زوميه جلسة  1نصوص الفيديو
التنفس الروحي
نرحب بكَ ثانيةً في تدريب زوميه.
سنتكلم في هذه الجلسة عن سماع هللا وطاعة ما نسمع.
التنفُّس حياةُ .
نحن نشهق ،ونزفر .الحياة.
أمر بالغ األهمية في ملكوت هللا.
التنفس ٌ
وفي الحقيقة ،يدعو هللا روحه " -نفَس".
في الملكوتُ ،
نحن "نشهق" (نأخذ نفسا ً) حين نسمع من هللا.
نأخذ نفسا ً حين نسمع هللا من خالل كلمته  -الكتاب ال ُمقدَّس.
ُ
نحن نأخذ نفسا ً حين نسمع من هللا من خالل الصالة  -حديثنا معه.
ُ
نحن نأخذ نفسا ً حين نسمع من هللا من خالل جسده  -الكنيسة ،أتباع يسوع اآلخرين.
ُ
نحن نأخذ نفسا ً حين نسمع من هللا من خالل أعماله  -األحداث والتجارب وأحيانا ً حتّى
االضطهادات واآلالم التي يسمح بأن يجتاز أوالده فيها.
وفي الملكوت نزفر (نخرج نفسا ً) حين نعمل حسب ما نسمع من هللاُ .
نحن نزفر حين نطيع.
أحيانا ً يكون معنى الزفير للطاعة هو أن نغيِّّر أفكارنا أو كالمنا أو أعمالنا لتصير متوافقة مع
يسوع وإرادته.

أحيانا ً يكون معنى الزفير للطاعة هو أن نشارك ما شاركه يسوع معنا  -فنعطي ما أعطانا -
حتّى يتبارك اآلخرون كما يباركنا هللا.
بالنسبة لتلميذ المسيح  -عملية الشهيق والزفير هذه بالغة األهمية .إنّها حياتنا نفسها.
ش ْيئًا إِّالَّ َما يَ ْن ُ
ظ ُر
قال يسوع " -الَ يَ ْقد ُِّر االب ُْن أ َ ْن يَ ْع َم َل ِّم ْن نَ ْف ِّس ِّه َ
ع ِّم َل َذاكَ
اآلب يَ ْع َملُ .أل َ ْن َم ْه َما َ
َ
فَه َذا يَ ْع َملُهُ االب ُْن َكذ ِّلك".
سلَنِّي ُه َو أ َ ْع َ
صيَّةًَ :ما َذا أَقُو ُل
قال يسوع " -أل َ ِّنّي لَ ْم أَت َ َكلَّ ْم ِّم ْن نَ ْف ِّسي ،ل ِّك َّن
طانِّي َو ِّ
َ
اآلب الَّذِّي أ َ ْر َ
َوبِّ َما َذا أَت َ َكلَّ ُم".
قال يسوع إن ك َّل كلم ٍة قالها وكل عم ٍل عمله كانا على أساس ما سمعه من هللا ،وإطاعته لما
سمع.
شهيق  -اسمع من هللا.
أطع ما سمعته ،وشاركه مع اآلخرين.
زفير ِّ -
قال يسوع إن تالميذه أيضا ً سيسمعون من هللا ّ
ألن روحه القدوس – نفَسه  -سيدخل إلى كيان ك ِّّل
واح ٍد منّا ُ
نحن أتباعه.
سي ُْر ِّسلُهُ
َيءٍ،
ُ
"وأ َ َّما ْال ُم َع ِّ ّزيُّ ،
الرو ُح ْالقُد ُ
ُس ،الَّذِّي َ
اآلب ِّباس ِّْمي ،فَ ُه َو يُ َع ِّلّ ُم ُك ْم ُك َّل ش ْ
قال يسوع َ -
َويُ َذ ِّ ّك ُر ُك ْم ِّب ُك ِّّل َما قُ ْلتُهُ َل ُك ْم".
شهيق  -اسمع من هللا.
أطع ما تسمع وشاركه مع اآلخرين.
زفير ِّ -
كان يسوع يرينا كيف ينبغي أن نعيش.
إذن كيف نسمع صوت هللا؟ كيف نعرف ما علينا أن نطيعه؟
دعا يسوع نفسه "الراعي الصالح" .ودعا أتباعه "الخراف".

ص ْوتِّيَ ،وأَنَا أَع ِّْرفُ َها فَتَتْبَعُنِّي".
قال يسوع ِّ -
"خ َرافِّي ت َ ْس َم ُع َ
قال يسوع " -اَلَّذِّي ِّمنَ هللاِّ يَ ْس َم ُع َكالَ َم هللاِِّّ .لذلِّكَ أ َ ْنت ُ ْم لَ ْست ُ ْم ت َ ْس َمعُونَ  ،ألَنَّ ُك ْم لَ ْست ُ ْم ِّمنَ هللاِّ".
كأتباع ليسوع المسيح ،علينا أن نكون ملتزمين بأن نسمع صوته.
ُ
نحن نسمع صوته بهدوئنا وصمتنا أمامه.
نسمع صوته بالتركيز على يسوع.
نسمع صوته في أفكارنا ورؤانا ومشاعرنا وانطباعاتنا.
نسمع صوته حين نكتب ما نسمع ونمتحنه.
ليس كل صوت ،أو كل فكرة ،أو كل رؤيا ،أو كل شعور أو كل انطباع صوت هللا.
في بعض األحيان تكون تلك األمور صوت العدو .قال يسوع إن عدونا كذّاب وأبو الكذب .قال
يسوع إن عدونا يأتي ليسرق ويقتل ويهلك.
ولكن هللا يقول إنّنا سنسمع منه ،وسنعرف إن كان الكالم كالمه.
بالتمرين والصالة نستطيع أن نم ِّيّز صوت هللا بشك ٍل أفضل .نستطيع أن نعرف أن ما نسمعه من
هللا أو من آخر.
وفي ما يلي بعض الطرق المتحان ما نسمع:
 حين يتكلَّم يسوع  -يكون صوته دائما ً متناغما ً مع كلمته المكتوبة  -الكتاب ال ُمقدس -
التي قد سبق فتكلم بها .لن يتناقض صوته مع صوته المكتوب.
 حين يتكلّم يسوع  -سيعطي صوته قلوبنا إحساسا ً بالرجاء والسالم .فصوته لن يتركنا
يقوم بمحبة.
مدانين أو ُمحبَطين .يسوع ال يدين ،بل ّ

ان
سةٌ َد َ
نى َ
ارة ٌ نَ َجا َ
ع َ
ع َه َ
 لن يع ِّبّر صوت يسوع عن أعمال الجسد ِّ -
ارة ٌ ِّعبَا َدة ُ األ َ ْوث َ ِّ
"ز ً
س َخ ٌ
س ْك ٌر بَ َ
ط ت َ َح ُّزبٌ ِّشقَ ٌ
صا ٌم َ
ط ٌر ".ليست هذه
س ٌد قَتْ ٌل ُ
اق بِّ ْد َ
سِّحْ ٌر َ
عةٌ َح َ
غي َْرة ٌ َ
ع َد َاوة ٌ ِّخ َ
األمور من صوت هللا.
سالَ ٌمُ ،
 حين يتكلم يسوع ّ -
طو ُل أَنَاةٍ
فإن صوته يع ِّبّر عن ثمر الروح القدسَ " :م َحبَّةٌ فَ َر ٌح َ
لُ ْ
صالَ ٌح ،إِّي َم ٌ
ف".
عةٌ ت َ َعفُّ ٌ
ط ٌ
ان َو َدا َ
ف َ
 حين يتكلم يسوع ّ -
فإن صوته يعطينا إحساسا ً بالثقة بدالً من الشك .نختبر في داخلنا
معرفة وسالما ً أن ما نسمعه هو من هللا .قد ال نسمع ك َّل شيءٍ دفعةً واحدة .وقد نسمع
ّ
ولكن ما سنسمعه سيكون متينا ً وصلبا ً  -ليس
جزءا ً فقط مما نحتاج أن نعرفه في النهاية.
متغيّرا ً أو متقلّباً.
الخبر السار لك ّل تابع ليسوع هو ّ
أن ما نشهقه ونسمعه من هللا ،وما نزفره ونطيع به ما نسمعه
ونشاركه مع اآلخرين  -سيتكلم به هللا بأكثر وضوح.
فنفَسه سيخترقنا أكثر وأكثر.
سنسمع صوته بوضوح أكثر.
وسنعرف صوته ونم ِّيّزه عن أصوات اآلخرين.
وسنرى عمله في العالم ،وسنكون قادرين على االنضمام إليه والعمل معه.
نشهق .نزفر .الحياة.

