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 في نهأل ، الرب يستخدمها أن يه هللا من تلد  و   نفس كل في الفطرية الرغبة

 .رائع بتدبير ذريته في ندخل هللا من الذي الثاني الميالد لحظة

 الرب وتبعية  الذات نكارإ في ـ تجديده لحظة في ـ المتجدد المؤمن يبدأ عندما

 مرة مثلها يختبر ما نادرا   لدرجة وبشدة قوية بطريقة فورا    الرب هيستخدم يسوع،

 بين تغير و تحول الذي حديثا   المتجدد المؤمن نأل يرجع هذا. حياته لبقية أخرى

 حول التمركز ومن النور، إلى الظلمات من الحياة، إلى الموت من وضحاها عشية

 علي لالنطباع  عظيم نفسي بحث  بعمل سيقوم لمسيحا حول التمحور ليإ الذات

 . به والمحيطين ءهأصدقا حياة

 يوم تالميذ القدس الروح بعمل المتجددة للحياة القوية الشهادة هذه خلقت

 أن المطاف خرأ في حالهم لسان الذين الجموع لجذب عرض لتصبح الخمسين

 .يسوع مع كانوا هؤالء

 بشكل و تدرجا   أكثر الباقية المتجدد حياة مدار التغيرعلي سيكون التجديد بعد

د   ِمن  ...  لتغييرا سيواصل نهأ من الرغم على اإلنسان، خيهأل ملحوظ أقل  إِلَى َمج 

، د  ب   ِمنَ  َكَما َمج  وحِ  الرَّ  تبعية في المتجدد يستمر لم إذا ذلك ومع( 3:81كو2) الرُّ

 موضع فسيكون والخالص المسيحي يماناإل في أساسات وضع بعد يسوع الرب

 النفوس جموع وسط ويدوب ةحالال هذه المتجدد في ويندمج الجميع من سخرية

 على ويحصل يكتسب قد أنه من الرغم على( سودواأل بيضاأل بين ما) الرمادية

 يختبر ولن الملكوت معركة في أبدا   يدخل ال لكنه الدينية والتصرفات األخالق بعض

 إلى سيذهب. بتهاجباإل ليحصد بالدموع أبدا   يزرع ولن والغلبة االنتصار لذة طالقا  إ

 .يعيش أن بعد يستحق وال يليق ال نهأل القبر

. ستخدامهإ في الرب يستمر الروحية الصحة علي المؤمن يحافظ عندما لكن

 سلوبأ غير أخرى وسيلة بأي هللا لب  ق   من ستخدامهإل يسعى لن نهإف ذلك ومع



 يطلب لن جيد تسبيح صوت لديه الذي خاأل المثال سبيل فعلى. هللا ختيارإ وطريقة

 لن والكالم التعبير في قتداراإل موهبة  لديه الذي كذلك. كمرنم يستخدمه نبأ هللا من

 ياويقول  يطلب ال سوف القيادة موهبة له من كذلك. المنبر فوق له مكان عن يبحث

 لتمجيد الطبيعية المواهب عن هللا يبحث لن. فيه تريدني الذي المكان هو هذا رب

 يقول السماء، من هو ما في هللا أمجاد. يضِ رأ هو بما متعلقة نساناإل أمجاد. ملكوته

ةِ  ُيَسرُّ  الَ " المزمور صاحب لِ  ِبقُوَّ َضى الَ . ال َخي  ُجلِ  ِبَساَقيِ  َير  ( 831 341 مز.")الرَّ

ا"بولس الرسول يعلن وكذلك َتَخرَ  َمنِ  َوأَمَّ َتِخر   اف  َيف  ب   َفل   (31831 كو 2" ) ِبالرَّ

 يديه يكسر هللا لكن اإلنسان؛ البشر يبني. هنهيي   هللا ولكن نساناإل يدرب البشر

 ضعيف، صغير رجل عن هللا يبحث بينما العظيم الرجل عن البشر يبحث. وقدميه

 عيدسي  . يسوع الرب فيها الناس يرى أن شأنها من كافية بدرجة ضعيف صغير نسانإ

 جخراإل موسى هللا يختار لم. بنفسه وملئه غييرهوت  نساناإل وتشكيل صياغة هللا

 قد كان وألنه نفسه في ثقته خسر و فقد ما بعد ولكن واثقا   خطيبا   كان عندما إسرائيل

 وجه على رجل حلمأ أصبح نهأل ولكن ذكائه بسبب موسي هللا يختار لم. الثقة متعل  

 وبحث ونظر هللا تطلع عندما. حياته في المحترقة ليقةالع   نار علي وحصل األرض

 ختارإ عندما. وضيع كالم صاحب رجال   ختارإ ملألم رسول أول ليكون رجل عن

 أوراق بسببب يختاره لم للكنيسة، الهوتيا   وقياسا   جا  ذنمو ليكون الرجل هذا هللا

. كنفاية هذه عتماداإل وراقأو متيازاتاإل كل عتبرإ كرجل ولكن األرضية، عتمادهإ

 الباحثون خالل من الرسول بولس هوتأل ت  أي لم. نهارا   ال  يل ويصلي ليشفق ختارهإ

 من تعلمه خالل من هوتيةالأل التعاليم علي بولس حصل ولكن غمانيئيل خالل من أو

 .العربية صحراء في هللا

 األرض، من تملك ما تستعرض ال هللا، من مستخد  م   تكون أن تريد كنت إذا

 خالل من هللا يفعله أن يمكن ما ستعرضإو به ترتبط الذي لهكإك هللا ضستعرِ إ

 كف. كتشافهاإ يتم أن أجل من  كنيسة ليإ سةيكن من الناس يسعي. (شيء ال) تراب

 مكان يأ ليإ الهروب تحتاج لن. العزيز صديقي كتشافكإ في السعي عن وتوقف

 شجرة في شخص هللا وجد( هللا سيجدك) لك هللا ستخدامإ لحظة في ليكتشفوك

 أخر بينما جبايةال مكان عند شخص وجد كما التين شجرة تحت أخر ووجد الجميزه

 كليات حدأ في دراسة حضر شاب قصة في يضا  أ صحيحا   هذا كان. يعقوب بئر عند

 أقل كان الشاب هذا أن الكلية مدير شعر. جدا   والمشهورة المقدس للكتاب هوتالال



 التخرج وبعد ذلك، ومع. هللا ملكوت في للعمل زمالئه الطالب جميع من إمكانيات

 ويستخدمه الجنوبية أمريكا إلى يذهب" أحد الال"و مكانياتإلا القليل الشاب هذا كان

( طالقاإل علي ءشي ال ناأ)  العدم إلى تأتي عندما. ذهب أينما نهضة في بقوة هللا

 نفسك تعرض أن تحاول ال. األبد إلى يستمر أن شأنه من ومعك بك شيئا   هللا سيصنع

 في مكان أدنى خذ. نفسك فعر تحاول ال. بذلك يقوم هللا دع(  نفسك تبيع.) للبيع

 يجب ما لكم يقول) به وتقوم ستفعله ما لك وسيعلن بجواره هللا وسيجلسك المشهد

 كثير لها ينتبه وال بارزة غير الخفاء في خدمة ستكون الحاالت معظم في( به القيام

 .السماوي بيكأ من بتسامةإ تستقبل تجعلك ولكنها الناس من

 لمن وليس والجهال المتضعين طفاللأل وكنوزه أسراره يكشف هللا نأ من تأكد

 يسوع الرب قدمي عند نتعلم. العالم هذا من والمشهورين كالعلماء ما ءشي نهأ يعتقد

 قد لذلك،. طرقنا من عمقأو أعلى هي هللا طرق وأن يماناإل هو وما الثقة هي ما

 أو ثنينإ أو ساعة لمدة والتشفع الشفاعة حياة ليإ الكالم في ولبقا   خطيبا   هللا يدعو

 خمسة ،يوميا   ساعات خمس  أصلي ألن هللا دعاني مرة ذات) يوميا   ساعات ثالث

 قيادية قدرات له ما شخص هللا يدعو وقد( رائعا   وكان. عامين لمدة األسبوع في أيام

 وسطكم والخدام القسوس لخدمة الرب دعاهم منكم البعض. واأليتام األرامل لخدمة

ا... " الكلمة وخدمة للصالة وايتفرغ أن من وايتمكن حتى  َعلَى فَن واِظبُ  نَْحنُ  َوأَمَّ

الَةُِ   ما كل في هناك لهيةاإل المسحة ستجد( 84 6 أعمال") اْلَكلَِمةُِ َوِخْدَمةُِ الصَّ

 أنهم يعتقدون الذين هؤالء من العديد. مكان أي في وليس تفعله أن  هللا يدعوك

 وخدمة التشفع لحياة مدعوين الحقيقة في علنيةهمال الجمهورية العامة للخدمة مدعوين

 "رجلاأل غسل"" اآلخرين أقدام غسل"

 "...  ألن واحدة لثانية حتى وال ستخدامهإ يمكنفقد إطالقا  رجل ي لن هللا

خدام اإللهي ستلإل صالح كنت إذا( 1183مت)َقلِيلُوَن " ةَ َفَعلَ ل  َكِثير  َولَِكنَّ ا دُ َحَصال  ٱ

 عرش من أ  ختبم تكون أن يمكنك ال. السماء في مشرقة ساطعة منارة مثل ستكون

كل نفس مستخدمة من قبل هللا لتعمل وفي أغلب األمر ستعمل شيئا   هللا سيضعك .هللا

 يضعك علي صليب.سيستخدمها 

م كل مولود من  8هو التالي مراأل هللا في عملية خالص النفوس. رغبة سي ستخد 

ا  ومؤمنا  مسيحي تكون أن يمكنك ال. الهالكين خالص هو للعالم (الكبرىهللا العميقة )

سيصاب بعض منكم  الفور علىوحاال  و اآلن. العمل هذا فيتشارك  أن دون حقيقيا  



 .المسيح يسوع الرب لقبولنفس  أيلم تصل  إطالقا  مع  ألنك دانةاإل روحواألمناء ب

بثمر كثير كان يقصد  أن كل من يثبت فَي يأتي يسوع قال الرب عندما لكن الحظ أنه

 لم رتذك  أو ال يشمل قيادة شخص ما لمعرفة الرب يسوع.  شملي قد.  الروح ثمربه 

معظم الناس الذين كرز لهم  اإلنجيلرفض . أبدا   شخص أي إقناع نوحيستطع 

 األساسية األهمية من هفإن بموضوع ربح النفوس األمر يتعلق عندما. الرسول بولس

 سماءلل وإعداده اإلنسان للرب يسوع لقيادة سأس ثالث هناك أن ندركأن  بمكان

 الثالثة هؤالء من أي في تعمل كنت إذا. هللا وعمل الصالةخدمة الكلمة وخدمة 8 وهم

 خدمة ربح النفوس. في تساهم أنتف

 

 على حتى الناس، قلوب في بذورتزرع 8 ةلشهادا خالل من كلمةت زرع خدمة ال .1

ولكن البعض  الشائكة األرض أو الشوكية ( وةالصخريالتربة الحجرية الصلبة )

. 311و البعض  61و البعض  11ة ويأتي بثمر  البعض جيدال األرض على سقطيس

 المسيح إلى شخصتكون قد قدت  ال قد. الزارع دون فرد ) نفس( أيلن يخلص 

خدمة ربح  في كثيرا   تشارك أنتف اإلنجيل، بذور زرعت قد كنت ذاإ لكن مباشرة

 الصهم تماما  كمن حصدهم بالمنجل.النفوس وخ

 

ِطَيَك األَُمَم ِميَراثا  يذكر سفر المزامير " لصالةا بخصوص خدمة .2 أَل ِني َفأُع  ِاس 

 راالبذ دون مضى وقت أي خالصه في تم أحد الأن  كما( :8 2 مز)...."لَكَ 

يكون أحد صلي  أن دونيكون قد خلص   مضى وقت أي في  أحد الوالزارع كذلك 

خطاة الهالكين فأنت تشترك في خدمة ربح النفوس ال أجل من صليت كنت إذا. ألجله

 األمر يتعلق عندما عمل أصعب خطاة الهالكينال أجل من الصالةتعتبر . وخالصهم

 الظالم قوى الصالة في تجذب .بشدة ذلك يحارب الشيطانبربح وخالص النفوس. 

. الشيطان قبضة من نفسال عنتزاإل الصالة من الكثير تحتاج. السماويات في والشر

خالص النفوس الذين تعرف أسمائهم وقد تصلي أيضا  لخالص  أجل من صليت قد

األخري الذين ال تعرف أسمائهم حينئذ سيسمع هللا صالتك وسيتم  الدول في النفوس 

 خالص النفوس وتجديدهم.

 



 حصاد( 81 1 كو 3) الذي ينمي هللا إن بولس الرسوليقول   هللا لعمل بالنسبة .3

تعب فيه األخرين وجاهدوا في الزرع  ما في تجمع وهي. عمل أسهل هي نفوسال

ين من يحول الخاطي إلي قديس ومع ذلك فإن حصادال وليس هللا أن رتذك  . والصالة

 سفر) حكيم النفوس رابح... نأل الحكمة من قدر أكبر لىإ الحصادين يحتاجون

 لجلب الفطنة الرب عطيكمي ندماع أوقات هناكهنا أو يكون قد  (11833األمثال

الخطاة وتنميتهم من  وجمع. اإلنسان أعمالمن  هي والصالة البذر. النفس للمسيح

 عمل الرب ) هللا(

 

ن لم يستخدمك فسيكون إ. شعبه ستخدمي أن هللا يريد8 ختصارإوب هكذا         

هم ويجهز الخطاة يخلص أن هللا يريد. همع التعامل يجب داخلك في شيء هناك

لعشاء عرس الخروف . يضعك الرب بخطة إستراتيجية في مكان داخل خطته 

 ،هللا يضعك أينما إلزم مكانك .العظيمة وفي المكان الذي ستكون فيه أكثر فائدة هلل

 ،أو تهريج  لعبة هللا عمل إلتصق به حتي حينما تكون الرياح مضادة عكسية. ليس

  أنه حرب وقتال ومعركة.
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