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 3الُملحق 

 ة: يوم ُمراجعة وتكريسنة الميالدي  عيد رأس الس  
 

 

 

ا كيف نَحتفل بعيد رأس السنة ُمقدِّمة ا. وسوف نَتعلَّم معًّ : عيد رأس السنة الميالديَّة هو فُرصة جيدة جد ًّ

الميالديَّة. وسوف نُركِّز على أهميَّة فحص ذواتنا فيما يَختص بالسنة الماضية، وعلى أهميَّة اتخاذ القرارات 

 كل بداية جديدة نقوم بها.  السليمة فيما يختص بالسنة الجديدة، وعلى أهميَّة وضع هللا في

 

قَْد نَِعيُش َسْبِعيَن َسنَةًّ، َوإِْن ُكنَّا َذِوي َعافِيٍَة فَثََمانيَن َوأَْفَضُل أَيَّاِمنَا تََعٌب َوبَلِيَّةٌ، : "01-09: 09نقرأ في المزمور 

". وفي الحقيقة أنَّ كل رأس سنة لَّنَا نَتََعقَُّل بِقَْلٍب َحِكيمٍ َعلِّْمنَا إِْحَصاَء أَيَّاِمنَا، لَعَ ... ألَنَّهَا َسْرَعاَن َما تَُزوُل فَنَِطيُر. 

ا، وأنهم  جديدة تَُذكِّر الناس في كل مكاٍن بأنَّ حياتهم على األرض محدودة، وبأنَّ هذه السنة ستنتهي أيضًّ

اس لتقويم السنة سيَبلغون نهاية حياتهم قريبًّا. لهذا، فإنَّ كل احتفاٍل برأس السنة الميالديَّة هو فُرصة للن

الماضية واتخاذ بعض القرارات المهمة للسنة القادمة. ويُمكن لكل عائلة أو مجموعة مسيحيَّة أن تُخصِّص 

ة.  بعض الوقت في األُمسية األخيرة ِمن السنة للتفكير في بعض األسئلة الُمهمَّ

 

ا في البدء.  ة. فهو يُعلن أنَّ هللا كان موجودًّ والكتاب المقدس هو كتاب يُخبرك عن "بداية" كل األشياء الُمهمَّ

ة اإلنسان  وهو يُخبرنا عن بداية الكون المخلوق، وعن بداية البشريَّة، وعن بداية قَْصد هللا، وعن بداية ُمهمَّ

لنا "نهاية" كل األشياء. فهو يُخبرنا عن نهاية هذا العالم على األرض. كذلك، فإنَّ الكتاب الُمقدَّس يَكشف 

بأقطاره وحكوماته عندما يأتي المسيح ثانيةًّ. وحينئٍذ، سوف يُدين يسوع المسيح كل شخص في العالم بناءًّ على 

 –عالقته الشخصيَّة معه وبناءًّ على ما فعله أثناء حياته على األرض. وهكذا، فالكتاب المقدَّس يُذكِّرنا 

بأنَّ هللا هو البداية والنهاية لكل األشياء. كما أنه يُذكِّرنا بضرورة بدء حياتنا حسنًّا مع هللا الحيِّ في  –كمؤمنين 

. لهذا، فإنَّ عيد رأس السنة الميالديَّة هو فُرصة  ا مع هللا الحيِّ السنة الجديدة، وبضرورة إنهاء حياتنا حسنًّا أيضًّ

يم السنة الماضية وتصحيح األخطاء التي اقترفوها في حياتهم. كما أنَّ عيد ثمينة للمؤمنين المسيحيِّين لتقو

وال سيَّما لاللتزام ِمن جديد بوضع حياتهم بين  –رأس السنة الميالديَّة هو فُرصة ثمينة لُصنع قرارات جديدة 

 .  يديِّ هللا الحيِّ
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 أ( عيد رأس السنة الميالدي ة بِِصفَتِِه فُرصةً لفحص الذات

 

ة التي قد ُمقدِّمة : عيد رأس السنة الميالديَّة هو فُرصة جيدة تُتيح لك أن تسأل نفسك بعض األسئلة الُمهمَّ

 تُساعدك في تقويم السنة الماضية.

 

ؤال األول في عيد رأس الس نة الميالدي ة: "هل أنا مؤمن؟" -1   السُّ

 

 . 5: 03كورنثوس 1؛ 09-0: 3يوحنا 0؛ 12: 5؛ يوحنَّا 31، 01-01: 3يوحنَّا  اقرأ

ل الذي ينبغي لكل شخص أن يَطرحه على نفسه؟اكتشف وناقِش  : ما هو السؤال المهم األوَّ

 : ُمالحظات

 

أهَمُّ سؤاٍل يُمكنك أن تَطرحه على نفسك قبل أن تبدأ السَّنة الجديدة هو عن خالِصك: "هل أنا ُمَخلَّص أَم ال؟" 

لَِذلَِك اْمتَِحنُوا أَْنفَُسُكْم لِتََرْوا هَْل أَْنتُْم فِي اإِليَماِن. اْختَبُِروا أَْنفَُسُكْم. أَلَْستُْم : "5: 03كورنثوس 1فنحن نقرأ في 

" فالكثيرون سيبدأون السَّنة الجديدة بدون تَْعِرفُوَن أَْنفَُسُكْم، أَنَّ يَُسوَع اْلَمِسيَح فِيُكْم، إاِلَّ إَِذا تَبَيََّن أَنَُّكْم فَاِشلُوَن؟

. وكل َمن ال يؤمن بيسوع المسيح مصيُره الهالك ألنَّ خطاياه لم تُْغفَر بَْعد،  يسوع المسيح؛ أي بدون هللا الحيِّ

وألنَّ غضب هللا سيبقى عليه، وألنه َسيَِرث العذاب األبدي. وكل َمن يستمر في الخطيَّة وَمن ال يَفعل الصواب 

ا وَمن ال يُِحبُّ أخاه هو ابن للشيطان. ولِكْن  إذا التفت أيُّ شخٍص إلى هللا وقَبَِل يسوع المسيح رب ًّا وُمخلِّصًّ

لحياته، فلن يُدان ولَن يَْهلِك، بل تكون له الحياة األبديَّة! وهو لن يستمر في الخطيَّة ألنه ُولَِد ِمن هللا. لذلك، فهو 

الح ويُحبُّ أخاه، ويَعرف أنه ابن هلل. لهذا، يجب على كل شخٍص   أن يَفحص نفسه. سيَعمل الصَّ

 

ر الة: "أبي السَّماوي، أعترف لك َفكِّ : إذا لم تَْقبَل يسوع المسيح في قلبك وحياتك فافعل ذلك اآلن. َصلِّ هذه الصَّ

ليب ليدفع أُجرة َخطاياي. كما  بأنِّي إنساٌن خاطٌئ ومصيري الهالك. وأنا أُؤمن أنَّ يسوع المسيح مات على الصَّ

األموات وأنه يَْملُك اآلن كملك الملوك. وأنا أْطلُب اآلن ِمن يسوع المسيح أن يَْسُكن في  أنني أُؤمن بأنه قام ِمن

قلبي وحياتي، وأن يَغفر لي خطاياي، وأن يُعطيني حياةًّ جديدة. كما أنني أُريد أن أتعلَّم منه بصفته ُمعلِّمي، وأن 

 َجْبت. باسم يسوع المسيح. آمين". أُطيعه بِِصفَتِِه َربِّي. أشُكرك ألنَّك َسِمْعَت صالتي واْستَ 

 

ؤال الث اني في عيد رأس الس نة الميالدي ة: "كيف ِعْشُت في الس نة الماضية؟" -2   السُّ

 

 . 31: 1؛ يوحنَّا 12-13، 7-0: 030المزمور  اقرأ

 : ما هو السؤال المهم الثاني الذي ينبغي لكل شخص أن يَطرحه على نفسه؟ اكتشف وناقِش
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 : تُمالحظا
 

السؤال المهم الثاني الذي يجب على كل شخص أن يَطرحه على نفسه هو: "كيف ِعْشُت حياتي في السَّنة 

. فقد أدرك داود أنه ليس كامالًّ وأنه ليس بال خطيَّة. فهو صالٌة لفحص الذاتهو  030الماضية؟" إنَّ المزمور 

فاته التي قد ال تُِسرُّ قلب ا تصرُّ هللا. لذلك فهو يَطلُب ِمن هللا أن يَكشف له خطاياه. فهو  يُدرك أنه ال يَعرف دومًّ

يَاَربُّ قَْد فََحْصتَنِي َوَعَرْفتَنِي. أَْنَت َعَرْفَت قُُعوِدي َونُهُوِضي. فَِهْمَت فِْكِري ِمْن بَِعيٍد. أَْنَت يُصلِّي قائالًّ: "

ْيَت َمْسلَِكي َوَمْرقَِدي، َوتَْعِرُف ُكلَّ طُُرقِي. َعَرفْ  ْقتَنِي تَقَصَّ هَ بِهَا لَِسانِي. لَقَْد طَوَّ َت ُكلَّ َكلَِمٍة ِمْن قَْبِل أَْن يَتَفَوَّ

ْن أَْن أُْدِرَكهُ. أَْيَن )بِِعْلِمَك( ِمْن َخْلٍف َوِمْن أََماٍم َوبََسْطَت يََدَك فَْوقِي. َما أَْعَجَب هََذا اْلِعْلَم اْلفَائَِق، إِنَّهُ أَْسَمى مِ 

ْصنِي يَاهللاُ َواْعِرْف قَْلبِي. اْمتَِحنِّي َواْعِرْف أَْفَكاِري. ...  ِحَك؟ أَْيَن اْلَمفَرُّ ِمْن َحْضَرتَِك؟اْلَمْهَرُب ِمْن ُرو تَفَحَّ

 ".َواْنظُْر إْن َكاَن فِيَّ طَِريُق ُسوٍء، َواْهِدنِي الطَِّريَق األَبَِديَّ 

 

ر ا إذا َرفَض المريض  ترفاع: ال يُمكن لألطبَّاء أن يُساعدوا مرضاهم إالَّ إذا َفكِّ هؤالء بأنهم َمرضى. أمَّ

مواجهة واقع َمَرِضه، فلن يُقِرَّ بحاجته إلى طبيب. ولِكن عندما يُواِجه واقع حياته ويُقرِّ بمرضه وحاجته 

لوا لمساعدته. كذلك، فقد قال يسوع: " اُء هُُم للمساعدة، فيمكن لألطبَّاء أن يتدخَّ اْلُمْحتَاِجيَن إِلَى لَْيَس األَِصحَّ

(. وهكذا، فإنَّ ُكلَّ َمن 31-30: 5" )لوقا الطَّبِيِب، بَِل اْلَمْرَضى! َما ِجْئُت ألَْدُعَو إِلَى التَّْوبَِة أَْبَراراًّ بَْل َخاِطئِينَ 

فاء ِمن أفضل طبيب في العال م! وُكلُّ يُواِجه الحقيقة بأنه خاطئ ويَعتِرف بذلك ليسوع، فسوف يتلقَّى العون والشِّ

ِمن يؤمن بهذا لن يَخشى ِمن فَْحص نفسه حتَّى األعماق لكي يُواجه تلك المخاوف الدَّفينة وأحداث الماضي ألنه 

فاء!  يَْعلَم أنَّ هذه هي أفضل طريقة للشِّ

 

لذلك، فإنَّ السؤال المهم الذي ينبغي أن تَطرحه على نفسك قبل أن تبدأ السَّنة الجديدة يَتعلَّق باحتماليَّة وجود 

خطيَّة في حياتك: "هل توجد خطيَّة ُمعيَّنة في حياتي لم أعترف بها ليسوع المسيح؟" أو "هل توجد دوافع َخفيَّة 

م سلوكياتك، لديَّ ال تُِسرُّ قلب هللا؟" أو "هل توجد خط ا لها؟" فَكِّر في السنة الماضية وقَوِّ يَّة ِسريَّة أصبَْحُت َعْبدًّ

وكلماتك، ودوافعك، ومواقفك، وقراراتك، والخيارات التي أْقَدْمَت عليها في السنة الماضية. وإذا أْدَرْكَت )أو 

لفحص ذاتك.  030لِّ كلمات المزمور َشَعْرَت( بأنَّ حياتك لم تَُكن كما ينبغي ولكنَّك ال تَعرف ما هو الخطأ، صَ 

استَْخِدم هذه الصالة راجيًّا ِمن هللا أن يَفحص دوافعك الخفيَّة، وأن يَختبر مشاعرك الدَّفينة، وأن يَكشف 

. وأثناء قيامك بذلك، تََذكَّر أنَّ هللا يَعرف كل ما يدور في عقلك وقلبك وسلوكياتك العدائية وجراحاتك مخاوفك

يدك أن تَطلُب منه أن يَكِشف لك تلك األمور. فهو يريدك أن تَتعرَّف على تلك األشياء وأن وحياتك، ولكنه ير
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رك ِمنها! وقد َوَعد يسوع في إنجيل يوحنَّا  ، َواْلَحقُّ قائالًّ: " 31: 1تَعترف بها ألنه يريد أن يَُحرِّ َوتَْعِرفُوَن اْلَحقَّ

ُرُكمْ  ثر الجوانب ُظلمةًّ في حياتك وطبيعتك، فإنَّ هللا قادٌر على تحريرك فحتى لو كانت الحقيقة تتعلَّق بأك". يَُحرِّ

 منها!

م الذي أْحَرْزتُهُ في الس نة الماضية؟" -3 ؤال الث الث في عيد رأس الس نة الميالدي ة: "ما هو التقدُّ   السُّ

 

 .01-05: 2تيموثاوس 0؛ 7-1: 1كولوسي  اقرأ

 لث الذي ينبغي لكل شخص أن يَطرحه على نفسه؟: ما هو السؤال المهم الثااكتشف وناقِش

 : ُمالحظات

 

م الذي أْحَرْزتُهُ في السَّنة  السؤال المهم الثالث الذي ينبغي لكل شخص أن يَطرحه على نفسه هو: "ما هو التقدُّ

م أو َتتراَجعالماضية؟" فالناس هُم كائنات حيَّة. والكائنات الحيَّة  ه بإمكانهم أن يَثبتوا في . فقد يَعتقد الناس أنتَتََقدَّ

مأماكنهم لفترة ما للتعاُمل مع مشكلة ما. ولكنَّ  ! فالجمادات هي التي تبقى على التَّعاُمل مع أي ُمشكلة هو تََقدُّ

م فقال له: " اْنَصِرْف إِلَى هَِذِه األُُموِر، حالها لوقٍت طويل. وقد َحضَّ الرسول بولُس تلميذه تيموثاوس على التقدُّ

ُمَك َواِضحاًّ لِْلَجِميِع.َواْنشَ  اْنتَبِْه َجيِّداًّ لِنَْفِسَك َولِلتَّْعلِيِم. فَإِنََّك إِْذ تَُواِظُب َعلَى َذلَِك، تُْنقُِذ  ِغْل بِهَا ُكلِّي اًّ، لِيَُكوَن تَقَدُّ

 ". نَْفَسَك َوَساِمِعيَك أَْيضاًّ 

 

ر م الذي أْحَرْزتَهُ : أحد األسئلة التي ينبغي لك أن تَطرحها على نفسك قبل أن َفكِّ تبدأ السَّنة الجديدة يَختصُّ بالتقدُّ

د هللا )رومية  (؟" و "كيف كان ثباتي في 31: 00في حياتك في السَّنة الماضية: "إلى أي َمدى ِعْشُت حياةًّ تَُمجِّ

ي أو تراُجعي كمؤمن مسيحي )5: 05المسيح )يوحنَّا   (؟" و05: 2تيموثاوس 0(؟" و "كم كان مقدار نُُموِّ

(؟" و "هل َعِمْلُت ستَّة أيَّام في األسبوع 15: 5"إلى أيِّ َحدٍّ نََجْحُت في إظهار محبَّتي لزوجتي وأبنائي )أفُسس 

(؟" و "ما الذي يريد هللا أن 33: 1لكسب ِرْزقي؟" و "كيف ساهمُت في عمل هللا وفي امتداد ملكوته )َمتَّى 

َخصِّص بعض الوقت للتفكير في التغييرات الالزمة. فَكِّر في هذه  "دمة؟يُغيِّره أو يَْصقُلَهُ فِيَّ في السَّنة القا

الة.   األسئلة مع هللا عن طريق قراءة الكتاب الُمقدَّس والصَّ

 

 ب( عيد رأس الس نة الميالدي ة بِِصفَتِِه فُرصةً لتكريس الذات
 

 

ة في حياتك. وفيما يلي بعض أهم  : إنَّ ُكلَّ عيد رأس سنة جديد هو فُرصة ثمينة لُصنع قراراتُمقدِّمة ُمهمَّ

القرارات أو الخيارات التي ينبغي أن تقوم بها: "ما هي الُوْجهَة التي سأسير بها في السَّنة الجديدة؟" و "في َمن 

َسأثِق؟" و "ما الذي سأفعله بوقتي، ومواهبي، والفُرص الُمتاحة أمامي، وأموالي، وغير ذلك؟" و "ما هي 
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ي في الحياة؟" واآلن، تعال بنا نُلقي نظرةًّ على القرارات والخيارات التي َصنََعها بعض أهدافي وأولويات

 األشخاص في الكتاب الُمقدَّس. بعد ذلك، اصنع القرارات الُمناسبة!

 

 

 

ل في عيد رأس الس نة الميالدي ة: "سوف أْسلُك في الط ريق  -1  ."القَويمالقرار األو 

 

الَِحِة اْلقَِديَمِة َواْطُرقُوهَا، فَتَِجُدوا : "01: 1إرميا  اقرأ قِفُوا فِي الطُُّرقَاِت َواْنظُُروا، َواْسأَلُوا َعِن اْلَمَسالِِك الصَّ

 ". َراَحةًّ لِنُفُوِسُكمْ 

ر وناقِش  : ما هو الطريق الذي ستَْسلُك فيه؟ وما هو الَمْسلَك الذي َستَْطُرقُه في السنة الجديدة؟َفكِّ

 : ُمالحظات

 

ة التي ينبغي لك أن تَصنعها قبل أن تبدأ السَّنة الجديدة يَختصُّ بالطَّريق الذي ستَْسلُك فيه  أحد الخيارات الُمهمَّ

د ما إذا ُكنت  في حياتك. وحين تَحتفل بعيد رأس السَّنة، فكأنك بذلك تَقِف على َمْفَرق طُُرق. فينبغي لك أن تَُحدِّ

ر ما إذا ُكنت ستذهب يمينًّا أو شماالًّ، أو ما إذا  ُكنت ستذهب إلى األمام أو تعود أدراَجك. كما ينبغي لك أن تُقَرِّ

ا بأنَّ جميع  ستسير مع هللا وتَْتبع طريقه )الذي هو الطريق القويم(، أَم أنك ستبتعد عنه وتَتبع طريقًّا آخر )ِعْلمًّ

الحة الطُُّرق األُخرى التي تُبعدك عن هللا هي طُُرق خاطئة(. وعندما يَتحدَّث  النبيُّ إرميا عن "المسالِك الصَّ

الحة القديمة تُشير إلى الطَّريق الذي أعلنه  القديمة" فإنه يعني بها "الطريق القويم والصحيح". والَمسالِك الصَّ

ا. لذلك، َصلِّ واْطلُب ِمن هللا أن يُريك  مان؛ أي ِمن زمن الخلق فصاعدًّ هللا في الكتاب الُمقدَّس ِمن قديم الزَّ

 ريق القويم والصحيح. الطَّ 

 

ا!  وبالطَّبع، سوف تجد نفسك أمام َمفاِرق طُُرق أخرى في حياتك أيضًّ

 

حيحالقرار الث اني في عيد رأس الس نة الميالدي ة -2  .": "سوف أثِق في الش خص الص 

 

ر وناقِش  : َمن هو الشخص الذي ستَثِق به في هذه السَّنة؟ َفكِّ

 : ُمالحظات

 

ة التي ينبغي لك أن تَصنعها قبل أن تبدأ السَّنة الجديدة يَختصُّ بالشخص الذي ستَثِق به في  أحد القرارات الُمهمَّ

 السَّنة القادمة.

 

 . 09-5: 07إرميا  اقرأأ( 
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ة بالبشر، أو الثِّقة باهلل وبكلمته. وُكلُّ َمن يَثِق في البشر )سواء  إنَّ الخيار هو بين الثِّقَة بالبشر واألشياء الُمختصَّ

ياسة، أو االقتصاد، أو القادة العسكريُّون، أو القادة الروحيُّون( سيُصبح ِمثل الشُّجيرات الجافَّة  في رجال السِّ

ا َمن يَ  تَِّكل على الرب فسوف يكون كشجرة مغروسة عند جداول المياه. وهللا يَُحذِّرنا ِمن مخاطر في البَِريَّة. أمَّ

 االتِّكال على اآلخرين على حساب اتِّكالنا عليه هو. 

 

  .32-15: 1؛ َمتَّى 5-2: 13أمثال  اقرأب( 

 

نَّ جهودهم للحصول على األشخاص الذين يَتَِّكلون على األشياء الماديَّة )كالمال والممتلكات( سيكتشفون أ

ا الذين يَتَِّكلون على  ا الثروة التي جمعوها فُسرعان ما تَتَبَدَّد وتزول. أمَّ الثروة ستتركهم ُمتعبين وُمرهَقين. أمَّ

صوا كل وقتهم وجهدهم للحصول على األشياء الماديَّة، بل سيطلبون أوالًّ ملكوت هللا واألشياء  الرب فلن يَُخصِّ

 ه. التي تُِسرُّ قلب

 

 . 8-4: 22ج( اقرأ المزمور 

 

ة العسكريَّة )كالخيل والمركبات الحربيَّة أو األسلحة الحديثة( سيكتشفون في  األشخاص الذين يَتَِّكلون على القوَّ

ا الذين يَتَّكلون على الرب فسيَخلُصون ألنَّ الرب يستجيب صلواتهم  وا وَسقَطوا". أمَّ يوٍم ما أنهم قد "َخرُّ

ة للنهوض والوقوف بثبات. ويُعطيهم الق  وَّ

 

 . 22-18: 1كورنثوس 1؛ 6: 4د( اقرأ هوَشع 

 

األشخاص الذين يَتَِّكلون على المعرفة البشريَّة فقط )مثل المعرفة الِعلميَّة أو الفلسفيَّة( في حياتهم سيكتشفون 

ا َمن يَتَِّكلون على الرب وكلمته فسيكونون  ُحكماء! كما أنَّ هللا لن يرفضهم أنهم أصبحوا َحمقى في نظر هللا. أمَّ

 أو يُهلكم، بل سيُخلِّصهم.

 

 . 6-1: 23هـ( اقرأ المزمور 

 

األشخاص الذين يَتَِّكلون على الربِّ كراٍع لهم سيرون بأنفسهم أنَّ الربَّ يقودهم في الطَّريق الصحيح، وأنه 

 حاضر معهم عندما يمشون في وادي ِظلِّ الموت، وأنه سيُبرئهم أمام أعدائهم. 
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ًما في ح -3  .ياتي"القرار الث الث في عيد رأس الس نة الميالدي ة: "سوف أُْحِرز تَقَدُّ

 

ر وناقِش  : ما هي الجوانب التي يريدك هللا أن تَنمو فيها في هذه السَّنة؟ َفكِّ

 : ُمالحظات

 

ة التي ينبغي لك أن تصنعها قبل البدء بالسَّنة الجديدة يَختصُّ بالجانب الذي ستنمو فيه في  أحد القرارات الُمهمَّ

ا في سنوات مًّ ا  حياتك. فالكثير ِمن الناس يُْحِرزون تقدُّ ا بعد ذلك فإنهم يَتراجعون أكثر ِممَّ الدراسة فقط. أمَّ

ا طَوال حياتهم.  مًّ  يَتقدَّمون. وقد َعلَّم الرب يسوع والرسول بولُس المؤمنين أن يُْحِرزوا تَقدُّ

 . 39-02: 15َمتَّى  اقرأأ( 

 

"َوْزنَة" ِمن مال كثير. وقد  –في معناها الحرفيِّ  –لقد أعطى هللا كل شخٍص موهبة أو أكثر. والموهبة هي 

كان ينبغي للعامل العادي في زمن يسوع أن يَعمل بِجدٍّ عشرين سنة للحصول على َوْزنَة واحدة! والقصد ِمن 

هذا الَمثَل هو أنه ينبغي على كل شخص أن يكون أمينًّا في استغالل الفَُرص التي يُتيحها هللا له. كما يجب عليه 

د هللا، وتُْسِهم في امتداد ملكوته، وتُفيد اآلخرين )َمتَّى أن يَستخدم هذه الفَُرص  (. 29: 15والمواهب بِطُُرق تََمجِّ

وسوف يُعاقب هللا اإلهمال، ولكنَّه سيُكافئ االجتهاد. ومع أنَّ كل شخص قد َحَصل على فَُرص ُمختلفة عن 

ا مًّ ا أن نُْحِرَز تَقَدُّ ا.  غيره في الحياة، إالَّ أنه ينبغي علينا جميعًّ ا صحيحًّ  وأن نَستخدم كل ما َوهَبَنا هللا إيَّاه استخدامًّ

 

 . 07-05: 5أفُسس  اقرأب( 

 

الُحكماء هُم َمن يسيرون مع هللا ويَفهمون مشيئته. َوهُم يَْسعون إلى الوصول إلى الهدف األسمى ويَستخدمون 

لهم أفضل استخدام. وهكذا، إذا أراد أفضل الطُُّرق لتحقيق ذلك. فَهُْم يَستخدمون قدراتهم والفُرص الُمتاحة 

ا.  ا، فيجب عليه أن يكون حكيمًّ مًّ  اإلنسان أن يُْحِرَز تَقَدُّ

 

  .01-7: 3فيلبِّي  اقرأج( 

 

ع مؤمني فيلبِّي على االقتداء به. فهدفه هو أن   يَْربَحالمسيح، وأن  يَعرفيَِصف بولُس هََدفَه الشخصيَّ لكي يَُشجِّ

المسيح. فهو يسعى إلى الكمال األخالقي والديني. وهو يؤمن باالختيار قبل تأسيس  ِمثلالمسيح، وأن يُْصبِح 

(. ولكنه ال يؤمن باالختيار اإللهي بمعزل عن 00: 1تيموثاوس 1( وبيقين الخالص )2: 0العالم )أفُسس 

ي بدون اتِّكال مسؤوليَّة اإلنسان نفسه، أو بالخالص اإللهي بدون تجاوب ِمن اإلنسان، أو بيقين الخالص اإلله
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المؤمن الدائم على وعود هللا! ومع أنَّ المؤمنين المسيحيِّين ال يستطيعون بلوغ التقديس الكامل أثناء وجودهم 

ا.  مًّ  في هذا العالم، إالَّ أنه ينبغي لهم أن يُحاولوا وأن يُْحِرزوا تَقدُّ

 

  .01-00: 2تيموثاوس 0 اقرأد( 

 

اوس على االجتهاد لكي يكون قُدوة في الكالم، وفي الحياة، وفي المحبَّة، يَُحضُّ الرسول بولُس تلميذه تيموث

ا على قراءة الكتاب الُمقدَّس، وعلى الوعظ والتعليم. وهو  ه أيضًّ وفي اإليمان، وفي الطَّهارة. وهو يَُحضُّ

ُمه حياته وعقيدتهيُوصيه بأن يُراقب  ا للجميع. عن َكثَب. فإن ثَبَت في هذه األشياء فسوف يكون تَقَدُّ  واضحًّ

 
 

 ج( عيد رأس الس نة الميالدي ة كفُرصة لُمطالبة هللا بوعوده
 

 

لُنا مسؤولية  –بسيادته الُمطلقة  –: لقد أعطانا هللا ُمقدِّمة ُحريَّة محدودة لالختيار وُصنع القرارات. وهللا يَُحمِّ

لُنا  لُنا هللا مسؤوليَّة قبول تعاليمه أو رفضها. كما أنه سيَُحمِّ هذه الخيارات وهذه القرارات. فمثالًّ، سوف يَُحمِّ

 مسؤوليَّة إطاعة وصاياه أو ِعصيانها. 

 

الجوانب األخرى ِمن حياتنا. فمثالًّ، ال يُمكننا أن نختار َزمان أو مكان ولكنَّ هللا لم يُْعِطنا ُحريَّةًّ في بعض 

والدتنا، وال ظروفنا في كثير ِمن األحيان! ولكنَّ هللا أعطانا الُحريَّة الختيار موقفنا وردود أفعالنا تجاه هذه 

 الظروف!

 

ا لتكريس نفوسنا هلل والتَّسليم لمشيئته. فاهلل يُريدنا أن نَُسلِّم  وما ِمن شكٍّ أنَّ عيد رأس السنة هو فُرصة ثمينة جد ًّ

لمشيئته الُمعلنة في الكتاب الُمقدَّس؛ أي أن نَختار أن نؤمن بتعاليمه وأن نُطيع  –ِمن كل قلوبنا  –حياتنا 

و بها في وال ِسيَّما في الظروف التي َسَمح ه –وصاياه. كما أنه يُريدنا أن نَُسلِّم له أمور حياتنا وأْن نَتَِّكل عليه 

 حياتنا. لذلك، يجب علينا أن نََضع هللا في كل البدايات التي سنَصنعها في السَّنة القادمة.

 

ل في عيد رأس الس نة الميالدي ة: "سوف أت ِكل على ُحضور هللا في حياتي" -1  .الوعد األو 

 

 : ما الذي يَِعد به الكتاب الُمقدَّس بخصوص ُحضور هللا؟اكتشف وناقِش

 : حظاتُمال
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ة التي ينبغي لكل ُمؤمن أن يَقطعها قبل أن يبدأ السَّنة الجديدة هو أن يَتَِّكل على ُحضور هللا  أحد الُعهود الُمهمَّ

 وال سيَّما في أوقات الِمَحن والشَّدائد.  –في حياته 

 

 .33-10: 0تَثنية  اقرأأ( 

 

سنةًّ جديدةًّ فيجب أن يكون لنا إيمان بأنَّ هللا  فاهلل نفسه يسير أمام َشعبه ويُحارب عنهم. وإن ُكنَّا سندخل

سيتقدَّمنا، وأنه سيكون إلى جانبنا، وأنه سيُحارب َعنَّا! وفي الحقيقة فإنَّ هللا ال يُزيل العقبات ِمن طريقنا، بل 

عبة  يَْحملنا في هذه العقبات! فكما أنَّ األَب يَْحِمل ابنه طوال الطريق الَوِعر، فإنَّ هللا يَحِملُنا في الظروف الصَّ

 إلى أن نَعبُر إلى بَرِّ األمان!

 

 

  .07-05: 1ملوك 1 اقرأب( 

 

ا. ولكنَّ  كان جيش األعداء قد أحاط بأليشع ومدينته بهدف إلقاء القبض عليه وقتله. وكان خادم أليشع خائفًّا جد ًّ

التي تُحيط بالمدينة وتحميهما. وقد يَْسَمح هللا فَتَح عينيه الروحيَّتين فرأى التِّالل مليئة بالخيول ومركبات النار 

ا. ومع أنَّنا قد ال نرى سوى األخطار الُمْحِدقَة بنا واألعداء الذين  هللا لنا أحيانًّا أن نَُمرَّ في ظروف صعبة جد ًّ

: 7: 32يُحيطون بنا ِمن هُنا وهناك، فإنَّ هللا ومالئكته حاضرون بكل معنى الكلمة! فنحن نقرأ في المزمور 

يِهمْ مَ " بِّ يَُخيُِّم َحْوَل َخائِفِيِه، َويُنَجِّ الَ تََخْف ألَنِّي َمَعَك. الَ تَتَلَفَّْت : "09: 20". كما أنَّ هللا يَِعد في إشعياء الَُك الرَّ

ي ُدَك َوأُِعينَُك َوأَْعُضُدَك بِيَِميِن بِرِّ ا فيَحْولََك َجَزعاًّ، ألَنِّي إِلَهَُك، أَُشدِّ إَِذا قائالًّ: " 1: 23إشعياء  ". وهللا يَِعد أيضًّ

َذُعَك. َواللِهيُب الَ اْجتَْزَت فِي َوَسِط اْلِميَاِه أَُكوُن َمَعَك، َوإِْن ُخْضَت األَْنهَاَر الَ تَْغُمُرَك. إِْن َعبَْرَت فِي النَّاِر الَ تَلْ 

 ".يُْحِرقُكَ 

  

 .لى نِعمة هللا في حياتي"الوعد الث اني في عيد رأس الس نة الميالدي ة: "سوف أت ِكل ع -2

 

 : ما الذي يَِعد به الكتاب الُمقدَّس فيما يَختصُّ بنِعمة هللا؟اكتشف وناقِش

 : ُمالحظات

 

ة التي ينبغي لكل ُمؤمن أن يَقطعها قبل أن يبدأ السَّنة الجديدة هو أن يَتَِّكل على نِْعَمة هللا في  أحد الُعهود الُمهمَّ

 حياته. 
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  .1-7: 3رؤيا  اقرأأ( 

 

ا للدراسة، أو  ال يُمكن لمغاليق أبواب الفُرص أن تُفتح أمام المؤمن إالَّ بنعمة هللا. فاهلل هو الذي يُعطينا فُرصًّ

للعمل، أو للعثور على شريك الحياة، أو غير ذلك. وهو الذي يَفتح أمامنا الفُرص إلخبار اآلخرين عن يسوع 

يَْفتَُح َوالَ أََحَد البعض أن يُغلقوا هذه األبواب فإنَّ يسوع يقول إنه "المسيح أو للخدمة في ملكوته. وعندما يحاول 

". ومع أنَّ القادة السياسيِّين أو العسكريِّين أو الدينيِّين قد يُغلقون بعض األبواب في يُْغلُِق، َويُْغلُِق َوالَ أََحَد يَْفتَحُ 

اتيح هذه األبواب ليست بحوزتهم، بل هي مع يسوع المسيح! حياتنا، إالَّ أنهم يَفعلون ذلك ألنَّ هللا َسَمح لهم! فمف

وبالتالي، فَليسوا هُم َمن يُغلقون األبواب، بل إنَّ يسوع المسيح هو الذي يَسمح لهم بإغالقها. كما أنهُم ليسوا هُم 

لقة؛ وهي َمن يفتحون األبواب، بل إنَّ يسوع المسيح هو الذي يَفتح أبوابًّا أُخرى لنا بُمقتضى سيادته الُمط

أبواب ال يستطيع أحد أن يُغلقها! والمؤمنون المسيحيُّون يؤمنون بسيادة هللا ويسوع المسيح. لذلك، يجب على 

 المؤمنين أن يَتَِّكلوا على نِعمة هللا وبأنَّه سيَفتح لهم أبواب الفَُرص المواتية في السَّنة الجديدة!

  .07-03: 2؛ يعقوب 0: 17أمثال  اقرأب( 

 

ا! وال أحد  فالكتاب المقدس يَُحذِّرنا ِمن التَّباهي أو التَّفاُخر بما سنفعله يوم غد. فال أحد يَعِرف ما سيَْحُدث غدًّ

ا. لذلك، فإنَّ المؤمن المسيحيَّ يَتَِّكل على نِعمة هللا عندما يََضع  يَعرف ما إذا كان سيبقى على قيد الحياة أم ال غدًّ

، نَِعيُش َونَْعَمُل وٍم ِمن أيَّام السَّنة الجديدة. فالمؤمنون يقولون: "ِخطَطَه المستقبليَّة وِخطَطه لكل ي بُّ إِْن َشاَء الرَّ

 "!هََذا األَْمَر أَْو َذاكَ 

 

 . 0: 01كورنثوس 1 اقرأج( 

 

فاألمر المؤكَّد هو أنَّ كل مؤمٍن سيواجه الضيقات والصعوبات في حياته. ولكنَّ هللا لديه قَْصٌد ِمن الصعوبات 

سول بولس عن ضرورة االتِّكال على نِعمة هللا عندما التي  ستواجهها يوم غٍد أو في السَّنة القادمة. ويَُعلِّم الرَّ

عوبات، بل قال له:  نُواِجه الصعوبات واألمراض واالضطهاد. وفي الحقيقة أنَّ هللا لم يَُخلِّص بولُس ِمن الصُّ

ْعِف! نِْعَمتِي تَْكفِيَك، ألَنَّ قُْدَرتِي تَُكمَّلُ " " لذلك، يجب عليك أن تَتَِّكل على نِعمة هللا في حال مواجهتك فِي الضَّ

عبة لَِجْعلَِك أكثر شبهًّا  يقات، أو المرض، أو االضطهاد في السَّنة الجديدة. فاهلل سيَستخِدم هذه الظروف الصَّ للضِّ

 بالسيِّد المسيح وأكثر فاعليَّةًّ. 

 

 .الميالدي ة: "سوف أت ِكل على نُْصرة في حياتي" الوعد الث الث في عيد رأس الس نة -3

 



3الُملَحق  -خامسالدليل ال  
 

 

 : ما الذي يَِعد به الكتاب الُمقدَّس فيما يختصُّ بنُْصَرة هللا؟ اكتشف وناقِش

 : ُمالحظات

 

ة التي ينبغي لكل ُمؤمن أن يَقطعها قبل أن يبدأ السَّنة الجديدة هو أن يَتَِّكل على نُْصَرة هللا في  أحد الُعهود الُمهمَّ

ُحف اليوميَّة أو يستمعون إلى النَّشرات اإلخباريَّة على المذياع )الراديو(، فإنهم  حياته. فعندما يَقرأ الناس الصُّ

ا سيئة وُمزعجة. فالشُّعوب في َحْرٍب بعضها مع بعض، والناس يُْطلِقون اإلشاعات  غالبًّا ما يسمعون أخبارًّ

ولين. وهناك رجال ُشرطة ؤاك فساد كبير بين القادة والمسواألكاذيب، ويَسرقون، ويَغتصبون، ويَقتلون. وهُن

شاوى.  وقُضاة ال يُدافعون عن المساكين والمظلومين، بل يَقفون في َصفِّ األشخاص الذين يَدفعون لهم الرَّ

ا! غم ِمن هذا ُكلِّه فإنَّ األشخاص الذين يَقرأون الكتاب الُمقدَّس يَسمعون الخبر السَّار دومًّ  على الرُّ

 

 

 

 

 

  .30-11: 1رومية  اقرأأ( 

 

َماَداَم هللاُ فاهلل يُخبُرنا أنَّ النُّصرة النهائيَّة هي لشعب هللا وليس للناس األشرار والفاسدين! فكلمة هللا تقول: "

ةُ أَمِ ...  َمَعنَا، فََمْن يَُكوُن َعلَْينَا؟ دَّ يُق أَِم ااِلْضِطهَاُد أَِم اْلُجوُع أَِم  فََمْن َسيَْفِصلُنَا َعْن َمَحبَِّة اْلَمِسيِح لَنَا؟ هَِل الشِّ الضِّ

ْيُف؟ ". َولِكنَّنَا، فِي َجِميِع هَِذِه األُُموِر، نُْحِرُز َما يَفُوُق االْنتَِصاَر َعلَى يَِد َمْن أََحبَّنَا...  اْلُعْرُي أَِم اْلَخطَُر أَِم السَّ

ا قد يَْحُدث للمؤمن في السَّنة  غم ِممَّ الجديدة، فإنه يَعرف ُمسبقًّا أنه سيَشترك في النُّصرة النهائيَّة لذلك، على الرُّ

 التي سيَُحقِّقُها هللا!

 

ُسل 20: 03َمتَّى  اقرأب(    .17: 10؛ رؤيا 10: 3؛ أعمال الرُّ

 

مهما َحَدث في هذا العالم فهو ليس النهاية. فالنهاية الحقيقيَّة واألخيرة لهذا العالم الحاضر هي عندما يأتي 

يح ثانيةًّ، وعندما يقوم األموات، وعندما يُدان األشرار دينونةًّ نهائيَّةًّ، وعندما يَخلق هللا السَّماء الجديدة المس

واألرض الجديدة التي لن يسكنها سوى البر! لذلك، عندما تبدأ السَّنة الجديدة، اتَِّكل على تلك النُّصرة النهائية 

 ألرض!التي ستكون ِمن نصيبك في نهاية حياتك على ا

 

 


