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يمكنـك مشـاهدة فيديوهـات دراسـية ممّيـزة مبنيـة علـى تعاليـم
هذا الكتاب لهذا الكتاب يقدمها القس فارس أبو فرحة.

الرجـاء زيـارة موقعنـا علـى اإلنترنـت nextgenarabic.com للحصـول
أخـرى روحيـة  مـوارد  إلـى  باإلضافـة  مجانـا  الفيديوهـات  هـذه  علـى 

ستساعدك في مشوارك الروحي مع اهلل. 

www.nextgenarabic.com
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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ديل أ. أوشيلدز
اآليات الكتابية المقتبسة هنا مأخوذة من ترجمة البستاني - فان دايك

تقديم الكتاب
فارس أبو فرحة

إن أعظــم قــرار يمكــن أن يتخــذه أي إنســان هــو أن يقــدم قلبــه وحياتــه ليســوع
المســيح. فالعاقــة بيســوع المســيح تضمــن لنــا مصيرنــا األبــدّي وتــؤدي إلــى
تحقيــق إنجــاز حقيقــي في هذه الحيــاة. وقد أعلــن اهلل وعده الخاص بمســتقبلنا
علــى لســان النبــي إرميــا: )إرميــا 29: 11( “ألَنِّــي َعَرْفــُت األَْفــَكاَر الَِّتــي أََنــا ُمْفَتِكــٌر
َوَرَجــاًء.” آِخــَرًة  أُلْعِطَيُكــْم  َشــّر،  الَ  َســَاٍم  أَْفــَكاَر   ، بُّ الــرَّ َيُقــوُل  َعْنُكــْم،  ِبَهــا 

ولكــي نكتشــف ونحيا هــذه الخطط الرائعة التي رســمها اهلل لنا، يتوجب علينا
أن نأخــذ علــى محمــل الجــد مســؤوليتنا فــي النمــو فــي الــرب بفهــم كلمتــه

وتطبيقها.

إنــه شــرف لــي أن أقــدم هــذا الكتــاب الثميــن لصديقــي العزيــز وخــادم الــرب
القــس ديــل أوشــيلدز، راعي كنيســة الريديمر في منطقة واشــنطن دي ســي 
بالواليــات المتحــدة. فمحبتــه الصادقــة لجيــل الشــباب فــي الشــرق األوســط

جمعتنا لنشترك معا في هذا اإلصدار الفريد.

نــوّد فــي هــذا الكتــاب أن نســاعدك فــي أن تبــدأ بدايــة جديــدة و جيــدة فــي هــذه
الرحلــة نحــو النمــو الروحي ونوال األفضل من عنــد اهلل والحقائق التي يتناولها
الكتــاب جوهريــة فــي أهميتها لترســيخ أســاس لحياة مســيحية قويــة دائمة.

ــك،  ــط اهلل لحيات ــاع مخط ــك باِتّب ــدى بدئ ــا ل ــا عظيًم ــتجد فرًح ــك س ــرف أن نع
ــق. ــول الطري ــى ط ــب عل ــامه العجي ــتختبر س وس

فلنبدأ.
                      فارس أبو فرحة

                                    مؤسس هيئة ليفانت
                  ومبادرة الجيل التالي
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إذا  أردت أن تبني أي شيء بشكل 
حســن، ال بــد أن تخطــط لــه. ويصــّح
هــذا علــى حياتــك. فالحيــاة المبنيــة
حســناً ال تحصــل بمحــض الصدفــة.

فهــي تتطلــب خطــة. وليســت أيــة خطــة فحســب، بــل البــد
أن تكون الخطة المالئمة.

تبــدأ الخطــة المالئمــة لحياتــك باللــه. فللـّـِه مســتقبل رائــع لــك
بشكل ال يصدَّق. وهذا المستقبل  أفضل بكثير من أي شيء
يمكنــك أن تتخيلــه أو تصنعــه بنفســك، أو أي شــيء يمكــن

آلخرين أن يصنعوه لك.

تعــرف ممــا  أفضــل  يعرفــك  هــو  بــل  جيــداً  يعرفــك  فاللــه 
ُمْلصًقــا داخلــك  يف  تحمــل  وأنــت  خلقــك!  لقــد  نفســك. 
ــم مــن هللا!« لقــد خلقــك هللا لقصــد، ولديــه يقــول: »مصمَّ

خطة معينة لحياتك. 

لكــن هنالــك مشــكلة. فنحــن بطبيعتنــا ال نتفاعــل
ونتعــاون مــع مصممنــا بصــورة حســنة جــداً. بــل إنــه
يوجد فـيـنـا نـازع داخلـي إلـى أن نحيـا باستقـالل عـنـه.

إذ نريد أن نختار طريقنا الخاص.
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أنفســنا ننّصــب  أن  ونحــب 
فإننــا، وبهــذا،  لحياتنــا.  مديــًرا 
نتجاهــل نــدري،  أن  دون  مــن 
مــــن ونـبـعــــده  ونـرفـضــــه  هللا، 
عـالقــــة دون  ومـــن  حـيـاتـنـــا. 
شــخصية باللــه ،  فــإن خياراتنــا

يف الحيــاة موجَّهــة مــن رغباتنــا ومشــاعرنا، أو مــن آراء النــاس
حولنــا وضغوطهــم علينــا. ونتيجــة ذلــك هــي حيــاة تفــوِّت
ونجــاح، بسالســة  تســير  ال  حيــاة  هللا،  لــدى  مــا  أفضــل 

أو ربما حياة تعيسة وهّدامة.

خطــة هللا لــك أن تتذكــره حــول  وهنالــك أمــر آخــر ينبغــي 
لحياتــك، وهــو أنهــا تتجــاوز هــذه الحيــاة. فقــد صّممــك هللا

لتحيا إىل األبد.

صحيــح
أنك ستموت يومًا ما،
لكن جسدك فقط هو

الــذي ســيموت! إذ هنالــك جــزء
داخلــي منــك ســيحيا إلــى األبــد
فــي مــكان أبــدي حقيقــي. ويريــد
اللــه أن يكــون هــذا المــكان معــه!
إلــى مشــكلتنا، أال وهــي ميلنــا  الطبيعــي ويعيدنــا هــذا 
نتبــع ال  فعندمــا  وإقصائــه.  ورفضــه  للــه  تجاهلنــا  إلــى 

خطة الله اآلن، فكأننا نقول أيضًا “ال” لخطته لنا لألبدية.
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خطـــة هللا هي إقــــامة عــــالقة شخصيــــة بــــه اآلن وعلى مدى
األبديــة. وهــي تــدور حــول ســماحك لــه عــن طيــب خاطــر بــأن
يكــون القائــد الحقيقــي لحياتــك. وهــي تتمثــل يف االبتعــاد
عــن طريقــك الخــاص والســير يف اتجــاه هللا. وهــي تتمثــل

يف تكريس حياتك له.

اللــه أن  هــو  الســار  والخبــر 
ممكنــًا! األمــر  هــذا  جعــل 
فقــد اتخــذ الخطــوات الالزمــة

يرغــب  شــخص  لــكل  ليضمــن 
بالحصــول على عالقة شــخصية 
بــه واكتشــاف خطة الله لحيـاتـــه
اآلن وعلــى مــــدى األبـــديـــــة.

ح وهــذا الطريــق إلــى عالقــة شــخصية باللــه موضَّ
ى فـــي الـكـتـــاب الـعـجـيـــب المعجـــزي الذي يسمَّ

الكتاب المقدس.

هيفما
تـحـتــــاج التــــي  الــخطــــوات 
تكــون لكــي  اتخاذهــا  إىل 
لديــك عالقــة شــخصية بالله
األبديــة مــدى  وعلــى  اآلن 
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فنحــن روحيــة.  مشــكلة  جميًعــا  لدينــا  نعــم 
ونُْقصيــه ونرفضــه  هللا  نتجاهــل  بالطبيعــة 
بعيــداً عــن حياتنــا. فنحــن ال نطيعــه و نصبــح
للخالــق نســمح  أن  مــن  بــدالً  حياتنــا  رئيــس 
خطيــة. هــذا  ى  ويســمَّ ويقودنــا.  يوّجهنــا  بــأن 
جميعــاً ابتعدنــا  إذ  خطــاة.  جميعــاً  ونحــن 
فيــه علينــا  كان  الــذي  الوقــت  يف  هللا  عــن 

أن نلجأ إليه. هذه هي ُعظمى مشكالتنا!

رومية 3: 23
“إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله.”

أحــد أن يحــل مشــكلة دون أن يعتــرف بوجودهــا! ال يســتطيع 
وهذه هي خطوتك األولى نحو اهلل.

عندمــا تختــار الطريــق الخطــأ - الطريــق الــذي
يحمــل الفتــة »خطــر المــوت«       ينتهــي بــك
المطــاف إىل المــكان الخطــأ، وغالبــاً يف أماكــن
ســيئة جــداً. ويصــّح هــذا األمــر عندمــا تختــار
بــدالً هللا  عــن  بعيــداً  يــؤدي  الــذي  الطريــق 
مــن الطريــق الــــذي يــــؤدي إلـيــــه. فـللـخــطـيــــة
ً عـــواقــــب. فهــي تجلــب المــوَت والهــالك بــدال

من الحياة التي يريدها هللا لك.

رومية 6: 23
أبديــة حيــاة  فهــي  الحيــاة  هبــة  وأمــا  مــوت،  هــي  الخطيــة  أجــرة  “ألن 

باملسـيـح يـسـوع ربـنـا.”
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وال يتغيــر معظــم النــاس علــى اإلطــالق
بـالـحـاجــــة ويـحـّســــوا  يــــروا  أن  إلـــى 
التغييــر. وعلينــا أن نغيــر وجهتنــا إىل 
تقـودنــــا الخطيـــة  ألن  الـروحيــــة، 
عواقــــب فللخطيــــة  التهلكــــة.  إلـــى 

فظيعة عميقة!

لــك قــّدم  هللا  أن  هــو  الســار  الخبــر  إن 
لــك مّهــد  فقــد  لمشــكلتك!  الحــل  بالفعــل 
وتدخــل المــوت  طريــق  لتتــرك  الطريــق 
الحيــاة. وقــد فعــل ذلــك ألنــه يحّبــك. طريــق 
مجانيــة كعطيــة  الحــل  هــذا  يعــرض  وهــو 

لكل من يقبلها.

رومية 5: 8
ــا.” ــاَت الَْمِســيُح ألَْجلَِن ــاٌة َم ــُد ُخطَ ــُن بَْع ــُه َونَْح ــا، ألَنَّ ــُه لََن َ َمَحبَّتَ ــنَّ “َولِكــنَّ اللــَه بَ

يوحنا 3: 16
لِــَيْ  الَْوِحيــَد،  ابَْنــُه  بَــَذَل  ـى  َحتَـّ الَْعالَــَم  اللــُه  أََحــبَّ  هَكــَذا  ـُه  “ألَنَـّ

ـُة.” األَبَِديَـّ الَْحيَــاُة  لَــُه  تَُكــوُن  بَــْل  ِبــِه،  يُْؤِمــُن  َمــْن  كُلُّ  يَْهلِــَك  الَ 

ــب ــى الصلي ــه عل ــك. كان موت ــه اهلل ل ــذي قّدم ــق ال ــو الطري ــوع ه يس
ثمًنا للعقاب الذي كنا نستحقه.
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مهّد الله لك الطريق لتترك الموت
وتدخل طريق الحياة
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ربنــا  بصفتــه  بــه  اإليمــان  إىل  مدعــوون  نحنــا  واآلن، 
نعطــى فيــه،  ثقتنــا  نضــع  وعندمــا  ـص.  والمخلِـّ الُمقــام 
صفحــة بيضــاء، ســجالًّ جديــداً، بدايــة جديــدة، ونبــدأ التغييــر 
من الداخل إىل الخارج. لقد وضعنا هللا على طريق جديد –

طريق بدالً من ذاك الذي يؤدي إىل الموت. ويدعى هذا 
هبة الخالص!

رومية 10: 9، 10، 13
ـَك إِِن اْعرَتَفْــَت ِبَفِمــَك ِبالــرَّبِّ يَُســوَع، وَآَمْنــَت ِبَقلِْبــَك أَنَّ اللــَه أَقَاَمــُه “ألَنَـّ

ِمــَن األَْمــَواِت، َخلَْصــَت. ألَنَّ الَْقلْــَب يُْؤَمــُن ِبــِه لِلْــرِبِّ، َوالَْفــَم يُْعــرَتَُف ِبــِه لِلَْخــاَِص.

ألَنَّ “كُلَّ َمْن يَْدُعو ِباْسِم الرَّبِّ يَْخلُُص.”

هــل قبلــَت الحــل اإللهــيَّ؟
ربًــا يســوع  قبلــَت  هــل 

وضعــت  هــل  لحياتــك؟  ومخّلًصــا 
ثقتــك فيــه وخرجــت مــن الطريــق

المــؤدي إىل المــوت وأخــذت الطريــق المؤديــة إىل الحيــاة؟

إن لــم تكــن قــد فعلــت ذلــك حتــى اآلن، يمكنــك أن تفعــل
ذلــك اآلن بالتحــدث إىل هللا. يمكنــك أن تــردد الكلمــات 
اليـــوم: حياتـــك  إلـــى  المسيـــح  يـســـوع  لتدعـــو  التاليـــة 

والسؤال المهم هو
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إلهي الحبيب

أعتــرف أنــي اختــرت طريقي الخــاص بدًلا
مــن طريقــك، فأخطأُت إليــك. أنا خاطئ،
وأنــا نــادم علــى كل خطاياي، وأنــا أبتعد
عنهــا اآلن ملتجًئــا إليــك أنــت. أنا أؤمن
بــأن يســوع هــو ابــن اللــه. وأنا أؤمــن أنه
مــات على الصليب دافًعــا ثمن خطاياي.
ــن ــن بي ــام م ــوع ق ــأن يس ــن ب ــا أؤم وأن

األموات.
أيهــا الــرب يســوع، أدعــوك إلــى أن تدخل
حياتــي وتكــون ســيًدا عليهــا. أنــا أقبلــك
ــا ومخلًصــا. أشــكرك ألنــك غفــرت لــي ربًّ
وخّلصتنــي. وأشــكرك علــى اســتجابتك

لصالتي بالدخول إلى حياتي.

باسم يسوع. آمين
ابنك:

التاريخ:
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تهانينا لك! عندما قبلت يسوع، أصبحت جزءاً من عائلة هللا
ــاء. وأنــت شــخص جديــد بحيــاة جديــدة كواحــد مــن أبنائــه األحّب

تماًما فيه.

يوحنا 1: 12
ا كُلُّ الَِّذيَن قَِبلُوُه فَأَْعطَاُهْم ُســلْطَانًا أَْن يَِصريُوا أَْوالََد اللِه، أَِي الُْمؤِْمُنوَن ِباْســِمِه.” “َوأَمَّ

2 كورنثوس 5: 17
“إًِذا إِْن كَاَن أََحــٌد ِف الَْمِســيِح فَُهــَو َخلِيَقــٌة َجِديــَدٌة: األَْشــيَاُء الَْعِتيَقــُة قَــْد َمَضــْت،

ُهَوَذا الُْكلُّ قَْد َصاَر َجِديًدا.”

حــان الوقــت للتقــدم إلــى األمــام مــع المســيح،
التخــاذ خطــوات النمــو فــي حياتــك الجديــدة

المثيرة فيه.

كولوسي 2: 6، 7
لِــَن َوَمبِْنيِّــَن ِفيــِه، “فََكــَا قَِبلْتُــُم الَْمِســيَح يَُســوَع الــرَّبَّ اْســلُُكوا ِفيــِه، ُمتَأَصِّ

ْكِر.” َوُمَوطَِّديَن ِف اإِلميَاِن، كََا ُعلِّْمتُْم، ُمتََفاِضلَِن ِفيِه ِبالشُّ

تقدَّْم إلى األمام مع الله

واآلن
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حان الوقت للتقدم إلى األمام 
مع المسيح، التخاذ خطوات
النمو في حياتك الجديدة 

المثيرة فيه.

واآلن

16



17

بداية جديدةخطة اهلل

النمو

17
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النمو

إنهــا لخبــرة رائعــة أن تراقــب شــيًئا وهــو ينمــو.      فــإذا كنــت
ً كثيــرا فرحــت  أنــك  بــد  ال  كــوب،  زهــرة يف  بــذرة  زرعــت  قــد 
التربــة. عبــر  طريقــه  يشــق  األخضــر  غصنهــا  بــدأ  عندمــا 
ناضجــة نبتــة  إىل  تنمــو  البــذرة  تــرى  أن  جــًدا  المثيــر  ومــن 

وتنتج يف نهاية األمر برعًما جمياًل.

النمـــو شـــيء عظيـم! وهـــو مثير!
بشــكل المســيح  يســوع  بقبولنــا  للــه  حياتنــا  نقــدم  عندمــا 
شــخصي، فإننــا نصبــح بــذرة مزروعــة يف التربــة. فقــد وصلـــت
حيـــاة هللا إلـــى روحنا ونفسنـــا. تتشكـــل فينا إمكانات روحية

جديدة. إذ أُعِطي لنا كل شيء الزم للبرعمة واإلثمار.

يتوجــب أشــياء  هنالــك  إذ  ــا«.  آليًّ أمــراً  ليــس  النمــو  لكــن 
صحيــة، شــتلة  تصبــح  أن  يف  البــذرة  لنســاعد  نفعلهــا  أن 

ويف نهاية األمر نبتًة ناضجة مزهرة وجميلة.

يتوجب أن يوّفر شخص ما الماء والدفء ونور الشمس
ومواد مغذية         يف التربة إذا أردنا للنبتة أن تنمو إىل أقصى

إمكاناتها. وينطبق األمر نفسه على حياتك الروحية.
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وتصــل لحياتــك،  هللا  خطــة  تختبــر  أن 
إىل أسمى حياة وأفضل ما صّممها هللا لك،
يتوجــب أن تنمــو كتابــع ليســوع المســيح.
فلكــي تنمــو، يتوجــب أن تتأكــد مــن إضافــة
حياتــك. إىل  المالئمــة  الروحيــة  العناصــر 

إن الخبــر الســار هــو أن هللا قــدم بالفعــل كل مــورد تحتــاج 
تكونــه أن  يريــدك  الــذي  الشــخص  لتصبــح  للنمــو  إليــه 
عليــك ومــا  موجــودة،  العناصــر  وهــذه  تصميمــه.  حســب 
إال أن تضيفها إىل حياتك. وهي ستغير حياتك بشكل مؤكد

إىل ما هو أفضل!

إذا
أردت

هو أن اهلل قّدم بالفعل كل مورد

                حتتاج إليه للنمو

اخلبر السار
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حــان الوقــت لــك أن تبــدأ بســقاية حيــاة يســوع فيــك وتدفئتها
وتغذيتها. فكيف تفعل ذلك؟

إليك يف ما يلي الخطوات التالية:

قــال يســوع إن كلمــة هللا طعــام يعطــي حيــاة. ونحتــاج إليهــا
لنبقى على قيد الحياة ونزدهر.

متى 4: 4
“فَأََجــاَب َوقـَـاَل: “َمْكتُوٌب: لَيْــَس ِبالُْخبِْز َوْحَدُه يَْحيَا اإلِنَْســاُن، بَْل ِبــُكلِّ كَلَِمٍة تَْخُرُج

ِمْن فَِم اللِه.”

يــوم  كل  المقــدس  الكتــاب  قــراءة  مجــرد  إن 
لعــدة دقائــق يوميــاً نقطــة بدايــة جيــدة إليصــال 
خمــس خّصــْص  داخلــك.  إىل  هللا  كلمــة 
أو عشــر دقائــق أثنــاء اليــوم واقــرأ آيــة كتابيــة
أو فصالً. قم بجدولة هذا الوقت بشكل منتظم
ليصبــح عــادة جديــدة. والكتــاب المقــدس كتــاب خــارق

من شأنه أن يغير حياتك.

“ال أعرف أين أبدأ أو كيف أقرأ الكتاب المقدس.”
فقــد يبــدو هــذا األمــر ألول وهلــة أمــراً ســاحقاً.

لكن هللا سيساعدك يف فهم كلمته.

أدِخــْل كلمــة اهلل، الكتــاب املقدس فــي حياتك.

رمبا
تقول

في نفسك
ميكنك متابعة صفحتنا على facebook يوميًا

لتحصل على خطة يومية لقراءة الكتاب املقدس
nextgenarabic
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على ترجمة سهلة للكتاب المقدس مثل “الترجمة
ــة المبســطة”. التفســيرية” أو “الترجمــة العربي
يمكنك أن تحصل على نسخة منها في أية مكتبة مسيحية، أو بتحميل
ترجمات من اإلنترنت، أو عن طريق التواصل مع فريق خدمتنا وسنقوم
بتوفيــر كل مــا تحتاجــه لتبــدأ مشــوارك فــي قراءة ودراســة كلمــة الله.

مــن الله أن يســاعدك وأنــت تقرأ. فهو الذي كتب
الكتاب! وسيعطيك الروح القدس فهمًا له. فاطلب

منه ذلك!

باإلنجيــل حســب يوحنــا. لمــاذا؟ يقدم لنــا يوحنا
قّصة يسوع بطريقة واضحة جدًا. وبعد أن تنتهي
من اإلنجيل حسب يوحنا، ابدأ قراءة قصص يسوع في متى ومرقس

ولوقا.

ومــن األشــياء الرائعــة التــي يمكنــك أن تفعلهــا هــو أن تقــرأ
مزمــوًرا أو مثــًلا )مــن ســفر األمثــال( كل يــوم. فــإذا لــم تكــن
متأكــًدا أيــن تجــد هــذه األســفار، فــي الكتــاب المقــدس، ارجــع
إلى جدول المحتويات. وقبل مضي فترة طويلة، ستشكل فكرة

حول طريقة ُبنية الكتاب المقدس.

لي من شــأنه أن يســاعدك علــى كتــاب عبادي تأمُّ
ــم عــن الكتاب المقــدس وتطبيقه على فــي التعلُّ
حياتــك. يمكنــك أن تحصــل عليــه عــن طريــق التواصــل معنــا.
وهو متاح على اإلنترنت أيضًا على موقع خدمتنا. وإذا كنت محتاجًا
إلى عون في العثور على هذه الموارد الروحية، راسلنا اآلن أو اسأل

مؤمنًا قويًا أو قائدًا في كنيستك واطلب نصيحته.

احصل

احصل

ابـدأ 
اطلب
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كــتــابــــك قــــراءة  لــــدى 
المقــدس، ضــع نفســك
ــر يف النــص الكتــايب. فكِّ
يف مشاعـــر األشخـــاص
يف اآليـات التي تـقـرؤهـا.
أن هــــذا  شـــأن  فـمـــن 
يـــجعل كلمـــة هللا حيـــة

ويـساعـــدك يف أن تفهــم علــى نحــو أفضــل كيفيــة تطبيقهــا
على حياتك.

ولدى قراءة كتابك المقدس، اطرح هذه األسئلة:
مــاذا يعنــي هــذا؟ مــا الــذي يمكننــي أن أتعلمــه مــن هــذا؟
الــذي يســاعدين هنــا يف أن أحيــا ليســوع؟ ربمــا ترغــب مــا 
يف االحتفاظ بمفكرة يومية تسّجل فيها ما تفكّر فيه وتتعلمه
الـرئـيـسيـــة. اآليـــات  استـظهـــر  هللا.  لكلمــة  قـراءتـــك  أثـنـــاء 
وإنــه ألمــر ثميــن أن ُتدخــل وعــود هللا ووصايــاه إىل فكــرك
وقلبك. فهي ســتعّزيك وتشــجعك وتســاعدك وأنت تعيش

يومك وتتقدم يف حياتك.

مزمور 119: 11
“خبأت كامك ف قلبي لكيا أخطئ إليك.”

إن إيصــال كلمــة اهلل إلــى داخلــك مفتــاح لنمــوك الروحي. ففّكــر فيها،
واستظهرها، وَتَغذَّ عليها كل يوم.

إن إيصال

كلمة اللهكلمة الله
إلى داخلك مفتاح

لنمــوك الروحــي

 كن عابداً شخصياً منتظماً لله
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ينبغــي باللــه،  تنمــو يف عالقتــك  لكــي 
أن تتعلــم شــيئاً عــن العبــادة. فالعبــادة
هــي االتصــال باللــه مــن خــالل الصــالة
والتســبيح. والعبــادة هــي تُّذكــر مــدى
والتعبيــر صغرنــا  ومــدى  هللا  عظمــة 
عــن ذلــك. والعبــادة هــي أيضاً التواصل

مع هللا حول حياتنا.

نحــن نُحضــر احتياجاتنــا وهمومنــا إليــه يف الصــالة، عالمين أنه 
يســمعنا ويســتجيب لنــا. والعبــادة هــي قضــاء وقــت مــع هللا.

للتحــدث يــوم  كل  وقتــاً  خّصــْص 
مع هللا. واشــكره وســّبحه. وليســت

الصالة والتسبيح أمراً معقداً.

. ع بيســو نك  ميا إ ل  خال من  هلل  بــن  ا نت  .أ ع بيســو نك  ميا إ ل  خال من  هلل  بــن  ا نت  أ
. يقــك صد ي و و لســما ك ا بــو .                                                    فهــو أ يقــك صد ي و و لســما ك ا بــو                                                     فهــو أ

. ــك مــ هـمـو هلل  ا ك  ر ــا .فـشـ ــك مــ هـمـو هلل  ا ك  ر ــا فـشـ
. د شــا ر إل ا حلكمــة و طلــب منــه ا ا .                                                          و د شــا ر إل ا حلكمــة و طلــب منــه ا ا                                                           و

. ة لـقــو ا ــل  جـ أ ــن  مـ صـِلّ  .و ة لـقــو ا ــل  جـ أ ــن  مـ صـِلّ  و
. تــه كا بر ه علــى محبتــه و شــكر ا .                                                          و تــه كا بر ه علــى محبتــه و شــكر ا                                                           و

وتذكّر أن الله يصغي إليك
وستُذهل كيف أنه يستجيب لك!

ُيصغي إليك

سيستجيب لك

أن الله

كيف أنه

ـر ـذكّ ت

وستُذهل

   خّصْص

وقــــــتًا 



24

النمو

متى 6: 13-9
ِس اْســُمَك. لِيَــأِْت َملَُكوتـُـَك. ــَاَواِت، لِيَتََقــدَّ “فََصلُّــوا أَنْتـُـْم هَكــَذا: أَبَانـَـا الَّــِذي ِف السَّ

ــَاِء كَذلَِك َعــىَل األَرِْض. ُخبْزَنَا كََفافََنا أَْعِطَنــا الْيَْوَم. َواْغِفْر لِتَُكــْن َمِشــيئَتَُك كََا ِف السَّ

َنا لََنــا ُذنُوبََنــا كَــَا نَْغِفــُر نَْحــُن أَيًْضــا لِلُْمْذنِِبــَن إِلَيَْنــا. َوالَ تُْدِخلَْنــا ِف تَْجِربٍَة، لِكــْن نَجِّ

َة، َوالَْمْجَد، إَِل األَبَِد. آِمَن.” يِر. ألَنَّ لََك الُْملَْك، َوالُْقوَّ ِّ ِمَن الشِّ

فيلبي 4: 7-6
ــْكِر، لِتُْعلـَـْم ِطلْبَاتُُكــْم َعــاِء َمــَع الشُّ ــاَِة َوالدُّ ٍء ِبالصَّ ٍء، بـَـْل ِف كُلِّ َشْ ــوا ِبــَيْ “الَ تَْهتَمُّ

لـَـَدى اللــِه. َوَســاَُم اللِه الَّــِذي يَُفوُق كُلَّ َعْقل، يَْحَفــُظ قُلُوبَُكْم َوأَفَْكاَركُْم ِف الَْمِســيِح

يَُسوَع.”

يؤثر تفكيرنا يف كل شيء نفعله.
الخطــأ، بالطريقــة  فكــرَت  فــإذا 
ً فســتحيا بالطريقــة الخطــأ. نــادرا
مــا يـــفكر الـعـالـــم الــذي حـولـنـــا
بـالطريـقـــة يـفـكــــر  وال  هللا.  يف 
لـــدى إذ  بـهـــا هللا.  يـفـكـــر  الـتـــي 
األشــخاص الذيــن ال يحيــون للــه
القيــم مــن  مختلفــة  مجموعــة 
للــه. يحيــون  الذيــن  يمتلكهــا  التــي  تلــك  عــن  واألولويــات 
وبمــا أننــا نعيــش يف بيئــة عالميــة، فإننــا مبرمجــون وتمــاَرس
علينــا تأثيــرات لنتبّنــى نفــس نــوع التفكيــر والقيــم األولويــات
التــي يتبناهــا العالــم. ولكــي تنمــو كتابــع ليســوع، يتوجــب
أن تفكــر يف الحيــاة وتقّيمهــا وتضــع أولوياتــك فيهــا علــى نحــو
مختلــف. فأنــت شــخص جديــد يحيــا حيــاة جديــدة يف ملكــوت

جديد. ويتطلب هذا طريقة جديدة يف التفكير!

تعّلم أن تفكر وحتيا حسب طريقة اهلل.

أنت شخص
جديد حتيا حياة

جديدة في ملكوت جديد
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فيلبي 4: 8
“أَِخــريًا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة كُلُّ َمــا ُهــَو َحٌق، كُلُّ َما ُهَو َجلِيــٌل، كُلُّ َما ُهَو َعــاِدٌل، كُلُّ َما ُهَو

، كُلُّ َمــا ِصيتـُـُه َحَســٌن، إِْن كَانـَـْت فَِضيلـَـٌة َوإِْن كَاَن َمــْدٌح، طَاِهــٌر، كُلُّ َمــا ُهــَو ُمــِرٌّ

فَِفي هِذِه افْتَِكُروا.”

أفسس 4: 24-21
“إْن كُْنتـُـْم قـَـْد َســِمْعتُُموُه َوُعلِّْمتـُـْم ِفيِه كََا ُهــَو َحقٌّ ِف يَُســوَع، أَْن تَْخلَُعوا ِمْن ِجَهِة

ُدوا ِبُروِح ــاِبِق اإلِنَْســاَن الَْعِتيَق الَْفاِســَد ِبَحَســِب َشــَهَواِت الُْغُروِر. َوتَتََجدَّ التََّصُِّف السَّ

”. ِذْهِنُكْم، َوتَلْبَُسوا اإلِنَْساَن الَْجِديَد الَْمْخلُوَق ِبَحَسِب اللِه ِف الرِْبِّ َوقََداَسِة الَْحقِّ

أفسس 4: 24-23
ُدوا ِبــُروِح ِذْهِنُكْم، َوتَلْبَُســوا اإلِنَْســاَن الَْجِديَد الَْمْخلُوَق ِبَحَســِب اللِه ِف الرِْبِّ “َوتَتََجــدَّ

”. َوقََداَسِة الَْحقِّ

اطلب من هللا أن يســاعدك يف أن تفكر
دائمــاً منــه  اطلــب  مختلــف.  بشــكل 
أن يمــأ عقلــك بأفــكار صالحــة طاهــرة.
إيــجــابــيـــة، كـثــــر  أ نـظــراتـــك  وسـتـكــــون 
وستتحسن عالقاتك، وستظل حياتك
اتّخــاذ إن  أفضــل!  هــو  مــا  إىل  تتغيــر 
هللا كلمــة  لتوصيــل  الخطــوات  هــذه 
إىل داخلــك لتصبــح عابــداً للــه ولتتعلــم
أمــر بالحيــاة بطريقــة هللا  تفكــر  كيــف 
لـــه مـكـافـــآت عـظـيـمــــة. وسـتـتـقــدم فــي
عــالقـتــــك بـيـســــوع، وسـتـبــــدأ حـيـاتــــك
بـالتـبـرعـــــم واالزدهــــار بـطـــــرق جـمـيـلــــة.

امأل عقلك
دائمًا بأفكار

صاحلة طاهرة
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تقــوم أن  يمكنــك  التــي  الهامــة  األخــرى  األشــياء  بعــض  هنالــك 
بهــا كتابــع للمســيح. لنلــِق نظــرة علــى مثــل آخــر، وهــو عضالتــك.
مــن الواضــح أن عضالتــك جــزء هــام مــن جســمك. فهــي تعطيــك
تصــل لــن  عضالتــك  أن  غيــر  والتحمــل.  والقــدرة  الحركــة  خفــة 

إلـى أعلـى إمكـانـاتـهـا مـن دون جـهـد وعـمـل وتـدريـب.

مــا الــذي يجعلــك تفعــل كل مــا هــو ممكــن للحصــول علــى عضــالت
روحية  قوية؟  ألنها  تساعدك  يف  ثباتك  يف  عالقاتك  بيسوع  المسيح.
وتســاعدك يف التغلــب علــى التجــارب أو اإلغــراءات التــي تصدفــك
يف طريقــك. وتســاعدك يف مســاعدة آخريــن يف أن يعرفــوا يســوع

كما عرفته أنت.

متى 10: 33-32
ــَاَواِت،  اَم أَِب الَِّذي ِف السَّ اَم النَّاِس أَْعــرَتُِف أَنَا أَيًْضا ِبــِه قُدَّ “فـَـُكلُّ َمــْن يَْعــرَتُِف ِب قـُـدَّ

ــَاَواِت.” اَم أَِب الَّــِذي ِف السَّ اَم النَّــاِس أُنِْكــرُُه أَنـَـا أَيًْضــا قـُـدَّ َولِكــْن َمــْن يُْنِكــُرين قـُـدَّ

وفي ما يلي
بعض الخطوات التي ينبغي أن تقوم بها

لبناء عضالتك الروحية:

أعلْن إميانك واعتمدأعلْن إميانك واعتمد
مــع أن عالقتــك باللــه أمــر شــخصي، إال أنهــا ليســت خاصــة.مــع أن عالقتــك باللــه أمــر شــخصي، إال أنهــا ليســت خاصــة.
إذ يـنـبـغـــي أن تـــعرف نـفســـك علـــى الـــمأل كـتـــابع لــــيسوع.إذ يـنـبـغـــي أن تـــعرف نـفســـك علـــى الـــمأل كـتـــابع لــــيسوع.

انظر إىل ما قاله يسوع:انظر إىل ما قاله يسوع:

مــع أن عالقتــك باللــه أمــر شــخصي، إال أنهــا ليســت خاصــة.

إذ يـنـبـغـــي أن تـــعرف نـفســـك علـــى الـــمأل كـتـــابع لــــيسوع.
انظر إىل ما قاله يسوع:
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ومــن الخطــوات األوىل بالنســبة لكثيريــن هــي مــن خــالل اجتمــاع
يف الكنيســة أو مجموعــة صغيــرة. فــال يوجــد مــكان أفضــل لالعتــراف
بيســوع أمــام اآلخريــن مــن الكنيســة أو مجموعــة مــن المؤمنيــن.
ويمكــن أن يحــدث هــذا عندمــا يعطيــك الخــادم فرصة لقبول يســوع 
األشــخاص معــك  وســيحتفل  الخطــوة!  الخدمــة. خــذ هــذه  أثنــاء 

فـي الكنيسة أو المجموعة بتكريسك.

وفـــضاًل عـــن ذلــك، ينـبـغـــي أن نوصــل
تكريسنا ليسوع المسيح إىل عائلتنا
وأصدقائنا. ففي عالقاتك اليومية،
دع الناس يعرفوا أنك تابع ليسوع.

فال تخجل وال تخف!

عندمــا  مختلفــة  اســتجابات  ســتواجه 
تشــارك إيمانــك مــع آخريــن. ســيفرح 
جــداً آخــرون لخبرتــك هــذه وسيحّســون
باإلثــارة. ربمــا قد يفرح آخــرون لك لكنهم
بـهـــذه مهتـميـــن  أنفسهـــم  يـكـــونوا  لــــن 
أشخـــاص هنـــالك  وســيكون  الـخبـــرة. 
لـــن يتفهمـــوا خطـوتـــك الـجـديـــدة هـــذه
ولن يدعموك يف حياتك. وربما يكونون

عدائيين تجاه هذا األمر.

حنن نبني علًنا تكريسنا ليسوع بعدة طرق.

        ينبغي أن        ينبغي أن
تعرف نفسك علًناتعرف نفسك علًنا

    بأنك تابع ليسوع    بأنك تابع ليسوع

        ينبغي أن
تعرف نفسك علًنا

    بأنك تابع ليسوع
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دائًمــا  كــن  اآلخريــن،  اســتجابة  كيفيــة  عــن  النظــر  وبغــضِّ 
أليــة  تســمح  وال  الصــالة.  روح  فـــي  وكــن  وصبــوًرا  لطيًفــا 
ـا. قويًـّ فابــَق  إيمانــك.  يهــز  أن  شــخص  أي  مــن  اســتجابة 

إيماننــا  بهــا  نعلــن  أخــرى  هامــة  طريقــة  المــاء  ومعموديــة 
لنتبعــه. مثــاًل  مقدًمــا  اعتمــد،  نفســه  فيســوع  بالمســيح. 

متى 3: 17-13
ِمْنــُه.  لِيَْعتَِمــَد  يُوَحنَّــا  إَِل  األُرُْدنِّ  إَِل  الَْجلِيــِل  ِمــَن  يَُســوُع  َجــاَء  “ِحيَنِئــٍذ 

َولِكــْن يُوَحنَّــا َمَنَعــُه قَائِــًا: “أَنَــا ُمْحتَــاٌج أَْن أَْعتَِمــَد ِمْنــَك، َوأَنْــَت تَــأِْت إَِلَّ!” 

ــَل كُلَّ  ــا أَْن نَُكمِّ ــُق ِبَن ــَذا يَلِي ــُه هَك ــَمِح اآلَن، ألَنَّ ــُه: »اْس ــاَل لَ ــوُع َوقَ ــاَب يَُس فَأََج

ــَاِء، َوإَِذا  ــَن الْ ــِت ِم ــَد لِلَْوقْ ــوُع َصِع ــَد يَُس ــاَّ اْعتََم ــُه. فَلَ ــَمَح لَ ــٍذ َس ــّر«. ِحيَنِئ ِب

ــِه،  ــا َعلَيْ ــٍة وَآتِيً ــَل َحَاَم ــازاًِل ِمثْ ــِه نَ ــَرأَى ُروَح الل ــُه، فَ ــْت لَ ــِد انَْفتََح ــَاَواُت قَ السَّ

ــِه ُسِرُْت.” ــِذي ِب ــُب الَّ ــي الَْحِبي ــَو ابْن ــَذا ُه ــًا: “ه ــَاَواِت قَائِ ــَن السَّ ــْوٌت ِم َوَص

متى 28: 20-19
ُدوُهــْم ِباْســِم اآلب َواالبـْـِن َوالــرُّوِح الُْقــُدِس. “فَاْذَهبُــوا َوتَلِْمــُذوا َجِميــَع األَُمــِم َوَعمِّ

َوَعلُِّموُهــْم أَْن يَْحَفظـُـوا َجِميــَع َما أَْوَصيْتُُكــْم ِبِه. َوَها أَنَا َمَعُكــْم كُلَّ األَيَّاِم إَِل انِْقَضاِء

ْهِر. آِمَن.” الدَّ

مــا، شــخص  تعميــد  يتــم  عندمــا 
وُيرفــع المــاء  تحــت  ــس  يغطَّ فإنــه 
ثانيــة مــن المــاء. ويرمز هذا بالنســبة
لكل المراقبين إىل تكريسك ليسوع
القديمــة طريقتــك  عــن  والمــوت 
يف الحيــاة والقيامــة مــن المــاء لتحيــا
المســيح! يســوع  يف  جديــدة  حيــاة 

أمر يسوعأمر يسوع
بأن يعتمد أتباعه ليبّينوا للعالم أنهم أتباعه فعاًلبأن يعتمد أتباعه ليبّينوا للعالم أنهم أتباعه فعاًل

                                    معمودية املاء
طريقة هامة أخرى نعلن بها

       إمياننا باملسيح
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إذا لم يتم تعميدك منذ أن دعوت يسوع إىل دخول حياتك، 
فافعــل هــذا يف أســرع وقــت ممكــن. فتعّمــد وبّيــن لعائلتــك 
وأصدقائــك أنــك جــاد يف مســألة إيمانــك بيســوع المســيح!

أن تصبــح تابعــاً ليســوع يعنــي أنــك
طـريـقـتـــه. حســـب  تـحيـــا  أن  تـريـــد 
ومن شأن هذا أن يميزك من حشود
النــاس الذيــن حولــك. إنــه ألمــر مهــم
لــك، كتابــع ليســوع، أن تتخــذ خيارات
حكيمة حول هوية األشخاص الذين
فـيـــك. يـــؤثروا  بـــأن  لـــهم  تـسمــــح 
ومــن المؤكــد مــن أنــك مدعــو إىل أن
تحــب الجميــع. وأنــت ترغــب يف أن
تؤثــر يف كل شــخص حســب قدرتــك
ليختبــر محبــة هللا. لكــن هويــة األشــخاص الذيــن تســمح لهــم

بالتأثير فيك أمر مختلف.

يؤثــر األشــخاص ضمــن دائــرة أصحابــك الداخلية يف حياتك
بشكل كبير، فهم إّما يرفعونك عالياً أو يسحبونك إىل أسفل،
وإّما يساعدونك يف عالقتك بيسوع أو يعّوقونك عن نمّوك
الروحي. فاختبر الدائرة الداخلية ألصحابك بحذر. لقد كرَّس
كثيــرون حياتهــم ليســوع، لكــن انتهــى األمــر بهــم إىل االنحــراف
عن إيمانهم بسبب “األصدقاء” الخطأ. فال تدع هذا يحدث لك.

 اتخذ قرارات حكيمة حول األشخاص في دائرتك 
الداخلية من أصحابك.

أن تصبح تـابـعـاً أن تصبح تـابـعـاً 

يـعـنـي يـعـنـيليسـوع  ليسـوع 

تـريـــد تـريـــدأنــك  أنــك 

تــحـيــــا تــحـيــــاأن  أن 

حسب طريقتهحسب طريقته
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ً بعضــا تغيــر  أن  ينبغــي  بالمســيح،  كمؤمــن  تنمــو  فلكــي 
مــن أقــرب أصحابــك. وال يعنــي هــذا أن تتوقــف عــن محبتهــم
قــادراً تكــون  ال  ربمــا  أنــك  يعنــي  بــل  االهتمــام ألمرهــم.  أو 
علــى مواصلــة نفــس العالقــة التي ربطتك بهم قبــل أن تكرس

حياتك ليسوع.

التِّبــاع  األصدقــاء  بعــض  عــن  التخلــي  إىل  اضطــررت  إذا 
أيـضـــاً وتـــذكّر  األمــر.  يستحـــق  هـــذا  أن  فـــاعلم  يـســـوع، 
إيمانــك إياهــم  تشــارك  جــدداً  أصدقــاًء  أن هللا ســيعطيك 

وقيمهم الجديدة.

فأنــت شــخص جديــد يف المســيح. وحياتــك مختلفــة اآلن.
ويفترض أن طريقة حياتك تبّين ذلك. ويعني هذا أن بعض
العــادات القديمــة تحتــاج إىل تغييــر. فاألماكــن التــي ترتادهــا،
واألشياء التي تقولها، واألمور التي تقوم بها، ووسائل اإلعالم
التــي تعــرض نفســك لهــا – بــل كل أســلوب حياتــك ينبغــي
أن يعكس تكريسك ليسوع. وهذا كله جزء من النمو الروحي.

ــك ــك وعادات ــلوب حيات ــي أس ــرات ف ــم بتغيي ق
بناءً على إرشادات من كلمة الله.
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التـغـيـيــــرات بـهـــذه  نـقـــوم  ال  ونـحـــن 
الفرائــض مــن  مجموعــة  بســبب 
نرضــي أن  نريــد  ألننــا  بــل  الدينيــة، 
هللا ونـطـيـعـــه. فـــإن الـعيـــش وفـــق
دائمـــاً. لـنـــا  أفضـــل  حيـــاة  وصــايــــاه 

والخبر السار هو أن هللا سيساعدك
يف إجراء تلك التغييرات. فعندمـــــا 
تــقــرر أن تــحــيــا كــتــابــــع لــيــســــوع،
فــســيــمــدك هللا بــالــقــوة لـتـفعـل
ذلك. وعـنـدمــــا يـــأتـي اإلغـــــــــــــــــراء 
)التجربة( ليقرع بابك، تعلَّْم أن 

تقول “ال”! وسيساعدك هللا!

1 كورنثوس 10: 13
بـُـوَن فَْوَق  يَّــٌة. َولِكــنَّ اللــَه أَِمــٌن، الَّــِذي الَ يََدُعُكــْم تَُجرَّ “لـَـْم تُِصبُْكــْم تَْجِربـَـٌة إاِلَّ بََشِ

َمــا تَْســتَِطيُعوَن، بـَـْل َســيَْجَعُل َمــَع التَّْجِربَِة أَيًْضــا الَْمْنَفــَذ، لِتَْســتَِطيُعوا أَْن تَْحتَِملُوا.”

عش لتكرم هللا. واسأل نفسك دائًما هذا السؤال:

»ماذا كان يمكن أن يفعل يسوع لو كان في مكاني؟«»ماذا كان يمكن أن يفعل يسوع لو كان في مكاني؟«
اسأل نفسك أيضاً:

»ماذا يقول الكتاب المقدس حول هذا األمر؟«»ماذا يقول الكتاب المقدس حول هذا األمر؟«

فمن شأن هذا أن يساعدك يف اتخاذ قرارات أفضل ستقودك
إىل حياة أفضل.

كن عضواً نشطاً في كنيسة مؤمنة بالكتاب المقدس، 
كنيسة تعلّم كلمة الله
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لــم يقصــد هللا يومــاً أن تعــاش الحيــاة المســيحية يف معــزل. 
هللا  فــإن  حياتــك،  يف  الدخــول  إىل  يســوع  دعــوت  فعندمــا 
أدخلك يف عائلتك. وهو يريدك أن تنتمي إىل هؤالء المؤمنين 
إليــك؟ يحتاجــون  هــم  كمــا  إليهــم  تحتــاج  فأنــت  اآلخريــن. 

عائلــة هللا موجــودة يف كنيســته. ولكــي تنمــو
كتابــع ليســوع، ينبغــي أن تكــون جــزًءا مــن عائلة
هللا. فهنا يعبد المؤمنون ويتعلمون ويخدمون

معاً.

يريدنــا أن نتواصــل بعضنــا مــع بعــض ونتعــاون معــاً. وفضــالً
للوصــول معــاً  فيــه  نعمــل  الــذي  المــكان  فإنــه  ذلــك،  عــن 
إىل اآلخرين الذين يحتاجون إىل معرفة محبة هللا واختبارها.

مزمور 92: 13
، ِف ِديَاِر إِلَِهَنا يُزِْهُروَن.” “َمْغُروِسَن ِف بَيِْت ٱلرَّبِّ

عبرانيين 10: 25
“َغرْيَ تَارِكَِن اْجِتَاَعَنا كََا لَِقْوٍم َعاَدٌة، بَْل َواِعِظَن بَْعُضَنا بَْعًضا، َوِباألَكَْثِ َعىَل قَْدِر َما 

تََرْوَن الْيَْوَم يَْقرُُب.”

لم يقصد اهلل يومًا أن
تعاش احلياة املسيحية

في معزل
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نشــًطا  مكرًســا  عضــًوا  كــن 
توجــد  ال  أنــه  ومــع  كنيســة.  يف 
كنيسة كاملة بال عيوب، ينبغي 
أن تختــار بــروح الصــالة كنيســة 
كنيســة  يســوع،  علــى  تركــز 
المقــدس  بالكتــاب  تؤمــن 
وتعلّمــه، كنيســة توصــل محبــة 
المحلــي  مجتمعهــا  إىل  هللا 
والعالــم. فابحــث عــن عالمــات 
بيــن عائلــة الوحــدة واالنســجام 

الكنيســة. ابحــث عــن كنيســة صحيــة يمكنــك فيهــا أن تنمــو
وتعطي، ثم سارع بحماسة إىل أن تصبح عضًوا فيها!

يســتخدم هللا أشــخاصا آخريــن للمســاعدة يف نمــّوك. ُتَعــّد
دراســة الكتــاب المقــدس يف مجموعــة صغيــرة، ومجموعــات
المشــاركة والخدمــة يف كنيســتك بعًضــا مــن أفضــل الطريــق
للقــاء المؤمنيــن اآلخريــن وبنــاء صداقــات داعمــة. والتواصــل

مع اآلخرين يف الكنيســة طريقة من الطرق التي يســتخدمها 
المجموعــات هــذه  يف  فأنتــم  وينضجــك.  ليشــفيك  هللا 
تتحدثــون عــن الكتــاب المقــدس وتصلّــون مًعــا، وتشــجعون
بعضكــم بعًضــا. وتعملــون معــاً، وتســاعدون بعضكــم بعًضــا
بطرق عملية. وتنمون مًعا. فتعلَّم كل ما يمكنك أن تتعلّمه

وطّبقه على حياتك.

شارك في مجموعات الكنيسة وفصولها
التي ستساعدك في النمو.

34
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تســتطيع وفصــول  دعــم  مجموعــات  أيضــاً  توجــد  ربمــا 
أمــورك مــع  التعامــل  مثــل  عمليــة  نــواٍح  تســاعدك يف  أن 
الماليــة، والتغلــب علــى حــزن فقــدان األحبــة، وتنمية مهاراتك
يف التربية والتعايف من أشــكال اإلدمان. فاســتغل كل المواد
المتاحة يف كنيستك لتتقدم إىل األمام يف تطّورك الروحي.

يهمــه هللا أن تســتخدم وقتــك ومواهبــك وكنــوزك مــن أجلــه،
ــر أن كل وهــو يريــدك أن تســتغل معظــم مــا قّدمــه لــك. تذكّ
ه. وعليك مواردك تأيت يف نهاية المطاف من هللا وهي تخصُّ
كتابــع لــه، أن تضعــه أوالً وتتعامــل مــع هــذه المــوارد حســب
طريقته. اطلب من هللا أن يريك كيف تطيعه يف هذه النواحي.

وستتبارك كثيًرا وأنت تفعل ذلك!

فقد أعطاك هللا وعوًدا رائعة. وهي تعزيك وتشجعك
وتقويك. ويف ما يلي بعض الوعود اإللهية التي من شأنها

أن تساعدك يف رحلتك مع يسوع:

ضع الله أوالً في وقتك بمواردك ومواهبك.

تعلَّْم وعود الله لحياتك وصدِّْقها. 
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- ُغفِرت خطاياك.

أفسس 1: 7
نِْعَمِتــِه.” ِغَنــى  َحَســَب  الَْخطَايَــا،  ُغْفــرَاُن  ِبَدِمــِه،  الِْفــَداُء  لََنــا  ِفيــِه  ـِذي  “الَـّ

1 يوحنا 1: 9
“إِِن اْعرَتَفَْنا ِبَخطَايَانَا فَُهَو أَِمٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى يَْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َويُطَهِّرَنَا ِمْن كُلِّ إِثٍْم.”

- وضعك الله في عالقة سليمة معه، وأنت تتمتع بالسالم معه.

رومية 5: 1
الَْمِســيِح” يَُســوَع  ِبَربَِّنــا  اللــِه  َمــَع  َســاٌَم  لََنــا  ِباإِلميَــاِن  ترََبَّرْنَــا  قَــْد  “فَــِإْذ 

- لديك حياة جديدة كلياً مع المسيح.

2 كورنثوس 5: 17
َخلِيَقــٌة فَُهــَو  الَْمِســيِح  ِف  أََحــٌد  كَاَن  إِْن  “إًِذا 

َجِديــَدٌة: األَْشــيَاُء الَْعِتيَقُة قَْد َمَضْت، ُهــَوَذا الُْكلُّ

قَْد َصاَر َجِديًدا.”

- الروح القدس ساكن فيك.

رومية 8: 11-10
ــاٌة  ــرُّوُح فََحيَ ــا ال ــِة، َوأَمَّ ــٌت ِبَســبَِب الَْخِطيَّ ــْم، فَالَْجَســُد َميِّ “َوإِْن كَاَن الَْمِســيُح ِفيُك

ِبَســبَِب الـْـرِبِّ. َوإِْن كَاَن ُروُح الَِّذي أَقَاَم يَُســوَع ِمَن األَْمَواِت َســاكًِنا ِفيُكــْم، فَالَِّذي أَقَاَم 

ــاكِِن ِفيُكــْم.” الَْمِســيَح ِمــَن األَْمــَواِت َســيُْحِيي أَْجَســاَدكُُم الَْائِتـَـَة أَيًْضــا ِبُروِحــِه السَّ

لديك
حياة جديدة

كليًا مع
املسيح
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كيـف تتقّوى

- لقد حصلت على حياة أبدية.

1 يوحنا 5: 13
“كَتَبْــُت هــَذا إِلَيُْكــْم، أَنْتُُم الُْمْؤِمِنَن ِباْســِم ابِْن اللِه، لَِيْ تَْعلَُمــوا أَنَّ لَُكْم َحيَاًة أَبَِديًَّة،

َولَِيْ تُْؤِمُنوا ِباْسِم ابِْن اللِه.”

اهلل جديــر بالثقــة. فعندمــا يعــدك بشــيء، يمكنك أن تعتمــد على هذا
الوعد! وستساعدك هذه الوعود عندما تصدقها وتثق بها.

فعلــى ســبيل المثــال، إذا أحسســَت بأنــك غيــر مغفــور لــك
ك بهذا الوعد: بسبب شيء خطأ فعلته، تمسَّ

1 يوحنا 1: 9
“إِِن اْعرَتَفَْنا ِبَخطَايَانَا فَُهَو أَِمٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى يَْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َويُطَهِّرَنَا ِمْن كُلِّ إِثٍْم.”

مــن أقـــوى  تـــكون  أن  هللا  وعـــود  دع 
مشاعرك.  وعندما تفعل ذلك، ستتغير
مشاعرك يف نهاية المطاف. إن قراراتك
بتقديم حياتك ليســوع المســيح أعظم
قــرار وأُْحكمهــا اتخذتــه يف حياتــك كلهــا،
وهــو أعظــم مــن أي قــرار يمكــن أن تتخــذه يف المســتقبل.
دائمــاً، نمــوِّك  علــى  واشــتغل  بُكلِّيتــك.  نفســك  فأعِطــه 

وال تستسلم يف األوقات الصعبة.

 اهلل جدير بالثقة.
فعندما يعدك بشيء،

يمكنك أن تعتمد
على هذا الوعد!

إن أفضل أيامك هي أمامك!
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إرميا 29: 13-11
أَفْــَكاَر   ، الــرَّبُّ يَُقــوُل  َعْنُكــْم،  ِبَهــا  ُمْفتَِكــٌر  أَنَــا  الَِّتــي  األَفْــَكاَر  َعرَفْــُت  “أليَنِّ 

ـوَن  َوتَُصلُـّ َوتَْذَهبُــوَن  فَتَْدُعونَِنــي  َورََجــاًء.   آِخــرًَة  ألُْعِطيَُكــْم   ، رَشّ الَ  َســاٍَم 

قَلِْبُكــْم.” ِبــُكلِّ  تَطْلُبُونَِنــي  إِْذ  فَتَِجُدونَِنــي  َوتَطْلُبُونَِنــي  لَُكــْم.  فَأَْســَمُع  إَِلَّ 

فيلبي 1: 6
ُل إَِل يَْوِم يَُســوَع الَْمِســيِح.” “َواثًِقــا ِبهــَذا َعيِْنِه أَنَّ الَِّذي ابْتََدأَ ِفيُكْم َعَمًا َصالًِحا يَُكمِّ

إلــى جانبــك. وهــو سيســاعدك. أن اهلل يحبــك. وهــو  دائًمــا  تذكــر 
فتعــّرف بــه أكثــر فأكثــر. وتّعلــْم أن تثــق بــه. وأطعــه دائًمــا، وســتختبر

بركات ال تستطيع أن تتخيّلها.
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آيات كتابية للتفكير فيها 
واستظهارها

نحــن نشــجعك على الرجــوع إلى اآليــات الكتابية
الرئيســية المســتخدمة فــي هذا الكتــاب )وهي
موجــودة فــي ما يلي(. ففّكر فيها. بل اســتظهر
بعًضــا منهــا. فمــن شــأن ذلــك أن يســاعدك
فــي االســتمرار فــي النمــو وأنــت تجــّدد تفكيــرك

في الحق اإللهي!
مزمور 92: 13

، ِف ِديَاِر إِلَِهَنا يُزِْهُروَن.” “َمْغُروِسَن ِف بَيِْت ٱلرَّبِّ

مزمور 119: 11
“خبأت كامك ف قلبي لكيا أخطئ إليك.”

إرميا 29: 13-11
، أَفَْكاَر َســاٍَم “أليَنِّ َعرَفُْت األَفَْكاَر الَِّتي أَنَا ُمْفتَِكٌر ِبَها َعْنُكْم، يَُقوُل الرَّبُّ

، ألُْعِطيَُكْم آِخرًَة َورََجاًء.  فَتَْدُعونَِني َوتَْذَهبُوَن َوتَُصلُّوَن إَِلَّ فَأَْسَمُع الَ رَشّ

لَُكْم. َوتَطْلُبُونَِني فَتَِجُدونَِني إِْذ تَطْلُبُونَِني ِبُكلِّ قَلِْبُكْم.”

متى 3: 17-13
“ِحيَنِئــٍذ َجــاَء يَُســوُع ِمــَن الَْجلِيــِل إَِل األُرُْدنِّ إَِل يُوَحنَّــا لِيَْعتَِمــَد ِمْنــُه.

َولِكــْن يُوَحنَّــا َمَنَعــُه قَائًِا: “أَنـَـا ُمْحتَاٌج أَْن أَْعتَِمَد ِمْنــَك، َوأَنَْت تَأِْت إَِلَّ!”

َل كُلَّ ِبّر” فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَُه: “اْسَمحِ اآلَن، ألَنَُّه هَكَذا يَلِيُق ِبَنا أَْن نَُكمِّ

ِحيَنِئــٍذ َســَمَح لـَـُه. فَلـَـاَّ اْعتََمــَد يَُســوُع َصِعــَد لِلَْوقـْـِت ِمــَن الـْـَاِء، َوإَِذا

َاَواُت قَِد انَْفتََحْت لَُه، فََرأَى ُروَح اللِه نَازاًِل ِمثَْل َحَاَمٍة وَآتِيًا َعلَيِْه،  السَّ

َاَواِت قَائًِا: “هَذا ُهَو ابْني الَْحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرُْت” َوَصْوٌت ِمَن السَّ
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متى 4: 4
“فَأََجاَب َوقَاَل: »َمْكتُوٌب: لَيَْس ِبالُْخبِْز َوْحَدُه يَْحيَا اإلِنَْساُن، بَْل ِبُكلِّ 

كَلَِمٍة تَْخُرُج ِمْن فَِم اللِه”

متى 6: 13-9
ــُمَك. ِس اْس ــدَّ ــَاَواِت، لِيَتََق ــِذي ِف السَّ ــا الَّ ــَذا: أَبَانَ ــْم هَك ــوا أَنْتُ “فََصلُّ

ــَاِء كَذلَِك َعىَل األَرِْض. ُخبْزَنَا لِيَأِْت َملَُكوتَُك. لِتَُكْن َمِشــيئَتَُك كََا ِف السَّ

كََفافََنــا أَْعِطَنا الْيَْوَم. َواْغِفْر لََنــا ذُنُوبََنا كََا نَْغِفُر نَْحُن أَيًْضا لِلُْمْذنِِبَن إِلَيَْنا

َة، يــِر. ألَنَّ لََك الُْملـْـَك، َوالُْقوَّ ِّ َنــا ِمَن الشِّ َوالَ تُْدِخلَْنــا ِف تَْجِربـَـٍة، لِكــْن نَجِّ

َوالَْمْجَد، إَِل األَبَِد. آِمَن.”

متى 10: 33-32
اَم أَِب الَِّذي اَم النَّــاِس أَْعــرَتُِف أَنَا أَيًْضــا ِبِه قـُـدَّ “فـَـُكلُّ َمــْن يَْعــرَتُِف ِب قـُـدَّ

اَم أَِب اَم النَّــاِس أُنِْكرُُه أَنَا أَيًْضــا قُدَّ ــَاَواِت، َولِكــْن َمــْن يُْنِكُرين قُدَّ ِف السَّ

َاَواِت.” الَِّذي ِف السَّ

متى 28: 20-19
ُدوُهْم ِباْسِم اآلب َواالبِْن َوالرُّوِح  “فَاْذَهبُوا َوتَلِْمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ

الُْقُدِس. َوَعلُِّموُهْم أَْن يَْحَفظُوا َجِميَع َما أَْوَصيْتُُكْم ِبِه. َوَها أَنَا َمَعُكْم 

ْهِر. آِمَن.” كُلَّ األَيَّاِم إَِل انِْقَضاِء الدَّ

يوحنا 3: 16
“ألَنَّــُه هَكــَذا أََحــبَّ اللــُه الَْعالـَـَم َحتَّى بـَـَذَل ابَْنــُه الَْوِحيَد، لـِـَيْ الَ يَْهلَِك

كُلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَْل تَُكوُن لَُه الَْحيَاُة األَبَِديَُّة.”
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رومية 3: 23
»إِِذ الَْجِميُع أَْخطَأُوا َوأَْعَوزَُهْم َمْجُد اللِه.«

رومية 5: 1
»فَِإْذ قَْد ترََبَّرْنَا ِباإِلميَاِن لََنا َساٌَم َمَع اللِه ِبَربَِّنا يَُسوَع الَْمِسيِح.«

رومية 5: 8
َ َمَحبَّتَُه لََنا، ألَنَُّه َونَْحُن بَْعُد ُخطَاٌة َماَت الَْمِسيُح  »َولِكنَّ اللَه بَنَّ

ألَْجلَِنا.«

رومية 6: 23
ا ِهبَُة اللِه فَِهَي َحيَاٌة أَبَِديٌَّة  »ألَنَّ أُْجرََة الَْخِطيَِّة ِهَي َمْوٌت، َوأَمَّ

ِبالَْمِسيِح يَُسوَع َربَِّنا.«

رومية 8: 11-10
ا الرُّوُح  »َوإِْن كَاَن الَْمِسيُح ِفيُكْم، فَالَْجَسُد َميٌِّت ِبَسبَِب الَْخِطيَِّة، َوأَمَّ

فََحيَاٌة ِبَسبَِب الرِْبِّ. َوإِْن كَاَن ُروُح الَِّذي أَقَاَم يَُسوَع ِمَن األَْمَواِت َساكًِنا 

ِفيُكْم، فَالَِّذي أَقَاَم الَْمِسيَح ِمَن األَْمَواِت َسيُْحِيي أَْجَساَدكُُم الَْائِتََة 

اكِِن ِفيُكْم.« أَيًْضا ِبُروِحِه السَّ

رومية 10: 10-9، 13
»ألَنَّــَك إِِن اْعرَتَفـْـَت ِبَفِمــَك ِبالــرَّبِّ يَُســوَع، وَآَمْنَت ِبَقلِْبــَك أَنَّ اللَه أَقَاَمُه 

ــرَتَُف ــَم يُْع ــرِبِّ، َوالَْف ــِه لِلْ ــُن ِب ــَب يُْؤَم ــَت. ألَنَّ الَْقلْ ــَواِت، َخلَْص ــَن األَْم ِم

ِبِه لِلَْخاَِص. ألَنَّ »كُلَّ َمْن يَْدُعو ِباْسِم الرَّبِّ يَْخلُُص.«
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يوحنا 1: 12
ا كُلُّ الَِّذيَن قَِبلُوُه فَأَْعطَاُهْم ُسلْطَانًا أَْن يَِصريُوا أَْوالََد اللِه، أَِي  »َوأَمَّ

الُْمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه.«

1 كورنثوس 10: 13
يٌَّة. َولِكنَّ اللَه أَِمٌن، الَِّذي الَ يََدُعُكْم  »لَْم تُِصبُْكْم تَْجِربٌَة إاِلَّ بََشِ

بُوَن فَْوَق َما تَْستَِطيُعوَن، بَْل َسيَْجَعُل َمَع التَّْجِربَِة أَيًْضا الَْمْنَفَذ،  تَُجرَّ

لِتَْستَِطيُعوا أَْن تَْحتَِملُوا.«

2 كورنثوس 5: 17
»إًِذا إِْن كَاَن أََحٌد ِف الَْمِسيِح فَُهَو َخلِيَقٌة َجِديَدٌة: األَْشيَاُء الَْعِتيَقُة قَْد 

َمَضْت، ُهَوَذا الُْكلُّ قَْد َصاَر َجِديًدا.«

أفسس 1: 17
»َكْ يُْعِطيَُكْم إِلُه َربَِّنا يَُسوَع الَْمِسيِح، أَبُو الَْمْجِد، ُروَح الِْحْكَمِة 

َواإلِْعاَِن ِف َمْعرِفَِتِه.«

أفسس 1: 7
»الَِّذي ِفيِه لََنا الِْفَداُء ِبَدِمِه، ُغْفرَاُن الَْخطَايَا، َحَسَب ِغَنى نِْعَمِتِه.«

أفسس 4: 24-23
ُدوا ِبُروِح ِذْهِنُكْم، َوتَلْبَُسوا اإلِنَْساَن الَْجِديَد الَْمْخلُوَق ِبَحَسِب  »َوتَتََجدَّ

». اللِه ِف الرِْبِّ َوقََداَسِة الَْحقِّ
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أفسس 4: 24-21
ــوَع، ــقٌّ ِف يَُس ــَو َح ــَا ُه ــِه كَ ــْم ِفي ــِمْعتُُموُه َوُعلِّْمتُ ــْد َس ــْم قَ »إْن كُْنتُ

اِبِق اإلِنَْساَن الَْعِتيَق الَْفاِسَد ِبَحَسِب  أَْن تَْخلَُعوا ِمْن ِجَهِة التََّصُِّف السَّ

ُدوا ِبُروِح ِذْهِنُكْم، َوتَلْبَُسوا اإلِنَْساَن الَْجِديَد  َشَهَواِت الُْغُروِر. َوتَتََجدَّ

». الَْمْخلُوَق ِبَحَسِب اللِه ِف الرِْبِّ َوقََداَسِة الَْحقِّ

فيلبي 1: 6
ُل إَِل يَْوِم  »َواثًِقا ِبهَذا َعيِْنِه أَنَّ الَِّذي ابْتََدأَ ِفيُكْم َعَمًا َصالًِحا يَُكمِّ

يَُسوَع الَْمِسيِح.«

فيلبي 4: 7-6
ْكِر، لِتُْعلَْم  َعاِء َمَع الشُّ اَِة َوالدُّ ٍء ِبالصَّ ٍء، بَْل ِف كُلِّ َشْ وا ِبَيْ »الَ تَْهتَمُّ

ِطلْبَاتُُكْم لََدى اللِه. َوَساَُم اللِه الَِّذي يَُفوُق كُلَّ َعْقل، يَْحَفُظ قُلُوبَُكْم 

َوأَفَْكاَركُْم ِف الَْمِسيِح يَُسوَع.«

فيلبي 4: 8
»أَِخــريًا أَيَُّهــا اإلِْخــَوُة كُلُّ َما ُهَو َحٌق، كُلُّ َمــا ُهَو َجلِيٌل، كُلُّ َما ُهَو َعاِدٌل، 

، كُلُّ َمــا ِصيتـُـُه َحَســٌن، إِْن كَانـَـْت كُلُّ َمــا ُهــَو طَاِهــٌر، كُلُّ َمــا ُهــَو ُمــِرٌّ

فَِضيلٌَة َوإِْن كَاَن َمْدٌح، فَِفي هِذِه افْتَِكُروا.«

كولوسي 2: 6، 7
لِــَن َوَمبِْنيِّــَن  »فََكــَا قَِبلْتـُـُم الَْمِســيَح يَُســوَع الــرَّبَّ اْســلُُكوا ِفيــِه، ُمتَأَصِّ

ــْكِر.« ــَن ِفيــِه ِبالشُّ ــْم، ُمتََفاِضلِ ــَا ُعلِّْمتُ ــاِن، كَ ِفيــِه، َوُمَوطَِّديــَن ِف اإِلميَ
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عبرانيين 10: 25
َواِعِظــَن  بَــْل  َعــاَدٌة،  لَِقــْوٍم  كَــَا  اْجِتَاَعَنــا  تَارِكِــَن  »َغــرْيَ 

يَْقــرُُب.« الْيَــْوَم  تَــَرْوَن  َمــا  َعــىَل قَــْدِر  َوِباألَكْــَثِ  بَْعًضــا،  بَْعُضَنــا 

1 يوحنا 1: 9
»إِِن اْعرَتَفَْنا ِبَخطَايَانَا فَُهَو أَِمٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى يَْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َويُطَهِّرَنَا 

ِمْن كُلِّ إِثٍْم.«

1 يوحنا 5: 13
»كَتَبُْت هَذا إِلَيُْكْم، أَنْتُُم الُْمْؤِمِنَن ِباْسِم ابِْن اللِه، لَِيْ تَْعلَُموا أَنَّ لَُكْم 

َحيَاًة أَبَِديًَّة، َولَِيْ تُْؤِمُنوا ِباْسِم ابِْن اللِه.«












