
 ١٨٣سـالة لرا
 

  ؟؟اانَنَانَانَ أذه أذهددددججنُنُ  فَفَييكَكَ
 

(Arabic – How we can renew our minds?) 
 

 ؟؟اانَنَانَانَ أذه أذهددددجج نُ نُفَفَكيكي :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

رس الِةوِمنب ولس الرسِنؤِمول إلى مى رومية نقرأ العدى ِم الثاِنداألن صاح الثاِنحشَى عر  : 
 

  ة اِهللاة اِهللاداد إر إرىىا ِها ِهوا موا متختبرتختبر ِل ِل..كمكماِناِن أذه أذهديِدديِد بتج بتجممكك شكِل شكِلننوا عوا عرريي تغَ تغَ بْل بْل..ررههلوا هذا الدلوا هذا الداِكاِكتشَتشَ  الالوو"" 
الصاِلاِلالصححة المة المررضي١.""لةلةاِماِمة الكَة الكَضي 

 

 الِذإن هنه وو سيلة الحصول على المرفِةع. وبالمرفِةعمِك ينالتم ييزب يك الِحنِةموالِذ .هل والجهنه و 
: انعة نوكم والِح.ارِفعوالم لوم العنِم هابعي واستاله استقبءر المريدا ي ماِبعال واستيستقبة على ارالقاِدة اداأل
ة اويمة سكم وِح.ِةراِضا الحنَِتاي بحقِةتعِل المور األممقصور علىا همادستخْا ورىشَبا هردصمو ةريشَبة كمِح
 ر يتقرسقد المتاِب بالِكاءا ج مبسح ىِدا األبنَصيروم .ِةدي األباِةيلحلحياة الحاضرة وِلِلة الزمو اوىما سهردصمو
  ٢.اِتاويمالسب تعلقُا ي ماِبعيستال واستقب ال كفئاًسلي قبَل تجديِدِه نهِذ وال.ض على األرنحا ونَ هنَنِم
 

  إنتجالِذديد نه الستيعاِبالزم الس مى ِه الِتاِتاويفوقَى ألنّ ة الطبيعا هرفأ.ةوحي ااننَذه ى  تستِقةالطبيعي
ا ا كنّممه و. اَهللادجا تمه كِلالم بالعِةودجو المرفِةع المابعنَم تْس ولي.احيط بنَالم الم بالعِةودوج المرفِةعابع المنَ منِم
حعلى استقاِءريصيين م ا هوم اِف لنا ونَفيدِلع حا ِمنَاِتينع وِخفٍةختِللوم م باٍترتنَ موٍةعال ي شبعالر ا فينَوح.فبإم ان ع
 ٍفح وص كتٍبن ِمؤه ونقراهأنَا قرمو .ِةوميا الينَاِتيى ح ِفهداِه ونشَاهنَداها شَبم ةجمربا منَاِن أذه أنجدظر نَالنّ
وموما.الٍتج  ِمسنَعونَاه سمعِمه الناّن س ماشَبةر.وم ا يذاععلى م اإلطاِتح ِةذاع.ا  وميعرضهون التليفزي. 

نَى ن الِتاِكواألمرتادِلاه لعِههِذو .الترفيِه مل أوج ميعهاِتا بتأثيرها وانطباِتاعهعلى الِذفِةختِلا الم واِئن مليئة  بشَهب 
خُلتدا خُنَاِن إلى أذهلسة أوع نَئ ِشداًما أوعِك وتنْ.أشَ نَ لمسنَلوِك على سوِحا الرى بوٍهجسلوِبأ وعلى .ام عا نَادِت عب

  ٣.تابىوم الِكفه المسب حِةي الحقيقِةسيحيلمقة ِلاِدة صورى صِطتع  وال.رشَ البعا منَِلام تعوعلى طريقِة
 

 ليِمس الِحن ِةكمافَل نتغَ أنأن  عنَاِنذهشَا المِةشَو.الم قيدتَ  الوٍدة بقيقُاِفتوعم ح اإلاِةي ان الحقيِقيمى. 
ى  الِذؤاُل والس.نقيةة يوِحاة ريا حيحنَ ِل.اهبوشُا يم ِم تتخلص إلى أنٍةاجى حا ِفنَانَ أذه إن.ِهللا ا معِة السليمِةرشْوالِع
خْينَ على أذهاِنطرا ههْل:و مِك ينتج ديدهْل .نا؟اِن أذهمِك ينأن نكون أنقي اء أم؟ اِهللاام.واإلج ةاب:مِك يتأكيٍدبكلِّ ون . 
إنو ِتجدغْ الربقيقة الحذِلِلة يك.ِمثاالًى ِمِط وأع ناِق وع حنَاِتياِدا العِةي.التَ كنْ فإن  تجة اإل اللغَيدثالًةنجليزيوال م  
 نأل :بب الس.ا بهتعبير التَد أر إن لكستجيب ي ولنِةنجليزي باإلهعما تس مبِعوتس ي لننكه فِذ.فاًرا حهنْ ِمعرفُتَ
ليهِن بِذسصيلة ِمك حِل كَناٍتمأو تع تعيناٍتبير كا وبالتاِل على النطق بهِمى على فهاه.إ ولكن تْ كانَنلد يكغْ الرة ب
قيقالحِمتعلة ِليفِذ.اه هنكس ستقبُليم ا تريدأن تتعلم ه.قُتحِق وسم ا تريدهبس ٤.ولٍةه  
 

 ِرأضبآخَثالً م ر:فتَكتشَ ا إنأن م علومى ِع ِفاتكاِدلم االقتصلي بالِمتْس قى الالِئستو.وأن م ا تعرفهفا  ع
ه العلينمز.وأص بح ال يتالءمم ع مصلوا إا وتْانَكَفإذا  . حديثاًِهليلد يكالر يى استة ِفغباِبعم ا هوج فالديد  بد 
أنكس تسارعإلى الم بذِلاجع الكفيلِةر كاِت بالمكتب.وس يِلفَو ِذم هنكبأح الِدِثد روِثاِتاسحوالب .ِمدالً ب ن 
الماِتعلومالِتحلِة الض ِذألتْى م هِمنك نع ِم. بعيٍدٍده ا نَ هنَنأرفُع تَن جِذ الديدن بالِنهاإلِةلغَ ِلِةسب ِةنجليزيلم  ِع أو

اِداالقتصهٌل سوم يسور.الِذ ألن هيتقبُلِه بطبيعِتن التج ديد.طالم ا وتْجدالر ديِدةغبولِك . ِفى التجن األمري حتاج 
إلى جٍدهم ضاعف وقدٍةرمل على تح و ِبالتعالماةانَع. كما يإ إلىحتاج نفاق الساِتاعكاإلتعلم لغٍةام ِل واألي ِةنجليزي 

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع         ،        ٢: ١٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
        ١٣: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى ٢
  ١٢: ٣ إنجيل يوحنا ٣
 ٣: ١٥ إنجيل يوحنا      ،                          ١٧: ٣  &٥: ١يعقوب رسالة  ٤
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ال ن الستقبه الِذديد تجك بذِلبيهوشَ .ما رِغب فيِه  ِذهنهبِعستو ويورجا ي مقُحِقي سحينئٍذ .اِدلم االقتصِع كَعلمأو 
األمور الرف. ةوحيهو هٌلسوم يوسِلر اَلى نَن الِذؤِملمتج ألنّ .القلِب ديديِت هم بعمل الرس الوح القد١. فيِهناِكس  

 

  إنتجالِذديد هن راًوحياألاِب الستيع مور الرال ِةوحيي حتاجإلى م اِةانَع.ألن الر وحالقد بفتح  كفيٌلس 
 ِهتالميِذ ِلر ظه حينعوس يب الرأن رينشْابع والِعاح الرح األصِه بإنجيِلجُلسي  لوقاالبشيرف .بِعستو ويمن ليفههالِذ
بعدَل قاِهِت قيامله م :"هذا ههذا هووالكالم الِذ الِذ الكالم ى كلمتكموأنَ وأنَ بِه بِهى كلمتكم ا با بععددم م عكمأنّ أنّ..عكم هال اله   ببددأن يِت يِت أن ممج ج ميعميعم م ا ها هوومكتوب مكتوب ع ى ى ى ِفى ِفنِّنِّ ع
 وٍدهج بمس وليلهىإ ٌلم عون هه الِذ فتح إن." الكتب الكتبواوامم ليفه ليفهممههنَنَهه ِذ ِذ فتح فتحذٍٍذئِِئ حين حين..اميراميرزز والم والماِءاِءنبينبيى واألى واألوسوسوس موس مامامنَنَ
شْبىر. وقدسأُل يٌلاِئ سم اجِتا ح؟ىهِنديد ِذى إلى تج .أوليسالم نِّ ِمطلوبِم أؤى أنوِل.؟ى وكفَن إلجعلى هذا ِةاب 

السِم ثاالًى ِمِطؤال أعنعاِق الو :لقدِفتُ فكر ى الهجنَ إلى كَِةرفا دأبدتُيى طالباًبِتغْ رالهج ةر .افقتْووالج اتُه 
المتُ . ةختصِنحومقّحالهج ا ألِةرهِننّ إليى استوشُتُفي وطاًرم عِننّ ولِك.ةنَيا إلى  جئتُى حينكَنَدو جِمتُد نالم ال ح
أعيشَأن تُى كنْ الِذسلوِبا باأل فيهأم ارسبِمه صر.فالقو انينوالع ال و.فُة تختِل واللغَاتُاد بِلد ِنذهى أنستَ يِعوب 
ما هوجديد .إذن لم يكن األم نْ ِعفُ يِقردح إ دبدغبِتاء روِلى وقبىِل همِدن كنَواِط كماأنَف .ىاآلن أتب عالقوانين  

  ٢.ما دمتُ فيها رصبِمة اص الخَانين القوعوأتب .ِةريص الِمِةسيظ بالجنْى احتِفِنا أنّكم .ا فيهتُما دم كَنَدا بالخاصة
 

 ثاَل الِمإنهابق ِذكْرالس ي وضحفَوِق مؤِم المن بعخُد ِموجِهر نِةملكَ مِة الظلم ليصبح لهاس ملكوِتى  ِفم 
 ملكوِت ِلب انتسن وم.ِة الظلمعلنور مة ِلركَ شَ الألن .نتيكمل المن بيعمجال وز يج الهنّأل .ى التشبيِه ِف الفارقع ماهللا
لطان  ستَتح  كَانىلثاِن ا الميالِدأى ديِدار التج اختبقبَل وفه . النورِةملكَ مع م ليتالئمِهِن ذهديِد تجن ِم لهدب  الاِهللا
 ى الِتِةالميعال اِتفَفلسالة وريشَة البكم الِحزنخت يالً قبهنه ِذ كان.ى الحلِهسلطان اإل ِلعخض يديِد التجدعب لكن و.بليسإ

الم  العن ِمهنه ِذهنَا اختز مألن . اِهللاالمكَ قبَلستا ليهدِعستب ي أنِهِنذه ِلدب ال واآلن .واِتم السانين ملكوِت وقوقُال تتِف
ال يصلح لهب عدان اإليم. ا اقتنَومبِهع  ابقاًسلم يع يقِند عه بعدِهوِل قبقّ الح .الر إنوحالقد ؤِمن لاِخس بدالمذكِّ يره 
صيِدبالرالم الم اِهللان كَر ِمخَدوي وضحه له ليستنير .قبالًكان سلوكه ح سبالج ِدسولكن ب عدِههِن ِذديِد تجص تْار 
القية ِلادلرسوح القد .وسلوكهأص راًح متأِثببقي ِهِتاد. فإنلم  يِعستبدالم ختزن ِمفَاِئالز ل ِههِنِذ نكَ قبَلستياِهللاالم  
يِقفسف الروحالقد ساجزاً عع ن ِهديِدتج. كتبب ولسالر ول ِفسِهالِتى رسِنؤِم إلى مى رإإفف" :ة يقوُلوميننالذين الذين ه ه مم  
ححسسببالج الج سدِِدسفبم ا ِلا ِل فبملجلجسدِِدسيهتم يهتم ونون..ولكن ولكن الذين الذين ح ح سسببالر الر وح فبما ِلا ِلوح فبملرألأل  ..وحوحلرنناهتم اهتم امامالج الج سدِِدسه ه ووم م وولِك ولِكتٌتٌو نناهتم اهتم امام  
الرالروح هوح هووح ح يياة وسألأل  ..المالماة وسنناهتم اا اهتمممالج الج سدِِدسه ه وو  ععدداوإإ  ..هللاهللاة ة اوذ ليذ ليسسه ه ولنَ لنَعاًعاًاِضاِض خَ خَو امنّنّ أل ألوس اِهللاوس اِهللاامهأأ  هيضاًضاًيال ي ال ي ستطيع٣."ستطيع    
 

  لقدكتب بولسالر ِفوُلس ِهالِتى رسِة الثانيِنؤِم إلى مإإ  ذاًذاًإإ": ُلس يقونثوى كورنكا كان نأأ  نححدىى ِف ِفدالم الم سيح فهسيح فهوو  
خليقة جخليقة جديداألاأل  ..ةةديدشيشياءالعتيق العتيقاء ة قدة قدم م ضتْتْض..  ههوذا الكلُّذا الكلُّوقد قد ص ص ارارج ديداًديداً ج".فم ا كان هعبستوال يؤِم المنألنّابقاً س ه 

وِحرى.أص بحي ِحربِهب ب عدِهِنهِذ ديِد تج.وم ا كاني بهجهوي بثُعالم ِم إلى قلبِهِةسر نأفر الماح الع. ْأصبالح  
يبهجواله  يبثُعالم سبل . إلى قلبِهةَري حزنالر وحالقد سن فيِهاِك الس.إن ت لم تجددا بقينَاننَ أذهال ا القديمنَاِلا على ح 

 اؤهفر وستالميذهو هاتباع ا أننَونرفع وي.سيحا المفينَ اسى النّرسي انَاِن أذه بتجديِد ولكن.الم العالِد أونا وبيننَ بيفرقَ
وجنودالِذِديتجدب .ه ن يختبهرؤِم المنإر ال  اِهللاةَاداِلصلِةكاِمِة المقبولِة الحويتمتع بالفر ح الحقيقى .إنعلى  إبليس 
األرض يمُلعبنَأى  ِف اآلناء المعنّأ إال .ِةصينْ ِعهد جىِءمي ومالقريبِهينونِت د طُل سيبع ألنّ" .فُ ويتوقملههس يطرح 
 اِءم السىِفو ." اآلبدينِدبألى إ الً ولياراًهون نَذبيع وسذاب الكَى والنبشُح الوثُ حيريِتار والكب النِّةرحي بىِف
 ٤." اآلبدين اآلبديندِِدببأألى لى إإ  ككيمِليمِل فس فسهِِهسيِحسيِحمما وا ونَنَببررالم ِلالم ِل الع العالكالكممت مت مارار ص صقدقد" :ريخاآل النعاإلى أِتيس ٍةظيم عاٍتوصبأ
 

 ليكإى اجِتفح .كوِحى برِندإرِش ..اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشترك ليتك ..القارئعزيزى  
 .سِمك العظيم اِدجلم هأعلنَ وقِّ بالحستنير أكثرة ألكمى ِحِنبوه . المكتوبمى ألفههِن ِذحافتَو . قلبىر أِن.دكح وليكإو

 . قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  يا من قلتَاِدق الص على وعِدك متِكالً.. فاِدى ِفى اسم يسوعأرفع صالِتى
   

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٢٠ – ١٩: ٦ رسالة  بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ١
  ٤٩ – ٤٤: ٢٤ إنجيل لوقا ٢
  ٧ – ٥: ٨ رسالة  بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣
    ١٥: ١١ & ١٠: ٢٠تى  سفر رؤيا يوحنا الالهو  ،  ١٧ :٥ إلى مؤمنى كورنثوس الثانية رسالة  بولس الرسول ٤
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