
الساتماع من ال
ال هليريد هلالتحدث هلإلى هلالجميع. هلولكن هلسواء هلسمعناه، هلفغالببا هلما هليعتمد هلعلينا هلأكثر هلمما هلنعتمد هلعليه: هل"هل هلطلبت هلمن هلال هلأن

يتحدث هلمعي؟" هل"هل هلأستمع هلإليه هلوهل هلأنا هلمستعد هلللقيام هلبما هليقول؟" هل"هل هلاسئل هلال هلالسؤال هلالصحيح؟" هلهذه هلهي هلالمتطلبات
الساسية هلللستماع هلإلى هلال هلوالتعرف هلأكثر هلعلى هلالطرق هلالعديدة هلالتي هليتحدث هلبها.

نحن هلنستخدم هلكلمة هل"الستماع" هلهنا، هللكن هلعلينا هلأن هلندرك هلأن هلال هلروح هلو هليستخدم هلكل هلحواسنا هلللتواصل هلمعنا. هلهذا هليعني هلأننا
في هلالواقع هل"نستشعر" هلال.

يمكن هلللجميع هلسماع هلشيء هلمن هلال. هللكن هللكي هلنسمع هلمنه هلبانتظام هلونعيش هلفي هلعلقة هلمع هلال، هلمن هلالضروري هلأن هلنمل هلبالروح
القدس. هلثم هلإنه هليعيش هلفينا هلويشكل هلتفكيرنا هلومشاعرنا هلأكثر هلوأكثر هلحتى هليمكننا هلأن هلنحس هلبوضوح هلما هليريد هلال هلأن هليقوله هللنا.
اذا هلأردنا هلأن هلنتعرف هلالى هلشخص، هلنحتاج هلأن هلنتواصل هلمعه هلبشكل هلمنتظم. هلوهذا هلنفس هلالشىء هلمع هلال: هلحتى هلنعرفه هلبشكل

أفضل هليجب هلأن هلنخصص هلوقت هلنقضيه هلمعه هلبشكل هلدوري. هلواذا هلشعرنا هلبأننا هلل هلنتواصل هلمع هلال هلفذلك هلبسبب هلوجود هلعائق
يمنعنا هلمن هلذلك هلوهذا هلالعائق هلممكن هلأن هلتكون هلخطيئة هليجب هلأن هلأتوب هلعنها هلأو هلتشويش. هللنسمع هلصوت هلال هلبوضوح هليجب هلأن

نزيل هلكل هلما هليمنع هلذلك هلبيننا هلوبينه. هلوالهدف هلهنا هلهو هلمعرفة هلال هلبشكل هلكبير هلمثل هلمعرفة هلصديقنا هلالوفي.
بما هلكما هلهو هلالحال هلمع هلصديق هلجيد. الهدف هلهو هلأننا هلنعرف هلال هلحبقا هلونعيش هلعلى هلاتصال هلوثيق هلمعه هلتما

ما هلالذي هليمنعني هلمن هلسماع هلصوت هلال؟ هلهل هلهناك هلمناطق هلفي هلحياتي هلل هلأريد هلأن هلأشاركها هلمع هلاال؟ هلولماذا؟

هل هلأنا هلمتعمد هلبالروح هلالقدس هلومتأكد هلبأنه هليسكن هلداخلي؟

اذا هلكنت هلتشعر هلبأن هلال هلل هليتحدث هلمعك، هلفالن هليجب هلأن هلتسأله هل"يا هلال، هلهل هلهناك هلحاجز هلبيني هلوبينك؟" هلاذا هلكان هلالجواب هلنعم
صلي هلمع هلمدرب هلمتخصص هللكي هلتكتشفوا هلمعا هلالحاجز هلوتصلوا هللزاالته.

طرق تكلم ال معنا
من خللا الكتاب المقدس.

بعا هلويتضمن هلجميع هلالشياء هلالرئيسية هلالتي هليريدنا هلال هلأن هلنعرفها هل( :3 هلتيموثاوس هل2يشبه هلالكتاب هلالمقدس هلخطاب هلال هللنا هلجمي
). هلكل هلما هليتحدث هلال هلسيكون هلفي هلاتفاق هلمع هلالكتاب هلالمقدس.16

من خللا الحألما.
:40 هل؛ هلسفر هلالتكوين هل17-14: هل33يمكن هلل هلالتحدث هلإلينا هلأثناء هلالنوم. هليمكننا هلأن هلنتعلم هلتفسير هلالحلم هللفهم هلما هلتعنيه هل(أيوب هل

)1:20 هل؛ هلماثيو هل40: هل1-41

من خللا المؤمنين.
من هلالطبيعي هلأن هليتحدث هلإليك هلال هلمن هلخلل هلقادتك هلأو هلمدربيك. هلولكن هلمثل هلأي هلإخوة هلوأخوات هلفي هلعائلة هلال، هليمكن هلأن هليعطينا

ال هلانطباعات هللبعضنا هلالبعض. هلقد هليأتي هلإليك هلشخص هلما، هلوقد هلتكون هلكلماته هلمن هلال هلحبقا.

من خللا الفأكار والناطباعات الداخلية.
عندما هليعيش هلالروح هلالقدس هلفينا، هلفهو هليصوغ هلأفكارنا هلويمكن هلأن هليعطينا هلانطباعات هلفي هلأي هلوقت. هلقد هليكون هلهذا هلمن هلخلل

ضميرنا هلومن هلخلل هلالفكار هلالتي هلتأتي هلوتذكرنا هلبالشياء هلالتي هليريدها هلال. هلأو هلربما هلنرى هلشيبئا هلمثل هلصورة هلفي هلأذهاننا هليريد
)11-10: هل10ال هلأن هليرينا هلبها هلشيبئا هل(أعمال هل

من خللا الحوادث.
بصا هليجب هلأن هلنساعده. هلقد هليكون هلهذا هليتحدث هلال هلمن لقد هلأعطانا هلال هلعيوبنا هلوآذابنا هلوعقبل هلحتى هلنستخدمها. هلأحيابنا هلنرى هلشخ

بل هلثم هلنسأل هلال هلما هلهي هلمسؤوليتنا خلل هلجعل هلالناس هليصادفون هلبعضهم هلالبعض. هلفي هلمثل هلهذه هلالحالت هليمكننا هلأن هلنلحظ هلأو
).27:54 هل؛ هل6-2: هل11(متى هل

من هلخلل هلأي هلمن هلهذه هلالقنوات هلغالبا هلما هليتحدث هلال هلمعي؟ هلكيف هليمكنني هلمعرفة هلالمزيد هلفي هلهذا هلالمجال؟

 هلفي هلأي هلمجال هلآخر هلأريد هلأن هلأتعلم هلالحساس هلبال؟



هناك ثالثاة أصوات مختلفة.
في هلحياتنا هلنسمع هلباستمرار هلآراء هلمختلفة، هللذلك هلنحن هلبحاجة هلإلى هلمعرفة هلكيفية هلتحديد هلالمصدر هلالذي هليأتون هلمن: هلمن هلال؟ هلمن

الناس هل(نفسي هلوالخرين)؟ هلأو هلمن هلالشيطان؟

هذه هلهي هلخصائص هلالصوات هلالمختلفة:

صوت الشيطان صوت الناس صوت ال

- هلمخيف، هلمثبط
- هليتعارض هلمع هلإرادة هلال هل/ هلالكتاب هلالمقدس

- هلأنانية: هل"اهتم هلبنفسك"
- هل"لن هليلحظها هلأحد"

- هلخلق هلالنقسامات، هلالخلف
- هلالنية: هلللعار، هلوإلقاء هلاللوم، هلوالتهام،

 هل هلوهدم

- هلمدفوعة هلبمصالح هلخاصة
 هل هل(عن هلقصد هلأو هلبدون هلعلم)

- هلتتميز هلبالتجربة هلالخاصة: هل"بالنسبة هللي
 هل هلكان هلالمر هلهكذا، هللذلك هليجب هلأن هليكون

 هل هلهو هلنفسه هلبالنسبة هلللخرين".

- هلمشجعة، هلمليئة هلبالحب
- هليناسب هلما هليقوله هلالكتاب هلالمقدس

- هلجيد، هلينير هلالطريق، هلمثالي
)2: هل12 هل هل(رومية هل

- هليمكن هلأن هليكون هلغير هلمريح:
 هل هلالكشف هلعن هلالخطيئة، هلتحدي هللنا

- هلالنية هلاو هلالهدف: هلهو هللبنائنا

سسم هلالفكار هلوالصوات هلالمرتبطة هلبها هلوفبقا هللمصادرها هلإلى هلالفئات هلالثلث التمرين: هلاتخذ هلموقبفا هلتحتاج هلفيه هلإلى هلاتخاذ هلقرار. هلق
ال، هلأيها هلالناس، هلالشيطان.

)21-19: 5 تسالونايكي 1التمييز: ما هو من عند ال؟هل (
 هليعد هلالكتاب هلالمقدس هلأهم هلسلطة هللختبار هلشيء هلما. هلإذا هلكان هلهناك هلشيءماذا يقولا الكتاب المقدس عن ذلك؟هل•

يتعارض هلمع هلمبادئ هلال هلفي هلالكتاب هلالمقدس، هلفهو هلليس هلمن هلال.
هل هذا جيد؟هل هل تتماشى مع شخصية ال؟هل•
 هلإذا هلكنت هلغير هلمتأكد، هلفاطلب هلمن هلقائدك هلأوماذا يقولا الخوة والخوات الناضجون الخرون حأولا هذا الموضوع؟هل•

مدربك هلالحصول هلعلى هلالمشورة.
 هلسلم هلال هلالخارق هليمكن هلأن هليسبب هللنا هلاليقين هلالداخلي هلحول هلشيء هلما. هلوبالمثل، هليمكن هلأنهل لدي سالما حأيالا ذلك؟هل•

تكون هلالضطرابات هلالمستمرة هلعلمة هلعلى هلأنني هلبحاجة هلإلى هلأن هلأسأل هلال هلأكثر هلللحصول هلعلى هلالوضوح. هللكننا هلل
 هل٪. هلل هليريد هلال هلأن هليملي هلعلينا هلكل هلالتفاصيل هلالمتعلقة هلبحياتنا هل- هلفهو هليمنحنا هلحرية هلاتخاذ هلالخيارات.100نتوقع هلاليقين هل

.تحمل المسؤولية عن قراراتناإنه هليريدنا هلأن هلنتخذ هلخطوات هلأقرب هلإليه هلمن هلخلل هلالوثوق هلبه هلومن هلخلل هل

مهم: هلهناك هلبعض هلالسئلة هلحيث هليكون هلمن هلالسهل هلسماع هلإجابات هلال هل(أمثلة: هل"ال، هلمن هلأحتاج هلأن هلأسامحه؟" هل"أين هلترى
الخطيئة هلفي هلحياتي هلوأريد هلأن هلأتوب؟")

مع هلالسئلة هلالخرى، هليصعب هلتمييز هلصوت هلال هل("ال، هلمن هليجب هلأن هلأتزوج؟")، هلوالبعض هلالخر، هلربما هللن هليجيب هلال هلفي
الوقت هلالحالي هل("كيف هلستبدو هلالسنوات هلالعشرون هلالقادمة؟")

في هلبعض هلالحيان هلنتعثر هلفي هلطرح هلالسئلة. هلغالببا هلما هلل هلتكون هلمفيدة هللحياتنا هلونمونا هلالمباشر. هلأو هللم هلنتمكن هلمن هلالتعامل هلمع
الجابة هلحتى هلل هليعطيها هلال هللنا.

ما هلهي هلالسئلة هلالتي هلأطرحها هلعلى هلال؟ هلهل هلهي هلأسئلة هلجيدة؟

طرفأان فأي التعامل مع صوت ال
الثقة بالنفس فأي ساماع صوت ال

 عالية جددا
 ↔ الثقة بالنفس فأي ساماع صوت ال

 منخفضة للغاية
كل هلما هلأسمعه هلهو هلمن هلعند هلال. ↔ هل ال هلل هليتحدث هلمعي. اليمان:

ل هلأشك هلفيما هليقوله هلال. ↔ هل "أفكاري هلليست هلأفكار هلال." ناموذجي:
بعا ما هلزالنا هلبشبرا هلوما هلزالنا هلنرتكب هلأخطاء، هللذلك هلنحن هلجمي

نسيء هلفهم هلال هلأحيابنا.
↔ هل الروح هلالقدس هلبداخلي، هللذلك هلكثير هلمن هلأفكاري

هي هلأفكار هلال!هل
الحقيقة:

لذلك هلدائما هلابتدأ هلب هل"أنا هلأعتقد هلأن هلال هليقول..." ↔ هل لنفترض هلأن هلكثير هلمن هلأفكارنا هلهي هلمن هلعند هلال. القتراحأات:

الى هلأي هلجانب هلمن هلهذين هلالنقيضين هلأميل هلإلى هلذلك؟ هلمن هلأين هلتأتي هلهذه هلالخلفية؟ هلكيف هليمكنني هلأن هلأتحرر هلمن هلذلك هلوأن هلأتعامل
بصوت هلال هلأكثر؟
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