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        كيف تستخدم هذه التأمالت بأقصى فاعلية  

  * بقراءة وتأمل كّل مقالة بعناية، ,وبقولك الصلوات وإقرارات الفم
     بصوٍت عاٍل لنفسك يوميًا.  ستضمن نتائج كلمة اهلل التي تتحدث بها 

     وستتحقق  في حياتك.
  * اقرأ الكتاب المقدس بأكمله لعام واحد بإتباع خطة القراءة لعام واحد

     أو لعامين بإتباع خطة القراءة لعامين . 
  * يمكنك أيضًا تقسيم القراءة الكتابية لفترتين – قراءة صباحية و مسائية.

  * استخدم التأمل لتدوين أهدافك لكل شهر في روح الصالة، وقس نجاحك    
      حين  ُتحقق هدف تلو اآلخر.

تتناول  وأنت  والغلبة  اجمليد  اإلله  الرب  للتمتع بحضور  ندعوك 
جرعة يومية من كلمة العلي! نُحبكم جميعاً! الرب يُبارككم! 

الراعي كريس & الراعية أنيتا أوياكيلومي

الُمفضل  اليومية  التأمالت  كتاب  إن  مرحبًا! 
لغة،   178 بـ  اآلن  ُمتاح  الحقائق،  أنشودة  لكم، 
ومازال هناك المزيد. نحن نثق أن طبعة 2012 
للتأمالت ستدفع بنموك الروحي وتقدمك وتضعك 
العام.  مدار  على  الباهر  النجاح  مكانة  في 
الطبعة  هذه  في  للحياة  الُمغيرة  األفكار  إن 
جديد  لعام  وُتعدك  وتنقلك  سُتنعشك، 
وُمزدهر.  ومجيد  وُمثمر،  جدًا،  ُممتلئ 

مـقـدمـة
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معلومات شخصية                                

االسم:
عنوان المنزل: 

ت:
المحمول:

البريد اإللكتروني:
عنوان العمل: 

أهداف هذا الشهر: 

رائعة؛  عائلة  األمامي  الغالف  صورة  تظهر 
فِرحة بحصولها على أنشودة الحقائق في بلغاريا.
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أنشــودة احلقــائـق

www.rhapsodyofrealities.org

 تأمــالت روحية ... يوميــة
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ََّنا فِي أَْش��َياَء كَثِيرٍَة نَْعثُرُ َجِميُعَن��ا. ِإْن كَاَن أََحدٌ الَ  »ألَن
يَْعثُ��رُ فِي الْكاَلَِم َفذَاَك رَُجٌل كَاِمٌل، قَادِرٌ أَْن يُلِْجَم كُلَّ اْلََس��ِد 

أَيًْضا.« )يعقوب 2:3(. 

إن أحد األمور العديدة التي يســاعُدَك على عملها الروح 
القــدس هو أن تجعــل تواصلــك بنعمة. فالمســيحي الذي ال 
يتواصــل بُألفة، ويعُثر في الكلمات هــو طفل روحيًا. بغض 
النظــر عن طول المدة التي قد تتكلم فيها بألســنة، أو المكانة 
التي تشغلها في الكنيسة،  إن لم يكن لسانَك قد أصبَح ُمروضًا، 

فعالقتك مع الروح القدس ال تزال في مرحلة الطفولة.

ويتعجب بعض المسيحيين في كثير من األحيان لماذا هم 
غير مؤثرين في حياتهم الروحية. عادًة يكون بسبب شخصية 
كلماتهــم. فهم يتكلموَن كلمات فارغــة، وكلمات غير عملية؛ 
ولم ُتخضع ألســنتهم إلى الروح القدس. إن نضوجَك الروحي 
كمســيحي ُيقاس بشــخصية كلماتك. وهذا هو أحد األســباب 
التــي مــن أجلها يجــب أن تروض لســانك. إن كلمــة العلي 
ُتســاعُدنا على مالحظة كلماتنا وممارسة التحكم في ألسنتنا. 
فهي مســئوليتك. وليس كافيًا مجرد أن تقول، “آه يارب ، من 
فضلك روِّض لســاني.” ال، أنَت من عليَك أن ُتخضع لسانك 

له بأن تتبع تعاليمه في استخدام الكلمات.

ويقول فــي يعقوب 11:3، “أََلَعلَّ يَنُْبوًعا يُنِْبُع ِمنْ نَْفِس 

يــوم 1
ال تعُثر في الكلمات
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َّ؟” فال ُيمكنك ان تستخدم لسانك للبركة  َعنْيٍ وَاِحَدٍة الَْعذَْب وَامْلُر
وتســتخدم نفس اللســان للَّعنة. فُارفض أن تنشــغل بالتواصل 
غيــر الكامــل أو غير البناء. وال تتكلم علــى اإلطالق كلمات 
ُتقَبــح أو ُتقلل من شــأن أخ آخر أو أخــت. فأحد اإلثباتات بأن 
لَك الروح القدس وأن شخصه ظاهر فيَك هو التواصل البنَّاء.

إن طبيعة المســيح الرافعة هى فــي داخلك، وُيعبر عنها 
في كالمــك. لذلك، اختر كلماتك. واختــر الكلمات التي ترفع 
وُتبــارك:  “لَِيكُنْ كاَلَُمكُ��ْم كُلَّ ِحنٍي بِِنْعَم��ٍة، ُمْصَلًحا ) له 
مذاق وطعم - ُمَتبَّل( ِبِلٍْح، لَِتْعَلُموا كَْيَف يَِجُب أَْن ُتَاِوبُوا كُلَّ 

وَاِحٍد.” )كولوسي 6:4(. 

صالة 
وُلطفك،  بحبك،  قلبي  تمأل  ألنَك  أشكرك  الغالي،  أبويا 
والمرارة  للمكر،  بمكان  أسمح  أن  أرفض  وأنا  وتحننك. 
في داخلي. وأختار أن أتكلم كلمات حب، وتحنن، ولطف 
أُلبارك وأرفع كل من أتواصل معهم اليوم، في اسم يسوع. 

آمين.

دراسـة ُأخـرى
أمثال 21:18

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين
 1يوحنا 2: 15 –  10:3

حزقيال 13 -15
رؤيا 5: 1 – 14

يوئيل 2
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يــوم2  

ال تستسلم للمرض

َّ��اِم كَاَن يَُعلُِّم، وَكَاَن َفرِّيِس��يُّوَن وَُمَعلُِّم��وَن لِلنَّاُموِس   »وَفِ��ي أََح��ِد األَي
َِّة وَأُورَُش��ِليَم.  َجالِِس��نيَ وَُهْم قَدْ أَتَوْا ِم��نْ كُلِّ قَرْيٍَة ِمَن اْلَِليِل وَالَْيُهودِي

َّبِّ )حاضرة( لِِشَفائِِهْم.« )لوقا 17:5(.               وَكَانَْت قُوَّةُ الر

ُيظهر الشاهد أعاله أنه في أحد األيام، بينما كان الرب يسوع 
ُيعلم الكلمة، كانت قوة الرب حاضرة للشــفاء. فكانت نعمة الشفاء 
فــي المكان. وكان الروح القدس حاضرًا بقوة الشــفاء. تذكر، أنه 
إلى أن نال يســوع الروح القدس، لم يقم بأى ُمعجزة شــفاء. وهذا 
ألن الشــفاء اإللهــي هو عمل الــروح القدس، وإلــى أن حلَّ على 

يسوع، لم تكن خدمة الشفاء قد بدأت بعد.

ووفقــًا للمكتــوب، رأى يســوع العديــد من الناس وســِمعوا 
تعليمه، وشــعروا بلمســِته، وتحننــه، ونالوا الشــفاء والُمعجزات 
األخرى. واليوم، إن نفس القوة التي جعلت يسوع المسيح الشافي؛ 
ونفس الروح الذي مســَح وأحضَر نعمة الشفاء إلى يسوع، قد أتى 
ليحيا في دواخلنا. واآلن، قد أصبح جســدَك َمِنزاًل للروح القدس. 
فجسُدَك هو هيكله الحي. لذلَك، ال يجب أن ينزل وُيقيم في جسدَك 

ال المرض وال الضعف؛ فارفض أن تتأقلم على المرض. 

بغض النظر عن اســم هذا المرض؛ فقد يكون ورمًا يبدو أنه 
يتزايد، ال تنحني له؛ وال تستســلم له! بل ضع يدك عليه واســتمر 
فــي أن تقــول، “أنا أرفض أن يأوى املرض في جس��دي. وأنا أمرهذا 
الورم أن ميوت ويترك جس��دي.”أرفض أن تخاف. إن المســيح دفَع 
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دراسـة ُأخـرى
لوقا 19:10 ؛ رومية 11:8

 خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

     

ثمــن صحتك. ويقول الكتاب فــي رؤيــا 10:5،”وََجَعلَْتَنا إلِلِهَنا 
ُمُلوكًا وَكََهَنًة، َفَس��َنْمِلُك َعَلى األَرِْض.” لذلَك، ال تنحني للمرض 

أو السقم؛ ومارس السيادة. وتكلم بالكلمة وإحدث تغييرًا.

                           صالة 
أبويا الغالي، أنا ال أسمح للمرض، والفقر، 
والهزيمة في حياتي وفي حياة أحبائي، وأنا 
أطلق قوى الصحة، واالزدهار، والغلبة في 

حياتي، في اسم يسوع. أمين.

1يوحنا 3: 11– 24 
حزقيال 16

رؤيا 6: 1 – 10
يوئيل 3 



)12(

الراعية أنـيـتا

يــوم 3

نادي عليها!

»كََما ُهَو َمكُْتوٌب:»ِإنِّي قَدْ َجَعلُْتَك أَبًا ألَُمٍ كَثِيرٍَة. أََماَم 
العل��ِي الَِّذي آَمَن بِ��ِه، الَِّذي يُْحِيي امْلَوْتَى، وَيَدُْعو األَْش��َياَء غَْيرَ 

ََّها َموُْجودَةٌ.« )رومية 17:4(.      امْلَوُْجودَِة كَأَن

لنأخــذ في اإلعتبار إبراهيم؛ الذي لــم يكن له ولدًا وكان 
يقُرب من المائة عــام، ولكن قال له العلي، “إِنِّي قَدْ َجَعلُْتَك 
أَبًا ألَُمٍ كَثِيرٍَة” )رومية 17:4(. إن هذا لم يكن وعدًا؛ بل كان 
إقــرار حقيقة. وكان ُيمكن إلبراهيــم أن يقول، “يارب، أنت 
تعرف إنني اآلن شــيخ، ولم يعــد ُممكنًا أن يكون لي أوالد”؛ 
ولكنــه لــم يقل هذا! بل آمن بالعلي، فُحســَب له بــرًا. فاألمر 

يستحق أن تؤمن.

إن إختبار إبراهيم هذا يكشــف عــن أهمية مبدأ اإليمان؛ 
مبدأ أن تنادي على األمــور غير الموجودة وكأنها موجودة. 
فبالرغــم مــن أن إبراهيــم كان بالفعل كبير جدًا في الســن، 
ولكــن العلي لم ييأس منه. فال يفرق مدى طول المدة التي قد 
انتظرت فيها لتلك المعجزة؛ ال تيأس؛ ونادي عليها. فاإليمان 

ُينادي على األشياء غير الموجودة وكأنها موجودة.

وبغض النظر عن الموقف الذي قد تكون عليه اآلن، فال 
شيء غير ممكن على اإلطالق عند العلي، الذي ُيعطي حياة 
للموتــى. ويقول الكتاب لنــا أن نكون أتباع أو متمثلين بالعلي 
)أفسس 1:5(. وهذا يعني أنه عليَك أن تتعامل باإليمان الذي 
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دراسـة ُأخـرى
مرقس 22:11-23 ؛ رومية10-8:10

    خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

من النوع اإللهي.

إن ما تشــعر به وتراه فــي الطبيعي ُمخضع للتغيير؛ أما 
الكلمــة فهــي فقط الباقية إلى األبد: “... ألَنَّ )األَْش��َياء(  الَّتِي 
ٌَّة” )2 كورنثوس 18:4(.  ا الَّتِي الَ تُرَى َفأَبَِدي تُرَى وَقْتِيٌَّة، وَأَمَّ

والســؤال هو، بماذا تؤمن حقًا؟ فإن كنت تؤمن بالكلمة، 
فتكلــم بها بجراءاة. فنحــن ال نؤمن لكي نكــون صامتين: “ 
...َحَســَب اْلَمْكُتــوب:» آَمنْ��ُت لِذلَِك تَكَلَّْم��ُت «، َنْحُن َأْيًضا 

ُنْؤِمُن َوِلذِلَك َنَتَكلَُّم َأْيًضا” )2 كورنثوس 13:4(. 

ُأقر وأعترف
والفرح،  فالحب،  شيء!  يعوزني  ال  إنه 
والصحة، والسالم، والتقدم، واالزدهار هم 
ممتلكاتي للوقت الراهن في يسوع المسيح. 
وأنا اليوم أتعظم وأنجح في كل شيء. وأنا 
إلى  فيَّ  يظهر  العلي  ومجد  للتميز،  ُمهيأ 

عاَلمي، فى اسم يسوع. أمين 

1يوحنا  4                        
حزقيال 17 – 19                                            

رؤيا 6: 11 – 17
عاموس 1
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يــوم 4

أنَت من ُتحدُث 
تغييرًا

َِّة الَّتِي  »َجاِهدْ ِجَهادَ اإلمِيَاِن احْلََس��َن، وَأَْمِس��ْك بِاحْلََياِة األَبَِدي
ِإَلْيَها دُِعيَت أَيًْضا، وَاْعَترَْفَت االْعتِرَاَف احْلََسَن أََماَم ُشُهودٍ كَثِيِريَن« 

) 1 تيموثاوس 12:6(.

إن إنجيل يســوع المســيح الــذي قد أودع إلينــا ال يزال غير 
معروف للكثيرين، وغير مفهوم للعديد، وحتى للمســيحين. وهذا 
هو ســبب الفشــل، والعوز، والفقر، واإلحباطــات، واألمراض، 
والتحديــات األخــرى التــي يواجههــا الكثيرون؛ ومــا لديهم من 
تناقض بين ما تقوله الكلمة، وإختبارتهم الشــخصية. ويسبب هذا 
في تصاعد األســئلة في قلوبهم. ويشــبه هذا مثــل من يجَد بعض 
األعراض الُمرعبة لمرض ُتغمر جسده ويتساءل لماذا ليس هناك 
تغييــرًا، بالرغم من ما يعرفــه ويؤمن به في الكلمة. وقد يكون قد 
زأر بالكلمــة، وهمس بها، وصام من أجــل الوضع، وبذر بذارًا، 
وحتى صلى كل أنواع الصلوات، ولكن لم يحدث أي تغيير. واآلن  
هو يتساءل متعجبًا، “ما الخطأ الذي أفعله؛ وما هو المفروض أن 

أقوم به ولم أفعله؟”

إن اول مــا عليــَك أن تدركه هو أن الكتــاب ُيخبرنا أن ُهناَك 
جهــادًا لإليمــان: “َجاِهدْ ِجَه��ادَ اإلمِيَاِن احْلََس��َن، وَأَْمِس��ْك بِاحْلََياِة 
َّ��ِة الَّتِي ِإَلْيَها دُِعي��َت أَيًْضا، وَاْعَترَْفَت االْعتِرَاَف احْلََس��َن أََماَم  األَبَِدي

ُش��ُهودٍ كَثِيِري��َن” ) 1 تيموثاوس 12:6(. إن جهــاد اإليمان هو 

إطالق إيمانك على الظروف الراهنة المتمردة، والمقاومة للتغيير 
وللتعامــل مع إعالنات إيمانك العنيد. إن كلمة العلي حقيقة وحق، 
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دراسـة ُأخـرى
1 يوحنا 4:5 ؛ 2 كورنثوس 13:4

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

  

ولكن ال يعني هذا أن إختبارات حياتك ســوف تتماشــى تلقائيًا مع 
الكلمــة! فأنــَت هو من يجعلها هكذا؛ كما قال يســوع في كثير من 

األحيان، “إميانك قد شفاك.” 

فأنــَت مــن ُتمارس وتتــدرب على الســيادة علــى الظروف 
والقــوى التــي تأتي ضدك. والكلمة ال تفشــل أبــدًا؛ لذلَك إلتصق 
بالكلمة، وسوف ُتصبح إختباراتك وتقارير حمدك ال تنضب، ألن 

الرب سوف ُيريك أن إيمانَك بالكلمة يسود.

ُأقر وأعترف
بأننى وأنا ُأظهر إيماني اليوم، فأنه يأتي بنتائج هائلة 
ضد الظروف المعاكسة. فكلمة اإليمان في قلبي وفي 
كل  وأغلب  أسود  أنا  إيماني،  وبإعالنات  لذلَك،  فمي. 

موقف تحدي، في اسم يسوع. أمين.

1يوحنا 5  
حزقيال 20 -21                                      

رؤيا 7: 1 – 10               
عاموس 2
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»َم��نْ يَرُْف��ُض التَّأْدِيَب يُرْذُِل )يحتقر( نَْفَس��ُه، وََمنْ يَْس��َمُع 
لِلتَّوْبِيِخ ) التقومي( يَْقَتِني َفْهًما« ) أمثال 32:15( .

إن المــادة الوحيدة التي يقدمها العلــي ليبني روحك هي 
كلمتــه، بقوة الروح القدس. فــال يوجد رجاء لمن يجهل كلمة 
العلي. إذ يقول الكتاب، “َم��ِن ازْدَرَى )احتقر( بِالْكَِلَمِة يُْخِرُب 
نَْفَس��ُه...” )أمثــال 13:13(. فكِابٍن للعلي يجــُب عليَك أن 
تفتــح قلبك دائمًا للكلمة وتقبلها في روحك باإليمان، والفرح، 
والوداعــة: “لِذلَِك اْطرَُحوا كُلَّ َنَاَس��ٍة وَكَثْرَةَ َش��رّ، َفاقَْبُلوا 
بَِودَاَع��ٍة الْكَِلَمَة امْلَْغرُوَس��َة الَْقادِرَةَ أَْن تَُخلَِّص نُُفوَس��كُْم” ) 
يعقوب 21:1(. إن هذا الشــاهد ال ُيشــير إلــى الخالص من 
الخطية وال قبوِلَك للخالص حديثًا. بل، ُيشير إلى الحفاظ على 
خــالص النفس البشــرية – أي العمل الخارجي للخالص في 

النفس البشرية.
وعندما يكون لَك الفرصة ألن تســمع وتقبل كلمة العلي، 
فإذهــب إليها بنهــم وطِبقها فــي حياتك الشــخصية. والعمل 
بالكلمــة هــو الطريقة الوحيــدة لكي تأتــي بحقائــق المملكة 
فــي حياتك الشــخصية وتحيا مــن مجد إلى مجــد. فعليك أن 
تبــذل جهــدًا لكي تعمل بكلمة العلــي. وال تتجاهل الكلمة؛ بل 
اســتخدمها لمنفعتك. إن بــركات كلمة العلي هــي لمن يعمل 

بالكلمة  )يعقوب 25:1(. 

يــوم 5

افتح قلبك للكلمة
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هنــاك من يتصرف بجهل بالحكمة العالمية؛ وحكمة هذا 
العالم هــي جهل أمام الرب. ولكن مــن الناحية األخرى، إن 
كنــَت عاماًل بالكلمة، فأنت تعمــل بالحكمة اإللهية. ألن كلمة 
الــرب هي حكمته، والحكمة هي مــا تحتاجه للنجاح والتميز 
َّأُْس. َفاقْ��َ�ِ احْلِكَْمَة...” )أمثال  فــي الحياة:  “احْلِكَْمُة ِهَي الر
7:4(. فإفتــح روحَك للكلمة في كل وقت وتصرف بناًء على 

التعليم، واإلرشاد، والمشورة التي تأخذها من الرب اليوم.

       

صالة
أبويا الســـماوي الغالي ، أشكرك على كلمتك في 
حياتـــي! فانا ُمبارك في كل ما أفعله وأنجح اليوم 
بتميزوإذدهـــار ألني أحيا بكلمتـــك. وكلمتك تنمو 
بقوة وتســـود في حياتي، ضد كل أمرمضاد، وأنا 

أخضع لسيادة الكلمة، في اسم يسوع. أمين.

دراسـة ُأخـرى
يعقوب 21:1 ؛ هوشع 6:4

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين
2 يوحنا

حزقيال 22 -23 
 رؤيا 7: 11 – 17

عاموس 3 – 4
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الراعية أنـيـتا

»امَْلَوُْت وَاحْلََياةُ فِي يَِد )سلطان( اللَِّساِن، وَأَِحبَّاُؤُه يَأْكُُلوَن 
ثََمرَُه« )أمثال 21:18(.                                             

إن حياتك اليومية هي انعكاس كلماتك على مر السنين. فأنت 
ٌتطلــُق قوى روحيــة بكلماتك. فإن كنَت لســَت راضيًا بما قد آلت 
إليه حياتك، فليس الشــياطين وال “أعدائك” هم المسئولين؛ ولكن 
ُيمكنــَك أن ُتغيرهــا. إن قوة الحصول على حياة ُمثمرة، و منتجة، 

وحيوية، وُمفرحة يقُع عليَك.

إن هــذا هو مبدأ أساســي في مملكة العلــي. وحتى خالُصنا 
يؤســس على كلمــات: “لِكْن َماَذا َيُقــوُل؟ »اَلْكَِلَم��ُة قَِريَبٌة ِمنَْك، 
فِ��ي َفِمَك وَفِي قَلِْبَك« َأْي َكِلَمُة اإِليَمــاِن الَِّتي َنْكِرُز ِبَها: أَلنََّك ِإِن 

بِّ َيُســوَع، َوآَمْنَت ِبَقْلِبــَك َأنَّ العلي َأَقاَمُه ِمَن  اْعَتَرْفــَت ِبَفِمَك ِبالرَّ
، َواْلَفــَم ُيْعَتَرُف ِبِه  اأَلْمــَواِت، َخَلْصــَت. أَلنَّ اْلَقْلَب ُيْؤَمــُن ِبِه ِلْلِبرِّ
ِلْلَخــاَلِص” )روميــة 8:10 -10(.  فلكي تختبر الخالص، عليك 
أن ُتعلن ســيادة يسوع، مؤمنًا وُمِقرًا بقيامته وبالحياة الجديدة التي 

منحها لك. 

إن الخالص هو كلمة ُعِبَرعنها بالكامل، في صيغة الفرض، 
بكل ما انتفعنا به من موت، ودفن، وقيامة يسوع المسيح. فالخالص 
يعني أنــك قد ُأحضرت خارجًا من الفشــل، والديون، والمرض، 
والســقم، والضعف، والعجز إلى حريــة أوالد العلي. والخالص 
يعني أنك قد تخلصَت من الخطية إلى حياة البر. واعترافات فمك 
يومًا بعد يوم يجب أن تتماشــى مع هذه الحقائق المجيدة، وإال فلن 

يــوم 6

الكلمة في فمك!
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تظهر بركات وفوائد الخالص في حياتك. 

فنحن نحكــم بالكلمات فــي مملكة العلــي. وبكلماتك تتبرر، 
وبكلماتــك ُتدان  )متى 37:12(. فالكلمات التي تتكلم بها ســوف 
تبني أوالدك، وُتحســن مادياتك وتؤثر في جســدك، وُتغيرعملك. 
وســوف ُتحدد كلماتك نوعية حياتك. لذلك، تكلــم دائمًا في توافق 

مع الكلمة.

فعندمــا أعلنــَت خالصــَك فــي المســيح، ُأطلقت قــوة هائلة 
لُتحضــرك من مملكة الظلمة إلى مملكة العلي. وكان كل ما عليَك 
عمله هو أن ُتعلن سيادة وربوبية يسوع بفمك. وعلى نفس المنوال، 
أنــَت ال تحتــاج أي امتياز زائد لتنجح في الحيــاة ألن كلمة العلي 
تضمُن لَك ُمَسَبقًا نجاحك. فما تحتاجه هو الكلمة في فمك: “الَ يَبْرَْح 
ََّك  ��ِريَعِة ِمنْ َفِمَك، بَْل تَلَْهُج فِيهِ نََهارًا وََلْيالً.... ألَن ِس��ْفرُ هِذِه الشَّ

ِحيَنِئٍذ تُْصِلُح )يزدهر( َطِريَقَك وَِحيَنِئٍذ تُْفِلُح )تنجح( “ )يشــوع 

 .)8:1
صالة 

حياتي؛  في  الصدارة  مركز  العلي  كلمة  أخَذت  لقد 
لذلك فبغض النظر عن الظروف، وما أشعر به أو ما 
أراه، أنا واثق ألن نجاحي مضمون في الكلمة. ولي 
واالزدهار  والغلبة،  النجاح،  من  عادية  غير  حياة 

ألني احيا بالكلمة، في اسم يسوع. أمين.

دراسـة ُأخـرى
رومية 8:10 - 10

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين
 3 يوحنا    

حزقيال 24 -25               
 رؤيا 8: 1 – 13
عاموس 6 – 7

Administrator
Sticky Note
حزقيال 24-26
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��ا َصِديقُ الَْعِريِس الَِّذي يَِقُف  »م��نْ َلُه الَْعرُوُس َفُهَو الَْعِريُس، وَأَمَّ
وَيَْسَمُعُه َفَيْفرَُح َفرًَحا ِمنْ أَْجِل َصوِْت الَْعِريِس. ِإذًا َفرَِحي هذَا قَدْ كََمَل. 

ِّي أَنَا أَنُْقُص«   ) يوحنا 29:3 – 30(. يَنَْبِغي أَنَّ ذلَِك يَِزيُد وَأَن

 وضــع يوحنــا المعمــدان عبــارة الفتــة للنظر في الشــاهد 
االفتتاحــي فيمــا يخص الرب يســوع. وفي تأكيــده للتقرير الذي 
قد أحضره تالميذه أن يســوع كان ُيعمــد وُيغير تالميذ أكثر منهم 
قائليــن له، “...يَ��ا ُمَعلُِّم، ُهَوذَا الَّ��ِذي كَاَن َمَعَك فِي َعبْ��ِر األُرْدُنِّ، 
ُد، وَاْلَِمي��ُع يَأْتُوَن ِإَلْيهِ” )يوحنا  الَِّذي أَنَْت قَدْ َش��ِهدَْت َلُه، ُهَو يَُعمِّ
26:3(. وكان قبل هذا، قد إنشــغل هؤالء التالميذ في مناقشة مع 
اليهــود فيما يخص الطهــارة؛ وأرادوا أن يعرفــوا من يوحنا أي 

معمودية هي الصحيحة.

وإجابة عن سؤالهم، قال يوحنا، “... الَ يَْقِدرُ ِإنَْساٌن أَْن يَأُْخذَ 
َماِء.أَنُْتْم أَنُْفُسكُْم تَْشَهُدوَن  َش��ْيًئا ِإْن َلْم يَكُنْ قَدْ أُْعطَِي ِمَن السَّ
ِّي قُلُْت: َلْس��ُت أَنَا امْلَِس��يَح بَْل ِإنِّي ُمرَْس��ٌل أََماَمُه” )يوحنا  لِ��ي أَن
27:3 – 28(. ثــم قــال أكثر من هذا، “ َيْنَبِغي َأنَّ ذِلَك َيِزيُد َوَأنِّي 
َأَنــا َأْنُقُص”. فضرب يوحنا المعمدان مثــاًل للتواضع الحقيقي في 

مسيرتنا مع العلي. 

عندما تقبل المسيح في قلبك وتمتليء بالروح القدس ينبغي أنه 
يزيــد، وأن تنُقص أنَت. وينبغي أن يزيد قصده وهدفه في حياتك، 
وينبغــي أن ُتبتلع إرادتي في إرادته! وينبغي أن ُتبتلع رغباتي في 
رغباته؛ وإال، سوف تختبر نفس الضغوط، والفشل، والصعوبات 

يــوم 7

دعه يزيد في حياتك
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التــي يمر بهــا أهل العالم. ويجب أن يكون هــذا إهتمامك ولهجَك 
األعظم في أيام اإلحتفال بعيد الميالد هذه.

فــإن كان مثــاًل ُهنــاَك بعض العــادات الخاطئة فــي حياتك 
التــي ُكنَت ُتصــارع للتخلص منها، هذا ما يقولــه العلي لك: “ يَا 
ابِْن��ي أَْعطِِني قَلَْبَك، وَلُْتالَِح��ْظ َعْيَناَك ُطرُِقي” ) أمثال 26:23(. 
فإعطيه قلبك، وفكرك، وجســدك، وعواطفك؛ واجعله يزيد وأنت 
تنقص. ويقول الكتاب في )كولوســي 27:1( “... امْلَِسيُح فِيكُْم 
رََجاُء اْلَِْد” لقد اختبَر الكثير منا حياة المســيح في أرواحنا، ولكنه 

ُيريد أيضًا أن تكون له السيادة في نفسك وفي جسدك.

إن مدى ســرعة تقُدمك في ســلوكك المســيحي سوف يعتمد 
على مقدار خضوعك لكلمة العلي. فكلما سادت الكلمة على حياتك 
وأظهرت المســيح فيــك، كلما زاد المجد في حياتــك. لذلك، إتخذ 
اليوم قرارك بأن تدعه يزيد، وبأن تجعل كلمته تسكن فيَك بغنى.

                   
                              صالة 

ُسكناَك  على  أشكرك  الغالي،  الرب  ياروح 
ُأخضُع  وأنا  حياتي؛  في  الدائم  وحضورك 
وأسأل  لَك  بالكامل  وجسدي  ونفسي،  قلبي، 
خاللي.  ومن  فيَّ  مشيئتك  لتكن  ودائمًا،  اليوم 
وليكن لَك السيادة والتحكم على حياتي. في اسم 

يسوع. أمين.

دراسـة ُأخـرى
رومية 14:8 ؛ غالطية 20:2

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

يهوذا 
 حزقيال 27 -28                                                                                                                  

رؤيا 9: 1 – 10  
عاموس 8 – 9   
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يــوم 8

مهمتك األولى

»وَُه��َو أَْعَطى الَْبْعَض أَْن يَكُونُوا رُُس��الً، وَالَْبْعَض أَنِْبَياَء، وَالَْبْعَض 
��ِريَن، وَالَْبْعَض رَُع��اةً وَُمَعلِِّمنيَ، ألَْجِل تَكِْميِل )كمال( الِْقدِّيِس��نيَ  ُمَبشِّ

لَِعَمِل اْلِدَْمِة، لُِبنَْياِن َجَسِد امْلَِسيِح،« ) أفسس 11:4 – 12(.

إن مهمتك األولى في الحياة هي عمل الخدمة. وهذه هي 
دعوتك العليا؛ وكل شــيء أخر ثانوي. فقد تكون سياســيًا، أو 
طبيبــًا، أو ُمحاميًا، وهذا عظيم، ولكــن المهمة رقم واحد في 
الحيــاة هــي أن تعمل عمــل الخدمة. الحظ الســبب الذي من 
أجله قدم العلي مواهب الخدمة الخماســية للكنيسة؛ “...ألَْجِل 

تَكِْميِل الِْقدِّيِسنيَ لَِعَمِل اْلِدَْمِة... “

إن عمــل الخدمة هــو مصالحة العالم مــع العلي. فيقول 
فــي 2 كورنثــوس 20:5،  “... كَُس��َفرَاَء َعِن امْلَِس��يِح...” 
وكسفراء عنه، مهمتنا هي أن نحول الكثيرين إلى البر، ومن 
ســلطان الشــيطان إلى العلي. فنحن من ندعــو الخطاة للتوبة 
ونغيــر حياة الكثيرين في كل مكان وهذه المســئولية الملوكية 
لتغيير حياة األخرين قد أودعها لَك  ألن لديك رسالة اإلنجيل 
العاملــة. وبما أن هذه الرســالة هي في داخلــك وتعمل فيك، 
فُيمكنــك ان ُتســاعد األخرين كي يقبلوها وتكــون لهم وتأتي 

بنتائج في حياتهم أيضًا. 

إن عيــد الميــالد ليــس له معنــى لمن ال يعرف يســوع. 
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لذلــك إجعل عيد الميالد له معنــى ألحدهم هذا العام؛ واذهب 
إلــى مكان عملك، وحيث تعيش، وإلى كل معارفك واســكب 
بركات الســماء التي فــي داخلك. وتعامل مع مــن في دائرة 
معارفك بلغة الحب وتواصل بإنجيل يســوع المســيح، القادر 

أن ُيغير حياتهم عندما يقبلونه.

ويقول فى 2 كورنثوس 19:5، أن الرب، في المســيح، 
تصالح مع كل البشــر غير حاســب لهم خطاياهــم. هذه هي 
رســالة اإلنجيل التي قد أودعها لنا؛ رســالة تستحق السماع، 
وخاصــة في وقــت عيد الميالد. فانشــرها فــي عالمك وفي 

المناطق المحيطة.
            

صالة 
في  أحضرتنى  ألنك  أشكرك  السماوي،  أبويا 
نفس  لي  ونقلت  يسوع،  ابنك  مع  وحدانية 
الذي كان واضحًا في  الضالة  للنفوس  التحنن 
حياة المسيح. وبقوة روحك، أنا ُأشبع عالمى 
اليوم بمعرفة كلمتك وسوف ينجذب الناس إلى 

نور إنجيلك المجيد، في اسم يسوع. أمين.

دراسـة ُأخـرى

2 تيموثاوس 5:4

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 1 

حزقيال 29 -30                                                                                                                                   
رؤيا 9: 11 – 21

عوبديا 1
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الراعية أنـيـتا
َِّة    رِّي َلَع َعَلى النَّاُموِس الْكَاِمِل   نَاُموِس احْلُ »وَلِك��نْ َمِن اطَّ
وَثََبَت، وََصارَ َلْيَس َس��اِمًعا نَاِس��ًيا بَْل َعاِم��الً بِالْكَِلَمِة، َفهذَا 

يَكُوُن َمْغُبوًط )ُمباركا( فِي َعَمِلِه« )يعقوب 25:1(.

 يجــد بعض الناس أنه من الصعوبة أن يؤمنوا باإلنجيل 
ألنه بسيط جدًا. وما لم يدركوه هو أن قوة كلمة العلي هي في 
بســاطتها. فكلمة الرب، بالرغم مما تبدو عليه بساطتها، فهي 
ممتلئة بقوة ديناميكية. وال تتطلب أي إضافات، أو “طقوس”، 
أو عادات وتقاليد من جانبك لكي تظهر في حياتك. بل كل ما 
تحتاجه هو أن تعمل بالكلمة. فإن كنت تؤمن حقًا، فتوقف عن 
محاولة أن تجعل الكلمة عاملة لَك؛ كن عاماًل أنت بها فقط! 
أنــت تختبر قوة العلي وتأتي بهــا إلى الوضع الذي أنت 
عليــه عندمــا تتصرف بنــاًء على كلمــة الــرب. فالكلمة لها 
اإلمكانية إلنتاج اإليمــان في قلبك ووضعك فوق أي ظرف. 
وأن تكــون عاماًل بالكلمة دائمًا ُينتج لًك معجزات. ونجد مثاًل 
لهذا في أعمال 8:14 – 10:” َوَكاَن َيْجِلُس ِفي ِلْســْتَرَة َرُجٌل 
. هَذا َكاَن  ِه، َوَلــْم َيْمِش َقطُّ ْجَلْيــِن ُمْقَعٌد ِمْن َبْطِن ُأمِّ َعاِجــُز الرِّ
َيْســَمُع ُبوُلَس َيَتَكلَُّم، َفَشــَخَص ِإَلْيــِه، َوِإْذ َرَأى )الحظ( َأنَّ َلُه 
ِإيَماًنا ِلُيْشَفى، َقاَل ِبَصْوٍت َعِظيٍم:»ُقْم َعَلى ِرْجَلْيَك ُمْنَتِصًبا!«. 

َفَوَثَب َوَصاَر َيْمِشي.” 
إن هذا الرجل لم يمشي أبدًا في حياته، وبينما كان يستمع 

يــوم 9

ُكن فقط عاماًل 
بالكلمة!
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إلى الرسول بولس يتكلم ُأضرَم إيمانه. وبمالحظة أن له إيمان 
لكي ُيشفى، قال بولس له “»ُقْم َعَلى ِرْجَلْيَك ُمْنَتِصًبا!«.” وفي 
الحال وثب الرُجل ومشى ألول مرة في حياته. فنال معجزته 
بالتصرف بناًء على الكلمة. تخيل لو كان قد قال لبولس، “لو 
كان ممكنًا أن أقف ، َلما أصبحُت في هذه الحالة.” لم يحاول 
الرجــل أن يتكلــم بالمنطق أو يجادل كلمة الرب في رأســه. 
بــل، بإيمان، تصرَف بناًء على الكلمة فحدثت معجزة رائعة. 

ويقول الكتاب، “... َفَوَثَب َوَصاَر َيْمِشي!” 
إنــه وقتك أنت لتُثب. وتتصرف بنــاًء على الكلمة فتقفز 
خارجــًا من هذا المأزق أو ذلــك الوضع غير الثابت الذي قد 
تكــون عليــه اآلن. إن الغلبــة التي تغلب العالم هــي إيمانك، 
واإليمــان هو وثبــة على الكلمــة. ففعِّل إيمانــك وكن عاماًل 

بالكلمة!
صالة

بالكلمة  عاماًل  ألني  ومثمرًا  عاماًل  إيماني  إن 
ولسُت سامعًا ناسيًا! فأنا ُمبارك اليوم بال حدود 
وُأثمُر للبر ألن الكلمة تعمل فيَّ بقوة، في اسم 

يسوع. أمين.

دراسـة ُأخـرى
يعقوب 23:1 - 25

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 1:2 - 17                    

حزقيال 31 – 32                                               
رؤيا 10: 1 – 11
يونان 1 – 2  



الراعي كريس
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��رِّ  »الَِّذيَن أَرَادَ العلُي أَْن يَُعرَِّفُهْم َما ُهَو ِغَنى َمْجِد هذَا السِّ
، الَِّذي ُهَو امْلَِسيُح فِيكُْم رََجاُء اْلَِْد« )كولوسى 27:1(. فِي األَُمِ

يقــول في رومية 23:3، “إ ذِ اْلَِميُع أَْخَطأُوا وَأَْعَوزَُهْم ) 
ل��م يصلوا إلى( َمْجُد العلِي.” كانت هذه حالة اإلنســان قبل 
مجيء المســيح. فكان كل البشــر تحت لعنة الخطية، ونتيجة 
لهذا ُأخضُع للشــيطان، والمرض، والسقم، والفقر، والفساد. 
ولكــن كما ُيعلن الشــاهد، عن المجد الذى ضــاع في رومية 
23:3 فهو قد ُأسترد اآلن. فيقول في رومية 30:8، “ وَالَِّذيَن 
َس��َبقَ َفَعيََّنُهْم، َفهؤاُلَِء دََعاُهْم أَيًْضا. وَالَِّذيَن دََعاُهْم، َفهؤاُلَِء 

َدُهْم أَيًْضا.” َّرَُهْم، َفهؤاُلَِء َمجَّ َّرَُهْم أَيًْضا. وَالَِّذيَن بَر بَر

فأنــت قد تمجدت؛ ويعنــي هذا أنَك ُأحضــرَت إلى حياة 
الجمــال، والتميــز، والنجــاح، واالزدهار. وقال يســوع في 
يوحنــا 22:17، “وَأَنَا قَدْ أَْعَطْيُتُهُم اْلََْد الَِّذي أَْعَطْيَتِني...”  
هذا أفضل مما كان آلدم في جنة عدن. ففي جنة عدن، عاش 
آدم فــي حضــور العلي. وكان هــذا الحضورهو مجد الرب. 
وعندمــا أخطأ آدم إلى الرب، انفصل عــن هذا المجد. ولكن 
كِخلقة جديدة في المســيح، مجــد – أي حضور – الرب ليس 
فقط من حولك أو معك، بل هو فيك: “...امْلَِسيُح فِيكُْم رََجاُء 

اْلَِْد.” 

يــوم 10

المجد في داخلك
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لم يعد حضور الرب مجرد صوت يسير في نسيم النهار، 
كمــا كان في حالة آدم فــي جنة عدن؛ إن هذا “ الصوت” هو 
فيك اآلن. والمجد هو فيَك اآلن! فأنت حامل مجد العلي، ألن 
المســيح يحيا فيك: في كل نســيج كيانك، وفــي كل خلية في 

دمك، وفي كل عظمة من عظامك. يالها من ِفكرة ُمباركة!

فانظر في داخلك، إلى المجد الذي فيك، وإظهر فضائل، 
وروعة، وكماالت أبيك السماوي. وإدرك المجد واسلك فيه.

صالة
حياتي!  في  الذي  مجدك  على  أشكرك  الُمبارك،  أبويا 
الذي  وكمالك  وتميزك،  وجمالك،  قوتك،  على  وأشكرك 
ُيظَهر إلى عالمي من خاللي. وكلما أتامُل في مجدَك في 
الكلمة، أتحول واسلك في هذا المجد المتزايد دائمًا، في 

اسم يسوع. أمين.

دراسـة ُأخـرى
إشعياء 1:60 – 3 ؛ 2 كورنثوس 18:3

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

    
رؤيا 18:2 – 6:3  

حزقيال 33 – 34                
رؤيا 11: 1 – 10

يونان 3 – 4



الراعي كريس
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يــوم 11

حبه األبدي

»َمنْ َس��َيْفِصُلَنا َعنْ َمَحبَِّة امْلَِسيِح؟ أَِشدَّةٌ أَْم َضْيقٌ أَِم 
اْضِطَهادٌ )النبذ أو املوت بس��بب عدم قبولنا( أَْم ُجوٌع أَْم ُعرٌْي 
أَْم َخَطرٌ أَْم َس��ْيٌف )التهديد باملوت بأي وس��يلة(؟ وَلِكنََّنا فِي 
ه��ِذِه َجِميِعَها )بالرغم من كل هذا( يَْعُظ��ُم انْتَِصارُنَا بِالَِّذي 
نٌ )في  ِّي ُمَتَيقِّ )املسيح( أََحبََّنا )حتى إنه مات من أجلنا(. َفإِن
َُّه ال )شيء(، تَْقِدرُ أَْن تَْفِصَلَنا َعنْ َمَحبَِّة العلي  قناعة تامة( أَن

َِّنا.« ) رومية 35:8 ,37, 38 ،39(.. الَّتِي فِي امْلَِسيِح يَُسوَع رَب

إن الشيطان سيحاول دائمًا بطريقة أو بأخرى أن يجعلك 
تظــن أن الــرب ال ُيحبــك بالقدر الــذي تعتقد أنــه ُيحبك به. 
ويحاول أن يستخدم تجربة أو أخرى حتى ُيثبت لَك أن الرب 
غاضب عليك. فارفض أن تشــترك في هــذه األكاذيب. إذ ال 
ُيمكن لشــيء أن يفصُلَك عن حــب العلي. وال تدع إبليس أبدًا 
يجعلك تظن أن شــيئًا ما خطأ قد حدث في عالقتك مع الرب، 
أو أنــه لم يعد ُيحبــَك ثانيًا. ألن حب الرب لك هو أبدي وغير 
ًَّة  مشــروط. فيقول الرب في إرميــا 3:31، “...ََمَحبَّ��ًة أَبَِدي

َّْحَمَة.”  أَْحَببُْتِك، ِمنْ أَْجِل ذلَِك أَدَْمُت َلِك الر

إن الــرب ال يبدأ في ُحبك اليوم. فهــو أحبك عندما كنت 
غير محبوب على اإلطالق؛ وأنت بعد خاطي: “وَلِكنَّ العلَي 
َُّه وَنَْحُن بَْعُد ُخَطاةٌ َماَت امْلَِس��يُح ألَْجِلَنا”  َ َمَحبََّتُه َلَنا، ألَن بَ��نيَّ
)روميــة 8:5(. فإن كان أحبَك حينئــٍذ ، فكم باألحرى ُيحبَك 
اآلن وأنــت مولــود منه! يتكلم النــاس عن الــرب بكونه إله 
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دراسـة ُأخـرى
رومية6:5 – 8 ؛ 1 يوحنا 16:4

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

 

الحب، ولكنه هو ليس مجرد إله الحب، بل هو الحب! فيقول 
الكتــاب “...َ العل��ي َمَحبَّ��ٌة” ) 1 يوحنــا 8:4(، وهو هكذا 
أحــب العالم حتى بذل ابنه الوحيــد  )يوحنا 16:3(. ولم يقل 
الكتــاب فقط أن “الرب أحب العالم”؛ بل يقول، “هكذا أحب 

العالم”؛ فأحب عالم البشر بشدة.

إن حب العلي يتخطى ما ُيمكن لِفكرك الطبيعي أن ُيفكر 
فيه أو يستوعبه. فهو أحبَك جدًا، وبذل شيئًا ال ُيقَّدر بثمن على 
اإلطــالق – ِابنه الغالي – لكي تكون له. وما كان أبدًا قد دفع 
ثمن دم ِابنه لخالصك إن كنَت ال تســتحق كل هذا بالنسبِة له. 
لذلك، تذكر دائمًا أنه بغض النظر عن من أنَت، أو أين أنَت، 
أو ما تمر به، الرب ُيحبَك على أية حال. وذراعي الحب التي 
له مفتوحتان ليحتضنك؛ فحبه لَك ليس فقط غير مشــروط بل 

أبدي.

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على حبك الذى ال ُيقارن 
وغير المشروط واألبدي لي. وأنا موِقن تمامًا 
أنه ال شيء، أو شخص، أو ظرف ُيمكُن أبدًا أن 
يفصُلني عن حبك الذي لي في المسيح يسوع. 
يسوع.  اسم  في  اليوم،  بحبَك  جدًا  أبتهُج  وأنا 

أمين.

رؤيا 7:3 – 22                  
حزقيال 35 – 36                

رؤيا 11: 11 – 19
 ميخا 1 – 2
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الراعية أنـيـتا

يــوم 12

اإليمان قوة إيجابية

ُّ َفِباإلمِيَ��اِن يَْحَيا««  ��ا الَْبار »...  كََم��ا ُه��َو َمكُْتوٌب:»أَمَّ
)رومية 17:1(. .

ُهنــاَك قــوى تعمــل فــي العالــم تجعــل النــاس يفعلون 
األمورالتي يفعلونهــا. فالُبغضة، والخــوف، وعدم اإليمان، 
والشك، واإلحباط، والحسد، والغيرة كلها قوى سلبية وهّدامة 
تؤثر في الناس ليتصرفوا خطًأ. وبعض أهم األعمال الوحشية 
الشــائنة التي يقوم بهــا الناس تكون بدافع الحســد، والغيرة، 

والخوف، والشهوة.

وفــي المقابل، فأنه في مملكة العلــي، ُهناَك أيضًا قوى، 
مثل اإليمان، والبر، والحب، والحكمة. ولكن دراســتنا اليوم 
هــى، عن قوة اإليمان. وإلى أن تفهم اإليمان كقوة، لن تكون 
قــادرًا أبدًا على إنماء اإليمان الغالــب. وتمامًا كما أن القوى 
الســلبية تجعل الناس يتجرأون في عمل أمور سلبية، فإن قوة 

اإليمان تجعل الناس يحققون عظائم في المملكة.

وُيقــدم لنــا عبرانيين 11 ســفر أخبار ُملهــم عن رجال 
وســيدات نالوا إكليل حســن باإليمان، مثل نــوح، وإبراهيم، 
ويعقوب، وموســى، ورحاب، وجدعــون، وداود. باإليمان، 
قهــروا ممالك، وصنعــوا برًا، ونالوا مواعيد، وســدوا أفواه 
األســود، وأطفأوا قوة النار، وأكثــر من هذا ) إقرأ عبرانيين 
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دراسـة ُأخـرى
عبرانيين 1:11 - 33

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

  .)38 – 3:11

إن هذه اإلمكانية ليســت حصريًا لبعض “ األشــخاص 
الخاصــة” في مملكــة العلي، ولكنها لــكل أوالد الرب. فلقد 
أعطى الرب لكل واحد منا المقدار عينه من اإليمان )رومية 
3:12(. لذلك إجعل إيمانك ينمو. وِزد من مجال قوة إيمانك 
بواســطة الكلمة. وال تتكلم بالخوف، بل تكلم باإليمان. إنطق 
الكلمــة، وليــس بوضعك، وســوف يرتفُع إيمانــَك عمالقًا، 

طاردًا الخوف والسلبية من حياتك.

تكلم بالكلمة؛ وإحضرها إلى الواقع الملموس بالصالة، 
وسوف تختبر تأثيرًا أعظم لقوة اإليمان في حياتك. 

ُأقر وأعترف
الرب  فنعمة  وغالب.  فّعال  اليوم  إيماني  أن 
ِحّيل  ضد  بقلبي  ُتحيط  وحمايته  تغُمرني، 

وسهام إبليس، في اسم يسوع. 

رؤيا 4 
حزقيال 37 – 38                                                                                                     

رؤيا 12: 1 – 10
 ميخا 3 – 4

Administrator
Sticky Note
أمين
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»اللَّذَيْ��ِن بِِهَما قَدْ وََهَب َلَنا امْلََواِعيَد الُْعْظَمى وَالثَِّميَنَة، 
ِبيَعِة اإلِلِهيَِّة، َهارِبنِيَ ِمَن الَْفَسادِ  لِكَيْ تَِصيرُوا بَِها ُشرَكَاَء الطَّ

ْهَوِة« )2 بطرس2:1 ، 4(. الَِّذي فِي الَْعاَلِم بِالشَّ

 theias“ إن تعبير “ الطبيعة اإللهية” ُمشتق من اليونانية
phuseos”، والــذي يعني حرفيًا شــريك “الجنس اإللهي”، 

كما نقول، الجنس البشري. 

َّبِّ  ا َم��ِن الَْتَصقَ بِالر يقــول في 1 كورنثوس 17:6، “وَأَمَّ
َفُه��َو رُوٌح وَاِحدٌ.” فنحن ُشــركاء، وفــي وحدانية، وفي وحدة 
مع الجنس اإللهي. وهذه هي المســيحية! أن العلي قد أحضر 
اإلنسان في وحدانية مع نفسه، وأحضرنا إلى مرتبة كينونته! 

فال عجب أن يقول الكتاب،  

َّكُ��ْم آلَِهٌة وَبَُن��و الَْعِليِّ كُلُّكُ��ْم” )مزامير  “أَنَ��ا قُلُْت: ِإن
.)6:82

واألكثر من هذا، إن أصل كلمة “ ُش��ركاء” في الشــاهد 
أعاله هي “koinonos.”والتي تعني ُمشــاركون، أو رفاق، 
أو فــي اتحــاد، أو من نفس النــوع. لذلك فالشــاهد اإلفتتاحي 
يعنــي أنــَك في وحدانية مــع الجنس اإللهي؛ فأنــَت في إتحاد 
مع األلوهيــة! وهذا يعني أنَك قد ولدَت فــي المرتبة اإللهية، 
وطبيعته وشخصيته في روحك. وقد انتقلَت من مجال الجنس 

يــوم 13
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دراسـة ُأخـرى
1 يوحنا 17:4؛ يوحنا 12:1؛ رؤيا 10:5

  خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين        

     

البشري العادي إلى مرتبة “النس اإللهى” فوق الطبيعي.

فأنــَت في وحــدة حية مــع األلوهية؛ وهــي وحدانية ال 
تنفصــل. واآلن، ُيمكنَك أن ُتقدر الكلمــة بطريقة أفضل التي 
تقول أنَك تفوق الشيطان ولك السيادة على قوى الظلمة! إنها 
نتيجــة إلتصاقَك باإللوهية. إن الفكر المتدين ال ُيمكن أن يقبل 
هــذا النــوع من التفكير، ولكن هذا هو ِفكــر العلي فيك، ليس 
عندما تذهب إلى السماء، ولكن في الحاضر! إنه أمر قد جعله 

بالفعل ممكنًا ومتاحًا في المسيح.

ويقــول في 1 كورنثوس 9:1، “أَِمنيٌ ُهَو العلي الَِّذي بِهِ 
َِّنا.” ياله من شرف!  دُِعيُتْم ِإَلى َشِركَِة ابِْنهِ يَُسوَع امْلَِسيِح رَب
وهذا هو ما قد قدمه لنا إنجيل يســوع المسيح. فلقد ُأحضرت 
إلــى وحدانية الروح مع اآلب، واإلبــن، والروح القدس؛ إنه 

إتحاد الجنس اإللهي. 

ُأقر وأعترف
أننـــي في اتحاد مـــع الجنس اإللهي، ولقـــد تحررت من 
التأثيرات الفاســـدة، واإلنحالل، والدمار الذي في العالم. 
، لذلك، أحيا  إن حياة الرب التي تعمل المعجزات عاملة فيَّ
اليوم ودائمًا حياة المجد الغالبة والنجاح الذي قد قدمه لي 

العلي في المسيح يسوع. أمين.

رؤيا 5                              
حزقيال 39 – 40                 

رؤيا 12: 11 – 17
ميخا 5 – 6
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ِّيً��ا )ُمريحاً( آَخرَ  »وَأَنَ��ا أَْطُلُب ِم��َن اآلِب َفُيْعِطيكُْم ُمَعز
لَِيْمكَُث َمَعكُْم ِإَلى األَبَِد« )يوحنا 16:14(..

كمســيحي، أنــت تحتاج إلى الروح القــدس لُيحقق خطة 
العلي في حياتك ولكي تكون خدمتك مقبولة عند الرب. لذلك 
ِّيًا  قــال الرب يســوع  “وَأَنَا أَْطُل��ُب ِمَن اآلِب َفُيْعطِيكُ��ْم ُمَعز
)ُمريحاً( آَخرَ...” إن الروح القدس أتى لُيعينك كي تحيا الحياة 
المســيحية ألنه ال ُيمكن لإلنســان العادي أن يحيا هذه الحياة 

غير العادية )الخارقة(.

وال يوجد لَك ُمبرر لكي تفشــل في أي شــيء في الحياة 
بعــد ما قد قبلت الــروح القدس؛ ففي الحقيقة، أنَت اســتجابة 
العلي، ألي فشل. وليس لَك الحق أن تفشل ألن الروح القدس 
هو ُمعينك! وهو ســوف ُيعينَك ويعلُمَك أن ُتصلي، وســوف 
يعلُمــَك الكلمــة! وإن كنت مديون، ســُيظهُر لَك كيف تتحرر 
مــن الديون وتحيا فــي الرخاء. وإن كنَت بال عمل، ُيمكنه أن 
ُيعينَك للحصول على وظيفة أو ُيظهُر لك كيف تصنع فرصه 
. وســوف يقويَك وُيعطيَك إمكانية النجاح؛ فإمكانيته ســوف 

ُتصبح إمكانيتك، وقوته سوف ُتصبُح قوتك.

تعرف عليه كُمعين لَك واعلم أنه أتى لكي يجعُلَك ناجحًا 
فــي الحياة. وال ُيمكن للشــر أن ُيغرقــَك أو يخنُقَك ألنه يقول 

يــوم 14

أتى لُيعينك
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دراسـة ُأخـرى
2 كورنثوس 5:3 ؛ أفسس 20:3

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

أنه سيكون معك في الضيق، لينقُذَك )مزمور 15:91(. فهو 
ُمعينَك في وقت الضيق )مزمور 1:46(. وبغض النظر عن 
قوة ُمضايقيك أو عددهم؛ إن كان لك الروح القدس، فســوف 

تكون في مكانة المسئولية.

أعِط الروح القدس السيادة في حياتك وسوف تندهش من 
عظمة مجد العلي الذي ســوف ُيســتعلن فيك. وسوف ُتصبح 
رُجل )أو ســيدة( للتميز، والهيبة، والكرامة؛ وسوف  تظهُر 

في حياتك قدرته، وقوته، وحكمته.

 

ُأقر وأعترف
وقوتي،  ُمعينى،  بأنك  الُمبارك،  الرب  ياروح 
وإرشادي! فإمكانيتك، وقدرتك، وحكمتك تعمل 
فيَّ اليوم، وأنا اسلك في مجدَك، ُمظهرًا التميز، 
والغلبة، واالزدهار، والنجاح، في اسم يسوع. 

أمين.

رؤيا 6 
حزقيال 41 – 42          

 رؤيا 13: 1 – 10  
ميخا 7  
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الراعية أنـيـتا

يــوم 15

اعلن غلبتك

َّبِّ بَِوْجٍه َمكُْشوٍف، كََما  »وَنَْحُن َجِميًعا نَاِظِريَن َمْجَد الر
ورَِة َعْيِنَها، ِمنْ َمْجٍد ِإَلى َمْجٍد،  في ِمرْآٍة، نََتَغيَّرُ ِإَلى تِلْ��َك الصُّ

َّبِّ الرُّوِح«) 2 كورنثوس 18:3(. كََما ِمَن الر

عندمــا يبدو أن كل رجاء ضاع وتظهــر األبواب ُمغلقة 
أمامــك، فال تيــأس؛ وانظر إلــى الكلمة. فالنظــر إلى الكلمة 
ال يعنــي التحديــق في صفحات كتابك؛ بــل يعني أن تدرس، 
وتلهج، وتتصرف، وتعتمد على رســالته لــك. فباللهج؛ أنت 
تعطي للكلمة الفرصة أن تخترق روحك، ونفسك، وجسدك.

وعندمــا تواجــه التحديات، إعِلن بمجاهــرة غلبتك على 
المواقــف. فكلمة العلي المنطوقة بإيمان ســتغلب دائمًا. لذلك 
تكلــم بإيمانــك وإعِلــن غلبتك فــي مواجهة الضيــق. هذا ما 
فعلــه داود عندما واجه جليات. فأعلــَن بمجاهرة غلبته على 
العمالق، قبل أن يذهب إلى مواجهته:  “هذَا الَْيوَْم يَْحِبُس��َك 
َّبُّ فِي يَِدي، َفأَقُْتُل��َك وَأَقَْطُع رَأَْس��َك. وَأُْعطِي ُجثََث َجْيِش  ال��ر
��َماِء وََحَيَوانَاِت األَرِْض،  الِْفِلْس��طِيِنيِّنيَ هذَا الَْيوَْم لُِطُيورِ السَّ
َّ��ُه يُوَجُد ِإلٌه إلِْس��رَائِيَل” ) 1 صموئيل  َفَتْعَل��ُم كُلُّ األَرِْض أَن

46:17(. يا له من أمر ُملهم!

لــم تكن ثقــة داود في مهارته الجســدية، أوخفة حركِته، 
أو قوته، ولكن في “اس��م رب النود” )1 صموئيل 45: 7(. 
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فاجعل افتخارك بالرب بأن ُتعلن غلبتك قبل المعركة. وتذكر، 
أنــك أعظم من منتصــر. وأن الذي فيَك، أعظــم من الذي في 
العالم. وتســتطيع أن تعمل كل شيء في المسيح، الذي يقويك 

ويقودك دائمًا للنصرة المجيدة.

أنــت غالب في المســيح يســوع. والقوى التــي ُيمكن أن 
تهزمــك غير موجودة. فال عجب أن قال الرســول في رومية 
35:8 – 37، “َمنْ َس��َيْفِصُلَنا َعنْ َمَحبَِّة امْلَِس��يِح؟ أَِشدَّةٌ أَْم 
َضْيقٌ أَِم اْضطَِهادٌ أَْم ُجوٌع أَْم ُعرٌْي أَْم َخَطرٌ أَْم َسْيٌف؟ ...وَلِكنََّنا 

فِي هِذِه َجِميِعَها يَْعُظُم انْتَِصارُنَا بِالَِّذي أََحبََّنا”. 

أقر واعترف
وإمكانيتك  قوتك  على  أشكرك  الغالي،  أبويا 
. وأشكرك ألنك جعلتني غالب في  التي تعمل فيَّ
يأتي في طريقي من  المسيح يسوع. فمهما قد 
في  كفايتي،  ألنَك  أكيدة،  غلبتي  فأن  ضيقات، 

اسم يسوع. أمين.

دراسـة ُأخـرى
2 كورنثوس 4:3 – 5 ؛ 2 كورنثوس 14:2

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

 
رؤيا 7 

حزقيال 43 – 44  
رؤيا 13: 11 – 18

ناحوم 1
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يــوم 16

احمده!

َّبَّ َعَل��ى رَْحَمتِ��ِه وََعَجائِِب��ِه لَِبِني آدََم.  »َفلَْيْحَم��ُدوا ال��ر
وَلَْيذْبَُح��وا َل��ُه ذَبَائِ��َح احْلَْمِد، وَلَْيُع��دُّوا )يعلنوا ع��ن( أَْعَماَلُه 

« )مزمور 21:107 – 22( . ٍ بَِترَنُّ

)وأنــَت بمــا لَك مــن رصيد في هــذا العام،( أنــه ليس وقت 
للتحســرعلى الفشــل واإلحباطات التي مرت بَك مع األيام، ولكنه 
وقــت لتعدد بركاته وتحمد الرب بفرح. فافــرح بما قد فعله الرب 
لــَك هذا العام، واحتفل بصالحه وأعماله العجيبة في حياتك. وقِدم 
له تقدمة العبادة الحقيقية؛ بأن ُتقدم إقرارات الفم السِمه. فلقد قادك 
وأرشــدك خالل العام فــي الصحة، واألمانــة، والغلبة، والنجاح، 

واالزدهار! لذلَك، احمده جدًا.

ربما، وبمرور العام اختبرَت صعوبات وتحديات جعلتَك على 
وشك أن تيأس من الحياة. وقد ال ترى حقًا اإلحتياج ألن تحمد الرب 
من قلبك نتيجة المشقة التي اختبرتها في العام المنصرم. نصيحتي 
لَك هي، أن تحمده على أية حال! فيقول في حبقوق 17:3 – 19، 
َُّه الَ يُزِْهرُ التِّ��نيُ، واَلَ يَكُوُن َحْمٌل )ثمار العنب( فِي الْكُرُوِم.  “َفَمَع أَن
َّيُْتونَِة، وَاحْلُُقوُل الَ تَْصَنُع  يَكِْذُب َعَمُل )يفش��ل التعب في زراعة( الز
ِّي أَبَْتِهُج  َطَعاًما. يَنَْقطُِع الَْغَنُم ِمَن احْلَِظيرَِة، واَلَ بََقرَ فِي امْلَذَاِودِ، َفإِن

َّبِّ )يهوه( وَأَْفرَُح بِإِلهِ َخالَِصي...”  بِالر

الحظ مدى خضوع النبي في الجزء األخير من هذا الشــاهد. 
قد يفشــل كل شــيء؛ وقد ُيهدم كل شــيء؛ ولكن يقول، “... َفإِنِّي 
َّبِّ )يهوه( وَأَْفرَُح بِإِلهِ َخالَِصي.” هذا هو نوع اســتجابة  أَبَْتِه��ُج بِالر
اإليمان التي يجب أن تكون لديك عندما تبدو األمور ال تســير في 
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طريقك؛ ال تيأس. بل، شــدد ثقتك في الرب بأن ُتقدم له حمدًا ألنه 
يصنع كل شيء حسن.

وتذكــر اختبــار بولس وســيال. فبــداًل مــن إنحصارهما في 
الخوف، واليأس، والرثاء على مشــكلتهم، قــررا أن يحمدا العلي 
بفــرح ) إقرأ قصتهما الُملهمة في أعمال 23:16 –36(. إنه وقت 
لكي تحمد العلي كما لم يسبق لَك من قبل. وقد ال تشُعر بالرغبة في 

هذا، ولكن احمده على أي حال، ألن فيه تكمن الغلبة!

                  

                             صالة
أبويا الغالـــي، أعُبدك اليوم باحتـــرام، وتواضع، 
وفـــرح! وليرتفع حمدي أمامك كبخور، وانا ُأعلن 
أعمالـــك العظيمة والقديرة فـــي حياتي. إن حمدك 
يارب، سيظُل دائمًا في فمي، ألنَك أنت اإلله الحي، 
وقـــد باركتنـــي وجمَّلت حياتي بمجدك، في اســـم 

يسوع. أمين.

دراسـة ُأخـرى
عبرانيين 15:13 ؛ مزمور 1:34 - 4

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين
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حزقيال 45 – 46
 رؤيا 14: 1 – 10                        

ناحوم 2    
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»ال تتشكل بهذا 
العالم«

»واَلَ تَُش��اِكُلوا ) تتش��كلوا( هذَا الدَّْهرَ )العالم(، بَْل تََغيَّرُوا 
َعنْ َش��كِْلكُْم بَِتْجِدي��ِد أَذَْهانِكُْم، لَِتْخَتِب��رُوا )تتأكدوا من( َما ِهَي 

احِلَُة امْلَرِْضيَُّة الْكَاِمَلُة« ) رومية 2:12(. ِإرَادَةُ العلِي: الصَّ

كِابن للرب، أنَت لسَت من هذا العالم، بالرغم من أنَك في 
العالم. فلقد ُأخترت من العالم )يوحنا 19:15(. لذلك، ُأرفض 

أن تكون تحت تأثير نظام هذا العالم، الُمقاد بالشيطان.

عندمــا خلق العلــي العالــم كان كاماًل وجميــاًل )تكوين 
31:1(. ولكن بعد تعدي آدم في الجنة، أصبح الشيطان رئيس 
هــذا العالــم ) يوحنا31:12 ، 30:14، أفســس 2:2(. ولكن 
ثروة وغنى العالم لم تُعد له؛ ألنه خسرهم عندما هزمه يسوع 
ل حركته، وأشهره على المأل هو وجميع جنوده في الجحيم  وشَّ
)كولوســي 15:2(. ولكن، وضع الشــيطان نظامًا، يسير به 
العالــم بســبب الجهل وعــدم اإليمــان ) 2 كورنثوس 3:4 – 
4(. وهذا هو الســبب في أن العالم في مثَل هذه الفوضى. وال 
ُيمكنك أن تغلب نظام العالم هذا ؛ إال إذا طبقَت مباديء مملكة 
العلي لتربح ألن نظام هذا العالم ُمصَمم للســقوط. إن مباديء 
العالم للنجاح أنانية وليست إلهية. إلُهها ومؤسسها، الشيطان، 

مهزوم  وبالتالي صار حال النظام الذي له.

إن كلمــة العلــي تحتوي علــى أعظم المبــاديء األكيدة 
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دراسـة ُأخـرى
يوحنا 19:15 ؛ 1 كورنثوس 6:2 - 7

للنجاح الدائم. ولذلك يجب أن تدرس الكلمة بنهم وباستمرار، 
وتطبق المباديء التي بها في حياتك الشــخصية. وسوف ُتنير 
كلمــة الرب روحك لتعــرف كيف تعمل في هذا العالم وتكون 

ناجحًا في الحياة.

ُأقر وأعترف 
أن طريق حياتي ُيشرُق نورًا وهذا النور 
ألني  الكامل،  النهار  إلى  ويتزايد  يتزايد 
وبواسطة  وبالكلمة،  الكلمة،  في  أحيا 

الكلمة، في اسم يسوع. أمين.

رؤيا 9  
حزقيال 47 – 48    

رؤيا 14: 11 – 20 
حبقوق 1 – 2
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يــوم 18  

أِمل قلبَك ليلد وينبت

َماِء واَلَ يَرِْجَعاِن ِإَلى  َُّه كََما يَنِْزُل امْلََطرُ وَالثَّلُْج ِمَن السَّ »ألَن
ُهَن��اَك، بَْل يُرِْويَ��اِن األَرَْض وَيَْجَعالَنَِها تَِلُد وَتُنِْب��ُت وَتُْعِطي زَرًْعا 
َّارِِع وَُخبْزًا لآِلِكِل، هكَذَا تَكُوُن كَِلَمتِي الَّتِي تَْخرُُج ِمنْ  )بذراً( لِلز
َفِمي. الَ تَرْجُع ِإَليَّ َفارِغًَة، بَْل تَْعَمُل َما ُسِررُْت بِِه وَتَنَْجُح فِي َما 

أَرَْسلُْتَها َلُه.« ) إشعياء10:55 - 11(.

مــن الُمهم أن تالحظ كيف تعمل كلمة الــرب وتأتي بالنتائج. 
ففي الشــاهد االفتتاحي، ُيَشــِبه كلمة الرب “ باملطر” و “الثلج”. 
وهكذا، فكلمة الرب هي التي تجعل األرض “ تلد وتنبت.” فالكلمة 

هي التي تجعل األرض ُمنتجة.

وفي مَثل الزارع، الذي شــرحه الرب يسوع لتالميذه، قارَن 
َّارُِع يَزْرَُع الْكَِلَمَة. وَهؤاُلَِء  التربة أو األرض بقلب اإلنسان:   “... اَلز
ِريِق: َحْيُث تُزْرَُع الْكَِلَمُة، وَِحيَنَما يَْسَمُعوَن يَأْتِي  ُهُم الَِّذيَن َعَلى الطَّ

ْيَطاُن لِلَْوقِْت وَيَنِْزُع الْكَِلَمَة امْلَزْرُوَعَة فِي قُُلوبِِهْم...” ) مرقس  الشَّ

13:4 – 20(. وبعبارة أخرى إن روح اإلنســان هو ما ُيشير إليه 
باألرض في الشــاهد اإلفتتاحي. لذلَك، فالروح البشــرية هي التي 
تلــد وتنبت عندما تتواصل مع الكلمــة، وبذلك ُتعطي بذرًا للزارع 

وخبزًا لآلكل.

وكمولــود والدة ثانية، قلبَك تربة خصبة للكلمة. ولذلك، فكل 
بــذرة من كلمة الــرب ُتزرع في قلبك، من المتوقع أن تلد حصادًا. 
فــال تتوقع أن يأتي بــذرًا وخبزًا من أي مكان أخر إال من روحك! 
ففــي داخلــك إمكانية أن تلد بــذرًا للزارع، وخبزًا لــآلكل. إن في 
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روحك الغلبة علــى التحديات، والحل للمشــكالت، والصحة لكل 
أنواع السقم واألمراض! فكل ما تحتاجه هو في داخلك!

إن الرب لم يخلُقَك لكي تعتمد على أي شــيء أو أي شخص؛ 
إذ قــد خلقَك ليكــون لَك إكتفاءًا ذاتيًا، وال تتطلب مســاعدة أو دعم 
خارجــي لكي تحيا بنجاح في األرض. فكل ما تحتاج أن تفعله هو 
أن تتمتــع بهــذه الحياة الفائقة الكفاية التي قــد أحضرك العلي فيها 

لتحفظ قلبك وتسُلك باإليمان في كلمة الرب.

ٍظ اْحَفْظ قَلَْبَك، ألَنَّ   يقــول في  أمثال 23:4، “َف��وَْق كُلِّ َتَفُّ
ِمنْ��ُه َمَخارَِج احْلََي��اِة.” إن كل ما تمتلكه وتتمتع بــه في هذه الحياة 

ســيأتي مــن قلبك، روحك. وكل مــا انت عليه اآلن هــو نتيجة ما 
وضعته في قلبك. فأِمل قلبك ألن منه تنتُج حياتك؛ من قلبك مخارج 

كل موضوعات الحياة 

                          صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألن فتح كالمك قد أنارني 
وأعطاني فهمًا فأنـــا ُمهيأ تمامًا لحياة نجاح ال 
تنتهي بقوة الروح القدس العامل فيَّ في اســـم 

يسوع. أمين.

دراسـة ُأخـرى
أمثال 23:4 ؛ 2 بطرس 3:1
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االزدهاريعني أكثر 
من ...

»...كَُفَقرَاَء وَنَْحُن نُْغِني كَثِيِريَن، كَأَْن الَ َشيَْء َلَنا وَنَْحُن َنِْلُك 
كُلَّ َشيٍْء.« ) 2 كورنثوس 10:6(.

إن االزدهــار ليس قوى تضاعــف مادياتك أو االمور المادية 
األخرى؛فاالزدهار هو إمكانية. والسبب في أن معظم الناس كثيرًا 
ما يربطــون اإلزدهار باألمور المادية هــو أن الممتلكات المادية 
كثيرًا ما تكون مؤشــرًا أكثر شــيوعًا لالزدهــار. ولكن ُيمكنك ان 
تكون في السجن ولكن رجًل مزدهرًا. وُيمكنك ان تعمل عند أحدهم 
وتكون السبب في ازدهار رئيس عملك أو حتى أكثر ازدهارًا من 

رؤساءك.

فيعقــوب جعل البان غنيًا عندمــا كان  يعمل عنده. واعترف 
َّبُّ )يهوه(  البان بهذا جدًا عندما قال؛ “... قَدْ تََفاَءلُْت َفَبارَكَِني الر
بَِس��َبِبَك.” )تكوين 27:30(. ويوســف أيضًا جعل فوطيفار غنيًا  

َّبَّ  ََّلُه َعَلى بَْيتِ��هِ، وََعَلى كُلِّ َما كَاَن َل��ُه، أَنَّ الر “وَكَاَن ِم��نْ ِح��نِي وَك
َّبِّ َعَلى كُلِّ َما  بَارََك بَْيَت امْلِْصِريِّ بَِس��َببِ يُوُس��َف. وَكَانَْت بَرَكَُة الر

كَاَن َل��ُه فِي الَْبْيِت وَفِي احْلَْقِل،” )تكوين 5:39(. لذلك، فاالزدهار 

ليس مجرد تضاعف ممتلكاتك المادية، ولكن أن يكون لك إمكانية 
تمجيد العلي في كل وفي أي موقف وتساعد األخرين لتحقيق هدف 

العلي لحياتهم. 

إن هذه اإلمكانية التي كانت تعمل في حياة يعقوب ويوســف، 
هي التي صنعت التغييــر، حتى وهما يتعامالن من وضع الخدمة 
الُمتضــع، أغنيا أســيادهما وبالتالي، إذًا، إن كان أســيادهما أغتنيا 
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دراسـة ُأخـرى
تثنية 18:8 ؛ أفسس 20:3
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في الممتلكات المادية، بســببهما، فبالتأكيد كان هناك شــيًء فيهما 
يجعل أي شــخص غنيًا – أنه إمكانيــة العلي. وهذه اإلمكانية التي 
تعمل فيهما هي االزدهار وهي بدون أدنى شــك أعظم من األمور 

المادية.

وُيشــير الرســول بولس لهذه اإلمكانية فــوق الطبيعية في أن 
تجعــل األخرين أغنياء عندما قال،  “كَُفَقرَاَء وَنَْحُن نُْغِني كَثِيِريَن، 
كَأَْن الَ َش��يَْء َلَنا وَنَْحُن َنِْلُك كُلَّ َشيٍْء.”إن هذه اإلمكانية أن ُتغني 

األخرين هي روح الســيادة الذي يعمل في حياة اإلنسان. وإن كان 
لديــَك هذا الروح عامــاًل، فال يوجد غنى في هــذا العالم ُيمكن أن 
ُيقارن بما لديَك،  ألن العالم وكل غناه هو تحت قدميَك! فال عجب 
أن يقــول في 1 يوحنــا 4:4، “أَنُْتْم ِم��َن العلي أَيَُّه��ا األَواْلَدُ، وَقَدْ 
غََلبُْتُموُهْم ألَنَّ الَِّذي فِيكُْم أَْعَظُم ِمَن الَِّذي فِي الَْعاَلِم.”وما يعنيه 

هو أنَك أعظم من العالم، لذلك ِعش لكي ُترضي العلي وتمم إرادته 
الكاملة في حياتك؛ وهذا هو حقًا  معنى االزدهار. 

ُأقر وأعترف
أبويا الغالي، أشكرك على اإلمكانية فوق الطبيعية لروحك 
لسُت  أنني  القدس،  الروح  بقوة  ُأعلن  وأنا   . فيَّ العامل 

ُمباركًا فقط، ولكني أيضا بركة لعالمي. أمين

رؤيا 11   
دانيال 3 – 4

رؤيا 16: 1 – 10
صفنيا 1 – 2
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يــوم 20

استمر في التشفع

َّبِّ )يهوه( َفأَكُفَّ  ا أَنَا َفَحاَش��ا لِي أَْن أُْخِطئَ ِإَلى الر »وَأَمَّ
الَِح  ِري��قَ الصَّ الَِة ِم��نْ أَْجِلكُ��ْم، بَ��ْل أَُعلُِّمكُ��ُم الطَّ َع��ِن الصَّ

امْلُْسَتِقيَم« ) 1 صموئيل 23:12(..

 ُيمكنك أن تدرب نفسَك لكي تُصبح شفيعًا مؤثرًا، ولكي تفعل 
هــذا، عليَك أن تقضي وقتًا في الصالة. قال الرب يســوع في لوقا 
1:18 أنه ينبغي على اإلنســان أن ُيصلــي وال يمل. فأحد القواعد 
للشفاعة هي أنه يجب أن تكون ُمثابرًا ومستمرًا في الصالة ألطول 
وقت تأخذه حتى ترى النتيجة المرجوة. ويصف الكتاب في يعقوب 
16:5 هــذا النوع من الصالة بأنــه “... تَْقَتِدرُ كَثِيرًا فِي فِْعِلَها.”  
فالكثيرون ال َيصلون إلى معجزته ألنهم يملون سريعًا جدًا. فيملون 

بينما يجب عليهم أن يستمروا في الشفاعة من أجل طلبِتهم.

فمثاًل، عندما تحاول أن تغلب بواســطة الصلوات الشــفاعية 
مــن أجل شــخصًا ما آخر لكي يتماشــى مــع إرادة العلي، أنَت ال 
تتوقف حتى ترى تغييرًا. وما تفعله في الواقع هو أنك ُتركز تأثير 
قــوة العلي تجاه الشــخص لصالحه، ويتطلب هــذا بعض الُمثابرة 
فــي الصالة. وليس فقط يجــب أن تكون مثابرًا، بل يجب أيضًا ان 

تستمر في الصالة إلى أن ترى التغييرات الضرورية.

قد تكون ُمصليًا من أجل أحد أحباءك وبدا وكأنه كلما صليت 
ازدادت الحالة سوًء. في الواقع، إنه تأكيد بأنَك تصنع تأثيرًا وتقدمًا 
رائعــًا فــي مجاالت الــروح. إذًا فال تتوقف هنــاك! وإلى أن تأتي 
إلى روحَك إشــارة الغلبة وتتأكد أن لَك ما كنت تســأله، استمر في 
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دراسـة ُأخـرى
لوقا 1:18 – 5؛ كولوسي 12:4؛ غالطية 19:4
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الصالة.

وُيمكُن للصلوات التشفعية أن تتطلب منَك أن تكوَن في إلحاح 
مع الرب، حيث ُتثابر بالكامل في طلبتك وسؤالك. وأستشهد يسوع 
بمثــل في هذا في )لوقا 8:11(. فــإن كان هناك موضوعات أنت 
تتشفع من أجِلها باستمرار أو أنَك ُتريد أن تتشفع من أجلها، صِل، 
وال تتوقف حتى يبدُأ قلبَك يفيض بأفكار النتيجة اإليجابية التي من 
أجلها كنت ُتصلي. وعندما يحدث هذا ســتعرُف أن خدمتك كشفيع 

قد أصبحت فعالة.

                               صالة 
أبويا السماوي الغالي، ُأصلي اليوم من أجل 
المسيحيين حول العالم، الذين قد يمرون في 
ذلك  يروا  أن  تجارب، واختبارات متنوعة، 
اآلن  يختبُر  أن  اسأل  وأنا  للمجد!  كفرص 
المالئكة،  وخدمة  بروِحك،  السريع  التدخل 
يحتاجونها،  التي  الُمعجزة  لهم  وأن تضمن 

في اسم يسوع. أمين.

رؤيا 12  
دانيال 5 – 6

رؤيا 16: 11 – 21 
صفنيا 3 
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اإلنسان السماوي

َّبُّ ِمَن  . اإلِنَْس��اُن الثَّانِي الر َُّل ِم��َن األَرِْض تُرَابِيٌّ »اإلِنَْس��اُن األَو
َماِويُّ  َماِء. كََما ُهَو التُّرَابِيُّ هكَذَا التُّرَابِيُّوَن أَيًْضا، وَكََما ُهَو السَّ السَّ

َماِويُّوَن أَيًْضا« ) 1 كورنثوس 47:15 - 48(. هكَذَا السَّ

ُيشــير الكتاب في الشــاهد أعــاله، إلى نوعين من اإلنســان: 
اإلنســان الُترابي واإلنسان الســماوي. ُخلَق اإلنسان الُترابي على 
صــورة آدم األول، الــذي هــو أبــو الجنس البشــري. ومن الجهة 
األخرى، ُخلَق اإلنســان السماوي على صورة آدم الثاني – الرب 
يسوع المسيح. ويقول في 1 كورنثوس 48:15، “كََما ُهَو التُّرَابِيُّ 
َماِويُّوَن أَيًْضا”  َماِويُّ هكَذَا السَّ هكَذَا التُّرَابِيُّوَن أَيًْضا، وَكََما ُهَو السَّ

دعونا ُنراجع كلمات يســوع إلى نيقوديموس فيَ يوحنا 3:3: 
َّ أَقُوُل َلَك: ِإْن كَاَن أََحدٌ الَ يُوَلُد ِمنْ  َّ احْلَق “أَجاَب يَُسوُع وَقَاَل َلُه:»احْلَق
َفوُْق الَ يَْقِدرُ أَْن يَرَى )يعرف، ويختبر، ويتأقلم على( َمَلكُوَت العلي.”

      الحــظ الكلمات التي تحتهــا خط. فهي ُتظهر أن المولود 
والدة ثانية هو مولود من فوق؛ إنه إنسان سماوي. وهذا هو األمر 
الكبير في المســيحية. فالمســيحية ليســت ديانة؛ إنها إظهار الحب 

اإللهي في البشر بناموس اإليمان.

إن فهمــَك لهذا الحق ســوف ُيفجر ينابيع فــي خطواتك وأنَت 
ُتعلُن بمجاهرة أنَك مثل يسوع، ألنك مولود على صورته. فيسوع 
هــو ِمثال جنس اإلنســان الســماوي الجديد. ويقول فــي عبرانيين 
22:12، “بَْل قَدْ أَتَْيُتْم ِإَلى َجَبِل ِصْهَيوَْن، وَِإَلى َمِديَنِة العلِي احْلَيِّ. 
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دراسـة ُأخـرى
2 كورنثوس 20:5 ؛ مزمور 5:87

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

 

َِّة، وَِإَلى رَبََواٍت ُهْم َمْحِفُل َمالَئِكَة،ٍ وَكَِنيَس��ُة  ��َماِوي أُورَُش��ِليَم السَّ

��َماوَاِت...” ويؤكد الرسول بولس في فيلبي  أَبْكَارٍ َمكُْتوبنِيَ فِي السَّ

20:3هــذه الحقيقة بقوله،  “...ِس��يرَتََنا نَْحُن)نحن مواطنون( ِهَي 
َماوَاِت...” فِي السَّ

إن لــَك اليــوم التأكيــد أن الســماء هو وطنــك؛ أي هو مكان 
ميالدك. فالســماء مكان حقيقــي بمواصفات حقيقية. وعندما يكون 
لديَك هذا اإلدراك، سوف تفهم أنَك لسَت في هذا العالم لتوازن فقط 
النظام البيئــي ولكن لُتحقق المصير اإللهي. فمملكة الســماء ُتدير 

أجندة خاصة في هذا العالم، وأنت جزء ضروري فيها. 

ُأقر وأعترف
وُدعيت  السماء،  لمملكة  القانوني  الممثل  بأنني 
وُأفرزت من العالم. فأنا من فوق؛ لذلك، أنا لسُت 
الُمفسدة  والتأثيرات  الُمدمرة  للعناصر  ُمخَضعًا 
لهذا العالم. فأنا ُمنتمي إلى المملكة اإللهية، حيث 
أتمتع بمليء البركات واإلمتيازات التي  في مملكة 

ميراثي. أمين

رؤيا 1:13 – 10  
دانيال 7 – 8 

رؤيا 17: 1 – 10
حجي 1
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الراعي كريس

يــوم 22

إنجيل الحب

َّ��ُه هكَذَا أََحبَّ العلي الَْعاَلَم َحتَّى بَذََل ابَْنُه الَْوِحيَد،  »ألَن
َُّة«  لِكَ��يْ الَ يَْهِل��َك كُلُّ َمنْ يُؤِْمُن بِِه، بَْل تَكُوُن َل��ُه احْلََياةُ األَبَِدي
) يوحنا 16:3(.

إن إنجيل يســوع المسيح، الذي ُأودع لثقتنا، هو إنجيل الحب. 
وقد صار شــرف لك كِابٍن للرب فى أن ُتشــارك هذه الرسالة عن 
حِبــه العظيم مــع أولئك الذين ال يعرفونه. ياله من عيد ميالد مجيد 
ُيمكُن أن يكون لَك، وألولئك الذين تأخذ لهم نور اإلنجيل، وتقودهم 

للمسيح في هذه المناسبة! 

فإن كان اإلنجيل يعني أي شــيء بالنسبة لَك، فيجب عليَك أن 
ُتشــارُكه بُمجاهرة وباســتمرار مع األخرين. إن شــغف  الرسول 
بولس الذي ال ُيقهر تجاه الرب تحوَل إلى شــغفه لإلنجيل ولنفوس 
الناس. وبالرغم من اإلضطهادات العظيمة التي عانى منها، أعلَن، 
“ِإنِّي َمدْيُوٌن لِلُْيونَانِيِّنيَ وَالَْبرَابِرَِة، لِلُْحكََماِء وَاْلَُهالَِء. َفهكَذَا َما ُهَو 

لِي )اإلنيل( ُمْسَتَعدٌّ لَِتبِْشيِركُْم ...” )رومية 14:1 – 15(. 

ِاعَلم إنَك أيضًا مديون لعالمك؛ ومديون للناس الذين في دائرة 
معارفك بهذه الرســالة عن حب الرب العظيم للجنس البشــري. قد 
تكــون أنَت الوحيد الذي لَك الفرصــة ألن تلمس حياِتهم باإلنجيل. 
فإن كنَت عامل بناء، فُخذ اإلنجيل إلى عالمك الذين هم عمال البناء. 
وإن كنــَت طيــارًا، فخذ اإلنجيل إلى عالمك مــن أولئك الطيارين. 
وأي ما تفعلــه، وأينما أنت، إكرز باإلنجيل. وُكن جاهزًا في وقت 
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مناسب وغير مناسب.

قد قال الرب، “... كُلُّ النُُّفوِس ِهَي لِي ...” )حزقيال 4:18(، 
ولكنها مسئوليتك أن ُتحضرهم إليه. وتخبرهم أن الرب ُيحبهم جدًا 
حتى أنه أرسل يسوع ليموت عنهم ) يوحنا 16:3(. وكل ما عليهم 
أن يفعلوه اآلن هو أن يعترفوا بيسوع كرب لهم – سيد لهم )رومية 
9:10(، وسوف يخلصون ويتحررون تلقائيًا من كل قوى الظلمة 

وينتقلون إلى مملكة ابن العلي المحبوب )كولوسي 12:1(.

فإجعــل عيد الميالد هذا له معنى لشــخٍص أخر بأن ُتســاعده 
لكي يقبل حياة المسيح. وإجعل اليوم فرحًا في السماء، بأن ُتحضر 

أحدهم من الظلمة إلى نور الرب العجيب. 

ُأقر وأعترف
إنني أرفض أن أكون صامتًا باإلنجيل، ألنه قوة 
لتحول  ُأْطلقت  قد  القوة  وهذه  للخالص.  العلي 
سلطان  ومن  النور،  إلى  الظلمة  من  الناس 
اليوم  ُأنادي  وأنا  اإلله  الرب  إلى  الشيطان 

باإلنجيل، في اسم يسوع. أمين.

دراسـة ُأخـرى
 رومية 16:1؛ 2 كورنثوس 14:5– 15؛ أعمال 18-16:26

  خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

 
رؤيا 11:13 - 20:14 
دانيال 9 – 10     

رؤيا 17: 11 – 18
حجي 2 
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ليس ُحب أعظم من هذا

َلْيَس ألََحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمنْ هذَا: أَْن يََضَع أََحدٌ نَْفَسُه ألَْجِل 
أَِحبَّائِِه.« )يوحنا 13:15(.

إن أحــد األعمــال العظيمــة الكثيرة، التــي حققها الرب 
يسوع في مسيرة خدمته على  األرض، أمرًا غير عاديًا  ميزه  
وجعلــه ُمختلفــًا عن أى نبي أخر أتى من قبله أو من بعده. إنه 
حقيقة  فلقد وضع حياته ألجلنا؛ فال يوجد نبي أو راعي أبدًا قد 
فعل هذا. إن يسوع لم يكن أول من ُصلب، ولكنه كان اول من 
ُصلــب بداًل عن أخرين وهو عن قصــد وضع حياته وبكامل 
رغبتــه الحرة. فلقد كان ُيمكن أن ُيخلص نفســه من أيدي من 
صلبوه، ولكنه إختار أن يذهب للصليب ويموت عن الخطاة.

إن كل شــيء فعله يسوع كان لحب اإلنسان. والسبب في 
أنــه وِلد، وعاش، ومات، وُأقيَم إلى الحياة ثانية  هو لكي “...
لَِتكُوَن َلُهْم َحَي��اةٌ وَلَِيكُوَن َلُهْم أَْفَضُل)في ملئها(.” )يوحنا 
10:10(. وفي ِشهادته أمام بيالطس في يوحنا 37:18 قال، 
“... لِه��ذَا قَدْ وُلِدُْت أَنَا، وَلِهذَا قَدْ أَتَْيُت ِإَلى الَْعاَلِم ألَْش��َهَد 
ِّ يَْسَمُع َصوْتِي.” أتى ليشهد للحق.  لِلَْحقِّ. كُلُّ َمنْ ُهَو ِمَن احْلَق
َُّه هكَ��ذَا أََحبَّ العلي الَْعاَلَم  ومــا هو هذا الحق؟ إنه في  “ألَن
َحتَّ��ى بَ��ذََل ابَْنُه الَْوِحيَد، لِكَ��يْ الَ يَْهِلَك كُلُّ َم��نْ يُؤِْمُن بِهِ، بَْل 

َُّة.” )يوحنا 16:3(.  تَكُوُن َلُه احْلََياةُ األَبَِدي
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وأنــَت تحتفل بعيد الميــالد، فِكر فيما قد أتــى وفعله من 
أجلك. وإلهج في حِبه العظيم، وفي حياة الغلبة التي قد أعطاها 

لَك.

صالة 
أبويا الغالي، أشكرك ألنك ُتحبني حب أبدي، وألنك 
أرسلت يسوع لكي يدفع ثمن خالصي. وأنا أخضع 
إرادتك  و  قصدك  يكون  أن  وُأصلي  لَك  بالكامل 

كاملين في حياتي في اسم يسوع. أمين.

دراسـة ُأخـرى
1 يوحنا 14:4 – 16 ؛ يوحنا 10:10 - 11

خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

 
رؤيا 15 

دانيال 11 – 12                             
  رؤيا 18: 1 – 12 

زكريا 1 – 2
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Administrator
Highlight



الراعي كريس

)58(

يــوم 24 

إلُهنا ليس صعب

»واَلَ يَُعلُِّم��وَن كُلُّ وَاِحٍد قَِريَب��ُه، وَكُلُّ وَاِحٍد أََخاُه قَائاِلً: اْعِرِف 
، ألَنَّ اْلَِمي��َع َس��َيْعِرُفونَِني ِم��نْ َصِغيِرِهْم ِإَل��ى كَِبيِرِهْم.«  َّبَّ ال��ر

)عبرانيني 11:8(.
إن أحــدى ســمات أبينا الســماوي والتي يميــل الكثيرون أن 
يتغاضوا عنها هي بساطِته. نعم، هو كلي القدرة، وهو رائع، وهو 
عجيب، ولكنه بســيط جدًا. إن رجال الدين يحاولون أن يظهرونه 
صعبــًا وال يمكن الوصول إليه. وفــي العهد القديم، كان مختبَأ بين 
الشموع المشتعلة، خلف الحجاب. وتصفه المسيحية المتدينة وكأنه 
ســيد قاســي، و”نار آكلة” ال ُيمكن اإلقتراب منه . ولكن ليس هذا 

هو ألهنا . فهو ُمحب، ومنعم، وطويل األناة.

ويخبرنــا الكتاب كيف أنه في يوٍم ما، أتى ثالثة مالئكة، على 
شــكل رجال، مارين في محاولة للفت انتباه إبراهيم. فدعا إبراهيم 
الرجال الثالث، الذين كانوا مالكين والرب بنفسه. وقال، “... »يَا 
َس��يُِّد، ِإْن كُنُْت قَ��دْ وََجدُْت نِْعَمًة فِ��ي َعْيَنْيَك َفالَ تََتَج��اوَزْ َعبَْدَك. 
��َجرَِة، َفآُخذَ  َِّكُئوا َتَْت الشَّ لُِيؤَْخذْ قَِليُل َماٍء وَاغِْس��ُلوا أَرُْجَلكُْم وَات
َّكُْم قَدْ َمرَرُْتْ َعَلى  ِكْس��رَةَ ُخبٍْز، َفُتْس��ِنُدوَن قُُلوبَكُْم ثُمَّ َتَْتازُوَن، ألَن
َعبِْدكُْم«. َفَقاُلوا: »هكَذَا تَْفَعُل كََما تَكَلَّْمَت«.” )تكوين 3:18 

.)5 –

ثــم يخبرنا في تكوين 8:18 أن إبراهيــم “...َ أََخذَ زُبًْدا وََلَبنًا، 
وَالِْعْجَل الَّ��ِذي َعِمَلُه، وَوََضَعَها قُدَّاَمُهْم. وَِإذْ كَاَن ُهَو وَاِقًفا َلَديِْهْم 
َجرَِة أَكَُلوا.” انتبه  لهذا المضمون بدقة. اإلله القدير جالس  َتَْت الشَّ
مع مالكين وإبراهيم، خالئقه، تحت شــجرة وأكَل. إله السماء أكَل 
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دراسـة ُأخـرى
عبرانيين 16:4

 خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

  

من أكل اإلنسان. وبعد األكل، قال إلبراهيم، “... »ِإنِّي أَرْجُع ِإَلْيَك 
نَْح��َو زََماِن احْلََياِة وَيَكُوُن لَِس��ارَةَ اْمرَأَتَِك ابْنٌ...” )تكوين 10:18(. 
وهكذا ُيظهر بوضوح من هو هذا اإلله وما هو عليه؛ فهو بســيط 

جدًا في التعامل وفي الشركة معه. 

دع هذا اإلدراك لبســاطة اآلب يقود عالقتَك معه. فهو ُيحبك 
ويستمتع بالشركة معك. فاستفد من بساطته في حياة صالتك لتبني 

ِشركة غنية معه.

صالة
أن  ُمنعش  لشيٍء  إنه  الغالي،  السماوي  أبويا 
ألنَك  أشكرك  اليوم.  هذا  في  كِلمتك  من  أتعلم 
التي  الُمعقد  الخاطيء  اإلعتقاد  هالة  َأزلت 
وضعها رجال الدين حول شخصيتك. فأنَت إلهي 
أنَت، في اسم  اليوم ألجل من  وأبويا؛ وأعُبدك 

يسوع. أمين.

رؤيا 16   
حجي                       

رؤيا 18: 13 – 24
زكريا 3 – 4
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يــوم 25

عيد الميالد: احتفال 
بالمسيح الذي فيك!

»الَِّذي��َن أَرَادَ العل��ي أَْن يَُعرَِّفُهْم َما ُه��َو ِغَنى َمْجِد هذَا 
، الَِّذي ُهَو امْلَِسيُح فِيكُْم رََجاُء اْلَِْد«  رِّ فِي األَُمِ السِّ

                                         ) كولوسي 27:1(.

يخبرنا في كولوســي 9:2 أنه في المســيح يســوع يسكن 
ويحــل مــلء الالهوت جســديًا؛ وهــذا يشــمل اآلب والروح 
القدس. ولهذا السبب عندما تدعو باسم يسوع، فالروح القدس، 
الذي هو قوة العلي والذى يعمل أعمال العلي، يبدأ في العمل. 
َُّه فِيهِ  ويستجيب لهذا االسم. فيقول في كولوسي 19:1، “ لأَن
َّ )اآلب( أَْن يَِح��لَّ )بصفة دائمة( كُلُّ امْلِ��ْلِء )كل الكمال،  ُس��ر

والسلطان،والشِركة اإللهية(”.

إن يسوع لم يحتاج إلى الحكمة أبدًا، أو المعرفة، أو القوة 
مــن أي مكان آخر إال من داخله. ففــي داخله “..ِ. فِيهِ َجِميُع 
كُُن��وزِ احْلِكَْمِة وَالِْعلِْم” ) كولوســي3:2(. ولم يحتاج للمزيد 
مــن األلوهية، ألن كل الالهــوت كان في داخله. هذا هو نوع 
شــخصية يســوع؛ فكان “محمَّاًل” باإلله العلي! فال عجب أن 
َُّه كََما أَنَّ اآلَب َلُه َحَي��اةٌ فِي ذَاتِهِ، كَذلَِك  أعلن عن نفســه: “ألَن
أَْعَطى االبَْن أَيًْضا أَْن تَكُوَن َلُه َحَياةٌ فِي ذَاتِهِ” ) يوحنا 26:5(. 

فهو كل ما هو العلي عليه.

وعلى نفس المنوال، إن كنَت قد قبلت المسيح في حياتك، 

Administrator
Sticky Note
 الكتاب
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أعمال 38:10 ؛ كولوسي27:1

 خطة قراءة كتابية لمدة عام     خطة قراءة كتابية لمدة عامين

 

فلك كل شيء! فالمسيح فيك هو كل ما تحتاجه! وأنت ال تحتاج 
مصــدر للحكمة، أو المعرفة، أو القــوة من الخارج فيما بعد؛ 
انظر إلى داخلك! إذ يقول الكتاب أنك كامل في المســيح )كو 
10:2(؛ وهذا يعني أنك كامل فيه، الذي هو الممثل الكامل أو 
الُمعبِّر عن األلوهية. وال يعوزك أو ينقصك شــيء في الحياة 
اليوم، ألنه ال يوجد شيء لم تحصل عليه في المسيح يسوع.

هذا هــو المعنى الحقيقي لعيد الميالد؛ إنــه احتفال بحياة 
المســيح في داخلك. فعيد الميــالد  يعني أكثر بكثير من ميالد 
الطفــل يســوع في مذود؛ إنــه احتفال بالمســيح وكل ما نحن 
عليــه وما لدينا فيه. وُتعلن الكلمة أنه كما هو )يســوع(، هكذا 
نحن في هذا العالم )1 يوحنا 17:4(. ففي المســيح، لدينا كل 
شــيء نحتاجه للحياة والتقوى )الحيــاة بالطريقة اإللهية( )2 
بطــرس 3:1(. فدع هذا الفكر في داخلــك وأنت تحتفل اليوم 

بعيد الميالد.
ُأقر وأعترف

أن المسيح، الذي هو تجسيد المعرفة، والحكمة، 
والقوة يحيا ويتعظم في داخلي، ليعمل ويلمس 
حكمته،  أظهر  وأنا  خاللي!  من  اآلخرين  حياة 
قوته!  ملء  في  اليوم  فأنا  وقوته؛  وإمكانيته، 

مبارك العلي!

رؤيا 17
زكريا 1 – 3                      

رؤيا 19: 1 – 10
زكريا 5 – 6   
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يــوم 26

ولدَت لكي تحب 
مثله

أَنَا أُْعِطيكُْم: أَْن ُتِبُّوا بَْعُضكُْم بَْعًضا. كََما  »وَِصيًَّة َجِديَدةً 
أَْحَببُْتكُْم أَنَا ُتِبُّوَن أَنُْتْم أَيًْضا بَْعُضكُْم بَْعًضا« 

                                                  ) يوحنا 34:13(.

قدم الرب، في العهد القديم، لشعب إسرائيل وصايا أو نواميس 
عديدة، وأوصاهم أن يطيعوها كشــرط للتمتع ببركات العهد الذي 
صنعه مع إبراهيم. ولكن في العهد الجديد، قال الرب يســوع، قبل 
صلبه، في يوحنــا 34:13، “وَِصيًَّة َجِديَدةً أَنَا أُْعطِيكُْم: أَْن ُتِبُّوا 
بَْعُضكُ��ْم بَْعًض��ا. كََما أَْحَببُْتكُْم أَنَ��ا ُتِبُّوَن أَنُْت��ْم أَيًْضا بَْعُضكُْم 

بَْعًض��ا.” فأحضــر وصية جديــدة والتي أبطلت فاعليــة الوصايا 

السابقة التي في العهد القديم )أفسس 15:2(. وهذه الوصية الجديدة 
هي أنه يجب أن نحب بعضنا بعضًا كما أحبنا هو.

وبعــد أن قدَّم الرب هذه الوصية، ذهب ليموت على الصليب 
مــن أجلنا، ثم أقامه العلي من الموت. قام من الموت بحياة جديدة، 
وقــال الرب له “أَنْ��َت ابِْني أَنَا الَْي��وَْم وََلدْتُ��َك”) عبرانيين 5:5(. 
فهــو لذلك رأس الخلقة الجديدة؛ فنحن مولــودون منه لنحب مثله. 
ويخبرنا في أفســس 1:5-2 أن نتمثل بالرب، “... وَاْس��ُلكُوا فِي 
اْلََبَِّة كََما أََحبََّنا امْلَِسيُح أَيًْضا وَأَْسَلَم نَْفَسُه ألَْجِلَنا، قُرْبَانًا وَذَبِيَحًة 

للعلِي رَائَِحًة َطيَِّبًة.”

يمكننا أن نتشــبه بأبينا السماوي بأن نسلك في ُحب، ألن حبه 
ََّجاُء الَ يُْخِزي، ألَنَّ َمَحبََّة العلي  فينــا. ويقول في روميــة 5:5، “وَالر
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يوحنا 12:15 ؛ رومية 10:13

خطة قراءة كتابية لمدة عام      خطة قراءة كتابية لمدة عامين

  

قَِد انَْس��كََبْت فِ��ي قُُلوبَِنا بِالرُّوِح الُْق��ُدِس امْلُْعَطى َلَنا.” لقد وضع 

الــرب حبه في قلبك حتى تتمكن مــن أن ُتحب بنفس الطريقة التي 
ُيحب بها، وبذلك نتمم الوصية الجديدة أن ُنحب بعضنا بعضًا. 

إن الســبب األول للخطية )التي يصفهــا الكتاب بأنها التعدي 
علــى الناموس في 1 يوحنا 4:3(، هو األنانيــة؛ والطمع – وهذا 
عكــس الحب تمامــًا. وعندما تحب، أنــت تبذل  “...هكَ��ذَا أََحبَّ 
العل��ُي الَْعاَلَم َحتَّى بَ��ذََل...” )يوحنــا 16:3(. الحب يبذل، وهو 

يهتــم باآلخرين؛ ولكن األنانية هي فقــط التمركز في الذات. لذلك 
يقــول الكتاب، “وََمنْ الَ يُِحبُّ َلْم يَْع��ِرِف العلَي، ألَنَّ العلي َمَحبَّة” 
)1 يوحنــا 8:4(.” وبكونــك مولود والدة ثانيــة، فأنت مولود من 
الحب؛ ولك طبيعة الحب، لذلك فمن الطبيعي بالنسبة لك أن تحب 

اآلخرين بالطريقة التي ُيحبَك بها الرب. 

                       صالة
أبويا الســـماوي الغالي، أشـــكرك علـــى كلمتك 
المباركـــة وقوتها في حياتي، أنا أضع كلمتك في 
قلبي ألعمل بها، فُأصبـــح كما تريديني أن أكون 
بالكامـــل وأعمل كل ما تريدني أن أعمله، فيكون 
كل المجد والحمد السمك، في اسم يسوع. آمين.

رؤيا 18           
زكريا 4 – 6                                                                                                                   

رؤيا 19: 11 – 21
زكريا 7 – 8  
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يــوم 27

اعتمدَت بالمسيح 

َّكُْم َجِميًعا أَبَْناُء العلي بِاإلمِيَاِن بِامْلَِسيِح يَُسوَع. ألَنَّ  »ألَن
كُلَّكُُم الَِّذيَن اْعَتَمدُْتْ بِامْلَِسيِح قَدْ َلِبْسُتُم امْلَِسيَح«

                                       ) غالطية 26:3 – 27(.

 baptizo”“  أن كلمــة “اعتمدَت” من الكلمــة اليونانية
والتــي تعني ُيدفــن أو ُيغمر بالكامل. وهــذا يعني أن كل من 
ُولد والدة ثانية قد ُغمر أو انغمس بالكامل في المسيح. ويعلن 
ََّنا َجِميَعَنا بِرُوٍح  الرسول بولس في 1 كورنثوس 13:12، “ألَن
َّا أَْم يُونَانِيِّنيَ،  وَاِحٍد أَيًْضا اْعَتَمدْنَا ِإَلى َجَس��ٍد وَاِحٍد، يَُه��ودًا كُن
َعِبي��ًدا أَْم أَْح��رَارًا، وََجِميُعَنا ُس��ِقيَنا رُوًحا وَاِح��ًدا.” الحظ أنه 
ََّن��ا َجِميَعَنا بِ��رُوٍح وَاِحٍد أَيًْض��ا اْعَتَمدْنَا...” وهذا  يقول،  “ألَن

يعني أن الروح القدس هو من َعَمَدنا بالمسيح.

وهــذا يختلف عن معمودية المــاء، التي كانت ترمز فقط 
لحقيقة ما قد حدث في الروح البشرية. إن المعمودية المسيحية 
بالمسيح ليســت نظرية، أو كالم جميل، ولكنه واقع ملموس. 
ََّنا كُلَّ َمِن اْعَتَمَد  فيقــول في رومية 3:6 – 4،  “أَْم َتَْهُلوَن أَن
َِّة لِلَْموِْت،  لَِيُسوَع امْلَِسيِح اْعَتَمدْنَا مِلَوْتِهِ، َفُدفِنَّا َمَعُه بِامْلَْعُمودِي
َحتَّى كََما أُِقيَم امْلَِس��يُح ِمَن األَْمَواِت، ِبَْجِد اآلِب، هكَذَا نَْسُلُك 

نَْحُن أَيًْضا فِي ِجدَِّة احْلََياِة )احلياة الديدة(؟”
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خطة قراءة كتابية لمدة عام       خطة قراءة كتابية لمدة عامين

َّبِّ  َّ��َك ِإِن اْعَترَْفَت بَِفِمَك بِالر يقول في رومية 9:10، “ألَن
يَُس��وَع، وَآَمنَْت بَِقلِْبَك أَنَّ العلي أَقَاَمُه ِمَن األَْمَواِت، َخَلْصَت.” 
ففي اللحظة التي تعلن فيها جهارًا أن يسوع المسيح هو ربك، 
وأنــه مات عنك، وأن العلي أقامــه من الموت، الروح القدس 
عمل شــيئًا في حياتــك. فهو ينبهك إلى أبويــة العلي، وجَعلك 
ــدك بالمســيح، وانتقَلت إلــى روحك حياة  واحــدًا معه. وعمَّ

المسيح. أنها حياة أبدية وبذلك فروحك قد ُأعيد خلقتها.

إن الوحدانيــة بينــك – أنــت الخلقة الجديدة – والمســيح 
هي أكثر مــن وحدانية مادية. أنها وحدانية روحك مع الرب. 
وقد أصبحت روحك واحدًا مع المســيح. فالمسيحية هي حياة 
المسيح في إنسان، وحياة اإلنسان في المسيح.                  

ُأقر وأعترف
أشكرك يا أبويا الغالي، ألنك تحيا فيَّ وأنا فيك. 
فحياتي  لذلك  وأوجد.  واتحرك،  احيا،  فيك  أنا 
ُغمرت  قد  لكوني  دائمة،  وغالبة  طبيعية  فوق 

بالكامل في المسيح. آمين.

رؤيا 1:19 – 10                 
زكريا 7 – 8                      

رؤيا 20: 1 – 15  
زكريا 9 – 10
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الراعية أنـيـتا

يــوم 28

ارفض أن تكون 
محدودًا!

»َفَقاَل َلُه يَُسوُع: ِإْن كُنَْت تَْسَتِطيُع أَْن تُؤِْمَن. كُلُّ َشيٍْء 
ُمْسَتَطاٌع لِلُْمؤِْمِن«

                                              )مرقس 23:9(.

ُمن ســنوات مضت، كان ُيقال أن المالريا والُسل أمراض ال 
أمــل في عالجها طبيًا، حتىُ طورت األبحاث الطبية وصار هناك 
عالجــًا لها. وحاليًا، ُيعتبــر األيدز مرض ُمســتعِص، ألن العلوم 
الطبيــة لم تأِت بعد بعــالج أكيد. وهذا ُيظهر أن صفة االســتحالة 
هي مصطلح آخر لمحدودية المعرفة والفهم البشري. فال تقبل من 
أي شــخص أن حالتك ميئوس منها أو ليس لها عالج. وارفض أن 

تكون لك حياة محدودة حسب فهم اآلخرين المحدود. 

أما بالنســبة للمسيحي، فال يوجد شــىء اسمه ، حالة ميئوس 
منها، أو أن هناك مشكلة ال يمكن تخطيها. وال يمكن أن يقال على 
مرض أنه عضال؛ ليس عندما ُتفعِّل إيمانك. ُخذ قصة المرأة نازفة 
الدم مثاًل، فلقد عانت من النزيف لمدة اثني عشر سنة، واستسلمت 
للمــوت. فكان التقرير الطبي لحالتها، أنه ليس لها عالج. وبكونها 
امــرأة ثرية، صرفت كل معيشــتها على األطبــاء، حتى أصبَحْت 
ــن حالتها، ازدادت سوًء، فكانت  في فقر مدقع، وبداًل من أن تتحسِّ
حالتها » ميئوس منها« حتى سمعت عن يسوع وتصاعد األمل فيها 

وقالت، »… ِإْن َمَسْسُت وََلوْ ثَِيابَُه ُشِفيُت« ) مرقس 28:5(. 



)67(

وتقدمــت ضد كل مــا هو متعارف عليــه، لتلمس هدب ثوب 
ََّها  يســوع، وفجأة »… َجفَّ يَنُْبوُع دَِمَها، وََعِلَمْت فِي ِجْس��ِمَها أَن
قَدْ بَِرَئْت ِمَن الدَّاِء« )مرقس 29:5(. الحظ الســيد هذا، وأكَّد على 

إيمانها قائاًل »… يَا ابَْنُة، ِإميَانُِك قَدْ َشَفاِك، اذَْهِبي بَِسالٍَم وَكُونِي 
َصِحيَحًة ِمنْ دَائِ��ِك« )مرقس 34:5(. وهذا يظهر بوضوح غلبة 

اإليمان. فال عجب أن قال يسوع، »كُلُّ َشيٍْء ُمْسَتَطاٌع لِلُْمؤِْمِن.«

إن وجــدت نفســك في حالــة ُمزرية وقــد وصفتهــا الحكمة 
البشــرية، والمعرفة العلمية بأنهــا ميئوس منها أو ليس لها عالج، 
فارفض أن ترضخ. قــد تأتي المتاعب، ولكن يجب أن ترفض أن 
ترتخــي في يوم الضيــق )أمثال 10:24(. وال تعتقــد أبدًا في أي 
مشــكلة أو تحدي أو وضع بأنه كبير جدًا، أو ال يمكن تخطيه؛ وال 
تقبل أبدًا أي وضع على أنه مســتحيل. إذ يمكنك أن تغير أي شيء 

وذلك بأن تجعل إيمانك عاماًل.

                         صالة
أبويا السماوي الغالي، يا له من رجاء مبارك 
لي فيك! كم أنا ممنون أن أكون شريك الحياة 
اإللهيـــة! واآلن، قـــد رحل كل خـــوف وأنا 
مملوء باإليمان، وغالب لعالمي، ومتمســـك 
بغلبتي في المسيح، في اسم يسوع. آمين.

دراسـة ُأخـرى
مرقس 24:11 ؛ يوحنا 14:14

خطة قراءة كتابية لمدة عام     خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 11:19 – 21 

زكريا 9 – 11                              
رؤيا 21: 1 – 12
زكريا 11 – 12
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يــوم 29   

حياة المسيح فيك

ًَّة،  ��َهادَةُ: أَنَّ العلي أَْعَطانَا َحَي��اةً أَبَِدي » وَه��ِذِه ِهَي الشَّ
وَهِذِه احْلََياةُ ِهَي فِي ابِْنِه«

                                             )1 يوحنا 11:5(.
إنه ليس وعداً، ولكنه إقرار حقيقة - حقيقة الوقت الراهن- أن 
العلي قد أعطانا حياة، وهذه الحياة هي في ابنه. ويقول في 1 يوحنا 
12:5،”َم��نْ َلُه االبُْن َفَلُه احْلََياةُ، وََمنْ َلْيَس َلُه ابُْن العلي َفَلْيَس��ْت 
َل��ُه احْلََياةُ.” إن الرب دقيق في تحديد مصــدر هذه الحياة، وكيفية 

الحصول عليها: إنها في ابنه. فمن له ابن العلي له هذه الحياة.

هناك شــيء عن حياة المســيح هــذه التي فيــك؛ فهي تجعلك 
ال ُتقَهــر، وال ُيتســلط عليــك من أحد. قال الرب يســوع في يوحنا 
10:10 أن ســبب مجيئه أن يعطينا حياة العلي هذه فوق الطبيعية. 
وُيخبرنــا أيضًا في 1 يوحنــا 8:3 لماذا ُأظهرت هذه الحياة لنا:”..

مــن. َأْجِل هَذا ُأْظِهَر اْبــُن العلي ِلَكْي َيْنُقَض َأْعَمــاَل ِإْبِليَس”. وما 
يعنيه هذا هو أن حياة المســيح فيك ســوف تهدم، وتشــل، وتبطل 
أعمال إبليس في حياتك، وفي عائلتك، وفي مادياتك، وفي عملك. 

فليس لك مبرر أن تخاف من أي شيء في الحياة. 

يقول في رومية 10:8، “وَِإْن كَاَن امْلَِس��يُح فِيكُْم، َفاْلََس��ُد 
ِّ.” وبعبارة  ا ال��رُّوُح َفَحَياةٌ بَِس��َببِ الِْبر َميِّ��ٌت بَِس��َببِ اْلَطِيَِّة، وَأَمَّ

ُأخــرى، إن كان لك حياة المســيح في داخلــك، فبغض النظر عّما 
حدث خطأ في جسدك، فسيحيا بسبب البر. فقد يكون جسدك ميتًا، 
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دراسـة ُأخـرى
يوحنا 16:3؛ 1 يوحنا 2-1:1

خطة قراءة كتابية لمدة عام    خطة قراءة كتابية لمدة عامين

      

أو مكســورًا، أو مسحوقًا بسبب الخطية، ولكن الروح ُيحي بسبب 
البر. حتى وإن كان جسُدَك مكسورًا باإليدز، ال فرق؛ فهذا الشاهد 

ن من حالتك وُيغيِّر مصيرك. سُيحسِّ

إن الدراســة الدقيقــة في كولوســي 26:1، 27 ُتعلن أن حياة 
المسيح هذه التي في داخلك، قد كانت ُحلم العلي على مر األجيال. 
ــرِّ اْلَمْكُتــوِم ُمْنُذ الدُُّهــوِر َوُمْنُذ اأَلْجَيــاِل، لِكنَُّه اآلَن َقْد  فيقول،”السِّ
َفُهْم َما ُهَو ِغَنى َمْجِد هَذا  ُأْظِهَر ِلِقدِّيِســيِه، الَِّذيَن َأَراَد العلُي َأْن ُيَعرِّ
ــرِّ ِفي اأُلَمِم، الَِّذي ُهَو اْلَمِســيُح ِفيُكْم َرَجاُء اْلَمْجِد.” إن المسيح  السِّ
فيــك رجاء الغلبة على جميع تحديات الحياة وعلى النظام الســلبي 

لهذا العالم.

            
ُأقر وأعترف

أن لي حياة وطبيعـــة العلي في داخلي، لذلك، فأنا 
غالب وأعظـــم من منتصر. وأحيـــا حياة النصرة 
والغلبة في المســـيح، فوق كل رياســـة، وسلطان 

الظلمة، وأنظمة هذا العالم السلبية. أمين

رؤيا 20                                                
زكريا 12 – 14

رؤيا 21: 13 – 27                                                                                                                  
زكريا 13 – 14  
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يــوم 30 

أربعة أنشطة حيوية 
للروح البشرية

ََّة نَافَِعٌة لَِقِلي��ل، وَلِكنَّ التَّْقَوى نَافَِعٌة  »ألَنَّ الرِّيَاَضَة اْلََس��ِدي
لِكُلِّ َشيٍْء، ِإذْ َلَها َموِْعُد احْلََياِة احْلَاِضرَِة وَالَْعتِيَدِة«

                                         )1 تيموثاوس 8:4(.
هناك أربعة أنشــطة حيوية، إن مارســتها باســتمرار، سوف 
تعيد خلقة روحك البشــرية إلحضار أمــورًا صالحة. وإن كان ال 
يوجد ترتيب محددًا، ولكن على رأســهم اللهــج في الكلمة. فاللهج 
يســاعد على قيادة كلمــة العلي بعمق إلى روحــك؛ فتجعل الكلمة 

مثمرة في روحك، فتنمو بقوة في داخلك وتسود.

إن اللهــج فــي الكلمة هي وصفــة أكيدة للحيــاة الناجحة: “الَ 
��ِريَعِة ِمنْ َفِمَك، بَ��ْل تَلَْهُج فِيهِ نََه��ارًا وََلْيالً،  يَبْرَْح ِس��ْفرُ هِذِه الشَّ
ََّك ِحيَنِئٍذ  َظ لِلَْعَمِل َحَس��َب كُلِّ َما ُهَو َمكُْتوٌب فِيهِ. ألَن لِكَيْ تََتَحفَّ
تُْصِل��ُح َطِريَقَك وَِحيَنِئٍذ تُْفِلُح” )يشــوع 8:1(.  فكلما لهجت في 
الكلمــة، فتقدمك- نجاحك، وازدهارك، وصحة كل كيانك ســوف 

تظهر للجميع )1 تيموثاوس 15:4(.

وهناك نشــاط روحي هام آخر يجب أن تنشــغل به باستمرار 
ن من نوع شخصيتك.  وهو الصالة. فالصالة تضبط روحك وُتحسِّ
فمــن خالل الصالة، تكون قادرًا أن ُتحدث تغيرًا في مجال الروح 
وتجعــل الظروف تتماشــى مــع إرادة الرب الكاملــة لحياتك. فال 
َُّه يَنَْبِغي أَْن يَُصلَّى كُلَّ  عجب أن قال يسوع في لوقا 1:18،” … أَن
 YOOKOS إن الصالة مع الراعي كريس على الـ ”. ِحنٍي واَلَ مُيَلَّ
قد أصبحت لها قيمتها عند كثير من المســيحيين حول العالم، ألنها 

الراعي كريس
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دراسـة ُأخـرى
                            2بطرس 8:1

خطة قراءة كتابية لمدة عام      خطة قراءة كتابية لمدة عامين

قد ُولَّدَّت فهمًا جديدًا ووعيًا للصالة. 

نشــاط حيوي آخر للروح البشــرية هو التكلم بألســنة. فيقول 
فــي 1 كورنثــوس 4:14  “َمنْ يََتكَلَُّم بِِلَس��اٍن يَبِْني نَْفَس��ُه...” 
ــن، يقوِّي، يشدد، ُيَنشط. وهذا ما  والكلمة “يبني” تعني أيضًا ُيحسِّ
تفعله التكلم بألســنة لروحَك: فهي ُتحســن منَك، وتبنيك، وتقويك، 

وتنشطك.

وأخيــرًا، النطــق بالكلمة في كل وقت: هذا هو نشــاط حيوي 
ــد الرب هذا  آخــر للروح البشــرية، وهو علــى نفس األهمية. وأكَّ
عندما أوصى يشــوع أن يحفظ كلمته في فمه دائمًا )يشوع 8:1(. 
فأنت لســَت في احتياج أن تنتظر حتــى تلطمك كارثة حتى تنطق 
بالكلمــة. اســتقطع وقتًا كل يوم في “فترات التكلــم”؛ فتتكلم بكلمة 
العلي فيما يخص نجاحك، وغلبتك، وازدهارك، وصحتك! ويقول 
الِِح فِ��ي الَْقلْب يُْخِرُج  الِ��ُح ِمَن الْكَنِْز الصَّ الكتاب، “اإَلِنَْس��اُن الصَّ
احِلَاِت...” )متى 35:12(. فأخِرج كل ما هو صالح من داخلك  الصَّ

بواسطة تلك األنشطة لروحك البشرية!

ُأقر وأعترف
أن حياتي هي لمجد العلي! وأنا أسكن في ستر 
العلي، وفي ظل القدير أبٍيت في صحة، وأمان، 

وازدهار، وفرح، في اسم يسوع. آمين.

رؤيا 21 
مالخي 1 – 2                       

رؤيا 22: 1 – 10
مالخي 1 – 2
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الراعية أنـيـتا

يوم 31   

خدمة الرب- هي 
جوهر العبادة

»1وَكَاَن فِ��ي أَنَْطاِكَي��َة فِ��ي الْكَِنيَس��ِة ُهَن��اَك أَنِْبَي��اُء 
َّبَّ وَيَُصوُم��وَن، قَاَل  وَُمَعلُِّم��وَن: … وَبَْيَنَم��ا ُهْم يَْخِدُم��وَن الر

الرُّوُح الُْقُدُس… »

                                           )أعمال 2-1:13(.

إن خدمــة الرب هامة جــدًا في خدمتنا المســيحية؛ فهي 
جوهر العبادة. ولن تعرف أبدًا الُعمق في الروح الذي يتخطى 
المستوى العادي، إلى أن تبدأ في خدمة الرب. إن خدمة الرب 
هــو أمر تقوم به بوعي، وليس بســلبية. وأول ما تفعله وأنت 
تخــدم الرب هو أن ُتركِّز انتباهك عليه فــي العبادة. ثانيًا، أن 
تتعلــم أن تتكلم بكلمــات حمد له من روحــك؛ كلمات لتعظيم 

عظمته. ويجب أن يكون مثل هذا الحمد برضا. 

فمثاًل، أن تقول ببســاطة، “يــا رب أحمدك!” ليس كافيًا. 
إذ عليك أن تقول له على ماذا تحمده. وُتخبره كم هو عجيب، 
وُمحــّب، وحنــان؛ فعليك أن ُتعبِّر عن حمــدك له. ففي خدمة 
الــرب أنت ُترّكز عليــه وعلى حمده بروحــك بكلمات عبادة 

وشكر. إن الرب يستجيب لك عندما تخدمه هكذا. 

ُيظهر لنا في عبرانيين 15:13 أن في خدمة الرب، نحن 
ُنقدم أو نتكلم كلمات لمجد وحمد ِاســمه: “َفلُْنَقدِّْم بِهِ فِي كُلِّ 
ِحنٍيِ للعلي ذَبِيَحَة التَّْسِبيِح، أَيْ ثََمرَ ِشَفاٍه ُمْعَتِرَفٍة بِاْسِمهِ.” 

الراعي كريس
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دراسـة ُأخـرى
           1 بطرس 5:2 ؛ حزقيال 5:45 ؛ رؤيا 4:8

خطة قراءة كتابية لمدة عام      خطة قراءة كتابية لمدة عامين

فكلمــا قمت باعترافات الفم في اســمه، يســوع، بكونه رئيس 
كهنتك األعظم، ُيقدِّمها أمام اآلب، الذي يستقبل كلمات حمدك 

وعبادتك كذبيحة بخور زكية. 

إن هناك الكثير جدًا لكي تشــكر الرب عليه، فارفع يديك 
في عبادة وحب له اآلن، واخدمه. باركه على من هو. واعبده 
بشــغف مــن روحك وأنــت تتوقــع المجد األســمى والغلبات 

المخزونة لك عنده للعام القادم.

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على نعمتك، وتحننك، 
على  القديرة  يدك  على  وأشكرك  وُحبك. 
كل  وينجح  ليعظم  الروح  وإمكانية  حياتي، 
الحكمة،  روحي  في  اليوم  أقبل  وأنا  شيء. 
ألحيا  أحتاجه  الذي  واإلرشاد  والمشورة، 
في  الحياة،  ظروف  على  وأسود  بنصرة، 

اسم يسوع. آمين.

رؤيا 22                     
مالخي 3 – 4                      

 رؤيا 22: 11 – 21                        
مالخي 3 – 4  
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صالة قبول الخالص

نثق أنك قد تبارك��ت بهذه التأمالت. ونحن 
ندع��وك أن تعل يس��وع املس��يح س��يداً ورباً 

حلياتك بأن تُصلي بثل هذه الصالة:  

 “ربي وإلهي، آتي إليك في اس��م يس��وع 
املس��يح. إذ تقول كلمتك،   “... كُلُّ َمنْ يَدُْعو 

َّبِّ يَْخُلُص.” )أعمال 21:2(.  بِاْسِم الر

فأنا أطلب أن يأتي يسوع إلى قلبي ليكون 
س��يداً ورباً على حياتي. وأقب��ل احلياة األبدية 
ََّك ِإِن  في روحي كما يقول في رومية 9:10  “ألَن
َّبِّ يَُس��وَع، وَآَمنَْت بَِقلِْبَك  اْعَترَْفَت بَِفِمَك بِالر
أَنَّ اهلَل أَقَاَم��ُه ِم��َن األَْم��َواِت، َخَلْصَت،” وأُعلن 
أني خُلصت؛ وِصرت مولوداً والدة ثانية؛ وِصرت 
ابناً هلل! فاملس��يح اآلن يسكن فّي، والذي فّي 
أعظ��م من الذي ف��ي العال��م! )1يوحنا 4:4(. 
وأس��لك م��ن اآلن بوع��ي حليات��ي اجلديدة في 

املسيح يسوع. هللويا!” 

مبروك! أنت اآلن ابن هلل.
 إن كنت قد صليت هذة الصالة فأرسل لنا علي البريد اإللكتروني

rhapsodyofrealities_egypt@yahoo.com
حتى ميكننا أن نتواصل معك
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تقارير الحمد
»االعتراف بأن كلمة العلي قد غيرت حياتي«  

منذ وقت مضي مرضت وبدأت أشعر بفقدان للذاكره. أصبح النوم خبره مرعبة لي 
وكنا  الحقائق  أنشودة  أختي  لي  أحضرت  نائمة.  أنا  بينما  سأموت  بأنني  أفكر  ألني 
ننطق )نعترف(  الراعي كريس  العباده, جعلنا  أيام  يوم. في إحدى  نقرأها سويًا كل 
بالكلمة بطريقة ألهمتني. أستمررت ألهج في هذه الكلمات وأعلنها. إنني اليوم أحيا بقوة 

حياة طبيعية وأمارس أنشطتي العادية بدون األعراض السابقة للمرض       
روث ك.,كينيا   

»أشكر إلهي من أجل سفارة المسيح« 
صديق لي أعتاد أن يدعوني لكنيسة سفارة المسيح, ولكنني كنت اتجاهله. إلي أن جاء 
اليوم الذي عانيت فيه من مشكلة خطيرة لم أستطع حلها. أتصلت بصديقي هذا الذي 
أخذني لكنيستة وهناك قبلت المسيح مخلصًا لحياتي. بعد ذلك ببضعة أيام, هذه المشكلة 

حلت بأقل مجهود مني. هللويا  
نوكوثوال ب., جنوب أفريقيا  

»شفيت من ورم بالفك« 
أستيقظت ذات صباح ألكتشف أن الفك األيسر به ورم. الغريب في األمر هو إنني 
علي  يدي  أنا وضعت  عمله.  يجب  ما  الحقائق  إنشودة  من  تعلمت  ألنني  أنزعج  لم 
فكي وأمرت باسم يسوع هذا الورم أن يختفي. بعد ساعات قليلة لم يعد الورم موجود 

وأختفي ولم يعد أحًد يراه. هللويا
آلم ف.,كاميرون  



)78(

مالحظات
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------



)79(



)80(


