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إليك ق صلواتك. وروحك وتعأمور كثيرة يمكن أن تضعف هناك  ،محبوبأيها ال

 ا.بعضه

من  ون. يتعرض كثيرق مسيرتك مع هللاومحاولة إرضاء اآلخرين تعإن  -1

عيشوا حسب اء لضغوط مستمرة ألنهم يعتقدون أن عليهم أن يحبالمسيحيين األ

ألي ال ينبغي أن نكون أسرى  آلخرين.لتوقعات اآلخرين. وهذا يجعلهم سجناء 

يسوع ليس ربنا فحسب، بل هو أيًضا الرب إال الرب يسوع المسيح. لكن إنسان 

الدائم. وفي الوقت المناسب سنكون ورثة عيننا وشريكنا نا وصديقنا األفضل وموأب

ه فالمهم هو رأيأن نهتم بما يفكر فيه الناس عنا؟ نبغي لماذا ي ،معه إلى األبد. لذلك

توقف عن محاولة إرضاء فلن .نعيش فيه وهو يعيش فيناكل ما يهم هو أن فينا. 

ا أَْن يُْبِغَض اْلَواِحَد "يسوع:الرب الناس. قال  الَ يَْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخِدَم َسيَِّدْيِن، ألَنَّهُ إِمَّ

أَْن تَْخِدُموا هللاَ  َويُِحبَّ اآلَخَر، أَْو ياُلَِزَم اْلَواِحَد َويَْحتَقَِر اآلَخَر. الَ تَْقِدُرونَ 

ألَنَّهُْم "ال تكن مثل الفريسيين من إنسان أن يمدحك.  ال تطلب (.24:6)متى "َواْلَمالَ 

يا ؟ هلذلك، من الذي ستخدم (.43:12)يوحنا "أََحبُّوا َمْجَد النَّاِس أَْكثََر ِمْن َمْجِد هللاِ 

لى مستوى إفاع واالرتناس عن محاولة إرضاء الأن تكف بمجرد إنك صديقي، 

صفاء ة ودرسب القتستكوستصل إلى مكان رائع من الراحة لروحك. فتوقعاتهم، 

حققت إذا كنت الدينونة لن يكون عما في يوم فالسؤال الروح القدس. بوالقوة الذهن 

 ممن الناس.مدح الال تحتاج إلى إنك . كوإله كغبات اآلخرين بل رغبات ربر

عمل يك. اجعله كون لالنقد عندما يمن  بشدةلكن استفد  :ال تنتقد اآلخرين -2

 :ك وليس ضدك من خالل مراعاة ما يليلصالح

علم أنك ال تزال افهاجمونك . إذا كان النقاد ييساعدك النقد على معرفة حالة قلبك -أ

هو وحده ي شهوانلالشخص ا. هميًا، مما يعني أنك ال تزال تعتقد أنك شخص مشهوان



: اروحيً  اإنسانً هين الموت. ال يمكنك أن ت يهفالشهوانية يتعرض لإلهانة، من 

ألن و (.165:119مور )مز"َسالََمةٌ َجِزيلَةٌ لُِمِحبِّي َشِريَعتَِك، َولَْيَس لَهُْم َمْعثََرةٌ 

 أحد الناس لك.انتقاد  تنكشف لك من خالل  عندما فاشكر هللا ةقاتلالشهوانية 

تشكر هللا على عليك أن ة ومن الحقيق، فيها جزء، ولو بسيطمعظم االنتقادات  -ب

مع األسف، قد ينقذ روحك. ا، فكرً اشالجزء البسيط واستوعبه ذلك. ابحث عن هذا 

بدافع "الحب" المضلل، ف وبوك.ك أو يصوأفضل أصدقائك لن ينتقدإن الكثيرين من 

يد إهمالك أو تناقضاتك. قد ال يرتقصيراتك أو في خطاياك أو تركونك تموت يقد 

يفعلون هلل على أعدائك ألنهم سشكًرا لكن  ،عن عينيكغمامة الوا أن يرفعأصدقاؤك 

األمناء ما يكفي ك من المسيحيين ليس هنا هإلى أعداء ألننحتاج جميًعا إننا  ذلك.

دون تردد. وبتالميذه على الفور قام الرب يسوع بتقويم  .سلوكنا الشريرللكشف عن 

 ،ضدهقف لذلك ال تهذا الجانب، في  واالنضباط . هللاالتأديب التصحيح ويلزمنا كلنا 

 ضعلي ءعدااألنه استخدم إلمطاردتنا. حتى في تأديبنا. نا ءهللا أعداه أحيانًا يستخدم ألن

َوَقْد نَِسيُتُم اْلَوْعَظ الَِّذي " :كلماتهذه التذكر  ".شفينا"يي ذال على ابنه التأديب

، َواَل َتُخْر إَِذا َوبََّخكَ يَُخاِطبُُكْم َكبَنِيَن: يَا اْبنِي اَل َتْحَتقِْر تَ  بِّ ِذي يُِحبُّهُ . ْأِديَب الرَّ أَلنَّ الَّ

بُهُ، َويَْجلُِد ُكلَّ اْبٍن يَْقبَُلهُ  بُّ يَُؤدِّ ما حين. (. يلزمنا أن ننكسر6،5:12)عبرانيين "الرَّ

يس إلى أعلى. لتنطلق الروحية أسفل في انكسار فإن أغصاننا تنحدر جذورنا إلى 

يا لتأديبنا. فافرح يستخدم األعداء قد علم أن هللا اهذا. مرة أخرى  عنتجاوز هناك 

ال تعش في كذبة أو في عالم األحالم. في الواقع، قال  .حرركألنه يصديقي بالحق 

ُرُكمْ :"يسوع الرب  ، َواْلَحقُّ يَُحرِّ  (.32:8)يوحنا "َوتَْعِرفُوَن اْلَحقَّ

قال  ذلك تكريًما لك.فاعتبر باطل التها  االإذا تعرضت للسخرية واالضطهاد و -ج

يَرٍة، ِمْن "يسوع: الرب  طُوبَى لَُكْم إَِذا َعيَُّروُكْم َوطََرُدوُكْم َوقَالُوا َعلَْيُكْم ُكلَّ َكلَِمٍة ِشرِّ

َماَواِت، فَإِنَّهُْم هَكَذا طَ . أَْجلِي، َكاِذبِينَ  َرُدوا اِْفَرُحوا َوتَهَلَّلُوا، ألَنَّ أَْجَرُكْم َعِظيٌم فِي السَّ

 (.12،11:5)متى "األَْنبِيَاَء الَِّذيَن قَْبلَُكمْ 

غ" :هللامورانشغل بأ -3 تؤدي أعماالً . تعلم كيف يةاألرضاألمور  ن" نفسك مفرَّ

ْيَت َفاْدُخْل إَِلى "يسوع: الرب . قال عمل أقلأكثر من خالل  َوَأمَّا َأْنَت َفَمَتى َصلَّ



إَِلى َأبِيَك الَِّذي فِي اْلَخَفاِء. َفَأبُوَك الَِّذي يََرى فِي اْلَخَفاِء  ِمْخَدِعَك َوَأْغلِْق بَابََك، َوَصلِّ 

تقديم مثل إنه هذا الموضوع. في إلهي سر . هناك (6:6)متى "يَُجازِيَك َعاَلنِيَةً 

على يوم السبت محافظة نه يشبه الإأو  فكلما زاد ما تقدمه ازداد ما تأخذه. ،العشور

عمل واحد، لكنك ستنجز المزيد في األيام األخرى. تقضي تتخلى عن يوم  .مقدًسا

وقتًا أطول في الصالة وهللا ينجز لك المزيد من العمل. قرأت عن قس في كوريا 

يصلي إنه حسنًا،  .للصالة؟ امليون شخص. كيف يجد وقتً تصل كنيسته إلى الجنوبية 

نفسه مع مارتن لوثر. كان  مركان األعالنية. هللا فيكافئه أربع ساعات في اليوم 

السماوي اآلب هم ئكافيهناك أيًضا أطباء ومحامون وميكانيكيون وربات بيوت 

، سهالً ليس ا. نعم، أنا أعلم أن ألمر عندما أمضوا وقتًا طوياًل في الصالة سرً عالنية 

أن تحقق دون عبد بم بذلك بدالً من العمل كأن تقوسهل يستحق ذلك. من األ هلكن

. احسم أمرك ؟واتيةم امعاكسة أم ريحً  االنهاية. هل تريد من هللا ريحً  الكثير في

 .هللاالرياح المساندة من  كاختياربك منغضب يواجعل الشيطان 

الخامسة  الذهبية هي من الساعةاليوم ن ساعات إ ،صديق وهو طبيب تخديرلي ال ق

له أفضل  واقدمين إسرائيل أبني صباًحا. أراد هللا من  الثامنةحتى الساعة صباًحا 

تكون قد عندما  الفتاتالذهبية كل يوم. ال تعطه أوقاتك هلل أفضل قدم ة. ذبيح

كائنًا :"أنا لست قد تقولفي نهاية اليوم. إنه يستحق أفضل من ذلك. استهلكت 

باكورة هلل عطي ، ويمكنك أن تتعلم أن تكذلك صباحيًا". حسنًا، كان يسوع وبولس

 .لنًامكافأتك عتنال ثمارك، وس

إذا لم تبدأ  .حيروال يصيبك الفتورأو سبيتك ممارسة المسيحية في عليك  -4

رائع سر هناك أوالً فلن يكون لديك شيء. هناك  هاك وإذا لم تمارسبيتالمسيحية في 

 آدم، لكن منذ ذلك الحين،من مرأة. جاءت حواء من ضلع الرجل والاالتحاد بين عن 

لزوجة جسد واحد. يتطلب األمر إنكاًرا ثابتًا الزوج وافمن امرأة. يأتي كل رجل 

مع تفضيل دائم لزوجتك فوق نفسك إلقامة اتحاد مقدس يتألق ببراعة ويشهد  كلذات

يعظن القساوسة سماع أزواجهن كثيرين من زوجات ال يدمسيح فيك. ال ترسيد اللل

 .هللامع بشأن مسيرة اإلنسان اتهام رهيب  اهذ بيوتهم.في بذلك ن وشيال يع مألنه



من الشباب  ونكثيريترك أن يكون األطفال منضبطين ومحبوبين باستمرار. ينبغي 

 ينالوا الحب والتأديب.مليئاً بالنفاق ولم دين آبائهم عندما يغادرون المنزل ألنه كان 

 هألسرة كل صباح. أعلم أن هذا أمر صعب، لكنلصالة كل رجل أن يرتب ال بد 

 .المسيح وأن نبني شخصيتها المسيحيةمًعا في يستحق أن نربط األسرة 

مشاعر أن تؤذي من  كخوفً من خالل يمكنك أيًضا أن تجعل نفسك سجينًا  -5

 ارستمربا تخشىقول الخطأ أو أن تحمي نفسك من تحاول أن تإذا كنت دائًما  اآلخر.

في قفص وال موضوع جميل مغرد فأنت مثل طائر من أن تخطئ في حق اآلخر، 

 رددها.اذهب اآلن وف ،أعطاك أغنيةو ،يسوع الحريةالرب ك منحد يمكنه الغناء. لق

أغنيته. ترنم بليس عن قصد بالطبع. ين من الرب يسوع، مشاعر الكثيرتضررت 

، لكن فسارستلال وكان العام الثاني عاًماشعبية. مليئًا بال األولعامه في الواقع، كان 

ما كان يقوله طول  ونسمعيبالفعل بدأوا هم ن ألنولكثيرمنه ااء تساالثالث  عام في ال

"َحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرةَ َعْثَرٍة". أنه كل من بطرس وبولس لقبه الوقت. لهذا السبب، 

قد ك. واألمر كذلك بالنسبة لقتلوه. ين جرًما حتى إنهم كثيرصار بالنسبة لللقد 

ن ورالكثيضرر لكن في النهاية سيت .مكوبكالمعك  ةشركاللفترة بيستمتع الناس 

لَْيَس َعْبٌد ":ألنه سيكون هناك صدام منك ببريق وضياء.حقيقة هللا تتدفق حيث  ، منك

إلنسان، يرفض الفضل من ابسبب احتمال فقدان و (.20:15)يوحنا "أَْعظََم ِمْن َسيِِّدهِ 

 األسوار.ا على حراسً كونوا من المسيحيين الشهادة. يرفضون أن ي ونالكثير

 .م من أجل اآلخرينحياتهأن يبذلوا يرفضون و

أنه يستحق األفضل هو  من ظنأول ف أفضل.ما هو ا أنك تستحق أبدً تظن ال  -6

الذي ما  ه بالفعل؟تستحقالذي  اآلن تعرف من أين تأتي هذه الروح. ماإنك الشيطان. 

 تهبعد معركمالك المقدمة له إبراهيم بعد أن رفض كل األ اختبره؟ تذكر ما كرضيي

ا"هللا: له قال  .الملوكمع   وينتك)"اَل َتَخْف يَا َأْبَراُم. َأَنا ُتْرٌس َلَك. َأْجُرَك َكثِيٌر ِجد ً

كان لديه هللا كان راضيًا واعتبر أن لديه  نإف .كل ما أراده إبراهيم هو هللا (.1:15

يسوع ليغفر لك كل الرب براهيم؟ ليس فقط لديك إلكل ما يحتاج إليه. هل أنت ابن 

لتذهب إليها وتبقى فيها  واتالسمكذلك معه، لكن لديك  ةشركفي  تكونخطاياك و



، فما بركة؟ لم تكن تستحق كل هذه الأكثر من ذلك ستحقهما الذي ت .داإلى أبد األب

صرف أن تكون سعيًدا بزواجك ببذلك  كهل يمكنفتحتاجه حقًا لتكون سعيًدا؟ الذي 

ومفروشاتك  راتبك ومنزلكب ىأن تراض كالنظر عن مدى صعوبة ذلك؟ هل يمكن

دائًما تظل العالم. سمور السعادة في أالسعي نحو وظروفك؟ يا صديقي، توقف عن 

 هلل االعالم، فستصبح حقًا مسكنً مور "ال" لكل أفي قلبك إذا قلت  اضعدم رغ وافي فر

 القدير.

والتي يمكن أن تجلب لك ذكرها أن أد ريفيما يلي بعض النقاط األخرى التي أ

 .ألن أذكرها بالتفصيل مساحةهناك اآلن يس لروحك، لكن لضعف ال

، أمام الناس.نك قد تبدو أحيانًا خاسًرا إع مال تكون غير راغب في أن تبدو كخاسر. 

 .كخادم هلل لن تكون خاسًرا أبًدا كتذكر أن

ن األرض هي التربة التي إنمو. بما وقتًا ليإليمان ل عطِ أاإليمان. قدر قلل من تال 

 .فالوقت هو التربة التي ينمو فيها اإليمان تنمو فيها النباتات،

 تمامها.وعش كل لحظة إلى األبدية انظر إلى كل شيء في ضوء 
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