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التجارب في الحياة المسيحيه تهم كل ابناء هللا النه ال تلو يياة انسا مسيحي– أيا ً كا – من
التجارب والضيقات .فهى لوكل ،يتى لألنبياء والقديسين ،واألمثوة عديدة ،نذكر منها ما تعرض له
أي ب النبى وي سف الصدّيق.
ودائما نتسائل لماذا التجارب.
فال يظن أيد أ التجارب والضيقات هى لولطاة فقط بسبب خطاياهم .وإنما هى لجميع الناس.
وهناك فرق بين خاطئ يتعرض لضيقة بسبب أخطائه ،وبين بار تصيبه ضيقة بسبب شر اآلخرين
أو يسدهم ،أو ألى سبب خارج عن إرادته.
وجميع األبرار اجتازوا ب تقة األلم ،فهي ب تقة التنقية واوالده واختبروا الضيقة والتجربة ،ولم
يستثنهم هللا من ذلك.
فااليزا والتجارب ال تك

وايده بل عادتة ما تك

كثيرة

فكثيرة هى أيزا الصديقين ،ومن جميعها ينجيهم الرب.
سفر المزامير 91 :43
ِّيقَ ،و ِمنْ َج ِمي ِع َها يُنَ ِّجي ِه ال َّر ُّب"
يرةٌ ِه َي بَالَيَا ِّ
" َكثِ َ
الصد ِ

فعوي قدر ما تحزنا كومة كثيرة النها تعني ا التجارب وااليزا كثيرة فايضا بنفس المقدار واكثر
تفرينا كومة من جميعها فاهلل ال يترك وايده اال وينقذنا منها  .فه يعطي التجارب وايضا يعطي
الحو ل وال يتركنا في اي منها.
وااليزا هذه ن عين
الحياه الي مية وهي التي تاتي من ييث ال ندري
والتجارب الرويية

والتجارب الي مية مثل ضيقات في شغل  ,مضايقين في العمل مضايقات اسرية مشاكل مادية
وغيرها ودائما نتسائل لماذا الضيقات والتجارب
نجد االجابة في
سفر التثنية 2 :8
سنَةً فِي ا ْلقَ ْف ِر ،لِ َك ْي يُ ِذلَّكَ
ار بِكَ ال َّر ُّب إِل ُهكَ ه ِذ ِه األَ ْربَ ِعينَ َ
س َ
يق الَّتِي فِي َها َ
َوتَتَ َذ َّك ُر ُك َّل الطَّ ِر ِ
صايَاهُ أَ ْم الَ؟
َويُ َج ِّربَ َك لِيَ ْع ِرفَ َما فِي قَ ْوبِكَ :أَت َْحفَظُ َو َ
الرب يجرب عوشا يعرف بمعني يظهر الي في قوبك ولكي تعوم انت عن ما في قوبك  .اييانا كثيرة
نك

بارين في اعين انفسنا والرب يريد ا ينقينا فيجب ا ي ضح اوال الشرور التي في قوبي لكي

ي ضح اني اريد ا اتنقي واسير عوي وصاياه
وال يكتفي بذلك وليه هذفه االزال بل هذفه اللالص فه يق ل في نفس االصحاح ايضا
سفر التثنية 61 :8
سنَ إِلَ ْيكَ فِي
الَّ ِذي أَ ْط َع َمكَ فِي ا ْلبَ ِّريَّ ِة ا ْل َمنَّ الَّ ِذي لَ ْم يَ ْع ِر ْفهُ آبَاؤُكَ ،لِ َك ْي يُ ِذلَّكَ َويُ َج ِّربَكَ ،لِ َك ْي يُ ْح ِ
آخ َرتِ َك.
ِ

ربنا يري شيئ خطأ في قوب االنسا فيريد ا ينقيه منه لكي يحسن اليه في االبدية النه ل ترك
هذه الشيئ اللطأ يتي ول كا صغير ممكن يصبح مثل الثعوب الصغير الذي يفسد الكرم كوه وفي
النهاية ممكن يهوك اهم شيئ وه نفسه
ويدوث توك التجارب ،ال تعنى مطوقا ً تلوى هللا عمن أصابتهم توك المتاعب والضيقات .كما ال تعنى
غضبه عويهم أو عدم رضاه.
بل أنه قد يسمح بالتجربة لمنفعتهم .ويك

معهم فى التجربة ،يعينهم ويق يهم ويحافظ عويهم،

ويسندهم أيضاً.
إنه يسمح بالضيقة ،ولكنه يقف معنا فيها .مثال الفتية الثالثة  .نتسائل لماذا لم يطفئ الرب النيرا
او لماذا لم يقضي عوي اعداؤهم في لحظة  .لماذا سمح بدخ لهم النار ؟ سمح لكي يك

معهم وال

يشعرهم بالنار وال يتي جعل الدخا يوتصق بثيابهم
سفر دانيال 3
ق ثَالَثَةَ ِر َجال ُم ثَقِينَ
ص ُر ا ْل َموِ ُك َوقَا َم ُم ْ
ِ 22يينَئِ ٍذ ت ََحي َّ َر نَبُ َخ ْذنَ َّ
س ِرعًا فَأ َ َج َ
اب َوقَا َل لِ ُم ِ
شي ِري ِه« :أَلَ ْم نُ ْو ِ
يح أَ ُّي َها ا ْل َموِ ُك».
ص ِح ٌ
س ِط النَّا ِر؟» فَأ َ َجابُ ا َوقَالُ ا لِ ْو َموِ ِكَ « :
فِي َو َ
ض َر ٌرَ ،و َم ْنظَ ُر
اظ ٌر أَ ْربَ َعةَ ِر َجال َم ْحوُ لِينَ يَتَ َم َّ
س ِط النَّا ِر َو َما بِ ِه ْم َ
ش ْ َ فِي َو َ
 22أَ َج َ
اب َوقَا َل« :هَا أَنَا نَ ِ
شبِيهٌ بِا ْب ِن اآللِ َه ِة».
ابع َ
ال َّر ِ
ش ْد َر ُخ َو ِميش َُخ َو َع ْب َدنَ ُغ  ،يَا
اب ،فَقَا َل« :يَا َ
ب نَبُ َخ ْذنَ َّ
ب أَتُّ ِ النَّا ِر ا ْل ُمتَّقِ َد ِة َوأَ َج َ
 21ثُ َّم ا ْقت ََر َ
ص ُر إِلَى بَا ِ
َعبِي َد هللاِ ا ْل َعوِ ِّيْ ،
س ِط النَّا ِر.
اخ ُر ُج ا َوتَ َعالَ ْ ا» .فَ َل َر َج َ
شد َْر ُخ َو ِميش َُخ َو َع ْب َدنَ ُغ ِمنْ َو َ
الر َجا َل الَّ ِذينَ لَ ْم تَ ُكنْ لِونَّا ِر قُ َّ ةٌ
 22فَ ْ
شي ُرو ا ْل َموِ ِك َو َرأَ ْوا ه ُؤالَ ِء ِّ
ت ا ْل َم َرا ِزبَةُ َوالش َِّحنُ َوا ْل ُ الَةُ َو ُم ِ
اجتَ َم َع ِ
ت َعوَ ْي ِه ْم.
سا ِم ِه ْمَ ،و َ
س ِه ْم لَ ْم ت َْحتَ ِرقَْ ،و َ
َعوَى أَ ْج َ
س َرا ِويوُ ُه ْم لَ ْم تَتَ َغيَّ ْرَ ،و َرائِ َحةُ النَّا ِر لَ ْم تَأْ ِ
ش ْع َرةٌ ِمنْ ُرؤُو ِ
لكي يعرف ا اكثر ا هللا معهم  .فكثيرا الرب يظهر وج ده بالتجارب عندما يسير معنا في التجارب
فندرك اكثر وج ده بل ونري محبته لنا اكثر في التجارب

وهكذا يغنى المرتل فى المزم ر ويق ل
سفر المزامير 622
س َرائِي ُل:
« 6لَ ْ الَ ال َّر ُّب الَّ ِذي َكا َ لَنَا» .لِيَقُ ْل إِ ْ
اس َعوَ ْينَا،
« 2لَ ْ الَ ال َّر ُّب الَّ ِذي َكا َ لَنَا ِع ْن َد َما قَا َم النَّ ُ
ضبِ ِه ْم َعوَ ْينَا،
 3إِ ًذا الَ ْبتَوَ ُع نَا أَ ْييَا ًء ِع ْن َد ْ
ايتِ َما ِء َغ َ
سنَا.
 2إِ ًذا لَ َج َرفَ ْتنَا ا ْل ِميَاهُ ،لَ َعبَ َر ال َّ
س ْي ُل َعوَى أَ ْنفُ ِ
سنَا ا ْل ِميَاهُ الطَّا ِميَةُ».
 2إِ ًذا لَ َعبَ َرتْ َعوَى أَ ْنفُ ِ
سنَانِ ِه ْم.
سةً ألَ ْ
ُ 1مبَا َر ٌك ال َّر ُّب الَّ ِذي لَ ْم يُ ْ
سوِ ْمنَا فَ ِري َ
س َرَ ،ونَ ْحنُ ا ْنفَوَ ْتنَا.
سنَا ِم ْث َل ا ْل ُع ْ
صفُ ِر ِمنْ فَ ِّخ ال َّ
 2ا ْنفَوَتَتْ أَ ْنفُ ُ
صيَّا ِدينَ  .ا ْلفَ ُّخ ا ْن َك َ
ض.
َ 8ع ْ نُنَا بِا ْ
صانِ ِع ال َّ
ب ،ال َّ
س ِم ال َّر ِّ
ت َواألَ ْر َ
اوا ِ
س َم َ
فه ليس بشرط من االول يحمينا بل اييانا يسمح ا ندخل الفخ ولكن يتدخل فيما بعد ويكسر الفخ
وينجينا ويظهر ع نه لنا ومحبته لنا بل ويظهر عظم عموه اكثر مما ل كا يمانا من الفخ في
البداية.
إنه اختبار جميل :أ نرى مع نة هللا فى خالل ضيقاتنا .قد ال ندرك هذا ل الرب يمانا ومنع التجربة
من البداية .جميل ا نري عمل هللا من خالل الضيقة.
فاي ب النبي قال تعبير رائع عن فائدة التجارب رغم ا تجربته كانت صعبه وعنيفه ومؤلمه جدا
رغم ا اي ب وصل لمريوة البر انه يقدم ذبائح عن ابناؤه لكي ال يك

ايدهم اخطأ في ذهنه

ولكن في النهاية قال عنها
سفر أي ب 2 :22
س ِم ْعتُ َع ْنكَ َ ،واآل َ َرأَ ْتكَ َع ْينِي.
س ْم ِع األُ ُذ ِ قَ ْد َ
بِ َ
يجب ا نستغل التجارب ا نتمسك بالرب ونثق في الرب ه بالفعل في جانبنا ولكن يريد ا
تتمسك فقط به

وأ نلتبر ين هللا ومحبته وعموه من أجونا .وهذه هى إيدى ف ائد التجارب التى فيها نشعر أ
بعض الق ات السمائية تقف معنا ،وتصد عنا .ونلتبر أيضا ً ق ل المزم ر
سفر المزامير 2 :32
ب َيال َي ْ َل َخائِفِي ِهَ ،ويُنَ ِّجي ِه ْم.
َمالَ ُك ال َّر ِّ

من أجل هذا ،فإ المؤمن ال يمكن أ تتعبه الضيقات .ذلك ألنه يؤمن بتدخل هللا وعموه ويفظه.
ويؤمن بأ هللا يهتم به أثناء الضيقة أكثر من اهتمامه ه بنفسه.
وكوما يوّت به مشكوة ،يؤمن أ هللا قادر عوى يوها ،بل أ هللا عنده يو ل كثيرة .لذلك فالمؤمن ال
يفقد سالمه الداخوى أثناء التجارب ،وال يفقد اطمئنانه ،وثقته بعمل هللا.
إ كل تجربة هى بالشك مجال للبرة رويية جديدة ،تع ّمق مفاهيم االنسا برعاية هللا وعموه
وانقاذه.
عوى أ هللا بحنانه قد وضع ق اعد معينة لوضيقات التى يسمح لها ا تحدث .وفى مقدمتها:
 +إ هللا ال يسمح بتجربة هى ف ق طاقتنا البشرية.
إنه يعرف مقدار ايتمال كل وايد منا ،وال يسمح أ تأتيه التجارب إال فى يدود ايتمال طاقته
البشرية .يتي ول كا في تص رنا او مقايسينا البشريه انها ف ق الطاقة.
ولعل أيدهم يسأل :ما أصعب التجربة التى وقعت عوى أي ب الصديق ،فى م ت أوالده ،وضياع
ثروته ،وفقد صحته ،وتلوى أصدقائه .من كا يستطيع أ يحتمل كل هذا؟
ونجيب بأ هللا كا يعوم أ الطاقة الرويية ألي ب كانت تقدر أ تحتمل كل هذا ،لذلك سمح بما

يدث.
أما أنت فال تلف .ل كنت فى قامة رويية مثل أي ب ،ألمكن أ تتعرض لمثل تجاربه .ولكن هللا ال
يسمح .لك أ تجرب إال فى يدود ايتمالك.

رسالة ك رنث س االولي 63 : 61
ولكن هللا امين الذي ال يدعكم تجرب

ف ق ما تستطيع

بل سيجعل مع التجربه المنفذ .

 +الشرط الثانى ا هللا ال يسمح بالضيقة إال ومعها المنفذ.
أى تأتى المشكوة ومعها الحل .فال ت جد تجربة وهى يالكة الظالم ،دو أية نافذة من ن ر .فويس
هناك مجال لويأس .إ الحل م ج د ،وربما يحتاج إلى شئ من ال قت ،يمنح صايب التجربة فضيوة
الصبر وانتظار الرب .ييث ينظر إلى المشكوة فى رجاء ،يرى الحل بعين االيما قادما ً من خالل
محبة هللا وقدرته .وهللا قادر أ يمنح االيتمال والصبر .وفقط تحتاج ا تدرب بصيرتك الرويية
وي اسك الرويية لكي تري عموه وتسمع ص ته فتك

اخذت بركة وهي رؤية الرب بعينك

الروييه وسماع ص ته.
وايضا تجربة اب نا ابراهيم التي نال بسببها بركات كثيره جدا

 +ينبغى أ نعوم أيضا ً أ التجارب التى يسمح بها هللا ،هى لولير .أو تنتهى باللير.
رسالة ب لس الرس ل إلى أهل رومية 28 :8
ص ِد ِه.
َونَ ْحنُ نَ ْعوَ ُم أَ َّ ُك َّل األَ ْ
ب قَ ْ
س َ
شيَا ِء تَ ْع َم ُل َم ًعا لِ ْو َل ْي ِر لِوَّ ِذينَ يُ ِحبُّ َ هللاَ ،الَّ ِذينَ ُه ْم َم ْد ُع ُّ و َ َي َ

يتى إ كانت المشكوة تبدو شراً فى ذاتها وبسببها اخسر الكثير ،فإ هللا بصاليه قادر أ يح ّ لها
إلى خير .وهكذا فاإلنسا المؤمن يؤمن بليرية التجارب ،س اء فى وقتها أو فيما بعد .ولهذا فإ
التجارب ال تطحنه ،وال تضغط عويه ،وال تفقده سالمه.

 +شرط رابع لوتجربة :إ لها زمنا ً محدداً تنتهى فيه..
فال ت جد ضيقة دائمة تستمر مدى الحياة .ولهذا ففى كل تجربة تم ّر بك ،يمكنك أ انها ستنتهي أى
سيأتى وقت تعبر فيه بسالم .إنما عويك – خالل هذا ال قت – أ تحتفظ بهدوئك وبسالمة أعصابك.
فال تضعف وال تنهار ،وال تصغر نفسك أمام التجربة .وال تفقد الثقة فى تدخل هللا ومع نته
ويفظه...
ويتي ل انتهت التجربة بانتهاء يياتنا البشريه فهي لولير االبدي في موك ت السم ات
واعوم ا التجارب نافعة بالشك .ول ال منفعتها ،ما كا هللا الحن

يسمح بها.

وما اكثر الفضائل التى يمكن أ نحصل عويها ،إ كنا نتعامل مع الضيقات بطريقة رويية.
إنها تق ى النفس ،وتمنحها أل انا ً من اللبرات ،س اء فى معالجة المشاكل ،أو فى الرجاء واإليما
بعمل هللا .أو فى الحكمة التى يقتنيها الملتبرو  ،أو فى التدرب عوى الصم د وق ة الثبات أمام
الضيقة يتى تنتهى ،مع التدرب عوى االيتمال والصبر.
ول ال الدخ ل فى ب تقة التجارب ،ألصبحت النف س هشّة مدلّوة ال تق ى عوى شئ ،ولم تتدرب عوى
الدخ ل فى الصعاب وايتمالها.
ولكن المشكوه ليس في عمل هللا ولكن في رد فعونا نحن فكثيرا عندما نقع في تجربة ننسي كل هذا
وننظر فقط تحت اقدامنا ولكن ل نظرنا له لن نغرق ولن نشعر باالالم وال الضيقه فااللم ه بسبب

ضعف االيما وليس بسبب عدم عمل هللا  .فمن ينظر ويتمسك بالرب من بداية التجربة يعب عويه
االلم بسه ل ويحتمل اما من يركز عوي االلم فقط فيك

متالم جدا.

فعومنا ا التجاربة نافعة ولوبنيا ولوبركات وا الرب يسند ويعزي ويبارك
إذا اياطت بك تجربة وضيقة ،فال تضطرب ،وال يموك عويك الحز والضجر .فما أسهل أ تج ز
الضيقة فى سالم قوبى وهدوء نفسى،
 -6شع رك بأ هللا م ج د يطمئنك من جهة أنك لست واقفا ويدك .فهناك من يسندك ،هللا
الذى قال لنا
إنجيل متى 31 :61
صاةٌ.
َوأَ َّما أَ ْنتُ ْم فَ َحتَّى ُ
ُوس ُك ْم َج ِمي ُع َها ُم ْح َ
ش ُع ُر ُرؤ ِ
هللا الذى يحبك ويدافع عنك ،وال يسمح أ يسومك ألعدائك .قال الكتاب:
سفر اللروج 62 :62
َص ُمتُ َ ».
ال َّر ُّب يُقَاتِ ُل َع ْن ُك ْم َوأَ ْنتُ ْم ت ْ

فمهما أياطت بك الضيقات ،اطمئن  .إ كا عدوى ق يا ،فاهلل أق ى منه .وإ كا الم ض ع
معقدا ،فاهلل قادر أ يحل كل مشكوة.
إنجيل ل قا 22 :68
ع ِع ْن َد هللاِ».
ستَطَا ٌ
س ُم ْ
فَقَا َل« َ :غ ْي ُر ا ْل ُم ْ
اع ِع ْن َد النَّا ِ
ستَطَ ِ

ضع هللا بينك وبين الضيقة ،فتلتفى الضيقة ويبقى هللا المحب .وال تضع الضيقة بينك وبين هللا،
لئال تلتفى عنك المع نة اإللهية ،وتبقى الضيقة أمامك ،فتشك وتتذمر.
ي سف الصديق باعه اخ ته كعبد ،ثم لفقت له امرأة ف طيفار تهمة باطوة والقى فى السجن .ومع
ذلك آل كل ذلك إلى اللير .هم قصدوا به شرا ،وهللا قصد به خيرا ،فح ل الشر إلى خير .يقا
يشجعنا هنا ق ل الرس ل:
رسالة ب لس الرس ل إلى أهل رومية 28 :8
ص ِد ِه.
َونَ ْحنُ نَ ْعوَ ُم أَ َّ ُك َّل األَ ْ
ب قَ ْ
س َ
شيَا ِء تَ ْع َم ُل َم ًعا لِ ْو َل ْي ِر لِوَّ ِذينَ يُ ِحبُّ َ هللاَ ،الَّ ِذينَ ُه ْم َم ْد ُع ُّ و َ َي َ

كم من ضيقات كانت نتيجتها خير .فعش بالرجاء واإليما  ،فى هذا اللير المقبل ،وليس فى
الضيقة الحاضرة.
صل إلى هللا أ يك

معك ويق يك .وإ تأخرت األستجابة ،ال تتضايق وال تفقد سالمك 1يعزيك

ق ل المزم ر
سفر المزامير 62 :22
ب.
ب .لِيَتَ َ
ش َّد ْد َو ْليَتَش ََّج ْع قَ ْوبُكََ ،وا ْنت َِظ ِر ال َّر َّ
ا ْنت َِظ ِر ال َّر َّ

قد يبدو أ هللا تأخر ،ولكنه البد سيأتى ،ول فى الهزيع األخير من الويل ،فانتظره بقوب ق ى.
ايتمال الضيقة فضيوة كبيرة .وأكبر منها الفرح فى الضيقة.

ن ع اخر من التجارب وه التجارب التي نق ل فيها مع كل صالة ربانية

إنجيل متى 63 :1
َوالَ تُد ِْخ ْونَا فِي ت َْج ِربَ ٍة ،ل ِكنْ نَ ِّجنَا ِمنَ الش ِِّّري ِر .ألَ َّ لَكَ ا ْل ُم ْوكََ ،وا ْلقُ َّ ةََ ،وا ْل َم ْجدَ ،إِلَى األَبَ ِد .آ ِمينَ .
فاذا كنا عرفنا ا التجارب لها ف ائد جميوة فوماذا نق ل ال تدخونا في تجربة ؟
الن ع الثاني هذا ه تجارب اللطية والشه ات التي اييانا يحاربنا الشيطا بها فهي تلتوف عن
الن ع االول الذي دخونا في تجربه ليس بسبب انجذاب الي شه ه يتي ول كا متعب .
فالن ع الثاني ه خطير وقاسي ال االنسا يجرب من الشرير وهي التي نصوي الجوها باستمرا ال
تدخونا في تجربة لكن نجنا من الشرير  .بنتعوم فيها الت بة واالتضاع امام هللا واق ل له ال تدخونا في
تجربه ولكن نجنا من الشرير .اقف امامه واق ل اغفر لنا ذن بنا وانا بالفعل نادم عوي خطاياي
وذن بي وايضا اقف امامه واعون ضعفي واق ل له ال تدخونا في تجربة ولكن نجنا من الشرير.
بالنسبة الي يياتي التي فعوت فيها شرور اق ل لورب اغفر لنا ذن بنا ومن جهة المستقبل ايضا
اسومه لورب واق ل له لكن نجنا من الشرير.
الرب يعومنا هذه الصالة النه ال ي جد فينا من ال يسقط في اللطايا مثل الشه ات النه ال ي جد فينا
ايد معص م ولهذا يسقط في الشه ات .
لهذا في التجارب يجب عوي االنسا ا يفحص قوبه جيدا ويري هل هذه تجربة تزكية ام تجربة
شه ه
رسالة ب لس الرس ل األولى إلى أهل ك رنث س 62 :61
سقُطَ.
إِ ًذا َمنْ يَظُنُّ أَنَّهُ قَائِ ٌم ،فَ ْويَ ْنظُ ْر أَ ْ الَ يَ ْ

رسالة ب لس الرس ل إلى أهل رومية 21 :66
ستَ ْكبِ ْر بَ ْل َخفْ !
اإلي َما ِ ثَبَتَّ .الَ تَ ْ
َي َ
اإلي َما ِ قُ ِط َعتْ َ ،وأَ ْنتَ بِ ِ
سنًا! ِمنْ أَ ْج ِل َعد َِم ِ

تلاف من ايه ؟ تلاف من نفسك ومن شه اتك التي قد يستغوها الشيطا ضدك  .تلاف من ا
تتكبر فتقف امام المضل ل يدك  .وهذه التي اصوي اليها ا ال تدخونا في تجربة
ال استطيع ا افعل شيئ بدو الرب
إنجيل ي ينا 2 :62
صا ُ .الَّ ِذي يَ ْثبُتُ فِ َّي َوأَنَا فِي ِه ه َذا يَأْتِي بِثَ َم ٍر َكثِي ٍر ،ألَنَّ ُك ْم بِدُونِي الَ تَ ْق ِد ُرو َ
أَنَا ا ْل َك ْر َمةُ َوأَ ْنتُ ُم األَ ْغ َ
ش ْيئًا.
أَ ْ تَ ْف َعوُ ا َ
فه ال ييد الذي يستطيع كل شيئ وبه استطيع ا اق ل
رسالة ب لس الرس ل إلى أهل فيوبي 63 :2
يح الَّ ِذي يُقَ ِّ ينِي
أَ ْ
َي ٍء فِي ا ْل َم ِ
ست َِطي ُع ُك َّل ش ْ
س ِ
الكل سقط ا في تجارب الشه ات وهذا يعزينا ولكن هذه ال يعني اننا يجب ا نسقط فيها
فب تقة التجارب التي كما قوت عنها التي ندخل فيها في التجارب الي مية مثل الضيقات واالمراض
وغيرها  .ايضا الن ع الثاني ه بسماح من الرب لينقذنا من شه اتنا  .وال يستطيع انسا بذاته ا
يحارب اللطية ل يده  .البد ا نحتاج الي هللا
سفر المزامير 6 :622
س َه ُر
اطالً يَ ْ
اطالً يَ ْت َع ُ
ب ا ْلبَنَّاؤُو َ .إِ ْ لَ ْم يَ ْحفَ ِظ ال َّر ُّب ا ْل َم ِدينَةَ ،فَبَ ِ
إِ ْ لَ ْم يَ ْب ِن ال َّر ُّب ا ْلبَيْتَ  ،فَبَ ِ
س.
ا ْل َحا ِر ُ

ه الي بيحرس نف سنا واجسادنا من اللطيه والزلل الننا النقدر ا

ننجي يتي انفسنا

ل اعتمدنا عوي ذواتنا اذا كا بطرس ال يستطيع ا ينجي نفسه بدو المسيح
إنجيل ل قا 32 :22

َول ِكنِّي طَوَ ْبتُ ِمنْ أَ ْجوِكَ لِ َك ْي الَ يَ ْفنَى إِي َمانُ َك َ .وأَ ْنتَ َمتَى َر َجعْتَ ثَبِّتْ إِ ْخ َ تَ َك».

الكل سقط ا  .ابطال االيما كوهم سقط ا .
داوود الي كا قوبه يسب قوبي سقط
سويما الي كا ايكم اهل االرض سقط
شمش

اق ي االق ياء وروح الرب كا يحركه سقط

ادم الي كا في ايده سوطا عوي كل الملو قات سقط
ما هي ن ع الشه ات هذه لكي انتبه وماذا افعل لكي ال ادخل في تجربة ؟
الن ع االول ال استطيع ا اتحاشاها النها تجارب خارجية اي تحدث يتي ول لم اكن فعوت شر في
هذا االمر .اما الن ع الثاني الذي بسبب الشه ات هي تاتي دائما بسبب ما في داخل القوب من شرور
فمثال امراة ف تيفار ولكن ي سف البار نجح ولكن اخاب النه شرير باغ اء ايزابل الي اخاب سقط
مثل مش رة اخيت فل الي كا يريد ا يهوك داوود وينصر عويه ابشال م ولكن داود نقي القوب نجح
ولكن تجربة اخري مثل دليوة الي اسقطت شمش

وكانت بسبب شه ته سقط  .وايضا مثل بوعام

الي نصح بالق باسقاط الشعب في الزني وبسبب شه ة الشعب سقط ا .فهي تجارب تاتي بسبب
مصايبة االشرار
رسالة ب لس الرس ل األولى إلى أهل ك رنث س 33 :62
ق ا ْل َجيِّ َدةَ»
س ُد األَ ْخالَ َ
ت ال َّر ِديَّةَ تُ ْف ِ
َض ُّو ا« :فَإ ِ َّ ا ْل ُم َعاش ََرا ِ
الَ ت ِ
لذلك المقص د من الشرير ه االشرار ابناء الشيطا من اللارج يستغوهم ل اقتربت منهم لكي
يهاجمني بهم ويعوم نقاط ضعفي ويهاجمني من خاللها لهذا اق ل لورب نقني
سفر المزامير 61 :26

قَ ْوبًا نَقِيًّا ْ
َاخوِي.
اخوُ ْ
ويا ُم ْ
ق فِ َّي يَا َهللاَُ ،و ُر ً
ستَقِي ًما َج ِّد ْد فِي د ِ
فاالشرار من اللارج كثيرو
سفر المزامير 6 :3
ي
يَا َر ُّبَ ،ما أَ ْكثَ َر ُم َ
ي ! َكثِي ُرو َ قَائِ ُم َ َعوَ َّ
ضايِقِ َّ
والتصدي لهم يك

عن طريق عدم السو ك معهم

سفر المزامير 6 :6
س
سوُكْ فِي َم ُ
طُ بَى لِو َّر ُج ِل الَّ ِذي لَ ْم يَ ْ
يق ا ْل ُلطَا ِة لَ ْم يَقِفْ َ ،وفِي َم ْجوِ ِ
ش َر ِة األَش َْرا ِرَ ،وفِي طَ ِر ِ
س.
ستَ ْه ِزئِينَ لَ ْم يَ ْجوِ ْ
ا ْل ُم ْ
النك ل سرت معهم او جوست في مجالسهم سيستغوهم الشيطا للداعك ببعض الشه ات واكتشاف
شه ات قوبك
هذا الن ع بالبعد عنهم اقدر ا اقاومهم
الن ع الثاني وهم الذي يطوق عويهم الكتاب االخ ة الكذبة ليس ا من اللارج ولكن من الداخل مثوما
قال ب لس الرس ل في  2ك  21 :66وهؤالء يدخو

ليتجسس ا الحرية لكي يستعبدونا لوشيطا

رسالة ب لس الرس ل إلى أهل غالطية 2 :2
اإل ْخ َ ِة ا ْل َك َذبَ ِة ا ْل ُمد َْخوِينَ ُخ ْفيَةً ،الَّ ِذينَ د ََخوُ ا ْ
س ا ُي ِّريَّتَنَا الَّتِي لَنَا فِي
سا لِيَت ََج َّ
س ُ
اختِالَ ً
َول ِكنْ بِ َ
سب َ ِ
ب ِ
ستَ ْعبِدُونَا،
يح َك ْي يَ ْ
ا ْل َم ِ
س ِ
ويق ل عنهم معومنا ي ينا الحبيب
رسالة ي ينا الرس ل األولى 61 :2
س ا
ِمنَّا َخ َر ُج ا ،ل ِكنَّ ُه ْم لَ ْم يَ ُك نُ ا ِمنَّا ،ألَنَّ ُه ْم لَ ْ َكانُ ا ِمنَّا لَبَقُ ا َم َعنَا .ل ِكنْ لِيُ ْظ َه ُروا أَنَّ ُه ْم لَ ْي ُ

َج ِمي ُع ُه ْم ِمنَّا.
وهؤالء ايتاج ا االيظ جيدا وا افحص ليل نهار ما يقال لي النه ال ي جد انسا ال يلطئ وقد
يك

ايدهم اصحاب هرطقات

فيحتاج االنسا ا ينقي نفسه بالفحص امام هللا ويحفظ نفسه
رسالة ي ينا الرس ل األولى 68 :2
سهُ.
سهَُ ،والش ِِّّري ُر الَ يَ َم ُّ
نَ ْعوَ ُم أَ َّ ُك َّل َمنْ ُولِ َد ِمنَ هللاِ الَ يُ ْل ِط ُئ ،بَ ِل ا ْل َم ْ لُ ُد ِمنَ هللاِ يَ ْحفَظُ نَ ْف َ
ياول ا تحفظ نفسك من كل فكره تسمعها ال الشيطا يريد ا يستغل هذا ضدك فاسرع دائما
بالفحص يتي ول بالصالة السهمية النه يج ل ي لك
رسالة بطرس الرس ل األولى 8 :2
سا َمنْ يَ ْبتَوِعُهُ ُه َ .
يس َخ ْ
ص ُح ا َوا ْ
اُ ْ
س ٍد زَائِ ٍر ،يَ ُج ُل ُم ْوتَ ِم ً
ص َم ُك ْم َكأ َ َ
س َه ُروا .ألَ َّ إِ ْبوِ َ
ففي هذا ال اعتمد عوي نفسي بل عوي هللا وفقط افحص افكاري وذاتي امام هللا
رسالة ب لس الرس ل إلى أهل فيوبي 63 :2
يح الَّ ِذي يُقَ ِّ ينِي
أَ ْ
َي ٍء فِي ا ْل َم ِ
ست َِطي ُع ُك َّل ش ْ
س ِ

الن ع الثالث وه الذي ينتج عن القوب نفسه
إنجيل ل قا 22 :1
سا ُ الش ِِّّري ُر ِمنْ َك ْن ِز قَ ْوبِ ِه الش ِِّّري ِر
ح يُ ْل ِر ُج ال َّ
صالِ ُح ِمنْ َك ْن ِز قَ ْوبِ ِه ال َّ
سا ُ ال َّ
اإل ْن َ
اَ ِإل ْن َ
صالَ َحَ ،و ِ
صالِ ِ
ب يَتَ َكوَّ ُم فَ ُمهُ.
يُ ْل ِر ُج ال َّ
ش َّر .فَإِنَّهُ ِمنْ فَ ْ
ضوَ ِة ا ْلقَ ْو ِ
وهذا اخطر من االشرار واخطر من االخ ة الكذبه النه ينبع من القوب.

ويك

صعب ال الشيطا لم يستغل ايد ولكن استغل قوبي .وهذا ما يق ل عنه معومنا يعق ب

رسالة يعق ب 6
ب
ب بِال ُّ
ش ُرو ِرَ ،و ُه َ الَ يُ َج ِّر ُ
ب« :إِنِّي أُ َج َّر ُ
 63الَ يَقُ ْل أَ َي ٌد إِ َذا ُج ِّر َ
ب ِمنْ قِبَ ِل هللاِ» ،ألَ َّ هللاَ َغ ْي ُر ُم َج َّر ٍ
أَ َيدًا.
ش ْه َ تِ ِه.
ب َوا ْن َل َد َع ِمنْ َ
اي ٍد يُ َج َّر ُ
ب إِ َذا ا ْن َج َذ َ
َ 62ول ِكنَّ ُك َّل َو ِ
ش ْه َ ةُ إِ َذا َيبِوَتْ تَوِ ُد َخ ِطيَّةًَ ،وا ْل َل ِطيَّةُ إِ َذا َك َموَتْ تُ ْنتِ ُج َم ْ تًا.
 62ثُ َّم ال َّ
وهذا قد يك

بسبب الفت ر واك

ال يار وال بارد والرب ال يريد ولكنه مزمع ا يتقياني  .لالسف

تبدا شه ه وتبدا تقنع نفسك انها صحيحة او فكرة خطا وتريد ا تقنع نفسك انها صحيحه والباقي
خطأ  .لذلك يق ل معومنا ب لس
رسالة ب لس الرس ل الي اهل رومية 2
ضهُ فَإِيَّاهُ أَ ْف َع ُل.
ستُ أَ ْع ِرفُ َما أَنَا أَ ْف َعوُهُ ،إِ ْذ لَ ْ
 62ألَنِّي لَ ْ
ستُ أَ ْف َع ُل َما أُ ِري ُدهُ ،بَ ْل َما أُ ْب ِغ ُ
سنٌ .
صا ِد ُ
 61فَإ ِ ْ ُك ْنتُ أَ ْف َع ُل َما لَ ْ
س أَنَّهُ َي َ
ق النَّا ُم َ
ستُ أُ ِري ُدهُ ،فَإِنِّي أُ َ
سا ِكنَةُ فِ َّي.
 62فَاآل َ لَ ْ
ستُ بَ ْع ُد أَ ْف َع ُل ذلِكَ أَنَا ،بَ ِل ا ْل َل ِطيَّةُ ال َّ
اض َرةٌ ِع ْن ِديَ ،وأَ َّما أَ ْ
سا ِكنٌ فِ َّي ،أَ ْ
َي ٌء َ
ي فِي َج َ
س َ
 68فَإِنِّي أَ ْعوَ ُم أَنَّهُ لَ ْي َ
اإل َرا َدةَ َي ِ
س ِدي ،ش ْ
صالِ ٌح .ألَ َّ ِ
ستُ أَ ِجدُ.
سنَى فَوَ ْ
أَ ْف َع َل ا ْل ُح ْ
ستُ أُ ِري ُدهُ فَإِيَّاهُ أَ ْف َع ُل.
صالِ َح الَّ ِذي أُ ِري ُدهُ ،بَ ِل ال َّ
ش َّر الَّ ِذي لَ ْ
 61ألَنِّي لَ ْ
ستُ أَ ْف َع ُل ال َّ
سا ِكنَةُ فِ َّي.
ستُ أُ ِري ُدهُ إِيَّاهُ أَ ْف َع ُل ،فَوَ ْ
 21فَإ ِ ْ ُك ْنتُ َما لَ ْ
ستُ بَ ْع ُد أَ ْف َعوُهُ أَنَا ،بَ ِل ا ْل َل ِطيَّةُ ال َّ
اض ٌر ِع ْن ِدي.
سنَى أَ َّ ال َّ
س لِي ِيينَ َما أُ ِري ُد أَ ْ أَ ْف َع َل ا ْل ُح ْ
 26إِ ًذا أَ ِج ُد النَّا ُم َ
ش َّر َي ِ
اط ِن.
اإل ْن َ
س هللاِ بِ َح َ
 22فَإِنِّي أُ َ
سا ِ ا ْلبَ ِ
س ِ
س ُّر بِنَا ُم ِ
ب ِ
سا َ
س ا ْل َل ِطيَّ ِة
س ِذ ْهنِيَ ،ويَ ْ
ْضائِي يُ َحا ِر ُ
ب نَا ُم َ
آخ َر فِي أَع َ
َ 23ول ِكنِّي أَ َرى نَا ُم ً
سبِينِي إِلَى نَا ُم ِ
ْضائِي.
ا ْل َكائِ ِن فِي أَع َ
ت؟
سا ُ ال َّ
شقِ ُّي! َمنْ يُ ْنقِ ُذنِي ِمنْ َج َ
اإل ْن َ
س ِد ه َذا ا ْل َم ْ ِ
َ 22و ْي ِحي أَنَا ِ
س
 22أَ ْ
ش ُك ُر هللاَ بِيَ ُ
س ِد نَا ُم َ
س هللاَِ ،ول ِكنْ بِا ْل َج َ
سي بِ ِذ ْهنِي أَ ْخ ِد ُم نَا ُم َ
يح َربِّنَا! إِ ًذا أَنَا نَ ْف ِ
س َع ا ْل َم ِ
س ِ
ا ْل َل ِطيَّ ِة.

والحل ا نجدد الذهن
رسالة ب لس الرس ل إلى أهل أفسس 23 :2
وح ِذ ْهنِ ُك ْم،
َوتَت ََج َّددُوا بِ ُر ِ
وبيحتاج الي عمل النعمه لكي ينجي القلب الشرير وعمل هللا في االنسان
انتبه الي افعالك .اعترف بشرور قوبك  .ال تفتلر باعمالك بل ت اضع واعرف ا هذا واجب وليس
فضل .والزم ادرك اني ايارب من جهة جسدي  .واللالص ياتي من هللا فاق ل له
سفر المزامير 2 :26
طَ ِّه ْرنِي بِ ُّ
ج.
الزوفَا فَأ َ ْط ُه َر .ا ْغ ِس ْونِي فَأ َ ْبيَ َّ
ض أَ ْكثَ َر ِمنَ الثَّ ْو ِ
هذه التجارب ويروبها
المطو ب من االنسا ا ال يتكبر النه ل تكبر سقط
سفر األمثال 21 :2
ألَنَّ َها طَ َر َيتْ َكثِي ِرينَ َج ْر َيىَ ،و ُك ُّل قَ ْتالَهَا أَ ْق ِيَا ُء.
بل ات اضع واسجد عند قدمي هللا  .ايضا بااليما رغم ضعفي اثق في المسيح الذي يق يني ,
المسيح وليس ذاتي الذي يعطي الغوبة فاغوب التجربة بالمسيح وايضا اعرف اني بذاتي ال استطيع
ال نلاف من شيئ ولكن اثق في نعمة المسيح وفي ذات ال قت اييا يياة الملافة لوتنقية ومحاربة
اللطية والسهر الرويي لكي ال ايز هللا .
نشكر الرب في كل شيئ يتي ل سمح بتاديب
سفر اي ب 2
يب ا ْلقَ ِدي ِر.
ُ « 62ه َ َذا طُ بَى لِ َر ُجل يُؤَ ِّدبُهُ هللاُ .فَالَ ت َْرفُ ْ
ض تَأْ ِد َ

سفر األمثال 62 :3
س ُّر بِ ِه.
ب بِا ْب ٍن يُ َ
ألَ َّ الَّ ِذي يُ ِحبُّهُ ال َّر ُّب يُؤَ ِّدبُهَُ ،و َكأ َ ٍ

رسالة ب لس الرس ل إلى العبرانيين :62
بَ ،والَ ت َُل ْر إِ َذا َوبَّ َلكَ .
يب ال َّر ِّ
اطبُ ُك ْم َكبَنِينَ « :يَا ا ْبنِي الَ ت َْحتَقِ ْر تَأْ ِد َ
سيتُ ُم ا ْل َ ْعظَ الَّ ِذي يُ َل ِ
َ 2وقَ ْد نَ ِ
 1ألَ َّ الَّ ِذي يُ ِحبُّهُ ال َّر ُّب يُؤَ ِّدبُهَُ ،ويَ ْجوِ ُد ُك َّل ا ْب ٍن يَ ْقبَوُهُ».
ي ا ْب ٍن الَ يُؤَ ِّدبُهُ أَبُ هُ؟
يب يُ َعا ِموُ ُك ُم هللاُ َكا ْلبَنِينَ  .فَأ َ ُّ
 2إِ ْ ُك ْنتُ ْم ت َْحتَ ِموُ َ التَّأْ ِد َ
ار ا ْل َج ِمي ُع ش َُر َكا َء فِي ِه ،فَأ َ ْنتُ ْم نُ ُغ ٌل الَ بَنُ َ .
ص َ
ب ،قَ ْد َ
َ 8ول ِكنْ إِ ْ ُك ْنتُ ْم بِالَ تَأْ ِدي ٍ
اح ،فَنَ ْحيَا؟
سا ِدنَا ُمؤَ ِّدبِينَ َ ،و ُكنَّا نَ َهابُ ُه ْم .أَفَالَ نَ ْل َ
 1ثُ َّم قَ ْد َكا َ لَنَا آبَا ُء أَ ْج َ
ض ُع بِاألَ ْولَى ِج ًّدا ألَبِي األَ ْر َو ِ
شتَ ِركَ فِي
سانِ ِه ْمَ ،وأَ َّما ه َذا فَألَ ْج ِل ا ْل َم ْنفَ َع ِة ،لِ َك ْي نَ ْ
با ْ
ستِ ْح َ
س َ
 61ألَ َّ أُولئِكَ أَ َّدبُ نَا أَيَّا ًما قَوِيوَةً َي َ
ستِ ِه.
قَدَا َ
ح بَ ْل لِ ْو َحزَ ِ َ .وأَ َّما أَ ِخي ًرا فَيُ ْع ِطي الَّ ِذينَ يَتَ َد َّربُ َ بِ ِه
ب فِي ا ْل َح ِ
َ 66ول ِكنَّ ُك َّل تَأْ ِدي ٍ
اض ِر الَ يُ َرى أَنَّهُ لِ ْوفَ َر ِ
سالَ ِم.
ثَ َم َر بِ ّر لِو َّ
اشكر الرب في كل يال  .صوي لورب في كل يين  .اطوب الرب في كل وقت  .افحص قوب ك وام رك
باستمرار في كل ي م .وتاكد ا الرب سيعطيك الق ة والتعزية في التجارب العموية  .وسيك
بجانبك وايضا في تجارب الشه ات ينقذك من الشرير .
الرب يعطيني واياكم القدر عوي محاربة اللطية واللالص من التجارب بنعمة الرب يس ع المسيح
الذي ه معنا دائما

والمجد هلل دائما

