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بيل سابريتسيك    ما معنى أن تولَد من جديد

أواًل

ما معنى أن تولَد من جديد؟

1. أي أن نتصالح مع الله

يف السفر األول من الكتاب املقدس، سفر التكوين، نقرأ أن الله قد خلق هذه األرض وجبل 

اإلنسان منها، ونفخ فيه نسمة حياة.

 ﴿َوَجَبَل الرَّبُّ االلَُه اَدَم تَُرابا ِمَن االْرِض َونََفَخ يِف انِْفِه نََسَمَة َحَياٍة. َفَصاَر اَدُم نَْفسا َحيًَّة.﴾ 

تك 7:2

وقد وضع الله آدم يف جنة عدن يك يهتم بها ويحافظ عليها. 

﴿َواَخَذ الرَّبُّ االلَُه اَدَم َوَوَضَعُه يِف َجنَِّة َعْدٍن لَِيْعَملََها َويَْحَفظََها.﴾ تك 15:2

أعطى الله آدم الحق يف أن يأكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخري والرش.

 ِّ ا َشَجرَُة َمْعرَِفِة الَْخرْيِ َوالرشَّ ﴿َواْوَص الرَّبُّ االلَُه اَدَم َقائاِل: »ِمْن َجِميعِ َشَجِر الَْجنَِّة تَاكُُل اكْال َوامَّ

َفال تَاكُْل ِمْنَها النََّك يَْوَم تَاكُُل ِمْنَها َمْوتا َتُوُت«.﴾ تك 17-16:2

بت من قبل الحية لتأكل من شجرة معرفة الخري  ومن ثم نقرأ عن خلق الله لحواء، والتي ُجرِّ

عت آدم عىل القيام بذلك أيضا، وبالتايل هي وآدم قد عصيا الله فطردهام  والرش. وهي التي شجَّ

خارج جنة عدن.
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﴿َفاْخرََجُه الرَّبُّ االلَُه ِمْن َجنَِّة َعْدٍن لَِيْعَمَل االْرَض الَِّتي اُِخَذ ِمْنَها. َفطَرََد االنَْساَن َواَقاَم رَشِْقيَّ 

َجنَِّة َعْدٍن الْكَُروِبيَم َولَِهيَب َسْيٍف ُمَتَقلٍِّب لِِحَراَسِة طَِريِق َشَجرَِة الَْحَياِة.﴾ تك 24-23:3

ونتيجة لذلك أصبح الله واإلنسان منفصالن! ومل يعد هناك رشكة مبارشة مع الله. سابقاً، مىش 

الله يف جنة عدن وكان له رشكة متواصلة مع آدم وزوجته. ولكن لألسف مل تدم تلك الرشكة 

بسبب عصيان اإلنسان.

يقول لنا الكتاب املقدس بأننا جميعاً شبه آدم. هكذا رجل العصيان، وهكذا  الخطية، التي 

فصلته عن الله.

2. جواب الله

كان جواب الله يف إرسال إبنه يسوع املسيح، الذي ولد من عذراء، عاش ومىش عىل هذه 

ر عىل الصليب بالقرب من  األرض حتى سن 33 عاماً، ثم بعد 3 سنوات ونصف من خدمته ُسمِّ

أورشليم ومات موتاً قاسياً. ملاذا كان ذلك؟ ألننا جميعاً خطاة والطريقة الوحيدة لدفع مثن 

الخطيئة هو بسفك الدم. فبموته وسفك دمه عىل الصليب، إستطاع املسيح أن يصالحنا مع 

الله. وقد اُغلقت الفجوة التي بني الله واالنسان لنتصالح مع الله.

3. يسوع املسيح يفرس ما يجب علينا فعله

يِسيِّنَي اْسُمُه نِيُقوِدميُوُس َرئِيٌس لِلَْيُهوِد. َهَذا َجاَء إَِل يَُسوَع لَْيالً َوَقاَل لَُه:  ﴿ كَاَن إِنَْساٌن ِمَن الَْفرِّ

»يَا ُمَعلُِّم نَْعلَُم أَنََّك َقْد أَتَْيَت ِمَن اللَِّه ُمَعلِّامً ألَْن لَْيَس أََحٌد يَْقِدُر أَْن يَْعَمَل َهِذِه اآليَاِت الَِّتي 

أَنَْت تَْعَمُل إِْن لَْم يَكُِن اللَُّه َمَعُه«.﴾ يو 2-1:3
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نقرأ جواب رّب املجد:

﴿الَْحقَّ الَْحقَّ أَُقوُل لََك: إِْن كَاَن أََحٌد الَ يُولَُد ِمْن َفْوُق الَ يَْقِدُر أَْن يََرى َملَكُوَت اللَِّه.﴾ يو 3:3

مل يتمكَّن نيقودميوس من أن يفهم هذا. لذا قال: 

ِه ثَانَِيًة َويُولََد؟﴾ يو 4:3 ﴿كَْيَف مُيِْكُن اإلِنَْساَن أَْن يُولََد َوُهَو َشْيٌخ؟ أَلََعلَُّه يَْقِدُر أَْن يَْدُخَل بَطَْن أُمِّ

وحِ الَ يَْقِدُر أَْن يَْدُخَل  ﴿أََجاَب يَُسوُع: »الَْحقَّ الَْحقَّ أَُقوُل لََك: إِْن كَاَن أََحٌد الَ يُولَُد ِمَن الْاَمِء َوالرُّ

ْب أيَنِّ ُقلُْت  وحِ ُهَو ُروٌح. الَ تََتَعجَّ َملَكُوَت اللَِّه. اَلَْمْولُوُد ِمَن الَْجَسِد َجَسٌد ُهَو َوالَْمْولُوُد ِمَن الرُّ

يُح تَُهبُّ َحْيُث تََشاُء َوتَْسَمُع َصْوتََها لَِكنََّك الَ تَْعلَُم ِمْن أَيَْن  لََك: يَْنَبِغي أَْن تُولَُدوا ِمْن َفْوُق. اَلرِّ

تَأِْت َوالَ إَِل أَيَْن تَْذَهُب. َهكََذا كُلُّ َمْن ُولَِد ِمَن الرُّوحِ«.﴾ يو 8-5:3

يتحدث الرب يسوع عن تجربة يف غاية التأثري. عندما نولد يف هذا العامل، نرى كل يشء من 

خالل عيوننا الطبيعية وإدراكنا الطبيعي. عىل الرغم من أننا جميعاً أبناء الله بالخليقة، إال إننا 

ال نصبح أبنائه وبناته الروحيني حتى نحصل عىل الروح القدس. لهذا قال الرب يسوع املسيح؛ 

يجب علينا ان نولد من الروح القدس. وبعبارة أخرى، يجب أن يسكن فينا الروح القدس.

ُل األُْسُبوعِ َوكَانَِت األَبَْواُب ُمَغلََّقًة َحْيُث كَاَن الّتالَِميُذ  ﴿َولَامَّ كَانَْت َعِشيَُّة َذلَِك الَْيْوِم َوُهَو أَوَّ

ُمْجَتِمِعنَي لَِسَبِب الَْخْوِف ِمَن الَْيُهوِد َجاَء يَُسوُع َوَوَقَف يِف الَْوَسِط َوَقاَل لَُهْم: »سالٌَم لَكُْم«... َولَامَّ 

وَح الُْقُدَس«.﴾   َقاَل َهَذا نََفَخ َوَقاَل لَُهُم: »اْقَبلُوا الرُّ

يو 22-19:20

لقد رأينا سابقاً يف سفر التكوين 7:2 أن الله، بعد أن جبل اإلنسان من تراب األرض، نفخ يف 

أنفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية. ومع ذلك، مل يحصل عىل الروح القدس. أما اآلن نرى 

معجزة الله، إذ بعد أن قام الرب يسوع املسيح من بني األموات، نفخ يف تالميذه وحصلوا عىل 

الروح القدس.
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كام سرنى الحقاً، فإن أي شخص يتحوَّل عن خطاياه نحو الله ويرغب يف الحصول عىل الروح 

القدس سيتلقَّى نفس الهدية بعينها.

ث عن غسل  يذكر السيد املسيح أنه من الرضوري أن نولَد من املاء. الكتاب املقدس يتحدَّ

املاء بالكلمة. وغالباً ما تتساوى املياه وكلمة الله معاً يف املعنى. فكلمة الله التي تدخل قلوبنا 

تعطينا حياة جديدة وهذا هو السبب الذي جعل بطرس يقول:

 ﴿َمْولُوِديَن ثَانَِيًة، الَ ِمْن َزْرعٍ يَْفَنى، بَْل ِمامَّ الَ يَْفَنى، ِبكَلَِمِة اللِه الَْحيَِّة الَْباِقَيِة إَِل األَبَِد.﴾

 1بط 23:1

نحن بحاجة إل إميان القلب بأن الرب يسوع املسيح له املجد قد قام من بني األموات ونعرتف 

بذلك بأفواهنا لنولد من جديد. يف نفس الوقت يجب أن نكون عىل إستعداد إلستقبال الروح 

القدس.

هذا ما عناه يسوع عندما قال: »يجب أن تولد من فوق.«

إن عقلنا الطبيعي هو ضد الله. فنحن مولودون بالطبيعة بفكر ال يخضع لقانون الله.

﴿ ألَنَّ اْهِتاَمَم الَْجَسِد ُهَو َعَداَوٌة لِلَِّه إِْذ لَْيَس ُهَو َخاِضعاً لَِناُموِس اللِه ألَنَُّه أَيْضاً الَ يَْسَتِطيُع.﴾ 

رو 7:8

إن عقلنا الطبيعي ال يستقبل األشياء التي يحاول أن ينطق الله بها لنا فتبدو حامقة لنا. هذا 

ألنها تتطلَّب الفطنة الروحية.

َا  ﴿َولَِكنَّ اإلِنَْساَن الطَِّبيِعيَّ الَ يَْقَبُل َما لُِروحِ اللِه ألَنَُّه ِعْنَدُه َجَهالٌَة َوالَ يَْقِدُر أَْن يَْعرَِفُه ألَنَُّه إِنَّ

يُْحكَُم ِفيِه ُروِحّياً.﴾ 1كو 14:2
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فالعقل الطبيعي هو ضد الله، وإن مل نولد من جديد لن نقدر أن نفهم أمور الله. والكتاب 

املقدس سيزال لغزاً بالنسبة لنا. وال ميكننا قراءة الكتاب املقدس بشكل صحيح إال إذا إستقبلنا 

الوالدة الجديدة يف املسيح يسوع.

أتذكَّر جيداً من سنوات مضت، قبل أن أتحول إل معرفة املسيح معرفة حقيقية، عىل الرغم من 

أنني كنت ممن يرتددون عىل الكنيسة، كنت أجد صعوبة كبرية يف قراءة الكتاب املقدس. أقرأ 

آية واحدة، ثم الثانية ثم الثالثة ورسعان ما كنت أنىس ما قد قرأته يف اآلية األول. مل أستطع 

فهم معاين الكتاب املقدس عىل اإلطالق. وبدا يل أن هناك العديد من التناقضات فيه. وهذا 

ألنني كنت أحاول أن أفهمه دون أن أكون قد ُولدت من جديد .

ويف مساء أحد األيام ويف ختام إجتامع يف بيتي حيث كنت أترأس إجتامعاً لعدد من ممثيل 

الكنيسة يف مقاطعتنا، أن واحد من املجتمعني إنتظر حتى غادر الكل بيتي. ثم إلتفت وقال يل: 

»بيل، إن مل تولد من فوق، لن تفهم كلمة الله.« ذلك جعلني إمتأل من السخط. كنت أذهب 

إل الكنيسة، وعضو يف املجمع الكنيس يف كنيستنا، قائد، رئيس مجلس اإلرشاف من أبرشيتنا 

وهنا رجل يقول يل انني بحاجة ال أن أولد مرة أخرى ألفهم كلمة الله. أدركت فجأة أنه عىل 

حق، وأنا مل أكن أعرف كيفية قراءة الكتاب املقدس، ومل أفهمه بشكل صحيح. 

ت سنني ويف وقت الحق أتيت بنفيس متواضعاً  بذور كلمة ذلك الرجل قد ُزرعت يف قلبي وعدَّ

ت حيات بشكل جذري. أمام الله، وكأين طفل صغري وولدت من جديد من روح الله. فتغريَّ

4. معرفة محبة وقبول الله

الوالدة من جديد تعني أن نبدأ يف فهم كم يحبنا الله ويقبلنا.

إن كنا بإحتياج ليشء، فهو قبول النفس. ال ميكننا حقاً أن نعرف أنفسنا إال حينام نعرف محبة 

الله. وأقولها مرة أخرى ال ميكننا حقاً أن نأت إل ذلك الحب إال يف حني أن نولد من فوق من 

روح الله ونعرف حبَّه وقبوله لنا.
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ْهِر َوالَ ِمْن ُعظَاَمِء َهَذا  ﴿لَِكنََّنا نََتكَلَُّم ِبِحكَْمٍة بَنْيَ الْكَاِملِنَي َولَِكْن ِبِحكَْمٍة لَْيَسْت ِمْن َهَذا الدَّ

ْهِر الَِّذيَن يُْبطَلُوَن.﴾ أف 6:1 الدَّ

والحقيقة املثرية هي أن مهام كنا خطاة، فاملسيح مات من أجل كل واحد منا وأعطانا القبول 

مع الله. إنه ينتظرنا لنتحول إليه وننال قبوله عندما نولد من جديد من روح الله.
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ثانيًا

لماذا أحتاج أن أولد من جديد؟

يف أعامق كٍل منا هناك معرفة لوجود خالق لهذا العامل. فال ميكننا أن ننظر يف غرائب   الطبيعة، 

وجامل الخليقة، ونط ترتيب األمور دون اإلعرتاف أن هناك عقل مدبر خالق وراء كل ذلك. 

إلقي نظرة عىل نط وترتيب النجوم، وإنتظام املد والجزر، وانتظام ظهور الشمس كل يوم، 

وأوقات القمر. أنظر إل جامل الزهور وإلقي نظرة عىل الطريقة التي بها صنعت أجسادنا. ال 

يتوقف األطباء إال ليتعجبوا من الطريقة التي تم إنشاؤنا بها. إل أخره من عجائب وعجائب. 

يف كل واحد منا هناك معرفة لوجود خالق.

َْمِديَُّة َوالَُهوتُُه ُمْدَركًَة ِبالَْمْصُنوَعاِت  ﴿ألَنَّ ُمْنُذ َخلِْق الَْعالَِم تَُرى أُُموُرُه َغرْيُ الَْمْنظُوَرِة َوُقْدَرتُُه الرسَّ

َحتَّى إِنَُّهْم ِبالَ ُعْذٍر.﴾ رو 20:1

الكتاب املقدس يقول لنا أننا بال عذر ألننا إن كنا صادقني مع أنفسنا حقاً، لسوف ندرك أن 

هناك خالق لهذا العامل.

إن مل نكن يف رشكة مع هذا الخالق، فلن نصل إل كامل شخصيتنا. لقد كشف خالق هذا العامل 

عن نفسه من خالل ابنه يسوع املسيح الذي مىش عىل هذه األرض ومات وقام مرة أخرى 

ليك يكون لنا رشكة مع الله. نحن بحاجة إل أن نولد من جديد حتى نتمكن من معرفة الرشكة 

الحقيقية مع الله. من ثم ميكننا أن نبدأ يف فهم كلمة الله، خططه لحياتنا ومعنى الحياة 
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نفسها. فبداخل كل واحد منا هناك جوع للحق، وهذا الجوع ميكنه بسهولة أن يُشبع حينام 

نتوب ونرجع للرب بكل قلوبنا. ومع ذلك، ليس هناك سوى طريقة واحدة إل الله وذلك من 

خالل ابنه املقام، يسوع املسيح.

﴿َقاَل لَُه يَُسوُع: »أَنَا ُهَو الطَِّريُق َوالَْحقُّ َوالَْحَياُة. لَْيَس أََحٌد يَأِْت إَِل اآلِب إِالَّ ِب.﴾ يو 6:14

بوذا قد مات، ومات كونفوشيوس، ومحمد قد مات. ومل يقم أحد منهم من املوت مثل الرب 

يسوع. ومع ذلك، فقد شاهده أكرث من 500 فرد عند قيامته من املوت، ونحن لدينا العديد 

من شهود العيان املوثوق بهم يف الكتاب املقدس لتلك القيامة. األهم من ذلك كله، أولئك 

الذين منا من ُولدوا والدة من جديد  يعرفون قوة الروح القدس يف حياتهم، ألن يسوع املسيح 

وعد بإرسال الروح القدس لنا معيننا ومعزينا. وأنت أيضاً ميكنك معرفة حضور الله يف حياتك 

وكينونتك يف  الروح القدس.
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ثالثًا

 بعض األسئلة الشائعة 
عن الوالدة من جديد 

1. ماذا عن األطفال الذين مل يبلغوا سن اإلدراك؟

أخربنا الرب يسوع بكل وضوح أنهم تحت حامية الله.

اَمَواِت كُلَّ ِحنٍي  َغاِر أليَنِّ أَُقوُل لَكُْم إِنَّ َمالَئِكََتُهْم يِف السَّ ﴿انْظُُروا الَ تَْحَتِقُروا أََحَد َهُؤالَِء الصِّ

اَمَواِت.﴾ مت 10:18 يَْنظُُروَن َوْجَه أَِب الَِّذي يِف السَّ

عندما يصل الطفل إل سن اإلدراك )وهذا قد يختلف مع كل طفل( سوف يحني الوقت لذلك 

الطفل يف اتخاذ القرار عن الوالدة من جديد .

2. وماذا عن البوذيني والهندوس وأمثالهم؟

كام رأينا من قبل، كل إنسان يعرف عن قوة األبدية وعن رئاسة الله ألنه ميكن النظر إليها يف 

األشياء التي من حولنا. إذا إخرتنا أن نستبدل مجد الله بهيئة مثل الطيور، والحيوانات ذات 

األربع أرجل والزحافات، متحولني عن معرفة الله، فسيحكم الله علينا ويديننا وفقاً لذلك.

اَفاِت.  َوابِّ َوالزَّحَّ ﴿أَبَْدلُوا َمْجَد اللِه الَِّذي الَ يَْفَنى ِبِشْبِه ُصوَرِة اإلِنَْساِن الَِّذي يَْفَنى َوالطُُّيوِر َوالدَّ

لَِذلَِك أَْسلََمُهُم اللُه أَيْضاً يِف َشَهَواِت ُقلُوِبِهْم إَِل النََّجاَسِة إلَِهانَِة أَْجَساِدِهْم بَنْيَ َذَواتِِهِم. الَِّذيَن 
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اْسَتْبَدلُوا َحقَّ اللِه ِبالْكَِذِب َواتََّقْوا َوَعَبُدوا الَْمْخلُوَق ُدوَن الَْخالِِق الَِّذي ُهَو ُمَبارٌَك إَِل األَبَِد. 

آِمنَي﴾ رو 25-23:1

ا الَِّذيَن ِبَصرْبٍ يِف الَْعَمِل  يقول الكتاب املقدس: ﴿الَِّذي َسُيَجاِزي كُلَّ َواِحٍد َحَسَب أَْعاَملِِه. أَمَّ

ا الَِّذيَن ُهْم ِمْن أَْهِل التََّحزُِّب َوالَ  الِحِ يَطْلُُبوَن الَْمْجَد َوالْكََراَمَة َوالَْبَقاَء َفِبالَْحَياِة األَبَِديَِّة. َوأَمَّ الصَّ

يُطَاِوُعوَن لِلَْحقِّ بَْل يُطَاِوُعوَن لِإِلثِْم َفَسَخٌط َوَغَضٌب﴾ رو 8-6:2

وبالتايل سيحكم الله علينا بحسب فهمنا. وإذا سمعنا عن اإلنجيل، قد قال الرَّب يسوع:

﴿َمْن َرَذلَِني َولَْم يَْقَبْل كالَِمي َفلَُه َمْن يَِديُنُه. اَلْكالَُم الَِّذي تَكَلَّْمُت ِبِه ُهَو يَِديُنُه يِف الَْيْوِم األَِخريِ.

﴾ يو 48:12

إن مل نكن قد سمعنا عن يسوع املسيح، فإن الحكم علينا سيتم من قبل موقفنا من الله. 

إن أخرتنا عبادة الطيور والحيوانات بدالً من اإلله الواحد الحقيقي، واذا إرتكبنا أخطاء بدالً 

الحسنات، فسوف يديننا الله وفقاً لذلك. وكذا الهندويس، املسلم، والبوذي الذي مل يسمع من 

قبل عن الرب يسوع، فسيحكم الله عليه حسب سلوكه معه.

الً ثُمَّ الُْيونَايِنِّ. َوَمْجٌد َوكََراَمٌة َوَسالٌَم  َّ الَْيُهوِديِّ أَوَّ ٌة َوِضيٌق َعىَل كُلِّ نَْفِس إِنَْساٍن يَْفَعُل الرشَّ ﴿ِشدَّ

الً ثُمَّ الُْيونَايِنِّ.﴾ رو 10-9:2 الََح الَْيُهوِديِّ أَوَّ لِكُلِّ َمْن يَْفَعُل الصَّ

الكتاب املقدس يقول: ال يوجد عند الله محاباة. وقال انه يحكم علينا حسب سلوكنا معه إذا 

كنا نعرف املسيح معرفة شخصية أم ال.

﴿ألَنَّ كُلَّ َمْن أَْخطَأَ ِبُدوِن النَّاُموِس َفِبُدوِن النَّاُموِس يَْهلُِك َوكُلُّ َمْن أَْخطَأَ يِف النَّاُموِس َفِبالنَّاُموِس 

يَُداُن. ألَْن لَْيَس الَِّذيَن يَْسَمُعوَن النَّاُموَس ُهْم أَبَْراٌر ِعْنَد اللِه بَِل الَِّذيَن يَْعَملُوَن ِبالنَّاُموِس ُهْم 

يُرَبَُّروَن.﴾ رو 13-12:2
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لذلك فالكتاب املقدس يعطي تحذيراً رسمي. ألن الكل يعلم أن هناك إله عظيم وسيحكم عىل 

كل واحد حسب سلوكه معه. إذا كنا قد سمعنا عن السيد املسيح وإنجيله، فسيتم الحكم علينا 

حسب رد فعلنا عىل ذلك اإلنجيل. إذا مل نسمع عن إنجيل املسيح فسيتم الحكم علينا حسب 

سلوكنا مع الله ومعرفتنا به.

ومن ثم، فال عذر لنا لنقول: »وماذا عن البوذية والهندوسية أو اإلسالم؟« الكتاب املقدس يتكلم 

عن ذلك. ولكن السؤال الحقيقي هو »ماذا عنك«؟

3.هل سأظهر مظهر املنافق إن رجعت إل الله اآلن؟

من أعظم حيل الشيطان هو أن يقول لنا أننا ال نستحق نعمة الله ورحمته. قد نكون قد عشنا 

حياة طويلة كخطاة، أو أن الطريقة التي كنا نفكر بها أننا أناس جيدون، ولكن ال تيأس يف 

تسليم حياتك لله لتولد من جديد .

ويف مناسبات عديدة كانت عندي زيارات للمحترضين، وعندما وضعت بلطف أمامهم رضورة 

الوالدة من جديد ومعرفة املسيح كمخلص، قد كان رد الفعل يف بعض األحيان، »لكني سأكون 

منافق إذا إلتفُت إل الله بهذه الطريقة اآلن. لقد عشت حيات بطريقتي الخاصة. ملاذا يسمعني 

الله اآلن؟«

م لنا الخالص كهدية مجانية، ودون أي  يجب علينا أن نفهم أن طرق الله ليست كطرقنا. إنه يقدِّ

رشوط. لن تكون متأخراً أبداً إن طلبت الخالص اآلن.

يُر  ِّ , إِْن َردَّ الرشِّ يِر: َمْوتاً َتُوُت! َفإِْن َرَجَع َعْن َخِطيَِّتِه َوَعِمَل ِبالَْعْدِل َوالَْحقِّ ِّ ﴿َوإَِذا ُقلُْت لِلرشِّ

َض َعِن الُْمْغَتَصِب َوَسلََك يِف َفَرائِِض الَْحَياِة ِبالَ َعَمِل إِثٍْم, َفإِنَُّه َحَياًة يَْحَيا. الَ مَيُوُت.  الرَّْهَن َوَعوَّ

كُلُّ َخِطيَِّتِه الَِّتي أَْخطَأَ ِبَها الَ تُْذكَُر َعلَْيِه. َعِمَل ِبالَْعْدِل َوالَْحقِّ َفَيْحَيا َحَياًة. َوأَبَْناُء َشْعِبَك يَُقولُوَن: 
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لَْيَسْت طَِريُق الرَّبِّ ُمْسَتِويًَة. بَْل ُهْم طَِريُقُهْم َغرْيُ ُمْسَتِويٍَة! ِعْنَد ُرُجوعِ الَْبارِّ َعْن ِبرِِّه َوِعْنَد 

, َفإِنَُّه يَْحَيا  يِر َعْن رَشِِّه َوِعْنَد َعَملِِه ِبالَْعْدِل َوالَْحقِّ ِّ َعَملِِه إمِْثاً َفإِنَُّه مَيُوُت ِبِه. َوِعْنَد ُرُجوعِ الرشِّ

ِبِهاَم. َوأَنُْتْم تَُقولُوَن: إِنَّ طَِريَق الرَّبِّ َغرْيُ ُمْسَتِويٍَة. إِينِّ أَْحكُُم َعىَل كُلِّ َواِحٍد ِمْنكُْم كَطُرُِقِه يَا بَْيَت 

إِرْسَائِيَل[.﴾ حز 20-14:33

وكام قرأنا أعاله، أننا فجأة ندرك مدى إختالف الطرق التي يتعامل بها الله عن طرقنا نحن. 

فيمكن لإلنسان أن يعيش حياة صالحة، وأن يكون الرب يسوع املسيح هو كل حياته، ولكن إن 

تحوَّل إل الرش قبل أن ميوت فرمبا يفقد خالصه. من ناحية أخرى ميكن لشخص رشير أن يتحول 

إل الرب يسوع املسيح عىل فراش املوت وكان قد تاب توبة حقيقية وكاملة، وأعطى حياته 

للمسيح، فسوف يخلص. يف نظر البرش ذلك ليس عدل، ولكن كام يقول الله، طرقه ليست 

طرقنا.

اَمَواُت َعِن  . ألَنَُّه كَاَم َعلَِت السَّ ﴿ألَنَّ أَْفكَاِري لَْيَسْت أَْفكَاَركُْم َوالَ طُرُُقكُْم طُرُِقي يَُقوُل الرَّبُّ

األَْرِض َهكََذا َعلَْت طُرُِقي َعْن طُرُِقكُْم َوأَْفكَاِري َعْن أَْفكَارِكُْم.﴾ أش 9-8:55

لة يف الكتاب املقدس بشأن إنسان خاطيء تحول إل املسيح قبل  واحد من أهم األحداث املسجَّ

ران عىل الصلبان إل جانب يسوع. بينام أحدهام  مامته، هي قصة أحد اللصني الذين كانا مسمَّ

ف عىل يسوع، لكن اآلخر قال: ﴿اْذكُْريِن يَا َربُّ َمَتى ِجْئَت يِف َملَكُوتَِك.﴾ لو 42:23 جدَّ

كانت مغفرة الله واضحة عىل الفور من قبل رب املجد حني قال: »الحق الحق أقول لك، اليوم 

ستكون معي يف الفردوس.« حتى يف تلك اللحظة األخرية جداً قبل مامته، تاب اللص، وتحول إل 

الله، وقال يسوع أنه قد َخلُص. إذاً وقت التوبة لن يكن متأخراً أبداً. 

هذا هو السبب يف أننا بحاجة إل أن نولد من جديد. إن مل نخترب الوالدة الجديدة، لن نستطيع 

أن نفهم طرق الله، ألن األمور الروحية يحكم فيها روحياً. قد تكون عىل وشك إتخاذ النفس 

األخري وأنت تقرأ هذا الكتاب ولكنك لن تكون متأخراً لدخول ملكوت الله.
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4. ولكني مل أرُضّ أحد وأعيش حياة طيبة

هذا رمبا يكون واحد من أخطر الذرائع التي يخرتعها الشيطان ليمنع الناس من أن يولدوا من فوق.

إذا إستطعنا دخول ملكوت الله والحصول عىل هدية الحياة األبدية وهذا فقط للذين يعيشون 

حياة طيبة وجيدة ويعملون بها، وإال كان ال لزوم ليسوع املسيح أن يأت وميوت من أجلنا عىل 

الصليب. وكأننا نقول مل يكن الزماً للمسيح أن يأت وميوت ألجل خطيتي. وقد كنت أستطيع 

دخول ملكوت الله إن مات من أجيل أو مل ميت. أحتاج فقط أن أعيش حياة جيدة وأعمل 

الصالحات.

هذا يُعترب اإلنكار الكامل لعمل صليب يسوع املسيح. بل هو إنكار لحقيقة أننا خطاة وأننا 

بحاجة إل الخالص من خالل صليب يسوع املسيح.

كام توفِّر كلمته لنا جواباً:

يُر الَ يَْعرُثُ  ِّ يِه يِف يَْوِم َمْعِصَيِتِه, َوالرشِّ ﴿َوأَنَْت يَا ابَْن آَدَم َفُقْل لَِبِني َشْعِبَك: إِنَّ ِبرَّ الَْبارِّ الَ يَُنجِّ

ِبرَشِِّه يِف يَْوِم ُرُجوِعِه َعْن رَشِِّه. َوالَ يَْسَتِطيُع الَْبارُّ أَْن يَْحَيا ِبرِبِِّه يِف يَْوِم َخِطيَئِتِه.﴾ لو 42:23

فمن الواضح أن برَّنا الذات وفعل الصالحات لن ينقذنا من الخطيئة.

ٍة كُلُّ أَْعاَمِل ِبرِّنَا َوَقْد َذبُلَْنا كََوَرَقٍة َوآثَاُمَنا كَِريحٍ تَْحِملَُنا.﴾   ﴿َوَقْد ِصْنَا كُلَُّنا كََنِجٍس َوكََثْوِب ِعدَّ

أش 6:64

يف نظر الله برَّنا الذات والعمل الصالح هو كام الخرق القذرة إال إذا كنا نفعلها ونحن لنا إميان 

بيسوع املسيح.

﴿إِِذ الَْجِميُع أَْخطَأُوا َوأَْعَوزَُهْم َمْجُد الله.﴾ رو 23:3
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لذلك، الحل الوحيد بالنسبة لنا هو أن نأت إل صليب يسوع املسيح، ونعرتف به رباً ومخلصاً 

لحياتنا يك نولد من جديد. ومن ثم أعاملنا ستتبع إمياننا بيسوع املسيح، وليس العكس.

5. ولكني أذهب إل الكنيسة بإنتظام!

والذهاب ال الكنيسة يف حد ذاته ال يجعلنا مسيحيني. املسيحية هي حالة القلب ويجب أن 

يكون هناك تجربة تحويل وتغيري يف القلب تجري يف داخلنا. ونحن نفعل ذلك من خالل التوبة 

من خطايانا ونسأل الرب يسوع املسيح أن يكون ربنا ومخلصنا.

جلست يف كنيسة ألكرث من خمسة وعرشين عاماً دون أن آت بتوبة حقيقية وبدون أن أعرف 

املسيح كرب ومخلص يل. وقد قال يل أحدهم: »أن الذهاب إل الكنيسة يف حد ذاته ال يجعل 

منك مسيحيَّاً حقيقياً؛ فليست أكرث من أنّها كالخيل املولودة يف إسطبل«!

د قرارنا يف إتباع أو عدم إتباع املسيح  عندما نصل إل سن الفهم واإلدراك يجب علينا أن نحدِّ

من كل قلوبنا. يجب أن يكون هناك صفقة تجري بيننا وبني الله. هذا ال ميكن أن يتم إال 

من خالل نعمته ونحن آتيني إليه. إن كانت عضوية الكنيسة نفسها تعطينا الخالص، ميكننا 

أن نذهب إل الكنيسة دون أن نكون عىل معرفة شخصية بيسوع املسيح، أو بحبه لنا وموته 

وقيامته.

عضوية الكنيسة أمر رضوري ألننا يف حاجة إل أن ننمو ونتعلم عن يسوع املسيح. ومع ذلك، 

عالقتنا مع الله هي شخصية من خالل ابنه يسوع املسيح، وسيتم هذا عندما نولد من جديد 

من املاء والروح القدس.

6. لكنني أؤمن بالله

اإلميان بالله ال يجعلك مسيحياً.
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وَن!﴾ يع 19:2 َياِطنُي يُْؤِمُنوَن َويَْقَشِعرُّ ﴿أَنَْت تُْؤِمُن أَنَّ اللََّه َواِحٌد. َحَسناً تَْفَعُل. َوالشَّ

من هذا التعليق الساخر من الرسول يعقوب، نستشف أن حتى الشياطني يؤمنون ويقشعرون 

ولكن هذا ال يجعلهم مسيحييون. ال يوجد سوى طريق واحد إل الله وذلك من خالل يسوع 

املسيح.

﴿َقاَل لَُه يَُسوُع: »أَنَا ُهَو الطَِّريُق َوالَْحقُّ َوالَْحَياُة. لَْيَس أََحٌد يَأِْت إَِل اآلِب إِالَّ ِب.﴾ يو 16:4

إن يسوع املسيح هو حجر العرثة لجميع األديان. وألنه هو وحده الطريق الوحيد لله فهو 

يثبت أنه حجر عرثة ألولئك الذين ال يؤمنون أنه هو املسيَّا. 

﴿َولَِكنََّنا نَْحُن نَكِْرُز ِبالَْمِسيحِ َمْصلُوباً: لِلَْيُهوِد َعرْثًَة َولِلُْيونَانِيِّنَي َجَهالًَة!﴾ 1كو 23:1

ُن أَيْضاً يِف الِْكَتاِب: »َهَئَنَذا أََضُع يِف ِصْهَيْوَن َحَجَر َزاِويٍَة ُمْخَتاراً كَِرمياً، َوالَِّذي يُْؤِمُن  ﴿لَِذلَِك يَُتَضمَّ

ا لِلَِّذيَن الَ يُِطيُعوَن َفالَْحَجُر الَِّذي َرَفَضُه  ِبِه لَْن يُْخَزى«. َفلَكُْم أَنُْتُم الَِّذيَن تُْؤِمُنوَن الْكََراَمُة، َوأَمَّ

الَْبنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر َرأَْس الزَّاِويَِة، َوَحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخرََة َعرْثٍَة. الَِّذيَن يَْعرُثُوَن َغرْيَ طَائِِعنَي 

 لِلْكَلَِمِة، األَْمُر الَِّذي ُجِعلُوا لَُه.﴾ 

1بط 8-6:2

ال ميكن أن يكون هناك أي توافق بني اإلميان املسيحي وغريه من أي إميان. فقد قال املسيح انه 

سيكون دامئاً حجر عرثة ألولئك الذين لن يعرتفوا أنه هو املسيح املُقام من املوت.

7. ولكن والدّي كانا يذهبان إل الكنيسة

قال شخص ما، »الله ال يوجد لديه أحفاد.« نحن لسنا مسيحيني ألن والدينا كانوا مسيحييون 

أو بسبب تربيتنا من الطفولة يف كنيسة مسيحية، بل يجب عىل كل واحد منا أن يجد عالقته 

الشخصية مع يسوع املسيح، وهذا ميكن أن يحدث فقط عندما نولد من جديد.
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8. ولكني أصيل بانتظام

والسؤال هو: »ملن أنت تصيل؟« إال إذا كنت تلك الروح القدس يف داخلك ال ميكنك الصالة إل 

الله الواحد الحي الحقيقي ألنه فقط من خالل الرب يسوع والروح القدس توجد لدينا إمكانية 

الوصول إل الله.

﴿ألَنَّ ِبِه لََنا ِكلَْيَنا ُقُدوماً يِف ُروحٍ َواِحٍد إَِل اآلِب.﴾ أف 18:2

نستطيع أن نأت إل الله من خالل دم  املسيح فقط.

ُخوِل إَِل »األَْقَداِس« ِبَدِم يَُسوَع، طَِريقاً كَرََّسُه لََنا َحِديثاً َحّياً،  ﴿َفإِْذ لََنا أَيَُّها اإلِْخَوُة ثَِقٌة ِبالدُّ

ِبالِْحَجاِب، أَْي َجَسِدِه،﴾ عب 20-19:10

علينا أن نكون عىل ثقة من أننا نصيل إل اإلله الواحد الحقيقي وليس إلله آخر. ميكننا التأكُّد 

فقط من هذا عندما نولد حقاً مرة أخرى من روح الله. ثم وبعد ذلك فقط ميكن أن يشهد 

الروح القدس ألرواحنا أننا أوالد الله.

وُح نَْفُسُه أَيْضاً يَْشَهُد ألَْرَواِحَنا أَنََّنا أَْوالَُد اللِه.﴾ رو 16:8 ﴿اَلرُّ

9. ولكني أقرأ الكتاب املقدس

ألننا مسيحيني، فنحب قراءة الكتاب املقدس. ومع ذلك، فقد قرأ الكتاب املقدس العديد من 

الناس دون أن يكونوا مسيحييون. كان هناك العديد من الالهوتيني الذين يعرتفون بأنهم 

ملحدون، ولكنهم قد قرأوا الكتاب املقدس وأنتجوا أعامالً لتدمري حقيقة الله.

حتى كارل ماركس قد كتب يف سن السابعة عرشة أطروحة عىل جزء من إنجيل يوحنا. يُقال لنا 

أن الهوتيني كثريين إتفقوا مع بعض ما قاله، ولكن عىل الرغم من أنه قرأ الكتاب املقدس، كارل 

ماركس مل يُدع يوماً أن يكون مسيحياً. قراءة الكتاب املقدس ليست كافية، فيجب أن تولد من جديد.
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10. ولكني أتحدث عن يسوع املسيح

كثري من الناس يتحدثون عن الرب يسوع املسيح له املجد بوصفه كنبي ومعلم وقائد عظيم، 

دون اإلعرتاف به كإبن الله. العديد من غري املسيحيني يقتبسون كالم السيد املسيح وهم 

موافقون عليه، ال سيام عن إطعام الجياع، والفقراء واملحتاجني، أو أعامل أخرى عظيمة قام بها، 

ولكن من دون اإلعرتاف به كالرب واملخلص. لذا فالتحدث عن يسوع ليس كافياً، فيجب أن 

نولد من فوق أي من الله.

املوجز:

جميع األسئلة/األجوبة التي طُرحت هي مجرَّد أعذار.

السؤال الحقيقي هو، هل تعرف أين أنت ذاهب الليلة لوطُلبت نفسك منك؟  هل ال السامء 

أم الجحيم؟ هذا هو السؤال.

اَمُء، َولَْم  ﴿ثُمَّ َرأَيُْت َعرْشاً َعِظيامً أَبَْيَض، َوالَْجالَِس َعلَْيِه الَِّذي ِمْن َوْجِهِه َهَربَِت األَْرُض َوالسَّ

يُوَجْد لَُهاَم َمْوِضٌع! َوَرأَيُْت األَْمَواَت ِصَغاراً َوِكَباراً َواِقِفنَي أََماَم اللِه، َوانَْفَتَحْت أَْسَفاٌر. َوانَْفَتَح ِسْفٌر 

آَخُر ُهَو ِسْفُر الَْحَياِة، َوِديَن األَْمَواُت ِمامَّ ُهَو َمكُْتوٌب يِف األَْسَفاِر ِبَحَسِب أَْعاَملِِهْم. َوَسلََّم الَْبْحُر 

األَْمَواَت الَِّذيَن ِفيِه، َوَسلََّم الَْمْوُت َوالَْهاِويَُة األَْمَواَت الَِّذيَن ِفيِهاَم. َوِديُنوا كُلُّ َواِحٍد ِبَحَسِب 

أَْعاَملِِه. َوطُِرَح الَْمْوُت َوالَْهاِويَُة يِف بَُحرْيَِة النَّاِر. َهَذا ُهَو الَْمْوُت الثَّايِن. َوكُلُّ َمْن لَْم يُوَجْد َمكُْتوباً 

يِف ِسْفِر الَْحَياِة طُِرَح يِف بَُحرْيَِة النَّاِر.﴾ رؤ 15-11:20
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رابعًا

 العوائق التي تقف كمانع 
أمام الوالدة من جديد 

دة 1. الخطية املتعمِّ

دة أن تكون عائقاً أمام الوالدة الجديدة. يرسم الكتاب املقدس صورة  ميكن للخطيئة املتعمِّ

فظيعة للهؤالء الذين تحولوا عن الله وغرقوا تدريجياً إل مستوى أدىن.

ونحن نرى هذه الصورة التي ُرسمت يف رسالة رومية: 

﴿لَِذلَِك أَْسلََمُهُم اللُه أَيْضاً يِف َشَهَواِت ُقلُوِبِهْم إَِل النََّجاَسِة إلَِهانَِة أَْجَساِدِهْم بَنْيَ َذَواتِِهِم. الَِّذيَن 

اْسَتْبَدلُوا َحقَّ اللِه ِبالْكَِذِب َواتََّقْوا َوَعَبُدوا الَْمْخلُوَق ُدوَن الَْخالِِق الَِّذي ُهَو ُمَبارٌَك إَِل األَبَِد. آِمنَي. 

لَِذلَِك أَْسلََمُهُم اللُه إَِل أَْهَواِء الَْهَواِن ألَنَّ إِنَاثَُهُم اْسَتْبَدلَْن االِْسِتْعاَمَل الطَِّبيِعيَّ ِبالَِّذي َعىَل ِخالَِف 

كُوُر أَيْضاً تَارِِكنَي اْسِتْعاَمَل األُنَْثى الطَِّبيِعيَّ اْشَتَعلُوا ِبَشْهَوتِِهْم بَْعِضِهْم لَِبْعٍض  الطَِّبيَعِة َوكََذلَِك الذُّ

. َوكَاَم لَْم يَْسَتْحِسُنوا أَْن  َفاِعلِنَي الَْفْحَشاَء ُذكُوراً ِبُذكُوٍر َونَائِلِنَي يِف أَنُْفِسِهْم َجزَاَء َضالَلِِهِم الُْمِحقَّ

يُْبُقوا اللَه يِف َمْعرَِفِتِهْم أَْسلََمُهُم اللُه إَِل ِذْهٍن َمرُْفوٍض لَِيْفَعلُوا َما الَ يَلِيُق. َمْملُوئنَِي ِمْن كُلِّ إِثٍْم 

َوزِناً َورَشٍّ َوطََمعٍ َوُخْبٍث َمْشُحوننَِي َحَسداً َوَقْتالً َوِخَصاماً َوَمكْراً َوُسوءاً َنَّاِمنَي ُمْفرَتِيَن ُمْبِغِضنَي لِلَِّه 

وراً َغرْيَ طَائِِعنَي لِلَْوالَِديِْن ِبالَ َفْهٍم َوالَ َعْهٍد َوالَ ُحُنوٍّ َوالَ رىًِض  ِعنَي ُمْبَتِدِعنَي رُشُ ثَالِِبنَي ُمَتَعظِِّمنَي ُمدَّ

َوالَ َرْحَمٍة. الَِّذيَن إِْذ َعرَُفوا ُحكَْم اللِه أَنَّ الَِّذيَن يَْعَملُوَن ِمْثَل َهِذِه يَْسَتْوِجُبوَن الَْمْوَت الَ يَْفَعلُونََها 

وَن ِبالَِّذيَن يَْعَملُوَن!﴾ رو 32-24:1 َفَقْط بَْل أَيْضاً يُرَسُّ
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هنا نرى أن سبب اإلنحدار هو الخطيئة. أوالً عبادة املخلوق بدالً من الله الخالق، ثم الجنسيَّة 

املثليَّة، من يقرتفون الجنس نساء مع نساء ورجال مع رجال، وكذا الفجور الجنيس، الشهوة، 

وقامئة الرش كبرية للخطايا املذكورة أعاله.

اليشء املحزن هو أن أولئك الذين ميارسون مثل هذه األمور ال ميارسونها فقط  بل يوافقون 

الذين ميارسونها.

إنها لحظة رهيبة عندما يسلِّم الله الناس لشهواتهم الدنيئة.

الكتاب املقدس واضح جداً أننا ميكن أن نفقد مرياثنا من خالل مامرسة بعض الخطايا:

﴿أَْم لَْسُتْم تَْعلَُموَن أَنَّ الظَّالِِمنَي الَ يَرِثُوَن َملَكُوَت اللِه؟ الَ تَِضلُّوا: الَ زُنَاٌة َوالَ َعَبَدُة أَْوثَاٍن َوالَ 

ُعوَن َوالَ ِسكِّريُوَن َوالَ َشتَّاُموَن َوالَ  َفاِسُقوَن َوالَ َمأْبُونُوَن َوالَ ُمَضاِجُعو ُذكُوٍر، َوالَ َسارُِقوَن َوالَ طَامَّ

َخاِطُفوَن يَرِثُوَن َملَكُوَت اللِه.﴾ 1كو 6: 10-9 

يِسنَي، َوالَ الَْقَباَحُة، َوالَ كَالَُم  ا الزِّنَا َوكُلُّ نََجاَسٍة أَْو طََمعٍ َفالَ يَُسمَّ بَْيَنكُْم كَاَم يَلِيُق ِبِقدِّ ﴿َوأَمَّ

كُْر. َفإِنَّكُْم تَْعلَُموَن َهَذا أَنَّ كُلَّ َزاٍن أَْو نَِجٍس أَْو  َفاَهِة َوالَْهْزُل الَِّتي الَ تَلِيُق، بَْل ِبالَْحِريِّ الشُّ السَّ

عٍ، الَِّذي ُهَو َعاِبٌد لِألَْوثَاِن لَْيَس لَُه ِمريَاٌث يِف َملَكُوِت الَْمِسيحِ َواللِه.﴾ أف 5: 5-3 طَامَّ

﴿َوأَْعاَمُل الَْجَسِد ظَاِهرٌَة: الَِّتي ِهَي ِزىًن َعَهاَرٌة نََجاَسٌة َدَعاَرٌة  ِعَباَدُة األَْوثَاِن ِسْحٌر َعَداَوٌة ِخَصاٌم 

َغرْيٌَة َسَخٌط تََحزٌُّب ِشَقاٌق ِبْدَعٌة  َحَسٌد َقْتٌل ُسكٌْر بَطٌَر، َوأَْمَثاُل َهِذِه الَِّتي أَْسِبُق َفأَُقوُل لَكُْم َعْنَها 

وحِ َفُهَو:  ا مَثَُر الرُّ كَاَم َسَبْقُت َفُقلُْت أَيْضاً: إِنَّ الَِّذيَن يَْفَعلُوَن ِمْثَل َهِذِه الَ يَرِثُوَن َملَكُوَت اللِه.  َوأَمَّ

ٌف. ِضدَّ أَْمَثاِل َهِذِه لَْيَس نَاُموٌس.   َمَحبٌَّة َفَرٌح َسالٌَم، طُوُل أَنَاٍة لُطٌْف َصالٌَح، إِميَاٌن  َوَداَعٌة تََعفُّ

َهَواِت.﴾ غل 5: 24-19 َولَِكنَّ الَِّذيَن ُهْم لِلَْمِسيحِ َقْد َصلَُبوا الَْجَسَد َمَع األَْهَواِء َوالشَّ

واألخبار السارة، هي أن الله محبة. وأظهر محبته لنا ونحن بعد خطاة مات املسيح ألجلنا.

وُح نَْفُسُه أَيْضاً يَْشَهُد ألَْرَواِحَنا أَنََّنا أَْوالَُد اللِه.﴾ رو 8:5 ﴿اَلرُّ
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علينا أن نتذكَّر املثال السابق عن املجرمنْي اللذين تم صلبهام عىل جانبي يسوع املسيح. أحدهم 

ف أما اآلخر فوبَّخه قائالً: جدَّ

ا َهَذا َفلَْم يَْفَعْل َشْيئاً لَْيَس يِف َمَحلِِّه«. ثُمَّ َقاَل  ا نَْحُن َفِبَعْدٍل ألَنََّنا نََناُل اْسِتْحَقاَق َما َفَعلَْنا َوأَمَّ ﴿أَمَّ

لَِيُسوَع: »اْذكُْريِن يَا َربُّ َمَتى ِجْئَت يِف َملَكُوتَِك«﴾. لو 23: 42-41

لقد كان ذلك اللص يف أقىص عذاب وعىل وشك املوت ولكنه قد تحول إل الله من خالل يسوع 

املسيح. فاإلجابة التي أعطاها له يسوع هي حق لنا نحن أيضاً. ﴿»الَْحقَّ أَُقوُل لََك: إِنََّك الَْيْوَم 

تَكُوُن َمِعي يِف الِْفرَْدْوِس«.﴾ لو 43:23

هذه هي نعمة ورحمة الله. فحتى إن كنت خاطىء كبري ومهام كان الوقت متأخراً من الليل، 

فإن الوقت مل يفت بعد لتكون مولود من جديد.

اِت َوالَ أُُموَر َحارِضًَة َوالَ  ٌن أَنَُّه الَ َمْوَت َوالَ َحَياَة َوالَ َمالَئِكََة َوالَ ُرَؤَساَء َوالَ ُقوَّ ﴿أَفإِينِّ ُمَتَيقِّ

ُمْسَتْقَبلًَة َوالَ ُعلَْو َوالَ ُعْمَق َوالَ َخلِيَقَة أُْخَرى تَْقِدُر أَْن تَْفِصلََنا َعْن َمَحبَِّة اللِه الَِّتي يِف الَْمِسيحِ 

يَُسوَع َربَِّنا.﴾. رو 8: 39-38

2. الالمباالة

أحد أكرب العوائق التي تقف يف طريق والدتك الجديدة هي مجرد الالمباالة. نعيش يف هذه 

الحياة دون التفكري يف ما سيحدث يف نهايتها. فنحن ال نبايل باملوت حتى أن يأت ذلك الوقت! 

فنحن نضعه خارج أذهاننا، وال نريد أن نسمع عنه. يف أيامنا هذه تُجرى جنازات يف العامل 

ومعظمها عند محرقة، ويف كثري من األحيان تقال مجرد قصيدة دون أي محتوى روحي. يريد 

اإلنسان أن يتجنب املوت، وليس أن يسمع عنه. انه يريد أن يعقمه، ووضعه إل جانب آخر.

مرات عديدة قد طُلب مني زيارة أولئك الذين لديهم مرض الرسطان الخبيث. ويف كثري من 
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األحيان أجد الغضب الشديد عىل وجوهم. 

»ملاذا يحدث يل هذا؟ فأنا ما زلت  صغرياً من أن أموت. اعتقدت أن لديَّ سنوات عديدة 

للعيش.« عىل األقل إن لهؤالء الفرصة متاحة لسامع كلمة الله والتوبة والتحول إل يسوع 

املسيح، ولكن كثريين مل تسنح لهم هذه الفرصة. أعطى يسوع مثاالً عن سيَّد البيت الذي ال 

يدري متى يأت السارق فقال:

يَن ألَنَُّه يِف َساَعٍة الَ تَظُنُّوَن يَأِْت ابُْن اإلِنَْساِن.﴾ مت 44:24 ﴿لَِذلَِك كُونُوا أَنُْتْم أَيْضاً ُمْسَتِعدِّ

ال أحد منا ميلك إيجاراً عىل الحياة. كل نََفٍس لنا هي عطية من الله، ونحن ال نعلم متى سيكون 

النفس األخري.

مع بداية التلفزيون، هناك الكثري من الناس من يراقبون »مربع الحمقى« لساعات طويلة كل 

يوم. أذهانهم بعيدة كل البعد سارحة يف عامل الخيال غري معطية أي اعتبار للحياة يف املستقبل. 

أنهم ينكرون قرعات الروح القدس عىل قلوبهم وعندما يتوىف أحد األقارب أو شخص عزيز 

عليهم، أو تتفتك عالقتهم الزوجية، أو يُصعقون بأزمة مالية يف ذلك الحني يشعرون بالصدمة 

مؤقتاً التي تنزلهم إل أرض الواقع. وغالباً حتى البحث عن الحقيقة يصبح صعباً وممالً لهم 

فيستسلمون رسيعاً، والعقل ميتىلء مبسائل أخرى، تنعهم من التفكري يف حتمية املوت الجسدي 

الذي يجب أن يأت لنا آجالً أم عاجالً. 

3. الغيبيات

وكان انفجار الغيبيات خالل العقد املايض أو نحو ذلك واحداً من مالمح الحضارة الحديثة. 

وعىل جميع الجهات يتوجه الناس إل الغيب للحصول عىل إجابات.
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من لوحات األوجا إل املالجيء والتنانني، واألرواحية، األبراج، جلسات تحضري األرواح، موسيقى 

الروك واملخدرات وجميع أنواع كتب السحر والتنجيم، وجاري تحصني الناس ضد إنجيل يسوع 

املسيح. حتى يف مشاركة النزل مثل لودج درويدس، واملاسونيني واألنشطة املامثلة. والناس 

يبحثون دامئاً عن أجوبة أخرى غري كلمة الله.

اليشء املخيف هو أن املشاركة يف أنشطة الغيب ممكن أن تُعني بأننا محاطون بالقوى الغامضة 

ونحن ال ندرك. فتلك القوى الروحية تعمينا عن كلمة الله الحق. هذا هو السبب الواضح ملنع 

الله إلشرتاك شعبه يف هذه األمور.

﴿ال يُوَجْد ِفيَك َمْن يُِجيُز ابَْنُه أَِو ابَْنَتُه يِف النَّاِر َوال َمْن يَْعرُُف ِعَراَفًة َوال َعائٌِف َوال ُمَتَفائٌِل َوال 

َساِحٌر َوال َمْن يَرِْقي ُرْقَيًة َوال َمْن يَْسأَُل َجانّاً أَْو تَاِبَعًة َوال َمْن يَْسَتِشريُ املَْوَت. ألَنَّ كُل َمْن يَْفَعُل 

. َوِبَسَبِب َهِذِه األَْرَجاِس الرَّبُّ إِلُهَك طَارُِدُهْم ِمْن أََماِمَك.﴾. تث  18:  َذلَِك َمكُْروٌه ِعْنَد الرَّبِّ

 12-10

يف ملحق هذا الكتاب سوف تجد قامئة مرجعية للغيبيات وإذا كنت قد شاركت يف أي من 

املسائل املدرجة تحت تلك القامئة، يجب عليك التخيل عنها.

4. الشك والخوف

روح الشك هي روح قوية يف حضارتنا اليوم. وسائل اإلعالم تحتوي عىل الكثري من التشوهات 

لحقيقة أن الناس يشكون حتى يف تلك األشياء التي هي حقيقية. وباملِثل يجد الخوف مكانه يف 

كثري منا، وأحياناً نتيجة لتفكك الزواج، وسوء الحياة املنزلية، أو تجارب أخرى كثرية مثل صدمة 

معينة. ومع ذلك، فالله عنده الجواب، وإذا توجهنا إليه نجد أن:

ِة َوالَْمَحبَِّة َوالنُّْصحِ.﴾ 2ت 7:1 ﴿ألَنَّ اللَه لَْم يُْعِطَنا ُروَح الَْفَشِل، بَْل ُروَح الُْقوَّ
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5. إنسداد العقل والنزعة اإلنسانية العلامنية

قد علَّمنا نظامنا التعليمي أن علينا أن نكون مستقلني عن الله وأن ننكر وجوده. وقد إشرتطت 

أذهان الكثريين منا أن ال نؤمن بالله.

لقد وجدت يف مناسبات عديدة أنني أريد أن أصيل من أجل الناس الذين بحاجة ألن ينجوا من 

روح اإلنسداد أو من النزعة اإلنسانية العلامنية أو كليهام. فالعلامنية اإلنسانية تعلِّمنا أن علينا 

اإلعتامد عىل أنفسنا وليس عىل الله وهذا يجعلنا أنانيني.

ففي حني أن للتعليم مزاياه، فإنه بالتأكيد ليس يف حد ذاته ما يأت بنا إل الله. يف الواقع الكثري 

من التعليم هو مضاد لله. فال تستغرب حني تجد هذه الكلامت يف الكتاب املقدس: 

﴿َفانْظُُروا َدْعَوتَكُْم أَيَُّها اإلِْخَوُة أَْن لَْيَس كَِثريُوَن ُحكَاَمُء َحَسَب الَْجَسِد. لَْيَس كَِثريُوَن أَْقِويَاُء. لَْيَس 

اَل الَْعالَِم لُِيْخِزَي الُْحكَاَمَء َواْخَتاَر اللُه ُضَعَفاَء الَْعالَِم لُِيْخِزَي  كَِثريُوَن رُشََفاُء. بَِل اْخَتاَر اللُه ُجهَّ

األَْقِويَاَء َواْخَتاَر اللُه أَْدنَِياَء الَْعالَِم َوالُْمزَْدَرى َوَغرْيَ الَْمْوُجوِد لُِيْبِطَل الَْمْوُجوَد لِيَكْ الَ يَْفَتِخَر كُلُّ 

ِذي َجَسٍد أََماَمُه.﴾. 1كو  1: 29-26
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خامسًا

 كيف أعرف إنني يف إحتياج 
كي أولد من جديد؟

يف هذا الفصل سوف أسلِّط الضوء عىل بعض من األعراض التي ترينا بأننا بحاجة للوالدة من 

جديد. ومع ذلك، أود أن أشري إل أنه يف بعض الحاالت هناك من املسيحيني املولودين من 

جديد من فقدوا حامسهم للرب وتحولوا بعيداً عن الله. ويف هذه الحالة، فإنهم بإحتياج ألن 

دوا عهدهم ليسوع املسيح. يجدِّ

1. الحث من قبل الله

يجب أن نشعر بالحاجة أو الرغبة يف التجاوب مع الله. حتى وأنت تقرأ هذا الكتاب، قد تأت 

تلك الرغبة إليك. فالكتاب املقدس يقول واضحاً:

 ﴿»لَِهَذا ُقلُْت لَكُْم إِنَُّه الَ يَْقِدُر أََحٌد أَْن يَأِْتَ إِيَلَّ إِْن لَْم يُْعَط ِمْن أَِب«.﴾ 

يو 65:6

 لسنا نحن من نختار أن نذهب إل الله، إن الله هو الذي يدعونا يف نعمته ورحمته. كثريون 

مدعوون ولكن قليلون مختارون. نعم القلة من تختار أن تحمل صليب املسيح وتتبعه. هذه 

هي الحقيقة التي يجب اإلعرتاف بها بشكل واضح. 

لُوَن آِخِريَن ألَنَّ كَِثريِيَن يُْدَعْوَن َوَقلِيلِنَي يُْنَتَخُبوَن.﴾  لِنَي َواألَوَّ  ﴿َهكََذا يَكُوُن اآلِخُروَن أَوَّ

مت 16:20
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ميكننا أن نكون مدعووين من الله إلتخاذ قرار إتباع يسوع املسيح، ولكن قد ال نزال بعيدين 

وتفوتنا فرصة إختيار الله لنا.

2. أننا نفتقر إل معرفة شخصية بيسوع املسيح

إن املسيحية ليست تجربة فكرية، بل هي وجود معرفة شخصية بيسوع املسيح. أتذكر جيداً 

ليلة والدت الجديدة. ففي صباح اليوم التايل وجدت أنني أستطيع أن أصيل للرب يسوع 

والتحدث معه كصديق. كانت حقيقته واقعية ال شك فيها. إذا كنت تفتقر إل هذه الحقيقة يف 

حياتك الشخصية ومعرفته بهذه الطريقة فأنت بال شك تحتاج أن تولد من جديد. قال يسوع: 

﴿ِخَرايِف تَْسَمُع َصْوِت َوأَنَا أَْعرُِفَها َفَتْتَبُعِني. َوأَنَا أُْعِطيَها َحَياًة أَبَِديًَّة َولَْن تَْهلَِك إَِل األَبَِد َوالَ 

يَْخطَُفَها أََحٌد ِمْن يَِدي.﴾. يو 10: 28-27

عندما نأت إل معرفة شخصية باملسيح، سنبدأ يف سامع صوته من الروح القدس. قال يسوع أننا 

سنسمع صوت الروح القدس.

ا َمَتى َجاَء َذاَك ُروُح الَْحقِّ َفُهَو يُرِْشُدكُْم إَِل َجِميعِ الَْحقِّ ألَنَُّه الَ يََتكَلَُّم ِمْن نَْفِسِه بَْل كُلُّ َما  ﴿َوأَمَّ

يَْسَمُع يََتكَلَُّم ِبِه َويُْخرِبُكُْم ِبأُُموٍر آتَِيٍة.﴾ يو 13:16

عندما نقرتب ال الله فهو سيقرتب إلينا ايضاً. وقال انه سيبدأ يف الكالم معنا والتحدث إلينا عن 

طريق صوت الروح القدس. 

وأيضاً من الواضح أننا بحاجة إل اإلنتامء إل الكنيسة التي تسلك يف طريق املسيح حتى نتمكَّن 

من التمييز بني ما نعتقد أنه من عند الله أم هو يف واقع األمر من العدو.



30

بيل سابريتسيك   كيف أعرف إنني يف إحتياج يك أولد من جديد؟

3. نشعر باإلنفصال عن الله

ليس الله هو الذي يرتكنا، بل نحن الشعب الذي يرتك. وخطايانا هي التي تفصلنا عنه وحتى 

نرتك تلك الخطايا فالله سيبقى بعيد املنال.

﴿َها إِنَّ يََد الرَّبِّ لَْم تَْقرُصْ َعْن أَْن تَُخلَِّص َولَْم تَْثَقْل أُُذنُُه َعْن أَْن تَْسَمَع. بَْل آثَاُمكُْم َصاَرْت 

َفاِصلًَة بَْيَنكُْم َوبَنْيَ إِلَِهكُْم َوَخطَايَاكُْم َسرَتَْت َوْجَهُه َعْنكُْم َحتَّى الَ يَْسَمَع.﴾. أش 59: 2-1

إذا كنا نرى أن املسيحية مملة أو أننا ال نحصل عىل يشء من ذهابنا إل الكنيسة، أو الكتاب 

املقدس ال معنى له بالنسبة لنا، فإنه يعني أيضا أننا مل نولد من جديد  من روح الله. قد يكون 

لنا تجربة فكرية ولكنها ليست تجربة قلبية مع الله. يقول الكتاب املقدس أن: ﴿َفإِنَُّه ِمْن َفْضلَِة 

الَْقلِْب يََتكَلَُّم الَْفُم.﴾ مت 34:12

يُر ِمَن الْكَْنِز  ِّ الَِحاِت َواإلِنَْساُن الرشِّ الِحِ يِف الَْقلِْب يُْخِرُج الصَّ الُِح ِمَن الْكَْنِز الصَّ ﴿إلِنَْساُن الصَّ

وَر.﴾ مت 35:12 ُ يِر يُْخِرُج الرشُّ ِّ الرشِّ

إن كان قلبك ميلء مبحبة الله ومعرفة وجوده فهذا ما ينبغي أن يكون الحال عليه عندما نولد 

من جديد، فاننا سنكون أشخاص متغيريين وتصبح كلمة الله حيَّة بالنسبة لنا. ستصبح الرشكة 

مع املسيحيني فرح ومتعة، ولن نتوقف أبداً عن الشهادة عن املحبة والخري الذي من الله.

4. لو كانت تنقصنا معرفة الحياة األبدية

واحدة من النعم العظيمة عن كونك مسيحياً مُولوداً والدة ثانية، هو اليقني أنك ذاهب إل 

الحياة األبدية مع الله بعد املوت الجسدي. إذا كنا نفتقر إل تلك املعرفة وماذا سيحدث لنا 

بعد املوت، فلن تكن لنا حياة أبدية. قال يسوع:

﴿اَلَْحقَّ الَْحقَّ أَُقوُل لَكُْم: إِْن كَاَن أََحٌد يَْحَفُظ كالَِمي َفلَْن يََرى الَْمْوَت إَِل األَبَِد«.﴾ يو 51:8
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كان يسوع ال يتحدث عن املوت الجسدي ولكن املوت الروحي. الكتاب املقدس يتحدث عن 

املوت الثاين. أول حالة وفاة هي املوت الجسدي وهو عندما روحنا ترتك الجسد. املوت الثاين 

وهو ما سنعانيه )إذا كنا ال نتبع الله ولسنا يف مملكته( أي املوت الروحي. ويعني اإلنفصال عن 

الله.

هذا هو السبب يف أن يسوع قال إنه هو من يعطي خرافه حياة أبدية ولن تهلك ولن يخطفها 

أحد من يده. الوالدة من جديد تنحنا يقني الحياة األبدية مع الله.

5. اإلفتقار لقوة الشهادة

إذا مل يكن لدينا القوة لنشهد عن يسوع لآلخرين، فمن املمكن أننا مل نخترب الوالدة الجديدة. 

ذهبت إل الكنيسة لسنوات عديدة ولكن مل ميكنني إخبار اآلخرين عنه بتاتاً. يف الواقع مل 

أجدف عليه ومل أستخدم إسمه قطعاً. مل يكن لدي أي عالقة شخصية معه. إل أن تحوَّل قلبي 

إليه منذ سنني عديدة. وبالتايل كنت أفتقر لقوة الشهادة عنه مع إين كنت أذهب إل الكنيسة. 

أما بعد ان ُولِدت من جديد أصبحت رغبتي الوحيدة هي إخبار اآلخرين عن يسوع املسيح. 

حتى ذلك الحني مل أكن قد سمحت للروح القدس بالدخول إل حيات.

6. عدم معرفة الروح القدس

عندما نولد من جديد نأت إل معرفة مبارشة ويقني عن الشخص الثالث الذي هو موجود عىل 

ى الروح القدس. الكتاب املقدس يدعوه املعزي، املساعد واملعلم. قال  هذه األرض والذي يسمَّ

يسوع أنه من الرضوري أن أذهب حتى يتمكن املساعد من املجيء.

﴿لَِكنِّي أَُقوُل لَكُُم الَْحقَّ إِنَُّه َخرْيٌ لَكُْم أَْن أَنْطَلَِق ألَنَُّه إِْن لَْم أَنْطَلِْق الَ يَأْتِيكُُم الُْمَعزِّي َولَِكْن إِْن 

َذَهْبُت أُْرِسلُُه إِلَْيكُْم.﴾ يو 7:16
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ا َعىَل َخِطيٍَّة َفألَنَُّهْم الَ  ﴿َوَمَتى َجاَء َذاَك يَُبكُِّت الَْعالََم َعىَل َخِطيٍَّة َوَعىَل ِبرٍّ َوَعىَل َديُْنونٍَة. أَمَّ

ا َعىَل َديُْنونٍَة َفألَنَّ َرئِيَس َهَذا  ا َعىَل ِبرٍّ َفأليَنِّ َذاِهٌب إَِل أَِب َوالَ تََرْونَِني أَيْضاً. َوأَمَّ يُْؤِمُنوَن ِب. َوأَمَّ

الَْعالَِم َقْد ِديَن.﴾. يو 16: 11-8

كام نرى يف اآليات السابقة، إن وظيفة الروح القدس هي إلدانة العامل عىل خطية، وحتمية 

وقوفه مع الله ألن يف الحقيقة يوجد يوم إسمه »يوم الدينونة«. فالروح القدس هو الذي 

يجذبك للمسيح، الذي يقاطر سالسل قلبك ويدعوك للرد عىل دعوة الله لك. انه هو الذي يبني 

لنا الخطيئة يف حياتنا ويبكِّتنا عليها. 

عندما نقرر اتباع الرب يسوع املسيح له املجد كرٍب ومخلص لحياتنا، فنحن ندعو الروح القدس 

يف قلوبنا ويصبح الشخص الحقيقي الذي يريحنا ويعلمنا كيف نقرأ كلمة الله. ونحن ننمو يف 

املسيح يسوع نصبح أكرث وعياً لحضوره يف حياتنا. وبالتايل نبدأ يف معرفة مسحة الله لنا. )انظر 

كتاب »رس املسحة اإللهية«(.



33

بيل سابريتسيك     كيف أولد من جديد؟

سادسًا

كيف أولد من جديد؟

1. يجب علينا أن نحيص الكلفة

هناك تكلفة للذي يولد من جديد. الكتاب املقدس يقول لنا أن نحسب هذه التكلفة قبل أن 

نقرر إتباع يسوع. 

﴿َوَمْن الَ يَْحِمُل َصلِيَبُه َويَأِْت َوَراِئ َفالَ يَْقِدُر أَْن يَكُوَن يِل تِلِْميذاً. َوَمْن ِمْنكُْم َوُهَو يُِريُد أَْن يَْبِنَي 

الً َويَْحِسُب النََّفَقَة َهْل ِعْنَدُه َما يَلْزَُم لِكَاَملِِه؟ لَِئالَّ يََضَع األََساَس َوالَ يَْقِدَر أَْن  بُرْجاً الَ يَْجلُِس أَوَّ

َل.  َل َفَيْبَتِدَئ َجِميُع النَّاِظِريَن يَْهَزأُوَن ِبِه َقائِلِنَي: َهَذا اإلِنَْساُن ابَْتَدأَ يَْبِني َولَْم يَْقِدْر أَْن يُكَمِّ يُكَمِّ

الً َويََتَشاَوُر: َهْل يَْسَتِطيُع أَْن ياُلَِقَي  َوأَيُّ َملٍِك إِْن َذَهَب لُِمَقاتَلَِة َملٍِك آَخَر يِف َحرٍْب الَ يَْجلُِس أَوَّ

يَن أَلْفاً؟ َوإِالَّ َفاَم َداَم َذلَِك بَِعيداً يُرِْسُل َسَفاَرًة َويَْسأَُل َما ُهَو  ِبَعرَشَِة آالٍَف الَِّذي يَأِْت َعلَْيِه ِبِعرْشِ

لْحِ. َفكََذلَِك كُلُّ َواِحٍد ِمْنكُْم الَ يَرْتُُك َجِميَع أَْمَوالِِه الَ يَْقِدُر أَْن يَكُوَن يِل تِلِْميذاً.﴾. لو 14:  لِلصُّ

33-27

إن املسيحية ليست إنضامماً لنادي، بل هو قرار لتويل طريقة جديدة للحياة لنصبح مثل الرب 

ر  يسوع نفسه من كان ثورياً. هذا ال يعني أن نرشع يف هدم الحكومات األرضية ولكن أن نقرِّ

ت جذرياً بوجود املسيح السيِّد والرَّب الوحيد فيها وأن ميتلك كل جزء  يف أن نَقود حياة قد تغريَّ

من حياتنا. وبالتايل نحن بحاجة للنظر إل التكلفة القامئة وبدون شك أن نكون مستعدين لدفع 
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الثمن. بعد أن نكون قد إتخذنا قرار عدم العودة ال الوراء، فإننا سوف نبدأ يف فهم وظيفتنا 

كوننا مسيحيني.

ليس هناك نعمة »رخيصة« أو »سهلة«. مبعنى ال ميكننا أن نتوقع صالح الله معنا إذا كنا ال 

نتحوَّل بإجتهاد عن الخطيئة وإطاعة وصايا ربنا يسوع املسيح.

2. أن تصبح مثل طفل صغري

بعد النظر يف التكلفة نحتاج أن نصبح وكأننا أطفال صغار يف نهجنا إل الله. نحن بحاجة لوضع 

جانباً كل األحكام املسبقة والغطرسة والكربياء وأن تتواضع أنفسنا أمام الله.

﴿َفَدَعا يَُسوُع إِلَْيِه َولَداً َوأََقاَمُه يِف َوَسِطِهْم َوَقاَل: »اَلَْحقَّ أَُقوُل لَكُْم: إِْن لَْم تَرِْجُعوا َوتَِصريُوا ِمْثَل 

اَمَواِت. َفَمْن َوَضَع نَْفَسُه ِمْثَل َهَذا الَْولَِد َفُهَو األَْعظَُم يِف َملَكُوِت  األَْوالَِد َفلَْن تَْدُخلُوا َملَكُوَت السَّ

اَمَواِت. َوَمْن َقِبَل َولَداً َواِحداً ِمْثَل َهَذا ِباْسِمي َفَقْد َقِبلَِني.﴾ مت  18: 5-2 السَّ

فتعليمنا لن يوصلنا ال السامء، وال أعاملنا حتى. وقد أشار يسوع إل أننا بحاجة إل أن نتواضع 

مثل األطفال إذا أردنا أن ندخل ملكوت السموات. 

صدم الرب يسوع املسيح تالميذه عندما قام بغسل أرجلهم قبل ان يذهب إل الصلب. وقد 

إعرتض بطرس ولكن يسوع قال له أنه إذا مل يسمح له أن يغسل أقدامه فلن يكون له أي 

نصيب معه. فوافق بطرس يف الحال للغسل، وليس فقط قدميه ولكن أيضا يديه ورأسه. قال 

املسيح:

يُِّد َوالُْمَعلُِّم َقْد  ﴿أَنُْتْم تَْدُعونَِني ُمَعلِّامً َوَسيِّداً َوَحَسناً تَُقولُوَن أليَنِّ أَنَا كََذلَِك. َفإِْن كُْنُت َوأَنَا السَّ

َغَسلُْت أَْرُجلَكُْم َفأَنُْتْم يَِجُب َعلَْيكُْم أَْن يَْغِسَل بَْعُضكُْم أَْرُجَل بَْعٍض أليَنِّ أَْعطَْيُتكُْم ِمَثاالً َحتَّى كَاَم 

َصَنْعُت أَنَا ِبكُْم تَْصَنُعوَن أَنُْتْم أَيْضاً.﴾ يو 13: 15-13
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قد سقط الشيطان بسبب الكربياء. فالكربياء هو أكرب عدو يقف يف طريقنا للقدوم  للرب 

يسوع املسيح والثقة به كربنا ومخلصنا. وقد أعطى يسوع لنا مثال التواضع يف ذلك.

3. التوبة

التوبة ال تعني أن نشعر باألىس تجاه خطايانا، ولكن التحول عنها تاماً. يعني التحوُّل بزاوية 

180 درجة. وهو ليس شعوراً. فعندما إلتقى السيد املسيح ببولس عىل طريق دمشق انه وصف 

بكل وضوحٍ معنى التوبة:

ْيطَاِن إَِل اللِه َحتَّى يََنالُوا  ﴿لَِتْفَتَح ُعُيونَُهْم يَكْ يَرِْجُعوا ِمْن ظُلُاَمٍت إَِل نُوٍر َوِمْن ُسلْطَاِن الشَّ

ِسنَي.﴾ أع 18:26 ِباإِلميَاِن ِب ُغْفَراَن الَْخطَايَا َونَِصيباً َمَع الُْمَقدَّ

وبالتايل فالتوبة هي التحوُّل من الظلمة إل النور ومن سلطان إبليس إل سلطان الله. عندما 

ننتقل من الظالم إل النور فهذا يعني أننا نسمح لنور الله أن يخرتق حياتنا بشكل كامل ونحن 

نبتعد عن ظالم كل خطيئة.

يوحنا املعمدان، وهو من كان أكرب سناً من املسيح يف الجسد بستة أشهر، جاء ليعلن ويعد 

طريق الرب، وقد برشَّ برسالة التوبة. وبني أول الرسائل التي برشَّ بها املسيح يف خدمته عىل 

اَمَواِت«.﴾ مت 17:4 األرض كانت: ﴿»تُوبُوا ألَنَُّه َقِد اْقرَتََب َملَكُوُت السَّ

إن التوبة هي تغيري مسار وقلب وليست حالة شعورية.

ده بعيش مرسف.  ويف قصة االبن الضال، غادر الشاب منزل والده بعد تلقي مرياثه. وذهب وبدَّ

وقال انه عندما رجع لنفسه وهو يرقد بني الخنازير قد تنى أن يأكل طعامهم:

اَمَك َولَْسُت ُمْسَتِحّقاً بَْعُد أَْن  اَمِء َوُقدَّ ﴿أَُقوُم َوأَْذَهُب إَِل أَِب َوأَُقوُل لَُه: يَا أَِب أَْخطَأُْت إَِل السَّ

أُْدَعى لََك ابْناً. اِْجَعلِْني كَأََحِد أَْجَراَك.﴾ لو 15: 19-18
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ويف الكلامت التالية نقرأ ما ييل:

﴿َفَقاَم َوَجاَء إَِل أَِبيِه.﴾ لو 20:15

لقد قرر التوبة والعودة ال والده. انه يف الواقع فعل شيئاً، وهو إنه قام وذهب إل والده. هذا 

يدل عىل قرار واضح للتوبة.

من ناحية أخرى يقال لنا أن يهوذا االسخريوطي الذي خان يسوع املسيح، قد ندم بعد أن رأى 

بأنه قد ُحِكم عىل يسوع املسيح. وأرجع الثالثني قطعة من الفضة إل رؤساء الكهنة والشيوخ. 

ومع ذلك، مل يكن تائباً، وبالتايل مل يعرف مغفرة الله. ويف ندمه ذهب وشنق نفسه.

الندم هو شعور، أما التوبة فقرار. التوبة تجمع بني إرادتنا وإرادة الله عىل صليب املسيح 

يسوع. فنحن نضع إرادتنا يف ظل إرادة الله عندما نقرر اتباع يسوع، وهذه هي التوبة 

الحقيقية. بغض النظر عن كيف نشعر علينا اتخاذ القرار وتبعيته.

نحن بحاجة لإلنحناء عىل ركبنا، أتيني بخطايانا لله. انه ألمر جيد للقيام بذلك بصوت عاٍل 

والشيطان سيقوم بالفرار من حياتنا. ينبغي لنا أن نفعل هذا من قلوبنا. قد تتدفَّق دموع 

التبكيت أيضا. كذلك نحن بحاجة ملسامحة اآلخرين، وخاصة والدينا وأولئك املقربني لنا. عدم 

املسامحة هو أعظم حاجز مسافة حقيقية مع الله. وقد غفر لنا خطايانا جميعها وبالتايل 

فإننا يجب أن نغفر لآلخرين. يجب علينا التخيل عن كل مشاركة يف الغوامض، وجميع أشكال 

النشاط الجنيس الخاطئ، كل الكذب والغش والفجور من جميع األوصاف. عندما نكون تائبني 

فسننفتح للروح أكرث يف حياتنا.

ميكننا اإلعرتاف بخطايانا مبارشة إل الله من املسيح له املجد ألن هناك وسيط واحد بني الله 

والناس، اإلنسان يسوع املسيح. يف مناسبات أخرى من الجيد أن نعرتف بخطايانا لشخص آخر.
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﴿اِْعرَتُِفوا بَْعُضكُْم لَِبْعٍض ِبالّزاَلَِّت، َوَصلُّوا بَْعُضكُْم ألَْجِل بَْعٍض لِيَكْ تُْشَفْوا. ِطلَْبُة الَْبارِّ تَْقَتِدُر كَِثرياً 

يِف ِفْعلَِها.﴾ يع 16:5

أياً تكون الطريقة التي نأت بها ال الله، يجب أن يكون هناك قرار قلبي للتحوُّل عن الخطيئة، 

أي من الظالم إل النور، وإن فعلنا ذلك سوف نبدأ يف معرفة حقيقية للخالص من قوة الخطيئة.

4. التخيل

بعد أن نعرتف بتلك الخطايا، نحتاج إل التخيل والتحوُّل عنها وأن نقّر بإننا ال نريدها يف حياتنا 

ونبذها يف اسم يسوع املسيح.

5. نعمة الله

يف كل هذا علينا أن نتذكر نعمة الله الغنية. إذ من خالل نعمته قد خلَّصنا، باالميان الذي وهبنا 

الله إياه. فعندما نتوب ونبتعد عن الخطيئة ونلتجئ إل الله، نجد أن هبة اإلميان بالله ونعمته 

تبدأ بالعمل يف حياتنا.

إذا كنت قد اتبعت الخطوات املذكورة أعاله، فأنت اآلن عىل استعداد لتكون مولوداً من جديد. 

وستخترب فعالً حضور الله يف حياتك.

ولكن يف كل األحوال علينا أن نتذكر الرشوط املتطلبة يف رومية 10-10:8

﴿لَِكْن َماَذا يَُقوُل؟ »اَلْكَلَِمُة َقِريَبٌة ِمْنَك يِف َفِمَك َويِف َقلِْبَك« )أَْي كَلَِمُة اإِلميَاِن الَِّتي نَكِْرُز ِبَها( 

ألَنََّك إِِن اْعرَتَْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ يَُسوَع َوآَمْنَت ِبَقلِْبَك أَنَّ اللَه أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت َخلَْصَت. ألَنَّ 

الَْقلَْب يُْؤَمُن ِبِه لِلْرِبِّ َوالَْفَم يُْعرَتَُف ِبِه لِلَْخالَِص.﴾
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6. هل أنت جاهز

إذا كان األمر كذلك، هل تسمح يل برشف إداللك علىصالة بسيطة وأنت منحني عىل ركبتيك؟

أيها األب الساموي، أنا آت إليك باسم إبنك يسوع املسيح. لقد جئت وأنا آثم وتارك اآلن لكل 

خطاياي. أعرتف )إذكر تلك الخطايا( وأنا أنبذها تاماً باسم يسوع املسيح، وأنتقل بعيداً عنها 

عىل االطالق. أنبذ أي تورط خاص بالغوامض )إذا كنت أنت أو والديك أو أجدادك قد كانت 

لديهم عالقة باملاسونية أو لودج درويدس يجب نبذ أي مشاركة(. 

أنبذ كل أعامل الشيطان.

أومن بالرب يسوع املسيح له املجد الذي جاء إل هذا العامل، الذي ولد من العذراء، ومىش 

عىل هذه األرض، الذي ُصلب عىل الصليب، ومات من أجل تطهريي من كل خطية، ليصالحني 

باآلب الساموي، و أنه من خالل دمه الثمني قد إشرتاين مرة أخرى من يد الشيطان. أومن بأنه 

دفع العقوبة اإلجاملية لجميع الخطايا التي إرتكبتها يف أي وقت مىض إذ إين من خالل دمه قد 

تطهَّرت وإفُتديت وتكرَّست، وأصبحت من عائلة الله، وأنا مربٌر تاماً كام لو كنت مل أخطأ أبداً. 

وأومن أن الرب يسوع املسيح قام من بني األموات يف اليوم الثالث ويجلس اآلن عن ميني الله. 

أت إليك، أيها الرب يسوع، وأنتقل بعيداً عن قوة الظالم لقوة النور، من قوة الشيطان لقوة 

الله وأنا أسألك أيها الرب يسوع، يك تلك عىل حيات من قبل روحك القدوس. وأنا خاضع عىل 

اإلطالق لك وأعرتف لك بأنك رب ومخليص.

حال إنتهاءك من هذه الصالة، قد تشعر أيضا بسالم الله عليك. إنه ألمر جيد أن تقف عىل 

قدميك وأن تبدأ يف شكر الله من أجل صالحه. 

سوف تشعر بيقني الخالص يف قلبك، وحقيقة أن الله قد غفر لك وصالحك مع نفسه بيسوع 

املسيح. وسوف يبدأ فرحه بإغراق قلبك. 
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7. ماذا يجب أن أفعل بعد ذلك؟

يف يوم الخمسني عندما كان بطرس يعظ اليهود، قد نخسوا يف قلوبهم من خطاياهم، وطلبوا من 

بطرس وباقي الرسل، ﴿»َماَذا نَْصَنُع أَيَُّها الرَِّجاُل اإلِْخَوُة؟«﴾ أع 37:2

كان رد بطرس: ﴿»تُوبُوا َولَْيْعَتِمْد كُلُّ َواِحٍد ِمْنكُْم َعىَل اْسِم يَُسوَع الَْمِسيحِ لُِغْفَراِن الَْخطَايَا 

َفَتْقَبلُوا َعِطيََّة الرُّوحِ الُْقُدِس.﴾ أع 38:2

د باملاء. فاآلن وأنت قد تُبَت، تحتاج إل أن تكون معمَّ

)أ( معمودية املاء

أعطى الرب يسوع املسيح لنا مثاالً عىل الحاجة إل معمودية املاء كام انه هو نفسه إعتمد. 

ده: ﴿َولَِكْن يُوَحنَّا  وعىل الرغم من إلحاح يوحنا املعمدان بأن يسوع هو الذي يجب أن يعمِّ

َمَنَعُه َقائاِلً: »أَنَا ُمْحَتاٌج أَْن أَْعَتِمَد ِمْنَك َوأَنَْت تَأِْت إِيَلَّ!«﴾ مت 14:3

كان جواب يسوع:

«.﴾ مت 15:3 َل كُلَّ ِبرٍّ ﴿»اْسَمحِ اآلَن ألَنَُّه َهكََذا يَلِيُق ِبَنا أَْن نُكَمِّ

أعطى الرب يسوع لنا مثاالً عىل الحاجة إل معمودية املاء. فمعمودية املاء هي مظهر من 

مظاهر التغيري الذي حدث يف قلوبنا ونحن نعطي حياتنا ليسوع املسيح. يف معمودية املاء نحن 

نُدفن مع املسيح يف موته ونقوم بقيامته. ونحن ندرك أن حياتنا القدمية قد إنتهت ونحن يف 

إرتفاع إل حياة جديدة يف املسيح يسوع، وأننا مل نعد عبيد للخطيئة.

﴿أَْم تَْجَهلُوَن أَنََّنا كُلَّ َمِن اْعَتَمَد لَِيُسوَع الَْمِسيحِ اْعَتَمْدنَا لَِمْوتِِه َفُدِفنَّا َمَعُه ِبالَْمْعُموِديَِّة لِلَْمْوِت 

ِة الَْحَياِة. ألَنَُّه إِْن  َحتَّى كَاَم أُِقيَم الَْمِسيُح ِمَن األَْمَواِت مِبَْجِد اآلِب َهكََذا نَْسلُُك نَْحُن أَيْضاً يِف ِجدَّ

كُنَّا َقْد ِصْنَا ُمتَِّحِديَن َمَعُه ِبِشْبِه َمْوتِِه نَِصريُ أَيْضاً ِبِقَياَمِتِه. َعالِِمنَي َهَذا: أَنَّ إِنَْسانََنا الَْعِتيَق َقْد 
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ُصلَِب َمَعُه لُِيْبطََل َجَسُد الَْخِطيَِّة يَكْ الَ نَُعوَد نُْسَتْعَبُد أَيْضاً لِلَْخِطيَِّة.﴾ رو 6: 6-3

معظم الثقافات تعرتف بقوة معمودية املاء بشكل أو بآخر. أنهم يعرفون أنها نقطة إنفصالهم 

عن الحياة القدمية. فعىل سبيل املثال، يف الهند حيث رأيت العديد ممن يتقدمون إلتخاذ 

قرار إتباع يسوع املسيح، يف كثري من األحيان ال يجدون صعوبة للعيش يف وطنهم إالّ عندما 

يتقدمون للمعمودية. وهنا تكمن نقطة اإلختالف بينهم و بني إخوتهم الهندوس ألنهم يعرفون 

بأن املعمودية تثِّل التغيري الحقيقي الذي حصل يف حياة إخوتهم. وملرات عديدة يتربأون من 

أقاربهم الذين خضعوا ملعمودية املاء، وقد يرمونهم خارج منازلهم. وبالتايل هناك مثن حقيقي 

ليدفعونه لكونهم مسيحيون عىل هذه األرض.

معمودية املاء هي فعل الطاعة نحو الله. انه ألمر جيد أن تتم علناً من قبل املؤمنني اآلخرين 

ة وسلطة الله يف حياة ذلك الشخص. شهادة عن الحياة املتغريِّ

)ب( معمودية الروح القدس

قال  الرب يسوع املسيح لتالميذه أن ينتظروا يف أورشليم حتى يحصلوا عىل الوعد من اآلب. 

وهو بالفعل نفخ فيهم يف ليلة األحد من قيامته وقد إستلموا الروح القدس منه. )يوحنا 

20:22( واآلن يخربهم بأن لينتظروا وعد اآلب حتى ميكن أن يوهبوا السلطان من األعايل. )لوقا 

24:49( ونحن نرى هذه األمور نفسها املنصوص عليها يف االصحاح 1 من أعامل الرسل، واآليات 

4 و 8 عندما وعد بأنهم سيحصلون عىل قوة متى حلَّ الروح القدس عليهم.

وُح الُْقُدُس َعلَْيكُْم َوتَكُونُوَن يِل ُشُهوداً يِف أُوُرَشلِيَم َويِف كُلِّ  ًة َمَتى َحلَّ الرُّ ﴿لَِكنَّكُْم َسَتَنالُوَن ُقوَّ

اِمرَِة َوإَِل أَْقىَص األَْرِض«.﴾ أع 8:1 الَْيُهوِديَِّة َوالسَّ

كانوا ينتظرون عىل بعد عرشة أيام منذ صعود يسوع ال السامء ثم يف يوم الخمسني حّل الروح 

القدس عليهم وتحدثوا بألسنة. وأوضح بطرس أن يسوع املسيح،
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ونَُه  وحِ الُْقُدِس ِمَن اآلِب َسكََب َهَذا الَِّذي أَنُْتُم اآلَن تُْبرِصُ ﴿َوإِِذ اْرتََفَع ِبَيِمنِي اللِه َوأََخَذ َمْوِعَد الرُّ

َوتَْسَمُعونَُه.﴾ أع 33:2

أنصح القراء لقراءة كتاب عن »كيفية الحصول عىل معمودية الروح القدس«، بحيث ميكنك أن 

تتقوى بالكامل من ما يقدمه الله لك.



42

بيل سابريتسيك      نتائج الوالدة من جديد

سابعًا

نتائج الوالدة من جديد 

ميكن أن يكون هناك العديد من النتائج وردود الفعل نتيجة لتجربة الوالدة من جديد. أود أن 

أقرتح البعض عىل النحو التايل:

1. حقيقة الرب يسوع املسيح والله نفسه

يجب أن نأت إل يقني فوري لحقيقة الله ويسوع املسيح. يجب أن يكون لدينا القدرة عىل 

الصالة إل الله من خالل املسيح ونعرف أنه يسمع صلواتنا.

يف اليوم الثاين إلعطاء حيات للمسيح،تطلَّعت حويل ووجدت أنه مل يسبق يل أن رأيت األشجار 

بتلك الخرضة، والعشب جميل جداً أو أين سمعت الطيور تغني بهذه الطريقة من قبل. أو أين 

رأيت السامء زرقاء لهذا الحد! وأدركت فجأة أين كنت أنظر لألرض بعيون جديدة. كانت تجربة 

حقيقة وواقعية بالنسبة يل.

قد ال يكون لكل واحد منا نفس التجربة فوراً ألن ردود أفعالنا ستكون بطرق مختلفة، ولكنني 

وجدت أنني أستطيع أن أصيل إل الله عىل الفور وأن الرب يسوع كان حقيقياً جداً. وأعتقد أن 

هذا ما يجب أن يكون يف الظاهر والفور ألي مؤمن.
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2. سنعرف سالم الله

من ضمن الكلامت األخرية التي تحدث بها املسيح لتالميذه قبل ان يُرفع عىل الصليب كانت:

﴿»سالَماً أَتْرُُك لَكُْم. سالَِمي أُْعِطيكُْم. لَْيَس كَاَم يُْعِطي الَْعالَُم أُْعِطيكُْم أَنَا. الَ تَْضطَرِْب ُقلُوبُكُْم 

َوالَ تَرَْهْب.﴾ يو 27:14

وما بني الكلامت األول التي قالها لهم بعد قيامته عندما إلتقى بهم يف ليلة األحد يف العلية 

املغلقة: ﴿َفَقاَل لَُهْم يَُسوُع أَيْضاً: »سالٌَم لَكُْم. كَاَم أَْرَسلَِني اآلُب أُْرِسلُكُْم أَنَا«.﴾ يو 21:20

عندما نولد حقاً من روح الله، فسالم الله يسكننا ونعلم أننا قد تصالحنا مع الله، وكل آثامنا قد 

ُغفرت، وسالم الله حارض فينا.

3. ونحن نعلم أننا خليقة جديدة

﴿إِذاً إِْن كَاَن أََحٌد يِف الَْمِسيحِ َفُهَو َخلِيَقٌة َجِديَدٌة. األَْشَياُء الَْعِتيَقُة َقْد َمَضْت. ُهَوَذا الْكُلُّ َقْد َصاَر 

َجِديداً.﴾ 2كو 17:5

سوف نشعر أننا خليقة جديدة يف املسيح يسوع. وكل يشء، يف الواقع، قد صار جديداً بالنسبة 

لنا.

4. سنعرف أننا قد تصالحنا مع الله

﴿َولَِكنَّ الْكُلَّ ِمَن اللِه، الَِّذي َصالََحَنا لَِنْفِسِه ِبَيُسوَع الَْمِسيحِ، َوأَْعطَانَا ِخْدَمَة الُْمَصالََحِة، أَْي 

إِنَّ اللَه كَاَن يِف الَْمِسيحِ ُمَصالِحاً الَْعالََم لَِنْفِسِه، َغرْيَ َحاِسٍب لَُهْم َخطَايَاُهْم، َوَواِضعاً ِفيَنا كَلَِمَة 

الُْمَصالََحِة. إِذاً نَْسَعى كَُسَفَراَء َعِن الَْمِسيحِ، كَأَنَّ اللَه يَِعُظ ِبَنا. نَطْلُُب َعِن الَْمِسيحِ: تََصالَُحوا َمَع 

اللِه.﴾ 2كو 5: 20-18
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لقد عيَّننا الله كسفراء املصالحة، وهو أن نيض ونتكلم عن يسوع املسيح، ونقود اآلخرين له 

ليك يعرفوا املصالحة مع الله.

5. سرنيد أن نعيش لله فقط

سوف ندرك حقاً أن الرب يسوع يسكن بداخلنا، وسوف نرغب يف طاعة وصاياه كام نقرأ يف 

كلمة الله.

َا أَْحَياُه يِف  ﴿َمَع الَْمِسيحِ ُصلِْبُت، َفأَْحَيا الَ أَنَا بَِل الَْمِسيُح يَْحَيا يِفَّ. َفاَم أَْحَياُه اآلَن يِف الَْجَسِد َفإِنَّ

اإِلميَاِن، إِميَاِن ابِْن اللِه، الَِّذي أََحبَِّني َوأَْسلََم نَْفَسُه ألَْجيِل.﴾ غل 20:2

6. والكتاب املقدس سيصبح حقيقياً لنا

وهنا مرة أخرى، نستطيع مامرسة قوتنا يف إتخاذ القرار بأن نقرأ الكتاب املقدس. وعندما نفعل 

ينبغي أن نسأل الله أن يساعدنا وخاصة بتنويرنا لفهم كلمته. يجب أن نبدأ يف قراءة الكتاب 

املقدس بطريقة منهجية حتى نقدر أن نقرأه بالكامل. حتى األجزاء التي تظهر يف البداية جافَّة 

سوف نجد أن الله سوف يبدأ يف صب قوته وروحه حتى نتمكن من قراءتها بسهولة. 

تستطيع الحصول عىل الكتاب املقدس من املكتبات وستجده مكتوباً باللغة اإلنجليزية أو 

العربية الحديثة، سهلة الفهم أو باللغة التي تتحدث بها.

البعض منا يجد أننا نريد إلتهام الكتاب املقدس ألنه يخربنا الكثري عن الله وما يريد الله أن 

يقوله لنا. لقد وضع الله جوعاً فينا لقراءة كلمته ويجب ان نطيع ذلك الجوع وأن ال نسمح 

ألمور أخرى بالتداخل لتشغلنا عن قراءة ودراسة كلمته. عىل سبيل خربت، لقد وجدت أنه 

من الجيد قراءة بعض اإلصحاحات من العهد القديم كل يوم، وباملثل من األناجيل والرسائل 

يف العهد الجديد. كام أنا أفعل هذا عىل أساس منتظم أجد أنني أتكَّن من قراءة كاملة للعهد 

القديم يف ثالثة أشهر، واألناجيل يف 14 يوماً، وسفر أعامل الرسل إل سفر الرؤيا يف حوايل 21 
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يوماً. قد ال يكون هذا هو النمط املتَّبع للبعض ولكني قد وجدت خالل السنوات الـ17 املاضية 

إين قد تباركت من خالل ذلك.

فكّر بعناية بعدد الساعات التي تقضيها يف مشاهدة التلفزيون وغريها من املصالح. أفضل وقت 

من اليوم لقراءة الكتاب املقدس هو يف بداية اليوم. فمن املهم تخصيص بعض الوقت كل يوم 

ى روحياً بها. لقراءة كلمة الله لتتغذَّ

عندما تولد من جديد، فإن روحك تنتعش بالحياة. وتسعى للرشكة مع الله. مل تعد ميتاً بعد 

اآلن! وإحدى الطرق التي ميكن لروحك أن تتمتع بالرشكة مع الله هي من خالل قراءة كلمته. 

بغض النظر عن عدد املرات التي قرأت فيها الكتاب املقدس، سوف تجد شيئاً جديداً وطازجاً 

لحياتك كل يوم. 

أنصحك للحصول عىل سلسلة التأسيس بقلم د. ديريك برنس والتي توفر أساساً ممتازاً يف فهم 

كلمة الله.
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ثامنًا

شركة المؤمنين

اه من الرب وسلَّمه للكنيسة، وهو أنه ينبغي لنا أن نأكل  يشهد الرسول بولس لألمر الذي تلقَّ

الخبز الذي ميثِّل جسد املسيح يسوع ونرشب نتاج الكرمة والتي تثِّل دمه يف العهد الجديد:

﴿ألَنَِّني تََسلَّْمُت ِمَن الرَّبِّ َما َسلَّْمُتكُْم أَيْضاً: إِنَّ الرَّبَّ يَُسوَع يِف اللَّْيلَِة الَِّتي أُْسلَِم ِفيَها أََخَذ 

َ َوَقاَل: »ُخُذوا كُلُوا َهَذا ُهَو َجَسِدي الَْمكُْسوُر ألَْجلِكُُم. اْصَنُعوا َهَذا لِِذكِْري«.  ُخْبزاً َوَشكََر َفكَرسَّ

ْوا َقائاِلً: »َهِذِه الْكَأُْس ِهَي الَْعْهُد الَْجِديُد ِبَدِمي. اْصَنُعوا َهَذا كُلَّاَم  كََذلَِك الْكَأَْس أَيْضاً بَْعَدَما تََعشَّ

بُْتْم َهِذِه الْكَأَْس تُْخرِبُوَن مِبَْوِت الرَّبِّ إَِل أَْن  بُْتْم لِِذكِْري«. َفإِنَّكُْم كُلَّاَم أَكَلُْتْم َهَذا الُْخْبَز َورَشِ رَشِ

يَِجيَء.﴾ 1كو 11: 26-23

ولذا فإنه من الرضوري بالنسبة لنا أن نجتمع مع املؤمنني عىل أساس منتظم تنفيذاً لوصية 

الرب يسوع املسيح.

نجد أن الكنيسة األول قد أطاعت هذا األمر:

وا ُخْبزاً َخاطََبُهْم بُولُُس َوُهَو ُمزِْمٌع أَْن مَييِْضَ  ِل اأْلُْسُبوعِ إِْذ كَاَن التَّالَِميُذ ُمْجَتِمِعنَي لَِيكْرِسُ ﴿َويِف أَوَّ

يِف الَْغِد َوأَطَاَل الْكَالََم إَِل نِْصِف اللَّْيِل.﴾ أع 7:20

لقد تعوَّدت الكنيسة األول يف اليوم األول من كل أسبوع عىل تذكُّر موت السيد املسيح ودمه 
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م نفسه كذبيحة كحمل الله. وجسده وقيامته، فهو الذي قدِّ

نا الكاتب كمؤمنني عىل أن نجتمع معاً. يف كتاب العربانيني يحضُّ

﴿َغرْيَ تَارِِكنَي اْجِتاَمَعَنا كَاَم لَِقْوٍم َعاَدٌة، بَْل َواِعِظنَي بَْعُضَنا بَْعضاً، َوِباألَكْرَثِ َعىَل َقْدِر َما تََرْوَن الَْيْوَم 

يَْقرُُب،﴾ عب 25:10

كام ندرس الرسالة األول إل أهل كورنثوس، وخاصة إصحاح 12 و 13 و 14، فإننا ندرك أننا 

أصبحنا أعضاء يف جسد املسيح وأنه ملن الرضوري بالنسبة لنا أن نجتمع معاً حتى تُستخدم 

مواهب الرُّوح القُدس فينا وتُثبَّت. 

واحدة من األخطاء الكبرية التي يقع فيها املسيحيون هو التخيل عن الرشكة مع املؤمنني. لقد 

أخذوا قرار أنهم ال يحبون الكنيسة أو أنها ليست جيدة مبا فيه الكفاية بالنسبة لهم، أو لسبب 

آخر هو أن الرشكة والصداقة لن تستمر. بذلك هم يفتحون أنفسهم ملهاجمة العدو من خالل 

الكربياء والخداع. الكتاب املقدس يخربنا أن نخضع بعضنا لبعض:

بَلُوا  ُيوخِ، َوكُونُوا َجِميعاً َخاِضِعنَي بَْعُضكُْم لَِبْعٍض، َوترََسْ ﴿كََذلَِك أَيَُّها األَْحَداُث اْخَضُعوا لِلشُّ

ا الُْمَتَواِضُعوَن َفُيْعِطيِهْم نِْعَمًة.﴾ 1بط 5:5 ِبالتََّواُضعِ، ألَنَّ اللَه يَُقاِوُم الُْمْسَتكْرِبِيَن، َوأَمَّ

وصف الرب يسوع املسيح له املجد نفسه بالراعي الصالح، وأن يكون هناك قطيع واحد وراعي 

واحد.

ِتي تَْعرُِفِني كَاَم أَنَّ اآلَب يَْعرُِفِني َوأَنَا أَْعرُِف  ِتي َوَخاصَّ الُِح َوأَْعرُِف َخاصَّ ا أَنَا َفإِينِّ الرَّاِعي الصَّ ﴿أَمَّ

اآلَب. َوأَنَا أََضُع نَْفيِس َعِن الِْخَراِف. َويِل ِخَراٌف أَُخُر لَْيَسْت ِمْن َهِذِه الَْحِظريَِة يَْنَبِغي أَْن آِتَ ِبِتلَْك 

أَيْضاً َفَتْسَمُع َصْوِت َوتَكُوُن َرِعيٌَّة َواِحَدٌة َوَراعٍ َواِحٌد.﴾ يو10: 16-14

عندما نبتعد بعيداً عن القطيع فنحن نفتح أنفسنا لهجوم من العدو الذي يأت ليقتل ويرسق 

ر. ويدمِّ
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لقد وجدت العديد من املسيحيني الذين تركوا رشكتهم التي ينتمون إليها ومل يعودوا لحضور أي 

كنيسة، أن حياتهم املسيحية ضعيفة، واألسوأ من ذلك، أن العديد منهم واقعني تحت العديد 

من أشكال الخداع. وأنا أعلم أن يف حيات الخاصة، ويف سلويك بالروح إين أتقبَّل دعوات أولئك 

الذين يطلبون مني التكلم يف املجالس أو مع مبرش يف مسألة معينة، فضالً عن مشاركات يف 

كنيستي املحلية. فأنا دائم الحرص يف اإلستامع إل أي شخص لديه يشء ما ليقوله يل بخصوص 

 خدمتي، سواء كان هذا الشخص صغرياً أم كبرياً. ميكننا أن نتعلم دامئاً يشء ما. 

واحدة من الضامنات الرئيسية التي أمتلكها يف خدمتي هو الحب والحكمة التي مينحها الله يل 

من خالل اآلخرين.

ولذلك فإنه من الرضوري بالنسبة لنا أن نكون يف رشكة يف كنيسة املسيح التي تعرتف به كرب 

ومخلص، وتؤمن بكالم الله وتعمل به.
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تاسعًا

فرح اإليمان

يصف السيِّد املسيح له املجد نفسه بالكرمة الحقيقية وأباه بالكرَّام ونحن املؤمنني به بالفروع 

التي ينبغي أن تأت بثامرها.

يِه لَِيأِْتَ  ﴿»أَنَا الْكَرَْمُة الَْحِقيِقيَُّة َوأَِب الْكَرَّاُم. كُلُّ ُغْصٍن يِفَّ الَ يَأِْت ِبَثَمٍر يَْنِزُعُه َوكُلُّ َما يَأِْت ِبَثَمٍر يَُنقِّ

ِبَثَمٍر أَكْرَثَ.«﴾ يو 15: 2-1

﴿كَلَّْمُتكُْم ِبَهَذا لِيَكْ يَْثُبَت َفرَِحي ِفيكُْم َويُكَْمَل َفرَُحكُْم.﴾ يو 11:15

إن فرح الله هو نوع خاص من الفرح، بل هو الشعور بالخالص من الخطيئة وقوتها وفرحة 

التصالح مع الله.

عندما ننمو يف إختبارنا وتجربتنا للوالدة الثانية، مثر الروح القدس سينمو بداخلنا، كام هو 

موضح يف الرسالة إل غالطية 5 :23-22

ٌف. ِضدَّ أَْمَثاِل  ا مَثَُر الرُّوحِ َفُهَو: َمَحبٌَّة َفَرٌح َسالٌَم، طُوُل أَنَاٍة لُطٌْف َصالٌَح، إِميَاٌن َوَداَعٌة تََعفُّ ﴿َوأَمَّ

َهِذِه لَْيَس نَاُموٌس.﴾
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1. معرفة بأننا أوالد الله

عندما نولد من جديد من روح الله فإننا نعلم أننا أوالد الله.

﴿ألَنَّ كُلَّ الَِّذيَن يَْنَقاُدوَن ِبُروحِ اللِه َفأُولَِئَك ُهْم أَبَْناُء اللِه. إِْذ لَْم تَأُْخُذوا ُروَح الُْعُبوِديَِّة أَيْضاً 

وُح نَْفُسُه أَيْضاً يَْشَهُد ألَْرَواِحَنا  ُخ: »يَا أَبَا اآلُب!«. اَلرُّ لِلَْخْوِف بَْل أََخْذتُْم ُروَح التََّبنِّي الَِّذي ِبِه نرَْصُ

أَنََّنا أَْوالَُد اللِه.﴾ رو 8: 16-14

نحن ندرك أننا أبناء ألن الله قد ارسل روح ابنه ال قلوبنا. فالله تبنَّنانا من خالل يسوع املسيح.

﴿ثُمَّ مِبَا أَنَّكُْم أَبَْناٌء، أَْرَسَل اللُه ُروَح ابِْنِه إَِل ُقلُوِبكُْم َصاِرخاً: »يَا أَبَا اآلُب«. إِذاً لَْسَت بَْعُد َعْبداً 

بَِل ابْناً، َوإِْن كُْنَت ابْناً َفَوارٌِث لِلَِّه ِبالَْمِسيحِ.﴾ غل 4: 17-16

2. نعرف النرصة لنهزم قوة الخطيئة يف حياتنا

ح لنا  عندما نولد من جديد من روح الله، يسكن الروح القدس يف داخلنا واآليات الكتابية توضِّ

أن الذي معنا أعظم من الذي يف العامل.

﴿ثُمَّ مِبَا أَنَّكُْم أَبَْناٌء، أَْرَسَل اللُه ُروَح ابِْنِه إَِل ُقلُوِبكُْم َصاِرخاً: »يَا أَبَا اآلُب«. إِذاً لَْسَت بَْعُد َعْبداً 

بَِل ابْناً، َوإِْن كُْنَت ابْناً َفَوارٌِث لِلَِّه ِبالَْمِسيحِ.﴾ 1يو 4:4

لقد نُلنا القدرة عىل التغلب عىل الخطيئة يف حياتنا من خالل قوة الروح القدس لذا فيجب أن 

نعترب أنفسنا أمواتاً عن الخطيئة وأحياءاً مع الله.

﴿كََذلَِك أَنُْتْم أَيْضاً اْحِسُبوا أَنُْفَسكُْم أَْمَواتاً َعِن الَْخِطيَِّة َولَِكْن أَْحَياًء لِلَِّه ِبالَْمِسيحِ يَُسوَع َربَِّنا. 

ُموا أَْعَضاءَكُْم آالَِت  إِذاً الَ َتْلِكَنَّ الَْخِطيَُّة يِف َجَسِدكُُم الْاَمئِِت لِيَكْ تُِطيُعوَها يِف َشَهَواتِِه َوالَ تَُقدِّ

ُموا َذَواتِكُْم لِلَِّه كَأَْحَياٍء ِمَن األَْمَواِت َوأَْعَضاءَكُْم آالَِت ِبرٍّ لِلَِّه. َفإِنَّ الَْخِطيََّة لَْن  إِثٍْم لِلَْخِطيَِّة بَْل َقدِّ

تَُسوَدكُْم ألَنَّكُْم لَْسُتْم تَْحَت النَّاُموِس بَْل تَْحَت النِّْعَمِة.﴾ رو 6: 14-11
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3. النجاة

حتى يف بعض األحيان عىل الرغم من أننا نحاول صلب الجسد، ال يزال هناك يشء يف داخلنا ال 

ب ورشير. عىل الرغم من أن الروح القدس قد أت إلينا، ويعيش يف داخلنا، قد يكون  يهدأ، ُمعذِّ

هناك يشء اليزال يقمعنا. لهذا السبب قد نحتاج للخالص من األرواح الغريبة وعلينا أن نسعى 

لذلك. هناك رشح أوىف عن هذا يف كتاب، »الشياطني مهزومة«.

4. القدرة عىل الشهادة

كام قلنا من قبل، مرة واحدة عندما نولد من جديد من روح الله، نصبح شهوداً ليسوع املسيح. 

ينبغي أن ال نخف من الخروج وإخبار العامل عن يسوع املسيح. ينبغي لنا أن نكون منفتحني 

للشهادة املتعلقة بصالحه وغفرانه يف حياتنا لجميع أصدقائنا. بالطبع يجب أن نكون ُحكامء يف 

هذا األمر. وهو قد قال لنا انه سيعطينا الحكمة.

وقد كلفنا السيد املسيح أن نذهب ونتلمذ آخرين.

اَمِء َوَعىَل األَْرِض َفاْذَهُبوا َوتَلِْمُذوا  َم يَُسوُع َوكَلََّمُهْم َقائِالً: »ُدِفَع إِيَلَّ كُلُّ ُسلْطَاٍن يِف السَّ ﴿َفَتَقدَّ

وحِ الُْقُدِس. َوَعلُِّموُهْم أَْن يَْحَفظُوا َجِميَع َما  ُدوُهْم ِباْسِم اآلِب َواالِبِْن َوالرُّ َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ

ْهِر«. آِمنَي.﴾ مت 28: 20-18 أَْوَصْيُتكُْم ِبِه. َوَها أَنَا َمَعكُْم كُلَّ األَيَّاِم إَِل انِْقَضاِء الدَّ

هذه فرصة ذهبية لخدمة الله. كام تحدثت عنها يف وقت سابق، حتى نكون يف عمل ميلء بقوة 

الروح القدس نحتاج أن نعتمد من الروح القدس.
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عاشرًا

تغييرات أخرى يف جوانب حياتنا

عندما نقرأ كلمة الله وتبدأ بالعمل يف حياتنا كاملرآة، سنالحظ تغيريات عديدة تطرأ علينا. عىل 

وجه الخصوص سنجد أن بعض أفكارنا مختلفة تاماً عن طرق الله.

1. قال يسوع لييضء نوركم قدام الناس 

اَمَواِت. ُدوا أَبَاكُُم الَِّذي يِف السَّ اَم النَّاِس لِيَكْ يََرْوا أَْعاَملَكُُم الَْحَسَنَة َومُيَجِّ ﴿َفلُْيِضْئ نُوُركُْم َهكََذا ُقدَّ

﴾ مت 16:5

ينبغي لنا أن ال نضع نورنا تحت سلة بل عىل املنارة.

اَمَواِت َولَِكْن َمْن  اَم أَِب الَِّذي يِف السَّ اَم النَّاِس أَْعرَتُِف أَنَا أَيْضاً ِبِه ُقدَّ ﴿َفكُلُّ َمْن يَْعرَتُِف ِب ُقدَّ

اَمَواِت.﴾ مت 10: 33-32 اَم أَِب الَِّذي يِف السَّ اَم النَّاِس أُنِْكرُُه أَنَا أَيْضاً ُقدَّ يُْنِكُريِن ُقدَّ

إن إعرتفنا بالرب يسوع أمام الناس سيعرتف بنا هو ايضاً أمام الله أبيه يف السامء ومن ناحية 

أخرى إن أنكرناه أمام الناس فسينكرنا أمام أبيه الذي يف السامء!

2. وينبغي لنا أن ال نشارك يف عشاء الرب إن مل نكن عىل صلح مع اآلخرين
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قال الرب يسوع املسيح:

ْم ُقْربَانََك. الً اْصطَلِْح َمَع أَِخيَك َوِحيَنِئٍذ تََعاَل َوَقدِّ اَم الَْمْذبَحِ َواْذَهْب أَوَّ ﴿َفاتْرُْك ُهَناَك ُقْربَانََك ُقدَّ

﴾ مت 24:5

ب علينا أن نذهب ونتصالح مع أناس قد سبَّبنا لهم األذى يف املايض أو قد فشلنا يف أن  قد يتوجَّ

نغفر لهم.

3. يجب أال نسمح بالشهوة يف حياتنا

قال السيد املسيح، إننا نرتكب فعل الزىن إن نظرنا بشهوة إل الجنس اآلخر.

ا أَنَا َفأَُقوُل لَكُْم: إِنَّ كُلَّ َمْن يَْنظُُر إَِل اْمَرأٍَة لَِيْشَتِهَيَها َفَقْد َزىَن ِبَها يِف َقلِْبِه.﴾   ﴿َوأَمَّ

مت 28:5

4. الطالق

عندما يحصل كل من الزوج والزوجة عىل الوالدة الجديدة، فال يجب للطالق أن يحدث يف مثل 

هذا الزواج. بل هو خطيئة ضد الله وعىل الرغم من انه ميكن أن يغفر، إال أن ذلك يتعارض 

تاما مع وصاياه للمؤمنني املولودين والدة من جديد، فهو يعني أن الخطيئة قد دخلت ذلك 

الزواج.

إذا كنت قد طلقت قبل أن تصبح مسيحياً، فعليك أن تكون عىل تأكد من مغفرة الله لك وأال 

تكون تحت دينونة. لقد أكدت أن الطالق ال ينبغي أن يحدث يف الزواج بعد الوالدة الجديدة 

لهذين الزوجني املختربين الروح القدس والسالكني مع الله، ولكن من الواضح أن هناك حاالت 

خاصة، عندما يكون أحد الزوجني  قد تحول عن الله وأصبح يستخدم أساليب العنف وأمور 

أخرى. هذا ال يعني أن الرشيك اآلخر يجب أن يعاين من العنف الجسدي أو االعتداء الجنيس 
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أو اإلعتداء اللفظي يف هذه الظروف.

5. القسم

قد قيل لنا عدم اتخاذ القسم.

ا أَنَا َفأَُقوُل لَكُْم: الَ  ﴿»أَيْضاً َسِمْعُتْم أَنَُّه ِقيَل لِلُْقَدَماِء:الَ تَْحَنْث بَْل أَْوِف لِلرَّبِّ أَْقَساَمَك. َوأَمَّ

اَمِء ألَنََّها كُريِْسُّ اللَِّه َوالَ ِباألَْرِض ألَنََّها َمْوِطُئ َقَدَمْيِه َوالَ ِبأُوُرَشلِيَم ألَنََّها َمِديَنُة  تَْحلُِفوا الَْبتََّة الَ ِبالسَّ

الَْملِِك الَْعِظيِم. َوالَ تَْحلِْف ِبَرأِْسَك ألَنََّك الَ تَْقِدُر أَْن تَْجَعَل َشْعرًَة َواِحَدًة بَْيَضاَء أَْو َسْوَداَء. بَْل 

يِر.﴾ مت 5: 37-33 ِّ لَِيكُْن كَالَُمكُْم: نََعْم نََعْم الَ الَ. َوَما َزاَد َعىَل َذلَِك َفُهَو ِمَن الرشِّ

ال يوجد خطأ يف تأكيد أمر قانوين، ولكن الكتاب املقدس ال يسمح بأخذ القسم. هذا ينطبق 

بشكل خاص يف املحافل املاسونية التي تتطلب أقسام ثقيلة.

6. وقيل لنا أن نحول الخد اآلخر

َك األمَْيَِن َفَحوِّْل لَُه اآلَخَر أَيْضاً. َوَمْن  َّ بَْل َمْن لَطََمَك َعىَل َخدِّ ا أَنَا َفأَُقوُل لَكُْم: الَ تَُقاِوُموا الرشَّ ﴿َوأَمَّ

 . رََك ِميالً َواِحداً َفاْذَهْب َمَعُه اثَْننْيِ أََراَد أَْن يَُخاِصَمَك َويَأُْخَذ ثَْوبََك َفاتْرُْك لَُه الرَِّداَء أَيْضاً. َوَمْن َسخَّ

ُه.﴾ مت 5: 42-39 َمْن َسأَلََك َفأَْعِطِه َوَمْن أََراَد أَْن يَْقرَتَِض ِمْنَك َفالَ تَرُدَّ

7. وقيل لنا أن نحب أعداءنا

ا أَنَا َفأَُقوُل لَكُْم: أَِحبُّوا أَْعَداءَكُْم. بَارِكُوا الَِعِنيكُْم. أَْحِسُنوا إَِل ُمْبِغِضيكُْم َوَصلُّوا ألَْجِل الَِّذيَن  ﴿َوأَمَّ

اَمَواِت َفإِنَُّه يُرْشُِق َشْمَسُه َعىَل  يُِسيُئوَن إِلَْيكُْم َويَطْرُُدونَكُْم لِيَكْ تَكُونُوا أَبَْناَء أَِبيكُُم الَِّذي يِف السَّ

الِِحنَي َومُيِْطُر َعىَل األَبَْراِر َوالظَّالِِمنَي. ألَنَُّه إِْن أَْحَبْبُتُم الَِّذيَن يُِحبُّونَكُْم َفأَيُّ أَْجٍر لَكُْم؟  األرَْشَاِر َوالصَّ

اُروَن أَيْضاً يَْفَعلُوَن َذلَِك؟﴾ مت 5: 46-44 أَلَْيَس الَْعشَّ
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8. قد قيل لنا أن ال نفعل الخري قدام الناس يك نُرى منهم، ولكن لله الذي يرى يف الخفاء يجازي 

علناً

اَم النَّاِس لِيَكْ يَْنظُُروكُْم َوإِالَّ َفلَْيَس لَكُْم أَْجٌر ِعْنَد أَِبيكُُم  ﴿»اْحرَتُِزوا ِمْن أَْن تَْصَنُعوا َصَدَقَتكُْم ُقدَّ

اَمَك ِبالُْبوِق كَاَم يَْفَعُل الُْمَراُؤوَن يِف  ْت ُقدَّ اَمَواِت. َفَمَتى َصَنْعَت َصَدَقًة َفالَ تَُصوِّ الَِّذي يِف السَّ

ا أَنَْت  ُدوا ِمَن النَّاِس. اَلَْحقَّ أَُقوُل لَكُْم: إِنَُّهْم َقِد اْسَتْوَفْوا أَْجرَُهْم! َوأَمَّ الَْمَجاِمعِ َويِف األَزِقَِّة لِيَكْ مُيَجَّ

َفَمَتى َصَنْعَت َصَدَقًة َفالَ تَُعرِّْف ِشاَملََك َما تَْفَعُل مَيِيُنَك لِيَكْ تَكُوَن َصَدَقُتَك يِف الَْخَفاِء. َفأَبُوَك 

الَِّذي يََرى يِف الَْخَفاِء ُهَو يَُجاِزيَك َعالَنَِيًة.﴾ مت 6: 4-1

9. قد قيل لنا أن ال نصيل مثل املنافقني القامئني يف املجامع وزوايا الشوارع وأن ال نكرر الكالم 

دون جدوى.

َواِرعِ  ﴿َوَمَتى َصلَّْيَت َفالَ تَكُْن كَالُْمَرائِنَي َفإِنَُّهْم يُِحبُّوَن أَْن يَُصلُّوا َقامِئنَِي يِف الَْمَجاِمعِ َويِف َزَوايَا الشَّ

ا أَنَْت َفَمَتى َصلَّْيَت َفاْدُخْل  لِيَكْ يَظَْهُروا لِلنَّاِس. اَلَْحقَّ أَُقوُل لَكُْم: إِنَُّهْم َقِد اْسَتْوَفْوا أَْجرَُهْم! َوأَمَّ

إَِل ِمْخَدِعَك َوأَْغلِْق بَابََك َوَصلِّ إَِل أَِبيَك الَِّذي يِف الَْخَفاِء. َفأَبُوَك الَِّذي يََرى يِف الَْخَفاِء يَُجاِزيَك 

ُروا الْكَالََم بَاِطالً كَاألَُمِم َفإِنَُّهْم يَظُنُّوَن أَنَُّه ِبكَرْثَِة كَالَِمِهْم يُْسَتَجاُب  َعالَنَِيًة. َوِحيَناَم تَُصلُّوَن الَ تُكَرِّ

لَُهْم.﴾ مت 6: 7-5

10. وعندما نصوم قد قيل لنا أن نفعل ذلك يف الرس

ُوَن ُوُجوَهُهْم لِيَكْ يَظَْهُروا لِلنَّاِس َصامِئنَِي.  ﴿َوَمَتى ُصْمُتْم َفالَ تَكُونُوا َعاِبِسنَي كَالُْمرَائِنَي َفإِنَُّهْم يَُغريِّ

ا أَنَْت َفَمَتى ُصْمَت َفاْدُهْن َرأَْسَك َواْغِسْل َوْجَهَك لِيَكْ  اَلَْحقَّ أَُقوُل لَكُْم: إِنَُّهْم َقِد اْسَتْوَفْوا أَْجرَُهْم. َوأَمَّ

 الَ تَظَْهَر لِلنَّاِس َصامِئاً بَْل ألَِبيَك الَِّذي يِف الَْخَفاِء. َفأَبُوَك الَِّذي يََرى يِف الَْخَفاِء يَُجاِزيَك َعالَنَِيًة.﴾ 

مت 6: 18-16
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11. يجب أال نكنز كنوزاً عىل األرض

ارُِقوَن  َدأُ َوَحْيُث يَْنُقُب السَّ وُس َوالصَّ ﴿»الَ تَكِْنُزوا لَكُْم كُُنوزاً َعىَل األَْرِض َحْيُث يُْفِسُد السُّ

اَمِء َحْيُث الَ يُْفِسُد ُسوٌس َوالَ َصَدأٌ َوَحْيُث الَ يَْنُقُب  َويَرْسُِقوَن. بَِل اكِْنُزوا لَكُْم كُُنوزاً يِف السَّ

َسارُِقوَن َوالَ يَرْسُِقوَن ألَنَُّه َحْيُث يَكُوُن كَْنزَُك ُهَناَك يَكُوُن َقلُْبَك أَيْضاً.﴾ مت 6: 21-19

كل هذه األمور ستضاف لنا إن طلبنا أوال ملكوت الله.

هذه هي بعض من التغريات الجذرية التي ستؤثر عىل حياتنا عندما نولد من جديد، ونؤمن 

بكلمة الله الحية.

يف فهمنا لوصايا السيد املسيح، علينا أن نضع بعني اإلعتبار أننا ليك نفهمها بالتامم يجب أن 

نكون منقادين بالروح القدس. 

﴿ألَنَّ كُلَّ الَِّذيَن يَْنَقاُدوَن ِبُروحِ اللِه َفأُولَِئَك ُهْم أَبَْناُء اللِه.﴾ رو 14:8

لقد أصبح املسيح حكمة الله لنا.

﴿َوِمْنُه أَنُْتْم ِبالَْمِسيحِ يَُسوَع الَِّذي َصاَر لََنا ِحكَْمًة ِمَن اللِه َوِبّراً َوَقَداَسًة َوِفَداًء.﴾ 1كو 30:1

 والروح القدس يعطينا الحكمة يف كل ظرف من الظروف. عىل سبيل املثال إذا كان هناك 

شخص ما يطلب منك مقداراً من املال، وهو ينوي أن ينفقها ويبذرها عىل الكحول أو ماشابه، 

فمن الواضح أن عليك إنتظار الروح القدس يك يعطيك حكمة يف مثل هذه األمور.

وامللخص، هو أن املؤمن املولود من جديد واململوء من الروح القدس يجب أن يطيع كالم الله.

يِسنَي يِف كُلِّ ِسريٍَة. ألَنَُّه َمكُْتوٌب: »كُونُوا  وِس الَِّذي َدَعاكُْم، كُونُوا أَنُْتْم أَيْضاً ِقدِّ ﴿بَْل نَِظريَ الُْقدُّ

وٌس«.﴾ 1بط 1: 16-15 يِسنَي أليَنِّ أَنَا ُقدُّ ِقدِّ
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ولكن الروح القدس سريشدنا من كلمة الله حتى نتمكن من تحقيق هذا املطلب.

عندما كان الفريسييون يختربون املسيح، سألوه ماهي أعظم وصية يف الناموس؟ كان رده:

﴿تُِحبُّ الرَّبَّ إِلََهَك ِمْن كُلِّ َقلِْبَك َوِمْن كُلِّ نَْفِسَك َوِمْن كُلِّ ِفكْرَِك. َهِذِه ِهَي الَْوِصيَُّة األُوَل 

َوالُْعظَْمى. َوالثَّانَِيُة ِمْثلَُها: تُِحبُّ َقِريَبَك كََنْفِسَك. ِبَهاتنَْيِ الَْوِصيََّتنْيِ يََتَعلَُّق النَّاُموُس كُلُُّه َواألَنِْبَياُء.

﴾ مت 22: 40-37

وأضاف الرب يسوع املسيح وصية جديدة وهي أن نحب بعضنا بعضاً.

﴿َوِصيًَّة َجِديَدًة أَنَا أُْعِطيكُْم: أَْن تُِحبُّوا بَْعُضكُْم بَْعضاً. كَاَم أَْحَبْبُتكُْم أَنَا تُِحبُّوَن أَنُْتْم أَيْضاً بَْعُضكُْم 

بَْعضاً.﴾ يو 34:13

توفر لنا كلمة الله أساساً جديداً للسري مع الله من خالل الرب يسوع املسيح.
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إحدى عشر 

 عالمات المسيحي 
المولود من جديد 

1. إن املسيحي املولود من جديد ال يُخطيء عادة

إن أخطئنا، فالله سيغفر لنا ولكن علينا بذل ما بوسعنا يك نبتعد عن الخطيئة. إن أخطئنا فعلينا 

أن نعرتف بخطايانا.

رَنَا ِمْن كُلِّ إِثٍْم.﴾ 1يو 9:1 ﴿إِِن اْعرَتَْفَنا ِبَخطَايَانَا َفُهَو أَِمنٌي َوَعاِدٌل، َحتَّى يَْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َويُطَهِّ

2. إن املسيحي املولود من جديد يؤمن بأن يسوع هو املسيح )املسيا( إبن الله

﴿كُلُّ َمْن يُْؤِمُن أَنَّ يَُسوَع ُهَو الَْمِسيُح َفَقْد ُولَِد ِمَن اللِه. َوكُلُّ َمْن يُِحبُّ الَْوالَِد يُِحبُّ الَْمْولُوَد 

ِمْنُه أَيْضاً.﴾ 1يو 1:5

3. إن املسيحي املولود من جديد ميارس الرب

﴿إِْن َعلِْمُتْم أَنَُّه بَارٌّ ُهَو، َفاْعلَُموا أَنَّ كُلَّ َمْن يَْصَنُع الْرِبَّ َمْولُوٌد ِمْنُه.﴾ 1يو 29:2

4. إن املسيحي املولود من جديد يحب اإلخوة

هذا يعني أن نضع حياتنا لبعضنا البعض كام فعل الرب يسوع املسيح له املجد حني أعطى 
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حياته عوضاً عنا. 

﴿نَْحُن نَْعلَُم أَنََّنا َقِد انَْتَقلَْنا ِمَن الَْمْوِت إَِل الَْحَياِة ألَنََّنا نُِحبُّ اإلِْخَوَة. َمْن الَ يُِحبَّ أََخاُه يَْبَق يِف 

الَْمْوِت.﴾ 1يو 14:3

﴿ألَنَّ َهَذا ُهَو الَْخرَبُ الَِّذي َسِمْعُتُموُه ِمَن الَْبْدِء: أَْن يُِحبَّ بَْعُضَنا بَْعضاً﴾ 1يو 11:3

كل يشء آخر قد يتغري من حولنا، قد يتغري العامل، ولكن كلمة الله ال تتغري أبداً.

5. إن املسيحي املولود من جديد يغلب العامل وهجوماته. وال يسمح للعامل وشهواته بالتغلُّب 

عليه.

﴿ألَنَّ كُلَّ َمْن ُولَِد ِمَن اللِه يَْغلُِب الَْعالََم. َوَهِذِه ِهَي الَْغلََبُة الَِّتي تَْغلُِب الَْعالََم: إِميَانَُنا.﴾ 1يو 

4:5

6. إن املسيحي املولود من جديد يحفظ نفسه طاهر

أي انه ال يخطئ عمداً ويفكر يف كل خطوة وعمل يتخذه. 

ُه. يُر الَ مَيَسُّ ِّ ﴿نَْعلَُم أَنَّ كُلَّ َمْن ُولَِد ِمَن اللِه الَ يُْخِطُئ، بَِل الَْمْولُوُد ِمَن اللِه يَْحَفُظ نَْفَسُه، َوالرشِّ

﴾ 1يو 18:5

إن وقعنا يف الخطيئة ميكننا أن ندعو باسم الرب يك نخلص.

﴿ألَنَّ كُلَّ َمْن يَْدُعو ِباْسِم الرَّبِّ يَْخلُُص.﴾ رو 13:10
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 قامئة العرافة والغيب:

إذا كنت قد شاركت يف أي من التجارب التَّالية، أو مارستها أو لجأت إليها ألجل شفاء أو وثقت 

بأي من تلك املامرسات، فيجب عليك التَّخيل عنها وهنا قامئة بتلك املامرسات:

 الفن التَّجريدي )يف إطار تحفيز الهلوسة(

 الوخز باإلبر

 التَّامئم )مخلب النمور، وأسنان أسامك القرش، وحدوة حصان عىل الباب،

 تائم ، طلسم )صورة سحريَّة(

 عنخ )تقاطع مع عصابة عىل رأس، املستخدمة يف طقوس شيطانيَّة(

 الظهورات -- للعرافة

 نجمي السفر

 علم التَّنجيم

 بشارة )تفسري البشائر(

 الكتابة التِّلقائيَّة

 عالمات الوالدة

 الفنون السوداء

حر األسود )الذي يشمل القوى الخفيَّة ألغراض سيِّئة(  السِّ

وداء  الكتلة السَّ

م )إتفاقيات( ة بالدَّ  اإلشرتاكات املختصَّ

 الكف باستخدام بطاقات اللعب

الملحق
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 سلسلة الرَّسائل

ة األرواح( حر )محاوالت إلستخدام قوَّ  السِّ

احر إلزالة الثآليل )الفالول( حر والسَّ  السِّ

 التَّنجيم الصيني

مون مشورة أو  كلري أويدينس )القدرة عىل سامع أصوات وأصوات خارقة -- أصوات أرواح موت، يقدِّ

 تحذيرات(

)  كلري سينتيينس )خارق اإلدراك الحيسِّ

إستبصار )القدرة عىل رؤيَّة األشياء أو األحداث عفوياً أوخارج عن الطبيعي فوق ما يستطيع الشخص 

 رؤيته، كأن لهم رؤية من جديد(

 العالج باأللوان

 العالج الفكري

 شعوذة )إستدعاء من يتصل بروح بواسطة التَّعويذة(

حرة( حرة )جامعة من السَّ  السَّ

 التَّحديق وكرة الكريستال

 بلُّورات

حري )حيث إسم املرض باإلضافة ال كتابة تعويذة ورميها يف كفن(  املوت السِّ

 عبادة الشياطني

 جسد األرواح

 قضيب أو غصن التَّكهن أو البندول )هوشع 12:4(

حر يف املياه، للبحث عن املعادن، والكابالت تحت األرض، ومعرفة جنس الجنني  التَّغطيس أو السِّ

 بإستخدام التَّكهُّن، القيض، البندول، أو غصن تفسري األحالم )مع كتب إدغار كايس(

 الزنزانات والتَّنانني

 التَّأمل الرشقي - الديني -- املعلمون ، التَّغني ، اليوغا واملعابد الخ

 الجبلة الخارجيَّة )مادة غري معروفة من جثة أو يش آخر (
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حر  السِّ

 ب أس إي )اإلدراك الحيسِّ اإلضايف(

 جامعة فند هورن 

 األبواق العامئة 

 الكهانة

 موسيقى الروك القوطيَّة 

 املعلمون

 لعنات الغجر 

رات الهلوسة )الكوكايني والهريوين واملاريجوانا، وإستنشاق الغراء الخ(  مخدَّ

 تحليل خط اليد )قراءة الطالع(

اخب- قبلة، ليد زيبلني الحجر املُدحرج  موسيقى الروك الصَّ

اخب(  املوسيقى املعدنيَّة الثقيلة -- AC و DC، البنادق والورود )جميع الروك الصَّ

 معاينة الكبد )فحص الكبد لتفسري أمر ما(

 عالمات العرشيَّة

 األبراج

 هايدرومانيس )الرجم بالغيب عن طريق عرض الصور يف املاء(

 تنويم مغناطييس

 األصنام

 التَّعزيم

 علم القزحيَّة )تشخيص العني(

 زهرة ترتيب اليابانيَّة )عباد الشمس(

 النورس جوناثان ليفينغستون )التَّناسخ، الهندوسيَّة(

 كبال )غامض العلم(

 كارما

 إسرتفاع



63

بيل سابريتسيك       امللحق

 محظوظ سحر أو عالمات الربج أو بريثستونس

حر )وليس خفة اليد ولكن استخدام خارق السلطة(  السِّ

 التَّغني

 فنون الدفاع عن النفس )ايكيدو، الجودو، الكاراتيه ، الكونغ فو، تاي كوان هل الخ(

 ماثيو مانينغ

 الوسطاء الرُّوحيُّون

 إقرتاحات العقليَّة

 التَّخاطر العقيل

 العالج النفيس

 املسمريَّة التَّنويم املغنطييس

 امليتافيزيقيا )دراسة روح العامل(

 السيطرة عىل العقل

هن  رسعة الذِّ

 وسائط العقل

 قراءة الفكر

 القمريَّة

 موتوسكوبا )البندول امليكانيكيَّة لتشخيص املرض(

 التصوف

 إستحضار األرواح )إستحضار أرواح املوت(

 األرقام الرَّمزيَّة

 علم األرقام

 ألعاب الغيب

 خطابات الغيب أو العرافة للحاميَّة

األدب الغامض أو الغيبي. كتب مثل: العامل األعظم، كتاب موىس 6 و 7 ، والجانب اآلخر، كتاب الزُّهرة 
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، التَّضليلية بعمل املسيحيَّة بقلم جيكوب لوربر، أعامل إدغار كايس، أليسرت كراويل، جان ديكسون، 

ليفي داولنغ، آرثر فورد )العبادة العلنيَّة للكائنات الرُّوحيَّة( ، يوهان جريرب، أندرو جاكسون ديفيس ، 

انطون لو يف، روث مونتغمري، جون نيوبورو، إريك فون دانيكني، دينيس ويتيل. يجب حرق مثل هذه 

 الكتب، بغض النَّظر عن التَّكلفة.

 الطوالع

 مجالس ويجا

 األوثان

 أشياء دينيَّة وثنيَّة، والتَّحف واآلثار

 طقوس وثنيَّة )الفودو، وغنى الغناء، كوروبوريس، وميش النار، أمبادا ماكومبا(

 قراءة الكف

 ب يك أي الباراكنسنسيس وهي السيطرة عىل األشياء من قبل سلطة العقل واإلرادة(

 تخاطر الباراسايكولوجي )دراسة خاصة بالنشاطات الشيطانيَّة(

 البندول التَّشخيص

 علم بفراسة الدماغ )التَّكهن أو تحليل من الجمجمة(

 لوحة صغرية )التَّكهن(

 عرافة )املعرفة املسبقة من وقوع األحداث(

 الشفاء النفساين

 التبرص النفساين

 سايكوجرايف )استخدام قالب عىل شكُّل قلب(

 العمليات الذهنيَّة )العرافة من خالل رفع أو إمساك حاجة ترجع للشخص الذي يلجأ إل العرافة(

 بانك موسيقى الروك

 األهرامية )القوى الصوفية املرتبطة بنامذج األهرام(

 إعادة الوالدة

 الرفلكسولوجي

 الرييك
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 التناسخ

 ربدومنيس )إلقاء العيص يف الهواء لتفسري الطوالع(

 الشيطانيَّة

 جلسات تحضري األرواح

 التَّنويم املغناطييس الذات

 أيام وثنيَّة هامة

 السيطرة عىل العقل سيلفا—سايكوأورينتولوجي

 شعوذة

 نوبات

 نقر أو رضب أرواح

 عالمات نجميَّة

 ستيكومانيس )قراءة الطَّالع من خالل القراءة العشوائيَّة للكتب(

 جروح -- غيبية )الجروح التَّي قد تنزف أو ال تنزف(

 خرافات )النفس أو الوالدين أو األجداد(

 تحريك ولف املنضدة ملعرفة الحظ

 بطاقات التَّارو )22 بطاقة مصورة لقراءة الطالع(

 قراءة أوراق الشاي 

 إنتقال الفكر

 املعارف التَّقليديَّة )مثل األشياء التي تتحرك يف جميع أنحاء الغرفة، اآلالت التي تُعزف واملحركات تبدأ( 

 التَّأمل التَّجاوزي

 الغيبوبة

 الهجرة

 سفر الرُّوح

 تَّثبيت اليو أف أو

 أوري جيلر
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حر األبيض )إستدعاء القوى الخفيَّة ]لغايات طيبة[(  السِّ

 سحر

 اليوغا )عبادة شيطانية رشقيَّة(

 أحجبة األبراج ، وتواريخ امليالد

عالمات زودياك )األبراج(

ْحَر يَْجَمُعوَن الْكُُتَب َويَُحرُِّقونََها أََماَم الَْجِميعِ. َوَحَسُبوا  ﴿َوكَاَن كَِثريُوَن ِمَن الَِّذيَن يَْسَتْعِملُوَن السِّ

ِة.﴾ أعامل 19:19 أمَْثَانََها َفَوَجُدوَها َخْمِسنَي أَلًْفا ِمَن الِْفضَّ

ًة َوالَ َذَهًبا ِمامَّ َعلَْيَها لَِتأُْخَذ لََك، لَِئالَّ تَُصاَد ِبِه ألَنَُّه  ﴿َوَتَاثِيَل آلَِهِتِهْم تُْحرُِقوَن ِبالنَّاِر. الَ تَْشَتِه ِفضَّ

ِرْجٌس ِعْنَد الرَّبِّ إِلِهَك. َوالَ تُْدِخْل ِرْجًسا إَِل بَْيِتَك لَِئالَّ تَكُوَن ُمَحرًَّما ِمْثلَُه. تَْسَتْقِبُحُه َوتَكْرَُهُه ألَنَُّه 

ُمَحرٌَّم.﴾ تثنية 26-25:7

يًحا: إِنَُّه يِف األَزِْمَنِة األَِخريَِة يَرْتَدُّ َقْوٌم َعِن اإِلميَاِن، تَاِبِعنَي أَْرَواًحا ُمِضلًَّة  وَح يَُقوُل َصِ ﴿َولِكنَّ الرُّ

َوتََعالِيَم َشَياِطنَي،﴾ 1تيموثاوس 1:4
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وفيما ييل قائمة من المذاهب والديانات غير 
المسيحية التي تندرج يف الفئة المذكورة: 

جمعية أناندا مارغا يوجا، جمعية أنرثوبوسفيكال )التناغم، مدارس رودولف شتايرن، ومدرسة 

الدورف( استارا، بوبا جون الحر؛ البهائية والبوذية وآلهة القمر؛ أطفال الله )عائلة الحب(؛ 

الكريستادلفيانيون؛ كريستيان ساينس؛ كنيسة الكلمة الحية )جون روبرت ستيفنز ]املمىش[(؛ 

الكنيسة املنترصة والعاملية )إليزابيث كلري النبيَّة(؛ الكونفوشية؛ البعثة اإللهية املنوَّرة )غورو 

ماهاراج جي(؛ درويدز لودج؛ إيكانكر )بول يتشل(؛ عرص التنوير )الوعي،النريفانا، ساتوري، 

النعيم املتساِم، إله اإلدراك، الوعي املوسع، تغيري النظرة إل الواقع، الخ... الوعي الكوين( 

؛ إيسالني معهد )مايكل مرييف(؛ ت أس إي )ندوة تدريب إرهارد( ؛ مؤسسة االميان لأللفية 

)روبرت دي جرميستون( ؛ مؤسسة التفاهم اإلنساين )روي ماسرت(؛ املاسونية؛ )الريناسونس، 

ساباد، جورديجف(؛ هاري كريشنا؛ الهندوسية )الكارمة، التناسخ، آلهة البهاغافاد غيتا، اليوغا، 

TM( ؛ ترتيب القدسيَّة من مانز؛ حركة السالم الداخلية؛ املجتمع الدويل للمسيح  وجاميالنز؛ 

شهود يهوه )فجر داريس الكتاب املقدس(؛ مؤسسة كريسنامورت األمريكية؛ ماهر بابا )رشكة 

التَّصوُّف املعادة(؛ علوم العقل؛ املورمون )كنيسة قدييس األيام األخرية(؛موكاتاناندا باراماهانسا 

)السيدها دهام مراكز اليوغا(؛ الغنوسية الجديدة؛ حركة العرص الجديد؛ نيجري شوشو / سوكا 

غاكاي )أن أس أي لوتس سوترا(؛ الراستافارية؛ راتانسزم؛ العلوم الدينية؛ رؤيا ايك )فريدريك 

آيكريين كووتر؛ القس سون ميونغ مون )جامعة كنيسة التوحيد(؛ روسيكروسيناسزم )أمورك(، 

ساثيا ساي بابا؛ السيانتولوجيا )رون هوبارد الديانيتكز(؛ زمالة اإلدراك الذات؛ شارمنزم؛ 

الشنتوية؛ حدود الزمالة الروحية؛ الرُّوحانية؛ رسي شيمنوي؛ سوامي كريناندا؛ سوامي رامي؛ 

سوامي فيفكانادا )فيدانتا املجتمع(؛ سويدنبورجيانسزم؛ الطاوية، التصوف؛ يورانشيا؛ مدرسة 

الوحدة املسيحية )تشارلز فيلمور مريتل وويل(؛ كنيسة الله العاملية  )هربرت جورج ارمسرتونغ 

: ]العامل غداً[، ]الحقيقة الواضحة[( ؛ يوغي باجان )مؤسسة السيخ 3H0(؛ الزينية. 

بعض املصطلحات اعاله، مرتجمة حرفياً..



هل تحمل مشاعر االستياء تجاه أي شخص أو أشخاص؟ 

ما الذي تعرفه عن خلفية عائلتك، والديك، أو رمبا أجدادك، هل شاركت يف املهارات واألنشطة 

املتعلقة بالغوامض؟

هل تتقدم إل الرب يسوع املسيح ليكون منقذك، وسيدك املخلص؟

هل تنبذ الشيطان وجميع أعامله املظلمة يف حياتك؟ هل تنبذ التمرد واالستياء؟ هل تنبذ كل 

عبادة ناكرة لدم املسيح؟

هل تنبذ كل قدرات نفسية وغوامض وتسمح للمسيح أن يستلم حياتك؟

هل تتخىل عن بدعة التناسخ، والفلسفة التي تنفي الهوت الرب يسوع املسيح؟

هل ستغفر للجميع وتتخلص من املرارة واالستياء؟ )وهذا ليس من أجلهم، ولكن ألجلك - الله 

سيساعدك إذا كنت عىل استعداد حقاً(

 للحصول عىل كاتالوج الخدمة الرجاء الكتابة إل:

Dove Ministries 

 PO Box 163175 Lynfield  

Auckland 1443 New Zealand 

 أو قم بزيارة موقعنا عىل اإلنرتنت:

www.doveministries.com




