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حياة ذات هدف للرجال فقط

مهدى إلى

في

من

عش كل يوم مبلئه
من الهسل أن تدع الناس أو الظروف 

ميلون عليك كيف سيكون يومك أو 
سنتك أو حىت حياتك. لكن احلقيقة 
يه أنه باستطاعتك السيطرة عىل 
قدرك باختاذ القرارات الصحيحة 

يوميًا. باستطاعتك أن تعيش حياتك 
هبدف. هذه الصلوات امللهمة 

ستدخلك إىل شىت الظروف اليومية 
وتعطيك بصرية حية عن كيفية قلب 

حتديات احلياة إىل فرص. من خالل 
إرشادات الكتاب املقدس، ميكنك 

البدء بقرارات صغرية ومن مث 
العمل عىل إجنازات أكرب. فميا تبدأ 
قراراتك الصائبة بالزتايد، سزيداد 
أيضًا أملك وفرحك وإميانك. ابدأ 

اإلدراك أنه بغض النظر معن تكون 
بإماكن حياتك أن تشلك قوة مؤثرة 

إجيابية يف حياة اآلخرين. 
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حياة ذات هدف للرجال فقط

 NIV)  The Holy Bible,) ما مل يذكر غري ذلك، فإن مجيع اآليات املذكورة يف هذا الكتاب مأخوذة من الكتاب املقدس
New International Version  حقوق  النرش ١٩٧٣ و١٩٧٨، دار النرش Zondervan Publishing House. مجيع 

احلقوق حمفوظة.

أما اآليات اليت يلحظ بقرهبا (TLB( فهي مأخوذة من الكتاب املقدس The Living Bible ١٩٧١ وقد استعملت بإذن من دار 
النرش Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois 60١٨٩. مجيع احلقوق حمفوظة.  

أما اآليات اليت يلحظ بقرهبا (NLT( فهي مأخوذة من الكتاب املقدس The Holy Bible, New Living Translation,  حقوق 
النرش ١٩66 وقد استعملت بإذن من دار النرش Tyndale House Publishers, Inc., Wheaton, Illinois 60١٨٩. مجيع 

احلقوق حمفوظة.  

أما اآليات اليت يلحظ بقرهبا (AMP( فهي مأخوذة من الكتاب املقدس The Amplified Bible, حقوق النرش بالنسبة للعهد 
  .Zondervan Corporation, Grand Rapids, Michigan القدمي ١٩6٥ و١٩٨٧، من قبل

     .The Lockman Foundation, La Habra, California حقوق النرش بالنسبة للعهد اجلديد ١٩٥٨ و١٩٨٧ من قبل
وقد أخذ اإلذن باستعامهلا.   

أما اآليات اليت تلحظ بقرهبا لكمة Message فهي مأخوذة من الكتاب املقدس بنخسة The Message باللغة اإلنلكزيية، 
بقمل أوجني ه. بيرتسون حقوق النرش ١٩٩٣ و١٩٩٤ و١٩٩٥ و١٩٩6.

.NavPress Publishing Group لقد استعملت بإذن من

أما اآليات اليت يلحظ بقرهبا (NASB( فهي مأخوذة من الكتاب املقدس The New American Standard Bible.  حقوق 
النرش ١٩60 و١٩6٢ و١٩6٣ ١٩6٨ و١٩٧١ و١٩٧٢ و١٩٧٣ و١٩٧٥ و١٩٧٧ من قبل The Lockman Foundation وقد 

     www.Lockman.org .أخذ اإلذن باستعامهلا

.The New King James Version فهي مأخوذة من الكتاب املقدس )NKJV) أما اآليات اليت يلحظ بقرهبا
.Thomas Nelson, Inc .حقوق النرش ١٩٧٩ و١٩٨0 و١٩٨٢

.The King James Version فهي مأخوذة من الكتاب املقدس )KJV) أما اآليات اليت يلحظ بقرهبا

Copyright © 2004 by J. M. Farro
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هدف اهلل املعىط لنا 
أن نفرح بعملنا
مصدرنا احملق

أتستطيع أن تصيل؟
أربع خطوات حنو النجاح

مثن السالم هو الصالة
المثن الغايل لعدم املغفرة

حترض للرتقية
وصفة النجاح

عندما ال نستطيع رؤية سوى العاملقة!
التغلب عىل القلق

ترياق اهلل ضد خيبة األمل
من حيتاج إىل إشارات؟

انتقاء أفضل ما لدى اهلل
أخشاص يرضون اهلل إزاء أخشاص يرضون اإلنسان

لكام فاسد
ال تتطلع إىل الوراء - أو إىل األمام

القوة اإلجيابية لقول “لكا”
تفادي التورط
بركة  لملذنب

تعزيز قوة صالتنا
ال  تستطيع إرضاء النا

السيع إىل السالم يف عائالتنا
سبح يف خضم املشالك

توقيت اهلل املثايل
اكرثة الرغبات اخلاطئة

لديك معل تقوم به
املثابرة جتدي نفعًا

من مثارمه تعرفوهنم
حقيقة اخلطيئة
انتظر احلصاد

احلظوة لدى اهلل والناس
معلنا »الغري ماكفأ«

التعامل مع الشك
انتظار أفضل ما لدى اهلل

بث شاكوانا
إن اآلب أعظم من امجليع

انتظر من اهلل أن يعمل
الزتم باالنتصار
األواين النفيسة

احبث عن ما باستطاعة اهلل أن يفعل
أمهية الفرح

خمطط اهلل املثايل لنا
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صداقات حبسب الرب
أخرج بإميان

مثن االستقاللية الباهظ
تجشيع لملؤمنني

ال يشء يصعب هيلع
التعامل مع األمور املادية حبسب طريقة اهلل

تجشع - أنت لست وحيدًا
الظالم األشد يأيت قبل بزوغ الفجر

آمن وتلىق
اإلطالع عىل دوافعنا

مسألة ثقة
ال إدانة

خماطر الدراسات العليا
قوة لكامتنا

إنس النتاجئ
أألميان يعين »املخاطرة«
ال خمرج هسل من املأزق

الغضب إزاء املساعدة
أتريد أن تشىف؟
دع نورك ييضء

لست اكملًا؟ اقرأ هذا!
حبسب إميانك

النعمة يف الشدة
من التجارب إىل االنتصارات

األشياء اجليدة إزاء األشياء اإلهلية
أمني يف األمور الصغرية

نيب بال كرامة
ال تتاكسل

املتواضعون حيظون باملساعدة
جتاهل لكامت الشك

قول »لكا« للشعور بالشفقة عىل النفس
اإلبقاء عىل أحالمنا مضن وجهة النظر الصائبة

سبب وجيه لنأمل
اللحظة اليت نصيل فهيا

قوة لكمة اهلل
يف يوم الضيق

اآلن أيضًا
آمن فقط

مهمل وغري مقدر
املساعدة يف نضالنا
الصالة ملشيئة اهلل
الطريق إىل احلرية

اسع إىل املثابرة
حتقيق هدف اهلل املعىط لنا
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هدف الله املعطى لنا

الرب ينجز مقاصده يل
املزامري ٨:١٣٨  

أحب أن أردد آية اإلجنيل هذه لك يوم. ألنين جعلت حيايت ملزتمة باهلل، فإن 
هذه اآلية تمطئنين بأن هدف اهلل حليايت  سينترص. مييض العديد من الناس 
أهنم  ظنوا  ما  أن  فقط  ليكتشفوا  اخلطط،  ويضعون  األهداف  حيددون  سنينًا 
يريدون مل يكن قط ما اكنوا يريدون. يف يومنا احلارض، يعتقد العديد من الناس 
أن املزيد واملزيد من التحصيل العيمل هو اجلواب لبحهثم عن االكتفاء. غالبًا ما 
يدركون بعد فوات األوان بأنه ليس باستطاعة مجمل التحصيل العيمل يف العامل 
أن يضمن بأهنم سيكونون حقًا مكتفني يف الهناية. مل خيطر بباهلم قط أن يسألوا 
اهلل ما اكنت خمططاته هلم. مل يكونوا يدركون حقيقة انه قد خلقهم هلدف معني، 
وأهنم إذا جعلوا خططهم تسري بشلك متواز مع خططه، فسوف خيتربون سالمًا 

ورضًا ليس باإلماكن احلصول علهيام بأية طريقة أخرى.   

جبالًا  سينقل  لك،  مع خمططاته  وتعاونت  بالرب  لكيًا  ملزتمة  حياتك  جعلت  إن 
للتأكد من اجناز هدفه حلياتك. قد تكون فنانًا وقد قال لك الناس أنه يوجد الكثري 
من التنافس يف احلقل الفين. قد يقولون أن فرص جناحك ضئيلة، لذا ال هتدر 
وقتك. قد تكون عازفًا موسيقيًا فيقول امجليع أنه من املستحسن أن تنتيق مهنة 

أخرى لوجود العديد من األخشاص يف العمل املوسييق. 

لعل اهلل قد أوىح لك أن تسلك شلكًا من أشاكل التبشري، لكن يوجد من يقول 
لك أنك سوف متوت جوعًا. أو قد تشعر بالتعجب ألنه يبدو أن الرب يقودك حنو 
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باستطاعتك  ليس  لكن  الطب،  مهنة 
الدراسة  بعدد سين  سوى  التفكري 
اليت تنتظرك وبلكفهتا. اسمتع بتأن. 
إذا اكنت لديك رغبة صادقة إلجناز 
هدف اهلل يف حياتك، وباعتقادك أن 
اهلل يدعوك إىل التبشري أو احلقل 
كن  آخر-  ماكن  أي  أو  املوسييق 
حيث  سبيلًا  سيؤمن  أنه  ممطئنًا 
يبدو أن ال وجود ألي سبيل. ستجد 
اكتفاء وفرحًا يف معلك. وليس باستطاعة أية قوة عىل األرض أو يف اجلحمي ذاته 

جحب براكت الرب عنك! 

صالة
يا رب، أين أقدم لك جل ما أنا علية ولك ما أملك وأسألك أن حتقق اهلدف الذي 
وضعته يل. أرين ما يه عطايا اهلل يل وساعدين ألستعملها ملجدك. بارك مجيع 
أمعال يدي، وامنحين استحسانا يف نظر اهلل والناس. امنحين قلبًا مستقميًا 
يك تكون نواياي مرضية لك دامئًا. إين أقدم لك شكري لوعدك القائل أين سآلك 

من تعب يدي، وسأنال الربكة والوفرة! 

عش هبدف اليوم

ما يه الرغبة الاكمنة يف قلبك 
واليت لطاملا أردت حتقيقها؟ ما 
الذي ميألك بامحلاس واحليوية؟ 
أحيانًا، يف احلقيقة يضع اهلل  
الرغبات يف قلوبنا. دّون هذه 

الرغبات وصيل من أجلها.    
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أن نفرح بعملنا

أن تفرح بتعبك وتقبل نصيبك يف احلياة -
فهذا حمتًا عطية من اهلل

NLT  سفر اجلامعة ١٩:٥

لقد قرأت هذه اآلية مرات عديدة عرب السنني، لكن منذ هشر تقريبًا، بدأ الرب 
أن  جيب  ال  أنه  فكرة  رافقتين  لطاملا  حياهلا.  اجلديدة  املعرفة  ببعض  ينورين 
بإسلوب  معيل  من  الكثري  مع  التعامل  جيب  وأنه  بعميل،  االسمتتاع  أتوقع  
»ابتسم ومحتل«. وما هو اليشء الذي  اكن سيغري من قناعيت؟ بدا أنين كنت 
دامئًا حماطة بأناس يتقامسون ويظهرون نفس طريقة التفكري تلك. لكن مؤخرًا، 
ميع  متعاملًا  هبا،  شبهية  وأخريات  أعاله  املذكورة  اآلية  يل  يظهر  الرب  بدأ 
حيال طريقة تفكريي اخلاطئة يف هذا املضامر. قادين الرب إىل البدء بالصالة 
والتوقف عند هذه احلقائق لنفيس وللذين أحب، وقد بدأ مباكفأة إمياين بنعم 

جديدة محاسية ذات صلة بالعمل ألجلنا مجيعًا.

إن الكتاب املقدس يظهر لنا بوضوح بأن الرب يريدنا أن نسمتتع بعملنا. يعرب  
سلميان عن ذلك ببساطة عندما يقول، »أن تفرح بتعبك... فهذا حمتًا عطية من 
ويكتب  اجلامعة.  فكرة شائعة عرب سفر  هذه   .)NLT )اجلامعة ١٩:٥  اهلل« 
سلميان أيضًا، »أن يألك لك إنسان و يرشب و يرى خريًا من لك تعبه - فهو 
أن جند  يريدنا  أن اهلل  نعمل  أصبحنا  أن  بعد  )اجلامعة ١٣:٣(.  عطية اهلل” 
الفرح واالكتفاء يف معلنا- وإن هذه يه عطايا منه - ماذا باستطاعتنا أن نفعل؟ 
بإماكننا أن نطلهبا منه، واثقني أنه صادق يف لكامه حيمنا يقول أنه إن طلبنا 
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شياًئ حسب مشيئته يمسع لنا. )١ يوحنا ٥: ١٥،١٤(. قال يسوع، »فإن كنمت 
وانمت أرشار تعرفون أن تعطوا أوالدمك عطايا جيدة، فمك باحلري أبومك الذي 
يف المسوات، هيب خريات للذين يسألونه!” )مىت ١١:٧(. مكا كتب يعقوب، »و 
لسمت متتلكون ألنمك ال تطلبون« )يعقوب ٢:٤(. إن مفتاح هذه اآليات يه لكمة 
اطلبوا. ال تظنوا انه جيب عليمك أن تقتنعوا بالقيام بأمعال بغيضة وغري مرضية 
طوال حياتمك. أجل، قد تكون هناك أوقات علينا خالهلا محتل القيام بأمعال ال 
حنهبا، لكن صلواتنا وهدفنا جيب أن 
يكونا أن منيض معظم حياتنا وحنن 
نقوم بأمعال تفرحنا. أحد صلوايت 
الدامئة لنفيس ولعائليت يه، “ريب، 
أرجو منك أن متكنا من كسب قوت 
جيد من خالل قيامنا باألشياء اليت 
مكا أصيل  حنب القيام هبا أكرث.« 
بأن يساعدنا اهلل لنقوم بدورنا من 
أحدى  الصالة.  هذه  حتقيق  أجل 
الطرق اليت نستطيع من خالهلا أن نتعاون مع الرب للوصول إىل هذه النتيجة 
الاكملة.  مشيئته  ليحفظنا يف  معمتدين هيلع  اليومية،  توجهياته  نطلب  أن  يه 
عندما نقوم مبا قد دعانا اهلل للقيام به، سنخترب سالمًا وفرحا واكتفاء نفتقده 

عندما نكون خارج إرادته.  

لالسمتتاع  ما  طريقة  إجياد  من  لميكنك  اهلل  من  بالطلب  للبدء  أجشعك  إين 
بعملك. إذا كنت يف حالة تكره فهيا حقًا وظيفتك أو العمل الذي تقوم به، بإماكن 
الرب أن يفتح أمامك باب فرص جديدة كنتيجة لصلواتك. إذا مل تكن تلك مشيئته 
وتوقيته للتغيري اآلن، فباستطاعته أن جيعل معلك احلايل أفضل وأكرث اكتفاء 
بطريقة ما. قد يفعل ذلك عرب التسبب حبصولك عىل استحسان أو تقدير يف 

عش هبدف اليوم

يف احلقيقة، إن المتتع بعملك   
هو عطية من اهلل. لذا اقبل   
عطية اهلل بامتنان وابدأ بشكره 

يك حتدث هذه احلقيقة يف 
حياتك. 
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نظر رئيسك أو زمالئك يف العمل. أو قد حيسن من ظروف معلك بطرق صغرية 
شىت إىل أن يمتكن من نقلك إىل مركز ترغب به أكرث. لكن كن ممطئنًا انه وأنت 
تصيل بإميان سيقوم اهلل بيشء ما لمتكينك من االسمتتاع أكرث بعملك. إذا كنت 
من أبناء اهلل، ال جيب عليك االكتفاء بأسلوب  »ابتسم ومحتل« حيال معلك. لقد 
اوجد اهلل لك سبيلًا لتجد الفرح واالكتفاء يف معلك. آمل أن تبدأ اليوم بالتشديد 

عىل هدف “أن تفرح يف معلك”! )اجلامعة ١٩:٥(.

صالة
يا رب، إين أؤمن بأن إرادتك يل يه أن اسمتتع بعميل. أرجو منك أن تعملين 
كيفية القيام بذلك. أبقين يف مشيئتك الاكملة يك أكون دامئًا يف املاكن والوقت 
الصحيحني، حىت حيمنا يتعلق األمر بعميل. أين أقدم لك شكري لمتكيين من 

كسب قوت جيد وأنا  أقوم مبا أحب القيام به. 
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مصدرنا احملق

وهذا ما يقوله الرب: »ليكن ملعونًا لك من يتولك عىل برش، ويتخذ من الناس 
ذراع قوة يعجبين كيف إن اهلل ال يلوك اللكام. إنه يوحض جليًا انه يريدنا أن 
نضع ثقتنا به وليس باإلنسان. إنه يذهب إىل حد القول بأن الذين يضعون ثقهتم 
باإلنسان سيلعنون. يقول سفر أشعياء ٢٢:٢، “كفوا عن  االتاكل عىل اإلنسان 
املعرض لملوت، فأي قمية له؟”   تعجبين بشلك خاص طريقة تعبري  داوود  يف 
املزمور ١١:60: »أعطنا عونا يف الضيق ، فباطل هو خالص اإلنسان.« وللذين 
مييلون لوضع ثقهتم بالقادة، يقول املزمور ٣:١٤6: “ال تتلكوا عىل الرؤساء، وال 
عىل ابن آدم حيث ال خالص عنده.” لكن اآليات املذكورة أعاله تمطئننا إىل أن 
الذين يضعون ثقهتم باهلل لن خيافوا أو يقلقوا حىت يف سنة اجلفاف، ألهنم 

سيكونون دامئًا مفعمون بالنشاط وممثرون!

هكذا،  فعلنا  إذا  مصدرنا.  جنعله  أن  يريدنا  ال  اهلل  لكن  جيد،  يشء  العمل 
فلن يكون لنا سبل إعالة عندما خنرسه. من ناحية أخرى، إذا جعلنا من اهلل 
معيل لنا، ستؤمن لنا حاجاتنا حىت إذا كنا عاطلني عن العمل لبعض الوقت. 

وهذا ما يقوله الرب: »ليكن ملعونًا لك من يتولك 
عىل برش، ويتخذ من الناس ذراع قوة له، وحيول 

قلبه عن الرب.... لكن مبارك الرجل الذي يتلك عىل 
الرب ويتخذه معمتدًا له، فيكون كجشرة مغروسة 

عند املياه متد جذورها إىل اجلدول...”
سفر أرمياء ٨،٧،٥:١٧
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األطباء  وجود  يكون  أن  املكن  من 
عىل  اتلكنا  إذا  لكن  ريب،  بال  نعمة 
وتركنا  فقط  احملدودة  حمكهتم 
اهلل خارج الصورة، قد يلكفنا ذلك 
بإماكن  حياتنا.  حىت  أو  حصتنا- 
عطايا  يكونوا  أن  والوالدين  األزواج 
لتأمني  علهيم  االعمتاد  لكن  عظمية، 
اكرثة  مبثابة  يكون  قد  حاجاتنا  لك 
إذا اخذوا منا يومًا. اخلرب اجليد هو 
أن اهلل مستعد وقادر ألن يكون جل 
ما حنتاجه يف هذه احلياة. إذا كنت 
تبحث عن االستقرار واألمان يف هذا العامل الدامئ التغيري، اجعل من إهلنا الذي 
ال يتغري مصدرًا للك حاجاتك. عندها بإماكنك أن هتتف مع اكتب املزامري، “يا 

رب اجلنود، طوىب لإلنسان املتلك عليك”! )املزمور ١٢:٨٤(.

صالة
يا رب،  ساحمين ألجل األوقات اليت وضعت فهيا ثقيت باإلنسان، بدلًا منك. 
إليك للك احتياجايت، مبا فيه لك احتياجايت اجلسدية  أتطلع  ساعدين يك 
ليس  مصدري،  أجعلك  عندما  انه  أفهم  يك  ساعدين  والروحية.  والعاطفية 
هناك من حدود ملواردي. إين أقدم لك شكري ألنه مهام حيصل سأضل دامئًا 

مباراًك وممثرًا!

عش هبدف اليوم

خذ متسعًا من الوقت اليوم 
للتفكري بالذين تعمتد علهيم. 
هل ستصاب باليأس يف حال 
أخرجوا من حياتك؟ فكر مليًا 
باملزمور ٣:١٤6. ابدأ بالطلب 

من اهلل أن يعزز إميانك 
وقدرتك للوثوق واالعمتاد هيلع 

من أجل مجيع حاجاتك.
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أتستطيع أن تصلي؟

ذات مرة عندما كنت أعرتف هلل خبطاياي وأقول له عن مدى شعوري بالعجز 
حيال التغلب عىل ترصفايت األثمية، مسعته يسأل، »أتستطيعني أن تصيل؟« 

اقتنعت يف احلال وعرفت يف قليب ما اكن حياول قوله يل. 

فهيا.  أنا  اليت  اإلمث  حالة  يف  متاما  عاجزة  أكن  مل  أنين  اكنت  األمر  حقيقة 
مدى  عن  النظر  بغض  استعامله  باستطاعيت  قويًا  سالحًا  أعطاين  قد  فاهلل 
إنه يشء بسيط يمسى الصالة. لقد قال السيد املسيح  شعوري بعدم األهلية: 
لتالميذه: »اهسروا وصلوا لئال تدخلوا يف جتربة. إن الروح نشيط وأما اجلسد 
)مىت ٤١:٢6(. يف احلقيقة، يف أماكن عديدة من األناجيل، يعملنا  فضعيف« 
بنوع  يعملنا،  إنه  التجارب. حىت  لتخيط  كوسيلة  الصالة  نستعمل  أن  يسوع 
خاص، أن نصيل، “ال تدخلنا يف التجارب لكن جننا من الرشير” )مىت 6:١٣(.

لقد خربت، لسنوات يف بعض األحيان، كيفية النضال ضد التجارب واخلطيئة. 
غالبًا ما نشعر أننا خارج السيطرة، وليس باستطاعتنا أن نرى أي خمرج حلالتنا. 
لكنين أعرف أيضًا كيف هو اختبار قوة اهلل اخلارقة للشفاء واخلالص. إن جزءًا 
مهاًم من خالصنا املطلق يمكن يف االعرتاف والندم. فيف لك مرة نعرتف فهيا 
خبطيئتنا أمام الرب، فإننا نتفق معه بأننا قد خالفنا قانونه الصاحل،  مكا نعرتف 

اهسروا و صلوا لئال تدخلوا يف جتربة. أن الروح 
نشيط و أما اجلسد فضعيف!

 NLT ٤١:٢6 مىت
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عن  للتخيل  ملساعدته  حباجة  بأننا 
عىل  نندم  عندما  األثمية.  ترصفاتنا 
ترصفاتنا اخلاطئة، فإننا خنتار اهلل 
ومشيئته لنا، وكنتيجة لذلك، إننا نضع 
خارقة  قوة  لتليق  ماكنة  يف  أنفسنا 
لمتكنا من اهلروب من اخلطيئة. هلذا 
السبب بالذات  فإن اإلدانة يه أداة 
إذا  أنه  يعمل  إنه  املفضلة.  الشيطان 
استطاع تكديس اإلدانة ضدنا عندما 
من  ملنعنا  جيد  حظ  فلديه  خنيطء،  
الذهاب إىل اهلل للغفران و الشفاء. 
كتب نامظ املزامري، “إن راعيت إمثًا 
أصىغ إىل صوت صاليت«  يف قليب ال يسمتع يل الرب. لكن قد مسع اهلل! 
مع  تعيق حصبتنا  أن  خطيئتنا  )املزمور ١٩،١٨:66NLT(. حصيح انه بإماكن 

الرب، لكنه حصيح أيضًا أن باستطاعة حزننا الصادق أن يرممها.

إن الكتاب املقدس ميلء بصلوات فعالة باستطاعتنا أن نصلهيا من اجل خالصنا. 
امعل  أن  “عملين   :١0:١٤٣ املزمور:  يه  لدي  املفضلة  الصلوات  هذه  إحدى 
رضاك ألنك أنت اهلي؛ روحك الصاحل هيديين يف ارض مستوية.« واحدة أخرى 
يه املزمور ١٢،١0:٥١TLB: “قلبًا نقيا اخلق يف يا اهلل و روحًا مستقميا جدد 
يف داخيل. رد يل هبجة خالصك و بروح منتدبة أعضدين.«  بإماكن صلوات 
الطلبات كهذه اليت ترتكز عىل الكتاب املقدس  أن متألنا بشعور جديد من األمل. 
الرسول بطرس،  قال  إن اعرتافات اإلميان اإلجيابية قد تساعد كثريًا.  أيضًا، 
“أستطيع لك يشء باملسيح الذي يقويين” )فيليب ١٣:٤NKJV(.  عندما اشعر 

أنين مهزومة، أردد هذه اآلية فتدخل إىل أمعايق نفيس وترفع من عزمييت.

عش هبدف اليوم

إذا كنت تعبًا من الكفاح يف 
نفس دائرة التجارب يف حياتك، 

قرر اليوم أن تتغري بدعوة 
اهلل إىل ذهنك والطلب منه أن 
جيدد منط أفاكرك. عند حلول 
التجربة، اسأل اهلل أن يتوىل 
زمام األمور مؤّمنًا لك خمرجًا. 
مل يقصد اهلل قط أن نواجه 

هذه األمور لوحدنا. 
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أننا لسنا أبدًا مبفردنا يف كفاحنا  اليشء األمه هو انه جيب علينا أن نتذكر 
املسيح:  السيد  عن   AMP  ١٨:٢ العربانيني  إىل  الرسالة  تقول  اخلطيئة.  ضد 
“ألنه يف ما هو]يف نسوته[  قد تأمل جمربًا )امتحن واخترب(، يقدر ]حالًا[ أن 
املجربني  واملمتحنني واملختربين ]والذين بناء عىل ذلك  يعني )يساعد، يرحي(  
قوته  عىل  اتلكنا  إذا  كفاحاتنا،  الرب يف  التفتنا حنو  إذا  لألمل[.”  يتعرضون 
انه  مستعد وقادر أن يساعدنا ويغرينا، فانتصارنا  بدلًا من قوتنا، وإذا آمنا 
اجل  من  لصالتك  لكن  قوي،  عدو  الشيطان  إن  أبدًا.  تستسمل  ال  أكيد.  التام 
اخلالص قوة عظمية أيضًا. اسمتر يف صالتك وإميانك، ومن املؤكد إن اليوم 
السيد  باستطاعة سوى  ليس  اليت  املباركة  احلرية  بنفسك  فيه  الذي ستخترب 

املسيح إعطاهئا آٍت ال حمال!

صالة
يا رب إين اعرف انه بالرمغ من انك ال تتوقع أن أكون اكملًا، فإنك تتوقع أن أظل 
دامئًا “أسىع للوصول إىل اهلدف”  )فيليب ١٤:٣KJV(. عندما اشعر باالرتباك 
بسبب آثايم، ذكرين بأن لصلوايت “قوة عظمية ونتاجئ ممتازة” ألين قد وضعت 
١6:٥NLT(. إين أقدم لك شكري ألنك قد بدأت  )يعقوب  بالسيد املسيح  ثقيت 
معلًا صاحلًا يف، وسوف تسمتر به إىل أن يعود السيد املسيح! ) فيليب ١:6(. 
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أربع خطوات نحو النجاح

لسنوات خلت، مسعت أحد الرجال الصاحلني يسدي نصيحة  حول كيف ميكننا 
أن نسمتتع باملزيد من السالم والفرح الذي يرغب الرب أن حنظى به، حىت يف 
خضم املشالك والشك. قال انه إذا جعلنا التعابري التالية ترصحيًا خشصيًا لنا، 
وإذا مارسنا املبادئ اليت  خلفها، سوف نكسب النرص يف لك جتربة تصادفنا. 
إذا تفحصنا لك تعبري عىل ضوء الكتاب املقدس، نستطيع أن نرى بأهنا مجيعًا 

مرتكزة عىل مبادئ إجنيلية متينة.

إذا كنت قد أمضيت وقتًا يف قراءة الكتاب  ١. »لن اقلق حيال ذلك.« 
بلكامت  معرفة  عىل  حمتًا  أصبحت  فقد  إليه،  االسمتاع   أو  املقدس 
لك  يف  بل  بيشء  هتمتوا  »ال   :٤ فيليب  يف  الهشرية  بولس  الرسول 
يشء بالصالة والدعاء مع الشكر لتعمل طلباتمك لدى اهلل. وسالم اهلل 
الذي يفوق لك عقل حيفظ قلوبمك وأفاكرمك يف املسيح يسوع” )فيليب 
٧،6:٤NLT(. أالضطراب والقلق راخسان يف اخلوف، واخلوف سيعيق 
إمياننا وثقتنا باهلل. مكا انه سيتسبب لنا بفقدان وجهتنا وجبعل مساع 
“صوت اهلل املنخفض النربة، الذي ما يزال موجودًا” أصعب. إذا كنت 
قلقًا حيال يشء ما، لعلك حباجة ألن تصيل أكرث حياله. إن إبقاءه أمام 
اهلل يف الصالة سيساعدك لرتكز أكرث عىل اهلل وقدراته، وأقل عىل 

نفسك وعدم قدرتك. 

٢. “سوف لن أحاول أن افهم ذلك.« إن احد أصعب األشياء اليت وجب 
عيل أن أتعملها مكؤمنة حقيقية بالسيد املسيح يه انه جيب عيل أال 
أحاول بعد اآلن حل مشالكي بطريقيت اخلاصة. عوضًا عن ذلك، جيب 
عيل االلتجاء إىل حالل املشالك املقدس وان اعمتد هيلع لرييين السبيل. 
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فهو يقول لنا، “ألن أفاكري ليست أفاكرمك وال طرقمك طريق. ألنه مكا علت 
المساوات عن األرض هكذا علت طريق عن طرقمك وأفاكري عن أفاكرمك« 
)أشعياء ٩،٨:٥٥(. إن تفكرينا حمدود بشدة، بيد أن تفكري اهلل ليس كذلك. 
حىت عندما ال نستطيع إجياد حل واحد ملشلكتنا، لدى اهلل أكرث من مليون 
مواجهة  عن  نتوقف  أن  إىل  اجلواب  لنا  يكشف  ال  قد  لكنه  حللها.  طريقة 

املسألة واضعني إياها بني يديه.     

٣. “ لن أحاول أن اجعل شياًئ حيصل.” 
لنا  ويبدو  نكون يف خضم جتربة  عندما 
مالمئة  اكفية  برسعة  يتحرك  ال  اهلل  أن 
لنا، من املغري أن حناول “خلع األبواب.” 
لكن من احلمكة أن نتذكر أن ختيط اهلل 
يعيق  لن  اخلاص  طريقنا  شق  وحماولة 
تليق  من  سمينعنا  بل  فقط،  مباركتنا 
أفضل ما لدى اهلل. احلقيقة يه أنه من املرحج أننا سرنتكب أخطاء أكرث 
قدمًا حبسب  نفشل يف امليض  عندما  من  نفشل يف جماراة اهلل،  عندما 
إشاراته. أحب أن أقول، “إذا اكنت لديك شكواًك، انتظر.” اكن أشعياء عىل 
صواب عندما كتب، »ألن الرب هو إله عدل، فطوىب مجليع الذين ينتظرونه” 

.)١٨:٣0NLT أشعياء(

٤. “سوف أثق باهلل!« إن االهمتام باملبدأ اإلجنييل األسايس الوحيد هذا 
سيساعدنا عىل جتنب مجيع العقبات اليت وضعت الثالث تصارحي السابقة  
من اجل ختطهيا. إذا وثقنا باهلل، مفن غري املرحج أن نقلق أو أن حناول 
حيدث.  ما  شياًئ  جنعل  أن  بأنفسنا  حناول  أن  أو  بأنفسنا  األمور  تفسري 
يقول الكتاب املقدس، “تولك عىل الرب بلك قلبك وعىل فهمك ال تعمتد. يف 

عش هبدف اليوم

ابدأ بإعالن هذه 
التصارحي يف حياتك. 

عندما تفعل بذلك، 
جناحك مضمون!
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6،٥:٣NLT(. إذا اجتهنا  )أمثال  يقّوم سبلك.«  وهو  اعرفه  طرقك  لك 
إىل اهلل وطلبنا مشيئته الاكملة لنا يف شىت الظروف - واضعني عىل 
حدة أفاكرنا وحلولنا املسبقة - ميكننا االعمتاد هيلع ليقودنا عىل طريق 
أفضل براكته. أفضل ما يف األمر هو انه بإماكننا أن حنظى بالسالم 
والفرح يف انتظار جواب اهلل، مستندين عىل معرفة أن مهومنا يف يدي 

إله قوي وحمب!

صالة
يا رب يف أوقات االضطرابات والشك، ساعدين يك أضع ثقيت الصادقة بك 
مبفردي.  األشياء  فهم  ومن حماولة  واخلوف،  القلق  من  احفظين  وبصالحك. 
عملين كيف انتظرك ومعلك املثايل يف شىت األشياء. أين أقدم لك شكري ألنه 

بيمنا أضع ثقيت بك وأنشدك يف لك خطوة من الطريق، جنايح مضمون!
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ثمن السالم هو الصالة

هذه اكنت اآليات اليت أقنعتين أن اهلل يريدنا أن نصيل من أجل لك يشء. ما 
يقوله لنا بولس الرسول هنا هو انه ال جيب علينا القلق حيال أي يشء يف احلياة. 
مث يقول، عوضًا عن ذلك، جيب علينا أن نصيل من أجل لك يشء. عندما قرأت 
هذه اآليات لملرة أألوىل، ظننت أنه ال بد من وجود شواذ للك قاعدة. من املؤكد 
أن لدى اهلل أشياء أفضل يقوم هبا من االسمتاع إىل اصغر شكواي أو مهويم. 
هذا خطأ. أنظروا إىل أألمور من هذا املنظار- سنقلق حول لك ما ال نصيل من 
أجله، أليس هذا حصيحًا؟ النقطة اليت حياول اهلل إثباهتا هنا يه انه ال يريدنا 
أن نقلق حيال أي يشء. مما يعين انه ال يشء تافه لدرجة أن ال نلفت نظر اهلل 

إليه يف الصالة. 

منذ عدة سنوات قال بعض ذوي النيات احلسنة انه ال جيب عيل أن أزجع اهلل 
بالتفاصيل الصغرية يف احلياة. لقد رأيت العديد من األخشاص العزيزين عىل 
أعباءها عهنم،  قليب  ياكحفون ضد مهوم اكن اهلل عىل استعداد أن خيفف 
لك هذا لظهنم انه شديد االنشغال أو غري مهمت بأمورمه الثانوية. عندما أقول 
لمك إنين أصيل من اجل لك يشء، ميكنمك أن تصدقوا إنين اعين لك يشء. ال 

ال هتمتوا بيشء بل يف لك يشء بالصالة    
والدعاء مع الشكر لتعمل طلباتمك لدى اهلل.  
وسالم اهلل الذي يفوق لك عقل حيفظ قلوبمك 

وأفاكرمك يف املسيح يسوع. 
فيليب ٤:6،٧
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انتظر حىت تصبح مشالكي الصغرية 
كبرية. إين أضعها أمام اهلل حالًا، 
صلوايت  يستجيب  ال  عندما  وحىت 
يفعل  فإنه  يفعل،  أن  منه  أتوقع  مكا 
ال  الضغط.  لتخفيف  دامئًا  شياًئ 
اهلل  بأن  يقول  الذي  املبدأ  تصدقوا 
ليس مهمتًا بلك التفاصيل الصغرية 
يف حياتمك. ابدءوا اليوم بالصالة من 
اجل أي يشء ولك يشء خيصمك، ومن مث اسمتتعوا بالسالم والرضا الذين 

سيغمرانمك عندما تفعلون ذلك! 

صالة
يا رب، إين آسف حيال لك املرات اليت محلت خالهلا أعباء مل أكن مضطرًا 
محللها، لك ذلك ألين أمهلت أن أيجء هبا إليك بالصالة. افتح عيناي وقليب، 
وساعدين يك أرى مك حتبين ومك هتمت بلك قلق صغري خيصين. عندما ارغب 
مث  ومن  بالصالة،  إليك  بااللتجاء  تذكرين  أن  أرجوك  منفردًا،  أعبايئ  حبمل 

أحطين بسالمك الاكمل الشايف. 

عش هبدف اليوم

ما يه اهلموم اليت تنقلها       
معك اليوم؟ بعض األحيان 
بإماكن اهلموم أن تستحوذ 

عىل أفاكرنا. وأنت يف طريقك 
إىل العمل اليوم، صل ملسو  

مهومك إىل اهلل. 
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الثمن الغالي لعدم املغفرة

تبني هذه اآليات ما قد يكون أفضل سبب ألن نكون أناسًا غافرين. يوحض يسوع 
أنه إذا مل نغفر لآلخرين، فلن يغفر اهلل لنا. كيفية معاملتنا لآلخرين هو عنرص 
رئييس يف حتديد نوعية عالقتنا باهلل. حىت إن حياة الصالة اليت نعيهشا تتأثر 
عندما تكون ترصفاتنا حنو اآلخرين غري حصيحة. يف إجنيل مرقس، اإلحصاح 
١١ عندما يعمل يسوع عن اإلميان القادر أن ينقل اجلبال، يهني قائلًا انه إذا اكن 
لنا عىل احد شياًئ، فيجب أن نغفر له. إذا أردنا أن تكون صالتنا فعالة، ال ميكننا 
أن محنل ضغينة أو خنيف مرارة. يف إجنيل مىت ٥: ٢٣-٢٤، يقول لنا يسوع أنه 
قبل أن نقدم قربانًا إىل اهلل، إذا اكن لدينا ضغينة ضد أحد، علينا أن نصطلح 

معه. عندها سيقبل اهلل قرباننا.

إذا كنت عىل خالف مع أحد، خذ   أو  إذا كنت محتل ضغينة ضد احد اآلن، 
هذا بعني االعتبار. قد تكون تفتح بابًا ليدخل منه العدو ويقيض عىل حياتك أو 
زواجك أو عائلتك أو صداقاتك. يف ٢ كورنثوس ١١،١0:٢، يتلكم  بولس عن 
مساحمة اخلاطئ بعد تأديب الكنيسة له، فيقول، »إن كنت قد ساحمت بيشء... 
مفن أجلمك حبرضة املسيح، لئال يمطع فينا الشيطان، ألننا ال جنهل أفاكره.« 
أنه بعدم املساحمة بإماكننا إعطاء الشيطان أفضلية عىل أنفسنا.  يبني بولس 

فإنه إن غفرمت للناس زالهتم يغفر لمك أيضا 
أبومك المساوي. وإن مل تغفروا للناس زالهتم ال 

يغفر لمك أبومك أيضا زالتمك.
مىت 6: ١٤،١٥
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إيواء  أن  بعيد  زمن  منذ  قررت  لقد 
العناء. عالقيت  يستحق  ال  الضغينة 
بالنسبة  جدًا  مهمة  وصاليت  باهلل 
يل. قد تشعر أنه لك احلق بأن متنع 
املساحمة عن احد ما، لكن إذا كنت 
تنيمت إىل اهلل، فقد ختليت عن هذا 
احلق عندما أصبحت فردًا من عائلته. 
»حممتلني   ،١٣:٣ كولويس  تقول 
بعضمك  ومساحمني  بعضَا  بعضمك 
بعضًا إن اكن ألحد عىل احد شكوى. مكا غفر لمك املسيح هكذا انمت أيضًا.« 
كيف بإماكننا أن نرفض أن نغفر لآلخرين عندما  يكون اهلل قد غفر لنا بمساح 

كبري؟ إن املخلص ميد يده إليك اليوم سائلًا: “هال فعلت هذا من اجيل؟”

صالة
يا رب، ساحمين ألجل لك املرات اليت محلت فهيا ضغينة حيال اآلخرين. أعطين 
قلبًا مثل قلبك يك أكون مسارعًا إىل املغفرة. عندما أميل محلل ضغينة ضد 
احد، ذكرين مك قد غفر يل بمساح كبري. أعطين النعمة واحلمكة يك أتفادى 
األحاديث والظروف اليت قد تؤدي إىل خالف. أين أقدم لك شكري ألنه فميا انأ 

أمارس الغفران، سوف ينعم عيل بعالقة أكرث قربًا منك.

عش هبدف اليوم

إذا اكنت أوارص عالقة ما 
مقطوعة، خذ اخلطوة اإلضافية 
لرتسيخ املصاحلة. احبث عن 
طرق إلعادة بناء العالقات 
املهمة. ال تحمس للعدو أن 

يسلبك املزيد من الوقت المثني.
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حتضر للترقية

اكنت بقية قليلة من الهيود املنفيني قد عادت إىل موطهنا األم بعد قرون من األرس 
البابيل. أمرمه اهلل بإعادة بناء معبدمه وأمهتم. لكن عزميهتم أحبطت بسبب 
عدوانية أعداهئم وإدراكهم أن املعبد املعاد بنائه لن يكون بعمظة املعبد السابق، 
اللكامت  مرددًا  املتعبني  خدامه  إىل  الرب  تلكم  سلميان.  امللك  قبل  من  املبىن 
من  هلم  املعطاة  املهمة  يواصلوا  والتجشيع يك  األمل  إلعطاهئم  آنفًا  املذكورة 
اهلل. يقول هلم أنه بالرمغ من أن هذه تبدو كبداية صغرية، فهو يفرح برؤيهتم 

يبدأون بالعمل.

أحيانًا ينسب اهلل إلينا مهام قد تبدو تافهة بالنسبة لنا. لكن يف نظر اهلل ال 
وجود ملهام غري مهمة يف مملكته. أحيانٍا، يتوقع اهلل منا أن نربهن إخالصنا يف 
أمور صغرية قبل أن يعطينا مهامت أكرب. يقول يسوع يف إجنيل مىت ٢٤:٢٥، 
»كنت أمينا يف القليل فأقميك عىل الكثري.« يعملنا الرب هنا أنه إذا كنا أمينني 
يف املهامت اليت خيصصنا هبا، فالرتقية ستكون ماكفأتنا. يف بعض األحيان 
قد ننجذب حنو ترقية أنفسنا، لكن لكمة اهلل توحض أن العمل هو ملك اهلل. 
“ألن قوة اإلنسان ال تأيت من الرشق أو من الغرب أو من الصحراء اجلبلية.  لكن 
اهلل هو القايض. هذا يضعه وهذا يرفعه ” )املزمور ٧،6:٧٥TLB(. لعل اهلل قد 
أعطاك معلًا لتقوم به وأنت تشعر أنه ذو  قمية صغرية أو أن له تأثري صغري. لعلك 

ال تزدر هذه البداية الصغرية، ألن أعني الرب 
تفرح برؤية العمل يبدأ....

TLB ١0:زكريا ٤
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تتلىق الشكر أو التقدير القليل جدًا، 
من  أكرث  مقاومة  تصادف  أنك  أو 
تعاوٍن. لعل مهمة سابقة اكن اهلل قد 
أعطاك إياها اكنت أكرث تشويقًا من 
اهلل  لكن  اآلن.  معىن هبا  أنت  اليت 
عندما  فقط  لديه  بعملنا  يسمتتع  ال 
يفرح  إنه  ومهاًم.  العمل كبريًا  يكون 
أعطانا  قد  الذي  بالعمل  نقوم  عندما 
إياه، مهام اكن جحمه أو أمهيته. إذا مقت بإخالص بالعمل الذي قد دعاك الرب 
للقيام به اآلن، سوف يرقيك إىل أبعد احلدود عندما يكون ذلك مفيدًا لك. تجشع، 
ألن وعد اهلل لك اليوم هو- “لذلك تواضعوا حتت يد اهلل القوية، ليك يرفعمك 

يف الوقت املناسب”! )١ بطرس ٥:6(. 

صالة
يا رب، ساحمين عندما أستاء من العمل الذي قد أعطيتين إياه ألقوم به. اجعلين 
أيع أنه ال وجود ملهامت تافهة يف مملكتك. عندما أميل حملاولة ترقية نفيس بدلًا 
من خدمتك، ذكرين بأن جهودي لن تكون ممثرة يف الهناية. ساعدين يك أمزي 
األمعال اليت قد نسبت إيل ويك أجنزها بإخالص. إين أقدم لك شكري ألنك يف 

الوقت املناسب ستاكفئين برتقية!

عش هبدف اليوم

هل يوجد مهمة - كبرية أو 
صغرية - تعمل يف قلبك أن اهلل 
قد طلهبا منك؟ انطلق إلهناهئا 
دون تأخري، وحرض نفسك 

لرتقية منه!
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وصفة النجاح

حيتوي اإلجنيل عىل العديد من الوعود املرتبطة باملهام اليت ننجز. اآلية املذكورة 
أعاله يه واحدة من املفضالت لدي للصالة والتأمل عندما يكون لدي أي معل 
أقوم به. واحدة أخرى يه أمثال ٣:١6، “الق عىل الرب أمعالك فتثبت أفاكرك.” 
إن اهلل متلهف ملباركة أمعال يدينا، وهو يريدنا أن نحجن يف لك ما نفعل. الحظ، 
رمغ ذلك، إنه يريدنا أولًا أن نسمل مهامتنا له. يريد اهلل أن ُيدىع إىل لك ناحية 
من نوايح حياتنا اليومية، لكنه هشم. فهو لن يفرض مساعدته لنا بالقوة. ليس 
هذا إسلوبه. هناك مكية معينة من التواضع مستوجبة عندما نطلب املساعدة من 
هلل، وغالبًا ما يكون كربيائنا هو ما مينعنا من أن نطلب. يف أحيان أخرى، يكون 
ما مينعنا هو االعتقاد بأن هذه املهمة ليست كبرية مبا فيه الكفاية لطلب مساعدة 
اهلل، أو إهنا واحدة قد أجنزنا مثلها قبلًا مرات ال حتىص. إن طريقة التفكري 
هذه مألوفة لدي ألنين كنت أنا نفيس أفكر هبذه الطريقة. أما أآلن، فإين أطلب 
مساعدة اهلل مهام بدت مهايم صغرية أو تافهة، وأؤمن أن ذلك يفرحه كثريَا. 
كيف أعرف ذلك؟ ألنه معومًا، يسري معيل بسالسة أكرب والنتاجئ أفضل، وإين 

أخترب فرحًا ورضًا أكرب.

يف املرة املقبلة اليت تقوم هبا جبز احلشيش أو بتصليح سيارتك، ادع اهلل يك 
يساعدك.الق مجيع مهامت االعتناء باألوالد وتربيهتم هيلع. ال حتاول تربية األوالد 

سيمل للرب طريقك واتلكي هيلع وهو 
سمل للرب طريقك، وتولك هيلع ، فيتوىل أمرك

NLT املزامري ٥:٣٧
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هذه األيام دومنا املساعدة المساوية 
حتاول  ال  لك.  اهلل  يقدمها  اليت 
معك  الرب  خذ  دونه.  من  القيادة 
عندما تسافر، وملاذا يريد أي ابن من 
أبناء اهلل  النجاح يف املدرسة دون 
المساوي؟  أبيه  وحمكة  وقوة  نعمة 
إذا كنت موظفًا اجلب اهلل معك إىل 
معلك لك يوم، واسـأله يك يساعدك 
الرشكة  يف  موظف  أفضل  لتكون 
ما  لك  »تليق  عندما  اإلطالق.  عىل 
تقوم به عىل الرب،” ستكون مساعدة أآلب واالبن والروح القدس، مبتناول يديك، 
باإلضافة إىل حشد من املالئكة، إذا لزم األمر. اليوم، ابدأ بطلب مساعدة اهلل 
يف مجيع مساعيك، وبإماكنك أن تراهن عىل أن “الرب إهلك سمينحك النجاح 

.)٩:٣0NLT يف لك ما تعمله!« )التثنية

 

صالة
يا رب، إين آسف ألين غالبًا ما تركتك خارج نشاطايت اليومية. ساعدين يك 
أتواضع وأسألك املساعدة يف لك أمعايل. عندما أميل حملاولة أجناز األشياء 
مبفردي، ذكرين بعرضك اليخس لملساعدة. جنين من سلوك مستقل، وساعدين 
الراحة  أجل  من  شكري  لك  أقدم  إين  ترغب.  اليت  بالطريقة  عليك  أعمتد  يك 
والفرح والنجاح األكرب الذين سوف أجدمه يف مجيع مهايم من اآلن فصاعدًا! 

عش هبدف اليوم

أعمتد  طلب مساعدة اهلل 
يف مجيع مهام هذا اليوم. 
ما هو اليشء الذي خيطر 

ببالك حالًا والذي ميكنك                      
أن تسمله اآلن للرب؟ حاملا 

تسمله إياه، فقد بدأت بإتباع 
وصفة اهلل للنجاح! 
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عندما ال نستطيع أن نرى إال العمالقة!

اكنت هذه لكامت يشوع و اكلب بعد عودهتام من استكشاف األرض املوعودة، 
آخرين مرسلني من قبل موىس، قائدمه. اكن اهلل قد  مع عرشة »جواسيس« 
الفرعون يف  يدي  من  أنقذمه  أن اكن  بعد  كنعان  بأرض  وعد شعب إرسائيل 
مرص. اكن اهلل قد أخرب شعبه أن األرض اليت سيعطهيم إياها ممثرة وخصبة- 
األرض  عرش  أالثين  اجلواسيس  استكشف  عندما  والعسل.«  باللنب  »تفيض 
 ،)٣٢:١٣ )العدد  العاملقة«  من  فهيا  الذين  الناس  لك  »أن  اكتشفوا  مسبقًا، 
وكنتيجة لذلك، عرشة من اجلواسيس عادوا »بتقرير سيئ.« فقط يشوع واكلب 
وبسبب  العاملقة، ألن اهلل إىل جانهبم.  التغلب عىل  قادران عىل  أعلنا أهنام 
إمياهنام باهلل وبوعوده بوجه بعض اهلزامئ، اكنا اجلاسوسني الوحيدين اللذين 

متكنا من الوصول إىل أرض امليعاد.  

قد يوجد حاليًا بعض العاملقة الغامضني يف حياتك. قد يكون أولئك العاملقة 
أو  ابن  مع  الوالدين،  أحد  مع  مشالك  أو  حصية،  مشالك  أو  مادية  مشالك 

األرض اليت جلْنا ِفهيا الستكشاِفها، أرض جيَدة 
ِجدًا.  َفإن ريِض اهلل عنا، سيدخلنا إىَل َهذه األرِض 
وسيعِطهيا لَنا. إهنا أرض َتِفيض لَبنًا وعسال.  فال 
َتمَتّردوا عىَل اهلِل. وال ختافوا ِمن شعب األرِض، 

ألننا سهنزمهم. َقد زال عهنم ما اكن حيِمهِيم. وأما 
حَنن َفاهلل معنا، َفال خَتافوا مهنم.

العدد ٩،٧:١٤
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لعلك  مدير.  مع  أو  معمل،  مع  ابنة، 
كنت تاكحف زيادة وزنك لسنوات، وال 
املشلكة،  اكنت  مهام  خمرجًا.  جتد 
مل  عندما  اكلب.  و  يشوع  تذكر 
سوى  العرشة  اجلواسيس  يستطع 
العاملقة، يشوع و اكلب رأوا  رؤية  
اهلل. هناك أغنية تقول، »وجه عيناك 
اليوم،  إذا فعلت ذلك  حنو املسيح.« 
إىل  ستصل  أنك  من  اهلل  سيتأكد 

أرض امليعاد!

صالة
كبرية  مشالكي  تبدو  أحيانًا  اليوم.  أواجهها  اليت  املصاعب  تعمل  أنت  رب،  يا 
لدرجة أنين ال أستطيع رؤية سواها، فال أراك. ساعدين يك أشيح بنظري عن 
العاملقة يف حيايت وأركزه عليك. اجعلين أدرك مك أنك يف احلقيقة إله عظمي ومك 
أنك مستعد ملواجهة مشالكي ميع، إذا حمست لك بذلك. إين أقدم لك شكري 

ألنه وأنت إىل جانيب، النرص يل!

عش هبدف اليوم

حدد العاملقة يف حياتك وجد 
آيات يف لكمة اهلل تعدك 
بالنرص. دون آية أو اثنني 
وامحلها معك. يف لك مرة 

تدخل فهيا احلالة العمالقية إىل 
ذهنك، ارجع إىل اآليات. امصد 

وسرتى نرصك قريبًا جدًا!
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التغلب على القلق

إن بعض مفردات لكمة قلق١ يف القاموس يه »اهلم، االرتباك، العصبية، التوتر 
أو الضغط«. إن اخلوف هو أساس القلق، لذا، إنه يشء جيب علينا مقاومته بقوة 
الروح القدس الساكن فينا. سيرسق القلق سالمنا وفرحنا، وهذا برهان اكف 
بأنه سالح العدو. يقول سفر األمثال ٣0:١٤، »الَْقلْب امْلمْطنئ هيب َأعضاء اجْلسد 
حياة.” أما الكتاب املقدس بنخسة The Living Bible باللغة اإلنلكزيية فُيعرب 
مبا أن  عن هذه اآلية هكذا: “السلوك اخلايل من التوتر يطيل معر اإلنسان.« 
القلق يرسق منا سالمنا، بإماكنه أن جيعلنا عرضة لألمراض فزييل سنينًا من 
حياتنا. امض وقتًا اكفيًا وأنت قلق، عاجلًا أو آجلًا، ستصاب بآالم الرأس أو 
أوجاع املعدة أو أآلم الظهر أو أمراض أخرى. كتب بطرس الرسول: “ واطرحوا 
)۱ بطرس ٧:٥(. مل يرد اهلل قط أن محنل  هيلَع لك مهوممك، فهو هيمت ِبمك« 
أثقال أعباءنا، وقد يرتتب عن حماولة القيام بذلك عواقب  وغمية. ميكن للقلق 
أيضًا أن يهنك قوانا وخيفض من مستويات طاقتنا. كنتيجة لذلك، سنصبح أقل 
إنتاجًا و منفعة مكوظفني أو كطالب أو كوالدين أو ككهنة أو أي معل آخر نقوم 
به. ميكن للقلق أيضًا أن يؤذي عالقاتنا. ميكن للذين من حولنا أن يتأملوا عندما 
جتعل منا أفاكرنا القلقة أناسًا رسييع الغضب، مكتئبني أو حساسني أكرث من 

فال تقلَقوا، بل يِف لك ظرف، أعلنوا هلل 
طلباتمك، ِبالصالِة والترضع مع الشكر. 
فسالم اهلل الذي يفوق لك عقل، سيحَفظ 

قلوبمك وعقولمَك يِف يسوع املسيح.
 ٧،6:٤TLB  فيلييب
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املألوف. إذا كنا حقَا هنمت ألصدقائنا 
نلتقهيم،  الذين  واآلخرين  وعائلتنا 
لك  لنسري  جهدنا  قصارى  سنبذل 

يوم بسالم. 

تقول اآليات اليت قرأناها يف فيلييب 
مع  نتعامل  أن  اهلل  يريدنا  كيف   ٤
القلق واهلموم. يريدنا اهلل أن نعرتف 
مهومنا  مجيع  جبلب  إليه  حباجتنا 
حيهنا  الصالة.  يف  رسيعًا  إليه 
الذي حيبنا ويريد  العمظة،  املقلقة إىل إهلنا اللكي  يتحول تركزينا من ظروفنا 
األفضل لنا. بيمنا نتخذ قرارًا واعيًا بوضع ثقتنا بالرب، خيمي علينا سالم اهلل 
الغري موصوف فهتدأ خماوفنا.أما أشعياء فيعرب عن ذلك  بقوله: »أنت تعيِط 
سالمًا لملتلكني علَيك، ألهنم يِثقون ِبك!” )أشعياء ٣:٢6(. إىل جانب الصالة، 
املزامري١6٥:١١٩،  يقول سفر  القلق.  إبطال  للكمة اهلل  أنفسنا  لتكريس  ميكن 
“ينعم حِمبو تعالميك ِبسالٍم عظمي، وما من يشء هيزمهم.” عندما نتأمل بوعود 
واخلوف  القلق  طاردًا  داخلنا  والفرح يف  السالم  يتدفق  لإلميان،  البانية  اهلل 
م ِبه اهلل ]الرب[، فِإنه  خارجًا. يقول سفر املزامري ٨:٨٥، “ِإيّن َأمسع ما يَتلَكّ
يتلكم ِبالساَلِم لشعِبه وألتقيائه، فال يرجعون إىل اجلهالة.« أحيانًا تكون خطيئة 
معينة وراء قلقنا فميكهنا أن متنعنا من االسمتتاع بالسالم الذي يرغب اهلل أن 
حنظى به. حيمنا يكون األمر هكذا، فنحن مل نفشل إال عندما نتوقف عن حماولة 
أن نكون لك ما يريدنا اهلل أن نكون. مبارشة قبل ذهاب املخلص إىل الصليب، 
أعىط تالميذه عطية ال تقدر بمثن. يقول يسوع يف إجنيل يوحنا ٢٧:١٤، »أترك 
العامل. فال  يعطيه  أعطيمك سالمًا اكلذي  ال  أنا.  أعطيمك ساليم  لمك سالمًا، 
لقد ترك لنا خملصنا سالمًا ال يزتحزح سيكون  َتضطِرب قلوبمك أو ترتعب.« 

عش هبدف اليوم

جد عرش دقائق يوميًا لتنعم 
بسالم اهلل. أجرب فكرك          

أن يرتاح وأن يعيد الرتكزي   
عىل وعود اهلل. متضية فقط 
عرش دقائق يوميًا، قد حتسن 

وتطيل حياتك.
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سندًا لنا يف أصعب األوقات. يؤكد الرسول بولس هذا عندما يقول، “ليعطيمك 
الرب السالم نفسه سالمًا لك حني، ومن لك ناحية” )۲ تسالونييك ١6:٣(. دع 
لكامت املخلص هذه تجشع قلبك اليوم: »ركز لك انتباهك عىل ما يقوم به اهلل 
يف هذه اللحظة، وال تقلق حيال ما قد أو قد ال حيدث غدًا. فالرب سيساعدك 
)مىت 6:٣٤  الوقت«  وعندما حيني  من صعوبات  ما سيظهر  مع  التعامل  عىل 

 .)MESSAGE

صالة
يا رب، ساعدين يك أجلب لك يوميًا لك مهويم وقليق يف الصالة حىت ال أحاول 
محل أثقاهلا بنفيس. عملين أن أثق بك وأركز أفاكري عليك يك أستطيع السري 
بسالم باسمترار. فليتحقق يف “فملا كنت قلقًا ومضطربًا، عزيتين وفرحتين”! 

)املزمور ١٩:٩٤(.
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ترياق الله ضد خيبة األمل

إنين أنا الرب، ولك من يتلك عيل ال خيزى
أشعياء ٢٣:٤٩ 

شاهدت مرة عىل التلفاز العب كرة سلة حمرتف يتلكم عن إميانه. حتدث عن 
كيف أنه من اخلطأ أن نضع ثقتنا بالناس، وكيف أنه جيب علينا أن نضع أملنا 
باهلل فقط. يف احلقيقة، اكن ترصحيه مذهلًا عندما قال، »إن الناس سيخذلوننا 
يف مئة باملائة من األوقات، لكن اهلل لن خيذلنا أبدًا.” لو كنت قد مسعته يتلكم 
عىل هذا النحو قبل أن أصبحت مسيحية ملزتمة منذ سنني خلت، لكنت فكرت 

بأنه اكن يترصف بخسرية شديدة، لكن معرفيت اآلن أفضل. 

يقول الكتاب املقدس، »اللجوء إىل اهلل خري من االعمتاد عىل البرش” )املزمور 
٨:١١٨NLT(. احلقيقة يه، أنه يف لك مرة نضع ثقتنا بالناس أو نعمتد علهيم 
الذين  “إن  يقول  أن  قادر  وحده  أمل. اهلل  احتياجاتنا، سنصاب خبيبة  ألجل 
وييف بوعده. مل يكن ليسوع طبعًا ساخرًا أو  يضعون ثقهتم يف لن خيذلوا،” 
مشكاًك، وبالرمغ من ذلك مل يضع ثقته بالناس. يقول إجنيل يوحنا ٢٤:٢، »لَِكن 
يسوع مَل يكن يأمتهنم َعىَل نْفسه، َفقد اكن يعرفهم مجيعًا ومل يكن حيتاج أن 
لقد أحب يسوع  الناِس.”  الناِس، ألنه اكن يعمل ما يِف داخِل  خيرِبه أحد عِن 
وليس يف  اهلل  اكنا يف  وإميانه  ثقته  لكن  أجلهم،  من  مات  أنه  لدرجة  الناس 

اإلنسان. جيب علينا أن نسري عىل خطاه. 

لسنني خلت، مسعت رجلًا صاحلًا يقول أنه عندما نساوم عىل لكمة اهلل لرنحب 
أو نبيق عىل يشء أو خشص ما، سوف خنرس ما حناول التشبث به. لقد 
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تعملت بالطريقة الصعبة أنه يوجد الكثري من احلقيقة يف هذه امجللة. إذا كنت 
متورطًا يف عالقة ليست أفضل ما لدى اهلل لك وتتجاهل مشيئة اهلل إلرضاء 
ذاك الخشص، إما سرتاه يزنلق بعيدَا مهام فعلت، أو ما هو حلو بينمكا اآلن 
سيصبح يف الهناية مرًا. حىت عندما نكون يف مشيئة اهلل الاكملة بالنسبة 
لعالقاتنا، سنواجه خيبات أمل بانتظام.  إذًا ملاذا نود أن نتورط يف عالقة 
يه ليست أفضل ما لدى اهلل لنا؟ إذا اكنت ثقتنا وآمالنا موضوعة باهلل 
مكا ينبيغ، فهو سيحقق لنا مجيع 

حاجاتنا ورغباتنا. 

حىت عندما يستعمل الرب آخرين 
أن  علينا  جيب  رغباتنا،  لتحقيق 
هؤالء  عىل  معمتدين  نصبح  ال 
األخشاص أو أن نضع ثقتنا هبم. 
فميا جيب علينا أن نقدرمه، جيب 
فقط.  اهلل  عىل  االعمتاد  علينا 
قميهم  املؤمنني عىل  بعض  يساوم 
يكونوا  أن  من  خلوفهم  املسيحية 
املخاوف  هلذه  ليس  لكن  وحيدين. 
أسس ألن اهلل قد وعد بتأمني مجيع حاجاتنا إذا حمسنا له، وذلك يتضمن 
حاجاتنا االجمتاعية والعاطفية. لقد اخترب يسوع أكرث من أي خشص آخر 
كيف هو شعور خيبة األمل والوحدة. مبارشة قبل ذهابه إىل الصليب قال 
لتالميذه، “ترتكوين وحدي. لكين ال أكون أبدًا وحدي، ألن أآلب ميع« )يوحنا 
٣٢:١6(. اكن يسوع يعمل أنه حىت إذا ختىل عنه مجيع أحبائه، سيبىق أبوه 
إىل جانبه. هذه رسالة خشصية لنا مجيعًا. صاليت يه أن تضع اليوم ثقتك 

عش هبدف اليوم

ما يه التوقعات اليت تنتظرها؟ 
كيف ستشعر إذا فشلت؟        

قبل أن حيدث هذا، قرر       
اآلن أنه مهام اكنت النتيجة 
ستثق باهلل. عرب إىل هلل  
شفهيًا عن ثقتك به. تعهد أن 

تتجنب خيبة األمل، فقط، بوضع 
ثقتك باهلل بدلًا من اإلنسان.
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لكها يف الخشص الوحيد الذي بإماكنه عىل اإلطالق أن يقول حقًا “لن أتركك  
      .)٥:١٣TLB أو أختىل عنك أبدًا، أبدًا”! )العربانيني

صالة
يا رب،  أعهد بنفيس إليك اآلن، وأسألك أن تأيت يب إىل مركز مشيئتك يف لك 
مضامر من حيايت. ال تدعين أساوم بعالقيت معك إلرضاء نفيس أو اآلخرين. 
عندما خييب اآلخرون أميل، أسألك أن تعزيين وتذكرين أن حضورك وتأمينك 
حلاجيايت متوفران يل دامئًا. إين أقدم لك شكري ألنه بسبب وضع أميل بك، 

لن ختيب آمايل!
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من يحتاج إلى إشارات؟

اكن ملوك إرسائيل وهيوذا وإدوم قد توحدوا ملهامجة مؤاب. بعد مسرية سبعة 
أيام، مل يبىق للجيوش أو حليواناهتا أية مياه. بدا وضعهم ميؤوسًا منه واكنوا 
مستعدين لملوت. بعدها استدىع  امللك الصاحل هيوشافات أليشع، نيب اهلل، 
الذي أفصح عن خمطط الرب لصنع جعيبة من أجلهم. بالنسبة إيل، إن اجلزء 
األشد جعبًا من هذه النبوءة  هو قول الرب، “أنمك لن تروا رحيًا وال مطرًا...« 
اهلل يقول هنا، “لن تروا أية  إشارات بأن جعيبة ستحدث، لكهنا ستحدث بالرمغ 
من ذلك.” مل يكن اهلل ينوي فقط القيام بيشء مستحيل فعليًا، لكنه قال، “وهذا 

أمر يسري لدى الرب”!

أستطيع أن أفكر مبرات عديدة عندما واجهت حتديات يف احلياة - وبالرمغ من 
إمياين اضطرب ألنين فكرت، ال  أن جزءًا مين أمل أن يتدخل اهلل لصاحلي- 
أرى أية إشارات بأنه يفعل أي يشء! هل أنت بانتظار رؤية برهان ما بأن اهلل 

يعمل لصاحلك  يف وضع معني؟ هل أنت بانتظار املاكملة اهلاتفية املناسبة أو 

وعندما عزف امْلوِسيىَق عىَل عوده حل روح 
الرب عىَل أليشع، َفقال: “هذا ما يقوله الرب: 
احفروا يف هذا الْوادي حفرًا كثرية ومعيقة، 
ومع أنمك لن تروا رحيًا وال مطرًا فإن هذا 

الوادي سيفيض باملاء فترشبون أنمت وماشيتمك 
وهبامئمك. وهذا أمر يسري لدى الرب...”

۲ ملوك ٣:١٧،١6
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رسالة يف الربيد أو براهني مملوسة 
اهلل  عىل  هسل  أنه  تأكد  أخرى؟ 
مساعدتك، حىت عند االنعدام الفعيل 

لوجود إشارات بأنه سيفعل!

صالة
يا رب، ساحمين عندما شككت بك ألنين مل أستطع رؤية أية إشارات بأنه 
لديك خمططات ملساعديت. ذكرين بأن قوتك وحمكتك تفوقان فهمي، وأن ليس 
مع  حلبك يل أية حدود. إين أقدم لك شكري ألن خاليص يف طريقه إيل- 

أو بدون إشارات!

عش هبدف اليوم

مؤمن بأن خالصك يف طريقه 
إليك مع أو بدون إشارات، ارفع 
يديك حنو المساء واشكر اهلل 
ألجل صالحه وألجل رمحته 

اليت تدوم إىل األبد وألجل قوته 
العظمية اليت تعمل لصاحلك!
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اختيار أفضل ما لدى الله

لدي شقيقة عاطلة عن العمل حاليًا. إهنا عزباء ولدهيا مزنل جديد، لذا من املمكن 
أن نتفهم قلقها حيال وضعها. منذ عدة أيام، تلقت عرضًا لوظيفة يف مضامر 
مبثابة  هذا  سيكون  املنصب  هبذا  قبلت  حال  بأنه يف  ظهنا  من  بالرمغ  معلها. 
“تسوية” بالنسبة إلهيا، شعرت بأهنا جمربة عىل الذهاب إىل املقابلة ألهنا اكنت 
حباجة ماسة إىل معل. ذهاهبا إىل املقابلة أقنعها فقط بأن هذا مل يكن أفضل 
ما لدى اهلل هلا. قلت هلا أال تستاء بسبب عدم رغبهتا هبذه الوظيفة واقرتحت 
بأن الرب أرسل هلا هذه الفرصة لتجشيع قلهبا فقط. يف هناية املطاف، يه وأنا 
كنا نصيل حبرارة من أجل أن يرسل اهلل هلا تجشيعًا خاصًا، ولعل ذلك اكن 
مجمل معىن عرض العمل هذا. قلت هلا بأنه عندما اكن زويج، جو، عاطلًا عن 
العمل منذ حوايل السنتني، اكن يعاين من أقىص درجات اإلحباط عندما مل يكن 
واحدًا. عندما اكن يتلىق تمليحًا بني احلني واآلخر، اكن هذا  يتلىق »تمليحًا« 
يجشعه كثريًا، ألن هذا اكن يذكره بأن اهلل مل ينساه وإنه فعلًا يعمل لصاحله. 
وإن  العمل،  مقابالت  من  كثريًا  نتعمل  أن  بإماكننا  أنه  لشقيقيت  أوحضت  مكا 
ما. إين  وظيفة  نريد حقًا يف  ال  أو  نريد  ماذا  لندرك  تساعدنا  أن  باستطاعهتا 
دامئًا أجد راحة كبرية يف حقيقة أن الرب يعرفنا أكرث مما نعرف أنفسنا، وهو 
نقطة حيث  إىل  أآلن  لقد وصلت  فال.  أما حنن   - نريد حقًا  ماذا  يعرف  وحده 
أطلب من اهلل شياًئ، لكين أوحض له أيضًا أنه إذا مل يكن هذا أفضل ما لديه 

من هو اإِلنسان الذي خياف الرب؟ ِإياه يدرب يِف 
الطريق اليت خيتارها لَه.

TLB املزامري ١٢:٢٥
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يل، فإين ال أريد ذلك. ما تزال طريقة 
“جسدي”  عىل  صعبة  هذه  الصالة 
لكين أتعمل أكرث وأكرث أن اهلل حقًا 
وسيساعدنا  األفضل،  هو  ما  يعرف 
يف  لديه  ما  أفضل  عىل  لنحصل 
مجيع الظروف إذا صلينا، وإذا مقنا 
مبا يتوجب علينا القيام به، وانتظرنا 
منه مشيئته وتوقيته الاكملني. املزمور 
اإِلنسان  “أين  يقول،   ١٢:٢٥TLB
يِف  يدرب  ِإياه  الرب؟  خياف  الذي 
الطريق اليت خيتارها لَه.«  إن الذين 
يلتجوئن إىل اهلل مبوقف ثقة وطاعة، سيجدون أنه أكرث من مستعد ملساعدهتم 

عىل اختيار أفضل ما لديه لك مرة.

عندما تنتظر من اهلل أن حيدث شياًئ، اطلب منه أن يرسل لك  تجشيعأ خاصًا. 
لكن، عندما يفعل ذلك، تذكر أن تسمتر يف الصالة ممتساًك باإلميان للحصول 

عىل أفضل ما لديه. 

صالة
يوجه  والرب  طريقه،  حتقيق  يف  يسىع  اإلنسان  “عقل  تقول،  لكمتك  رب،  يا 
خطواته” )أمثال ٩:١6AMP(. لذا أرجو أن توجه أنت، يا رب، خطوايت وجتعلها 
مهام خطط يل أي خشص آخر. أرسل يل بعض   - واثقة، مهام خطط عقيل 

التجشيع بيمنا أنا أنتظر، لكن ال تدعين أقبل بأقل من أفضل ما لديك!

عش هبدف اليوم

هل تقبل بتسوية يف بعض 
مضامري حياتك بالرمغ من 

أنك تعمل أن اهلل يرغب بيشء 
أفضل لك؟ أوقف الرتدد وانتق 
أفضل ما لدى اهلل حلياتك. 

إذا تطلب ذلك استخدام ضبط 
النفس واالمتناع عن امللذات، 
ثق أن أفضل ما لدى اهلل 

يتخىط بكثري الرىض الرسيع.
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أشخاص يرضون الله إزاء أشخاص 
يرضون اإلنسان

أآلية املذكورة أعاله، واليت كتهبا الرسول بولس، حتذرنا من أنه إذا أردنا أن 
نكون خدامًا حقيقيني هلل، جيب أن نسىع إىل كسب تأييد اهلل وليس اإلنسان. 
غالبًا ما تكون مشيئتا اهلل واإلنسان عىل نقيض. وهنا يبدأ التوتر. قال يسوع، 
)لوقا ١٥:١6(. لدى اهلل  “ما يظنه الناس مثينًا جدًا، هو بغيض عند اهلل” 
الصحيحة،  اخليارات  أخذ  منا  وينتظر  جدًا،  تقيمي خمتلفة  أنمظة  واإلنسان 
»فلك  لنا،  يسوع  يقول  لوقا ٤٨:١٢،  الصعبة. يف إجنيل  الظروف  حىت يف 
مبا أننا  من أعيط كثريًا، ُيطلب منه كثريًا؛ ومن أودع كثريًا، ُيطالب بأكرث.« 
أوالد اهلل، فنحن مزودون بقوة الروح القدس لنعيش حبسب معايري اهلل، ال 
أهدافًا  أبدًا  يعطينا  ولن  عادل،  إله  إهلنا  أن  املقدس  الكتاب  لنا  يؤكد  العامل. 
مستحيلة لنجاهد من أجل حتقيقها. عندما نؤمن املشيئة، يزود هو القوة. يقول 
قال يسوع،  سفر اخلروج ٢:٢٣، »ال تنساق وراء األغلبية الرتاكب الرش.”  
)لوقا ١0:١6NLT(. ال تنخدع  “إن األمني يف القليل أمني أيضًا يف الكثري” 
بالتفكري بأن اهلل ال هيمت بالتفاصيل الصغرية حلياتنا اليومية. إنه هيمت كثريًا، 
وهو ينتظر منا أن نكون أمناء. يقول سفر األمثال ٢6:٢٥، »الصديق املتخاذل 

فهل أسىع اآلن ِإىل َكسِب َتأِييد الناِس َأو هلل؟ 
أم تراين َأطلب أن أريض الناس؟ لو كنت حىت 

اآلن أريِض الناس، ملا كنت عبدًا لملسيح!
غالطية ١:١0
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وينبوع  الرشير هو عني عكرة  أمام 
أن  بإماكن مساومتنا  ليس  فاسد.« 
تؤذي صداقتنا مع اهلل حفسب، بل 
بإماكهنا أن ترض بهشادتنا وتلكفنا 
الرب.  إىل  آخرين  القتياد  فرصة 
يقال، “قد يشك الناس يف أقوالك، 
عوضًا  أفعالك.”  سيصدقون  لكهنم 
عن إخبارمه فقط عن يسوع، جيب 
علينا أن ُنرهيم يسوع! نصدم دامئًا 
عن  اإلجنيل  رواية  نمسع  عندما 
نكران بطرس ليسوع. لكن أنظروا إىل ما يقوله الرسول بولس يف تيطس ١:١6: 
»يهشدون معرتفني بأهنم يعرفون اهلل، ولكهنم بأمعاهلم ينكرونه.« حنن لسنا 
أفضل من بطرس عندما نقرر العيش حبسب طرقنا، وليس حبسب طرق اهلل. 
يقول الكتاب املقدس، »إن مصادقة العامل يه معاداة هلل« )يعقوب ٤:٤(. لن 
يرىض اهلل بالزتام سطيح من قبلنا. حلياتنا دعوة أرىق، ومشيئة اهلل يه أن 
يستعملنا ملجده. ولكنه ال يستطيع استعاملنا إذا مل نرخض لطرقه وخمططاته 
لنا. يف ۱ تميوثاوس ١٢:١، يقول بولس الرسول، »ومك أشكر املسيح يسوع 
ربنا الذي أعطاين القدرة وعينين خادمًا له، إذ اعتربين جديرًا بثقته.« لقد قطع 
اهلل وعدًا بأن ياكفئ إخالصنا بإعطائنا فرصًا لنخدمه. لكن يوجد ماكفآت 
أخرى الختيار إرضاء اهلل وليس الناس. حيمنا جنعل من إرضاء الرب هدفًا 
حلياتنا، تكون النتيجة فرحًا وسالمًا واكتفاء. من ناحية أخرى، عندما حناول 
أن  يه  احلقيقة  وفراغ.  أمل  وخيبة  إحباطًا  خنترب  اآلخرين،  الناس  إرضاء 
اليوم  لك  للعيش. صاليت  الالئقة  الوحيدة  الطريقة  العيش إلرضاء اهلل يه 
يه أن حتظى  بالروح  نفهسا اليت حظي هبا بطرس والرسل اآلخرين حيمنا 

أعلنوا، »ينبيغ أن ُيطاع اهلل، ال اإلنسان«! )أمعال الرسل ٢٩:٥(. 

عش هبدف اليوم

ليس باستطاعة أحد أن جييب 
عىل هذه األسئلة أفضل منك: 
هل تديع بأنك تعرف اهلل 

لكنك تنكره بأمعالك؟ هل تعمل 
إلرضاء الناس أكرث من اهلل؟ 

إذا أجبت بنعم، أقصد أن يكون 
اليوم يوم تغيري! 



44{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

صالة
يا رب، ساحمين ألجل لك املرات اليت اخرتت فهيا أن أريض الناس اآلخرين 
عوضًا عنك. أعطين القوة والجشاعة اليت أحتاج ألقاوم إغراءات احلصول عىل 
رىض اآلخرين. ساعدين يك أكون أمينًا يف األشياء الصغرية حىت تستطيع 
أن تثق يب ألن أكون أمينًا يف أشياء أكرب. إين أقدم لك شكري ملاكفئتك أمانيت 

بفرص عظمية خلدمتك!
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كالم فاسد

مسعت مؤخرًا من شاب أراد أن يعرف ما يقوله الكتاب املقدس حيال استعامل 
اللكام النجس. قال إن لديه صديق يشمت باسمترار. عندما قال لصديقه بأن هذه 
خطيئة ضد اهلل وأنه يريده أن يقلع عن ذلك، أجابه الصديق بأنه سيفعل، إذا 
اكن باإلماكن إثبات أن الكتاب املقدس يدين ذلك بوضوح. كنت أكرث من سعيدة 

بزتويد هذا الشاب بآيات عديدة من اإلجنيل تدمع ما يديع.   

ذكرين احلديث مع هذا الشاب خبربة حدثت يل عندما كنت ما أزال يف املدرسة 
الثانوية منذ سنني كثرية خلت. كنت أجلس يف حافلة املدرسة إىل جانب أحدى 
بذهول  أصبت  بذيء.  بلكام  بإهساب  تتلكم  بدأت  عندما  املقربات،  صديقايت 
وأعملهتا فورًا أن السباب هو خطيئة. أكدت يل حيهنا بأن السباب ليس خبطيئة، 
لكن استعامل امس الرب بالباطل هو  خطيئة. يف ذلك احلني مل خيطر ببايل 
بدا  فقد  إذا اكنت صديقيت حمقة.  املقدس ملعرفة  الكتاب  حىت أن أحبث يف 
يل أن تفسريها منطقيًا، ومل مييض وقت طويل حىت بدأت أستعمل أنا بعض 
الاكمل  املثال  اكنت  أهنا  أدرك  اخلربة،  هذه  أستعيد  عندما  البذيئة.  اللكامت 
عن سبب حاجة املسيحيني ملعرفة معلية عن الكتاب املقدس. إذا مل نفعل، لن 

»ال خترج من أفواهمك لكمة فاسدة، بل اللكام 
الصاحل للبنيان الذي تدعو إليه احلاجة،            

يك ُيعيط السامعني نعمة. وال حُتزنوا روح      
هلل، الروح القدس الذي به خمتمت ليوم الفداء.«

أفسس ٢٩:٤،٣0   
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نمتكن من تبيان احلقيقة من اخلطأ. يسوع بنفسه قال، “أنمت يق ضالل ألنمك 
“فاسعوا  الرسول،  بولس  كتب  وقد   .)٢٩:٢٢TLB )مىت  الكتاب”  تعرفون  ال 
عىل الدوام إىل معرفة ما يريض اهلل” )أفسس ١0:٥(، و«مفصلًا لكمة احلق 

 .)١٥:٢TLB باستقامة” )۲ تميوثاوس

يذكر  فال  هنمة،  هشوة  أو  جناسة  ولك  الزىن،  »أما  أيضًا،  بولس  كتب 
يليق  مكا  امسها،  حىت  بينمك 
واللكام  البذاءة  بالقديسني.  وكذلك 
الئقة.  غري  فهي  واهلزل،  السفيه 
وإمنا أحرى بمك أن تلهجوا بالشكر 
يتصنع  )أفسس ٤،٣:٥(. مل  هلل.” 
لقد أوحض متامًا  اللكام قط.  بولس 
مستًو  إىل  أوالده  يريق  اهلل  أن 
أعىل من العامل، وينتظر من لكامنا 
وجتاه  جتاهه  الزتامنا  يعكس  أن 
يف  بولس  الرسول  يقول  القداسة. 
كولويس ٨:٣، “وأما اآلن فاطرحوا 
الغضب، الخسط، اخلبث، التجديف، اللكام القبيح من  عنمك أنمت أيضا اللك: 
أفواهمك.” عندما تعمل إن أحدمه مسيحيًا وتمسعه يتفوه بسباب أو خيرب ناكت 
بذيئة، كيف تكون نظرتك إليه؟ أتظن أن لغته الرديئة تيسء إىل هشادته؟ بالطبع 
هتم  ال  ألفاظهم  بأن  يظنون  املؤمنني  جعل  مبحاولة  الرشير  يبهتج  ذلك.  تفعل 
اهلل، أو أهنا ال تؤثر عىل هشادهتم لملسيح. حان الوقت ليستفيق شعب اهلل 
هذا  يأخذ  وبأنه  الرب،  نظر  يف  صغريًا  أمرًا  ليست  البذيئة  ألفاظه  أن  وييع 
يتلكم هبا  بطالة  إن لك لكمة  أقول لمك:  “ولكن  قال يسوع،  عىل محمل اجلد. 
الناس سوف يعطون عهنا حسابًا يوم الدين ألنك بلكامك تربر وبلكامك تدان” 

عش هبدف اليوم

إذا اكنت لكامتك أقل إرضاء 
مما ينتظر اهلل منك، مق 

خبطوات لتغري ألفاظك. ردد 
مزمور ١٢:١٩ يوميًا وأطلب  
من اهلل أن يساعدك يك ال 
تتفوه سوى بلكامت تمتاىش 

مع لكمته.
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)مىت٣٧،٣6:١٢(. إن لك لكمة خترج من أفواهنا يه مهمة بالنسبة هلل. وعندما 
ال يكون لكامنا مرضيًا للرب، فإننا حنزن قلبه. كتب بطرس الرسول، “ال خترج 
للبنيان، حسب احلاجة، يك  ما اكن صاحلا  بل لك  أفواهمك،  من  رديئة  لكمة 
يعيط السامعني نعمة. ال حتزنوا روح اهلل القدوس الذي به خمتمت ليوم الفداء” 
نستعملها  اللكام يك  القدرة عىل  لقد أعطانا اهلل    .)٣0،٢٩:٤NLT )أفسس 

لمتجيده ولننور اآلخرين. 

صاليت لمك اليوم أن تأخذوا عىل محمل اجلد اللكامت اليت تمسحوا هلا أن خترج 
من أفواهمك، وأن تصلوا باسمترار مثل ما فعل داوود - “لتكن أقوال مفي وخواطر 

.)١٢:١٩NLT قليب مقبولة لديك يا رب، يا خصريت وفادي«! )املزمور

 صالة
تسبب  أو  اآلخرين  أذى  يكون  فد  الذي  البذيء  اللكام  رب، ساحمين ألجل  يا 
جبعلهم يشكون بوجودك يف. أعطين خوفًا مقدسًا منك ومن وصاياك يك أقوم 
دامئًا بإرضائك بألفاظي وحبيايت.  إين أقدم لك شكري ألنه بيمنا أنا بصدد 
تكريس نفيس لك وللكمتك، سوف أؤثر يف حياة اآلخرين وأغريها ألجل جمدك!



48{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

ال تتطلع إلى الوراء - أو إلى األمام

معينة  بمكية  بأس  ال  املستقبل.  حيال  نقلق  أن  يريدنا  ال  أنه  هنا  يسوع  يوحض 
القلق قصة أخرى.  لكن  يعمل ذلك حبمكة وإرشادات اهلل.  التخطيط، طاملا  من 
إنه ليس عدمي اإلنتاج حفسب، بل بإماكنه أيضًا أن يكون مدمرًا. حيمنا ىلص 
يسوع الصالة الربانية لتالميذه، قال، »أعطنا خزبنا كفاف يومنا.« الحظ أنه مل 
يطلب خزبًا يكيف لسنة أو لهشر أو حىت ألسبوع. عندما اكن شعب إرسائيل يف 
الصحراء تلك األربعني يومًا، أمن هلم اهلل املن يوميًا. لكنه أعطامه أوامر صارمة 
جبمع ما حيتاجونه لذلك اليوم فقط. إذا حاولوا مجع املزيد من املن، فإنه سيفسد. 

يريد اهلل أن يكون ممونًا لنا، ويريدنا أن نعمتد عىل رعايته ومؤنه يوميًا. 

ال تنطبق هذه املبادئ عىل حاجاتنا املادية حفسب، بل عىل حاجاتنا الروحية 
أيضًا. إذا كنت تنيمت إىل الرب وتعمتد عىل نعمته لتعيش لك يوم، لديك فقط 
العيش يف  نعمة  لديك  ليس  لك.  اليوم، مهام جلب  لذلك  اليت حتتاجها  النعمة 
املايض. وليس لديك نعمة العيش يف املستقبل. لذلك عندما تعيش يف املايض، 
ستعاين من الندم والعذاب. وإذا عشت يف املستقبل، سيعذبك القلق واخلوف. 
يف هناية املطاف، سيدفع عقلك وجمسك المثن. لكن إذا عشت لك يوم متلكًا 
عىل اهلل ومؤنه ونعمته، فستخترب سالمًا وفرحًا داخليًا مهام آلت إليه الظروف. 
بدلًا من أن تتطلع إىل األمام أو إىل الوراء، تطلع حنو وجه املخلص ـ وسيجعل 

كأسك يفيض.   

فال هتمتوا للغد، ألن الغد هيمت مبا لنفسه.         
يكيف اليوم رشه.

مىت 6:٣٤
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صالة
يا رب، ساعدين يك ال أعيش يف املايض أو أقلق حيال الغد. أعطين النعمة اليت 
أحتاج يوميًا ملواجهة مجيع مسؤوليايت وحتديايت بثقة وجشاعة. عملين كيف 
أعمتد عليك وأثق بك يك ال أضطر أن أخاف مما قد جيلب املستقبل. إين أقدم 

لك شكري ألنك لك ما قد أحتاج إليه يف أي وقت.

عش هبدف اليوم

مصم عىل أن تبيق نفسك يف 
»اليوم«! إذا الحظت أنك مالذ 
للندم، فقد انزلقت حنو األمس. 
إذا الحظت أن القلق استحوذ 
عليك، فقد قفزت حنو الغد. 
اعمتد عىل لكمة اهلل حيث 

يوجد كثري من النعم هلذا اليوم.
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القوة اإليجابية لقول “كال”

لقد قرأت مؤخرًا عن اكهن اكنت رعيته قد أرسلته يف رحلة استجامم حبرية 
كعربون شكر. اكتشف خالل الرحلة أن إشباع رغبات هشيته جعلها خترج عن 
السيطرة متامًا. أعتقد أن قراءيت عن خربة هذا الرجل اكنت طريقة اهلل ليؤكد 
أين عىل املسار الصحيح فميا خص عادايت الغذائية اجلديدة. بعدما كنت قد 
جربت بعض أنمظة امحلية الغذائية املتبعة كثريًا واليت تحمس ملن يتبعها بتناول 
نتاجئ غري مرضية  وبعد حصويل عىل   - يرغبه  مكيات صغرية من إي يشء 
ــ بدأ الرب يوجهين ألقول “لكا” للعديد من رغبايت االعتيادية، وألقول “نعم” 
لرغبات أكرث حمكة. اكتشفت أنه لكام زدت من مقاوميت احلصول عىل مرادي 
فميا خص نظايم الغذايئ، لكام زادت سيطريت عىل هشييت. مل تحمس يل تلك 

السيطرة  أن أفقد من وزين حفسب، بل أن أحافظ عىل ذلك أيضًا.

  The Message لقد غريت أآليات املذكورة أعاله من الكتاب املقدس بنخسة
حيايت. لقد جعلتين أدرك كيف أن القيام مبا أرغب القيام به يحمس لرغبايت 
زادت صعوبة ضبط  لنفيس، لكام  تسيطر عيل. لكام رخضت  أن  االعتيادية 

مبا أن السيد املسيح مر بلك ما متر به أنت وأكرث، 
تعمل أن تفكر مثله. فكر بأن عذابك هو فطام عن 
تلك العادة األثمية بأن تتوقع دامئًا احلصول عىل 
مرادك. حينئذ ستمتكن من أن تعيش أيامك حرًا 

لتسىع إىل ما يريده اهلل بدلًا من أن تكون مظلومًا 
بسبب ما تريد.

 ٢،١:٤Message ١ بطرس
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الصواب. من  باليشء  للقيام  نفيس 
ميويل  قاومت  لكام  أخرى،  ناحية 
لكام  رغبايت،  إلشباع  االعتيادية 
الذي  ـــ  وحرييت  سيطريت  زادت 
مثلًا،  ألبنائه.  اهلل  يريده  ما  هو 
وأشعر  للتسوق  أذهب  عندما  غالبًا 
أشعر  أبدأ  يشء،  ابتياع  برغبة 
يقول  ورويح.  بني جسدي  “بتوتر” 
ـــ  هذا  رفض  ميكنك  “ال   جسدي، 
يقول  رويح  لكن  خمفض!”  سعره 
يل “متهيل«، حمذرًا إياي يك أقاوم  الدافع لرشائه. مث جيب عيل أن أقرر أي 
مهنام أرغب أن أريض أكرث ـــ رويح أو جسدي. يف لكا احلالتني، سأضطر 
لتحمل نوع من أنواع العذاب. إذا قلت »لكا« لنفيس، سيتأمل جسدي. إذا قلت 
التخلص  يكن ممكنًا   لنفيس ستتأمل رويح. لقد اكتشفت أنه إذا مل  »نعم« 
من حالة ما دومنا عذاب، من األفضل أن أتأمل جسديًا، وليس روحيًا. هكذا 
الكتاب  يعرب  أعاله.  املذكورة  اآليات  إليه  ما تشري  وهذا  يسوع،  اكن ترصف 
املقدس بنخسة The Living Bible عن ذلك مكا ييل: » فإذ قد تأمل املسيح 
ألجلنا باجلسد، تسلحوا انمت أيضًا هبذه النية، فان من تأمل يف اجلسد كف 
الناس،  البايق يف اجلسد لهشوات  الزمان  عن اخلطيئة ليك ال يعيش أيضًا 
نتأمل  أن  ٢،١:٤TLB(. فيف لك مرة خنتار فهيا  )۱ بطرس  إلرادة هلل”  بل 
يف اجلسد بدلًا من احلصول عىل مرادنا، تضمحل قبضة اخلطيئة  وتصبح 
أن  مستحيلًا  لنا، اكن  املسيح خملصًا  للسيد  قبولنا  قبل  اهلل أهسل.  إطاعة 
هنرب من عبودية اخلطيئة. لكن مع عطية اخلالص تأيت عطية الروح القدس، 
وقوة عيش حياة صاحلة يف جسم جسدي وعامل خاطئ. ال يعطينا اهلل روحه 
لنمتكن فقط من العيش كبقية العامل.  إنه يعطينا قوة تفوق الطبيعة يك نمتكن 

عش هبدف اليوم

أين كنت تقول »نعم،« يف 
حني اكن جيب عليك أن تقول 
»لكا«؟ عندما حتصل عىل 

جواب هلذا السؤال، جد آيات 
من الكتاب املقدس اليت تقوي 

لكمة »لكا« واثبت بدمعها.
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من أن نقول “لكا” للخطيئة وأن نعيش احلياة الوفرية اليت مات املسيح ليعطينا 
إياها. أنستطيع إمخاد قوة الروح العامل فينا؟ قطعًا ال. إذا جتاهلنا باسمترار 
معتقدات وإرشادات الروح القدس، قد تقسو قلوبنا فيصبح مساع صوت اهلل 
أكرث صعوبة.  تقول رسالة بطرس األوىل  “اخلافت، الذي ما يزال موجودًا” 
١٤:١ يف الكتاب املقدس بنخسة The Message ، “ال تتاكسل عائدًا إىل 
عادات الرش القدمية تلك، القيام فقط مبا ترغب القيام به. مل تكن تعرف ذاك 
أنك لست مضطرًا لالستسالم  احلقيقة يه  اآلن.”  تعرفه  لكنك  األمر حيهنا، 
قد  أنك  املقدس  الكتاب  يقول  منك.  تتطلب  عندما  اآلن  بعد  اخلاطئة  لطبيعتك 
تام  باتاكل  حياتك  عشت  وإذا   ،)١٧:٥ كورينثوس   ۲( جديدة  طبيعة  أعطيت 
عىل اهلل، باستطاعتك أن تمتتع باحلرية املتواجدة بعمل مشيئته. ال تدع أحدًا 
خيربك بأن القيام طوال الوقت مبا حيلو لك سيجعلك سعيدًا. احلقيقة يه أن 
ذلك سيجعلك تعيسًا. إذا كنت حقًا ترغب بالمتتع حبياتك وباحلصول عىل لك 

براكت الرب لك، بادر اليوم إىل إعطاء نفسك جرعات يومية من “لكا”!        

صالة
يا رب، عندما أجرب للقيام مبا حيلو يل ضد إرادتك، ذكرين كيف أن بإماكن 
أو  بك  أو عالقيت  املادية  أموري  أو  أن  يؤذي حصيت  لرغبايت  العنان  إطالق 
باآلخرين. ساعدين يك أعيش منط حياة منضبط يك أستطيع تليق أفضل ما 
لديك يف مجيع نوايح حيايت. إين أقدم لك شكري ألجل السيطرة واحلرية اليت 

سيجلهبام قويل “لكا” لنفيس! 
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تفادي التورط

ها أنا أرسلمك كغمن يف وسط ذائب، فكونوا    
حمكاء اكحليات وبسطاء اكمحلام

مىت ١0:١6 

فتاة  لتبشري  ما يف وسعه  يفعل لك  من شاب اكن  مؤخرًا  مسعت 
إحدى رسائلها  أرسل يل نخسة عن  اإللكرتونية.  الشبكة  مؤمنة عرب  غري 
بعض  من  تعاين  الفتاة  هذه  أن  احلال  يف  يل  وتوحض  األخرية،  اإللكرتونية 
لو كنت  الشاب كيف كنت سأترصف  والعاطفية. سألين هذا  العقلية  املشالك 
يف نفس ظروفه، حماولة مساعدة هذه الفتاة وإرشادها إىل الرب. عندما كتبت 
أحافظ عىل مسافة  أنين كنت سوف  له برصاحة  قلت  له جوابًا عىل رسالته، 
سلمية من خشص من البدهيي إنه مضطرب، واملؤذي لنفسه ولآلخرين. حثثته 
يك يصيل لينال احلمكة و البصرية ملعرفة ما يه مشيئة اهلل حيال عالقته بتلك 
الفتاة. نصحته أن يصيل حبرارة خلالص وحترير نفهسا، وليبدأ باالبتعاد عهنا، 
مبساعدة اهلل. رشحت له أن قالئل جدًا مه املؤهلون للتعامل مع أنواع املشالك 
اليت تتخبط هبا هذه الفتاة، وأنه من احلمكة له أن يصيل يك يرسل الرب هلا 

املساعدة املناسبة ويك تستجيب هلا.      

قد تبدو لمك ردة فعيل حيال ذاك الشاب باردة ودون إحساس. منذ عدة سنوات، 
اكن من املمكن أن أفكر بالطريقة نفهسا. لكن بعد رؤية العديد من املسيحيني 
وجهة  غريت  كهذه،  ظروف  االكتائب يف  و  اخلطيئة  يقعون يف  النية  احلسين 
نظري. يف حني أن الرب يدعونا غالبًا   إىل تبشري األخشاص الذين يعانون، مل 
تكن يومًا مشيئته أن “نتورط” معهم أو مبشالكهم. يعتقد بعض املسيحيني، ومه 
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عىل خطأ، أن باستطاعهتم تبشري الناس من خالل الشبكة اإللكرتونية دون خمافة 
التورط كرثًا. لدهيم شعور خاطئ باألمان، باعتقادمه بأهنم “مبأمن” من األذى 
الذي قد تتسبب به العالقة املؤذية. كوننا خدمًا هلل، حنتاج ألن نمتتع ببصرية 
روحية أفضل من ذلك. احلقيقة يه أن الشيطان غالبًا ما يستعمل أناسًا كهذه 
الفتاة املضطربة ليلهي املؤمنني، ليس فقط عن هدف اهلل املعىط هلم حفسب، 
بل عن املخططات اليومية اليت قد رمسها الرب هلم. إذا استطاع الرشير إبقاءنا 
منشغلني مبحاولة مساعدة خشص أو اثنني مضطربني، ستنحرس بشدة فعاليتنا 
مكبرشين باإلجنيل. لقد رأيت بعض 
من  الكثري  يرصفون  املسيحيني 
مساعدة  حماولني  والطاقة  الوقت 
مساعدهتم،  حىت  ُيَقدِّرون  ال  أناس 
مسارمه  لتغيري  النية  ال ميلكون  أو 
مضطربني  أناس  هكذا  التخرييب. 
سيستزنفون احلياة منا. من املرحج 
أهنم  سيجرفوننا حنو األسفل من 
أن نرفعهم حنن حنو األعىل. حيتاج 
صديق  من  أكرث  إىل  القوم  هؤالء 
يدمعهم ـــ إهنم حباجة إىل خملص. 
املسيح  للسيد  دور خمصص  وهذا 
فقط، وواحد ليس باستطاعة إي منا مأله، مهام حاولنا. لقد حذرت ذاك الشاب 
أنه طاملا هو مرص عىل جهوده الدامعة هلذه الفتاة املضطربة، فإهنا قد ال تدرك 
حاجهتا هلل أبدًا. لسوء احلظ، حيتاج الناس املشاهبون هلا أن يزنلقوا إىل قعر 
اهلاوية قبل أن يعوا حاجهتم إىل املخلص. عندما يكون األمر عىل هذا املىحن، 
قد يكون الذين حياولون إبقاء هؤالء الناس عامئني، يف احلقيقة، يعيقون العمل 

الذي يريد اهلل القيام به يف حياة هؤالء األخشاص.   

عش هبدف اليوم

أيوجد خشص يأخذ منك أكرث 
مما يعطيك؟ اسأل اهلل أن 
يظهر إذا اكنت هذه العالقة 

»سامة« حلياتك. إذا اكن األمر 
كذلك، ابدأ باختاذ خطوات 

تبعدك عن هذا الخشص                   
وحوله باجتاه خشص مؤهل 

أكرث منك ملساعدته.ا
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حمكاء  فكونوا  ذائب،  وسط  يف  كغمن  أرسلمك  أنا  “ها  لتالميذه،  يسوع  قال 
اكحليات وبسطاء اكمحلام« )مىت ١6:١0(. يتلكم الرب هنا عن توازن دقيق. فهو 
ال يريدنا أن نكون غشاشني أو خبثاء. لكنه أيضًا ال يريدنا أن نكون ساذجني أو 
أن يمت خداعنا بهسولة. يف حني أننا ال نريد العيش بعقول شاككة، ال نريد أيضًا 
أن نكون عدميي الشك لدرجة  أن نصبح دون أية جدوى عىل اإلطالق بالنسبة 
هلل.  يأمرنا يسوع، “بأن حنذر الناس” )مىت ١٧:١0(، وهذا حتذير جيب علينا 
أخذه عىل محمل اجلد. اليوم، إذا كنت يف حالة تشبه احلالة اليت اكن فهيا ذاك 
الشاب، أحثك يك تطلب جبدية مساعدة الرب. صلوايت القلبية يه أن تكون لك 

واحدة من عالقاتك لك ما يرغب اهلل أن تكون، وفقط ما يريدها أن تكون!

صالة
يا رب لكمتك تقول، »الذيك يبرص الرش فيتوارى وامحلىق يعربون فيعاقبون” 
)األمثال ٣:٢٢(. لذا، أسألك أن جتعلين حكميًا وذي بصرية حيمنا يتعلق األمر 
جبميع عالقايت يك ال أضطر لتحمل عواقب التورط يف عالقات مؤملة. ساعدين 
يك أكون دامئًا حارضًا ومستعدًا ألبرش اآلخرين، لكن ال تدعين أميض وقتًا 
وطاقة، يف هذه اجلهود، يزيدان معا يه مشيئتك يل. يا رب، إين أقدم لك شكري 

ألنه مبساعدتك، فإن عالقايت سرتضيك وجمتدك دامئًا!
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بركة  للمذنب

اكن هيوشافاط ملاًك عىل هيوذا  واكن قلبه مع اهلل. لكنه مل يترصف حبمكة 
جيوهشام  هامجت  عندما  أهاب.  الرشير  إرسائيل  ملك  مع  حلفًا  عقد  عندما 
املليك.  زيه  هيوشافاط  يلبس  بأن  أرص  بيمنا  بدهاء،  أهاب   تنكر  اآلراميني، 
كنتيجة لذلك، أخطأ اآلراميون - الذين اكنوا قد أمروا بقتل ملك إرسائيل فقط  - 
فطنوا أن هيوشافاط هو أهاب، وحاولوا قتله. فرصخ هيوشافاط إىل الرب الذي 

خلص خادمه من اهلالك.    

لكهنم  اهلل  مع  قلهبم  للذين  جيد  خرب  الرسالة  هذه  إن  احلارض،  وقتنا  يف 
بسبب خمططات  مادية  من مشالك  اليوم  تعاين  هل  أحيانًا.  اهلدف  خيطوئن 
ليست مضن مشيئة  إنفاق أمحق؟ هل كنت متورطًا يف عالقة يه  أو  فاشلة 
اهلل لك؟ هل تعاين اليوم من المسنة بسبب عاداتك الغذائية السيئة؟ لعلك تتبع 
بسبب  تتأمل  أن  تستحق  أنك  تشعر  قد  أفعايل.”  نتاجئ  تقبل  “عيل  ترصف، 
تداعيات خطأك، وال تشعر حىت أنه باستطاعتك أن تطلب مساعدة اهلل. لقد 
اقرتف هيوشافاط خطًأ رهيبًا، لكنه رصخ إىل اهلل وأنقذ. مهام اكنت خطيئتك 
عظمية، اجلأ إىل اهلل اليوم واستقبل رمحته وبركته. يف إجنيل يوحنا، الفصل 

وأمر أرام قواد مركباته، “ال حتاربوا صغريًا 
وال كبريًا إال ملك إرسائيل وحده.” فملا شاهد 

قوات املركبات هيوشافاط ظنوا أنه ملك إرسائيل، 
حفارصوه ليقاتلوه، فأطلق هيوشافاط رصخة 

فأغاثه الرب وردمه عنه.
۲ أخبار أيام  ١٨:٣١،٣0  
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 The ۹، من الكتاب املقدس بنخسة
املسيح  السيد  يتفوه   ،Message
ببعض اللكامت اليت أرجو أن جتلب 
لك الراحة: “أنت تبحث عن خشص 
عن  عوضًا  هيلع...  اللوم  لتليق  ما 
ذلك، احبث معا يستطيع اهلل فعله”!

صالة
يا رب، أحيانًا أشعر بذنب كبري عندما أعرف أنين قد اقرتفت خطأ ما فيصبح 
صعب عيل أن أحبث عنك بعد ذلك. يف املرة القادمة اليت أخذلك فهيا، ساعدين 
يك أجلأ إليك يف احلال لملغفرة واملساعدة. أرجوك ال تدع شعوري بالذنب أو 
كربيايئ يوقعان بيننا. أعطين قلبًا نقيًا وروحًا ثابتة. إين أقدم لك شكري ألجل 

وعدك مبتابعة العمل الذي قد بدأته يف!

عش هبدف اليوم

أتشعر أنك قد أخطأت اهلدف 
بطريقة ما؟ إنه ملهم جدًا أن 
تنظر عوضًا عن ذلك إىل ما 

باستطاعة اهلل أن يفعل! 
احبث اليوم يف لكمة اهلل عن 
آيات تغرس فيك القوة لتصوغ 

مسارًا أفضل.
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تعزيز قوة صالتنا

تبني هذه اآلية مبدأ إجنيليًا مهاًم ـــ إن قوة صلواتنا مرتبطة مبارشة بطاعتنا للكمة 
للرب، سزتيد  تقدمنا يف مستوى طاعتنا  القيام مبا يرضيه. لكام  ولرغبتنا  اهلل 
إذنه عن مساع الرشيعة  »من حيول  فعالية صلواتنا. يقول سفر األمثال ٩:٢٨، 
فصالته أيضًا مكروهة.« هذه آية أخرى تظهر الرابط بني طاعتنا وصلواتنا. بالرمغ 
من أننا قد اختذنا قرارًا بأن نثق بالسيد املسيح مكخلص لنا، ال ميكننا أن ننتظر 
أجوبة جاهزة لصلواتنا عندما نتجاهل أوامر اهلل. يقول املزمور ١٩،١٨:66 »إن 
راعيت إمثًا يف قليب ال يسمتع يل الرب؛ لكن قد مسع اهلل أصىغ إىل صوت 
صاليت.« إذا أردنا أن يكرم اهلل صالتنا، ال نستطيع جتاهل اخلطيئة أو أن يكون 
أيضًا، ال نستطيع محتل أن خنيف عدم  لدينا يف حياتنا خطيئة مل نعرتف هبا. 
املساحمة جتاه أي اكن. لقد  أوحض يسوع ذلك عندما اكن يعملنا يف إجنيل مرقس 
۱۱ كيف يكون لدينا أميانًا ينقل اجلبال: “ومىت وقفمت تصلون، فاغفروا إن اكن 
لمك عىل أحد يشء، ليك يغفر لمك أيضا أبومك الذي يف المساوات زالتمك” )أآلية 
۲۵(. يظهر لنا الكتاب املقدس أن بإماكن نوعية عالقاتنا أن حتدد فعالية صلواتنا. 
يقول بطرس أنه عىل األزواج أن يعاملوا زوجاهتم “بتفهم  وكرامة” يك “ال تعاق 

صلواهتم” )۱ بطرس ٧:٣(. إن هذا املبدأ ينطبق أيضَا عىل عالقاتنا األخرى.

قال يسوع، “إن ثبمت يف وثبت لكايم فيمك تطلبون ما تريدون فيكون لمك” )يوحنا 
سيمسع  لكمته،  وأطعنا  ألجله  عشنا  إذا  أنه  هنا  الرب  يعدنا   .)٧:١٥NASB
ويستجيب لصلواتنا. إذا اكن لديك أحباء مل خيلصوا أو قد ختلوا عن إمياهنم، 

ومهام سألنا ننال منه، ألننا حنفظ وصاياه،   
ونعمل األمعال املرضية أمامه.

۱ يوحنا ٢٢:٣  



59{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

الفرق  تشلك  أن  صلواتك  بإماكن 
أيوب  سفر  يقول  حياهتم.  الكبري يف 
٣0:٢٢، “وييجن حىت املذنب  بفضل 
طهارة قلبك.” ميكن لشفاعة صلواتنا 
أن تكون قوية بشلك استثنايئ عندما 
مهم  هذا  بالرب.  لكيًا  ملزتمني  نكون 
بلوغ  عن  نعجز  عندما  خصيصًا 
ميكن  مثلنا.  أو  بأحاديثنا  أحبائنا 
لصلواتنا أن تكون “سالحنا الرسي” 
املسيح.  للسيد  لرنحبهم  األفضل 
ما  »خنترب  أن  املقدس  الكتاب  حيثنا 
هو مريض هلل” )أفسس ١0:٥(. إذا فعلنا ما يتوجب علينا بالزتامنا بأن نتعمل 
ونفعل مشيئة اهلل، سيفعل اهلل ما هيلع بأن يباركنا ويكرم صلواتنا. واهلل ال ينتظر 
منا أن نفعل ذلك مبفردنا. تعد الرسالة إىل أهل فيلييب ١٣:٢TLBبأن، “اهلل هو 
الذي يصنع فيمك اإلرادة لعمل ما يرضيه، ويعطيمك القوة لتحقيق ذلك.” وميكننا 
أن نصيل مكا فعل داوود، “عملين أن أمعل رضاك ألنك أنت إهلي؛ روحك الصاحل 
هيديين يف ارض مستوية” )املزمور ١0:١٤٣(. ابدأ بأخذ إطاعة اهلل عىل محمل 

اجلد، وابدأ اليوم بتعزيز قوة صالتك!

صالة
يا رب، ساحمين عن املرات اليت مل آخذ فهيا مسؤوليات صاليت عىل محمل 
اجلد. ذكرين أن بإماكن صاليت أن جتلب اخلالص للتاهئني والشفاء لملرىض 
ألفعل مشيئتك يف  والرغبة  النعمة  أعطين  من مشالك.  يعانون  للذين  واإلنقاذ 
لك يشء. إين أقدم لك شكري ألنه فميا أزرع بذور طاعة، سأحصد وفرة من 

الصلوات املستجابة!

عش هبدف اليوم

ما هو اليشء الذي قال لك 
اهلل أن تفعله والذي ال تفعله؟ 
هل أنت جاد حيال تعزيز قوة 

صالتك؟ إذًا ضع أمعالك 
مبوازاة الزتاماتك. اليوم، خذ 
قرارًا بأن تفعل لك ما قد قال 
لك اهلل أن تفعله. ال تنتظر 

دقيقة أخرى!
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ال  تستطيع إرضاء الناس

ال   - اكتشاف حقيقة مهمة جدًا يف احلياة  وقتًا اكفيًا ألمتكن من  لقد عشت 
تستطيع إرضاء الناس. إن أحد أحب األشياء إيل يف خدمة اهلل والعيش ألجله 
هو أنين لست مضطرة، بعد اليوم، أن أعيش يف خمافة رفض الناس. جل ما عيل 
فعله هو الرتكزي عىل إرضاء اهلل، الذي ال يتغري أبدًا، وسوف أجنح يف احلياة. 
هذه حرية أقدرها وال استطيع العيش بدوهنا. بدأت أخترب هذه احلرية بنفيس 
عندما بدأت أدرس الكتاب املقدس وأكتشف ما يقوله اهلل عن حماولة أرضاء 
الناس. يقول سفر األمثال ٢٥:٢٩NLT، “اخلشية من الناس خف منصوب، أما 
قد تؤدي حماولة كسب رىض الناس إىل خيبة أمل  املتلك عىل الرب فآمن.” 
وإحباط وفراغ. لكن طلب رىض اهلل جيلب السالم  وااللزتام واالكتفاء. غالبًا 
ما يعاين الذين ينشدون إرضاء اآلخرين من عدم االستقرار. ليس باستطاعتك، 
أو  ما  بيشء  للقيام  علهيم  التأثري  يهسل  ما  غالبًا  علهيم.  االعمتاد  اهلل  أو 
لعدمه، بالرمغ من أن قلوهبم تديهنم لذلك. يقول الكتاب املقدس، “وأما خوفهم 
رحيل  قبل  مبارشة   .)١٤:٣NASB بطرس   ۱( تضطربوا”  وال  ختافوه  فال 

أنا، أنا هو معزيمك. من أنت حىت ختيش 
إنسانًا فانيًا أو برشًا يبيدون اكلعشب؟ ونسيت 

الرب صانعك، باسط المساوات ومريس 
قواعد األرض فتظل يف رعب دامئ من غضب 

املضايق حني يوطد العزم عىل التدمري؟ أين هو 
غضب املضايق؟
١٣،١٢:٥١TLB أشعياء
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يسوع، ترك لتالميذه سالمه الاكمل 
وقال هلم، “فال تضطرب قلوبمك، وال 
ترتعب أو جتنب أو تزتعزع” )يوحنا 
١٧:١٤ AMP(. إن حماولة إرضاء 
الناس ستنزتع منا سالمنا، وبسبب 
حصتنا  إيذاء  باستطاعهتا  ذلك، 
من  واجلسدية.  والعاطفية  العقلية 
تفيض  الرب  “تقوى  أخرى،  ناحية 
يبيت ممطئنًا  احلياة وصاحهبا  إىل 

وال يناله رش” )األمثال ٢٣:١٩(.  

اخلرب اجليد هو أننا نستطيع دامئًا 
االعمتاد عىل اهلل. إنه يقول لنا  يف 
ال  اإلله  أنا  “ألين  املقدس،  الكتاب 
أتغري” )ماليخ 6:٣(. ويقول لنا الرسول يعقوب بأن اهلل »ال يتغري اكلظالل 
املتقلبة” )يعقوب ١٧:١(. أميكنك ختيل أن يسن الناس القوانني اخلاصة هبم؟ 
سيكون من الرضوري تعديلها ملجاراة ميولنا لتغيري القوانني فميا حنن منيض 
قدمًا. لكن اهلل لن يتغري أبدًا وكذلك لكمته. يريد اهلل أن يباركنا ويستعملنا 
ملجده، لكنه ال يستطيع أن يفعل ذلك إذا كنا حناول إرضاء اآلخرين، بدلًا من أن 
نسىع يوميًا لتحقيق مشيئته الاكملة حلياتنا. يقول الكتاب املقدس »فإن مجيع 
اخلاضعني لقيادة روح اهلل، مه أبناء اهلل” )رومية ١٤:٨ NLT(. مشيئة اهلل 
لنا يه أن نكون منقادين من الروح وليس من الناس، وإال فلن يستطيع اهلل 
فرقًا  ليشلك  بدلًا من استعاملنا  أن يضعنا جانبًا  علينا، وسيضطر  االعمتاد 
حقيقيًا يف هذا العامل. اكن الرسول بولس مثالًا عظميًا عن خشص يريض اهلل 
وقد استعمله الرب بقوة.  يف غالطية ١0:١، يقول بولس” من الواحض أنين ال 

عش هبدف اليوم

هل تستمثر وقتًا أكرث حماولًا 
إرضاء اآلخرين بدلًا من متضية 

الوقت بتنفيذ توجهات اهلل 
حلياتك؟ ال تؤجل ما يطلب اهلل 
منك أن تفعل. إذا كنت مهمتًا 
أكرث بإرضاء اآلخرين بدلًا من 
اهلل، ستصاب خبيبة أمل مع 
مرور الزمن. أخرت طريق اهلل، 
حىت لو نتج عن ذلك تقديرًا أقل 

من اإلنسان. 
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أسىع إىل إرضاء الناس! لكا، أنا أطلب أن أريض اهلل. فلو كنت بعد أريض 
الناس، مل أكن عبدا لملسيح.” إذا كنا نريد أن نكون خدامًا حقيقيني لملسيح، 
سيتوجب علينا أن نطلب اهلل بشلك فعال يوميًا، أن نطلب منه أن يرشدنا، ومث 

أن نستسمل ملا يلقننا إياه روحه. 

أحيانًا سيكون ما يريدنا الناس أن نفعل وما يريدنا اهلل أن نفعل متطابقان، 
لكن يف أحيان كثرية سيتناقضان. سيعود إلينا أمر اختيار من سنطيع. إذا 
كنت معتادًا عىل حماولة إرضاء الناس، تذكر هذا- من املستحيل حتقيق ذلك. 
صاليت لك اليوم هو أن توجه قلبك إلرضاء اهلل يف لك يشء وتكتشف بنفسك 

السالم واحلرية اليت يستطيع هو وحده إعطاهئام!

 

صالة
يا رب، ساعدين يك أطلب مشيئتك الاكملة يف لك يشء لك يوم. ساعدين يك 
أكون حساسًا ومطيعًا ملا يلقنين روحك. امحين من خمافة اإلنسان وامنحين 
الذين  واحلرية  والفرح  السالم  ألجل  أشكرك  إين  لك.  مقدسًا  وتبجيلًا  خوفًا 

سأخترب كنتيجة لذلك!
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السعي إلى السالم في عائالتنا

بعدم احلطب تنطفئ النار، وحيث ال منام هيدأ 
اخلصام

األمثال ٢6:٢0 

مل تغري هذه اآلية حيايت حفسب، بل غريت عائليت برمهتا. لقد ترعرعت يف بيئة 
حيث اكن االنتقاد والخسرية أمران  شائعان، بالرمغ من أن والدي اكنا حيبان 
أخوايت وأنا كثريًا. عندما اكتشفت هذه اآلية منذ عدة سنوات، اكنت عقود من 
الضغينة واحلزن والشعور الغري ودي قد ترامكت. كنا شقيقايت وأنا قد رزقنا 
بأوالد واكنت ثالثة أجيال يف عائليت قد تعملت العيش يف نزاع وخالف. عندما 
أصبحت مسيحية ملزتمة أصبحت مزنجعة أكرث فأكرث من الرثثرة والخسرية. 
فقد أراين اهلل اآلية املذكورة آنفًا وأوحض يل أنه سيتوجب عيل أخذ املبادرة 
إلحداث تغيري يف عائليت.  تقول هذه اآلية يف نخسة Living Bible The من 
الكتاب املقدس، “تنطفئ النار لغياب الوقود وخيتيف التوتر عند توقف الرثثرة.” 
فيف لك مرة اكن أحد أقاريب ينتقد أو يشوه مسعة خشص آخر يف عائليت 
وشاركته أنا بذلك، كنت أصب الوقود عىل النار اليت تدمر سالم وتفامه مزنيل. 
أرشدين اهلل إىل التوقف عن اإلضافة إىل الزناعات يف عائليت بواسطة رفض 
االشرتاك بأي حديث كيدي ضد أقربايئ. عندما كنت أهامج أو أنتقد خشصيًا، 
ساعدين الرب عىل مساحمة املعتدي برسعة وعىل مقاومة اإلجابة بردود مؤذية. 
مل يكن هذا هسلًا ومل حيصل التغري بني ليلة وحضاها، لكن طاعيت جلبت شفاء 
يف مجمل عائليت وذلك أسس لسالم وتضامن وتنامغ، وتلك يه هشادة مدهشة 

لقدرة وحقيقة لكمة اهلل.
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إذا كنت قد مللت من  الزناعات يف عائلتك وتريد أن يتغري ذلك، ميكنين أن أقول 
لك عن خربة أنه بإماكنك أن حتدث فرقًا. لكن جيب عليك أن تكون ملزتمًا، وجيب 
أن تعمتد عىل بركة اهلل، ألن الشيطان لن جيعل ذلك هسلًا عليك. إن إبليس 
مممص عىل ابتداع خالفات  وانقسامات  يف عائالتنا لعمله أن مأل براكت اهلل 
تعىط ألولئك الذين يسكنون يف وفاق وتفامه )املزمور٣،١:١٣٣(. مكا يعمل أن 
»املزنل امليلء باخلصام والزناع حمكوم هيلع بالفشل« )لوقا ١٧:١١TLB(. لكن 
إذا كنت ابنًا هلل، فأنت جمهز بقوة 
ماكئد  عىل  لتتغلب  القدس  الروح 
املقدس  الكتاب  لنا  يقول  العدو. 
بسالم  للعيش  جاهدين  “نعمل  أن 
 ١ ١٤:٣٤؛  )املزمور  اآلخرين”  مع 
بطرس١١:٣NLT(. إذا كنت جادًا 
عائلتك،  يف  بالسالم  رغبتك  حول 
سيتوجب عليك العمل جبهد لتحقيق 
بعني  “تأخذ  ألن  ستضطر  ذلك. 
ومساحمة  اآلخرين  أخطاء  االعتبار 
إذا مل يكن باستطاعتك أن تفعل ذلك ألي سبب  الخشص الذي ييسء إليك.” 
 .)١٣:٣NLT )كولويس  ساحمك”  “الرب  ألن  بساطة  بلك  ذلك  فافعل  آخر، 
تتلكم  العائلة حيال ترصفاته، ال  عندما يكون رضوريًا متامًا مواجهة فرد من 
عنه بغيابه، بل “متسك باحلق يف احملبة” )أفسس ١٥:٤(. ابذل جهدًا لتتلكم 
فقط بلكامت تجشع وتبين وتفيد اآلخرين. )أفسس ٢٩:٤(. وصل ألجل عائلتك. 
بإماكن صالتك أن حترك يد اهلل القديرة بطرق مدهشة. تأكد أن اهلل سيكرمك 
اليوم اخلطوة  تأخذ  أن  وطاعتك وحمبتك. صاليت ألجلك يه  ألجل إخالصك 
األوىل حنو جلب الشفاء إىل مزنلك وتكتشف بنفسك املاكفآت المساوية للعائلة 

اليت تعيش بسالم!

عش هبدف اليوم

هل تلكمت لكامت ساخرة أو 
مهينة إىل عائلتك؟ ابدأ اليوم 

من جديد بقول مجلة تجشيعية 
واحدة للك مهنم. ال تدع المشس 
تغيب دون أن تقول لكامت حياة 

ألصدقائك وعائلتك اليوم.
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ومه عىل خطأ، أن باستطاعهتم تبشري الناس من خالل الشبكة اإللكرتونية 
دون خمافة 

صالة
يا رب، أعطين تصمميًا مقدسًا ألبادر إىل إحداث الشفاء يف مزنيل، وأرين كيف 
أقوم باخلطوة األوىل. عندما أجرب لملشاركة بترصف ينتج خالفات، ذكرين بأنه 
لدي قوة الروح القدس ألحدث فرقًا. اجعلين رسيعًا يف املساحمة وساعدين يك 
أمتسك دامئًا باحلق يف احملبة. إين أقدم لك شكري ملباركتك عائليت بالسالم 

والتفامه كنتيجة لذلك!
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سّبح في خضم املشاكل

اكن هيوشافاط ملاًك عىل هيوذا  واكن قلبه مع اهلل. لكنه مل يترصف حبمكة 
جيوهشام  هامجت  عندما  أهاب.  الرشير  إرسائيل  ملك  مع  حلفًا  عقد  عندما 
املليك.  زيه  هيوشافاط  يلبس  بأن  أرص  بيمنا  بدهاء،  أهاب   تنكر  اآلراميني، 
كنتيجة لذلك، أخطأ اآلراميون - الذين اكنوا قد أمروا بقتل ملك إرسائيل فقط  - 
فطنوا أن هيوشافاط هو أهاب، وحاولوا قتله. فرصخ هيوشافاط إىل الرب الذي 

خلص خادمه من اهلالك.    

عندما أمر بتجربة، أحيانًا أميل حنو إرهاق نفيس حماولة كسب النرص. أصيل 
باسمترار تقريبًا، أراجع الكتاب املقدس حبامس وأتأمل بلكمة اهلل ليلًا هنارًا. 
هذه لكها أشياء جيدة تريض اهلل، لكين أعرف من خالل اخلربة أنه باإلماكن 
اإلفراط مبامرسة ذلك. هكذا اكن األمر بالنسبة إيل مؤخرًا عندما اضطر اهلل 
أن يذكرين بأن اإلميان احلقييق يقودنا إىل الراحة اإلهلية. )العربانيني ٣:٤(. 
بعد أن طبع يف ذهين أنين يف احلقيقة أقوم باإلرهاق أكرث من الراحة، تلكم 
أفعل ذلك بسبب  أن  البداية، اضطررت  يف  إىل قليب وقال،«فقط سبحيين.« 
اإلميان الن مشالكي اكنت قد أغرقتين هباوية معيقة من الكآبة. عندما بدأت 
أنشد التسبيح إىل الرب، شعرت مبعنويايت ترتفع وبرتكزيي ينتقل من مشالكي 
إىل حالل املشالك. اكن ذلك متامًا ما كنت أحتاج إليه ألنه عندما أكون أخوض 
جتربة، أميل حنو رغبيت باكتشاف كيف باستطاعيت التخلص من ذلك. لألسف 
وارتبايك  يزيد من شكويك  إنه  ذلك  عن  بل عوضًا  إمياين،  يقوي  ال  هذا  إن 

أبارك الرب يف لك حني. تسبيحه دامئًا يف مفي.
NASB املزامري ١:٣٤
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امللك  ترصف  اكن  وإحبايط. 
زحف  عندما  حصيحًا  هيوشافاط 
عظمي«  »جيش  شعبه  وعىل  هيلع 
يف ٢ أخبار األيام ٢0. اكن يعمل أن 
توجد  وال  االحمتاالت مكدسة ضده 
مشلكته. من  للخروج  جلية  طريقة 
ال  »حنن  له،  وقال  الرب  إىل  التجأ 
وحدك  إليك  إمنا  نفعل،  ماذا  ندري 
األيام  أخبار   ٢( عيوننا«  تلتفت 
املقطع  هبذا  اهلل  ذكرين   .)١٢:٢0
اجليش  مواجهة  بصدد  كنت  عندما 
العظمي اخلاص يب، وأراين  كيف أن 
إنشاد التسبيح له سيساعدين عىل 
أبقاء عيين هيلع عوضًا عن أحوايل. 
أدركت حيهنا أنين لست حباجة ملعرفة كيف سيخلصين الرب- فقط إنه سيفعل 
ذلك. ومع هذا اإلدراك أىت السالم والفرح والمطأنينة اللذين  كنت أحتاجهم 

بشدة.    

الرسل  )أمعال  اهلل.  قلب  يوافق  رجلًا  اكن  داوود  إن  املقدس  الكتاب  يقول 
٢٢:١٣(. أحد أسباب ذلك اكن استعداده لتسبيح اهلل يف أصعب األوقات. يبني 
لنا الكتاب املقدس أنه بعد موت طفله األول من بثشبع، ذهب مبارشة إىل اهليلك 
لتسبيح الرب )٢ مصوئيل ٢0:١٢(. اكن داوود يعمل أنه مهام اكن حيصل يف 
حياته، فالرب اكن ما يزال جديرًا بعبادته وتسبيحه. يكتب يف املزمور ١:٣٤، 
»أبارك الرب يف لك حني. تسبيحه دامئًا يف مفي.« أحب بنوع خاص الطريقة 
اليت يستعملها الكتاب املقدس بنخسة The Living Bible للتعبري عن ذلك: 

عش هبدف اليوم

بإماكن تسبيح الرب أن يكون 
ترصفًا مغريًا للحياة. اشرت 
قرصًا مدجمًا حيتوي عىل 

تسبيح وتعبد جيدين للرب وابدأ 
بتسبيح الرب وأنت يف طريقك 
إىل العمل أو فميا أنت تنجز 

بعض األمعال يف أرجاء مزنلك. 
دع اللكامت  تدخل إىل أمعاق 
ذهنك  وروحك. قبل أن تيع 
ذلك، ستكون تنشد التسبيح 

للرب طوال اليوم!
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يعمتد  قويًا  داوود اكن حماربًا  أن  من  وبالرمغ  مهام حصل.”  الرب  “أسبح 
غالبًا عىل األسلحة احلربية كوسيلة لدفاعه، اكن يعمل أيضًا أن التسبيح هو 
سالح مهم يف ترسانته. يكتب يق املزمور ١٨:٣، “أدعو الرب اجْلدير ِبلك محد 
فيخلصين من أعدايئ.” إذا كنت متر حاليًا بأوقات عصيبة، ال تيأس. ابدأ يف 
احلال بإنشاد التسبيح للرب واكتشف بنفسك السالم والفرح والنرص الذين 

بإماكن القلب امليلء بالتسبيح أن جيلب!

  صالة

يا رب، عملين كيف أسبحك باسمترار، حىت يف خضم احملن. أرين كيف أحول 
االحمتاالت  تكون  عندما  أنه حىت  ذكرين  إليك.  ومشالكي  نفيس  من  تركزيي 
مكدسة ضدي، لديك خطة مثالية خلاليص. أين أقدم لك شكري، يا رب، ألنه 

فميا أنا أسبحك يف خضم مشالكي، سأبارك أنا وستعظم أنت!
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توقيت الله املثالي

منذ حوايل سنتني، تقدم زويج، جو، بطلب للعمل يف الرشكة حيث يعمل صديقه 
إليه حقًا.  املركز وحيتاج  يرغب هبذا  بالعمل، روب. اكن زويج  السابق  وزميله 
بالرمغ من ذلك، وضعنا هذه الوظيفة “عىل املذحب،” وسألنا الرب أن يغلق مجيع 
األبواب إذا مل يكن هذا أفضل ما لديه جلو. جرت املقابلة مع زويج بشلك جيد 
لدرجة أن روب قال له أنه قد حظي بالوظيفة. بالرمغ من ذلك، بدأت األبواب تغلق 
بوجه جو وأعطيت الوظيفة لخشص آخر. بالرمغ من شعورنا باإلحباط، حاولنا أن 
نعزي أنفسنا مبعرفتنا أن الرب قد تدخل من أجل إبقاء زويج يف مشيئته الاكملة.

مؤخرًا، فاحت روب جو بفرصة أخرى ليعمال سوية. فقد شغرت وظيفة تتطابق 
أن جو اكن مرتددًا  وبالرمغ من  اليت اكن زويج قد خرسها،  تلك  تقريبًا مع 
إننا  العناء. مرة أخرى، مع  أن ذلك يستحق  أقنعه روب  فقد  ثانية،  أن حياول 
الوظيفة، صلينا يك يفتح ويغلق اهلل  نريد أن حيصل جو عىل هذه  كنا حقًا 
األبواب املناسبة ليبىق زويج يف مشيئة الرب الاكملة. اندهشنا مجيعًا عندما 
فتحت مجيع األبواب، اليت بدت مغلقة يف املرة األوىل، عىل مرصاعهيا. عرضت 

الوظيفة عىل جو، وقبلها.

ألن الرؤيا ال تتحقق إال يف ميعادها، وترشع       
إىل هنايهتا ]تتحقق[. إهنا ال تكذب وإن 

توانت فانتظرها ]بشوق[، ألهنا البد أن تتحقق 
ولن    تتأخر طويلًا.   

AMP حبقوق ٣:٢



70{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

لقد صلينا،  الذي شلك فرقًا بني هاتني اخلربتني؟ توقيت اهلل.  ما هو اليشء 
ويغلق  يفتح  أن  الرب  سألنا  احلالتني.  لكا  نفهسا، يف  بالطريقة  وأنا،  عائليت 
املرة  يف  الاكملة.  الرب  مشيئة  يف  الوقت  لك  زويج  ليبىق  املناسبة  األبواب 
األوىل، أغلق اهلل األبواب. يف املرة الثانية فتحها. فميا سعينا حنن بشغف إىل 

حمكة وإرشادات الرب، حترك هو بقوة ليبقينا يف مشيئته وتوقيته.

اهلل  كأن  يبدو  األحيان،  بعض  يف 
احلقيقة  يف  لكن  “لكا”،  لنا  يقول 
ما  غالبًا  “انتظروا.”  لنا  يقول  إنه 
عبارات  املقدس  الكتاب  يستعمل 
“الوقت  أو  احملدد”  “الوقت  مثل 
“هناك  سلميان،  كتب  املناسب.” 
)اجلامعة  أمر”  للك  وأسلوب  وقت 
“اجنح أحيانًا  ليس  6:٨(. أسلوبنا 
هدف  بإصابة  أحيانًا”  افشل  أو 
أهداف  مع  اهلل  خلقنا  فقد  اهلل. 
وخطط معينة، وتوقيته مثايل دامئًا. 
 The Living Bible تقول نخسة
من الكتاب املقدس، “إال أن األشياء 
حالًا.  تتحقق  لن  هلا  أخطط  اليت 
إذا  الرؤيا.  فيه  ستتحقق  الذي  الوقت  سيقرتب  ريب،  غري  ومن  وثبات  ببيطء 
بدا أهنا تتحقق ببيطء، فال تيأس، ألن هذه األمور ستحصل ال حمال. فقط كن 
ما   .)٣:٢TLB )حبقوق  واحدًا!”  يومًا  الوقت احملدد  تتأخر عن  لن  صبورًا! 
دمنا نضع ثقتنا باهلل ونصيل ونسىع أليه يوميًا، بإماكننا أن نكون أكيدين أنه 
منشغل يعمل وراء الكواليس لتحقيق األحالم والرؤى اليت أعطانا إياها اهلل. 
يعملنا اهلل أن نكون صبورين وأال نيأس ألنه يعمل أن قلة الصرب والتثبيط قد 

عش هبدف اليوم

هل أنت قلق حيال املستقبل؟ 
احبث عن ثالثة أمور تتعلق 
باحلارض ستفتقدها حيمنا 

تنهتي. قد تكون مرحلة طفولتك 
عندما بدأت متيش أو أوقات 
نفيسة أمضيهتا مع والديك 

املتقدمني يف السن. مهام محل 
إليك احلارض، متتع به. سيصل 
املستقبل قريبًا مبا فيه الكفايًة 

عند توقيت اهلل املثايل! 
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يتسببان لنا خبسارة أفضل ما لديه لنا. أحيانًا جيعلنا اهلل ننتظر ألن بعض 
الظروف ليست مالمئة لنا بعد. يف أحيان أخرى، نكون حنن غري مهيئني بعد أو 
خشص آخر معين غري مستعد بعد. طاملا حنن تصيل ونؤمن بأن اهلل جيعل 
مجيع األمور تعمل خلرينا )رومية ٢٨:٨(، ميكننا أن نثق بأنه بعمل بفعالية يف 
ظروفنا ويف حياتنا ويف حياة اآلخرين. إذا كنت تنتظر اليوم من اهلل نعمة أو 
إميانك  عىل  حافظ  رفضًا.  بالرضورة  ليس  التأخري  أن  تذكر  خاصني،  تقدمًا 
بالذات. عندما  املناسب  الوقت  األبواب يف  لك  أنه سيفتح  وأملك باهلل، مؤمنًا 
يفعل ذلك، ستعرف بدون شك أن األمر استحق العناء! لقدرة وحقيقة لكمة اهلل.

صالة
يا رب، أرجوك أن تعملين دامئًا أن أمتتع بترصف يقول، “يا رب، إذا مل تكن 
هذه مشيئتك يل، فال أريدها!” ساعدين أليع بأن حىت األمر الذي هو مشيئتك 
يل، لكنه خارج توقيتك املثايل، ما يزال عدم طاعة. امنحين الصرب الذي أحتاجه 
يك أنتظر منك أفضل ما لديك. أقدم لك شكري ألنه فميا أجاري خمططاتك يل، 

لن يمت تأخري نيمع يومًا واحدًا!
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كارثة الرغبات اخلاطئة

مؤخرًا، اضطررنا زويج وأنا أن نتخذ قرارًا يتعلق حبيواناتنا األليفة. البطتان 
الربيتان اللتني كنا قد فقسنا وربينا بعناية وحنان وحب قد طارتا بعيدًا لتبدآ 
حياة جديدة مستقلة. اكن الفرح الذي جلبه لنا سام و أليعازر وفريًا لدرجة أن 
رحيلهام ترك فراغًا معيقًا يف منط حياتنا اليويم. يف البداية، اكن حزننا بسبب 
خسارتنا شديدًا لدرجة أن التفكري جبلب حيوان أليف آخر مل يكن واردًا. لكن 
بعد أن تلكمنا، عائليت وأنا، عن هذا األمر وصلينا ألجله، بدأنا خنطط جللب 
بعض البط اجلديد. عندما بدأنا جنري بعض االتصاالت اهلاتفية ونبحث عرب 
الشبكة اإللكرتونية مفتشني عن بطات صغريات حديثات الوالدة، اكتشفنا مك 
أن إماكنية إجيادها يف أواخر فصل الصيف بعيدة االحمتال. بدا كأن يف لك 
مرة ينفتح سبيل جديد، نصطدم يف الهناية بطريق مسدود. بدأنا لكانا، زويج 
وأنا، نظن أن مشيئة اهلل لنا مل تكن أن حنصل عىل احليوانات األليفة اليت 
حنمل باقتناهئا. سملنا هذا األمر للرب، سائلني إياه أن يساعدنا عىل أن نفعل 
مشيئته. منذ ذلك الوقت أصبحنا أكرث حذرًا حيال جهودنا، منتظرين إرشادات 
اهلل. بعد فرتة وجزية تلقينا اتصالًا من مزارع حميل اكن قد مسع أننا بصدد 
البحث عن بطات صغريات لرتبيهتا حكيوانات أليفة. دعانا للتوجه إىل مزرعته 
عند مغيب ذلك اليوم لرنى إذا اكن أي من رسبه يثري اهمتامنا. يف طريق عودتنا 

لكهنم رسعان ما نسوا ما صنعه، ورفضوا 
أن ينتظروا مشورته ورأيه. ويف الصحراء 

استسملوا لهشواهتم، وامتحنوا اهلل يف الربية. 
فأعطامه ما طلبوه، وأرسل إلهيم مرضًا مميتًا                 

املزامري ١٥،١٣:١06       
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اليوم إىل املزنل مع بطاتنا  يف ذلك 
الوالدة،  احلديثات  اجلدد  الثالثة 
سبحنا وشكرنا اهلل لصالحه وحبه.

جلب  حيال  اهلل  أسأل  كنت  عندما 
أآليات  اهلل  أراين  جديدات،  بطات 
 .١06 املزمور  من   أعاله  املذكورة 
شعب  عصيان  عن  خترب  إهنا 
جيوبون  اكنوا  فميا  إرسائيل 
مرص.  من  هروهبم  بعد  الصحراء 
عندما طلبوا طعامًا أفضل من الرب، 
“أعطامه ما طلبوه، لكنه أرسل إلهيم 
مرضًا مميتًا معه” )املزمور ١٥:١06 
NLT (. اآليات ١٣ و١٤ تقوالن لنا 
ورأيه.  مشورته  ينتظروا  “مل  ملاذا: 
عوضًا عن االنتظار  ويف الصحراء استسملوا لهشواهتم... وامتحنوا اهلل.” 
لريشدمه اهلل وليعمل ما هو أفضل لصاحلهم، أرص شعب إرسائيل عىل القيام 
مبا يرونه مناسبًا، ممتحنني صرب اهلل ومتسببني جبعله يرسل عقابًا إىل جانب 
حتقيق طلباهتم. كنت قد سألت اهلل بإحلاح عن مشيئته حيال وضع اقتنائنا 
حيوانات أليفة، لكن بعد قراءيت هذه اآليات، وضعت رغبايت عىل املذحب ورفعهتا 
أرد  أتوق كثريًا القتناء بطات جديدات، مل  أنين  بالرمغ من  أنه  للرب  قلت  له. 
املشاركة بأية خطة مل تكن أفضل ما لديه لنا. أعدت تأكيد ثقيت به، باإلضافة 
إىل اعتقادي بأن لديه دامئًا مصلحتنا الفضىل يف الصممي. أؤمن أنه من خالل 
قيايم بذلك، كنت أعيط اهلل الفرصة يك يغلق األبواب نيابة عين، باإلضافة 
إىل فتحها. منذ ذلك الوقت واصلت متابعة أي إرشادات شعرت أن الرب قد 

عش هبدف اليوم

يعد الكتاب املقدس بأنه بإماكننا 
جتديد ذهننا من خالل قراءة 

اللكمة. )رومية ٢:١٢(. جد آية 
واحدة تردد رغبة خاطئة يف 

ذهنك، إحفظها ورددها بصوت 
عال. عندما تتسلل هذه الرغبة 
إىل ذهنك، ستصبح لكمة اهلل 
ردة فعلك األوىل حملاربهتا. 
ستكتشف أن رغباتك ستبدأ 
بالتطابق مع لكمة اهلل عوضًا 

عن جسدك.  
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يكون يقدمها، لكين أبقيت عىل “عقل مستعد” يك أكون جاهزة ألتقبل بمساح 
قوله “لكا” لرغبيت باقتناء حيوانات أليفة جديدة. إذا كنت ال تثق باهلل وتؤمن 
حقًا أنه يريد لك األفضل، لن تحجن هذه اإلسرتاتيجية بالنسبة لك وسينهتي بك 
لتحصل عىل ما تريد. وستندم كثريًا يف هناية  املطاف وأنت “ترلك األبواب” 
املطاف. لكن إذا كنت حقًا تصدق اهلل عندما يعد بأن يعطيك رغبات قلبك إذا 
ابهتجت به )املزمور ٤:٣٧(، ستسمل رغباتك هلل وتضع ثقتك به يك يفعل ما هو 
األفضل لك. صاليت لك اليوم أن تضع جانبًا رغباتك اخلاطئة وتنتيق يف لك 
مرة مشيئة اهلل. عندما تفعل ذلك، ستكتشف مبارشة أن الذين يضعون أملهم 

باهلل لن يصابوا خبيبة أمل أبدًا! )أشعياء ٢٣:٤٩(.  

صالة
يا رب، لكام واجهت قرارات، ساعدين يك أنتظر إرشاداتك دامئًا. ذكرين أن 
ال  فتحها. أصيل يك  إىل  باإلضافة  نيابة عين،  األبواب  إغالق  فرصة  أعطيك 
إشباعك  ألجل  شكري  لك  أقدم  إين  رغباتك.  مع  قليب  رغبات  أبدًا  تتعارض 

رغبايت بأمور جيدة! )املزمور ٥:١0٣(.
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لديك عمل تقوم به

اآلية  بالسيد املسيح، فإن هذه  تلقيت اخلالص من خالل اإلميان  إذا كنت قد 
تنطبق عليك وأنت لست حباجة أبدًٍا  ألن تتساءل إذا كنت قد خلقت هلدف ما. 
أشياء  أمعالًا صاحلة وحتقق  لتعمل  املسيح،  أعيد خلقك يف  أنت حتفة اهلل، 
عظمية ملجد اهلل. هذه أألمعال واإلجنازات قد أعدت سلفًا من قبل اهلل، حىت 
قبل أن ولدت. لديك هدف معىط من اهلل. إذا قال لك أحدمه عكس ذلك، فهو 
خمطئ متامًا. سيحاول الشيطان بنفسه أن يقنعك بأنه ليس لديك هدف حقييق 
يف احلياة. قد يستعمل أيضًا أخشاصًا آخرين للقيام بذلك. لكن إذا صدقت 
تلك الكذبة، ستعيش حياة ال معىن أو هدفًا هلا. لكنك لست مضطرًا لذلك، تقول 
أرمياء ١١:٢٩، “ألين عرفت ما رمسته لمك،” يقول الرب، “إهنا خطط سالم ال 

رش ألمنحمك مستقبلًا ورجاء.”

عندما أخرب يسوع مثل الوزنات، اكن يريد إعالمنا أن للك واحد منا هدف معني 
يف احلياة، وينتظر اهلل منا أن نتعاون معه يك يمت إجنازه. أعيط لك من العبيد 
الذين  العبيد  الخشصية.  واملوارد  العطايا  متثل  اليت  خمتلفة،  وزنات  الثالثة 
استعملوا عطايامه بشلك جيد واكنوا منتجني كوفوئا من قبل السيد. فقد أعطوا 
موارد أكرث ومسؤوليات أكرب. لكن أحد العبيد اكن خائفًا وأنانيًا لدرجة أنه مطر 
وزنته ومل يمثر بتاتًا للسيد. يدعوه يسوع “عبدًا ال نفع منه.” إذا كنت ابنًا هلل، 
إذا كنت جتهل  ينتظر منك استعامهلا ألجل جمده.  فقد باركك بعطايا خاصة 

فإننا حنن حتفة اهلل، وقد خلقنا يف املسيح     
يسوع ألمعال صاحلة أعدها سلفًا لنسلك فهيا

أشعياء ١٨:٣0
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ماهية هذه العطايا، اسأله أن يظهرها لك. تقول الرسالة إىل أهل  أفسس ١٥:٥ 
قد  به!  ننتج األفضل. لديك معل تقوم  وأن  “نعيش هبدف”  أنه جيب علينا أن 
يوجد اآلن أناس يف العامل لن حيظوا أبدًا بعطية اخلالص إال إذا أخذت ماكنك 
يف جسد السيد املسيح. صاليت القلبية لك يه أن تأخذ قرارًا اليوم بأن تتعاون 
مع املخطط الذي وضعه اهلل حلياتك وأن جتاري مشيئتك مع مشيئته. إذا فعلت 
ذلك، فوعد اهلل يف املزمور ٨:١٣٨ خيصك: “الرب ينجز مقاصده يل”!              

صالة
ما  لك  اليوم  إليك  أودع  رب،  يا 
أن  وأسألك  أملك  ما  ولك  هيلع  أنا 
حتقق اهلدف الذي وضعته حليايت. 
أرين ما يه عطاياي وساعدين يك 
أستعملها ملجدك. استعملين ألرشد 
اليت  املقبلة  املرة  إليك. يف  اآلخرين 
أشك فهيا بأن حليايت هدفًا ممزيًا، 
ذكرين باحلقيقة. إين أقدم لك شكري ألجل حتقيق هدفك الذي وضعته يل وألنك 

سمتجد!

عش هبدف اليوم

يرغب اهلل أال يفقد أحد 
احلياة اليت قد قدمها من 

خالل ابنه يسوع. اسأل اهلل 
أن يؤمن لك فرصة لتتشارك 
حبه مع خشص آخر. من 

خالل قيامك بذلك أنت تنضم 
إىل اهلل يف خمططه للعامل. 
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املثابرة جتدي نفعًا

إن قمية اإلحلاح يف الصالة موضوع يتكرر عرب الكتاب املقدس. فيف إجنيل 
لوقا اإلحصاح ١١، مبارشة بعد أن طلب التالميذ من يسوع أن يعملهم كيف 
يصلوا مهديًا إيامه الصالة الربانية، أخرب مثل الرجل الذي يطلب ثالثة أرغفة 
خزب من صديق اكن قد أوى إىل فراشه لتلك الليلة. خيمت قائلًا أنه بسبب إرصار 
الرجل، سيرتاجع الصديق عن قراره »ويعطيه قدر ما حيتاج إليه« )اآلية ٨(. 
ومرة أخرى يف إجنيل لوقا اإلحصاح ١٨، خيربمه يسوع املثل عن األرملة امللحة 
والقايض الغري عادل ليبني أنه »جيب علهيم أن يصلوا دامئًا وال يستسملوا.« 
أن  بوضوح  )أآلية ١(. أآليات املذكورة أعاله  اليت كتهبا النيب أشعياء تظهر 
شعب اهلل املصيل الذي ال يعيط نفسه أو اهلل »أية استاكنة« سيتوصل إىل 
حتقيق وعود اهلل لشعبه. هذه مسؤولية مخضة عىل عاتقنا وجيب علينا أخذها 

عىل محمل اجلد. 

العديد من املسيحيني يظنون أن الصالة حول األمر نفسه مرارًا وتكرارًا يثري 
استياء اهلل. لكن يسوع عملنا بوضوح عن أمهية املثابرة يف الصالة. إين أميل 
إىل االتفاق مع أوالئك الناس الذين يعتقدون أن عدم املثابرة بالصالة يف بعض 
األمور قد يثري غضب اهلل أكرث. لقد مسعت مرات عديدة أن املؤمنني يصابون 

عىل أسوارك يا أورشلمي أمقت حراسًا 
يبهتلون هنارًا وليلًا. يا ذاكري الرب 

ال تكفوا وال تدعوه يستكني حىت يعيد 
تأسيس أورشلمي وجيعلها مفخرة األرض.                                              

أشعيا 6:6٢،٧
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باإلحباط ويتوقفون عن الصالة قبل أن حيصلوا عىل جواب. لكام رست أكرث 
مع اهلل، لكام ازداد اقتنايع أنه غالبًا ما جتري األمور عىل هذا املىحن. منذ أن 
درست هذه اآليات وصليت يك يلهمين اهلل، قد أثبُت مرارًا وتكرارًا أن املثابرة 
بالصالة ممثرة ومرضية هلل. لكن ال تصدق لكايم دون أن تراودك الشكوك. 
جرب ذلك بنفسك  واكتشف أولًا بأول كيف أ اهلل احملب يتجاوب مع ترضعاتنا 

امللحة.

صالة
املرات  حيال  آسف  إين  رب،  يا 
عن  وتوقفت  األمل  فهيا  فقدت  اليت 
الصالة قبل أن تستجيب لصاليت. 
فعل  مكا  بتواضع،  أسألك  إين 
كيف  عملين  رب  “يا  تالميذك، 
اإلهلية  باحلمكة  باركين  أصيل.” 
وساعدين يك أصيل صلوات قلبك. 
أعطين ما أحتاجه من قوة وجشاعة وإميان يك أسمتر يف الصالة حىت يصل 
حلصاد  شكري  لك  أقدم  إين  مشيئتك.  حبسب  الوقت  حيني  عندما  اجلواب 

الصلوات املستجابة الذي سوف أجنيه كنتيجة لذلك!

عش هبدف اليوم

ما هو اليشء الذي كنت     
تصيل من أجله باسمترار 

مؤخرًا؟ قرر اليوم أال تتوقف 
عن الصالة يف هذا املضامر.   
عندما تشعر برغبة باالستسالم، 
ثابر أكرث. سيستجيب اهلل يف 

الوقت املناسب.
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من ثمارهم تعرفونهم

مسعت مؤخرًا من شابة مصابة خبيبة أمل شديدة من شاب اكنت قد حمست 
لنفهسا بالتقرب منه. اكنت عىل معرفة تامة بوصايا اهلل يف الكتاب املقدس اليت 
تقول لنا، »ال تدخلوا مع غري املؤمنني حتت نري واحد..... فأي نصيب لملؤمن 
مع غري املؤمن؟  ‘لذلك اخرجوا من وسطهم، وكونوا منفصلني، يقول الرب.’” 
١٤، ١٥، ١٧(. اكنت حذرة يف التأكد من أن رفاقها املقربني  )٢ كورنثوس 6: 
اكنوا مسيحيني. لكن بسبب تركزيها املفرط عىل إعالن اإلميان الذي اكن يقوم 
به هذا الرجل، فشلت بإعطاء أمهية جدية لترصفاته الغري مسيحية، وتسببت هلا 

العالقة بأمل وخيبة أمل كبريين.

فميا كنت أصيل ألجل هذه السيدة الشابة وأفكر حبالهتا، طبع الرب بقوة يف 
ذهين حقيقة بسيطة: باستطاعة املؤمن الذي يترصف كغري مؤمن أن يتسبب لنا 

أما أمعال اجلسد فظاهرة، ويه: الزنا والنجاسة 
والدعارة والزناع والغرية والغضب، والتحزب 

واالنقسام والتعصب، واحلسد والسكر والعربدة، 
وما يشبه هذه. وبالنظر إلهيا، أقول لمك اآلن، 
مكا سبق أن قلت أيضًا، إن الذين يفعلون مثل 
هذه لن يرثوا ملكوت اهلل! وأما مثر الروح فهو: 
احملبة والفرح والسالم، وطول البال واللطف 
والصالح، واألمانة والوداعة وضبط النفس. 

وليس من قانون مينع مثل هذه الفضائل.                                              
٢٣،١٩:٥NLTغاليط
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السبب  الذي هو يف احلقيقة غري مؤمن. هلذا  بنفس مقدار األذى اكلخشص 
الغري روحيني  املسيحيني  مع  العالقات امحلمية  بتجنب  املقدس  الكتاب  يأمرنا 
)الدنيويني(. كتب الرسول بولس، “ال ختالطوا من يزمع انه مؤمن وهو زان أو 
فاسق أو مطاع أو عابد أوثان أو مفرت أو سكري أو حمتال. فال ينبيغ حىت أن 
تألكوا مع مثل هكذا إنسان” )١ كورنثوس ١١:٥NLT(. تبدو هذه كتوجهيات 
عند  خاطئ  أمان  شعور  اقتناء  لتجنبنا  رضورية  لكهنا  اهلل،  لشعب  قاسية 
تواجدنا مع أخشاص مسيحيني آخرين. لقد رأيت العديد من املؤمنني يتخلون 
عن حذرمه عند تواجدمه مع أناس 
اكن ينبيغ أن يكونوا أكرث احرتاسًا 
ألن  هو  ببساطة  والسبب  معهم، 
من  أهنم  أعلنوا  قد  الناس  هؤالء 
إن  لألسف  املسيح.  السيد  أتباع 
هؤالء  ترك  العفوي  الترصف  هذا 
والتدمري.  للخداع  عرضة  املؤمنني 
مثل  أرسلمك  أنا  “ها  يسوع،  قال 
اخلراف بني الذائب. فكونوا متنهبني 
)مىت  اكحليات ومساملني اكمحلام” 
١6:١0NLT(. إن الرب يريدنا أن 
جند التوازن املثايل بني أن تكون عقولنا شاككة وبني أن نكون سذج. إنه يتوقع 
منا أن نستعمل بصرية إهلية يف مجمل تعاملنا مع اآلخرين. باستطاعتنا أن 
نفعل ذلك من خالل جعل أنفسنا مرهفني إلرشادات الروح القدس وعرب اقتناء 

معرفة معلية للكمة اهلل.  

أن  يعمل  املخلص  اكن   .)١6  :٧ )مىت  تعرفوهنم”  مثارمه  “من  يسوع،  قال 
آخرين سيحاولون خداعنا، وهلذا السبب نهبنا أن خنترب اآلخرين عرب حفص 
ترصفاهتم. قال لنا أن ال نعري انتباهنا فقط للكامهتم، بل أن ننظر إىل طريقة 

عش هبدف اليوم

اقرأ غالطية ٢٣،٢٢:٥ يف 
الكتاب املقدس. هل تترصف   
مثل الخشص الذي ترغب أن 
تكون يف عالقة معه؟ إذا مل 
يكن األمر هكذا، ابدأ بالطلب 

من الروح القدس أن يطور هذه 
المثار يف حياتك.
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عيهشم. لقد قال، “احذروا األنبياء الكذبة الذين يأتون إليمك يف صورة خراف 
وديعة، لكهنم من الداخل ذائب مفرتسة. ستعرفوهنم من أمعاهلم. كذلك فإن لك 
جشرة صاحلة تعيط مثرًا صاحلًا، ولك جشرة رديئة تعيط مثرًا ردياًئ” )مىت 
١6،١٥:٧NLT(. بالرمغ من أن الرب اكن يشري هنا إىل األنبياء الكذبة، فاملبدأ 
هو نفسه لألخشاص اآلخرين الذين سيحاولون خداع شعب اهلل. يتابع يسوع 
يدخل ملكوت المساوات، بل من  قائلًا، “ليس لك من يقول يل يا رب، يا رب! 
يعمل بإرادة أيب الذي يف المساوات” )مىت ٢١:٧NLT(. لو اكنت الشابة اليت 
راسلتين قد أعارت انتباهًا أكرب لترصفات ذاك الشاب وأقل للكامته، رمبا اكن 
بإماكهنا أن تتجنب اخلداع. لكهنا، إما بسبب اجلهل أو عن قصد، قد جتاهلت 

إشارات التنبيه.   

 عندما نواجه إماكنية بناء عالقة جديدة مع أحد، ال جيب علينا أن نسأل أنفسنا 
فقط، »هل هو مسيحي؟« لكن السؤال احلقييق جيب أن يكون، »هل هذه العالقة 
سرتيض  وجمتد اهلل، وهل هذه يه مشيئته يل؟« يقول الكتاب املقدس، »إحفظ 
قلبك قبل أي يشء آخر، ألن منه مصدر احلياة« )أمثال ٢٣:٤TLB(. إن نوع 
العالقات اليت نبين ونصون ستؤثر عىل مجيع نوايح حياتنا، اجيابيًا أو سلبيًا. 

اخليار لنا وجيب أن خنتار حبمكة. 

صالة
يا رب، عملين كيف أكرس نفيس للصالة ودراسة لكمتك يك أمتكن من تطوير 
مشيئتك  خارج  يه  اليت  العالقات  لتجنب  أحتاجها  اليت  الروحية  البصرية 
يل.عندما أميل للتقرب من أحد ما، ذكرين أن أتفحص »مثاره« وأن أحبث عن 
الصفات اليت تقول لكمتك أن عىل املؤمنني إظهارها: »احملبة والفرح والسالم، 
)غالطية  النفس«  وضبط  والوداعة  واألمانة  والصالح،  واللطف  البال  وطول 
لك شكري ألنه فميا أسىع إىل إرضائك وجمتيدك من  أقدم  ٢٣،٢٢:٥(. إين 

خالل عالقايت، ستباركين برفاق صاحلني وممثرين وحمبني! 
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 حقيقة اخلطيئة

هل تساءلت قط ملاذا يوجد اليوم الكثري من املسيحيني الذين حييون حياة عادية  
السبب عىل األرحج هو ألنه مل تظهر هلم حقيقة اآليات  بدلًا من االنتصار؟  
املذكورة أعاله. إذا كنت قد تلقيت اخلالص من خالل السيد املسيح، فقد بررت 
فهو  باملسيح،  أحد  إذا اكن  “فإنه  املقدس،  الكتاب  يقول  نظر اهلل، ومكا  يف 
خليقة جديدة؛ إن األشياء القدمية قد زالت، وها لك يشء قد صار جديدًا!” )٢ 
كورينثوس ١٧:٥(. لقد غريت من الداخل عند حلظة اخلالص. لقد صلبت مع 
السيد املسيح، لقد مت ألجل العامل وقد »حررت بدم السيد املسيح النفيس من 
طرق العيش الباطلة« )١ بطرس ١٨:١(. نقرأ يف كولويس ٣:٣AMP، “فإنمك 
مستورة مع  ]اجلديدة، احلقيقية[  قد ممت، وحياتمك  ]فميا يتعلق هبذا العامل[ 
ليس ذلك حفسب، لكن اآليات املذكورة أعاله تؤكد أنه يف  املسيح يف اهلل.” 
وقت تغريك، قد أىت السيد املسيح بنفسه ليسكن يف داخلك من خالل الروح 
أن  قبل  كنت هيلع  تتغري معا  مل  أنك  تعتقد  أن  يريدك  الشيطان  لكن  القدس. 
ختلص. إن استطاع أن يقنعك بأنك مل تتغري من الداخل، ستعيش منط حياة ال 

خيتلف كثريًا عن ذاك العائد إىل الخشص الغري مسيحي. 

لكن عندما تكتشف هويتك احلقيقية يف املسيح وتسري يف ضوء احلقيقة، لن تظل 
أنت يف  ذلك،  عندما حيصل  منترصًا.  بل  اآلن،  بعد  خشصًا مسيحيًا مهنزمًا 

مع املسيح صلبت، وفميا بعد ال أحيا أنا بل 
املسيح حييا يف. أما احلياة اليت أحياها اآلن يف 
اجلسد، فإمنا أحياها باإلميان يف ابن اهلل، الذي 

أحبين وبذل نفسه عين.
غالطية ٢:٢0 
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طريقك إىل القداسة، اليت يه معلية 
وتغري من اخلارج. كيف  منو رويح 
نعيش حياة مقدسة يف عامل منحط؟ 
مكا  بابن اهلل،”  اإلميان  “من خالل 
تقول اآليات املذكورة أعاله. إذا كنت 
ليصبح  ترصفك   يتغري  بأن  ترغب 
إذًا  املسيح،  السيد  كترصف  أكرث 
اجلديدة  هبويتك  تعرتف  أن  عليك 
حماوالت  مقاومة  وعليك  باملسيح، 
أحيانًا  طبعًا،  لتضليلك.  الشيطان 
أدركت  لكن لكام  اخلطايا،  سرتتكب 
لكام   املسيح،  يف  أنت  من  أكرث 
نضجت أكرث روحيًا، وأصبحت أقل عرضة للتجارب. تقول رسالة  يوحنا األوىل 
١٨:٥، “حنن واثقون بأن لك من ولد من اهلل ال ميارس اخلطيئة، ألن ابن اهلل 
حيميه فال ميسه إبليس الرشير.” يف حلظة اخلالص حصنك اهلل بلك ما حتتاج 
لتعيش حياة صاحلة يف عامل رشير. لك ما عليك القيام به اآلن هو أن تؤمن بذلك. 
قال يسوع أنه عندما نعرف احلق، احلق سيحررنا. )يوحنا ٣٢:٨(. صاليت يه 

أن تبدأ اليوم السري يف احلرية اليت أعىط املسيح حياته ليعطيك إياها.

صالة
بالنسبة للخطيئة  »أحسب نفيس ميتًا  يا رب، تقول لكمتك أنه  جيب عيل أن 
وحيًا هلل يف املسيح يسوع« )رومية ١١:6(. ساعدين، يا رب، يك أفعل ذلك. 
إجعلين أعرف من أنا حقيقة يف املسيح. أرين كيف أسري يف نور حقيقتك يك ال 
يستطيع العدو أن هيزمين. يا يسوع، أريد أن يعكس ترصيف ترصفك. إين أقدم 

لك شكري ألنك حررتين يك أصبح حرًا حقًا! )يوحنا ٣٢:٨(.  

عش هبدف اليوم

احبث يف الكتاب املقدس عن 
عبارة »يف املسيح.« دون 
أكرب عدد ممكن من هذه 

العبارات. متثل لك واحدة من 
هذه العبارات جزءًا من هويتك 

يف املسيح. تأمل مبعىن لك        
عبارة وستبدأ برؤية نفسك مكا 

يراك اهلل.
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انتظر احلصاد

عندما أصبحت عائليت عىل معرفة باملوسيىق املسيحية لسنوات خلت، اكن من 
الطبييع أن نرغب مبشاركة محاسنا مع األصدقاء واألقارب. أبناي، جوزيف 
بنات  جعل  عىل  بديا مصمامن  حيهنا-  املراهقة  اكنا يف معر  الذين  وجون- 
مناسبة  أتت  لكام  اجلديدة.  موسيقامها  إىل  “منجذبات”  املراهقات  خالهتام 
لتبادل اهلدايا، اكن ولداي خيتاران ويشرتيان حبامس موسيىق لبنات خالهتام 
أن  إىل  لعدة سنوات،  هذا املىحن  األمر عىل  ذلك. اسمتر  يعجهبن  أن  آملني 
اضطرت أخيت أن تعملين بلباقة بأن رشاء موسيىق مسيحية لبناهتا هو هدر. 
بني  األمر  هذا  أن نضع  وقررنا  املوضوع  تلكمنا عن  لكننا  ولدي،  قلبا  أنفطر 
يدي اهلل. تعاطفت مع ولدي ألين أنا، أيضًا، اكنت لدي رغبة برؤية شقيقيت 
تبدي اهمتامًا يف املوسيىق اليت تسبح الرب. فشلت حماواليت بتعريفها إىل 
موسيقاي، فتوقفت أخربًا عن احملاولة وبدأت أصيل هلل يك يغري قلهبا. بعد 
سنة أو اثنني، بدأت إحدى السيدات اللوايت تعملن مع شقيقيت تتشارك حهبا 
هلذه  هبا  خاصًا  حبًا  تكتسب  بدأت  اليت  شقيقيت  مع  املسيحية  لملوسيىق 
املوسيىق. حاليًا، تبهتج شقيقيت بتعرييف إىل موسيىق جيدة تسبح اهلل، ولدينا 

وأما انمت يا إخويت، فاصربوا منتظرين           
عودة الرب. خذوا العربة من الفالح فهو ينتظر 
أن تعطيه األرض غاللًا مثينة، صابرًا عىل  
الزرع حىت يرشب من مطر اخلريف ومطر  
الربيع. فاصربوا أنمت إذًا وشددوا قلوبمك ألن 

عودة الرب قد صارت قريبة.
يعقوب ٨،٧:٥   
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عالقتنا  قوى  مما  بيننا  جديد  رابط 
اليت اكنت أصلًا متينة. 

التجربة مبثابة تذكري يل  اكنت هذه 
يف  إميان  بذور  نزرع  عندما  بأنه 
عادة  علينا  جيب  اآلخرين،  قلوب 
مثيل،  كنت  إذا  انتظار.  فرتة  محتل 
عىل  تؤثر  أن  فقط  تريد  ال  فأنت 
تريد  بل  هلل،  ألجل  اآلخرين  حياة 
لكن  حالًا.  أمعالك  مثرة  ترى  أن 
الرب استعمل اآليات املذكورة أعاله 
يصربوا  أن  حمصوهلم  يزرعون  الذين  الفالحون  حيتاج  مثملا  أنه،  ليذكرين 
وينتظروا حصادمه المثني، جيب علينا أن ننتظر بصرب لرنى نتاجئ جهودنا يف 
سبيل ملكوت اهلل. يف حني أن هذه اآليات تتعلق يف احلقيقة مبيجء املسيح 
الثاين، فإين أرى أيضًا مبدأ عاملًا هنا يساعدين ألفهم كيف أنه جيب غالبًا أن 
ننتظر اهلل يك يظهر وجوده وقوته يف حياة وظروف الناس. من خالل صلواتنا 
ولكامتنا وأمعالنا، بإماكننا أن نزرع بذورًا يف حياة اآلخرين ستنتج حمصولًا 
آمالنا وتلهفنا، فبإماكننا يف  إذا أكرثنا من خيبة  لصاحلهم وملجد اهلل. لكن 
لتتجذر ومحتل  بفرصة  أن حتظى  قبل  زرعنا  اليت  البذور  أن حنفر  احلقيقة 
مثارًا. اكنت هناك مرات عديدة عندما ضقت صربًا بالتطور الرويح لألخشاص 
املتواجدين حويل- خاصة أحبايئ املقربني مين- وبسبب الغضب وخيبة األمل 
قد استأصلت بذور اإلميان اليت كنت قد زرعت معيقًا يف قلوهبم. يف العديد 
التغري الذي كنت  إلبطال   - أو حىت سنوات   - من احلاالت لزم األمر هشورًا 
قد تسببت به يف وقت قصري فقط. اضطررت أن أتعمل بالطريقة الصعبة أن 
أشعر  أبدأ  عندما  اآلن،  أما  وتفهاًم.  وصربًا  وقتًا  يتطلب  للرب  حصاد  زرع 

عش هبدف اليوم

هل تعتقد أنك قد قطفت حصادًا 
من لك البذور اليت قد زرعت؟ 
إذا مل يكن األمر كذلك، ابدأ 
بالصالة ألجل البذور اليت 
قد زرعت. آمن بأن حصادك 

سيأيت، سواء خالل عدة 
أسابيع أو عدة سنني، حصادك 

سيأيت.
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بلهفة وقلة صرب حيال المنو الرويح لألخشاص املتواجدين حويل، أفكر غالبًا 
خبربيت مع شقيقيت. يذكرين ذلك بأنه حىت عندما يبدو أن جهودي تبوء بالفشل 
بشدة، ميكن هلل أن يكون حقًا يعمل وراء الكواليس جلعلها ممثرة يف ماكن ما 
باملستقبل القادم. إين أؤمن أنه  طاملا أنين أصيل بإميان وأزرع البذور حبسب 
إرشادات اهلل، فاهلل سيسمتر بالعمل يف حياة ذلك الخشص بطريقة ما. لقد 
رأيت اهلل يتكبد عناء كبريًا ليضغط عىل الناس وحييطهم بأناس مؤمنني فقط 
بارتياح كبري  ألنين قد بدأت أصيل هلم وأسأل اهلل أن يغريمه. أآلن أشعر 
ملعرفيت أنه حىت لو مل يكن بإماكين خشصيًا التأثري عىل أحد، فاهلل يعمل من 
يستطيع ذلك، وسريسل الخشص املناسب يف طريقه بيمنا أصيل أنا له بإميان. 
أين أتشارك معك لك هذا اليوم ألجشعك عىل أن ال تتخىل عن جهودك للتأثري 
صلواتك  مجمل  أن  يقنعك  أن  الشيطان  سيحاول  اهلل.  ألجل  اآلخرين  عىل 
وزرعك للبذور يه مضيعة للوقت والطاقة، لكن إياك أن تصدق ذلك. عوضًا عن 
ذلك، ضع أملك باهلل، الذي حيثك اليوم - “كن صبورًا وشدد قلبك ألن عودة 

الرب قد صارت قريبة”!

 صالة

يا رب، عندما أميل إىل أن أكون قليل الصرب حيال رؤية مثار معيل لك، أرجوك 
أن تذكرين بأن قلة صربي قد تتسبب بأذى يفوق العمل الصاحل. أرين كيف 
بالصالة والترصف الصاحل  الناس وكيف أغذهيا  بذور إميان يف حياة  أزرع 
والتفهم. إين أقدم لك شكري للحصاد النفيس الذي سيبارك الكثريين وميجدك!
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احلظوة لدى الله والناًس

معظم سين حيايت، مسعت مرارًا وتكرارًا اآليات اإلجنيلية اليت تتلكم عن كيف 
أن األخشاص املخلصني للرب سيعانون من اضطهاد وانتقادات اآلخرين. اكن 
لدي انطباعًا أنه جيب عيل دامئًا أن أختار بني احلصول عىل رىض اهلل  أو 
العديد من  أنه يف  أدركت  املقدس،  بالكتاب  بدأت أمتعن  الناس. عندما  رىض 
األوقات باستطاعيت المتتع باالثنني معًا. إن اآلية املذكورة أعاله تعدنا بالرىض 
آية  يف عيون اهلل والناس عندما نسري يف طرق اهلل.  يكتب الرسول بولس 
شبهية يف رومية ١٨:١٤، حيث يصف ترصف امللكوت احلقييق فيقول، “مفن 
خدم املسيح هكذا، اكن مقبولًا عند اهلل وممدوحًا عند الناس.” احلقيقة يه أنه 
إذا ركزنا فقط عىل إرضاء اهلل، سيعطينا هو حظوة لدى الناس عندما نكون يف 
أقىص حاجة إلهيا. باستطاعتنا أيضًا أن نسأل اهلل أن يعطينا رىض الناس. 
عندما نفعل ذلك، فنحن ال نترصف بأنانية أو كربياء، بل حبسب الكتاب املقدس. 
اكن محنيا خادمًا أمينًا للرب. طلب الرب منه أن يعيد بناء أسوار مدينة أورشلمي 
خالل حمك امللك أرحتششتا. كساق للخمر لدى امللك، سأل الرب إعطاءه حظوة 
لدى احلامك يك يمتكن من إجناز املهمة اليت أعطاه إياها اهلل.”هب عبدك اليوم 

ال تدع الرمحة واألمانة يتخليان عنك أبدًا، 
بل تقلدمها يف عنقك واكتهبام عىل صفحة 

قلبك، فتحظى بالرىض وحسن السرية يف              
عيون اهلل والناس

أمثال ٤:٣
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النجاح، وامنحه رمحة أمام امللك.” )محنيا ١١:١(. نتعمل هنا مبدأ إجنيليا مهاًم 
إجناز  عىل  ذلك  سيساعدنا  عندما  اآلخرين  لدى  حظوة  سمينحنا  اهلل  -بأن 
موقفًا  نتخذ  عندما  احلظوة  لنيل  نصيل  أن  أيضًا  بإماكننا  مشيئته وخمططه. 
ال  أن  نفسه  النيب يف  “عزم  دانيال  كتاب  من  األول  الفصل  الرب. يف  ألجل 
يتنجس بأطايب مأكوالت امللك وال خبمر رشابه،” واكن حيتاج إىل تعاون رئيس 
اخلصيان لتحقيق الزتامه. يقول دانيال ١:٩، “فأعىط اهلل دانيال حظوة ورمحة 
عندما  اخلصيان.”   رئيس  لدى 
يؤدي نيل احلظوة إىل جمتيد اهلل، 
نصيل  أن  يف  نرتدد  ال  أن  جيب 

ألجل ذلك. 

امللزتمني  املؤمنني  أن  يه  احلقيقة 
أحيانًا  سيختربون  بالرب  حقًا 
يسوع  قال  واضطهادات.  انتقادات 
ذلك.  عىل  االعمتاد  بإماكننا  أنه 
أرادنا أن نعرف ماذا ينتظرنا عندما 
كنا  إذا  نتبعه.  بأن  القرار  اختذنا 
نشلك فرقًا لدى اهلل، ال نستطيع أن 
نتوقع من الشيطان أن يستليق وان 
ال يقوم بأي يشء إلعاقتنا. لكن الكتاب املقدس يعملنا أنه باستطاعتنا أن نصيل 
لنيل حظوة لدى اهلل الذي ميكن أن يكون سالحًا فعالًا ضد جهامت العدو. يقول 
املزمور ١٧:٨٩، “وبرضاك يعلو شأننا.” ويقول املزمور١٢:٥، “ألنك أنت يا رب 
تبارك البار وتطوقه برتس رضاك.” حنن أبناء اهلل، املختارين، املنتخبني. وإنه 
ملزتم حبامية وتأمني حاجات خاصته. عندما نركز عىل إرضاء اهلل، بإماكننا 
“إذا   ،٧:١6 األمثال  سفر  يقول  ملصلحتنا.  الناس  قلوب  ليغري  هيلع  االعمتاد 

عش هبدف اليوم

ابدأ لك صباح خالل هذا 
األسبوع بإعالن نيل حظوة 
يف حياتك. عندما تستيقظ 
قل بصوت عال«إين أمتتع 
حبظوة اهلل يف حيايت. إين 

أمتتع حبظوة لدى لك من اهلل 
واإلنسان. حيمثا أذهب ولك ما 

أملس مبارك!«
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ريض الرب عن ترصفات اإلنسان، جعل أعداءه أيضًا يساملونه.” إذا اكن اهلل 
مستعدًا وقادرًا أن يغري قلوب أعداءنا، من املؤكد أنه بإماكننا أن نتوقع منه أن 
اآلخرين  واألخشاص  وجرياننا  وأرباب معلنا  معملينا  أعني  يعطينا حظوة يف 
الذين نتواصل معهم. لكن ال جيب علينا االفرتاض أن هذه احلظوة تمت بشلك 
آيل. غالبًا ما جيب علينا أن نطلهبا من اهلل، منتظرين منه أن يتدخل لصاحلنا. 
عرب السنني، عندما اكن ولداي يعامالن بشلك غري منصف يف املدرسة من قبل 
معملهيم أو زمالهئم الطالب، كنت أسأل اهلل أن يعطهيام حظوة ولطاملا اكن 
خملصًا. مكا طلبت أيضًا من اهلل أن يعيط عائليت حظوة يف أعني أرباب معلنا 
مؤهلني حىت  نكن  مل  بوظائف  عائليت حتظى  رأيت  ولقد  العمل.  وزمالئنا يف 
للقيام هبا، غالبًا مبعاشات تفوق كثريًا ما كنا ننتظر. عندما تصيل لتنال حظوة، 
سيباركك الناس ولن يعرفوا السبب حىت. لكن، ال تصدق فقط ما أقول، ابدأ 
اليوم بالصالة لنيل احلظوة، واكتشف بنفسك بأن “الرب يعيط نعمة وجمدًا” 

لشعبه! )املزمور ١١:٨٤(. 

صالة
يا رب، ساعدين يك أركز دامئا عىل إرضاءك، وعملين كيف أصيل لنيل حظوة 
لدى اآلخرين، خاصة عندما أكون بأمس احلاجة إلهيا. أرين كيف أن بإماكن 
الصالة لنيل احلظوة أن تفتح أبوابًا تبدو مغلقة. إين أقدم لك شكري ألن مباركيت 

بنيل احلظوة سمتجدك!
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عملنا »الغير مكافأ«

هل حظيت بأيام حيث تساءلت ملاذا أنت ملزتم إىل هذه الدرجة بعيش احلياة 
املسيحية، وأنت تفعل معل الرب؟ أنا حظيت بأيام كهذه. أحيانًا تنظر من حولك 
وليس باستطاعتك أن ترى سوى أناس يعيشون ألنفهسم، عوضًا عن العيش 
للرب. يف كثري من األحيان يبدو األمر كأن األخشاص الغري مؤمنني مباركون 
أكرث منا. لكين أعتقد أن أكرث ما حيبط العزمية هو رؤية هذا العدد من املسيحيني 
يعيشون حياة عادية. إين أحتدث عن املؤمنني الذين يذهبون إىل الكنيسة أيام 
اآلحاد، وقد يكونون أيضًا فعالني يف الكنيسة، لكهنم يعيشون حياة خالية من 
شغف حقييق هلل. غالبًا ما ينظر إليك هؤالء كأنك خشص متعصب ألنك غري 
راض بأن تكون عالقتك باهلل سطحية. أحيانًا، يكون ذلك اكفيًا ليجعلك ترغب 

بالرصاخ - أو الباكء.

إين أحب اآليات املذكورة أعاله واليت تعود للرسول بولس. إهنا تذكرين أنه 
عندما نذهب إىل المساء، فإن مجيع األشياء اليت مقنا هبا هنا بسبب حبنا 
للرب ستاكفأ أخريًا. من ناحية أخرى، فإن هؤالء املؤمنني الذين خدموا أنفهسم 

فال بد أن يظهر معل لك واحد فميا بعد، ألن يوم 
جميء املسيح سيظهره. فسيظهر ذلك اليوم بالنار، 
وستبني النار قمية معل لك واحد. فإذا مصد ما 
بناه اإلنسان، ياكفأ. وإذا احرتق معله، خيرس. 

وأما هو نفسه فسيخلص، لكنه سيكون مكن هرب 
من نار.

 ١٥،١٣:٣NLT ١ كورينثوس
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خاطئة  ألسباب  اهلل  خدموا  أو 
تلحق  لن  ماكفآهتم  أن  سيكتشفون 
مه  سيخلصون  المساء.  إىل  هبم 
أي  لدهيم  يكون  لن  لكن  أنفهسم، 
أن  بعد  حياهتم  عن  يبينونه  يشء 
يغادروا هذا املاكن. لكن هؤالء الذين 
أعطوا من وقهتم ومن أنفهسم، غالبًا 
بقليل أو من دون أي ماكفأة دنيوية، 
مساوية  ماكفآت  وفرة  سيجدون 
بانتظارمه. أتتذكر لك تلك الصلوات 
اليت صليهتا ومل يكن أحد عىل عمل 
هبا سوى أنت  واهلل ؟ وماذا عن لك تلك األوقات اليت قلت فهيا “لكا” لنفسك 
اليت  األوقات  لك  عن  وماذا  هلم؟  حيلو  ما  يفعلون  اآلخرين  لك  اكن  عندما 
أمضيهتا يف خدمة أآلخرين دون أي مقابل مادي؟  فكر بلك األشياء اليت مقت 
هبا - أو مل تقم هبا -  من أجل حبك هلل واليت أكسبتك قليلًا أو ال اعرتافا أو 
ماكفأة هنا عىل األرض. هذه يه األشياء األكرث حمبة لقلب اهلل. إهنا األشياء 
عيهنا اليت ستجلب لك منه أعظم املاكفآت عندما تصل إىل بيتك المساوي. وإين 
الرب  “تكون راخسًا غري مزتحزح، كثري االجهتاد يف معل  أجشعك اآلن أن 

دامئًا، عاملًا أن جهدك يف الرب ليس عبثًا”! )١ كورنثوس ٥٨:١٥(.

صالة
يا رب، عندما أميل إىل التفكري بأنك ال ترى أو تقدر جهودي إلرضائك، ذكرين 
وعىل  عليك  مركزًا  أبقيين  أمهية،  واألكرث  عبثًا.  ليس  ألجلك  أفعل  ما  بأن لك 
أقوم  بأن  أبدًا  أرىض  جتعلين  ال  أاكفأ.  سوف  إذا  ما   عىل  وليس  مشيئتك 
بالزتام سطيح جتاهك. أين أشكرك ألن تفاين وإخاليص لك، سيمسحان لك 

أن تستعملين بطرق عظمية ألجل جمدك!

عش هبدف اليوم

احبث اليوم عن فرصة لتبارك 
خشصًا ما دون الكشف عن 
امسك. احبث عن ٢-٣ فرص 

لتخدم اهلل برسية حيث 
لن حتصل عىل أي تقدير.       

ركز عىل ماكفأة خدمة اهلل  
بدلًا من اإلنسان.
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التعامل مع الشك

يف الفقرة املذكورة أعاله، يترضع رجل ابنه ممسوس من روح رشير ليسوع 
اكنوا  التالميذ  أن  السابقة  اآليات  يف  نكتشف  عذابه.  من  الصيب  ليخلص 
قد حاولوا للتو إخراج الشيطان وفشلوا. مفن ميكنه أن يلوم هذا الوالد ألن 
الشك راوده؟ عندما ترضع للسيد املسيح ليساعده، يبني السيد املسيح أن 
إميان الرجل يلعب دورًا فميا إذا اكن ابنه سينال جعيبة أو ال. عندها يترضع 
هذا الوالد إىل املخلص يك يساعده ليؤمن. كيف يستجيب يسوع؟ ال يقول، 
“حسنًا، لقد خرست للتو فرصتك لنيل جعيبة، واآلن جيب عىل ابنك أن يتعمل 
أن يعيش مع هذا الشيطان!« لكا، يستجيب يسوع بطرد الروح الفاسدة من 

الولد إىل األبد.

يعتقد بعض املسيحيني أنه يف بعض األمور جيب أن يكون إمياننا اكملًا قبل أن 
نمتكن من احلصول عىل أي يشء من اهلل. كنت، أنا نفيس، أؤمن بذلك. يعتقد 

مَفا أن رأى الروح ]الرشير[ يسوع، حىَت رصع 
الصيِب، َفوَقع عىَل األرِض يمترغ مزِبدًا. وسأل 

يسوع أباه: “منذ مىت يصيبه هذا؟” َفأجاب: “منذ 
طفولته. وكثريًا ما ألقاه يف النار ويف املاء لهيلكه. 

ولكن إن كنت تقدر عىل يشء، فأشفق علينا وأعنا.” 
فقال له يسوع: “بل إن كنت أنت تقدر أن تؤمن، 
فلك يشء مستطاع لدى املؤمنني.” فرصخ أبو 

الصيب يف احلال: “أنا أؤمن، فأعن عدم إمياين!”
مرقس ٩:٢٤،٢0



93{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

أن نسأل  علينا  أنه ال جيب  البعض 
اهلل أن يزيد إمياننا ألن ذلك قد يثري 
يفعل  لن  أنه  املرحج  ومن  استياءه، 
أآلن  أما  األحوال.  من  أي  يف  ذلك 
فأين أؤمن أنه يف أوقات الشك، فإن 
رصخة ذلك األب يه إحدى أفضل 
الصلوات اليت بإماكين أن أصلهيا. 
أفسسس  أهل  إىل  الرسالة  تقول 
٩،٨:٢ إن إمياننا هو هبة من اهلل. 
وتقول الرسالة إىل العربانيني ٢:١٢ 
إن يسوع هو »رائد إمياننا وممكله.« 
يوحض الكتاب املقدس أن إمياننا هو 
عطية من اهلل، ممكلة من قبل اهلل، إذًا ملاذا نوخب أنفسنا عندما ال نستطيع 
مجتيع األميان الذي نعتقد أنه جيب أن يكون لدينا؟ أعتقد أن الكتاب املقدس 
يبني لنا أن الشك وعدم اإلميان مها خطيئتان ضد اهلل، وهلذا السبب جيب 
علينا مقاومهتام اكخلطايا األخرى. لكن إذا اكن ممسوح لنا، ومنتظر منا أيضًا، 
للتغلب عىل اخلطايا األخرى، فملاذا ال نستطيع  أن نطلب املساعدة من اهلل 
أن نفعل اليشء نفسه عندما نكون ناكحف ضد الشك؟ باإلضافة إىل الصالة، 
إمياننا.  لبناء  اهلل  خطة  مع  لنتعاون  هبا  القيام  نستطيع  أخرى  أشياء  هناك 
يقول الكتاب املقدس بأن لكمة اهلل تبين إمياننا )رومية ١٧:١0؛ إمعال الرسل 
٣٢:٢0.( لذا ميكننا تكريس أنفسنا لدراسة وحفظ الكتاب املقدس والتأمل به. 
وبإماكننا متضية الوقت باالسمتاع إىل تبشري وتعلمي جيد. لكن دعونا ال ننىس 
أنه يف أوقات الشك بإماكننا أن نصيل مكا فعل تالميذ املخلص - »يا رب، 

زدنا إميانًا!« )لوقا ٥:١٧(.

عش هبدف اليوم

إىل ماذا كنت تسمتع مؤخرًا؟ 
هل كنت تسمتع إىل أحاديث 
عدم إميان أو إىل احملطات 
التلفزيونية العاملية أو إىل 

املوسيىق السلبية؟  كن متأكدًا 
من أنك تسمتع إىل لكمة اهلل 
قدر املستطاع. إمأل أوقات 
فراغك باللكمة عوضًا عن 

خيارات هذا العامل. افعل هذا 
وسوف يزيد إميانك. 
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صالة
يا رب، أرغب كثريًا أن احظى بإميان اكمل، لكن أحيانًا جيب أن أعرتف أنين 
أناضل ضد الشك. خالل تلك األوقات أسألك أن تساعدين يك أتغلب عىل عدم 
إمياين. زد إمياين يوميًا، وعملين أن أفعل ما يتوجب عيل يك أتعاون معك جلعل 
إمياين اكملًا. إين أقدم لك شكري إلعطايئ اإلميان الذي أحتاجه ألحصل عىل 

لك ما لديك ألجيل!
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انتظار أفضل ما لدى اللًه

ال أحد حيب االنتظار، خصوصًا يف يومنا احلارض. إن جممتعنا معتاد  عىل 
أن حيصل عىل ما يريد، يف الوقت الذي يريد. لكن هذه ليست من طرق اهلل. 
الكتاب املقدس ميلء بقصص وآيات حول قمية انتظار اهلل. يف ملكوت اهلل،  
الكتاب  أكرثية عمظاء رجال ونساء  إذا تفحصت حياة  التوقيت هو لك يشء. 
يتحقق  أن  قبل  طويلة  انتظار  فرتات  محتل  إىل  اضطروا  أهنم  ترى  املقدس، 
هدفهم املعىط من اهلل. اضطر إبراهمي أن ينتظر لسنوات عديدة قبل أن يولد 
ابنه املوعود. اكن موىس يف المثانني من معره قبل أن دعاه اهلل ليقود شعب 
إرسائيل إىل خارج مرص. محتل يوسف سنوات عديدة من الظمل قبل أن عينه 
الفرعون مسؤولًا عن مرص لكها. عاىن داود سنوات عديدة من االضطهاد عىل 
انتظار  يدي شاول قبل أن يصبح ملاًك. وتطول الالحئة. استعمل اهلل فرتات 

ليحرض هؤالء الناس للرباكت االستثنائية اليت اكن قد أعدها هلم.

أحيانًا، يبدو كأن اهلل قد وضعنا جانبًا. قد يكون ذلك مرباًك وحمبطًا ومسببًا 
إننا جند صعوبة يف حماولة ختيل أن أي نتاجئ إجيابية قد تمجن عن  للكآبة. 
ذلك. إن أحد أصعب األمور هو االضطرار إىل مواجهة لك حسين النية الذين ال 
ينفكون يقولون، “ماذا ستفعل؟” تشعر كأنك قد فعلت لك ما تستطيعه. لكن ذلك 
ال يثنيك عن حماولة إجياد حل ما. بعدها تفكر أنه رمبا هناك طريقة »ملساعدة 

ومع ذلك فإن اهلل ينتظر حىت يبدي حنومك 
عطفه، هلذا يقوم لريمحمك، ألن الرب هو 

إله عدل، فطوىب مجليع الذين ينتظرونه.                                             
أشعياء ١٨:٣0 
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اهلل.« فتحاول أن تفكر بطرق “لتجعل شياًئ ما حيدث.” إمسع! إذا كنت ترغب 
حقًا بأن تساعد اهلل - ثق به. عندما جيعلك تنتظر، هناك سبب وجيه لذلك. يف 
احلقيقة، هناك بعض الرباكت اليت لن حنصل علهيا إال إذا انتظرناها. أجل، إن 
أوقات االنتظار هذه مزجعة لنا. أحيانًا، إهنا مؤملة بلك ما لللكمة من معىن. لكن 
إذا حاولنا معاجلة األمور بطرقنا اخلاصة بدلًا من انتظار اهلل، فسوف خنرس 
أفضل ما لدى اهلل لنا. دعين أجشعك اليوم ببعض اللكامت من رجل قد اضطر 
إىل االنتظار كثريًا يف حياته، ولكنه 
بورك إىل حد يفوق التصديق.  يف 
املزمور ١٤:٢٧، يقول داود، »انتظر 
وانتظر  قلبك.  وليتجشع  تقّو  الرب. 

الرب دامئًا«!

صالة
االنتظار  أن  مك  تعمل  أنت  رب،  يا 
صعب عيل. أرجوك أعطين الصرب 
توقيتك  ألنتظر  إليه  أحتاج  الذي 
الاكمل يف لك يشء. ساعدين يك 
عندما  األفضل.  من  بأقل  أقبل  ال 
أميل ألن »أجعل يشء ما حيدث« حتدث إىل قليب وذكرين مبا قد يكون مثن قلة 
صربي. ساعدين يك ال أنتظر حفسب، بل أن أفعل ذلك بسلوك جيد. إين أقدم 

لك شكري ألجل مجيع النعم اليت حتتفظ هبا يل!

عش هبدف اليوم

هل كنت بصدد العمل حبسب 
جسيتك حماولًا أن »جتعل 
شياًئ ما حيدث« يف حيائك؟ 
لعلها مسألة عالقة أو وظيفة. 

مهام اكنت، متهل وانتظر 
بصرب توقيت اهلل. ابدأ اليوم 
التحرك حبسب رسعة خطوات 
اهلل الاكملة وتلىق لك ما قد 

خططه لك. 
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بث شكاوانا

بصويت إىل الرب أرصخ. بصويت إىل الرب 
أترضع. أبثه شكواي وأحدثه بضييق. 

٢،١:١٤٢NLT املزامري

كنت ألوقات خلت أعتقد أن التعبري عن شكواي للرب هو أمر مهني له. لكن عندما 
بدأت أدرس الكتاب املقدس جبدية، أدركت أن العديد من األخشاص يف الكتاب 
املقدس الذين قد حظوا بأشد التكرمي من قبل اهلل، غالبًا ما بثوا شكوامه له. 
إين أحب معق املشاعر اليت تظهر يف سفر املزامري. نامظو املزامري هؤالء مه 
يعربون عن غضهبم وخسطهم  إهنم  أفهمهم.  أن  أناس حقيقيون ميكنين حقًا 
يف  داود  يكتب  وإخالص.  بصدق  تقريبًا  آخر  شعور  ولك  وفرحهم  وخوفهم 
املزمور ١٨:١٤٥، “الرب قريب من مجيع الذين يدعونه بصدق،” لدينا إله يرغب 
أن  املودة صادقة، جيب  تلك  له عالقة ودية مع لك شعبه. يك تكون  يكون  أن 
يكون باستطاعتنا التلكم مع اهلل برصاحة. إنه يعمل ما نشعر به يف الداخل. ال 
نستطيع إخفاء أي يشء عنه. إذًا ملاذا حناول مطس أحاسيسنا السلبية، كأن 

عدم اعرتافنا هبا سيجعلها ختتيف؟

)أمعال  قليب”  يوافق  الذي  “بالرجل  داود  لقب  أن اهلل  املقدس  الكتاب  يقول 
الرسل ٢٢:١٣(. داوود هو من كتب اآليات الذكورة أعاله يف املزمور ١٤٢. يبني 
الكتاب املقدس أنه غالبًا ما بث شكواه للرب. بالرمغ من ذلك، فقد أحبه اهلل 
وكرمه بطرق مدهشة. عمل اهلل أن قلب داود اكن سلميًا حنوه. مل يكتف داوود 
بالتذمر والشاكوى حول كيفية معاملة اهلل له. ذهب داوود بشاكواه إىل اهلل 
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مبارشة. وحنن أيضَا حنتاج إىل القيام بذلك. إذا مل نذهب إىل الرب بشاكوانا، 
ينهتي  فقد  ذلك،  فعلنا  إذا  آخرين.  أناس  إىل  بالذهاب  املطاف  بنا  سينهتي 
اآلخرين،  قلوب  بإحزان  بالتسبب  أو  ليست حبكمية  بتليق نصاحئ  املطاف  بنا 
خصوصًا عندما يشعرون بعجزمه عن مساعدتنا. حنن حباجة ألن نذهب إىل  
الخشص الوحيد املؤهل حلل مشالكنا وتأمني حاجاتنا املعقدة. أنا لست أقول 
أنه ملن اخلطأ دامئًا أن نتشارك مبشالكنا مع أناس آخرين. إين أقول أنه عىل 
أن  جيب  األحيان  معظم  يف  األقل 
مبارشة.  اهلل  إىل  شاكوانا  نأخذ 
كنا  إذا  خاص  بنوع  ذلك  يصح 
يتفهم  قد  آخرين.  أناس  من  نتذمر 
اهلل جيدًا جميئنا إليه حبزن حيال 
عن  حتدثنا  إذا  لكن  آخرين،  أناس 
ذلك  يعترب  فقد  آلخرين،  األمر  هذا 
يكون  لن  احلالة  هذه  ويف  ثرثرة، 
ازداد  لكام  أيضًا،  مرسورَا.  اهلل 
لآلخرين،  اآلخرين  عن  لكامنا 
غالبًا ما نصبح أكرث غضبًا ونقمة. 
مع  عينه  احلديث  أجرينا  إذا  أما 
ذلك.  بعيد  بارتياح  فسنشعر  اهلل، 
بإماكننا أن نسأل اهلل أن يساحمنا عىل شاكوانا وأن يطهرنا من مجمل الغضب 
والضغينة. وإذا كنا نعامل بطريقة غري عادلة، فبإماكننا أن نسأل اهلل أن حيقق 
صاليت  قلوبمك.”  أمامه  “اسكبوا   ،٨:6٢ املزمور  يف  داود  يقول  لنا.  العدالة 
يه أن تعملوا بنصيحة داوود وتفتحوا الباب ملستوى جديد من الود مع الرب. 
“رصخت إىل الرب يف ضييق  اليوم هبذه اآلية بقمل اكتب املزامري:  تجشعوا 

.)١:١٢0NLT فاستجاب يل”! )املزمور

عش هبدف اليوم

بإماكن التذمر أن هيدم حياتك. 
اسأل خشصًا تثق به أن حيملك 
مسؤولية لكامتك. أسأل الروح 
القدس أيضًا أن يساعدك عىل 

كبح شاكواك بلفت انتباهك إلهيا 
قبل التفوه هبا. أخريًا، تغذ من 
لكمة اهلل وستجد أشياء أقل 

لتشتيك مهنا.  
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صالة
الوحيد  أنك  ذكرين  اآلخرين.  من  بدلًا  إليك،  أبث شاكواي  أن  عملين  رب،  يا 
القادر حقيقة أن تساعدين عندما تدعو احلاجة. أعطين أن أفهم مقدار حبك يل 
ومك ترغب بأن تكون لك يشء بالنسبة يل. أرين كيف ميكنين أن أحظى بعالقة 
حقيقية وودية معك. إين أقدم لك شكري ألنه ال جيب عيل أبدًا أن أشعر بالذنب 

أو باإلدانة بسبب مشاركة شعوري احلقييق معك!
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إن أآلب أعظم من اجلميع

هو  لفت  الرب،  عن  بشدة  وأحبث  بوقت عصيب جدًا  أمر  كنت  عندما  مؤخرًا 
اهلل.  عىل  يكيف  مبا  وليس  الشيطان  عىل  وكثريًا  متامًا  أركز  بأنين  نظري 
كنتيجة لذلك، كنت أشعر أكرث فأكرث باخلوف والكآبة واليأس. قادين اهلل إىل 
اآلية املذكورة أعاله، وأوىح إيل أن أتأمل جبملة، »إن أآلب أعظم من امجليع.« 
يف لك مرة خفت من أن تغمرين األحاسيس السلبية، كنت أذكر نفيس هبذه 

احلقيقة اجلبارة، وكنت أشعر هبدوء يدفع مبخاويف خارجًا.

غالبًا ما أمسع أناسًا يقولون شياًئ مثل »إن الشيطان حييك مكيدة ضدي!« 
أستطيع حقًا أن أتعاطف معهم ألين خشصيًا أعرف هذه األحاسيس جيدًا. 
اخلرب اجليد هو أنه إذا مقنا مبجهود لتذكري أنفسنا ببعض احلقائق اجلبارة 
من لكمة اهلل، بإماكننا أن نكون مكا يريدنا اهلل أن نكون، أخشاصًا يتغلبون 
عىل املصاعب. أولًا، جيب أن نتذكر أن اهلل وحده القوي. أيضًا، اهلل حيد من 
نشاطات إبليس وقواه الشيطانية. وإىل حد معني، حنن أيضًا، نستطيع ذلك. 
تقول رسالة يعقوب ٧:٤، »إذن، كونوا خاضعني هلل. وقاوموا إبليس، فهيرب 
ليأيت إىل حياتنا  الفرصة  إبليس  بارتاكب اخلطيئة، ميكننا أن نعيط  منمك.« 
يك »يرسق ويذحب وهيلك« )يوحنا ١0:١0(. لكن بالعيش برضوخ ملشيئة اهلل 
ومبقاومة اإلغراء عند حدوثه، بإماكننا إغالق الباب يف وجه الشيطان واحلد 

بقسوة من تدخله يف حياتنا.   

إن أآلب الذي أعطاين إياها هو أعظم من امجليع
يوحنا ٢٩:١0  
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نشاطات  إلعاقة  أخرى  طريقة 
دون  »الصالة  يه  ضدنا  إبليس 
املقدس  الكتاب  يقول  مكا  انقطاع« 
)١ تسالونييك١٧:٥KJV(. بالنسبة 
لألخشاص الذين ينمتون إىل الرب، 
اكلتنفس.  الصالة  تكون  أن  جيب 
قوى  مع  مسمترة  معركة  يف  حنن 
مع  املسمتر  وبالتواصل  الرش، 
وباالعمتاد  قائدنا المساوي األعىل، 
عىل قوته وتوجهياته، بإماكننا جتنب 
اليت  والعقبات  األخفاخ  من  العديد 
يضعها العدو يف طريقنا. بإعطاء اهلل املرتبة األوىل يف حياتنا، وبوضع ثقتنا 
به وإطاعته يف لك الظروف، بإماكننا االعمتاد هيلع حملاربة معاركنا نيابة عنا 
)العربانيني  إلهيا.  الراحة والسالم اليت دعانا هو  يك نمتكن من عيش حياة 

٣:٤؛ كولويس ١٥:٣.(

إذا كنت قد وضعت أملك يف املسيح، فقد زودت بأسلحة مساوية لتكون متغلبًا 
عىل املصاعب. إين أحثك يك تلزتم بالبحث يف لكمة اهلل ولتكتشف بنفسك 
الرسول  إليه لتسري منترصًا. يذكرنا  الرب قد زودك بلك ما حتتاج  كيف أن 
يوحنا أنه بسبب كوننا قد خلقنا من اهلل، فإن الذي يعيش يف داخلنا )اهلل( 
بأن  )١ يوحنا ٤:٤(. ويذكرنا بولس  )إبليس(.  العامل  الذي يف  هو أعظم من 
الرب ليس حياديًا عندما يكتب، “إن اكن اهلل معنا، مفن علينا؟” )رومية ٣١:٨(. 
فمبعزل عن اهلل، ال نستطيع أن نفعل شياًئ. )يوحنا ٥:١٥(. لكن بوجود اهلل 

إىل جانبنا، “حنرز ما يفوق االنتصار” )رومية ٣٧:٨(.    

عش هبدف اليوم

دون اليوم مجيع التجارب اليت 
متر هبا عىل ورقة. جبانب لك 
واحدة، دون آية من اإلجنيل 
لتعمتد علهيا يف تلك احلالة 

املعينة. احتفظ بتلك الورقة حيث 
ميكنك أن تراها يوميًا وركز 

عىل ما تعد به لكمة اهلل عوضًا 
عن التجربة.
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خناف  عندما  اهلل.  مع  يقارن  ال  لكنه  رهيب،  خصم  هو  إبليس  أن  حصيح 
ونعطيه  أالعيبه  جناري  الواقع  يف  فإننا  أنشطته،  عىل  ونركز  الشيطان  من 
ونعىن  اهلل  عىل  أعيننا  نبيق  عندما  لكن  ألجله.  جياهد  الذي  االهمتام  نوع 
بلكمته، فإننا نقوي دفاعنا ضد جهوم إبليس. يف املرة املقبلة، عندما متر يف 
جتربة وتشعر أنك “تتعرض هلجوم،” خذ قرارًا واع بأن ال تركز عىل التدمري 
الشيطاين، بل عىل عمظة اهلل. تجشع وتذكر لكامت املخلص- إن أآلب أعظم 

من امجليع!       

صالة
يا رب، ساعدين يك أركز عىل عمظتك وصالحك عندما أمر يف أوقات عصيبة. 
أخافك وأجبلك  أنه طاملا  ونشاطاته، ذكرين  الشيطان  أميل ألخاف من  عندما 
)أشعياء ١٤،١٣:٨(. عملين  آخر.  وحدك، لست حباجة ألخاف من أي يشء 
كيف أجشع نفيس حبقيقة لكمتك ألحظى بإدراك ثاقب حول من أنا يف املسيح 
ومن أنت بالنسبة يل. إين أقدم لك شكري حملاربتك معركيت ممكنًا إياي من 

أن أعيش حياة نرص وراحة!  
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توقع من الله أن يعمل

يف هذه اآليات، يبني يعقوب عنرصًا أساسيًا للصلوات املستجابة. بالرمغ من أنه 
يشري هنا إىل طلب احلمكة اإلهلية، فباإلماكن تطبيق املبدأ األسايس الذي يبينه 
يف هذه الفقرة عىل أغلبية االلمتاسات اليت نقوم هبا للرب. إن اللكمة األساس 
أن  اهلل  من  حقًا  نتوقع  ومل  صلينا،   إذا  أنه  يعقوب  يقول  “توقع.”  هنا يه 
يستجيب لنا، ال جيب علينا أن نفاجأ إذا مل يفعل. يعرف القاموس عن لكمة توقع 
باآليت: “استباق األشياء عقليًا،”٢ وقاموس املفردات يدرج ترقب وإتلك وآمل 
وتطلع  مكرادفات للكمة توقع٣. هذه بعض املصطلحات اليت يستعملها اكتبو 
األناجيل، خصوصًا يف سفر املزامري. قد وجدت أن إدراج قاموس املرادفات 
كنقيض للكمة توقع هو أمر مثري لالهمتام. لطاملا شعرت  لعبارة »اليأس من« 
أن ترياق اخلوف واليأس هو أن نتوقع من اهلل أن يعمل لصاحلنا، وها إين 
تبدأ باكتهبا يسترصخ  املزامري  العديد من  إن  القاموس.  ذلك معززًا يف  أرى 
يسبح  املزامري  اكتب  يكون  املزمور،  هناية  عند  غالبًا  لكن  وقنوط.  بيأس  اهلل 
ويشكر الرب مسبقًا عىل لك ما سوف يفعل من أجله. ماذا حدث يف تلك اآليات 
املرحلية؟ لقد اختار اكتب املزامري أن يتوقع  من اهلل أن يعمل لصاحله. بعمل 
نامج من مشيئته اخلاصة، لقد قرر أن يتخذ موقفه بتوقع جسور. مثال جيد عىل 
ذلك موجود يف املزمور ٤٢. تقول اآليات TLB ٩-١0،“أقول هلل خصريت،‘ملاذا 

وإمنا هيلع أن يطلب ذلك بإميان، دون أي         
تردد أو شك. فإن املرتدد مكوجة البحر تتالعب      
هبا الرياح فتقذفها وتردها! فال يتومه املرتدد       

أنه ينال شياًئ من الرب.
   ٧،6:١NLT يعقوب
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عريين  عظايم  يف  بحسق  العدو؟’  مضايقة  من  حزينًا  أذهب  ملاذا  نسيتين؟ 
تقول،  واألخرية  التالية  أآلية  لكن  إهلك؟’”  ‘أين  يوم،  لك  يل  بقوهلم  مضاييق 
“ملاذا أنت منحنية يا نفيس وملاذا تأنني يف؟ تريج اهلل ألين بعد أمحده خالص 

وجهي وإهلي!” 

قال يسوع، “إن ما تطلبونه وتصلون ألجله، فآمنوا أنمك قد نلمتوه، فيمت لمك” 
يقول  السيد   .)٢٤:١١ )مرقس 
أن  اهلل  من  أردنا  إذا  أنه  هنا  لنا 
أن  علينا  جيب  صلواتنا،  يستجيب 
نتوقع استجابة منه. نعرف أن اهلل 
لقب داود بالرجل الذي يوافق قلبه. 
من  ماكن  لك  يف  داوود  آيات  إن 
يكتب،  إنه  بالتوقع.  مليئة  اإلجنيل 
منتظرًا  إليك  أتوجه  الصباح  »ويف 
املزمور   )املزمور ٣:٥(. ويف  إياك« 
داوود،  حيثنا   ،١٤:٢٧AMP
قلبك.  وليتجشع  تقو  الرب.  “انتظر 
انتظار  إن  دامئًا.”  الرب  وانتظر 
وتوقع أن يعمل اهلل من أجلنا يبني 
للرب أننا حقًا نثق به وبلكمته. يقول 
املزمور ٥:١٣0 TLB، “انتظرك يا رب. نفيس تنتظرك، ويف لكمتك رجايئ.” 
ال ميكنين أن أكفل أنه إذا توقعت جوابًا يف لك مرة تصيل، ستنال دامئًا ما 
طلبت. لكن ميكنين أن أقول لك هذا - إذا صليت بتوقع مفعم باحليوية، فإن نسبة 
حيايت،  هذا يف  اختربت  لقد  دراماتييك.  بشلك  املستجابة سزتداد  صلواتك 
تبين موقف توقيع سيمثر سالمًا وفرحًا يف  أن  مكا يف حياة اآلخرين. مكا 

عش هبدف اليوم

هل تتوقع شياَئ من اهلل اليوم؟ 
اكتب الحئة جبميع األشياء الين 
متارس إميانك من أجلها لتناهلا 
من اهلل. لك عدة أسابيع، اقرأ 
الالحئة جمددًا وابدأ بوضع 
عالمة قرب النقاط اليت قد  
أمتها اهلل. يف هناية املطاف، 
ستصبح هذه الالحئة الحئة 

هشاداتك عن اإلميان! 
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قلوبنا لن حنظى هبام بطريقة أخرى. أذا كنت تنتظر شياًئ من اهلل يف الوقت 
اليت  وللنفس  يرجونه  ملن  صاحل  “الرب  ألن  توقعية،  بطريقة  انتظر  احلارض، 
قبل  )مرايث أرمياء ٢٥:٣ AMP(. فلنتبىن ترصحي اإلميان هذا من  تلمتسه” 
“أما أنا فإياك أرجو دامئًا، وأكرث من تسبيحك”!  اكتب املزامري اليوم ودامئًا: 

   .)TLB املزمور ١٤:٧١(

صالة
الذين  والشك  اخلوف  من  امحين  توقع.  بسلوك  أصيل  كيف  عملين  رب،  يا 
مفعاًم  توقعًا  أعطين  االنتظار،  أوقات  يف  استجابة.  عىل  حصويل  سيعيقان 
لك شكري ألن حصادي  أقدم  إين  وفرحك.  بسالمك  الذي سميدين  باحليوية 

الوافر من الصلوات املستجابة سيبارك الكثريين ويبجلك!
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 التزم باالنتصار

أنا عضو يف جيل “فرتة ازدهار املواليد” لقد لقبنا جبيل”األنا”، ولسبب وجيه. 
لقد ُعملنا أن نكون مكتفني ذاتيًا ومستقلني وأن “هنمت بأنفسنا أولًا”. لقد قيل 
لنا أن نركز عىل تلبية احتياجاتنا اخلاصة ألن ال أحد آخر سيفعل ذلك. هناك 
مشلكة واحدة تتعلق هبذه العقلية. ليست فعالة. هذا واحض يف حقيقة أن عددًا 
أكرب من الناس يتناول اليوم املهدائت واألدوية املضادة للكآبة أكرث من أي وقت 
املزيد من  تنهتي  واملخدرات.  الكحول  املزيد مهنم إىل استعامل  يلجأ  مىض. 
الزجيات بالطالق. تهنار املزيد من العائالت. وينتقل املزيد من الناس من عالقة 
النتاجئ  العامل إلجياد حلول، سننال  نتطلع إىل  ُمدمرة إىل أخرى. طاملا حنن 
نفهسا اليت ينالوهنا مه-اهلزمية واليأس والفراغ. لكن ال جيب عىل املؤمنني أن 
يعيشوا هكذا. قال يسوع أنه قد أىت ليكون لنا ملء احلياة. )يوحنا ١0:١0.( 
لكن أن نعيش حبسب طريقه هو خيار جيب علينا اختاذه، لن يفرضه علينا. إن 
يقدمها  اليت  “احلياة األمسى”  املؤمنني يعيشون  املزيد من  سبب عدم رؤيتنا 
اهلل هو أن العديدين غري مستعدين أن خيضعوا ملشيئته. بسبب الكربياء أو 
المترد فقد اختاروا أن يفعلوا األشياء حبسب طريقهتم اخلاصة، عوضًا عن 
حسب طريقة اهلل. غالبًا ما خيافون من ما سيلكفهم العيش للرب. مل يكشف 
هلم بعد بأن اهلل هيمت لسعادهتم وخريمه حىت أكرث مما هيمتون مه أنفهسم. 
ليسو مقتنعني أن اهلل قد خلقهم هبدف معني يف ذهنه، وأنه فقط بتحقيق هذا 
اهلدف سيجدون السالم والفرح واالكتفاء الذين يريدوهنم وحيتاجوهنم بشدة. 

سمل للرب طريقك وتولك هيلع فيتوىل أمرك
NKJV املزامري ٥:٣٧
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يرغب اهلل بأن حيل مشالكنا ويليب 
تعاوننا.  إىل  حيتاج  لكنه  حاجاتنا، 
هلذا السبب فإن اآلية املذكورة أعاله 
وأن  للرب  طرقنا  نودع  أن  تعملنا 
نثق به ليعمل لصاحلنا. عندما نفعل 
ذلك، فإننا نقول له بنوع خاص، “يا 
رب، إين أسملك لك ما أنا ولك ما 
يف  الاكملة  مشيئتك  أمعل  أملك. 
يقول  ملجدك.”  واستعملين  حيايت 
اهلل يف سفر  أشعياء ٩:٥٥، “فمكا 
ارتفعت المساوات عن األرض، كذلك 
ارتفعت طريق عن طرقمك، وأفاكري 
أبدًا  اهلل  نعرف  لن  أفاكرمك.”  عن 
أنه  لدرجة  فهمنا  مستوى  من  أعىل  إنه  املنطق.  خالل  من  خشصية  بطريقة 
ليس باستطاعتنا أن نعرفه وطرقه إال باإلحياء. هلذا السبب حنن حنتاج إىل 
اإلميان. جيب أن نؤمن بأن اهلل حيبنا ويريد األفضل لنا وإنه أكرث حمكة منا 
بشلك مطلق. يقول سفر أشعياء ١٧:٤٨، “أنا هو الرب إهلك الذي يعملك ما 
حياتنا  نودع  عندما  تسلكه.”  أن  عليك  الذي  الهنج  يف  وهيديك  لك،  نفع  فيه 
هلل يوميًا، فهو لن يوجهنا حفسب، لكنه سيعيد توجهينا، إذا لزم األمر. لكن، 
إذا جعلنا خمططاتنا اخلاصة “حمفورة بالصخر”، فلن نرتك أية مساحة هلل 
لريشدنا أو ليغري وجهتنا. كون الطبيعة اإلنسانية ما يه هيلع، فبإماكن جمرد 
مساع لكمة خضوع أن جتعلنا ننمكش. لكن إذا اكنت عقولنا متجددة حلقيقة 
القوة  إىل  األبواب  يفتح  اخلضوع هلل  بأن  أنفسنا  نذكر  أن  فبإماكننا  اهلل، 
طريفة  األشياء حبسب  نفعل  أن  عىل  فيه  نوافق  وقت  أي  يف  طبيعية.  الغري 
اهلل، خنتار مصدر احمتاالت ال ينفذ. عندما حيصل ذلك، حىت اهلزامئ األكرث 
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اسأل اهلل أن يظهر لك أين 
أثارت ترصفاتك استياءه. أطلب 

املغفرة منه واطلب توجهياته 
يف هذا النطاق. قرر أن تتغري 
اليوم. دّون قرارك يف كتابك 

املقدس ليوجد ما يذكرك مبىت 
قررت أن تفعل األشياء حبسب 

طريقة اهلل. الحقًا، ارجع 
جمددًا وشاهد كيف أن اهلل  

قد غري حياتك. 



108{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

حمتية باإلماكن حتويلها إىل أعظم انتصار. يشء آخر جيب أخذه بعني االعتبار 
هو حقيقة أنه عندما نسمل أنفسنا من لك قلوبنا هلل، يصبح هو مسؤولًا عن 
محايتنا وتأمني حاجاتنا. إذًا أن نكون يف مشيئة اهلل هو دامئًا املاكن األكرث 
أمانًا للتواجد. من ناحية أخرى، أن نكون خارج مشيئة اهلل جيعلنا أكرث عرضة 
يزول  “وسوف   ،AMP األوىل ١٧:٢  يوحنا  رسالة  تقول  الشيطان.  هلجامت 
العامل، وما فيه من هشوات )رغبات الشغف، الهشوة(، أما الذي يعمل بإرادة 
اهلل، فيبىق إىل األبد.” حصيح أنه إذا اخرتت خمططات اهلل وأهدافه حلياتك، 
ستخرس كثريًا من ما يقدمه هذا العامل، لكن تأكد أن املاكفآت اليت سرتحبها 

ستدوم إىل األبد!

 

صالة
لك ما  إين اسمل نفيس وعائليت وأموري املادية ومعيل ورساليت الالهوتية - 
أنا ولك ما أملك - لك اليوم. امعل مشيئتك الاكملة هبا واستعملها ملجدك. إين 
أسملك، يا رب - لك شفاائيت واحتياجايت املالية واملادية واالجمتاعية والعاطفية 
والتبشريية. أمهنا بوفرة حبسب وعدك. )فيلييب ١٩:٤(. إين أقدم لك شكري، يا 

رب، ألنك »أكرث من احلد الاكيف« )“El Shaddai” أي “القدير”(!



109{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

أوان نفيسة

الذين  املؤمنني  نوع  من  نصبح  أن  عىل  اآليات  هذه  بولس يف  الرسول  حيثنا 
باستطاعة اهلل استعامهلم ألهدافه الرفيعة. يقول بولس أن األخشاص األكرث 
لقد  الرب.  تكرم  ال  اليت  األشياء  من  أنفهسم  “ينظفون”  الذين  للرب مه  نفعًا 
الحظت تطور منط يف حيايت يصلح مكثال هلذا املبدأ بشلك واحض. يبدو أنه 
عندما يرفعين الرب إىل مستًو أرفع من اخلدمة، غالبًا ما حيدث هذا بعد أن 
أكون قد “نظفت” نفيس من عادة أو ترصف أو رفقة يه موضوع شك. مثلًا، 
كنت قد قرأت لسنني عديدة كتب روايئ معني وقد اسمتتعت هبا كثريًا. لكن يف 
املرة األخرية اليت اشرتيت واحدًا وبدأت بقراءته، شعرت بأنين مدانة. صليت 
ألجل ذلك لكين مل أحصل عىل أي توجيه واحض من الرب. بعدها، اختذت قرارًا 
بالقول  أرغب  كنت  املهمالت.  الكتاب يف سلة  رميت  بالنسبة إيل.  صعبًا جدًا 
بأنين شعرت براحة بعيد ذلك، لكن احلقيقة يه أنين شعرت بسوء شديد. بعد 
عدة أسابيع فتح يل الرب باب فرص عظمي، وعندما فعل ذلك، أعملين أنه فعل 
ذلك جزئيًا ألنين ختلصت من ذاك الكتاب. لقد عمل مك اكنت تلك التضحية كبرية 

بالنسبة إيل، وقد أكرمين ألجل ذلك.

وإمنا يف بيت كبري، ال تكون األواين لكها من  
الذهب والفضة وحسب، بل يكون بعضها من 
اخلشب والفخار أيضًا. مكا يكون بعضها 

لالستعامل الرفيع، وبعضها لالستعامل الوضيع. 
إذن الذي ينفصل عن هذه األخرية مطهرًا نفسه، 
يكون إناء لالستعامل الرفيع، مقدسًا، نافعًا لرب 

البيت، متأهبًا للك معل صاحل.
٢ تميوثاوس ٢:٢١،٢0
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مهنا؟  أنفسنا  “ننظف”  يك  اهلل  يدعونا  قد  اليت  األشياء  بعض  يه  ما  إذًا 
أشاكل عديدة من التسلية والعالقات يه فقط بعض املجاالت اليت قد يمشلها 
والعاب  واملجالت  والكتب  السيمنائية  واألفالم  التلفزيونية  بالرباجم  فكر  ذلك. 
أم  تكرم اهلل  هل   - نفسك  اسأل  نفسك هلا.  تعرض  اليت  واملوسيىق  الفيديو 
ومع  نفسك  مع  صادقًا  كن  هتينه؟ 
اهلل. مثلًا، أتسمتع إىل أية موسيىق 
هل  علهيا”؟  “معرتض  يكون  قد 
هل  معنوياتك؟  من  حتط  أو  ترفع 
لقد  عنه؟  تبعدك  أو  من اهلل  تقربك 
العملانية  املوسيىق  إىل  اسمتعت 
كثريًا  هبا  اسمتتعت  وقد  لعقود 
جدًا. يف الهناية، اختذت قرارًا بأن 
املسيحية.  لملوسيىق  فقط  أسمتع 
املوسيىق  عن  التخيل  الصعب  من 
العملانية إذا كنت مراهقًا؟ حاول أن 
تفعل ذلك بعد أن تكون قد اسمتعت 
هل  لعقود.  أنا،  فعلت  مثملا  ألهيا، 
اكن  هل  أجل.  صعبًا؟  ذلك  اكن 
يسوع،  قال  أجل!  العناء؟  يستحق 
“ما من أحد يضع يده عىل احملراث ويلتفت إىل الوراء، يصلح مللكوت اهلل” 
)لوقا 6٢:٩(. عندما أشعر برغبة التطلع إىل الوراء باشتياق إىل بعض األشياء 
اليت قد ختليت عهنا، أقاوم هذا اإلحلاح ألين أعرف أن اهلل غري راض عن هكذا 
نوع من الترصف. مكا أن الرب قد قادين أيضًا لقطع بعض عالقات الصداقة 
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لدى لك واحد منا جمال يرغب 
اهلل أن ينظفنا منه. إمض اليوم 
بعض الوقت بالصالة سائلًا 

اهلل أن يظهر لك هذا املجال. أذا 
كنت ترغب بتوثيق عالقتك باهلل، 
ترصف حبسب توجهياته. أزل 
احلواجز املوجودة يف حياتك 
اليت قد تعيق تنظيفك من قبل 
اهلل. هذه يه اخلطوة األوىل 

حنو النضوج الرويح. 
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البعيدة األمد اليت اكنت تعيق مسرييت معه. ويف لك مرة كنت أطيع، اكن اهلل 
جيعل االنفصال أكرث هسولة مما توقعت. ال تكتف بأقل من أفضل ما لدى اهلل 
يف حياتك، لكن كن حارضًا لتفعل مهام تطلب األمر لتصبح “إناًء نفيسًا مفيدًا 
للسيد.” اكتشف بنفسك أن اهلل جاد عندما يقول، “ألين أكرم الذين يكرمونين” 

)١ مصوئيل ٢:٣0(.     

صالة
اليت  والنعمة  الرغبة  أعطين  األرفع حليايت.  هدفك  أخرس  ال جتعلين  رب،  يا 
أحتاج ألنظف نفيس من لك ما سيعيقين من احلصول عىل أفضل ما لديك. 
اجعل روحك تدينين عندما أكون خارج مشيئتك، وساعدين يك أستجيب رسيعًا 

بالطاعة. إين أقدم لك شكري ألجل التكرمي الذي سوف أناله كنتيجة لذلك! 
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ابحث عما يستطيع الله  فعله

 THE MESSAGE لقد أراين الرب هذه اآلية من الكتاب املقدس بنخسة
عندما كنت أسىع إليه بسبب مشلكة جدية كنا زويج وأنا نواجهها مع ابننا 
أين  حصل؟  الذي  اخلطأ  هو  “ما  مثل:  أسئلة  اهلل  عىل  أطرح  كنت  البكر. 
أخفقت؟ ما هو اليشء الذي اكن بإماكين فعله بطريقة خمتلفة؟” وكنت أتسبب 
باجلنون لنفيس. اجلواب الوحيد الذي حصلت هيلع حقيقة من الرب اكن اآلية 
املذكورة أعاله. من البدهيي أنه مل يريدين أن اليق اللوم عىل أي أحد أو يشء. 
أرادين أن أضع أسئليت ونديم جانبًا وأن أركز بدلًا عن ذلك عىل ما يرغب 
ويستطيع أن يفعل هو حيال هذا األمر. واكن لدي انطباع واحض أنه ليس بصدد 

القيام بأي يشء حىت أشيح بوجهي عن مشالكي وأضع نظري هيلع. 

خالل اختبارنا للتجارب، إهنا لفكرة جيدة أن نسأل الرب كيف قد نكون تسببنا 
ومنفتح،  بقلب خملص  هذا  فعلنا  إذا  التجارب.  هبذه  طريقة  بأية  سامهنا  أو 
وأن  نعرتف هبا،   أن  بإماكننا  بعدها،  أخطائنا.  ليبني  االعمتاد هيلع  بإماكننا 
حنصل عىل غفرانه وأن نطلب مساعدته يك ال نكرر اإلساءة. لكن أحيانًا، ال 
يبني لنا أننا قد أسأنا بيشء معني. عندما يكون األمر عىل هذا املىحن، ميكننا 
إما أن نبدأ بنبش لك أنواع اإلساءات املمكنة والرتكزي عىل مجيع أخطاءنا - 
أو بإماكننا الدخول إىل راحة اهلل، مبقني نظرنا هيلع وواضعني ثقتنا برغبته 

قال يسوع، »إنمك تسألون السؤال اخلطأ. إنمك 
تبحثون عن خشص لتلقون اللوم هيلع. ال وجود 
هنا هلكذا سبب ونتيجة. احبثوا عوضًا عن ذلك 

معا يستطيع اهلل فعله.« 
 MESSAGE يوحنا ٣:٩
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كنتيجة  اخلري  إحداث  عىل  وبقدرته 
ما  آخر  إن  لألسف،  احلالة.  هلذه 
يريده إبليس لنا هو أن نرتاح بالرب. 
أنه سيضع يف مسارنا  املرحج  من 
بد  ال  أنه  يقرتحون  أناسًا سيبدأون 
ملا  أننا قد اقرتفنا خطًأ ما وإال  من 
عندها،  املشالك.  هذه  لدينا  اكنت 
وهو  واإلدانة،  بالذنب  نشعر  سنبدأ 
البداية.  منذ  إبليس  أراده  ما  متامًا 
عن  بأخرى  أو  بطريقة  مسؤول  اخلاص  غباءنا  أن  هناك شك  يكون  ال  عندما 
مشالكنا، بإماكننا أن ننتظر من إبليس أن يقول لنا شياًئ مثل: “ال تتوقع حقًا 
من اهلل أن يساعدك للخروج من هذه الورطة. يف هناية املطاف، فقد تسببت 
هبا من خالل غبائك!” حىت إذا حص ذلك، سيكون أكرث غباء عدم طلب أو قبول 
املساعدة من الخشص الوحيد القادر حقًا أن ينقذنا. بالرمغ من أنه حصيح أن 
إهلنا هو قاض حمق، لكنه حصيح أيضًا أنه رحوم إىل أبعد احلدود خصوصًا 
حنو الذين حيبونه ويبجلونه. يقول سفر املزامري١١،١0:١0٣، “مل يعاملنا حسب 
خطايانا ومل جيازنا حسب آثامنا. مثل ارتفاع المساوات فوق األرض، تعامظت 
رمحته عىل متقيه.” وتؤكد لنا اآليات ١٤-١٥ NKJV، “مثملا يعطف األب عىل 
بنيه، يعطف الرب عىل أتقياءه. ألنه يعرف ضعفنا ويذكر أننا جبلنا من تراب.” 
لقد أظهر اهلل عمظته يف حاليت مع ابين وأعتقد أن حتويل تركزيي من املشلكة 
إىل حالل املشالك قد شلك مجمل الفرق. إذا كنت يف وضع صعب اليوم، اعمل 
أن اهلل ال يريدك أن تستنفذ لك وقتك وطاقتك حماولًا اكتشاف السبب. فهذا 
لن يرضيه أو ميجده. عوضًا عن ذلك، ضع أسئلتك وندمك جانبًا وابدأ البحث 

عن ما يستطيع اهلل فعله!

عش هبدف اليوم

ما هو اليشء الذي »تنقب 
عنه« والذي يريدك اهلل                 

أن تنساه؟ أطلب مساعدته 
واترك تلك األسئلة يف املايض. 

ابدأ الدخول إىل راحته        
والق رفشك جانبا اليوم.



114{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

صالة
ما قد  أطلب مساعدتك حيال  للتجارب، ساعدين يك  اختباري  يا رب، خالل 
أكون فعلت للتسبب هبا. عندما أرغب بالقيام “بعملية تنقيب” - حماولًا التأثر 
ذكرين أن هذه   _ أنواع األشياء اليت قد أكون فعلت ألتسبب مبشالكي  بلك 
ليست مشيئتك يل. بدلًا عن ذلك، ساعدين ألدخل إىل راحتك بالرتكزي عليك 
أنا  عليك، سأبارك  نظري  أركز  ألنه فميا  لك شكري  أقدم  وعىل وعودك. إين 

وسمتجد أنت!
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أهمية الفرح

ففرح الرب هو قوتمك
محنيا ٨:١0 

إن مفهوم الفرح يف الكتاب املقدس هو أمر جدي. إنه ليس نوع شعور سطيح 
٢٢:٥(، وبإماكنه مساعدة املؤمن يك  )غالطية  الروح  إنه مثر  وغامض.  دافئ 
يتغلب عىل لك أنواع الشدائد. تبني اآلية املذكورة أعاله أنه بإماكننا أن ننال 
أنه عندما  الكتاب املقدس إىل  إياه اهلل. ويشري  الفرح الذي يعطينا  القوة من 
خنرس فرحنا، قد نصبح فريسة لليأس ولملرض أيضًا. يقول سفر أمثال ٢٢:١٧ 
TLB، “القلب املرسور دواء شاف، والروح املنحسقة تبيل العظام.” هل مرضت 
يومًا بعد حدوث يشء ما خيب أملك أو أشعرك باإلحباط؟ لقد حدث ذلك يل. يف 
املرة املقبلة اليت مترض فهيا، اسأل نفسك إذا كنت تاكحف ضد مشاعر سلبية. 
يقول سفر األمثال ١٥:١٥ TLB، “مجيع أيام البائس شقية، أما طيب القلب 
هل الحظت يومًا كيف أن باستطاعة مزاجك أن يؤثر  فالتوفيق الدامئ حليفه!” 
عىل مجمل نظرتك للحياة؟ عندما تشعر باإلحباط، ميكن أن تبدو األمور كأن ال 
يشء يسري عىل ما يرام ولك من حولك يزجعك. لكن إذا كنت تشعر بالفرح 
بشلك خاص يف يوم ما، فال يزجعك يشء تقريبًا. عندما تكون ممتلاًئ من فرح 
عىل  يصعب  السبب  هلذا  يشء.  ألي  ومستعد  وقادر  قوي  أنك  تشعر  الرب، 
الشيطان التعامل مع املؤمن املمتلئ من فرح الرب. إذا متكن العدو من رسقة 

فرحك، ميكنه أن يسلبك لك يشء تقريبًا مبا فيه حصتك. 

تقول الرسالة إىل أهل رومية ١٧:١٤، إن ملكوت اهلل “بر وسالم وفرح يف الروح 
جيب أن يبني هذا لنا  مك أن الفرح مثني لملؤمن. لقد تلكم يسوع  القدس.”  
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عن الفرح كثريًا. اكنت رغبة املخلص أن يكون تالميذه ممتلئني بالفرح. )يوحنا 
٢٢:١6؛ ١٣:١٧(. يقول يسوع يف يوحنا ٢٤:١6، “حىت اآلن مل تطلبوا بامسي 
شياًئ. اطلبوا تنالوا، فيكون فرحمك اكملًا.” ويكتب بولس يف ١ تسالونييك ٥:6، 
“افرحوا عىل الدوام.” يقول لنا الكتاب املقدس أن اهلل يريدنا أن خندمه بفرح. 
يقول املزمور ٢:١00، “اعبدوا الرب بهبجة.” ويقول سفر التثنية ٤٧:٢٨ أنه ألن 
شعب اهلل رفض أن يعبد الرب بفرح، فقد جعلهم عبيدًا ألعداهئم عوضًا عن 
ذلك. يستحق الرب أن نعبده بفرح، 
وقد أعطانا روحه القدوس مكصدر 
أجشعك  أن  يل  امسح  للفرح. 
لتحفظ عن ظهر قلب املزمور ٤:٨6  
حىت تستطيع يف املرة القادمة اليت 
من  جديدة  جرعة  إىل  فهيا  حتتاج 
داوود،  فعل  مكا  تصيل  أن  الفرح 
أهيا  إليك  فإين  عبدك،  نفس  “فرح 
السيد أرفع نفيس.” قبل أن تدرك ذلك، سمتتلئ من فرح الرب ولن يمتكن يشء 

من إحباطك!         

 صالة
يا رب، أطلب أن متألين بواسطة روحك بفرح أبدي. أعطين قلبًا فرحًا وعقلًا 
باليأس،  بالشعور  برغبة  أشعر  حيمنا  بمكال.  السري  من  أمتكن  يك  مبهتجًا 
ذكرين بأمهية الفرح وكيف أنك تستحق عبدًا مبهتجًا. إين أقدم لك شكري ألن 

فرحك جيعلين قويًا! 

عش هبدف اليوم

إن الفرح قوة عظمية. اسأل 
الرب أن يرسل لك فرحه 

اخلارق طوال الهنار اليوم، 
واشعر بنفسك تزداد قوة يف 

فرحه املغري للحياة. 
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مخطط الله املثالي لنا

ألين عرفت ما رمسته لمك. إهنا خطط سالم            
ال رش ألمنحمك مستقبلًا ورجاء

أرمياء ١١:٢٩ 

لقد أجريت مؤخرًا حوارًا مثريًا لالهمتام مع أحد أفراد عائليت الذي قال أنه 
ليس مقتنع بأن لدى اهلل خمطط اكمل للك مؤمن. رجوته أن يغري رأيه. إن الوعد 
نعيش لك  وأن  أن نصدقه لكنا  املهم  أوالد اهلل، ومن  ملك للك  أعاله  املذكور 
يوم من حياتنا كأنه حقييق. إذا مل نفعل ذلك، حنن يف خطر متضية العمر لكه 
حماولني معرفة إىل أين جيب أن نذهب وماذا جيب أن نفعل ومع من جيب أن 
نكون. لقد قال الرب للنيب أرمياء، “قبملا شلكتك يف أحشاء أمك عرفتك، وقبملا 
ولدت أفرزتك، وأمقتك نبيًا لألمم.” )أرمياء ٥:١(. قد تكون دعوتنا خمتلفة عن 
دعوة أرمياء، لكن حتقيق هدفنا يوازي أمهية حتقيق أرمياء هلدفه. حنن لسنا 
مدعوين لنسخ أو تقليد أي خشص آخر يف هذه احلياة. حنن مدعوون ألن نصبح 
لك ما قد أعده اهلل لنا. عندما نعيط اهلل »جعلة قيادة« حياتنا - معطني إياه 
سيطرة اكملة - يبدأ بكشف النقاب عن خمططاته لنا خطوة خفطوة. عادة، إنه ال 
يبني »الصورة الاكملة« لنا مرة واحدة، ألنه إما أن نصاب باهللع أو نأخذ املوقف 
الرب يعمل  أستطيع تويل زمام األمور من هنا!«  الذي يقول، »حسنًا، يا رب - 

بأننا حنتاج إىل مساعدته الدامئة، لذا فهو يجشع حبمكة اتاكلنا هيلع.  

إذا، ملاذا خياف هذا المك من املؤمنني من االستسالم هلل؟ لعلهم خيافون من 
أن يسأهلم الرب أن يفعلوا شياًئ يزدرونه أو شياًئ ال يتناسب مع أراهئم حيال 
النجاح. احلقيقة يه أننا ال نستطيع أن نكون أبدًا سعيدين أو ناحجني حقًا بعيدًا 
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عن حتقيق هدف اهلل املعىط لنا. افرتض أن الرب قد خلقك لتكون سائق حافلة، 
ومعىن حقيقيني كسائق  حياتك هبدف  وملء  بوفرة  تأمني حاجاتك  باستطاعته 
حافلة، ببساطة ألن هذه يه دعوة اهلل لك يف احلياة. لكن افرتض أنك ال تريد 
أن تكون سائق حافلة - تفضل أن تكون معملًا، لذا تتكبد دفع التاكليف وعناء 
ألنك  احلقييق  واالكتفاء  والفرح  السالم  أبدًا  وال جتد  معملًا  لتصبح  التدريب 
تعيش حياتك وأنت تفعل شياًئ مل خيلقك اهلل أبدًا لتفعله. تفتقد حياتك دامئًا 
إىل يشء ما وليس باستطاعتك أن 
لكام  به  تشعر  الذي  الفراغ  تنكر 
وجب عليك أن تواجه يومًا جديدًا. 
دعوة  بسبب  أنه  يه  األمر  حقيقة 
فقد  حافلة،  سائق  لتكون  لك  اهلل 
واحدًا.  تكون  بأن  لتسمتتع  أهلك 
جانب  بلك  تسمتتع  لن  أنت  طبعًا 
أمعاق  لديك رىض يف  ألنه  األمهية  الفائق  باألمر  ليس  هذا  لكن  دعوتك،  من 
روحك يقول، »أشعر أن هذا مناسب يل.« لألسف، العديد من املؤمنني ال يتبعون 
الدعوة املعطاة هلم من اهلل ببساطة بسبب ما قد يقول أو يعتقد اآلخرون. عندها، 

يتساءلون ملاذا ال خيتربون احلياة الوافرة اليت مات يسوع ليعطهيم إياها.   

»فإننا حنن حتفة اهلل، وقد خلقنا يف  الرسالة إىل أهل أفسس ٢:١0،  تقول 
اهلل،  كّونك  عندما  فهيا.«  لنسلك  سلفًا  أعدها  يسوع ألمعال صاحلة  املسيح 
عطايا  منحك  لقد  اهلل.  من  املعىط  هدفك  لتحقق  إليه  ما ستحتاج  بلك  زودك 
ومهارات ويريد أن يساعدك عىل تطويرها خالل مرسى حياتك. إذا سألته عهنا، 
سرييك إياها. قد يوجهك لتنال دراسة أو تدريبًا خاصًا أو قد ال يفعل ذلك. إن 

عش هبدف اليوم

دون أحالمك. سملها هلل. 
اسأله أن يلكمك عن رؤياه 

وتوجهياته حلياتك.
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مفتاح حتقيق دعوة اهلل لك هو بالبحث عن الرب يوميًا. ال تنتظر لتكون عىل 
مفرتق طرق يف حياتك، مضطرًا الختاذ قرار مهم سيؤثر عىل مستقبلك برمته. 
إذا فعلت ذلك، من املرحج أنك ستؤخر كثريًا تليق املاكفآت الوفرية اليت خيبأها 
اهلل لك. تقول الرسالة إىل  العربانيني 6:١١، “من املستحيل إرضاء اهلل بدون 
إميان. إذ إن من يتقرب من اهلل، ال بد له أن يؤمن بأنه موجود، وبأنه ياكفئ الذين 
يسعون إليه.” إذا عشت حياتك متلكًا يوميًا عىل حمكة وإرشادات ونعمة اهلل، 
بإماكنك االعمتاد هيلع ليقودك إىل مسار أعظم نعمه. احلقيقة يه أنه ال وجود 
لطريقة متكننا من حتسني خطة اهلل الاكملة حلياتنا. لكام أرسعنا يف معرفة 
هذه احلقيقة، لكام أرسعنا يف بدء تعاوننا معه جلعلها متر يف حياتنا - ولكام 

أرسعنا يف بدء حصد ماكفآته املباركة!   

صالة
يا رب، أؤمن أنك كونتين هلدف معني ولديك خمطط اكمل حليايت. أطلب أن حتقق 
إليك بشدة  هدفك يل، وأن تساعدين ألفعل ما يتوجب عيل من خالل السيع 
يوميًا من خالل الصالة ولكمتك. إين أقدم لك شكري ألنه فميا أسىع إليك يوميًا 

    .)NLT سرتشدين إىل أفضل طريق حليايت«! )أمثال ٨:٣٢«
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صداقات بحسب الرب

والبصرية  احلمكة  نستعمل  أن  منا  يتوقع  اهلل  أن  أعاله  املذكورة  اآلية  تبني 
ومائت  األتباع  ألوف  ليسوع  اكن  جديدة.  صداقة  عالقات  بناء  عند  اإلهلية 
وقد  معهم.  أوقاته  معظم  لمييض  رجلًا  عرش  اثين  فقط  اختار  لكنه  الرسل، 
تشلكت “دائرة املقربني منه” من ثالثة رجال فقط - بطرس ويعقوب ويوحنا. إذا 
اكن ابن اهلل حذرًا إىل هذه الدرجة حيال من خيتار كرفقاء مقربني منه، أال 
 ،NKJV جيدر بنا أن نتوىخ أقله نفس مقدار احلذر؟ يقول سفر عاموس ٣:٣
لكا، ال يستطيعان ذلك. هذا  “هل يرتافق اثنان معًا ما مل يكونا عىل موعد؟” 
ببعض  القيام  إىل  سنضطر  مؤمنني،  غري  أناس  مع  نسري  كنا  إذا  أنه  يعين 
بإبعادنا عن اهلل.  تتسبب  التنازالت  وهذه  معهم.  للبقاء عىل عالقة  التنازالت 
يقول سفر األمثال ٢0:١٣، “من يعارش احلمكاء يصبح حكميًا، ورفيق امحلىق 
أبناء اهلل الذين يعتقون  نرى حولنا براهني عن هذه احلقيقة -  يناله األذى.” 
خطأ أن بإماكهنم بناء عالقات مع أناس غري مؤمنني دون تكبد عواقب لذلك. كتب 
الرسول بولس، “ال تنقادوا إىل الضالل: ‘إن املعارشات الرديئة تفسد األخالق 
اجليدة!’” )١ كورينثوس ٣٣:١٥(. حنب أن تعتقد أننا حمصنون ضد التأثريات 
اجلانبية للرفقة اخلطأ، لكن الرب يعرف عكس ذلك، وهلذا السبب لديه هذا المك 
“ال  بولس،  يكتب   ،6 كورينثوس   ٢ املوضوع يف لكمته. يف  هذا  ليقوله حول 
تدخلوا مع غري املؤمنني حتت نري واحد... أي نصيب لملؤمن مع غري املؤمن؟.... 
)آيات ١٤، ١٥،  ‘لذلك أخرجوا من وسطهم، وكونوا منفصلني، يقول الرب.’” 
املقربني  رفقاؤنا  يكون  أن  مطلق  الرضوري بشلك  من  أنه  ١٧(. يوحض اهلل 

الصديق هيدي صاحبه، أما طريق األرشار فتضله.
NKJV ٢6:أمثال ١٢
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يكونوا  مل  فإذا  اهلل،  أناسًا حيبون 
كذلك، فكيف سنحاسب مكسيحيني 
األمثال  سفر  يقول  قبلهم؟  من 
جروح  يه  “أمينة   ،NKJV  6:٢٧
احملب، وخادعة يه قبالت العدو.” 
احلقيقيني  أصدقاؤنا  سيححص 
مسارنا عندما حنتاج إىل ذلك، لكن 
عدونا املزيف سيقول لنا فقط ما نريد 
أن نمسع، حىت لو كنا نقرتف خطأ 
اهلل  ينبه  اهلالك.  حنو  ومتجهون 
 ٢٤:١٨ أألمثال  سفر  يف  حمبوبني  يكونوا  ألن  ميل  لدهيم  الذين  األخشاص 
ال تيأس إذا مل يكن لديك عدد  NASB: “من يكرث األحصاب خيرب نفسه.” 
كبري من األصدقاء. تشري لكمة اهلل إىل أنك قد تكون مباراًك أكرث إذا اكن لديك 

فقط صديق مقرب واحد أو اثنان عوضًا عن املزيد. 

لنا سفر املزامري يف  إذًا، أي نوع من األصدقاء يريدنا اهلل أن نتخذ؟ يقول 
املزمور NKJV 6٣:١١٩، “رفيق أنا للك الذين يتقونك، وحلافظي وصاياك.” 
جيب عىل أصدقاءنا املقربني أن حيبوا اهلل وأن يسعوا إىل إرضاءه. إذا مل يكن 
رفاقك املقربني من املؤمنني، فإنك خارج مشيئة اهلل، وأنت حتتاج أن تسىع إىل 
اهلل وتسأله كيف باإلماكن أن تفصل نفسك عن تلك العالقات. أعرف من خالل 
اخلربة أنه سرييك كيف تفعل ذلك. عندما بدأت أتعامل جبدية مع عالقيت بالرب، 
اكن لدي بعض األصدقاء املقربني الذين ال يعرفون اهلل. اكن معر بعض هذه 
العالقات عرشات السنني، والتفكري بوضع حد هلا أحزن فؤادي. لكن بعد طلب 
حمكة وإرشادات اهلل، وضعت هذه العالقات عىل املذحب وسألته أن يساعدين 
عىل قطع هذه الروابط بالطريقة اليت سرتضيه وجمتده. لن أقول أن األمر مل 

عش هبدف اليوم

احفص عالقاتك مع أصدقائك 
املقربني، هل مه تأثري صاحل؟ 
إذا مل يكن األمر هكذا، ابدأ 
بإبعاد نفسك واسأل اهلل أن 
يساعدك يك تقطع عالقاتك 
هبم. ابهتل أن يرسل اهلل لك 

أصدقاء مسيحيني صاحلني.    



122{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

يكن مؤملًا وصعبًا بالنسبة يل أحيانًا،  لكن جيب أن أقول لك أن الرب أعطاين 
سالمًا ومطأنينة ليس باستطاعيت تفسريمها حىت اآلن. إذا مل يكن لديك بعض 
األصدقاء املقربني املؤمنني، إذًا أنت حباجة ألن تطلب البعض من اهلل بشدة. 
وتبدأ  باإلميان  اخلىط  ترسع  حىت  لصلواتك  يستجيب  ال  قد  أنه  تذكر  لكن 
بإبعاد نفسك عن أي رفقاء غري مؤمنني متواجدين يف حياتك حاليًا. حىت إنه قد 
جيب عليك أن تتحمل فرتة وحدة. إذا فعلت ذلك، ستتاح لك فرصة لتربهن هلل 
ولنفسك ولآلخرين بأنك جدي حيال إرضاءه يف هذا املضامر. وسياكفئك الرب 
“بعالقات مقدسة” جديدة ومحاسية اليت ستباركك وتقربك منه أكرث. إذا كنت 
ابنًا لمللك، ال جيب عليك أن تشعر بأنك وحيد أو مرتوك. يسوع نفسه قال، “لن 
أتركمك يتاىم، بل سأعود إليمك” )يوحنا ١٨:١٤(. وهو يريد أن يكون صديقك 
املقرب. )يوحنا ١٥:١٥(. افتح قلبك، اليوم، ودع املخلص يكون لك لك ما يتوق 

أن يكون، واخترب بنفسك الصداقة احلقيقية بأفضل حاالهتا!

صالة
يا رب، عندما أرغب أن أريض حاجايت العاطفية واالجمتاعية خارج مشيئتك، 
أرجوك أن تقويين وتذكرين مك أن ذلك سيكون ملكفًا يل. أرين كيف أفصل 
نفيس عن عالقايت اخلطأ، وأعطين رفقاء صاحلني الذين سيجشعون إخاليص 
لك. إين أقدم لك شكري ألين لست حباجة ألن أشعر بأين وحيد أو مرتوك ألنك 

قريب دامئًا! )العربانيني ٥:١٣(.  
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أخرج بإميان

ويف الربع األخري من الليل جاء يسوع 
إىل   التالميذ ماشيًا عىل ماء البحرية. فملا 

رآه    التالميذ ماشيًا عىل املاء، اضطربوا قائلني:            
“إنه شبح.” ومن خوفهم رصخوا ويف احلال   

لكمهم يسوع قائلًا:
 “تجشعوا! أنا هو. ال ختافوا.” 

فقال له بطرس: »إن كنت أنت هو، مفرين أن آيت 
إليك ماشيًا عىل املاء.« 

فقال له يسوع: »تعال.« فزنل بطرس من القارب 
ومىش عىل املاء متجهًا حنو يسوع. ولكنه عندما 
شعر بشدة الرحي، خاف وبدأ يغرق، فرصخ: “ يا 

رب جنين!” 
مفد يسوع يده يف احلال وأمسكه وقال 

له: “يا قليل اإلميان، ملاذا شككت؟”                                            
مىت ٣١،٢٥:١٤

الرحي  ورأى  حوله  من  نظر  حىت  املاء  عىل  مييش  بطرس  اكن  احلقيقة،  يف 
واملوج. عندها بدأ يغرق. بالطريقة عيهنا، عندما منر بأوقات عصيبة، إذا ركزنا 
عىل الظروف احمليطة بنا، سنخاف حنن أيضًا ونغرق. لكن إذا أبقينا أعيننا 
عىل يسوع وركزنا عىل قدرته واستعداده ملساعدتنا لتحقيق األمور، فسنخرج 
الفوىض  يركز عىل  بطرس  بدأ  عندما  أنه  املطاف. الحظ  هناية  منترصين يف 
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املتعلقة به، مما تسبب بغرقه، أنبه يسوع لقلة إميانه. حصيح إن اهلل هو من 
يساعدنا يك نتغلب عىل حمننا، لكن إمياننا هو الذي يفتح الباب لنتلىق مساعدته.
الذي  الوحيد  التمليذ  هنا أيضًا، يوجد درس آخر مثري لالهمتام. اكن بطرس 
متتع بالجشاعة ليخرج من القارب! أجل، قد أشاح بنظره عن يسوع وبدأ يغرق 
كنتيجة لذلك. لكن، بالرمغ من ذلك، اكن التمليذ الوحيد الذي اخترب معجزة امليش 
عىل املاء مع السيد. إذا كنت بصدد القيام بيشء جوهري هلل، ستوجد أوقات 
القارب  من  للخروج  فهيا  يدعوك 
والتقدم بإميان. هذا يعين أن ترتك 
منطقة األمان وراءك. مكا يعين هذا 
تنتظر  كنت  إذا  قليلًا.  ختاطر  أن 
القارب  داخل  إىل  املياه  تأيت  أن 
أن  فبإماكنك  علهيا،  تسري  أن  قبل 
تنىس هذا األمر. فاهلل لن جيربك عىل اخلروج من القارب. لكن، إذا دعاك ومل 
تستجب، فلن تعرف أبدًأ ما يه األشياء املدهشة اليت قد حرضها لك. إذا كنت 
تشعر أن اهلل يدعوك للخروج بإميان، قل له أنك تريد توجهياته وتوقيته، واسأله 
لتخرج من  لتفعل مشيئته. بعدها، حترض  أن يعطيك الجشاعة اليت حتتاجها 

القارب وتدخل إىل جمد اهلل!  

صالة
يا رب، عندما أمر يف جتارب، ساعدين يك ال أنظر إىل ظرويف بل أن أتطلع 
إليك. أمسكين وقدين بأمان يف عواصف احلياة. عندما تدعوين للخروج بإميان، 
أعطين توجهياتك وبصريتك وجشاعتك. ساعدين يك أكون جرياًئ ولكن ليس 
مهتورًا. ساعدين يك ال أختىط خمططك أو أن أتباطأ عنه أبدًا. إين أقدم لك 

شكري جلعيل خشصًا يتغلب عىل الصعاب وأداة ملجدك!

اللكامت من رجل قد اضطر إىل االنتظار كثريًا يف حياته، ولكنه بورك إىل حد 
يفوق التصديق.  يف املزمور ٢٧:١٤، يقول داود، »انتظر الرب. تقّو وليتجشع 

قلبك. وانتظر الرب دامئًا«!

عش هبدف اليوم

اجلس اليوم يف سكينة لبضع 
دقائق لتسمتع إىل ما يقوله 

اهلل لقلبك.
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ثمن االستقاللية الباهظ

مفن املستحيل إرضاء اهلل بدون إميان. إذ         
إن من يقرتب إىل اهلل ال بد له أن يؤمن بأنه  

موجود، وبأنه ياكفئ الذين يسعون إليه
TLB 6:العربانيني ١١

منذ عدة سنوات، كنا، زويج جو وأنا، خنطط لالنتقال مع ابنينا الناشئني إىل 
مزنل أكرب. كنا بصدد التفتيش عن مزنل، عندما وجدنا ما بدا أنه املزنل املثايل 
بسعر مغر. بالرمغ من أن سعر املزنل اكن صفقة راحبة، عرضنا زويج وأنا 
عىل البائع مبلغًا يقل كثريًا معا اكن يطلبه هو، بسبب عدم تأكدنا من قدرتنا عىل 
دفع األقساط الهشرية بأية طريقة أخرى. بعد مرور يوم أو اثنني، اكتشفنا أننا 
قد خرسنا بيت أحالمنا لشار آخر عرض مثنًا أعىل. خيب هذا األمر أمل عائليت 
املادية  البيوت األخرى اليت كنا قد شاهدنا مضن نطاق إماكنياتنا  وأنا. فلك 
بدت ثانوية باملقارنة مع هذا املزنل، واكن أملنا ضئيلًا بأن جند واحدًا آخر مثله. 
اكن أيب يعمل أن جو وأنا كنا نبحث عن مزنل جديد، لذا اكن يتصل بنا بانتظام 
لإلطالع عىل آخر املستجدات. صدف أن اتصل بنا يف مساء نفس اليوم الذي 
خرسنا فيه بيت أحالمنا، وعندما سأل عن مسار البحث، انفجرت باكية وبدأت 
أخربه القصة احلزينة برمهتا. لدهشيت، غضب والدي وبدأ يوخبين. أراد معرفة 
سبب عدم جمييئ إليه لطلب املساعدة عندما وجدت املزنل الذي أردت بشدة. 
وأدركت حيهنا أن رغبيت القيام باألشياء  انتقدين ألنه لدي “روح استقاللية،” 
لوحدي قد تسبب لوالدي بأمل معيق. قبل إهناء ماكملتنا اهلاتفية يف تلك الليلة، 
جعلين والدي أقطع وعدًا بأن أتصل به حاملا جند، جو وأنا، مزنلًا آخر يثري 
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رائعًا  جديدًا  مزنلًا  أن جند  استطعنا  تلت  اليت  القليلة  األيام  اهمتامنا. خالل 
باستطاعتنا رشاءه مبساعدة والدي فابتعناه حالًا. 

يف  ابتعناه  الذي  املزنل  عن  واحد  ميل  قرابة  األصيل  أحالمنا”  “مزنل  يبعد 
هناية املطاف. أمر بقربه غالبًا وال يسعين إال أن أتساءل كيف اكنت ستجري 
األمور لو عشنا عائليت وأنا هناك. اآلن أصبح يل مبثابة تذكري مبا قد يلكفين 
عند  املساعدة  بطلب  االستخفاف 
عندما  حمقًا  أيب  اكن  احلاجة. 
استقاللية.  روح  لدي  بأنه  اهتمين 
أن  أردت  آخر،  يشء  أي  من  أكرث 
بنفيس.   - بطريقيت  األشياء  أفعل 
يف حني أين مل أكن وحدي. معظم 
نفسه.  باليشء  يشعرون  معاريف 
املشلكة الوحيدة يه أنه لكام فعلنا 
عادة  ولوحدنا،  بطريقتنا  األشياء 
السبب  هلذا  النتاجئ.  تعجبنا  ال  ما 
بالذات، عندما أثار الرب انتبايه ودعاين ألسمل حيايت له ، كنت عىل استعداد 
ألجرب شياًئ متطرفًا. اكتشفت أنه لكام أذعنت له ولطرقه، لكام اختربت حرية 
وانتصارًا ونعاًم أكرث. حيمنا تركت ترصيف املستقل ورايئ وبدأت أعيش حياة 
تتلك برمهتا عىل اهلل، أزيلت أعبايئ، وبدأت أخترب احلياة الوفرية اليت تلكم 
عهنا يسوع. اكتشفت أن أحد أمه جوانب العيش حبسب اهلل يه طلب مساعدته 
يف األمور الصغرية، مكا يف األمور الكبرية. اكتشفت رسيعًا بأن  باسمترار- 
أيب المساوي تواق ملساعديت حىت أكرث من والدي الدنيوي. وبدأت أشعر أن 
أيب الذي يف المسوات يشعر بأمل معيق يفوق حىت أمل والدي عندما استخف 

بطلب املساعدة منه. 

عش هبدف اليوم

ما يه املجاالت يف حياتك 
اليت حتاول تويل زمام أمورها 
بنفسك؟ األمور املادية؟ حصتك؟ 
عائلتك؟ حبثك عن معل؟ اسأل 
اهلل أن يساعدك لتتلك هيلع يف 

ذلك املضامر.
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يقول الكتاب املقدس، “إنمك ال متتلكون ما تريدونه، ألنمك ال تطلبونه من اهلل” 
)يعقوب ٢:٤ NKJV(. لو كنت فقط قد طلبت من والدي أن يساعدنا عىل رشاء 
ذلك، حمست  عن  عوضًا  أآلن.  فيه  نقطن  وأنا  عائليت  لكنا  األول،  املزنل  ذاك 
قال  اهلل.  لدى  ما  أفضل  يسلباين  أن  االستقاليل  وترصيف  العنيد  لتكربي 
يسوع، “فإن كنمت وانمت أرشار، تعرفون أن تعطوا أوالدمك عطايا جيدة، فمك 
)مىت  منه؟”  يطلبون  للذين  جيدة  عطايا  المساوي  أبومك  يعيط  جدًا  باألحرى 
١١:٧(. إذا اكن والدي الدنيوي مستعد وراغب إىل هذا احلد ألن يعيط أشياء 
الوفرية؟  بنعمه  ليغدقنا  أبانا المساوي  جيدة يل ولعائليت، فمك باألحرى يتوق 
بإماكننا أن نكتشف اجلواب بأنفسنا يف لك مرة نفعل ما يتوجب علينا ونطلب، 
مكا قال يسوع. إذا كنت أنت أيضًا تشعر بالذنب ألنك تمتتع “بروح استقاللية،” 
أحثك أن ال تدفع ليوم آخر المثن الباهظ هلكذا ترصف. بدلًا عن ذلك، اخرت حياة 

اتاكل عىل اهلل وابدأ طلب النعم الوفرية منه اليت قد خبأها لك!

صالة
طريقتك.  من  بدلًا  طريقيت  حبسب  باألشياء  القيام  لرغبيت  ساحمين  رب،  يا 
ساعدين يك أدرك أنه عندما أفشل بطلب مساعدتك يوميًا، فاين ال أتسبب باألمل 
لنفيس فقط، بل لك أيضًا. جنين من الروح االستقاللية، وعملين أن أتلك عليك 
أكرث فأكرث. إين أقدم لك شكري ألن اتاكيل عليك سيفتح الباب ملستوى أعىل 

من االنتصار والنعم!
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تشجيع للمؤمنني

إن هذه اللكامت املجشعة قد قاهلا اهلل للنيب العظمي إيليا. يف ذلك الوقت اكن 
إيليا يشعر باألسف لنفسه وينوح حيال حقيقة أنه الخشص الوحيد املخلص 
هلل املتبيق يف إرسائيل. يححص الرب النيب بمطأنته أن بقية خملصة ما تزال 

موجودة يف تلك األرض، وإيليا ليس وحيدًا.

أمسع غالبًا من املؤمنني الذين يشعرون باحلزن واإلحباط بسبب لك األخشاص 
من حوهلم الذين يدعون بأهنم مسيحيون ولكهنم يعيشون حياة جسدية ودنيوية. 
إذا كنت أحد هؤالء املؤمنني، لدي أخبار مجشعة لك اليوم. مكا قد وجدت بعض 
األقلية املخلصة يف أيام إيليا، يوجد البعض اليوم. يكتب الرسول بولس عن هذا 
األمر يف رومية ٥،٢:١١، حيث يقول، »كذلك يف الزمان احلارض، ما تزال بقية 

اختارها اهلل بالنعمة« )اآلية ٥(. 

نشعر  فقد  بإخالص،  اهلل  خندم  الذين  الوحيدين  لسنا  أننا  من   بالرمغ 
أحيانًا بأننا لوحدنا. هذا هو الوقت الذي حنتاج فيه إىل أن ننتبه إىل بعض 
النصاحئ العملية من الكتاب املقدس يك ال نيأس أ و نشعر برغبة بأن نرتد عن 
الطريق القومي. تقول الرسالة إىل العربانيني، »فمبا أن هذا العدد الكبري من 
الشاهدين لإلميان، يتجمع حولنا كأنه حسابة عظمية، فلنطرح جانبًا لك ثقل 
يعيقنا عن التقدم، ونتخلص من تلك اخلطيئة اليت نتعرض للسقوط يف خفها 

»ولقد أبقيت يف إرسائيل سبعة اآللف مل حينوا 
ركهبم للبعل ومل تقبله أفواههم.«

١ امللوك ١٨:١٩
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بهسولة، ليك نمتكن، حنن أيضًا، أن 
املمتد  السباق  يف  باجهتاد  نركض 
يسوع:  إىل  دامئًا  متطلعني  أمامنا، 
)العربانيني  وممكله«  إمياننا  رائد 
الرب،  إىل  نتطلع  مل  إذا   .)٢،١:١٢
وإذا حمسنا ألعيننا أن تنتقل لرتكز 
نصبح  بأن  جنازف  حنن   - مهنم  اجلسديني  خاصة   - آخرين  مؤمنني  عىل 
إبليس. سيستعرض  أرواحنا،  عدو  يريده  ما  بالذات  هذا  شاككني وحمبطني. 
الذين يعيشون حياة ال مبالية. وإنه سيحاول أن  أنواع املسيحيني  أمامنا لك 
يقنعنا أن احلياة املسيحية، بلك بساطة، صعبة جدًا وأن اهلل ينتظر كثريًا جدًا 
منا. أجل، حصيح أن حماولة عيش حياة شبهية حبياة املسيح قد تكون أمرًا 
الذين قد تعملوا بالطرق الصعبة أن يهشدوا  صعبًا، لكن بإماكن األخشاص 
أمر أكرث صعوبة. باإلضافة إىل ذلك، فقد  بعيدًا عن اهلل  العيش  أن  حلقيقة 
أعطانا اهلل الروح القدس يك نمتكن من أن نتبع يسوع ونصبح مثله أكرث فأكرث 

يوميًٍا، فميا نكرس أنفسنا له وللكمته.

قد تشعر أنك املؤمن الوحيد الذي يتأمل ويشعر باإلحباط يف الوقت احلارض. 
الرسول  وأنا أحثك، عرب لكامت  لكنك لست كذلك. أعرف متامًا كيف تشعر. 
بطرس،  يك “تتذكر أن أخوتك املنترشين يف العامل جيتازون وسط هذه اآلالم 
عيهنا” )١ بطرس ٩:٥(. لست وحيدًا يف هذه املعركة. مّك ال يعد من املؤمنني 
أجشعك  السبب  هلذا  مهنم.  واحدة  وأنا  جبانبك،  يقفون  اآلخرين  املخلصني 
اليوم يك “تشرتك ميع جكندي صاحل من جنود املسيح يف احمتال املشقات. 
مفا من أحد ينخرط يف اجلندية يورط نفسه بأمور احلياة املدنية، ألنه حياول 
أن يريض قائده” )٢  تميوثاوس ٤،٣:٢ TLB(. تذكر هذا - إذا ركزت عىل 
ترصفات املسيحيني اآلخرين اخلاطئة، فستعيش حياة إحباط عادية، ولن تمتكن 

عش هبدف اليوم

احفظ عن ظهر قلب    
  NASB العربانيني ٢،١:١٢

ورددها يوميًا.
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أبدًا من القيام بالكثري هلل. لكن إذا أبقيت نظرك عىل يسوع، فستعيش حياة 
ممزية ووفرية، قاطفًا براكت أرضية ومساوية خمصصة حرصيًا  ألبناء اهلل 

املخلصني!    

 صالة
يا رب، ساحمين ألجل املرات اليت رصفت فهيا انتبايه عنك وشعرت باإلحباط 
بسبب ترصفات املسيحيني اآلخرين. أرجو، من اآلن فصاعدًا، أن حيدث يَف 
لك  أقدم  إين  فأكرث.  أكرث  ولطرقك  لك  نفيس  ألكرس  جديدًا  عزمًا  ترصفهم 

شكري ألن إخاليص املسمتر سيربهن أن وعودك صادقة!
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ال شيء يصعب عليه

وضع البابليون حواجز ترابية حلصار املدينة 
واالستيالء علهيا. واستسملت املدينة ليد البابليني 

الذين حياربوهنا، بسبب احلرب واملجاعة 
واألمراض. ما تلكمت عنه قد حدث، وها أنت تراه. 

وأنت أهيا  اإلله قلت يل: “اشرت احلقل لنفسك 
بفضة أمام هشود.” ومع هذا ستسمل املدينة ليد 
البابليني. وجاءت لكمة اهلل إىل أرمياء: “أنا اهلل، 

إله لك يشء يح. هل هناك يشء يصعب عيل؟”                                           
أرمياء ٢٤:٣٢،٢6 

 كشف اهلل ألرمياء، النيب املخلص، أن البابليني سيتغلبون عىل أمته ويأخذون 
شعبه رهينة. هذا هو اخلرب السيئ، أما اخلرب اجليد فهو أنه بعد فرتة االعتقال، 
سيعيد اهلل الشعب إىل موطنه، حيث سيعيدون بناء ما هتدم ويزدهرون جمددًا. 
بالرمغ من كون أورشلمي مطوقة يف ذلك احلني، يأمر الرب أرمياء برشاء حقل 
قريب من معه. ال بد أن رشاء أرض بشلك علين اكن أمرًا صعبًا عىل النيب 
ألن ذلك بدا للجميع اكستمثار خارس جدًا، لكن أرمياء أطاع اهلل. بعد قيامه 
بذلك، امتأل شاًك فلجأ إىل اهلل يف الصالة للمطأنينة. حيهنا، ذكره اهلل بأنه 

إله املستحيالت.     

ملاذا جعل اهلل أرمياء يبتاع أرضًا يف وقت اكنت فيه أورشلمي حمارصة من 
قبل البابليني؟ رغب اهلل أن يركز النيب، ليس عىل املصائب احلارضة، بل عىل 
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وعد اهلل باستعادة املدينة مستقبلًا. رشاء احلقل من قبل أرمياء اكن معل إميان 
بوعد اهلل. لعلك متر اليوم يف جتربة خاصة بك ولديك شكوك حول تنفيذ اهلل 
لوعوده اليت تبدو مستحيلة لك. إذا اكنت األمور عىل هذا املىحن، أرجو أن تتأثر 
مبثل أرمياء. إن اهلل يتوقع الكثري من أبناءه. غالبًا ما يطلب منا أن نظهر ثقتنا به 
حىت عندما يبدو أننا نواجه احمتاالت ال تقهر. لكن دعين أؤكد لك اليوم أنه إذا 
تطلب األمر معجزة من الرب لييف بوعده لك، فإهلنا قدير وسيفعل ذلك. اليوم، 
يشء  هناك  “هل   - يسألك  اهلل 
يصعب عيل؟” إذا اكن باستطاعتك 
أن جتيبه، “لكا، يا رب!” مفعجزتك 

بطريقها إليك!

صالة
يا رب، إين أقدم لك شكري ألجل لك 
أسألك  والنفيسة.  العظمية  وعودك 
أن تزيد مكية إمياين يك أمتكن من 
أن أثق بك حىت يف أصعب األوقات. 
عندما يراودين الشك، ذكرين أن ال يشء يصعب عليك. ساعدين يك أركز نظري 

عىل وعودك بدلًا من مشالكي. شكرًا إلخالصك!

عش هبدف اليوم

اكتب عىل ورقة أو بطاقة 
صغرية، آية وعد اهلل املفضلة 
لديك. علقها يف ماكن حيث 

بإماكنك أن تراها يوميًا: عىل 
حاسوبك، أو عىل مرآتك أو 

عىل برادك. يف لك مرة تراها 
ورددها بصوت عال.
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التعامل مع األمور املادية بحسب طريقة الله

ما اجلدوى أن يكون لدى اجلاهل مال 
القتناء احلمكة، وهو ال ميلك الفهم لتعملها؟                                           

أمثال ١٧:١6 

منذ بضعة سنوات، عندما بدأت أحاول جبدية التخلص من ديوين، بدأ الرب يبني 
يل هذه اآلية. بالرمغ من أن رغبته يل اكنت أن أعيش حرة من الدين الباهظ، 
مل يكن ميالًا إلعطايئ مساعدة كبرية قبل  أن أبدأ بطلب حمكته جبدية حيال 
التعايط مع أموري املادية. لقد عملين بعض األمور اليت شلكت مجمل الفرق، 

وإين أرغب مبشاركتك إياها. 

أولًا، جيب أن نطلب حمكة ومشيئة اهلل حيال األمور املادية. إذا اكن هناك ما 
جيب أن نستشريه قبل أخذ القرار  كسيارة جديدة أو قضاء عطلة -  نبتغيه - 
بذلك. إذا مل نكن متأكدين من أننا قد نلنا اإلذن من الرب، جيب علينا االنتظار. إن 
انتظار الرب هو األمر الثاين املهم الذي عملين إياه. فيف لك مرة أشرتي شياًئ 
بالدين، بدون موافقة اهلل، أجعله خيرس فرصة تأمني هذا اليشء يل بدون دين. 
لقد أصبحت مستعدة النتظار اهلل إذا اكن ذلك سيؤدي يف الهناية إىل أن أدفع 
مثن األشياء نقدًا. عندما تتعامل جبدية اكفية مع التخلص من ديونك، سينجز 
اهلل معجزات لصاحلك فميا يتعلق  بأمورك املادية ألجل حتقيق ذلك. ثالثًا، جيب 
يؤمن مجيع احتياجاتنا  بأن  لقد  وعد  لنا حاجاتنا.  بأن اهلل سيؤمن  نثق  أن 
ال  األمر خشصيًا.  يأخذ  بذلك،  بالقيام  نفشل  وعندما  )فيلييب ١٩:٤(،  بوفرة. 
يريدنا اهلل أن نصاب بالذعر عندما تظهر نفقات غري متوقعة. مكا إنه ال يريدنا 
أن نكون ماديني أو أن ننغمس يف امللذات. يرغب اهلل أن يشبع رغباتنا بني احلني 
واآلخر، لكن فقط إذا مل نشبع حنن رغباتنا بأنفسنا باسمترار. قال لنا يسوع أن 
نطلب ملكوت اهلل وبره أولًا، وبعدها سيؤمن لنا حاجاتنا املادية. )مىت 6:٣٣(. 
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مكا إنه ساوى بني الذين يسعون وراء األشياء والوثنيني. النتيجة الهنائية يه أنه 
ال جيب عىل املؤمنني السيع وراء األشياء - جيب علينا السيع وراء اهلل. عندها 

سيؤمن اهلل مجيع حاجاتنا. 

فميا  لآلخرين  أيدينا  مند  أن  لنا  جدًا  املهم  ملن  أنه  أعتقد  ذلك،  عىل  عالوة 
املهتلل«.                            املعيط  حيب  »اهلل  إن  املقدس  الكتاب  يقول  املادية.  مبواردنا  يتعلق 
 - بوفرة  اآلخرين، حيصد  مباراًك   – بوفرة  )٢ كورينثوس ٧:٩(. وأنه من يزرع 
ويبارك. )٢ كورينثوس ٩:AMP 6(. من احملمتل أن يكون اهلل خسيًا حنونا أكرث 
بكثري عندما نكون حنن أخسياء حنو اآلخرين. أيضًا، يريدنا اهلل أن نقتنع مبا قد 
أعطانا. تقول الرسالة إىل العربانيني ٥:١٣، “اجعلوا سريتمك مرتفعة عن حب املال، 
غالبًا ما  واقتنعوا مبا عندمك، ألن اهلل يقول، ‘ال أتركك، وال أختىل عنك أبدًا.’” 
ال ينعم اهلل علينا بيشء مثل سيارة 
شاكرين  حقًا  نكون  أن  قبل  أفضل 
لليت منلك.  االقتناع مبمتلاكتنا يبني 
إياها.  حليازتنا  شاكرين  حقًا  أننا 
األخطاء  بعض  اقرتفت  قد  كنت  إذا 
املتعلقة بأمورك املادية، اعرتف للرب 
يساعدك  أن  واسأله  إدارتك  بسوء 
أن  هو  يريدك  الذي  الوكيل  لتكون 
عندما  جاد  اهلل  أن  واعمل  تكون. 
يقول، “وأما طالبو الرب فال يعوزمه 
يشء من اخلري”! )املزمور ٣٤:١0(.  

 صالة

يا رب، ساحمين ألجل سوء إداريت، واجعلين الوكيل الذي تريدين أن أكون. ساعدين 
يك أطلب دامئًا حمكتك وتوقيتك الاكمل حول مجيع نفقايت. اجعلين خشصًا معطاء 
بهتلل وخساء، وعملين أن أقتنع بالنعم اليت قد أعطيتين. إين أقدم لك شكري ألنه 

  .)TLB بسبب كونك رايع، سأحظى دامئًا بلك ما أحتاج إليه! )املزمور ١:٢٣

عش هبدف اليوم

اختذ اليوم اخلطوات التالية 
املتعلقة بظروفك املالية: 

١. اطلب حمكة ومشيئة اهلل.

٢. انتظر توقيت اهلل.

٣ . ثق بأن اهلل سيؤمن لك  
حاجاتك.
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تشجع ـــ أنت لست وحيداً

ال جتزع ألين افتديتك، دعوتك بامسك. أنت 
يل، إذا اجزتت يف وسط املياه أكون معك، 
وأن خضت األهنار ال تغمرك. إن عربت يف 
النار ال تلذعك. واللهيب ال حيرقك. ألين أنا 

هو الرب إهلك، قدوس إرسائيل خملصك.                                            
 NLT أشعياء ٣،١:٤٣

هذه فقط بضع آيات من الكتاب املقدس اليت تعملنا أنه بإماكننا أن نتوقع بأن 
منر ببعض األوقات العصيبة خالل وجودنا عىل هذه األرض. اخلرب اجليد، رمغ 
ذلك، هو أن اهلل سيكون معنا يك ال نضطر لتحملها لوحدنا. يبدو أن بعض 
املسيحيني يعتقدون أنه ال جيب علينا اختبار التجارب يف احلياة الراهنة وإنه 
جيب علينا أن نتوقع من اهلل أن جينبنا إياها مجيعًا. من ناحية أخرى هناك 
املؤمنون الذين يعتقدون أنه ال جيب علينا أن نصيل ألجل امحلاية أو اخلالص 
املقدس ميلء بقصص  الكتاب  لكن  نتأمل.  أن  من األمل ألن قمستنا يف احلياة 
أنه  أنواع احملن. مكا  عديدة عن ختليص اهلل لشعبه بطرق جعائبية من لك 
ميلء بوعود امحلاية لملؤمنني. الق نظرة فقط عىل املزمور ٩١، احد أكرث فقرات 
الكتاب املقدس املستهشد هبا عىل اإلطالق. كأبناء هلل، لدينا امتياز، وأحيانًا 
حىت واجب، أن نصيل ألجل امحلاية من الرش واألذية - ليس ألنفسنا حفسب، 
نتوقع،  بل لآلخرين أيضًا. يف حني أن هكذا صلوات لن تستجاب دامئًا مكا 

سنكون دامئًا يف حال أسوأ من دوهنا. 
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صاليت القلبية يه أن جتنب من مجيع الصعوبات يف هذه احلياة، لكن مبا أن 
ذلك لن حيدث عىل األرحج، دعين أجشعك بواسطة بعض الوعود من لكمة اهلل 
اليت ستمطئنك إىل أن اهلل لن يتخىل عنك خالل هذه األوقات. يقول املزمور 
٤:٢٣، “حىت إذا اجزتت وادي ضالل املوت، ال أخاف سوءًا ألنك ميع. عصاك 
وعاكزك مها يعزيانين.”  اكن داوود يعمل أن الرب لن يتخىل عنه أبدًا يف األوقات 
العصيبة، وهو لن يتخىل عنك أيضًا. 
 ،TLB  ٣٣:١6 يوحنا  إجنيل   يف 
حيذرنا يسوع من أن نتوقع أوقات 
لكنه  هنا،  وجودنا  خالل  عصيبة 
“فإنمك  ذاته:  الوقت  يف  يجشعنا 
لكن  الضيق.  ستقاسون  العامل  يف 
تجشعوا، فأنا قد غلبت العامل.” إذا 
أرجوك  اليوم يف جتربة،  متر  كنت 
وحيدًا يف  يرتكك  لن  أن اهلل  اعمل 
وقت احلاجة. إذا كنت تشك يف ذلك، 
اسأله أن يظهر نفسه وحبه االمتنايه لك. قد تفاجأ مبدى رسعة استجابته هلذه 
الصالة. دعين أجشعك اليوم من خالل املزمور ١٩:٣٤ TLB، “ما أكرث مصائب 

الصديق، ولكن من مجيعها ينقذه الرب”!  

صالة
يا رب، أحيانًا عندما أمر بأوقات عصيبة، أشعر كثريًا بالوحدة والعجز. خالل هذه 
األوقات، أطلب منك أن تضمين بذراعيك املليئتني باحلب وأن تجشعين بالطريقة 
اليت تستطيعها أنت وحدك. دعين أشعر بوجودك بطريقة ممزية واجعلين أترفع 

عن ظرويف. إين أقدم لك شكري ألنك لن ترتكين وحيدًا أو تتخىل عين أبدًا!

عش هبدف اليوم

ادع يسوع اليوم ليشاركك 
يومك.  تلكم معه متامًا 

مكا تتلكم مع أصدقائك أو 
عائلتك. أنت لست وحيدًا؛ إنه          

معك دامئًا.
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الظالم األشد يأتي قبل بزوغ الفجر

إذن ال تتخلوا عن ثقتمك بالرب. فإن هلا ماكفأة 
عظمية. إنمك حتتاجون إىل الصرب لتعملوا إرادة 
اهلل، فتنالوا الربكة ]مسمتتعني إىل أقىص حد 

بالوعود[ اليت وعدمت هبا. 
AMP ٣6،٣٥:١0 العربانيني

بسبب  الجسن  يف  زج  قد  اكن  هشري  رويس  اكتب  عن  قصة  مؤخرًا  قرأت 
معتقداته الدينية. إن الظروف يف معسكر العمل اإللزايم حيث اعتقل اكنت ال 
حتمتل لدرجة أن فكرة االنتحار بدأت يف هناية املطاف تراوده. عندما أدرك أن 
إميانه باهلل لن يحمس بذلك، بدأ يعد خطة فرار جتعل حراس الجسن يطلقون 
النار هيلع. دون عمله بنوايا الاكتب، تقدم حنوه جسني آخر ورمس إشارة الصليب 
عىل األرض. أدرك الاكتب أن هذه رسالة من اهلل وختىل عن خطة الفرار وعهد 
بنفسه هلل. ما اكن جيهله هو أن الناس يف لك أحناء العامل اكنوا يصلون يك 

ينال احلرية، وبعد ثالثة أيام فقط أطلق رساحه. 

قد تكون مسعت املثل القائل “إن الظالم األشد يأيت دامئًا قبل بزوغ الفجر.” 
إين  اعتقد أن هذه العبارة غالبًا ما تكون عىل صواب. حمتًا اكنت كذلك يف 
حادثة الاكتب الرويس. مل تكن صدفة أن تصبح جتربة جعله يفقد إميانه باهلل ال 
تطاق قبل إطالق رساحه مبارشة. هذه يه أنواع التكتيك اليت يستعملها إبليس 
ليحاول إقناع املؤمنني بالتخيل عن إمياهنم ورجاءمه باهلل يك يتأخر انتصارمه 
أو يدمر لكيًا. هلذا السبب يقول الكتاب املقدس، “إذن ال تتخلوا عن ثقتمك بالرب. 
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فإن هلا ماكفأة عظمية. إنمك حتتاجون إىل الصرب لتعملوا إرادة اهلل، فتنالوا 
الربكة اليت وعدمت هبا« 

)العربانيني ٣٥:١0،٣6 NLT(. يعمل الرشير أنه إذا استطاع وضع ما يكيف من 
تثبيط ويأس يف طريقك، من املرحج أنك ستتخىل عن الوثوق باهلل ومبخططاته 
لك. منذ عدة سنوات، بدأت أضع إشارات صغرية يف الكتاب املقدس يف لك مرة 
لكمين الرب فهيا عرب آية أو وعد مجشع يف أوقايت العصيبة. تظهر هذه املالحظات 
أنه يف العديد من احلاالت، مبارشة 
العدو  استعمل  العوائق،  إزالة  قبل 
أقوى أسلحته مبحاولة للضغط عيل 
ألشيح بنظري عن اهلل وأضعه عىل 
يف  حصل  مكا  أحيانًا،  ظرويف. 
أيام  اكنت  الرويس،  الاكتب  حالة 
يأيس  أشد  بني  تفصل  فقط  قليلة 
وخاليص. لو اكن ذلك الرجل عىل 
عمل بإطالق رساحه الوشيك، ملا اكن 
رغب إىل هذا احلد بالتخيل عن ثقته 
الرب  ينتيق  ما  أيضًا ال نعمل عادة. غالبًا  وأنا  وأنمت  يعمل.  يكن  لكنه مل  باهلل. 
القيام بعمله لصاحلنا وراء الكواليس. بقيامه باألشياء عىل هذا النحو، إنه يزيد 
ويعزز إمياننا وثقتنا به، وحيرضنا للنعم والرتقيات اليت قد خبأها لنا. بالنسبة 
يل، اليشء األبرز يف قصة هذا الرجل هو المثن الذي اكن سيدفعه لو توقف 
اإلنقاذ  الوثوق باهلل. اكن سيخرس حياته وسيفوت فرصة مشاهدة معلية  عن 
املدهشة اليت اكن سينفذها اهلل لصاحله. ما هو المثن الذي ستدفعه إذا أخفقت 
يف الوثوق باهلل يف الصعاب اليت متر هبا اآلن؟ أميل الصادق هو أن “هتدأ 

عش هبدف اليوم

مس شياًئ واحدًا جيب عليك 
أن تضع ثقتك باهلل حياله. 

قل له أنك ستضع ثقتك به يف 
هذا املضامر. فميا تعمتد عىل 
وعوده، راقب كيف أن اهلل 

سيساعدك.
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وتضع ثقتك باهلل،” مكا فعل الاكتب الرويس يف ذاك اليوم املصريي. من يعمل؟ 
خفالصك قد يكون بعد ثالثة أيام؟

صالة
يا رب، عندما أرغب بالتخيل عن ثقيت بك ومبخططك الاكمل يل، ذكرين بمك 
أن المثن سيكون باهظًا. زد ثقيت بك يوميًا، وساعدين للقيام مبا يتوجب عيل 
اليت  الغنية  املاكفآت  ألجل  شكري  لك  أقدم  إين  قليب.  لك  من  إليك  بالسيع 

سيجلهبا إمياين!
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 آمن وتلقى

تشلك هذه اآليات تجشيعًا كبريًا للذين اضطروا يومًا أن يتحملوا أوقاتأ طويلة 
من االنتظار قبل أن يروا حتقيق وعود اهلل هلم. التشديد هنا هو عىل حقيقة 
أن حالة إبراهمي اكن ميوئس مهنا متامًا. بالرمغ من ذلك، فقد آمن بوعد اهلل 
وعده  أن حقق اهلل  قبل  عديد  مرت سنوات  ابنًا  يف شيخوخته.  يعطيه  بأن 
إلبراهمي، وقد اقرتف إبراهمي بعض األخطاء خالل تلك السنوات. بالرمغ من 
ذلك، إن هذه اآليات ال جتيء عىل ذكر شكوك إبراهمي بل تركز عوضًا عن ذلك 
عىل إميانه. جيب أن تجشعنا هذه احلقيقة، أيضًا. بالرمغ من أننا قد خنترب 
بعض الشكوك بني احلني واآلخر، إذا متسكنا بوعود اهلل، سنتلىق ماكفأتنا 

مثل إبراهمي متامًا.    

إذا كنت ال تأمل كثريًا اليوم بأن تتحقق يف وقت ما وعود اهلل لك، أدعوك للمتسك 
بإميانك. إلق نظرة عىل اآليات يف العربانيني ٣٥:١0،٣6 NLT: “إذن، ال تتخلوا 
لتعملوا  الصرب  إىل  إنمك حتتاجون  فإن هلا ماكفأة عظمية.  بالرب.  ثقتمك  عن 

إذ رمغ انقطاع الرجاء، فبالرجاء آمن إبراهمي بأنه 
سيصري أبًا ألمم كثرية وفقًا ملا قيل له: »هبذه 
الكرثة سيكون نسلك.« ومل يضعف باإلميان 

حني أدرك موت جسده - لكونه قارب سن املاية 
- وموت رمح زوجته سارة أيضًا؛ ومل يشك يف 

وعد اهلل عن عدم إميان، بل وجد يف اإلميان قوة، 
فأعىط املجد هلل وإذ اقتنع متامًا بأن ما وعده 

اهلل به هو قادر أن يفعله.
رومية ٢١،١٨:٤   
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إرادة اهلل، فتنالوا الربكة اليت وعدمت 
إذا ختليت عن إميانك قبل أن  هبا!” 
تتلىق  لن  لك،  وعوده  اهلل  حيقق 
اسأل  لك.  أعدها  قد  اليت  املاكفأة 
الرب أن يعطيك الصرب والقدرة عىل 
االحمتال الذين حتتاج إلهيام لتثبت، 
بالصمود  عليك  يتوجب  مبا  مق  ومث 
تقول  األمور صعوبة.   تزداد  عندما 
 ،TLB ١٢:6 الرسالة إىل العربانيني
“بل تقتدوا بالذين يرثون ما وعد اهلل 
به، عن طريق اإلميان والصرب.” احذ حذو إبراهمي وتلىق لك ما قد وعدك اهلل 
به. لن تبارك حفسب، بل سميجد اهلل من خاللك، عندها، بإماكنك أن تصبح 
 The أنت مثالًا لخشص آخر ذو إميان متقلقل. يقول الكتاب املقدس بنخسة
Living Bible أن إبراهمي “شكر اهلل لنعمته حىت قبل حصوهلا.” إذا بدأت 
حالًا بتقدمي الشكر هلل ألجل حتقيق تلك النعم اليت تبدو صعبة املنال، سيمنو 
إميانك بشلك رسيع وستفرح قلب اهلل. تجشع من خالل هذه اآلية النفيسة يف 
٢ تميوثاوس ١٣:٢ TLB: “إن ختلينا عن إمياننا، فهو يبىق عىل أمانته، إذ ال 

ميكن أن بتنكر لذاته”!

صالة
ألثبت.  الصرب  وأعطين  إمياين  قوي  بوعودك،  أشك  أن  أميل  عندما  رب،  يا 
ساعدين يك أشيح بنظري عن ظرويف وأنظر إىل وعودك. إين أقدم لك شكري 

لمتكيين من تليق لك ما قد وعدت به!

عش هبدف اليوم

إذا كنت ترغب بذلك أم ال، إذا 
اكن إميانك عىل حافة التقلقل 
أو إذا كنت ثابتًا بإميانك، ارفع 

يديك بالرمغ من ذلك وقدم 
الشكر والتسبيح للذي ييف 
دامئًا بوعد االنتصار للذين 

يثقون به.
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اإلطالع على دوافعنا

عندما اكن ولدي يافعني جدًا، اكنت مدرسهتام ترىع نشاطًا سنويًا خالل مومس 
وأصدقاءمه.  عائالهتم  ألفراد  برسية  بالتبضع  لألوالد  يحمس  املجيد  امليالد 
باختياراهتم  األوالد  ملساعدة  املتجر  للعمل يف  متطوعني  تطلب  املدرسة  اكنت 
ومشرتياهتم. خالل إحدى السنوات اليت تطوعت فهيا، معلت مع والدة أخرى 
اكن من البدهيي أهنا مل تكن سعيدة جدًا بالقيام بعملها. شعرت بانمكاش يف 
داخيل عندما اكنت تفقد صربها مع األوالد برسعة، وتبدو غاضبة وممتعضة. 

مل يكن بوسيع سوى أن أتساءل، “ماذا تفعل هذه املرأة هنا؟”    

بالرمغ من مرور سنوات عديدة منذ حصول تلك احلادثة، باستطاعيت تذكرها 
بوضوح. إهنا تذكري دامئ باحلدود اليت قد يصل إلهيا سؤ ترصفنا عندما تكون 
السري  نكن نستطع  إذا مل  أنه  يقول  مرة رجلًا صاحلًا  نوايانا سيئة. مسعت 
األمر  تفادي  علينا  جيب  رمبا  ما،  بيشء  نشارك  عندما  الروح  مثار  حبسب 
برمته. هل اكنت تلك املرأة تعتقد أهنا تؤدي خدمة هلؤالء األوالد بتواجدها هناك 
يف ذاك اليوم؟ حمتًا إن هذا ليس حصيحًا. اكن باستطاعيت القول من خالل 
تتسبب هلم  إهنا اكنت  بل  بركة هلم،  تكن  بأهنا مل  األوالد  التعابري عىل وجه 
باألذى. هل اكنت تلك املرأة تعتقد أهنا تؤدي خدمة هلل بالتطوع  ليشء مل يكن 
قلهبا يرغب به؟ لقد أوحض يسوع أنه حىت عندما نقوم بأمعال صاحلة بدوافع 

مجيع ترصفات اإلنسان تبدو نقية يف عيين نفسه، 
ولكن الرب مطلع عىل حوافز األرواح.

NLT ٢:١6 األمثال
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أية  انتظار  علينا  جيب  ال  خاطئة، 
ماكفأة من الرب. )مىت 6:٢،١،١6(. 
ال أعمل عندما يتعلق األمر بك، لكين 
بالتأكيد ال أرغب أن يفعل أحد شياًئ 
ذلك.  من  ممتعض  وهو  ألجيل  ما 
اهلل  يشعر  أن  احملمتل  من  أليس 
املقدس،  الكتاب  يقول  نفسه؟  باألمر 
)رومية  رياء«  بال  احملبة  »ولتكن 
٩:١٢(. عندما نقوم باألشياء لدوافع 
ليس  لنعيط-  هبا  نقوم  خملصة، 
لنأخذ. عندما نفعل األشياء لآلخرين 
نفعل األشياء لدوافع غري خملصة،  بسلوك يقول - »أين تمكن مصلحيت؟« - 
بل اهلل  الناس  ال  »لرنيض  بولس،  الرسول  كتب  ذلك.  عن  راض  واهلل غري 
الذي خيترب قلوبنا« )١ تسالونييك ٤:٢ NLT(. قد نستطيع إخفاء دوافعنا 
احلقيقية عن الناس اآلخرين، لكننا لن نستطيع إخفاءها أبدًا عن اهلل. وحىت 
إذا أمضينا العمر برمته نقوم بأمعال صاحلة، سنجين حصادًا مرًا إذا مل نقم 
هبا بدوافع خملصة. من ناحية أخرى، إذا اكن هدفنا إرضاء اهلل وليس الناس، 
سنشارك، عىل األرحج، فقط  باألشياء اليت نستطيع القيام هبا بدوافع تبجله. 
اكن داوود عىل صواب عندما ىلص قائلًا، “احفصين أهيا الرب واختربين. 
دوافعنا  بانتظام  امتحنا  إذا   .)NLT )املزمور ٢:٢6  امتحن دخائيل وقليب” 
الاكمنة وراء األشياء اليت سنقول أو نفعل، قد نمتكن من تفادي إثارة استياء 
الدوافع الغري خملصة. وهكذا، من خالل لكامت  اهلل وبالتايل محتل عواقب 
أرمياء، إين أحثمك بشدة اليوم -”لنفحص طرقنا وخنتربها ونرجع إىل الرب”! 

)مرايث إرمياء ٣:٤0(.     

عش هبدف اليوم

اجر جردة حساب لدوافعك. 
هل تسىع إلرضاء نفسك؟ 
هل ترغب بمتجيد اهلل يف 

لك يشء؟ احفظ عن ظهر قلب 
املزمور ١0:٥١. صله يوميًا 
خالل األسبوع املقبل وراقب 
كيف سيتدخل اهلل ويبدل 

دوافعك. 
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صالة
يا رب، ساحمين ألجل األشياء اليت فعلت أو قلت لدوافع غري خملصة. بقوة 
روحك، أرجوك أن تغريين يك يكون هديف عىل الدوام أن أرضيك وأجمدك. 
أعطين قلبًا حيب بإخالص، وأزل مين لك تصنع. إين أقدم لك شكري ألجل 
الغري  الدوافع  تفادي عواقب  أسالييب يك أمتكن من  تفحص  مساعديت عىل 

خملصة!
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مسألة ثقة

فقد اكنت الظروف سيئة  جدًا لدرجة أننا        
اعتقدنا بأننا هالكون ال حمالة. وقد شعرنا           

بأنه حمكوم علينا باملوت، بأن لك يشء قد انهتى 
بالنسبة إلينا. وتبني الحقًا بأن ذلك أفضل ما اكن 
ممكنًا أن حيدث لنا عىل اإلطالق. فقد اضطررنا 

أال نتلك عىل قوتنا وفطنتنا للخروج من ذلك، بل         
قد أجربنا عىل الوثوق باهلل  بشلك لكي - هذه 

ليست بفكرة سيئة مبا أنه اإلله الذي يقمي األموات 
إىل احلياة! لقد فعل ذلك وأنقذنا  من خطر موت 

حممت. وسيعيد الكرة، منقذًا إيانا لكام احتجنا إىل 
ذلك. أنمت وصلواتمك جزء من معلية اإلنقاذ تلك.... 

MESSAGE ٢ كورنثوس ١١،٨:١

إن هذه اآليات اليت كتبت بقمل الرسول بولس قد جشعت عددًا ال حيىص من 
املؤمنني عرب العصور ألهنا تذكرنا بأنه عندما يبدو كأن ظروفنا يه األشد بؤسَا، 
وضع  ثقتنا باهلل جيلب لنا اخلالص. اكن بولس رجل إميان عظمي، بالرمغ من 
املطاف  تلك احلالة. يف هناية  راودته حيال  الشكوك  بأن  ذلك فهو يعرتف هنا 
وصل إىل مرحلة حيث قرر أن يضع نفسه بني يدي الرب وأن “يثق لكيًا باهلل.” 
عندها اعرتف بقوة وقدرة اهلل الغري متناهية بنفخ الروح يف احليوات والظروف 
امليتة. ال يشء يكرم اهلل أكرث من أن نضع ثقتنا القلبية به عندما منر بأوقات 
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عصيبة. هو بدوره يكرمنا من خالل إنقاذنا - وغالبًا بطرق جعائبية. يقول الرب 
عندما  يف املزمور ١٥:٥0 NLT، “ادعين يف يوم ضيقك، أنقذك فمتجدين.” 
نلتجئ هلل مبشالكنا وندعه يعمل بأننا نتلك هيلع لينقذنا، حيرك معلية إنقاذنا ألنه 
يعمل ]انه سيتلىق جمدًا بسبب إنقاذنا. عىل الرمغ من أن املرور بأوقات عصيبة 
يؤثر علينا، جند يف سفر دانيال مبدأ إجنيليًا مجشعًا جدًا. اكن قد ريم بالنيب 
دانيال يف عرين لألسود لرفضه تسبيح أحد غري اإلله احلقييق. مع إن دانيال 
فعل الصواب ببقائه خملصًا متامًا 
للرب، مل جينب من قضاء ليلة طويلة 
يف عرين مظمل ميلء بأسود جائعة. 
لكننا نكتشف أنه وبسبب إخالصه 
هالك  من  بطرق جعائبية  جنب  قد 
 ،٢٣:6 دانيال  سفر   يقول  معني. 
“وعندما أصعد دانيال من العرين، 
آمن  ألنه  أذى  أي  ناله  قد  يكن  مل 
يوحض الكتاب املقدس بأن  بإهله.” 
القرار الذي اختذه دانيال بأن يضع 
ومتامًا  أنقذه.  الذي  هو  باهلل  ثقته 
مكا خرج دانيال ساملًا من هذه التجربة، باستطاعتنا أن خنرج حنن من جتاربنا 

بدون أي ندوب جسدية أو عاطفية بسبب إمياننا باهلل. 

ماذا يقول الكتاب املقدس حيال أن نضع ثقتنا بأحد آخر غري اهلل؟ يقول سفر 
نسىع  نكن  مل  إذا  يه،  احلقيقة  أمحق.”  رأيه  عىل  “املتلك   ،٢6:٢٨ األمثال 
بفعالية لننال مساعدة اهلل يف أوقاتنا العصيبة، فإننا عىل األرحج نضع ثقتنا 
يف وسائلنا وقدراتنا الخشصية، وسينهتي بنا املطاف خبيبة أمل وهزمية. يقول 
سفر أشعياء ٢٢:٢ NLT، “ال تثقوا بالبرش، إذ ال يفصلهم عن املوت سوى 

عش هبدف اليوم

أنت حتتاج لعالقة ودية 
مع اهلل. ذلك موجود يف 

مصمي طبيعتك. ما يه بعض 
املجاالت اليت حتتاج فهيا إىل 
الوثوق أكرث باهلل؟ أخرب اهلل 
كيف أنك ستعمتد هيلع يف 

تلك املجاالت.



147{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

النفس البايق يف أنوفهم، فمي ينفعون؟” يريدنا اهلل هنا أال نقرتف غلطة االعمتاد 
عىل اآلخرين إلنقاذنا. يريد اهلل أن يكون خملصنا، ولن يحمس ألحد آخر بأن 
ميأل هذا الدور يف حياتنا. للذين يرغبون بأن يضعوا ثقهتم بأمواهلم، حيذرمه 
سفر األمثال ٢٨:١١ TLB، “مفن يعمتد عىل غناه يسقط!” عرف اكتب املزامري 
أين يضع ثقته. يقول املزور ٥:١٣0 NLT، “انتظرتك يا رب. نفيس تنتظرك، 
ويف لكمتك رجايئ.” ميكن للكمة اهلل أن تكون مصدر تجشيعنا وتعزيتنا األعظم 
عندما منر بأوقات عصيبة. ميكننا أن نطلب من اهلل أن يعطينا وعدًا من لكمته 
لنمتسك به. خالل أوقات الشك، ميكن لوعود اهلل أن تعطينا األمل الذي حنتاجه 
لنبىق متلكني هيلع وعىل إخالصه بدلًا من عىل ظروفنا. إن إحدى طرق تأكدنا من 
أننا قد وضعنا حقًا ثقتنا باهلل يه اختبارنا سالم ال يوصف. يقول سفر أشعياء 
٣:٢6، “أنت حتفظ ذا الرأي الثابت ساملًا ألنه عليك تولك!” ويذكرنا بولس بأنه 
بإماكن صلوات املؤمنني أن تكون “جزءًا من معلية اإلنقاذ،” لذا من احلمكة أن 
نسأل اهلل إىل من نلتجئ ليدمعنا بالصالة. دع وعد الرب هذا يمطئنك اليوم: 

   .)TLB فإن لك من يرجوك لن خييب”! )املزمور ٣:٢٥“

صالة
يا رب، عندما أمر بأوقات عصيبة، ساعدين يك أضع مجمل ثقيت بك. ذكرين 
بأنه يف لك مرة أضع فهيا ثقيت بنفيس أو باآلخرين، سأندم يف هناية املطاف. 
عملين أن أعمتد عىل لكمتك للتجشيع حىت ال أخترب فقدان األمل. إين أقدم لك 

شكري ألن ثقيت بك ستجلب السالم والفرح واالنتصار!
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ال إدانة

إذا كنمت قد اختربمت يومًا رصاعًا مع الشعور بالذنب واإلدانة، مثملا فعلت أنا، 
فقد كتبت اآلية املذكورة أعاله لمك ويل. يشري الرسول يوحنا إىل أنه عندما أيت 
إىل يسوع بامرأة اكنت قد ضبطت يف فعل الزنا، غفر هلا بدلًا من أن حيمك 
اخلطيئة  هذه  عقاب  الهيودية، اكن  الرشيعة  األوقات، حبسب  تلك  علهيا. يف 
الرمج حىت املوت، لذا فعل املساحمة  الذي فعله السيد هنا اكن استثنائيًا حقًا. 
جيب أن تكون هذه الفقرة مبثابة تعزية كبرية مجليع الذين عاشوا عذاب الشعور 
ال  ]به[  يؤمن  »فالذي  يسوع،  قال  لقد  اقرتاف اخلطايا.  بعد  واإلدانة  بالذنب 
يدان، أما الذي ال يؤمن به فقد صدر هيلع حمك الدينونة، ألنه مل يؤمن بامس ابن 
اهلل الوحيد« )يوحنا ١٨:٣(. مكا يقول يسوع يف يوحنا ٢٤:٥، »احلق احلق 
أقول لمك، إن من يمسع لكايم ويؤمن بالذي أرسلين تكون له احلياة األبدية، وال 
حيامك يف اليوم األخري، ألنه قد انتقل من املوت إىل احلياة.« يوحض هذا اللكام 
أنه ألننا قد اختذنا قرارًا بأن نضع إمياننا بالسيد املسيح وأن نقبله مكخلص 
خشيص لنا، سوف ننجو من حمك ودينونة اهلل. لن ندان ألن يسوع قد أدين 
عىل الصليب نيابة عنا. يعلن الرسول بولس هذا يف رومية ١:٨ عندما يكتب، 

»فاآلن، إذ ليس عىل الذين يف املسيح يسوع أية دينونة بعد.«

ما جيب علينا أن نذكر أنفسنا به عىل الدوام هو أن اهلل ال يدين املؤمن. بيمنا 
هبا  نعرتف  خطيئتنا يك  بسبب  يديننا  أن  معله  الذي  القدس،  الروح  يعطينا 
ونتوب عهنا، احلقيقة يه أن اإلدانة تأيت من الشيطان. يف الواقع، إن معىن 

فقال هلا يسوع، »وال أنا أحمك عليك. اذهيب      
وال تعودي ختطئني.«

يوحنا ١١:٨
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يدين.«  »الذي  هو  الشيطان  امس 
وظيفة الشيطان يه أن جيعل املؤمن 
ذلك  جييد  وهو  مدان،  بأنه  يشعر 
بامتياز. إنه يعمل أنه إذا استطاع أن 
لك  مدانون يف  بأننا  نشعر  جيعلنا 
مرة نهتاون هبا، بإماكنه أن يتسبب 
مرارًا  باإلحباط  نشعر  جبعلنا 
مات  اليت  املمثرة  االنتصار  حياة  نعيش  أن  نستطيع  لن  أننا  لدرجة  وتكرارًا 
السيد املسيح ليعطينا إياها. يرغب الشيطان أيضًا بأن جيعلنا نشعر باسمترار 
بأننا مدانون ألنه يعمل بأن ذلك سيجعل اهلل يبدو بعيدًا عنا، وهذه يه إحدى 
أعظم ماكئده. أجل، جيب أن حتزن قلوبنا عندما نقرتف اخلطايا، ألن اخلطيئة 
حتزن قلب اهلل. لكن اهلل ال يريدنا أن نتخبط بالشعور بالذنب والشفقة عىل 
أنفسنا؛ بل يريدنا أن نعرتف خبطايانا، وأن حنصل عىل مساحمته وأن نطلب 
مساعدته للتغلب عىل اخلطيئة ومن مث السري قدمًا. بعكس االعرتاف باخلطيئة 
والندم، الذين يشفيان ويبنيان، إن اإلدانة تشل حركتنا وتعيق منونا الرويح. 
إهنا ترسق منا الفرح، ومن مث القوة )محنيا ١0:٨(. يقول الكتاب املقدس أنه 
جيب علينا أن نعمتر يوميًا سالح اهلل الاكمل يك نمتكن من محتل جهامت 
العدو. )أفسس ١٧،١٤:6(. يتضمن ذلك درع الصالح )الذي يشري إليه الكتاب 
املقدس بنخسة The Living Bible بعبارة “اختذوا الرب درعًأ لصدورمك”( 
انترص يسوع عىل الشيطان بلكمة اهلل املكتوبة  و “لكمة اهلل سيف الروح.” 
)لوقا ١٣،١:٤(، وجيب علينا أن حنذو حذوه. لكن جيب أن يكون لدينا معرفة 
لكامك يف  “خبأت   ،١١:١١٩ املزمور  يقول  ذلك.  لنفعل  املقدس  للكتاب  معلية 
لكام أكرثنا من دراسة لكمة اهلل والتأمل هبا، لكام  قليب، لئال أخطئ إليك.” 
متكنا أكرث أن نقاوم اخلطيئة وأن نتغلب عىل الشيطان. يف املرة املقبلة اليت 
حياول فهيا الشيطان أن هيامجك عرب الشعور بالذنب واإلدانة، ذكره أنك بر 

عش هبدف اليوم

احفظ عن ظهر قلب ١ بوحنا 
٩:١. عندما تراودك أفاكر 

الشعور بالذنب والدينونة ذكر 
نفسك بأن اهلل قد غفر لك!        
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)١ يوحنا  القدس ساكن فيك  الروح  )٢ كورنثوس ٢١:٥(، وأن  اهلل باملسيح 
٤:٤( - وطالب بالنرص الذي أحرزه يسوع ألجلك! )١ كورنثوس ٥٧:١٥(.

صالة
يا رب، عملين أن أقف مبواجهة جهامت العدو عن طريق االعرتاف املتواصل 
أدرهسا  يك  لكمتك  أحب  اجعلين  ذلك.  حبسب  والعمل  املسيح  يف  أنا  مبن 
وأتأمل هبا حىت تصل إىل أمعاق قليب جاعلة مين منفذًا لللكمة. عندما أقع يف 
اخلطيئة، ساعدين يك أسارع إىل االعرتاف والندم وذكرين بوعدك بأن تغفر يل 
وتطهرين من لك إمث. )١ يوحنا ٩:١(. إين أقدم لك شكري ألن إمياين باملسيح 

ينجيين من الدينونة!
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مخاطر الدراسات العليا

ألن كرثة احلمكة تقرتن بكرثة الغم، ومن يزداد    
عملًا يزداد حزنًا.

اجلامعة ١٨:١ 

كتبت هذه اللكامت من قبل امللك سلميان الذي عرف حبمكته. بعد سنوات عدة 
من النضال لزيادة حمكته ومعرفته، استنتج أنه لكام تعمق يف الدراسة، لكام 
زادت تعاسته. بالنسبة لملجمتعات الشبهية مبجمتعنا، املقتنعة بأن التحصيل 
العيمل هو اجلواب للك يشء تقريبًا، قد تبدو هذه اللكامت شبه تدنيسية. يف 
سعينا وراء الطبقة االجمتاعية املرموقة والرثوة، فقد جعلنا من التحصيل العيمل 
معبودًا. لقد تعبدنا له، وقد استعملناه حملاولة ملء الفراغ املوجود يف داخلنا 
والذي ال ميأل إال باهلل. وإىل أين أوصلنا لك هذا التحصيل العيمل؟ فقد تركنا 
أوقع  معىن. مكا  أو  هدف  بدون  حياتًا  نعيش  ألنفسنا،  وغري حمققني  فارغني 
تعلمي بعضنا  بدأنا نشهتي مستويات  لقد  الكثريين منا حتت وطأة دين كبري. 
مستوى  نفس  »يواكب  ألن  بأنه حباجة  يشعر  أصبحنا جممتعًا  لقد  البعض. 

احمليطني به« عندما يتعلق األمر بالهشادات العملية. 

ينذرنا الكتاب املقدس بوضوح حيال اإلكثار من قمية التحصيل العيمل. باإلضافة 
إىل اآليات املذكورة أعاله اليت كتهبا سلميان، يكتب بولس »غري إن املعرفة تنفخ 
تكربًا، ولكن احملبة تبين.« )١ كورنثوس ١:٨(. اإلفراط يف التحصيل العيمل 
مييل إىل جعلنا متعجرفني ومتكربين، وبإماكن ذلك أن يعيق عالقاتنا باآلخرين 
وباهلل. يقول بولس يف ١ كورنثوس ١٩،١٨:٣ NLT، “حذار أن خيدع أحدمك 
نفسه. إن ظن أحد بينمك أنه حكمي يف هذا العامل، فليرص جاهلًا ليصري حكميًا 
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يه  العامل  هذا  حمكة  فإن  حقًا. 
بولس  اكن  اهلل.”  نظر  يف  جهالة 
مرموق،  عيمل  مستوى  ذو  رجلًا 
بالرمغ من ذلك، فإنه حيذرنا هنا من 
أن السيع وراء نيل احلمكة الدنيوية 
المساوية  احلمكة  تلقينا  يعيق  قد 
اليت تستطيع أن ختلصنا. هذا هو 
يسوع  جعلت  اليت  األسباب  أحد 
يقول، “احلق أقول لمك، من ال يقبل 
فلن  صغري،  ولد  كأنه  اهلل  ملكوت 
لدى   .)١٧:١٨ )لوقا  أبدًا”  يدخله 
األوالد ميل ألن يكونوا متواضعني ومتلكني عىل الغري، يف حني أن األخشاص 
ذوي التحصيل العيمل املرموق غالبًا ما يترصفون بتعجرف واتاكل عىل النفس. 
إذًَا ماذا جيب عىل املسيحيني أن يفعلوا حيال حتصلهم العيمل؟ األمر بسيط. 
الذي حتتاجه حقًا،  العيمل  التحصيل  فقط عىل  عندها ستحصل  اطلب اهلل. 
وسيؤمن اهلل المتويل الذي أنت حباجة إليه والنعمة اليت حتتاج إلهيا لتتفوق 
يف دروسك املدرسية. باإلضافة إىل ذلك، سيفتح لك أبواب فرص عندما حيني 
الوقت لذلك. اليوم، متسك بوعد اهلل هذا، الذي كتبه داوود يف  سفر املزامري: 
“معرت طويلًا، ومل أر بارًا مرتواًك، ومل أر أبناءه يستعطون طعامًا ... يقرض 

.)TLB ٢6،بخساء والربكة نصيب أبناءه”! )املزامري ٢٥:٣٧

صالة
يا رب، أطلب اليوم أن تريين نوع التحصيل العيمل أو التدريب الذي أحتاج إليه 
ألستعد يك أحقق هدف اهلل املعىط يل. أرين خمططك حليايت وال تدعين أخرج 
عن املسار بسبب خمططايت أو خمططات اآلخرين. إين أقدم لك شكري ألجل 

تأمينك يل لك ما أحتاج إليه ألكون لك ما تريدين أن أكون!

عش هبدف اليوم

يأيت مكالنا من اهلل وليس 
من إجنازاتنا. خذ دقيقة 

لتفكر بالتحصيل العيمل الذي 
أجنزته. مهام اكن املستوى 

الذي قد بلغته، لن تعرف أبدًا 
بقدر ما يعرف اهلل. قدم له 

الشكر ألجل حمكته واسأله أن 
يعطيك حمكة أكرب اليوم.



153{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

قوة كلماتنا

املوت واحلياة حتت سلطة اللسان، ومن حيب    
اللكام سيألك مثرة لكامه ]لملوت أو للحياة[.

  AMP أمثال ٢١:١٨

تبني اآلية املذكورة أعاله والعديد غريها يف الكتاب املقدس أن للكامتنا قوة هائلة. 
نستطيع أن نتلكم بلكامت حياة ألنفسنا ولآلخرين أو نستطيع أن نتلكم بلكامت 
موت. إذا كنت حتتاج لبعض اإلقناع بأن هذا حصيح، الق نظرة عىل ما يكتبه 
الرسول بولس يف رومية ٩:١0، “وإنك إن اعرتفت بفمك بيسوع ربًا، وآمنت يف 
قلبك بأن اهلل أقامه من األموات، نلت اخلالص.” للكامتنا تأثري كبري لدرجة أنه 
باستطاعهتا حىت أن تقرر خالصنا، وبالتايل التأثري عىل اململكة الروحية. لقد 
حذرنا يسوع من االستخفاف بلكامنا. يقول يف مىت ٣٧،٣6:١٢، “عىل إين أقول 
لمك إن لك لكمة باطلة يتلكم هبا الناس، سوف يؤدون عهنا احلساب يف يوم 

الدينونة. فإنك بلكامك تربر، وبلكامك تدان.”    

 برصاحة، يقلقين أن أمسع هذا المك من املؤمنني يقولون أشياء مثل، “عدوى 
األنفلونزا منترشة بشدة وأنا عىل يقني بأنين سألتقطها. هذا حيصل يل دامئًا.” 
أو “يقود ابين اكملجنون. إهنا مسألة وقت قبل أن يقتل نفسه أو خشصًا آخر!” 
إين  أو حىت، “يتشاجر والداي طوال الوقت. سيحصالن عىل الطالق حمتًا.” 
أؤمن من لك قليب بأن هكذا لكام حيزن قلب اهلل. يقول سفر العربانيني ١١:6، 
“مفن املستحيل إرضاء اهلل بدون إميان.” عن أي نوع من اإلميان نعرب عندما 
نتفوه بلكامت إدانة وهالك حول أوالدنا أو زواج خشص آخر؟ أال جيب أن نصيل 
ألجلهم ونمتسك بوعود اهلل هلم عوضًا عن ذلك؟ وعندما نقول بأننا متأكدون 
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بأننا سنكون حضايا لألمراض، ألسنا نضع إميانًا أكرب يف تلك احملنة منه يف 
قدرة ورغبة اهلل بإبقائنا بصحة جيدة أو بشفائنا؟ ألن نكون حمكاء أكرث- وألن 
يكون اهلل راض أكرث- إذا صلينا بإميان لننال امحلاية والشفاء من قبل اهلل؟  
مبا أننا نعرف أنه للكامتنا تأثر عىل اململكة الروحية، أليس مرحجًا أن نكون 
نفتح األبواب ليدخل املدمر وهيامجنا وأحباءنا عندما نتفوه بلكامت مرض وهالك 
وهزمية؟ فلكامتنا يه بذور، واألمر مرتوك  لرغبتنا  بزرع بذور حياة أو موت. 
إذا كنا نريد أن جنين النوع الصاحل 
من احملصول، جيب علينا أن نزرع 
البذور. أستطيع  النوع الصاحل من 
غريت  إذا  أنه  خربة  عن  القول 
وستؤثر  حياتك،  ستغري  لكامتك، 
فلتكن  بك.  احمليطني  عىل  حىت 
“لتكن  اليوم:  داوود صالتنا  صالة 
مقبولة  قليب  وخواطر  مفي  أقوال 
                                      ” وفادي خصريت  يا  رب،  يا  لديك 

.)NLT أمثال ١٤:١٩(

  صالة
واهلالك  بالشك  ملياًئ  خطايب  فهيا  اكن  اليت  املرات  ألجل  ساحمين  رب،  يا 
بدلًا من اإلميان واحلياة. طهر شفيت مكا فعلت مع أشعياء. )أشعياء 6:6،٧(. 
ساعدين يك أتفوه بلكامت ترضيك وتبارك اآلخرين. ذكرين بلك وعودك المثينة 
احلياة  عن  لكاميت  ألن  شكري  لك  أقدم  إين  والنرص.  واحلياة  المكال  حول 

ستجلب األمل والشفاء للناس!

عش هبدف اليوم

يف حدة برهة أو حالة ما قد 
تكون تفوهت ببعض األشياء اليت 
أنت نادم علهيا اآلن. خذ دقيقة 
لتندم معا قد قلته وفكر مبا اكن 
بإماكنك أن تقول بدلًا عن ذلك. 

استعمل لكمة اهلل كدليل.
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إنس النتائج

»يا سيد قد جاهدنا طوال الليل ومل نصطد        
شياًئ. ولكن ألجل لكمتك سأطرح الشباك.«َ

لوقا ٥:٥

نتاجئ  واجهت  عندما  قليب  ليجشع  عديدة  مرات  اآلية  هذه  الرب  استعمل  لقد 
خميبة لألمل لعميل الشاق. أستطيع حقًا أن أتعاطف مع بطرس املسكني هنا 
الذي، بعد أن أمىض الليل برمته حماولًا ومل يصطد شياًئ، يطلب الرب منه أن 
يليق شباكه مرة أخرى. كأن بطرس يقول، “يا رب، لقد معلت جاهدًا ومطولًا، 
الشبكة جمددًا  ليليق  بطرس  الذي حيث  الوحيد  اليشء  جدوى!”  دون  ولكن 
هو أوامر الرب. كنتيجة لطاعته، ياكفأ بطرس بصيد مسك يبدأ بمتزيق شبكته 
منه  يسلبا  أن  وإحباطه  مللله  يحمس  أن  الرسول  بإماكن  اكن  قاربني.  وإغراق 

جعيبة، لكن حلسن احلظ، وضع مشاعره جانبًا وأطاع الرب.

ملن احملزن كيف أن جممتعنا قد أصبح منقادًا بالنتاجئ إىل هذه الدرجة. غالبًا 
جدًا ما نتحمس يف البداية ملهمة جديدة يعطينا إياها الرب، لكن حاملا نيع أننا 
ال حنصل عىل النتاجئ اليت كنا نتوقع، نتوقف عن العمل ونستسمل. مكا إنه من 
املغري  أن نستسمل عندما ال حنصل عىل النتاجئ اليت نريد. لقد اختربت هذا 
املدرسة  املقدس يف  للكتاب  ناد  ابين  أسس  عندما  سنوات،  عدة  منذ  بنفيس 
الثانوية اليت اكن يرتادها. بعد أن بدأ امحلاس األويل يزول، رغبنا، ابين وأنا 
بأن “نستسمل.” كنا نعمل جبهد ألوقات طويلة، وبدلًا من أن يمنو النادي بالعدد، 
اكن يتناقص. بدى كأن املقاومة اكنت موجهة ضدنا من مجيع االجتاهات - مبا 
فيه بعض املدراء واملعملني والطالب. اكحفنا ضد سلوك التخيل هذا الذي يقول، 
مث تلكم الرب إىل قلبينا. قال لنا أال نقلق حيال النتاجئ أو  “من حيتاج هلذا؟” 
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األعداد. قال لنا أن ندمع األوالد الذين يأتون، حىت لو مل يتجاوز عددمه أصابع 
وأن  يصليا  أن  بإماكهنام  فقط،  أىت خشصان  إذا  نصيل.  أن  لنا  وقال  اليد. 
يتوقعا أن يكون يسوع يف وسطهام، مكا قد وعد. اختذنا القرار بأننا سنسمتر 
رأيينا  لنا  يغري  أن  لإلحباط  نحمس  ومل  ثابرنا  الطويل.  املدى  عىل  باملرشوع 
حيال معل مشيئة اهلل. اكن األمر جمديًا جدًا. كرب النادي، ويف غضون مخس 
سنوات ملس وغري حياة مائت األوالد. احلقيقة يه أنه عندما يعطينا اهلل مهمة 
أن  فقط  اكنت  لو  حىت  لننجزها، 
نصيل أو نقدم الهشادة ألحدمه، هو 
ال يريدنا أن نركز عىل النتاجئ. أجل، 
سيكون هناك أوقات يبدو خالهلا أن 
أطعنا  إذا  لكن  ملجهودنا.  نتاجئ  ال 
سيأيت  بالعمل،  واسمترينا  اهلل 
اليوم الذي سناكفأ فيه بصيد ممزق 
بنا.  للقوارب خاص  للشباك، مغرق 
تجشع اليوم بوعد اهلل هذا: “فعلينا أن ال نتعب من معل اخلري، ألننا سنحصد 

 .)TLB ٩:6 يف الوقت املناسب، برشط أن ال نستسمل” ! )غالطية

صالة
النتيجة.  عىل  أركز  ال  يك  ساعدين  ألجنزها،  مهمة  تعطيين  عندما  رب،  يا 
كأن  يبدو  عندما  مشيئتك.  وعىل  عليك  أركز  يك  ذلك،  عن  عوضًا  ساعدين، 
أنا خُملص،  أحتاجه ألسمتر. فميا  الذي  التجشيع  لعميل، أرسل يل  نتاجئ  ال 
استعملين ألملس وأغري حياة املزيد واملزيد من األخشاص. إين أقدم لك شكري 

ألجل حمصول النعم الذي سوف أحصد!

عش هبدف اليوم

اكتب بعض األهداف. ال تيأس 
إذا اكن حتقيقها مستحيل اآلن. 

صل الصالة املذكورة أعاله 
ملسو أهدافك هلل. 
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األميان يعني “املخاطرة”

امتدح اهلل هؤالء مجيعًا عىل إمياهنم لكهنم           
مل ينالوا الوعد العظمي

العربانيني ١١:٣٩ 

يدهشين دامئًا عدد املؤمنني الكبري الذين يرتددون باملطالبة بوعود اهلل ألهنم 
الكثري  يتوقعوا  مل  إذا  أنه  يشعرون  لعلهم  أمل.  خبيبة  يصابوا  أن  خيافون 
اإلميان  أن  مقولة  لقد مسعت  األمل.  خيبة  أمل  باستطاعهتم جتنب  اهلل،  من 
أعتقد أن ذلك حصيح حلد بعيد. أن نثق بأن اهلل سهيب  يعين “املخاطرة.” 
ملساعدتنا، عندما ال تساند حواسنا ذلك  الشعور، يتطلب جشاعة كبرية. لكن 
هذا متامًا ما يتوقعه اهلل منا. إذا ألقيت نظرة عىل اإلحصاح احلادي عرش 
من العربانيني، ترى أن اهلل يستحسن الذين يضعون ثقهتم بوعوده، يف حال 
حتققت أو ال. اآلية املذكورة أعاله تؤكد هذا، وكذلك العربانيني ١٣:١١: “مات 
هؤالء لكهم ومه مؤمنون. ماتوا دون أن ينالوا الوعود، لكهنم حيوها بفرح من 
يبني الكتاب املقدس أن اهلل  بعيد مقرين بأهنم غرباء عابرون هذه األرض.” 
يقدر كثريًا الذين حييون باإلميان ويسمترون بالمتسك بوعود اهلل، حىت أثناء 
فرتات االنتظار الطويلة. احلقيقة يه أنه إذا أردنا أن نريض اهلل وحنصل عىل 
املاكفآت اليت خيبأها لنا، سنضطر ألن خناطر بوضع إمياننا وثقتنا به، حىت 
العربانيني  إىل  الرسالة  لنا  تقول  ليست لصاحلنا.  كأن احلظوظ  يبدو  عندما 
6:١١، “بغري إميان، ال ميكن إرضاء اهلل. فعىل من يأيت إىل اهلل أن يؤمن 

بأنه موجود، وبأنه ياكفئ الذين يطلبونه.” 
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تعطينا اآلية األوىل من العربانيني تعريفًا إجنيليًا لإلميان: “واإلميان هو التيقن 
وتبني اآلية اليت تلهيا أن  لنا عىل وجود ما ال يرى.”  مما نرجو، أي الربهان 
اهلل يقدر هذا النوع من اإلميان: “وبسبب هذا اإلميان، أظهر اهلل رضاه عىل 
القدماء” )العربانيني ١،٢:١١(. توحض لكميت “التيقن” و”الربهان” بأن األميان 
هو ثقة باهلل وبلكمته، حىت عندما ال نرى أي برهان مملوس ليربر ذاك اإلميان. 
مكا تظهر اآلية اليت تيل كيف أن إمياننا مبا ال نرى ليس “فكرة غري واقعية”: 
“باإلميان نفهم أن الكون خلق بأمر 
مما  كون  يرى  ما  إن  حىت  اهلل، 
إن   .)٣:١١ )العربانيني  يرى”  ال 
عندما  بتاتًا  يكبح  ال  الكون  خالق 
أفضل  “مستحيلة.”  ظروفنا  تبدو 
ما يفعله إهلنا هو فعل يشء من ال 
تسأل  ألن  اآلن  أنت حباجة  يشء. 
إرضاء  حيال  جاد  أنت  مك  نفسك 
لن  حقًا،  جادًا  كنت  إذا  اهلل. 
تمتكن من تفادي املخاطرة بإميانك. 
أجل، ستخترب بعض خيبات األمل 
تنجو  أن  بإماكنك  اكن  رمبا  اليت 
سوف تهشد بعض العجائب يف حياتك اليت كنت  مهنا. لكين أكفل لك هذا - 
أنه   ،٣٣:١١ العربانيني  إىل  الرسالة  لنا  تقول  أخرى.  ظروف  يف  ستخرسها 
الهنائية يه  النتيجة  به.”  وعد  قد  “نال ما اكن  بعض شعب اهلل  “باإلميان” 
هذه - املسألة األساسية ال تمكن يف حصولنا عىل لك وعود اهلل اليت نصدق، 
املسألة األساسية تمكن يف ما إذا كنا حنيا باإلميان أم ال، واضعني ثقتنا باهلل 
من لك قلبنا يف لك ظرف يف لك يوم من أيام حياتنا. عندما نفعل ذلك، مبوازاة 

عش هبدف اليوم

طبق إميانك عىل أيه حاجة 
تواجهك اليوم. جد لكامت 
إجنيلية تعد مبطلبك، متسك 
هبا باألميان، ومث اشكر اهلل 
لزتويدك بوفرة مبا حتتاجه. 
امنح اهلل فرصة يك يفعل  
أفضل ما يفعله - أن يفعل لك 

شياًئ من ال يشء!  
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من  قلوبنا مما سميكننا  وفرحًا يف  لنا سالمًا  الشديدة، سيكون  موافقة اهلل 
عيش احلياة الوفرية اليت جاء يسوع ليعطينا إياها. اليوم، صاليت القلبية لك 

يه أنك ستتجرأ أن تؤمن. 

صالة
يا رب، ساحمين ألجل املرات اليت فوت فهيا مشيئتك الاكملة ألين كنت خائفًا 
أو ضعيفًا. أعطين جسارة مقدسة تتجرأ أن تؤمن بوعودك وأن ختاطر بأن تكون 
عرضة خليبات األمل. ساعدين يك أبيق عيناي شاخصتان إليك وعىل لكمتك، 
أنا أحيا يوميًًا باألميان،  بدلًا من عىل ظرويف. إين أقدم لك شكري ألنه فميا 

سأؤثر يف حياة اآلخرين بساليم وفريح!
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ال مخرج سهل من املأزق

عندما مقت بزيارة طبيب األسنان مؤخرًا إلصالح سن مكسور، اكنت احلشوة  
الطبيب  بإخبار  كنت مرتددة  البتة.  اليت وضعها يف مفي غري مرحية  املؤقتة 
عهنا ألين كنت مريضة جديدة لديه ومل أشأ حقًا أن أتذمر. فترضعت إىل الرب 
وسألته أن يزيل األمل واإلزعاج. فميا كنت أصيل، راودين انطباع جيل بأن اهلل 
يريدين أن أواجه الطبيب بذلك. بعد ليلة مليئة بالقلق، اتصلت بعيادة الطبيب 
وطلبت موعدًا يف اليوم نفسه. فميا جلست يف غرفة االنتظار أقرأ جملة، وجدت 
بالصدفة مقالة حتث املرىض عىل أن يكونوا رصحيني متامًا مع األطباء حيال 
ما يقلقهم. كنت واثقة  بأن ذالك اكن تأكيدًا من الرب، وطلبت منه أن يعطيين 
القوة والجشاعة واللكامت اليت أحتاج ملصارحة طبييب. عندما ناداين الطبيب 
بلطف ولكن برصامة عىل قليق وشكواي،  أطلعته  املعاينة،  للدخول إىل غرفة 

فعاجل املشلكة حالًا حىت إين ملست التحسن فورًا.

أعتقد أن اهلل استعمل هذه اخلربة ليعملين مرة أخرى درسًا جديدًا عن مك 
يقول  بانفتاح ورصاحة.  والناس  الظروف  بعض  أواجه  أن  املهم يل   من  أنه 
الكتاب املقدس بوضوح أنه ال جيب علينا المساح لآلخرين بإخافتنا، لكن بالرمغ 
من ذلك، أعرتف بأين أواجه صعوبة يف هذه املسألة. ولست الوحيدة. أعرف 

إن اهلل قد أعطانا ال روح اجلنب )روح اخلوف 
والزتلف( بل ]قد أعطانا[ روح القوة واحملبة 

واهلدوء والرزانة  واالنضباط والبصرية.
AMP ٢ تميوثاوس ٧:١
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يواجهون  الذين  املؤمنني  من  العديد 
اهلل  ميتعض  ملاذا  عيهنا.  املشلكة 
حيال خوفنا من الناس أو الظروف؟ 
نتأثر بأي  أنه طاملا حنن  ألنه يعرف 
أحد أو يشء غري روحه، باستطاعة 
ننحرف  وجعلنا  بنا  التالعب  إبليس 
عن املسار بواسطة أشياء يه خارج 
مشيئة اهلل لنا. سيكون العديد منا  
مناصب  لتويل  اهلل  من  مدعوون 
أن  منه  نتوقع  أن  نستطيع  ال  نفوذ. 
يرقينا إىل مناصب أعىل قبل أن نربهن أن  خمططات وتوقعات اآلخرين لن 
أهدافه  ذلك يك نمتكن من حتقيق  يرقينا اهلل، حيصل  عندما  علينا.  تسيطر 
وإرضاءه هو، وليس اآلخرين أو أنفسنا. وجيب أن نركز دامئًا عىل هذا األمر.

مل تكن اخلربة اليت تشاركت معمك هبا بالضبط خربة مهمة، لكين أؤمن حقًا 
بأهنا اكنت اختبارًا قد استعمله اهلل ليساعدين عىل التغلب عىل بعض املخاوف 
اليت اكنت تراودين طوال حيايت. يقول سفر األمثال ٢٥:٢٩ TLB، “اخلشية 
لقد اكتشفت أن بإماكن  من الناس خف منصوب، أما املتلك عىل الرب فآمن.” 
خوفنا من اإلنسان أن يكون ماكرًا لدرجة أننا ال ندرك حىت وجوده يف حياتنا. 
أو  الظروف اخلطأ  قبول بعض  أو  لتفادي مواجهة اآلخرين، قد حناول تربير 
الترصف الغري مقبول لخشص آخر. عندها نممص عىل محتل يشء يردنا اهلل 
التعامل معه. هذا التجنب هو مبثابة عدم طاعة، وسمينعنا من تليق أفضل ما 
لدى اهلل. يقول الكتاب املقدس، “إن اهلل قد أعطانا ال روح اجلنب بل روح القوة 
)٢ تميوثاوس ٧:١(. إننا حمصنون بقوة الروح  واحملبة واهلدوء والبصرية« 
القدس لنواجه ونتغلب بشلك يفوق الطبيعة عىل األناس والظروف املخيفة. لكننا 
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لقد خلق اإلنسان مع املقدرة 
ملجاهبة األوقات العصيبة 
جبرأة. فكر مبرة عندما 

ترصفت جبنب عوضًا عن 
اجلرأة. ال تدع ذلك يثبط من 

عزميتك. تعمل من أخطاءك. إن 
اهلل يسكن يف داخلك! 
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بإماكننا  اليومية.  جتاربنا  خالل  من  وتطويرها  القدرة  هذه  الستعامل  حنتاج 
أن نمطنئ بشلك كبري ملعرفتنا بأنه يف لك مرة نقرر فهيا أن نواجه بدلًا من 
قلقنا  عىل  لننترص  وقوة  من حمكة  ما حنتاج  بلك  اهلل  أن هنرب، سيدمعنا 
إجنيل مىت  الرب يف  يعد  تلك.  حالتنا  النرص يف  واحلصول عىل  وخماوفنا 
١0:٢0 TLB، »فإنمك يف تلك الساعة تلهمون ما تقولون.« يف اليوم الذي كنت 
أترضع فيه للرب لهيبين الشفاء من أمل مفي، أوحض يل أنه لن جيعل خرويج 
لقد عملين درسًا قميًا  يفعل.  أنا مرسورة ألنه مل  املأزق هسلًا. أآلن  من هذا 
يف ذلك اليوم، وأعطاين فرصة ألن أموضع نفيس للحصول عىل نعم وترقيات 
عظمية. يف املرة القادمة اليت تكون فهيا يف ظرف حرج بدون خمرج هسل من 
املأزق، قرر أن تطيع الرب وتقول مع النيب أشعياء - »ألن السيد الرب يغيثين 
فال أخزى، لذلك جعلت وجهي اكلصوان، ألين عامل أنين لن أخزى«! )أشعياء 

   .)TLB ٧:٥0

صالة
للخروج من  الهسل  املخرج  اليت اخرتت فهيا  املرات  يا رب، ساحمين ألجل 
بدلًا من إطاعتك. أعطين احلمكة والجشاعة اليت أحتاج ألواجه هؤالء  املأزق 
الناس والظروف اليت تريدين أنت أن أتعامل معها. إين أقدم لك شكري ألجل 

الفرح والسالم واحلرية اليت سأخترب كنتيجة لذلك!
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الغضب إزاء املساعدة

لذلك، يا إخويت األحباء، عىل لك واحد منمك         
أن يكون مرسعًا إىل اإلصغاء، غري مترسع يف 

اللكام، بيطء الغضب. ألن اإلنسان، إذا غضب        
ال يعمل الصالح الذي يريده اهلل.

يعقوب ١٩:١،٢0

خالل األسبوع املنرصم، أعرت هاتيف اخللوي البين أثناء خروجه من املزنل. مل 
يكن هذا األمر غري اعتيادي متامًا، لكن ما اكن غري اعتيادي هو حقيقة أنه عند 
عودته إىل املزنل وحيمنا طلبت منه إعادة حشن البطارية، اعرتف إنه جيهل ماكن 
هاتيف. بدأنا يف احلال البحث عنه يف لك األمكنة اليت استطعنا التفكري هبا. 
بيمنا فشل حبثنا بإجياد هاتيف، أحسست بذاك الشعور القدمي املألوف النامج 
عن تدفق ديم إىل رأيس. اكن غضيب وإحبايط يمنوان. رغبت بقول يشء البين 
مع عيمل أنين سأندم عىل ذلك الحقًا. يف ذلك احلني، اعتربت إن األمر يستحق 
العناء. ويف تلك اللحظة بالذات، أعطاين اهلل »معرفة« بأنه إذا أردت احلصول 
عىل مساعدته، عيل أن أكبح غضيب وأن أصيل وأن أضع هذا األمر بني يديه. 
بقدر ما كنت أرغب بتنفيس غضيب عىل ابين، أردت أكرث اسرتجاع هاتيف. لذا، 
قلت البين بأننا سنعاود البحث يف اليوم التايل، وخلدت إىل الفراش، عاهدة 
األمر للرب. يف اليوم التايل، أخربت زويج عن اهلاتف املفقود. أستغرقه أمر 
اكتشاف ماكنه دقيقة أو اثنني فقط، وعرفت أن تلك اكنت طريقة اهلل ليعملين 

أمهية بقايئ هادئة ولطيفة يف خضم العواصف. 
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يقول الكتاب املقدس، “فاضبط أنت نفسك يف لك الظروف” )٢ تميوثاوس٤:٥(. 
يف حني أن طريقة العامل يه أن يفقد املرء صوابه لكام رغب بذلك، فلدى املؤمنني 
موهبة ضبط النفس املعطاة من الروح القدس )٢ تميوثاوس ٧:١(، ويتوقع اهلل 
منا أن نستعملها يف أوقات التوتر. للربهة األوىل يبدو كأن لألخشاص الدنيويني 
امتياز غري حمق ألن غالبًا ما يكون التنفيس عن غضبنا أهسل، ويبدو كأن ذلك 
يتكبدها  اليت  املضاعفات  أن  احلقيقة  لكن  البداية.  بتحسن يف  نشعر  جيعلنا 
هؤالء الناس كنتيجة لغضهبم الغري 
يفضل  مضاعفات  يه  مكبوح 
سفر  يقول  إياها.  جينبنا  أن  اهلل 
قلبك  يستسمل  “ال   ،٩:٧ اجلامعة 
رسيعًا للغضب، ألن الغضب يستقر 
ويقول  سفر  اجلهال.”  يف صدور 
احلاد  الطبع  “ذو   ،١٧:١٤ األمثال 
هدوءنا  فقدان  حبمق.”  يترصف 
يف  األخطاء  باقرتافنا  سيتسبب 
علهيا  سنندم  اليت  واألفعال  اللكام 
 ،NLT  ١٨:١٥ األمثال  يقول سفر  العناء.  يستحق  ال  ببساطة،  األمر،  الحقًا. 
“الرجل الغضوب يثري اخلصومة، والطويل األناة يسكن الزناع.” لقد دعانا اهلل 
لنكون صانيع سالم )مىت ٩:٥(، وقد أعطانا روحه لتكون لنا القدرة والرغبة 
ملنع وإيقاف اخلالفات، عوضًا عن املسامهة هبا. إن إحدى الطرق اليت ميكننا 
من خالهلا القيام بذلك يه بقول اليشء املناسب يف الوقت املناسب. يقول سفر 
األمثال ١:١٥، “اجلواب اللني يبدد الغضب، واللكمة القارصة هتيج الخسط.” 
غالبًا ما نستطيع جعل غضب خشص ما ينحرف بالتفوه بلكامت لطف وتفهم. 
يف هكذا حاالت، غالبًا ما رددت صالة صامتة لنيل املساعدة، مطالبة بوعد اهلل 

عش هبدف اليوم

تذكر مرة عندما فقدت 
السيطرة عىل طبعك. ماذا 
اكن باستطاعتك أن تفعل 

خالف ذلك يف ذلك الظرف؟ 
عندما تواجه ظروفًا مماثلة يف 
املستقبل، كيف ستتوىل األمر؟ 
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كنت  الرب.”  املناسب مفن  “إمنا اجلواب  يقول،  الذي  األمثال ١:١6  يف سفر 
أرغب  كنت  إذا  كهذه  األخرية يل يف ظروف  اللكمة  تكون  أن  أنه جيب  أعتقد 
باخلروج منترصة. اآلن أعتقد أن غالبًا ما يكون العكس حصيحًا. لقد عملين 
اهلل أنه حىت إذا تبني لآلخرين بأنين اخلارسة، أكون قد انترصت بنظره، وإنه 
سياكفئين بطريقة ما. أعتقد أن املؤمنني سيكونون أشد اندفاعًا ملقاومة الغضب 
لو اكنوا يعملون مك أنه حقًا مدمر. تقول الرسالة إىل أهل أفسس ٢6:٤، “إن 
غضبمت فال ختطوئا؛ ال تدعوا المشس تغيب وأنمت غاضبون، وال تتيحوا فرصة 
“ويرسق ويذحب  ليدخل  الباب إلبليس  نفتح  عندما نغضب، قد نكون  إلبليس.” 
املرء صبورًا هو يف احلقيقة  يكون  أن  السبب  )يوحنا ١0:١0(. هلذا  وهيلك” 
معركة روحية. يف املرة املقبلة اليت تكون فهيا يف ظرف متوتر، اسأل نفسك ماذا 
تريد أكرث - “رفاهية” التنفيس عن غضبك، أو ماكفآت املساعدة الربانية. أرجو 
أن تنتيق األخرية وتكتشف بنفسك أن “آخرة حميب السالم صاحلة” )املزمور 

   .)NLT ٣٧:٣٧

 صالة

يا رب، أرين كيف أتعاون مع خمططك لتطوير املزيد من الصرب لدي. ذكرين أنه 
عندما أقرر أن أغضب يف ظرف ما ، قد  أخرس مساعدتك. عندما أغضب، ال 
حمال، ساعدين يك »أتغلب عىل ذلك برسعة،« مكا تأمر لكمتك )أفسس ٤:٢6 
TLB(. إين أقدم لك شكري ألنه بفضل نعمتك سأكون صانع سالم بدلًا من 

مسبب لملشالك!
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 أتريد أن تشفى؟

لقد قرأت مرات عديدة لكامت يسوع املذكورة أعاله وفكرت يف قرارة نفيس، من 
ال يرغب يف أن يشىف إذا اكن يتأمل بطريقة ما؟ حصلت مؤخرًا عىل جواب هلذا 
السؤال عندما كنت أحتدث هاتفيًا مع سيدة من أبناء كنيسيت. اكنت متر بوقت 
عصيب جدًا يف حياهتا، واكنت تعاين جدًا من التعامل مع الظمل الذي اكن يتكدس 
جفأة عىل عاتقها مكا بدا األمر. وبيمنا كنا نتحدث، بدا واحضًا يل أهنا اكنت 
ختيف الكثري من املرارة والضغينة ضد مجيع الناس الذين شعرت أهنم قد أساءوا 
إلهيا. حيمنا ذكرهتا أن يسوع قد دعانا إىل مساحمة الذين يسيوئن إلينا، أرصت 
أن لدهيا احلق بأن متتعض، وأنه ليس لدهيا أية نية مبساحمة الذين آذوها. عندما 
اقرتحت أنه قد يوجد رابط بني مشالكها الصحية األخرية وإحساهسا باالمتعاض، 
قالت أهنا ال تأبه. اعرتفت أيضًا بأهنا غاضبة عىل اهلل وأن مشالكها ال تقرهبا 
منه أكرث، بل تبعدها عنه أكرث. عندها، قررت أن أوقف التلكم عن هذا املوضوع 

وأن ألزتم بالصالة ألجلها بطريقة أكرث جدية من اآلن فصاعدًا. 

أن  حني  عصيبة، يف  بأوقات  ميرون  عندما  باملرارة  الناس  بعض  يشعر  ملاذا 
آخرين يصبحون أفضل؟ لعل قمسًا من اجلواب يمكن يف مقولة قدمية ال يزال 
صداها يرن بواقعية اليوم. “نفس املياه الساخنة اليت جتعل البيضة صلبة، تلني 
القوة النتقاء  لكننا منلك  لنا،  لدينا دامئًا حيال ما حيصل  ال خيار   « اجلزرة. 

رآه يسوع راقدًا هناك فعرف أن مدة              
طويلة انقضت وهو عىل تلك احلال، فسأله،    

»أتريد أن تشىف؟«
يوحنا ٥:6



167{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

الصعوبات  مع  سنتجاوب  كيف 
تلك  أن  مبا  طريقنا.  تعرتض  اليت 
املساحمة  جحتب  أن  قررت  املرأة 
إلهيا، فقد قررت  الذين أساءوا  عن 
المثينة  املساعدة  خترس  أن  أيضًا 
لو  إياها  سيعطهيا  الرب  اكن  اليت 
إهنا أطاعته فقط. قال يسوع، “وإن 
مل تغفروا للناس، ال يغفر لمك أبومك 
اهلل،  بنظر  للغاية  جدي  أمر  املساحمة  عدم   .)١٥:6 )مىت  زالتمك”  المساوي 
وجيب أن ننظر إليه بالطريقة عيهنا وأن نترصف وفقًا لذلك. حلسن احلظ، لسنا 
مضطرين ملساحمة اآلخرين بقوة ذراعنا. لدينا الروح القدس الذي يفيض حب 
اهلل يف قلوبنا يف مسريتنا اليومية معه.)رومية ٥:٥.( حيذرنا بولس الرسول أن 
بإماكن جحب املساحمة عن اآلخرين أن يفتح الباب هلجوم شيطاين. )أفسس 
٢٨،٢6:٤(. لعل املشالك الصحية األخرية اليت تعاين مهنا تلك املرأة مل تكن 
النتيجة املبارشة المتعاضها، لكن أمرًا واحدًا اكن مؤكدًا - اكنت مرارهتا تعيق 
صلواهتا، مبا فيه صلواهتا للشفاء. عىل األقل يف موضعني يف الكتاب املقدس، 
)مىت  اآلخرين.  مبساحمة  والزتامنا  صلواتنا  فعالية  بني  رابطًا  يسوع  يظهر 

١٥،١٤:6؛ مرقس ٢٥:١١(. 

لعل الرب يسألك اليوم، » أتريد أن تشىف؟« ليس من املهم ما قد عانيته أو مك 
من اجلروح العاطفية قد ترامكت لديك عرب السنني، الشفاء وإعادة البناء متوفران 
لك. لك ما عليك فعله هو أن تتوقف عن الرتكزي عىل جراحاتك وأن تبدأ بالرتكزي 
عىل الشفاء. ال وجود ألمل أو جرح أو أذية يعىص عىل حب اهلل شفاءها. أنا 
مثال يح عىل ذلك، وكذلك آخرين كرث. اطلب من الرب أن يفحص قلبك ويبني لك 
من جيب عليك أن تساحم. مث اترك لك مرارتك وامتعاضك وعدم مساحمتك عند 

قديم الصليب - وامسح للشفاء أن يبدأ!

عش هبدف اليوم

خذ دقيقة وسأل اهلل ليشيف 
جراحات املايض. سيجلب 
لك الروح القدس العزاء 

والشفاء إىل أمعاق أمعاقك، 
مهام اكنت األذية.
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صالة
أو  يؤذونين  عندما  وبشلك لكي  اآلخرين برسعة  أساحم  كيف  رب، عملين  يا 
يعاملونين بطريقة غري عادلة. ذكرين بأنك خملص يف تصحيح أخطاء حيايت 
وشفايئ وتعزيين عندما أطلب منك احلمكة واملساعدة يف تلك ظروف.إين أقدم 
لك  شكري، يا رب، ألنه بنعمتك سأنتفع من مشالكي وجتاريب وسأصبح أفضل 

عوضًا عن الشعور باملرارة! 
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دع نورك يضيء

أنمت نور العامل. ال ميكن أن ختىف مدينة           
مبنية عىل جبل؛ وال ييضء الناس مصباحًا مث 

يضعونه حتت مكيال، بل يضعونه يف ماكن مرتفع 
لييضء مجليع من يف البيت. هكذا، فلييضء     
نورمك أمام الناس، لريوا أمعالمك احلسنة وميجدوا 

أبامك الذي يف المسوات.
مىت ١٤:٥،١6

 لسنوات خلت يف جلسة عائلية، مل يسعين إال االسمتاع صدفة إىل نقاش بني 
للعائلة. اكنا يتلكامن عن فيمل اكن يعرض حينئذ يف الصاالت  ابين وصديقة 
ويستخدم أغان مهشورة. عندما عرب ابين عن عدم موافقته  عىل أأللبوم ألن 
أحد عناوين األغاين اكن بذيائً، مسعت تلك الصديقة ترصخ قائلة، “خذ األمور 
بروية، جون!” ماذا اكنت تقول تلك الصديقة البين؟ اكنت تقول بشلك أسايس، 

“هيا يا جون، ال تكن جديًا إىل هذا احلد - وابدأ التفكري مكا يفكر اآلخرون!”

عندما يتخذ  مسيحيني وغري مسيحيني سواسية -  ملاذا يغضب بعض الناس- 
خشصًا مثل جون موقفًا ضد  الثقافة الشعبية؟ إن ذلك يشعرمه بعدم الراحة. 
إنه مثل تسليط ضوء عىل سلوكهم املشكوك بأمره يك يراه العامل بأرسه. قال 
يسوع أنه يريد أتباعه أن يكونوا ملح ونور للعامل احمليط هبم. )مىت ١٣:٥،١6(. 
الوحيدة اليت نستطيع من خالهلا أن نشلك فرقًا  الطريقة  ملاذا؟ ألن هذه يه 
بعدم  تكتفوا  أال  “وعليمك  بولس،  الرسول  كتب  العامل.  هذا  يف  هلل  حقيقيًا 
االشرتاك يف أمعال الظالم العقمية، بل باألحرى أن تفضحوها أيضًا” )أفسس 
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١١:٥(. طبعًا، بإماكننا أن نستعمل اللكامت لنفضح اخلطيئة اليت حولنا، لكن 
هناك طريقة أفضل حىت. بإماكننا أن نفضح أمعال الظالم بترصفاتنا. يوجد 
مقولة قدمية تقول: »قد ال يصدق الناس ما تقول، لكهنم سيصدقون ما تفعل!« 
عندما ال تؤثر اللكامت لوحدها  عىل الناس من حولنا، غالبًا ما يفعل ترصفنا 
»إال  ليقول،  بولس  يتابع  املقدس،  الكتاب  من  املقطع  نفس  ذلك. يف  املسيحي 
الذي يكشف لك  أمره، يصري مكشوفًا ألن  النور  إذا ما فضح  أن لك يشء، 
يشء هو النور« )أفسس ١٣:٥،١6 
أنت  نقبل،  مرة  لك  فيف   .)NLT
الثقافة  تيار”  “جناري  أن  وأنا، 
فينا  املسيح  ضوء  يهبت  الشعبية، 
وخنرس فرصة جللب اآلخرين إليه. 
جعلت  اليت  األسباب  أحد  هو  هذا 
بولس يواصل قائلًا، “انتهبوا متامًا 
إذن كيف تسلكون بتدقيق، ال سلوك 
اجلهالء بل سلوك العقالء، مستغلني 
األيام  ألن  استغالل،  أحسن  الوقت 

رشيرة” )أفسس ١٥:٥،١6(.   

إن اآلية التالية تدخل إىل صلب املوضوع: “لذلك ال تكونوا أغبياء، بل افهموا ما 
يه مشيئة الرب” )أفسس ١٧:٥(. الطريقة الوحيدة اليت سنمتكن من خالهلا 
أن نعيش حياة مرضية هلل، واليت ستؤثر باآلخرين ألجل مملكته، يه أن تكون 
لدينا معرفة معلية بلكمته. كيف عمل جون أن عنوان تلك األغنية املدنسة املستعملة 
يف ذلك الفيمل اكنت مسيئة هلل؟ ألنه اكن مطلعًا عىل الكتاب املقدس الذي يقول، 
»أما الزىن، ولك جناسة أو هشوة هنمة، فال يذكر بينمك حىت امسها، مكا يليق 
بالقديسني. وكذلك البذاءة واللكام السفيه واهلزل، فهي غري الئقة. وإمنا أحرى 
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خالل اليوم برمته، ابق متيقظًا 
لفرصة يك تكون شاهدًا جرياًئ 
ليسوع املسيح - شاهدًا جرياًئ 
مع نور ساطع. امسح للكامتك 
وترصفاتك أن تمتسك مبعاير 
الكتاب  املقدس حىت يف عامل 

مظمل.
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بمك أن تلهجوا بالشكر هلل« )أفسس ٤،٣:٥(. مل يكن لدى جون معرفة فكرية 
فقط هبذه اآليات، بل اكن يطبقها يف حياته وسلوكه، بدلًا من اللكام عهنا فقط. 
وإن الناس يالحظون ذلك. عندما يكون جون يف مركز معله، ومجيع من حوله 
رؤوهسم  الناس عىل  ال يرضب  هو  املشاركة.  هو  يرفض  وجيدفون،  يشمتون 
يبدو  وإنه  وترصفاته.  من خالل لكامته  يشع  نوره  لكنه جيعل  املقدس،  بكتابه 
خمتلفًا عن اآلخرين. أجل هناك مثن جيب علينا دفعه عندما نعيش حياتنا هلل. 
وهناك تضحيات غري حمكية علينا القيام هبا يوميًا. لكن املاكفآت تتفوق علهيا 
لكها بكرثة. فقط اسأل جون. بسبب إخالصه، إن الرب يستعمله ليملس حياة 
املاليني سنويًا ملجده. وإذا سألت ابين، سيقول لك أنه ال يريد العيش بأي طريقة 
أخرى. يف املرة القادمة اليت تتخذ فهيا موقفًا جرياًئ ويقول لك أحدمه، “ خذ 

األمور بروية!« - ال تنس أن  هذه إشارة لك لتدع نورك يشع! 

          

صالة
يا رب، أعطين القوة واحلمكة والجشاعة اليت أحتاجها “ألميش بعكس تيار” 
أطبق  وكيف  وللكمتك  لك  نفيس  أكرس  كيف  عملين  لعاملنا.  الشعبية  الثقافة 
مبادئك عىل حيايت يك أمتكن من أن أشلك فرقًا نوعيًا لك. إين أقدم لك شكري 
ألنه فميا أستغل لك فرصة حتصل يل، ستستعملين ألملس وأغري حياة الكثريين!
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لست كاماًل؟ اقرأ هذا!

عندما رأيت هذه اآليات يف الكتاب املقدس لملرة األوىل، وضعت خطوطًا حتهتا 
وإشارات حوهلا. هل تشعر يومًا أنك ال تستحق هبة اخلالص املعطاة من اهلل؟ 
إذا اكن األمر كذلك، فأنا أعرف كيف تشعر. إن هذه اآليات موجهة لك ويل بنفس 
املقدار. إهنا تقول لنا أنه ال جيب علينا أن نستأهل اخلالص أو حمبة اهلل. لن 
نستطيع حىت لو أردنا ذلك. احلقيقة يه، لن نستطيع أبدًا أن نكون “صاحلني 
كفاية” لنخلص أنفسنا. هلذا السبب بالذات أرسل اهلل لنا خملصًا. يف الواقع، 
يظهر الكتاب املقدس أن حىت أفضل جهودنا لن تكون اكفية. يقول سفر أشعياء 
6:٤6، “وأصبحت مجيع أمعال برنا كثوب قذر.” لكن بيمنا ال نستطيع أن جنسد 
المكال، نستطيع أن جنسد المنو الرويح. بسبب امتناننا لعطية اهلل اخلرية، 
ميكننا أن نسىع ألن نستجيب له وألن نكون ممثرين ألجل جمده. وباستطاعتنا 

أن خندمه واآلخرين بقلب ملؤه االمتنان.

فليس عىل أساس الرشيعة اكن الوعد إلبراهمي، 
أو لنسله، بأن يكون وارثًا للعامل، وإمنا عىل 

أساس الرب الذي باإلميان. فلو اكن أهل الرشيعة 
مه أحصاب اإلرث، لصار اإلميان بال فعالية 

ونقيض الوعد. ألن الرشيعة إمنا تنتج الغضب؛ 
فلوال الرشيعة ملا ظهرت املخالفة. لذلك، فإن 
الوعد هو عىل أساس اإلميان ليكون حبسب 
النعمة، بقصد أن يكون مضمونًا للنسل لكه. 

TLB ١6،رومية ١٣:٤
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 ،٩،٨:٢ أفسس  يف  بولس  يكتب 
باإلميان  خملصون،  بالنعمة  “فإنمك 
-  وهذا ليس منمك. إنه هبة من اهلل 
ال  حىت  األمعال،  أساس  عىل  ال   -
يفتخر أحد.” إن أحد األسباب اليت 
يكون خالصنا  أن  يريد  اهلل  جتعل 
عطية هو يك ال نفتخر أو ننال مدحًا 
لذلك. اهلل يريد املجد، وهو يستحقه. 
يبني الكتاب املقدس أنه عندما سأل 
الناس يسوع، »ماذا نفعل ليك نعمل 
األمعال اليت يطلهبا اهلل؟« أجاهبم، 
»العمل الذي يطلبه اهلل هو أن تؤمنوا بالذي أرسله« )يوحنا ٢٩،٢٨:6(. لكنا 
نعمل مك تلكم يسوع عن أمهية أن نعمل أمعالًا صاحلة وأن حنب وخندم اهلل، 
لكنه يعطينا هنا السبب األسايس. ليس ما نعمله هو  األكرث  أمهية بالنسبة 
هلل، بل هو مبن نؤمن. ليس ما نعمله هو ما جيعلنا صاحلني بنظر اهلل بل ما قد 
فعله هو ألجلنا.  هل يعين هذا أن الكتاب املقدس يتغاىض عن اخلطيئة؟ بتاتًا. 
إن الرجل نفسه الذي كتب اآليات املذكورة أعاله يف رومية ٤، الرسول بولس، 
كتب أيضًا يف رومية ٢:6، »أنسمتر يف اخلطيئة ليك تتوافر النعمة؟ حاشا! 
فنحن الذين متنا بالنسبة للخطيئة، فكيف نعيش بعد فهيا؟« مفنذ حلظة اخلالص 
قد منحنا الروح القدس سلطة مقاومة اخلطيئة وإطاعة اهلل. إن انزعاجنا من 
اخلطيئة يزداد أكرث فأكرث، وتصبح طرق اهلل حمببة لنا أكرث. ويؤكد لنا الكتاب 
املقدس أن »اهلل هو الذي يصنع فينا اإلرادة لعمل ما يرضيه، ويعطينا القوة 
لتحقيق ذلك« )فيلييب ١٣:٢ TLB(. أرجو أن تساعدك هذه احلقائق يك يزداد 

عش هبدف اليوم

دون عىل ورقة أفسس ٩،٨:٢، 
»»فإنمك بالنعمة خملصون، 

باإلميان -  وهذا ليس منمك. إنه 
هبة من اهلل - ال عىل أساس 
األمعال، حىت ال يفتخر أحد.« 
احفظها عن ظهر قلب وذكر 

نفسك هبا عندما حتاول أفاكر 
اإلمث واإلدانة أن تراودك.
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ارتياحك قليلًا وتسمتتع بعالقتك اخلاصة مع اهلل. آمل أن جتد الراحة يف وعده 
المثني هذا: “فمبا أننا قد تربرنا عىل أساس أإلميان، رصنا يف سالم مع اهلل 

  .)TLB برينا يسوع املسيح”! )روميه ١:٥

صالة
يا رب، ساحمين حملاوليت أن أستأهل اخلالص الذي تريدين أن أحصل هيلع 
كهبة جمانية. ساعدين يك أتوقف عن الكفاح إلرضائك ويك أتعمل أن أطيعك 
وأرتاح فيك. أعطين رؤية عن هوييت اجلديدة يف املسيح يك أمتكن من التعاون 
مع خمططك لمنوي الرويح. إين أقدم لك شكري إلظهارك يل أن مكايل ليس 

ذو أمهية بل مكالك أنت!   
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بحسب إميانك

فملس ]يسوع[ أعيهنام قائلًا، »ليكن لمكا        
حبسب إميانمكا.« 

مىت ٢٩:٩ 

لعلك قرأت القصة اخليالية التالية عن أحداث جرت يف المساء. يقرتب بعض 
املالئكة من العرش ويقولون، »أهيا اآلب، يوجد عىل األرض هالك يطلب نعمة. 
جييب  إميانه؟«  أرسل  اآلب، »مباذا  يسأل  طلبه؟«  خبصوص  يرضيك  ماذا 
املالئكة، »أرسل إميانه يف كشتبان.« يرد اآلب، »حسنًا، إمألوا الكشتبان بالنعم 
ويقولون،  املالئكة  يأيت  جمددًا  إميانه.«  له حبسب  ليكن  إليه.  إرساله  وأعيدوا 
»أهيا اآلب، هالك آخر يطلب النعم منك.« جمددًا، يستفهم اآلب، »ومباذا أرسل 
إميانه؟« جييب املالئكة، »أرسل إميانه يف برميل خضم.« يقول اآلب مبتمسًا، 

»امألوا الربميل بالنعم وأعيدوا إرساله إليه. ليكن له حبسب إميانه.«  

إىل أن بدأت بدراسة الكتاب املقدس جبدية لبعض سنوات خلت، مل أكن أعمل 
مقدار التأثري الذي ميكن إلمياين أن يلعبه يف حيايت وحياة اآلخرين. مل يكن 
قد قال يل أحد قط بأن الصالة بإميان واستعامل إمياين وتغذيته مه مسؤولييت 
حلد كبري. إحدى اآليات اليت استعملها اهلل ليبدأ بفتح عيين عىل هذه احلقيقة  
موجودة يف  إجنيل مىت ٢٩:٩ NKJV حيث يقول يسوع، “ليكن لمكا حبسب 
إليه ليشفيا، جاعلًا  أتيا  قال املخلص هذه اللكامت لرجلني أمعيان  إميانمكا.” 
الرب  استجابة  كيفية  يف  دورًا  لعبت  قد  إمياهنام  نوعية  أن  يعملان  إيامها 
ملطلهبام. احلقيقة يه أنه لدينا مكية معينة من السيطرة عىل حياتنا، وبإماكن 



176{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

كيفية استعاملنا إلمياننا ولثقتنا باهلل أن حتددا النتيجة إىل حد معني. بيمنا 
احلقيقة يه أن اهلل هو احلامك، فهو يعيط املؤمن االمتياز املهيب بلعب دور مهم 

يف مستقبله اخلاص.    

باإلضافة إىل ذلك، ميكن إلمياننا وثقتنا باهلل أن يشلكا فرقًا يف حياة اآلخرين. 
اكن يتلكم  يف مىت ١٣:٨، عندما قال يسوع، »وليكن لك ما آمنت أن يكون،« 
خادمه،  شفاء  عن  املائة  قائد  إىل 
مكا  نفسه،  القائد  شفاء  عن  وليس 
ويف  أألمعيني.  الرجلني  حالة  يف 
جاء  عندما   ،TLB  ٥:٢ مرقس 
أربعة رجال بصديقهم املشلول إىل 
يسوع للشفاء، يقول الكتاب املقدس 
رأى  “ملا  الرجل  املخلص شىف  أن 
يسوع إمياهنم.” أعتقد أنه ملن املثري 
لالنتباه عدم ذكر الكتاب املقدس ما 
إذا اكن لدى الصديق املريض إميانًا 
فقط  يتلكم  إنه  ال.  أم  شفاءه  حيال 
مرقس  يف  هيلع.  الرتكزي  علينا  جيب  ما  هذا  أن  ويبدو  أصدقاءه،  إميان  عن 
٢٤،٢0:٩، عندما يأيت والد مرتبك إىل يسوع ليطلب شفاء ابنه، يشري الرب إىل 
أن إميان الرجل سيلعب دورًا أساسيًا يف مصري ابنه. يقول له يسوع، “فلك 

يشء مستطاع لدى املؤمن.”

لسنا مضطرين ألن نحمس هلذه احلقائق املذهلة أن ترعبنا أو أن ختيفنا. عوضًا 
عن ذلك، بإماكننا أن نشكر اهلل لصنعه طريقة تساعدنا لنشلك فرقًا كبريًا يف 
حياتنا ويف حياة اآلخرين. إذا اكنت رغبتك أن يكون لديك إميانًا أكرب، اسأل 
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ابدأ بناء إميانك بتصديق اهلل 
يف األشياء الصغرية أولًا، مثل 
زوج جوارب. عندما حتصل عىل 
اجلوارب، صدق اهلل يف يشء 
أكرب بقليل. قد يستغرق هذا 

بعض الوقت، لكن إميانك سيمنو 
لك مرة أكرث فأكرث.
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الرب أن يزيد إميانك يوميًا. لكن ال تتوقف هناك. افعل ما يتوجب عليك من خالل 
تكريس نفسك للكمة اهلل - بقراءهتا واإلميان هبا وحفظها عن ظهر قلب والتأمل 
وستبدأ  كبرية.  برسعة  يمنو  إميانك  سيبدأ  ذلك،  تيع  أن  قبل  وإطاعهتا.  هبا 
مللكوت اهلل  إنتاج مثار  النامج عن  واالكتفاء  الفرح  واملزيد من  املزيد  باختبار 
وجمده. مسعت يف أحد األيام  مبرشًا بالكتاب املقدس ذو تأثري كبري يف العامل 
أثناء إجراء مقابلة معه. سئل كيف قد حقق هذا املقدار ألجل هلل. جوابه اكن، 
“اعتربت دامئًا أنه إذا اكن لديك إله كبري، جيب أن تطلب منه أشياء كبرية!” ال 
تترصف بتحفظ حيال إميانك. ابدأ باملخاطرة به. يف املرة القادمة اليت حتتاج 
فهيا  إىل يشء أو تسىع لنعمة من اهلل، ال ترسل له إميانك يف كشتبان. ارسله 

بربميل يفيض باإلميان، عاملًا أنه سيعيد إرساله لك فائضًا بالنعم!

صالة
يا رب، إن رغبة قليب يه أن يكون لدي إميان عظمي بك. أريد ليس فقط أن أشلك 
فرقًا يف حيايت، بل أن أملس وأغري حياة اآلخرين. مكين من القيام بذلك، يا رب، 
وساعدين عىل فعل ما يتوجب عيل أثناء ذلك. إين أقدم لك شكري ألن إمياين 

العظمي والنايم سيمثر مثارًا وفرية ملجدك!   
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النعمة في الشدة

يوحض يسوع يف هذه اآليات بأنه يتوقع الكثري منا. باألخص يف مضامر كيفية 
التعامل مع اآلخرين. بالرمغ من أنه باإلماكن أن يكون »طبيعيًا« لنا أن نستجيب 
لملعاملة السيئة بالغضب أو العدائية، حنن مدعوون لنعيش حياة »فوق الطبيعية« 
من خالل نعمة وقوة الروح القدس الذي يعيش فينا. ال يتأثر يسوع عندما حنسن 
معاملة الذين حيسنون معاملتنا، ألن حىت الغري مؤمنني قادرون عىل فعل ذلك. 
لكنه يتوقع منا أن نفعل األمر الصحيح، حىت عندما ال يكون األمر الصحيح يفعل 
لنا. اكن يسوع يعمل ماهية أن يعامل املرء بسوء. اكن هو لطيفَا وحنونًا وصاحلًا، 
بالرمغ من ذلك فقد اكن مضطهدًا أيمنا حل. وقد حذر تالميذه أن بإماكهنم أن 
يتوقعوا املعاملة ذاهتا. يف يوحنا ١٨:١٥ و٢0، يقول لنا يسوع، »إن أبغضمك 
العامل، فاعملوا أنه قد أبغضين من قبلمك.... ليس عبدًا أعظم من سيده. فإن 
ذلك،  مدركني  أيضًا.«  يضطهدونمك  فسوف  اضطهدوين،  قد  العامل  أهل  اكن 
جيب علينا أن نقرر ما إذا كنا سنعيش حياتنا وحنن نتفاعل اكآلخرين يف تلك 

الظروف، أو أننا سنستجيب بالطريقة اليت يتوقعها يسوع منا.

...أحبوا أعدائمك، أحسنوا معاملة الذين 
يبغضونمك، باركوا العنيمك؛ صلوا ألجل الذين 
يسيوئن إليمك... ومبثل ما تريدون أن يعاملمك 
الناس عاملومه أنمت أيضًا... فإن أحببمت الذين 
حيبونمك، فأي فضل لمك؟ حفىت ‘اخلاطوئن’ 
حيبون الذين حيبوهنم. وإن أحسنمت معاملة 

الذين حيسنون معاملتمك، فأي فضل لمك؟ حفىت 
‘اخلاطوئن’ يفعلون هكذا.

لوقا 6:٢٨،٢٧، ٣١-٣٣ 
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يعملنا   ،١٢ اإلحصاح  رومية  يف 
نستجيب  كيف  بولس  الرسول 
تردوا  »ال  معاملتنا،  يسيوئن  للذين 
تنتقموا  ال  مقابل رش....  ألحد رشًا 
دعوا  بل  األحباء،  أهيا  ألنفسمك، 
»يل  كتب:  قد  ألنه  هلل،  الغضب 
االنتقام، أنا أجازي،« يقول الرب.... ال تدع الرش يغلبك، بل اغلب الرش باخلري« 
)اآليات ١٧، ١٩، ٢١(. إن احلمك عىل اآلخرين هو مهمة اهلل، وليست مهمتنا. 
إذا تولينا زمام األمور بأنفسنا ال »نرتك ماكنًا لغضب اهلل،« وقد ال يتدخل اهلل 
بتاتًا يف تلك احلالة ألننا مل نفسح له املجال. قد يشعر أن انتقامنا هو عقاب 
اكف للذي أساء إلينا. لكن إذا تركنا األمر يف يدي هلل، بالرمغ من أننا ندع 
الخشص ينجو بفعلته، فهو مل ينُج بفعلته بالنسبة هلل، وسيتدبر هو أمره. عندما 
نسمل مقرتف الذنب إىل اهلل، حنن ال نعفو عن أمعاله؛ حنن نساحمه فقط كعمل 
طاعة هلل. ال تتوقع أن تساعدك أحاسيسك، جيب عليك أن تفعل ذلك كعمل نامج 
عن مشيئتك، وقد تضطر أن تفعل ذلك باإلميان. غالبًا ما ستتطابق أحاسيسنا 
بعد أن نفعل الصواب. اهلل يدعوك اليوم إىل مستًو أرىق من اإلميان والطاعة 
واملاكفأة. دعين أجشعك بوعد من لكمته: »فعلينا أن ال نتعب من معل اخلري، 
.)TLB ٩:6 ألننا سنحصد يف الوقت املناسب، برشط أن ال نستسمل« )غالطية

  

صالة
يا رب، ساحمين ألجل املرات اليت مل أترصف فهيا بطريقة مسيحية عندما معلت 
بظمل. ساعدين يك أتذكر أنك قد وضعت دعوة أعىل حليايت وأنك تتوقع مين 
أكرث بكثري. عندما أعامل بسوء، أعطين إرشاداتك ونعمتك يك أتفاعل بالطريقة 

اليت تريد. إين أقدم لك شكري، ألن هشاديت ستقود الكثريين إليك! 

عش هبدف اليوم

إذا كنت قد عوملت بسوء، 
ساحم الخشص الذي قد 

أساء إليك. خذ دقيقة لتصيل 
ألجله حالًا.
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من التجارب إلى االنتصارات

اكن قد زج ببولس وسيال بالجسن يف فيلييب إلخراجهام شيطانًا من فتاة خادمة 
ثياهبام  التمليذان من  املال. جرد  الكثري من  السن اكنت تكسب سيدها  يافعة 
ورضبا وكبال داخل زنزانة. ما زال األمر التايل الذي حدث يثري دهشيت رمغ 
كرثة قراءيت له يف الكتاب املقدس. بدأ بولس وسيال يصليان ويسبحان اهلل 
يف أناشيد. اكن أغلبيتنا سيتذمرون ويغرقون بالشعور باألسف ألنفهسم. اكن 
ممكنًا أن نقول شياًئ مثل، »يا إهلي، ها أنا أحاول أن أخدمك وأقود اآلخرين 
استحق  ال  هذا يب؟  يفعلوا  أن  الناس  هلؤالء  أن تحمس  استطعت  كيف  إليك. 
ذلك!« حلسن احلظ، بدلًا من التذمر، سبح هذان التمليذان اهلل الذي استجاب 
بإطالق رساح خادميه من األرس بطريقة جعائبية. كنتيجة لذلك، آمن الجسان 

ولك أهل بيته.

قد تكون متر يف جتربة خاصة بك اليوم. لعل آخر ما ترغب القيام به هو تسبيح 
املزمور ١:٣٤،  املقدس. قال داوود يف  الكتاب  اهلل. لكن إصغ إىل ما يعملنا 
»أبارك الرب يف لك حني، تسبيحه دامئًا يف قليب.« واكن يعين ما يقول. سواء 
واحد  مثال  يوجد  اهلل.  يسبح  اكن  سيئة،  أو  جيدة  أوقات  داوود خيترب  اكن 
عىل هذا يف ٢ مصوئيل ٢0:١٢، حيث اكن االبن املولود لبثشبع وداود قد مات 

وحنو منتصف الليل اكن بولس وسيال يصليان 
ويسبحان اهلل، واملجسونون يمسعوهنام، وجفأة 
حدث زلزال شديد هز أراكن الجسن، فانفتحت 
مجيع أبوابه حالًا، وسقطت قيود الجسناء لكهم.

أمعال الرسل :٢٥:١6،٢6 
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للثنايئ.  اهلل  معاقبة  من  للتو جكزء 
»دخل  أن  هو  داوود  فعله  ما  أول 
هذا  الرب.«  وسبح  الرب  بيت  إىل 
فقط واحد من األسباب العديدة اليت 
جعلت اهلل يدعو داوود رجلًا حسب 
قلبه. وبالرمغ من أن الرب قد مسح 
خطاياه،  عواقب  يتحمل  أن  خلادمه 
داوود نرصًا عىل مجيع  فقد أعىط 
أعدائه وباركه بوفرة واحرتام عظميني. سبح بولس وسيال اهلل يف ألكح الظروف 
وحتول الغري مؤمنني إىل املسيح. إذا سبحت اهلل خالل جتاربك، من املرحج أن 
مثالك  سيلفت انتباه الذين ال ميكن الوصول إلهيم بأية طريقة أخرى. ليس هذا 

حفسب، بل قد تكتشف أن الرب سيحول جتاربك إىل انتصارات!

 صالة
يا رب، ساحمين ألجل املرات اليت تذمرت فهيا وشعرت باألسف لنفيس يف 
األوقات العصيبة. إين أسألك أن تذكرين بأنك تستحق التسبيح خالل مجيع 
تقلبايت. ساعدين يك أيع مك أنا حقًا مبارك وأعطين قلبًا شاكرًا. إين أقدم لك 

شكري ألن مثايل سيغري حياة اآلخرين ملجدك! 

عش هبدف اليوم

إذا كنت ختترب »صعودًا« 
أو »نزولًا« - وحىت لو اكنت 

ظروفك حالكة السواد - 
توقف اآلن حالًا وقدم الشكر 

والتسبيح والجسود للرب!
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األشياء اجليدة إزاء األشياء اإللهية

الكتاب  التحقنا زويج وأنا مبجموعة صغرية لدراسة  خالل السنة املنرصمة، 
وقتنا اكن مكتظًا أصلًا،  البداية ألن  ترددنا يف  بكنيستنا.  املقدس ذات عالقة 
لكننا شعرنا أن الرب يوجهنا لنلزتم هبذه املجموعة، ووضعنا ثقتنا باهلل ليجعلنا 
بذلك، اكنت هذه اخلربة  املتعلقة  التحديات  بالرمغ من لك  ما.  بطريقة  حنرض 
برمهتا بركة عظمية لنا. عندما بدأت جلسة االجمتاعات التالية، كنا زويج وأنا 
أكرث ترددًا من املرة األوىل حيال االلزتام. ستصادف اجللسة الثانية يف مومس 
الرضائب مما يعين أن جو سيكون يعمل يف وظيفة بوقت اكمل ويدير جتارة 
صغرية باإلضافة إىل ذلك. بالرمغ من شكنا بأننا كنا نقرتف خطًأ، استسملنا 
لضغط بقية املجموعة، والزتمنا مرة أخرى. هذه املرة، شعرت يف احلقيقة برهبة 
حيال حضور هذه االجمتاعات. مل يكن قليب يرغب بذلك مكا يف املرة األوىل. 
يف االجمتاعات بالنسبة إيل حفسب، بل أزجعين  مل يكن هناك عدم  »حياة« 
رؤية زويج جيهد نفسه حماولًا احملافظة عىل الزتامنا. بعد الصالة جبد وطلب 
مساعدة اهلل، اتصلت برئيس مجموعتنا وقلت له بلباقة ولكن برصامة أننا لن 
أغري  بأن  إقنايع  وحاول  أمل  أصيب خبيبة  الثانية.  االجمتاعات  جلسة  نمكل 
رأي، لكين بقيت عازمة ويف الهناية تراجع هو عن قراره. بالرمغ من أنين شعرت 
بالذنب قليلًا الحقًا، فقد شعرت أيضًا بالكثري من الراحة وكنت أعمل أنين قد 

فعلت الصواب.

عملين أن أمعل ما يرضيك ألنك أنت إهلي، 
ولهيديين روحك الصاحل إىل أرض مستوية

املزامري ١٤٣:١0
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أخرى  مرة  اخلربة  هذه  يل  أكدت 
يكن  مل  أشارك يف يشء  عندما  أنه 
اهلل يريده يل أبدًا، يكون ذلك عادة 
قد  لعلك  والطاقة.  للوقت  مضيعة 
مسعت مقولة »ليس لك يشء ‘جيد’ 
أخرى،  بلكامت  ‘إهلي.’«  يشء  هو 
ما  بلك  مشاركتنا  أن  مضانة  ال 
يف  لنا.  اهلل  مشيئة  هو  ‘جيد’  هو 
احلقيقة إن أحد أالعيب إبليس األكرث 
عن  خنرج  جيعلنا  أن  يه  فعالية 
املسار عاملني األشياء ‘اجليدة’ يك ال نمتكن من حتقيق هدف اهلل املعىط لنا. 
هلذا السبب، إنه ملن املهم جدًا لنا أن نطلب مساعدة اهلل يوميًا من خالل الصالة 
ودراسة الكتاب املقدس، حمافظني عىل موقف يقول، »يا إهلي، ماذا يه مشيئتك 
يل فميا يتعلق هبذا األمر؟« إذا مل نفعل ذلك، سنظل نشارك بأشياء مل يكن اهلل 
علينا  ببساطة يريدها لنا ألن أحدمه قد أقنعنا بذلك، أو ألننا نعتقد أنه ‘جيب’ 
القيام بذلك. ما حيدث عادة، هو أنه يف هناية املطاف نكره مشاركتنا، وحنصل 
عىل تقدير أو رىض قليلني من ذلك. باإلضافة إىل هذا، ستهنكنا جهودنا، عوضًا 
عن رفعنا وتقويتنا. وألننا ال منلك »قلبًا صائبًا«حيال األمر برمته، ال نستطيع 
أن نتوقع من اهلل أن ياكفئنا ألجله، بالرمغ من أنه قد يكون يفيد اآلخرين. لقد 
ارتكبت خطًأ كبريًا بافرتايض أنه فقط ألن جتربيت يف املجموعة اكنت صائبة 
جدًا يف املرة األوىل، ستكون كذلك بالنسبة يل جمددًا. ال يريدنا اهلل أن ننقاد 
خبرباتنا السابقة، بل بروحه. مكا أنه ال يريدنا أن ننقاد باألناس اآلخرين. فقط 
ألن اهلل قد يكون قاد اآلخرين يف مجموعيت لاللتحاق جبلسة أخرى، مل جيدر 

عش هبدف اليوم

فكر مليًا اليوم بالزتاماتك 
احلارضة ونشاطاتك املتعددة، 

وحدد أي مهنا يه أشياء 
»جيدة« وأي مهنا أشياء 
»إهلية«. ال ترتدد بالبدء 

بالتغيري فميا الروح القدس 
يقودك.  
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يب أن أفرتض أن هذه اكنت مشيئته بالنسبة يل. حىت لو اخترب لك اآلخرين 
يف مجموعيت نعاًم كثرية كنتيجة ملشاركهتم، هذا ال يضمن أن اليشء نفسه 
سيكون حصيحًا يف حاليت. فقط عندما نكون حيث يريدنا اهلل أن نكون خنترب 
ملء براكنه. ىلص داوود يف املزامري، »عملين أن أمعل ما يرضيك ألنك أنت 
إهلي، ولهيدين روحك الصاحل إىل أرض مستوية« )املزمور ١0:١٤٣(. يف حني 
أنه جيب أن يكون لدينا دامئًا سلوك يسىع لعمل اخلري، ال جيب أن يكون تركزينا 
األسايس عىل معل اخلري، بل عىل معل مشيئة اهلل لنا.احملافظة عىل سلوك 
كهذا سزييل الكثري من الضغط عنا وسميكننا من السري يف احلرية اليت يريدنا 
اهلل أن نسمتتع هبا. يف املرة القادمة اليت تواجه فهيا فرصة لتفعل شياًئ خريًا، 
ال تفرتض قطعًا أن هذه يه مشيئة اهلل لك. عوضًا عن ذلك، توقف ملدة اكفية يك 
تطلب حمكته وإرشاداته حيال ذلك األمر، متأكدًا إنه ليس فقط شياًئً خريًا - بل 

شياًئ إهليًا!       

صالة
يا رب، عملين كيف أتفادى املشاركة باألشياء اليت يه ليست أفضل ما لديك 
يقودين.  القدوس  و أجعل روحك  باسمترار  أطلب مساعدتك  يل. عملين كيف 
إين أقدم لك شكري، يا رب، ألنه فميا أنا أتبعك يوميًا، ستكون حيايت مرضية 

وممثرة!
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أمني في األمور الصغيرة

إن األمني يف القليل، أمني أيضًا يف الكثري
 NASB ١0:١6 لوقا

ما مل تكن أمينًا يف األمور الصغرية، لن تكون    
أمينًا يف األمور الكبرية.

NLT ١0:١6 لوقا

الثانوية، شعر برغبة حلضور  عندما اكن ابين، جوزيف، تمليذًا يف الصفوف 
أن  قلبه  رغبة  األوىل. اكنت  لملرة   ”See You at the Pole”حدث يمسى
ينضم إىل طالب ومعملني مسيحيني آخرين اكنوا يتجمعون حول صارية عمل 
راودت  املنتظر،  الصباح  جاء  عندما  لكن  الرب.  ويسبحوا  ليصلوا  مدرسهتم 
جوزيف بعض الشكوك حول املشاركة ألن اخلوف اكن ممتلاًك منه لدرجة أنه 
شعر بالغثيان. بعد أن طلبنا توجهيات اهلل يف الصالة، جوزيف، “جاعلًا وجهه 
اكلصوان”، أخذ ماكنه بالقرب من املؤمنني اآلخرين املجمتعني يف مدرسته بامس 
الرب. التىق ابين بالعديد من األصدقاء املسيحيني اجلدد الرائعني يف ذلك اليوم، 
وقد ناقشوا إماكنية تأسيس ناد للكتاب املقدس واالجمتاع إسبوعيًا يف حرم 
املدرسة لدراسة الكتاب املقدس والصالة. لقد أعطاين الرب مهمة الصالة ليك 
يصبح هذا النادي حقيقة، بالرمغ من أنه مل يوجد أي ناد ناحج للكتاب املقدس 
يف تارخي املدرسة كلك. حتولت األسابيع إىل هشور دون أية إشارة لتأسيس 
ناد، لكين ثابرت يف الصالة. مث أطلعين جوزيف عىل كيف أنه يشعر بأن اهلل 
يبدأ  اكن  فميا  إسبوعية.  باجمتاعات  البدء  حول  املدرسة  إدارة  ليفاحت  يدعوه 
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بعملية تأمني اإلذن بإطالق ناد للكتاب املقدس يف حرم املدرسة، فتح الرب بابًا 
تلو اآلخر وأصبح حملنا حقيقة. برائسة جوزيف ومن مث برائسة ابين األصغر 
من جممتعنا  الطالب  من  وفري  عدد  حياة  النادي  هذا  وغري  ملس  جون،  سنًا، 

وجممتعات كثرية أخرى. 

حيمنا كنت أصيل لتأسيس ناد للكتاب املقدس يف املدرسة الثانوية، مل خيطر 
ببايل قط أن الرب سيستعمل ابين لتأسيسه. اكن العديد من الطالب مؤمنني ملدة 
أطول بكثري من ابين، وبطرق عديدة 
الرويح.  لنضوجهم  يفتقر  هو  اكن 
الرب  اختار  لقد  ذلك،  من  بالرمغ 
مذهلة  بطرق  واستعمله  جوزيف 
حضور  أن  لدي  شكوك  ال  ملجده. 
 See You at the“ جوزيف حلدث
Pole”  يف ذلك اليوم اكن له مجمل 
ليؤسس  له  الرب  بانتقاء  العالقة 
أيضًا  أؤمن  مكا  النادي.  ويرتأس 
للنادي  الصالة  يف  إخاليص  بأن 
البين يك  اهلل  بانتقاء  مرتبطًا  اكن 
فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  يؤسسه. 
باركين الرب ببعض أكرث سين معري ماكفأة جبعيل “أم النادي.” فميا مشينا 
عائليت وأنا مع الرب عرب السنني، لقد عملنا كيف أن معل طاعة واحد صغري 
من جانبك قد يؤدي إىل براكت عظمية. العديد من الناس ينتظرون “حدثًا كبريًا” 
حىت يطيعون اهلل. ما يفوهتم إدراكه هو أهنم إذا مل يطيعوه يف األمور الصغرية، 
قد ال يأيت “احلدث الكبري” اخلاص هبم أبدًا. قال يسوع، “ما مل تكن أمينًا يف 
األمور الصغرية، لن تكون أمينًا يف األمور الكبرية. )لوقا ١6:١0 NLT(. كن 

عش هبدف اليوم

من املؤكد أنه بيمنا أنت تقرأ 
هذه اللكامت، فقد بدأت األشياء 
الصغرية اليت يطلهبا اهلل منك 
ترتاءى لك يف ذهنك. دوهنا يف 
مالحظات عىل ورقة، ومن مث 
بادر إىل إظهار األمانة للرب 
بوضع إشارة تدل إىل أنك 

أجنزهتا بالقرب من أكرب عدد 
مهنا قبل غياب المشس.
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أكيداً  - قبل أن يستعملنا الرب لنشلك فرقًا يف هذا العامل، سنجرب. سيتوجب 
علينا أن نربهن هلل أن بإماكنه االعمتاد علينا إلطاعته يف األمور اليت تبدو تافهة، 
ببساطة ألنه هو املتلكم. احلقيقة يه أن ما من مهمة يولكها هو إلينا يه تافهة 
يف نظره. عندما يوجهنا الرب “فقط” لنصيل ألحد أو ألجل أمر ما، إننا نتشارك 
معه باملقدار نفسه مكا عندما ننجز مهمة جتلب لنا تقديرًا كبريًا. بإماكنك املراهنة 
عىل أنه عندما يعطينا اهلل مهمة تافهة ظاهريًا لننجزها، سيحاول إبليس إقناعنا 
بأن طريقة استجابتنا لن تشلك أي فرق. قد حياول أن جيعلنا نأخذ طاعتنا كأمر 
عادي. هذا فقط واحد من التكتياكت العديدة اليت يستعملها ليحاول منعنا من 
حتقيق هدف اهلل املعىط لنا. إين أجشعك لتبدأ الصالة اليوم يك جيعلك الرب 
حساسًا ومطيعًا لصوته، حىت يف األمور الصغرية. تأكد أن الصلوات القلبية 

كهذه ستفتح الباب هلل لميأل حياتك هبدف ومعىن يفوقان ما اعتقدته ممكنًا.

صالة 
بالنسبة يل حىت يف  لك  إطاعيت  وعيًا جديدًا عن مدى أمهية  أعطين  يا رب، 
األمور الصغرية جدًا. اجعلين حساسًا ومطيعًا لصوتك، وهبين بصرية ألمزي 
صوت العدو. ال جتعلين أفوت خمططاتك الاكملة حليايت. إين أقدم لك شكري 

جلعيل أمينًا يف األمور الصغرية يك أكون أمينًا يف األمور الكبرية.
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 نبي بال كرامة

لقد جشعت هذه اآلية قليب مرات عدة عندما تأملت من ردة فعل أحبايئ حيال 
الزتايم بالرب. يبني الكتاب املقدس أن بعض أصدقاء وأفراد عائلة يسوع مل 
الكتاب املقدس  البتة برسالته أو إجنازاته. يف احلقيقة، يظهر  يكونوا معجبني 
أن عائلته اكنت تظن أنه “فقد صوابه” )مرقس ٢١:٣(. لقد أيسء فهم يسوع 
أن  ملاذا جيب  له.  أباه  الذي قد خصصه  للعمل  وتفانيه  بسبب إخالصه لآلب 
نفاجأ عندما ال يفهم أحباءنا الزتامنا بالرب؟ غالبًا ما أيسء فهم الرسول بولس 
أيضًا. يف ٢ كوربنثوس ١٣:٥، “أترانا فقدنا صوابنا؟ إن ذلك ألجل اهلل.” يبدو 
يل أنه إذا اعتقد الناس أننا قد فقدنا صوابنا بسبب حمبتنا هلل، فنحن مضن 

رفقة جيدة. 

احلقيقة يه أنه عندما نقرر أن نعيش هلل، لن يفهمنا أو حيرتمنا الناس دامئًا 
ألجل ذلك. يوحض بولس السبب: “فالخشص الذي ليس فيه روح اهلل ال يقبل 
يفهمها،  أن  يعلهنا روح اهلل، ألنه يعتربها محاقة، وال يستطيع  اليت  احلقائق 
ألهنا تقاس مبقياس رويح” )١ كورنثوس ١٤:٢(. اآلن بعد أن أصبح  الروح 
القدس ساكن فينا، باستطاعتنا أن نرى األشياء مبنظار اهلل. إن طريقة رؤيتنا 
لألمور ستكون خمتلفة جذريًا عن طريقة رؤية اآلخرين هلا. وبسبب هذا، ستكون 
أولوياتنا خمتلفة. هل أجنزت يومًا شياًئ عظميًا هلل، ومن مث واجهت ال مباالة 

ولكن يسوع قال هلم،”ال يكون النيب بال
كرامة إال يف بلدته، وبني أقربائه، ويف بيته.”

   NLT ٤:6 مارك
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وعدم اهمتام من أصدقائك وأحبائك؟ 
ذلك  بإماكن  ميع.  هذا  حدث  لقد 
وإحباط  أمل  إىل  فرحنا  حيول  أن 
اكتسبت  حني،  قبل  شديدة.  برسعة 
بسبب  اإلعاليم  االهمتام  بعض 
معيل للرب. بعض أصدقايئ وأفراد 
عائليت مل يكونوا معجبني البتة. أكرث 
ألنين  أو  بالرياضة  متعلق  إجناز  بسبب  معروفة  كنت  لو  أنه  هو  أزجعين  ما 
أكتب قصصًا رومانسية، اكنوا سيفرحون كثريًا. لكن ألنين كنت معروفة بسبب 
خدميت هلل، مل يكن لدهيم أي تقدير إلجنازايت. اكن هذا إدراك مؤمل بالنسبة يل. 
منذ ذلك احلني، قررت أن أخدم الرب بلك قليب، حىت لو مل يكرتث أي أحد آخر. 
لكامت بول يف فيلييب ١٤،١٣:٣، اكنت ملهمة جدًا يل: “لكين أرص عىل يشء 
واحد: أن أضع املايض ورايئ، وأتقدم إىل األمام. أسىع إىل خط الهناية، ليك 
أرحب اجلائزة اليت دعاين اهلل إلهيا دعوة سامية يف املسيح يسوع.” سأميض 

مع اهلل. ماذا عنك أنت؟ 

صالة
يا رب إين أقدم لك شكري للفرص اليت منحتين إياها يك أخدمك. ساعدين 
يقلل  فإن هذا ال  لك،  اآلخرون خدميت  يقدر  أو  أنه عندما ال حيرتم  أتذكر  أن 
من قميهتا أو إفادهتا بنظرك. إين أجدد اليوم الزتايم القليب لك، وأسألك أن 

تستعملين بطرق جديدة ومحاسية ملجدك! 

عش هبدف اليوم

قال يسوع أنه لن يرتكك أو 
يتخىل عنك أبدًا. اعترب هذا 

أمرًا خشصيًا وقدم له شكرك 
ألنه جبانبك.
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ال تتكاسل

مؤخرًا، ظهرت جمددًا بعض املشالك اليت كنا، عائليت وأنا، قد اختربناها فميا 
مىض يف حينا. يف بداية عودهتا جمددًا، شعرت بنوع من االرتباك واحلرية، 
كنت قد صليت واتلكت عىل وعود اهلل جبعل “حدودي” ساملة )مزمور١٤:١٤٧(، 
وقد شاهدت قوة اهلل اخلالصية  بطرق عظمية. لكين كنت بدأت أعترب أن براكت 
اهلل حاصلة حمتًا. وعندما بدأت املشالك هتدد مرة أخرى، سعيت إىل اهلل 
ملعرفة السبب. لفت انتبايه برسعة إىل أن صلوايت يف هذا املضامر قد حتولت 
من ملحة إىل ضعيفة. وقد ذكرين أنين أحتاج لالسمترار بالمتسك باإلميان 
ألجل السالم يف احلي الذي أقطنه إذا أردت أن أستعيد وأحافظ عىل النرص 

الذي كنت قد حققته قبلًا.  

يقول سفر العربانيني ١٢:6، “وذلك حىت ال تتاكسلوا، بل تقتدوا بالذين يرثون ما 
وعد اهلل به، عن طريق األميان والصرب.” لقد أدركت أنين قد أصبحت “كسولة 
 The Amplified مكا تقول هذه اآلية من الكتاب املقدس بنخسة روحيًا” - 
Bible - عىل األقل فميا يتعلق هبذه املسألة. عندما اكنت املشلكة يف أشدها، 
استعملت إمياين وصربي للمتسك بوعود اهلل املتعلقة هبا. ولكن حاملا أظهرت 
املشلكة تراجعًا، اسرتخيت. واكنت تلك الغلطة الكربى. مع ذلك، اكن هذا تذكريًا 
مبدى أمهية أن نظل نتلك باإلميان عىل وعود اهلل لنيل براكته، حىت عندما يبدو 

ال تتحركوا ببطء. كونوا اكلذين يسمترون يف 
طريقهم بإميان ملزتم ومن مث حيصلون عىل لك  

ما قد وعدوا به. 
MESSAGE ١٢:6 العربانيني
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يقول  استجيبت.  قد  صلواتنا  كأن 
“نفس الكسول  سفر األمثال ٤:١٣، 
تشهتي كثريًا وال حتصل عىل يشء، 
إن  فتغىن.”  املجهتد  نفس  وأما 
لدرجة  اهلل  براكت  يريدون  الذين 
سيجدون  ألجلها  باجهتاد  الصالة 
أن االجهتاد يعيط نتاجئًا. هل رغبت 
قد  أنا  روحية”؟   “عطلة  بأخذ  يومًا 
رغبت بذلك. يف بعض األيام، أستيقظ 
أو  بالصالة  يل  رغبة  ال  بأنه  وأفكر 
االتاكل عىل وعود اهلل اليوم.ال رغبة لدي بقراءة الكتاب املقدس أو طلب وجه 
اهلل. لكين قد اكتشفت أن بإماكن السلبية الروحية أن تكون باهظة المثن. أهناك 
روحيًا؟ إذا اكن األمر هكذا، قد تكون  جماالت يف حياتك حيث قد “تاكسلت” 
تعيق تدفق براكت اهلل إىل حياتك. ال تهسل معل إبليس. إبليس ال يرتاجع أبدًا، 
وجيب أن ال نرتاجع حنن أيضًا. حتدث إىل الرب عن أية نواح يف حياتك قد 
تكون هتملها روحيًا، واسأله ن يساعدك يك تعود إىل املسار الصحيح. لن يطول 

األمر قبل أن جتين حصادًا من الرباكت ال ينقطع!

صالة
أعطين النعمة  يا رب، ساحمين ألجل املرات اليت كنت فهيا »كسولًا روحيًا.« 
النعم اليت ختبأها يل  اليت أحتاجها ألتلك عىل اإلميان للحصول عىل مجيع 
ذكرين مبا قد يلكفين ذلك. إين  وألحبايئ. عندما أرغب بأخذ »عطلة روحية،« 

أقدم لك شكري ألن اجهتادي سهيزم العدو وميجدك!  

عش هبدف اليوم

ال تهسل معل إبليس اليوم! 
عوضًا عن ذلك، اسأل نفسك 
إذا اكن يوجد جماالت يف 

حياتك حيث كنت كسولًا روحيًا! 
متسلحًا هبذه املعلومات، اعمتد 
عىل وعود اهلل وصل حبيوية 

جديدة.
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املتواضعون يحظون باملساعدة

مؤخرًا، عملنا زويج، جو، درسًا عظميًا يف اإلنسانية. اكن يقود سيارته عائدًا 
إىل املزنل من معله يف أحد األيام واكن يشعر بالتعب ويتلهف للعودة إىل املزنل. 
اكن عىل دراية تامة بأنه ال جيب هيلع القيادة برسعة، لكنه وضع احليطة جانبًا 
الوامضة تقرتب  الوقود. حاملا رأى أضواء سيارة الرشطة  وضغط عىل دواسة 
وراءه، التجأ إىل الرب حالًا وطلب منه يتواضع الغفران واملساعدة. عندما اقرتب 
رجل الرشطة من جو ووخبه بسبب القيادة هبذه الرسعة، اعرتف زويج خبطئه 
القاسية  الغرامة  لذلك، مل يرسع الرشيط بإعطاء جو  وذنبه دون تردد. كنتيجة 
اليت يستحقها، بل أعطاه غرامة ثانوية وتركه مييض. مبهتجًا وممتنًا، شكر زويج 
الرشيط وسبح الرب، آخذًا عىل نفسه عهدًا بأن يكون أكرث حذرًا يف املستقبل. 

تشلك هذه اخلربة مثالًا حيًا عن حقيقة اآلية 6 من الفصل ٤ من رسالة يعقوب  
مرارًا  نعمة.”  املتواضعني  يعيط  ولكنه  املتكربين،  يقاوم  اهلل  “إن  تقول،  اليت 
وتكرارًا، هشدنا عائليت وأنا الفرق الذي حيدث يف حياتنا وظروفنا عندما نقاوم 
الترصف بكربياء وعناد، ونقرر التواضع أمام اهلل واآلخرين. بإماكين أن أتذكر 
بدلًا  لكن  للتو،  عندما اكن زويج يف وضع مماثل متامًا اكلذي وصفته  وقتًا 
القول  البدهيي  من  عنيد.  وكربياء  بغضب  يتفاعل  اكن  بتواضع،  التفاعل  من 
عندما  حىت.  مدمرة  اكنت  األحيان  بعض  ويف  سلبية  دامئًا  اكنت  النتاجئ  أن 
بدأ زويج يقاوم رغبة أن يصبح عدائيًا أو مستاء يف هكذا ظروف، بدأ خيترب 

لذلك يقول الكتاب: ‘إن اهلل يقاوم املتكربين، ولكنه 
يعيط املتواضعني نعمة.’

NLT 6:يعقوب ٤
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بنفسه صالح اهلل. لقد أصبح اآلن 
“مدمنًا” ويعرف أنه عندما يكون يف 
ميكنه  ما   أفضل  عويصة،”  “حالة 
بتواضع  يعرتف خبطئه  أن  هو  فعله 
ومساعدته.  اهلل  لغفران  والصالة 
الناس  من  املزيد  خيترب  ال  ملاذا 
صالح اهلل بأنفهسم؟ اجلواب بسيط 
بشدة  الرب  يرغب  فميا  الكربياء.   -
يستطيع  ال  صالحه،  لنا  يظهر  بأن 
فعل ذلك طاملا يسيطر الكربياء عىل حياتنا. هلذا السبب يعمل إبليس ساعات 
إضافية حماولًا أن جيعلنا نصبح  مستاءين   وغاضبني وعنيدين. إنه يعمل أن 
هكذا ترصف سيضع إسفينًا بيننا وبني اهلل، وسمينعنا من المتتع مبلء براكت 

اهلل ويف هنابة املطاف سمينعنا من حتقيق هدف اهلل املعىط لنا. 

افرتض أنه عندما أوقف الرشيط سيارة زويج يف ذلك اليوم، فكر يف نفسه، 
غلطة  هذه  أطلهبا.  أو  أتوقعها  لن  لذا  اهلل،  أستحق مساعدة  وال  أخطأت  لقد 
ال  بأننا  بأنفسنا  ونقرر  اخلطأ  نفعل  منا. نضبط وحنن  العديد  يقرتفها  أخرى 
نستحق رمحة أو مساعدة اهلل، لذا ال نطلهبام. هذا يوازي خطأ التفاعل بغضب 
أو عدائية. تقول رسالة بطرس األوىل ٥:6،٧ TLB، “إذن تواضعوا حتت يد 
اهلل القديرة ليك يرفعمك عندما حيني الوقت، واطرحوا هيلع مهوممك لكها، ألنه 
إليه بتواضع يف أوقات حاجتنا يك  نلجأ  يتوق اهلل إىل أن  هو يعتين بمك.” 
عندما  للعمل ملصلحتنا.  واستعداده  لنا  الغري مرشوط  حبه  يظهر  أن  يستطيع 
نقرتف غلطة، لن جيعلنا اهلل نشعر بسوء أكرب برضبنا عىل رؤوسنا بالشعور 
بالذنب واإلدانة. هذه يه وظيفة إبليس. اليوم، صاليت القلبية لك يه أنه يف املرة 
القادمة اليت تكون فهيا يف “حالة عويصة،” ستتذكر أن املتواضعني مه الذين 

حيصلون عىل مساعدة اهلل!

عش هبدف اليوم

تواضع وأطلب من اهلل أن 
يساعدك يف جمال مل تطلب قط  
مساعدته فيه قبلًا. مهام اكنت 

ثقتك يف قدراتك يف ذلك املجال 
كبرية، أطلب منه أن يساعدك. 

راقب الفرق الذي يستطيع فعله. 
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صالة
يا رب، ساحمين ألجل املرات اليت كنت فهيا متكربًا أو غاضبًا أو عنيدًا. من اآلن 
فصاعدًا عندما أكون يف مأزق، ذكرين بأن أطلب مساعدتك وغفرانك بتواضع. 
يتوجب  ما  املسيح، وساعدين ألفعل  أحتاجها ألنضج يف  اليت  النعمة  أعطين 

عيل. إين أقدم لك شكري إلظهارك صالحك وحبك بطرق مذهلة وجديدة!
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جتاهل كلمات الشك

»...جاء واحد من بيت املسؤول عن املجمع وقال، 
»ابنتك ماتت. فملاذا تزجع  املعمل بعد؟« فمل 

يلتفت يسوع إىل هذا اللكام، بل قال لملسؤول عن     
املجمع، »ال ختف. ما عليك إال أن تؤمن.«

NLT ٣6،مرقس ٣٥:٥

لقد استعملها اهلل  الكتاب املقدس برمته.  هذه بعض اآليات املفضلة لدي يف 
مرات عدة ليجشع قليب عندما كنت أمر يف جتربة. منذ فرتة وجزية خرس زويج 
وظيفته اليت اكن يشغلها منذ ١٨ عامًا. كنا قد عملنا قبل سنة أن رشكته ستغلق 
أبواهبا، وخالل هذه الفرتة برمهتا، صلينا واتلكنا عىل وعود اهلل ليؤمن البديل. 
بالرمغ من ذلك، أىت اليوم الذي انهتت فيه وظيفة زويج، واكن ما يزال ال ميلك 
أدىن فكرة حول ما سيفعله. رأينا عددًا كبريًا من غري املؤمنني الذين مل يفكروا 
قط بالرب جيدون وظائف عظمية يف احلال. يف بعض األوقات، كنا حمتارين 
ومتأملني وحمبطني. اسمترينا بالصالة طالبني مساعدة اهلل، ومرت عدة هشور 
أخرى قبل أن يفتح الرب باب فرصة لزويج. األمر الذي اكتشفته خالل هذه 
األهشر الطويلة والصعبة هو أنه حىت األخشاص احلسين النية ميكن أن يقولوا 

أشياء مؤذية وسلبية. 

يبدهيا  اليت  املالحظات  من  الكثري  أجتاهل  أن  يعملين  اهلل  بدأ  السبب  هلذا 
اآلخرون حول ظروف معينة يف حيايت وحياة الذين أحب.
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يف اآليات املذكورة أعاله، اكن يايرس قد ناشد يسوع يك يأيت ويشيف ابنته 
الفتاة  أن  هلم  قيل  يايرس،  مزنل  إىل  وصوهلم  فبل  جدًا.  مريضة  اكنت  اليت 
اليافعة قد ماتت. يبني الكتاب املقدس أن السيد جتاهل مالحظاهتم وطلب من 
يف لك مرة منر يف جتربة، سنضطر إىل االختيار  يايرس أن “يثق به فقط.” 
يف  اآلخرون.  يقوهلا  اليت  السلبية”  “التقارير  وتصديق  باهلل  الوثوق  بني 
األوقات العصيبة، بإماكننا أن نكون رسييع التأثر جدًا باملالحظات اليت يقوهلا 
نكن  مل  وإذا  ظروفنا،  عن  اآلخرون 
السلبية  لكامهتم  سنأخذ  حذرين، 
وحمبطني.  خائفني  ونصبح  جبدية 
إذا مل يكن الروح يوجه األخشاص 
املتواجدون حولنا، ليس حممتلًا أن 
حول  اهلل  نظر  وجهة  مهنم  نمسع 
وجهة  عادة  سيعطوننا  بل  ظروفنا، 
نظر العامل، وبالتأكيد ستكون واحدة 
مليئة باحلمك والكآبة، خصوصًا إذا 
“يائسة”  أو  جدية  احلالة  اكنت 
بشلك بارز. مل يكتشفوا مك أن إهلنا 
بصنع  يبهتج  وكيف  وحمب،  قوي 
يضعون  الذين  ألوالده  العجائب 
نتعجب  أن  جيب  وال  به.  إمياهنم 
كثريًا إذا مل يمتكن حىت زمالؤنا املؤمنون أن يروا حالتنا من خالل أعني اهلل. 
غالبًا ما يظهر اهلل لنا أن لديه خطة خلالصنا. هلذا السبب من املهم جدًا لنا 
أن نتجاهل اآلخرين عندما يتفوهون مبالحظات ملهئا الشك وعدم األميان. إننا 
حنتاج ألن نلتجئ إىل اهلل وأن نسأله أن يطلعنا عىل وجهة نظره عن حالتنا. 

عش هبدف اليوم

قد ال تستطيع السيطرة عىل ما 
يقوله الناس لك، لكن بإماكنك 
السيطرة عىل ردة فعلك. إذا 

اكنت قد رخست فكرة سلبية يف 
ذهنك، بدهلا بآية من لكمة اهلل. 
ردد تلك اآلية يف ذهنك عندما 
تراودك تلك الفكرة. ستسكت 
خطة العدو إلحباط عزميتك 

وإيقاف أفضل ما لدى اهلل يف 
حياتك.
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ما  هذا لك  أحيانًا  تؤمن.”  أن  إال  عليك  “ما  هو  منه  ما سنمسعه  أحيانًا لك 
حنتاجه. لقد أعاد الرب ابنة يايرس إىل احلياة وقد أمن وظيفة جديدة وعظمية 
لزويج. إذا كنت متر اليوم يف جتربة، دع وعد اهلل هذا يجشع قلبك: “ادعين 

.)NLT ١٥:٥0 يف يوم ضيقك، أنقذك فمتجدين”! )املزمور

صالة
يا رب، ساعدين يك أجتاهل مالحظات اآلخرين السلبية لكام مررت يف أوقات 
عصيبة. عملين أن أسمتع إىل لكامتك املجشعة واملليئة باألمل. أعطين أميانًا 
لك شكري  أقدم  إين  والشك.  اخلوف  من  وامحين  بك يك ختلصين،  ألثقًا   

للعجائب اليت سوف تصنعها يف حيايت فميا أضع ثقيت بك!
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قول “كال” للشعور بالشفقة على النفس

مررت مؤخرًا ببعض الصعوبات اليت جعلتين حمبطة لدرجة أنين وجدت نفيس 
أتصارع مع شعور الشفقة عىل النفس. لسنوات خلت اكن ممكنًا أن أسمتع 
إىل بعض األغاين احلزينة وأبيك بشدة، مسمتدة نوعًا من رىض منحرف من 
تعاسيت. لكن هذه املرة، صليت وطلبت من الرب أن يساعدين يك أقاوم هذه 
األحاسيس السلبية. عندها ذكرين ببعض التعالمي املتعلقة بالشفقة عىل النفس 
اليت كنت قد مسعهتا منذ عدة سنوات. إذ مسعت مرة رجلًا صاحلًا يقول، “اهلل 
يقلق حيال أملك، لكنه ال يريدك أن تقلق أنت حياله.” مث تابع ذلك الرجل ليقول أن 
سبب كون الشفقة عىل النفس مدمرة إىل هذا احلد هو ألن الكربياء مصدرها، 
وألهنا جتعلنا نركز كثريًا عىل أنفسنا. حبثت يف القاموس عن معىن الشعور 
الذات؛ خصوصًا  التايل:”الشفقة عىل  التعريف  ووجدت  النفس  بالشفقة عىل 

انغامسًا ذاتيًا بالتفكري املهسب باألحزان واملصائب الذاتية.”٤

يستعمل األطباء النفسيون لقبًا مثريًا لالهمتام لألخشاص الذين ينغمسون عادة 
الذين يفكرون  الناس  هؤالء مه  الغنب.«  »جامع  إنه   - النفس  يف الشفقة عىل 
باسمترار بأملهم وصعوباهتم - سواء اكنت حقيقية أو خيالية - ومه يسمتتعون 
بالتفكري هبا واللكام عهنا. إهنم جيمعون ويرمقون حبامس لك ومجيع اإلساءات 
اليت يقرتفها اآلخرون حبقهم، ويفتشون عن األخشاص الذين سيشعرون معهم 
ويتعاطفون معهم. لك هذا يبيق الرتكزي عىل أنفهسم وهو ما يريدونه أكرث من 
أي يشء آخر. لكن هذه ليست طريقة اهلل. هو يمتىن أن نسري يف احلب الشبيه 

وال تألك )املرأة الفاضلة( خزب الكسل )المنمية، 
عدم الرىض والشفقة عىل النفس(.

AMP األمثال ٢٧:٣١ 
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عن  يبحث  »ال  والذي  اهلل،  حبب 
بجسل  حيتفظ  »ال  والذي  الذات،« 
لألخطاء« )١ كورنثوس ٥:١٣(. هذا 
نتجاهل  أن  علينا  أنه جيب  يعين  ال 
أنه  بل  إلينا،  يساء  عندما  ننكر  أو 
لنتأكد  بناء  بترصف  نقوم  أن  جيب 
أو  الئق،  باحرتام  نعامل  أننا  من 
بدلًا  أنفسنا من طريق األذى،  لزنيل 
من اجللوس متسكعني بقربه، وحنن 
الشفقة  إن  ألنفسنا.  باألسف  نشعر 
عىل النفس ليست غري ممثرة حفسب 
- إهنا مدمرة. بإماكهنا أن تؤدي إىل املرارة وعدم املساحمة والضغينة. إهنا ال 
تقرب الناس من بعضهم البعض - إهنا تفرقهم. وهذه يه بعض األسباب اليت 
جتعل إبليس يعمل جبهد كبري يك جيعلنا نركز عىل جروحنا، بدلًا من العالج 
- الذي هو حب وحمكة اهلل. عرب صفحات الكتاب املقدس، يقول لنا اهلل مرارًا 
وتكرارًا أنه يريدنا أن نأيت بآالمنا وأحزاننا إليه يك يستطيع تعزيتنا. ال يريد أن 
يكون معزينا حفسب، بل حامينا أيضًا. )املزمور ١٤:١٣٥(. إذا حمسنا له بذلك، 
سيدافع عنا وحيارب معاركنا بدلًا عنا، موصلًا إيانا لك مرة إىل النرص. إنه 
يقول لنا من خالل لكمته، »ألين أنا الرب أحب العدل وأمقت االختالس والظمل، 

   .)NLT ٨:6وأاكفهئم بأمانة...« )أشعياء ١

للذين  نغفر  فميا  املساحمة.  هو  النفس  عىل  الشفقة  لعالج  اجليد  الرتياق  إن 
أساءوا إلينا، بإماكننا التخيل عن عواطفنا السلبية وعن الضغينة جتاه اآلخرين، 
وبإماكننا ن نتلىق العزاء والشفاء الذي يأيت فقط من اهلل. يقول الكتاب املقدس، 
وحنانه  حمبته  وبفضل  أنقذمه،  حرضته  ومالك  »فتضايق يف لك ضيقاهتم، 

عش هبدف اليوم

إذا وجدت نفسك تقول، »مك أنا 
مسكني.« توقف. دون أفاكرك 

حول األمل أو الصعوبات. 
أخرجها من ذهنك وأعطها 

للرب. كإثبات عن ذلك، ارم يف 
سلة املهمالت  الورقة اليت قد 
دونهتا علهيا للتو. لقد انهتى 

احتفال الشفقة!   
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يتأمل   .)NLT )أشعياء 6٣:٩  الغابرة«  األيام  افتدامه ورفعهم ومحلهم طوال 
اهلل عندما نتأمل، وهو يريد أن يكون خملصنا. لكن بإماكننا أن نعيق جهوده 
وعدم  واملرارة  الضغينة  مبشاعر  المتسك  عىل  نرص  عندما  وينجينا  ليعزينا 
املساحمة. عندما نقرر أن نغفر، نفتح الباب ليدخل اهلل، ومجيع الرباكت والوفرة 
اليت تتبع. إن الرتياق اجليد اآلخر للشفقة عىل الذات هو الشكران. يقول الكتاب 
املقدس، “ارفعوا الشكر ]إىل الرب[ يف لك حال ]مهام اكنت الظروف، كونوا 
شاكرين وقدموا الشكران[، فهذه يه مشيئة اهلل لمك ]الذين أنمت[ يف املسيح 
يسوع” )١ تسالونييك ١٨:٥ AMP(. مهام اكن جيري يف حياتنا، فلدينا دامئًا 
سبب لنشكر اهلل ونسبحه. ال يشء مهني هلل أكرث من التفكري املسمتر بأحزاننا 

وخسائرنا وإمهال مالحظة وعد لك الرباكت اليت مينحنا إياها يوميًا.

قالت هيلني كيلري، “إن الشفقة عىل النفس يه ألد عدو لنا وإذا استسملنا هلا، 
لن نستطيع أبدًا أن نفعل أي أمر صاحل يف هذا العامل.” لقد انتقانا اهلل، ليس 
يك حنيا معه يف المساء إىل األبد حفسب، بل يك نشلك فرقًا له فميا حنن ما 
نزال هنا عىل األرض. دعونا ال نحمس للشفقة عىل النفس أن تبطل مفعول لك 

الصالح الذي  ميكننا أن نفعله يف هذا العامل بامس السيد املسيح.

صالة
يا رب، أرجوك أن تنهبين عندما أبدأ بالشعور باألىس لنفيس. امنعين من أن 
أكون حساسًا ومنشغلًا بنفيس زيادة عن اللزوم، وعملين بأن آيت جبميع آاليم 
ال  اليت  بالطريقة  وعزين  اشفين  ذلك،  أفعل  عندما  مبارشة.  إليك  وصعوبايت 
يستطيعها أحد سواك. أعطين النعمة اليت أحتاجها يك أساحم اآلخرين برسعة 
وبشلك تام، ويك أسبحك يف مجيع األشياء. إين أقدم لك شكري ألنه فميا أنا 

أقاوم الشفقة عىل النفس بقوة روحك، سأاكفأ من قبل إله كرمي وممنت! 
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اإلبقاء على أحالمنا ضمن وجهة      
النظر الصائبة

مغنية مسيحية مهشورة.  مع  أجريت  تلفزيونية  مقابلة  لسنوات خلت، شاهدت 
اكنت تتلكم عن كيف أهنا أرادت دامئًا أن تصل إىل املاليني ألجل املسيح عرب 
حقًا  أثر يف  شياًئ  قالت  مث  بشعبيهتا.  اهلل  وأن جمتيد  املوسيقية    مواههبا 
والزمين إىل يومنا احلارض. قالت إهنا قد قررت منذ وقت طويل أنه إذا مل يحمس 
الرب بأن يتحقق حملها، جل ما ستفعله هو االعمتاد هيلع إلعطاهئا نعمة التعامل 
مع هذا األمر - وإهنا ستواصل االسمتتاع حبياهتا يف مجيع األحوال. أكرث ما 
أجعبين يف تلك املرأة الشابة هو أنه لدهيا اإلميان والجشاعة لتضع أحالمها 
ورغباهتا عىل “املذحب،” وترتكها بني يدي اهلل. لقد اعرتفت أهنا اكنت ستصاب 
سلوكها  يكون  أن  رفضت  لكهنا  تتحقق،  مل  أحالمها  أن  لو  كبرية  أمل  خبيبة 

املتعلق برغباهتا القلبية عىل حنو “نفذ أو مت”، وقد سملهتا للرب.  

وعىل لك واحد منمك أن خيدم اآلخرين 
باملوهبة اليت أعطاه اهلل إياها، باعتبارمك 
ولكاء صاحلني مؤمتنني عىل أنواع متعددة 
من املواهب اليت مينحها اهلل بالنعمة. مفن 
يتلكم، هيلع أن يتلكم مبا يوافق أقوال اهلل؛ 
ومن خيدم، هيلع أن خيدم مبوجب القوة اليت 
مينحها اهلل. وذلك ليك يمتجد اهلل يف لك 

يشء، بيسوع املسيح. 
١ بطرس ٤:١١،١0 
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ال رضر من حيازة رؤى وأحالم وأهداف. يرغب اهلل بأن تكون لدينا هذه األمور، 
لكنه يريد أن يكون لدينا أحالمًا تمتاىش مع مشيئته لنا. عندما نتفق مع مشيئة 
وأهداف اهلل حلياتنا، ال يوجد أي شيطان يف جهمن أو أي خشص عىل األرض، 
بإماكنه إعاقة حتقيقها. يف الواقع، الخشص الوحيد الذي بإماكنه أن يقف حقًا 
بيننا وبني قدر اهلل لنا هو حنن. ال يستطيع إبليس ذلك. ال تستطيع عائلتنا ذلك. 
ال يستطيع رؤسائنا يف العمل ذلك. حىت احلكومة ال تستطيع ذلك. ال يستطيع 
أحد أن مينعنا من أن نصبح خشص 
اهلل الذي قد خلقنا لنكونه، باستثناء 
حياتنا  نعيش  أن  بإماكننا  أنفسنا. 
نتجاهل  أن  وميكننا  لنا،  حيلو  مكا 
قررنا  إذا  لنا،  الاكملة  اهلل  خطط 
سنشعر  املطاف،  هناية  ويف  ذلك. 
بالندم لذلك، أو بإماكننا أن نمتاىش 
مع خطط اهلل لنا، وميكننا أن نراقبه 
جيعل حياتنا تتفتح اكلزهرة اليانعة، 
بالنفس والروح  توجية تلو األخرى. باستطاعتنا فعل ذلك باالستسالم للرب - 
بالصالة  حياتنا  أيام  من  يوم  لك  يف  لنا  وملشيئته  إليه  وبالسيع   - واجلسد 

والعبادة ودراسة لكمته.

أن أحد األشياء اليت قد تعملهتا من العمل مع الرب خالل السنوات العرشة 
سيخترب اهلل تعبدنا له بالمساح لنا باختبار أوقات إحباط،  األخرية هو اآليت: 
خاصة عندما يتعلق األمر بتحقيق أحالمنا. كيفية تفاعلنا مع خيبات األمل تلك 
استجبنا  إذا  ومباركتنا.  استعاملنا  اهلل  باستطاعة  مك  سيساعدنا يك حندد 
بالتجهم والعبوس والتذمر أو الهتديد، سيضطر اهلل ألن يعاملنا اكألطفال الذين 
نقلد، ولن يمتكن من أن يأمتننا مبستوى املسؤولية أو الرباكت اليت يصبو إلهيا. 
لكن إذا استجبنا بترصف يقول - »يا رب، أين ال أفهم هذا، وهو مؤمل حقًا، 

عش هبدف اليوم

أعد تركزي أحالمك. خذ مخس 
دقائق ودون ما حتب إجنازه 
يف املستقبل. صل  ملسو 

هذه الرغبات للرب يف ضوء      
مشيئته حلياتك. 
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لكين أؤمن أنك صاحل وستهني هذا األمر لصاحلي.” - سياكفئ الرب إمياننا 
ونضجنا الرويح إىل حد أبعد من أمسى توقعاتنا. مسعت مؤخرًا تعريفًا للكمة 
معبود جعلين أرتعد. قال، “املعبود هو أي يشء تشعر أنك ال تستطيع العيش 
أو حىت  أو شياًئ  أو رغبة  أن يكون حملًا  بإماكنه  بالسعادة.”  بدونه والشعور 
إله غيور، ولن يقبل بأن يتقامسنا  خشصًا. يقول الكتاب املقدس أن إهلنا هو 
مع أي يشء أو خشص آخر. )اخلروج ٥:٢0(. إنه يتوقع عبادتنا القلبية، وإنه 
يستحقها، ببساطة ألنه اهلل. إذا وجدنا أنفسنا نرغب يومًا بيشء ما لدرجة أن   
نشعر بأننا ال نستطيع العيش من دونه، قد يغلق اهلل الباب املؤدي إليه - مؤقتًا 
اهلل  يرغب  الرويح.  األفضل خلرينا  يظنه  ما  عىل  معمتدًا   - دامئ  بشلك  أو 
بدون هذا  العيش  “يا رب، إين استطيع  القول بإخالص لكي،  بأن نمتكن من 
احلمل - لكين ال استطيع العيش بدونك!” بسلوك كهذا، نستطيع السري باخلطط 
واألهداف الرائعة اليت قد رمسها اهلل لنا، وبإماكننا احلصول عىل مجمل الفرح 

والسالم والرضا اليت يه لنا يف املسيح. 

إذا اكن اهلل قد أغلق اليوم بابًا بوجه رغبة قلبية أو حمل لديك، تعزى حبقيقة أنه 
يقول لك واحد من أمرين. إما، “انتظر، مل حين الوقت املناسب بعد.” أو، “لدي 
يشء أفضل لك.” يف لكا احلالتني، لست خبارس، ألنك قد وضعت ثقتك يف إله 

حيبك حبًا اكملًا  ويضع  مصاحلك الفضىل يف مصمي قلبه!   

 

صالة
يا رب، أرين مشيئتك وأهدافك حليايت، وساعدين يك أجعلها غايايت الخشصية. 
ساعدين يك أعطيك دامئًا املقام األول يف حيايت يك تسري لك األمور األخرى 
بسالسة. عندما أخترب خيبة أمل وحزن، عزين وامألين  بشعور أمل جديد. إين 
أستطيع العيش بدون أشياء هذا العامل، يا رب - لكين ال أستطيع العيش بدونك!
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سبب وجيه لنأمل

يف املرة األخرية اليت مررت خالهلا بوقت مظمل وعصيب يف حيايت، أراين الرب 
هذه اآلية وأعطاين بصرية جديدة ونفيسة من خالهلا. لقد أراين كيف أستطيع 
احملافظة عىل استقراري خالل التجارب واحملن إذا وضعت أميل به وبلكمته 
عن سابق تصور وتصممي، ساحمة لذاك األمل بأن يعمل مكرساة لرويح. عندما 
ذكرين بأن روحنا مكونة من عقلنا ومشيئتنا وعواطفنا، بدأت أفهم كيف أن تعمل 
املبادئ املوجودة يف هذه اآلية قد جتعلين أكرث استقرارًا وتساعدين عىل أن 

أجتنب الرتحن ذهابًا وإيابًا من قبل الناس والظروف احمليطة يب. 

الذايت اإلجيايب مكا فعل غالبًا  اللكام  مجيعنا نستطيع أن نستفيد من بعض 
اكتب املزامري. يقول سفر املزامري ٥:٤٣، »ملاذا أنت مكتئبة يا نفيس؟ ملاذا أنت 
يتحدث  قلقة يف داخيل؟ تريج اهلل فإين سأظل أمحده، ألنه عوين وإهلي.« 
سيجد  باهلل  برصامة  أمله  بوضع  أنه  قائلًا  الرويح،  قمسه  إىل  هنا  الاكتب 
الفرج من التثبيط واليأس. يكتب داوود يف املزمور ١٣:٢٧ NASB، “غري أين 
ال حظ أن داوود مل يضطر  قد آمنت بأن أرى جود الرب يف أرض األحياء.” 
إىل أن يرى فعلًا صالح اهلل قبل أن جيد الفرج من اليأس؛ وجب هيلع فقط أن 
يؤمن بأنه سرياه، فاكن هذا اكفيًا. رمبا جتد صعوبة بأن تؤمن عندما تكون متر 
بأوقات عصيبة. باستطاعيت أن أتعاطف معك. لكن مؤخرًا، أرشدين اهلل إىل 
بعض البصائر الرائعة من رجل صاحل قال أنه إذا فكرنا باإلميان خكيار وليس 
كقدرة، سنفهم بأن األميان يف احلقيقة أبسط مما يبدو. وباستطاعتنا أن نطلب 
 ٢٤:٣١NKJV املزامري  يقول سفر  القرار.  ذلك  لنتخذ  يساعدنا  أن  الرب  من 

هذا الرجاء هو لنا مبثابة مرساة أمينة ثابتة
العربانيني 6:١٩
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يا مجيع  قلوبمك  ولتتجشع  “لتتقو   ،
ما  نفعل  فميا  الرب.”  املنتظرين 
يتوجب علينا باختاذ القرار بأن نثبت 
باإلميان ونضع ثقتنا باهلل، لقد وعد 
هو بأن يفعل ما يتوجب هيلع بتقويتنا 
ومساعدتنا عىل الصمود حىت يصل 

النرص. 

األمل  يلعبه  الذي  الدور  إىل  أنظر 
يف صالة اكتب املزامري يف املزمور 
علينا  يا رب رمحتك  “لتكن   :٢٢:٣٣
مبقتىض رجائنا فيك.” يقول الاكتب 
به  الذي  املقدار  بنفس  “باركنا  هنا، 
جند أفضل تعبري عن ذلك يف ترمجة الكتاب املقدس  نضع ثقتنا بك، يا رب.” 
بنخسة The Amplified Bible: “ضللنا يا رب برمحتك وحمبتك عىل قدر 
يوحض الكتاب املقدس بأن اهلل يرس عندما نضع  انتظارنا لك ورجائنا فيك.” 
أملنا به وبصالحه، وهو متلهف لياكفئنا عندما نفعل ذلك. يقول سفر املزامري  
١٩،١٨:٣٣، “هوذا عني الرب عىل خائفيه، املتلكني عىل رمحته، لينقذ نفوهسم 
هذا هو وعد اهلل بامحلاية والوفرة للذين  من املوت ويستحيهيم يف املجاعة.” 
يقررون أن يضعوا ثقهتم به يف أوقات احملن. لطاملا آمنت باهلل، لكين مل أحظ  
العصيبة حىت كرست نفيس  األوقات  به يف  المتسك  أستطيع  بيشء مملوس 
يف  “وأميل  يقول،  عندما  املزامري  اكتب  شعور  مع  التعاطف  ميكنين  للكمته. 
)املزامري ١١٤:١١٩ NLT(. اكنت هناك مرات عديدة عندما امتحن  لكمتك.” 
إمياين إىل أقىص حد، وجل ما استطعت فعله هو المتسك بوعد اهلل يف أشعياء 
٢٣:٤٩: “ولك من يتلك عيل ال خيزى.” ال أستطيع أن أقطع وعدًا بأنه يف لك 

عش هبدف اليوم

ال إميان لدينا بدون أمل. 
إمياننا هو برهان عىل ما نأمل 
احلصول هيلع. دون أمرًا واحدًا 

تأمل أن حتصل هيلع. اكتب 
بالقرب منه وعدًا من الكتاب 
املقدس باستطاعتك أن تثبت 
إميانك هيلع وأن تربط إميانك 
بأملك. قدم الشكر للرب ألن 

النرص لك. 
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مرة تضع ثقتك باهلل ستسري األمور متامًا مكا تشهتي، لكن باستطاعيت أن 
أعدك بأنه يف لك مرة تقرر فهيا أن تأمل بدلًا من أن تشك، سيكرم الرب إميانك 
بطريقة ما. وهلذا السبب أحثك اليوم - “انتظر اهلل. انتظر بإميان. حتىل باألمل 

  .)MESSAGE اآلن، حتىل باألمل دامئًا!” )املزمور ٣:١٣١

       

  صالة
يا رب، عملين كيف أكون أكرث استقرارًا يف األوقات العصيبة. بني يل كيف أن 
وضع ثقيت بك وبلكمتك وبصالحك سيفتح األبواب يل ألحصل عىل مجيع النعم 
اليت ختبؤها يل. ذكرين كيف أن احملافظة عىل سلوك ميلء باألمل هو أفضل 
ترياق للتثبيط واليأس. إين أقدم لك شكري ألنه فميا أفعل ما يتوجب عيل ألنال 

النرص، ستفعل أنت ما يتوجب عليك!
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اللحظة التي نصلي فيها

منذ أن بدأت تصيل... صدر إيل أمر بأن آيت 
وأخربك بأنك حمبوب.

NLT دانيال ٢٣:٩

لبضعة  عديدة.  منذ سنوات  السيارات  لتصليح  وزوجها رشكة  متلك شقيقيت 
يف  الرشاكت  ماليك  أحد  مع  جدية  مشالك  من  يعانيان  أخذا  خلت،  هشور 
اجلوار. بدأ يحمس البنه بإدارة شؤونه التجارية ورسعان ما أصبح ذلك شوكة 
اكنت  للسيارات  مواقف  حول  رصاع  نشب  وزوجها.  أخيت  خارصيت  يف 
الرشكتان تتقامساهنا سابقًا، وما بدأ مكشادة ثانوية أصبح معركة أساسية. 
أصبحت أخيت متوترة وحمبطة، وجلأت إيل طالبة الصالة والتجشيع. أكدت هلا 
بأن مشلكهتا ليست كبرية عىل اهلل ليعجز عن معاجلهتا، وبدأنا نتشبث باإلميان 
منتظرين تدخله. صلينا للحمكة واإلرشادات اإلهلية، وطلبنا من اهلل أن يبني لنا 
ما هو دور شقيقيت يف حل رسيع لملشلكة. بعد مرور بضعة أسابيع، هاتفتين 
لتقول بأهنا قد طلبت يافطات  جديدة لملواقف لرتسمي احلدود بوضوح مع امللكية 
املجاورة. أخربتين بأنه يف نفس اليوم الذي سملت فيه تلك اليافطات، اكتشفت 
أن الرشكة املجاورة قد بيعت. شكرنا وسبحنا الرب ألنه مل خيلصها من جارها 
املشاكس حفسب، بل قد وجه خطواهتا يك تكون حدودها مرسومة بوضوح قبل 

وصول جارها اجلديد. 

لقد ذكرتين خربة شقيقيت ببعض اللكامت اليت قاهلا مالك الرب للنيب دانيال 
بعد أن اكن بدأ الصالة حبرارة خلالص شعبه. لقد قيل لدانيال، “منذ أن بدأت 
 .)NLT تصيل... صدر إيل أمر بأن آيت وأخربك بأنك حمبوب” )دانيال ٢٣:٩
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عندما بدأت شقيقيت تصيل طالبة مساعدة الرب، مل تر أية أشارات تبني حىت 
أنه قد مسع صلواهتا. لفرتة طويلة اضطرت للوثوق بأن اهلل قد مسع بالفعل 
ليجلب هلا اخلالص يك  الكواليس  وراء  بالعمل  وانه مشغول جدًا  ترضعاهتا 
تحجن. مل تعمل بشلك قاطع، حىت ذلك اليوم الذي استملت فيه يافطات املواقف 
يعمل  اكن  الرب  بأن  جدد  معل  جريان  لدهيا  سيكون  أنه  واكتشفت  اجلديدة 

لصاحلها منذ البداية.      

لقد تجشعت كثريًا من خربة شقيقيت، 
وجيب عليك أنت أن تتجشع أيضًا. 
إنه تذكري بكيف أن إهلنا يبدأ العمل 
وراء الكواليس ملصلحتنا حاملا نطلب 
منه املساعدة. اكن امللك داوود يعمل 
“عندما  كتب،  السبب  وهلذا  ذلك، 
الوراء!  إىل  أعدايئ  يتقهقر  أدعوك 
وهذا ما تيقنت منه: إن اهلل ميع!” 
)املزمور ٩:٥6 TLB(. فقط ألننا ال 
نرى أية إشارات واحضة بأن الرب 
ال  ذلك  مشالكنا،  حل  عىل  يعمل 
يعين بأنه ال يفعل هذا األمر بالذات.
غالبًا ما يعمل اهلل  وراء الكواليس، وإذا تذكرنا ذلك، سيقلل هذا من ميلنا بأن 
نفقد األمل ونتوقف عن التشبث باإلميان قبل أن ننترص. يبني كتاب دانيال أن 
اجلواب عىل صلواتنا يتأخر أحيانًا بسبب مقاومة من قوى شيطانية يف اململكة 
الروحية. إن املالك الذي ظهر لدانيال قال له، “ال ختف يا دانيال، مفنذ اليوم 
الفهم، وتذللت أمام إهلك، مسعت ترضعاتك، وها  الذي عزمت فيه عىل  األول 
أنا جئت تلبية هلا. غري أن رئيس مملكة فارس قاومين واحدًا وعرشين يومًا. 

عش هبدف اليوم

مع اهلل، بإماكن لك يشء أن 
يتغري يف برهة. لعلك كنت تنتظر 
حلظة التغيري تلك منذ أمد. ال 

تستسمل - اهلل يعمل لصاحلك. 
تذكر مرة عندما أنقذك اهلل يف 
اللحظة املناسبة بالذات - ليس 
يف حلظة مبكرة أو بعد فوات 

األوان. الزتم اليوم بأن تثق به.  
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فأقبل ميخائيل، أحد كبار الرؤساء ملعونيت...” )دانيال ١٣،١٢:١0 NLT(. إن 
إبليس ومجاعته أعداء خميفون، لكهنم ال يقارنون باهلل. فميا حنن نصيل ونثبت 
باإلميان لننال مساعدته، سيحرك اهلل المسوات واألرض ليتأكد من أننا سنتلىق 
االنتصارات اليت خيبهئا لنا. تأكد اليوم من أنه طاملا أنت تطلب مساعدة اهلل 
وتضع ثقتك به لهيم ملساعدتك، فإنه مشغول بالعمل لصاحلك وراء الكواليس. 

إذًا امصد، أهيا احلبيب، ألن املساعدة يف طريقها إليك!

صالة
يا رب، ساعدين يك التجئ دامئًا إليك أولًا عند حدوث املشالك. عملين كيف 
أصيل وأثبت باإلميان ألنال االنتصارات اليت ال تريدين أن أخرسها. ذكرين بأنه 
حىت عندما ال أرى إشارات مملوسة لتدخلك، تكون أنت قد بدأت تعمل لصاحلي 
إليك بالصالة. إين أقدم لك شكري، يا رب، ألنه  يف اللحظة اليت جلأت فهيا 

بالرمغ من أن براكيت قد تتأخر، فإهنا مكفولة من قبلك!
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قوة كلمة الله

ترقد  تال لكمة اهلل عىل صديقة  أن اكهنًا  كيف  عن  حقيقية  قصة  مرة  قرأت 
القوي عىل جهاز مراقبة قلب املريضة، وعىل  تأثريها  يف املستشىف، وشاهد 
املريضة نفهسا. ها أن التقنية احلديثة تجسل وتؤكد القوة املتأصلة يف لكمة 

اهلل املقدسة. 

إين مقتنعة بأنه لو اكن لدى املؤمنني ادارك حقييق فقط مك أن لكمة اهلل فعالة، 
له  قال  موىس،  معل  يتوىل  يشوع   اكن  عندما  أكرث.  إلهيا  سيصغون  لاكنوا 
الرب أن يتأمل بلكمته ليلًا هنارًا. قال الرب ليشوع أنه هكذا سيمتكن من حتقيق 
مشيئة اهلل وسيكون ممثرًا وناحجًا. )يشوع ٨:١(. ويف سفر األمثال ٤:٢٢،٢0، 
يقول الرب أن لكمته يه حياة وعافية للذين يصغون إلهيا. إذا كنت مستعدًا ألن 
تستمثر بعض الوقت والطاقة يف قراءة وحفظ لكمة اهلل والتأمل هبا، ميكنك أن 
ختترب تغريات دراماتيكية وإجيابية يف مجيع جماالت حياتك. دعين أتشارك معك 
ببعض املبادئ البسيطة والفعالة اليت قد أراين إياها اهلل يف السنوات األخرية.  

بإماكننا أن نكرم اهلل باالستهشاد بلكمته والتأمل هبا بطرق ثالثة: )١( باستعامل 
آية إجنيلية بشلك صالة، و)٢( جبعلها إعالن إميان، و)٣( بتحويلها إىل تعبري 

ذلك ألن لكمة اهلل حية، وفعالة، وأمىض من لك 
سيف له حدان، وخارقة إىل مفرتق النفس والروح 
واملفاصل وخناع العظام، وقادرة أن متزي أفاكر 

القلب ونياته. 
 NLT العربانيني ١٢:٤
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لك  أصيل  إين  مثلًا،  التسبيح.  عن 
هذا  ثبت خطوايت يف  رب  “يا  يوم، 
املزمور  عىل  ترتكز  واليت  اليوم.” 
٢٣:٣٧ KJV . ومن مث خالل الهنار، 
لصاليت  اهلل  استجابة  تأكيد  أعيد 
ألنال اإلرشاد بإعالين: “إن خطوايت 
مثبتة من قبل الرب!” إذا بدأ اخلوف 
نفيس  أجشع  هيامجانين،  والشك 
بتسبيحه ليستجيب مبا ييل، “شكرًا، 
يا رب، ألن خطوايت مثبتة من قبلك!” 
فيلييب  أدعو  حاجة،  لدي  اكنت  إذا 
١٩:٤ واستهشد هبا حبسب حاجيت املعينة: “شكرًا، يا رب، ألنك تؤمن مجيع 
حاجايت الوظيفية!” لقد استعملت هذه اآلية ألطلب مساعدة اهلل يف لك حاجة 
ممكنة، مبا فيه احلاجات املالية والشفائية واملادية واالجمتاعية. إين أمجع بني 
وقليب  عقيل  يفيض  لذلك،  وكنتيجة   ،٢:٤ العربانيني  حبسب  وأقوايل  إمياين 
باإلميان والسالم. بإماكن لكمة اهلل أن تعزز إمياننا وجتدد عقولنا وتغري قلوبنا. 
إذا مل نتأمل حبقائق اهلل هنارًا وليلًا، سنكون أهدافًا هسلة ملاكئد إبليس. إن 
إعالن لكمة اهلل ليس تغلب العقل عىل املادة - إنه تغلب احلق عىل اخلطأ. لقد 
استعمل يسوع آيات من الكتاب املقدس للتغلب عىل إبليس عندما أىت ليجرب 
املخلص يف الصحراء، ونستطيع حنن أن نفعل اليشء ذاته. )لوقا ١٢،١:٤(. 
أو ميكننا  بوعود اهلل،  التأمل  ميكننا   - لدينا خياران  يوم من حياتنا،  يف لك 
واحلياة  والفرح  السالم  جيلب  أن  اهلل  بلكمة  للتأمل  ميكن  مبشالكنا.  التأمل 
واملرض.  واليأس  واخلوف  بالقلق  يتسبب  فقد  التأمل مبشالكنا  أما  والعافية. 
يقول لنا الكتاب املقدس بأن “نقتدي باهلل” )أفسس ١:٥(. أتعتقد بأن اهلل يفرك 
يديه متسائلًا ماذا سيفعل حيال مشالكنا؟ مستحيل. يقول الكتاب املقدس بأنه 

عش هبدف اليوم

أعلن أن لكمة اهلل يه تغلب 
احلق عىل اخلطأ يف حياتك 
اليوم، وكرم اهلل باالستهشاد 
بلكمته والتأمل هبا بالطرق 

الثالثة اليت تشاركنا هبا: دّون 
آية إجنيلية عىل ورقة واجعلها 
إعالن إميان وحوهلا إىل تعبري 

عن التسبيح.
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“ساهر عىل لكمته ليمتمها” لصاحلنا )أرمياء ١٢:١(. لذا فلنعطه شياًئ ليعمل 
وليلًا، ألنه  النفيسة عىل شفاهنا هنارًا  فلنكرم إهلنا جبعله يمسع لكمته  هيلع. 

عندها فقط سنكون مزدهرين وناحجني ملجده.

صالة
   يا رب، إمأل قليب بشغف مزتايد للكمتك. ساعدين يك أؤمن وأعلن وأمعل 
حقيقتك عىل لك جماالت  أطبق  كيف  أرين  وملجدك.  حبسب لكمتك لصاليح 
حيايت. إين أقدم لك شكري، يا رب، ألن لكمتك حق وأنت صادق بلكمتك! )يوحنا 

.)AMP ١٧:١٧؛ العربانيني ١١:١١
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في يوم الضيق

ويف يوم ضييق أدعوك ألنك تنجيين
 TLB ٧:٨6 املزامري

خالل معظم حيايت، اكنت لدي طريقة تفكري تاكد تتوقع حدوث ضيق. لقد تربيت 
مكسيحية،  وترعرعت وأنا أمسع لكامت املخلص - »فإنمك يف العامل ستقاسون 
أن   - وأتأكد حىت   - أتوقع  أن  طبيعيَا  بدا يل  لذا   .)٣٣:١6 )يوحنا  الضيق” 
حتصل يل املشالك طوال حيايت. كنتيجة لذلك، عندما أصبت أو أحبايئ مبحنة، 
غالبًا ما اكنت صلوايت لطلب املساعدة جخولة وفاترة. مل أصبح جدية حيال 
عالقيت باهلل ومل أبدأ دراسة لكمته، إال بعد أن كنت تزوجت وأصبح لدي أوالدًا 
يف سن املراهقة. رسرت جدًا الكتشايف بأن الكتاب املقدس ميلء برجال ونساء 
غالبًا  خلصوا  وقد  العصيبة  أوقاهتم  بشدة يف  اهلل  مساعدة  طلبوا  صاحلني 

بطرق جعائبية. 

داوود،  وكتابات  حياة  ندرس  عندما  األخشاص.  هؤالء  أحد  داوود  امللك  اكن 
طلب  يف  رسيعًا  اكن  املصاعب،  هذا  اهلل  رجل  صادف  عندما  أنه  نكتشف 
لقد ىلص   - واملساعدة  لإلنقاذ  داوود  المساوي. مل يصيل  مساعدة خملصه 
للنرص. مل يرتدد يف التعبري عن مكنونات قلبه هلل، أو يف أن يدع الرب يعمل 
متامًا مبا اكن يشعر به.   واكن متواضعًا كفاية يك يعرتف حباجته هلل واعمتاده 
 .)٧:٨6 )املزمور  تنجيين«  ألنك  أدعوك  يوم ضييق  »ويف  داوود،  كتب  هيلع. 

أعتقد أن سلوك داوود هذا اكن أحد أرسار جناحه الباهر.   

إن املزمور ٣٤ هو أحد أكرث املزامري احملببة واألكرث اقتباسًا من الكتاب املقدس. 
مصائب  أكرث  »ما  يقول،  مرات.  ثالث  اخلالصية  اهلل  قوة  داوود  يذكر  فيه، 
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حالة  يف  ليس  داوود   .)١٩ )اآلية  الرب«  ينقذه  مجيعها  من  ولكن  الصديق، 
نكران. إنه يعرتف برصاحة بأن شعب اهلل ليس معصومًا من املصائب، لكنه 
يقرر أن يركز عىل قدرة واستعداد اهلل لينقذ وخيلص. يف اآليات 6 و١٧ من هذا 
املزمور، يظهر داوود بأن معلية اإلنقاذ برمهتا اليت يقوم هبا اهلل توضع موضع 
التنفيذ كنتيجة لصلواتنا. يكتب، »يستغيث األبرار، فيمسع هلم الرب وينقذمه 

من مجيع ضيقاهتم« )املزمور ١٧:٣٤(.  

“فإنمك  قال،  يسوع  أن  حصيح 
الضيق”،  ستقاسون  العامل  يف 
ليقول،  تابع  أنه  لكنه حصيح أيضًا 
انترصت  قد  فأنا  تجشعوا،  “ولكن 
 .)٣٣:١6 )يوحنا  العامل”  عىل 
حيبط  أن  حياول  املخلص  يكن  مل 
اللكامت. اكن حياول  عزميتنا هبذه 
أملًا.  يعطنا  وأن  قلوبنا  يجشع  أن 
لن  فإهنا  العصيبة،  األوقات  ببعض  سمنر  أننا  من  بالرمغ  أنه  لنا  يقول  اكن 
تمتكن من هزميتنا، إذا عشنا حياتنا اليومية وحنن نثق به ونعمتد هيلع لإلرشاد 
والقوة. وبالرمغ من أنه سيكون هناك مصاعب يف حياتنا واليت ال ميكن تفادهيا 
الصحيحة.  القرارات  باختاذ  بعضها  من  اإلفالت  من  سنمتكن  فعلنا،  مهام 
يقول سفر  األمثال ٢٣:١٩، »تقوى الرب تفيض إىل احلياة، وصاحهبا يبيت 
ممطئنًا وال يناله رش.« هذا تأكيد من اهلل أنه بالوثوق به وإطاعته، ميكننا تقليل 
مكية املصاعب اليت ستواجهنا يف حياتنا اليومية. قال اكتب املزامري، »طوىب 
أيام السوء، إىل  يا رب لرتحيه من  تؤدبه، وتعمله من رشيعتك  الذي  لإلنسان 
أن ميوت الرشير ويتوارى يف مثواه« )املزمور ١٣،١٢:٩٥(. إن املؤمنني الذين 
يكرسون أنفهسم للكمة اهلل -دراسة وفعلًا - سيمتكنون من تفادي العديد من 

عش هبدف اليوم

ماذا يزجعك اليوم؟ جد لكامت 
يف اإلجنيل ميكنك االرتاكز 
علهيا، عندما حياول إبليس 
إحباط عزميتك، ردد له تلك 
اللكامت. اهلل هو خملصنا!



215{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

األرشاك اليت يضعها العدو يف طريقهم. أعرف من خربيت أن جهل لكمة اهلل 
قد يكون ملكفًا ومؤملًا. عدم الصالة قد يكون ملكفًا أيضًا. سنواجه متاعب أكرث 
مما ينبيغ إذا أمهلنا الصالة بانتظام للحامية من املاكئد. ترضع يعبيص قائلًا، 
»...وتعضدين، وتقيين من الرش قائلًا، »...تبعدين عن الرش، حىت ال يؤذيين!« 
)١ أخبار األيام ٤:١0 NLT(. نعمل أن صالته أرست اهلل ألن الكتاب املقدس 

يقول، “فاستجاب اهلل دعائه.” 

كتب يعقوب، “أيواجه أحدمك صعوبات؟ فليصيل” )يعقوب ١٣:٥(. ال حظ أنه مل 
يقل أنه جيب علينا أن ننتحب أو نتذمر أو نغضب، مل يقل أنه جيب علينا أن نتقبل 
ببساطة قمستنا ونكون شاكرين أن األمور ليست أسوأ من ذلك. قال أنه جيب 
علينا أن نصيل. هذا موضوع شائع يف مجمل الكتاب املقدس، وجيب أخذه عىل 
محمل اجلد وتطبيقه عىل حياتنا. إن صاليت القلبية يه أن تلهمك وحتثك اليوم 
هذه الدعوة والوعد النفيسني من اهلل. “ادعين يف يوم ضيقك؛ أنقذك فمتجدين” 

)املزمور ١٥:٥0(. 

  

صالة
يا رب، يف يوم ضييق، عملين أن أصيل للخالص بثقة وجرأة. ساعدين يك 
أكرس نفيس لك وللكمتك يك أمتكن من تفادي أكرب عدد ممكن من املشالك. إين 
أقدم لك شكري، يا رب، ألنك سرتافقين يف الضيق فميا أنا أدعوك؛ ستنقذين 

وتكرمين، حبسب لكمتك! )املزور ١٥:٩١(.   
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اآلن أيضًا

قيلت هذه اللكامت ليسوع من قبل مرتا، شقيقة لعازر، اكن شقيقها قد مات منذ 
أربعة أيام عندما وصل يسوع. بالرمغ من ذلك، ها يه تعلن إمياهنا باملخلص 
السيد  يعيد  فميا  أجعوبة  مرتا  تهشد  حلظات،  بعد  حىت.  املستحيل  ليصنع 

شقيقها إىل احلياة. 

منذ عدة سنوات، بدأ اهلل يرفعين إىل مستًو جديد من اإلميان. عملين كيف 
أصيل ما أمسيه اآلن صالة »اآلن حىت«. أكون أواجه ظرفًا مستحيلًا، ويبدو 
كأن مجيع األبواب اليت أمايم قد أغلقت. إن ردة فعيل األوىل تكون، أظن أن تلك 
مل تكن مشيئة اهلل. بعدها أشعر بفكرة أخرى يف أمعايق تقول يل أن أسمتر 
بالصالة بإميان. قد أصيل مكا ييل: »يا رب، إين أعرتف أن هذه احلالة تبدو 
مستحيلة، لكين أعمل أنه اآلن حىت، باستطاعتك فتح باب حيث يبدو أنه ال وجود 
لقد شاهدت العديد من األبواب  ألية أبواب. أطلب منك أن تفعل ذلك يا رب.” 
اليت اكنت تبدو مغلقة تنفتح بالصالة هكذا، لدرجة أن نوعية صلوايت قد تغريت 
دراماتيكيًا إىل األبد. وقد استعملت هذا املبدأ يف الصالة لألشياء الصغرية، 

مكا لألشياء الكبرية. 

 ٢٧:١٨ )لوقا  اهلل”  عند  مستطاع  الناس،  عند  املستحيل  “إن  يسوع،  قال 
ومتشامئًا  متطورًا  أصبح  قد  أن جممتعنا  أنه  من احملزن  NKJV(. أعتقد 
 ،٢٧:٣٢ أرمياء  سفر  يف  لملستحيالت.  نصيل  كيف  نسينا  قد  أننا  لدرجة 

لكين أعرف اآلن أيضًا أن اهلل يعطيك لك ما 
تطلبه منه 
يوحنا ٢٢:١١
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إله  الرب  أنا  “أنظر،  الرب،  يقول 
ال  لك البرش. هل يتعذر عيل أمر؟” 
أن تجشعنا  العبارة  هذه  عىل  جيب 
يقول  أيضًا.  تديننا  أن  بل  حفسب، 
البحر  “يف   ،TLB  ١٩:٧٧ املزمور 
لكنك    - عربت  واحمليط  مشيت، 
يكن  مل  لقدميك!”  آثارًا  ترتك  مل 
باستطاعة شعب إرسائيل أن يتخيل 
قط بأن اهلل سيجعل هلم طريقًا عرب 
نصيل  عندما  كذلك،  األمحر.  البحر 
لملستحيل، غالبًا ما سيجعل اهلل لنا 
املزمور  يقول  توقعاتنا.  يفوق  طريقًا 
الذي  اإلله  “أنت   ،TLB  ١٤:٧٧
يفعل العجائب حقًا! أظهرت للشعوب 
قوتك.”عندما نطلب املستحيل من اهلل، ندعوه يك يفعل العجائب يف حياتنا - 
يشء يبهتج بفعله. هل ختليت عن حمل أو رؤيا، قد زرعها اهلل يف قلبك، ألنه 
يف هذه املرحلة يبدو أهنا لن تتحقق أبدًا؟ ما يه احلالة “املستحيلة” اليت لديك 
يف حياتك حاليًا واليت قد تكون ختليت عهنا باكرًا جدًا؟ لعل الرب ينتظرك فقط 

لتأيت إليه بإميان اليوم قائلًا، “يا رب أعمل أنه اآلن حىت...”

صالة
يا رب، أسألك أن تزيد إمياين وتوسع بصرييت يك أستطيع الوثوق بك لتفعل 
املستحيل يف حيايت. ساعدين يك ال أضع لك حدودًا أبدًا. عندما أرغب بالتخيل 
عن حالة ما باكرًا جدًا، ذكرين بأن أطلب منك أن تفتح بابًا حيث يبدو أنه ال وجود 

ألية أبواب. إين أقدم لك شكري ألنك إله املستحيالت!

عش هبدف اليوم

هل تشعر أنك تواجه البحر 
األمحر؟ توقع من إميانك ما 
يبدو مستحيلًا وال تنظر إىل 
الوراء. دون متامًا ما تؤمن 

بأن اهلل سيفعله وتارخي اليوم 
بالقرب منه. سمله هلل. متسك 

مبا قد كتبت. ستمتكن من 
الرجوع إليه واحلصول عىل 
جسل موثق عن إخالصه 

االستثنايئ.   
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آمن فقط

عندما اكن ابين يمنو، اكن غالبًا ما يعاين من مشالك مزجعة يف قدميه. مل 
يشلك ذلك  خماوف جدية قط، وبدا كأننا استطعنا دامئًا معاجلهتا بأدوية مزنلية 
والصالة. لكن ذات مرة عندما اكن ابين يف سن املراهقة، أخىف سقم رجليه 
انتظرنا  فميا  طبية.  معاجلة  طلب  إىل  اضطررنا  أننا  لدرجة  تفامق  حىت  عين 
أسبوعًا للحصول عىل موعد من طبيبنا، صلينا واتلكنا عىل لكمة اهلل، واضعني 
ثقتنا به ليجنب ابين معلية جراحية من أي نوع اكنت. لكن بعيد الفحص، قرر 
الطبيب أنه ال ميكن تفادي العملية اجلراحية، وقد أجريت يف ذلك اليوم بالذات. 
اعتقدت حقًا  قد  كنت  واإلحباط.  باهلزمية  بعدئذ  أعرتف أين شعرت  أن  جيب 
أن اهلل سيتدخل لصاحل ابين، وشعرت بأنين قد خذلت عندما مل يفعل ذلك. 
الحقًا، يف ذلك املساء، أتت صديقة لزيارتنا. بدأت ختربين كيف أن فردين من 
عائلهتا قد خضعا للعملية اجلراحية نفهسا واختربا آالمًا مربحة الحقًا. فميا 
كنت اسمتع لقصصها املقلقة، متلكين اخلوف من رأيس حىت أمخص قديم. مث 
جفأة شعرت مبقاومة من الروح القدس تمنو بداخيل. وبالرمغ من أنين كنت قد 
شعرت أن إمياين اكن قد تزعزع بقوة قبلًا خالل ذلك الهنار، اختذت القرار بأن 
أسأل اهلل بأن مينح ابين شفاء خاليًا من األمل. اتصلت بصديق كنت اعمل أنه 
بإماكين االعمتاد هيلع ليوافق أن يصيل ميع حلصول أجعوبة. وما بدأ كتجربة 
متواضعة حتول إىل واحدة ملؤها النرص واالبهتاج. الشفاء اخلايل من األمل 
الذي منحه الرب البين يف ذلك اليوم قد أهلمنا يك نصيل لشفاءات جعائبية 

آلخرين أيضًا.

AMP ٣6:مرقس ٥



219{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

أنه  أيع  التجربة  هذه  جعلتين   
نترسع  اليت  األوقات  بعض  يوجد 
فهيا جدًا بالتخيل عن إمياننا عندما 
مل  الصلوات  ألن  أمل  خيبة  نواجه 
الرسالة  تقول  توقعنا.  مكا  تستجب 
إىل العربانيني ٣٥:١0 NLT، “إذن 
فإن هلا  بالرب.  ثقتمك  تتخلوا عن  ال 
عيل  هسل  اكن  عظمية!”  ماكفأة 
كثريًا أن أسمتر بالشك واإلحباط بعد 
خضوع ابين للعملية اجلراحية اليت 
ألنين ممصت  لكن  لتفادهيا،  صليت 
أن أختلص من شكويك وان أحاول الوصول إىل معجزة يف وجه فشل بدهيي، 
لقد كرم اهلل إمياين بفعل العجائب البين. يف اإلحصاح ٥ من إجنيل مرقس، 
قبل  اليت حتترض.  ابنته  ليشيف  يأيت  أن  يسوع  من  يايرس  يدىع  رجل  طلب 
بلوغهم بيت الرجل، وصلهم خرب وفاة الفتاة. التفت السيد إىل يايرس وقال، “ال 
ختف، آمن فقط” )مرقس ٥:٣6 AMP(. هذه القصة يه رسالة أمل وتجشيع 
للذين قد وثقوا بالرب ليساعدمه لكهنم ووجهوا باإلحباط واهلزمية. عندما يقول 
إنه يف األساس يقول، “أعمل أن األمور تبدو سيئة  لنا الرب بأن “نؤمن فقط،” 
وقدريت يف  الفرصة ألظهر نفيس  أعطوين  إميانمك يف.  تفقدوا  ال  لكن  حاليًا، 
أكرث  بعض  يه  اجللية”  “اهلزامئ  هذه  أن  أؤمن  اجللية.”  اهلزمية  هذه  خضم 
العجائب يف  فعل  اهلل عىل  قدرة  لنهشد  علهيا  اليت سنحصل  الفرص عمظة 
حياتنا. ما يه الظروف املوجودة يف حياتك حاليًا اليت قد يريدك اهلل أن تطبق 
به حىت يف  تثق  أن  باستعدادك  إياه  واعدًا  اليوم،  اسأله  علهيا؟  الرسالة  هذه 
إمياننا  إعالن  فليكن  عهنا.  تتخىل  أن  يريدك  ال  اليت  استحالة  األكرث  الظروف 

دامئًا: “أما أنا فإياك أرجو دامئًا، وأكرث من تسبيحك”! )املزمور ١٤:٧١(.   

عش هبدف اليوم

تراجع خطوة إىل الوراء من 
موقعك احلايل. بالرمغ من 
هسولة  الرتكزي عىل خيبة 
األمل، تعزى مبا تقوله لكمة 

اهلل حيال ذلك. دون آية واحدة 
تعرب عن أفاكر اهلل حول ما 

متر به وضعها يف حمفظتك أو 
جيبك لتجشعك اليوم. 



220{ }

حياة ذات هدف للرجال فقط

 صالة
يا رب، أعطين احلمكة والبصرية اليت أحتاج ألعرف مىت تكون مشيئتك يل أن 
»أؤمن فقط« يف وجه اهلزمية اجللية. عملين كيف أفتح الباب لك لتفعل العجائب 

يف حيايت. إين أقدم لك شكري ألن ثقيت الوثيقة بك ستاكفأ بوفرة!
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مهمل وغير مقدر

شلكت لكامت امللك داوود هذه إهلامًا كبريًا يل يف األوقات اليت شعرت فهيا 
أنين مهملة  أو قد مت التغايض عين أو معامليت بغري إنصاف. يعترب داوود 
من قبل الكثريين بأنه احملارب األكرث انتصارًا عرب األزمنة، وبالرمغ من ذلك، 
يتآمر ابنه، أبشالوم، ضده ليرسق عرشه، وعوضًا عن اإلنتقام يسمل نفسه للرب 
وحلس العدل لديه. إنه ال ينتحب أو يتذمر أو يأسف لنفسه. يف األساس، إنه 
يقول فقط، “يا رب، إين أضع نفيس بني يديك. أفعل يب لك ما تشاء. أين أثق 
الذي  املقدس  الكتاب  املسيح حبسب  بسلوك  داوود شبيه  واكن ترصف  بك.” 
هيدد  يكن  مل  اآلالم،  وإذ محتل  اإلهانة.  يرّد  يكن  فمل  أهني،  أنه  “ومع  يقول، 
باالنتقام، بل أسمل أمره هلل الذي حيمك بالعدل” )١ بطرس٢٣:٢ NLT(. يف 
هناية املطاف، لقد أعاد الرب داوود فعلًا إىل عرشه، وإين أعتقد أن ثقته القوية 

باهلل اكنت السبب األسايس لذلك. 

عاجلًا أم عاجلًا سنخترب مجيعًا أملًا وخيبة أمل نامجني عن جتاهل أو التقليل من 
شأن أو انتقاد جهودنا من قبل اآلخرين. أعتقد أن كيفية جتاوبنا يف أوقات كهذه 

وقال امللك لصادوق، »أرجع تابوت اهلل إىل    
املدينة، فإنين إن حظيت برىض الرب فإنه 

يعيدين فأرى التابوت ومسكنه وإن  قال، »إين 
مل أرس بك، فليفعل ما يطيب له.«

٢ مصوئيل ٢٥:١٥،٢6
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ال تبني فقط مستوى نضوجنا الرويح حفسب، بل حتدد أيضًا النتيجة. أحد 
األشياء اليت تساعدين هو التذكر أنه جيب أن نفعل لك ما نفعل “للرب.” لقد 
كتب الرسول بولس، “ومهام فعلمت، فاجهتدوا فيه من مصمي القلب، وكأنه للرب 
عاملني أنمك سوف تنالون املاكفأة باملرياث من الرب. فإمنا أنمت عبيد ختدمون 
وجهة  بوضوح  اآليات  هذه  تبني   .)TLB  ٢٤،٢٣:٣ )كولويس  املسيح.”  الرب 
إرضاء اهلل  ركزنا عىل  إذا  نفعل.  ما  أن نمتتع هبا يف لك  اليت جيب  النظر 
ومعلنا ما بوسعنا يف لك األمور، لن 
منتعض أو نتأمل أو نشعر باإلحباط 
أو  يقدر  ال  عندما  احلد  هذا  إىل 
عوضًا  جهودنا.  اآلخرون  ياكفئ 
عن ذلك، ميكننا االمطئنان ملعرفة أن 
اهلل عىل دراية تامة بلك ما نفعل، 
عىل  حنصل  أن  عىل  وسيحرص 
نستحقهام  الذين  واملاكفأة  التقدير 
لو  حىت  الاكملني.  وتوقيته  بطريقته 
اكن األخشاص الذين نعمل لدهيم غري عقالنيني أو جائرين باسمترار، ميكننا أن 
نتجشع من تأكيد اهلل “أنه قادر” )١ مصوئيل ١٤:NTL 6(. قد يبدو أحيانًا 
كأن اآلخرين ينجحون يف تأخري أو إعاقة تقدمنا، لكن احلقيقة يه أنه عندما 
يقرر اهلل أن يبارك ويريق شعبه، ال يستطيع أي خشص عىل األرض أو أي 
الرسالة  هذه  مع  التفاعل  باستطاعتك  إذا اكن  يوقفه.  أن  شيطان يف اجلحمي 
اليوم، دعين أجشعك يك ال تنظر إىل األخشاص اآلخرين ويك تتطلع حبق إىل 
بنفسه  الرب  بأن  واثقًا  تفعل،  ما  ما بوسعك يف لك  وافعل  اهلل. امعل جبهد 
سيكرمك ألجل ذلك، حىت لو مل يفعل اآلخرون هكذا. فليكن إعالن إميانك مثل 
 .)TLB اكتب املزامري - “تزيدين رشفًا وتطوقين بتعزيتك”! )املزمور ٢٢:٧١

عش هبدف اليوم

عندما خياجلك الشعور بأنه قد 
مت إمهالك أو عدم تقديرك، جشع 
نفسك باآليات املذكورة أعاله. 
إقراءها وتأمل هبا واحيا من 

خالهلا!
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صالة
 .)TLB  ٧،6:٧٥( منك.  يأتيان  احلقيقيني  والرتقية  الرشف  أن  أؤمن  رب،  يا 
عندما هتمل جهودي أو ال يمت تقديرها، أسألك أن تساعدين يك استجيب بطريقة 
أو  أقاوم أن أصبح غاضبًا أو ممتعضًا أو حمبطًا  باملسيح. قّوين يك  شبهية 
مثبط العزمية. أرين كيف أصيل ألجل الذين ال يعاملونين بإنصاف. إين أقدم 
لك شكري ألنه فميا أتلك عليك للعدل واملاكفأة، سرتفعين وتشيد يب يف الوقت 

املناسب! )١ بطرس ٥:6(. 
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املساعدة في نضالنا

الكتاب املقدس. كنت  ما زلت أتذكر املرة األوىل اليت رأيت فهيا هذه اآلية يف 
أناضل يف مسرييت مع اهلل، وكنت قد أصبحت حمبطة ومثبطة العزمية. مل أكن 
راضية عن تقديم الرويح، وكنت ممشزئة من عيويب الكثرية. استعمل اهلل هذه 
اآلية ليمطئنين بأنين لست وحيدة يف نضايل. لقد أراين بأنه يعمل يف دامئًا، 
معطيًا إياي الرغبة والقوة ألفعل مشيئته. ما زلت أمتسك هبذا الوعد يوميًا، خاصة 
عندما أواجه صعوبة يف إطاعة اهلل، أو عندما هيامجين العدو باإلمث واإلدانة. 
تقول الرسالة إىل أهل فيلييب 6:١، “إن الذي بدأ فيمك معلًا صاحلًا سوف يمتمه 
عنا؛  يتخىل  أو  لن هيجرنا  بأنه  وعدًا  اهلل  قطع  لقد  يسوع.”  املسيح  يوم  إىل 
سيبىق معنا ويعمل معنا يف لك يوم من أيام حياتنا. يقول سفر املزامري ٣:٢٣ 
 The Living ويرشدين إىل طرق الرب إكرامًا المسه.” أما نخسة“ ،NKJV
Bible من الكتاب املقدس فتعرب عن ذلك مكا ييل: “إنه يساعدين ألفعل ما يكرمه 
إىل أبعد حد.” ما إن نكون قد اختذنا املسيح مكخلص لنا، يصبح اهلل ملزتمًا 
ليساعدنا لنمنو بالنعمة ولنصبح شبهيني باملسيح أكرث فأكرث. تقول الرسالة إىل 
أهل فيلييب ١٣:٤ TLB، “إين استطيع لك يشء، يف املسيح الذي يقويين.” لن 
يطلب اهلل منا أبدًا أن نفعل شياًئ لن يعطنا سلطة القيام به. أما العدو فسيحاول 

أن يقنعنا بعكس ذلك، لكن ال جيب أن نقرتف خطأ تصديق أاكذيبه.

إين أحب ما يقوله الرسول بولس يف رسالته إىل أهل غالطية: “أإىل هذا احلد 
أنمت أغبياء؟ ابتدأمت بالروح تمكلون اجلسد؟” )عالطية ٣:٣ NLT(. يشري بولس 

ألن اهلل هو الذي ينشئ فيمك اإلرادة والعمل ألجل 
مرضاته

NLT فيلييب ١٣:٢
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إىل أن اهلل هو من خيلصنا وميألنا 
برسالة  إلمياننا  كنتيجة  بروحه 
من،  هو  اهلل  وإن  املقدس.  الكتاب 
روحيًا.  لنمنو  يساعدنا  روحه،  بقوة 
حنن ال نستطيع أن نستأهل خالصنا 
من  باملسيح  شبهيني  نصبح  أن  أو 
خالل جهودنا البرشية اخلاصة. جل 
مع  نتعاون  أن  هو  فعله  تستطيع  ما 
إىل  بأن حيولنا  له  وأن نحمس  اهلل 
ما يشبه املسيح بشلك تدرجيي. قد 
مك  يف  نفكر  عندما  أحيانًا  نندهش 
اكملسيح.  نكون  أن  عن  بعيدون  أننا 
ال  اهلل  بأن  نتذكر  ألن  حنتاج  فإننا 
يستطيع التعامل معنا حيال مجيع خطايانا يف الوقت ذاته ألن ذلك سيحسقنا. 
هو  هذا  معينة.  القدس حول خطيئة  الروح  املناسب متامًا سيديننا  الوقت  يف 
الوقت الذي حنتاج فيه إىل أن نوافق مع اهلل بأننا خنيطء. بعدها حنتاج إىل 
أن نطلب مغفرة اهلل ومساعدته لنفعل مشيئته. سريينا اهلل خطوات نستطيع 
أخذها لنفعل ما يتوجب علينا يف هذه العملية. فميا نفعل ما يتوجب علينا، يفعل 
اهلل ما يتوجب هيلع بإعطائنا املقدرة لنطيعه. سيأيت بعض من خالصنا برسعة 
أكرب من البعض اآلخر. إحدى أكرث الصلوات فعالية اليت بإماكننا أن نصلهيا 
قلبك، سيفعل اهلل  يوميًا من أمعاق  إذا صليت هكذا  “يا رب، غريين.”  يه، 
أشياء رائعة فيك ومن خاللك. أكرث من أي يشء آخر، تذكر دامئًا أن اهلل يرى 
قلوبنا. إنه يعمل أننا حنبه ونريد إرضاءه. دعين أتركك مع وعد من اهلل ليجشع 
روحًا  المتام وحيفظمك ساملني،  إىل  يقدسمك  نفسه  السالم  “وإله  اليوم،  قلبك 
ونفسًا وجسدًا، لتكونوا بال لوم عند عودة ربنا يسوع املسيح. فإن اهلل الذي 

    .)NLT يدعومك صادق، وسوف يمت ذلك”! )١ تسالونييك ٢٤،٢٣:٥

عش هبدف اليوم

عندما تواجه اإلحباط أو 
التثبيط، بدلًا من أن تقع يف 
المناذج القدمية للهزمية، ادع 
اهلل إىل داخل األمور. خالل 

الهنار، إذا راودتك أفاكر إحباط 
أو جتارب، قل ببساطة لكية، 
»يا يسوع، إين أدعوك لتدخل 

حيايت يف هذه اللحظة.« 
واكتشف الفرق الذي بإماكن 
هذه الصالة البسيطة أن تفعله.
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صالة
يا رب، عندما أشعر أنين مغمور خبطاياي، امنحين مطأنتك ومدين بسالمك. 
أعطين الرغبة والقدرة ألفعل ما يرضيك يف مجيع األشياء. أرين كيف أتعاون 
مع خطتك  لزتيدين تشهبًا بيسوع لك يوم. إين أقدم لك شكري لتحويلك إحبايط 

وهزمييت إىل نرص وجمتيد! 
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الصالة ملشيئة الله

يف هذه اآليات، يؤكد لنا يوحنا الرسول بأنه باستطاعتنا أن يكون لدينا »ثقة« 
يف الصالة. املفتاح يمكن، مكا يقول، يف أن نصيل بتواز مع مشيئة اهلل. لقد 
للبدء بالصالة حبسب مشيئة اهلل هو لكمته. مهام  اكتشفت أن أفضل ماكن 
كنا نواجه، لدى اهلل تعلميات وبصرية ووعود تنطبق عىل حالتنا. يبني الكتاب 
املادية وحتصيلنا  املقدس مشيئة اهلل فميا يتعلق بعالقاتنا وعافيتنا وأحوالنا 
العيمل ومهنتنا، ولك يشء آخر متعلق حبياتنا هنا عىل األرض. يعود لنا أمر 
البحث عن اآليات اليت تنطبق عىل حالتنا والطلب من اهلل أن يرينا كيف بإماكننا 
تطبيقها. قال يسوع، »ولكن إن ثبمت يف، وثبت لكايم فيمك، فاطلبوا ما تريدون 
يكن لمك.« )يوحنا ٧:١٥ KJV(. من خالل معرفة لكمة اهلل واإلميان هبا تتغري 
قلوبنا وعقولنا، وتصبح مشيئتنا متنامغة مع مشيئة اهلل. عندها نصبح قادرين 
أن نصيل صلوات قلب اهلل بالذات، وكنتيجة لذلك، حنن متأكدون من جواب 
صلواتنا. تقول الرسالة إىل أهل رومية ٢:١٢ NLT، “ال تتكيفوا مع هذا العامل، 
بل تغريوا بتجديد الذهن، لمتزيوا ما يه إرادة اهلل الصاحلة املقبولة الاكملة.” 
حيثنا الرسول بولس يف هذه اآلية للمساح هلل بأن جيدد عقولنا يك نمتكن من 

»حنن نثق باهلل ثقة عظمية تؤكد لنا إنه يمسع 
لنا الطلبات اليت نرفعها إليه، إن اكنت منجسمة 

مع إرادته. وما دمنا واثقني بأنه يمسع لنا - 
مهام اكنت طلباتنا -  فلنا الثقة بأننا قد حصلنا 

منه عىل تلك الطلبات.«
١ يوحنا ١٥،١٤:٥
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أن خنترب ما يه مشيئته الاكملة. ميكننا أن نتعاون مع خطة اهلل ليغري تفكرينا 
بدراسة لكمته واإلميان والتأمل هبا. هبذه الطريقة، سنعيد برجمة عقولنا حبقيقة 
اهلل تاركني وراءنا التفكري الدنيوي السليب الذي سيجعلنا نصيل بطريقة غري 

فعالة وبنتاجئ قليلة أو بدوهنا.   

روحه  أعطانا  بل  حفسب،  بفعالية  نصيل  يك  ملساعدتنا  لكمته  اهلل  يعطنا  مل 
أيضًا  الروح  “وكذلك   ،NLT  ٢6:٨ رومية  أهل   إىل  الرسالة  تقول  أيضًا. 
فإننا  ضعفنا.  لنقهر  بالعون  ميدنا 
ألجله  نصيل  أن  جيب  ما  نعمل  ال 
يؤدي  نفسه  الروح  ولكن  يليق،  مكا 
التعبري.”  تفوق  بأنات  عنا  الشفاعة 
مكا تقول لنا اآلية التالية إن “الروح 
يوافق  مبا  القديسني  يف  يشفع 
هناك  سيكون  أنه  اهلل  يعمل  اهلل.” 
أوقات عندما لن نعرف كيف نصيل 
لنا  اختذ  وقد  حصيحة،  بطريقة 
معايري خاصة يف هذه األوقات من 
خالل روحه. لسنا مضطرين لنكون 
أوقات  يف  أحاسيسنا  رمحة  حتت 
التجارب، لكن بإماكننا أن ندعو اهلل وأن نطلب منه أن يساعدنا لنصيل صلوات 
قلبه من خالل روحه. إن الكتاب املقدس هو مصدر لصلوات رائعة معطاة من 
وغالبًا  االمتياز-  لدينا  وظروفنا. مكؤمنني،  تطبيقها عىل حياتنا  بإماكننا  الروح 
يسوع  اليت صالها  نفهسا  الصالة  ولآلخرين  ألنفسنا  نصيل  بأن   - الواجب 
وبولس وداود. ومهام حصل، بإماكننا التأكد أن هلل وعود يف لكمته بإماكننا أن 
نصلهيا ونعمتد علهيا خلالصنا ونرصنا. إذا جلأنا إىل اهلل حاملني مشالكنا 

عش هبدف اليوم

روح الرب أهلم بولس الرسول 
ليصيل بعض الصلوات القديرة 

- صلوات مهمة لك أيضًا 
لتصلهيا. افتح كتابك املقدس 
اآلن عىل أفسس ٢٣،١٥:١، 
أفسس ٢١،١٣:٣، فيلييب 

١١،٩:١، وكولويس ١١،٩:١، 
وصل هذه الصلوات امللهمة 

مدرجًا امسك. ستباركك بوفرة!
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ومهومنا وطلبنا منه وعدًا خاصًا جدًا بنا لنطالب به، سريينا إياه. مث يعود األمر 
لنا لنمتسك بذلك الوعد باإلميان ونتشبث به إىل أن يأيت جوابنا املنتظر. ودعونا 
ال ننىس أبدًا أن اهلل يرى ما يف قلوبنا. إذا اكنت لدينا رغبة صادقة بإرضائه 
وكنا نثق بأنه يريد دامئًا األفضل لنا، بإماكننا أن نصيل بالطريقة اليت نشعر أننا 
“نوجه” إلهيا. حىت إذا “أخفقنا” هدف اهلل، سيعيد توجهينا ويرشد قلوبنا حنو 
إرادته، ببساطة، ألنه يعمل بأننا حنبه. رجايئ هو أن تبدأ الصالة بثقة وتكتشف 

فرح الرشاكة مع اهلل لتهشد حتقيق إرادته يف حياتك وعىل هذه األرض.

صالة
يا رب،  عملين أن أصيل صلوات قلبك يل ولآلخرين يف لك ظرف. آمل أن ال 
تحمس أبدًا بأن  تتعارض رغبات قليب مع رغبات قلبك. أعطين احلب للكمتك 
وساعدين يك أستعملها ألجدد ذهين. إين أقدم لك شكري ألنه يف أوقات الشك 

بإماكين أن أعمتد عىل روحك القدوس يك يساعدين ألصيل!
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الطريق إلى احلرية

يف هذه اآليات، حيثنا الرسول بطرس يك نتبع مثال السيد املسيح يف اختيار 
أن نتأمل بدلًا من أن نفشل يف إرضاء اهلل. يقول بطرس أنه عندما نتأمل يف 
إنه يتلكم عن  »أجسادنا«(، خترس اخلطيئة سلطهتا علينا.  )أو يف  أجسامنا 
أن منوت إرادتنا وخنضع هلل. إذا قلت لك أنه بإماكنك أن تتخلص من عاداتك 
األثمية إذا تأملت أولًا لفقرة معينة، هل ستفعل ذلك؟ أال تتأمل اآلن فميا أنت حتت 

رمحة سلوكك املدمر؟ 

دعين أتشارك معك بعض األشياء اليت تعملهتا من خالل اجتياز معلية التحرر 
من عادة أو سلوك أثمي. أولًا، وافق مع اهلل بأنك تقرتف خطيئة، ألنه لدينا ميل 
من لك  اندم  من مث،  تيق.  الغري  نواصل ترصفنا  أنفسنا يك  نكذب عىل  ألن 
قلبك واطلب املغفرة من اهلل يف لك مرة تقرتف فهيا تلك اخلطيئة. أجد أن هذا 
يعزز جخيل حيال اإلساءة، ويساعدين يك أمني تصمميًا تقيًا ميكنين يف هناية 
فعلت  قد  األحيان،  وأطلب مساعدته. يف بعض  ادع اهلل  التحرر.  من  املطاف 
ذلك مرات عدة يوميًا، غالبًا وأنا أذرف الدموع. اسأل اهلل ما هو دورك يف هذه 
العملية. مث خذ خطوة أو اثنني لتربهن هلل بأنك جدي حيال التوقف. ابق تركزيك 

فميا أن املسيح قد محتل اآلالم اجلسمية ألجلمك، 
سلحوا أنفسمك باالستعداد دامئًا لتحمل اآلالم. 
فإن من يتحمل اآلالم اجلسمية، يكون قد قاطع 

اخلطيئة. وغايته أن يعيش بقية معره يف اجلسد، 
منقادًا ال لهشوات الناس، بل إلرادة اهلل.   

١ بطرس ٢،١:٤
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هيلع. هذه يه أحدى أمه اخلطوات 
حنو احلرية. يف لك مرة يبدأ تركزيك 
أرجعه  جيربك،  ما  حنو  باالحنراف 
فورًا إىل اهلل، إىل مشيئته ولكمته. 
»فإن األسلحة اليت حنارب هبا ليست 
هدم  عىل  باهلل  قادرة  بل  جسدية، 
ولك  النظريات  هندم  هبا  احلصون. 
ما يعلو مرتفعًا ملقاومة ومعرفة اهلل، 
املسيح«  طاعة  إىل  فكر  لك  ونأرس 
عندما   .)٥،٤:١0 كورنثوس   ٢(
ما  غالبًا  اخلطايا،  باقرتاف  نرغب 
حتاول عقولنا أن تفكر بأسباب لتربر 
هذه  نرفض  مل  إذا  األثمي.  سلوكنا 
حبسهبا.  سنترصف  حاالَ،  األفاكر 
عىل  السيطرة  من  أبدًا  نمتكن  لن 
سلوكنا إذا مل نسيطر عىل أفاكرنا. 
يتطلب ذلك تدريبًا، لكن مبساعدة اهلل باإلماكن إجنازه. »مل يصبمك من التجارب 
ما  بالثقة، فال يدعمك جتربون فوق  ولكن اهلل أمني وجدير  إال ما هو برشي. 
 ١( لتطيقوا احمتاهلا«  التجربة سبيلًا اخلروج مهنا  يدبر لمك مع  تطيقون، بل 
كورينثوس ١٣:١0 NLT(. لقد وعدنا اهلل بسبيل خروج من لك جتربة. احبث 
عنه. أحيانًا، سيمشل خالصك تفادي بعض الناس أو األماكن أو األشياء. تذكر 
أنه يف لك مرة تقاوم فهيا التجربة، فإن قبضة اخلطيئة عليك تضعف ويصبح 
هذه  لنفشل يف  الوحيدة  الطريقة  القادمة.  املرة  تقاوم يف  أن  لك  األهسل  من 
العملية هو بالتوقف أو باالستسالم. بدلًا عن ذلك، فلنتبىن سلوك الرسول بولس 
األمور،  بأي شلك من األشاكل خبريًا بلك هذه  أعترب نفيس  “ال  قال،  عندما 
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ضع اخلطوات العملية التالية 
موضع التنفيذ عند التعامل مع 

اخلطيئة: 

١. اعرتف بأنك  قد اقرتفت 
خطيئة.

٢. اطلب املغفرة.

٣. احفظ عن ظهر قلب آيتني 
من الكتاب املقدس باستطاعتك 
استعامهلام لتحارب جتربة 

اخلطيئة.  
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لكين وضعت عيين عىل اهلدف، حيث يدعونا اهلل إىل األمام - إىل يسوع. لقد 
.)MESSAGE انطلقت وإين أعدو، ولن أعود إىل الوراء”! )فيلييب ١٤،١٣:٣

 

صالة
يا رب، أطلب أن تظهر اخلطايا اليت تريدين أن أتعامل معها يف الوقت احلارض. 
عملين كيف أميت مشيئيت  وأعيش حبسب مشيئتك. ذكرين أن إبليس ليس هو 
من جيربين دامئًا، بل غالبًا إهنا رغبايت الرشيرة. )يعقوب ١٤:١(. إين أقدم لك 
  .)TLB شكري »ألين أستطيع لك يشء، يف املسيح الذي يقويين«! )فيلييب ١٣:٤
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اسع إلى املثابرة 

واسع يف إثر الرب والتقوى واإلميان واحملبة 
والصرب والوداعة

NASB ١١:6 ١ تميوثاوس

حدثًا  الثانوية،  حرض  الصفوف  تمليذًا يف  البكر، جوزيف،  ابين  عندما اكن 
يمسى”See You at the Pole” لملرة األوىل. هذا احلدث هو دعوة للطالب 
وأمهتم  ملدرسهتم  يصلوا  مدرسهتم يك  عمل  ليتجمعوا حول صارية  واملعملني 
واآلخرين. اكن احلدث مقررًا عند الساعة السابعة صباحًا، لكن عندما استيقظ 
جوزيف يف ذلك اليوم، اكن اخلوف والقلق ممتلاكن منه لدرجة أنه شعر بالغثيان.

ليفعل  “انطلق جاعلًا وجهه اكلصوان”  العدو،  من  بأن هذا اكن جهوم  عاملًا   
 ”See You at the Pole“ مشيئة اهلل )أشعياء ٧:٥0(. حرض جوزيف حدث
يف ذلك اليوم، والتىق يف التجمع بالعديد من األصدقاء املسيحيني اجلدد الذين 
بعد عدة هشور،  التالية.  العديدة  السنوات  سوف يضيفون غىن حلياته خالل 
استعمل اهلل ابين ليطلق أول ناد ناحج للكتاب املقدس يف تارخي مدرسته. لقد 
حول  النفيسة  الدروس  بعض  للنادي  كرئيس  خرباته  خالل  من  جوزيف  تعمل 
املثابرة. اكنت هناك مرات عدة عندما اكن يعمل جاهدًا للتحضري الجمتاع، ويف 
الهناية اكن يأيت أوالد ال يتجاوز عددمه أصابع اليد. تلكمنا عن هذا وصلينا 
ألجله، وقرر جوزيف أنه سيواصل عقد اجمتاعات إسبوعية، حىت لو مل حيرض 
إال خشص واحد. اكفأ اهلل ابين مبباركة جهوده واستعامل ناديه ليملس ويغري 
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حياة مائت األوالد خالل السنوات العديدة املقبلة. إن هشادة جوزيف يه برهان 
بأن وعد اهلل يف غالطية ٩:6 صادق. “فعلينا أن ال نتعب من معل اخلري، ألننا 

سنحصد يف الوقت املناسب، برشط أن ال نستسمل.” 

يعرف القاموس عن لكمة ثابر مبا ييل: “االسمترار مبجهود ما، مبسار معل، 
بالرمغ من الصعوبات، املعارضة؛ راخسًا يف اهلدف.”٥ إين أحب أن أعتربه 
من  معىط  مقدس،«  »تصممي  مثل 
الروح القدس. يتلكم الكتاب املقدس 
لن  بدوهنا  ألنه  املثابرة،  عن  كثريًا 
اهلل  هدف  حتقيق  أبدَا  نستطيع 
املعىط لنا. يف إجنيل  لوقا ١٥:٨، 
يف مثل الزارع، يقول يسوع، »وأما 
الذي وقع يف األرض اجليدة، فهم 
وحيفظوهنا  اللكمة  يمسعون  الذين 
وينتجون  مستقمي،  جيد  قلب  يف 
املثابرة  سمتكننا  بالصرب.«  مثرًا 
من أن نكون ممثرين هلل. مكا إهنا 
ستساعدنا عىل المتسك بوعود اهلل وإطاعة لكمته يف األوقات العصيبة عندما 
منيل ألن نفقد األمل. تعرب الرسالة إىل   العربانيني عن ذلك هبذه الطريقة: 
وعدمت  اليت  الربكة  فتنالوا  اهلل،  إرادة  لتعملوا  »إنمك حتتاجون إىل الصرب 
هبا« )العربانيني ٣6:١0(. يقول الكتاب املقدس أنه إذا أردنا أن نكون هشود 
وأن »نواظب  فعالني لملسيح، حنن حنتاج ألن »ننتبه جدًا ألنفسنا وللتعلمي« 
عىل ذلك« )١ تميوثاوس ١6:٤(. فلنعرتف بالواقع - املسيحية الفاترة لن تفعل 
العامل. ال يريد الغري مؤمنني أن يمسعوا عن يسوع فقط، إهنم  لتغري  الكثري 
يريدون أن يروا يسوع فينا، وهذا يتطلب تصمميًا مقدسًا. وماذا عن الصالة؟ 

عش هبدف اليوم

اعكس ميول التوقف بسلوك 
جديد من التصممي. إذا كنت 

مثبط العزمية حيال معل معني، 
خذ دقيقة لتفكر كيف ستبدو 
الهناية مىت أهنيت مهمتك. 

امسح لنفسك بأن تتجشع ألنك 
إذا مل تتوقف، ستنترص.
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يقول إجنيل لوقا ١:١٨، »وروى هلم مثلًا ليعملهم كيف ينبيغ أن يصلوا دامئًا 
نتعب  أن  فعلًا  بإماكننا  بالصالة،  نواصل  عندما  الصالة.«  عن  يتوقفوا  وال 
إبليس وأن نوقف جهامته. يعمل الكتاب املقدس أن املثابرة تمنو فينا من خالل 
»املعاناة« )رومية ٣:٥( و«امتحان إمياننا« )يعقوب ٣:١(. فيف لك مرة نقاوم 
نقوي  فإننا  واالستسالم،  اليأس  عن  عوضًا  بالطاعة  ونسري  التجارب  فهيا 
تصممينا عىل فعل مشيئة اهلل والسري يف النرص الذي جلبه يسوع لنا عىل 
اجللجلة. يف رؤيا يوحنا ٣:٢، يثين يسوع عىل ثبات شعبه: »وقد تأملت من 
اجل امسي بصرب وبغري لكل.« مل يقل يسوع قط بأن األمر سيكون هسلًا - قال 
فقط أنه سيستحق العناء! عندما هيدد امللل بالتغلب علينا يف أوقات التجارب، 
التحمل،  نعمة  ليعطنا  وتجشيع«  »مصدر لك صرب  إهلنا  ندعو  أن  بإماكننا 
ويف األخري االنتصار. )رومية ٥:١٥NASB(. تتلكم رسالة يعقوب ١١:٥ عن 
الرباكت اليت قطفها أيوب كنتيجة لصربه ومثابرته. إليمك الطريقة اليت يعرب 
فهيا الكتاب املقدس بنخسة The Message عن ذلك: “يا هلا من عطية هذه 
احلياة للذين يبقون عىل املسار! لقد مسعمت، طبعًا، عن قوة البقاء لدى أيوب، 
وتعملون أن اهلل حقق له لك يشء يف الهناية. وهذا ألن اهلل هيمت، هيمت وصولًا 

إىل أصغر التفاصيل”!

صالة
يا رب، أعطين املثابرة اليت أحتاجها ألفعل مشيئتك يك أعىط حتقيق وعودك. 
مكين من »أن أركض باجهتاد يف السباق املمتد أمايم« )العربانيني ١:١٢(. 
عندما هيدد امللل بالتغلب عيل، قوين وجددين، حبسب لكمتك. )املزمور ٩:6٨؛ 
أشعياء ٢٩:٤0(. إين أقدم لك شكري ألنه فميا أنا أرفض االستسالم، سأجين 

حصادًا من الرباكت!
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حتقيق هدف الله املعطى لنا

منذ اكن ابين، جون، مراهقًا، اكن يرغب بشدة بأن يشلك فرقًا هلل. وجهه الرب  
ليؤسس موقعًا إلكرتونيًا مسيحيًا، Jesusfreakhideout.com، عندما اكن 
فقط يف السادسة عرشة من معره، وقد كرب هذا املوقع برسعة ووصل إىل املزيد 
واملزيد من األخشاص لك عام. بالرمغ من ذلك، فقد ناضل ضد أحاسيس تثبيط 
أفعل لك ما  وإحباط بني احلني واآلخر. عندما يطلعين عىل هذه األحاسيس، 
بوسيع ألجشعه وأجعله يصرب ويثابر. يف إحدى هذه املرات مؤخرًا، اكن يعرب 
يل عن مكنونات قلبه ويطرح أسئلة  مثل - “كيف ميكنين أن أشلك فرقًا حقيقيًا 
عندما يكون خمطط األمور الرئييس مخضًا إىل هذا احلد؟ هل يستحق لك معيل 
الالمتنايه لك هذا العناء؟ هل له هدف؟ أال يوجد الكثري من األناس اآلخرين  
الذين يفعلون اليشء نفسه - وبطريقة أفضل؟ إذا اكنوا حيصلون عىل ماكفآت 
أكرث مين، هل يعين ذلك بأنين لست عىل املسار الصحيح؟ أشعر أحيانًا بأنين 

أسري عكس الرياح - صعودًا!”

مل أتعاطف مع ابين حفسب، بل تفهمت شعوره أيضًا. لطاملا ناضلت ضد العديد 
من املشاعر واألسئلة املامثلة، وكنت عىل دراية ألمية مبا يتخبط به. يف هناية 
املطاف، ما هو اليشء الذي أفعله أنا ألجل اهلل والذي ال يفعله ماليني األخشاص 
اآلخرين؟ ال يفعل عدد ال حيىص من الناس ما أفعله أنا حفسب، بل يفعله العديد 
مهنم بطريقة أفضل، حمرزين نتاجئ أكرب وأفضل. أحيانًا أشعر كأنين مسكة 
األيام  يف  األخرى.  الصغرية  باألمساك  ميلء  كبري  حبر  إضافية يف  صغرية 

فإننا حنن حتفة اهلل، وقد خلقنا يف املسيح يسوع 
ألمعال صاحلة أعدها سلفًا لنسلك فهيا.

أفسس ٢:١0
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بأن  األشياء  هلذه  فهيا  امسح  اليت 
أذكر  أن  أحاول  باإلحباط،  تشعرين 
تهبج  اليت  احلقائق  ببعض  نفيس 
الرب  إياها  عملين  قد  اليت  النفس 
اهلل   أن  هو  إحداها  السنوات.  عرب 
قد خلقين ألجل هدف معني، وأنه قد 
ال  واليت  صاحلة  أمعالًا  يل  حرض 
يقول  إجنازها.  غريي  أحد  يستطيع 
حتفة  حنن  »فإننا  املقدس،  الكتاب 
يسوع  املسيح  يف  خلقنا  وقد  اهلل، 
لنسلك  سلفًا  أعدها  ألمعال صاحلة 
فهيا” )أفسس ١0:٢(. لقد أعد الرب يل إجنازات ال يستطيع أحد غريي حتقيقها 
يستطيعون حتقيق  ال  العامل  موهبة يف  الناس  أكرث  أن  احلياة. حىت  هذه  يف 
مهايم الخشصية املعطاة يل من اهلل. من املمكن لكيًا أن يكون هناك أخشاصًا 
تاهئون عىل هذه األرض الذين ال ميكن الوصول إلهيم إال بواسطيت، فميا أنا 
أجنز هديف وقمسيت املعطاة  يل من اهلل. عادة ما تكون هذه احلقيقة وحدها 

اكفية لتجعلين أسمتر عندما أشعر برغبة بالتوقف واالستسالم.

يفعله  ما  كثريًا عىل  ركزت  إذا  تركزيي  أفقد  أن  الهسل  من  أنه  اكتشفت  لقد 
حيايت،  اهلل يف  دعوة  عىل حتقيق  الرتكزي  إسمتريت يف  إذا  لكن  اآلخرون، 
فباستطاعيت أن أثابر يف أصعب األوقات. إين أذكر نفيس بأن اهلل مل خيلقين 
ألستنسخ أو أقلد أي خشص آخر. لقد خلقين ألحقق اهلدف والقدرة الفريدين 
املعطيني يل من اهلل. وال أستطيع فعل ذلك إال بواسطة السيع الدؤوب لتحقيق 
والطاعة  وباإلحساس  هيلع،   اكمل  باتاكل  يوم  لك  بالعيش  حليايت-  مشيئته 
إلرشادات روحه يف لك األمور. يقول الكتاب املقدس، “اهلل سينجز مقاصده 

عش هبدف اليوم

ارشح اليوم بوضوح هدف 
اهلل املعىط لك يف احلياة 

لزوجتك أو صديقتك املقربة. 
ستنبعث حيوية جديدة فميا 

تمسع نفسك تتلكم عن الرؤية 
اخلاصة بك، وستصبح جاهزًا 

لمليض قدمًا هبا!
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يل” )املزمور ٨:١٣٨(. فميا أركز عىل العيش هلل وعىل فعل مشيئته، بإماكين 
االعمتاد هيلع لريشد خطوايت يف السبل اليت قد رمسها يل. وأعرف أين يف 

هذه السبل فقط سأجد السالم والفرح والنجاح الذين مه يل باملسيح. 

أمر واحد مؤكد - ال يريدنا إبليس أن حنقق هدف وقدرة اهلل املعطيان لنا. إنه 
يعمل أنه إذا فعلنا ذلك، سندمر مملكة الظالم، وسنمتكن من إيقاف تدخله، يف 
حياتنا، يف حده األدىن. مكا أنه يعمل أن اهلل سيحرك المسوات واألرض ليتأكد 
من أننا سننال لك األشياء اليت خيبأها لنا. إذا اكنت رغبة قلبك أن تصبح لك 
ما قد خلقك اهلل لتكون وأن تنجز لك األشياء اليت قد حرضها لك سلفًا، أرجوك 
أن تعمل أنه سزيودك بلك ما حتتاج إليه لتحجن. ال أستطيع أن أعدك بأنك لن 
ختترب أوقات شك أو إحباط، لكين أستطيع أن أعد بأنه إذا أبقيت نظرك عىل اهلل 
واتبعت إرشاداته، سيحرك اجلبال ليتأكد من أن أهدافه العليا حلياتك ستنترص!

صالة
يا رب، إين أقدم لك اليوم لك ما أنا ولك ما أملك. أسألك أن تزودين بلك ما 
أحتاج إليه ألحقق اهلدف والقدرة املعطيان يل من اهلل. ساعدين يك ال أركز عىل 
ما يفعله اآلخرون، بل أن أركز عليك وعىل دعوتك حليايت. أرسل يل تجشيعًا 
خاصًا عندما أكون مثبط العزمية أو عندما أشك. إين أقدم لك شكري ألنه فميا 

أسىع دامئًا ألتبع مشيئتك حليايت، سأسمتتع بنعم  مقدسة ونرص وجناح!
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Macmillan,  ١٩٩٧ Simon & Schuster(، لكمة “persevere” أي “ثابر.” 

صالة اخلالص 
اهلل حيبك - بغض النظر معن تكون، مهام اكن ماضيك. ألنه هكذا احبك اهلل حىت بذل ابنه الوحيد من 

أجلك. يقول لنا الكتاب املقدس أنه “... ال هيلك لك من يؤمن به بل تكون له احلياة األبدية” )يوحنا ٣:١6(. 

بذل يسوع املسيح حياته وقام من املوت  يك نمتكن من متضية األبدية معه يف المساء ويك خنترب أفضل 

ما لديه عىل األرض. إذا كنت ترغب أن تقبل السيد املسيح يف حياتك، ردد الصالة التالية بصوت عال 

واعن ما تقول من لك قلبك.

أهيا اآلب لمساوي، أتقدم إليك معرتفًا بأنين خاطئ. اآلن، أختار أن ابتعد عن اخلطيئة، وإين أسألك  أن 

تنقيين من لك معل غري صاحل. إين أؤمن أن ابنك يسوع املسيح مات عىل الصليب لميحو خطاياي. إين 

أؤمن  أيضًا أنه قام من بني أألموات ملغفرة خطاياي وجلعيل صاحلًا من خالل اإلميان به. إين أترضع 

بامس يسوع املسيح أن يكون هو خمّلصًا وسيدًا حليايت. أهيا السيد املسيح، أختار أن أتبعك وأطلب منك 

أن متألين بقوة الروح القدس. أعلن  أين اآلن ابن اهلل. إين حتررت من اخلطيئة وامتألت من صالح اهلل. 

لقد خلصت بامس يسوع املسيح. آمني.

املوقع  عىل  بنا  االتصال  نرجو  األوىل،  لملرة  لك  املسيح مكخلص  السيد  لقبول  الصالة  هذه  تلوت  إذا 

أاللكرتوين www.harrisonhouse.com  لتحصل عىل كتاب جماين. 
أو بإماكنك مراسلتنا عىل
Harrison House
٣٥0٣٥ P.O. Box

٧٤١٥٣ Tulsa, Oklahoma
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نبذة عن الكاتبة 
www. عرب  األخشاص  بآالف  تتصل  موهوبة،  ومؤلفة  اكتبة  فرو،  م.  ج. 
jesusfreakhideout.com؛ منذ العام ١٩٩6، لقد كرب هذا املوقع االلكرتوين 
الواسع االنتشار يف اإلماكنيات والتواصل إىل ما وراء حدود صناعة املوسيىق 
املسيحية. تركزيمه هو عىل آخر أخبار االسطوانات وعىل معلومات عن الفنانني 
وعىل إجراء املقابالت وعىل أخبار املوسيىق وعىل التبشري من خالل العبادة 
والصالة. كعضو عامل منذ ١٩٩٨، ترشد ج. م. فرو آالف الرجال والنساء حول 
العامل سنويًا من خالل تبشريها بواسطة العبادة والصالة. لدهيا وزوجها، جو، 

ولدان. إهنم يقطنون حاليًا يف نزاريث، والية بنسلفانيا. 

لالتصال بالسيدة ج. م. فرو، الرجاء الكتابة إىل:

J. M. Farro

P.O. Box 434

Nazareth, PA 18064

أو ميكنمك أن ترسلوا إلهيا رسالة اليكرتونية عىل:

farro@jesusfreakhideout.com

jmf@jmfarro.com أو

الرجاء إدراج طلباتمك للصالة وتعليقاتمك عندما تراسلوهنا.

كتب أخرى من تأليف ج. م. فرو

Life on Purpose TM Devotional for Woman

Life on Purpose TM Devotional
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www.harrisonhouse.com

رسيع. هسل. يف املتناول

معلومات عن إصدارات جديدة

تصفح الكتاب

البيانات الصحفية

الكتب األكرث مبيعًا

أخبار إلكرتونية جمانية

سرية حياة املؤلفني

إصدارات متوقعة

شارك هشادتك

للحصول عىل آخر املعلومات حول اإلصدارات وأخبار املؤلفني،  الرجاء زيارتنا 
www.harrisonhouse.com . احصل عىل آخر  املوقع االلكرتوين  عىل 
اشرتك  للحياة.  واملغرية  الفعالة  بإصداراتنا  املتعلقة  والتفاصيل  اإلعالنات 
عىل  واحصل   ،Friends of the House بعنوان  االلكرتونية  بنرشتنا 
معلومات هشرية جمانية عن املؤلفني وعن إصداراتنا مبا فيه هشادات وتصارحي 

من املؤلفني وأكرث!

-Harrison House

كتب جتلب أملًا، كتب جتلب تغيريًا
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 ترك تراث

أيوجد رىض أكرث ميكنك حتقيقه يف حياتك من أن ترتك وراءك تراثًا إجيابيًا 
لألجيال القادمة؟  ال ميكن مقارنة الرثوة والغىن برتاث حياة معطاءة قد وجدت 
طريقة لتجشيع ومباركة احمليطني هبا، بغض النظر عن ماكنهتم أو أمهيهتم. 
ستتحداك  هذه  املنرية  العبادة  قراءات  يف  املوجودة  الرسمدية  احلقائق  إن 
 Life كتاب  أيضًا عىل  بإماكنك احلصول  الطرق.  بأفضل  دقيقة  لتستغل لك 
 Life on Purpose TM for وكتاب on Purpose TM Devotional

Woman باللغة اإلجنلزيية.   
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إن حتقيق رغباتك ميكن أن 
يتركك فارغًا دومنا هدف أكبر.

 - والتنقيب  بالبحث  يتسم  بقلب  اإلنسان  خلق  التارخي،  منذ جفر 
التعرف  يف  يمكن  الرويح  االكتفاء  لكن  ويحجن.  وينجز  لينترص 
إىل خالقك ومعرفة رغباته حلياتك اليومية. يف القرارات، الصغرية 
مهنا والكبرية، يرغب اهلل بإهلامك لتحيا حياة ذات هدف. تعمل أن 
تستفيد إىل أقىص حد من األوقات اليت أعطيت لك وتمتتع باألوقات 

احللوة  وحتب إىل امللء وتكون قويًا يف مواجهة الصعوبات.

يف  اهلل  ملشيئة  بصريتك  وتفتح  نظرتك  تغري  التأمالت  هذه  دع 
حياتك. بإماكنك أن ترىض باخليارات اليت تتخذها بتعزيز لك يوم 
حياة  أن جتد  باستطاعتك  اليومية،  القصرية  اللقاءات  هبدف. يف 
وسط  وحياة سالم  التغري،  فرح يف خضم  حياة  بالعيش،  جديرة 

الرصاع - حياة ذات هدف.   

إجناز   مغامرة   جناح


