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 والسفْر األوُل في الكتاب المقدس هو سفْر . يحتوي الكتاب المقدس على ستَّة وستِّين سفْراً
 كمـا . فهو يخبرنا كيف أن اهللا كان موجوداً من األزِل ". البدايات " تَعني " تكوين " وكلمة ". التكوين "

 أنه يخبرنا عن بداية الكون المخلوق، وعن بداية البشرية، وعن بداية سقوط اإلنسان، وعن بداية
 . قَصد اهللا للبشَر، وهلُم جرا

 عيد مـيالد قد يكون فمثالً، . لكل واحد منا ات جديدةً هناك أيام معينةٌ في السنة تُعتَبر بداي
بدايةً جديدةً لَه ءرواجِ أو قد يكون . المز وجتـه عيدز عم هٍل في عالقَتوأو . شَخْصٍ ما نُقْطَةَ تَح 

 . هو يوم القرارات الهامة لكثيرين الميالدية أوُل يومٍ في السنة قد يكون

 لذلك، حين يقترب عيد ميالدك، أو عيـد . الكتاب المقدس هو إله البِدايات الجديدة إن إله
ة، تَذَكَّراهللا هو البداية والنهاية، وأن زواجك، أو رأس السنة الميالدي ك أن لـيس فـي إليه بِحاجة 

 نستغلَّ هذه الفُـرص لذلك، ما أروع أن . من أيام حياتك ب، بل وأيضاً في كُلِّ يومٍ س ح فَ ذلك اليوم
 . فيها القرارات أهم الثمينة لتقييم حياتنا واتخاذ بعض

 . ل بـ قَ من هْل فَكَّرت في اللحظة التي تَفْتَح فيها عينيك كل صباح؟ ربما لم تُفَكِّر في ذلك
 اك يـوم حافـل لكَِن تأكَّد تماماً أنَّه مع شروق شمس كل نهار، هناك بداية جديدة تَنتظرك، وهنـ

 لذلك، سواء كُنت تستقبل عاماً جديداً من عمرك، أو سـنَةً ميالديـةً . بالبركات التي أعدها اهللا لك
 : على نَفْسك األسئلة الثالثة التالية ح اطْر جديدةً، أو يوماً جديداً، توقَّف للحظات و

 نقرأ فـي " هل أنا مؤمن بالسيد المسيح؟ " : هو السؤاُل و . يتَعلَّقُ بخَالصك السؤاُل األوُل
ِلذَِلك امتَحنُوا َأنْفُسكُم ِلتَروا هْل َأنْـتُم ): " وفقاً للترجمة التفسيرية ( ٥ : ١٣ رسالة كورنثوس الثانية



م َألَستُم تَعرِفُون َأنْفُسكُم، َأن يسو . اخْتَبِروا َأنْفُسكُم . في اِإليمانِ ين َأنَّكـُ ِإالَّ ِإذَا تَبـ ،ـيكُمف يحسالْم ع 
 " فَاشلُون؟

بدون المسيح؛ أي بـدون اهللا الحـي كحيات نفربما تكون قد قضيت األعوام الماضية م 
الحقيقي . هضـالٌّ ومصـير ال يؤمن بيسوع المسيح هو إنسان نكل م س يقول إنقدوالكتاب الم 
 . اذا؟ ألن خطاياه لم تُغْفَر، وألن غضب اهللا باق عليه، وألن الدينونة األبديـة تنتظـره لم . الهالك

 " هل أنا مؤمن بالسيد المسيح؟ : " لهذا، اسأل نفسك

 بـل . وليس المقصود باإليمان هنا هو أن تؤمن أن يسوع نَبِي أو معلِّم أخالقـي عظـيم
 سوع جاء إلى األرض ألجلك، وأنه مات بدالً عنك لكـي يغفـر لـك المقصود هو أن تؤمن أن ي
 أما إذا لم تَكُـن . طوبى لَك كُنت قد قَبِلْت يسوع مخَلِّصاً لحياتك ف ذا فإ . خطاياك ويعطيك حياةً أبدية

 لبسيطة إلى قد قَبِلْتَه مخَلِّصاً لحياتك، فيمكنك أن تَفعل ذلك اآلن بأن تَرفَع هذه الصالة القصيرة وا
 : اهللا

" بخاطٌئ وضالٌّ إ ، أعترف يا ر أؤمـن أنَّـ . ني إنسان ك لكني أختار اآلن أن 
 حيـاةً عطينـي تُ دفَع ُأجرةَ خطاياي ولكي تَ على الصليب بدالً عني لكي متَّ

 لذلك فأنـا . كما أنني أؤمن أنَّك قُمتَ من بين األموات وأنك حي اآلن . أبدية
ر لُكخَلِّصاً لحياتي أقباً ومب . خُل قلبـي وحيـاتي، وأنتَد أرجوك يا رب أن 

 أرجوك أن ني إ كما . معك تُسامحني على خطاياي، وأن تُعطيني حياةً جديدة
 ". آمين . تُعلِّمني الحقَّ، وأن تُعطيني قلباً راغباً في طاعتك

 هل أنا مؤمن بيسوع المسـيح : " لى نفسك هو إذاً، السؤال األول الذي ينبغي أن تَطْرحه ع
 " َأم ال؟

 ) أو خطايا ( هل هناك خطية : " هو السؤاُل و . بالخطية في حياتك يتَعلَّقُ ف ي السؤاُل الثان أما
 خطايا تَستعبدك، فينبغي عليـك هناك كانت ن فإ " ؟ ينْبغي أن أعتَرِفَ بها أمام اهللا معينة في حياتي

تتوب عنها أن ٢٤ - ٢٣ و ٧ - ١ : ١٣٩ فداود النبي يقول في المزمور . تَعترف بها هللا وأن :



 فَهِمتَ فكْرِي . َأنْتَ عرفْتَ جلُوسي وقيامي . يا رب، قَد اخْتَبرتَني وعرفْتَني "
يدعب نفْتَ . مري عقكُلَّ طُرتَ، ويي ذَرضبرمي ولَكسـي . مةٌ فمكَل سلَي َألنَّه 

 َأين َأذْهب مـن روحـك؟ ومـن ... . ِلساني، ِإالَّ وَأنْتَ يا رب عرفْتَها كُلَّها
ي ... وجهِك َأين َأهرب؟  امتَحنِّـي واعـرِفْ . اخْتَبِرني يا اَُهللا واعرِفْ قَلْبـِ

 ". في طَرِيقٌ باطٌل، واهدني طَرِيقًا َأبديا وانْظُر ِإن كَان . َأفْكَارِي

 . يصلِّي داود إلى اهللا كي يفْحص قلبه، ويمتَحنَه، ويعرِفَ أفكاره، ويهديه الطريق القـويم
 في الفتـرة لهذا، فَكِّر . فرغم أن اإلنسان قد يعرف الحقَّ ويتْبعه في حياته، إالَّ أنه قد يضلُّ أحياناً

 بعد ذلك، اسكُب قَلبك أمـام اهللا . الماضية من حياتك وقَيم أفعالك، وأقوالك، ودوافعك، وقراراتك،
 اطلب من اهللا أن يفحص قلبـك، وأن يمتَحنَـك، وأن . ١٣٩ وصلِّ كما صلَّى داود في المزمور

 عدنا الرب يسوع بأنه سيحررنا مـن خـالِل وقد و . يعرِفَ أفكارك، وأن يكْشفَ مخاوفك الدفينة
 ". تَعرِفُون الْحقَّ، والْحقُّ يحرركُم " ٣٢ : ٨ معرفتنا للحق حيث أنه يقول في إنجيل يوحنَّا

وه كعلى نَفْس هحتَطْر نبغي أنة : " إذاً، السؤاُل الثاني الذي يناك خطيأو خطايـا ( هل ه ( 
 " في حياتي ينْبغي أن أعتَرِفَ بها أمام اهللا؟ معينة

ناكه ثالثٌ سؤاٌل ثُم لَّقُ وأخيرتَعي ك الروحيوبنُم . السؤاُل و واً : " هاً روحيوقَّقْتُ نُمْل حه 
 ى فكما أن الشخص السليم المعـاف " ؟ ) أو في األشهرِ األخيرة ( واضحاً وملموساً في السنة الماضية

 نُمـواً ينمو هو أنه الذي يعيش حياةً سليمةً مع اهللا المؤمنِ إحدى سمات ، فإن بدنياً وعاطفياً ينمو
 . اهتَم بِهذَا " ١٦ - ١٥ : ٤ لهذا يقول الرسول بولُس في رسالته األولى إلى تيموثاوس . دائماً روحياً

ا فرظَاه كمتَقَد كُوني ِلكَي ،يهف كُن ءِإذَا . ي كُلِّ شَي َألنَّـك ،لَى ذِلكع اوِمدو يملالتَّعو كظْ نَفْسالَح 
 فـي موسـاً وهكذا، هل حقَّقْتَ نُمواً روحياً مل ". فَعلْتَ هذَا، تُخَلِّص نَفْسك والَّذين يسمعونَك َأيضا

 حملْتَه؟ وما هي التغييرات التي يريدك اهللا أن تقـوم السنة الماضية؟ وما هو الثَّمر الروحي الذي
 . بها؟ خَصص وقتاً للتفكير في هذه األسئلة وأنْت في روح الصالة

 ، هل أنـا أوال : ينبغي عليك أن تَطْرحها على نفسك أال وهي مهِمة أسئلة إذاً، هناك ثالثةُ
 معينة في حياتي ينْبغي أن أعتَرِفَ بهـا ) أو خطايا ( خطية ، هل هناك ثانياً مؤمن بيسوع المسيح؟

، ما هو النُمو الروحي الذي حقَّقْتَه في حياتي في الفترة الماضية؟ ثالثاً أمام اهللا؟



 بعد أن تَطْرح على نفسك هذه األسئلة الثالثة، يجب عليك أن تَتَّخـذَ بعـض القـرارات
 : ك ثالثة قرارات مهِمة لكُلِّ إنسانٍ وهنا . المهِمة

 في سفْر إرميـا نحن نقرُأ ف ؟ الطَّريقُ الذي ينبغي علي أن أسلُك فيه ما هو : القَرار األول
١٦ : ٦ " ةيمِل الْقَدبنِ السَألُوا عاسوا، وانْظُرو قلَى الطُّرفُوا عق : ـاِلحالطَّرِيـقُ الص ـوه ـن؟ َأي 

كُمةً ِلنُفُوساحوا رفَتَجِد ،يهوا فيرسو ." 

 وهكذا، فإن كل بداية جديدة في حياتك هي أشبه بالوقوف عند تقاطُعِ طُرق حيث ينبغـي
 تَذَكَّر أنه ما مـن . عليك أن تَتَّخذَ قرارك بالسير إلى األمام، أو الذهاب إلى اليمين أو إلى اليسار

 فاُهللا يحمُل كُلَّ إنسانٍ مسـؤولية القـرارات . أن يفَكِّر عنك أو أن يتَّخذَ القرار عنك أحد يستطيع
 لذلك، فَكِّر ملياً في ما إذا كُنت تُريد السير في طريـق اهللا َأم . والخَيارات التي يقوم بها في حياته

 . في طريق العالم

 الطريقُ الصحيح هو الطريق الذي !" طريق هو الصحيح لكني ال أعرِفُ أي : " ربما تقول
 إنه الطريق الذي يبدأ باعترافك بأنك إنسان خاطئ، وقبولك ليسـوع ربـاً . أعلنه الكتاب المقدس

 لهذا، إذا كُنت تَجهل االتِّجاه الذي ينبغي عليك أن تَسلُك فيه، فاطلب مـن اهللا أن . ومخلِّصاً لحياتك
كدرشاهللا . الطريق ي ر فيه، فتأكَّـد أنيكل قلبك في معرفة طريق الحق والس نكُنت راغباً م وإن 

 فقد كان هذا هو أيضاً حال توما الذي سأل يسـوع فـي . سيمسك بيدك ويقودك في هذا الطريق
 وعندها أجابه " ر َأن نَعرِفَ الطَّرِيقَ؟ د يا سيد، لَسنَا نَعلَم َأين تَذْهب، فَكَيفَ نَقْ " ٥ : ١٤ إنجيل يوحنَّا

 ". لَيس َأحد يْأتي ِإلَى اآلبِ ِإالَّ بِي . َأنَا هو الطَّرِيقُ والْحقُّ والْحياةُ : " يسوع في العدد السادس

 فهنـاك فيمن سأضع ثقَتي مـن اآلن فصـاعداً؟ : أال وهو لقرار الثاني نأتي اآلن إلى ا
 لكن الكتـاب . ونفوذهم أموالهم، أو مركزهم يتَّكلون بالكامل على ذكائهم، أو قُوتهم، أو أشخاص

ى الـرب  المقدس يحذِّرنا من خطورة االتِّكال على هذه األشياء الزائلة ويدعونا إلى االتِّكال عـل
 بـذََل لرب يسوع المسيح الذي لذلك، اقرأ الكتاب المقدس، واعرِفْ الحقَّ، وضع ثقتك في ا . نفسه

. دمه الكريم ألجلك



 تَعبيراً عن اختباره الشخصـي ٢٣ وما أروع الكلمات التي قالها النبي داود في المزمور
 ): ٢٣ المزمور ( تأمل في هذه الكلمات الرائعة . واتِّكاله الكامل عليه مع الرب

 ِإلَى مياه الراحـة . في مراعٍ خُضرٍ يربِضني . يء الرب راعي فَالَ يعوِزني شَ "
 َأيضا ِإذَا سرتُفي . يهديني ِإلَى سبِل الْبِر من َأجِل اسمه . يرد نَفْسي . يورِدني

 همـا عصـاك وعكَّـازك . وادي ظلِّ الْموت الَ َأخَافُ شَرا، َألنَّك َأنْتَ معـي
 كَْأسـي . مسحتَ بِالدهنِ رْأسي . تُرتِّب قُدامي ماِئدةً تُجاه مضايقي . يعزيانني

 ِإنَّما خَير ورحمةٌ يتْبعانني كُلَّ َأيامِ حياتي، وَأسكُن في بيت الـرب ِإلَـى . ريا
 ". مدى اَأليامِ

 ما هي الجوانب التـي : اسأل نفسك . الذي ينبغي عليك اتِّخاذه القرار الثالث تي إلى ثُم نأ
 اهللا يريدنا أن نستمر في إحراز التقدم والنمو يومـاً ف يريدني اهللا أن ُأحرِز تَقَدماً أو تَحسناً فيها؟

 اهللا أن يكَلِّمك بِه، وابـدأ باتخـاذ لذلك، كُن مرهفَ الحس لما يريد . تلو اآلخر وسنةً تلو األخرى
 . الخطوات الالزمة إلحداث هذه التغييرات في حياتك

 أو يمكنـك أن . فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تترك عادةً سيئةً وأن تستبدلها بعادة جيـدة
 و يتوقَّـع وه . فقد أعطى اهللا لكل إنسانٍ موهبةً واحدةً على األقل . ك وقدرات ك تبدأ باكتشاف مواهب

 كما أنه يتوقع منَّا أن نُحسن االسـتفادة . من كل شخصٍ أن يستخدم موهبته، وأن يصقلها ويحسنَها
 بِحسبِ ( ١٦ : ٥ لهذا يقول الرسول بولس في رسالة أفسس . من وقتنا وأن نَتطلَّع إلى األمام دوماً

 كما أنـه يقـول فـي ". َأحسن استغْالٍَل، َألن اَأليام شريرةٌ مستَغلِّين الْوقْتَ " : ) الترجمة التفسيرية
 َأيها اِإلخْوةُ، َأنَا الَ َأعتَبِر نَفْسـي قَـد نلْـتُ " ): وفقاً للترجمة التفسيرية ( ١٤ - ١٣ : ٣ رسالة فيلبي

ى راء وَأتَقَدم ِإلَى ما هـو َأمـام، َأنْسى ما هو و : الْجاِئزةَ، ولَكنِّي َأفْعُل َأمراً واحداً  ِإذْ َأسـعى ِإلـَ
 ". في الْمسيحِ يسوع الْهدف، ِلنَواِل تلْك الْجاِئزة الَّتي يدعونَا اُهللا ِإلَيها دعوةً علْيا

 ومهمةً يؤديهـا أثنـاء ، لحياته وهكذا، فاهللا يعطي كل مؤمنٍ مسيحي دعوةً خاصةً، وهدفاً
دك اهللا أن . على األرض وجوده  فإذا كُنت تؤمن بذلك، فما هي دعوتك؟ وما هو الهدف الذي يرـي

تَسعى لتحقيقه أثناء حياتك على األرض؟



 لقد قُلنا إن البداية الجديدة قد تكـون . واآلن، ربما تتساءل كيف يمكنك أن تبدأ بدايةً جديدةً
 ففي حقيقـة األمـر أن . األول من السنة، أو في عيد ميالدك، أو في بداية أي يومٍ جديد في اليوم

 إليك هذه القرارات لهذا، . ك وحياتك أنْتَ البداية الجديدة ال تَحدثُ في الكَونِ بِقَدرِ ما تَحدثُ في قَلْبِ
 : في حياتك األربعة التي تَجعلُك تبدأ بدايةً جديدةً رائعةً

 ها ب فكثيراً ما تُعمينا الظروف والمشاكل التي نَمر . اتَّكْل على حضورِ اِهللا في حياتك ، أوالً
ي الكتـاب المقـدس أن اهللا يسـير أمـام أوالده . عن إدراك حضور اهللا في حياتنا  لكننا نقرأ ـف

 سير في طريـق اهللا فـاعلَم أن اهللا لذلك، إذا كنت ت . المؤمنين، ويرشدهم الطريق، ويحامي عنهم
 كمـا ورد ( ٣١ - ٢٩ : ١ سفْر التثنية فكما قال اهللا لشعبه القديم في . يسير أمامك ويقف إلى جانبك

 َألن الرب ِإلَهكُم الساِئر َأمامكُم هو يحـارِب ... الَ تَجزعوا والَ تَخَافُوا ): " في الترجمة التفسيرية
ع ـي كُـلِّ ... نْكُمف ،ه  كَذَِلك شَهِدتُم في الصحراء كَيفَ حملَكُم الرب ِإلَهكُم كَما يحمُل اِإلنْسان ابنـَ

 ". الطَّرِيق الَّتي سلَكْتُموها

 أو عبة هذه الظروف الصـ قادر على إزالة وإذا كُنت تَمر في ظروف قاسية فاعلَم أن اَهللا
 فـي سـفْرِ إليك هذا الوعد الرائع من اهللا حسب مـا ورد و . إعطائك القوة الالزمة للتغلُّب عليها

دتُك بِيمـينِ . الَ تَتَلَفَّتْ َألنِّي ِإلهك . الَ تَخَفْ َألنِّي معك " ١٠ : ٤١ إشعياء ضـعو نْتُكَأعو تُكدَأي قَد 
 ". بِري

 فالرب يسوع يقول لك حسب ما ورد فـي سـفْرِ . كْل على نعمة اِهللا في حياتك اتَّ ، ثانياً
 وهكذا، فإن نعمـةَ اهللا ". هنَذَا قَد جعلْتُ َأمامك بابا مفْتُوحا والَ يستَطيع َأحد َأن يغْلقَه " ٨ : ٣ الرؤيا

 سـتطيع كما أنه إذا شاء أن يغلق باباً فلن ت . العالم أن تُغْلقَها تَفتح أمامك أبواباً ال تستطيع كل قوى
 . تَفتح هذا الباب أن كل قوى العالم

 وصعوبات أثناء بداياتك الجديدة، اتَّكْل على نعمـة ات لهذا، رغم كل ما تواجهه من ضيق
 تَكْفيك نعمتي، َألن " ٩ : ١٢ ما قال للرسول بولُس في رسالة كورنثوس الثانية ك فهو يقول لك . اهللا

". قُوتي في الضعف تُكْمُل



 كمؤمنين بيسوع المسيح – يجب علينا . اتَّكْل على مشيئة اِهللا وسيادته في حياتك ، ثالثاً
 ه وهذا هو ما نقرأ . أن ال نَتَّكْل على قُدراتنا وإمكاناتنا الشخصية، بل على سيادة اهللا ومشيئته –

 : ١٧ - ١٣ : ٤ في رسالة يعقوب

 الْيوم َأو غَداً، نَذْهب ِإلَى مدينَة كَذَا، ’ : من تُخَطِّطُون قَاِئلين وَأنْتُم، يا "
حبنَرو نَةً، فَنُتَاجِرس نَاكي هنَقْضالً . ‘ وهثُ غَداً ! مدحاذَا يم رِفُونالَ تَع فََأنْتُم ! 

يح يا همتَالَشَى وي ةً ثُميرةً قَصفَتْر رظْهي ،خَارا ب؟ ِإنَّهاتُكُم ! ،ذَِلك نالً مدب 
 وِإالَّ، ‘ ! ِإن شَاء الرب، نَعيشُ ونَعمُل هذَا اَألمر َأو ذَاك ’ : كَان يجِب َأن تَقُولُوا

رِينتَكَبم ونرتَفْتَخ فَِإنَّكُم . كُلُّ افْتو يءدر خَارافْت وذَا، هرِفْ . خَارٍ كَهعي نفَم 
 ". َأن يعمَل الصواب، والَ يعملُه، فَِإن ذَِلك يحسب لَه خَطيَئةً

 واإلذاعية ية التلفزيون تُطالعنا المحطات فغالباً ما . اتَّكْل على نُصرة اِهللا في حياتـك ، رابعاً
 فالعالم يزخُر بالحروب، والمجاعات، والزالزل، والفيضانات، والقتل، . لسيئة والمحبطة باألخبار ا

زِنَةحاُألمور الم نار والبشارة . والسرقة، والفساد، وغير ذلك مالس رالخَب ُل لكمكلمة اهللا تَح نلك 
 خطاياك، وأنه يريد أن يعطيك حياةً أبديةً الحلْوة بأن يسوع يحبك، وأنه ماتَ ألجلك لكي يغْفر لك

هعر . مالخَي ودعلناً نُصرته على الموت وعلى عر مالقَب نفقد قام يسوع م . 

 كمـا . لهذا، ُأشَجعك على أن تَبدأ بدايةً جديدةً متَّكالً فيها على نُصرة المسيح في حياتـك
ددتُر على أن كعالتي قالَها الرسوُل بولُس في رسالة رومية ُأشَج اآليات عي هذه٣٩ - ٣٥ : ٨ م : 

" َأم ـوعج َأم ادهـطقٌ َأمِ اضيِض ةٌ َأمديحِ؟ َأشسالْم ةبحم نلُنَا عفْصيس نم 
 قَد . تُ كُلَّ النَّهارِ ِإنَّنَا من َأجلك نُما ’ : كَما هو مكْتُوب عري َأم خَطَر َأم سيفٌ؟

 . ولكنَّنَا في هذه جميعها يعظُم انْتصارنَا بِالَّذي َأحبنَا . ‘ حسبنَا مثَْل غَنَمٍ ِللذَّبحِ
 فَِإنِّي متَيقِّن َأنَّه الَ موتَ والَ حياةَ، والَ مالَِئكَةَ والَ رَؤسـاء والَ قُـوات، والَ

ُأم َأن رى، تَقْـديقَةَ ُأخْرالَ خَلقَ، ومالَ عو لْوالَ علَةً، وتَقْبسالَ مةً وراضح ور 
". تَفْصلَنَا عن محبة اِهللا الَّتي في الْمسيحِ يسوع ربنَا



 لهنا هو إله الرجـاء وإ . فإلهنا هو إله البدايات الجديدة . هذا هو إيمانُنا، وهذا هو رجاُؤنا
 والقوة لكي تبدأ بدايـةً والحكْمة وصالتُنا ألجلك هي أن يعطيك الرب النِّعمة . والمفاجآت الجميلة

لَهو هعجديدةً رائعةً م . 

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع سالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا و


