل النائحین . ألنادي بسنة مقبولة للرب، وبیوم انتقام إللھنا 2

ا عن النوح، ورداء تسبیح ألجعل لنائحي صھیون ، ألعطیھم جماال عوضا عن الرماد، ودھن فرح عوض 3
  عوضا عن الروح الیائسة، فیدعون أشجار البر، غرس الرب للتمجید 



  یقیمون الموحشات األول، ویجددون المدن الخربة، موحشات دور فدور . ویبنون الخرب القدیمة 4

  ویقف األجانب ویرعون غنمكم، ویكون بنو الغریب حراثیكم وكرامیكم  5

  تأكلون ثروة األمم، وعلى مجدھم تتأمرون . الرب، تسمون خدام إلھنا أما أنتم فتدعون كھنة 6

. لذلك یرثون في أرضھم ضعفین. عوضا عن خزیكم ضعفان ، وعوضا عن الخجل یبتھجون بنصیبھم 7
  بھجة أبدیة تكون لھم 

  وأجعل أجرتھم أمینة، وأقطع لھم عھدا أبدیا . ألني أنا الرب محب العدل، مبغض المختلس بالظلم 8

  كل الذین یرونھم یعرفونھم أنھم نسل باركھ الرب . ویعرف بین األمم نسلھم، وذریتھم في وسط الشعوب 9

اء البر ، مثل عریس كساني رد. تبتھج نفسي بإلھي، ألنھ قد ألبسني ثیاب الخالص. فرحا أفرح بالرب 10
  یتزین بعمامة، ومثل عروس تتزین بحلیھا 

ألنھ كما أن األرض تخرج نباتھا، وكما أن الجنة تنبت مزروعاتھا، ھكذا السید الرب ینبت برا وتسبیحا  11
  أمام كل األمم 

  61من الجدیر باإلھتمام أن نالحظ التطور الذي في ھذا النص اشعیاء  

المساجین و الذین لدیھم خسائر في حیاتھم، المساكین، المنكسري القلب، المأسورین،أتى یسوع لیساعد . 1
  .المربوطین بقیود داخلیة

2 . ً   .جیشھو ینتقم من الذین ارتكبوا ھذه الخطایا ضد ھؤالء الضحایا، الذین ھم الشیطانو ثم یطلقھم احرارا

ھنا تعني أن یتحنن لدرجة أن یتسبب ھذا الحنان في توبة  یُواسيكلمة و .الناسھوالء  یواسيثم بعد ذلك . 3
  .ھذا یقودھم لحیاة جدیدةو فھمھ لھمو ھذا یعني أن ھؤالء الذین كانوا مقیدین یروا محبة هللاو .متلقیھ

ِّ م، یُ رسِ ن، یَ یُعیِّ : كلمة یعزي تعنيو .تمثل صھیون ملكوت هللاو .ثم یعزي نائحي صھیون. 4 لو معل ِّ هللا . یحو
ً فاشلین. ، لملكوت هللایرید أن یعزینا بعد وصولنا لصھیون   .حزانىو ھذا ھو منھجھ في إرسال من كانوا قبال

  .بناو أنظر للوعود، لما سیفعلھ هللا لنا 11-  4: 61یات انظر لآل. 5

  .إختبار

حیاتي قبل أن  على ضیاع كل ھذا الوقت من" أنوح"،كنت 1979ة في عام بعد أن خلصني الرب بشھور قلیل 
ُ و .أجد یسوع ُصتتمنیت أن أبدأ من جدیدو خبر الرب عما كنت اشعر بھ،كنت ا ل َ ً بأني خ لكنني و ، كنت سعیدا

  .وقت الضائعحزین على ال

ً لكلمة هللا  كنت استلم و .تشبعني أكثروعظاتھم  شعرت بأنكنت اتابع الوعاظ الخمسینیین حیث و كنت جائعا
یعظ في اجتماع  كان القس جاك ھایفورد. كالیفورنیاإلى  كل اسبوع من كنیسة في الطریق تشریط كاسی



ُوجھةوفجأة بدأ  األحد، ھلت  .بشكل شخصيإلى  یتكلم برسالة نبویة كانت م ُ إذ كانت ھذه الرسالة على وذ
  .بصورة مباشرةإلى  كان هللا یتكلملقد . شریط كاسیت وكنت استمع الیھا في مكان عملي

خطة حیاتك مكتوبة علیھا، ولكن ھذه المخطوطة و ملفوفةحیاتك تشبة ال"ل القس ھایفورد في عبارة نبویة، قا 
ً و رماد تبعثر على األرض،إلى  مخطوطة حیاتكتحولت اطراف و احترقت اطرافھا، ال یمكنك أن تلصقھ معا

إعادتھ مرة ثانیة للملفوفة حتى و إقامة الرمادمرة اخرى لتقرأ الغرض من حیاتك، غیر اننى انا قادر على 
وأعوض لكم عن السنین التي أكلھا الجراد، ".....یكتمل الھدف من حیاتك مرة ثانیة، بل في الحقیقة، أنا، الرب

فتأكلون أكال وتشبعون وتسبحون اسم الرب  ،الغوغاء والطیار والقمص، جیشي العظیم الذي أرسلتھ علیكم 
وتعلمون أني أنا في وسط إسرائیل، وأني أنا الرب  ،األبد إلى  خزى شعبيإلھكم الذي صنع معكم عجبا، وال ی

كأنھ لم یكن ھناك و سأجعلك تحیاو )27 – 25: 2یوئیل ( "األبدإلى  وال یخزى شعبي. إلھكم ولیس غیري
  .” وقت ضائع في حیاتك

ً  29اآلن عند كتابتي لھذا الكتاب بعد ھذا الحدث بو  صدق أن ھذا ھو ما حدث، ، استطیع أن اقول بكل عاما
ً عن الرماد،! بفیض غامر فاق كل توقعاتي ً عوضا ً عن النواحو لقد أعطاني جماال   .زیت فرح عوضا

  .معجزة القیامة في حیاتك الحاضرةأو  "حیاة بعد الموت" ن لم تحزن على خسائرك لن یكون لك إ

عدنا بھ 61الحظ في النص الكتابي في أشعیاء  ُ بادلة، كل ھذه إن كل ما و ُ أو  اإلحسانات تنتقل الینا في صورة م
ً عن النوح : مقایضة ً عن الرماد، زیت الفرح عوضا أو  ھذه المبادلة ھي مبدأ الصلیب،. الخ... جمال عوضا

  .كل ما لھ ھو یصیر لناو كل ماھو لنا یصیر لھ .بكلمات اخرى، عھد الدم مع هللا

  .وھذا ھو ما صار لھ 

لكن  ؛محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنھ وجوھنا، محتقر فلم نعتد بھ " 
  )4،  3: 53اشعیاء "(ونحن حسبناه مصابا مضروبا من هللا ومذلوال . أحزاننا حملھا، وأوجاعنا تحملھا

  .وھذه ھي نتیجة ما صار لھ 

یبرر  ]ینقلھا لآلخرینو التي یملكھ[ بمعرفتھ ]اومةبال مس[نفسھ یرى ویشبع، وعبدي البار ]ثمر[ من تعب
:  53اشعیاء ( ]مع عواقبھا، یقول الرب[كثیرین، وآثامھم ھو یحملھا)مستقیمة مع هللامستقیمین في وقفة (

  )الترجمة التفصیلیة – 11

من و تعطي یسوع الخسائر التي في حیاتك، سوف یعطي لیسوع اإلمكانیة أن یسكب لكو ن تسكب احزانك،أ 
  ".قیامتكو موتك" إال من خالل خسائرك، التي ال یمكن انتاجھا و القیامة الفوق طبیعیة" جواھر"خاللك 

  :اقتباس عن ایفیلین اكین 

احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطیة، " أن نستمر في عملیة شفاء النفس، یبدو لي أنھ یجب علینا أوالً قبل أن  
بما فیھ الجزء الذي (، والذي یتطلب الموت عن الذات 11:  6رومیة " ولكن أحیاء  بالمسیح یسوع ربنا 

أننا بالفعل  یشرح واتشمان ني). ھ الجزء المحتاج لشفاء داخلي فیناا یحمل الوجع على وجھ الخصوص ألنفین
ان نصل لمكان حیث ال نتنازل ھذا یعني و .لكننا یجب أن نحسب أنفسنا ھكذاو اننا متنا في المسیح،" نعلم"



ً و ارادتناو نحیا حیاتنا كما نبتغيحقنا أن (بل عن ذواتنا  فقط عن حقوقنا إلى  یذھب أعمقو بل) مشاعرنا أیضا
! ما عرفناه عن أنفسناو ھذه اللحظة حتى كیانناكل ما حدث لنا والذي صار و في جروحنا "حقوقنا"ن نھجر أ

یعني  فھذا.حد بعیدإلى  وصارت ھذه الجروح ھي ھویتنا -قد صرنا مثل جروحنا في معظم األحوال نااظن أن
ھذا أنا أومن أن و الخ... اإلنتقامفي شفقة على الذات، غضب، إستیاء،  نتنازل عن حقنا أن نتحرك برد فعلأن 

واال یكون لھ ذكر فھي االرادة أن أن نقول أن كل ما قد إختبرتھ یمكن أن ینتھي . ھو الموت الحقیقي عن الذات
ُخذت. ا معھمثلما دفنت خطایانلیدفن مع المسیح  –ثانیة كأنھ لم یحدث قط   عنا، نحن نفرح بأن خطایانا قد أ

ولكن ھذا یتطلب الذي یأتي الینا بحیاة في الروح و أن الشيء التالي لھذاھو الموت عن الذاتلكننا ال ندرك و
 ً ً أن نموت عن حقوقنا في جروحنا أیضا   .أیضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  10الفصل 

  الغفران

  بلسان الشفاء الداخلي

غیر أن موضوع الغفران . اإلكتمال في فصول سابقةو قد ناقشنا العدید من األمور المتعلقة بالشفاء الداخلي 
  .ھذا ھو الموضوع األكثر أھمیةو .في الشفاء الداخلي مفتاحيھو عنصر 

  !الشیطانالغفران كان نفخة الموت التي أبادت  

  !عدم الغفران یعطي رخصة للشیطان للعمل في حیاتك

یقول في . الشیطان بسبب عدم الغفران یطمع فینامن أن 11 – 10: 2كورنثوس  2یحذرنا بولس الرسول في 
إن كنت قد سامحت  -ألني أنا ما سامحت بھ . والذي تسامحونھ بشيء فأنا أیضا"11- 10:  2كورنثوس  2

  " لئال یطمع فینا الشیطان، ألننا ال نجھل أفكاره ،فمن أجلكم بحضرة المسیح  -بشيء 

ً، عن طریق  ھي، 4كما تكلم ھو في لوقا و ،61یسوع كما نص علیھا اشعیاء  مھمة  أن یطلقنا أحرارا
  .التي تستعبدنا من األمورالغفران، 

روح الرب علي، ألنھ  ،ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فیھ . فدفع إلیھ سفر إشعیاء النبي" 
مسحني ألبشر المساكین، أرسلني ألشفي المنكسري القلوب، ألنادي للمأسورین باإلطالق وللعمي بالبصر، 

. الخادم، وجلسإلى  ثم طوى السفر وسلمھ ،وأكرز بسنة الرب المقبولة  ،وأرسل المنسحقین في الحریة 
إنھ الیوم قد تم ھذا المكتوب في : فابتدأ یقول لھم ،وجمیع الذین في المجمع كانت عیونھم شاخصة إلیھ 

  )21-  17: 4لوقا "( مسامعكم

صفت في الویین أصحاح إلى  سنة الرب المقبولة تشیر   .كانت ھذه سبت السبوتو .25سنة الیوبیل كما وُ
 50غیر أنھ كل . التي في خاللھا یسمح الشعب ألرضھ بأن تستریحو سنة السبت كانت كل سبعة سنواتو

القروض یتم الصفح و طلق كل العبید احرار وكل األراضي المرھونةذه السنة یُ وفي ھ. كانت سنة الیوبیل
 .لن عن التتمیم النھائي لھذا الوعد فیھیسوع یعُ كان و "عام الغفران الشامل" كان ھذا ھو ، بإختصار. اھعن
، والذي كان الیوم الوحید من كل عام الذي یدخل فیھ رئیس الكھنة لقدس الیوبیل ھذه بیوم الكفارة تبدأ سنةو

  .غفران الخطایاو األقداس بالدم للتكفیر

  .الغفران ھو عملیة جراحیة یتم فیھا إزالة خطایانا 

  .الشفاءوھي خطوة كبیرة نحو 

ً الجراحة الجسدیة   .یعني اإلنفصال الذيو جذرھا ھو الموت. ، كلمة تغفر تعني أن تزیلوھي تشبھ كثیرا

  ".بلسان خارجي" یحاول البشر عالج جروحھم الداخلیة بـ  



، لذا فنحن  أننا حتى ال ندرك أن مشاكلنا الخارجیة ھي في الغالب نتاج لجروحنا الداخلیةالمشكلة ھي و 
ً ، بل على العكس ألاألنشطة،و التي ال ینجح اي منھاو نحاول كل أنواع األدویة الغفران، . نھا تزید الحال سوءا

  .كما كتبنا عنھ في الفصل األول من ھذا الكتاب، ھو بلسان الشفاء الداخلي

ً بالشفاء واإلنتعاش لھذه   أیھا "2یوحنا  3 یقول في.تشغلناالتي " األمور الخارجیة" ویأتي الشفاء الداخلي دائما
  "الحبیب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحیحا، كما أن نفسك ناجحة 

قات كل اساسي العالبشو الخزي، الرفض، نقص الحبالشعور بالعار وسببھا ھو  معظم الجروح الداخلیة 
لدرجة انھ لو كانت عالقاتنا األولیة أقل  خلقنا هللا لندخل في عالقات .مع ممثلي دور األبوة المكسورة، خاصة

ً،من   .بداخلناعمق الجروح التي  سوف یكون النقصانبنفس عمق ھذا والكمال، وھو األمر الذي یشملنا جمیعا
  .یسوعإلى  الغفران ھو العملیة التي خلقھا هللا لنقل ھذه الجروحو

  ماھو الغفران بالضبط؟

أن تغفر معناه أن تحرر .اساءوا فھم الغفران،لذا ظلوا مقیدین ، حتى المسیحیین المؤمنینالكثیرون من الناس
نتنازل عن حقنا في أن و ال نطلق اآلخرین من ادانتنا لھمفعندما . تتنازل عن حقك في اإلنتقاممن اإلدانة، وأن 

ً بأن یتنازل عن ) بأسفل( 18وضع الرجل الذي في روایة متى في مننتقم، نضع انفسنا  والذي لم یكن راضیا
  .دین العبد رفیقھ

نحن . د دینونة مرعبةفقط حیاة تعیسة ، بل أنك سوف تحصتطبقھ، فإنك لن تحیا و على غفران هللاإن لم تتفق  
ٍ لإلدانةالتمسك بعد الغفران . لحكم ظالم نضعھ على اآلخریننحصد عواقب مروعة  ان تنال الغفران . مساو

  .الدینونةو ھو األمر المعاكس للوقوع تحت الحكم

ً على اإلرادة. الغفران ال عالقة لھ بالمشاعر  ًكلیا أننا نرید أن " نشعر"إن انتظرنا حتى . لكنھ یعتمد إعتمادا
 ً تسبب فیھا اآلخرین  تيیكون فیھا الجروح ال ھذا ینطبق بشكل خاص في المواقف التيو .نغفر، لن نغفر أبدا

  .وھو سیغیر مشاعرنا في الوقت المناسب. نخضع مشاعرنا و قرار الغفران یُتخذ بإرادتنا،.جروح غائرة

  .یجري الغفران في اتجاھین 

  .، والخطایا التي تم ارتكابھا في حقناللخطایا التي ارتكبناھا 

لكن لكي تتمكن من الغفران یجب علیك أن تعترف و .لخطیة شخص ماأو  وھو لیس اعطاء العذر لشخص ما 
في موقف مؤذي لیتم اإلعتداء  ن تعود لتضع نفسكأوال یتطلب الغفران . فظیع قد تم إرتكابھأن ھناك خطأ 

  .آخرینالتالعب بك بواسطة أو  تحكم فیكالأو  علیك

األحیان ال نفھم معنى الغفران  ، لكن في معظمندما یخطئونغفر لھم عیفھم معظم الناس أنھم في إحتیاج أن یُ   
ُظھر أن یسوع وقف بینك .لآلخرین   . ارتكب الخطیة ضدكبین الشخص الذي و الصورة التالیة تـ

  .أن تغفر یعني أن تنفصل 



أن تغفر یتطلب أن تقطع . أن تموت ھي أن تنفصل. عن الموتوھي نفس الكلمة المستخدمة في العھد الجدید   
  .على اآلخرتضعھا و الخطیة عن شخص

ف الغفران   ُ  –زیل یعني أن ت –aphiemiافیمي ) یونانيبال: (بأنھ یُعرَّ عن العقاب  أن تعفوزیل، بعد، أن تأن تـ
  .عقوبةطيء من الالمخ أن تعتقللتصرف الخاطيء ، الواجب 

ُرتكبت لیست في حقك بل في حق یسوعو ن تحسب لھم خطایاھم ضدكأن تغفر لشخص ما یعني أ   كأنھا أ
  !ھناك فقطو أن تستقر ھناكعقوبتھا و للخطیةان توافق بالسماح و

   .ھو عمل یسوع المكتملالغفران  

عندما نتفق على . الفعل على یسوعضعت بن كل الخطایا قد وُ ھو أو نؤمن بالحق،كل ما علینا فعلھ ھو أن   
لكنھ و .مكنا أن نفعلھلیس ھناك الكثیر مما یُ . وقد تحررنا إذن دورنا في الصفقة قد اكتمل،ن العمل قد اكتمل، أ

وفي الغد نظر یوحنا " 29:  1یقول في یوحنا . فعل یتوافق مع ما نؤمن بھفي إتخاذ  یتطلب المزید من اإلیمان
  "!حمل هللا الذي یرفع خطیة العالم ھوذا: یسوع مقبال إلیھ، فقال

  .18تحذیر في متى و أعطانا یسوع رسالة واضحة 
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  .لكن العبد یرفض الغفرانو السید یغفر في ھذا المثل 

ُفر لھصدق العبد لم یُ من الواضح أن   لرجل ا. اإلنسان الذي بال دیون ال إحتیاج لھ لجمع األموال .أنھ قد غـ
ُحرر ال یحتاج أن  ُعفي من دین عظیم .یشتري حریتھ بالرشوةالمـ أن یرقص كان لیكون من الطبیعي إلنسان ا

الذین لدیھم دیون مستعد لمساعدة اآلخرین و أخبار حریتھ لعائلتھ، قلفي شدة الحماس لنطیلة طریقھ لبیتھ، 
ُغفر انكر على نفسھ أو  ،شك في نجاتھأو  إرتاب في رحمة السید،أما ھذا العبد إما إنھ . مشابھھ امكانیة أن یـ

   !كنتیجة لھذا یعانينكون نحن من  عندما نرفض أن نغفر. آلخرینللغفران أن نغفر لیمكننا فقط عند قبولنا . لھ

  .نحن ندفع دائماً عقوبة الخطیة التي لم نغفرھا لآلخرین 

ُفر لھ، المذكور في آیة  العبد الشریر أن الحظ لكنھ كان علیھ و ، 25لم یكن علیھ دفع دینھ األساسي الذي غـ
  .34دفع دین الرجل الذي لم یغفر لھ، كما في آیة 

الحظ .ھذا قانون روحي. أو في األبدیة/ھنا و هسوف تختبرو انت تنال ما لم تغفره، ذكریات، أفكار ،أفعال، 
م للمعذبین، التي تعني السجانین َّ ً عدم الغفران ینتج عنھ . ان العقوبة ھي أن یُسل ع. عذابدائما ُ ذبین الذین الم

لم لھم َ ُس عندما نسلك بعدم . ، الخوالعار ھم الغضب، الخوف، الذنب، اإلستیاء، الكراھیة، المرارة، الخزي ن
  .أبناء العبد في ھذا المثلو عائالتنا بھذا مثلما تأثرت زوجةو یتأثر أحباؤنا غفران

  ما الذي یعطیك الحق أن ترفض تقدیم الغفران؟

فما أحیاه اآلن في الجسد، فإنما أحیاه في اإلیمان، . أنا، بل المسیح یحیا في مع المسیح صلبت، فأحیا ال"
  )20: 2غالطیة ( "ألجلي إیمان ابن هللا، الذي أحبني وأسلم نفسھ

إذن لتمنعھ من ھو اآلن یحیا فیك؛ من أنت و ،إن كنت، كما یؤكد النص الكتابي، قد صلبت بالفعل مع المسیح 
  .وھذه مسألة شدیدة الجدیة. فإن لم تغفر فأنت تنكره! غفران، فالغفران ھو طبیعتھجوھره  تقدیم الغفران؟

إن اعترفنا " 9: 1یوحنا  1إن وجدنا أنفسنا في ھذا الموقف بقلب شریر، نستطیع ؟أن نتخلص منھ مع   
 )یسوع یأخذھم عنا ویضعھم على(بخطایانا فھو أمین وعادل، حتى یغفر لنا خطایانا) اتفقنا مع حكم هللا(

  "  ویطھرنا من كل إثم

معظم . تجنب العواقب الوخیمة لعدم الغفرانأعطانا هللا عطیة ھي بعض العالمات التحذیریة لتساعدنا على   
ً .لكنھم كذلكو الغضب على أنھم عالمات تحذیریةو الناس ال ینظرون للكراھیة ، إن وجدت نفسك و أیضا



ُكبت في حقك على أن غفرانك  جرح من الماضي، قد یكون ھذا مؤشر جیدأو  تتحدث بإستمرار عن إساءة إرت
  .لم یكتمل بعد في ھذا األمر

. حیاتك، أسرع بطلب معونة هللا في أمور متعلقة بدائرة الغفران منقت ي وإن شعرت بھذه التحذیرات في أ 
تضح من یو .حتى جسديو روحي، نفسي، بعض العالمات التحذیریة المتطورة قد تأتي في صورة تعذیب

  .إن احد نتائج عدم الغفران ھي التعذیب 18القصة التي في متى 

  .إختبار 

ً في إتخاذ قرار الغفران منذ أن قابلت الرب فكانت ھناك  .غیر أنھ لم یكن دائما بھذه السھولة. كنت سریعا
ً ، وأغفر ب في حقيكِ على خطأ ما قد أرتُ " أنوح"أوقات احتجت فیھا ألن  لیس لدى . إلرادتيبتغصب خضوعا

قالة عنيیمیل طبیعي لتجاھل األكاذ ُ كان ھناك أوقات و .لذلك كانت ھذه أكبر تجاربي في الغفران ،ب الم
أستطیع أن اذكر . بالنصرة" الشعور" مررت فیھا بعملیة غفران دامت لسنوات قبل أن اتمكن في الواقع من 

في احدى المرات . ام الرب ألغفر ألناس معینیناوقات توجعت فیھا بشدة أمأوقات نصرة كاملة جاءت بعد 
ً الغفران لشخص ما، قمت بالغفران كقرار إراديكنت اتوجع  نطقت بھ بصوت و في مشاعري لشھور محاوال

ٍ عشرات المرات ً في أحد األیام، توقفت في وعندما . لكن مشاعري كانت تتصارع معيو ،عال كنت مسافرا
أدركت فجأة اني اقف على بعد أمیال قلیلة من مكان .لتناول وجبة خفیفةاحد المطاعم بجوار الطریق السریع 

لق كیاني الداخلي في الحریة أخیرا في ھذا  وح القدس یعملرشعرت بالو .سكنى ھذا الشخص ُ في داخلي،و أ
ً خطاب إعتذار مكتوبو .الصباح   .بعدھا أتاني ھذا الشخص حامال

  .إغفر لنفسك 

  .ریتشارد ورمبراند –المرتفعات إلى  الصعودكتاب اإلقتباسات مأخوذة من 

  )13: 3في " (ما ھو قدامإلى  إذ أنا أنسى ما ھو وراء وأمتد" 

  شیما اسرائیل،أدوناي، الوھیم، أدوناي،احد 

Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, ehad.  

ھي ) الكلمات المذكورة اعاله ھي األصل العبري(كانت ھذه " اسمع یا إسرائیل، الرب إلھك رب واحد" 
غرف الغاز التي حجزھم فیھا ایخمان إلى  الصالة التي كانت على شفتي العدید من الیھود الذین ذھبوا

  .وھویراقبھم مبتسماً 

ً تم القبض علیھ بواسطة الموساد  وفي سجنھ . اإلسرائیلي في بوینس آیرس بعد أكثر من عشرون عاما
المؤقت،أذھل الحراس بتكرار نفس الصالة، وكان سبب ازدیاد الذھول ھو اعالنھ من قبل انھ لیس مؤمناً 

  .على اإلطالق

ً عالم القتلة والمجرمین الكبار، یحدث إندماج نفسي سري مذھل في نفوسھم م  ع لقد عرفت جیدا
ً بالیھودیة عن أي یھودي عادي محترفي . ضحایاھم، فالذین قاموا بالقتل الجماعي للیھود صاروا أكثر ھوسا



إجراء عملیات اإلجھاض سوف یصبحون مطاردین بعالم من األطفال الذین یشیرون الیھم بإصبع اإلتھام 
ما، عندما وجھ الیھ المراسلون الرجل الذي اسقط القنبلة النوویة على ھیروشی" لماذا قتلتني؟" متسائلین 

  "بماذا شعروا ھم حیال ھذا األمر؟:" أجابھم" بم تشعر حیال ھذا األمر؟"الصحفیون السؤال 

صار یسوع الضحیة المثالیة، الحمل البريء تمت خیانتھ، . في ھذه الحیاة  ھناك العدید من الضحایا 
ٌلمھ، قتلھ من اجل اخطاؤنا ً . إھانتھ،ظـ   " .أبتاه أغفر لھم ألنھم ال یعلمون ماذا یفعلونیا " ومات قائال

. أنا، الضحیة، قد غفرت لكم، كل ضحایاكم موجودین في عالم یسود علیھ الغفران: "ثم یخاطبنا بنفسھ قائال 
وعندھا سوف . أغفر لنفسك. اقبل الغفران. انت الوحید الذي لم یغفر لنفسھ، لذا فأنت مطارد بما ارتكبتھ

  .لنفسي الغیر صحي مع الذین ظلمتھم، وسیكون لدیك شخصیة جدیدةیتوقف اإلندماج ا

الغفران ھو موت الخطیة، . قم بتعریفر الغفران على انھ موت، وقارنھ بموت طفل مولود في بیئة جدیدة 
ً عنك وتوضع على یسوعإلى  تذھب الخطیة   .عالم آخر بعیدا

  !تذكر من أنت 

، ھیكل    .أنت اناء ممتلئ با

  .صالة

ملت   یا یسوع، أنا أقر بكلماتي وبقرار إرادي ، أن الخطیة المرتكبة في حقي بواسطة اآلخرین قد حُ
ر من تأثیر ھذه الخطیة علىّ . بواسطتك، أنت الذي حملتھا ولیس أنا ً   .لذا أنا ح

ً أقر بإرادتي وكلماتي بخطیتي وأعترف بھا لك یارب، ألن كلمتك تقول أنھ عندما أعترف   وأنا أیضا
  )9: 1یوحنا  1(بخطیتي فأنت أمین وعادل حتى تغفر لي خطایاي وتطھرني من كل إثم 

  .ن العبارات التالیة من كتاب الشفاء الداخليیقتبس دانكل 

  :الغفران ھو لیس 

  صنع في حقنا  تجاھل الخطأ الذي. 1

لكن ھذا ال یحدث في . فنحن نمیل لإلعتقاد بأنھ إن تجاھلنا الخطأ الذي تم ارتكابھ في حقنا، سوف یختفي
  .اإلنكارأو  ألن تجاھل الشيء لیس ھو غفرانھ ولكنھ صورة من صور الكبت.أرض الواقع

رح بسبب ما قالھ  ً ولكن الحقیقة . تجاھل ھذه األمورفعلھ اآلخرین في فترة نمونا ولكننا حاولنا أو  بعضنا ج
فإن كنت الزلت .تجاھل اإلساءات ال یعني غفرانھاأو  كبت. ھي، أن ھذه األمور لھا تأثیر كبیر على حیاتنا

ً فھذه عالمة على انھ قد یكون ھناك عدم غفران ال یزال بداخلك   .تشعر باأللم داخلیا

  .التغطیة على الظلم الذي حدث لناأو  اعطاء العذر. 2 



التخفیف من حدة اإلساءة، فنحن نحاول في الواقع أن نقول ألنفسنا ان أو  عندما نحاول اعطاء األعذار  
البحث عن تفسیر منطقي لما حدث، ولكن ھذا لیس أو  وھذا یدعى تبریر. األمر في الحقیقة لیس بھذا السوء

  .غفراناً 

  .ذه اإلساءة في حقناالتحلیل النفسي لطبیعة اإلنسان لتفسیر لماذا قام بفعل ھ. 3

ٌ على . من المھم فھم حقیقة ما حدث، ولكن الفھم والغفران ھما أمران مختلفان  عندما كان یسوع معلقا
فعندما نتحرر من ادمان المخدرات قد نتمكن من تحلیل " اغفر لھم ألنھم ال یعلمون ماذا یفعلون" الصلیب قال

  .افعالنا، ولكننا في الواقع ال یمكننا شرحھا

ولكن المعرفة . معرفة ما الذي دفع شخص ما للتصرف بطریقة معینة سوف یساعدنا على الغفران لھ 
فیمكننا أن نعرف عن الشخص ویمكننا حتى معرفة لما تصرف بھذه الطریقة ولكننا لم . مختلفة عن الغفران

  .فھم سلوك الشخص ال یعني اننا غفرنا لھ. نغفر لھ بعد

ألني لست أعرف ما أنا : " وال یمكن شرحھا لدرجة أن الرسول بولس قال الخطیة ھي غباوة اخالقیة، 
وھذا یعني اننا ال یجب أن . لذا یجب علینا أن نعلم أننا ال نبني غفراننا على الفھم) 15: 7رومیة " (أفعلھ

  .نفھم لكي نغفر

ھم لماذا قام والدیھم یقضي بعض الناس في مجموعات المساندة والعالج النفسي، محاولین تحلیل طفولتھم وف 
ً عما بدأوا. بإساءة التعامل معھم فالغفران . عادة ما یصابوا باإلحباط عندما یكتشفون انھم لیسوا أفضل حاال

  .ھو المفتاح الذي یحررنا من اإلدانة التي تربطنا والتي قمنا بتكوینھا في ماضینا األلیم

افھم لماذا تصرف أبي " من الممكن أن نقول . یجب أن نراجع انفسنا قبل أن نتمكن من اختبار الشفاء 
  .” اتفھم الخلفیة التي یأتي منھا، ولكنني ال اتمكن من الغفران لھ. بالطریقة التي فعل

ً من استقبال شفاء هللا لحیاتنا  قد . أن لم نكن مستعدین ان نتخطي مشاعرنا ونأخذ قرار الغفران لن نتمكن ابدا
لكن إن لم نكن مستعدین للغفران لن یكون ھناك غفران ألي من و نفھم اخیرا اسباب سلوك شخص ما

  .الطرفین

  .لوم النفس على اإلساءة التي وقعت علینا. 4

من الالئق بالنسبة لنا . لوم النفس لیس ھو الغفران. وھذا عادة ما یحدث في حاالت اإلعتداء على األطفال 
أو  لكن إن تم اإلعتداء علینا بصورة جسدیةو .حدثت لناان نحتمل اللوم على ردود فعلنا على اإلساءة التي 

  .فإن تلقینا اللوم عنھ فھذا لیس غفراناً .جنسیة في فترة الطفولة فھذا لم یكن خطأناأو  عقلیة

ً یتم القاء اللوم علیھم  فقد قیل للكثیر من الضحایا الصغار . فكثیر من ھؤالء الذین تم اإلعتداء علیھم جنسیا
ً فیما حدث لھمو بأن ھذا خطأھم ً أیضاً و فإن اقتنعوا بأن ھذا خطؤھم.إن لھم یدا فقد .قبلوا اللوم ھذا لیس غفرانا

  .الداخلإلى  لكن ھذا فقط نتیجة تحول الغضبو یخلق ھذا مشاعرغفران تجاه المعتدي،



تصار یمكننا اخ. سوء فھمو توجھات غیر الئقة تعكس مشاكل داخلیة كل ردود األفعال المذكورة أعاله ھي 
  .ما یرید هللا أن یتممھ فینا إن استبدلنا أیا من ھذه التوجھات بالغفران

  :الغفران ھو

 .مواجة اإلساءة التي صنعت في حقنا .1
ً منطقیاً أو  ال یمكننا أن نجد لھا عذراً  مُدرج أدناه ستة . یجب أن نكون صادقین مع انفسنا. سببا

  .في ذھنك احداث محددة مرتبطة بھا تصورو اغلق عیناكو تناول كل كلمة على حدة. كلمات
 .الرفض  ) أ

لكن تم و لكنھ مُنع عنك؛ اردت اھتماماً و القبولو تصور احداث شعرت فیھا باإلحتیاج للحب
 .تجاھلك

 .اإلھمال   ) ب
التي یصرف فیھا الوالدین اموالھم على و المثال النموذجي لإلھمال ھو عائلة مدمنة للخمور

ً من شراء الطعام  .اإلحتیاجات الضروریة للعائلةو شراء الخمور بدال
 .الظلمأو  الجور   ) ت

رم المرتكب   .وھذا یحدث عندما ال یتناسب العقاب مع الجُ
ً ما اذا كنت ستنال حضناً  ً قد یكون من الصعب علیك أو  قد تكون لم تعرف ابدا ً ، وایضا صفعا

 .تمییز ما الذي تسبب في اختالف رد الفعل في الحالتین
 .الوحشیةأو  القسوة   ) ث

  .لفظیاً أو  وھذا یمكن أن یكون جسدیاً 
ً ألفعالك ً، بل : مثال. القسوة اللفظیة دائما ما تقوم بتعریفك طبقا ً غبیا ال یقال لك أنك فعلت تصرفا

  .یقال ل أنك غبي بسبب ما فعلت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ورقة عمل عن الغفران
  

  .ضع قائمة بأسماء األشخاص الذین سببوا لك األلم في حیاتك

  

  

  

  .قائمة بأسماء األشخاص الذین كان من الصعب علیك الغفران لھمضع 

  

  

  

ً، األشخاص؟حیال ھؤالء  ماھو شعوركالخاصة،  مشاعرك التي تعبرعن أكتب بكلماتك، ال و كن صادقا
  .تتظاھر بما لیس داخلك

  

  

  

ُل،  أختار أن .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا أغفر لـ " واآلن كفعل إرادي غیر صادر من مشاعرك، ق
اطلب منك  اآلن یا أبيو .انھا موجھھ لیسوع ألنھ كان حامل خطایايعلى  الخطیة التي ارتكبوھا ضدي أرى
وإن لم تغفروا للناس زالتھم، ال یغفر لكم أبوكم " "تجعل مشاعري تتماشى مع قراري اإلرادي بالغفرانأن 

  )15: 6متى " (تكمأیضا زال

لكنھ أیضاً و اإلعتراف معناه أن تنطق. اعترف بھم للرب. و اآلن ضع قائمة بالخطایا الموجودة في حیاتك
  .لھذه الخطایا رؤیتھكیفیة  یسوع على معیعني أن تتفق 

  )9:  1یوحنا  1"(إن اعترفنا بخطایانا فھو أمین وعادل، حتى یغفر لنا خطایانا ویطھرنا من كل إثم"

  !ھذا األب لن یتركك أبدأ



یصل لحد سلوكك لن . لیس علیك أن تخاف بعد اآلن. )ب5: 13عبرانیین "( ال أھملك وال أتركك: ألنھ قال"
بل سوف یظل . یتركك والیھملكحتى عندھا فإن آباك لن و .آخرإلى  الكمال؛ فسوف تظل تخطيء من حین

غرم بك. الیھیرجعك و لیردك عن الطریق الخاطيءدائماً بجوارك  ُ   .فھو م

ثم بعد ذلك انزعھا من . ، كما لو كانت صلیب المسیحسمرھا بقطعة من الخشبو خذ ھذه الورقھ،اآلن و 
  .لفناءھا بالكامل إحرقھا كرمزو الصلیب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  11فصل 

  الندباتو القشور
ً علیھو الغفران لخطایانا، محوكتبنا في الفصل السابق عن الغفران عن كیفیة   شفي جراحنا، غیر أننا قد تُ  بناءا

ُمحى في الواقع لنأن جراحنا  تعلمنا أنھ من المثیر لإلھتمام مالحظة و .ندباتإلى  ولكنھا تتحول من قشور ت
 ھات إصبعك: ثم قال لتوما "یقول) التفصیلیة الترجمة(  27: 20یوحنا . أنھ حتي یسوع إحتفظ بآثار جراحھ

 !بل مؤمنا] توقف عن عدم اإلیمان[یدك وضعھا في جنبي، وال تكن غیر مؤمن  ھنا وأبصر یدي، وھاتإلى 
"  

لكن الندبات ھي الدلیل و .نزع القشرةلكن یمكن فتحھا بسھولھ عند و .بالدم المتجلطالقشور ھي غطاء للجرح  
ً على مكان ك   .لمسھا آثار الجروح ال تسبب ألما عندف .لأللم عرضة لم یعدلكنھ و ما،ان فیھ جرح یوما

  .، لدانكلنالشفاء الداخلي اقتباس من كتاب 

وال تشاكلوا ھذا الدھر، بل تغیروا عن شكلكم بتجدید أذھانكم، لتختبروا ما ھي إرادة "2: 12یقول رومیة  
  "الصالحة المرضیة الكاملة : هللا

تسبب لنا في اذى لقد كان لدینا العدید من الفرص اثناء ھذه الدراسة لنغفر لكل من الذھن، بتجدید فیما یتعلق و 
نجاحنا في  اآلن قد حان الوقت لنرى ما ھو مدى جودةو وھذه خطوة عمالقة في عملیة التجدید، .اثناء حیاتنا

  .دائرة الغفران

  .لكن ھذا ببساطة غیر صحیحو أنھ إن لم نتمكن من النسیان، فنحن لم نغفر بالحقیقة، قد قیل لنا ربما یكون 

فیت، أغلبنا كمثال  ُ ً ما من . لجمیعنا ندبات یمكننا أن نشیر الیھاو .لدیھ آثار لجراح قد ش لقد اختبرنا نوعا
وفي نھایة المطاف . ربما تكون نزفت لوھلة ثم كونت قشرة. اإلصابات الجسدیة التي تسببت في كشط لجلدنا

ُفیت   .شـ

ً  نسترجععندما اآلن و .وبعد شفاؤھا صارت ندبة لكننا ال نشعر بأي و ھذه الخبرة ثانیة، نتمكن من تذكرھا جیدا
  .لكننا لم نعد نشعر باأللمو نشیر الیھاو نستطیع أن نذكرھا. وجع

یكون لدینا القدرة على تذكر جرح وھل من الممكن أن  ؟ ألجسادنا حدوثھ لمشاعرنا كما ممكناألمر ھل ھذا  
ُ ال نشعر باأللم في الوقت الحالي؟ لقد حان الوقت ألن نفھم و قدیم رحنا داخلیا عانینا مما و أنھ بالرغم من اننا جُ

فالنسیان لیس بالضرورة جزءمن . قد حدث لمشاعرنا، فلیس من الضروري بالنسبة لنا أن ننسى ھذه األمور
  .عملیة الشفاء

یحولھا لندبات یمكننا و فھو یرید أن یشفي جروحنا. األمورلنا أن ننسى ھذه  یسوع المسیح یرد لم في الواقع، 
. ، آثار الجراح یمكن أن تكون إضافةبل في الواقع. ندبات أن یكون لدینافي  فال عیب. أن نشیر الیھا لنمجده

ً  نبدأ في التفكیر في كیفیة قیادةو ندباتال ما وراءإلى  ننظرفنحتاج أن  . یسوع لنا من ھذه النقطة فصاعدا



یستخدم ھذه و أن یشفي ھذه الجراحبوع سنسمح لیو تؤلمناو فیمكننا أن ننظر لألحداث التي مرت في حیاتنا
  .األحداث لمجده

على بالك من قبل أن احد اھداف حیاتنا د یكون لم یخطرق .ة لنا أن نكتشف ھدفنا في الحیاةفمن المھم بالنسب 
ٌشارة تخیل . لمجد الرب جراح التي في حیاتناھو أن نحول ال ً على اإل ما سیكون الوضع علیھ أن تكون قادرا

فھذا قد حدث . ، انا أعرف ما تمر بھ، ألني اختبرت ھذا الوجعتقول لشخص متألمو آلثار جروح في مشاعرك
 ً   .لي أیضا

في،  ُ حدث ، فأنا اذكر ما ما قد كل أقول لك و یمكنني أن اخبرك بالتفاصیلو لكن أنظر ھنا، فھذا الجرح قد ش
ّ لذا یمكنھ أن و قد حدث كلمة بكلمة في، قام هللا بشفاؤه فى ُ لكنك ترى اني لم أعد أشعر باألم ألن الجرح قد ش

التي كانت و لدیھ الكثیر من ھذه األحداث في حیاتھالبعض ما و ،لكل منا حادثة واحدة على األقل. یشفیھ فیك
رنا ھو ، إن لم یكن جرحنا قد شفي بعد ماذا یاخي ھذا البرنامج لدینا اإلختیار، ء وجودنا فاآلن اثناو .مأساویة

  نحن فاعلین بھ؟

عندما نتحدث عن : یمكننا بھا أن نعرف ما اذا كنا قد غفرنا لشخص ما أم ال ھناك طریقة وحیدة مؤكدة 
 فنحن نستطیع نزع قشرة الجرح ندبة؟إلى  عندما نشارك بھ، ھل ننزع القشرة عن الجرح أم نشیرو الحدث،

ً و سوف یستمر و نستمر،و نستمرو یمكننا أن نستمر في نزع قشرة الجرح،و ،بھذا لن یُشفى ھذا الجرح أبدا
  .یستمر في تسمیم حیاتناو یستمر في التقیحو یستمرفي األلمو الجرح في النزیف

ً ننزع قشرتھ عن عمد لنجعلھ ینزف أكثر  ّ أن نشعر باأللم ثانیةوربما نر. وربما أیضا ، وربما صار ید أیضا
  .نستدر عطفھمو مناسبة لنتالعب باآلخرینالطریقة ھو الھذا 

عندھا و یمكننا أن نسمح للجرح بأن یصیر ندبة. تسمح لھ بأن یشفیھو البدیل لھذا ھو أن تعطي الوجع  
 .أن مررت بنفس األمرو تمر بھ، فقد سبقهللا شفى ھذا الجرح، انا أعرف ما : "نتمكن من أن نشیر الیھ قائلین

ً لكن هللا شفاهو   .” ، دعني اخبرك عنھ ألن هللا یستطیع أن یشفیك أنت أیضا

  ً ً، یجب أن نفكر أبعد مناننا یجب أن نبدأ بالتفكیر  یصبح واضحا المعاناة التي و العذاب أبعد مما نقف حالیا
  .ألن  مقاصد اخرى لحیاتنایمكننا أن ننقل أنفسنا ابعد منھا و نشعر بھا اآلن،

تتمیم خطة هللا، ألن القشور سوف تقف في طریق إلى  نصل یمكننا دبات حتىالن یةیجب أن ننتقل لوضع 
ً على تجاوبناالسبب ھو أن و .تحقیق مقاصد هللا ردود أفعالنا نحو كل ما یحدث في و القشور سوف تؤثر دائما

على  الشعوريتأثیر لھا ، سیكونطالما استمرینا في نزع القشرةو لذا طالما كانت جروحنا تنزف،. حیاتنا
إلى  كل موقف سیحدث في حیاتنا سوف یتم فلترتھ من خالل قشور المشاعر ھذه،و .تجاوبنا مع كل ما یُقال لنا

  .ان یتم شفاء ھذه القشور

یبدأ و نزعنا قشرتھا،أو  ھذه القشورما الذي سوف یحدث إن استمرینا في القرع على . تخیل ھذه الصورة 
لم نطلب الغفران في  سوف تكون ھذه ھي حالتنا إن النزیف یغطي كل ما حولنا؟ ألن یتسبب ھذا في فوضى؟

طریقة الوحیدة التي نغلب ال. إكتمالو عندما نسمح للجرح بأن یتحول لندبة ھذا یأتینا بشفاءو كل أمور حیاتنا،
النسیان لیس جزء من . ا ال یمكننا أن ننسى القیود التي أنقذنا هللا منھاغیر أنن. في نفوسناالم ھي أن نغلبھ بھا الع
ً  نبدأو في أسلوب حیاة من الشفاء الداخلي لسنا نبني نجاحنا فقط بلباإلستمرار  .شفاؤنا في مساعدة  أیضا



ً ھو أن نعطي الحیاة التي نلناھا مجا –الحریة و باإلضافة للغفران -تعریف المسیح للنجاح .اآلخرین نا
  .لآلخرین

الذي  ،مبارك هللا أبو ربنا یسوع المسیح، أبو الرأفة وإلھ كل تعزیة "  4 – 3:  1كورنثوس  2یقول في  
 یعزینا في كل ضیقتنا، حتى نستطیع أن نعزي الذین ھم في كل ضیقة بالتعزیة التي نتعزى نحن بھا من هللا

”.  

  .إختبار

ً في الفصل السابق عن الغفران ً قصیرا فیما یتعلق الرب زت فیھ أمام المبرح الذي جُ  عن األلم، ذكرت اختبارا
ً . ببعض المشاكل الخاصة بالغفران  .، غیر أنني لم انسھم، نلت نصرة على ھذه المشاكل الصعبةحالیا

ُسبح هللا على ھذه الخبرات، ھذه األحداثو لدھشتي، فإني عندما أقوم اآلن بتذكر ھؤالء الناسو یع أن استط. أ
ً على و طویر شخصیتيأرى اآلن ان ھذه الخبرات المؤلمة لم تساعد فقط على ت ي في عدفلكنھا ساعدت أیضا

ي حین استرجع اآلن ھذه األوقات المؤلمة في حیاتي التي نلذا فإ. الطریق الذي ھو حسب مشیئة هللا لحیاتي
ني بشكل ھذه المواقف ألنھا ساعدت أشكر هللا ألجل بل في الواقع انا. جرحني فیھا اآلخرین، لم أعد أشعر باأللم

الذي كان من الصعب على أن ذا الشخص حظى اآلن بعالقة قریبة محببة مع ھاأنا و. فھي اآلن ندبات. كبیر
تممت مشیئة هللا فھذه الجراح في الواقع عملت لصالحي كما أن آثار الجروح التي في جسد یسوع . أغفر لھ

  .ليو الكاملة لك

  .الندبات تكونت أیضاً بواسطة الظروف الحیاتیة الصعبةو القشور

ً سوف تواجھ تحدیات صعبة ، إن لم تكن مستحیلة تحیا تحت ربوبیة یسوع أم الأن سواء كنت قررت   ، فحتما
ارجو ان .متنوعةو اسباب ھذا كثیرةو .مشاكل اخرىأو  زوجیةقد تكون مالیة، عالقاتیة، صحیة، . في حیاتك

ً على الرب،تقودنا   عن طریق الحرب الروحیة تأتي بمقاصد هللا ووعودهو ھذه الصعوبات لعالقة أكثر اتكاال
  .تنضجنا لصورة المسیحو فھذه الصعوبات مقصود بھا ان تحرق الطبیعة الجسدانیة القدیمة التي لنا. لحیاتنا

على هللا لسماحھ بحدوث ھذه البعض یغضب . ھذه الصعوبات لھ تأثیر كبیر على حیاتنامع  ناجاوبیة تكیف 
كمثال، الكثیر . اخرى على الصعوبات التي یمرون بھا حتى ھیئاتأو  البعض اآلخر یلوم آخرینو .األمور

ت لوم البعض اآلخرین على اإلنفصاالقد یو .من الناس یلومون حكومتھم الوطنیة علي صعوباتھم المالیة
  .أمور اخرى مشابھھو تمرد األبناءأو  الزوجیة ،

  ً ً فال یوجد في الواقع احد. والتي تظل بعد ذلك كقشورالجروح لوقوع سیؤدي و اللوم سوف یبقیك مقیدا لتغفر  ا
 ً في  لكن .الذي تراه یمكن أن یسبب جرححتى الخطأ انھ ، األكثر غرابةو .لھ لذا من الصعب ان تصیر حرا

  .من خاللك لتغلب بال لوم ، فھو یشتاق ألن یظھر قوتھ العاملةال یھم من ھو المسئولنظر هللا 

 یرید لم یعد، قلب ىیتكون لنا قلب متقس یمكن أنف. اآلالمو أن نخرج بھا من التجارب ناھناك ثالثة طرق یمكن 
ً عقلیة الضحیة وال  یتكون لنایمكن أن أو  .أي شيء لھ عالقة بالسیر مع الرب قلب مكسور، قلب یحمل دائما

ً یُ  قلب  نطوریمكننا أن أو  .ھو أمر مشبع للكثیر من الناس لمدى الحیاة الضحیةالبقاء في صورة . شفى أبدا
خرج منھا بإیمان في تحویل و الظروفو بواسطة الرب ھقد تم التعامل مع ھو قلب القلب الرقیقو .رقیق

  .بركاتإلى  الصعوبات



كنت على اتصال بھ من فإن . بحالة جیدةو أن عالقتك مع الرب عالقة حیة، جاریة من الحل ھو أن تتأكد 
ً ب، خالل الروح القدس   .هدووععندھا سیسیرك عبر صعوبات الحیاة ممسكا

  :ھذا یتضمنو .سیریك كیفیة السیر في حیاة اإلنتصار  

  .الحفاظ على مھاراتك العالقاتیة مع البقاء في تواصل حي مع هللا. 1

  .سماعھ یتحدث الیك عن موقفك الحالي. 2

  .ھویتكوعن انت فیھ؛ سماعھ یتحدث الیك عن من . 3

  "التوبة عن طرقك في الحیاة" الذي یتضمنو السلوك بالروح،. 4

  .في دائرة تأثیركالحفاظ على وقفتك في الحرب الروحیة ضد قوى العدو . 5

  .األلم یمكن أن یكون مفیداً 

ً لكل واحد یمكن أن أقول بصدق  ً جدا ألني استطیع أن ارى . الشدیدةو من تجاربي الكثیرة ةاني اآلن ممتنا
یكن من  عود نتج عنھا بركات فوق طبیعیة لموھذه الو. تحققت وعود هللا لحیاتي ألن من خاللھا. نھاالفائدة م

  .الممكن حدوثھا بدون األلم

  !سر الصلیب

 تى نستطیع أن نشیر الیھاح لماذا؟. عن طریق الغفران لكنھ یشفیھا. بمحو ذكریات ماضینا هللا ال یقوم 
ُظھرین مجده صلب یسوع على الصلیب كان . قیامتھو العاملة بعمل صلیبھأي مجد ھذا؟ المعجزة الرائعة . م

ُ أكثر جریمة  ً ضد شخص بريء. رتكبت في حق كائن بشريبشعة ا ولكن، انظر كیف . كان أكثر األفعال ظلما
بدون و لكنھ عندما یتذكره اآلن یرى قیمتھ،و یسوع الصلیبلم ینس . اداة قویة عن طریق الغفرانإلى  تحول

ً ليو رتكب ضدهھذا الفعل الشنیع المُ    .أن نخلص الیوملك و قیامتھ المعجزیة، لم یكن ممكنا

بھ الكل لنفسھ، عامال الصلح بدم صلیبھ، ] یصنع صداقة[ وأن یصالح "  20:  1یقول في كولوسي  
كل األشیاء، مھما كانت ! یالروعة ھذه الفكرة " أم ما في السماوات ما على األرض،: بواسطتھ، سواء كان

  .عبر صلیب المسیح صدیقة لناصارت بشاعتھا،

 السروللقادر أن یثبتكم، حسب إنجیلي والكرازة بیسوع المسیح، حسب إعالن " ، 25: 16یقول في رومیة  
  " الذي كان مكتوما في األزمنة األزلیة

ً،  لكن ھذا لم یكنو "بدون إذنكأنت لست ضحیة ألحد : " قالت الیانور روزفلت  ً عندما كنا أطفاال صحیحا
اعطینا اإلذن لھذه  اذاكما كنا في طفولتنا، إال ضحایا ال نظلفلم نعد مضطرین ألن . صحیح اآلن ولكنھ

  .قشرة ھذه الجروح اصرینا على نزعأو  ،القدیمة  الجروح

  



  12فصل 

  الذنب – الخزي

  الكل یتعلق بھویتك 

ً بمعظم المسیحیین المؤمنین سمعوا أن الشعور . أن سمعنا عن الذنب سبق لجمیعنا  لكن و الذنب لیس صحیا
ھل ھناك شعور صحي بالذنب؟ ھل ھناك . كأن الشعور بالذنب ملتصق بھمو .الزال یصارع معھ الكثیرون

الشعور "وما یسمیھ الناس بـ. اإلجابة ھي نعم لكلیھما شعور مزیف بالذنب؟أو  شعور غیر صحي بالذنب
  .قد یكون في الواقع ھو العار" المزیف بالذنب

  ما ھو الذنب؟ 

  :الذنب بأنھ Vinesیعرف قاموس فاینز 

تحفظ علیھ : "Enochosوس اینوخ ُ بط بواسطة،  ، م م أو  عُرضة لإلتھامرُ َدّ ق ُ لإلجراءات القانونیة، م
كم   .” للمحاكمة، تحت الحُ

ذنب ُ ً في الیونانیة  Enochosأو  م ُرجمت أیضا تحفظ علیھ، ممسوك، مربوط، مضطر لـ" ". خطر"ت ُ ،  م
قید كشخص ال : الفعل األساسي تم تعریفھ بـ .” عرضة لـ، خاضع لـ ، ربط الشخص بجریمتھ ُ مربوط ، م

  .الحصول على كفالة أثناء محاكمتھ، سجینیمكنھ حتى 

الذنب ال .القوانینأو  القواعدلناه بكسرالذنب یأتي من الخطأ الذي فعف. لم یخطيء هللا فیما یتعلق بالذنب  
ُصمم لیتفاعل مع . لكنھ فقط یبكتنا على الخطأ الذي فعلناهو یوصمنا بأننا اشخاص اشرار  هللا ناموسفھو م

ُقصرلفي احتیاج للیجعلنا نشعر بأننا  ً ف. مساعدة عندما ن حتى بالذنب ، یُفترض أن نشعر عندما نكسر قانونا
ً  خلقنالذا فا . نتطھرل نأتي لیسوعیدفعنا ھذا أن  یسوع و دم فقدھا،، ولكن آشریعتھ في قلوبناواضعا

المحكمة ي والقاضالناموس، وفنحن كسرنا . قانون، فنحن مبرمجین للشعور بالذنبإذا كسرنا اللذا . استرجعھا
  .” ـذنبمُ "یحكمان علینا 

   ) 10:  2یعقوب " (حفظ كل الناموس، وإنما عثر في واحدة، فقد صار مجرما في الكلألن من  " 

ألن خطایاھم سوف بموجب العھد العبراني، كان المفترض بالذنب أن یحضر الناس لیوم الكفارة بفرح  
ُمحى، ُرتبط بو ت ً عنھمذبیحة دم الھذا م كل و الماعزو وھم یشاھدون الكاھن یذبح العجول التي ماتت بدال

  .الحیوانات األخرى

  یعمل الذنب؟أین و كیف

ً ھناك ثالثة و .المشاعرو العقل،أو  ، الذھن)اإلختیار(، اإلرادة نفوسنا لھا ثالثة وظائف بنفس الطریقة تقریبا
أقول الصدق في  ) "مع العالم الروحيأو  مع هللا( الشركة و الحدسو الضمیر،: ھم و وظائف ألرواحنا،
 )1:  9رومیة "(وضمیري شاھد لي بالروح القدسالمسیح، ال أكذب، 



یقول . یصبحوا مثل الخرسانةو للوظائف الثالثة تقسوا یسبب تصلبو یتعامل الذنب مع وظائفنا الروحیة 
  ".في ریاء أقوال كاذبة ، موسومة ضمائرھم"، 2: 4تیموثاوس  1الكتاب في 

ا، للنجسین وغیر المؤمنین فلیس شيء طاھرً كل شيء طاھر للطاھرین، وأما "  15:  1یقول في تیطس و 
  " بل قد تنجس ذھنھم أیضا وضمیرھم

  .ذنوب ماضیھمعلقون في الكثیر من الناس ی  

، سوف تظل وتقبلھغفران هللا لخطایا ماضیك  حقیقة تدرك لم بكلمات اخرى، أنأو  إن لم تغفر لنفسك،  
ً مع عواقب وخیمة لبقیة حیاتك ً لكل خطایا ماضیكو على الصلیب، یسوع لذا إما یكون عمل. سجینا  دمھ، كافیا

ُعذب نفسك بشعور لن یمكنك المساعدة في دفع ثمن خطایا ماضیك أنت ف. بینھم ال یوجد حل وسطو .الأو  بأن ت
  .یسوع أكمل العمل، فإن تبت یُغفر لك، وال یوجد ھناك المزید لیُفعل. زائف بالذنب

ُصبح بعض نتائج عدم قبول   ً لآلخرین، ذبیحة یسوع الدمویة الكاملة ھي أن تـ ً دیانا على سوف لن تكون قادرا
ً لدعوتك في الحیاة، والحمیمة مع هللا في ملىء الروح القدس،  الشركة أن تحب ولن تتمكن من لن تدخل أبدا

ً،ضعیفة ص جسدیة حیاةقد تختبر واآلخرین، ستشعر أن حیاتك مشلولة، " تعجب"ولن  اآلخرین، صحتك  حیا
على أن القاسم یتفقون  مسیحیینحتى أطباء النفس الغیر. الروحیة ستكون عرضة للخطر الشدیدو النفسیة

  .المشترك للمشاكل النفسیة ھو الذنب

إن لم تقبل ھذه الھدیة الرائعة فأنت و .تقول كلمة هللا أن هللا قد غفر لك مھما كان مدى بشاعة خطایا ماضیك  
ً  .مع هللا في خالف ، غیر أن هللا یحب أن یعطینا أشیاء تبدو أروع أنا افھم أنھ قد یبدو أروع من أن یكون حقیقیا

  !من أن تكون حقیقیة

  ؟الخزيما ھو 

حتى حضرك للتوبة یُ و من المفترض بھ أن یبكت ضمیرك على الخطیةو مم من قبل هللا،الذنب، ھو مُص
ُسترد عالقتك الحمیمة مع هللا الخزي أو  العار .ما قد فعلھ ھذا الشخص بل الشخص نفسھ،هللا ال یھاجم . ت

ً، غیر مستحق، أسوأ یعطیك رسالھ مفادھا ببساطةو یھاجم ھویتك  من أن یُمكن إصالحك، أنك لست صالحا
   .في حالة میئوس منھاو

  .انھ تزییف للذنب صنعھ الشیطان. یتخفى الخزي في قناع الذنب   

إن كان الشیطان ال  .الخزي ضدناو الذنبب الشعور الشیطانیة تعلموا كیفیة استخدامالكائنات و الناس األشرار  
، فاألداة التالیة التي یستطیع أن یوقفنا من المجيء لیسوع لننال الغفران عن ھذه األمورالخاطئة التي فعلناھا

  .الخزي سوف یستخدمھا ھي

  .التالعبو یستخدم الناس الخزي للسیطرة

ً انا وزوجتي رأینا  في  یتسببواو الخزيیرتكبون  ألرواح الشریرةاو الشیطان ، الناس األشرار. ھذا فعلیا
  . باننا غیر مستحقین إعتقادنا



فال یمكننا أن نحظى بالحمیمیة معھ، فیشعر . بین هللا مثلھ مثل الذنبو بیننا حائط مرعب الخزي یبني   
وال . نفصال عن هللا وال یستطیع أن یخدم قلوبنانشعر باإلو .حدسنا یتوقف عن العملو ضمیرنا باإلدانھ

فنحن . غیر نافعین لشيء خطاةونفكر بأننا غیر مستحقین و ، وال نؤمن بالكلمة،نستطیع ان نشعر بحضوره
  .بحنا مشلولینصأ

ي الكنیسة التي على الطریق في فان نایز في كالیفورنیا، حكى قصة عن سیدة كانت القس جاك ھایفورد، راع 
الشعور وعندما صلى ألجلھا للتطھیر من . لكنھا لم تستطع أن تنالھاو بشدة نوال معمودیة الروح القدستطلب 

ً تسبح هللا بألسنةب   .الخزي، بدأت فورا

  .الخزي یعیق العالقة الحمیمة في الزواج   

ً و الحمیمیة مع هللا فقط یعوقالخزي ال    .واھمھا الحمیمیة في الزواج لكن مع اآلخرین أیضا

  .بعض سمات الخزي  

. ، ألنھ یعتمد على كیفیة رؤیتك لنفسك، ما الذین تصدقھ عن نفسكالتعامل معھمن الصعب أن یتم  الخزي
  .نتیجة ازدراء اآلخرین لكأو  عدم نیلك لموافقتھمو عدم تحقیقك لتوقعات اآلخرین،الخزي ھو نتیجة 

ُخبر احدأ، ال یمكنك أن ال تتكلم، ال " الخزي یقول،   ً ت  الخزي .وھذا یعطیك شعور داخلي مؤلم ."تكون صادقا
، تافھ، بال قیمةإنك بالفائدة،  یخبرك ٍ ً بما فیھ الكفایة، غیر نافع لشيءالخیر ، قذر، غیر واف لست حسن أبدا

تنازل عنك،  ُ عیب، وحیدمھجور، تالف، فیك، سيء، م َ ختلف، م ُ    .أحمقأو  م

وأشعر أن . لطالما تساءلت لماذا الیستطیع الكثیر من الناس أن یتحدثوا بصراحة وال أن یعبروا عن أنفسھم  
ُخزیة في الخفاءاب"اإلحتفاظ الكثیر من ھذا مصدره سلوك تعلمناه وھو    ".ألمور الم

  .ولیس بأفعالنا ،بھویتناالخزي یتعلق   

ُالزم لك الخزي ھو شيء تصدقھ عن نفسك    بشكل تشعر بأن ھناك شيء معیب فیك و .بأن ھناك خطأ ما م
  .میؤوس منھ

  .یأتي لك بكراھیة الذاتالخزي   

ً ع    ً بقصدلینا بدایة من طفولتنا المبكرة، أیضع الناس خزیا ھل سمعت من . بدون قصد أحیانا أخرىو حیانا
  حدى عبارات الخزي التالیة؟قبل إ

  !عیب علیك

  .أوعى تغضب

  !ى تبكيأوع

  .خلیك كویس



  .خلیك مؤدب

  .آنسةسترجل، خلیكي إ

  .بأي ثمن المشاكلتجنب إ

؟. انت بتعمل نفس الحاجة تاني ً   ھو انت مش ھاتتغیر أبدا

  !مش ھاتستحمل تمن صراحتك دي

  !خلیكي بنت رقیقة

  .ماتطلعش اسرار العیلة

  .خلى الناس تشوفك مش تسمعك

  وعملت كده بعد كل اللي انا عملتھ علشانك؟

  !نت تثیر اشمئزازيأ

یتفاعلون مع  إن رأى الطفل األطفال اآلخرین. ھي البیوت التي بال أبالخزي مواطن واحدة من اكبر    
ً بما یكفي"المنھمكین معھم في حیاتھم، قد یقولوا ألنفسم ابائھم  ما ھو الشيء الذي فعلتھ . بالتأكید، أنا لست جیدا

  .من الخزي عمیق الجذوروھذا یأتي بمستوى " لماذا ال أستطیع أن أكون مثل باقي األطفال؟بشكل خاطيء؟ 

  .الخزي یمكن ینتقل بواسطة اإلعتداء

یسرق مرتكبوه . ، اإلعتداء النفسي البسیط سیتسبب في خزي بدنيأو  اإلعتداء ال یحتاج أن یكون جنسي
  .مسئولیة ما قد حدث لھا على عاتقھا الضحیةعندھا تأخذ و السلطان األخالقي للضحیة،بشكل ما 

في في معظم األحیان تكون ھذه مسألة و .الخزيو ارسة الجنس مع أكثر من شخص سوف یجلب الذنبمم  
  .الالوعي

  .یمكن للخزي أن ینتقل من خالل األنماط العائلیة  

ألنھ تعلم ھذا أو  الخزي ألنھ تم التالعب بھ من قبل عن طریقأن یتعلم الفرد كیفیة التالعب بالناس یمكن 
  .السلوك من والدیھ

  أو الذنب/بعض الناس صاروا خبراء في التالعب بإستخدام الخزي 

التي تمأل الجو و "المساحیق الروحیة"بنوع من بدو وكأنھم مألوا الجو یو .وعي منھم وھم یفعلون ھذا بال  
إشفق من فضلك " أو  "أال تري كیف یعاملونني بطریقة سیئة؟" أو  "؟موقف صعب في ال ترى كم أناأ"بـ



لم یكن وقبل أن تدري تصبح عبدأ لھم، تخدمھم بدافع من شفقتھم على نفسھم، تفعل اشیاء بالنیابة عنھم ". علىّ 
   .من المفترض أن تفعلھا

قامت الملكة فیكتوریا ، ملكة انجلترا في القرن التاسع عشر، بدراسة موضوع كیف یتحكم الناس في         
یتالعبون بالناس و أن الناس ذوي القلوب الشریرة یعرفون كیف یتحكمونإلى  توصلتو .غیرھم من الناس

  .الخزيو ذوي القلوب الصالحة مستخدمین الذنب

  خزي إن لم یتم التعامل معھم؟الو ما الذي یفعلھ الذنب   

ً لخطة هللا، ً یعوق تواصلك مع هللا، فیكون من الصعب و یبني الذنب إن لم یتم التعامل معھم طبقا الخزي حائطا
ُصلي، و .ھو یتحدث الیكو علیك سماعھ وإن قرأت . ة لكتبدو الكلمات بال حیاة بالنسبیكون من الصعب أن ت

  .اإلدانةالكلمة فكل ما تشعر بھ ھو 

  .شركتناو ألن الذنب یُخدر ضمیرنا، حدسنا 

یجب أن نسمع هللا یتحدث الینا بإستمرار، یجب أن نتمتع بشركة ممتعھ معھ، وإال إن كنا سنصیر غالبین،   
لن نتمكن من الوقوف ضد و لن نتمكن من السلوك في الحیاة التقویة،و حقیقتنا في المسیح، فإننا لن نعرف

  .إبلیس

 2یقول في . لتبریرهو ألننا نرى احتیاجنا لذبیحتھ الدمویة لیسوعو البد أن یدفعنا للتوبة" الصحي"الذنب   
ألن الحزن الذي بحسب مشیئة هللا ینشئ توبة لخالص بال ندامة، وأما حزن العالم  " 10: 7كورنثوس 

أو  الخزي ھو الموت،نھایة الحزن الذي ھو حسب و حزن العالم ھو حزن ناتج عن الخزي، " فینشئ موتا
ً . بكلمات اخرى، إنفصال عن هللا   .نوع ما من انواع اإلنفصالالموت یعني دائما

قد في بعض األحیان و روحك،أو  نفسك علىلطخة أو  كأنھم بقعةوتشعر بھم  ھما شعوران الذنب والخزي    
   .اختبر آدم الشعور بالذنب عندما عصى كلمة هللا. تشعر بھا في جسمك

  !قد تبررنا" . األشرار"اخبار سارة للناس    

التبریر ھو  ."فباألولى كثیرا ونحن متبررون اآلن بدمھ نخلص بھ من الغضب "، 9: 5یقول في رومیة 
حكم " حررك من و أخذ یسوع ذنبك وخزیك. وھو عكس حكم الذنب. مصطلح یُستخدم في قاعات المحكمة

  ".السجن

  ." یرى ویشبع، وعبدي البار بمعرفتھ یبرر كثیرین، وآثامھم ھو یحملھامن تعب نفسھ  " 11: 53یقول   

أو  لن نتمكن من الوقوف بثبات في تجاربنا إن كنا تحت الشعور بالذنب بالرغم من أن یسوع بررنا،    
والوقوف أو الخزي حتى ال نتمم عملیة حمل الثمار /یحاول الشیطان أن یجعلنا نظل في الذنب وو .الخزي
اإلعتراف بالنصوص الكتابیة المناسبة ھو أن ندیر حرب روحیة من خالل دورنا  .على كلمة هللا بثبات

  .مستكملین عملیة تجدید الذھن

  .التبریر بدم یسوع سوف یطھر ضمیرك   



والبقاء في  .الخزي حتى یكون لنا شركة مع یسوعو ھو أن تحررنا من الذنبأخبار اإلنجیل السارة القصد من 
بالطبع لجمیعنا دوائر نحن فیھ . الثبات في كلمتھ ھو الطریقھ الوحیدة التي یتمكن بھا من تطھیرناو محضره

ً من أن یدیننا ،یسوع یریدنا أن نأتي الیھو بأخرى،أو  كاسرین للناموس بطریقة إزالھ حتى یتمكن من  لكن بدال
 8للمرأة التي في انجیل یوحنا اصحاح كما فعل  یسوع یدعونا لنوره. یعلن عن سماتھ فیناو منا" سلوك الجسد"

وال أنا : فقال لھا یسوع. ال أحد ، یا سید فقالت  " 12- 11:  8یقول في یوحنا . التي امسكت في ذات الفعل
من یتبعني فال یمشي في . أنا ھو نور العالم : ثم كلمھم یسوع أیضا قائال  ،اذھبي وال تخطئي أیضا. أدینك 

  " الحیاةالظلمة بل یكون لھ نور 

كان معتاد أن یستخدم فى خدمتھ بول ووكر، .كنیسة هللا  في جبل باران الشمالیة، د فيالمتقاعد راعینا   
كان یعرف انھ إن تمكن من ازالة . كان یُركز على األخبار السارة. اسلوب لیظھر بھ للناس أن هللا ال یدینھم

عندھا سوف یتمكن یسوع و  بشكل مباشر بنفسھمالخزي سوف یتمكنون أن یتواصلوا مع هللاو شعورھم بالذنب
ً . إكمال عملھ في حیاة ھذا الشخص من . الخزيأو  بالشعور بالذنبوھذا ال یمكن أن یحدث إن كنت مشلوال

ً فتب ببساطة، وإعترف بخ كراھیة خطایاك، وھو سوف  طایاك، واطلب من هللا أن یساعدك علىفإن كان ذنبا
ً لتشعر بحضوره ووعندھا . یغفر لكو یطھرك   .تتحرك نحو النضجستكون حرا

  .من أجلي حتى یمكننا أن نكون أحراراً و ن اجلكم قدم یسوع نفسھ لیُخزى

ً لھ كشيء أو  أن یسوع حمل عارنا، متجاھالً   2: 12عب یقول في   كونھ یُعلق . سُر بفعلھ من اجلنامحتقرا
ً كمجرم امام  ً جمھور من المستھزئین  عاریا ُخزي، أمرا عار متنوع بما  فیھ النوع الذي وُضع ھو امر م

  .علیك

مكملھ یسوع الذي من اجل السرور الموضوع و رئیس االیمانإلى  ناظرین " 2:  12یقول في عبرانیین    
   "امامھ احتمل الصلیب مستھینا بالخزي فجلس في یمین عرش هللا

ُسجلة في   عوضا ."كانت نزع الخزي 61تھ المدون في اشعیاء بیان إرسالیواحدة من مھام یسوع األساسیة، م
بھجة أبدیة . لذلك یرثون في أرضھم ضعفین. عن خزیكم ضعفان ، وعوضا عن الخجل یبتھجون بنصیبھم

  )7:  61اش "( تكون لھم

ُطھرة أن تغسلك فتبیض أكثر من الثلجو فلو ما تشعر بھ ھو الخزي، إسمح اذن لدم یسوع       .قوتھ الم

  .یتعلق بھویتكاألمر كلھ 

  .إن كنت تعرف حقاً من أنت كما یراك هللا، سیرخي الخزي قبضتھ عنك

كلمة هللا ھي علم األنساب الوحید  .أنظر لھویتك الحقیقیة من خالل عیني الحقو خذ نفس عمیقواآلن    
  .كونالحق ھو أقوى سالح في ال. وإن عرفت من انت، فلن تتصرف مثل ما انت لست علیھ. الصحیح لھویتك

  .اعطانا ھویتھ الطاھرةو حمل یسوع عارنا على الصلیب   

  )6: 50اشعیاء "(وجھي لم أستر عن العار والبصق. بذلت ظھري للضاربین ، وخدي للناتفین"



اعترف بھذه و تأمل في ھذه الحقائق،و ادرس !كلمة هللا ھي األمر الوحید الذي یمكنھ تجدید ذھننا بالحق
ً على اإلیمان بھا مھما كان ما تخبرك بھ حواسكالنصوص الكتابیة، كن  ُصرا   .، حتى یتجدد بھم ذھنكم

یجب أن تفتح كل  .حقیقة نفسك ن تعطي بصدق أإلى  ولكنك لن تصل أبدً لتجدید الذھن بحق كلمة هللا    
بحدیثك مع هللا وتقوم بفعل ھذا ببساطة ب.في نفسكالتي " الغرف" ّ قر ُ رك، أخبره بكل مشاع .كأنھ صدیقك الم

ً . كل شعورك بتدني القیمةخطایاك، ھمومك، عدم غفرانك، و فھو لن یستطیع أن یُریك من ! ال تخفي عنھ شیئا
ُریھ من انت بدونھانت فیھ ً . ، حتى ت قیدا ُ   !والفشل في فعل ھذا سوف یبقیك م

  .من المفترض أن نحصل على ھویتنا الحقیقیة من هللا من خالل كلمتھ   

عن بني اسرائیل والجواسیس اإلثني عشر  14و 13صحاح تدرس القصة التي في سفر العدد إك أن أرجو  
 یشوع. وفقط اثنان من الجواسیس اإلثني عشر. كان هللا قد وعدھم بأرض الموعد .في أرض الموعد

عشرة األخرین ولكن ال. لیروا انفسھم منتصرین على اعداؤھمكان لدیھم ما یكفي من اإلیمان بكلمة هللا .كالبو
فكنا في أعیننا كالجراد، وھكذا كنا في . وقد رأینا ھناك الجبابرة، بني عناق من الجبابرة"قالوا، 
  )33: 13عدد "(أعینھم

  .یزرع الشیطان بذاره لتثمر صورة ذاتیھ مغلوطة فینا   

ً لتالمیذه عن كون كلمة هللا مزروعة في قلوبھم  23 – 1: 13في متى  وشرح لھم كیفیة . كبذرةقال یسوع مثال
ثم شرح أن الشیطان لن یحاول فقط سرقة الكلمة من . أن یمنعھا من العملكیف أن الشیطان یحاول و عملھا

 ً   .كان زارع بذار )الشیطان(قلوبھم، ولكنھ أیضا

جاء  وفیما الناس نیام ،یشبھ ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جیدا في حقلھ : قدم لھم مثال آخر قائال "  
  )25 – 24: 13متى "(عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى

  .التي یجب أن تتأمل فیھاو والیك بعض الحقائق من كلمة هللا  

  .ھذه الحقائق ھي بذور جیدة، والتي ستأتي بثمر جید في حیاتك

  .أن كنت ضاالً بال رجاء - 1

أنكم كنتم في ذلك " )أ، ب( 12:  2افسس یقول في  . وھذا یعني انھ كان ینبغي أن یبحث شخص آخر عنك
  ".ال رجاء لكم، وبال إلھ في العالم  ...الوقت بدون مسیح، 

  .كنتم أمواتاً في خطایاكم - 2

وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب  " 1:  2یقول في افسس . الیوجد ھناك مخرج إلنسان میت،إال بأن ینال الحیاة
  ."والخطایا 



ُجرد نزع   الحظ في ھذه النصوص . غفران الخطایاو دم یسوع المسفوك على الصلیب فعل أكثر من م
الذي لنا فیھ الفداء ، بدمھ غفران  " 14: 1یقول في كولوسي . فقط" فیھ"الفداء و لنا الغفران الكتابیة أن

  ."حسب غنى نعمتھالذي فیھ لنا الفداء بدمھ، غفران الخطایا، " 7: 1ویقول في افسس " الخطایا 

قدم لنا" الغفران"یتم إساءة فھم  - 3 ُ   .األصلي الم

ر"أو  لكن اآلن نزع یسوعو یشعر الكثیرون بأنھم كما ھُم ّ   .غفر خطایاھمأو  "عذ

  .انت صلبت مع المسیح! خطأ

، طبیعتك اآلدمیة القدیمة. في المسیح لتختبر موت مشترك معھ" وضعك"ألجلك كان أنھ اول ما فعلھ هللا 
واألخبار . اجرة الخطیة ھي موت. لذا كان یجب أن تموت. لم یكن لھ رجاء في أن یتم تنظیفھ" أنت األول"

ُت نت بالفعل  .السارة ھي انك م ُ لب؛ " في المسیح"انت ك تصدیقھ و وانت فقط في حاجة إلكتشاف ھذاعندما صُ
  .وقبولھ

  .ةعندما وقعت األحداث التالی" في المسیح"انت كنت بالفعل  - 4

فما أحیاه اآلن في الجسد، فإنما أحیاه في اإلیمان، . مع المسیح صلبت، فأحیا ال أنا، بل المسیح یحیا في"
   )20: 2غالطیة "( إیمان ابن هللا، الذي أحبني وأسلم نفسھ ألجلي

ُت مع المسیح -5    .انت م

  )5 :6رومیة "(ألنھ إن كنا قد صرنا متحدین معھ بشبھ موتھ، نصیر أیضا بقیامتھ"

  .انت دُفنت مع المسیح - 6

فدفنا معھ بالمعمودیة للموت، حتى كما أقیم المسیح من األموات، بمجد اآلب، ھكذا نسلك نحن أیضا في "
مدفونین معھ في المعمودیة، التي فیھا أقمتم أیضا معھ بإیمان عمل هللا، الذي ) "4: 6رومیة "(جدة الحیاة

إن كنت تعاني من وقت صعب في ادراك ھویتك، اقترح علیك ان تقوم  )12: 2كولوسي "(أقامھ من األموات
  .كان ھذا لھ تأثیر ال یُمحى على حیاتي عندما فعلتھ. 6بحفظ رومیة اصحاح  

ُحییت مع المسیح - 7   .انت أ

وإذ كنتم أمواتا في الخطایا وغلف جسدكم، أحیاكم معھ، مسامحا لكم بجمیع  "13:  2یقول في كولوسي     
  ". بالنعمة أنتم مخلصون - ونحن أموات بالخطایا أحیانا مع المسیح  " 5: 2یقول في افسس " االخطای

ُقمت مع المسیح - 8   .انت جالس مع المسیح. انت ا

وأقامنا معھ،  ،بالنعمة أنتم مخلصون  - ونحن أموات بالخطایا أحیانا مع المسیح  " 6 -5: 2یقول في افسس 
  ."المسیح یسوعوأجلسنا معھ في السماویات في 



 معھو أن مكانك ھو  وما یھم العالم الروحي .ھذه ھي وقفتنا الشرعیة مع هللا الیوم وأساس حقوقنا الشرعیة   
ّك بذھنك سوف یخبرك الشیطان و. رسي السلطةأن في ك. في السماویاتالمسیح  ً جالسلست أن مع المسیح في  ا

  !قد اجلسك معھ حینما كنت بعد خاطيءتحتاج أن تعلم أن هللا ! لكن ھذا كذبو ،السماویات

  .انت خلیقة جدیدة - 9

األشیاء العتیقة قد مضت، : إذا إن كان أحد في المسیح فھو خلیقة جدیدة"، 17: 5كورنثوس  2یقول في    
  "ھوذا الكل قد صار جدیدا

  "كیف یمكن ھذا؟"قد تسأل، 

ومنھ أنتم بالمسیح یسوع،  " 30: 1یقول في كورنثوس 1. ، وضعنا هللا في المسیحسؤال جید
وجودك في المسیح یشبھ وجودك في ابیك  " الذي صار لنا حكمة من هللا وبرا وقداسة وفداء

فقط تخیل معي انك عالمة . ورثت تاریخھم في سلسلة نسبكلقد . وامك كحیوان منوي وكبویضة
یوضع الكتاب على  كتاب بداخل كتاب، فعندما یتحرك ھذا الكتاب تتحرك معھ عالمة الكتاب وعندما

ً على الرف، وان احترق الكتاب تحترق العالمة، واذا بمعجزة ما اعید  الرف توضع العالمة ایضا
  .الكتاب للحیاة ووضع ثانیة على الرف فإن العالمة ایضا سیحدث لھا ھذا

لعھد الدم مع هللا بواسطة موت یسوع على الصلیب  نتاجفإن تاریخك وھویتك في المسیح ھما   
  .امتھوقی

  .انت بار - 10

. موقف صحیح من ابیھ بحق میالده) االبنةأو (یقف االبن  .البر یعني أن یكون لك الوقفة الصحیحة مع هللا
ونحن بارین بمیالدنا . ھو في العائلة ولدیة الموقف الصحیح من العائلة وھو األمر الذي ال یمتلكھ الجیران

ألنھ جعل الذي لم یعرف خطیة، خطیة ألجلنا، لنصیر نحن بر  . "الثاني ولیس بأي شيء كنا قد قمنا بعملھ
ً ألن هللا وضع حیاتھ فینا ولیس بسبب طریقة ) 21: 5كورنثوس  2" (هللا فیھ أو  تصرفاتنانحن ابرارا
  .حیاتنا

  .تسلط الشیطان علیك قد انكسر - 11

یح التي غلبت الشیطان قد كان للشیطان تسلط على طبیعتك القدیمة، لكن طبیعتك الجدیدة ھي روح المس
عالمین أن  ،فإن كنا قد متنا مع المسیح، نؤمن أننا سنحیا أیضا معھ " 10-  8: 6اذ یقول في رومیة . بالفعل

ألن الموت الذي ماتھ قد ماتھ  ،ال یسود علیھ الموت بعد . المسیح بعدما أقیم من األموات ال یموت أیضا
ان كان العالم الروحي قد جعلك تحیا في خوف، فإن " فیحیاھا للخطیة مرة واحدة، والحیاة التي یحیاھا 

  !هللا سوف یحررك اآلن

بل على العكس، لقد . لیس لھا سلطان علیك فیما بعد" االمور السیئة" بسبب ھویتك في المسیح، فإن   
صلح بدم وأن یصالح بھ الكل لنفسھ، عامال ال" 20: 1كولوسي . صار لك السلطان علیھا لتحولھا لبركات

  "ما على األرض، أم ما في السماوات: صلیبھ، بواسطتھ، سواء كان

  ذن بما ھو مكتوب في ھذه النصوص الكتابیة؟إلماذا ال اشعر    



ً انك سألت ھذا السؤالأ   سنوات حتى تتعلم ان  االمر عدة ألن ھذا سؤال ھام، لقد استغرق منك. نا سعید جدا
،و تدربت بالشعور بالذنب وبالخطیة وبالخوف "اآللھھ األخرى" منظور منأو  تنظر لنفسك من منظور العالم

ولكن من ناحیة الشیطان، . منك بعض الوقت حتى یتجدد ذھنك بالحق األمر والشعور باللعنة وسوف یستغرق
ن وضع علیك ضغوط كافیة بواسطة الظروف والشعور فلربما إ ن یسرق بذور الكلمة من قلبك،أھو یحاول ف

  .وقف عندھا عن التصدیقبالذنب تت

  كیف یمكننا قبول ھذه العطیة؟  

  .سیدكو كلمتھ ربكو اجعل یسوع - 1

ً من مشاعرك وانماط الجسد القدیمةیجب ان تُصر على اإلیمان بالكلمة   یجبب أن تُصمم على طاعة  .بدال
ألنك إن اعترفت بفمك  "، 10 – 9: 10یقول في رومیة . ھي جزء مكتمل من اإلیمانألن الطاعة . الكلمة

ألن القلب یؤمن بھ للبر، والفم یعترف بھ  ،بالرب یسوع، وآمنت بقلبك أن هللا أقامھ من األموات، خلصت 
  ."للخالص

  .كن صادق مع هللا فیما یتعلق بحالتك - 2

ُحضر حالتك . في الظلمةفي النور، وكل األشیاء سوف تظل تحت القیود  تتطھركل األشیاء سوف    یجب أن ت
ً وإن كنت تستطیع اإلتفاق في ھذا مع شخص آخر . للنور، ولیسوع بصدق ً قویا ً كن  ولكن. یكون ھذا امرا حذرا

ً في ثقتك في اآلخرین   !جدا

  .اقبل غفرانك الشخصيو اغفر لآلخرین - 3

  .اقبل نفسك كما انت وكما خلقك هللا لتكون - 4

ً " صنعة یداه" قد جعلك اعلم أن هللا    .10: 2األصلیة الفریدة النوع، افسس " قصیدتھ" والتي تترجم ایضا

  .كیفیة معاملتنا لآلخرین ھو موضوع كبیر

  ."رضوان الملك على العبد الفطن، وسخطھ یكون على المخزي" 35: 14امثال  

اج أن نحت. نتعامل بھا معھمیدنا الرب أن في أن نعامل اآلخرین بالطریقة التي یرالحذر نحتاج كلنا إلى   
لو و مع الناس، حتى إإلدانةو الخزيو إذا استخدمنا الذنبو .لیس بإدانة وتذنیبو نتعامل مع اآلخرین بتبریر

قد  .ربما نساعد في قطع حیاة هللا عن الناس الذین نحاول أن نساعدھمو بنوایا حسنة، فنحن نقوم بعمل العدو
ُحب"یھا الرب لمساعدة اناس معینیین بـیستخدمنا ف المواقفیكون ھناك بعض  لقد . لمصلحتھم" التبكیت الم

في والدقة لمعرفة إن كان الرب ھو من یقوده  اختبرت ھذا، ولكن یجب على كل فرد أن یكون شدید الحرص
  .ونُصوب اصابة مؤلمة لشخص آخر ھذا المجھود على وجھ التأكید، وإال سنقع في خطأ فظیع

ع"   ُ   )Cannery Row ري روكان" (لبشارع السردین الم



علب"روایة في  ُ ك دراسة عظیمة عن ھنا )Cannery Row ري روانك(ینبیك اجون ست "شارع السردین الم
اصابة ماسك المضرب إلى  ادتدوك، العب البیسبول الشاب، كان قد القي كرتھ، التي  .الخزيو الذنب

ُخ،  ً قضى جو بقیة حیاتھ  .)جولكن دعنا نسمیھ و نسیت اسمھ(بإصابة دائمة في الم كمتشرد على  ھائما
كان دوك یبني  .وبدافع من الشعور بالذنب كان دوك یخرج الیھ یبحث عنھ لیطعمھ ولیعتني بھ. الشاطيء

ً وكان یوشك على اإلنتھاء منھ ً بحریا ً . متحفا وفي احدى المرات عندما كان دوك خارج المدینة، استخدم سكیرا
ً حلم دوكإلقامة حفلة سُكرالمكان  ُحطما وعندما اكتشف دوك أن ھذا السكیر قام بكل  .، وكسر كل األحواض م

ً أن وضع الذنب ً، عارفا اكثر  اإلیالم، ائن آخر لھو أمر في غایةاو الخزي على ك/و ھذا التدمیر، سامحھ فورا
ً حتى من فقدانھ لحلم حیاتھ أو  /لصاق الذنب وإ التي ال تریدحساسیة ھذه اللقد كان من الرائع رؤیة . الما

حمایة نحو  الخزي، سوف تكون شدید الحساسیة أو  حررك من الذنبقد إن كان یسوع . شخص آخربالخزي 
عال مآثارھاآلخرین من  ِّ و َ ر ُ   .ةم

ً أن نعترف وعند وجود كراھیة الذات. كراھیة الذاتإلى  الخزي یؤدي .صالة     یارب، . "نتوبو یجب أوال
أو  نفسيأو  انا أتوب عن أي كراھیة لنفسي الزلت احملھا في جسدي. بخطیة كراھیة الذات أنا اعترف

طرقي القدیمة في التفكیر، انا آتي بكل . إغسلني ألطھر من كل كراھیة لنفسيو إغفر لي من فضلك. روحي
ً . خزیھبكل انساني القدیم بالموت على اطلب منك أن تأتي و عند الصلیبالتصرف و شعوراإلیمان، ال وبدال

جدد . التصرفو الشعورو اعطني طرقك في التفكیر، اإلیمان،. شبھكو صورتك حسب منھ تأتي بقیامة علي
  ".غیِّر نفسيو ذھني

بيو یا یسوع أنت سیدي"   ّ ، وما فعلتھ أنا أنا احضر لك ما فعلھ اآلخرون بي. خزیيو أنا اعترف لك بذنبي. ر
ب كاشكر .وأخطأت بھا أمامكلآلخرین، وھذه األفعال التي فعلتھا  ُغفر كل  یا رّ على دمك الذي سُفك لكي ت

ً یارب ألنك حملت و ھذه األفعال ُنزع، شكرا وذنبي حتى وانت ال تستحق ھذا، أشكرك ألنك دُعیت  خزیيت
 ً ذنبا ُ ذنب الحقیقي بالكلیةم ُ ُھر وكنت أنا الم واآلن أنا أومن  .وألنك احتملت الخزي واإلعتداء وانت كلي الط

ً وأن ضمیري قد طھرببساطة بكلمتك التي تقول  ّي لست مدانا   ".أن

الطاھر الیدین، والنقي القلب، الذي لم یحمل  ،جبل الرب ؟ ومن یقوم في موضع قدسھ إلى  من یصعد "  
  .)4 -3:  24مزمور "(الباطل، وال حلف كذباإلى  نفسھ

  

  

  

  

  

  

  

  



  13فصل 

  یةالحرب من أجل حیاتك الفكر

  خطوة نحو الشفاء

فأطلب إلیكم أیھا اإلخوة برأفة هللا أن تقدموا أجسادكم ذبیحة حیة مقدسة  " 2 -1:  12یقول في رومیة 
وال تشاكلوا ھذا الدھر، بل تغیروا عن شكلكم بتجدید أذھانكم، لتختبروا ما ،مرضیة عند هللا، عبادتكم العقلیة 

  ".الصالحة المرضیة الكاملة: ھي إرادة هللا

أنا أومن أن ھذا ". مراحم هللا] كل[في ضوء "تُقرأ،  )الترجمة التفصیلیة(The Amplified Bibleوفي  
 عرضیة، 11، 9،10اصحاحات . 8 -1في رومیة اصحاح  مراحم هللا التي كتب بولس عنھاإلى  یشیر

 عندما تنظر للوراءھ نیقول بولس أ. 12ثانیة في اصحاح تُستكمل الفكرة التي كان یتحدث فیھا بولس و
ُقدِ تجاوبك بكل تأكید فیكون تُدرك كل مراحم هللا من نحوك و جسدك ذبیحة حیة، خاصة  مالواعي ھو أن تـ

( خدمتك الواعیة " وھذا یُدعى في الترجمة التفصیلیة .مكنك فعلھوبكلمات اخرى، وھذا اقل ما یُ . ذھنك
تختبر ارادة هللا و والحظ أیضاً، أن الوعد بتجدید ذھنك ھو لتدرك". وعبادتك الروحیة )المنطقیةالعاقلة ، 

  .الكاملة

الفضة، لذلك و الذھبھي نفس الكلمة المستخدمة في تنقیة  2:  12كلمة تختبر الموجودة في رومیة      
قدم ذھنك، تفكیرك، لعملیة أترید مشیة هللا الكاملة لحیاتك؟  .نحن نعلم أن ھذه العملیة تتضمن وجود األلم

  !التحول

ل ھي كلمة شیقة، یعرفھا قاموس سترونج كاآلتي    َ و َ َح   :كلمة تـ

َ ت: Metamorphoo میتامورفوو ل ، تـ َ و َ َح َ جلى، تـ َ غـ تغیرت ھیئة .التغیر لصورة اخرى، التحول، التجلي. یرـ
  .المسیح وتألق ببریق إلھي على جبل التجلي

  .في تفكیرناتغییر كامل إلى  نحن نحتاج

ً  مولودین المیالد الثاني، یحتاج تفكیرنا القدیم ألن یتغیر لنرى من صنعنا هللا  حتى بعد أن نصبح أوالدا
، لكنھ یریدنا أن نعلم أننا خلیقة جدیدة في المسیحو .بالنقص أو  وھو الیریدنا في شعور بعدم األمان .لنكونھ

تسلط المسیح اآلن یح. جزء من عرق جدید من البشر ُ یا فینا وتسبب في میالدنا میالد ثاني لعرق جدید م
قام . لقد عدنا للنموذج األصلي الذي انتواه هللا لإلنسان. على الشیطان ُ غیر أننا لدینا اآلن روح المسیح الم

  .حواءو أمر لم یتمتع بھ آدم وھو

  تغییر في تفكیرنا؟إلى  لماذا نحتاج

وھو شدید القیمة . الحق ھو اقوى سالح في العالم. الحقإلى  من الكذب تغییر في تفكیرناإلى  نحتاج
  .من األكاذیب حارس شخصيواألھمیة لدرجة أنھ تتم حراستھ من قبل 



  .ما نفكر فیھ سوف یؤثر على كالمنا، وما نتكلم بھ سوف یؤثر على حیاتنا   

واإلنسان الشریر من كنز قلبھ اإلنسان الصالح من كنز قلبھ الصالح یخرج الصالح، " 45: 6یقول في لوقا 
  "فإنھ من فضلة القلب یتكلم فمھ. الشریر یخرج الشر

ھوذا السفن أیضا، وھي عظیمة بھذا المقدار، وتسوقھا ریاح عاصفة، "، 6 - 4: 3ویقول في یعقوب 
. ھكذا اللسان أیضا، ھو عضو صغیر ویفتخر متعظما ،حیثما شاء قصد المدیر إلى  تدیرھا دفة صغیرة جدا

ھكذا جعل في أعضائنا اللسان، الذي یدنس الجسم . فاللسان نار عالم اإلثم ،وذا نار قلیلة، أي وقود تحرق ھ
  "كلھ، ویضرم دائرة الكون، ویضرم من جھنم

  ".معرفتھ"التي لـ حقوق العھد التي لناو اسلحتنا ھي لحمایة حیاتنا الفكریة     

ألننا وإن كنا نسلك في الجسد، لسنا حسب "، )ترجمة الملك جیمس( 5 - 3: 10كورنثوس  2یقول في    
ھادمین ظنونا وكل  ،إذ أسلحة محاربتنا لیست جسدیة، بل قادرة با على ھدم حصون  ،الجسد نحارب 

  "المسیح طاعةإلى  علو یرتفع ضد معرفة هللا، ومستأسرین كل فكر

الطریقة التي یتحدث بھا ھذا النص الكتابي . في بقیة حیاتكعملیة التفكیر الخاصة بك قادرة على التحكم      
  ".التفكیر النتن"ضد اكبر عائق ممكن في مسیرتنا مع هللا، الذي ھو،  عن عنف الحرب الروحیة

  .ھناك حرب على حیاتنا الفكریة   

أو  هللا أمام اإلنسان،و الكھنة یمثلون اإلنسان امام هللاو الملوك یشنون الحروب .كھنةو جعلنا هللا ملوكاً   
في  نخراطاالال نتمكن من أن یكون لدینا اكتمال في حیاتنا وال خدمتنا لآلخرین بدون . بكلمات اخرى، الخدمة

  .حیاتنا الفكریةو حروب روحیة موجھھ ضد اذھاننا

  .معرفة هللا ھي كل شيء 

  . معرفتھیتمحور حول عھد الدم 

ھي معرفة  .شخصي حمیم، وھذا اكثر من المعرفة العقلیةاقصى تواصل  المعرفة ھي كلمة تُعبر عن
نأسر ومھمتنا العضمى ھي أن . أذھاننا وضدھاالحرب في . غیر أننا في حرب من اجل ھذا. شخصیة حمیمة

فھو قد أعطانا بالفعل . یسوع قد غلب الشیطان بالفعل على الصلیب. إیاھاا هللا افكارنا باألسلحة التي اعطان
ٍ مكتمل عالوة  .فحربنا لیس ھدفھا ھزیمة الشیطان، ولكن ببساطة ھي للدفاع عن میراثنا الشرعي .عھد دم

ولكن تأكد، إن . وھو موجود لیتأكد من نوالنا إلمتیازات عھد الدم. على ذلك، یسوع ھو وسیط عھد الدم
  ".الكلمة"اسمھ ھو

ً ھنا على األرض، یسوع، " تعرف"عندما     ُعاق خطط العدوفي زمن المضارع، تراه حیا غیر أن، إذا . فتـ
، وعندھا یمكن أن تنجح خطة ما استطاع الشیطان السیطرة على افكارك فلن تتمكن من معرفة یسوع

  ."إني لم أعرفكم قط " 23: 7تذكر أن یسوع قد قال للبعض في انجیل متى . الشیطان

  .ولقد تنبأ أرمیا بھذا. نزع الخطیة ھو ما یتیح لنا معرفتھ  



وأعطیھم قلبا لیعرفوني أني أنا الرب، فیكونوا لي شعبا وأنا أكون  " 34: 31و 7: 24قول في أرمیا وی    
: وال یعلمون بعد كل واحد صاحبھ، وكل واحد أخاه، قائلین ". "لھم إلھا، ألنھم یرجعون إلي بكل قلبھم

أصفح عن إثمھم ، وال  كبیرھم، یقول الرب، ألنيإلى  اعرفوا الرب، ألنھم كلھم سیعرفونني من صغیرھم
  ".أذكر خطیتھم بعد

نفصالً ف       ُ وإن كنت كذلك، فسیمكنك أن . ذھنكعن هللا فسوف تحیا حیاتك فقط كأممي في فساد  إن كنت م
یستطیع أن یمنعنا عن  الشریرالفكر ف .في ومن خالل عالقتھ الحمیمة بك تُفسد كل شيء یرید أن یعطیك إیاه

أن ال تسلكوا في ما بعد كما یسلك سائر : فأقول ھذا وأشھد في الرب "، 17: 4یقول في افسس  .معرفتھ
  ."وتتجددوا بروح ذھنكم " 23: 4یقول في افسس و " األمم أیضا ببطل ذھنھم

في الترجمة التفصیلیة  20 – 16 :3افسس. صلى بولس من أجل الكنیسة لكیما تعرف وتختبر اهللا  
  :یقول

القدوس بنفسه الذي یسكن في اعمق ما في  [أن تتأیدوا بالقوة بروحه لكي یعطیكم بحسب غنى مجده، 16
 .في اإلنسان الباطن ]احشاءك وشخصیتك

  باإلیمان في قلوبكم  ]بالحقیقة[ المسیح )یستقر، یسكن، یجعل مسكنه الدائم(لیحل 17

شعب اهللا [ وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطیعوا أن تدركوا مع جمیع القدیسین 18
ختبرین لهذه المحبة ُ كرس، الم ُ   ]لهذه المحبة[ ، ما هو العرض والطول والعمق والعلو]الم

، مختبرین بأنفسكم[ا وتعرفو ] حتى تصلون بالحقیقة [ 19  محبة المسیح الفائقة المعرفة ]عملیًا
، للحضور اإللهيلیكن لكم اغنى مقیاس  [كل ملء اهللا إلى  لكي تمتلئوا ] الغیر اختباریة،الطبیعیة[

ا باهللا نفسهو  فتصبحوا جسدًا مملوءا بالكامل   ]!فائضً

بما یفوق  [نطلب أو نفتكر ]نجروء أن[فوق كل شيء، أكثر جدا مما ]وینفذ مقاصده[ والقادر أن یفعل 20
   -القوة التي تعمل فینا ]كنتیجة لفعل[، بحسب]أحالمناو  ، أشواقنا، أفكارنا، آمالناأعلى صلواتنا

  .كسلنا في أمور هللا في ھذه الحیاة یمكن أن یؤثر علینا أبدیاً . مھمة ضخمة فكرنا ھو ترویض

ّنا ال نحاول التقلیل من رحمة هللا ، باقتراح نعمتھ، أو عمل یسوع الكامل على الصلیبو من فضلك إعلم أن
ًا لجودة  .برنامج لنوع ما من الخالص القائم على األعمال أو الناموسیة ا مراقب والنفترض أن هللا جالسً

ً أننا یجب علینا أن نغلب، وھو مصطلح مستخدم في .  ھو اكمل العمل! كال. آداءنا ولكنھ حذرنا أیضا
لنظل متصلین بحباة هللا، محافظین على أوقات حقیقیة من الحمیمیة  ولكن. میالدنا الثاني مجاني. الحروب

لنا ّ   .یستخدمنا لمجده، ولیأتي بمقاصد ملكوتھ لألرض، لمعھ، أ، نسمح لھ بأن یكم



لمقاومة قنابل و للحفاظ على حیاتنا الفكریة متصلة بكلمتھ نحن في احتیاج للحرب الروحیة والتلمذة    
وأذھاننا ھي أفضل . افكارنا حتى یفصلنا عن حیاة هللامھمة الشیطان ھي أن یسیطر على . العدو الفكریة

  .وأكثرھا إثماراً میدان معركة بالنسبة لھ 

  .هللا قد قام بالفعل بتوفیر الحل

ُطابق فكرنا مع حقھأن إلى  نحن فقط نحتاج   .ن

ا كامالً لیشفي جروحك شيء تحتاجھ صنع كل تحتاج أن تعرف بشكل مؤكد،أن هللا بنفسھ    ً من خالل  شفاء
ً أكثر مما یكفي لجعلك قیامتھ وصعوده و موتھو  فحیاتھ. عمل یسوع  ا كامالً أكملت تماما ً ودورنا ھو  .تمام

اقد  تجدید ذھننا بالحق ھو عملیة. أن نؤمن بالحق ً . وھي حقیقیة حتى وإن لم تكن ملموسة. تستغرق وقتـ
واستطیع أن . وھذا التغییر یؤثر على حیاتنا بأكملھا. ھي تتغیر بالفعلو أذھاننا لدیھا القدرة على التغیر

الذي أعمل معھ  مایكل  المساعد المحرر .مالیین آخرینفي حیاة و اشھد لھذا الحق في حیاتي الشخصیة
عندما بدأ . بما فیھ الكفایة اإلعاقة، وبأنھ لیس جیدو یحكي عن كیف غلب حصون الشعور بالغباء، فینسنت

ّھ سوف لن یتعلم مثل بقیة األطفال مایكل دراستھ في المدرسة  وكان كل یوم یذھب فیھ .قیل لھ منذ أول یوم أن
عن وسنة بعد سنة إزداد تأخر مایكل . یعزز ھذه الكذبة أكثر فأكثر، وأبتدأ ھذا الحصن في البناءالمدرسة إلى 

 20، بعد من عمره 37وفي . توقف عن محاولة التعلمو ما صدقھ عن نفسھ استسلمدراسة، وبسبب ال أقرانھ في
ا من  ً مسیحي لعالج إدمان المخدرات  في برنامج وجد مایكل نفسھ الكحولیاتو المخدراتإدمان عام

حقھ أن یكون على "في البدایة كان .وفي اللحظة التي بدأ فیھا في حفظ اآلیات مع ھذا البرنامج. والكحولیات
 وبعد تلقیھ للمساعدة، والتشجیع. ة القائلة بأنھ لن ینجح في فعل ھذاأن یتمسك بالكذب قلبھ المتمرد أرادو "حق

ولم یمر وقت طویل حتى كان . الصالة من الرجال اآلخرین في البرنامج بدأ في حفظ اآلیات واحدة فواحدةو
بإنفجار وفي احد األیام في الصالة شعر  .قد حفظ كل المقاطع الستة عشر المطلوب حفظھم للبقاء في البرنامج

ا  الذي كان بداخلھ نحو هللالغضب واالستیاء  بعدما طلب . أن هللا قد أخطأ بخلقھ لھ منأن یؤألنھ كان معتادً
َ كعندھا شَ  .نكث بھذا العھد الذي صدقھ بأنھ لن یتمكن من التعلم ؛نالھو الغفران من هللا  ر هللا على خلقھ لھـ

ًا بأن هللا لم  كتابًا فإنھ في ھویتھ یحیا ما خلقھ  أنھ حتى وإن لم یقرأووصل لنقطة  إیاهبخلقھ  یرتكب خطأمؤمن
ُسر قیدًا روحیًا عن حیاتھ. هللا لیكونھ ا لیقرأ كلمة كلمة حتى .وفي ھذه اللحظة ك ً وھدأ نفسھ،وأعطاه صبر

سنوات قد قام بقراءة مایزید مئات من الكتب  7الیوم بعد و .استطاع حفظ المزید من النصوص الكتابیة
قدس كو المسیحیة، ُ   .ویطأ بنصرة كل الحصون التي كانت موجودة في أغلب فترات عمرهل یوم یقرأ كتابھ الم

  الحقیقي حق جذري الحق

فما أحیاه اآلن في . مع المسیح صلبت، فأحیا ال أنا، بل المسیح یحیا في "20: 2كمثال،  یقول في غالطیة 
  ." الجسد، فإنما أحیاه في اإلیمان، إیمان ابن هللا، الذي أحبني وأسلم نفسھ ألجلي

فدفنا معھ  ،ام تجھلون اننا كل من اعتمد لیسوع المسیح اعتمدنا لموتھ  "،4 - 3: 6یقول في رومیة  
  ." بالمعمودیة للموت حتى كما اقیم المسیح من االموات بمجد االب ھكذا نسلك نحن ایضا في جدة الحیاة

المسیح وأنت اآلن جالس معھ لكن الشخص الذي اخطأ قد مات، وأنت قد قمت مع و خطایاك لم تُنزع فقط،  
. ، سیتجدد ذھنكتؤمن بالحق تبدألقد ولدت ثانیة ضمن عرق جدید من البشر، عندما . في السماویات

ً . ھا للعمل فیكوعندما یحدث ھذا تأخذ عملیة الشفاء الداخلي مليء حریت ا من شفاء وھذا عمل اكثر عمقـ



، التلمیذ الحقیقي . فاء المشاعرالمشاعر، ألن حتى غیر المؤمنین یمكنھم أن ینالوا ش غیر أنھ فقط اإلبن 
  !بصورة فوق طبیعیةغیر تھو الذي یمكن أن ی

ًا تجدد ذھنك لتؤمن بصدق، ولیسعندما ی     ًا إیمان ، ولكن بالمعرفة اإلعالنیة، بأنك بالحقیقة قد فقط ذھنی
  .عندھا ستختبر الحریة الحقیقیة ة عندما سُمر على الصلیبقبالحقیفیھ صلبت مع المسیح، وبأنك كنت 

  

دمرة ُ   .امثلة لألفكار الم

  :یمكننا أن نقبل أفكار مثل

 .ضد حقیقة شخصیة هللا .1
 .ضد ھویتنا الحقیقیة في المسیح .2
 .ضد اآلخرین .3

من كل و من كل نفسكو فقال لھ یسوع تحب الرب الھك من كل قلبك . "الفكر ھي وصیةمحبة هللا من كل 
  )39 – 37:  22متى "(الثانیة مثلھا تحب قریبك كنفسك و ،العظمى و ھذه ھي الوصیة االولى ،فكرك 

  من أین تأتي األفكار الجامحة؟    

ًا من عالقات مكسورة في الماضي الظروف السلبیة في . ، خاصة من آباؤناالكثیر من األفكار تأتي ال إرادی
ا من أصدقاؤنا  ألفكارایُمكن أن تأتي . ةماضینا أو حاضرنا یمكنھا أن تعطینا أفكار سلبی ً المثدمرة أیض

ُركز عیوننا أو آذاننا علیھ ُ . ما نشغل أفكارنا بھو الحالیین، أو مما ن صوب أفكار جیش الشیطان یمكنھ أن یـ
  .اذھانناإلى  مباشرة

ل أرواحنا   ّ م ُكَ غیر أن . كاملةتصیر و السماء تُجدد أجسادناإلى  وعندما نذھب .عندما یخلصنا یسوع، تـ
 .مشاعرناو إرادتنا، أذھاننا، التي تتضمنو ازدھار نفوسناو اثناء وجودنا على األرض علینا السعي لشفاء

  .أننا یجب علینا السعي لتجدید أذھاننا 2 -1:  12توضح لنا رسالة رومیة و

في حیاتنا " العتیقإنسان "الـ " جسد"نختبر آثار للـ عندما نولد ثانیة كعرقیة جدیدة من الكائنات،   
ّم. الفكریة نحن كائنات . ، فال یوجد شخصان یعیشان بداخلنانحن لسنا ھویتین كما یحاول البعض أن یُعلـ

قامة، خلیقة جدیدة في المسیح ُ قد ترك أفكاره القدیمة في أذھاننا، " اإلنسان العتیق"غیر أن الـ. جدیدة م
ا،. وھذا ھو میدان المعركة تجددً ُ   .الشیطان یریده لیتحكم فیناو هللا یریده م

  .إستأسر فكرك

  !عندما تسمع كلمة، تُزرع بذرة؛ ھذه ھي حقیقة الحیاة

ا ً ا، تصبح الكلمات أفكار ً ا یزرع كلماتو ثم تحمل ثمار ً ) 25: 13متى . (أفكارإلى  التي تتحولو الشیطان أیض
  .وتحمل ھذه األفكار في النھایة ثمار الشیطان



  .تجدد ذھنكو لتأسر بھ أفكاركحد ما إلى  بسیط وإلیك نظام   

لكل حقیبة و تقوم بعمل مسح لكل شخصفي  المطارات اآلن ھناك نقاط تفتیش أمنیھ  .إستأسر فكرك )1
ا عن مواد خطرة قبل الصعود  ً فعندما تستشعر وجود . إفعل نفس الشيء. على متن الطائرةسفر بحث

أحیا حیاة كي الفكرة ل ستساعدني ھذهالفكرة عواقب وخیمة؟ ھل  لھذهھل "إسأل و توقف فكرة ما
ا أن تقول " ھل ھذه الفكرة من الشیطان أم من الجسد؟ تقیة؟ ً في ھذه المرحلة، أنت ببساطة تأخذ قرار

 ."أطردك في اسم یسوعو ، أن أستأسركأنا ال أسمح بدخولك" :لھذه الفكرة

ُظم  .بصورة أفضل األفكار اآلتیة من هللابعد قلیل من المران سوف تستطیع أن تمیز    في معـ
تشعل كأنھا صواعق من البرق و تبدو بالنسبة لي مرات و .عفویةاألحوال تأتي أفكار هللا كأفكار 

  .روحي

ا بل یجب أن تمأل .استبدل أفكارك بفكر هللا   ً   .ذھنك بأمور صالحة ال یمكنك أن تتركھ فارغ

" استطعمھا". ، ثم إكتبھ وإحفظھشاھد كتابي إطلب من هللا أن ینیر أمامك .إبدأ بالتأمل في كلمة هللا )2
فالصور الذھنیة تعكس الطریقة التي . تخیلھا في ذھنكو فكر في قصة كتابیة .وتأمل فیھا طوال الیوم

قتبس بأعاله، . 5 - 3: 10كورنثوس  2المقطع الكتابي المفتاحي الموجود في لذا في . نفكر بھا ٌ الم
ًا: "یقول ، ولكن "مجادالت" أو حسب بعض الترجمات األخرى تم استخدام كلمة " ھادمین ظنون

ًا"الكلمة أقرب لـ كلمة   .أكثر من الكلمات خیاالت،و على شكل صور الذھنیأتي تفكیر ". ظنون
لن یمكنك أن تفكر في أفكار شریرة وتنطق  .تعلم عادة النطق بكلمة هللا بصوت مرتفع .إنطق بالكلمة )3

بج. خالفھابما ی ّ  .ر

  .ملخص

وأحد المزایا الرئیسیة لھذا ھي أن نعرفھ بصورة . ینزع خطایانابإختصار، أعطانا یسوع عھد الدم الذي  
ا في حیاتنا، تعمل قوتھ فینا، ألجلنا وألجل آخرین في العالم .حمیمیة ویعرف . وعندما یكون حضوره واقعً

  ".رشاشاتھ"علیھا الشیطان أن حیاتنا الفكریة یمكنھا أن تفصلنا عن قوة هللا؛ لذا فھو یركز 

  "فكري من أجلك ، فھال تفعل نفس األمر من أجلي؟ قد إستأسرت"   

توضح بأن اآلیات اآلتیة  "...افلیكن فیكم ھذا الفكر الذي في المسیح یسوع ایضً " 5: 2یلبي یقول في ف  
ة یجب أن نحمل صلیبنا عندما نشعر بأن ھناك أفكار غیر الئق. ھو اإلتضاع واإلشتیاق لحمل الصلیب "فكره"

  .تحاول التحكم فینا

  .إقتباس عن كتاب الحیاة المنطلقة نحو الھدف للتأمالت الیومیة
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ُشكل حیاتك     )GNT( 24:  4أمثال . إنتبھ لطریقة تفكیرك؛ ألن أفكارك ت



أحد أعظم اإلكتشافات النفسیة للقرن الماضي ھي أن أفكارك ھي ما یتحكم في أفعالك، فإن أردت تغییر   
ً تغییر طریقة تفكیركطریقة تص   . رفاتك فیجب علیك أوال

فوق كل تحفظ احفظ قلبك الن منھ مخارج  ".السنین آشار سلیمان لھذا عندما كتب منذ آالف ،في الواقع    
  )23: 4أمثال " (الحیاة

  :تؤثر على ستة دوائر في حیاتنالمقدس أن افكارنا ایقول الكتاب     

رد طریقة . الكیفیة التي اختار أن اراه بھافلیس ما حدث لي ھو المھم بقدر أھمیة . تفسیري یؤثر على موقفي
ُحدد ما إذا كانت الظروف ستجعلني أفضل أم مليء بالمرارة فیمكنني أن أنظر لكل شيء إما  .فعلي ھي ما تـ

احسبوه كل فرح یا اخوتي حینما تقعون في تجارب . "إما حجر عثرة أم معبر -فرصة للنموكعائق أو ك
كاملین و تام لكي تكونوا تامیناما الصبر فلیكن لھ عمل و ،مین ان امتحان ایمانكم ینشئ صبراعال،متنوعة 

  .)4 -2:  1یعقوب "( غیر ناقصین في شيء

أو بعبارة اخرى، ذھني یؤثر على مزاجي؛ أفكاري تحدد مشاعري، . حاتي النفسیةإنطباعاتي تؤثر على    
حبطة فإن كنا أشعر باإلكتئاب فھذا ألني أخترت التفكیر في أفكار  ُ . عملي، عائلتي أو أي شيء آخرعن  –م

او ً . ھو الذي سیتحكم في ما تشعر بھو ، یمكنك إختیار ما تفكر فیھ،بینما ال یمكنك التحكم في مشاعرك دائم
  ) 2:  55مزمور "(...ضطربني ماأفكاري تزعجني،  .استجب ليو استمع لي"

ا على ما نؤمن بھ، حتى. معتقداتي تؤثر في سلوكي   ً ا ما نتصرف بناء ً . فةفكار زائإن كانت ھذه األو فدائم
ا  ً سیكون رد فعل على سبیل المثال، إن إعتقدت في طفولتك أن الظل الذي في حجرتك أثناء اللیل كان وحش

ا) األدرنالین ، والھلع(جسدك ھو الخوف  ً لذا فإنھ في غایة األھمیة أن تتأكد أنك . حتى وإن لم یكن صحیح
فقال یسوع . "هللا تؤثر على سلوككعن الحیاة، وعن و فقناعاتك عن نفسك،! تتعامل مع معلومات صحیحة

  )31: 8یوحنا "( للیھود الذین امنوا بھ انكم ان ثبتم في كالمي فبالحقیقة تكونون تالمیذي

فعندما تدخل . منك فأنت تتحدث لنفسك بإستمرار بدون وعي. حدیثي عن نفسي یؤثر على تقییمي لذاتي    
لتنمي المزید من الثقة بالنفس علیك أن تتوقف  عن نفسك؟  حجرة ملیئة بالغرباء ما الذي تمیل إلیھ في تفكیرك

  )7:  23أمثال "(النھ كما شعر في نفسھ ھكذا ھو" ! عن التقلیل من شأن نفسك

خسر محمد على . إدراكك یتحكم في اداءك.الفائزون یتوقعون الربح. موقفي الداخلي یؤثر على قدرتي     
ً منھما قال  ًا لم یقولھ قبل المباریات األخرىكالي مباراتان فقط في مجالھ، وقبل كال ینبغي أن  إن كان: "شیئ

  .)23: 9مرقس "(كل شيء مستطاع للمؤمن" ...."أخسر ھذه المباراة

حقق أي شيء، یجب أن یكون لدیك لت. احالمك تحدد مصیرك. بعبارة اخرى. خیالي یؤثر على طموحي   
  .)18: 29امثال "(بال رؤیة یجمح الشعب. "مھمة، ھدف، رجاء، رؤیة

ا على عمق الجرح یمكننا أن . نطول فترة ایمانك بھذا الحصو ھدم ھذه الحصون قد یستغرق سنین إعتمادً
ا بأن نأسرنشھد في حیاتنا  ، آخذین مخزوننا الكتابیة، بالتأمل في الكلمة، حفظ النصوص أفكارنا سریعً
او مقدمینھ  األخالقي الیومي ُنقض ھذه الحصون سریعً أن بتسمح لحبھ و تثق فیھ،و كلما تطلب هللا. عندھا ستـ

  .حیث روح الرب ھناك حریة .لترى الحق، كلما تتمكن من أن تغلب یساعدك



  14فصل 

  ھویتكحقیقة أن تحیا 

ا إن لم تحیا حقیقة   ھویتك لن یمكنك أن تكون حرً

على قوة ركزنا . فرصة عبر كل فصل إلدراك تسدید هللا إلحتیاجنا للشفاء الداخلي وفرنا في ھذا الكتاب   
  .بعض من مسئولیاتكإلى  واآلن في ھذا الفصل نرید أن نشیر. والتغییر في حیاتكصلیبھ إلحتیاجك للشفاء 

بأن الحصول على ، وأقرینا یمان بكلمة هللاعلى معرفة من انت في المسیح باإل ركزنا في الفصول السابقة  
ا على أنھ ینبغي أن تكون شدید و .لھذا سیبدأ في تغییر حیاتك الخارجیة إعالن حقیقي داخلي قد شددنا أیضً

لبت بالحقیقة مع المسیحو لتحصل على ھذا النوع من اإلیمان، لترى الشفافیة مع هللا قد قمت و تؤمن بأنك صُ
ا على أن تفكیرك ینبغي لھ أن یتغیر،ركزنا و .معھ بالفعل ذھلیتجدد ذھنك و أیضً ُ   .لترى حقیقة ھذا اإلعالن الم

ُحیّد قوة هللا القدیرة إن لم نمارسغیر أنھ یمكننا     ُصر على ، أن أو بكلمات اخري" السلوك بالروح" أن نـ تـ
ال الغرلة بل و ان ینفع شیئاالنھ في المسیح یسوع ال الخت"، 6: 5یقول في غالطیة . أن تحیا حیاة المحبة

  "االیمان العامل بالمحبة 

  .إحذر من التطرف  

في اتجاھین متطرفین ومختلفین، یمكن  یمكن إساءة فھم السلوك بالروح مثلھ العدید من المشاكل الروحیة،   
ا في حیاتنا لكالً  ً زریعً   .منھما أن یُسبب فشال

غفرانھ تعفیھم من القیام و یظن بعض الناس إن محبة هللا. ھو أن تحیا حیاتك وكأن كل شيء جائزأحدھما    
  .فیسیئون فھم النعمة. لیسمحوا للمسیح بأن یتصور فیھمو لیصیروا غالبین بأي مجھود

 ھؤالء الناس أن هللا یریدھم أن یتغیروا ویدرك". یا كلھ یا بالش" التطرف اآلخر ھو أن تحیا حیاتك بإتجاة    
  .یأس،فیستسلمونیشعرون بالو ، أو خطیة، وفشل في التغیر، یقعون في دینونةلخطألكن عند إرتكابھم و

  8أصحاح و لكن الحق واضح في رومیة 

كتمل 6في رومیة كتب بولس     ُ ً انھ  7وفي رومیة  .عن عمل المسیح الرائع الم لن اكمل بولس حدیثة قائال
  .یعطي الحل 8 ثم في رومیة. المسیح قد إنتھى كأن عملو یستطیع أن یحیا حیاتھ

  6 - 1: 8رومیة 

 إذا ال شيء من الدینونة اآلن على الذین ھم في المسیح یسوع، السالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح  1

  ألن ناموس روح الحیاة في المسیح یسوع قد أعتقني من ناموس الخطیة والموت  2



ألنھ ما كان الناموس عاجزا عنھ، في ما كان ضعیفا بالجسد، فا إذ أرسل ابنھ في شبھ جسد الخطیة،  3
  وألجل الخطیة، دان الخطیة في الجسد 

  لكي یتم حكم الناموس فینا، نحن السالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح  4

  ب الروح فبما للروح فإن الذین ھم حسب الجسد فبما للجسد یھتمون، ولكن الذین حس 5

  ألن اھتمام الجسد ھو موت، ولكن اھتمام الروح ھو حیاة وسالم  6

، ویعني؛ اإلستمرار في الحیاة أسلك ھو فعل مستمر حركي. حسب الجسد أو الروح" أسلك"الحظ أنھ قال،     
لكن عن عدم اإلستسالم  الوصول للكمال؛ ال یتحدث بولس عن ...ال یقول إن أخطأت ستدان. بنمط أو بآخر

هللا یرى  ھو أنلكن إیماني و سترى في تعریف السلوك بالروح المذكور أدناه أننا سوف نخطيء. للیأس
ھیّا، إنھض، أنا : "یقولو یرى محاوالت قلوبنا إلرضاؤه، وفوق  الكل یرى  توبتنا عند سقوطنا،و محاوالتنا،

  ."فخور بك، یمكنك أن تنجح

    

  .ألم التغییر عندھا یُمكن أن تُشفى وضعك الحالي،عندما یفوق ألم  

نعرف من ھو  واآلن .المحررین المساعدین صدقائيكارین فینسنت أو من مایكلطالما سمعتھ  تعبیروھذا    
نحتاج أن نجري  ،نعرف الھویة التي أعطاھا لنا یسوع فیھو دفع ثمن شفاؤنا الداخلي، نعرف أن یسوعو هللا،

رائعة ألجلنا إن لم نتخذ  ما عملھ هللا من أمور نایكفی فلن. تغییرات على اسلوب حیاتنا لتتطابق مع ھویتنا
  .في كل ساعة لتغییر اسلوب حیاتنا لتتطابق مع ھویتنا الحقیقیةو رات یومیةقرا

وھنا ال أشیر . في كلمتھهللا ة مع ركأحد التغییرات الرئیسیة التي علیك عملھا ھو اإلصرار على الش    
ًا لتتشرب فیھ الكلمة، اقترح علیك أن  اجل اإلحتیاجات، بل باألحرى، أن ببساطة للصالة من  تقضي وقتـ

ً یومیًا في الشكرو قم بتسجیل وقتك معھ بأي طریقة تریدھا، و التسبیح،و لتسكب قلبك أمامھ، إقض وقتاـ
، تعطي فعندما تسمع الكلمة. اإلیمان یأتي فقط بسماع الكلمة ألن. التي تسمى بالیومیاتو افضلھن الكتابة

  .ألجلكو ، یصنع نوره عجائب داخلكعندما یحدث ھذاو .فرصة لإلعالن لیأتي لقلبك

  !تحذیر
 وأستطیع. ال یتعاملون مع حیاة الصالة الخاصة بھم وال وقت شركتھم مع هللا بجدیة العدید من المؤمنین    

وأنا ھنا ال أشیر . خاصة" رائحة"ویبدو أن لدیھم. حاس الذین یحاولون السلوك في الروعادة تمییز ھؤالء الن
ُعظم األحیان  ،للمؤمنین الغیر ناضجین، أو حدیثي اإلیمان وال ھؤالء الغیر متعلمین في كلمة هللا، ألنھم في م

لتنقیة قلبك وللشركة ألن قضاء الوقت أمام الرب . منھم أكبرمنین مؤن لدیھم شركة اعمق مع الرب من یكو
وھذا ھو ما . حتیاجاتكوھذا ھو ما سیسدد كل إ .ھو ما یحیي، وھو ما یجعل الحیاة تستحق أن تعاش مع هللا

  .یفرح قلب یسوع

  .المسیح یحتاج أن یتصور فیك   



یا أوالدي ": 19: 4یقول غالطیة . عندما تحتاج للروح القدس أكثر من الحیاة نفسھا، سیتصور المسیح فیك
لن ینقل التعلیم المسیح لي "، كتب اوزوالد تشیمبرزو "أن یتصور المسیح فیكم إلى  الذین أتمخض بكم أیضا

  ".إن كنت قد قررت أن یتصور المسیح فيّ إال 

  .لقد خلصنا باإلیمان 

ألنھ ماذا  ،ألنھ إن كان إبراھیم قد تبرر باألعمال فلھ فخر، ولكن لیس لدى هللا ": 6 -2: 4یقول في رومیة 
أما الذي یعمل فال تحسب لھ األجرة على سبیل نعمة، بل  ،یقول الكتاب؟ فآمن إبراھیم با فحسب لھ برا 

كما یقول داود ،وأما الذي ال یعمل، ولكن یؤمن بالذي یبرر الفاجر، فإیمانھ یحسب لھ برا  ،على سبیل دین 
  " مال أیضا في تطویب اإلنسان الذي یحسب لھ هللا برا بدون أع

  .أعمالنا تثبتھو إیماننا كامل   

لكن لیس لھ اعمال ھل یقدر االیمان و ما المنفعة یا اخوتي ان قال احد ان لھ ایمانا"  14: 2یقول في یعقوب 
  "ان یخلصھ 

لكن یقول قائل انت لك  ،ھكذا االیمان ایضا ان لم یكن لھ اعمال میت في ذاتھ " 18 – 17: 2یقول في یعقوب 
  "انا اریك باعمالي ایمانيو انا لي اعمال ارني ایمانك بدون اعمالكو ایمان

  .الطاعة للملك مطلوبة

 انا احبھو الذي یحبني یحبھ ابيو یحفظھا فھو الذي یحبنيو الذي عنده وصایاي"21: 14یقول في یوحنا 
  ". اظھر لھ ذاتيو

ا اثناء حیاتنا على األرض عندما و خلصنا من الجحیم في األبدیةالكتاب المقدس واضح وصریح ، أننا      أیضً
حظ في األیة ال.تطیعھ كملك لكو أن تجعلھ سیدك یعني أن تتنازل عن إستقاللیتك. ربناو جعلنا یوع سیدنا

ً بالنسبة لناو یظھر نفسة لنا أكثر طیعھ أكثر كلماباألعلى، أنھ كلما ن تصبح ھذه دائرة مستمرة، و .یصیر حقیقیا
ا معھوسر. نطیعھ أكثرو ذاتھ، فنراه أكثر ھو یظھر لناو نحن نطیع ا ما نصبح واحدً یتمجد من خالل الثمر و یعً

  .الذي نحملھ

  .وإحذر من أن تطلب هللا فقط من أجل راحتك الشخصیة   

، فھو لن یمانع ناس كانوا قد حصلوا على بعض اللقاءات مع هللا، ثم إفترضوا أنھ بما إن هللا محبةألقد عرفت   
  .وال یریدنا أن نشعر بأي من أنواع اإللتزاماتوتعزیتنا ھ یرید راحتنا ألن. اة نختاره ألنفسناأي اسلوب حی

  .فقط بعد مخافة الرب والتعزیة تأتي الراحة

تسیر و كانت تبنىو السامرة فكان لھا سالمو الجلیلو و اما الكنائس في جمیع الیھودیة" 31: 9یقول في أعمال
  ."الروح القدس كانت تتكاثر بتعزیةو الرب ]خوف المھابةو إحترام[خوففي 

  .من خاللناو أعمالنا لیست في الحقیقة أعمالنا، لكنھا أعمال النعمة بالمسیح الذي یحیا حیاتھ فینا   



اذا یا احبائي كما اطعتم كل حین لیس كما في حضوري فقط بل االن " 13 – 12: 2یقول في فیلبي     
ان تعملوا من اجل و الن هللا ھو العامل فیكم ان تریدوا،رعدة و خالصكم بخوفباالولى جدا في غیابي تمموا 

  ."المسرة

  .اإلیمان یعمل من خالل المحبة   

ولكن إن لم تكن تسلك  أن تموت،إلى  تعترف بھاو تتأمل فیھاو النھار،و یمكنك أن تدرس الكلمة طوال اللیل
  .بالمحبة كل ھذا سوف یكون عدم

  .إھدم أوثانك  

في عبودیة على الرغم من تواجدھم في  8 -6ي إسرائیل في سفر القضاة األصحاحات من بنو جدعون كان
فطور هللا عالقة . لیعده لیصبح محرر إسرائیل تعامل مع جدعون بطرق عدیدةو أتى هللا. أرض الموعد

إلى  ة مھزومةمن كونھ دودة مسكین بدأ جدعون في تغییر فكرهو .صداقة لصیقة مع جدعون وأراه عھد الدم
ن وأنت مثل جدعون، ل. یھدم كل أوثان العائلةو قفةو لكن كان على جدعون أن یأخذو .محارب قدیر مع هللا

  .تترك طرقك القدیمةو یمكنك الوقوف بثبات أمام أعدائك حتى تسلك بالمحبة

  .السلوك بالروح

یقول  1: 4وفي افسس. "لجسدو انما اقول اسلكوا بالروح فال تكملوا شھوة ا" 16: 5یقول في غالطیة 
  ".فاطلب الیكم انا االسیر في الرب ان تسلكوا كما یحق للدعوة التي دعیتم بھا"

اذا ال شيء من الدینونة االن على الذین ھم في المسیح یسوع السالكین لیس حسب "1: 8ویقول في رومیة    
ستجد أن هللا جاد فیما یتعلق  8:  8وإن استمریت في القراءة حتى تصل لرومیة  " الجسد بل حسب الروح
ھو یقر بأن ھناك نصرة ألسلوب الحیاة ھذا وھزیمة كاملة و ،لیس بحسب الجسدو سلوكنا بحسب الروح
  .إلسلوب الحیاة اآلخر

الن  ،ن ایاه یحصد ایضا ال تضلوا هللا ال یشمخ علیھ فان الذي یزرعھ االنسا" 8 -7: 6و یقول في غالطیة 
  ." من یزرع للروح فمن الروح یحصد حیاة ابدیةو من یزرع لجسده فمن الجسد یحصد فسادا

وأسھل طریقة أعرفھا ھي أن تكون في المقف  لكنھا مختلفة للحیاةو السلوك في الروح ھو طریقة بسیطة   
  :وھذه العملیة تحدث كاآلتي. الصحیح أمام هللا بشكل یومي

إسألھ وإسعى في طلب مقاییسھ . ینبغي أن تحیا وتطلب من هللا أن یریك كیف) مرآة(أن تستمر في النظر لكلمة هللا كـ  )1
، على سبیل المثال،مكتوب ال تكذب، أن تتعمل مع أصدقاؤك بمحبة، أن تخضع للسلطات التي فوقك. من اجل حیاتك

ا مھما كان، وھلم جراأن تعامل مع عائلتك بلطف، أال تسكر، أال تكون أنانیً  ً  .ا، أال تغضب، أن تغفر دائم
ا أن )2 ً فقط هللا الذي فیك ھو الذي یمكنھ أن یحیا  أن تصمم على العیش بالطریقة التي یریدك أن تحیا بھا، في محبة، عالم

 .حیاة تلیق بالرب
ا للغایة مع نفسك )3 ً ) تحول عن ھذا الطریق( تب. مع اآلخرین من حولكو ، ومع هللاعندما تسقط، وھذا وارد، كن صریح

 .ملكوت هللا في متناول یدنا، أو قریب منا فإن) قناتحولنا عن طر( الوعد ھو إنھ إن تبناو .بسرعة
 عادل حتى یغفر لنا خطایاناو ان اعترفنا بخطایانا فھو امین" 9: 1یوحنا  1یقول في . إعترف بخطیتك  )4

 " یطھرنا من كل اثمو



مع المسیح " 20: 2، مثال؛ یقول في غالطیة عن موقفك بطریقة إیجابیةإعترف بما تقولھ كلمة الرب  )5
صلبت فاحیا ال انا بل المسیح یحیا في فما احیاه االن في الجسد فانما احیاه في االیمان ایمان ابن هللا 

 "اسلم نفسھ الجلي و الذي احبني
وتمتلكك . ریق الخاطئة باإلختفاءالطو وكلما تستمر في الحیاة بھذه الطریقة ستبدأ ھذه العادات القدیمة )6

ً من طباعك القدیمةو نعمة هللا  . تعطیك طباع هللا بدال
ا. ویبدأ مفعول النعمة نحو خطایاك )7 ً ، ولكنھ لصق علیھ أنت ال تتبرر بأعمالك، لذا فبرك الیزال قائم

 ،ةفبینما تسلك بالروح، یعطیك هللا نعمة ألجل أخطاؤك، ویأخذ ھو عقوبة الخطی. بعض التراب
یعطیك قوة غالبة لتتعامل مع أي ظروف ناتجة عن الخطیة التي ارتكبتھا وفي ھذا أنت تنال بركة ال و

 .تستحقھا
لیس فقط أن النعمو تعمل بفعالیة مع خطیتك، ولیس فقط أن هللا یعطیك بركة لم تستحقھا، لكن النعمة  )8

. التي تتعامل معھا في األساس) كلةأو المش( التي تنالھا في الحقیقة ھي القوة التي تتخلص من الخطیة
تصیر سھال  ]رمز لیسوع[ من انت ایھا الجبل العظیم امام زربابل: "الذي یقول 7: 4أنظر لزكریا 

 !، وینزع الجبللموقفك" نعمة"هللا یتكلم بـ " لھ نعمة نعمة،فیخرج حجر الزاویة بین الھاتفین 

  !لفصلإنتظر، ھناك أخبار سارة في ھذا ا

، تنتقلعندما  أتذكر ماذا حدث بعد القبر؟  .یسوع على الصلیب، ومن ھناك للقبرإلى  تعترف بخطیتك 
  !ھذا صحیح، القیامة

  !شيء جمیل؛ ھو شبة طباعھإلى  رمي بخطیتك سوف ینتھي بھا الحال في القبر ثم یقیمھا هللاعندما ت   

  ".یقام في عدم فسادو فسادیزرع في ھكذا ایضا قیامة االموات " 42: 15كورنثوس 1 یقول في

من یزرع للروح فمن الروح و الن من یزرع لجسده فمن الجسد یحصد فسادا" 8: 6ویقول في غالطیة 
  ."یحصد حیاة ابدیة 

 – 10:  3فیقول في فیلبي . الزلنا في الجسد یقر بولس بإنھ یمكننا أن نختبر قوة القامة ھذه بینما نحن 
أعمق في معرفتي  حتى أصبح تدریجیًا[أن اعرفھ]ھدفي الذي أصر علیھ ھوألن [") الترجمة التفصیلیة(11

االحمیمة بھ ً او ، مدرك ً  المتدفقة من قوةالأن أعرف بنفس الطریقة و ]لعجائب شخصھ بأكثر قوة ووضوح ممیز
، موتھ ]لشبھھ حتى إلىبالروح [حتى أتغیر بإستمرار المھآحتى أشارك في  ]العملة بقوة في المؤمنین قیامتھ

  ."حتى بینما أنا في الجسد ]األموات[ترفعني من بین ] أخالقیًاو روحیًا[قیامة إلى  لعلي ابلغ

  كیف یحدث ھذا؟   

بما فیھا إجتیاز األحزان، التغلب على الصعوبات، المعاناة، والتجارب في یتم بالعدید من الطرق في حیاتنا، 
لمواقفك و یستخدم قوة قیامة هللا لخطایاك" السلوك في الروح"كیف أن  غیر أننا نرید أن نریك ھنا.حیاتنا

  !الخاطئة

كمرشد لنا للسماح  لكشف ھذه المواقف  "النھر المتدفق"وإلیك القائمة التي نستخدمھا في درس بعنوان 
  .مع شخصیة هللاألفعال التي فینا وال تتماشى و



  .فحص روحي

 بمحبة هللا الغیر مشروطة؟ھل تتعامل مع اآلخرین  – المحبة 
  ألن المحبة تھتم بمصلحة اآلخر؛ ھل تھتم بنفسك. قبل إحتیاجات اآلخرینوضع إحتیاجاتك  –األنانیة 

 بمشاعرك أكثر من اآلخرین؟و
  اتستطیع أن تتذكر امتالكك ألموال لم تكن لك؟ –السرقة 
  ھل أخذت أي شيء من أي شخص بدون حق؟ –الغش 
 صور الخداعصورة من أي  – الكذب. 
  ھل لكن . لیس بالضرورة أن تتكلم بالكذب لیكون اإلفتراء. أن تتحدث بالشر عن شخص ما –اإلفتراء

 تحدثت عن آخرین بدون محبة؟
  عادةجنسیة، كل ھل أنت مذنب بإشعال رغبات الیمكنك أن تشبعھا بصورة بارة؟ –اإلنحالل األخالقي

 .عدم نجاسة، حتى في حق جسدك
  ،المخدرات، اإلفراطتعاطي السكر. 
  الكالم، القذر، األحمق، التافة، الفاسد. حدیث مؤذي أو بال قیمةكلمات شریرة،  –لغة بذیئة أو ملوثة. 
  وراء كل حدیث حول سقطات اآلخرین وأخطاؤھم عادة ما یكمن الحسد –الحسد. 
  ا –الجحود ً ًاو ألجلك كم من المرات فعل آخرین آشیاء  ؟لھم لم تكن ممتن
  ا أنك   -اإلدانة  بالحقیقة تفھم ما في قلوبھم؟ قد تكون ال تعرف بالفعل أعماقھمھل تنتقد اآلخرین معتقدً

 .كیفیة تعامل هللا معھمو
  ھل كنت سيء المزاج؟  –الغضب 
 ھزلیة؟ھل إستخدمت كلمات  – اللعن 
 والنكات التي من شأنھا  واطالق التلمیحات .التصرف كشخص أبلھو الحدیث .كالم تافة بدون لزوم

ھل سخرت من إحدى المجموعات العرقیة أو إحدى . المباديء الثمینة والمقدسة للحیاةالتقلیل من 
المتعلقة , النكات العرقیة أمن منطقة أو محافظة من ببلدك، أو بعض السیاسیین؟ , قطاعات العالم،أ

 .بالسخریة من مناطق اخرى ال مكان لھا في حیاة القداسة
  ھل ترد على الھجوم، تدمدم أو ترد الشر بالشر؟ –قساوة ال 
  ھل غرقت بشكل مستمر في الشھوات الطبیعیة، ماذا عن عادات األكل الخاصة بك؟ –العادات 
  اتستطیع أن تذكر بعض األوقات عندما تھربت عن عمد من حصتك الكاملة في  –عدم اإللتزام

 المسئولیة؟
 ھل ھدمت ثقة شخص آخر فیك بإستھالكك لوقتھ بال فائدة؟ ھل خنت ثقة شخص آخر فیك؟ – العائق 
 اإلنجیل كذبة؟و ھل الحیاة التي عشھا من قبل جعلت كل ما قلتھ عن المسیح - الریاء 
  لم تحفظھ؟و ھل ھناك عھد ما عملتھ مع هللا –النذور المكسورة 
 ا بإستیاء نحو اي شخص عدو كان أم صدیق؟ -عدم الغفران ً  ھل الزلت ممسك
 التبذیر في التسوق، وضیاع الوقت. الحیاة المسرفة، الطمعو الغنى - الشھوة. 
 الزوجات، األزواج، األبناء، الوالدین بمحبة وكرامة -عدم التعامل مع. 
 الغیر مما یملكھ اآلخرون وال تملكھ - عدم الرضا. 
 ناك شخص بال أموال ولكن الیزال بداخلھ محبة المالقد یكون ھ -محبة المال. 
  أي رغبات وأشواق تعلو في حیاتك على أشواقك نحو هللا –عبادة األوثان. 
 ھل حركت النزاع بكلمات لم یكن لھا احتیاج؟ -النزاع 
 التالعب باآلخر لتحقیق احتیاجاتك -السحر. 



  علم، احد الوالدین، قائد روحي، الخ –التمرد على السلطة ُ  .رئیس، م
  ما الذي ترغب فیھ؟  –شھوة الجسد  ماتقرأه وما تشاھده؟ -شھوات العیون: تتضمن –محبة العالم

أو التظاھر بالفكر  - تظن أنھ یمكنك التعامل معھ بدون تدخل هللا؟ أي جزء من حیاتك -تعظم المعیشة
 .بما ھو اكثر أو أقل من حقیقتك أو بالحیاة

  إفحص ھذه الدوائر. ھو أعظم الخطایا –الكبریاء: 
  مھتم بشعورك بإحتیاجك الروحي؟ھل تركز على سقطات اآلخرین أم أنك 
  في اآلخرین؟ ترى احسن ماغفور، و أنت متحننأم  تشعر بالبر الذاتيو تنتقد اآلخرینھل 
 من نفسك؟ ھل تحتقر اآلخرین أم تحسب اآلخرین أفضل 
 ھل أنت مستقل تشعر بإإلكتفاء الذاتي أم إعتمادي تشعر بإحتیاجك لآلخرین؟ 
 ھل تسعى اإلحتفاظ بالسلطة أم التنازل عنھا؟ 
 أنك على صواب أم أنك مستعد للتنازل عن حقك في أن تكون على صواب؟إلى  ھل تمیل 
 ھل لدیك روح متطلبة أم روح معطاءة؟ 
  ُخدم أم أن  بداخلك دوافع لخدمة اآلخرین؟ھل ترغب في أن ت
 أترغب في أن یتم ترقیتك أو تفرح لترقي اآلخرین؟ 
  عندما یُكرم اآلخرین؟ لك الفضل في األمور أم أنك تفرحأتحتاج أن یُنسب 
 كم ما لم تتعلمھ بعد؟إلى  أتشعر بالثقة بسبب كل ما تعرفة أم أنك تتضع بالنظر 
  فسك على اإلطالق؟أم أنك غیر مھتم بنمتمحور حول نفسك  أأنت 
 أأنت مستعد ألخذ مخاطرة أن تقدم . من اآلخرینبین الناس أم تخاطر باإلقتراب و أتحتفظ بمسافة بینك

 محبتك بحمیمیة لآلخرین؟
 ُل ھل أنت سریع في لوم اآلخرین أم تقبل  مسئولیة عن أفعالك؟ تحم
  ؟التالمس معكیسھل ھل یصعب اإلقتراب منك أم 
  عندما تتعرض للنقد أم أنك تستقبل النقد بقلب متضع ومفتوح؟ھل أنت تمیل للدفاع 
 أتھتم بأن تنال إحترام اآلخرین أم بأن تكون حقیقیًا؟ 
 أتھتم بما یفكر فیھ اآلخرون من نحوك أم بما یفكر فیھ هللا؟ 
 أتجتھد للحفاظ على صورتك أم تموت عن سمعتك؟ 
 ا؟ لإلنفتاحأم أنك مستعد  أتجد صعوبة في مشاركة إحتیاجاتك الروحیة مع اآلخرین ً  وتكون شفاف
  خطیتك أم لدیك استعداد لتخرج للنور عندما تخطيء؟أتحاول إخفاء 
  ،أیمكنك أن تسامحني، من فضلك؟ .أخطأت" أتجد صعوبة في قول" 
 طیة، ھل تتعامل معھا بصورة عامة أم مع أمور محددة؟عند اإلعتراف بالخ 
 ُمسك بھا أم أنك تحزن على خطایاك ھل تندم على خطایاك ا؟و عندما تـ ً  تتوب سریع
  اآلخرین طلبًا للغفران أم تأخذ المبادرة لھذا؟أن یأتیك عندما یكون ھناك سوء فھم أو خالف، أتنتظر 
 التكریم أم تقارن نفسك بقداسة هللا وتشعر بإحتیاجك الشدید تشعر أنك تستحق و أتقارن نفسك باآلخرین

 للرحمة؟
 توجھ مستمر ودائم للتوبة؟ ن لدیك القلیل أو ال شيء لتتوب عنھ أم لدیكأتظن أ 
 بإحتیاج لمواجھھ جدیدة مع هللا  أتظن أن الكل فیما عداك في احتیاج لنھضة أم أنك تشعر بإستمرار

 ولإلمتالء بالروح القدس؟
  ألن تتعلم منھ اتشعر بالكبریاء عندما تكون حول المؤمنین الجدد أم تستمتع بحماسھم؟ ھل أنت مستعد

 منھا؟/ 



  ستعد أن تتعلم من ُ ا منك أم أنك م ً اتشعر بالتھدید عندما تكون حول مسیحیین أكثر نضج
 خبرتھا؟/خبرتھ

  

ُب ،و واآلن إذھب وازرع بعض بذار اإلعتراف بالخطیة قام في توقع أن تحصد و تـ ُ حیاة یسوع الم
  !المقابل

  .خرى لفحص روحي أعمق ھو في المخزن األخالقي الیومي لدانكنمرجع ا   

  .الرابط اإللكتروني لمشاھدة بیان المخزن األخالقي الیوميوالیك 
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  15فصل 

  الحرب الروحیة

  العدو مخططاتلم تعرف  مالن یمكنك أن تتحرر 

  .نحتاج أن نعرف أننا في الواقع نحیا في عالم داخل عالم

إن العالم الذي یمكننا أن نراه ھو فقط عبارة عن إظھار خافت للعالم الحقیقي الغیر مرئي والذي 
  . یمكننا رؤیتھ بعیوننا الروحیة عندما یفتحھما هللا لنا

فھناك . في ھذا العالم الروحي الحقیقي یوجد هللا، الشیاطین، األرواح الشریرة والمالئكة    
فإذا ما استمرت محاوالتنا . وھذا ھو العالم الحقیقي. لذي یحكمھ الشیطانالمنظومة، أو نظام العالم ا

فیجب علینا معرفة . في السیطرة على العالم المادي والتالعب بھ، فستصبح جھودنا عدیمة الجدوى
  . أن مواطنتنا األولي ھي للعالم الروحي

برغم ذلك، یقدم . لكة الشیطانمم" النظام العالمي"من داخل ھذا العالم الروحي نبدأ كلنا كمواطني 
  . ملكوت هللاإلى  هللا لنا خیار أن نصبح مواطني السماء والدخول

  :بمجرد أن نصبح مواطنین في ملكوت هللا، عندھا یجب علینا أن
  ).  6: 2نجلس، أفسس (نعرف من نحن  - 1
  ).1: 4نسلك، أفسس (. نحیا بحسب ھویتنا - 2
ً، نعرف كیف نرد علي العدو - 3   ).11: 6نثبت، أفسس ( . الروحي الشیطان وأخیرا

إن حاولنا أن نھمل أي من النقاط الثالث التي باإلعلى، سوف لن نحیا بحسب الحیاة التي أراد 
  . یسوع لنا أن نحیاھا

إن موضوع الحرب الروحیة، المملكة الشیطانیة واألرواح الشریرة ھو موضوع ضخم، وسوف لن 
فنحن باآلحرى نرید أن نقدم نظرة . ھذا الفصل شامل لكل شيءنحاول بأي حال من األحوال جعل 

فھناك بساطة طفولیة . عامة على بعض النقاط العملیة الذي یحتاج جمیعنا أن یكون على درایة بھا
  .نأمل أن نعبر عنھا

  مائدة في البریة. إقتباسا عن واتشمان ني
  

Nee, Watchman. A Table in the Wilderness. Tyndale House Publishers. 
Wheaton, ILL. 1965, Pages from November 6th.  

  
  .  11: 6أفسس . البسوا سالح هللا الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكاید إبلیس

أمرا وفي لغة الحدیث المعاصر ال یعني ھذا ." أحتفظ بأرضك"یُقصد بھ " یثبت"ھنا فعل 
"  أثبت. "فا لم یطلب منا أن نفعل ھذا. وإخضاعھابالزحف نحو أراض غریبة إلمتالكھا 

، ولذا فھي ملكناإلى  تشیر ا  لقد كان . أن األرض المحتلة من قبل العدو ھي في الواقع ملكً
. الرب یسوع ھو الذي شن الھجوم على مملكة الشیطان، لیربح بموتھ وقیامتھ نصرة عظیمة

وربما ھذا ھو السبب . تي ربحھا لنا وتعزیزھاوالیوم نحن نحارب فقط للحفاظ على النصرة ال
ونحن ال . ألن األرض لھ بالفعل. في أن سالح هللا الموصوف ھنا ھو سالح دفاعي في معظمھ

  . لكن علینا فقط أن نتمسك بھا في مواجھة كل من یتحدانا. نحارب لنكتسب موطيء قدم فیھا



  
افیما یلي قائمة من أكثر الطرق التي یتعامل بھا الش   بعض الخطوات و یطان شیوعً

ا عن    . حیلھشدیدة البساطة التي یمكنك إتخاذھا لتحفظ نفسك بعیدً
  
  ".سقطات"یمكن أن نمر بـو نحن نحیا في عالم ساقط - 1

ًا        قد ال تكون الھدف المقصود لبعض المكائد الشیطانیة؛ وقد . مثل ھذه "أشیاء"قد تحدث أحیان
خاضع " عالم ساقط"نتیجة لوجودك في الصعوبات و التحدیاتأمراض  أو بعض  تختبر فقط

عندما تختبر . للعنات المتوارثة أوما شابھ ولكنك بالطبع لن ترید أن تكون ضحیة.للخطیة
الخطوات التي أن یتحدث الیك ویریك كیف تصلي، وإن یریك  إطلب من هللا ببساطة" األمور"ھذه

إلى  أ بالحقیقة لتستمع، سوف تكون منفتحً ھذا الشكلعندما تكون الضغوط ب. ینبغي علیك إتخاذھا
  .ستحق العناءبھ سی كل ما ستمرهللا، وعندما یتكلم، 

إن كنت  وھو لن یتركك كیتیم في تجاربك. إنتاج الثمارو هللا یرید أن یأخذك في عملیة حمل البذار  
  .بالحقیقة تطلبھ بكل قلبك

  
  .سوف نختبر تأثیر شیطاني بحسب ھویتنا" نسلك"إن كنا ال  - 2

فلسنا مضطرین ألن نشعر باإلدانة عندما ال . مع الرب" مسیرتنا" لقد غطینا في الفصل السابق    
ًا للغفران، إف .غیرأن، هللا یرید أن یكون لنا قلب كامل ونقي من نحوه .نكون كاملین ن أتینا لھ طلب

  .نستطیع أن نشعر بالثقة والراحة لعنایتھ بناو ،وأصبحنا أبناءأ طائعین، وطلبنا منھ أن ینقي قلوبنا
  
  .یحاول الشیطان أن یسرق كلمة هللا بعد أن تُزرع كبذرة - 3

ا أن تسمیھ  ھجوم من أجل . وھذه ھجمة مباشرة لتمنعك من الوقوف على الكلمة     ویمكنك أیضً
. أن یسدد إحتیاجاتنا عبر زراعتھ لكلمتھ في قلوبنا ثم مشاھدتھا وھي تحمل ثماره یرید هللا. البر

  .وھذا ما یحارب جیش الشیطان حدوثة
). 3تكوین إصحاح (حواء بإمكانیة إدارة حیاتھم بدون كلمة هللا و تمكن الشیطان من إقناع آدم   

. یستخدم نفس الخطة ضدكوسوف . 4وجرب الشیطان یسوع بنفس ھذا األمر في لوقا اإلصحاح 
إن تمكن الشیطان إقناعك بالتصرف بدافع من استقاللیتك بدون أن تضع كلمة هللا في المكانة األولى 

ا على مشاعرك وأفكارك الخاطئة بدالً من "یریدك الشي. ، فقد نجحمن حیاتك ً ان أن تتصرف بناء
  .كلمة هللا

الدخول وبدون . ذا ھو جوھر الحرب الروحیةوھ. شك في كلمة هللا ھو سالح الشیطان الرئیسيال  
ا باإلیمان بكلمة هللا المزید من التعقیداتفي  یریدنا هللا . أو الشك فیھا، تتعلق الحرب الروحیة أساسً

ًا یكون من الصعب . أن نثق في كلمتھ فوق كل الدالئل األخرى تصدیق الحق الذي ال نراه وال وأحیان
  .نشعربھ بحواسنا الطبیعیة الخمس

من لھ أذنان : ثم قال لھم " 11 – 9: 4یقول في مرقس . 4كان یسوع یعلم تالمیذه في مرقس إصحاح    
قد أعطي لكم أن : فقال لھم ،ولما كان وحده سألھ الذین حولھ مع االثني عشر عن المثل  ،للسمع، فلیسمع 

  "شيءوأما الذین ھم من خارج فباألمثال یكون لھم كل . تعرفوا سر ملكوت هللا

  .4مثلما في المثل الذي في مرقس أصحاح ملكوت هللا بكاملھ یعمل       



ا من قس من الفلبین     ً یقوم بدراسة كتابنا النمو أو الموت، مكتوب فیھ  قد وصلتني رسالة الكترونیة مؤخر
لكني فھمت و قبل، لم یكن عندي فكره عن ھذا من نحن حدیقتھو أفھم اآلن أن هللا ھو المزارع. "التعلیق التالي

ا ولكنھ عمیق ".اشكركم جزیل الشكرو .ھذا اآلن لكن ال یراه العدید من و ،وبالرغم من عمقھ. ھذا بسیط جدً
  .11: 4أسماه یسوع سر ملكوت هللا في مرقس . المؤمنین لبساطتھ

أول ھذه . لحیاتكتمثل ھذه البذار كل مقاصد هللا و )بغض النظر عن حالة قلبك( یزرع هللا بذار كلمتھ في قلبك
الذھني، وأن یسدد هللا و العاطفي،و الشفاء الجسديو یلیھ المليء بالروح القدس،و .المقاصد ھو المیالد الثاني

تمدك بكل مقاصد هللا األخرى لك، بما فیھا و ،الكلمة للعالقات المناسبة في حیاتك تاتي بك. جمیع إحتیاجاتك
  .الخدمة

قال بطرس الرسول أن كل  .حیاتنا أن نعیش فترضیھو كیف وثمر ھذا . ده لكیستخدم هللا كلمتھ لینقل مقاص  
قبل . ھما نفس الشيء بذار كلمتھو وعوده 4 -3: 1بطرس  2ما نحتاجھ لنحیا حیاة تقیة قد أعطي لنا بوعد هللا، 

سوف یكون ، قال لھ هللا إن كل ما یحتاجھ لكن بعد أن أخطأو .أن یخطيء آدم، كان یجب أن یُثمر في الجنة
ًا، أخذ یسوع اللعنة، واآلن یمكننا العودة لطبیعتنا ونصیر  .تحت اللعنة ولن یحصل علیھ إال بعرق وجھھ حسن

  .حملة ثمار

ا     ً ًا عبر كتابنا النمو أو الموتلقد شھدث مؤخر ُرسلة بكاملھا بعد إقتبالھم إعالن فلقد  .تغییر جذري لعائلة م
وفي المرة التالیة التي ذھبوا فیھا للوعظ، لم یعظوا بالمرة، لقد .حرروا بمجدالثمر، وت/ اكتشفوا عملیة البذار 

كانوا و أعلن یسوع عن نفسھ، فذھب العشرات للمنبروقفوا على المنبر وطلبوا من الجمیع أن یرتلوا، و
ا على األرض تحت قوة هللاو سقط خمسةو یتحررون، أعلن یسوع عن نفسھ ألن  أربعة من . عشرون شخصً

  !8: 15للثمار،و تحققت اآلیة التي في یوحنا  حاملیناس قرروا أن یكونوا الن

  .ھناك بساطة طفولیة لكیفیة عمل ملكوت هللا  

وعندما یتكلم بكلمتھ إلینا، تصیر ھذه الكلمة . ونكون في شركة معھ، یتحدث كلما نسمح  بأن ینقي قلوبنا   
عدة  ُ لمشاركاتنا في تمجیده أمام و وھذه الثمار ھي لسماتنا الشخصیة، وإلحتیاجاتنا .لإلثماربذرة في قلوبنا م

ًا أمام عیون اآلخرین[ بھذا یتمجد "، 8: 15یقول في یوحنا . اآلخرین أن تأتوا : أبي ]یُعلن لھمو یصیر حقیقی
اعندما تصبح مُ " بثمر كثیر فتكونون تالمیذي ً ا وحقی فأینما تذھب، سیكون یسوع .ثمر ً . قیًا أمام الناسظاھر

وال . ضراوة لیسرق الكلمة، البذرة، من قلوبناالشیطان ب فال عجب أن یحارب !وھذا یا أخوتي، في غایة القوة
النظریات لمجرد أن یبقي سر و یحارب الشیطان بضراوة لیشتت الناس بكل أنواع البرامج الدینیة عجب أن

  .الملكوت مخفیًا عنھم

  .الشیطان یأتي لسرقة الكلمةالحظ في مثل الزارع أن 

یقول . في الواقع ھذا ھو السالح الوحید الذي یملكھ الشیطان ضد البشریة، أن یسرق الكلمة أو یعمینا عنھا  
الذین فیھم إلھ ھذا الدھر قد أعمى أذھان غیر المؤمنین، لئال تضيء لھم إنارة  " 4: 4كورنثوس  2في 

  ." إنجیل مجد المسیح، الذي ھو صورة هللا

، حتى تنمو ، أو أن تصبر في مواجھة الظروف المتنوعة"تثبت"وبمجرد زراعة الكلمة في قلبك، یجب أن    
من أجل ذلك احملوا سالح هللا الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في الیوم الشریر، وبعد أن تتمموا كل  . "النبتة

  )13: 6افسس ( "شيء أن تثبتوا



ویمكنك . بالثبات في موقعك، والحفاظ على األرض التي امتلكتھا بالفعلالھجمات المباشرة یمكن مواجھتھا    
في التوبة عن طرقك في الحیاة أثناء یق استمرارك في تجدید ھویتك في المسیح، واإلستمرار فعل ھذا عن طر

  .التي تھاجمك، وبالنطق الشفوي لكلمة هللا ضد الكائنات الشیطانیة "سلوكك بالروح"

ا أن الكتاب المقدس یعلمنا أن في خالل فترة اإلنتظار ھذ ً ي، یجب علینا إستخدام كلمة هللا وأومن أیض
  .كسیف

  ".سیف الروح الذي ھو كلمة هللا" ب  17: 6یقول في أفسس 

  وقد تكون فترة اإلنتظار ھذه    

ا أو سنوات أو حتى عقود؛ فال یھم كم تستغرق من الوقت    ً ا أو شھور ً . وقد تستغرق فترة اإلنتظار ھذة ایام
قد یعطینا هللا وعد ورؤیة ؛ .فخالل ھذا الوقت یتم تحقیق الكثیر من األھداف؛ لیس أقلھا ھو تنقیة شخصیاتنا

  .ؤیةولكنھ بعد ذلك یقوم بتنقیتنا لنصبح أوانى مؤھلة إلحتواء الر

.أن یتممھا یطلب منھو ؛ یأخذھا یسوع الي االبعندما نتكلم بكلمة هللا  

من ثم أیھا اإلخوة القدیسون، شركاء الدعوة السماویة، الحظوا " 1: 3یقول لنا الكتاب في عبرانیین     
كھنتنا  هللا االب بإعتباره رئیسإلى  فیسوع یأخذ إعترافاتنا." رسول اعترافنا ورئیس كھنتھ المسیح یسوع

یأخذ إعترافاتنا، وكلماتنا السلبیة ویتمم ما ا یضً العدو أ .؛ وهللا االب یراھا  متممة، ویسددھا لنا بكلمة هللا
  . نقولھ

ُنطق كلمة هللا ویُصلى بھا لشخص ما او في موقف ما فھى تكون بمنتھى القوة       فلقد خلق یسوع ! عندما تـ
بھا  نا یسوع السلطان إلستخدام الكلمة  كما لو كان ھو من ینطقأعطا. كل شئ بكلمتھ فیسوع ھو الكلمة 

  !بنفسھ

ھذا كان في البدء  في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند هللا، وكان الكلمة هللا " 3-1: 1یوحنا یقول في    
  ".كل شيء بھ كان، وبغیره لم یكن شيء مما كان  عند هللا

إن كل ما طلبتم من اآلب : الحق الحق أقول لكم. الیوم ال تسألونني شیئاوفي ذلك " 23: 16یوحنا یقول في   
  "باسمي یعطیكم

  .ندع الكلمة تقوم بعملھاو راحتھإلى  یمكننا ان ندخلوعندھا     

راحتھ، یرى أحد منكم أنھ قد إلى  فلنخف، أنھ مع بقاء وعد بالدخول: "یقول 1:4عبرانیین یقول في       
 ".خاب منھ

إلى  ألن كلمة هللا حیة وفعالة وأمضى من كل سیف ذي حدین، وخارقة: " یقول 12:4وفي عبرانیین      
  ".مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، وممیزة أفكار القلب ونیاتھ

  .فالمالئكة تبدأ في العمل عند سماع صوت هللا



  ".قوة، الفاعلین أمره عند سماع صوت كالمھباركوا الرب یا مالئكتھ المقتدرین  " 20: 103یقول مزمور  

  !تھرب األرواح الشریرة

تنویھات هللا في أفواھھم،  ،لیرنموا على مضاجعھم . لیبتھج األتقیاء بمجد " 9 -5: 149یقول مزمور 
 ،)یمثلون أعداؤنا الروحیین(لیصنعوا نقمة في األمم، وتأدیبات في الشعوب  ،وسیف ذو حدین في یدھم 

. كرامة ھذا لجمیع أتقیائھ. لیجروا بھم الحكم المكتوب ،ألسر ملوكھم بقیود، وشرفائھم بكبول من حدید 
  " ھللویا

  .حـصـالف  

ُدم الفصح لبني اسرائیل في خروج عن      أبوابھم أن یضعوا دم حمل بريء على  قیل لإلسرائیلین، 12دما ق
 ناویمكننا أن نضع دمھ على أبوابیسوع ھو حمل هللا، . ولن یؤذیھم )الشیطان(مالك الموت  "یعبر"وسوف 

  كیف؟. وعلى أبواب أحباؤنا ولھؤالء من نصلي لھم

  ".وھم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شھادتھم، ولم یحبوا حیاتھم حتى الموت " 11:  12یقول رؤیا  

. الدم في اإلناء فھو لن ینفعھم في شيءظل  أنھ طالما 12خروج  والحظ في. كلمة افواھنا ستغطینا بھذا الدم  
ً من هللا وابلیس من ابوابھمولكن لما اخذوا الزوفا، وغمسوھا في الدم، ووضعوه على  ، عندھا یتمكن كال

كلمات افواھنا ال یبدو أن لھا فائدة تذكر،  .والزوفا كان عشب شائع الوجود ال یبدو أن لھ فائدة تذكر .رؤیتھ
  !یراه إبلیسو یراه هللا، ونرش بھ الدم على حیاتنا )التي ھي یسوع نفسھ(ي كلمة هللا ولكن عندما نغمسھا ف

  !ا تقولإنتبھ لم 

 ،یا سیدي، انظر التینة التي لعنتھا قد یبست : فتذكر بطرس وقال لھ  " 24 – 21: 11یقول في مرقس 
انتقل وانطرح : إن من قال لھذا الجبل: ألني الحق أقول لكم  ،لیكن لكم إیمان با : فأجاب یسوع وقال لھم 

كل ما : لذلك أقول لكم ،في البحر وال یشك في قلبھ، بل یؤمن أن ما یقولھ یكون، فمھما قال یكون لھ 
  ."تطلبونھ حینما تصلون، فآمنوا أن تنالوه، فیكون لكم 

  .األرضیة المقبولة لدى هللا لإلیمان      

TGIF Today God Is First by Os Hillman  

  .للكاتب اوز ھیلمان "هللا ھو األول الیوم"في كتاب 

  2: 3قضاة "  الذین لم یعرفوھا قبل فقط. إنما لمعرفة أجیال بني إسرائیل لتعلیمھم الحرب "

وبعد یشوع، أتى جیل بأكملھ . أرض الموعد كنعان من خالل یشوعإلى  لقد أدخل هللا شعب بني إسرائیل   
إن إمتحان وتدریب شعب . وقد كان كان لدیھ القلیل من الخبرة في المعارك مثل اؤلئك الذین حاربوا مع یشوع

 وھذا ھو سبب أننا. هللا ھي إحدى االستراتیجیات الھامة لدى هللا فھي تتیح ألبنائھ النجاح في الحرب الروحیة



ویرسل هللا  تلك التجارب بالتحدید لنرى إن كان إیماننا حقیقیًا أم ھو ببساطة . ال نحیا حیاة خالیة من التجارب
  . كالم فارغ

" كانوا المتحان إسرائیل بھم، لكي یعلم ھل یسمعون وصایا الرب التي أوصى بھا آباءھم عن ید موسى"
ال نصبح . ولك لیعطي إیمانك فرصة لیثبت نفسھإن هللا یسمح للظروف بأن تتطور من ح). 4: 3قضاة (

یمكنك أن تتأكد من أن هللا سوف یسمح بوجود تجارب في . محاربین مھرة إن لم نمتحن في المعارك أوال
حیاتك من خالل مواقف متعددة منھا أن یكون لدیك رئیس متسلط في العمل،عمیل یرفض الدفع، إتھام باطل 

ُرسلت ھذه المعارك لحیاتك لكي تمتحن ما تعرفھ . حبة غیر مشروطةفي حقك، أو عالقة صعبة تتطلب م وأ
  . في ذھنك حتى یتحول إلي جزء ال یتجزأ من قلبك

وسوف تكتشف إن كنت قد نجحت في االمتحان أو إن كنت الزالت في احتیاج  للمزید من المعارك والتي 
ألن هللا قد . رك التي أنت مقبل علیھاال تخشى ھذه المعا. سوف تعطیك الفرصة لتتعلم فن الحرب الروحیة

وعندھا ستصبح واحد من أعظم . أعطاك النصرة بالفعل إن كنت قد أخترت اإلعتماد الكامل والطاعة التامة لھ
  . محاربي هللا، ومدربا في الحرب الروحیة

  یمكنك تحمیل قائمة صلوات مبنیة على الكلمة من موقع 

http://www.isob-bible.org/abf/prayerbook.htm  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  16الفصل 
  حجرك قد دُحرج 

  
سوء  ،ھذه الجروح كل . ھذا الكتاب على الشفاء الداخلي من جروح الماضي عبرركزنا لقد        

سدود أمام كلھا   تعدم الغفران، صارو صغر النفس،و الخوف،و الذنب،و الرفض،و المعاملة،
 لقد كانت". حجارة"في ھذا الفصل سنسمي ھذه السدود . دھا الرب لنایریالحیاة األفضل التي 

  .الجروح التي تبقیك في حالة موتھي حجارتك 
لب، ثم دُفن،  ثم خفھو . یسوع لحیاتھ الجدیدة سلكھالذي  المسارنعرف      ُ أوالً، صُ . بحجر تم قبرهـ

ً یسد القبر حتى على وجودالحكومة الرومانیة  عملت  ال یسرق أي شخص جسده حجر ثقیل جدا
ً یضع نظام العالم . قیامةللكما نعرف حجر ثقیل لم یكن یضاھي قوة هللا ولكن . أنھ قامیدعي و أیضا

  .لیبقینا في العبودیة" قبورنا"ثقیلة على  اأحجارً 
مرشح لقوة قیامة هللا لدحرجة  تطبقت الحقائق التي قدمناھا في ھذا الكتاب، فأنو ان كنت استمعت

  .هللا لحیاتكالذي صممھ  والرخاء اإلزدھارإلى  وإدخالك حجرك
  

  .الرخاءالنتیجة ھي 
ً، كما أن نفسك "،  4 - 2: 1یوحنا 3 في یقول ً وصحیحا أیھا الحبیب، في كل شئ أروم أن تكون ناجحا

ً اذ حضر اخوة وشھدوا بالحق الذي فیك، كما أنك تسلك بالحق. ناجحة لیس لي فرح . ألني فرحت جدا
  ."أن أسمع عن أوالدي أنھم یسلكون بالحق: أعظم من ھذا

  
  :أشیاء ةبثالث أو النجاح الرخاءربط یوحنا 

 .وجود الحق في تالمیذه .1
ً، أو یسلك أن  .2  .حیاتھم، في الحق یعیشواتالمیذه أیضا
بنفس المقیاس الذي تكون بھ ، أو "كما أن"قال . سھموبنجاح نف المرتقب یوحنا نجاحھم ساوى .3

 . تنجحسناجحة، فأن حیاتك نفسك 
  

  : euodow euodoo {yoo-od-o’-o}ھي  للرخاءالكلمة الیونانیة 
بطریقة مباشرة  تحیا، أن وفعالة سالمةتضمن رحلة أن ؛ تك مثمرةرحل أن تكون ،تزدھر أن: تعني

ً  أن تكون، شيء نجاح  وسھلة؛ أن تضمن   .ناجحا
ً "یقول،  27: 35مزمور لیتعظم الرب المسرور بسالمة : لیھتف ویفرح المبتغون حقي، ولیقولوا دائما

  ."عبده
  :یعني العبریةفي  الرخاءكلمة          

سالم ، حسن، مسالم،  shalom {shaw-lome’} شالوم أو shalowm {shaw-lome’}لوم وشا
في (؛ سالمة، صحة )في العدد(، رغد، كمال خیر، كمال، سلمي، أمان، صحة، رخاءوفرة، تحیة، 

ً في عالقة و؛ ثراء، صحة، ھدوء، سكینة، اطمئنان؛ للعالقات االنسانیة؛ )الجسد   .عھدالمع هللا خاصة



  
َ نفسك رخاؤهیمكن  أن یأتمنك على    .عندما تُشفى

ائتمانك عندھا یمكنھ سصورة المسیح، فان هللا  مطابقةعندما تصبح ارادتك، فكرك وعواطفك     
ً من أن یمتلكك الرخاءلماذا؟ ألنھ حینھا یعلم أنك قادر على امتالك . مالھ من رخاء ونجاحعلى  ، بدال

العالقة الحمیمة مع هللا،  منبسھولة  یمنعكمن نظام العالم یمكنھ أن تي اآل أو النجاح فالرخاء. ھو
یحیا من خاللك، فأن هللا ھو من عندما ال تصبح انت من یحیا بل المسیح . علیھ اعتمادكوسوف یعوق 
  .سوف ینجحك

  
  ؟االلھي الرخاءما ھو 

لدى هللا طریقة طریفة البقاء بعض . یختلف عن تعریف العالم الرخاءو تعریف هللا عن النجاح     
بدون أن تمسك كل ما یمكنني قولھ ھو أن اذا سلمت بالكامل كل حیاتك لیسوع كرب، . األسرار لنفسھ

الیك  الرخاءو طاعة، فأنھ سیجلب تعریفھ للنجاح ما یمكنك من أي شئ، وتحیا تلك الحیاة بأفضلعنھ 
ً مما " یقول  20: 3أفسس ففي . دالذي سیربكك بكل تأكیو والقادر أن یفعل فوق كل شئ أكثر جدا

  ."نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فینا
أؤمن بأنھ كان یوجد . قد أسیئ فھمھ بشكل كبیر من قبل الكثیرین من المسیحیین الرخاءأؤمن بأن     

نا أن نكون أصحاء، أثریاء، وال نمر البعض یقولون أن هللا یریدف. في اتجاھین مختلفین تطرف شدید
ً في . بأي معاناة الخاص  الرخاءیحاولون تعریف نوع . منت بھذاآ، 1979عندما تقابلت مع الرب أوال

كال . خرون أن هللا یرید أن یبقینا متواضعین بأن یبقینا فقراءویقول آ. للرخاءبا بالمفھوم العالمي 
ً  رخاء. ملكوت هللا برخاء حسلنا  یریدهللا . خطأ النقیضین ً، وأحیانا  شرحھالملكوت مختلف تماما

  . یفوق المنطق البشري
  
، مدخلنا  نحو الرخاء باألحرى أن یكون ، بلھ لیس من المفترض أن یكون الفقر ھو نھایتناأؤمن بأن  

ً عن هللا الرخاء. اندخل من خاللھ التي األبواب أحد كأنھ   .بدون الموت والقیامة سیقود الشخص بعیدا
  

  .االلھي الرخاء سماتبعض 
  . ثمر الروح

ً اظھار ثمر الروح یتضمنالملكوت  رخاءأنا أؤمن بأن      وأما " یقول،  23 - 22: 5غالطیة . أوال
ضد أمثال ھذه لیس . محبة فرح سالم، طول أناة لطف صالح، ایمان وداعة تعفف: ثمر الروح فھو

  ."ناموس
  .تسدید االحتیاج

ً أؤمن أنھ      ا علىاألرضیة، بما في ذلك، لكن كتسدید هللا الحتیاجات یتضمنثانیا ً ، ھ لیس قاصر
حیاتنا ب متعلقةحیاتك، عالقات صحیة وأمور أخرى التي تعمل بھا في  مھنةل، اختیار هللا لاتكمادی

ً بأنھ . األرضیة علینا أن نعطي . حتى نكون معطائین یكفي إلحتیاجناأكثر مما  یتضمنأنا أؤمن أیضا
  .مساعدة اسرائیل بطریقةٍ مالعھد هللا، و توطدالفقراء، والخدمات والكنائس التي 

بل اذكر الھك أنھ ھو الذي یعطیك قوة الصطناع الثروة لیفي بعھده الذي " یقول،  18: 8تثنیة في ف  
  ." أقسم آلبائك كما في ھذا الیوم

  
وتسدید االحتیاج، فأنھ ال یوجد قاعدة ثابتة  اتالمالیإلى  أرید أن أوضح األمر، بأنھ عندما أشیر    

حدیقة صغیرة بھا  لھم یكونفي بعض األمم قد یعني ببساطة أن  للناس المادي الرخاء. أقدمھا
ھذا ھو . الفقراء إلطعامبعضھا، ویستخدمون بعضھا یبیعون خضروات یمكنھم األكل منھا وربما 



ً یلألخرین قد . بالنسبة لكثیرین الرخاء ة جیدة بخدمة قویة، حیث سیكن على إدارةعني أن تكون قادرا
من المال من خاللھم ألجل  مبالغ یمرربالنسبة ألخرین، قد یرید هللا أن . یتم رعایة القسیس وأسرتھ

  . نقارن أنفسنا باألخرین وال یجب علینا أن. مشاریع أكبر لملكوت هللا
  

َطین و    ھو التركیز على  الموضوع األكبر. يدالما الرخاءإلى  لم نصل بعد إن كناال أن نصبح محب
ً  امحً ا، س3نجاح نفسك، مثلما قال یوحنا في یوحنا . السلوك في الحقبللحق بأن یكون فیك، وأیضا

ً أعطھ . سمح  بأن یشفي ارادتك، وفكرك وعواطفك كما كنا نناقش في الكتابإ غیر  تكنال . ا وقتـ
 تذكر، . ك معھت ھ، ومسیري، لكن باألحرى ركز على عالقتك معدال تركز على النجاح الما. صبور

أي نوع بھ فقر، أقصد ال اتحدث عنعندما ". الفقر"االلھي یأتي من خالل بوابة  الرخاءأؤمن بأن أنا 
  .من الحرمان، العجز أو العوز الشدید

لمن منكم من األمم غیر الغربیة الذین یختبرون عجز في تسدید االحتیاج بسبب االقتصاد الفقیر أو     
ال تبحث وال تعتمد على مسیحي غربي من أمة ناجحة . اسي، لدي بعض النصائحالمناخ السی

دك   .ھو سیسدد احتیاجكو: لكن إطلب الرخاء من هللا. عبادة أوثانتلك . لیعضُ
  

  .   تمجید هللا
، أؤمن بأن النجاح یتضمن       ً ُ أن ت. ملكوتھ في نطاق تأثیرنا إلمتداد لنا هللا استخداموأخیرا مجد تعني ـ

خدمة في مكان عملنا، وأنواع أخرى الم أبنائھا، أو األتربي  ماقد یكون مثل وھذا. أن تكشف السر
  .رساليإعمل كنسي وھا من بما فی الوظائفكثیرة من 

  
  .والتجارب والتحدیات المعاناةال یعني غیاب  الرخاء

المؤمنین في الكنیسة . الناسلمختلف لدى هللا  الرخاءالكثیر من األنواع المختلفة من  ھناك    
رت مؤمنین صینیین . للرخاءالمضطھدة علیھم أن یعیشوا بمفھوم أخر  ُ یخبروك بأنھم  یمكنھم أنلقد ز

ملكوت هللا من خالل یرون إمتداد في السجن بقلیل من الطعام، ألنھم  مزدھرین ویختبرون الرخاء
  .المضطھدة تنمو بأعداد ھائلةكثیر من األمم الالكنیسة في . ومعاناتھم عذابھم

ً و بالشفاء الجسديمنوا آالمؤمنین الذي على و        في طلب هللا، ولكن  ا بعد، أن یستمروالكنھم لم یروه حادثـ
ا بیجب في نفس الوقت أال یشعرون باإلدانة أو بالنق أل هللا یتعامل معنا . عدص ألنھم لم یروا شفاؤھم واقعً

  .المتنوعةطرق افراد بالعدید من الك

  .امةیدحرجة الحجر مرتبطة بالق   

شملك و إتحد بكقد لكنھ . أن تعاني من عقوبة الخطیة لك فال ینبغي .یسوع استبدل معنا مكاننا على الصلیب
  .تشارك في ثمر القیامة مع الربس، دُحرج حجركیعندما . القیامةب

  .من الفقر التي تنتج ةھو الثمر الرخاءتظھر كیف أن  التي المكتوبة في اشعیاء ةھذه األمثلإلى  انظر

  10 -1: 35اشعیاء 

  تفرح البریة واألرض الیابسة، ویبتھج القفر ویزھر كالنرجس  1"



ھم یرون مجد الرب، . بھاء كرمل وشارون. یدفع إلیھ مجد لبنان. یزھر إزھارا ویبتھج ابتھاجا ویرنم 2
  بھاء إلھنا 

  شددوا األیادي المسترخیة، والركب المرتعشة ثبتوھا  3

  ھو یأتي ویخلصكم . جزاء هللا. االنتقام یأتي. ھوذا إلھكم. تشددوا ال تخافوا: قولوا لخائفي القلوب  4

  حینئذ تتفقح عیون العمي، وآذان الصم تتفتح  5

  البریة میاه، وأنھار في القفر  حینئذ یقفز األعرج كاإلیل ویترنم لسان األخرس، ألنھ قد انفجرت في 6

  في مسكن الذئاب، في مربضھا دار للقصب والبردي . ویصیر السراب أجما، والمعطشة ینابیع ماء 7

من سلك في . ال یعبر فیھا نجس، بل ھي لھم. الطریق المقدسة: وتكون ھناك سكة وطریق یقال لھا 8
  الطریق حتى الجھال، ال یضل 

  بل یسلك المفدیون فیھا . ال یوجد ھناك. وحش مفترس ال یصعد إلیھا. ال یكون ھناك أسد 9

. ابتھاج وفرح یدركانھم. صھیون بترنم، وفرح أبدي على رؤوسھمإلى  ومفدیو الرب یرجعون ویأتون 10
  "دویھرب الحزن والتنھ

مل مع الفقیر والمضطھد، فتح السجون بدأ بالتعافی. یسوععن بیان إرسالیة  نبوةھو ال 61كان اشعیاء      
َ الرب والرخاءبلیس إ نھایةویسترسل في الحدیث عن . وفك المأسورین ثم یتكلم عن . الروحي لمفدي

َ یتحدث و يدما رخاءیتحدث عن و. اإلنتصار على اللعنات المتوارثة ً عن شعب هللا المفدي الذین  أخیرا
  . یخدمونھ ككھنة وخدام العھد الجدید

   11 – 1: 61اشعیاء   

روح السید الرب علي ، ألن الرب مسحني ألبشر المساكین، أرسلني ألعصب منكسري القلب، ألنادي  1
  للمسبیین بالعتق، وللمأسورین باإلطالق 

  ألعزي كل النائحین . ألنادي بسنة مقبولة للرب، وبیوم انتقام إللھنا 2

الرماد، ودھن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبیح  ألجعل لنائحي صھیون ، ألعطیھم جماال عوضا عن 3
  عوضا عن الروح الیائسة، فیدعون أشجار البر، غرس الرب للتمجید 

  یقیمون الموحشات األول، ویجددون المدن الخربة، موحشات دور فدور . ویبنون الخرب القدیمة 4

  ویقف األجانب ویرعون غنمكم، ویكون بنو الغریب حراثیكم وكرامیكم  5

  تأكلون ثروة األمم، وعلى مجدھم تتأمرون . أما أنتم فتدعون كھنة الرب، تسمون خدام إلھنا 6



. لذلك یرثون في أرضھم ضعفین. عوضا عن خزیكم ضعفان ، وعوضا عن الخجل یبتھجون بنصیبھم 7
  بھجة أبدیة تكون لھم 

  وأقطع لھم عھدا أبدیا  وأجعل أجرتھم أمینة،. ألني أنا الرب محب العدل، مبغض المختلس بالظلم 8

  كل الذین یرونھم یعرفونھم أنھم نسل باركھ الرب . ویعرف بین األمم نسلھم، وذریتھم في وسط الشعوب 9

كساني رداء البر ، مثل عریس . تبتھج نفسي بإلھي، ألنھ قد ألبسني ثیاب الخالص. فرحا أفرح بالرب 10
  یتزین بعمامة، ومثل عروس تتزین بحلیھا 

كما أن األرض تخرج نباتھا، وكما أن الجنة تنبت مزروعاتھا، ھكذا السید الرب ینبت برا وتسبیحا ألنھ  11
  .أمام كل األمم

  .القیامةإلى  یشیرالصباح  في فرحال

  ." عند المساء یبیت البكاء، وفي الصباح ترنم. حیاة في رضاه. ألن للحظة غضبھ"یقول،  5: 30مزمور

  . االلھي، في رأیي، ھو ما یمجد یسوع، أو یجعلھ معروفاً  الرخاء

الثمر ھو انتاج القیامة، حتى ." أن تأتوا بثمر كثیر فتكونون تالمیذي: بھذا یتمجد أبي"یقول،  8: 15یوحنا
  .في المعنى الطبیعي

. وحدھاإن لم تقع حبة الحنطة في األرض وتمت فھي تبقى : الحق الحق أقول لكم "یقول،  24: 12یوحنا
  ."ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثیر

، فأننا سنكون على مسار هللا 3أؤمن بأنھ ان تِبعنا الطریق الذي وضعھ الرسول بولس في فیلبي اصحاح
  . الذي یریده لنانحو الرخاء 

ً وحمیمیة ( ألعرفھ)ألن ھدفي المحدد ھو" ( ً أكثر عمقا ً وفاھماً في معرفتي ألصبح تدریجیا ً ومعترفا  ، مدركا
، وألعرف بنفس ذات الطریقة قوة قیامتھ المتدفقة المسكوبة على ) عجائب شخصھ بأكثر قوة وأكثر وضوحاً 

 على(موتھ  في) حتى التشبھ بھإلى  في الروح(، وألشاركھ آالمھ كما لو أني أتحول باستمرار )المؤمنین
ً وأخالقیاً (أبلغ  أن) رجاء   ).في الجسدوأنا  حتى (بین األموات من ) ترفعني(قیامة إلى  )روحیا

الذي ألجلھ ) أمسك(أو صرت كامال، ولكني أسعى لعلي أدرك ) المثالي ھذا الھدف(لیس أني قد نلت  
  ).الترجمة التفصیلیة  12 - 10: 3فیلبي) (االمسیَّ (أدركني أیضا المسیح یسوع 

  

  .الشماليهللا جبل باران الراعي التنفیذي لكنیسة  –كیرك والترز . إقتباس من د    

  .ھو یریدنا أن ننھي رحلتنا بشكل جید    



ُركز في الكثیر من األحیان على تفاصیل صغیرة دقیقة    كمثال؛ حسابنا . سنا للرخاءاییقمل نـ
 ولكن هللا یُركز على الصورة الكبرى. إجراء صفقات ناجحة في العملعلى البنكي، أو القدرة 

   .للرخاء الحقیقیة

قال یوحنا الرسول أنھ یُصلي أن نكون  .فالمؤشر الحقیقي للنجاح في الحیاة ھو حالة نفوسنا  
  .ناجحین في كل شيء، بما فیھ الصحة، ولكنھ یربط ھذه األمور بمستوى نجاح نفوسنا

 بالطریقة التي تجعلنا في نھایة رحلتنا یمكننا أن نرتل في الرب فمسئولیتنا ھي أن نحیا ونثق  
ًا في نفسيالكل "   !"حسن

ا "فیھ بشكل حسن، ھي أن ینظر إلینا بحكم نھائي ویُعلن مسئولیة هللا ،إن عشنا ووثقنا     ً نعم
  !"فرح سیدكإلى  إدخل. ،أیھا العبد الصالح واألمین

  !"وھذا ھو الرخاء الحقیقي

  

  
  

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الملحق أ

  

 المھارات الالزمة لتنمیة العالقة
 

. 2 -1: 12تأمل في رومیة. قدّم نفسك بالكامل . أتخذ قرار حازم بأن تسعى بجدیة نحو ھذه العالقة .1
  . ھذا ھو تجاوبنا بعھد الدم مع عھد الدم العظیم المقدَّم لنا من هللا

 
 ھو یسوع نفسھ؛ كلمة هللا. عھد الدم حاویاتالكلمات ھي  .یجب أن تستوعب كلمتھ: خذ وقت لتسمع .2

یومیة  كلمة هللا كمھارةالسعي في طلب یجب . منھ وتختار لتنتقيھو لیس كتاب من الوعود و
، یسوع وتسمعھا على انھا كلمات سیدك الیھفتنظرإ من المھارات الالزمة لتطویرالعالقة منتظمة

ا یمان بنفس الطریقة التي ینتج بھاإلتنتج ھي طبیعة ولل فائقةالكلمة ف. أطلب منھ أن یتكلم. نفسھ
ّ الحقیقي الذي یعطي حیاة أبدیةإقال یسوع . لطعام الطبیعي الطاقةا أكتب ما تشعر أنھ . نھ ھو المن

 .لك یقولھ
الحدیث المتبادل  يھفعالقتك با  لنموأھم طریقة  فكلماتك ھي .عبر بكلماتك: خذ وقت لتتكلم .3

الصدق مع یسوع شریكك . أكتب ما تشعر بھ بالضبط. بصدق بینك وبینھ لیكشف كل اعماقك امامھ
ھذه في الحیاة بدون  مشكلةغلب أي تلن تستطیع أن تو الف. تنتقل إلیھخطیتك  سیجعل في عھد الدم

 فھي. الخطاب المتبادل بینك وبینھ بصورة یومیةنقترح لذا . الصراحة التي تكشف كل اعماقك امامھ
، أخرج. وحمیمیة شخصیة لیك في أمورإالروح القدس أن یتكلم " لفیض"طریقة رائعة للسماح  ً  أوال

لیسوع  تقولھأكتب ما ترید أن . وإبدأ في تقدیم العبادة لھ ركز فكرك على یسوع،ومكان ھادئ، إلى 
في البدایة، قد تكون ھناك بعض األخطاء، لكن . ثم أكتب ما تسمعھ في روحك. أو تطلبھ منھ

ً  یسوع سیصیرفالممارسة، و باالیمان  .لكبالنسبة حقیقیا
  .صوت الذي تسمعھاللتمیز بھا طرق 

  ).حق(یشجع، یصحح، یوجھ : صوت هللا
  .دانةیبقینا مقیدین بالفشل والكذب واإل: صوت ابلیس
ایبرر، : الجسدو صوت الذات ً ِط ویلوم األخرینیخترع اعذار   .، ینكر ویُسق

  .اختبار لمعرفة ما إذا كنت تسمع صوت هللا
  ھل ھو كتابي؟

  ھل یمجد یسوع؟
  شھادة علیھ في روحي؟ھل ھناك 

  ھل یبني أم یھدم؟
  ھل ینتج حریة أم عبودیة؟

  .طرق یتكلم هللا بھا الینا
  .معرفة إعالنیة من خالل الروح القدس. الكتاب المقدس

  .شركة المؤمنین، الرعاة المشیرین: جسد المسیح



  .إحذر من أن تعتمد على ھذا فقط
  )9: 1یوحنا  1، 24 - 23: 139مزمور : (صوت الروح القدس: الخلوة الشخصیة

  )8: 32أرمیا (ظروف ومواقف في الحیاة الیومیة 
ً ما یكون من الحكمة أن یكون لدیك صدیق موثوق بھ لدیھ من ما : شریك لتعطي عنده حسابًا غالبا

  .یكفي الجرأة لتعطي عنده حسابًا في أمور متعلقة بحیاتك
  

الشیاطین، ھم باستمرار في مھمة مضادة ومساعدیھ من  الخصم، إبلیس .كلماتھ: خذ وقت لتتكلم .4
فلقد . كل ما علیك فعلھ ھو أن تقاومھم. الحصول على النصرةو لجھودك نحو بناء العالقة مع یسوع

ال یبرح سفر "، 8: 1قال هللا لیشوع في یشوع. المسؤلیة لتتكلم بكلمتھ ضدھمو أعطاك یسوع السلطان
 ً  لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما ھو مكتوب فیھ النك لیالً و ھذه الشریعة من فمك بل تلھج فیھ نھارا

 ".حینئذ تفلحو حینئذ تصلح طریقك

 :وإحدى طرق القیام بھذا ھي
إستخدم . علیك أن تقرأ خمسة مزامیر بصوت عال كل صباح. أقرأ المزامیر واألمثال كل یوم    

. 123و 93/ 63، 33، 3من الشھر أقرأ مزمور  3النتیجة السنویة لترتیب ھذا، بمعنى، في یوم 
أستخدام ھذا النظام . بھذا النظام، سیقرأ الطالب كل المزامیر واألمثال كل شھر. 3وأیضا سأقرأ أمثال 

مشاعرھا مع  مشاعر /یجدد الذھن، ویتكلم بالكلمة للشیطان، ویسمح للطالب المتألم بأن یربط مشاعره
  .119زمور یوم، ومع م 31یمكن اجراء ترتیب للشھور ال. كاتب المزمور

ً للروح القدس الذي سیعطیك كلمة حرب روحیة للمواقف الیومیة المحددة      .أیضا كن حساسا
  

ً وقیم للغایة .اللھج .5 ً من یشوع . اللھج بالكلمة أمر ھام جدا الذي یخبرنا بأن نلھج  8: 1أقتبست قبال
ً ولیالً  . ھ یلھج نھارا ولیاللكن في ناموس الرب مسرتھ وفي ناموس" یقول،  3- 2: 1مزمور . نھارا

فیكون كشجرة مغروسة عند مجاري المیاه التي تعطي ثمرھا في اوانھ وورقھا ال یذبل وكل ما 
  ."یصنعھ ینجح

ً للكلمة بأن تغوص . اللھج في الكلمة یقتلع ویستبدل تفكیرك الجسدي وھذا عمل كبیر كما یسمح أیضا
فھي تمضغھ، وتبتلعھ، وتقذفھ . عام المجتركلمة لھج مرتبطة بصورة بقرة تمضغ الط. في أعماق قلبك

 ً ً وتكرارا أعماق قلبك، وتعطي الروح إلى  ھذا یتیح للكلمة أن تدخل. ثانیة، ثم تعید العملیة ذاتھا مرارا
 .القدس فرصة ألن یتكلم بكالم شخصي معك من خالل الكلمة

ُغطي ھذا األمر ھھنایوجد أنواع عدیدة من الصوم، ولن . الصوم ھو أداة ھامة لإلنضباط. الصوم .6 . أ
وبفعل ھذا، یصبح . المیزة األساسیة للصوم ھي أنھ یحرم الجسد من أقوى رغباتھ، وھي أن یأكل

ً على سماع الروح القدس بشكل أفضل تذكر، أن الجسد یشتھي ضد الروح والروح . الشخص قادرا
ً، حتى إلقد قرأت . 17: 5الجسد، غالطیة  ضد سمعھا / حاسة سمعھ نھ عندما یكون الشخص جائعا

 .الطبیعیة تكون أفضل
 

ُطیعھ فیھ. أطع هللا .7 قد یكون ھذا الشيء ھو أن . أطلب من هللا أن یعطیك شئ بسیط وصغیر كل یوم لت
ى  تقوم بتشجیع شخص آخر، أو عدم القیادة ّ قد یكون  دمانك؛ أوإفي نفس الشارع الذي طالما غذ

ٍ ما، أو أن تغفر ألحدھم، أو ربما أن تعطي عطیة وقد یكون أن تستأسر . إعترافك بخطیتك لھ فكرة
 .مالیة لشخص آخر

 



. نھ یعلن المزید والمزید من ذاتھ لناإنھ عندما نطیع كلمتھ فإیقول  23 - 21: 14یوحنا ! ھامھذا أمر 
لكنھا سوف تكون و یسوع،  لن تكون العالقة معھ فیما بعد عبارة عن إنضباط" ترى"فبمجرد أن 
  .الحماسةالعاطفة ولھ مشتعل بطلب حقیقي 

  
  .الختامیةالمالحظات 

_________________________  

  

  للكاتب واتشمان ني الروحي، اإلنسان 1

وقد ادرجنا العدید من االقتباسات من كتابھم . لكنیسة دانكلین التذكاریة كانتالكثیر من المراجع  2
التي  –الوالیات المتحدة األمریكیة  –نقدم الشكر لھذه الخدمة الرائعة في فلوریدا . الشفاء الداخلي

ّابھم ھم مدمنین متعافین . قدمت مساھمة قیمة لجسد المسیح یقومون اآلن الكثیر من قادتھم وكت
 .لرب یسوع المسیح األنا بخدمة

  ISOBأستخدمت بأذن  –لكنیسة دانكلین التذكاریة  1992* حقوق الطبع والنشر 

  ھویتي الحقیقیة
  :أنا أؤمن

ِرت بالتمامإ   ف ُ  نلتلقد . ن في یسوع المسیح، جمیع خطایاي الماضیة، الحاضرة والمستقبلة، قد غ
وال یوجد ما . لم یكن ھناك ما یمكنني القیام بھ الستحقاق عطیتھ. ببساطة عطیتھ المجانیة باالیمان

  .حبھ العجیب ھو غیر مشروط على االطالق. یمكنني فعلھ الخسرھا
ُعطیت ھویة جدیدة ا في یسوع، أ ً یسوع جالس عن ! أنا خلیقة جدیدة. فیما بعد في أدم القدیم لست. تمام

ً، وحتى حین  یستحي بيھو ال . یشفع فىّ یمین األب باستمرار  بحقیقة ھو یذكرني بكل حب  أسقطأبدا
َّ ألنھ ھُ للم یعد . ھویتي عندما یحاول ابلیس أن یستعید . الجلجثة فيم مرة ولألبد زلعدو لھ أي قوة علي

َّ لیحبطني سأس الرب یسوع الذي یسكن داخلي أعظم من . فور بمستقبلھرع بأن أذكره على الاماضي
 ّ ً   !الذي یحكم ھذا العالم الساقط القدیم مؤقتا

بما أنني . عن شعوري بغض النظرھي ما یقولھ هللا  تيحقیق. في المسیح، أنا لم أعد عبد لمشاعري
أي وكل . بسھولة ھیكشف الروح القدس فخاخ. فكر المسیح فأنا لم أعد مقید بأكاذیب ابلیس اآلن لكتأم

 َّ دة . خطأ/صحیح" مصفاة"تمر من خالل  یجب أنفكرة تأتي الي ِّ مج ُ أن لم تكن الفكرة نقیة، مقدسة وم
  !وعلیھ أن یھرب  الغیر إلھیھفي اسم یسوع سأرفض أفكاره . ألبي، فھى بكل وضوح من العدو

ِمت ألسلك في جدة الحیاة ق ُ في الواقع، لقد ! أبدیة، حیاتھ  ، حیاةأفضلحیاة . في المسیح یسوع أنا قد أ
 ً سبقا ُ لقت م ُ ً كخ ً سماویا ً لي، من یجر! یالفرحة نفسي ! مواطنا َّ ؟ أنا  ؤبما أن أبي دائما أن یكون علي

ً . أعظم من منتصر   !النصرة ھى لي مسبقا
ّ القلق والخوف رفیق لم یعد .في المسیح یوجد رجاء أبدي أنھما بما أنھما أكاذیب من ابلیس ف. الثابتیني

یسوع ھو الكل في الكل . الخطیة عنن في الحق ومیت أنا أحیا اآل.  ةغیر متناسبین مع ھویتي الحقیقی
ھو كل . من ھو أعلى منھال یوجد . أنا لن أعبد أي شخص أو شئ أخر. ليشيء بالنسبة  ھو كل . لي

 ً   . كفایتيھو وحده . ھو طریقي، وحقي، وحیاتي. ما أحتاجھ حقا
 مجھول  -



  
  

  .ختامیة من أجلكصالة 
  

لكي یعطیكم بحسب غنى مجده، أن تتأیدوا بالقوة بروحھ في اإلنسان  "یقول  21 - 16: 3أفسس 
لیحل المسیح باإلیمان في قلوبكم؛ وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطیعوا أن  الباطن،

وا محبة المسیح الفائقة وتعرف -- تدركوا مع جمیع القدیسین، ما ھو العرض والطول والعمق والعلو 
والقادر أن یفعل فوق كل شيء، أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر،  كل ملء هللاإلى  المعرفة؛ لكي تمتلئوا

. جمیع أجیال دھر الدھورإلى  بحسب القوة التي تعمل فینا لھ المجد في الكنیسة في المسیح یسوع
  "آمین

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  :عزیزي القارئ

وُضع ھذا . قرأوا ھذا الكتاب، مثلما قد فعلت أنت لتوك، قد أختبروا حیوات متغییرةكثیرین ممن 
یبت ھذه الصالة . یمان أن نفس بركة الحیاة المتغیرة تأتي علیكمإالكتاب في ایادیكم بصالة و ِ ُج اذا است

  .في حیاتك، فنحن نشكر هللا لذلك

ن كنت قد فإ. كتبنا من مفروضة على كلحمل تكفلة الضریبة الصغیرة الت كل واحدال یستطیع      
الیك بأن تشارك في مھمتنا وتستثمر  تنااستقبلت بركة من ھذا الكتاب بأي شكل، فنحن نرید مد دعو

یبارك هللا  كماو .في عمل الھنا ھذا من خالل تقدمة تغطي تكلفة طباعة كتاب من أجل شخص أخر
ن أنھ بكل تأكید سیباركك من أجل كل ویتحرك بطریقة عظیمة من خالل ھذه الكتب، فنحن نؤم

  .تتمكن من تقدیمھتعضید 

  :على موقع الكتروني ISOBیمكنك التبرع من أجل  

 bible.org/-http://www.isob ) التبرع رابطابحث عن(  

  .أیدي شخص مثلك یبحث عن معرفة الحقإلى  كتابصورة  تقدمتك ستصل في 

  لیباركك هللا،

  فریق العمل& الري تشیكوریف 

  

  

  
 




