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 ُتظهر صورة الغالف األمامي شركاء أنشودة الحقائق
 في هاواي وهم يستعدون بفرح لممارسة التوزيع

المجاني
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الراعي كريس

 أُوصَي بنو إسرائيل، في العهد القديم، أن يطيعوا الكلمة 
)تثنية 26:11 ـ 28(. ولكن في العهد الجديد، لم يوِصنا أن 
أن  إمكانية  في  والسبب  بالكلمة،  نعمل  أن  بل  الكلمة  نطيع 
فهناك اختالف  الكلمة.  أننا مولودون من  بالكلمة هو  نعمل 
بالكلمة  فالعمل  الوصايا.  وإطاعة  بالكلمة  العمل  بين  كبير 
الحياة  يعني  بل  الوصايا؛  إطاعة  يعني  الجديد ال  العهد  في 

بالكلمة؛ أي التصرف بناءاً على ما تقوله الكلمة. 
   قال بولس الرسول، في 2 كورنثوس 2:3ـ3، »أَْنُتْم 
ُكْم ِرَساَلُة اْلَمِسيِح...«هل تعرف ما يعنيه هذا؟  ...َظاِهِريَن أَنَّ
الكلمة  إنه  يسوع؟  هو  ومن  الحية.«  »الحروف  أننا  يعني 
َمْجَدهُ،  )َوَرأَْيَنا  َبْيَنَنا،  َوَحلَّ  َجَسًدا  َصاَر  »َواْلَكلَِمُة  الحية: 
َوَحّقًا«)يوحنا  ِنْعَمًة  َمْملُوًءا  اآلِب(،  ِمَن  لَِوِحيٍد  َكَما  َمْجًدا 
14:1(. وهنا، يقدم الرسول يوحنا تجسيداً للكلمة! وباإلضافة 
بكلمة  ثانية  والدة  مولودون  أننا  الكتاب  ُيخبرنا  ذلك،  إلى 
ا الَ  الرب اإلله: »مْولُوِديَن َثاِنَيًة، الَ ِمْن َزْرٍع َيْفَنى، َبلْ ِممَّ
ِة اْلَباقَِيِة إَِلى األََبِد« )1بطرس  َيْفَنى، ِبَكلَِمِة الرب اإللِه اْلَحيَّ

.)23:1

)يعقوب 18:1(

ِمْن  َباُكوَرًة  َنُكوَن  لَِكْي  اْلَحقِّ  ِبَكلَِمِة  َفَوَلَدَنا  »َشاَء 
َخالَِئقِِه«

يــــوم  1

كلمته الحية
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

صالة
 أنا مولود من الكلمة؛ لذلك، فحياتي هي حياة الكلمة! وأنا
ً ُمدركا أتقدم،  اليوم  وأنا  الالهوت.  عن  والتعبير   اإلظهار 
 هويتي كنسل للكلمة وحياة اإلله عديمة الفساد في روحي،

في اسم يسوع. آمين.

  إن األسد، حتماً سيلد أسداً. والكائن البشرى سيلد بشرياً 
الكلمة.  فقط  ستلد  الرب  فكلمة  المنوال،  نفس  وعلى  آخر. 
وأنت  حياته.  الُمعبِّر عن  وأنت  الكلمة؛  نسل  فأنت  وهكذا، 
فكرة  من  لها  يا  للعالم.  الحية  كلمته  للعالم؛  الحية  رسالته 

ُمباركة! 
ُة    قال الرب يسوع في يوحنا 24:12، »...إِْن َلْم َتَقْع َحبَّ
اْلِحْنَطِة فِي األَْرِض َوَتُمْت َفِهَي َتْبَقى َوْحَدَها. َولِكْن إِْن َماَتْت 
كلمة  فكان  نفسه.  إلى  ُهنا  يشير  وكان  َكِثيٍر.«  ِبَثَمٍر  َتأِْتي 
بحصاد  ليقوم  بالموت  اإلله  وبذله  الذي صار جسداً،  اإلله 
ما زرعه - الكلمة. فأنت نسل الكلمة؛ وأنت اليوم الكلمة في 
الجسد. وأنت الُمعبِّر عن إرادته في األرض. هذه هي الحياة 

المسيحية الحقيقية؛ إنها التعبير اليومي للكلمة . 

متى 27: 1– 10
الويين1

لوقا 1:9 - 17
                يشوع 10 - 12

يوحنا 34:10 ـ 36؛ 1يوحنا 2:3
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الراعي كريس

أثناء الكهنوت الالوي، كان يضع رئيس الكهنة مرة في 
السنة، خطايا بني إسرائيل، رمزياً، على »تيس« الكفارة، 
البرية )الويين 16(. كان هذا ما  الذي يطلقه بعد ذلك في 
صار عليه يسوع ألجلنا. فأصبح حامالً لخطايانا؛ وُوِضعت 
 )  6:53 )إشعياء  تعدياتنا  كل  عقوبة  فأخذ  خطايانا.  عليه 

فأصبحنا أحراراً شرعاً. 
ولكن هذا فقط وجه واحد من العملة. فَكون يسوع حامالً 
لخطايانا ليس كافياً ليخلص اإلنسان إلى األبد. وبموته على 
الصليب دفع الثمن عن خطايا اإلنسان بالكامل، ولكن ال يزال 
اإلنسان له طبيعة الخطية، التي أخذها من الشيطان، بتعدي 
طبيعتنا  الرب  ووضع  طبيعتنا،  نفس  في  يسوع  فأتى  آدم. 
يعرف  لم  الذي  الكتاب  يقول  فعندما  روحه.  على  الخاطئة 
خطية، ُجعل خطية ألجلنا، يختلف هذا عن َحمل خطايانا! إذ 
قد أصبح تجسيداً للخطية. فأصبح هو نحن ونحن صرنا فيه. 
وتبرر؛  الموت  من  أُقيَم  العدالة،  مطالب  تمت  وعندما 
ْرَنا  َتَبرَّ َقْد  »َفإِْذ    ،1:5 رومية  في  ويقول  معه.  فتبررنا 
َنا َيُسوَع  )أُعلَِن حكم برائتنا( ِباإلِيَماِن َلَنا َسالٌَم َمَع اإلله ِبَربِّ

يــــوم  2

)2كورنثوس 21:5(

ُجعل يسوع خطية ألجلنا!

ألَْجلَِنا،  ًة  َخِطيَّ ًة،  َخِطيَّ َيْعِرْف  َلْم  الَِّذي  َجَعلَ  ُه  »ألَنَّ
لَِنِصيَر َنْحُن ِبرَّ اإلله فِيِه« 
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

صالة
وبذلك  كعطية،  برك  لي  نقلَت  ألنك  أشكرك  الغالي،  أبويا 
باإليمان  ُمبرراً  وبكوني  معك.  الوقوف  حق  أعطيتني 
وانتقلُت إلى حياة سالم معك، بالرب يسوع المسيح، أبتهج 
بالنعمة التي أُقيم فيها اآلن، وأفرح على رجاء مجد اإلله، 

في اسم يسوع. آمين.

اْلَمِسيِح.« وهذا يعني، أن كل من يؤمن بيسوع ويقبل ذبيحته 
ُيعلـَن أنه بار وتبرر.

للرب  التي  البر  طبيعة  ذات   - مختلفة  طبيعة  لنا  واآلن 
اإلله ـ

اآلن.  لنا  بالنسبة  طبيعية  ليست  فالخطية  أرواحنا!  في 
فنسلك في البر، لكوننا بر اإلله في المسيح يسوع. وما هو 
البر؟ إنه استقامة اإلله في روح إنسان، التي تمكـِّنه أن يعبِّر 
المطابقة  نوعية  وهو  روحه.  في  اإلله  وسمات  إرادة  عن 
في  الوقوف  إمكانية  وهو  بالكلمة.  الُمعلنة  اإللهية  للطبيعة 
حضور اإلله بدون ذنب، أو إحساس بنقص، أو إدانة، وهكذا 
لك الحق، في الوقوف أمام اآلب، ولن تسودك الخطية فيما 

بعد )رومية 14:6(.

متى 27: 11– 25
الويين 2

 لوقا 18:9 - 36
يشوع 13 - 15

رومية 17:5؛أفسس 24:4
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الراعية أنيتا

يــــوم  3

ُه َجَعلَ الَِّذي َلْم َيْعِرْف  يقول في 2كورنثوس 21:5، »ألَنَّ
ًة ألَْجلَِنا، لَِنِصيَر َنْحُن ِبرَّ اإلله فِيِه.« وهذا يعني  ًة، َخِطيَّ َخِطيَّ
أنك قد أصبحت بر اإلله في المسيح؛ وهذه حقيقتك للوقت 
الراهن. فالبر ليس أمراً تتطلع إليه في المستقبل؛ ولكن هو 

لك بالفعل. 
حمل الرب يسوع خطايا كل العالم على الصليب، وبقيامته 
أعلن العلي أن كل شخص »غير مذنب.« لذلك، ال يجب أن 
يذهب أي شخص إلى الجحيم بسبب الخطية. والسبب الوحيد 
الذي من أجله سيذهب الناس إلى الجحيم هو رفضهم قبول 
ما فعله يسوع؛ أي رفضهم للبر الذي أحضره للعالم. لذلك 
اإلله   ...«  ،19:5 2كورنثوس  في  بولس  الرسول  يخبرنا 
َلُهْم  َحاِسٍب  َغْيَر  لَِنْفِسِه،  اْلَعاَلَم  ُمَصالًِحا  اْلَمِسيِح  فِي  َكاَن 

َخَطاَياُهْم، َوَواِضًعا فِيَنا َكلَِمَة اْلُمَصاَلَحة.«
ال يحسب الرب فيما بعد على الناس خطاياهم. قد يشعر 
اإلنسان بذنب عن خطاياه، ولكن الحقيقة هي، إن الرب ال 
يحسب له الخطايا. ويحب بعض المسيحيين أن ينغمسوا في 
بالشفقة، ولكن  بالذنب ألنه يعطيهم إحساس زائف  الشعور 

)رومية 21:3 – 22(

اُموِس، َمْشُهوًدا َلُه  ا اآلَن َفَقْد َظَهَر ِبرُّ اإلله ِبُدوِن النَّ »َوأَمَّ
اُموِس َواألَْنِبَياِء، ِبرُّ اإلله ِباإلِيَماِن ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح،  ِمَن النَّ

ُه الَ َفْرَق« إَِلى ُكلِّ َوَعَلى ُكلِّ الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن. ألَنَّ

البر هو لك اآلن!
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

صالة
 أبويا الغالي، أشكرك ألنك جعلتني باراً في المسيح يسوع!
 وأنا اليوم أملك في الحياة كملِك، حامالً ثمار البر، وأحيا

في قوتك ومجدك، في اسم يسوع. آمين.

لماذا  العالم،  خطايا  حاسب  غير  اإلله  كان  فإن  خطأ.  هذا 
يحسب خطاياك؟ 

إن القاضي األعلى قد بررك بسبب ذبيحة المسيح، وقد 
الصواب.  تفعل  تجعلك  الطبيعة  وهذه  بره.  طبيعة  منحَك 
واآلن وأنت مولود والدة ثانية، البر هو جزء من كيانك. ولم 
يعد لك أن تصارع من أجل فعل الصواب! فطبيعة اإلله لفعل 

الصواب قد انتقلت إلى روحك. 

رومية 17:5؛ رومية 24:3 ـ 26

متى 27: 26– 37
الويين 3

لوقا 37:9 - 62
يشوع 16 - 19
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الراعي كريس

كان األنبياء في القديم، ينظرون في مجال الروح، باحثين 
باهتمام في محاولة اكتشاف الوقت والظروف التي ُيستعلن 
فيها روح المسيح فيهم، عندما شـَِهَد عن آالم المسيح والمجد 
الذي يتبعها. بمعنى أنه، بعد آالم المسيح مباشرة، كان هناك 
حياة مجد تتبعها. عانى يسوع مسبقاً نيابة عنا، وآالمه النيابية 

قد أخذتنا إلى حياة المجد. فهو لم يعاِن هباءاً.
معاصيك،  أجل  من  مجروح  إنه   5:53 إشعياء  يقول 
عليه،  وِضع  سالمك  وتأديب  آثامك،  ألجل  ومسحوق 
من  وكل  أنَت.  تعاني  ال  حتى  تألم،  فهو  ُشفيت.  وبجلداته، 
ثمن  يدفع  هو  لنا،  يسوع  حققه  مما  بالرغم  اليوم،  يعاني 
الجهل. قال الرب في هوشع 6:4، »َقْد َهَلَك َشْعِبي ِمْن َعَدِم 
اْلَمْعِرَفِة...« فإلى كل من يعاني من السرطان، مثالً، عليه 
فقط أن يعرف ويتصرف وفقاً لمعرفة أن يسوع تألم من هذا 
الداء الموِهن بالنيابة عنه. فأن تؤمن يعني أن تتصرف بناءاً 

على ما تؤمن به.
ويذكرنا هذا بما حدث مع بولس الرسول في لسترة في 
أعمال الرسل 7:14 -11. وبينما كان بولس يعظ، كان رجل 
أعرج من بطن أمه يستمع لرسالة بولس. وثبَّت بولس نظره 

)1بطرس 10:1ـ 11(

»... َباِحِثيَن أَيُّ َوْقٍت أَْو َما اْلَوْقُت الَِّذي َكاَن َيِدلُّ َعَلْيِه 
ُروُح اْلَمِسيِح الَِّذي فِيِهْم، إِْذ َسَبَق َفَشِهَد ِباآلالَِم الَِّتي 

لِْلَمِسيِح، َواألَْمَجاِد الَِّتي َبْعَدَها )تتبعها(«

يــــوم  4

»...األمجاد التي تتبعها«
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

صالة
المجد، حياة  إلى  دعوتني  لقد  الغالي،  السماوي   أبويا 
جعلتني وقد  والتميز،  والمهابة،  والكرامة،   والفضيلة، 
 الُمعبِّر عن مجدك. وبينما أنا مستمر في النظر إلى مجدك
غير السيادة  حياة  مكانة  في  وأُوضع  أتغير  الكلمة،   في 

العادية، في اسم يسوع. آمين.

عليه، ورأى أن الرجل كان له إيمان لُيشفى فقال له بصوت 
عاٍل، »...قُْم َعَلى ِرْجَلْيَك ُمْنَتِصًبا!. َفَوَثَب )الرجل األعرج( 
َوَصاَر َيْمِشي.« ) أعمال الرسل 10:14(. لم ُيصِل بولس؛ 
ألنه فـَِهَم أن حياة المجد يجب أن تتبع آالم المسيح، ونتيجة 
م اإلنجيل للرجل األعرج، الذي بقبوله الحق، شـُفَي  لهذا، قدَّ

في الحال. 
وما الذي يعنيه هذا لنا اليوم؟ يعني أن كل َمن ال يقدر أن 
يمشي حتى اآلن، يمكنه في الحال أن يمشي. ويمكن اآلن 
لكل من كان أعمى أن يبصر. فالحياة والنور قد اُسُتعلنا في 
المسيح، باإلنجيل؛ لذلك، ال موت فيما بعد، وال ظلمة فيما 
أبطل  فلقد  بعد.  فيما  بعد، وال خوف  فيما  بعد، وال هزيمة 
يسوع المسيح مخلصنا الموت والمرض والفشل، وأحضرنا 
إلى حياة المجد، والكرامة، والمهابة، والتميز. مجداً السمه 

إلى األبد! 

لوقا 1:10 - 24
يشوع 20 - 22

متى 27: 38– 44
الويين 4

إشعياء 1:60؛ رومية 30:8؛ 2بطرس 3:1
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الراعي كريس

)متى 19:28 ـ 20(

وِح  ُدوُهْم ِباْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ
اْلقُُدِس. َوَعلُِّموُهْم أَْن َيْحَفُظوا )يالحظوا( َجِميَع َما أَْوَصْيُتُكْم ِبِه. 

ْهِر )نهاية العالم(«  اِم إَِلى اْنقَِضاِء الدَّ َوَها أََنا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّ

 خلـُصت لتخلص»
»اآلخرين

يــــوم  5

خالص  في  له  شريكاً  يجعلك  الرب،  يخلصك  عندما 
اآلخرين  إلى  الوصول  في  معه  عامالً  فتصبح  اآلخرين؛ 
برسالة خالصه. فأنت لسَت في األرض فقط للتوازن البيئي؛ 
بل لدى الرب هدف لحياتك. فهو خلصك، وأقامك في األرض 
لتكون شاهداً له. وقال في إشعياء 10:43، »أَْنُتْم ُشُهوِدي، 

، َوَعْبِدي الَِّذي اْخَتْرُتُه...«  بُّ َيقُولُ الرَّ
اختارك وعيَّنك الرب اإلله لتكون خادمه المتمكن لإلنجيل: 
اْلَحْرِف  الَ  َجِديٍد.  َعْهٍد  اَم  ُخدَّ َنُكوَن  ألَْن  ُكَفاًة  َجَعَلَنا  »الَِّذي 
للمصالحة،  وكخادم   .)6:3 )2كورنثوس  وِح...«  الرُّ َبِل 
أميناً  تكون  أن  ِمنك  مطلوب  المسيح،  أسرار  عن  ووكيل 
مملكة  بأسرار  اآلخرين  وتعليم  اإلنجيل  في مشاركة  للرب 

اإلله )1كورنثوس 1:4ـ2(. 
ِمنِّي  َسِمْعَتُه  »وما   ،2:2 تيموثاوس   2 في  بولس  قال 
ِبُشُهوٍد َكِثيِريَن، أَْوِدْعُه أَُناًسا أَُمَناَء، َيُكوُنوَن أَْكَفاًء )قادرين( 
ُيَعلُِّموا آَخِريَن أَْيًضا.« هذا هو المبدأ: أنت تلميذ، لذلك  أَْن 
يمكنك أن تتلمذ آخرين؛ وعليك أن تعلم آخرين نفس حقائق 
ُيعلِّموا، بدورهم، آخرين ما  اإلنجيل التي قد تعلمتها، حتى 
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

متى 27: 45– 54
الويين 5

 لوقا 25:10 - 42
 يشوع 23 - 24

1كورنثوس 16:9؛ أفسس 12:4

صالة
أن ومستحقاً  أميناً  حسبتني  ألنك  أشكرك  الغالي،   أبويا 
 أكون شريكاً لك في خدمة المصالحة. وأشكرك على نعمتك
يفعلوا في م حقك، حتى  فيَّ ألُعلِّم  اآلخرين وأقدِّ  العاملة 

 النهاية نفس الشيء، في اسم يسوع. آمين.

تعلموه. 
أن يسلم الرب هذا اإلنجيل المجيد لتالميذه،  أليس رائعاً 
وصلت  حتى  الرسالة  نفس  توصيل  في  أمناء  كانوا  الذين 
إلينا في أيامنا؟ واآلن نحن َمن في المشهد، وال بد أال نحتفظ 
بها ألنفسنا؛ ويجب علينا أن نخبر كل واحد بإنجيل يسوع 
المسيح. فعليك أن تبني إيمان شخص آخر، وتقوي شخص 
آخر برسالة الرجاء، والحياة، والحق هذه، حتى عندما ينمو 
هذا الشخص ويتقوى في اإليمان، يفعل نفس الشيء آلخرين. 
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الراعية أنيتا

)2 تيموثاوس 10:1(

َما أُْظِهَرِت اآلَن ِبُظُهوِر ُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح،  »َوإِنَّ
ِبَواِسَطِة  َواْلُخلُوَد  اْلَحَياَة  َوأََناَر  اْلَمْوَت  أَْبَطلَ  الَِّذي 

اإلِْنِجيل«

َوَعَدَنا  الَِّذي  اْلَوْعُد  »وهذاًُهَو   ،25:2 1يوحنا  في  يقول 
الشاهد  في  بولس  الرسول  ويعلن  األََبِديَّة«.  اْلَحَياةُ  ِبِه:  ُهَو 
االفتتاحي، أن هذا الوعد للحياة األبدية قد تحقق اآلن بظهور 
يسوع المسيح، الذي »... أَْبَطلَ اْلَمْوَت َوأََناَر اْلَحَياَة َواْلُخلُوَد 
وهذا  المسيح.  بيسوع  الموت  أُبِطَل  قد  اإلِْنِجيل.«  ِبَواِسَطِة 
يتضمن أن الموت اآلن »غير شرعي ـ قانوني«؛ ولم يعد له 
سلطان للعمل؛ ولذلك يجب أن ترفض أن تجعله يؤثر فيك – 
في جسدك، أو في عملك، أو في مادياتك، أو في روحك، أو 

في ذهنك. 
لم يبطل يسوع الموت فقط، بل أيضاً أحضَر الحياة والخلود 
إلى النور، بواسطة اإلنجيل. وكلمة »خلود« تعني » مناعة 
ضد الموت، أو الفساد، أو التحلل.« فمن اليوم الذي قدمت فيه 
قلبك للمسيح لتولد والدة ثانية، صرت في مناعة من الموت؛ 
ُه هَكَذا أََحبَّ اإلله اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذلَ  وانفصلت عن الهالك: »ألَنَّ
اْبَنُه اْلَوِحيَد، لَِكْي الَ َيْهلَِك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبلْ َتُكوُن َلُه اْلَحَياةُ 
ُة.« )يوحنا 16:3(. عندما تغوص حقيقة هذا الشاهد في  األََبِديَّ

روحك بشدة، لن يكون شيء غير ممكن لك! 

يــــوم  6

الخلود الذي أُظهَر
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

صالة
 أبويا الغالي، أشكرك على الحياة الغالبة التي أعطيتها لي
األبدية الحياة  بسبب  أنه  أعلن  وأنا  يسوع.  المسيح   في 
، عندي مناعة من الموت ومن النظام الفاسد  العاملة فيَّ

 والهالك لهذا العالم، في اسم يسوع القدير. آمين.

إن تعبير »حياة أبدية« ُيساء فهمه أحياناً من الكثيرين بأن 
يعني حياة طويلة جداً؛ ولكنه يعني أكثر من هذا! فأن يكون لك 
حياة طويلة جداً بالمرض، والفقر، والموت ليس بركة. ولكن، 
الحياة األبدية أو الحياة التي تدوم إلى األبد تشير إلى حياة اإلله 
التي تجعلك أعظم  الحياة  إنها  إنسان.  التي ال تقهر في روح 
من منتصر. ووعد الرب بهذه الحياة قبل بداية العالم، وبيسوع 
 « يوحنا 12:5،  يخبرنا في 1  المسيح، حقق وعده! واآلن، 
َلُه  َفَلْيَسْت  اإلله  اْبُن  َلُه  َلْيَس  َوَمْن  اْلَحَياةُ،  َفَلُه  االْبُن  َلُه  َمْن 

اْلَحَياةُ.«
إن الحياة التي فيك اآلن، كمسيحي، هي حياة اإلله، وهذه 
الحياة غير ُمخضعة للموت، أو المرض، أو السقم. ومسئوليتك 
هي أن تجعل هذه الحياة تملك في جسدك وعلى كل ظروف 

حياتك. 

متى 27: 55–66
الويين 6

لوقا 1:11 - 13 
القضاة 1 - 2

يوحنا 26:11 ؛ عبرانين 14:2 ـ 15
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الراعي كريس

يــــوم  7

إن الرب يسوع هو خبز السماء وهو ماء الحياة )يوحنا 
33:6 ؛ يوحنا 14:4(. وعندما تتقابل معه، يـُشبع جوعك، 
قد  شيء؛  عن  يبحث  اإلنسان  كان  وإن  عطشك.  ويرتوي 
يكون بحثاً عن السالم، أو الشفاء، أو اآلمان، أو عمل؛ في 
والحلول  اإلجابات  ينال  المسيح،  مع  فيه  يتقابل  الذي  اليوم 
لمشاكله. وعندما يحدث هذا، يصبح هذا اإلنسان في الحال 

شاهداً متأهباً للمسيح.
لنأخذ  للسيد؛  بحب  فتحولنا  لمعظمنا؛  حدث  قد  ما  هذا 
اإلنجيل إلى أطراف األرض. وانتقلنا متخذين منه مثاالً لنا؛ 
إذ قال في لوقا 10:19، »... اْبَن اإلِْنَساِن َقْد َجاَء لَِكْي َيْطلَُب 
َوُيَخلَِّص َما َقْد َهَلَك.« واآلن، نحن في نفس اإلرسالية، ألنه 
قال »... َكَما أَْرَسَلِني اآلُب أُْرِسلُُكْم أََنا« )يوحنا 21:20(. 

أن  دائماً  عليك  لذلك  الُمقام؛  للمسيح  كشاهد  أُرسلت  لقد 
قبلت  قد  وألنك  باإلنجيل.  للكرازة  باستعداد  قدميك  تحتذي 
ُيفِرحك  أو  بالحقيقة  ُيشبعك شيء  أنه ال  المسيح، ستكتشف 
فرحاً عظيماً أكثر من الشهادة لآلخرين عنه. هذا ما حدث 
للسامرية؛ بعد أن تكلمت مع يسوع عند البئر، ركضت إلى 

)مرقس 20:5(

»َفَمَضى َواْبَتَدأَ ُيَناِدي فِي اْلَعْشِر اْلُمُدِن َكْم َصَنَع ِبِه 
َب اْلَجِميُع« َيُسوُع. َفَتَعجَّ

شاهد متأهب للمسيح!
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

متى 28: 1– 10
الويين 7

 لوقا 14:11 - 36 
القضاة 3 - 4

2كورنثوس 6:3 ؛ 2تيموثاوس 2:4

صالة
أكون خادماً أن  قادراً  أشكرك ألنك جعلتني  الغالي،   أبويا 
أرغب، وأنا  العالم!  ألُبارك  الحياة  برسالة  الجديد،   للعهد 
 وأشتاق، وأبتهج اليوم بالكرازة باإلنجيل، بإظهار الروح
بواسطتي للخالص  عينتهم  قد  من  كل  أن  عالماً   والقوة، 
سيسمعون ويقبلون اإلنجيل بفرح، في اسم يسوع. آمين.

وا اْنُظُروا إِْنَساًنا َقالَ لِي ُكلَّ َما َفَعْلُت.  المدينة ُمعلِنة: »َهلُمُّ
أََلَعلَّ )يجب أن يكون( هَذا ُهَو اْلَمِسيُح؟!« )يوحنا 29:4(؛ 

فأصبحت شاهدة.
إسرائيل!«  ملك  هو  »ألعله  وقال،  قابله  أيضاً  ونثنائيل 
»لقد  قائالً:  بطرس،  سمعان  أخيه،  إلى  أندراوس  وأسرع 
وجدنا المسيا!« فبالمقابلة مع المسيح، وجد جميعهم إجابات 
ينشرون  بدأوا  الحال،  وفي  لمشاكلهم،  وحلوالً  لتساؤالتهم 

اإلنجيل. 
فعلياً في الكرازة باإلنجيل لمن حولك،  إن كنَت ُمشاركاً 
استمر في هذا، وافعله بأكثر حرارة. فال يزال الكثيرون من 
ـْشى« وفي احتياج ُملِح؛ يحتاجون لمن يخبرهم  حولنا »عط

أن هناك إجابة واحدة لمشاكلهم؛ وهو يسوع.
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 Ten Translated books into Arabic for

pastor Chris & Anita Oyakhilome.

the Holy Spirit and you

Keeping your healing

                        Power of tongues

                      Your right in Christ

      Healing from heaven (vol.2)

Healing from heaven (vol.1)

The gates of Zion

How to pray effectively (vol.1)

Wisdom for women

Don't pack your bags yet!

 In addition, "Righteous at last"
 for Dr. Richard Hays

 And "Rhapsody of Realities" For years
2011 & 2012.

 And "Rhapsody of Realities For kids", and
 others.

                                         Contact us: Christ Embassy – El Salam City – Cairo – Egypt.

  Tel.  Samuel Shawky: 01062474874

         Or on E-mail: rhapsodyofrealities_egypt@yahoo.com
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لقد سبق وأعد اإلله حياتك للمجد. وقد سبق وعيَّن حياتك، 
حسب هدفه، لمهمة محددة. وحري بَك، كابن لإلله، أن تضع 

نفسك في هذه الخطة اإللهية. 
أن  اإلله  له  خطط  كما  بالضرورة  واحد  كل  يصبح  ال 
يكون. وحقيقة أنك مولود والدة ثانية ال يعني أنك ستحقق 
بالرغم  ألنه  لَك  اإلله  خططها  التي  الصالحة  األعمال  كل 
التخاذ  إرادة  ولَك  حر.  أخالقي  وكيل  أنَت  شيء،  كل  من 
اإللهية  الخطة  تتبع  أن  سواء  بحرية؛  الشخصية  قراراتك 
هناك  ليس  ولكن  الخاص.  طريقك  تختار  أن  أو  لحياتك، 
حكمة في اختيار طريقك الخاص، إذ يقول الكتاب، »ُتوَجُد 
اْلَمْوِت«  ُطُرُق  َوَعاقَِبُتَها  ُمْسَتقِيَمًة  لإِِلْنَساِن  َتْظَهُر  َطِريٌق 

)أمثال 25:16(.
ضع نفسك في الخطة اإللهية، وصمم أنك ستحقق هدفه 
لحياتك. فهي مسئوليتك أن تتأكد أنك تسلك في الطريق التي 
قد أعدها لَك. ونالحظ في كولوسي 17:4 أن الرسول بولس 
يقدم تحذيراً هاماً لرجل اسمه أَْرِخبَُّس، ليتحمل الخدمة، التي 
قد قِبلها من الرب، لكي يتممها أَْرِخبَُّس؛ فهو لم يقل أن الرب 

)أفسس 10:2(

َنا َنْحُن َعَملُُه )صنعة يد اإلله(، َمْخلُوقِيَن  )بالوالدة الجديدة( فِي اْلَمِسيِح َيُسوَع  »ألَنَّ
َها )خطَط لها مسبقاً(  لَِكْي َنْسلَُك فِيَها )أن  ألَْعَمال َصالَِحٍة، َقْد َسَبَق الرب اإلله َفأََعدَّ
نحيا الحياة الصالحة التي أعدها مسبقاً وهيأها لنا لكي نحياها( » )ترجمة موسعة(

اتبع الخطة اإللهية لحياتك
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 متى 28: 11–20
الويين 8

 لوقا 37:11 - 54 
القضاة 5 - 6

كولوسي 6:2ـ 7 ؛ إرميا 23:7

أُقر وأعترف
بأنني أسلك حسب الفكر اإللهي المسبق لحياتي؛ وأنا 

د اسمه. وأنا أزداد كل يوم في معرفتي  أحقق هدفه وأُمجِّ
بكلمة الرب، وقراراتي وتصرفاتي تحت تأثير حكمته. 
فسلوكي مع الروح القدس هو مثمر جداً، ولي المعونة 

اإللهية منه وأنا أسلك في الخطة اإللهية لحياتي .

سيتممها له.
لذلك، لتحيا في هدف اإلله لَك وتتبع خطته لحياتك، يجب 
أن يكون لديك معرفة جيدة وفهم لكلمة الرب. عندما انتهر 
يسوع الصدوقيين، قال »َتِضلُّوَن إِْذ الَ َتْعِرفُوَن اْلُكُتَب ...« 
الطبيعي  يقل، »تضلون ألنه من  لم  فهو  )متى 29:22(؛ 
)أمثال  ونوره  حكمته  هي  اإلله  كلمة  إن  هذا.«  تفعلوا  أن 
ولهجت  درست  وكلما   .)130:119 مزمور  20:1،23؛ 
بالطريقة  فُتقاد  واالتجاه،  البصيرة،  على  ستحصل  فيها، 
الصحيحة التخاذ اختيارات وقرارات تتفق مع الخطة اإللهية 

لحياتك.
وباإلضافة لهذا، في اتباع الخطة اإللهية لحياتك، يجب أن 
القدس من خالل الشركة  تتعلم كيف تـُخضع نفسك للروح 
لَك،  إلهية  وأسرار  عوائص  يكشف  َمن  فهو  المستمرة. 
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يــــوم  9

يسوع  الرب  تقابل  الروح!  إشارات  نفهم  أن  المهم  من 
في يوٍم ما مع عشرة ُبَرص الذين ألحوا عليه أن يرحمهم. 
فأجابهم قائالً، »...اْذَهُبوا َوأَُروا أَْنفَُسُكْم لِْلَكَهَنِة. َوفِيَما ُهْم 
ُمْنَطلِقُوَن َطَهُروا..«)لوقا 15:17(. الحظ أن يسوع لم يقل 
للُبَرص، »أنتم مشفيون.« ولكنه فقط أوصاهم، وذهبوا في 

طاعة للكلمة. وبينما هم منطلقون، طهروا!
 ثم واحد من الُبَرص، ُمدركاً أنه قد ُشفَي، رجع ليعطي 
مجداً للرب فأجابه الرب قائالً، »أََلْيَس اْلَعَشَرةُ َقْد َطَهُروا؟ 
لُِيْعِطَي َمْجًدا لإلله َغْيُر  َيْرِجُع  أََلْم ُيوَجْد َمْن  ْسَعُة؟  التِّ َفأَْيَن 
هَذا اْلَغِريِب اْلِجْنِس؟ ُثمَّ َقالَ َلُه: قُْم َواْمِض، إِيَماُنَك َخلََّصَك 
الشكر  فبتقديم   .)19 17:17ـ  )لوقا  صحيحاً(.«  جعلك   (

للرب، أنت تنال أكثر من شفاء؛ تنال الصحة الكاملة!
الحادثة  الطبيعية  فوق  األمور  أن يالحظوا  البعض  فشل 
ليس  تذكر،  يشكروه.  أن  فشلوا  ولذلك  الرب،  ِقَبل  من  لهم 
فوق  تكون  لكي  ُمذهلة  أمور  هناك  تكون  أن  بالضرورة 
وتمجيده  حياتك،  في  بركاته  إلدراك  وإمكانيتك  طبيعية. 
نتيجة لهذا، سيأخذك من »أن تكون مشفياً« إلى »أن تكون 

)لوقا 15:17ـ 19(

ُد اإلله ِبَصْوٍت َعِظيٍم، َوَخرَّ َعَلى  ُيَمجِّ ُه ُشفَِي، َرَجَع  أَنَّ ا َرأَى  َلمَّ ِمْنُهْم  »َفَواِحٌد 
ا. َفأَجاَب َيُسوُع َوَقالَ:»أََلْيَس اْلَعَشَرةُ  َوْجِهِه ِعْنَد ِرْجَلْيِه َشاِكًرا َلُه، َوَكاَن َساِمِرّيً
ْسَعُة؟ أََلْم ُيوَجْد َمْن َيْرِجُع لُِيْعِطَي َمْجًدا لإلله َغْيُر هَذا اْلَغِريِب  َقْد َطَهُروا؟ َفأَْيَن التِّ

اْلِجْنِس؟« ُثمَّ َقالَ َلُه:»قُْم َواْمِض، إِيَماُنَك َخلََّصَك )جعلك صحيحاً(«.«

الشكر يفتح أبواب بركات 
أخرى
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 1:1 - 13
الويين 9

 لوقا 1:12 - 21
القضاة 7 - 8

مزمور 30:69 ؛ يونان 9:2

صالة
 أبويا الغالي، إن قلبي في ملء الشكر واالمتنان لَك من أجل
 بركات كلمتك وتأثير روحك في حياتي. أشكرك على نعمتك
 وتحننك الُمحب، واالمتياز الرائع أن أُدعى باسمك. أعبدك

اليوم وأمجدك، في اسم يسوع. آمين

صحيحاً  بالكامل.« وكما ُيعلن الشاهد، أن السامري الذي 
رجع ليقدم شكراً نال أكثر من مجرد شفاء؛ لقد ُجِعل صحيحاً 

بالكامل. وكل ما قد فقده بسبب البرص قد استرده. 
أطراف  يأكل  البرص  سيما ألن  وال  مذهل  أمر  هذا  إن 
ضحيته ويترك ندوب. وحقيقة أن أحدهم ُشفي منه ال يعني 
امتنان  بالتآكل. ولكن  المتأثرة  أنه قد استرد أطراف جسده 
الشكر  ليقدم  أعلى عندما رجع  السامري وضعه في مكانة 
للرب. فبشكرك للرب، أنت تفتح الباب لمعجزات وبركات 

أكثر في حياتك
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الراعي كريس

إن كلمة »الشرير« المستخدمة أعاله هي الكلمة اليونانية 
»poneros«، والتي تعني في الواقع »الشخص الشرير.« 
لتالميذه  يقدم  في متى 13:6، وهو  يسوع،  فالرب  وهكذا، 
الشر، وليس  المسئول عن  يتكلم عن  للصالة، كان  نموذجاً 
بالضرورة عن تصرف شرير، وجميعنا نعلم أنه – إبليس.

لذلك فكل من يصلي، »يا رب، نجنا من الشرير،« يفترض 
الحق  مع  يتناقض  وهذا  إلبليس،  ُمخَضعين  نزال  ال  أننا 
الذي في كلمة الرب في العهد الجديد. فنحن كمسيحيين، ال 
نحتاج النجاة من الشيطان، ألننا قد نجونا بالفعل: »َشاِكِريَن 
الَِّذي  يِسيَن فِي النُّوِر،  اْلقِدِّ َلَنا لَِشِرَكِة ِميَراِث  أَهَّ الَِّذي  اآلَب 
اْبِن  َمَلُكوِت  إَِلى  َوَنَقَلَنا  ْلَمِة،  الظُّ ُسْلَطاِن  ِمْن  أَْنَقَذَنا )نجانا( 
تفوق  إذاً  الجديدة  فالِخلقة  ِتِه،«)كولوسي 12:1ـ13(.  َمَحبَّ

الشيطان.
علََّم يسوع تالميذه نموذج الصالة هذا ألنه في ذلك الوقت، 
كان ال يزال الشرير له السلطان عليهم وكان الرب اإلله هو 
عونهم. فكان عليهم إذاً أن يصلوا له أن ينجيهم من الشرير. 
اآلَياُت  هِذِه   ...« يؤمن،  من  لكل  يسوع  قال  اليوم،  ولكن 

)متى 13:6(

يِر...« رِّ َنا ِمَن الشِّ »َوالَ ُتْدِخْلَنا فِي َتْجِرَبٍة، لِكْن َنجِّ

يــــوم  10

إلى  المسيحي  يحتاج  ال 
نجاة...
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

صالة
لي  أعطيته  قد  الذي  السلطان  على  أشكرك  الغالي،  أبويا 
على الشيطان، ألخرجه، وألمارس السيادة على كل قوات 
العدو. وأشكرك ألن حياة الغلبة التي قد أعطيتها لي في 
المسيح وعلى مجدك المستعلن فيَّ اليوم، في اسم يسوع. 

آمين. 

ِباْسِمي...«)مرقس  َياِطيَن  الشَّ ُيْخِرُجوَن  اْلُمْؤِمِنيَن:  َتْتَبُع 
17:16(. ولكي تكون قادراً أن تـُخرج الشياطين يعني هذا 

بالتأكيد أن لك السلطان عليهم.
بعد قيامة الرب يسوع المسيح، ليس هناك مكان في الكتاب 
نسأل  أو  الشياطين  أجل  من  نصلي  أن  يجب  أننا  يفترض 
قدميك؛  تحت  وجنوده  فالشيطان  عليهم.  الرب  من  معونة 
وليس لديهم ما يضاهي السلطان الذي لك في المسيح يسوع؛ 
فهم ليسوا عامالً. وكل ما عليك عمله هو أن تقاوم الشيطان، 

وهو سيهرب منك مرتعباً )يعقوب 7:4(.

مرقس 14:1 – 28
الويين 10

لوقا 22:12 – 48
القضاة 9

كولوسي 13:1؛ لوقا 18:10ـ19
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الراعي كريس

يطلعنا روح الرب في الشاهد أعاله، على ما سوف يحدث 
في  سُيحفظ  الرب:  على  ركَز  أو  ِفكره  ثبَّت  َمن  حياة  في 
في  الكامل؟«  »بالسالم  يعني  ماذا  واآلن،  كامل.«  »سالم 
»َتْحَفُظُه  يقول،  العبري  األصل  في  الجملة  تكوين  الواقع، 
سالم،  »)في(  حرفياً  تعني  والتي  شالوم«  شالوم...  )في( 

سالم.« 
»شالوم« تعني سالم الرخاء، أو سالم بازدهار، أو سالم 
في نجاح. فهي ال ُتشير إلى مجرد السالم بمعنى السكينة أو 
واالزدهار  والوفرة،  البال،  براحة  سالم  يعني  بل  الهدوء؛ 
وجد  قد  الذي  اإلنسان  راحة  تصف  وهي  المحدود!  غير 
مكانه في المسيح، ونتيجة لذلك، قد انتهت كل معاناته! وقد 
تغلب على مشاكله. وقد اكتسب السيادة على ظروفه؛ فتحمل 

المسئولية، بدخوله إلى راحة اإلله. 
قال يسوع في متى 28:11، »َتَعاَلْوا إَِليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن 
قِيلِي األَْحَماِل، َوأََنا أُِريُحُكْم.« وهنا، يقول السيد، »توقف  َوالثَّ

عن الصراع؛ وتوقف عن محاولة

) إشعياء 3:26 (

ُه َعَلْيَك  ِن َتْحَفُظُه َسالًِما َسالًِما، ألَنَّ ْأيِ اْلُمَمكَّ »ُذو الرَّ
لٌ«)َمن ثبَّت تفكيره فيك، تحفظه في سالم كامل؛ ألنه  ُمَتَوكِّ

واثق فيك( 
                                                )ترجمة أخرى(    

»سالم...سالم!«

يــــوم  11
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

أُقر وأعترف
يا رب، ألنك مسرتي!  عليك،  ذهني موضوع ومركز  أن 
والفرح  والغلبة،  والخالص،  السالم،  وجدَت  قد  وفيك، 
الالنهائي، والحياة األبدية! أشكرك على بركة كلمتك وتأثير 

حضورك اإللهي في حياتي!

، وأنا سأجعل حياتك سهلة،  إليَّ الذاتية! تعاَل  العمل بقوتك 
وُمِسرة، ومفرحة!« هذا هو نوع الراحة الذي لنا في السالم؛ 
لليوم؛  االفتتاحي  الشاهد  في  الهج  ضغوط.  بال  حياة  إنها 

وركز قلبك وذهنك على الرب.
اُموِس  النَّ َعَلى  َلَع  اطَّ َمِن  »َولِكْن  يعقوب 25:1،  في  يقول 
َوَصاَر  هذا(،  في  )استمر  َوَثَبَت  ِة    يَّ اْلُحرِّ َناُموِس  اْلَكاِمِل   
َمْغُبوًطا  َيُكوُن  َفهَذا  ِباْلَكلَِمِة،  َعاِمالً  َبلْ  َناِسًيا  َساِمًعا  َلْيَس 
...«   ،8:1 يشوع  في  يقول  ثم  َعَملِِه.«  فِي  )مباركاً( 
هذه  ُتْفلُِح.«  َوِحيَنِئٍذ  َطِريَقَك  )ُتنِجح(  ُتْصلُِح  ِحيَنِئٍذ  َك  ألَنَّ
هي الوصفة والضمان لَك لحياة منتصرة وغير عادية من 

النجاح، والسالم، واالزدهار.

عبرانيين 2:12 ؛ يشوع 8:1

 لوقا 49:12 - 59
القضاة 10 - 11

مرقس 1: 29– 39
الويين 11
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الراعية أنيتا

جزء من خدمة الروح القدس في حياتنا هو كشف أسرار 
مملكة الرب لنا. ويقول في لوقا 10:8، »... َلُكْم َقْد أُْعِطَي 
ا لِْلَباقِيَن َفِبأَْمَثال، َحتَّى  أَْن َتْعِرفُوا أَْسَراَر َمَلُكوِت اإللِه، َوأَمَّ
ُهْم ُمْبِصِريَن الَ ُيْبِصُروَن، َوَساِمِعيَن الَ َيْفَهُموَن.« فبكونك  إِنَّ
خصيصاً  واُخِترت  اإلله؛  ُمختار  أنت  ثانية،  والدة  مولود 
الظلمة  في  تسلك  أن  عليك  وليس  المملكة.  أسرار  لتعرف 
والجهل فيما يخص ميراثك، وحقوقك، وفوائدك، وامتيازاتك 

في المسيح يسوع. 
وَح  الرُّ َبِل  اْلَعاَلِم،  ُروَح  َنأُْخْذ  َلْم  »َوَنْحُن  الكتاب،  يقول 
الرب«  ِمَن  َلَنا  اْلَمْوُهوَبَة  األَْشَياَء  لَِنْعِرَف  اإلله،  ِمَن  الَِّذي 
)1كورنثوس 12:2(. والروح القدس هو نورك؛ ومرشدك 
وهو  تسلكه.  أن  يجب  الذي  الطريق  في  الكلمة  بواسطة 
أتي ليعلمك كل شيء ويكشف لك ميراثك. يقول في يوحنا 
، َفُهَو ُيْرِشُدُكْم  ا َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح اْلَحقِّ 13:16، »َوأَمَّ
َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه، َبلْ ُكلُّ َما َيْسَمُع  ُه الَ  ، ألَنَّ إَِلى َجِميِع اْلَحقِّ

َيَتَكلَُّم ِبِه، َوُيْخِبُرُكْم ِبأُُموٍر آِتَيٍة.«
هذا يعني أنه ال توجد ظلمة لك بعد اآلن؛ وال عدم يقينية 

)كولوسي 27:1(

َفُهْم َما ُهَو ِغَنى َمْجِد  »الَِّذيَن أََراَد الرب اإلله أَْن ُيَعرِّ
رِّ فِي األَُمِم، الَِّذي ُهَو اْلَمِسيُح فِيُكْم َرَجاُء  هَذا السِّ

اْلَمْجِد« 

يــــوم  12

هو يكشف األسرار
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 1: 40–45
الويين 12

 لوقا 1:13 - 21 
القضاة 12 - 13

1كورنثوس 1:4؛1كورنثوس 9:2ـ10

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك منحتني البصيرة في الحقائق؛ 
لي  يكشف  الذي  واإلعالن،  الحكمة  روح  على  وأشكرك 
أسرار المملكة. وبينما أنا في شركه معك اليوم، أستقبل 
إلهية، وآراءاً، ومشورة، فأتغير، في اسم يسوع.  أفكاراً 

آمين. 

عن المستقبل. وال يجب أن تكون الحياة غامضة فيما بعد. 
ِشَبُع  أََماَمَك  اْلَحَياِة.  َسِبيلَ  فُِني  »ُتَعرِّ المزمور،  كاتب  قال 
ُسُروٍر )في حضورك ملء الفرح(. فِي َيِميِنَك ِنَعٌم إَِلى األََبِد« 
طريق  بنفسك  تعرف  أن  يمكنك  فال   .)11:16 )مزمور 
الحياة الذي يأتي بالنجاح والغلبة؛ ولكن الروح القدس يعلم. 
ولقد أتى ليقودك في هذا الطريق. وهو يعلم كيف يأخذك في 

رحلة الحياة ويجعلك ناجحاً. 
دعه يأخذ طريقه فيك اليوم! فهو روح الحكمة واإلعالن، 

وهو َمن يقودك في كل عوائص وأسرار النجاح. 
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الراعي كريس

ليس هناك سبب ألي مسيحي أن يخاف من إبليس، ألنه 
إَِليَّ  »...ُدفَِع  قال يسوع في متى 18:28،  بالفعل!  مهزوم 
َماِء َوَعَلى األَْرِض.« الحظ أنه قال »ُكلُّ  ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِي السَّ
ُسْلَطاٍن«؛ وليس »بعض السلطان،« بمعنى أنه لم يترك شيئاً 
للشيطان. فلقد شـُلَّ تماماً وتـُِرَك ال حول له وال قوة بيسوع. 
والسبب في أن بعض الناس ال يزالون يعيشون في خوف من 
الشيطان، وهم يعتقدون أنه يمكن أن يفعل أي شيء ضدهم، 
هو جهلهم بالمكتوب. فهم ينسبون عن غير قصد قوة كبيرة 

جداً إلبليس، بالرغم من أنه قد شـُلَّ تماماً. 
يسوع قد سلبه هو وجنوده؛ وجردهم من كل قوتهم! وُنِزع 
وال  لهم  حول  ال  وأصبحوا  سالحهم  وجنوده  الشيطان  من 
َياَساِت  َد الرِّ قوة بيسوع. فيقول في كولوسي 15:2، »إِْذ َجرَّ
ِبِهْم فِيِه.« فقدم يسوع  ِجَهاًرا، َظافًِرا  أَْشَهَرُهْم  الَِطيَن  َوالسَّ
للرؤساء والسالطين؛ وماذا يعني  ـ منظراً  عرضاً مكشوفاً 
بلـُباس  موكب  في  وجنوده  الشيطان  سيَّر  أنه  يعني  هذا؟ 

أسرى الحرب – مجروحين، مضروبين، مشلولين.
فال عجب أنه استطاع أن يقول لنا، »َها أََنا أُْعِطيُكْم ُسْلَطاًنا 

)لوقا 19:10(

الشيطان ... مشلول تماماً!

اِت َواْلَعَقاِرَب  »َها أََنا أُْعِطيُكْم ُسْلَطاًنا لَِتُدوُسوا اْلَحيَّ
ُكْم َشْيٌء«  ، َوالَ َيُضرُّ ِة اْلَعُدوِّ َوُكلَّ قُوَّ

يــــوم  13
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 2: 1–12
الويين 13

 لوقا 22:13 - 35
القضاة 14 - 16

1يوحنا 8:3 ؛ يعقوب 7:4؛ مرقس 17:16

صالة
والثقة،  والجرأة،  الشجاعة،  على  أشكرك  الغالي،  أبويا 
كم  فيها.  ألهج  وأنا  بكلمتك،  روحي  يغمر  الذي  واإليمان 
هو ُمفِرح أن أعرف أنك قد وضعت كل شيء بما في ذلك 
! وأنا أسلك اليوم في غلبة  الشيطان وجنوده، تحت قدميَّ

وسيادة، في اسم يسوع. آمين

ُكْم  َيُضرُّ َوالَ   ، اْلَعُدوِّ ِة  قُوَّ َوُكلَّ  َواْلَعَقاِرَب  اِت  اْلَحيَّ لَِتُدوُسوا 
َشْيٌء.« )لوقا 19:10(. فغلبة يسوع كانت لك. وأعطانا 
الغلبة التي بها غلب الشيطان، وكلفنا بمأمورية أن نـُخرج 
النظر  فبغض  لذلك،   .)17:16 )مرقس  باسمه  الشياطين 
عما يحدث من حولك: في حياتك، أو بيتك، أو عائلتك، أو 
وظيفتك، أو عملك، أو في مادياتك، ارفض أن تخاف. فلقد 

ُوِضَع الشيطان بإحكام تحت قدميك؛ فِعش فوقه.
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الراعي كريس

للشاهد  السنين، تفسيرات مختلفة  الكثيرون على مر  قدم 
وطرق  للكتاب  متنوعة  ترجمات  ترجمتها  وقد  االفتتاحي. 
مختلفة بسبب معناها المركب. فمثالً، في إحدى الترجمات 
تقرأها، »لذلك يقول عندما صعد إلى العالء قاد األسرى في 
الترجمة أعاله هي  ولكن،  الناس عطايا.«  قطاره وأعطى 

األكثر دقة. 
إن الرسول بولس اقتبس هذا الشاهد من مزمور 18:68:  
اِس،  »َصِعْدَت إَِلى اْلَعالَِء. َسَبْيَت َسْبًيا. َقِبْلَت َعَطاَيا َبْيَن النَّ
بُّ )يهوه( اإلِلُه.«الحظ أن  َها الرَّ َكِن أَيُّ ِديَن لِلسَّ َوأَْيًضا اْلُمَتَمرِّ
الرسول بولس قال، »سبى السبي« وليس، »سبى األسرى.« 
وماذا يعني هذا؟ السبي هنا يشير إلى قوة، وسلطان، وأنشطة 
اآلسرين؛ فحقهم وقوتهم في أسِرك، قد أُسَرت؛ وتوقف هذا 
الحق بيسوع! وأخذه من الشيطان وجنوده؛ ولم يعد لديهم هذا 

الحق فيما بعد؛ لذلك قد أُسر »األسر«!
أو  بالشيطان،  أحد  يؤسر  أن  شرعاً  يجب  ال  واليوم، 
الحرية  السقم؛ وكل ما علينا عمله هو إعالن  أو  المرض، 
للرجل  يقول  أن  لسترة  بلدة  في  بولس  تمكن  لذلك  منهم. 

)أفسس 8:4(

»لِذلَِك َيقُولُ: إِْذ َصِعَد إَِلى اْلَعالَِء َسَبى َسْبًيا 
اَس َعَطاَيا« )السبي( َوأَْعَطى النَّ

يــــوم  14

سبى السبي...
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

أُقر وأعترف
إنني أقف راسخاً في حرية المسيح وأبتهج في مجد الرب، 
ولن أُثقـَل أبداً بأي نير عبودية. فأنا حر ألحيا، وحر ألملك، 
وحر ألخدم الرب بصحة، وفرح، وغلبة، وازدهار. مجداً 

للرب!

ِ منذ والدته، »انهض!« ولم  قدميه، ولم يمش  العاجز في 
إيمانه  في  بولس  مجاهرة  إن  أجلِه.  من  حتى  بولس  يصِل 

نتجت عن معرفته بأن »األسر« قد أُسَر.
يقول  أن  بطرس  تمكَن  به  الذي  السبب  نفس  هذا  وكان 
ُيدعى  الذي  الهيكل  باب  عند  يستجدي  كان  الذي  للمشلول 
لِي  الَِّذي  َولِكِن  َذَهٌب،  َوالَ  ٌة  فِضَّ لِي  َلْيَس   ...« الجميل، 
اِصِريِّ قُْم َواْمِش!«  أُْعِطيَك: ِباْسِم َيُسوَع اْلَمِسيِح النَّ اهُ  َفإِيَّ
)أعمال الرسل 6:3(. وهو أيضاً لم يصِل. لماذا؟ ألن القوة 

التي تأسر اإلنسان قد ُربطت بيسوع المسيح!

مرقس 2: 13–22
الويين 14

لوقا 1:14 - 24
القضاة 17 - 18

قضاة 12:5؛ رؤيا 18:1
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الراعية أنيتا

إن الخليقة الجديدة ليس له ماضي. فهو نوع جديد تماماً 
من الكائنات لم يتواجد من قبل. وعندما يقول الشاهد أعاله، 
الحياة  يعني  َمَضْت،«  َقْد  )القديمة(  اْلَعِتيَقُة  األَْشَياُء   ...«

القديمة؛ أي الطبيعة القديمة لم تـَُعد متواجدة بعد اآلن. 
ِمَن  اْلَمِسيُح  أُقِيَم  »...َكَما  أنه   ،4:6 رومية  في  يخبرنا 
ِة اْلَحَياِة  األَْمَواِت، ِبَمْجِد اآلِب، هَكَذا َنْسلُُك َنْحُن أَْيًضا فِي ِجدَّ
)الحياة الجديدة(.« فما لديك اآلن هو حياة جديدة بالكامل. 
وحسب المكتوب، عندما مات يسوع، أنت ُمت معه؛ وعندما 
ُدفن، أنَت ُدفنت معه؛ واآلن وألنه قام، لقد أُِقمت أنت أيضاً 

معه في حياة جديدة. 
لذلك تحثنا الكلمة أن »ََتْلَبُسوا اإلِْنَساَن اْلَجِديَد اْلَمْخلُوَق 
اْلَحقِّ  َوَقَداَسِة  اْلِبرِّ  فِي  اإلله(  شبه  )على  اإلله  ِبَحَسِب 
القديمة  فطبيعتك   .)24:4 )أفسس  الحقيقية(«  )القداسة 
والفشل،  والفقر،  المرض،  يعد  ولم  المسيح.  مع  ُصلِبت 

والموت، جزءاً من حياتك الجديدة في المسيح. 
فتوقف عن الرثاء لماضيك ألن الرب ليس لديه سجل لتلك 
الحياة. فحياتك الجديدة بدأت من اليوم الذي قبلت فيه المسيح 

)2كورنثوس 17:5(

م( فِي اْلَمِسيِح )المسيا( َفُهَو َخلِيَقٌة  »إًِذا إِْن َكاَن أََحٌد )ُمطـَعَّ
َجِديَدةٌ )ِخلقة جديدة تماماً(: األَْشَياُء اْلَعِتيَقُة )الحالة الروحية 

واألخالقية السابقة( َقْد َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديًدا« 
)الترجمة الموسعة( 

حياة جديدة في المسيح

يــــوم  15
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 2: 23–28
الويين 15

 لوقا 25:14 – 10:15
القضاة 19 - 21

يعقوب 18:1؛ يوحنا 12:1ـ13

أُقر وأعترف
بأن الحياة فوق الطبيعية التي لإلله في داخلي! وأن حياة 
القيامة عاملة في روحي، ونفسي، وجسدي! وأنا أسلك في 
هذه الحياة الجديدة، بأن لبست اإلنسان الجديد في المسيح، 

المخلوق على شبه اإلله في البر والقداسة الحقيقية!

الحياة  وانتقلت  حياتك.  على  وسيادته  بربوبيته  واعترفت 
األبدية في التو إلى روحك البشرية، فأصبحت ِخلقة جديدة. 
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الراعي كريس

يا له من أمر رائع! لقد أُعطَي كل واحد مّنا نعمًة، حسب 
لكي  نعمة  ا  منَّ واحد  كل  أعطَي  لقد  المسيح.  هبة  قياس 
 »Charis« نتعظم في الحياة. والكلمة اليونانية لنعمة هي
وهي جذر الكلمة»Charisma«  في اإلنجليزية  بمعنى 
الجاذبية. و»Charis« تشير إلى التأثير اإللهي على الروح 
لينتج  الخارج،  إلى  الذي ينعكس من حياة اإلنسان  البشرية 
رأفة، وجمال، وصالح، وحب، وإمكانية. إنه مجد اإلله في 

روحك، الذي ينعكس إلى الخارج. 
وهذه النعمة تسبب ازدياد في الرأفة والمجد في حياتك. 
فمثالً، عندما كان الرب يسوع طفالً، يقول الكتاب أنه كان 
وِح، ُمْمَتلًِئا ِحْكَمًة، َوَكاَنْت ِنْعَمُة اإلله  ى ِبالرُّ »... َيْنُمو َوَيَتَقوَّ
له  طفل،  وهو  حتى  جعلته،  والنعمة  َعَلْيِه«)لوقا 40:2(. 
نعمة عند الرب والناس )لوقا 52:2(. وفي سفر األعمال، 
 ...« الكتاب،   ويقول  اإلخوة،  بعض  لزيارة  برنابا  ذهب 
ا أََتى َوَرأَى ِنْعَمَة اإلله َفِرَح، َوَوَعَظ اْلَجِميَع...« )أعمال  َلمَّ
الرسل 23:11(. ما الذي رآه برنابا؟ بالتأكيد لم تكن هناك 
اإلله؛  جمال  رأى  بل  رؤوسهم؛  فوق  تشع  النور  من  هالة 

)أفسس 7:4(

ْعَمُة َحَسَب قَِياِس  ا أُْعِطَيِت النِّ »َولِكْن لُِكلِّ َواِحٍد ِمنَّ
ِهَبِة اْلَمِسيِح« 

يــــوم  16

أدِرك نعمته
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 3: 1–7
الويين 16

 لوقا 11:15 – 32 
راعوث 1 - 4

2بطرس 2:1؛ يوحنا 16:1

أُقر وأعترف
يسوع  ومخلصي  ربي  معرفة  وفي  نعمة  في  أنمو  أنني 
للخارج،  يظهر  روحي  في  اإلله  جمال  وأن  المسيح. 
والمجد،  فالتميز،  الكل!  يراه  لكي  بوضوح  ويستعلن 
والفضيلة، والنجاح هم بصمات حياتي، ألن النعمة اإللهية 

. فائضة عليَّ

ورأى أن األمور كانت تعمل بتميز في حياة هؤالء اإلخوة.
إن نعمة اإلله على حياتك هي اإلمكانية اإللهية في داخلك 
تنمو في هذه  في كل مسعى، وعليك أن  لكي تكون ناجحاً 
َنا َوُمَخلِِّصَنا  ْعَمِة َوفِي َمْعِرَفِة َربِّ النعمة:  »... اْنُموا فِي النِّ
َيُسوَع اْلَمِسيِح. ...« )2بطرس 18:3(. فالنعمة هي القوة 
تتحرك من مستوى آلخر،  حياتك  تجعل  ما  للترقي، وهي 
ابن  كل  ُمِنح  فلقد  النعمة.  في  تنمو  أن  الكتاب  يحثك  لذلك 
للرب نعمة فائضة )رومية 17:5(، ولكن الدرجة التي بها 
تجعلها تنعكس، ترجع إليك. فكلما مألت قلبك بكلمة الرب 
أكثر  تعظمت  كلما  حياتك،  في  عامالً  القدس  الروح  وكان 

نعمة الرب التي ستستعلن في حياتك. 
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)1كورنثوس 13:13(

ُة، هِذِه  َجاُء َواْلَمَحبَّ ا اآلَن َفَيْثُبُت: اإلِيَماُن َوالرَّ »أَمَّ
الثَّالََثُة َولِكنَّ أَْعَظَمُهنَّ اْلَمَحبَّة«

خـُلقت لتحب

يــــوم  17

إن اإليمان، والرجاء، والمحبة )الحب(، هم ثالثة مباديء 
خالقة أُعلنت لنا في الكلمة؛ وهم قوى إيجابية للروح البشرية 
المجددة، ووفقاً للمكتوب، إن أعظمهن المحبة. والسبب في 
أن الرجاء ال يـُخزي )ُيحِبط( هو ألن حب اإلله انسكب في 
َة الرب  َجاُء الَ ُيْخِزي، ألَنَّ َمَحبَّ قلوبنا بالروح القدس: »َوالرَّ
َلَنا«  اْلُمْعَطى  اْلقُُدِس  وِح  ِبالرُّ قُلُوِبَنا  فِي  اْنَسَكَبْت  َقِد  اإلله 
)رومية 5:5(. باإلضافة إلى ذلك، فسلوكك في الحب يَؤمِّن 
اإليمان في قلبك، ألن اإليمان يعمل بالحب )غالطية 6:5(. 

هل رأيت اآلن مدى أهمية الحب؟ 
نحن نتعامل مع الرب بالحب؛ وبدون الحب، إيمانك لن 
يعمل. والحب هو رباط الكمال )كولوسي 14:3(. ويقول في 
إحدى الترجمات هذا الشاهد، »الحب هو أكثر أهمية من أي 
تماماً«. فالسلوك في  شيء آخر. ألنه يربط كل شيء معاً 
الحب بالنسبة للمسيحي، ليس أمراً اختيارياً على اإلطالق؛ 
بل هو حياتنا. فأنت خـُلِقت لتحب. واإلله هو الحب، ويقول 
الكتاب أن أرواحنا قد أُعيد خـلقتها على صورة خالقنا؛ لذلك، 

فنحن تعبير ومثال حبه.
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 3: 8–19
الويين 17

 لوقا 16
1 صموئيل 1 – 2

1يوحنا 7:4 ـ 11؛ يوحنا 35:13

صالة
احتويتني  ! وقد  ُمنِعم ومتحنن عليَّ أنت  الغالي، كم  أبويا 
قد  الذي  حبك  على  أشكرك  ونعمتك.  وصالحك،  بحبك، 
كل  إلى  أعبِّر عنه  وأنا  القدس.  بالروح  قلبي  في  انسكب 
بركة  على  وأشكرك  وأفعالي.  بأقوالي  اليوم،  حولي  من 

حضورك في حياتي، في اسم يسوع. آمين.   

أََنا  َجِديَدًة  ًة  »َوِصيَّ  ،34:13 يوحنا  في  يسوع  قال   
ُتِحبُّوَن  أََنا  أَْحَبْبُتُكْم  َكَما  َبْعًضا.  َبْعُضُكْم  ُتِحبُّوا  أَْن  أُْعِطيُكْم: 
أَْنُتْم أَْيًضا َبْعُضُكْم َبْعًضا.« ولكن، بكونك مولود والدة ثانية، 
تطيعها؛  لكي  وصية  الحب  يعد  لم  القدس،  الروح  وقبلت 
بل، قد أصبح طريقتك الطبيعية في الحياة. ووفقاً لـ1يوحنا 
14:3،  الحب هو العالمة على أنك قد انتقلت من الموت 
إلى الحياة! أي القناعة الداخلية بشهادة الروح لروحك أنَك 

ابن الرب )رومية 16:8(.
إمكانية أن  ولم يعطَك الرب فقط حبه، بل أعطاك أيضاً 
ودع  كلماتك؛  في  وُيسمع  فيك  ُيرى  حبه  فدع  مثله.  تحب 

اآلخرين يختبرون حب اإلله من خاللك اليوم. 
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الراعية أنيتا

ِبِه  الَِّذي  اإلله  ُهَو  »أَِميٌن   ،9:1 1كورنثوس  في  يقول 
َنا.« هذه هي أسمى  ُدِعيُتْم إَِلى َشِرَكِة اْبِنِه َيُسوَع اْلَمِسيِح َربِّ
دعوة: أن نـُحَضر إلى الشركة مع الرب. كان رائعاً بالنسبة 
لنا أن نكون مجرد عبيده أو خالئقه المفضلة، ولكنه اختار أن 

يحضرنا في وحدانية مع نفسه. يا له من شرف! 
قد  أنك  يعني  المسيح  يسوع  مع  شركة  في  تـُدعى  أن 
معه،  شراكة  في  اآلن  فنحن  لذلك،  مرتبته؛  إلى  أُحضرت 
ناجمة عن  وفوائد  بركات  وهناك  اهتماماته.  في  ونتشارك 
ف نفسه بك في  شركتك مع الرب. إحداها هي أن الرب ُيعرِّ
أي مكان تتواجد به في هذا العالم العظيم، في كل وقت، وهو 
معك وفيك. وهو يهتم بك؛ وأنت دائماً في ِفكره. ال بد أن 
ُيلهـِم هذا فيك إحساساً بالثقة والسيادة، لتظهر وتكون ناجحاً 

ألجلِه.
فكـِّر في هذا: أنت في شِركة مع خالق الكون؛ وهذا ُيبعد 
المحدودية عن ما يمكنك أن تحققه ومدى سمو طريق النجاح 
الذي ُيمكن أن تذهب إليه. وهذا يعني أن العالم لَك ألنَك في 
رابطة مع  مالك كل شيء. ويخبرنا في عبرانيين 2:1 أن 

)1يوحنا 3:1(

»الَِّذي َرأَْيَناهُ َوَسِمْعَناهُ ُنْخِبُرُكْم ِبِه، لَِكْي َيُكوَن َلُكْم 
ا َشِرَكُتَنا َنْحُن َفِهَي َمَع اآلِب  أَْيًضا َشِرَكٌة َمَعَنا. َوأَمَّ

َوَمَع اْبِنِه َيُسوَع اْلَمِسيِح«

يــــوم  18

شركتنا مع الرب
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 3: 20– 35
الويين 18

 لوقا 1:17 - 19
1 صموئيل 3 – 7

1يوحنا 3:1 ـ 4 ؛ عبرانيين 1:1ـ 4

أقر وأعترف
الرب  أعطاني  قد  به  الذي  يسوع،  المسيح  في  كامل  أنا 
وأتحرك،  أحيا،  به  فأنا  وكمال.  وبر،  وقداسة،  حكمة، 
لمجد  دائماً  ستكون  وحياتي  وجودي،  سر  وهو  وأوجد؛ 

اسمه القدوس وتمجيده. هلليلويا.

لكل شيء؛ وبما أنك وارثاً  الرب عيَّن يسوع ليكون وارثاً 
معه )رومية 17:8(، فهذا يعني أنك قد ُعيِّنَت أيضاً لتكون 

وارثاً لكل شيء. 
الكون؛  مالك  لك، ألنك في شركة مع  فالعالم هو  لذلك، 
وأنت في وحدانية معه، ألنك قـَبلَت حياته! واآلن لَك ِسمة، 
وجوهر األلوهية؛ أي أن طبيعة بره قد انتقلت إليك! هذا ما 
قد أحضره لنا كوننا في المسيح – شركتنا معه!  لقد جعلنا 
بهاء  شركاء بره، وشركاء في حياته، والمستفيدين وكذلك 

مجده.
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يــــوم  19

إنه أمر مريح وُملهم أن تعرف أنه يمكنك أن تناقش قضيتك 
أمام الرب في الصالة! وفي الواقع يمكنك أن تحول مخدعك إلى 
دار قضاء، وتأتي بحججك القوية طلباً في التغيير، أو لإلصرار 
على تحويل األمور إلى مسار معين من أجلك أو من أجل أحبائك. 
هذا النوع من الصالة هو جاد وشديد ـ النوع الذي من أجلِه أنت 

تغلق بابك وتقول، »البد أن أحصل على معجزة اليوم!«
وقد تتساءل، »وماذا لو بعد الصالة بفترة، ال أزال غير راٍض 
دعواك«؛  »تقدم  أن  يدعوك  فهو  لذلك  حسناً،  حدث؟«  قد  بما 
تم،  قد  بما  قانع  غير  أنك  وبما  القضية!«  »تأجيل  يعني  وهذا 
بحرارة  وصلِّ  أكثر.  بأدلة  وتعال  وابحث،  الكلمة،  إلى  ارجع 
في الروح ـ بألسنة أخرى. حتى وإن كان عليك أن تتوقف عن 
الصالة لوقٍت لكي تذهب للعمل، أو النشغالك في بعض األنشطة 
وحدك،  أخرى  فرصة  على  فبمجرد حصولك  الهامة،  األخرى 

استمر في الصالة.
أو  العمل  إلى  متجهاً  سيارة،  في  ربما  تتحرك،  وأنت  حتى 
رجوعاً منه، فبمجرد أن يأتي الموضوع إلى ذهنك، تكلم بكلمة 
الرب عليه. هذا، أساسياً، لكيفية الصالة، بصالة االلتماس؛ فهي 

)إشعياء 21:41(

. أَْحِضُروا ُحَجَجُكْم،  بُّ ُموا َدْعَواُكْم، َيقُولُ الرَّ »َقدِّ
َيقُولُ َملُِك َيْعقُوَب«

م ُحججك القوية قدِّ
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 4: 1–12
الويين 19

 لوقا 20:17 – 14-1:18
1 صموئيل 8 – 10

يعقوب 17:5؛ هوشع 2:14

صالة
أبويا السماوي الغالي، أشكرك ألنك ُتظهر لي أنني لسُت 
لظروف  تغييرات  ألحدث  بالقوة  مؤيد  ولكنني  عاجزاً، 
الحياة باإليمان وفي اسم يسوع. فإيماني فيك وفي سلطان 
كلمتك ُيستعلن اليوم، ودائماً، وأبتهج، في اسم الرب يسوع 

المسيح. آمين.

م بعناد وبإحساس قوي بالهدف. فأنت ال تأخذ »ال« كإجابة  ُتقدَّ
على اإلطالق! وإن لم تأخذ مذكرة الغلبة ِمن أول مرة تصلي، 
هذه  وعند  تريد؛  ما  قد حصلت على  أنك   تعرف  تستمر حتى 

النقطة، ال يمكن أن يأخذها منك أي شيء في العالم.
ولكن، إلى أن تأخذ مذكرة الغلبة والمعرفة في روحك هذه، 
استمر في الصالة؛ واستمر في الترافع عن قضيتك. وتذكر ما 
)أعلِن(  ْث  َحدِّ َمًعا.  َفَنَتَحاَكَم  ْرِني  »َذكِّ إشعياء 26:43،  في  قاله 
ألنه  العبارة  هذه  الرب  يقل  لم  براءتك(.«  )تظهر  َر  َتَتَبرَّ لَِكْي 
في  القوية  دعواك وحججك  م  ُتقدِّ أن  لك  دعوة  إنها  بل،  ينسى؛ 
والوعود،  الحقيقة،  بيانات  م  ُتقدِّ أن  ويريدك  لقضيتك.  التماس 
تتعامل  الذي  الموضوع  بخصوص  هو  قالها  التي  واإلعالنات 
في الصالة. ولن يلبث طويالً، وسيكون هناك  ُملِّحاً  معه، وكن 

ضحك في روحك ألنك قد أخذت الغلبة .
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 )يوحنا 23:8(
عندما قال الرب يسوع في الشاهد االفتتاحي أعاله »أََنا ِمْن َفْوُق،« 
)1كورنثوس  السماء  من  الرب  فهو  اإللهي؛  منشأه  إلى  يشير  كان 
عن  مريم،  للعذراء  بها  تكلم  التي  اإلله  كلمة  نتيجة  وهو  47:15(؛ 
َفْوُق،«  ِمْن  طريق المالك جبرائيل )لوقا 31:1(. فعندما قال، »أََنا 
الكلمة،  حياة  هي  فحياته  العالم؛  هذا  من  ليست  حياته  أن  يعني  كان 

والكلمة هي اإلله ذاته. 
وقد وضح الرب يسوع هذا التميز ألن كل من على األرض قد نال 
الحياة عن طريق أبويه األرضيين، ولكن ليس كذلك الحال مع يسوع؛ 
فحياته أتت من اإلله ألنه ولَِد من عذراء. وكل شخص بشري ُولَِد في 
هذا العالم له نفس الحياة التي كانت في آدم األول. ولكن، هذه الحياة، 
هي الحياة الفاسدة؛ تحت تأثير الموت. أفسد آدم حياته عندما ازدرى 
الموت  أتى  وبالتالي،  للشيطان.  سلطانه  سلَّم  وهكذا  الرب،  بوصايا 
...«  12:5 رومية  في  الفكر  هذا  بولس  الرسول  َم  ودعَّ العالم.  إلى 
ِة اْلَمْوُت، َوهَكَذا  ُة إَِلى اْلَعاَلِم، َوِباْلَخِطيَّ َما ِبإِْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اْلَخِطيَّ َكأَنَّ

اِس، إِْذ أَْخَطأَ اْلَجِميُع.« اْجَتاَز اْلَمْوُت إَِلى َجِميِع النَّ
أتت الخطية إلى العالم بتعدي آدم، وتِبعها الموت. و»الموت« هنا 
هو أكثر من توقف الحياة عضوياً؛ إنه انفصال عن اإلله: حياة الظلمة 

يــــوم  20

مولود من فوق

ا أََنا َفِمْن َفْوُق. أَْنُتْم  »فَقالَ َلُهْم: أَْنُتْم ِمْن أَْسَفلُ، أَمَّ
ا أََنا َفَلْسُت ِمْن هَذا اْلَعاَلِم« ِمْن هَذا اْلَعاَلِم، أَمَّ



) 51 ( 

دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 4: 13–20
الويين 20

 لوقا 15:18 – 43
1 صموئيل 11 – 13

يوحنا 31:3 ؛1كورنثوس 47:15 ـ 49 

أُقر وأعترف
ومُدعم  محفوظ   وأنا  الرب؛  كلمة  نتاج  هي  حياتي  إن 
وأحرز  الظروف،  على  غلبة  في  أحيا  أنا  لذلك،  بالكلمة. 
تقدماً كل يوم، وأمضي قُدماً إلى أبعاد أعلى في الروح، في 

اسم يسوع. آمين.

في كل ما يخص أمور اإلله. إنها حياة اإلنسان غير المتجدد، الذي 
الحسي  المجال  أو  األرض  إلى  ينتمي  »ترابي«؛  بأنه  الكلمة  تصفه 
ثانية.  والدة  اإلنسان  يولد  أن  بد  ال  ولذلك   .)47:15 )1كورنثوس 
وأن تولد والدة ثانية هو مرادف للوالدة من فوق: »...إِْن َكاَن أََحٌد الَ 
َيْقِدُر أَْن َيَرى )يعرف،  ُيوَلُد ِمْن َفْوُق )والدة جديدة، والدة ثانية( الَ 

ويتعرف على، ويختبر( َمَلُكوَت )مملكة( اإلله« )يوحنا 3:3(.
وعلى  فوق،  من  مولود  أنك  يتضمن  ثانية  والدة  تولد  أن  ولكن، 
أَْيًضا«  َماِويُّوَن  السَّ هَكَذا  َماِويُّ  السَّ ُهَو  »...َكَما  السماوي:  صورة 
)1كورنثوس 48:15(. ويعلن في1بطرس 23:1، »َمْولُوِديَن َثاِنَيًة، 
َيْفَنى )غير فاسد(، ِبَكلَِمِة اإلله  ا الَ  الَ ِمْن َزْرٍع َيْفَنى )فاسد(، َبلْ ِممَّ
ِة اْلَباقَِيِة إَِلى األََبِد.« فنفس الكلمة التي صارت جسداً في يسوع  اْلَحيَّ
وجعلته ُيعلِن، »أََنا ِمْن َفْوُق،« هي نفس الكلمة التي ولدتك، لذلك، أنت 

مولود من فوق، مثله.
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يــــوم  21

شخصيته  في  أو  الرب  سمات  في  شيء  يوجد  ال 
عند  من  ليس  فالفقر  فقراء.  أوالده  يريد  أنه  تفترض 
َها اْلَحِبيُب، فِي ُكلِّ  الرب. ويقول في 3 يوحنا 2:1، »أَيُّ
َنْفَسَك  أَنَّ  َكَما  َوَصِحيًحا،  َناِجًحا  َتُكوَن  أَْن  أَُروُم  َشْيٍء 
َناِجَحٌة.« إن المسيحية المتدينة قد جعلت كثيرين يؤمنون 
أن إرادة اإلله أن يكونوا ُمفلسين أو فقراء، ولكن الكلمة 
تعلن عكس هذا. فال تؤمن بالفقر؛ ألن الفقير ال يمكن أن 
يساعد شخص آخر، والرب يريدنا أن نكون عّطاءين؛ 

ويريدنا أن نبارك اآلخرين. 
لهم صوت،  وليس  ُمهمشين؛  الفقراء  يكون  ما  عادًة 
وبسهولة جداً، يتكيفون مع أي شيء، ودائماً ما َيستْجدون 
ألجل كل شيء. وهذه ليست حياة ابن اإلله؛ فأنت أمير. 
الرب  وكلمة  المسيح؛  في  حقك  هو  المادي  واالزدهار 
سوف تساعدك، وتوجهك، وتضعك في مكانة لتحيا هذه 
الحياة الوافرة التي قد عينها لَك في المسيح. وكلما كنَت 
في الكلمة باستمرار ، سوف ُتثبتك الكلمة في المسار الذي 

قد خططه اإلله لَك؛ وليس هناك فقراً في هذا المسار.

)2كورنثوس 9:8(

ال تقبل الفقر!

ُه ِمْن  َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، أَنَّ ُكْم َتْعِرفُوَن ِنْعَمَة َربِّ »َفإِنَّ
، لَِكْي َتْسَتْغُنوا أَْنُتْم ِبَفْقِرِه« أَْجلُِكُم اْفَتَقَر َوُهَو َغِنيٌّ
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 4: 21–29
الويين 21

 لوقا 1:19 – 27 
1 صموئيل 14 – 15

فيلبي 19:4؛2كورنثوس 8:9

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك أعطيتني حياة مزدهرة، حيث ال 
يعوزني مال، وال قوة، وال سالم، وال صحة، وال أفكار؛ فأنا 
اليوم قوي فيك، وفي قوة قدرتك، في اسم يسوع. آمين.

 فكـِّر في هذا: إذا كان الرب ُيحبك، وهو يفعل هذا 
إذاً  فلماذا  فقيراً؛  ليس  هو  فقيراً؟  يريدك  لماذا  بالفعل، 
يريد أوالده فقراء؟ إن خطته لك أن يكون لك أكثر من 
الكفاية حتى يمكنك أن تساعد اآلخرين؛ وحتى يمكنه من 
خاللك أن يعبِّر عن حبه لآلخرين. وقد تقول، » ولكنني 
ال يمكن أن أتظاهر بأنني غني بينما أنا ال أملك شيئاً.«   
الفقر، حقيقَة، ليس له صلة بما لديك أو ما ليس لديك. 
ألن الفقر هو صفة العجز؛ وهو حالة ذهنية  - طريقة 

تفكير ليس من الصواب أن تكون البن الرب. 
وقل  لك.  الرب  إرادة  ألنه  باالزدهار،  وتكلم  فكـِّر 
ُيْعِوُزِني َشْيٌء« )مزمور  بُّ َراِعيَّ َفالَ  مثل داود، »الرَّ
1:23(. إن الكلمة تشهد بازدهارك؛ خذها كحقيقة وكن 

بال عذر في قبول االزدهار كطريقة للحياة.
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بل،  افتراضياً؛  ليس  وهو  جداً.  عميق  الشاهد  هذا  إن 
هدف  على  مؤكداً  القدس،  الروح  بوحي  بطرس،  يخبرنا 
س،  مقدَّ وككهنوت  روحي،  كبيت  بنانا  فلقد  لحياتنا:  الرب 
هو  هذا  المسيح.  بيسوع  عنده  مقبولة  روحية  ذبائح  لنقدم 
هدفك؛ وهو أحد األسباب التي من أجلها أنت في هذا العالم، 
وإن لم ُتـتممه، فأنت تحيا حلماً مختلفاً، ليس في ِفكر الرب.

عندما تضع هذا كهدف لك، ستدرك أن الرب غير موجود 
فقط ليستجيب لصالتك، أو لكي يرى أن كل شيء يسير على 
ما يرام معك. بالطبع، هو يستجيب لصالتك، ويضمن أن كل 
شيء يسير على ما يرام معك، ولكنه ليس هناك لهذا فقط. 
ألن شِركتك معه أكثر أهمية. وإن حققت الهدق الحقيقي الذي 
من أجلِه ُخلقت، فستجد نفسك سالكاً في خطته اإللهية؛ وفي 
أن  يكون عليك  ولن  الشر!  أنت محمي من  اإللهية،  خطته 
تستمر في الصالة لكي ُينجيك من الشرير، كما يصلي دائماً 
يمسني  أال  خروجي،  في  اليوم  أصلي  رب،  »يا  البعض، 

شر.« هذه صالة األطفال روحياً. 
ولكن عندما تنمو روحياً، وتعمل في هدف الرب لحياتك، 

)1بطرس 5:2(

ا،  ةٍ  َبْيًتا ُروِحّيً يَن  َكِحَجاَرٍة َحيَّ »ُكوُنوا أَْنُتْم أَْيًضا َمْبِنيِّ
ٍة َمْقُبوَلٍة ِعْنَد  ًسا، لَِتْقِديِم َذَباِئَح ُروِحيَّ َكَهُنوًتا ُمَقدَّ

اإلله ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح« 

يــــوم  22

ُدعيت لتقدم ذبائح روحية
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 4: 30–41
الويين 22

 لوقا 28:19 – 48
1 صموئيل 16 – 17

أعمال الرسل 16:26 ؛ 2 تيموثاوس 21:2

صالة
إلى  أعبدك وأحبك؛ مبارك اسمك  الغالي،  السماوي  أبويا 
لحياتي.  إرادتك  وأفهم  قلبي ألعرف  أنرت  قد  األبد، ألنك 
وألني وضعت هدفي فيك، أسلك بجدية في نعمتك لالزدهار، 
اسم  في  يوم،  كل  والغلبة  والحماية،  اإللهية،  والصحة 

يسوع. آمين. 

صالة  ألن  الصالة،  من  النوع  لهذا  تحتاج  ال  أنك  فستجد 
موته،  قبل  بالفعل.  استجيبت  قد  أجلك،  من  المسيح  يسوع 
الشرير  من  )اآلب(  ويحفظنا  ويحمينا،  ينجينا،  أن  صلى 
كل  له  أعطَي  الموت،  من  أقيم  وعندما   .)15:17 )يوحنا 
سلطان في السماء وعلى األرض، ثم أعطانا هذا السلطان 
– لنحكم على الشيطان، والمرض، والسقم، وجنود الظلمة.

لحمده،  اليومي  التعبير  حياتك  تكون  أن  يجب  وهكذا، 
مقبولة  روحية،  ذبائح  تقدم  أن  وعليك  وعبادته.  وشكره، 
عند الرب بيسوع المسيح، ألنه أحضرك إلى حياة الحرية 
إرادته، وشخصيته، وصالحه  عن  وُتعبِّر  لتملك  والسيادة؛ 

في األرض.
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الراعي كريس

له )ُكِتب عليه( من  ر  قـُدِّ العالم  ليس أحد مولود في هذا 
مـُحبطاً،  أو  مـُفلِساً،  أو  أو مريضاً،  فقيراً،  يكون  أن  الرب 
أو منهاراً. بل، إن إرادة الرب لكل إنسان أن ينجح ويكون 
صحيحاً، كما أن نفسه صحيحة )3 يوحنا 2:1(. وهو يطلب 
النجاح لروحك، ونفسك، وجسدك: ولهذا ال يجب أن تتكيف 

أو تقبل المرض، أو الفقر، أو الهزيمة.
وأنا واٍع ألولئك الذين يقولون، »ال يجب أن نتوقع دائماً 
الصالح من الرب؛ ويجب أن نتوقع أحياناً أموراً سيئة، ألن 
الحياة مليئة بالمرتفعات والمنخفضات.« وهذا هو سوء فهم 
للشر  الُمدبِّر  العقل  ليس هو  فالرب  عظيم لرسالة اإلنجيل. 
ومعاناة العالم. وإرادته التي قد فعـَّلها لك في المسيح يسوع، 

هي أن تسلك في االزدهار الكامل.
غياب  أو  فوجود  المال؛  يتخطى  االزدهار،  هذا  ولكن، 
ال  ولذلك  الروحي،  وضعك  أو  حالتك  من  يغير  ال  المال 
يجب أن يغير المال اختبارك مع الرب. المال هو أداة. فإن 
الكافي له، ال يعني  المال  لشيء، وليس لديك  احتجت مثالً 
هذا أنه ال يمكنك الحصول عليه؛ فيمكنك أن تحصل عليه 

)مزمور3:1(

»َفَيُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمَياِه، الَِّتي 
ُتْعِطي َثَمَرَها فِي أََواِنِه، َوَوَرقَُها الَ َيْذُبلُ. َوُكلُّ َما 

َيْصَنُعُه َيْنَجُح« 

يــــوم  23

االزدهار: أكثر من المال
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 5: 1–13
الويين 23

لوقا 1:20 – 19
1 صموئيل 18 – 19

3يوحنا 2:1 ؛ 2 كورنثوس 9:8 ؛1يوحنا 4:5 

صالة
فيَّ  لتضع  وقوتها  كلمتك  لخدمة  أخضع  الغالي،  أبويا 
شهادة  هي  فحياتي  الصحيحة.  التفكير  وطريقة  التصور 
للعظمة، والنجاح، والغنى، والغلبة، والصحة، كل أيامي، 

في اسم يسوع. آمين.

مجاناً! هذه هي حياة االزدهار التي أتكلم عنها. لم يقل الرب 
بل  شيء«؛  على  الحصول  يمكنك  ال  المال،  »بدون  أبداً، 
 .)21:3 )1كورنثوس  َلُكْم«  َشْيٍء  »...ُكلُّ  ببساطة،  قال 
فالمهم هو القوة الشرائية؛ وقوتك الشرائية ليست المال، بل 
عن  النظر  بغض  أنت،  أنك  الرب  يقوله  ما  فأنت  إيمانك! 

وجود السيولة المادية لك أو عدمه.
شعرت  إن  فرق  فال  صحتك.  على  المبدأ  نفس  وُيطبَّق 
وتمسك  وصحتك!  شفاءك  أعلِن  جسدك؛  في  مبرح  بألم 

باالعتراف الحسن، وسوف يسود إيمانك!
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الراعية أنيتا

ا َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح  قال يسوع في يوحنا 13:16، »َوأَمَّ
ِمْن  َيَتَكلَُّم  الَ  ُه  ألَنَّ  ، اْلَحقِّ َجِميِع  إَِلى  ُيْرِشُدُكْم  َفُهَو   ، اْلَحقِّ
آِتَيٍة.«  ِبأُُموٍر  َوُيْخِبُرُكْم  ِبِه،  َيَتَكلَُّم  َيْسَمُع  َما  ُكلُّ  َبلْ  َنْفِسِه، 
ليصلي مع، أو  من المهم على كل مسيحي أن يقضي وقتاً 
في، الروح؛ وهي الصالة بألسنة وهكذا أنت ُتهيئ نفسك لما 

سوف يأتي.
إن جزءاً من خدمة الروح القدس في حياتك هو أن يظهر 
الذي سبق  المجيد  المستقبل  إلى هذا  المستقبل، ويقودك  لك 
َيْنَقاُدوَن  الَِّذيَن  ُكلَّ  »ألَنَّ  الكتاب،  ويقول  الرب.  لك  وعيَّنه 
 .)14:8 )رومية  اإلله«  أَْبَناُء  ُهْم  َفأُولِئَك  اإلله،  ِبُروِح 
ويجب على كل ابن للرب أن يحيا دائماً بقيادة الروح. وال 
يجب أبداً أن تكون في ظلمة فيما يخص المستقبل. وعندما 
اإللهي  اإلرشاد  لتنال  فرصتك  هي  فهذه  بألسنة،  تصلي 

وتوجيه الروح القدس فيما يخص حياتك.
لن تكون حياتك ممتلئة بالمفاجآت السلبية إن كنت رجل 
أو سيدة صالة. فاإلعداد بالصالة يسبق اإلعالنات المجيدة. 
خطوة  تأخذ  أو  قرار،  أو  اختيار،  أي  تتخذ  أن  قبل  لذلك، 

)متى 36:26(

»ِحيَنِئٍذ َجاَء َمَعُهْم َيُسوُع إَِلى َضْيَعٍة )مكان صغير( 
ُيَقالُ َلَها َجْثَسْيَماِني، َفَقالَ لِلتَّالَِميِذ: اْجلُِسوا هُهَنا 

َحتَّى أَْمِضَي َوأَُصلَِّي ُهَناَك«

هيئ نفسك لما سوف يأتي

يــــوم  24
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 14:5–20
الويين 24

لوقا 20:20 – 4-1:21
1 صموئيل 20 – 22

لوقا 12:6؛ لوقا 44:22 ـ 46؛ لوقا 1:18 

صالة
الصالة، وعلى  الغالي، أشكرك على فرصة وامتياز  ربي 
إطالق قوتك في حياتي وفي ظروفي وأنا أقضي وقتاً في 
وإرادتك  لمجدك،  هي  حياتي  أن  أعلن  وأنا  معك.  شركة 

ستتم اليوم في حياتي، في اسم يسوع. آمين.

تالية في الخدمة، أو في عملك، اقِض وقتاً في صالة بالروح 
القدس، حتى تحصل على مذكرة الغلبة في روحك للعمل. 

ال تُكن أبداً مشغوالً جداً أو كسوالً لُتهيئ نفسك للصالة قبل 
البدء في أي مشروع. هذا هو أحد أسرار الحياة الخالية من 
الجادة،  إن صالتك  المستمر.  والتقدم  الغلبة  الضغوط وفي 
والقلبية، والمستمرة، والحارة سُتسبب في إطالق قوة اإلله في 
حياتك وتنتج لك غلبة من كل جهة. وفي الشاهد االفتتاحي، 
نالحظ كيف أن الرب يسوع قضى وقتاً في الصالة قبل إلقاء 
القبض عليه مباشرة وقبل تعذيبه وصلبه، فهيأ نفسه بالصالة 

لما سوف يأتي.
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الراعي كريس

لفهم البر، يجب أن تفهم أوالً مفهوم الخير والشر، الصواب 
أو  الحكم  اإلله  لطبيعة  فقط  يمكن  للكتاب،  ووفقاً  والخطأ. 
أن  يعني  وهذا  والخطأ.  والصواب  والشر،  بالخير  اإلقرار 
الطريقة الوحيدة لتعرف بها ما هو خير أو شر، صواب أو 
خطأ، هي أن ُيعلن الرب طبيعته وإرادته لإلنسان. وإال، لن 

نعرف أبداً ماذا نفعل أو ماذا يتوقع الرب مّنا.
هو  اآلب.  وطبيعة  إرادة  عن  التعبير  هو  فالبر  لذلك، 
الديان؛ وهو من يقرر، بذات طبيعته، ما هو خير أو شر، 
وما هو صواب أو خطأ. إن إعالنه عن نفسه، وعن طبيعته، 
وعن شخصيته، وعن إرادته هو التعبير المجمع لمعنى بره. 
ال يمكن ألذهاننا الطبيعية أن تدرك اتساع القدرة اإللهية 
التي ال حد لها. فإن أتى إلينا بتركيبته المعقدة، لن نقدر أن 
الذي  لنا،  يسوع  بإرسال  طها  بسَّ لذلك  أي شيء عنه؛  نفهم 
أتى كإنسان حتى نفهم اإلله. وقال، »... اَلَِّذي َرآِني َفَقْد َرأَى 
 ،30:10 يوحنا  في  أيضاً  وقال   .)9:14 اآلَب...«)يوحنا 
»أََنا َواآلُب َواِحٌد.« فهو أتى لُيعبِّر عن إرادة وطبيعة اآلب؛ 
الُمعبِّرة  الصورة  بأنه   3:1 عبرانيين  في  لنا  ُوصف  وقد 

)مزمور6:37(

ِهيَرِة«  َك، َوَحقََّك ِمْثلَ الظَّ »َوُيْخِرُج ِمْثلَ النُّوِر ِبرَّ

إرادة  عن  التعبير  البر: 
وطبيعة اإلله

يــــوم  25
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 21:5–34
الويين 25

 لوقا 5:21 – 38
1 صموئيل 23 – 25

1بطرس 9:2؛ عبرانيين 3:1؛ 1يوحنا 17:4 

صالة
إن حياتي هي لمجد الرب، وأنا أُظهر صالحه، وإرادته، 
وطبيعته، في كل مكان. وأنا الدليل لعدله، وتأكيد صالحه، 
اسم  في  ونعمته،  وتميزه،  وجماله،  شخصيته،  وكشف 

يسوع. آمين.

عن )رسم جوهر( اآلب. فكان، وال يزال، البصمة الكاملة 
والصورة المثالية لإلله؛ ونحن مثله تماماً )1يوحنا 17:4(. 

لذلك فِبُرنا، هو التعبير عن إرادة وطبيعة اآلب.
ْعَمِة  يقول في رومية 17:5، »... الَِّذيَن َيَنالُوَن َفْيَض النِّ
، َسَيْملُِكوَن فِي اْلَحَياِة ِباْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح!«  َة اْلِبرِّ َوَعِطيَّ
ح،  وهذا يعني أننا قد وهبنا اإلمكانية، والسلطان، والقوة لنوضِّ
وُنظِهر، وُنعبِّر عن إرادة وطبيعة اآلب أينما ذهبنا: في كل 

موقف، وفي كل حدث، وفي كل موضوع. هلليلويا!
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الراعي كريس

إن المادة الوحيدة التي أعطيت لنا لنبني ونقوي إيماننا هي 
كلمة الرب. فالرب يبني روحك بكلمته. وكلما قضيت وقتاً 
الكلمة واللهج فيها، أنت تضع نفسك في عملية  في دراسة 
البناء اإللهي لروحك. على كل مسيحي أن ينمو؛ وعلى كل 
مسيحي أن يتعلم ويفهم كلمة الرب، ولكن بدون دراستها، لن 
تعرفها أبداً. فعليك أن تسمعها، وتتعلمها، ثم تقوم بدراستك 
الشخصية للكلمة. وحتى بعدما قد تعلمتها؛ اذهب إلى الكتاب 
وإلى المراجع بنفسك. يقول في 2تيموثاوس 15:2، »اْجَتِهْد 
َكلَِمَة  الً  ُيْخَزى، ُمَفصِّ أَْن ُتقِيَم َنْفَسَك لإلله ُمَزُكى، َعاِمالً الَ 

اْلَحقِّ ِباالْسِتَقاَمِة.« 
عن  الكثير جداً  يعرفون  أشخاصاً  نجد  أن  المألوف  فمن 
العالم وكيفية عمله، ولكنهم ال يعرفون شيئاً عن كلمة الرب. 
وهذا أمر مريع، ألن أهم شيء فيك هو روحك. وروحك هي 
طبيعتك؛ إنها أنت الحقيقي. وعندما ينتهي كل شيء في هذا 
العالم، ستظل روحك واعية ألن روح اإلنسان ال تموت؛ بل 
جسده فقط هو الذي يموت. لذلك، كيفية تعاملك في األبدية 
الرب، ألن  كلمة  مع  وعالقتك  روحك،  طبيعة  على  يعتمد 

)أعمال الرسل 32:20(

»واآلَن أَْسَتْوِدُعُكْم َيا إِْخَوِتي لإلله َولَِكلَِمِة ِنْعَمِتِه، 
اْلَقاِدَرِة أَْن َتْبِنَيُكْم َوُتْعِطَيُكْم ِميَراًثا َمَع َجِميِع 

ِسيَن«  اْلُمَقدَّ

عالقة تتخطى االفتراض

يــــوم  26
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 5: 35–43
الويين 26

لوقا 1:22 – 38
1 صموئيل 26 – 28

أيوب 12:23؛ يشوع 8:1

صالة
أبويا الغالي، كم أحب كلمتك؛ ألنها الغذاء لروحي، وهي 
دواء لجسدي. وأنا اليوم أنتقل وأوضع في مكانة التعامل 
أفكاري وأفعالي؛  تنظم  بحكمة في كل شئوني ألن كلمتك 
وبينما أنا أخضع لسيادة كلمتك، تظهر ثماري للجميع، في 

اسم يسوع. آمين. 

الَ  َكالَِمي  َولِكنَّ  َتُزوالَِن  َواألَْرُض  َماُء  »اَلسَّ أبدية.  الكلمة 
َيُزولُ،« )متى 35:24(. 

من المهم أن ُتنمي هذه العالقة الخاصة مع كلمة الرب؛ 
عالقة تتخطى االفتراض – عالقة تعرفها حقاً ولك اختبارات 
حية مع الكلمة. ويقول الشاهد االفتتاحي إن الكلمة »... َقاِدَرِة 
ِسيَن.« لذلك نحن  أَْن َتْبِنَيُكْم َوُتْعِطَيُكْم ِميَراًثا َمَع َجِميِع اْلُمَقدَّ
نـَُعلِّم كلمة الرب كل يوم للماليين حول العالم؛ حتى تستنير 

أذهانهم وترتفع وتتقوى أرواحهم في أمور الرب.
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ليست مجرد  وكلمته  بها.  نحيا  لكي  كلمته  الرب  أعطانا 
تقريراً من التاريخ والنبوة، ولكنها إعالن إرادته، وطبيعته، 
وشخصيته، وهدفه األبدي لإلنسان. إن كلمته في ملء القوة 

ولها اإلمكانية الكامنة لتنتج ما تقوله.
عالقتنا  في  إلزامي  أمر  الرب  كلمة  وفـَهم  معرفة  إن 
شك  أي  تقبل  لن  الرب،  كلمة  وتفهم  تدرس  وعندما  معه. 
بتأثيراته. ولن تتساءل إن كانت إرادته لَك أن تكون مزدهراً، 
وصحيحاً، وناجحاً في الحياة؛ وسوف تتوقع ببساطة أن تأتي 
الكلمة بالنتائج في حياتك. فتعلَّم أن تستجيب لكلمة الرب من 

روحك وتـُظهر إيماناً جلياً في سلطانه وإمكانيته لتغييرك.
عندما تستجيب لكلمة الرب بطريقة صحيحة عن طريق 
العمل بها، فستتجه حياتك فقط في اتجاه واحد – في االرتفاع 
وإلى األمام. فاعتنق كلمة الرب وَمْرَحباً بك في حياة الجمال، 
والمجد، والراحة، والنجاح، والصحة، واالزدهار. إن كلمة 
الرب هي إجابته لكل تحٍد قد يواجه أي إنسان. فبغض النظر 
مادية  مشاكل  إفالس،  مرض،  كان  سواء  الموضوع:  عن 
إلخ.، بمجرد حصولك على كلمة الرب في  هذا المجال، أنت 

)إشعياء 11:55(

»هَكَذا َتُكوُن َكلَِمِتي الَِّتي َتْخُرُج ِمْن َفِمي. الَ َتْرجُع 
إَِليَّ َفاِرَغًة، َبلْ َتْعَملُ َما ُسِرْرُت ِبِه َوَتْنَجُح فِي َما 

أَْرَسْلُتَها َلُه« 

خذه بكلمِته

يــــوم  27
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 6: 1–13
الويين 27

لوقا 39:22 – 65
1 صموئيل 29 – 31 

عبرانيين 12:4؛ متى 35:24؛ لوقا 32:21ـ33

أُقر وأعترف
إنني أحيا بالكلمة، لذلك فأنا أتغذى كشجرة، مزروعة عند 
ولقد  ينجح.  أفعله  ما  وكل  مؤثر،  وإيماني  األنهار؛  مياه 
بروح  ُمقادة  فحياتي  لذلك  للكلمة،  بالكامل  نفسي  مت  قدَّ

الرب في اتجاه قصد الرب لي، في اسم يسوع. آمين

حصلت على اإلجابة. 
إن الكلمة تنتج في حياتك ما تتكلم عنه. فإن كانت رسالة 
كانت  وإن  داخلك.  في  قِبلتها  إن  فستشفيك  وصحة،  شفاء 
في  الشيء  نفس  فستنتج  المادية،  والثروة  االزدهار  رسالة 
تحتاجها هي هناك في  التي  والحلول  اإلجابات  إن  حياتك. 
ب بالكلمة في قلبك. واقبل  الكلمة. لذلك، افتح روحك وَرحِّ
هي  الكلمة  واجعل  موقف.  ألي  النهائية  كالسلطة  الكلمة 

م لحياتك. الُمنظِّ
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)أيوب 8:32(

يــــوم  28

 ،»Neshamah« لـ »نسمة« هي العبرية  الكلمة  إن 
نقرأ  بالنص،  وارتباطاً  لذلَك،  نفخة.  أو  رياح  تعني  وهي 
الشاهد أعاله، »َولِكنَّ ِفي النَّاِس )اإلنسان( ُروًحا، ورياح أو 
نفخة اْلَقِديِر ُتَعقِّلُُهْم )تعطيهم فـَهماً(.« ويذكرنا هذا بما فعله 
السيد في لوقا 24، عندما ظهر لتالميذه، بعد قيامته. يقول 
)لوقا  اْلُكُتَب«  لَِيْفَهُموا  )فِْهَمُهم(  ِذْهَنُهْم  َفَتَح   ...« الكتاب، 
45:24(. وأخيراً ُيطلِعنا الرسول يوحنا كيف فعل هذا: »...

وَح اْلقُُدَس« )يوحنا 22:20(. َنَفَخ َوَقالَ َلُهُم: اْقَبلُوا الرُّ
علماً بأنه في ذلك الوقت، لم يكن إطالق الروح القدس قد 
بدأ. »إذاً، ماذا أعطاهم يسوع؟« أعطاهم روح الفهم؛ ألن 
ملء الروح لم يكن قد أتى بعد. ولكن اآلن وقد انسكب الروح 
ُمَعلُِّمك؛  فهو  الروحية.  لألمور  فهماً  يعطينا  علينا،  القدس 
لميراثك  واعياً  ويجعلك  ويقويك  يباركك،  لكي  فيك  ويحيا 
في المسيح – األشياء الموهوبة لَك من اإلله )1كورنثوس 

.)12:2
إن مثل هذا الفهم فوق الطبيعي الممنوح لَك بالروح القدس 
يجعلك تتعامل من أبعاد الروح العليا. ويحضرك إلى مكانة 

اِس )اإلنسان( ُروًحا، َوَنَسَمُة )إلهام(  »َولِكنَّ فِي النَّ
اْلَقِديِر ُتَعقِّلُُهْم )تعطيهم فـَهماً(« 

»نسمة الفـَهم«
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 6: 14–29
عدد 1

لوقا 66:22 – 25-1:23
2 صموئيل 1 – 3 

إشعياء 2:11؛ أفسس 17:1 – 18؛ 1 يوحنا 27:2

صالة
نوال  وامتياز  الرائعة  البركة  على  أشكرك  الغالي،  أبويا 
لي  يقدم  حياتي  في  فحضوره   ! فيَّ ليحيا  القدس  الروح 
حكمة فوق طبيعية وفهماً أحتاجه ألعمل بتميز في الحياة، 
اسم  في  أكثر،  اليوم  ألعرفك  مستنيرة  روحي  وعيون 

يسوع. آمين.

النضج في المسيح، حيث يتماشى كل ما تقوم به مع إرادة 
لنا  يحضرها  التي  النعمة  هي  هذه  السماوي.  أبيك  وسمة 
نقول،  وماذا  نفعل،  ماذا  تماماً  نعرف  أن  القدس؛  الروح 

وكيف نتعامل بحكمة في شئون الحياة.
وعالوة على ذلك، ال يمنحك فقط سرعة الفهم، والبصيرة 
عامالً  يجعلك  أيضاً  بل  الرب،  أسرار  أعمق  تخترق  التي 
َتْسلُُكوَن  َوأَْجَعلُُكْم  َداِخلُِكْم،  فِي  ُروِحي  »َوأَْجَعلُ  بالكلمة: 
ِبَها« )حزقيال  َوَتْعَملُوَن  أَْحَكاِمي  َوَتْحَفُظوَن  َفَراِئِضي،  فِي 

 .)27:36
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إن النعمة هي االنعكاس الخارجي لمجد الرب في روحك. 
وهي رأفة اإلله الُمستعلنة في حياتك. يخبرنا في أفسس 7:4 
ِهَبِة  قَِياِس  َحَسَب  ْعَمُة  النِّ أُْعِطَيِت  ا  ِمنَّ َواِحٍد  لُِكلِّ   ...« أنه  
اْلَمِسيِح«؛ لذلك فأنت ممتلئ نعمة. ويقول في يوحنا 16:1، 
»َوِمْن ِمْلِئِه َنْحُن َجِميًعا أََخْذَنا، َوِنْعَمًة َفْوَق ِنْعَمٍة.« فأنت قد 

أخذت ِمن ملء الرب لكي تكون التعبير عن نعمِته.
إن النعمة هي التأثير فوق الطبيعي العامل فيك ليجعل كل 
االزدياد،  الذي يسبب  اإللهي  التمكين  فهي  ينجح؛  تفعله  ما 
في  تدعها  التي  اإلله  نعمة  قدر  ولكن،  والتقدم!  والترقي، 
داخلك لتنعكس إلى الخارج، ترجع إليك. وكلما مألت قلبَك 
بكلمة الرب ولَك عمل الروح القدس في حياتك، كلما ازداد 

إشراق النعمة إلى الخارج.
الخارجي  االنعكاس  من  تزيد  أن  عليك  يجب  بل  ُيمكنك 
اآلخرون  يراها  أن  لدرجة  روحك،  في  الذي  اإلله  لمجد 
روها، ولكنهم سيمجدون  ويشهدوا عنها. قد ال يقدرون أن يفسِّ
الرب على جماله وتميزه الُمستعلن في حياتك. وحثنا روح 
أن  بطرس  الرسول  بواسطة   ،18:3 2بطرس  في  الرب، 

)2كورنثوس 14:13(

ُة اإلله، َوَشِرَكُة  َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَمَحبَّ »ِنْعَمُة َربِّ
وِح اْلقُُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِميَن«  الرُّ

أنَت ممتلئ نعمة

يــــوم  29
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 30:6–44
عدد 2

 لوقا 26:23 – 49
2 صموئيل 4 – 6

2بطرس 18:3

صالة
التي قد أحضرت لي  الغالي، على نعمتك  يا ربي  أشكرك 
اليوم،  أتقدم  وأنا  واالمتياز!  والفرح،  والرأفة،  القبول، 
واعياً للعمل الداخلي ولإلظهار الخارجي لنعمتك في حياتي، 
ومخلصي،  ربي  معرفة  وفي  النعمة،  هذه  في  أنمو  وأنا 

يسوع المسيح. آمين.

َنا  ْعَمِة َوفِي َمْعِرَفِة َربِّ ننمو في النعمة: »َولِكِن اْنُموا فِي النِّ
َوُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح...«

وهي   «auxano« باليونانية  هي  »انموا«  كلمة  إن 
إن  أخرى،  وبعبارة  »تتسعوا.«  أو  »تزدادوا«  أن  تعني 
الرب يريدك أن تزداد في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا، 
يسوع المسيح. فمثالً، عندما كان الرب يسوع طفالً، يقول 
وِح، ُمْمَتلًِئا  ى ِبالرُّ الكتاب أنه كان »... َيْنُمو )يزداد( َوَيَتَقوَّ
ِحْكَمًة، َوَكاَنْت ِنْعَمُة اإلله َعَلْيِه« )لوقا 40:2(. ازداد في 
والناس  الرب  أمام  نعمة  له  وكان  وهو طفل،  النعمة حتى 
األشخاص،  تجذب  سوف  اإلله  نعمة  إن   .)52:2 )لوقا 
والمواد، والمصادر الصحيحة التي تحتاجها لتعمل في إرادة 

اإلله لحياتك. فاحتفل اليوم بهذه النعمة في حياتك .
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ليس معنياً لمجد اإلله الذي أوِدَع في داخلك أن يكون مخفياً. 
فِفكر الرب أن يراك تنبش في الكنز المخفي في داخل »إناءك 
الخزفي – األرضي« بواسطة الروح، حتى يمكنك أن تحصل 

على هذا المجد معلناً وتظهره للعالم. 
لقد عاش الكثيرون وماتوا دون أن ُيكشف الُممَجد في داخلهم. 
وعاشوا وماتوا كآنية خزفية – أرضية خارجية، وضعيفة فقط. 
ى بها الُممَجد بدواخلهم.  ورآهم كل العالم كأغطية خارجية قد َتغطَّ
وفي  بعد،  أحد  يَره  لم  داخلك  في  األعظم  »أنت«  هناك  ولكن 
ِفكر الرب أن تكتشفه وُتخرجه خارجاً. فكل النجاح، والغلبات، 
واألمجاد التي ُيمكنك الحصول عليها هي في »أنَت« األعظم؛ 

لذلك أخِرج العظمة الُمغلفة التي في روحك. 
وبخصوص الكلمة، أعلن يوحنا، »َكاَن النُّوُر اْلَحقِيقِيُّ الَِّذي 
اْلَعاَلِم« )يوحنا 9:1(. إن كلمة الرب  إَِلى  آِتًيا  إِْنَساٍن  ُكلَّ  ُيِنيُر 
هي النور الوحيد الذي ُيمكن أن ُيساعدك لكي تضع هذا األعظم 
في مكانه بداخلك. وسوف ُيظهر لَك هذا النور َمن أنَت الحقيقي: 

َملِك لك سلطان أن تجزم في أمر فيثبت لَك! 
نعم، قد تكون قد ارتكبت أخطاءاً واختبرت بعض اإلحباطات، 

)2 كورنثوس 7:4(

ٍة )أرضية(،  »َولِكْن َلَنا هَذا اْلَكْنُز فِي أََواٍن َخَزفِيَّ
ِة للرب اإلله الَ ِمنَّا« لَِيُكوَن َفْضلُ اْلقُوَّ

»أنَت« األعظم
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 6: 45–55
عدد 3

لوقا 50:23 – 12-1:24
2 صموئيل 7 – 8             

أمثال 2:25 ؛ 2 كورنثوس 18:3

أُقر وأعترف
بأنني بهاء مجد اإلله، وجماله، ونعمته. وأنا لسُت عادياً؛ 
بل واعياً لحياة اإلله فوق الطبيعية التي في داخلي؛ لذلَك 
خالل  ومن  روحي!  في  هم  والنجاح  والتميز،  فالعظمة، 
وكماالت  وفضائل،  مجد،  أكشف  اليوم،  وأفعالي  كلماتي 

األلوهية الُموَدعة في روحي إلى عالمي!

األمر  إلى  تنظر  ولكنك  نفسك ومحدودياتك؛  تعِرف  أنَك  فتعتقد 
ل عينيك عن هذه المحدوديات وانظر في مرآة الرب  الخطأ. َحوِّ
)كلمته(. وبينما أنت تنظر إلى مجد الرب في المرآة، أنت تتغير 
إلى صورة مجد اإلله التي تراها )2 كورنثوس 18:3(. وكلما 
نظرت إلى تلك الصورة أكثر، كلما تغيرت أكثر لتصبح ما تراه.
كلمة  تدرس  وأنت  يوم  لَك كل  يحدث  التغيير سوف  هذا  إن 
الرب، وبينما أنت تنظر إلى تلك الصورة في مرآة الرب وتلهج 
يبدو  كان  الذي  اإلنسان  وهذا  طويالً،  يلبث  ولن  يوم.  كل  فيها 
لُيخرج  المجال  سُيفسح  ومحدوداً  وفاشالً،  وجباناً،  ضعيفاً، 
اإلنسان الجديد المجيد، والناجح، والقوي من الداخل. فابدأ اليوم 
في اكتشاف »أنت« األعظم الذي فيك من الكلمة واكشفه لعالمك.
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تقارير الحمد
»وجدت الحق في أنشودة الحقائق«

ُمعلِّم في منطقتي نسخة من هذه  َم لي  قدَّ الحقائق، عندما  أنشودة  »تقابلت ألول مرة مع 
التأمالت. وبدافع الفضول، تصفحتها والتقيت برسالة عن الَفلك. وقد كنُت قبلها، أراقب 
األبراج في حاسوبي. ورسالة هذا اليوم فتحت عينيَّ عن حقيقة علم الَفلك. وبعدها، ذهبت 
إلى كنيسة سفارة المسيح حيث تعلمت أكثر عن الرب ثم بعدها قِبلت يسوع المسيح َكَربٍّ 

وسيد لحياتي. كان هذا منذ ثالثة سنوات، وأنا اآلن أتقوى كل يوم بفرح في الكلمة«
                                               جبريل س.، نيجيريا

»كلمة الرب شفائي«
»تعرضت لحادث مروع أثر بشدة على الحبل الشوكي. وأثناء وجودي في المستشفى، 
أكد األطباء أنني لن أتمكن أبداً من السير مرة أخرى. وكانت أنشودة الحقائق هي الكتاب 
الوحيد الذي معي في المستشفى وقرأتها بنـَهم. حمداً للرب! فأنا اآلن، أستطيع السير بدون 

أي مساعدة وقد تم خروجي من المستشفى.«   
                                                  شاريتي م.، زيمبابواي    

»أداة عظيمة لربح النفوس«
»ركبُت ذات يوم سيارة أجرة )تاكسي( وأمرني الروح القدس أن أقدم نسخة من أنشودة 
بعض  شاركت  الحال،  وفي  مسلم.  أنه  واكتشفت  معه  الحديث  وبدأت  للسائق.  الحقائق 
المقاالت من كتاب التأمالت معه ووافق أن يقبل المسيح كَربٍّ وسيد لحياته. ثم قدمت له 
نسخة مجانية من أنشودة الحقائق لبنائه الشخصي. كم أنا ممنون للروح القدس من أجل 

دوافعه وللراعي كريس والراعية أنيتا ألنهما قدما لي أداة عظيمة لربح النفوس«. 
                                             ِتــتَّه ج.، غانا
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