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 . edition thTemptation, 5ّمت نشر هذا الدرس ابللغة اإلنكليزية حتت عنوان، 
ويف برامج مماثلة  Teen Challengeميكن استنساخ هذه املواد  وتوزيعها لتتم االستعانة هبا ضمن خدمة 

وكنائس حملية ويف املدارس وسائر املنظمات واألفراد. كما وميكن تنزيلها من شبكة اإلنرتنت على املوقع اإللكرتوين 
 .www.iTeenChallenge.orgاآليت: 

ويتعني على كل من يرغب يف نشر هذه املواد أو بيعها احلصول على إذن خّطي من خدمة 
Global Teen Challenge. 

يشكِّل هذا الدرس جزًءا من دراسات اجملموعة للمؤمنني اجلدد اليت ّمت إعدادها هبدف استخدامها يف الكنائس 
لة تعمل مع مؤمنني جدد. كما وخدمات مماث Teen Challengeواملدارس وخدمات السجون وخدمة 

 وميكن احلصول على دليل املعلم ودليل الطالب ودليل الدراسة واالمتحان والشهادة املتعلقة هبذا الدرس.

 ملزيد من املعلومات حول هذه الدروس، ميكنك مراسلتنا على العناوين اآلتية:

Global Teen Challenge 
PO Box 511 

Columbus, GA, 31902 USA 
Email:  gtc@globaltc.org 

Web: www.globaltc.org and     www.iTeenChallenge.org 

9201-03اتريخ آخر تنقيح    

mailto:gtc@globaltc.org
http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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 الفصل األوَّل

 التجربة يف حياة املؤمن اجلديد

: قولون وهم يتنهَّدون بنربة اهلزميةي’’. شكلةم‘‘ببساطة ’’ جتربة‘‘ابلنسبة إىل بعض املؤمنني اجلدد، تعين كلمة 
ًدا‘‘  ’’. يريد الشيطان أن ينال مينِّ جمدَّ

؟ كيف ميكن أن ينجح حتديًدا لكن هل جيب على املؤمنني اجلدد أن خيافوا من التجارب؟ ما هي التجارب
التجارب؟ هل ميكن تفادي التجربة؟ ماذا  هذه ة التجارب؟ هل أنت املؤمن الوحيد الذي يواجهاإلنسان يف مقاوم

 تناوهلا يف هذا الدرس.؟ هذه بعض األسئلة اليت سناربميكن أن تفعل لالستعداد ملواجهة التج

 فلنبدأ بتعريف التجربة.

 ما هي التجربة؟ .أ

على أيَّ امتحان، أو ’’ جتربة‘‘يطلقون تسمية فهم ابملعىن العام للكلمة. ’’ جتربة‘‘يستخدم البعض كلمة 
يت جيرِّب فيها يف هذا الدرسلإلشارة إىل احلاالت ال’’ جتربة‘‘حمنة، أو صعوبة، أو مشكلة. لكنَّنا نستخدم كلمة 

 طيَّة.الشيطان اإلنسان لكي يوقعه يف اخل

 يف هذا الدرس:’’ جتربة‘‘دَّد لكلمة إليك التعريف احمل

 التجربة
 عندما حياول الشيطان أن يدفعك إىل كسر قوانني هللا هبدف ملء احتياج أو إشباع رغبة يف حياتك.

ا . وخيدعهم حيبُّ الشيطان أن يضلِّل الناس وهو يعمل على مستوى االحتياجات السطحيَّة ويقنعك أب�َّ
سدَّدت احتياجاتك أو أشبعت رغباتك مشاكلك تنتهي إذا  جيعلك تعتقد أنَّ هو خيدعك حني ة. مشاكل فعليَّ 
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عملت بكالمه فإنَّك تكسر على األقل قانوً� أبسهل وأسرع طريقة ممكنة. لكن املشكلة الوحيدة هي أنَّك إذا 

 واحًدا من قوانني هللا.

 خلقك لكي ختتربها. لكنَّ فاهلل ليس من اخلطيئة وال من اخلطأ أن يكون لديك احتياجات يف حياتك. 
 تنقض قوانني هللا. ساليب أن يدفعك إىل تسديد احتياجاتك أبحياول بطرقه املاكرة  الشيطان

أنت ‘‘ر أ�ّين حبت. سيقول لك: الشيطان أن جيعلك ترى احتياجك من منظو  إذا كنت جائًعا، سيحاول
إن حيوِّل املوظَّف نظره عنك. فأنت لن  ماجائع. إليك طريقة سهلة لتسديد احتياجك. اسرق هذا السندويتش 

. وهو لن يالحظ نقصان سندويتش واحد. خيدعك الشيطان حني جيعلك تظن أنَّ احلّل هذه تؤذي أحًدا بفعلتك
ع على احللول األ�نيَّة اليت تقود دائًما إىل اخلطيَّة. الذي يقدِّمه ملشكلتك منطقيّ  ا. فهو يشجِّ  جدًّ

 هذا السؤال.على جند جوااًب واضًحا  14-13: 1اخلطيَّة؟ يف رسالة يعقوب  ليقعوا يفهل جيرِّب هللا الناس 

 14-13: 1يعقوب 
، َألنَّ اهللََّ َغْريُ ُجمَرٍَّب اِبلشُُّروِر َوُهَو الَ ‘‘ ُجيَرُِّب  الَ يـَُقْل َأَحٌد ِإَذا ُجرَِّب ِإّينِ ُأَجرَُّب ِمْن ِقَبِل اهللَِّ

(ترمجة مسيث وفاندايك للكتاب  .’’اِحٍد ُجيَرَُّب ِإَذا اْجنََذَب َواْخنَدََع ِمْن َشْهَوتِهِ َأَحداً.َوَلِكنَّ ُكلَّ وَ 
 املقدس)

 احتياجاتفعليَّة.لديك  اخلطيَّة. لكن يف الوقت نفسه،لواضح أنَّ هللا ال جيرِّب املؤمنني ليقعوا يف من ا

 ما دور التجربة يف حياة املؤمن؟ .ب

ول سرتة مجيلة فيقإىل ’’ سليم‘‘تبدأ بفكرة. ينظر للتجارب. فالتجربة  املعركة احةَ نا سغالًبا ما تكون أذهانُ 
إن ’’. إىل هذه السرتة. ليتين أستطيع أن أسرقها بدون أن ُيكَشف أمري فعًال  أحتاجأ� أشعر ابلربد و ‘‘لنفسه: 

االستسالم للتجربة، من ختار إذا اف اليت ترد إىل ذهنه حيدِّد أفعاله الالحقة.هلذه األفكار األوىل ’’ سليم‘‘تقييم 
 هذه التجربة.. ميكنه أيًضا أن خيتار مقاومة يحاول سرقة السرتةاحملتمل أن

اه قلبك إىل حد كبري على رّد فعلك جتاه التجربة. فإذا كنت يؤثِّر  منط تفكري يتوافق مع الكتاب  تعتمداجتِّ
املقدَّس، فقد يكون من السهل عليك أن تقاوم التجربة. سنتناول هذه املسألة بشكل أعمق وأكثر تفصيًال يف 

 .ضمن هذا الدرس وقت الحق
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ال تقتصر احلياة املسيحيَّة على حماربة الشيطان طوال الوقت. ال تبحث عن التجارب بل ركِّز اهتمامك على 

اعترب كلَّ واحدة منها فرصة لالقرتاب إىل هللا. املسيح. عندما تواجه التجارب، ثال اة املسيحيَّة مقتدً� مبعيش احلي
 .تعرَّض هلاجتربة ت مينحك القوَّة واحلكمة لالنتصار على كلّ اهلل هو َمن ف

ا مبا حيول دون اخلطيَّة. وال ميكن أليِّ إنسان أن يصبح روحيًّ رتكاب من الطبيعي أن ُجيرَّب املؤمنون اب ا جدًّ
م حياتلذا،  تعرُّضه للتجربة. على هذه  ك. لكن ميكنك أن تنجح يف التغلَّبتوقَّع أن تواجه التجارب ابقي أ�َّ

 التجارب.

مرارًا عدَّة.  أن يتعرَّض اإلنسان للتجربة. فيسوع ُجرِّب  يقول الكتاب املقدَّس بوضوح إنَّه ليس من اخلطيَّة
اليت تدفعك إىل القيام بعمل أ�ين، متاًما مثلما يفعل  مستخدًما االقرتاحات نفسهاه احتياجاتطان وقد استغلَّ الشي

 جتربة ابستمرار. لكن يسوع قاوم كلّ معك. 

 15: 4عربانيني رسالة ال
ما َعدا ورَئيُس َكهَنِتنا غُري عاِجٍز َعْن أْن ُيشِفَق على َضعِفنا، وهَو الذي َخَضَع ِمثَلنا ِلُكّل َجترِبٍَة 

 (الرتمجة العربية املشرتكة) .اخلَطيَئةَ 

ق واضح بني التعرُّض للتجربة والوقوع يف اخلطيَّة. ليس عليك أن تشعر ابلذنب إذا واجهت جتارب فر  يوجد
فرصة لك لتصبح مؤمًنا  الشيطان. ميكن لكّل جتربة أن تتحوَّل إىلكثرية، إال إذا اتَّبعت احللول اليت يقدِّمها لك 

 أقوى.

 ترتكب اخلطيَّة؟ هو َمن جعلك الشيطان هل .ت

هللا والشيطان فرًصا أمامك  كلٌّ من  فيما يضع’’. الشيطان جعلين ارتكب اخلطيَّة‘‘ال ميكنك القول صراحًة: 
 لتسديد احتياجاتك وإشباع رغباتك، ال يقوم أيٌّ منهما بفرض طرقه عليك. فاخليار لك. 

إىل تسديد احتياجاتنا ابألبواب. يضع كلٌّ من هللا والشيطان أبوااًب ميكننا أن نشبِّه هذه الفرص اهلادفة 
عانك على حلِّ مشاكلك وفق طرقهم . واألبواب اليت يضعها الشيطان أمامك هي عبارة عن اأمامك. ويشجِّ

هللا أمامك جتارب، أمَّا األبواب اليت يضعها هللا أمامك فهي عبارة عن حلول مفيدة وغري أ�نيَّة. وأحياً�، قد يضع 
 ابَبني أو ثالثة أبواب لتسديد االحتياج نفسه. وقد يفعل الشيطان األمر نفسه أيًضا.

سيحاول الشيطان أن جيعل مداخل أبوابه أكثر جاذبيًَّة من مداخل أبواب هللا. لكنَّه ال خيربك احلقيقة كاملًة 
 .جزًءا منهابل 
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اقات. ويف إحدى الليايل، يدعوها بعض التالميذ يف صد تكوينتريد ’’ سهى‘‘لنفرض على سبيل املثال أنَّ 

ن املارجيوا�املدرسة حلضور حفلة. ولدى وصوهلا إىل احلفلة، تكتشف أنَّ  . هبذه الطريقة، يفتح  اجلميع يدخِّ
ااًب أمامهاالش لن  القليل من املخدِّرو . أنظري � إىل مجيع األصدقاء الذين ميكنك اكتساهبم‘‘قائًال:  يطان اباًب جذَّ

 ’’.يضرَِّك أبًدا. فكِّري يف السعادة الكبرية اليت ستشعرين هبا مع هؤالء األصدقاء اجلدد

اابً   إذا اختارت ابب هللا، قد تضطّر إىل مغادرة ف’’. سهى‘‘جدًّا يف نظر هنا، قد ال يبدو ابب هللا جذَّ
تها. وإذا دخلت من ابب هللا، فقد احلفلة. وإذا فعلت ذلك، فقد خيتار معظم احلضور يف احلفلة أن يرفضوا صداق

 تضطّر إىل البحث عن أصدقاء يف مكان آخر. لكن أين؟ ومن؟

ال خيربك  هللا. لكن الشيطان قواننيأو أكثر من  اواحدً  دائًما إذا اخرتت أبواب الشيطان، فال بد أن تنقض
قض أحد لكي أدفعِك إىل نرِّبك هيا � سهى، أ� الشيطان أكلِّمك اآلن. أ� أج‘‘هبذه احلقيقة. هو ال يقول: 

احتياج أو إشباع رغبة  نَّ طريقه هو األسهل واألسرع لتسديدال، بل سيقول لك الشيطان ببساطة إ’’. قوانني هللا
 يف حياتك.

ا. لكن على املدى الطويل، يتبنيَّ  ابة جدًّ  دائًما أنَّ طريقه هو األفضل لتسديدأحياً�، ال تبدو أبواب هللا جذَّ
بيَّة ألنَّه ال يكشف اذأحياً� كثرية، تبدو طرق الشيطان أكثر جو حتياج أو إشباع تلك الرغبة يف حياتك. هذا اال

ابألمور على طريقته. هو خيربك فقط كيف أنَّ الدخول عرب اببه كفيل أبن  كقياملك العواقب الوخيمة الناجتة عن 
 ميأل احتياجك يف احلال.

ا ستتحمَّل العواقب الوخيمة  الشيطان مل يقل ا سُتطَرد من اجلنَّة وإ�َّ طيَّتها الناجتة عن خحلوَّاء يف جنَّة عدن إ�َّ
 عندما دخلت حوَّاء من ابب الشيطان، انتهى هبا األمر خارج محاية هللا.و إذا أكلت من مثر تلك الشجرة. 

ل فيها تسديًدا الحتياجاتنا كافة. فلنلِق نظرة سريعة نناحياة ن خنترب ملء احلياة، حياة مليئة بربكاته، أيريد هللا 
 على االحتياجات يف حياتنا وعلى عالقتها ابلتجارب اليت نواجهها.

 ؟قة االحتياجات يف حياتك ابلتجربةما عال .ث

تعداد التجارب اليت طُِلب إليك مع هذا الدرس، وهو يتطابق ،من دليل الدراسةيف املشروع الثاين 
ميكنك أن أتخذ هذه األوضاع يف عني االعتبار بينما تفكر يف املعلومات اآلتية واجهتها مؤخرًا. 

 املتعلِّقة ابحتياجاتك.
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من خالل النظر إىل االحتياجات اليت نواجهها يف حياتنا، من املفيد أن نضع االحتياجات 

 ة.أبمثلها إرفاق املتشاهبة ضمن فئة عامة. إليك هذه الطريقة جلمع احتياجاتك، وقد متَّ 

 
 لدى الناس حتياجات األساسيَّةاال

 طعام، لباس، دفء -احتياجات جسديَّة  .1
 االنتماء –احتياجات أمنيَّة  .2

 الشعور ابحلماية -
 مشاركة هوية مع اجلماعة -
 فهم قوانني احلياة -

 أن يكون لديك صديق مقرَّب إليك–احتياجات اجتماعيَّة  .3
 أن يكون لديك أماكن تشعر فيها ابالرتياح -
 برفقة أشخاص، رجاًال كانوا أو نساًء، يفكِّرون مثلكأن تكون  -
 أن حتبَّ وتكون حمبوابً  -

 اآلخرين تلقى قبوًال لدىأن  –احتياجات متعلِّقة ابحرتام الذات .4
 اآلخرين تلقى احرتاًما لدىأن  -
 أن تشعر أبنَّك مهمّ  -

 أن تستخدم قدراتك ومهاراتك –احتياجات متعلِّقة ابإلجناز .5
 متنحك شعورًا ابإلجنازأن تقوم أبمور جمدية  -
 كإنسان  تنموأن تعلم أنَّك  -
ًما يف عملك -  أن تشهد تقدُّ

 أن تعرف هللا شخصيًّا ومتتلئ من حضوره –احتياجات روحيَّة .6
 لكي تتخلَّص من الشعور ابلذنب يف حياتك.أن تنال غفران اخلطا�  -
م مشيئة هللا. -  أن تكون مؤمًنا �جًحا يتمِّ

قد و ’’ آبراهام ماسلوز‘‘ اخلاصَّة ب حتياجاتاالإنَّ قائمة االحتياجات األساسيَّة هذه مبنيَّة على أساس هرميَّة 
 .’’)االحتياجات الروحيَّة‘‘(يف ما يتعلَّق ب’’ لورنس كولربغ‘‘قام بتطويرها 

إًذا، ما هي االحتياجات . لنا طرقًا لتسديد كلِّ واحد منها خلقنا هللا مع هذه االحتياجات. وهو أوجدلقد 
 األهّم؟
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. فعلى سبيل املثال، هو لن يف حياتك ه مؤخَّرًاتواجه فيه احتياًجا مل يتم تسديدسيجرِّبك الشيطان يف جمال 

 فاخرًاليلة رأس السنة. لكنَّه جرَّب يسوع وطلب منه عشاءً تناولك جيرِّبك بسرقة طعام بعد مرور ربع ساعة على 
جائًعا حني نَّ يسوع كان يوًما. جاء يف الكتاب املقدَّس أ عد أن صام يسوع ملدَّة أربعنياحلجر إىل خبز بحتويل 

 تناول الطعام.جربَّه الشيطان. فهو كان حيتاج فعًال إىل 

أيَّ احتياجات أخرى لديك. إذا ’’ يُغرِقَ ‘‘يف بعض احلاالت،  ميكن الحتياج مل يتمَّ تسديده يف حياتك أن 
حوض السفن فوقعت يف مياه عميقة، عندئٍذ، تصبح احلاجة إىل اهلواء  أمامومت دفعك  مل تكن جتيد السباحة

ابلنسبة إليك أهّم بكثري من أّي احتياجات أخرى لديك يف تلك اللحظة. فتنسى أنَّك جائع أو أنَّك ستقدِّم 
 امتحاً� يف املدرسة يف اليوم التايل.

، كثريًا ما أتيت هبذا الرتتيب. ال بد من 7الصفحتني فيإن اجملموعات اخلمس األوىل من االحتياجات الواردة 
ألمان. كما وحيتاج اإلنسان الشعور اب حاجته إىل ة قبل أن حياول اإلنسان أن يسدَّ تسديد االحتياجات اجلسديَّ 

ويف حني أنَّه جته إىل احرتام الذات وحتقيق اإلجنازات. إىل أن يشعر ابألمان قبل ملء احتياجاته االجتماعية أو حا
ليس من الضروري أن تسدِّد احتياجاتك األخرى كلَّها قبل أن تتمكَّن من تسديد احتياجاتك الروحيَّة، ميكن أن 

ا، فقد ال يكأتثري كبري على مدى سهولة تسديد هلا يكون  ون االحتياجات الروحيَّة. إذا كان اإلنسان جائًعا جدًّ
 مهتمًّا يف مناقشة مشاكله الروحيَّة.

 هل هذا احتياج فعلّي؟

 أجتادل مع هذا الشخص املخطئ.جيب أن  .1
احرتامي وأن  من جيب أن أدافع عن مسعيت. جيب أن أجتادل معه لكي أثبت له أنَّه ال يستطيع أن يقلِّل .2

 ينجو بفعلته.
 جيب أن أنتقد هذا الشخص على موقفه السيء. .3
 أن أحسده على سيارته اجلديدة.ال ميكنين سوى  .4

االحتياجات يف حياتك. كما  من الضروري أن تكتشف طرق هللا مللءإذا أردت أن تكون مؤمًنا �جًحا، 
جيب أن تتعلَّم أن متيِّز هذا االحتياج فور ظهوره. لكن أحياً� كثرية، يستغل الشيطان رغبة لديك ليحاول أن 

 لتجربة.وعلى عالقتها ابعلى رغباتنا نلِق نظرة فاحصة ا احتياج فعلي. فلجيعلك تؤمن أب�َّ 
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 لتجربة؟يف حياتك اب رغباتال ما عالقة .ج
ما هو الفرق بني االحتياج والرغبة؟ هل ميكن أن تتحوَّل الرغبات إىل احتياجات؟ هل يهتّم هللا بتسديد 

رغبات آمثة؟ كيف  اإلنسان أيًضا؟ هل ميكن أن يكون لدىاحتياجاتك فحسب، أم إنَّه يريد أن يشبع رغباتك 
 ميكن للمؤمن أن يعلم ما إذا كان ما يريده مرضًيا هلل؟

). أقنع 3تتمحور أوَّل جتربة مدوَّنة يف الكتاب املقدَّس حول رغبة ال احتياج (اقرأ سفر التكوين، األصحاح 
ا إذا أكلت من مثر تلك الشجرة فستصبح مثل هللا اخلري والشّر. هل كانت حواء ، متيِّز بني الشيطان حوَّاء أب�َّ

األمر يساعدها على أن تصبح امرأة أفضل.  حتتاج إىل أن تكون مثل هللا؟ ال، لكن الشيطان جعلها تشعر أبنَّ 
 أوامر هللا. بعصيا�اوسرعان ما سيطرت رغبتها على قلبها، فارتكبت خطيَّة 

  الرابط بني احتياجاتنا ورغباتنا
ا  حتتاجعلى سبيل املثال، أنت   يف احلصول على حلوى مثلِّجات. ترغبإىل طعام. لكنَّك رمبَّ

 
ا  حتتاجأنت  يف احلصول ترغب إىل معطف يف الشتاء، خصوًصا إذا كانت الثلوج تتساقط يف اخلارج. لكنَّك رمبَّ
ا  8أو  7على   يف احلصول على معطف جلدّي طويل. ترغبمعاطف. رمبَّ

 
ا  إىل أن يكون لديك أصدقاء، حتتاجأنت  أن يكون شخص معنيَّ صديًقا لك، خصوًصا إذا يف  ترغبلكنَّك رمبَّ

 كان ثر�ًّ أو وسيًما!
 

 احلياة بشكل مستمّر. شيء جيب أن حنصل عليه لكي خنترب ملء -احتياج
 

 شيء نريد أن حنصل عليه، لكنَّنا ال حنتاج ابلضرورة إىل احلصول عليه. -رغبة

حنن حنتاج إىل مقدار معنيَّ من الطعام كلَّ يوم، لكن يريد ارتباطًا وثيًقا ابحتياجاتنا.  بعض رغباتنا مرتبط
الوجبات ‘‘كمية إضافيَّة من البطاطا أو احللو�ت أو السكاكر أو   -كثريون بيننا أن �كلوا أكثر بكثري من الالزم

دأ نصدِّق أنَّنا حنتاج فعًال إىل هذه الكميَّة اإلضافيَّة فنعتاد على إشباع رغباتنا لدرجة أنَّنا نب’’. السريعة غري املغّذية
 من الطعام.

ن املارجيوا� ألنَّه أراد أن فاآلالف غريه.  يف حياةتكرَّر ’’ هشام‘‘ما جرى يف حياة   يلقى قبوًال هو بدأ يدخِّ
م ، عرَّفه أصدقاؤه إىل لدى شبَّان آخرين يف مثل سنِّه. فاستغلَّ الشيطان حاجته إىل أصدقاء. ويف أحد األ�َّ

 املخدِّرات الشديدة املفعول.
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صداقات جديدة، وسرعان ما أصبح مدمًنا على اهلريويني.  تكوينطرق هللا ملساعدته على ’’ هشام‘‘جتاهل 

يف احلصول على املخدِّرات. وما كان رغبة بسيطة يف البداية سرعان ما حتوَّل إىل قوَّة  بشدَّةوأصبح جسمه يرغب 
 حكَّم يف حياته.جاحمة تت

 حني ُجرِّب يسوع ابرتكاب اخلطيَّة
 قام هبا الشيطان ليجعل يسوع ميأل احتياجات ورغبات خمتلفة يف حياته.كانت التجارب الثالث حماوالت 

 4-2: 4مىتَّ  حتويل احلجارة إىل خبز. -التجربة األوىل
. وكان حيتاج إىل طعام.  -احتياج  كان يسوع جائًعا جسد�ًّ

 أثِبت أنَّك متلك القوَّة لتسديد هذا االحتياج يف حياتك. أثِبت أنَّك قادر على صنع معجزة. -رغبة

 7-5: 4مىتَّ  اإللقاء بنفسه من على شرفة اهليكل. -التجربة الثانية
 أثِبت أنَّك تثق ابهلل. -رغبة
 أثِبت أن هللا سيساندك. -رغبة

 10-8: 4مىتَّ  ممالك الدنيا كلَّها.الشيطان عرض على يسوع أن مينحه  -التجربة الثالثة
ها كّلها شرط أن يسجد له ويعبده. يسوعَ  لشيطانُ بعد أن أرى ا  ممالك الدنيا كلَّها، عرض عليه أن يعطيه إ�َّ

إكمال مهمَّته املتمثِّلة بربح (غزو) العامل ابلطريقة السهلة (مبا يتناىف مع طريقة هللا اليت تؤدِّي يف �اية  -رغبة
 املطاف إىل أتملُّ يسوع وموته على الصليب). 

 

ا سيبذل الشيطان كلَّ ما يف وسعه ليجعلك عبًدا للرغبات السيئة. يقدِّم الكتاب املقدَّس مشورة مهمَّة يف هذ
 اجملال، مبيًِّنا سبب تعاسة بعض املؤمنني.

 3-1: 4يعقوب 
َتشَتهوَن وال 2ِمْن أيَن الِقتاُل واِخلصاُم بَيَنُكم؟ أما ِهـَي ِمْن أهواِئُكُم املَُتصارَِعِة يف أجسادُِكم؟ 1

َمتَتِلكوَن فَتقُتلوَن. َحتُسدوَن وتَعجزوَن أْن تَنالوا فُتخاِصموَن وتُقاتِلوَن. أنُتم َحمروموَن ألّنُكم ال 
 .وِإْن طَلبُتْم َفال تَنالوَن ألَّنُكم ُتسيئوَن الطّلَب لرغَبِتُكم يف اإلنفاِق َعلى َأهواِئُكم3َتطلُبوَن، 

 (الرتمجة العربية املشرتكة)

يستغّل الشيطان العالقات اجلنسيَّة لتشجيع الرغبات االستغالليَّة والشريرة. إنَّ الرغبة يف العالقات املثليَّة، 
زوج/زوجة اآلخر، والتحرُّش اجلنسي يف األطفال هي بعض األمثلة على الرغبات الشريرة املرتبطة ابجلنس. واشتهاء 

القائمة أيًضا. وتتمثَّل أنواع أخرى من الرغبات املوحى هبا من كما وميكن إدراج التخيُّالت اجلنسيَّة يف هذه 
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االنتقام. هذه الرغبات املوحى و اللعن، و الكذب، و ابألذيَّة أو القتل، ابلعبث أبمالك اآلخرين، ابلسرقة، الشيطان 

 هبا من الشيطان هي رغبات أ�نيَّة وحاقدة. وهي تشويه  لالحتياجات الفعليَّة.

. 15-5: 3ورسالة كولوسي  32-17: 4ابلتخلُّص من األهواء الشريرة. أنظر رسالة أفسس  � هللارَ لقد أمَ 
يف حاالت عدَّة، هللا وحده قادر أن مينحك القوَّة للتخلُّص من هذه األهواء الشريرة واستبداهلا برغبات إهليَّة 

 مثاله. بعصاحلة. أن تكون من أتباع املسيح يعين أن جتاهد لتفكِّر مثل املسيح وتتَّ 

أن حتدِّد االحتياج املرتبط هبذه  أحياً�، حتجب الرغبة السطحيَّة االحتياج الفعلي يف حياتنا. إذا استطعتَ 
االستعانة ابهلل ك يسهِّل علي؛األمر الذي الرغبة، فإن األمر يساعدك على جتاوز الرغبة وصوًال إىل املشكلة احلقيقيَّة

 حلّل املشكلة.

ارتكاب اخلطيَّة. وغالًبا ما حتتكم رسائل تدفعك إىل  لرغبة شريرة، أتكَّد أنَّ هذه جتربة عندما ُجترَّب ابخلضوع
ابإلضافة إىل  غالًبا ما تركِّز اإلعال�ت على اجلاذبيَّة اجلنسيَّة.ف -وسائل اإلعالم يف جمتمعنا إىل الرغبات اآلمثة

ابة  اإلنرتنت. وغالًبا ما متاحة بسهولة عرب اإلابحيَّةذلك، إنَّ  تصوِّر الربامج واألفالم التلفزيونيَّة اخلطيَّة بطريقة جذَّ
 تسهِّل االستسالم للرغبات اآلمثة.

. وإذا كانت لديك رغبات آمثة يف قلبك، ميكن اال يريد هللا أن تتجاهل رغباتك. فبعض الرغبات ليس آمثً 
 . واآلن، بعد أن أصبحت مؤمًنا، عليك أن تقيِّم مواقف القلب. مكتسبة متاًما مثل  فالرغباتهلذه األخرية أن تتغريَّ

 اليت تتناسب مع مشيئة هللا حلياتك. عناية وأن تسعى إىل تنمية تلكرغباتك ب

 يف رسالة تيمواثوس الثانية، جند مشورة متعلِّقة برغباتنا.

 22: 2تيمواثوس  2
 مَع الذيَن يَدعوَن الّرّب ِبُقلوٍب َجتّنْب أهواَء الّشباِب وَاطُلِب الِربّ واإلمياَن واملَحّبَة والّسالمَ 

 (الرتمجة العربية املشرتكة) .طاِهَرةٍ 

 .ناوعًدا مجيًال متعلًِّقا برغبات 37املزمور تضمَّن تعلَّم أن تطلب اإلميان واحملبَّة والسالم. ي

 5-4: 37زمور م
 .ما يطلُُبُه قلُبكَ  تـَوَكَّْل على الّربِّ فُيعِطَيكَ 4
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .تَِّكْل عَليِه وهَو يُدبِّرُ او  الّربِّ أمَركَ َسلِّْم إىل 5

أن يعطيك سؤل قلبك إذا كان  هللا يريد اتك كافة.هللا مهتمَّ ابحتياجتك ورغباتك. وهو وعد بتسديد احتياج
 قلبك ملتزًما بتتميم مشيئته.
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 الفصل الثاين

 عمليَّة التغلُّب على التجربة

لول سحريَّة للتغلُّب الفوري على كلِّ جتربة تواجهها، لكنَّ هللا وعد مبساعدتك عندما تتعرَّض ال توجد ح
ميكنك أيًضا أن تستعني ابلروح القدس ليقودك ويعلِّمك. وميكنك أن تتعلَّم أن تكون �جًحا يف مقاومة للتجربة. 

 . إًذا، أين يبدأ املؤمن اجلديد؟اربالتج

 أين تقف؟  .أ

إذا حاولت القيام بذلك، فأنت تعرف هل حاولت يوًما أن متشي على اجلهة العليا من سياج أو حائط؟ 
سياج. هم مل بعض املؤمنني اجلدد املشي على  مدى صعوبة األمر، خصوًصا إذا كانت هذه اجلهة ضيِّقة. حياول

 مع حياة اخلاطئ. يقّرِروا ما إذا كانوا يريدون التخلِّي عن األنشطة املمتعة اليت تتماشى

عند أحد جانَيب السياج، يوجد أسلوب احلياة الذي يريد هلل ألوالده أن يسلكوا به. وعند اجلانب اآلخر، 
اته ويغريك لكي  الشيطان الذي جيرِّبكرتصَّد لك ي  .املؤقَّتةأتيت إليه وتستمتع مبلذَّ

م حياتك. عليك أن ختتار بني جيب على كل مؤمن أن يتَّخذ قرارًا. ال ميكنك السري على السياج ط يلة أ�َّ
عليك أن تلتزم متاًما يف تعلُّم مقاومة جتارب الشيطان،  وطريق الشيطان. وإذا أردت أن تكون �جًحاطريق هللا 

 لسلوك يف طريق هللا.اب

ن نصيحة واضحة بشأن ما يريد هللا من املؤمنني أن يفعلوه عندما ُجيرَّبون م 8-7: 4رسالة يعقوب  تقدِّم
 الشيطان.

 8-7: 4يعقوب 
اَقَرتِبوا ِمَن ِهللا لَيقَرتَِب ِمنُكم. َاغِسلوا أيِدَيُكم، 8م. فَاخَضعوا هلِل وقاِوموا إبليَس لِـَيهُرَب ِمنكُ 7

 (الرتمجة العربية املشرتكة) .أيّها اخلاِطئوَن، وَطّهر قَلَبَك � ُكّل ُمنَقِسِم الّرْأيِ 
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اه يثري ابالقرتاب إليك؛ األمر الذي  هو يعدُ االقرتاب إىل هللا، ف إذا اخرتتَ  مسألة رئيسيَّة مهمَّة. يف أيِّ اجتِّ

على اجلهة العليا من  ماشًيا،أم إنَّك حتاول البقاء يف مسار اثبت ،تسري؟ يوًما بعد يوم، هل تزداد اقرتااًب إىل هللا
 السياج؟

طريق هللا أم  -ابختيار الطريق الذي ستسلك فيهإًذا، تتمثَّل أوَّل خطوة كبرية حنو التغلُّب على التجربة 
اذ هذا القرار، يصبح من األسهل عليك  يف حياتك. تطبيق أفكار التغلُّب على التجربة الشيطان؟ بعد اختِّ

 هل كانت هذه جتربة؟  .ب

ً� تتمثَّل إحدى أكرب املشاكل اليت يواجهها عدد كبري من املؤمنني اجلدد بتمييز التجربة يف حياهتم. أحيا
م يتعرَّضون هلا. هذه األمور كلُّها جزء من خطَّة الشيطان. هو ال �يت ملّوًِحا  كثرية، مترُّ التجربة قبل أن يدركوا أ�َّ

هل تريد شيًئا؟ ‘‘كما أنَّه، أحياً� كثرية، ال يكشف هويَّته. بل يقول ببساطة: ’’.  هذه جتربة‘‘بالفتة كبرية قائًال: 
 ’’يه!ى ما حتتاج إلهذه الطريقة السهلة للحصول علهل حتتاج إىل شيء؟ إليك 

. اسرتِجع ز التجربة فور بروزهاق متييب الشيطان، سيكون عليك تعلُّم طر إذا أردت أن تنجح يف مقاومة جتار 
م القليلة املاضية. هل تتذكَّر أيَّ وقت ُجرِّبَت فيه ابرتكاب اخلطيَّة؟ كيف استطعت متييزها؟ هل استغرقت وقتً  ا األ�َّ

ا جتربة؟ هل يصعب عليك أحياً� أن متيِّز ما إذا كانت فكرة معيَّنة تشكِّ   ل جتربة يف حياتك؟طويًال لتميِّز أ�َّ

هللا مبساعدتك عندما تتعرَّض للتجربة. وهو يكلِّمك من خالل ضمريك وخيربك مىت حياول الشيطان أن  دَ عَ وَ 
 .صوته حني يكلِّمكابنتباه إىل هللا، وأن متيِّز  جيب أن تتعلَّم أن تستمعلذا، يوقعك يف اخلطيَّة. 

إذا قمُت ‘‘تتمثَّل طريقة أخرى لتمييز جتارب الشيطان ابلنظر إىل الفرصة الساحنة أمامك. اسأل نفسك: 
 ، اعلم أن هذه الفرصة ليست من هللا.’’نعم‘‘إذا كان اجلواب ’’ هبذا األمر، فهل سأنقض أحد قوانني هللا؟

إذا قمت هبذا األمر، فهل سيساعدين على االقرتاب إىل ‘‘لى نفسك سؤاًال آخر أيًضا: ميكنك أن تطرح ع
 أنَّه سيبعدك عن هللا، فكِّر مليًّا يف األمر. فقد تكون هدفًا إلحدى جتارب الشيطان. إذا رأيتَ ’’ هللا؟

م احلياة اجلديدة تجارب الشيطان الكثرية. فهو سيبذل كلَّ ما يف وسعه ليهدالمؤمن جديد سيكون هدفً  كلّ 
ا أن اليت وجدهتَ  . هذا أمر ضروري إذا أردت أن تتعلَّم متييز التجربة فور بروزهاا يف املسيح. لذا، من املهم جدًّ

 تنجح يف مقاومة التجربة وأن متأل احتياجك وتشبع رغباتك ابلطريقة اليت يريدها هللا.

خذ املوقف الذي يساعدك على مقاومة اقرتاحات تتَّ عندما تدرك أنَّك تتعرَّض للتجربة، عندئٍذ، تستطيع أن 
 الشيطان.
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 ية إىل التغلب على التجربة؟ما هي اخلطوات املؤدِّ   .ت

إذا أردت أن تنجح يف التغلُّب على التجربة، جيب أن يكون لديك خطَّة أو طريقة تتَّبعها عندما تتعرَّض 
طَّة يسلك فيها لدى انطالقه للمعركة. هذا ما جيب للتجربة. عندما يشنُّ جيش ما حراًب ضّد العدّو، فهو يضع خ

م على اتِّباع هذه اخلطَّة يف كلِّ مرَّة اأن نفعله إزاء التجارب اليت نو  جهها يف حياتنا. جيب أن نضع خطَّة، وأن نصمِّ
على االقرتاب ك تساعدمن شأنه مالتجربة  معميكننا اتِّباعه للتعامل  بة. واآلن، فلنلِق نظرة على منطنتعرَّض للتجر 

 إىل هللا يف كلِّ مرَّة تتعرَّض للتجربة.

 خطوات للتغلُّب على التجربة
 جتربةأدرِك أنَّك تواجه  .1
 للتجربة’’ ال‘‘ُقل  .2
 ابدأ ابلتحدُّث مع هللا .3
 ’’ما هو االحتياج الذي حياول الشيطان أن جيعلين أسدِّده؟‘‘اسأل نفسك  .4
 التجربة هذه احبث عن طرق هللا للتغلُّب على .5
 َضع أهدافًا تساعدك على تسديد احتياجاتك ابلطريقة اليت يريدها هللا .6

مع التجارب، تذكَّر  التعامل منطبينما تدرس واآلن، فلنلِق نظرة فاحصة على كلِّ واحدة من هذه اخلطوات. 
مع هذه التجارب من  ن تتخيَّل كيف كان ميكن أن تتعاملها مؤخَّرًا. حاول أدائًما بعض التجارب اليت واجهتَ 

 خالل هذه اخلطوات السّت.

 أدِرك أنَّك تواجه جتربة .1

من هذا الكتاب. عندما تواجه جتربة، قد ترغب يف القول  14لقد متَّت مناقشة هذا املوضوع يف الصفحة 
كلمات إن جمرَّد مساع نفسك تقول هذه ال’’. اخلطيَّةأ� أتعرَّض لتجربة لكي أقع يف ‘‘لنفسك أو بصوٍت عاٍل، 

 هذا النمط.ًما يف تطبيق اخلطوات التالية من قد يساعدك على املضي قد

ك تصدِّق أنَّك ال تتعرَّض للتجربة لكي . وهو سيحاول أن خيدعك ليجعلواخلداع الشيطان ابرع يف التضليل
هللا. عندئٍذ،  على ضوء حقّ ، وامتِحنها ’’امتحان احلق‘‘رغبة إىل  حرص على إخضاع كلّ لذا، ا. تفعل يف اخلطيَّة

ا جتربة تتعرَّض هلا لكي ترتكب اخلطيَّة.  تستطيع أن ترى أ�َّ
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 للتجربة’’ ال‘‘ُقل  .2

أن تتَّخذ قرارًا. إمَّا أن تصغي إىل التجربة وتفكِّر  اخلطيَّة، جيبأنَّك تتعرَّض للتجربة لكي تقع يف عندما تدرك 
ا تقدِّم حالًّ سهًال لتسديد احتياجكأ تقف يف صّف هللا. لكن إذا قلت ، فأنت ’’ال‘‘أو أن ترفضها. إذا قلت  �َّ

ا‘‘  ، فأنت تبيِّنب بذلك أنَّك ال تزال  حتاول املشيء على السياج.’’سأفكِّر يف األمر‘‘أو ’’ رمبَّ

لكّل ’’ ال‘‘، رفض التفكري يف خطط الشيطان لتسديد احتياجاته. قال يسوع تعرَّض يسوع للتجربةعندما 
ة من جتارب الشيطان. وميكنك أن تفعل األمر نفسه. لقد وعد هللا مبنحك القوَّة اليت حتتاج إليها لتقاوم كّل جترب

 ).13: 10س و كورنث  1جتربة (أنظر 

، ابت من األسهل ’’ال‘‘الشيطان. فكلَّما سارعت إىل قول  جتارب لكّل جتربة من’’ ال‘‘ال ترتدَّد يف القول 
 عليك أن تنتقل إىل اخلطوة التالية.

يتسبَّب هبذه الذي شخص للتجربة من خالل االبتعاد عن الشيء أو ال’’ ال‘‘أيًضا، ميكنك أن تقول 
لُّص من األمر الذي التجربة. إذا كان ابستطاعتك االنتقال إىل مكان آخر، أو النظر إىل مكان آخر أو التخ

). 39تكوين سفر الفافعل ذلك! هذا ما فعله يوسف يف العهد القدمي عندما واجه جتربة صعبة. (انظر  -يغريك
 نصيحة إضافيَّة حول جتنُّب التجارب اجلنسيَّة. 37-23: 4وجتد يف سفر األمثال 

ا تتمثَّل أسهل  .ة العربية املشرتكة)الرتمج(’’جتّنبوا ُكّل َشرّ و ‘‘، 22: 5الة تسالونيكي األوىل يف رسجاء  رمبَّ
 جتنُّب التجربة.هي يف هذه اآلية، و  الواردة طريقة ملقاومة بعض التجارب ابتِّباع نصيحة هللا

 ابدأ ابلتحدُّث مع هللا .3

ا.  أن تعربِّ هلل  ال ختفْ لكن     ُكن صادقًا مع هللا. عربِّ له عن مشاعرك. قد جتد خطَّة الشيطان مغرية جدًّ
 . وال يريد أن تطلب مشورة هللا بشأن أفكاره.عن مشاعرك. فالشيطان يريد أن تكلِّمه وحده

 ليس عليك أن تثبت أّي شيء للشيطان.

 فيسوع مل حياول أن يثبت أّي شيء للشيطان.

 11-1: 4انظر مىت 
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. أيًضا، ميكن اتكيعندما تصّلي هلل، اذُكر وعوده يف حديثك معه. فيساعدك األمر على تذكُّر وعود هللا حل

تسديد احتياجاتك وإشباع رغباتك. واستشهد آب�ت كتابيَّة تنطبق عك وعوده على اكتشاف طرق هللا لأن تشجِّ 
 تجربة.ربة. هذا ما فعله يسوع عندما تعرَّض للعلى التج

بِّق اخلطوات اطُلب من هللا أن مينحك الرغبة والقوَّة ملقاومة التجربة. واستمرُّ يف التحدُّث معه بينما تط
 األخرى من منط مقاومة التجربة.

ما هو االحتياج الذي حياول الشيطان أن جيعلين ‘‘اسأل نفسك،  .4
ُده؟  أسدِّ

يستغلُّ الشيطان دائًما احتياًجا أو رغبًة لديك. حاول اكتشاف هذا االحتياج أو هذه الرغبة أبسرع ما 
هللا. فالشيطان ال يريد أن تفكِّر يف  ا يتماشى مع طرقمبميكن. يف الوقت نفسه، فكِّر يف عواقب قيامك ابألمر 

رة اليت ستحصدها غًدا أو يف األسبوع املقبل. بل إنَّه يريد أن تفكِّر فقط يف املتعة اليت ستختربها  العواقب املدمِّ
 .ديد احتياجك أو إشباع رغبتك مبا يتماشى مع طرقهاآلن نتيجة تس

 جتربة يضعها الشيطان أمامك هي اخلطيَّة. هذا ما توضحه لنا رسالة  واعَلم أن النتيجة النهائيَّة لكلّ 
 .16-14: 1يعقوب 

 أ16-14: 1يعقوب 
والّشهَوُة إذا َحِبَلْت وَلَدِت اخلَطيَئَة، 15 .َبِل الّشهَوُة َمتَتِحُن اإلنساَن حَني تُغويِه وتُغريهِ 14

 (الرتمجة العربية املشرتكة) . إخَويت األِحّباءُ  َتضّلوا، �ال16.واخلَطيَئُة إذا َنِضَجْت وَلَدِت املوتَ 

هل تواجه صعوبة يف حتديد االحتياج أو الرغبة املرتبطة هبذه التجربة يف حياتك؟ إًذا، صلِّ واطلب من هللا أن 
د هذه تسدي جربة. اطُلب من هللا أن يساعدك علىيساعدك لتفهم االحتياجات أو الرغبات املرتبطة هبذه الت

طرقه. وإذا كانت التجربة مرتبطة برغبة آمثة، اطُلب من هللا أن مينحك القوَّة ملقاومة  االحتياجات مبا يتماشى مع
 تلك الرغبة واستبداهلا برغبة إهليَّة صاحلة.

دها، عندئٍذ، تصبح جاهزًا عندما تتمكَّن من حتديد احلاجة أو الرغبة اليت حياول الشيطان أن جيعلك تسدِّ 
 خلطوة التالية.للقيام اب
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 التجربة هذه احبث عن طرق هللا للتغلُّب على .5

ا الكتاب املقدَّس مليء ابلنصائح واملشورة بشأن طرق هللا تتمثَّل  لتسديد احتياجاتك أو رغباتك. ورمبَّ
. لكن أحياً� كثرية، عندما تتعرَّض للتجربة، ال  املشكلة الوحيدة مبعرفة ما يريد هللا منك أن تفعله يف ظرف معنيَّ

اليت تتحدَّث عن االحتياج أو الرغبة  15أو ال 10ميكنك جلب فهرس الكتاب املقدَّس والبحث عن اآل�ت ال
 ث بشكل أكثر دقَّة عن كيفيَّة االستعداد للتجربة.اليت ُجترَّب لتسديدها. يف وقت الحق، سنتحدَّ 

وهللاُ يُويف حاَجتُكم ُكّلها ِمبا َله ِمْن ‘‘ 19: 4لقد وعد هللا أبن ميأل احتياجاتنا كلَّها. جاء يف رسالة فيلّيب 
سيِح َيسوعَ 

َ
تصدِّق أن  سيحاول الشيطان أن خيدعك وأن جيعلك .(الرتمجة العربية املشرتكة) ’’ِغًىن َعظيٍم يف امل

 بعض رغباتك هي احتياجات فعليَّة. لكنَّ هللا َوَعَد أيًضا إبشباع رغباتك إذا كنَت ملتزًما متاًما به.

 5-4: 37مزمور 
 .تـَوَكَّْل على الّربِّ فُيعِطَيَكما يطلُُبُه قلُبكَ 4
 شرتكة)(الرتمجة العربية امل .تَِّكْل عَليِه وهَو يُدبِّرُ واَسلِّْم إىل الّربِّ أمَركَ 5

إشباع رغبة يف حياتك هو ويدفعك إىل  السؤال الذي جيب أن تطرحه على نفسك عندما جيرِّبك الشيطان
ما هو األمر األهم يف هذه املرحلة من حيايت؟ ’’ كيف يتالءم إشباع هذه الرغبة مع أولو�َّت هللا حليايت؟‘‘اآليت: 

أمنياتنا فننسى احتياجات اآلخرين. يريد الشيطان منك أن من السهل أن نكرِّس وقتنا كلَّه لالعتناء برغباتنا و 
 تكون أ�نيًّا، فيما يريد هللا منك أن ترفع نظرك عن نفسك لكي تساعد اآلخرين.

 رئيسيَّتني عليك القيام خبطوَتني. اعدتك على التغلُّب عليهاأ�ًّ تكن التجربة اليت تواجهها، لقد وعد هللا مبس
م على هتذيب أفكارك. ال  جدها لك هللا للتغلُّب علىيقة اليت أو الكتشاف الطر  التجربة. أوًَّال، جيب أن تصمِّ

ا  ميكنك أن متنع األفكار اآلمثة من التوارد إىل ذهنك، لكن ميكنك أن تقّرِر فورًا ما ستفعله هبا ما إن تدرك أ�َّ
 سيح.طاعة املوُختضعها لجتربة تتعرَّض هلا يف ذهنك. عليك أن أتسر هذه األفكار 

 5: 10كورنثوس   2
َ�ِدُم اجلََدَل الباِطَل وُكّل َعَقَبٍة َترتَِفـُع لَِتحُجَب َمعرَِفَة ِهللا، و�َِْسُر ُكّل ِفكٍر وُخنِضُعه ِلطاَعِة 

 (الرتمجة العربية املشرتكة).املَسيحِ 

أن أتسر هذه األفكار  سيمنحك هللا القوَّة للقيام هبذا األمر، لكنَّه لن يقوم ابلعمل ابلنيابة عنك. عليك
 بنفسك.
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من هللا واطلب  حبث عن هذا الطريقللتخلُّص من كّل جتربة. ا اثنًيا، لقد وعد هللا أبن يوجد لك طريًقا

 مساعدتك على إجياده.

 13: 10كورنثوس   1
َري ما تَقِدروَن ما أصابَتُكم َجترِبٌَة فوَق طاقِة اإلنساِن، ألّن َهللا صاِدٌق فال يَُكّلُفُكم ِمَن الّتجاِرِب غَ 

 (الرتمجة العربية املشرتكة) .عَليِه، َبْل يَهُبُكم مَع الّتجرِبَِة َوسيَلَة الّنجاِة ِمنها والُقدرََة على َاحِتماِهلا

ا أنت جتهل الوسيلة األفضل لتسديد احتيا مع  ق هللا، لكن اعَلم أنَّ هللا يوجد لكطر  جاتك مبا يتوافق معرمبَّ
لنجاة منها. فاهلل حيفظ وعوده دائًما. لكن إذا أردت أن تصعِّب على الشيطان جتربتك يف جتربة وسيلة ل كلِّ 

هذا االحتياج أو إشباع تلك الرغبة، ّمث  ليك سوى أن تكتشف طريقة هللا لتسديد�حية معيَّنة يف املستقبل، ما ع
 قُم ابخلطوة التالية.

 يت يريدها هللاضع أهدافًا تساعدك على تسديد احتياجاتك ابلطريقة ال .6

 لالحتياج املرتبط هبا يف حياتك.’’ ال‘‘للتجربة، فهذا ال يعين أنَّه عليك أن تقول ’’ ال‘‘إذا قلَت 

مبا يتوافق مع ما هي بعض األمور العمليَّة اليت ميكنك القيام هبا للبدء بتسديد احتياجاتك أو إشباع رغباتك 
مع هذا االحتياج أو   لك كيف يريد هللا منك أن تتعاملقدَّس تبنيِّ هللا؟ أوًَّال، احبث عن آ�ت يف الكتاب امل طرق

تلك الرغبة يف حياتك. احفظ هذه اآلية. مثَّ ابدأ بوضع أهداف بسيطة ميكنك حتقيقها يف يوم واحد. قد حتتاج 
 رسالة إىل املساعدة يف هذا اجملال. ال ختف أن تناقش هذا األمر مع أحد أصدقائك املؤمنني. فوفق ما جاء يف

ا هو واجه التجربة نفسها أو جتربة مماثلة.13: 10كورنثوس األوىل   ، رمبَّ

ابدأ فورًا ابلعمل على حتقيق هذه األهداف. وكلَّما أسرعت يف القيام هبذا األمر، واجه الشيطان صعوبًة أكرب 
ًدا على التزامك مبقاومة جتارب الشيطان. وبينما تزداد اقرتااًب إىل هللا،  من  يصبحيف جتربتك. أيًضا، أكِّد جمدَّ

 االحتياجات والرغبات يف حياتك.أن تكتشف كيف يريد منك أن متأل هذه  عليك األسهل

 ذه اخلطواتتساعدك هذه اخلطوات السّت على النجاح يف التغلُّب على التجارب. لكن ال حتاول اتِّباع ه
جتربة تواجهها. وميكنك أن تتعلَّم  بقوَّتك اخلاصة. بل اطُلب من هللا أن مينحك الرغبة والقوَّة للتغلُّب على كلِّ 

(الرتمجة العربية  )13: 4فيليبِّ ’’(وأ� قاِدٌر على َحتّمِل ُكّل شيٍء اِبلذي يُقّويين‘‘القول عن طريق االختبار 
 . كلَّما ازدادت التجارب اليت تتغلَّب عليها يف حياتك، ازددت قوَّة يف حياتك املسيحيَّة.املشرتكة)
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 الفصل الثالث

 كيف تستعّد للتجربة؟

مؤمن سيظل يتعرَّض للتجارب حىتَّ يوم مماته، مع أنَّ أنواع التجارب . فكلُّ التعرُّض للتجارب أمر مؤكَّد
وظروفها قد ختتلف. فلنلِق نظرة على بعض األمور اليت ميكنك القيام هبا لالستعداد للتجارب اليت تتعرَّض هلا يف 

 حياتك.

 اقرتب إىل هللا .أ

ر لنا رسالة يعقوب طريقة لالستعداد للتجارب أيُّ عالقة مباشرة أبّي جتربة حم ليس ألهمّ   8و 7: 4دَّدة. تفسِّ
 ما جيدر بنا فعله عندما جيرِّبنا الشيطان.

 8-7: 4يعقوب 
َاقَرتِبوا ِمَن ِهللا لَيقَرتَِب ِمنُكم. َاغِسلوا 8 .فَاخَضعوا هلِل وقاِوموا إبليَس لِـَيهُرَب ِمنُكم7

 (الرتمجة العربية املشرتكة) .الّرْأيِ  أيِدَيُكم، أيّها اخلاِطئوَن، وَطّهر قَلَبَك � ُكّل ُمنَقِسمِ 

مفتاح مقاومة هجمات الشيطان هو االقرتاب إىل هللا. هذه أيًضا أهم طريقة لالستعداد للتجارب اليت 
ا.  13: 4هللا يف رسالة فيليبِّ  دُ وعْ و سنتعرَّض هلا يف املستقبل.  وأ� قاِدٌر على َحتّمِل ُكّل شيٍء ‘‘واضح جدًّ

 جيهِّزك هللا جتهيزًا خاصًّا ملقاومة كلّ بينما تقرتب إىل هللا، . (الرتمجة العربية املشرتكة) ’’اِبلذي يُقّويين
 .تتعرَّض هلاجتربة 

 11-10: 6أفسس 
َتَسّلحوا ِبسالِح ِهللا الكاِمِل لَِتقِدروا أْن 11. وِختاًما أقوُل تـََقّووا يف الّرّب ويف ُقدرتِِه الَعظيَمةِ 10

 (الرتمجة العربية املشرتكة) .إبليسَ تُقاِوموا َمكاِيَد 
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إذا أردَت أن تتمتَّع بقوَّة هللا يف داخلك عندما تواجه التجارب، فيجب عليك أن تناهلا قبل أن أتيت التجربة. 

سابيع طويلة قبل بدء من املوسم ليستعّد للَّعب. بل إنَّه يتدرَّب أل ال ينتظر موعد املباراة األوىلفالعب كرَّة السلَّة 
سيقضي ساعات طويلة يف العمل  أنَّه بار�ت، ويقّرِر االستعداد مسبًقا. عندما انضمَّ إىل الفريق، كان يعلمامل

 الشاق. لكنَّ االستعدادات ال تذهب سدى عندما تبدأ املبار�ت ويتمكَّن من مساعدة فريقه على الربح.

والصالة كلَّ  وقًتا يف قراءة الكتاب املقدَّسإذا أردت أن تنجح يف التغلُّب على التجارب، عليك أن تستغرق 
 القوَّة الروحيَّة الالزمة. من املهّم أيًضا أن تكون راسًخا يف التزامك ابملسيح.يوم، لكي تنال 

واإلنسان الذي ال يزال مرتدًِّدا يف قبول املسيح خملًِّصا له سيجد صعوبة يف تدريب نفسه على دراسة الكتاب 
عندما تلتزم التزاًما كليًّا ابملسيح، يصبح من األسهل عليك أن تكرِّس طاقاتك كلَّها لالستعداد املقدَّس والصالة. ف

 للتجارب اليت ستتعرَّض هلا حتًما.

 أيًضا، َوَعَد هللا حبماية كّل مؤمن عندما يواجه التجارب.

 13: 10كورنثوس   1
ٌق فال يَُكّلُفُكم ِمَن الّتجاِرِب َغَري ما تَقِدروَن ما أصابَتُكم َجترِبٌَة فوَق طاقِة اإلنساِن، ألّن َهللا صادِ 

 (الرتمجة العربية املشرتكة) .عَليِه، َبْل يَهُبُكم مَع الّتجرِبَِة َوسيَلَة الّنجاِة ِمنها والُقدرََة على َاحِتماِهلا

قك. وضمن الفكرة الرئيسية يف هذه اآلية هي أنَّ هللا سيجد لك وسيلة للنجاة من كّل جتربة تعرتض طري
يعطي الكتاب املقدَّس تعليمات . لك هللا اليت أوجدها’’ سبل النجاة‘‘م إطار االستعداد للتجارب، جيب أن تتعلَّ 

ا 39واضحة حول كيفيَّة جتنُّب التجارب. يف سفر التكوين  ، هرب يوسف من املرأة اليت كانت تعّرِضه للتجربة. رمبَّ
تتَّبعها لتجنُّب الوقوع يف بعض اخلطا�. وقد يقودك هللا يف مناسبات أخرى هذه هي الطريقة اليت يريد هللا منك أن 

 إىل مقاومة الشيطان والصمود وإعالن وعود هللا لكي مينحك القوَّة ملقاومة التجربة.

إىل جانب تعلُّم طرق هللا ملواجهة كّل جتربة، عليك أن تتعلَّم االستماع إىل صوت هللا. من النادر أن يتكلَّم 
يف ’’ صوت منخفض وخافت‘‘ بصوت عاٍل ومدوٍّ لكي يقدِّم لنا املشورة. بل إنَّه يتكلَّم عادًة من خالل هللا

 ضمريك.

 16: 5غالطية 
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .وأقوُل لُكم: َاسُلكوا يف الّروِح وال ُتشِبعوا َشهَوَة اَجلَسدِ 

هك الروح القدس حنو احلق بينما تدرس كلمة هللا تجربة معيَّنة تسبِّب لك كنت تتعرَّض لإذا  و  وتصلِّي. يوجِّ
الكثري من املتاعب، اطلب من الروح القدس أن يكشف طريقة هللا للتغلُّب عليها. قد ال يكون من السهل عليك 
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سمع أن تتعلَّم االستماع إىل هللا. لكنَّ هللا أمني وطويل األ�ة. وبينما تقرتب إليه، يصبح من األسهل عليك أن ت

 ما يريد قوله لك.

 طرق هللا سدِّد احتياجاتك مبا يتوافق مع  .ب

يواجه معظم املؤمنني اجلدد ما ال يقلُّ عن جتربة واحدة يستخدمها الشيطان يوًما بعد يوم ليحاول إيقاعهم يف 
  إذا كنت تواجه واحدة من هذه التجارب، فقد يكون من املفيد لك أن تلقي نظرة فاحصة عليها.اخلطيَّة. 

 حدِّد التجارب الرئيسيَّة اليت تتعرَّض هلا .1

يف هذا ’’. حتديد التجارب اليت أتعرَّض هلا‘‘حتت عنوان دليل الدراسة ميكنك الرجوع إىل املشروع الثانيمن
املشروع، قمَت بتحديد ودراسة بعض التجارب اليت تعرَّضت هلا مؤخَّرًا. قد ترغب يف ختصيص بعض الوقت 

 .يف معظم األحيان  نفسها يف ما يتعلَّق ابلتجربة اليت تواجهها لإلجابة على األسئلة

حاول أن تكتشف ما إذا كان يوجد منط هلذه التجربة. هل أتيت هذه التجربة يف وقت حمدَّد من اليوم: مثًال، 
ا أتيت عندما تكونمباشرًة  نني؟ قد حماطًا أبشخاص معيَّ أو  يف مكان معنيَّ  متواجًدا بعد تناول الطعام؟ أم إ�َّ

 تساعدك هذه املعلومات على حتديد الطرق املناسبة لالستعداد هلذه التجربة.

م. وهو يريد التوقُّف عن التدخني لكنَّه جيد صعوبة كبرية يف ’’ ز�د‘‘ِقِبل  املسيح خملًِّصا له منذ بضعة أ�َّ
ن دائًما بعد تناول الطعام. وهو يقول: ذلك. وتزداد هذه التجربة حدَّة بعد تناول الطعام. ملاذا؟ ألنَّه كان يدخِّ 

 ’’.التدخني جيعلين أسرتخي. فهو يشبه الكرمية املخفوقة فوق حلوى اجليلو. إنَّه جيعل وجبيت كاملة‘‘

ا مل تتمكَّن من إجياد منط اعتياديّ  للتجربة. إذا كانت هذه حالك، خصِّص وقًتا للوقت الذي تتعرَّض فيه  رمبَّ
م القليلة املقبلة للكتابة عن كلِّ مرَّة تعرَّضت فيها للتجربة. ميكنك االستعانة ابألسئلة نفسها من  خالل األ�َّ

 .من دليل الدراسةاملشروع الثاين 

 حدِّد االحتياج الذي حياول الشيطان أن جيعلك تسدِّده .2

يكون قد حان الوقت لتبدأ عندما تكوِّن فكرة واضحة عن التجربة اليت يستخدمها الشيطان ضدَّك، 
 حاول أن حتدِّد االحتياجات والرغبات اليت حياول الشيطان أن جيعلك تسدِّدها يف حياتك.ابالستعداد هلا. 
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ا يندرج تدفعه إىل ل ’’ز�د‘‘يف هذه املرحلة، ليس من السهل تقييم التجربة اليت يتعرَّض هلا  التدخني. رمبَّ

نَّ لقد ذكر� سابًقا أ’’. الرغبات‘‘ لتدخني بعد تناول الطعام ضمن فئةالشعور ابلكمال الذي خيتربه لدى ا
ا هناك احتياجات أخرى يسدِّدها التدخني يف حياة  الشيطان جيرِّبنا لسدِّ حاجة أو إشباع رغبة يف حياتنا. لكن رمبَّ

ا كان التدخني وسيلة لالسرتخاء ’’ز�د‘‘ يف حياته. وإذا اكتشف أنَّه ، وهو غري مدرك هلا. فعلى سبيل املثال، رمبَّ
أصبح سريع الغضب اآلن، وأنَّه يرغب يف التدخني يف هذه األوقات، فقد يستنتج أنَّ التدخني كان يساعده على 

 سّد هذا االحتياج يف حياته يف املاضي.

اع إشباحتياجاته و  يف إجياد طرق أخرى لتسديد’’ ز�د‘‘ يكمن مفتاح التغلُّب على هذه التجربة يف حياة
الذي كان جيعله يستمتع بوجباته حىتَّ يصبح ’’ ابلكمال‘‘والشعور رغباته. وما إن يكتشف طرق هللا لالسرتخاء 

طرق هللا يف كلِّ  ا يتوافق معتسديد هذا االحتياج مبعندئٍذ، تتمثَّل اخلطوة الكربى ب قريًبا من احلّل هلذه التجربة.
 مرَّة.

ا من هذا الكتاب، �قشنا  7يف الصفحتني   بعض األنواع املختلفة من االحتياجات اليت نواجهها مجيًعا. رمبَّ
أيٌّ من هذه االحتياجات أواجه صعوبة ‘‘ترغب يف مراجعة هذا اجلزء اآلن وأن تطرح على نفسك هذا السؤال: 

إن تشعر بوجود احتياج لديك،  ال تنتظر حىتَّ جيرِّبك الشيطان لكي تسدِّد احتياجاتك. ما’’ كبرية يف تسديده؟
ابدأ ابكتشاف طرق هللا لتسديد هذا االحتياج. فإحدى أفضل الطرق ملنع الشيطان من جتربتك يف بعض النواحي 

 تقضي بتسديد هذا االحتياج حبسب طرق هللا أوًَّال.

 اكتشف طرق هللا لتسديد احتياجاتك .3

وهللاُ يُويف حاَجتُكم ُكّلها ِمبا َله ِمْن ِغًىن َعظيٍم يف ‘‘19: 4يتضمَّن الكتاب املقدَّس وعًدا يف رسالة فيلّيب 
سيِح َيسوعَ 

َ
 ’’فَمىت جاَء ُروُح احلّق أَرَشدَُكم إىل اَحلّق ُكّلهِ ‘‘13: 16جند أيًضا وعًدا آخر يف إجنيل يوحنَّا ’’.امل

  .(الرتمجة العربية املشرتكة)

اع إىل صوت هللا مها اخلطواتن األهّم الكتشاف طرق هللا مبا أنَّ الروح القدس هو معلِّمك، فالصالة واالستم
 لتسديد احتياجاتك.

اكتشف ما يقوله الكتاب املقدَّس عن التجارب واالحتياجات يف حياتك. إليك بعض األسئلة اليت ميكنك 
 طرحها على نفسك بينما تدرس ما يقوله الكتاب املقدَّس عن جتربة معيَّنة.
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 ، ما هي أسباب التجربة؟كلمة هللا  ما ورد يف حبسب

 15-14: 1يعقوب 
 17-15: 2يوحنَّا  1

 كلمة هللا، ما هي عواقب االستسالم هلذه التجربة؟  ما ورد يف  حبسب
 14-7: 5أمثال   15: 1يعقوب 
 31-25: 6أمثال    23: 6رومية 

 17: 2يوحنا  1

 كيف ميكنين التغلُّب على هذه التجربة؟

 املطالبة هبا؟ ما هي وعود هللا اليت ميكنين

 كيف يريد هللا أن أسدِّد هذا االحتياج يف حيايت؟

 كيف ميكنين استخدام هذه التجربة ألزداد اقرتااًب إىل هللا؟

من املفيد أحياً� كثرية أن تناقش مشكلتك مع مؤمنني آخرين، ألنَّ معظم املؤمنني واجهوا جتارب مماثلة. 
 ما هي اآل�ت اليت استعانوا هبا؟كيف تعلَّموا التغلُّب على هذه التجربة؟ 

، احرص على تدوينها وحفظها. ردِّد هذه  عندما جتد آ�ت من الكتاب املقدَّس تساعدك يف موقف معنيَّ
 اآل�ت طوال اليوم، وخصوًصا يف األوقات اليت تواجه فيها هذه التجربة.

 احتياجاتك حبسب طرق هللا بتسديد التزم .4

جملرَّد معرفتك طرق هللا لتسديد احتياجاتك. بل سيظّل جيرِّبك لتقوم ابألمور  لن يتوقَّف الشيطان عن جتربتك
على طريقته، وهي الطريقة األسهل. إذا أردت أن تنجح يف مقاومة جتارب الشيطان، ال بدَّ لك من التمسُّك 

إىل التفكري يف كلِّ مرَّة تواجه  ابلتزامك ابالقرتاب إىل هللا كلَّ يوم. وإذا قرَّرت أن تتبع طرق هللا دائًما، فلن تضطرَّ 
 يف أّي طريق جيب أن أسلك؟ يف طريق هللا أم يف الطريق األسهل (طريق الشيطان)؟‘‘جتربة: 

أحياً� جيرِّبك الشيطان بتسديد احتياج أقّل أمهية من االحتياجات األخرى لديك. عندما كان يسوع يصوم 
 خبز. كان يسوع قد حتويل احلجارة إىلطالًبا منه  شيطان وجرَّبهيوًما. فجاء ال 40بعد  جاعويصلِّي يف الربية، 

يف حاجة إىل طعام. كان لديه احتياج حقيقي. لكنَّ يسوع رفض العمل بنصيحة الشيطان  جاع، وأصبح جسده
 ألنَّه كان يعلم أنَّ هللا يريد منه تسديد احتياجات أخرى أوًَّال.
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ت 7-5جلبل يف إجنيل مىتَّ بعد فرتة قصرية، شارك يسوع املوعظة على ا . ويف هذه املوعظة، حتدَّث عن أولو�َّ

 هللا يف تسديد احتياجاتنا.

 33-31: 6مىتَّ 
فهذا يطُلُبه الَوثنّيوَن. 32ذِلَك ال هَتتّموا فتقولوا: ماذا �ُكُل؟ وماذا نشَرُب؟ وماذا نَلَبُس؟ ل31‘‘

فَاطلبوا أّوالً َملكوَت ِهللا ومشيئَـَتُه،  33 .ُكّلهِ وأبوُكُم الّسماوّي يعِرُف أّنُكم َحتتاجوَن إىل هذا  
 (الرتمجة العربية املشرتكة) ’’.فيزيدَُكُم هللاُ هذا ُكّله

ا مل حين الوقت املناسب ليسدِّد احتياًجا أن مشيئة هللا هي ميكننا أن نثق  أن يسدِّد احتياجاتنا كلَّها. لكن رمبَّ
يف الربية أنَّه مل حين توقيت هللا له ليأكل مع أنَّه كان جائًعا. قد حياول معيـًَّنا. فيسوع أدرك جيًِّدا حني كان 

الشيطان أن جيعلك متضي وقتك كلَّه يف تسديد احتياجات تعود ابملنفعة عليك وحدك. هبذه الطريقة، لن يتوفَّر 
 لديك الوقت أو املال لتساعد يف تسديد احتياجات اآلخرين من حولك.

تسديد احتياجاتك كّلها. لكن من الصعب أحياً� أن حتدِّد ما إذا كان أمٌر ما  وهي -وعود هللا واضحة
احتياًجا أو رغبة. فالشيطان سيبذل كّل ما يف وسعه ليقنعك أبنَّك حتتاج إىل شيء ما، يف حني أنَّه يستغّل 

 إحدى رغباتك. فلنلِق نظرة فاحصة على كيفية مسامهة رغباتنا يف التحضري للتجربة.

  حيدِّد الرغبات املناسبةدِع هللا .ت

منذ زمن بعيد، كان الشيطان يتقن فّن التالعب برغبات الناس، وإغوائهم إلشباع رغباهتم. فكانت أوَّل 
ضحية له حواء يف جنَّة عدن. فأقنعها أب�ا ستصري مثل هللا إذا أكلت من مثر الشجرة اليت منعها هللا من األكل 

تكون مثل هللا. لكن أعجبتها الفكرة، فأرادت أن ترى ما سيكون عليه األمر. منها. مل تكن حواء حتتاج إىل أن 
 وسرعان ما انضمَّ إليها آدم وأكل من مثر الشجرة.

األمر أن يبعد�  الشيطان، أتيت العواقب دائًما مؤملة. فمن شأن هذا عندما نشبع رغباتنا مبا بتوافق مع طرق
نتيجة إشباع تلك الرغبة تكون عادًة مؤقَّتة. هل رغباتنا كلُّها خاطئة؟ هل دائًما عن هللا، واملتعة اليت نشعر هبا 

 ما عالقةجيب أن يعمل املؤمنون اجلدد على تنمية جمموعة جديدة من الرغبات؟ هل يريد هللا أن يشبع رغباتنا؟ 
 للتجربة؟ ابالستعدادرغباتنا 
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 اكتشف صفات هللا .1

مبلء احلياة وغناها. إذا كنت قد قررت أن تتبع املسيح، فيجب عليك يريد هللا أن تكون سعيًدا وأن تستمتع 
 أن تنّمي الرغبات نفسها اليت لديه. لذا، اكتشف صفات هللا وتعلَّم أن حتّب األمور اليت حيبُّها.

 2: 4بطرس  1
 رتمجة العربية املشرتكة)(ال .لَيعيَش بَِقـّيَة ُعمرِِه يف الَعَمِل ِمبَشيَئِة ِهللا، ال يف الّشَهواِت الَبَشرِيّةِ 

 
 2-1: 1مزمور 

َهنيئا ِلَمْن ال َيسُلُك يف َمشورِة األشراِرويف طريِق اخلاِطئَني ال يِقُفويف جمِلِس املُسَتهزِئَني ال 1
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .�ارا وليالبل يف شريعِة الّربِّ َمسرَّهُتُوهبا يَلهجُ 2،جيِلسُ 

رغبات هللا يف حياهتم. هم  أسلوب حياة املؤمنني الذي يسعون إىل تبينِّ ا املزمور تصف اآلية الثانية من هذ
ره   اجلزء التايل منيسرُّون بطاعة هللا. كيف ميكن للمؤمن اجلديد أن يعرف ما يريد هللا منه أن يفعل؟ هذا ما يفسِّ

. بينما تستغرق وقًتا يف دراسة اًب إىل هللاجتعله يزداد اقرتايلهج بشريعة هللا وأن يفكِّر يف طرق  عليه أناآلية:  هذه
 كلمة هللا، تتعلَّم ما يريد هللا منك أن تفعل، وتتعلَّم أن يكون لك فكر هللا.

 5-4: 37مزمور 
 .تـَوَكَّْل على الّربِّ فُيعِطَيَكما يطلُُبُه قلُبكَ 4
 عربية املشرتكة)(الرتمجة ال .تَِّكْل عَليِه وهَو يُدبِّرُ واَسلِّْم إىل الّربِّ أمَركَ 5

إذا كنت تسعى وراء السعادة يف الرب، فهو سيمنحك ما تطلبه.  لكن إذا كنت تسعى وراء السعادة يف 
 األشياء اليت يف العامل، فلن يشبع هللا رغباتك.

 ختلَّص من الشهوات القدمية اآلمثة .2

ا مل حتاول  ن خالل اتّباع طرق الشيطان، . ومبحث عن طرق هللا إلشباع رغباتكالقبل أن تصبح مؤمًنا، رمبَّ
ا وقعت يف فّخ تلك الرغبات. فعل سبيل املثال، ميكن للمراهق الذي يقّرِر أن جيرِّب املخدِّرات  أن يصبح مدمًنا رمبَّ

كما أن املراهقني الذين يبدأون ابلتدخني لكي ينالوا قبوًال من أصدقائهم، غالًبا ما جيدون أنفسهم عليها الحًقا.  
 يصعب عليهم التخلُّص منها.أسرى عادة 
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ا تعّلمت يف املاضي القريب أن تستمتع ببعض األنشطة، وها قد اكتشفت أ�َّا خطا�. لكنَّ هللا يدعو�  رمبَّ

 بوضوح إىل ترك الرغبات القدمية.

 24-21: 4أفسس 
فاَترُكوا ِسريَتُكُم اُألوىل 22 .إذا ُكنُتم ِمسعُتم ِبه وتَلّقيُتم تَعليًما ُمطابًِقا ِللحقيَقِة اليت يف َيسوعَ 21

واَلَبسوا 24وَجتّددوا ُروًحا وَعقًال، 23ِبَرتِك اإلنساِن الَقدِمي الذي أفَسَدْتُه الّشهواُت اخلاِدَعُة، 
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .اإلنساَن اجلَديَد الذي خَلَقُه هللاُ على ُصورَتِِه يف الّرب وَقداَسِة احلَقّ 

 
 

 5: 3كولوسي 
أميتوا، إًذا، ما هَو أرِضّي فيُكم كالّزىن والِفسِق واهلَوى والّشهَوِة الّرديَئِة والفجوِر، فهَو ِعباَدُة 

 (الرتمجة العربية املشرتكة) .األواثنِ 

 تتضمَّن هااتن الرسالتان قائمة ابلرغبات والعادات اآلمثة اليت جيدر بنا أن منيتها يف حياتنا. انظر رسالة 
 15-5: 3ورسالة كولوسي  32-17: 4أفسس 

بعض الرغبات القدمية. وأحياً� كثرية، يصارع املؤمنون اجلدد كثريًا ليتمكَّنوا من التغلُّب  يلزمك وقت لتميت
ملاذا ال لكن أحياً� أتساءل ما إذا كنت مؤمًنا فعًال. فأ� أريد حقًّا أن أخدم هللا. ‘‘عليها. وقد قال أحد املؤمنني: 

ابة؟ لقد قلت هلل إّينِ أريد التخلي عن أسلوب حيايت القدمي. تزال هذه الرغب لماذا ال يزيل فات القدمية تبدو جذَّ
 هللا هذه الرغبات القدمية؟

بعض املؤمنني صعب على ابستبداهلا برغبات جديدة. ييتمثَّل أحد مفاتيح التغّلب على الرغبات القدمية 
م حياولون ببساطة التخلُّص منها بدون استبداهلا برغبات جديدة ترضي من رغبات قدمية معيَّنة أل�َّ التحرُّر  اجلدد

 ختلق فراًغا يف داخلك، فتصبح فريسة سهلة لتجارب الشيطان. كهللا. إذا فعلَت ذلك، فإنَّ 

لكن ميكنك أن ختطِّط ملا ستفعله عندما حياول الشيطان أن جيعلك تشبع إحدى رغباتك القدمية. ميكنك 
رغبة اجلديدة اليت يريدها هللا أن على تطوير اليذكِّرك ابلعمل ’’ إنذارجرس ‘‘جتربة يف هذا اجملال مبثابة  اعتبار كلّ 

. فتقف بذلك ضد عمل الشيطان. فعندما يرى الشيطان أنَّ التجربة تساعدك لتصبح مؤمًنا أفضل، فقد تتبنَّاها
 يتوقف عن جتربتك.
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لرغبة اجلديدة اليت ستستبدهلا ابلقدمية. احبث عن آ�ت يف الكتاب لكي تنجح هذه اخلطَّة، عليك أن حتدِّد ا

ا إذا كان الشيطان  املقدَّس مرتبطة هبذا املوضوع واحفظها، وأعِلنها بصوٍت عاٍل طوال اليوم، بصرف النظر عمَّ
 جيرِّبك يف هذا اجملال.

لوك مع املسيح يشكِّل اخلطوة ميكنك تغيري رغباتك. وقد ال يكون األمر سهًال. لكن االلتزام التام ابلس
 األوىل حنو النجاح يف هذا اجملال.

 قيِّم رغباتك على أساس قيم الكتاب املقدَّس .3

هذه كلُّها تعمل ما هي األمور املهمَّة فعًال يف حياتك؟ ما هي األمور اليت تقدِّرها كثريًا؟ ما هي معتقداتك؟ 
ن و املؤمن خر ثقافيًّا أو أ�نيًّا. حيتاجعض منها كتابيًّا والبعض اآلمًعا لتشكِّل قيمك. لدينا مجيًعا قيم. قد يكون الب

هذا أمر فائق األمهية إذا أردت أن يكون لديك أسلوب حياة مسيحي قيمهم.  الوقت لتقييمإىل بعض اجلدد 
 راسخ.

لون تناولميكننا استخدام قيمنا لتقييم رغباتنا.   الطعام على يويل بعض الناس أمهية كبرية للطعام. هم يفضِّ
اإلنسان أمَّا شيء آخر. وعندما جيلسون لتناول الطعام، تسيطر رغباهتم على عادات األكل لديهم.  يّ القيام أب
 الطعام، يسهل عليه التحكُّم بعادات األكل لديه.تناول يويل أمهية كبرية ألمور أخرى بدًال من الذي 

ة. فتوقَّفوا خارج البلدة وذهب التالميذ االثنا عشر لشراء ذات مرَّة، كان يسوع مسافرًا مع تالميذه عرب السامر 
ما حتوَّل وعند الظهر، جاءت امرأة من البلدة لتستقي من ماء البئر. فبدأ يسوع يتحدَّث معها، وسرعان الطعام. 

آكله ال  يل طعام‘‘. وملَّا عاد التالميذ، طلبوا من يسوع أن �كل، فأجاب: ةها الروحيَّ احلديث إىل مناقشة حلالت
(الرتمجة العربية  ).34-32: 4(يوحنا ’’ تعرفونه أنتم... طعامي أن أعمل مبشيئة الذي أرسلين وأمتِّم عمله

 املشرتكة)

التزاًما كليًّا مبساعدة اآلخرين. إذا استطاع يسوع أن يرفع انتباهه عن احتياجاته ورغباته اخلاصة عندما التزم 
رغبة قدمية، فكِّر يف الوقت الذي تكّرِسه ملساعدة اآلخرين. إذا استطعت أن كنت تواجه صعوبة يف التغلُّب على 

ترفع أنظارك عن احتياجاتك ورغباتك، فقد جتد أنه من األسهل االستغناء عن بعض األمور اليت حتكم قبضتها 
 عليك.

من منظور هللا،  مورعندما نبدأ برؤية األ’’ من وجهة نظر هللا، ما أمهية أن أشبغ رغبيت اليوم؟‘‘اسأل نفسك: 
 يصبح من األسهل أن منيِّز الرغبات اليت جيدر بنا إشباعها وتلك اليت جيدر بنا رفضها.
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 ما كنتلكن كلَّ اخلطية. ليوقعك يف  الشيطان جيرِّبك مهما كرَّست من وقت لالستعداد للتجارب، سيظلُّ 

 .زت جناًحا أكرب يف االنتصار على التجربة، أحر مستعدًّا بشكل أفضل

 جتنُّبهايمكن جتارب مثَّة .ث

ميكن أن يكون لألمور اليت تفكِّر فيها وتكرَّس وقتك للقيام هبا أتثري كبري على التجارب اليت تواجهها. هل 
ا تعين أنَّك تتمتَّع ابلقوَّة لتختار أن تريد العيش حبرية؟ ال تعين احلرية احلقيقيَّة أنَّك حرٌّ لتفعل ما تشاء.  بل إ�َّ

 ب. تنبع هذه القوَّة من داخلك، وإذا مل تكن متلكها، فاهلل جاهز ليمدَّك ابلقوة اليت حتتاج إليها.تفعل الصوا

اخلطيَّة يف �حية ليوقعك يف  إليك بعض األمور اليت ميكنك القيام هبا لتمنع الشيطان حىتَّ من حماولة جتربتك
 معّينة.

ا خطيَّة .1  جتنَّب األمور اليت تعرف أ�َّ

قد تكون هذه الطريقة املثلى لتجنُّب جتارب ’’. وجتّنبوا ُكّل َشرّ ‘‘ 22: 5تسالونيكي األوىل جاء يف رسالة 
ضعيًفا  كثرية. ليس عليك أن تثبت للشيطان أنَّ إبمكانك االقرتاب من أمور خاطئة بدون أن تتأثَّر هبا. إذا كنتَ 

ت وكتًبا إابحيَّة. إذا كنت ضعيًفا أمام املخدِّرات، املكتبة أمام جتربة الشهوة، فال تقرتب من رّف  الذي يعرض جمالَّ
 فابتعد عن األشخاص الذين ميلكو�ا. 

 22: 2تيمواثوس  2
َجتّنْب أهواَء الّشباِب وَاطُلِب الِربّ واإلمياَن واملَحّبَة والّسالَم مَع الذيَن يَدعوَن الّرّب ِبُقلوٍب 

 .طاِهَرةٍ 

جتربة. إذا  جتنُّبها من خالل ابتعادك عن املشكلة. لكن ال ميكنك االبتعاد عن كلّ  ميكنكهناك جتارب كثرية 
م  كنت تعاين من ز�دة يف الوزن وكنت متيل إىل اإلفراط يف األكل، ال يكمن احلّل يف االبتعاد عن الطعام ابقي أ�َّ

بها. لذا، جيب أن نتعلَّم مقاومتها يف كلِّ حياتك، إال إذا أردت أن تعيش حياة قصرية. هناك جتارب ال ميكننا جتنُّ 
 مرَّة نواجهها.
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 هذِّب أفكارك .2

آمثة،  ذهنك أبفكار مرتبطة أبعمال مألتإذا ’’. وكما نَوى يف نْفِسِه يكونُ ‘‘ 7: 23جاء يف سفر األمثال 
ك بربامج تلفزيونيَّة يف اخلطيَّة. وإذا مألت ذهنليوقعك  جتاربميكن للشيطان بسهولة أن حيوِّل هذه األفكار إىل 

 حياتك. غري مسيحيَّة، فسيؤثِّر ذلك على أسلوب

أن �تمَّ ابألمور اليت يف السماء ال ابألمور اليت يف األرض. عندما جتد ذهنك  1: 3تعلِّمنا رسالة كولوسي 
يف أمور أخرى.  ، عليك أن تضع له حدًّا وأن ترغم نفسك على التفكريةمنجرفًا وراء حياة املاضي املليئة ابخلطيَّ 

 قائمة ابألمور اليت جيدر ابملؤمنني أن يفكِّروا فيها. 8: 4 تتضمَّن رسالة فيلّيب 

 أِطع هللا بسرعة عندما يكلِّمك .3

 طريقة أخرى، عليك أن تطيعه فورًا. وإذا امتنعتَ  عندما يكلِّمك الروح القدس من خالل ضمريك أو أبيِّ 
 ويقنعك أبفكاره. أمَّا إذا أطعت هللا فورًا، فلن تتسىنَّ ليجرِّبك  بذلك تعطي الشيطان فرصة عن طاعته، فأنتَ 

 للشيطان فرصة إلرابكك. وعندما يكلِّمك الروح القدس، فهو ينتظر ردَّ فعلك دائًما.

 اقِض وقًتا مع مؤمنني آخرين .4

الحظ أن وقًتا مع مؤمنني آخرين، فقد ت غالًبا ما تتأثر ابألشخاص الذين تقضي وقًتا معهم. إذا قضيتَ 
التجارب اليت تتعرَّض هلا هي أقّل بكثري من تلك اليت تواجهها عندما تقضي وقًتا مع غري مؤمنني. لذا، ميكنك 

 جتنُّب جتارب كثرية من خالل قطع عالقتك أبشخاص حياولون توريطك يف أنشطتهم اآلمثة.

ة مع مؤمنني آخرين هي الطريقة املثلى كوِّن عادة الذهاب إىل كنيسة حملِّية وشارك دائًما يف أنشطتها. فالشرك
لالقرتاب إىل هللا، لكنَّها ال متنع الشيطان دائًما من جتربتك. فال تتفاجأ إذا جرَّبك بفكرة معيَّنة حىتَّ يف أثناء 

 تواجدك يف الكنيسة.

 اثبر على مقاومة التجربة .5

بة من املرَّة األوىل أو الثانية. لكنَّه يعلم يعلم الشيطان أنَّ هناك أشخاًصا كثرًا ال يستطيع أن يوقعهم يف التجر 
أنَّه إذا ظلَّ يكّرِر احملاولة، فسيستسلمون يف النهاية. ميكنك جتنُّب التجارب من خالل املثابرة على مقاومتها. وإذا 
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أنَّك قادر على مقاومة جتربة معيَّنة يف كلِّ مرَّة تواجهها، فقد أن تثبت من خالل أسلوب حياتك  استطعتَ 

 ا لفرتة من الوقت.ربتك هبيتوقَّف الشيطان عن جت

 احرص على أن يكون هللا القائد الفعلي حلياتك .6

من السهل على عدد كبري من املؤمنني أن يصلُّوا يف الكنيسة طالبني من هللا أن يتوىلَّ قيادة حياهتم. لكن 
م األسبوع، يسهل علينا أن ننسى تلك الصالة، فنتوىلَّ    القيام ابألمور أبنفسنا. تعطينا رسالة أحياً�، خالل أ�َّ

 واضحة حول كيفيَّة جتنُّب بعض التجارب. نصيحة 16: 5غالطية 

 16: 5غالطية 
وال  (دعوا الروح القدس يقودكم يف كلِّ خطوة تقومون هبا) وأقوُل لُكم: َاسُلكوا يف الّروحِ 

 (الرتمجة العربية املشرتكة) .ُتشِبعوا َشهَوَة اَجلَسدِ 

مؤمن، لكن بفضل مساعدة هللا، ميكننا أن ننجح يف التغلُّب عليها. لقد  كلّ  التجارب تعرتض طريق  ستظلّ 
 هللا أبن مينحنا القوَّة واحلكمة. لذا، جيب أن نصدِّق وعده وأن نقرتب إليه. دَ عَ وَ 

 

 اسرتاتيجيَّات الشيطانواعًيا على ُكن  .ج

بني الناس. ملَّا كان ميضي أربعني يوًما يف الصوم، جرَّبه واجه يسوع جتارب كبرية يف حياته يف بداية خدمته 
 لالطِّالع على هذه التجارب. 14-1: 4الشيطان مرارًا عدَّة. ميكنك قراءة إجنيل لوقا 

آ�ت من الكتاب املقدَّس. ميكن أن تواجه جتارب مماثلة قتبس حىتَّ إنَّه ا ،الحظ كيف جرَّب الشيطان يسوع
 غراء مطابًقا لكالم الكتاب املقدَّس.يف حياتك حيث يبدو اإل

 14: 11كورنثوس   2
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .وال َعَجَب، فالّشيطاُن نَفُسُه َيظَهُر ِمبَظَهِر َمالِك الّنورِ 

جيب أن حنرص على تقييم األفكار اليت تراود أذهاننا لنرى ما إذا كانت متوافقة مع حّق هللا، أو ما إذا كانت 
 مغلَّفة مبظهر روحي. ربةجمرَّد جت



32  
أيًضا، تظهر اسرتاتيجيَّة الشيطان من خالل جتربته يسوع. سيتوقَّف الشيطان عن جتربتك يف �حية معيَّنة من 

 حياتك. فتعتقد أنَّه مل يعد جيدر بك أن تقلق بشأن هذه الناحية يف حياتك.

 13: 4لوقا 
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .إىل ِحنيٍ وبَعَدما جّربَُه إبليُس ِبُكّل َجترِبٍَة، فارَقُه 

بضعة أسابيع أو أشهر، قد جتد نفسك تواجه  دالشيطان ينتظر فرصة مؤاتية أخرى. فبع جيب أن تدرك أنَّ 
هل يعين ذلك أنين أرتّد عن اإلميان؟ ما اخلطأ الذي ارتكبته حىتَّ ‘‘. وقد تتساءل: اجملال نفسه جتارب كبرية يف

ا إمياين بيسوع ال �يت بثمر أواجه كل هذه التجارب ًدا؟ رمبَّ  ’’.يف حيايت جمدَّ

جيب أن تدرك أنَّه من الطبيعي أن تتعرَّض للتجارب يف �حية مل ُجترَّب فيها من قبل، أو منذ فرتة طويلة. 
 يف أوقات عصيبة. ذي تسلِّم فيه سالحك، أو مروركلكن اعلم أن الشيطان كان ينتظر الوقت ال

ًدا ، لكن ال تتفاجأ إذا واجهتهاإىل حياتك التجاربال ختَش من عودة  . وإذا تعرَّضت لوابل من جمدَّ
 ملقاومة هذه التجارب. استخدامها التجارب، فاعلم أنَّه حان الوقت الستخدام األدوات اليت تعلَّمت

نَّ هللا ال يدع اليت تقول إ 13: 10رسالة كورنثوس األوىل ا ورد يف يف هذا الصدد، ميكننا االستشهاد أيًضا مب
جتربة تصيبكم فوق طاقتكم، وذلك بفضل مساعدته لكم. أيًضا، ميكن أن تواجه جتارب جديدة أو أن تعود 

وذلك بفضل  -هللا إنَّك صرَت اآلن جاهزًا ملواجهة هذه التجارب لكَ  التجارب القدمية إىل حياتك لكي يقول
 مساعدته.

  



 33  التجربة
 

 

 الفصل الرابع

 هللا سب طرقحبوالتعامل معه فهم الفشل 

لكنَّك  ليست مشيئة هللا لك أن ترتكب اخلطية. فهو منحك القوَّة لتقاوم كّل جتربة تواجهها وتتغلَّب عليها.
 يساحمكهللا للتعامل مع التجربة، فتستسلم هلا. هذه هي احلقيقة. لكنَّ هللا رحوم وهو  قد ال ختتار دائًما طرق

تك.  عندما تعرتف له بزالَّ

ا لشيطان. وهو جيعل التجربةرب يف العامل هو ااملضلِّل األك ابة جدًّ لكن ، فتصعب مقاومتها. أحيا�ً  تبدو جذَّ
من شأن احلفاظ على صفاء الذهن والوعي على عواقب اخلطية مساعدتك على الثبات يف مكانك ومقاومة 

 التجربة.

 عندما تستسلم للتجربة؟ دثما الذي حي .أ

ما الذي جرى بعد ذلك؟ هل فيه إلحدى جتارب الشيطان.  يف وقت استسلمتَ  خصِّص دقيقة للتفكري
بعض األمور املختلفة اليت حتدث عندما تستسلم  ن، سنلقي نظرة علىالنتائج اليت كنت تتوقَّعها؟ اآل حصدتَ 

 حبسب طرقور للتجربة. ويف حني أنَّك قد ال حتصد دائًما العواقب نفسها يف كلِّ مرَّة تفشل يف التعامل مع األم
إقناعك ابتِّباع  . فقد يساعد األمر يفما تتعرَّض للتجربةهللا، قد جتد أنَّه من املفيد أن تفكِّر يف هذه العواقب عند

 احتياجاتك وإشباع رغباتك. طرق هللا لتسديد

 أنت ختطئ .1

واقب أحد قوانني هللا يف كلِّ مرَّة تستسلم إلحدى جتارب الشيطان. وقد وصف يعقوب ع أنت تنقض
 اإلصغاء إىل أوَّل فكرة تراود ذهنك.
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 16-14: 1يعقوب 

والّشهَوُة إذا َحِبَلْت وَلَدِت اخلَطيَئَة، واخلَطيَئُة 15.َبِل الّشهَوُة َمتَتِحُن اإلنساَن حَني تُغويِه وتُغريهِ 14
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .ال َتضّلوا، � إخَويت األِحّباءُ  16 .إذا َنِضَجْت وَلَدِت املوتَ 

، ال 16سيحاول الشيطان أن جيعلك تنسى أنَّ السلوك يف طريقه يقود إىل اخلطيَّة. لكن  كما جاء يف العدد 
 ضلِّلك.يدعك و الشيطان خي تدع

 وإذا ارتكبت خطيَّة، اعرتف هبا هلل واطلب غفرانه.

 أنت تؤذي نفسك واآلخرين .2

ختترب إال أمورًا صاحلة إذا استسلمَت لتجربته. ال تصدِّقه. فللخطيَّة مثٌن  سيحاول الشيطان إقناعك أبنَّك لن
 ).23: 6(رومية ’’ األّن ُأجرََة اَخلطيَئِة هَي املوُت، وأّما ِهَبُة ِهللا، َفهَي احلياُة األبِديُّة يف املسيِح َيسوَع ربّن‘‘دائًما: 

 (الرتمجة العربية املشرتكة)

ر فيك، لكنَّه يؤثِّر يف اآلخرين أيًضا، وأحياً� أكثر بكثري ممَّا تتخيَّل. قد ال تالحظ إنَّ ارتكاب اخلطيَّة يؤثِّ 
 األمر فورًا، لكنَّ الوقت يُظهر الضرر الذي متَّ إحداثه.

رة. فهو ارتكب الزىن بدايةَّ، مثَّ قتل زوج بتشابع  يف العهد القدمي، كانت خلطيَّة داود مع بتشابع عواقب مدمِّ
أبخذ حياة الصيب الذي كان مثرة تلك ًة منه ليسرت خطيَّته. وعندما ُكِشف أمره يف وقت الحق، عاقبه هللا يف حماول

 2ملزيد من التفاصيل، انظر إذا أردت معرفة ا اخلطيَّة. إًذا، لقد أثَّر عقاب هللا على مستقبل نسل داود أيًضا.
 مع بتشابع. قب املؤملة عندما جرِّبهذه العوامن املؤكَّد أنَّ داود مل يفكِّر يف . 12-10: 12صموئيل 

 االحتياج مؤقـًَّتا لكن ليس بشكل دائم سدِّدستأنت  .3

إنَّ حلول الشيطان السريعة ليست أبًدا حلوًال دائمة لالحتياجات يف حياتك. وتتمثَّل الطريقة الوحيدة إلجياد 
شيطان سيحاول دائًما أن جيعلك تفكِّر فقط يف االكتفاء احلقيقي يف احلياة بتسديد االحتياج على طريقة هللا. فال

 سيدوم حلُّه.  يريد أن تفكِّر إىل أّي مدىالفوائد الفوريَّة لفعل األمور على طريقته. فهو ال
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 إنَّ اتِّباع طريق الشيطان يضاعف احلاجة أو حدَّة الرغبة .4

االستمرار بتذوُّق طعم هذه املتعة. األ�نيَّة، قد تشعر برغبة أكرب يف و املتعة الفورية بعد أن تذوق طعم 
فالسعادة اليت تشعر هبا تدوم لفرتة قصرية فحسب. وحني تزول املتعة املؤقَّتة، تظّل احلاجة أو الرغبة موجودة لكن 

 حبدَّة أكرب.

 االستسالم مرَّة واحدة يولِّد إحباطًا أكرب .5

. فتشعر ابإلحباط. جيرِّبك يف هذا الصددأنَّ هللا ال يفعل شيًئا  لك ويبدو ،لديك احتياج وتنتظر تسديده
تعود تشعر ابالحتياج، س. لكنك سرعان ما وحتاول تسديد احتياجك حبسب طرقه الشيطان فتستسلم للتجربة

 فينتابك إحباط شديد! ومبا أنَّك مل تسدِّد االحتياج يف حياتك ابلطريقة املناسبة، سيكرب الشعور ابإلحباط ويزداد.

 جيعل االستسالم سهًال يف املرَّة املقبلة حدةوا االستسالم مرَّة .6

هذه هي احلجَّة الذي يتذرَّع هبا ’’. تخترب متعة أكربساملرَّة األوىل هي دائًما األصعب. يف املرَّة التالية ‘‘
ًدا يف هذه الناحية.  الشيطان أمامك، وهي داللة أكيدة على أنَّه خيطِّط لتجربتك جمدَّ

من الصعب ‘‘انية والثالثة، فقد حياول إقناعك أبن تنسى أمر كونك مؤمًنا. فيقول لك: وإذا جنح يف املرَّتني الث
ا املرة الثالثة اليت ترتكب فيها خطيَّة هذا األسبوع  يبذل كلَّ هو سف’’. عليك أن تكون مؤمًنا. انظر إىل نفسك، إ�َّ

ما يف وسعه ليجعلك تفقد األمل. وعندما تفقد األمل، يصبح من األسهل عليك أن تستسلم وأالَّ حتاول مقاومة 
ًدا.  التجربة عندما تتعرَّض هلا جمدَّ

 يوقعك يف جتارب أكرب واحدة تجربةاالستسالم ل .7

وإذا ’’. . فأنت لن تؤذي أحًدادإفعله بدون تردُّ هذا أمر بسيط. ‘‘، يتذرَّع الشيطان هبذه احلجَّة: أحياً� كثرية
بتجربة أكرب. أيًضا، لدى الشيطان خطَّة حمكمة ليساعدك على  إليك جنوت بفعلة بسيطة، فسرعان ما سيعود

 إخفاء أي خطيَّة  ترتكبها. لكن غالًبا ما تتضمَّن خطَّته هذه خطيَّة أخرى ذات عواقب أسوأ. 

التجربة ف). 12و 11صموئيل  2بتشابع مثاًال واضًحا على ذلك (تشكِّل القصَّة املأساويَّة خلطيَّة داود مع 
األوىل اليت وقع فيها داود هي الشهوة يف أفكاره. مثَّ استدعى بتشابع إىل قصره وارتكب الزىن معها فحملت طفًال 
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رض املعركة إىل ، زوج بتشابع، ليعود من أا علم داود أبمر محلها، حاول أن خيفي خطيَّته، فاستدعى أور�َّ منه. وملَّ 
 البيت.

. فنجح هذا اجلزء من اخلطَّة، إىل أن جاء النيبّ  �اثن وفضح  وملَّا مل تنجح خطَّة داود، تدبَّر أمر مقتل أور�َّ
 ، ومل يعد يوجد جمال للهرب.األمر برمَّته. هبذه الطريقة، أدَّت خطيَّة إىل ارتكاب خطيَّة أخرى

سلطان هذه اخلطيَّة يف حياتك. لكن اخلطيَّة خمادعة، وقلَّما بذلك  عندما تستسلم للتجربة، فإنَّك تبنيِّ 
 يف حياتنا. نفضح سلطا�انستطيع أن 

أذى، وجيعل االستسالم للتجربة التالية  يّ االستسالم للتجربة مل يتسبَّب أب ويعطينا هذا اخلداع انطباًعا أبنَّ 
 أكثر سهولة.

جتربة من منظوره. فاهلل يكره  حياتنا، جيب أن نعرف حقَّ هللا وأن نرى كلّ إذا أرد� أن نكسر قوَّة اخلطيَّة يف 
 ة وعلينا أن حنذو حذوه.اخلطيَّ 

 يسهِّل على اآلخرين االستسالم للتجربة نفسها أن فشلكميكن ل .8

د واعحياته للمسيح منذ ثالثة أسابيع. وهو يصارع اليوم للتخلُّص من عادة التدخني. إنَّ الق’’ عماد‘‘سلَّم 
ا متنع التدخني. يف هذا اجملال تساعده قليًال  Teen Challengeيف مركز  املتَّبعة لكن الليلة املاضية، ، أل�َّ
املركز وراح يدّخنها يف الطابق  التدخني. فلقد جلب أحدهم سيجارة إىلأن يستسلم لتجربة ’’ عماد‘‘كاد 

 ليه مقاومة التجربة.وملا اشتّم عماد رائحة الدخان، أصبح من األصعب عالسفلّي. 

ا مل يقصد هذا الشخص أن يؤذي  هو ظنَّ أنَّه إذا تسلَّل إىل فهو مل يدعه للتدخني معه. و ’’. ادعم‘‘رمبَّ
 الطابق السفلي ودخَّن سيجارة مبفرده، فلن يؤذي أحًدا.

هرة. وقد قال عندما تستسلم للتجربة، يتأثَّر اآلخرون خبطيَّتك. فمن مسؤوليَّتنا مجيًعا أن نعيش حياة طا
 يقعون يف اخلطيَّة. اآلخرين يقومون أبعمال جتعل يسوع كالًما قاسًيا لألشخاص الذين

 أ 3-1: 17لوقا 
وقاَل َيسوُع لِتالميِذِه: "ال بُّد ِمْن ُحدوِث ما يوِقُع الّناَس يف اخلَطيَئِة، ولِكّن الَويَل ِلَمن يكوُن 1

ّلَق يف ُعُنِقِه حَجُر َطحٍن ويُرمى يف البحِر ِمْن أْن يوِقَع أحَد فَخٌري َلُه أْن يُع2. ُحدوثُُه على َيِدهِ 
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .فكونوا على حَذرٍ 3. َهؤالِء الّصغاِر يف اخلَطيَئةِ 
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أقنعت آدم إنَّ حوَّاء، وهي أوَّل من وقع يف التجربة يف جنَّة عدن، علقت يف هذا الفّخ. وملَّا ارتكبت اخلطيَّة، 

�كل معه من الثمر. عندما يراك اآلخرون ترتكب اخلطيَّة يسهل عليهم القول إنَّه ال أبس هلم أن يرتكبوا  أبن
 العمل نفسه.

 االستسالم للتجربة يؤدي إىل إجياد تفسري منطقي للصواب واخلطأ .9

ي ألفعالك. ا إلجياد تفسري منطقعندما تستسلم للتجربة وتقع يف اخلطيَّة، يكون الشيطان جاهزًا ومستعدًّ 
وضعك استثناًء على قواعد هللا. إًذا، يشّوِه  الذي جيعلفيقدِّم لك أعذارًا كثرية لتربير أعمالك. ويبنيِّ لك السبب 

ًدا  الشيطان احلق وحياول إقناعك أبنَّ  العمل الذي قمَت به ليس خطيَّة. فهو يبذل كلَّ ما يف وسعه ليوقعك جمدَّ
 يف اإلدمان على اخلطيَّة.

يكلِّمك يف قلبك أو ضمريك. وغالًبا ما  -يبكِّتك الروح القدس ،تستسلم للتجربة وتقع يف اخلطيَّة عندما
 مأزق كبري. وميكن أن تدفع يشمل ذلك شعورًا ابلذنب. لكن إذا مل تصِغ إىل كالم هللا يف قلبك، فقد تقع يف

 نفسك إىل االعتقاد أنَّه ال أبس يف أن تشارك يف هذا النشاط اآلمث.

وعندما حتاول أن جتد تفسريًا منطقيًّا ’’. يقسو قلبك‘‘وإذا ظللت تتجاهل هللا حني يكلِّمك يف قلبك، فقد 
 إىل هللا عندما يكلِّمك. تصغي للخطية، فمن شأن ذلك أن جيعلك تصدِّق أوهامك اخلادعة، فال تعود

ذه امللك داود يف العهد القدمي عندما  اخلاطئ هذا هو املسار ارتكب اخلطيَّة مع بتشابع. انظر ما الذي اختَّ
. إنَّ اخلطيَّة اليت ارتكبها داود يف البداية جعلته خيطِّط لقتل زوج بتشابع. وبعد 12و 11صموئيل  2جاء يف 

 تسعة أشهر، جاء نّيب هللا �اثن، وواجهه خبطيَّته. فتاب داود. وقد وردت صالة التوبة اليت رفعها إىل هللا يف 
 .51املزمور 

 تشعر ابلذنبقد  .10

إليه. إذا  عندما نرتكب اخلطيَّة. لكنَّنا ال نسمعه أحياً� ألنَّنا نفعل ما حيلو لنا بدًال من اإلصغاءهللا  يبكِّتنا
الروح القدس تدرك أنَّك أخطأت. وأحياً� كثرية، تشعر ابلذنب مباشرًة بعد أن  استسلمت للتجربة، سيجعلك

الشيطان. فرتاتح من التوتُّر واإلحباط الناجتني عن الشعور ابالحتياج. وبعد أن  حبسب طرقحتياجك تسدِّد ا
فرتى ما جرى فعًال. وإذا كنت حساًسا للروح القدس، يبنيِّ لك هللا من  ،تراتح ذهنيًّا، تتمكَّن من تقييم وضعك

 خالل الشعور ابلذنب أنَّك خمطئ.
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إذا مل ‘‘. قد يقول أحدهم: أو سوءه تثبت صحَّة أمر مالكن ال تقع يف فخ االعتماد الدائم على مشاعرك ل

ا قام هبلكنَّه ’’. أشعر ابلذنب حيال القيام ابألمر، فسأمضي قدًما وأقوم به يعد األمر مرارًا عدَّة لدرجة أنَّه مل ذا رمبَّ
به حيال قوانينه أي أتثري قوانني هللا واضحة يف الكتاب املقدَّس. وليس ملا تشعر  إبمكان ضمريه أن يؤنِّبه. لذا فإنَّ 

 على مدى صحَّتها. إذا قال هللا إنَّ أمرًا ما هو خطيَّة، فعلينا أن نوافقه الرأي مهما كان شعور� حيال هذا األمر.

إذا استسلمت إلحدى جتارب الشيطان، فمن املهّم أن تعرتف خبطيَّتك، بصرف النظر عمَّا إذا كنت تشعر 
 ون أكثر حساسيَّة هلل، فإنك تبدأ تشعر مبا يشعر به هللا حيال اخلطيَّة.ابلذنب. وبينما تتعلَّم أن تك

 سيأيت هللا حبثًا عنك .11

إذا ارتكبت اخلطيَّة، لن يتخلَّى هللا عنك. فهو حيبُّك ويريد مساعدتك لتجد االكتفاء احلقيقي يف احلياة. كما 
 يغفر لك ألنَّه حيبُّك كثريًا. فاهللترجع إىل الطريق الصحيح يف احلياة. كي أنَّه يريد مساعدتك ل

هما ينفسعنهما. فهو مل ينتظر أن �تيا ب يف جنَّة عدن، بعد أن ارتكب آدم وحواء اخلطيَّة، جاء هللا حبثًا
 ليبحثا عنه. وهذا ما يفعله معنا أيًضا.

قع يف فّخ ارتكاب ه فعًال، فسنطيعه حتًما. ال تلذا، جيب أن حنرص على عدم استغالل حمبَّة هللا. إذا كنا حنبُّ 
يف كلَّ مرَّة ترتكب خطيَّة، ’’. ال أبس يف ذلك؛ فاهلل يغفر يل دائًما عندما أصّلي‘‘اخلطيَّة ومن مثَّ القول لنفسك: 

تسمع حتذير هللا. ويصبح الوقوع  يبعدك عن هللا. إذا كان هذا اجتاه قلبك، فسيصعب عليك أنأنت تتَّخذ مسارًا 
 ًال جدًّا.جتارب الشيطان أمرًا سهيف 

 موقف قلبك جتاه هللا قد يتغريَّ  .12

خياف البعض من هللا عندما يرتكبون اخلطيَّة. فهم يتوقَّعون أن يغضب منهم ويعاقبهم، وحياولون االختباء 
ا ال تنجح، إذ ال ميكننا االختباء من هللا.  منه. إذا جرَّبت هذه الطريقة، فال بدَّ أنَّك تعلم أ�َّ

على خطيَّتك، فال داعي ألن ختاف من هللا. فهو ليس إهلًا غاضًبا ينتظر فرصة ساحنة  إذا كنت �دًما فعًال 
 ليدمِّرك. فاهلل حيبُّك وخطيَّتك حتزن قلبه.
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 ملاذا يستسلم البعض للتجربة؟ .ب

. ال ميكنك أن تلقي اللوم على هللا أو الشيطان. أن تلوم أحًدا إال نفسك عندما تستسلم للخطيَّة، ال جيوز
فلنلِق نظرة على بعض األسباب اليت تدفعك إىل  واحد منَّا مسؤول عن القرارات اليت يتَّخذها. لكنْ  فكلُّ 

 االستسالم للتجارب.

ا .1  ملواجهة التجربة أنت لست مستعدًّ

جتربة. ميكن مقاومة التجارب إذا  جيعل خمرًجا مع كلّ أبن  13: 10هللا يف رسالة كورنثوس األوىل  دَ عَ لقد وَ 
 ابالستعدادات الالزمة مثل الصالة ودراسة الكتاب املقّدس واالقرتاب إىل هللا. كنت قد قمت

ا أمام التجربة. لكن ليس هذا ذنب هللا. فهو أاتح لك كلَّ القوة اليت حتتاج إليها.  بعض املؤمنني ضعفاء جدًّ
 اخلطيَّة.لكن إذا أمهلت عالقتك ابهلل وأصبحت ضعفًيا روحيًّا، يصبح من األسهل عليك أن ترتكب 

يقيِّمها وحدَّد االحتياج أو الرغبة اليت استطاع أن . فهو ا لكّل جتربة وضعها الشيطان أمامهكان يسوع مستعدًّ 
كان الشيطان حياول أن جيعله يشبعها. ميكنك أنت أيًضا أن تكون �جًحا إذا خصَّصت وقًتا لالستعداد 

 للتجربة.

 عيش حياة اإلميان كما حيلو لك أنت حتاول .2

. فمن لاملشاكك لن تكون بعيًدا عن ذا حاولت أن تعيش حياة اإلميان بدون مساعدة هللا، أتكَّد أنَّ إ
 املستحيل أن تواجه جتارب الشيطان بقوَّتك اخلاصة.

مثة أشخاص غري متأكِّدين ممَّا إذا كانوا يريدون أن يكونوا مؤمنني. فهم ما زالوا حياولون املشي على السياج 
ألفضل من اجلهَتني. لكن املشكلة هي اآلتية: ال ميكنك املشي على السياج واالقرتاب إىل هللا يف واحلصول على ا

 الوقت نفسه. إذا مل أتخذ احلياة املسيحيَّة على حممل اجلّد، ميكن أن تكون فريسة سهلة لتجارب الشيطان.

ون ملتزًما متاًما ابلسري وراء املسيح. الطريقة الوحيدة للنجاح يف التغلُّب على التجربة كلَّ يوم تستلزم أن تك
 كلُّ ما هو أقّل من ذلك يوقعك يف املشاكل.
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 هللا مبا يتافق مع طرقعن القيام ابألمور  توقَّفتَ  .3

خلق هللا لدى كلَّ واحد منَّا احتياجات ورغبات. وهو وعد بتسديد احتياجاتنا كلَّها. لكن أحياً� ال يكون 
ا مل يسبق يت يريد هبا هللا أن ميأل احتياًجا ما أو أن يشبع رغبًة ما يف حياتنا. من السهل أن نعرف الطريقة ال ورمبَّ

الشعور ابإلحباط يف داخلك ألنَّ االحتياج ال يزال حبسب طرق هللا. فتفاقم لك أن جنحت يف تسديد احتياج ما 
ق ألنَّك حتاول القيام أنت أمحإليك طريقة سهلة لتسديد احتياجك. ‘‘موجوًدا. فجاء الشيطان وقال لك: 

 ’’.حبسب طرق هللا. وقد ال تنجح هذه الطريقة يف حياتكابألمور 

إذا ’’. أنت تستحّق أن تنعم براحة البال واالكتفاء اآلن‘‘حياول الشيطان أن جيعلك تفكِّر أب�نيَّة قائًال: 
ويقول هللا يف ’’. أكثر ممَّا أحّب هللاأ� أحبُّ نفسي ‘‘رفضت طريقة هللا لتسديد احتياجك، فكما لو أنَّك تقول: 

ربة، فأنت تضع احتياجاتك للتج ذا استسلمتَ إ’’. إذا ُكنُتم ُحتّبوين َعِمْلُتم بوصا�يَ ‘‘ 15: 14إجنيل يوحنا 
 ورغباتك فوق قوانني هللا.

 من الشيطان أنت خمدوع .4

خلداع. فهو خدع حوَّاء نوع من ا مبعظمها على أكاذيبه وتنطوياألكاذيب.  الشيطان ابرع يف اختالق
ا إ ا مل متت وجعلها تصدِّق أ�َّ ا تصبح مثل هللا. صحيح أ�َّ ذا أكلت من مثر تلك الشجرة، فلن متوت بل إ�َّ

ا ماتت روحيًّا  جسد�ًّ عندما  أوامر هللا. بسبب عصيا�اأكلت من الثمر، لكنَّها مل تدرك يف حلظة التجربة أ�َّ

ويف بعض احلاالت، بدأ مجيع معارفهم تقريًبا لشيطان وتضليله لفرتات طويلة. وقع أ�س كثر يف فّخ خداع ا
يصدِّقون ويقبلون ما يعتربه الكتاب املقدَّس خداًعا وتضليًال. قد جيد املؤمن اجلديد صعوبة فعليَّة يف تقبُّل ما يعتربه 

عطَي املعلِّمون املسيحيُّون تعليمات حول الكتاب املقدَّس حقًّا إذا كان يتعارض مع كلِّ ما اختربه شخصيًّا. وقد أُ 
 كيفيَّة مساعدة األشخاص العالقني يف فّخ الشيطان.

 26-24: 2تيمواثوس  2
وديًعا 25فَعلى خاِدِم الّرّب أْن ال يكوَن ُمشاِجًرا، َبْل َرفيًقا ِجبَميِع الّناِس، أهالً ِللّتعليِم َصبورًا، 24

فَيعودوا إىل َوعِيِهم إذا ما أفَلتوا 26يَهديِهم إىل الّتوبَِة وَمعرَِفِة احلَّق،  يف أتديِب املُخاِلفَني، َلَعّل هللاَ 
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .ِمْن َفّخ إبليَس الذي أطَبَق عَليِهم وَجَعَلُهم يُطيعوَن َمشيئَـَتهُ 

متنع الشيطان من وال ميكنك أن ). 13: 16هللا أبن يرشدك الروح القدس إىل كّل احلق (يوحنا  َوَعدَ لقد 
احلق. وتشكِّل دراسة كلمة هللا واإلصغاء إىل هللا اثنَتني من الطرق املثلى للقيام هبذا األمر. تك مبعرفإالَّ  خداعك
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ارجع إىل الكتاب املقدَّس لرتى ما إذا وردت يف ذهنك فكرة، ومل تكن متأكًِّدا ما إذا كانت هذه الفكرة من هللا، 

 ذا الصدد. وإذا كانت هذه الفكرة متوافقة مع كلمة هللا، عندئٍذ أتكَّد أنَّه ميكنك القيام هبا.يقوله يف ه

 الشيطان وجتاربه على حممل اجلدّ  أنت ال أتخذ .5

إبليس حني جيرِّبنا. حيّب بعض الناس أن يكونوا يف سالم مع إىل مقاومة  7: 4يدعو� هللا يف رسالة يعقوب 
صحيح أنَّه اقرتف بعض األخطاء يف احلياة، لكنَّه ليس سيًِّئا ‘‘ن مع الشيطان قائلني: هللا والشيطان. فيتساهلو 

 . ’’جدًّا

جيب أن نقف حبزم ووضوح يف صّف هللا وأن نرفض االستماع إىل الشيطان عندما يكلِّمنا. إذا مل تقاوم أفكار 
ه سريًعا.  الشيطان، فإنَّك تقع يف فخِّ

 ن ترتكب اخلطيَّة ألنَّ هللا يغفر لك دائًماأبنَّه ال أبس يف أ أنَت تشعر .6

إن اإلنسان الذي يظّن أنَّ إبمكانه أن يرتكب اخلطيَّة اليوم فينال غفران هللا بسهولة مىتَّ يشاء، سيقع حتًما 
اه القلب هذا يتعارض متاًما مع أسلوب العيش املستقيم الذي يعلِّمه الكتاب املقدَّس. (انظر  يف ورطة كبرية. فاجتِّ

). ال ميكننا استغالل رمحة هللا. فالتوبة احلقيقيَّة تعين أن ترجع عن 33-20، وركِّز على األعداد 1سفر األمثال 
 اخلطيَّة وأن تبدأ ابلتعامل مع ذلك االحتياج أو تلك التجربة بطريقة جديدة.

 لرغباتك ابخلروج عن السيطرة أنت تسمح .7

ا إ ميكن أن تصبح رغباتك ومشاعرك إبمكا�ا السيطرة على أفكارك ذا مسحت هلا بذلك. يف الواقع، قويَّة جدًّ
ا رأيت إنساً� يف حالة غضب  وأعمالك إذا مل توقفها عند حدِّها. فمشاعرك مرتبطة ارتباطًا وثيًقا برغباتك. رمبَّ

ن له شديد لدرجة فقدانه السيطرة على أفكاره والقدرة على حتليل األمور بشكل منطقي. يف وقت مثل هذا، ميك
 أن يقول كالًما أو أن يقوم أبعمال يندم عليها الحًقا.

ا لدرجة أن تفقد قوَّة اإلرادة للقول  يف سفر ’’. ال‘‘إذا مل تتوخَّ احلذر، ميكن لرغباتك أن تصبح قويَّة جدًّ
 .16-14: 1األمثال، يدعو� هللا إىل إبقاء رغباتنا حتت السيطرة. انظر أيًضا رسالة يعقوب 
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 أ25-24 :7أمثال 

ال متَِْل قُلوبُُكم إىل طُُرِقها،ويف َمساِلِكها ال 25 !َمسعوا يل أيُّها األبناُءوأصغوا إىل َكِلماِت َفمـيفا
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .َتشُردوا

ه هللا هذا التحذير يف سفر األمثال عندما يتحدَّث عن كيفية تفادي التجارب اجلنسيَّة.  يوجِّ

 ال تزال تستسلم للتجربةأنت صادق لكنَّك  .8

وأنَّك تريد أن ختدم هللا فعًال. لكن مثَّة جتربة تقع فيها دائًما يف منذ أشهر عدَّة  لنفرض أنَّك آمنت ابملسيح
ا خطيَّة. كلِّ مرَّة تواجهها.  ابلندم على إخفاقك يف كلِّ مرَّة ختطئ. لكنَّك أنت تكرهها وتشعر وأنت تعلم أ�َّ

 النتصار عليها. ما احلّل؟تبدو غري قادر على ا

أوًَّال، جيب أن تستعني ابهلل لكي تنتصر على التجربة. إذا كنت حتاول عيش احلياة املسيحيَّة بقوَّتك اخلاصَّة، 
ظرف  هللا األولويَّة يف كلّ  تعطيالكامل للمسيح. ومن مثَّ عليك أن عليك القيام به هو االستسالم  فأوَّل أمر جيب

 تواجهه.

مع هللا. ففي وقت التجربة، جيب أن تطلع هللا على ما جيري يف داخلك. وإذا كنت ترغب فعًال  صادقًاُكن 
. قد يكون من السهل عليك أن تصلِّي هلل بعد مرور التجربة ووقوعك هلل بذلكيف االستسالم للتجربة، اعرتف 

رب هللا عنها قبل إشباع رغبتك أو فيها. لكن األمر األصعب هو أن ترفع نظرك عن التجربة قبل أن تقع فيها وأن خت
 تسديد احتياجك. هذه طريق فعالة لتجبُّب الوقوع يف التجربة.

ا  طرقإشباع رغبتك مبا يتوافق مع  تسديد احتياجك أو اجلزء اآلخر من املشكلة هو أنَّك ال حتاول هللا. رمبَّ
حّل هللا  ، أنت ال تفعل شيًئا إلجيادنفسه خطيَّة، لكن يف الوقتهو ن أنت تعرف أنَّ الوقوع يف جتربة الشيطا

ا أنت تعرف طريقة هللا لتسديد االحتياج، لكنَّك مل تلتزم ابلس وراء هللا. لذا، جيب أن تقّرِر أن  ريللمشكلة. أو رمبَّ
 تتبع طرق هللا، وأالَّ تدع شيًئا يغريِّ لك رأيك.

 ماذا جيب أن تفعل بعد أن تستسلم للتجربة؟ .ت

مهما كانت فداحة و ال تتمسَّك خبطيَّتك.  .وارتكبت خطيَّة، ال تستسلم. فاهلل مل يرفضك وقعت يف جتربةإذا 
 .ابدر فورًا إىل تسوية األمراخلطأ الذي ارتكبته، 
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 اعِرتف خبطأك .1

ال حتاول جتاهل خطيَّتك أو إخفاءها. اعرتف هبا هلل ولنفسك. اعِرتف خبطيَّتك فيغفرها لك هللا. فاالعرتاف 
اليت أدَّت إىل فشلك. قد جتد أيًضا أنَّه من املفيد أن اخلطوة األوىل حنو التغلُّب على املشكلة  يكونقد ابخلطيَّة 

تعرتف خبطيَّتك ملؤمن آخر، إذا كنت تشعر أبنَّه قادر على مساعدتك على اكتشاف طريق هللا للتغلُّب على هذه 
 املشكلة.

 عرتف هلم هبا طالًبا الغفران.اهم و ذهب إليإذا تسبَّبت خطيَّتك أبذيَّة أشخاص آخرين، ا

مبا يتوافق مع مشيئة  احدِّد االحتياج أو الرغبة يف حياتك، وخطِّط لتسديده .2

 هللا

إذا أردَت أن تقاوم التجارب  ،على دارية بطرق هللا لتسديد احتياجاتك وإشباع رغباتكجيب أن تكون 
الشبع املؤقَّت الناتج عن تسديد االحتياج مبا يتوافق مع والوقوع يف اخلطيَّة. وعلى الرغم من أنَّك قد تظّل ختترب 

طرق الشيطان، أتكَّد أنَّ حلَّه مؤقَّت وأنَّ االحتياج سيعود. لذا قّرِر اليوم كيف ستسدِّد االحتياج يف املرَّة املقبلة. 
 ميكنك أيًضا أن تطلب من مؤمن آخر أن يساعدك أو أن يصّلي معك.

 قيِّم التزامك ابملسيح .3

م ابلتغيريات عندما تقع يف جتارب الشيطان، اعترب هذه فرصة لالقرتاب إىل هللا. أخِرب هللا مبا تريد فعله، مثَّ قُ 
 الالزمة إلعطاء يسوع املكانة األوىل يف حياتك.

 أعِلن وعود هللا مبنحك القوَّة .4

حقِّك أن تعلنها وتطالب هبا ليست وعود هللا حمصورة ابلقادة املسيحيِّني املشهورين يف عاملنا اليوم. فمن 
وأ� قاِدٌر على َحتّمِل ُكّل ‘‘هو لك أنت أيًضا:  13: 4بقدر ما يفعل هؤالء. فالوعد الوارد يف رسالة فيليبِّ 

وأن  13: 10ميكنك أيًضا أن حتفظ الوعد الوارد يف رسالة كورنثوس األوىل ’’.شيٍء اِبلذي يُقّويين
 تشعر أبنَّك قريب من هللا.تذكِّر نفسك به يف كلِّ مرَّة ال 
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، وذكِّر نفسك واحبث عن آ�ت أخرى مرتبطة ابلتجارب احملدَّدة اليت تواجه الصعوبة األكرب يف التغلُّب عليها

هبا خالل النهار. توجد أيًضا كتب تعدِّد وعود هللا. ميكنك االستعانة هبذه الكتب إلجياد آ�ت مرتبطة ببعض 
 من معلِّمك مساعدتك على إجياد هذه الكتب.التجارب اليت تواجهها. اطلب 

 ال تقع يف الشعور ابلذنب .5

. وهو سيبذل كلَّ ما يف سقوطك . فالشيطان حيبُّ أن يشتكي عليك بعدوفشلك ال تتأمَّل يف سقطاتك
وسعه ليحبط عزميتك وجيعلك تصدِّق أنَّك فاشل متاًما. لذا، ال تدعه خيدعك حبججه. فإذا اعرتفت خبطا�ك هلل، 

 األ�م الثالثة التالية كئيًبا معاقًبا نفسك على فشلك.  حاجة إىل أن متضيال

يريد الشيطان إيقاعك يف الشفقة على الذات واإلحباط بسبب فشلك، فال تعود حتاول أن تعيش احلياة 
م أو أسابيع أو حىتَّ سنوات. ة. وأحياً� كثرية، سيعمد إىل تذكريك إبخفاقك بعداملسيحيَّ  مثَّ سيشتكي  بضعة أ�َّ

انظر إىل ما فعلته! أمل تكن فعلتك رهيبة؟ أنت أخطأت فعًال! لقد كنت مثاًال سيًئا للحياة ‘‘عليك قائًال: 
 ’’املسيحيَّة! جيب أن تشعر ابلذنب بسبب فعلتك!

 .ال تستمع إىل أكاذيب الشيطان. إذا كان هللا قد غفر لك، فال داعي إىل أن تتذكَّر دائًما إخفاقات املاضي

 

 خامتة

نعم، سوف ختفق بني احلني واآلخر، كما هي حال مجيع املؤمنني. لكن تذكَّر أن تطلب من هللا أن مينحك 
 يرسلها الشيطان.جتربة  القوة واحلكمة ملقاومة كلّ 

وإذا تعلَّمت أن تقاوم التجربة حبسب طرق الكتاب املقدَّس، فسرعان ما سرتى الشيطان يهرب منك. هذا 
 حبدوثه.ما وعد هللا 

  7: 4يعقوب 
 (الرتمجة العربية املشرتكة) .فَاخَضعوا هلِل وقاِوموا إبليَس لِـَيهُرَب ِمنُكم

ا مل . ومن  هللا يف كلِّ مرَّة تواجههالتجربة وأن تتبع مثال املسيح يف االقرتاب إىلواجهة اجيب أن تكون مستعدًّ
هنا ق مع مشيئة هللا أن ميكِّنك من عيش احلياة املثلى شأن تسديد احتياجاتك وإشباع رغباتك ابلطريقة اليت تتواف

 ومليًئا ابلسالم. على األرض، فتخترب شبًعا دائًما
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