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الراعي كريس

يــــوم  1

إن ِسمة هامة لإليمان القوي هي أنه ال ينظر إلى المظهر 
الخارجي لألشياء؛ وال يضع في االعتبار الظروف المادية. 
رفض يسوع أن يعتبر حقيقة أن لعازر مات، حتى إنه قد قال 
ُمسبقاً أن مرض لعازر لن يقوده إلى الموت )يوحنا 4:11(. 
وفي النهاية مات الرجل، وكونه قد ُدِفَن لمدة أربعة أيام لم 
ُيحِدث أي فارق بالنسبة ليسوع ألن إيمانه كان مركزاً على 

كلمته. وَعلَِم أن اآلب سِمَع كلماته الممتلئة إيمان.
واآلن، الحظ ما فعله السيد: نادى على لعازر أن يخرج 
من القبر، تماماً كأنك تنادي على شخص نائم أن يخرج من 
يوجد  ال  فباإليمان،  اإليمان.  هو  وهذا  لَك.  مجاورة  حجرة 
شيء مثل »حالة ميؤس منها،« أو »َوضع ُمستحيل«. فليس 
هناك شيء غير ممكن، ألن كل شيء ممكن! وفي مجال 

اإليمان، أنت ال تستسلم. 
يستسلم الناس عندما يؤسسون أحكامهم وتصوراتهم على 
دليل حسي. فحواس اإلنسان الطبيعية، مثالً، قد تدربت على 
باأللم  شعر  ألنه  فقط  المعدة،«  في  ألم  »عندي  تقول،  أن 
ُيميِّز الخوف ويقول، »أنا  في المعدة. ولقد تدرب على أن 

 2 كورنثوس 17:4 – 18

َة )التي ما هي إال لحظية(  ُتْنِشُئ َلَنا أَْكَثَر  ألَنَّ ِخفََّة ِضيَقِتَنا اْلَوْقِتيَّ
ا. َوَنْحُن َغْيُر َناِظِريَن إَِلى األَْشَياِء الَِّتي ُتَرى، َبلْ  َفأَْكَثَر ِثَقلَ َمْجٍد أََبِدّيً

ٌة«  ا الَِّتي الَ ُتَرى َفأََبِديَّ ٌة، َوأَمَّ إَِلى الَِّتي الَ ُتَرى. ألَنَّ الَِّتي ُتَرى َوْقِتيَّ

ال تنظر إلى المظهر 
الخارجي
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 7: 1–13
عدد 4

لوقا 13:24 – 35
2 صموئيل 9 – 11

رومية 6:8 ؛ رومية 4: 19 - 21

أُقر وأعترف
، وأن إيماني حي! وأن آرائي،  أن حكمة اإلله عاملة فيَّ
لحواسي  يمكن  لما  وفقاً  ليست  واستجاباتي  وأحكامي، 
الطبيعية أن تستوعبه، ولكن وفقاً للكلمة. وأن حياتي هي 

التعبير اليومي لكلمة اإلله، في اسم يسوع

مرعوب«؛ وقد تدرب أن يميِّز العوز ويقول، »أنا مفلس.« 
ولكن، اإليمان يتكلم في تطابق مع كلمة الرب. لذلك، يمكن 
أن تقول، »أشعر بالصداع، ولكني مشفي.« فيجب أن تؤكد 
على شفائك وصحتك. وال تدع مطلقاً مشاعرك تتحكم فيك 
أو في ظروف حياتك. وال يجب أن ما تشعر به يتحكم أو 

ُيملي عليك ما أنت عليه أو ما لديك في الكلمة. 
وال يفرق ما تراه، أو تسمعه، أو تشعر به؛ وال يفرق كم 
أن األمور سلبية أو مستحيلة كما ُترى في الطبيعي؛ استمر 
في  التي  اإليمان  وكلمة  بالكلمة!  فمك  واعتراف  إقرار  في 
فمك تأتي بالنتائج. لذلَك، ارفض أن تعتبر الظروف أو تميِّز 

المستحيالت. 
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الراعي كريس

يــــوم  2

أن  ويمكنه  بذلك؛  له  سمحت  إذا  يستخدمك  أن  للرب  ُيمكن 
يفعل أي شيء بواسطتك إن أخضعت نفسك له. فهو بالفعل قد 
باركك وجعلك بركة؛ واآلن هو يطلب أن يبارك العالم بواسطتك. 
الكتاب،  تدرس  وعندما  له.  كاحتياجَك  تماماً  إليك  يحتاج  وهو 
لَك،  الرب  احتياج  لمدى  بيِّنة  على  وأكثر  أكثر  تصبح  سوف 
ألنه بواسطتك فقط ُيمكنه أن ُيظِهر صالحه، ونعمته، وحكمته، 

وفضله للعالم. فهو يتوق ألن ُيعبِّر عن نفسه من خالل أوالده.
َمن  يعرف  أن  المتجدد  غير  أو  الطبيعي  لإلنسان  يمكن  ال 
هو اإلله حتى يتقابل معَك، ألن الرب قد اختارك لكي ُيعبِّر عن 
إرادته وطبيعته إلى عالمك من خاللك. وقال الرسول بولس في

2 كورنثوس 19:5، »أَْي إِنَّ اإلله َكاَن فِي اْلَمِسيِح ُمَصالًِحا 
اْلَعاَلَم لَِنْفِسِه، َغْيَر َحاِسٍب َلُهْم َخَطاَياُهْم، َوَواِضًعا فِيَنا )أودع إلينا( 
المسيح.  بيسوع  للعالم  نفسه  أظهر  الرب  اْلُمَصاَلَحِة.«إن  َكلَِمَة 
ولكن، قبل صعوده المجيد، قال يسوع في يوحنا 16:14، أنه قد 
طلب من اآلب أن يرسل لنا »ُمعزياً )ُمريحاً( آخر،« يمكث معنا 

إلى األبد؛ واآلب قد فعل )أعمال 4:2(.
إن الروح القدس يحيا فيك اليوم، حتى إنه ُيمكنك أن ُتظِهر 

أعمال 12:5

ْعِب. َوَكاَن  ُسِل آَياٌت َوَعَجاِئُب َكِثيَرةٌ فِي الشَّ َوَجَرْت َعَلى أَْيِدي الرُّ
اْلَجِميُع ِبَنْفٍس َواِحَدٍة فِي ِرَواِق )حوش( ُسَلْيَماَن« 

دعه ُيعبِّر عن نفسه من 
خاللك!
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 7: 14–23
عدد 5

 لوقا 36:24 – 53
2 صموئيل 12 – 14

هوشع 13:12 ؛ إرميا 20:51

أُقر وأعترف
معونته،  عن  والُمعبِّر  الممدودة؛  اإلله  ذراع  بأنني 
لجيلي  بركة  وأنني  للعالم.  وتحريره  وخالصه،  وشفائه، 
وعاكس ألمجاد، وِنعم، وامتيازات األلوهية، مبارك الرب 

اإلله!

حياة المسيح، في كل مكان أنت فيه! إن الناس ال يرون الروح 
القدس، ولكنهم يرونك، ألنك أنت صورته )أيقونته( الكاملة؛ وقد 
أصبحت رجالً أو امرأة » فيك المسيح«. فهو يضحك، ويبتسم، 
ويبارك، ويلمس العالم بواسطتك. وهو أيضاً ُيصلي ويتشفع من 
َنا َلْسَنا َنْعَلُم َما  وُح أَْيًضا ُيِعيُن َضَعَفاِتَنا، ألَنَّ خاللك: »َوَكذلَِك الرُّ
اٍت الَ  وَح َنْفَسُه َيْشَفُع فِيَنا ِبأَنَّ ُنَصلِّي ألَْجلِِه َكَما َيْنَبِغي. َولِكنَّ الرُّ
ُيْنَطُق ِبَها« )رومية 26:8(. وهو ُيعبِّر عن الحياة اإللهية وعن 

إيمانه من خاللك. 
الة في العمل اإللهي األول، الذي  ومن خالل مشاركتك الفعَّ
هو ِربح النفوس، سوف تختبر إظهارات أكثر لحبه، وشخصيته 
الموزع  أو  الناشر  تكون  أن  المسيحية؛  حقيقة  هي  وهذه  فيك. 

لبركات اإلله. 
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الراعية أنيتا

يــــوم  3

شاول  عن  تفصيلية  قصة  األعمال  سفر  لنا  م  ُيقدِّ
الطرسوسي، الذي أصبح ُيعَرف فيما بعد ببولس. وكان قبل 
تجديده، يضطهد شعب الرب بشدة. ولكن، في أحد األيام، 
في طريقه إلى دمشق- تعزيزاً النقضاضه على الكنيسة بال 
سأل  وباختصار،  وتجدد.  الرب  مع  لقاءاً  له  كان  رحمة- 

، َماَذا ُتِريُد أَْن أَْفَعلَ؟...« )أعمال 6:9(. الرب »...َياَربُّ
في ذلك اليوم، غيَّر الرب مصيره وأعطاه اهتماماً جديداً. 
أعظم رسل  أحد  أصبح  للكنيسة  مضطهداً  قبالً  كان  والذي 
لينقلهم  األمم،  إلى  اإلنجيل  أخذ  بمسئولية  كلفه  الذي  الرب 
اإلله  إلى  الشيطان  سلطان  ومن  النور،  إلى  الظلمة  من 
)أعمال 18:26(. وبغيرة أعظم ِمن التي كان بها يضطهد 
أن  رافضاً  باإلنجيل،  للكرازة  حياته  بولس  س  كرَّ الكنيسة، 
يكون ُمعاقاً بماضيه البغيض. وأدرك أنه  »...إِْن َكاَن أََحٌد 
فِي اْلَمِسيِح َفُهَو َخلِيَقٌة )كائن حي( َجِديَدةٌ: األَْشَياُء اْلَعِتيَقُة 
َجِديًدا«  َصاَر  َقْد  اْلُكلُّ  ُهَوَذا  َمَضْت،  َقْد  القديمة(  )األمور 
)2كورنثوس 17:5(. كان هذا اختباره؛ وكانت هذه غلبته: 
أن يتمسك بكلمة الحياة بجسارة، بغض النظر عن الماضي. 

فيلبي 13:3

َها اإلِْخَوةُ، أََنا َلْسُت أَْحِسُب َنْفِسي أَنِّي َقْد أَْدَرْكُت. َولِكنِّي أَْفَعلُ  »أَيُّ
اُم«  َشْيًئا َواِحًدا: إِْذ أََنا أَْنَسى َما ُهَو َوَراُء َوأَْمَتدُّ إَِلى َما ُهَو قُدَّ

ال ُتقيم في الماضي
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 7: 24–37
عدد 6

 يوحنا1:1 – 18
2 صموئيل 15 – 17 

غالطية 20:2 ؛ غالطية 18:2 - 19

صالة
أبويا السماوي الغالي، لقد اخترتني منذ تأسيس العالم 
أثبِّت نظري عليك وعلى نعمتك  . وأنا  المسيح فيَّ لُتظهر 
األبدية، متمسكاً بكلمة الحياة والحق، وأنا أحمل ثماراً للبر 

لحمدك ومجدك، في اسم يسوع. آمين.

ويكشف الشاهد االفتتاحي كيف كان قادراً على أن يتعامل 
مع ماضيه؛ وهذا درس لنا جميعاً.

الرب  يفعله  أن  يمكن  ما  تماماً،  بولس،  اختبار  يكشف 
اختبارات  النظر عن  بغض  الكلمة،  يقبل  َمن  كل  حياة  في 
ماضي اإلنسان. ويمكن للرب يسوع أن يحول إنساناً لألبد، 
حياتك  ستنقل  داخلك  في  فكلمته  جديداً؛  مصيراً  ويعطيه 
وتعيد خلق عالمك بتأثير الروح القدس. لذلك، ومثل الرسول 
بولس، اخضع بالتمام للرب وإلنجيله. وتكلم الكلمة بجسارة، 
وارفض أن تسمح ألي شيء، بما في ذلك ماضيك، أن ُيخِمد 

غيرتك إلظهار المسيح لعالمك.
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الراعي كريس

يــــوم  4

الة  إن إحدى تلك القواعد والمتطلبات الخاصة بالصلوات الفعَّ
هو أن ُتحِضر كلمة الرب كدليل لَك. وهذا هو أحد األسباب التي 
هي  فالكلمة  الرب؛  كلمة  باستمرار  تدرس  أن  يجب  أجلها  من 

الدليل الذي تحتاجه إلرساء االدعاءات لميراثك في المسيح. 
فإن قيل لَك أن ُتثبت ملكيتك لقطعة من األرض، مثالً، ليس 
عليك أن ُتحِرك هذه الملكية من مقرها لُتظهر ألي شخص يسألَُك 
هذا الطلب، أليس كذلك؟ بل، سُتخرج ببساطة »الدليل« أو »سند 
الموسعة  الترجمة  في  اإليمان  ف  وُيَعرَّ الملكية.  لهذه  الملكية« 
هكذا  »...هو الضمان )التأكيد، سند الملكية( لما نرجوه، وهو 
التأكيد لألمور التي ال نراها والقناعة بحقيقتها )فاإليمان ُيدرك 

كحقيقة واقعة ما لم يستعلن للحواس( «. )عبرانيين 1:11( 
عندما تطلب إحداث تغيير عن طريق صالة اإليمان، يجب أن 
تكون متيقظاً روحياً لتميز الدليل الذي ُيحضره الروح القدس إلى 
وعيك. وأحياناً، ُيمكن أن يقودك لتدرس شاهداً محدداً في الكتاب، 
أو يحضر شواهد معينة إلى روحك؛ لتلهج وتصلي بتلك اآليات. 
الغلبة في  الحصول على مذكرة  يمكنك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
إنسانك الداخلي من خالل كلمة نبوة. وليس من الضروري أن 

عبرانيين 1:11

َقُة ِبَما ُيْرَجى )إحضار ما يرجى إلى المجال  ا اإلِيَماُن َفُهَو الثِّ »َوأَمَّ
المادي( َواإلِيَقاُن )والتأكيد باالدلة( ِبأُُموٍر الَ ُتَرى« 

الكلمة هي دليلك
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 8: 1–9
عدد 7

يوحنا19:1 – 51
2 صموئيل 18 – 19

إشعياء 21:41 ؛ هوشع 2:14

صالة
إلى  اإليمان  تنقل  التي  بكلمتك  أبتهج  أنا  الغالي،  أبويا 
وأنا  المسيح.  في  ميراثي  وأعي  أرى  فتجعلني  روحي، 
في  لي،  كل شيء  أن  مدركاً  الروح،  بسيادة  اليوم  أعمل 

اسم الرب يسوع. 

تأتي الكلمة من شخص آخر؛ إذ ُيمكن للروح القدس أن يمنحك 
ببساطة أن تنطق وأنت تصلي، أو أن يحضر إلى روحك ترنيمة 
الكلمات  هذه  مثل  أبداً  تدع  ال  داخلك.  في  عظيماً  فرحاً  تحدث 
أن  وتشجع  بها؛  وتكلم  فيها؛  الهج  لغلبتك.  الدليل  ألنها  تذهب، 
ف اآلخرين ما قد حصلت عليه، وتصرف بناءاً عليه. فربما  ُتعرَّ
كان أحدهم مريضاً، وقد صلى لُيشفى، عليه أن ينظر في الكلمة 

للحصول على دليل شفائه.
ادرس كلمة الرب واكتشف ما قد قاله عن وضعك الخاص 

اليوم. وعندما تحصل على الدليل، استخدمه!
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الراعي كريس

يــــوم  5

قد تكون خطط، وعمليات، وتعليمات الروح أحياناً »غير 
عادية«؛ ولكنها دائماً فوق طبيعية، وتأتي بالمعجزات. كانت 
أريحا جزءاً من أرض الموعد، وقال الرب ليشوع في يشوع 
َجَباِبَرَة  َوَملَِكَها،  أَِريَحا  ِبَيِدَك  َدَفْعُت  َقْد  »...اْنُظْر.    ،2:6
اْلَبأِْس.« لم يقل الرب، »سأدفع بيدك أريحا...،« بل » َقْد 
َدَفْعُت ِبَيِدَك أَِريَحا...« لم يكن هذا وعداً، ولكن إقرار حقيقة 

أتت من الرب نفسه.
وبالرغم من أن الرب قد دفع أريحا إلى بني إسرائيل، كان 
ال يزال هناك سور عظيماً يحيط بالمدينة عندما ذهب يشوع 
وجيش إسرائيل هناك. وبالرغم من ذلك، أعطى الرب ليشوع 
خطة يهزم بها أريحا. وكان واضحاً أن الخطة غير عادية 
ألنه ال ُيمكن لفكر بشري أن ُيفِكر في إسقاط تلك األسوار 
ُمنهكين.  رجال  وهتاف  األبواق  صوت  بمجرد  العظيمة 
العظيمة بطريقة ُمعجزية ألن  ولكن، سقطت أسوار أريحا 

يشوع وجنود إسرائيل تصرفوا بناءاً على تعليمات الرب. 
كم هو هام أن تتصرف بناءاً على الكلمة وعلى إرشاد 
الروح لَك دائماً! تخيل لو حاول يشوع أن ُيمنطق تعليمات 

يشوع 3:6 – 5

»...َوَيُكوُن ِعْنَد اْمِتَداِد َصْوِت َقْرِن اْلُهَتاِف، ِعْنَد اْسِتَماِعُكْم َصْوَت 
ْعِب َيْهِتُف ُهَتاًفا َعِظيًما، َفَيْسقُُط ُسوُر اْلَمِديَنِة فِي  اْلُبوِق، أَنَّ َجِميَع الشَّ

ْعُب ُكلُّ َرُجل َمَع َوْجِهِه )أمامه مباشرًة(«  َمَكاِنِه، َوَيْصَعُد الشَّ

غير عاٍد... ولكن فوق 
طبيعي
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 8: 10–21
عدد 8

خروج 15:14 - 16

 يوحنا2 
2 صموئيل 20 – 21

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على كلمتك وتأثيرها في حياتي، 
وعلى اإلرشاد فوق الطبيعي الذي أحصل عليه من روِحَك. 
أحيا  ألنني  وغالباً  ناجحاً  دائماً  سأكون  أني  أعرف  وأنا 
بكلمتك وأتبع باهتمام إرشاد الروح القدس. لذلك، وبنعمتك، 

أتعامل اليوم بحكمة في كل شئوني، في اسم يسوع. 

تلك  ليرى  التالي  اليوم  في  استيقظ  قد  كان  ذهنياً؛  الروح 
األسوار وهي تلوح في األفق وكأنها صامدة بتحٍد كما في 
الماضي، بالرغم من أن الرب قد قال له، »قد دفعت بيدك 
أريحا.« إنها مسئوليتك أن تتصرف بناءاً على كلمة الرب 
تحرز  أن  دائماً  ويمكنك  تستقبلها.  التي  الروح  وتعليمات 
النتائج التي تريدها؛ ويمكنك أن تربح كل يوم، وتحقق نجاحاً 
غير عاٍد. ولكن، السر هو في الشركة المستمرة مع الروح 
القدس والكلمة، وأن تكون مقاداً لكي تتعاظم وتتعامل بحكمة 

في شئون الحياة.
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إن ما تراه هام، وكيف ترى. هل ترى بعينيك المادية، 
أو بعيني اإليمان؟ إن أولئك الذين ينظرون ويرون بعيونهم 
المادية ينغمسون بسهولة في تحديات الحياة. وهذا ما حدث 
موا رداً خالياً من اإليمان  تماماً مع العشرة جواسيس الذين قدَّ
عندما رجعوا من تجسس األرض التي وعد بها الرب بني 
  32  –  31:13 عدد  في  قالوه  مما  جزءاً  ولنقرأ  إسرائيل 
ْعِب،  الشَّ إَِلى  َنْصَعَد  أَْن  َنْقِدْر  الَ  َفَقالُوا:  َجالُ...  الرِّ ا  »َوأَمَّ
اَنَها، َوَجِميُع  ا...األَْرُض ...ِهَي أَْرٌض َتأُْكلُ ُسكَّ ُهْم أََشدُّ ِمنَّ ألَنَّ

ْعِب الَِّذي َرأَْيَنا فِيَها أَُناٌس ِطَوالُ اْلَقاَمِة.«   الشَّ
والهزيمة  اإليمان،  وعدم  للخوف،  صورة  من  لها  يا 
ولكن،  اإليمان!  عديمي  بالجواسيس  إسرائيل  لبني  ُرِسمت 
رأى يشوع وكالب بطريقة مختلفة: أنه بوجود عماليق في 
باإليمان،   الُملهم  ردِهما  في  فقاال  فرقاً.  ُيحدث  ال  األرض 
ا... ِجّدً ا  ِجّدً َدةٌ  َجيِّ َسَها  لَِنَتَجسَّ فِيَها  َمَرْرَنا  الَِّتي  »...األَْرُض 
، َوالَ  بِّ ُدوا َعَلى الرَّ َتَتَمرَّ َما الَ  أَْرًضا َتفِيُض َلَبًنا َوَعَسالً. إِنَّ
ُهْم ُخْبُزَنا. َقْد َزالَ َعْنُهْم ِظلُُّهْم  َتَخافُوا ِمْن َشْعِب األَْرِض ألَنَّ
بُّ َمَعَنا. الَ َتَخافُوُهْم« )عدد 6:14 – 9(.  )دفاعهم(، َوالرَّ

عدد 33:13

فِي  ا  َفُكنَّ اْلَجَباِبَرِة.  ِمَن  َعَناق  َبِني  اْلَجَباِبَرَة،  ُهَناَك  َرأَْيَنا  »َوَقْد 
ا فِي أَْعُيِنِهْم«  أَْعُيِنَنا َكاْلَجَراِد، َوهَكَذا ُكنَّ

ماذا ترى؟
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 8: 22–33
عدد 9

 يوحنا 1:3 - 21
2 صموئيل 22 

2كورنثوس 17:4 – 18؛ عبرانيين 1:11 - 3

أقر وأعترف
بأنني ال أتحرك بما أراه، أو أشعر به، أو أسمعه في 
ُملَهمة  وتصرفاتي  وكلماتي،  أفكاري،  ولكن،  الطبيعي؛ 
بالروح، باإليمان في كلمة الرب. وأنني أحيا حياة رائعة 
من النعمة والبركات ألنني أحيا في الكلمة، وبها. هلليلويا.

بالرغم ِمن أن إجابتهما كانت قفزة إيمان على الكلمة،  قدم 
كانوا  ألنهم  اإليمان  من  خالياً  تقريراً  اآلخرون  الجواسيس 

رجال الحواس. 
المادية – ما تراه، أو  لما تدركه حواسك  أبداً  ال تسمح 
تسمعه، أو تشعر به – أن يحدد ظروف وجودك. فال تحكم 
بنظر عينيك، وال تحكم بسماع أذنيك )إشعياء 3:11(. وال 
يرى  ما  ألن  ُيرى؛  ال  ما  إلى  ولكن  ُيرى،  ما  إلى  تنظر 
ُمخضع للتغيير )2كورنثوس 18:4(. فثبِّْت نظرك فقط على 
كلمة الرب األبدية والمعصومة، وتمسك دائماً بالرد الممتلئ 

إيماناً.



) 20 ( 

الراعي كريس

يــــوم  7

يقول في تكوين 27:1،  »َفَخَلَق اإلله اإلِْنَساَن َعَلى 
ُصوَرِتِه. َعَلى ُصوَرِة اإلله َخَلَقُه. َذَكًرا َوأُْنَثى َخَلَقُهْم.« 
الشاهد  الحظ  المزيد.  هناك  الحق،  هذا  عمق  بقدر 
اإلِْنَساَن  »...َنْعَملُ  اإلله،  قال  أخرى.  مرة  االفتتاحي 
يعني  »كشبهه«  يعمل  وأن  َكَشَبِهَنا...«  ُصوَرِتَنا  َعَلى 
أننا ُعِملنا، لنعمل مثله. وهكذا، نحن لسنا فقط نشبهه في 
المنظر، ولكن ُيمكننا أن ُنحاكيه؛ وُيمكننا أن نعمل مثله. 

والسؤال إذاً هو، »كيف يعمل هو؟« 
اْلَبْدِء  »فِي  فيقول:  فكرة؛   1:1 تكوين  في  لنا  ُيقدم 
َماَواِت َواألَْرَض.« ويدل هذا على أن اإلله  َخَلَق اإلله السَّ
خالق، ألن أول ما نقرأه عنه في سفر التكوين هو أنه 
»خلق«: وهذا يشير إلى أحد أعماله. وهكذا، مثله، أنت 
خالق. ثانياً، الحظ ما خلقه: »السماوات واألرض.« إن 
بيئتان  كليهما  هما  أيضاً؛  األرض  وكذلك  بيئة،  السماء 
تعمالن بطريقة معينة، مؤسسة على تصميم ُمعيَّن. وهذا 
يعني أنه، بإعالنات الفم الممتلئة إيمان، يمكنك أن تخلق 

بيئتك الخاصة من الغلبة، واالزدهار، والصحة.

تكوين 26:1

»َوَقالَ اإلله: َنْعَملُ اإلِْنَساَن َعَلى ُصوَرِتَنا َكَشَبِهَنا...« 

»... على صورته 
كشبهه«
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 8: 34–1:9
عدد 10

يوحنا 22:3 - 36 
2 صموئيل 23 - 24 

عبرانيين 3:11؛ أمثال 12:8؛ مرقس 23:11

صالة 
أبويا الغالي، أشكرك على إمكانية إحداث التغييرات في 
مثلك  خالق،  وبكوني  بكلمتك.  أنطق  بأن  حياتي  ظروف 
تماماً، أنا أُعلِن اليوم تغييرات إيجابية ورائعة في مادياتي، 
وصحتي، وعائلتي، وتعليمي، وخدمتي وعملي، في اسم 

يسوع. آمين. 

ويخبرنا في تكوين 2:1 بما فعله اإلله على األرض 
النظام،  فاسترد  كاملة:  كانت خِربة، وفي فوضى  التي 
والجمال، وشّكل األرض بالكلمة الخالقة؛ وكل ما قال 
إيمان  كلمات   – كلمات  تنطق  أن  ُيمكنك  ومثله،  كان. 

خالقة – وتحصل على ما تقوله )مرقس 23:11(.
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pastor Chris & Anita Oyakhilome.

the Holy Spirit and you

Keeping your healing

                        Power of tongues

                      Your right in Christ
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كلما  واللهج،  بالدراسة  الرب،  بكلمة  إلماماً  زدَت  كلما 
أدركت أكثر أن الكلمة هي أكثر من مجرد كتاب للتعليمات. 
إن الكلمة ُتعلِّمنا وُترشدنا، ولكن الكلمة هي أكثر من مرشد؛ 
)طعامي  َفِريَضِتي  ِمْن  أَْكَثَر   ...« أيوب،  قال  حياتك.  إنها 
الضروري( َذَخْرُت َكالََم فِيِه )فمه(« )أيوب 12:23(. إن 
مثل موسى،  النتيجة؛  نفس  إلى  بك  الرب ستأتي  كلمة  فهم 
سوف ترى أن الكلمة هي حياتك. فال عجب أن َعِرَف موسى 
طرق الرب، بينما ألـمَّ فقط بنو إسرائيل بأعمال الرب؛ فرأوا 
أن كلمة الرب كوصايا ُتطاع، بينما كانت كلمة الرب حياة 

لموسى.
صورتك  تعكس  التي  اإلله  مرآة  هي  الرب  كلمة  إن 
له من مجد  يا  فيك.  اإلله ونظرته  الروحية. وتكشف رأي 
روحك  تتمسك  عندما  حياتك  في  تختبره  سوف  واكتفاء 
اإلله  كلمة  أن  إدراكك  إن  الكلمة!  ُتعلُِنها  التي  بصورتك 
ُتغيِّر نظرتك  اإلله عنَك سوف  لتعكس صورة  لَك  أُعطيت 

في الحياة. 
الصورة،  بسبب  أنا«؛  َمن  عالم  »أنا  أقول،  ما  كثيراً 

تثنية 46:32 - 47

ِبَها  َعَلْيُكْم  أَْشَهُد  أََنا  الَِّتي  اْلَكلَِماِت  َجِميِع  إَِلى  قُلُوَبُكْم  ُهوا  َوجِّ َلُهْم:  َقالَ 
هِذِه  َكلَِماِت  ِبَجِميِع  َيْعَملُوا  أَْن  لَِيْحِرُصوا  أَْوالََدُكْم،  ِبَها  ُتوُصوا  لَِكْي  اْلَيْوَم، 
َعَلْيُكْم، َبلْ ِهَي َحَياُتُكْم. َوِبهَذا  َها َلْيَسْت أَْمًرا َباِطالً  ْوَراِة )الناموس(. ألَنَّ التَّ
اَم َعَلى األَْرِض الَِّتي أَْنُتْم َعاِبُروَن األُْرُدنَّ إَِلْيَها لَِتْمَتلُِكوَها«  األَْمِر ُتِطيلُوَن األَيَّ

الكلمة هي حياتك
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 مرقس 9: 2–13
عدد 11

يعقوب 25:1 ؛ 2كورنثوس 18:3

 يوحنا4 : 1 -26 
1 ملوك 1

أُقر وأعترف
بأنني ما يقول اإلله إني أنا: وعندي ما يقول إنه لي، 
. وأنا  وأنا في ملء القوة والقدرة ألن إمكانيته عاملة فيَّ
أعلن إنني أعظم من منتصر، ألن الذي فيَّ هو أعظم ِمن 

الذي في العالم.  

الرب.  كلمة  لي  أعطتها  التي  التفكير  وطريقة  والمنظور، 
فأنا أرى نفسي في مرآة اإلله – كلمته – وأتصرف بناءاً 
على ذلك. انظر إلى نفسك في مرآة اإلله وتصرف بالكلمة: 
وفكـِّْر، وتكلم، وِعش وفقاً لهذا؛ وُكن ما تقوله الكلمة أنه أنت! 
تراها  التي  إال صورتك  آخر  أي شيء  تكون  أن  وارفض 
في الكلمة. قد يحاول الشيطان، والظروف، واألوضاع أن 
تبعُدَك بعيداً، ولكن عليك أن ترفض جميع اآلراء المضادة! 
والتصق فقط بصورة حياتك التي قد قدمتها إليك كلمة اإلله.
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وفي  جداً.  عميقة  اإليمان  عن  يسوع  الرب  تعاليم  إن 
الشاهد أعاله، علَّمنا أن نكون ُمثابرين في الصالة. وقال إنه 
يجب على اإلنسان أن ُيصلي دائماً وال يمل أو يضعف. فمن 
المفترض أن تصلي بإيمان وتتوقع نتائج، ألن اإليمان يعمل 
دائماً. وأن تكون ُمحبطاً أو واهناً من موقف تصلي من أجله، 
ليس إيماناً. فاإليمان هو الضمان الواثق والتوقع أن ما طلبته 
من الرب قد أعطاه لَك. لذلك، ال تستسلم؛ واستمر في إلحاح 

مثل المرأة التي أشار إليها يسوع في الشاهد االفتتاحي .
إن اإللحاح في الصالة ال يعني أنك غير مؤمن؛ بل في 
الواقع ُتشير إلى اإليمان، وإال ما كنت ُتِصر وتقف راسخاً 
على الكلمة لتأتي بالنتائج. بينما قد فقده البعض، وهذا ألنهم 
استسلموا سريعاً جداً. ففي اإليمان، أنت تقف راسخاً حتى 

يتم األمر.
وبالرغم من وجود المضاد، إبليس، الذي يحاول أن يمنع 
معجزتك، فهو لم يعد عامالً. إذ يقول في 1بطرس 8:5 -9، 
»اُْصُحوا َواْسَهُروا. ألَنَّ إِْبلِيَس َخْصَمُكْم َكأََسٍد َزاِئٍر، َيُجولُ 
اإلِيَماِن،  فِي  َراِسِخيَن  َفَقاِوُموهُ،  ُهَو.  َيْبَتلُِعُه  َمْن  ُمْلَتِمًسا 

لوقا 1:18 – 5

ُه َيْنَبِغي أَْن ُيَصلَّى ُكلَّ ِحيٍن َوالَ ُيَملَّ، قِاِئالً: َكاَن فِي  َوَقالَ َلُهْم أَْيًضا َمَثالً فِي أَنَّ
َمِديَنٍة َقاٍض الَ َيَخاُف اإللَه َوالَ َيَهاُب إِْنَساًنا. َوَكاَن فِي ِتْلَك اْلَمِديَنِة أَْرَمَلٌة. َوَكاَنْت 
َبْعَد ذلَِك  َولِكْن  َزَماٍن.  إَِلى  َيَشاُء  َوَكاَن الَ  ِمْن َخْصِمي!.  أَْنِصْفِني  َقاِئَلًة:  إَِلْيِه  َتأِْتي 
َقالَ فِي َنْفِسِه: َوإِْن ُكْنُت الَ أََخاُف اإلله َوالَ أََهاُب إِْنَساًنا، َفإِنِّي ألَْجِل أَنَّ هِذِه األَْرَمَلَة 

ُتْزِعُجِني، أُْنِصفَُها، لَِئالَّ َتأِْتَي َداِئًما َفَتْقَمَعِني )ُتتعُبني(!« 

ُكن لحوحاً في الصالة
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 9: 14 - 29
عدد 12

 يوحنا 4 : 27 - 54
1 ملوك 2 - 3

مرقس 23:11 – 24؛ 1تيموثاوس 8:2؛ لوقا 1:18 - 5

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك تساعدني أن أبني وأعلن 

، وليس  إيماناً قوياً بكلمتك. وليس شيء غير ممكن لديَّ
هناك مستوى للنجاح، والغلبة، والتقدم يصعب عليَّ 
الوصول إليه، ألنني أحيا باإليمان بالكلمة، في اسم 

يسوع. آمين.  

َعالِِميَن أَنَّ َنْفَس هِذِه اآلالَِم ُتْجَرى َعَلى إِْخَوِتُكُم الَِّذيَن فِي 
مع  التعامل  كيفية  على  الشاهد،  هذا  في  فيحثك  اْلَعاَلِم.« 
الشيطان: عليك أن تقاومه! ويخبرنا أيضاً في يعقوب 7:4 
الفرار  بمعنى  »َيْهُرب«؛  سوف  بأنه  مقاومته:  نتيجة  عن 

بانزعاج. 
رغباتك  رعاية  في  واستمر  أحالمك.  عن  تتخَل  فال 
أن  الكتاب  ويقول  باإليمان.  ممتلئة  فم  بإقرارات  وتوقعاتك 
األرض  على  نفسها  ُتفرغ  وهي  بالمطر،  ممتلئة  السحب 
)جامعة 3:11(. وعند الميعاد المحدد، سوف يستعلن إيمانك 

بالتأكيد إن كنَت  ال تمل.
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في  هي  اإلنسان  روح  في  تحدث  التي  األنشطة  إن 
ناجحاً  ستصبح  كنت  وإن  حياته.  في  تتحكم  ما  الغالب 
في الحياة أم ال، فهذا يعتمد على ما يحدث في روحك، 
وبينما   .)23:4 )أمثال  الحياة  مخارج  روحك  ِمن  ألن 
أنت تبحر في طريق حياتك، ِمن المهم أن تدرب روحك 

بالكلمة لكي تكون ُمرشداً أكيداً.
والضعف،  الفشل،  )أفكار  السلبية  األفكار  إن 
إلى  تأتي  قد  والخطية(  والمرض،  والشر،  والمرارة، 
قلبك  في  مخزونة  اإلله  كلمة  أن  طالما  ولكن  ذهنك، 
بغنى، فستتمكن ِمن أن تستأسر كل ِفكر سلبي إلطاعة 
الكلمة )2كورنثوس 5:10(. وإحدى الطرق لتحقيق هذا 
هو اللهج. فمن خالل اللهج، أنت تضرم روحك بالكلمة. 
َة  يقول في الجامعة 11:3،  »... َوأَْيًضا َجَعلَ األََبِديَّ
َقْلِبِهِم...« وقال يسوع في لوقا 45:6،  »اإَلِْنَساُن  فِي 
الََح، َواإلِْنَساُن  الِِح ُيْخِرُج الصَّ الُِح ِمْن َكْنِز َقْلِبِه الصَّ الصَّ
ُه ِمْن َفْضَلِة  . َفإِنَّ رَّ يِر ُيْخِرُج الشَّ رِّ يُر ِمْن َكْنِز َقْلِبِه الشِّ رِّ الشِّ
اْلَقْلِب َيَتَكلَُّم َفُمُه.« وهكذا فروحك هي خزان النهائي ِمن 

أمثال 27:20

، ُيَفتُِّش ُكلَّ َمَخاِدِع اْلَبْطِن«  بِّ »َنْفُس اإلِْنَساِن ِسَراُج الرَّ
إن روح اإلنسان هي مصباح الرب، ليفحص كل األعماق 

الداخلية لقلبه( )ترجمة أخرى(

علِّم روحك بالكلمة!
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 9: 30–37
عدد 13

أمثال 20:4 – 22؛ 1تيموثاوس 15:4

 يوحنا5 : 1 -30 
1 ملوك 6-4

صالة
أبويا السماوي الغالي، إن كلمتك قد نقلت الحكمة إلى 
روحي وجددت ذهني ألفكر ِمن مستواك؛ أفكاراً تتفق مع 
هدفك األبدي وإرادتك لحياتي! وأنا اليوم أُخرج من داخلي 

أمور صالحة، في اسم يسوع. آمين.

البركات واألمور الصالحة. وكل ما ُيمكن أن تحتاجه هو 
بالفعل في داخلك؛ فأخِرجه ِمن روحك. ُيمكنك أن ُتخِرج 
من  والثروة  والصحة،  واالزدهار،  والنجاح،  الفرح، 
داخلك، بأن تتعلم أن ُتكلـِّم روحك بالِرفعة بكلمة اإلله. 

ويقول في 2 كورنثوس 7:4، »َولِكْن َلَنا هَذا اْلَكْنُز 
ِة لإلله الَ  اْلقُوَّ ٍة )أرضية(، لَِيُكوَن َفْضلُ  فِي أََواٍن َخَزفِيَّ
ا.« انظر للداخل، ألن كل ما تحتاجه هو في مستودع  ِمنَّ

كنزك – في روحك.  
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ُيعلمنا هذا الشاهد ما ُيمكن أن نتمتع به من اإلله )ُحُب 
)نعمة يسوع  به من يسوع  نتمتع  أن  ُيمكن  اإلله(. وما 
المسيح(، وما يمكن أن نتمتع به من الروح القدس )شركة 
الروح القدس(. إن اآلب أثبت بالفعل حبه بإرسال يسوع 
المسيح ليموت حتى نحيا نحن. ومن ناحية أخرى، نعمة 
يسوع المسيح، قد انسكبت علينا بموته ِمن أجلنا. ونحن 
اآلن نتمتع بهذه النعمة في ملئها )يوحنا 16:1 – 17(؛ 
وال يمكن أن يكون هناك أي شيء أفضل ِمما قد حققه 

بنعمته ِمن أجلنا على صليب الجلجثة.
ولكن، هناك شيئاً يستمر: »شركة الروح القدس.« 
المشاركة  أو  التواصل،  أو  الشراكة،  إلى  يشير  وهذا 
مع الروح القدس. ويشمل هذا التكلم مع الروح القدس؛ 
معه،  أفكارنا  ومشاركة  وإرشاده؛  لسيادته  والخضوع 

واستقبال أفكاره من خالل الكلمة.  
إن نوع العالقة التي نسعى إليها مع الروح القدس هي 
عالقة التواصل؛ والمشاركة معه. إن اآلب واالبن هما 
في السماء، ولكن الروح القدس يحيا فينا، لتعزيز هذه 

2 كورنثوس 14:13

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

شركة الروح القدس
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 9: 38–50
عدد 14

يوحنا 13:16؛ يوحنا 16:14

 يوحنا5 : 31 -47 
1 ملوك 8-7

أقر وأعترف
بأنني أعلم أنني لن أسلك أبداً في الظلمة، أو االرتباك، 
أو التأرجح ألنني في شركة مع الروح القدس؛ وهو نوري 
والذي ُيعلُِّمني الطريق الذي يجب أن أسلك فيه، ويقودني 

في طريق إرادة الرب الكاملة. آمين

الشركة غير العادية مع األلوهية. فالروح القدس هو َمن 
يجعل حضور اآلب وحضور يسوع حقيقة بالنسبة لك 
إنه حيثما أنت، تختبر الحضور اإللهي. إن اإلله  حتى 
ال »يذهب« عنك، وال »يأتي« إليك؛ بل أنت فيه وهو 

فيك، بالروح القدس.
ر عالقة حميمية معه بأن تتواصل معه باستمرار  فطوِّ
دائماً  واستِشره  الكلمة.  في  اللهج  وفي  الصالة،  في 
إلجابات وتوجيهات. وعندما تواجه تحديات تبدو أنها ال 
ُتقهر، تواصل معه، وهو سيظهر لَك ماذا تفعل. وليس 
في  وإرشاد  كاملة  مشورة  ُيعطيك  أن  ُيمكن  غيره  أحد 

الحياة
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َيْغلُِب  ِة  ِباْلقُوَّ َلْيَس  يقول الكتاب في 1صموئيل 9:2،  »... 
الحياة  في  يغلب  أن  أحد  يستطيع  ال  إنه  يعني  وهذا  إِْنَساٌن.« 
بالعضالت المفتولة أو باإلمكانيات البشرية. وال يمكنك أن تعمل 
الكثير.  ُتحقق  أن  وتتوقع  وذكائك  وحكمتك،  البشرية،  بقوتك 
ُيمكنك فقط أن تصنع تأثيراً حقيقياً وُتحقق نجاحاً ال يقبل الجدل 

عندما تعمل بإمكانية الروح.
علماً بأن بولس الرسول أعلن في 2كورنثوس 5:3  »َلْيَس 
َنا ُكَفاةٌ )مؤهلين ولنا إمكانية كافية( ِمْن أَْنفُِسَنا أَْن َنْفَتِكَر َشْيًئا  أَنَّ
ن أحكاماً شخصية أو نعلن أو نحسب  ُه ِمْن أَْنفُِسَنا )أن نكوِّ َكأَنَّ
ِكَفاَيُتَنا )قوتنا وإمكانيتنا( ِمَن  أي شيء كأنه ِمن أنفسنا( ، َبلْ 
اإلله.« وعندما تعمل بإمكانية الروح، لن تكون أبداً مغلوب على 
أمرك. ولن تنفذ ِمنَك أبداً القوة أو القدرة اإللهية لتحقيق أي مهمة 

تنتظرك. 
اِبَل إنجاز الكثير للرب، ولكنه علَِم أنه ال يستطيع  كان على َزُربَّ
أن يعمل العمل بإمكانيته البشرية. لذلك، قال الرب لزكريا النبي 
ِة، َبلْ ِبُروِحي...«  ِباْلقُوَّ ِباْلقُْدَرِة َوالَ  أن يعطيه الرسالة: »... الَ 
اِبَل أن يتراجع أو أن يجعل الروح يحركه.  واآلن، هو لم يقل لَزُربَّ

زكريا 6:4

الَ  َقاِئالً:  اِبلَ  َزُربَّ إَِلى  )َيْهَوْه(  َكلَِمُة  هِذِه  َقاِئالً:  َوَكلََّمِني  »َفأََجاَب 
ِة، َبلْ ِبُروِحي َقالَ  )َيْهَوْه( َربُّ اْلُجُنوِد«  ِباْلقُْدَرِة َوالَ ِباْلقُوَّ

إمكانية الروح
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 10: 12-1
عدد 15

 يوحنا 6 : 24-1
1 ملوك 9

أعمال 8:1؛ 1 صموئيل 7-6:10 

أُقر وأعترف
بأنني مشحون للغلبة، وفي مكانة الحياة السامية 

! الذي به، أتعب مجاهداً بحسب  بروح اإلله الذي يحيا فيَّ
عمل قوته التي تعمل فيَّ باقتدار. وبأنني متميز في كل 

نواحي حياتي، ألن الكفاية والتميز اللذان أعمل بهما هما 
بالروح.

بل، أراد منه أن يعمل بإمكانية الروح إلنجاز العمل.
كان هذا سر النجاح الذي ُسِجَل بالرسل في الكنيسة األولى 
والرسول  الروح.  بقوة  عملوا  ألنهم  الرب؛  عمل  يعملون  وهم 
فقال  فيه.  الرب  إلمكانية روح  أشار كثيراً  بولس، واحد منهم، 
ُمَجاِهًدا،  أَْيًضا  أَْتَعُب  ألَْجلِِه  الَِّذي  »األَْمُر   ،29:1 كولوسي  في 
ٍة )باقتدار(.« وعلم أن هناك  ِبقُوَّ فِيَّ  َيْعَملُ  الَِّذي  َعَملِِه  ِبَحَسِب 
شيئاً يشحنه من الداخل: وهو قوة الروح. فال عجب أن قال، 
يِني« )فيلبي  »أَْسَتِطيُع )عمل( ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسيِح الَِّذي ُيَقوِّ

 .)13:4
إلهية  فهذا اإلدراك سينتج قوة  فيك.  الروح  لعمل  ُكن واعياً 
سوف تدفُعَك لتحقيق أمور فوق طبيعية: في عملك، ومدرستك، 

وبيتك، ومادياتك، وجسدك، وفي كل نواحي حياتك. هلليلويا.
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ُتالحظ في الشاهد أعاله أن الرب يسوع بعدما نفخ في 

»...َمْن  مباشرة،  لهم  قال  القدس،  الروح  ليقبلوا  تالميذه 

أُْمِسَكْت.«  َخَطاَياهُ  أَْمَسْكُتْم  َوَمْن  َلُه،  ُتْغَفُر  َخَطاَياهُ  َغَفْرُتْم 
لذلك، فأنت كمؤمن، قد أصبحت موزعاً لصالحه: رحمته، 

ونعمته، وحبه. ولذلك، فخدمتك، وبالتالي مسئوليتك هي أن 

تظهر إرادته، وتكشف شخصيته وهدفه في األرض.

تذكر، أنك في اتحاد مع النوع اإللهي، وفي شراكة معه، 

مرقس  وفي  الخطايا.  لغفران  السلطان  أعطاك  هو  واآلن 

10:2، قال يسوع لليهود إنه، كابن اإلنسان، له سلطان على 

األرض ليغفر الخطايا. وقد أعطانا نفس السلطان الذي كان 

له لنوزع الصالح. 

ُيمكننا أن ننطق بشفاء وبالبركات األخرى على اآلخرين 

يوحنا 21:20–23

»َفَقالَ َلُهْم َيُسوُع أَْيًضا:»َسالٌَم َلُكْم! َكَما أَْرَسَلِني اآلُب أُْرِسلُُكْم 
وَح اْلقُُدَس. َمْن َغَفْرُتْم  ا َقالَ هَذا َنَفَخ َوَقالَ َلُهُم: اْقَبلُوا الرُّ أََنا«. َوَلمَّ

َخَطاَياهُ ُتْغَفُر َلُه، َوَمْن أَْمَسْكُتْم َخَطاَياهُ أُْمِسَكْت« 

موزعون صالحه!
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 10: 13–22
عدد 16

أفسس 10:2 ؛ 2 كورنثوس 5:3 - 6

يوحنا 25:6 - 59
1 ملوك 10 - 11

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك جعلتني موزع لصالحك إلى 
عالمي. وأنا امتداد، وإظهار نعمتك، وحبك، وتحننك لكل 
َمن أتعامل معهم اليوم، إذ جعلتني خادماً مقتدراً لإلنجيل، 
ال بالحرف، ولكن بالروح، الُمعطي الحياة، في اسم يسوع. 

آمين. 

ومن أجلهم، في اسم يسوع، وبنفس الطريقة ننطق بالغفران. 

بالحب  اآلب  قلب  عن  لنكشف  إنجيله،  كحاملي  أرسلنا  لقد 

والتحنن ألمم العالم؛ يا لها من دعوة عليا! 
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الممكن معرفة  ِمن  كان  إن  الناس  كثير من  يتساءل 
بطرق  يتحرك  »الرب  يقولون،  وقد  الرب.  إرادة 
غامضة، ويجري آياته«. ومن الواضح أن لهم المنظور 
وال  غامضاً  ليس  بالتأكيد  الرب  ألن  اإلله،  عن  الخطأ 
يعمل بطرق غامضة. بل قد أعلن عن نفسه وعن إرادته 
لنا مبدئياً ِمن خالل كلمته المكتوبة. ولكن، ُيمكننا أيضاً 

أن نعرف إرادته عندما نصلي بألسنة أخرى.
عندما  ننطق  أن  يعطينا  َمن  هو  القدس  الروح  إن 
نتكلم بألسنة أخرى، وهو لن يقودك أبداً خارج إمدادات 
كلمة الرب. وعندما تصلي بالروح، بألسنة أخرى، ينقل 
لك الروح القدس معرفة إرادة الرب بخصوص قضايا 
مهمة. وال يلتقط ذهنك معنى ما تنطق به في ذلك الوقت، 

ولكنك تصلي حسب إرادة اإلله. 
وُح أَْيًضا ُيِعيُن  يقول في رومية 26:8، »َوَكذلَِك الرُّ
َيْنَبِغي.  َكَما  ألَْجلِِه  ُنَصلِّي  َما  َنْعَلُم  َلْسَنا  َنا  ألَنَّ َضَعَفاِتَنا، 
اٍت الَ ُيْنَطُق ِبَها.« هذا  وَح َنْفَسُه َيْشَفُع فِيَنا ِبأَنَّ َولِكنَّ الرُّ
جزء من خدمة الروح في حياتك؛ فهو يساعدك أن تصلي 

1 كورنثوس 2:14

اَس َبِل اإلله، ألَْن َلْيَس أََحٌد  »ألَنَّ َمْن َيَتَكلَُّم ِبلَِساٍن الَ ُيَكلُِّم النَّ
وِح َيَتَكلَُّم ِبأَْسَراٍر«  ُه ِبالرُّ َيْسَمُع، َولِكنَّ

ُيمكنك أن تعرف إرادة الرب 
عن طريق الصالة بألسنة...
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 10: 23–31
عدد 17

يوحنا 13:16 ؛ 1كورنثوس 13:14 - 15

 يوحنا 6 : 71-60 
1 ملوك 12 - 14              

صالة
بألسنة  الصالة  فائدة وقوة  أشكرك على  الغالي،  أبويا 
أخرى؛ فروحي ُمستنيرة ألعرف إرادتك، وقوية للسلوك 
القوة  وأجعل  اليوم،  أخرى  بألسنة  أتكلم  أنا  بينما  فيها، 

متاحة لمستقبلي، في اسم يسوع. آمين.

بالطريقة الصحيحة، متماشياً مع إرادة الرب. والصالة 
بهذه الطريقة – بإعالن مشورة اإلله – بالروح، ستجعل 

ظروفك المادية تتوافق مع إرادة اإلله الكاملة لحياتك.
بألسنة أخرى! فهي  إنه في غاية األهمية أن تصلي 
حياتك!  في  الرب  مشيئة  وتحقق  تعرف  أن  تساعدك 
في  لتكون  بك  المحيطة  الظروف  ل  ُتشكِّ أن  نك  وُتمكِّ
توافق مع خططه وأهدافه. أحياناً، هناك تغييرات معينة 
قد تريد أن تراها في حياتك، أو أسرتك، أو خدمتك، أو 
وظيفتك، أو عملك، أو مادياتك، أو دراستك، والتي قد 
تبدو أنها لن تحدث. ولكن إن كنت تصلي بحرارة بألسنة 
أخرى فستحصل على أفكار وإجابات ِمن الروح القدس 

ِمن خالل روحك.
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يــــوم  15

إنه دائماً أمر في غاية الجمال عندما يتشارك المؤمنون بعضهم 
مع بعض. ويقول الكتاب، »ُهَوَذا َما أَْحَسَن َوَما أَْجَملَ أَْن َيْسُكَن 
شركتنا  إن   .)1:133 )مزمور  وحدانية(!«  )في  َمًعا  اإلِْخَوةُ 
بعضنا مع بعض تجذب البركات. فيقول في مزمور 2:133 - 3، 
اِزِل َعَلى اللِّْحَيِة،  ْأِس، النَّ ِب )الثمين( َعَلى الرَّ يِّ ْهِن الطَّ »ِمْثلُ الدُّ
اِزِل  اِزِل إَِلى َطَرِف ِثَياِبِه. ِمْثلُ َنَدى َحْرُموَن النَّ لِْحَيِة َهاُروَن، النَّ
إَِلى  َحَياٍة  ِباْلَبَرَكِة،  ه(  )َيْهوَّ أََمَر  ُهَناَك  ُه  ألَنَّ ِصْهَيْوَن.  َجَبِل  َعَلى 

األََبِد.!«
ولكن هذا مجرد جزء من الصورة الكاملة؛ أي شركتنا الحقيقية 
إلى  تشير  والتي  االفتتاحي؛  الشاهد  في  قرأنا  كما  الرب،  مع 
وحدانيتنا معه. إذ قال يسوع،  »أََنا اْلَكْرَمُة َوأَْنُتُم األَْغَصاُن. الَِّذي 
ُكْم ِبُدوِني الَ َتْقِدُروَن  َيْثُبُت فِيَّ َوأََنا فِيِه هَذا َيأِْتي ِبَثَمٍر َكِثيٍر، ألَنَّ
أَْن َتْفَعلُوا َشْيًئا.« )يوحنا 5:15(. فنحن واحد مع الرب؛ أنت 
َنا ِبِه َنْحَيا  فيه، وهو يحيا فيك. ويقول في أعمال 28:17، »ألَنَّ
ُتُه.« يمكن هكذا أن تكون لنا  يَّ َنا أَْيًضا ُذرِّ ُك َوُنوَجُد... ألَنَّ َوَنَتَحرَّ

شركة حقيقية معه ألننا ذريته؛ أي لنا حياته وطبيعته فينا.
 إن شركتنا معه تؤثر على شركتنا مع بعضنا البعض. فاإلله 

1يوحنا 3:1

َشِرَكٌة  أَْيًضا  َلُكْم  َيُكوَن  لَِكْي  ِبِه،  ُنْخِبُرُكْم  َوَسِمْعَناهُ  َرأَْيَناهُ  »الَِّذي 
َيُسوَع  اْبِنِه  َوَمَع  َمَع اآلِب  َفِهَي  َنْحُن  ا َشِرَكُتَنا )الحقيقية(  َوأَمَّ َمَعَنا. 

اْلَمِسيح« 

َشِرَكُتَنا
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 10: 32–45
عدد 18

يوحنا 1:7 - 24
1 ملوك 15 - 17  

1يوحنا 5:1 - 7

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على فرح وبركات ُحبك وخدمتك 

بالروح وبالحق! وأشكرك على شركة نعمتك الرائعة 
وقدرتك التي انسكبت في قلوبنا واسُتعلنت فينا، ونحن 
نتمتع ببركات الشركة والوحدانية في الكنيسة، في اسم 

يسوع. آمين.

البعض.  بعضنا  نحب  أن  فطبيعتنا  حبه،  نتاج  أننا  وبما  ُحب، 
ويقول الكتاب، »...َوَمْن َيْثُبْت فِي الُحِب، َيْثُبْت فِي اإلله واإلله 
أََحٌد:»إِنِّي أُِحبُّ اإلله« َوأَْبَغَض أََخاهُ، َفُهَو َكاِذٌب.  فِيِه. إِْن َقالَ 
اإلله  ُيِحبَّ  أَْن  َيْقِدُر  َكْيَف  أَْبَصَرهُ،  الَِّذي  أََخاهُ  ُيِحبُّ  الَ  َمْن  ألَنَّ 
ُة ِمْنُه: أَنَّ َمْن ُيِحبُّ اإلله ُيِحبُّ  الَِّذي َلْم ُيْبِصْرهُ؟ َوَلَنا هِذِه اْلَوِصيَّ
أَْيًضا،« )1يوحنا 16:4 ،20-21(. فبالسلوك في الحب  أََخاهُ 
وفي شركة حقيقية مع بعضنا البعض بها نعرف أننا نحب الرب، 

ونسلك في إرادته!
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الذي  الوديع  اإلله  حمل  هو  يسوع  للبعض،  بالنسبة 
ُصلَِب ِمن أجلنا؛ وبالنسبة لآلخرين هو هذا النبي العظيم 
من الجليل. نعم، يسوع هو حمل اإلله الذي صلب على 
النبي  الخطية، وطبعاً، هو  اإلنسان من  ليفدي  الصليب 
الملكي  الجليل، ولكنه اآلن هو كاهننا  الذي من  العظيم 
كحمل  العالم  خطايا  أجل  ِمن  ُذِبَح  المجد.  ملك  الُمقام؛ 
اإلله ولكنه قام بغلبة  بكونه »...األََسُد الَِّذي ِمْن ِسْبِط 

َيُهوَذا...« )رؤيا 5:5(. 
ج. وهو  إن الرب يسوع الذي نخدمه هو الملك المتوَّ
الجحيم،  في  جنوده  وكل  الشيطان  هزم  اإلنسان،  كابن 
فكم باألحرى كثيراً اآلن وهو ُمَمجد. ال عجب، أن أعلن 
ُكلُّ  إَِليَّ  »...ُدفَِع   :19  –  18:28 متى  في  بوضوح، 
أن  يعني  وهذا  األَْرِض...«  َوَعَلى  َماِء  السَّ فِي  ُسْلَطاٍن 
السماء،  في  ما  كل   – والشياطين  والمالئكة،  البشر، 

وعلى األرض، وتحت األرض -  ُمخضـَع ليسوع.
في السماء، وال يمارس سلطانه  ولكن، يسوع حالياً 
من هناك. بل يمارس سلطانه اليوم ِمن خاللنا – نحن 

مزمور 7:24 – 8

ُتَها  ، َواْرَتفِْعَن أَيَّ ُتَها األَْرَتاُج )البوابات( ُرُؤوَسُكنَّ »ِاْرَفْعَن أَيَّ
اُت )األبدية(، َفَيْدُخلَ َملُِك اْلَمْجِد. َمْن ُهَو هَذا َملُِك  ْهِريَّ األَْبَواُب الدَّ

اُر فِي اْلقَِتاِل«  بُّ اْلَجبَّ اُر، الرَّ بُّ اْلَقِديُر اْلَجبَّ اْلَمْجِد؟ الرَّ

ملك المجد الُمقام
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 10: 46–52
عدد 19

عبرانيين 10:2 – 11؛ مزمور 9:24 - 10

يوحنا 25:7 – 11:8
1 ملوك 18 - 19 

صالة
أبويا الغالي، أنا ُمدرك أنني مولود على صورة المسيح 
الُمقام، ولي حياته وطبيعته في روحي. وأنا اليوم، أُظهر 

حياتك التي في داخلي إلى عالمي، في اسم يسوع.

كنيسته، جسده وامتداده. لقد جعلنا شركاء مجده وشركاء 
َوَتْلِمُذوا  »َفاْذَهُبوا   ،19:28 متى  في  لنا  فقال  نعمته. 
ض سلطانه لنا، لنعمل بالنيابة  َجِميَع األَُمِم ...« فقد فوَّ

عنه، وُنتلمذ ِمن أمم األرض.
أنت بهاء المسيِح الُمَمجِد: وكما هو، هكذا أنت، في 
المجد،  نفس  أعطاك  ولقد  )1يوحنا 17:4(.  العالم  هذا 
لهذه  الذي أعطاه له اآلب )يوحنا 22:17(. ُكن واعياً 
وعلى  السماء  في  سلطان  كل  أعطاك  قد  إنه  الحقيقة 
ض  األرض. وُيمكنك باسمه، أن تخرج شياطين، وتروِّ

ك مالئكة ليعملوا لصالحك. قوى الطبيعة، وتحرِّ
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َقُة  الثِّ  ...« بأنه  اإليمان   1:11 عبرانيين  ف  ُيعرِّ
المادي(  المجال  إلى  يرجى  ما  )إحضار  ُيْرَجى  ِبَما 
َواإلِيَقاُن )والتأكيد باألدلة( ِبأُُموٍر الَ ُتَرى.« فاإليمان 
هو التأكيد باألدلة عما ال ُيرى، وال ُيعَرف، وال ُيتكهن 
بها مع  نتعامل  التي  فالطريقة  الطبيعي.  بالذهن  به، 
باإليمان.  األبدية هي  لمملكتنا  المرئية  الحقائق غير 
َقُة ِبَما ُيْرَجى  ف بأنه  »... الثِّ الحظ أن اإليمان قد ُعرِّ
)إحضار ما يرجى إلى المجال المادي(...،« وليس 

»تخيل ما يرجى.«
في مجال اإليمان، أنت ال تحاول أو ترجو الحصول 
على أي شيء؛ بل، أنت مالك؛ وسيد على ظروفك. 
بها وتعامل في  التي عاش  اعتبْر يسوع، والطريقة 
ُمطلق!  وتحكم  وسيادة،  غلبة،  في  سلَك  العالم:  هذا 
وهم  تالميذه  وعلى  عليه  العاصفة  هاجت  وعندما 
يبحرون في سفينة ذات يوم. وبينما صرخ التالميذ 
الهائجة.  العاصفة  ببساطة  يسوع  انتهر  خوف،  في 

وفي دهشة عارمة، قال تالميذه بعضهم لبعض، 

1 يوحنا 4:5

»ألَنَّ ُكلَّ َمْن ُولَِد ِمَن اإلله َيْغلُِب اْلَعاَلَم. َوهِذِه ِهَي اْلَغَلَبُة الَِّتي 
َتْغلُِب اْلَعاَلَم: إِيَماُنَنا« 

مجال اإليمان
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 11: 1–11
عدد 20

1يوحنا 4:4 ؛ متى 25:6

 يوحنا 12:8 – 30
1 ملوك 20 - 21  

صالة
أحيا في سيادة مطلقة ألن  أنا  الغالي،  السماوي  أبويا 
باهتمامي  أُلقي  وأنا  العالم.  تغلب  التي  الغلبة  هو  إيماني 
وقلقي عليك، ألنني في قناعة بأنك قادر أن تفعل أكثر جداً 

مما أطلب أو أفتكر، في اسم يسوع. آمين.

»...َمْن ُهَو هَذا )ِمن أي نوع من البشر هذا(؟ 
يَح أَْيًضا َواْلَبْحَر ُيِطيَعاِنِه!« )مرقس 41:4(. َفإِنَّ الرِّ
وُيظهر أيضاً مرقس 14 أنه سار على الماء كما 
يمشي على اليابسة؛ فتخطى القوانين الطبيعية. وعمل 
من مجال أسمى -  مجال اإليمان. تشبَّه بيسوع. كان 
مختلفاً تماماً. وكانت لغته لغة الغالب. وكان متحكماً 
في كل شيء؛ وهذه هي الحياة التي يريد أن نحياها؛ 
حياة تملك فيها كملِك، وترتاح وأنت في وسط المشقة. 
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هناك  سيكون  األخيرة،  األيام  في  أنه  الشاهد  لنا  ُيظهر 
اضطراب في األمم، وسيغوص قلب اإلنسان ِمن الخوف؛ ولكننا 
لسنا في االرتداد مثلهم؛ فنحن نؤمن حتى النهاية. وقال يسوع، 
َلُكْم  َسَيُكوُن  اْلَعاَلِم  فِي  َسالٌَم.  فِيَّ  َلُكْم  لَِيُكوَن  ِبهَذا  َكلَّْمُتُكْم  »َقْد 
)يوحنا  اْلَعاَلَم«  َغَلْبُت  َقْد  أََنا  )تشجعوا(:  ِثقُوا  َولِكْن  ِضيٌق، 
على  الغلبة  وأعطاك  لَك،  مسبقاً  العالم  غلب  يسوع   .)33:16
الشيطان، وعلى األنظمة السلبية، وعلى األحداث وعلى العمليات 

التي في العالم؛ أنت أعظم من منتصر.
إن إيمانك في المسيح هو الغلبة التي تغلب العالم: »ألَنَّ ُكلَّ 
َمْن ُولَِد ِمَن اإلله َيْغلُِب اْلَعاَلَم. َوهِذِه ِهَي اْلَغَلَبُة الَِّتي َتْغلُِب اْلَعاَلَم: 
إِيَماُنَنا« )1يوحنا 4:5(. بالرغم ِمن التحديات والمضادات التي 
قد تواجهك، ال تفقد إيمانك. وتذكر، إنه ممكن للبعض أن يفقدوا 
إيمانهم. وإن كان ممكناً أن يقبلوا اإليمان ويزيدوه، فمن الممكن 
أيضاً أن يفقدوه؛ ولذلك يجب أن تبقى ثابتاً وراسخاً في اإليمان 

)1كورنثوس 58:15(. 
وتمسك  وتشجع.  كلمته.  في  أو  الرب،  في  ثقتك  تطرح  ال 
بكلمته، بغض النظر عن األلم، أو الصعاب، أو التحديات التي قد 

عبرانيين 38:10 – 39

ا َنْحُن  ا اْلَبارُّ َفِباإلِيَماِن َيْحَيا، َوإِِن اْرَتدَّ الَ ُتَسرُّ ِبِه َنْفِسي. َوأَمَّ »أَمَّ
ْفِس«  َفَلْسَنا ِمَن االْرِتَداِد لِْلَهالَِك، َبلْ ِمَن اإلِيَماِن الْقِتَناِء )لخالص( النَّ

تمسك باإليمان!
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 11: 12–26
عدد 21

يوحنا 31:8 – 47
1 ملوك 22 

1 كورنثوس 58:15؛ 1بطرس 8:5 – 9؛ عبرانيين 35:10

أقر وأعترف
غلبت  قد  وبأنني  غلبتي.  هو  الرب  في  إيماني  أن 
في  ثقة  لي  وبأن  العالم.  هذا  وأنظمة  وجنوده،  الشيطان 
سلطان وإمكانية كلمة اإلله، التي قد آمنت بها، والتي بها 

أحيا، وأتحرك من مجد إلى مجد، في اسم يسوع. آمين.

رك  ُيلقيها الشيطان عليك. إن اهتمام إبليس أن ُيفقدك ثقتك ويخسِّ
إيمانك: فال تمنحه هذا االمتياز. بل، قاومه، قائالً له، »يا شيطان، 
لن أتزعزع. فأنا ما يقوله اإلله إني أنا، ولي ما يقول اإلله إنه لي، 
وُيمكن أن أفعل ما يقول إنه يمكنني فعله.« وعندما تقاوم إبليس 

فليس له اختيار إال أن يهرب.
ارفض أن تسمح ألي شيء أن ُيغيِّر رؤيتك لإليمان ومنظورك 

في الحياة؛ وتمسك ثابتاً بالكلمة، مرنماً ترنيمة الغلبة. 
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في اإلعالن عن نفسه لنا، أرسل اإلله يسوع إلى 
األلوهية.  وشخصية  سمة  ليكشف  كإنسان،  العالم، 
أَِرَنا   « فيلبس،  على طلب  رداً  يوحنا 9:14،  وفي 
َفَقْد َرأَى اآلَب،  اآلَب،« قال يسوع »...اَلَِّذي َرآِني 
َفَكْيَف َتقُولُ أَْنَت: أَِرَنا اآلَب؟« وأيضاً قال في يوحنا 
المسيح  فكان يسوع  َواِحٌد.«  َواآلُب  30:10، »أََنا 
إرادة  عن  كالمعبر  أتى  اآلب؛  عن  اإلعالن  هو 

وطبيعة اآلب.
يصفه بجمال في عبرانيين 3:1، بأنه رسم جوهر 
وُيظهر،  ليعبر،  أتى  اآلب.  عن  الُمعبِّرة(  )الصورة 
وطبيعة  إرادة  ويصف  ويوضح،  ويعلن،  ويكشف، 
اإلله. لذلك، فعندما تراه، أنت ترى اآلب؛ وأن تعرفه 

هو أن تعرف اآلب. 

كولوسي 14:1 – 15

»الَِّذي َلَنا فِيِه اْلفَِداُء، ِبَدِمِه ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا. الَِّذي ُهَو ُصوَرةُ 
اإلله َغْيِر اْلَمْنُظوِر، ِبْكُر ُكلِّ َخلِيَقٍة« 

يسوع المسيح:
 إعالن اآلب
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 11: 27–33
عدد 22

عبرانيين 3:1 ؛ يوحنا 7:14 - 9

يوحنا 48:8 – 59
2 ملوك 1 - 3

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك أعلنت عن نفسك في شخص 
يسوع، الذي هو الكلمة الحية، والُمعبِّر عن نعمتك، وحبك، 
كشف  على  وأشكرك  المحدود.  غير  وتحننك  ورحمتك، 
صفاتك وشخصيتك لي بالروح، من خالل الكلمة، في اسم 

يسوع. آمين.  

ُيخبرنا الكتاب أن ملء الالهوت يسكن فيه جسدياً: 
ُه فِيِه ُسرَّ )اآلب( أَْن َيِحلَّ ُكلُّ اْلِملِْء« )كولوسي  »ألَنَّ
19:1(. هذه هي صورة المسيح الُمقام؛ الذي آمنت 
المطلق  الممثل  هو  باإليمان.  قلبك  في  ويسكن  به، 
وبصمة اآلب؛ بهاء مجده! وكما هو هكذا أنت، في 

هذا العالم )1يوحنا 17:4(.
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رسم  هو  المسيح  يسوع  أن   3:1 عبرانيين  في  ُيخبرنا 
)الصورة الُمعبِّرة عن( اآلب. بمعنى، أنه البصمة الكاملة، 
وصورة اآلب. عندما سار في األرض، كان اإلعالن عن 
إرادة اآلب، والتعبير عن بره وصالحه. فهو عبَّر عن طبيعة 
وشخصية اآلب، وهذه هي دعوتنا اليوم؛ فعلينا أن ُنعبِّر عن 

إرادته وطبيعته.
يقول في أفسس 24:4، »َوَتْلَبُسوا اإلِْنَساَن اْلَجِديَد )الذي 
هو طبيعتك الجديدة( اْلَمْخلُوَق ِبَحَسِب اإلله )أي على شبه 
َوَقَداَسِة اْلَحقِّ )القداسة الحقيقية(.« وُتقرأ  اْلِبرِّ  اإلله( فِي 
)الذات  الجديدة  الطبيعة  »وتلبسوا  الموسعة  الترجمة  في 
اإلله[  شبه  ]على  اإلله،  صورة  على  المخلوقة  المتجددة( 
أن  ُيريدك  الرب  إن  الحقيقية.«  والقداسة  الحقيقي  البر  في 
عنه،  يقول  ما  وهي،  الحقيقية.  طبيعتك  ضوء  في  تسلك 
في البر الحقيقي والقداسة الحقيقية: وهو التعبير عن إرادة 
وحدث!  موضوع،  كل  وفي  مكان،  كل  في  اآلب  وطبيعة 
وعليك أن تقدم وتشهد بتصرفاتك وكلماتك عن شخصيته في 
الصالح والحق! وهذا يعني تماماً أنك قد أصبحت عالم اإلله 

1يوحنا 17:4

يِن  لَ الُحُب فِيَنا: أَْن َيُكوَن َلَنا ِثَقٌة )جراءاة( فِي َيْوِم الدِّ »ِبهَذا َتَكمَّ
ُه َكَما ُهَو فِي هَذا اْلَعاَلِم، هَكَذا َنْحُن أَْيًضا«  )الدينونة(، ألَنَّ

أنَت عالمه الُمصغر... في 
»عالمك الصغير«
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 12: 1–12
عدد 23

أفسس 9:3 - 10 ؛ عبرانيين 1:1 - 3

يوحنا 9                          
2 ملوك 4 - 5        

صالة
وأيضاً  ُمستقِبالً،  جعلتني  ألنك  أشكرك  الغالي،  أبويا 
موِزعاً لحياتك، وبركاتك، وصالحك. وبنعمتك، وبواسطة 
اليوم  عالمي  وأُخِبُر  العجيبة  أعمالك  أُبيِّن  برك،  قوة 

بفضائلك وكماالتك، في اسم يسوع. 

ر في عالمك الصغير؛ فأنت تعبر عنه في كل مكان  الُمصغَّ
– في المجال »aion« الخاص بَك – وفي دائرة معارفك 
المباشرة. وعندما تفهم هذا كهدف لوجودك، فستصبح حياتك 

مجرى ال ينُضب من الفرح غير المحدود.
إرادته،  وإدارة  إلظهار  اإلله  ِمن  وأُرسلت  ُدعيت  لقد 
ولقد  البر.  عطية  بواسطة  لعالمك،  وشخصيته  وهدفه، 
الموِزع لصالحه:  أيضاً  بل  الُمستقبـِل  فقط  ليس  أصبحَت، 
ا أَْنُتْم َفِجْنٌس ُمْخَتاٌر، َوَكَهُنوٌت ُملُوِكيٌّ )مملكة كهنة(،  »َوأَمَّ
لَِكْي  له(،  الخاص  الرب  اْقِتَناٍء )شعب  َشْعُب  َسٌة،  ُمَقدَّ ٌة  أُمَّ
ْلَمِة إَِلى ُنوِرِه اْلَعِجيِب«  ُتْخِبُروا ِبَفَضاِئِل الَِّذي َدَعاُكْم ِمَن الظُّ

)1بطرس 9:2(. 
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اآلن وأنت في المسيح، هو كل ما تحتاجه؛ لذلك اجعله 
محور تركيزك. بأن تحبه ِمن كل قلبك؛ وتدع حبه يتحكم في 
أفكارك، ورغباتك، وطموحاتك، وخططك، وأهدافك. فِمن 
اهتمامك في تصرفاتك، ألنه في  بؤرة  يكون هو  أن  المهم 
الحقيقة ال يهم شيء آخر سواه. وبفضل ما قد فعله ِمن أجلك، 

هو يستحق كل ما لَك. 
حتى  وأُدين،  الخطية،  في  مكانك  أخذ  هو  هكذا:  فكِّر 
في  وأعلن  )2كورنثوس 21:5(.  فيه  اإلله  بر  أنت  تصبح 
حياة  لنا  يكون  لكي  كان  مجيئه  سبب  أن   10:10 يوحنا 
اإلله في ملئها. فكم نحتاج أن نحبه ونثق فيه؛ ألنه »رئيس 
)ُمبدئ( إيماننا ومكمله.« ويقول الكتاب أنه ِمن أجل السرور 
الموضوع أمامه، احتمل الصليب، ُمستهيناً بالخزي )العار( 

)عبرانيين 2:12(. 
أجله  ِمن  الذي  أمامه،  الموضوع  السرور  هذا  هو  ما 
احتمل الصليب؟ إنه الحياة المجيدة التي لنا اآلن فيه. ويتكلم 
يتبعه.  الذي  والمجد  المسيح  آالم  عن   11:1 1بطرس  في 
ُه الََق ِبَذاَك الَِّذي ِمْن أَْجلِِه  ويقول في عبرانيين 10:2،  »ألَنَّ

تثنية 5:6

ِتَك«  »َفُتِحبُّ )َيْهَوْه( إِلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك َوِمْن ُكلِّ قُوَّ

هو يستحق كل ما لَك
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 12: 13–17
عدد 24

يوحنا 1:10 - 21
2 ملوك 6 -7         

2كورنثوس 14:5 – 15؛ 2بطرس 3:1

صالة
أبويا الغالي، أنا أبتهج ألنك قد منحتني ميراثاً ال يفسد 
ل كل ما يخصني.  في المسيح يسوع، الذي هو ُمبدئ وُمكمِّ
فأنت كل شيء لي: فرحي، وكفايتي، وسالمي، وأماني، 
ورغبتي هي أن أحبك وأعرفك أكثر، في اسم يسوع. آمين.

لَ  اْلُكلُّ َوِبِه اْلُكلُّ، َوُهَو آٍت ِبأَْبَناٍء َكِثيِريَن إَِلى اْلَمْجِد، أَْن ُيَكمِّ
)يوحنا  مجده  شركاء  جعلنا  لقد  ِباآلالَِم.«  َخالَِصِهْم  َرِئيَس 

22:17(، وحاملين اسمه. فكل ما له هو لك.
وتماماً كما قد ُعيَِّن ِمن اآلب ليكون وارثاً للكل )عبرانيين 
2:1(. أنت أيضاً قد أصبحت وارثاً للكل، ألنك وارث معه 
الَ  »إًِذا   ،21:3 1كورنثوس  في  ويقول   .)17:8 )رومية 
اِس! َفإِنَّ ُكلَّ َشْيٍء َلُكْم.« ففي المسيح، كل  َيْفَتِخَرنَّ أََحٌد ِبالنَّ
شيء لك؛ لذلك، عليك أن تحبه ِمن كل قلبك؛ وتعبده بالروح 

والحق، وتخدمه بقلب مكرس بالكامل. 
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ُيظهر الشاهد أعاله مبدأ حيوياً لإليمان؛ إذ عليك أن ترى 
ما ال ُيرى! ويجب عليك أن تكون قادراً أن تتخيل وُتصِور 
ما ترغبه؛ فانظر إليه من داخلك أوالً. وهذا مبدأ هام ألنك 
ال يمكن أن تمتلك ما ال يمكنك أن تراه. فأي تغيير ترغبه 
إن لم يحدث أوالً في روحك، أو لم تَره بعد في داخلك، فلن 

يظهر خارجياً. 
يرى  أن  أوالً  عليه  كان  العظيم،  اإليمان  أبو  فإبراهيم، 
رؤية وعد الرب له بأن ُيصبح أباً لجمهور كثير: »ُثمَّ أَْخَرَجُه 
َماِء  )أخرج الرب إبراهيم( إَِلى َخاِرٍج َوَقالَ: »اْنُظْر إَِلى السَّ
َها«. َوَقالَ َلُه: »هَكَذا َيُكوُن  َوُعدَّ النُُّجوَم إِِن اْسَتَطْعَت أَْن َتُعدَّ

َنْسلَُك«...« )تكوين 5:15 – 6(. 
له  قال  أريحا،  على  للهجوم  يخطط  يشوع  كان  وعندما 
َجَباِبَرَة  َوَملَِكَها،  أَِريَحا  ِبَيِدَك  َدَفْعُت  َقْد  اْنُظْر.   ...« الرب، 
اْلَبأِْس« )يشوع 2:6(. ويعقوب، عندما خـُِدَع وغـَشـَّه خاله 
ماشية مخططة،  ليحصل على  قوة تصوره  استخدم  البان، 
القصة  )اقرأ  اللون  عادية  ِكباش  ِمن  ومنمرة،  ورقطاء، 
الُملِهمة في تكوين 25:30 – 43 ؛ تكوين 1:31 – 13(. 

 2 كورنثوس 18:4

»َوَنْحُن َغْيُر َناِظِريَن إَِلى األَْشَياِء الَِّتي ُتَرى، َبلْ إَِلى الَِّتي الَ 
ٌة« ا الَِّتي الَ ُتَرى َفأََبِديَّ ٌة، َوأَمَّ ُتَرى. ألَنَّ الَِّتي ُتَرى َوْقِتيَّ

تخيل رغبتـَُك
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مرقس 12: 18–27
عدد 25

تكوين 14:13 – 15؛ الجامعة 11:3

يوحنا 22:10 - 42                           
2 ملوك 8 - 9 

صالة
وروحي  ذهني  عينّي  ُتنير  ألنك  أشكرك  الغالي،  أبويا 
ألرى، وأفهم، وأستوعب الحقائق الروحية. وأنا أحيا حياة 
غير عادية من الغلبة، والنصرة، والمجد، وأتغير بتجديد 

ذهني، بواسطة قوة كلمتك، في اسم يسوع. آمين. 

تكوين 10:31:  في    لما حدث  الروحي  الجانب  يقول  و 
ِم اْلَغَنِم أَنِّي َرَفْعُت َعْيَنيَّ َوَنَظْرُت فِي  »َوَحَدَث فِي َوْقِت َتَوحُّ
َوَرْقَطاُء  َطٌة  ُمَخطَّ اْلَغَنِم  َعَلى  اِعَدةُ  الصَّ اْلفُُحولُ  َوإَِذا  ُحْلٍم، 

َرةٌ.«  َوُمَنمَّ
ُتظهر لنا هذه األمثلة حتمية أن يكون لك تصور ذهني 
باتجاه إيجابي لما ترغبه، ألن مدى رؤيتك هو حدود بركتك! 
وقوة تصورك هي اإلمكانية الخالقة؛ إذ عليك أن »ترى ما 
ال ُيرى«؛ وهذا يعني أنه عليك أن ترى بالطريقة التي يرى 
ر نفسك وأنت تحيا في حقيقة ما تقوله الكلمة  بها الرب. تصوَّ
عنك. والهج في مستوى النجاح والغلبة الذي تريد أن تحققه، 

وانظر نفسك وأنت تتعامل من هذا المستوى.
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ُمحرقة،  ذبائح  يقدموا  أن  القديم  العهد  كهنة  على  كان 
على شكل عجول وتيوس، صباحاً ومساءاً كل يوم، لإلله. 
رائحة  تصعد  األول،  الهيكل  في  كان  ذلك،  على  وعالوة 
إلى مغربها. ولكن،  الشمس  باستمرار، ِمن مشرق  البخور 
في العهد الجديد، بدالً ِمن ذبح عجول وتيوس وثيران طـُلَِب 

ِمنا أن نقدم ذبائح روحية دائمة.
ُيخبرنا في الشاهد االفتتاحي أنه يجب علينا أن نقدم ذبائح 
َذِبيَحَة  لإلله  ِحيٍن  ُكلِّ  فِي  )بيسوع(  ِبِه  ْم  »َفْلُنَقدِّ روحية، 
ْسِبيِح، أَْي َثَمَر ِشَفاٍه ُمْعَتِرَفٍة ِباْسِمِه.« إن ذبيحة التسبيح  التَّ
إلى  تشير  وهي  ِشَفاه.«  »َثَمر  هي  مها  نقدِّ أن  علينا  التي 
الكلمات الخارجة ِمن شفتيَك. ثم يقول الجزء األخير، »... 

ُمْعَتِرَفٍة ِباْسِمِه.« 
اليوناني  األصل  في  »معترفة،«  وكلمة 
بالفم  اعتراف  »إقرار  وتعني   ،  »homologeo«هي
السمه«؛ أي إعالن كلمات ُتقدم الحمد السمه. وهي تختلف 
في  تساويها  والتي  عنك،  الرب  بكلمة  الفم  إقرارات  عن 
وتسابيح  بمزامير  أنفسنا  نكلم  أن  الكتاب  ويأمرنا  األهمية. 

عبرانيين 15:13

ْسِبيِح، أَْي َثَمَر ِشَفاٍه  ْم ِبِه فِي ُكلِّ ِحيٍن لإلله َذِبيَحَة التَّ »َفْلُنَقدِّ
ُمْعَتِرَفٍة ِباْسِمِه« 

ذبيحة التسبيح
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عدد 26

1بطرس 5:2 ؛ مزمور 4:68

يوحنا 1:11 - 16               
2 ملوك 10- 12 

صالة
أبويا الغالي، بقلب ممتلئ بالشكر والحمد أعبد اسمك 
كل  على  ومجدك  السماء،  فوق  ُممجد  فأنت  القدوس؛ 
األرض! ال مثل لك، ألن ُملِكَك إلى األبد! المجد، والكرامة، 

والحمد لك اآلن وإلى األبد، في اسم يسوع. آمين. 

ُتقر  أن  أخرى،  وبعبارة  19:5(؛  )أفسس  روحية  وأغاني 
باعترافات الفم بالكلمة لنفسك. فمثالً أن تقول أو ترنم، »الذي 
فيَّ هو األعظم.« وعندما ترنم وُتقر بمثل هذه االعترافات، 
أنت في الحقيقة ال تحمد الرب؛ ولكنك ُتقر باعترافات فمك 

بكلمته عنك وهذا له مكانته!
أنك  يعني  باسمه، من جهة أخرى،  الفم  اعترافات  وأما 
ترنم السم يسوع؛ مديحاً وتعظيماً لعظمة اسمه! فأنت تسكب 
مستخدماً   - اسمه   وفاعلية  بسلطان  وتحتفل  الثناء السمه؛ 
هذا االسم لمجد اإلله. فقِدم للرب ثمر شفاك، باعترافات فمك 

السمه بفرح.
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إن إرادة الرب لَك أن تزدهر في كل شيء، وتتعظم في 
تزدهر  أن  يريدك  فهو  لَك شامل؛  وازدهاره  كل مساعيك. 
الكلمات  بعض  ولنراجع  وروحياً.  »وجسدياً،«  مادياً، 
َها اْلَحِبيُب،  الحيوية في الشاهد االفتتاحي. أوالً، يقول،  »أَيُّ
وهذا  )مزدهراً(...«  َناِجًحا  َتُكوَن  أَْن  أَُروُم  َشْيٍء  ُكلِّ  فِي 
يشير إلى االزدهار المادي. ثانياً، يقول، »... َوَصِحيًحا )في 
الرب  إن  الجسدي.  االزدهار  إلى  يشير  وهذا  صحة(...«؛ 
في  ساعة  وعشرون  أربع  إلهية،  بصحة  تتمتع  أن  يريدك 

اليوم، و365 يوم في السنة.
ثم، ثالثاً، يقول، »...َكَما أَنَّ َنْفَسَك َناِجَحٌة )مزدهرة(.« 
يتبع  أن  يجب  والجسدي  المادي  ازدهارك  أن  يعني  وهذا 
المادي، والجسدي،  ازدهارك الروحي. إن عمل ازدهارك 
والروحي قد ُتِمَم عندما مات يسوع وقام منتصراً إلى الحياة. 
وهذا إذاً ما تعنيه أن تكون مسيحياً، فليس ِمن المفترض أن 
تظل فقيراً، أو مريضاً، أو عاجزاً روحياً. إن الحياة التي قد 
أصبحت متاحة لك في المسيح هي حياة متزنة؛ حياة الغلبة 

في الكلمة.

3يوحنا 2:1

)مزدهراً(  َناِجًحا  َتُكوَن  أَْن  أَُروُم  َشْيٍء  ُكلِّ  فِي  اْلَحِبيُب،  َها  »أَيُّ
َوَصِحيًحا )في صحة(، َكَما أَنَّ َنْفَسَك َناِجَحٌة )مزدهرة(« 

ثالثة مجاالت لالزدهار
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 يوحنا 17:11 - 57             
2 ملوك 13- 15

أفسس 3:1؛ 1كورنثوس 21:3 – 23؛ رومية 17:8

صالة
في  البركة  بكل  باركتني  ألنك  أشكرك  الغالي،  أبويا 
أخدمك  وأنا  بصالحك،  ممتلئة  فحياتي  يسوع.  المسيح 
بفرح في البر، والسالم، والقداسة، في اسم يسوع. آمين. 

إن لم يهتم الرب بازدهارك المادي، فلماذا يقول الكتاب، 
جعلَك  ولماذا   .)21:3 )1كورنثوس  َلُكْم«  َشْيٍء  ُكلَّ   ...«
لم  وإن    .)17:8 )رومية  المسيح؟  مع  ووارثاً  له،  وارثاً 
يكن مهتم بصحتك اإللهية، لماذا أرسل يسوع ليأخذ أسقامنا 
ويحمل أمراضنا؟ )متى 17:8(. وإن لم يكن يرغب في أن 
تحيا حياة نابضة وفِرحة في البر الحقيقي والقداسة الحقيقية، 
لماذا إذاً دعاك مقدساً )1تسالونيكي 27:5؛ عبرانيين 1:3(. 

وأعطاك طبيعة بره )رومية 17:5(؟ 
فاسلك في حقيقة كلمة اإلله وارفض أن تقبل أي شيء 
مضاد. فازدهارك المادي، والجسدي، والروحي هو في فكر 

الرب؛ فتمتع بميراثك في المسيح. 
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قائالً،   2:12 تكوين  في  إلبراهيم  الرب  تكلم 
َم اْسَمَك، َوَتُكوَن  ًة َعِظيَمًة َوأَُباِرَكَك َوأَُعظِّ »َفأَْجَعَلَك أُمَّ
َبَرَكًة.« الحظ أن هذه كانت فكرة الرب بالكامل. ولم 
يسأل إبراهيم أن يكون عظيماً؛ بل كان ِفكر الرب له. 
ومن المهم أن تالحظ أيضاً السبب الذي من أجله أراد 
الرب أن يكون إبراهيم عظيماً؛ لكي يتمكن )إبراهيم(  

بذلك أن يكون بركة.  
إبراهيم،  نسل  أنت  ثانية،  والدة  مولود  وبكونك 
أن  ويريد  بواسطتك.  العالم  يبارك  أن  الرب  ويريد 
إلبراهيم،  قال  إذ  وجودك.  من  كله  العالم  يستفيد 
»َوَيَتَباَرُك فِي َنْسلَِك َجِميُع أَُمِم األَْرِض...« إن قـََدَرك 
أن تكون بركة لعالمك؛ وهي دعوتك. أنت في هذا 
العالم كعميل للتغيير اإليجابي. لذلك، فهي مسئوليتك 
م العالم في جيلك ومن بعدك. أن ُتفكِّر في طرق لتقدُّ

ِفكر الرب هو أن تكون بركة؛ وهذا ما  افهم أن 
أن  لَك  ورغبته  بنجاحك،  مهتم  وهو  منك.  يتوقعه 
س نجاحاً فوق نجاح. إن كنت ناجحاً اليوم، فهو  ُتكدِّ

 تكوين 18:22

َك َسِمْعَت  »َوَيَتَباَرُك فِي َنْسلَِك َجِميُع أَُمِم األَْرِض، ِمْن أَْجِل أَنَّ
لَِقْولِي )أطْعت صوتي(«

افعل شيئاً لتبارك عالمك
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مرقس 13: 1–11
عدد 28

غالطية 29:3 ؛ زكريا 13:8

يوحنا 1:12 - 19
2 ملوك 16- 17

صالة
وتمأل  تبنيني  التي  كلمتك،  على  أشكرك  الغالي،  أبويا 
قلبي بالكنوز اإللهية حتى آتي بثمار للبر. وأنا أُخضع قلبي 
لروحك، الذي يجعلني مثمراً ومؤثراً في كل عمل صالح، 

في اسم يسوع. آمين.

إذاً يمكن أن يعتمد عليك لتحقيق مستويات أعلى في 
»ُكلُّ   ،2:15 يوحنا  في  يسوع  الرب  قال  النجاح. 
َيأِْتي ِبَثَمٍر َيْنِزُعُه، َوُكلُّ َما َيأِْتي ِبَثَمٍر  ُغْصٍن فِيَّ الَ 
فسيزيد  مثمراً،  كنت  إن  أَْكَثَر.«  ِبَثَمٍر  لَِيأِْتَي  ُيَنقِّيِه 
تصبح  أن  ُيمكنك  حتى  حياتك،  على  النعمة  الرب 
لتبارك  أكثر إثماراً. لذلك، اذهب اليوم واعمل شيئاً 

عالمك؛ وُكن ناجحاً للرب.
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اإللهي  النوع  شركاء  أننا   4:1 2بطرس  في  ُيخبرنا 
لك  إن  أخرى،  وبعبارة  اإللهي.  االختبار  في  ومساهمين 
مسئوليتك في األلوهية. وعندما تكون متنبهاً لهذا، فلن تحتاج 
أن تصلي وترجو دائماً من الرب أن يفعل شيئاً لوضعك. بل، 
ل وتعمل؛ وسوف تعرف  أن شركتك في اإليمان سوف ُتفعَّ
كيف تؤثر بتغييرات إيجابية! وهذا ما يريده الرب: أن تعمل 

دورك في االختبار اإللهي. 
إن الرب ال يريدك معاقاً أو عاجزاً، متوقعاً أنه ليكن ما 
يكن، أو ما يراه الرب مناسباً ليفعله، فسيفعله؛ بل، هو يريدك 
أن تدرك وتلعب دورك. ونجد مثاالً لهذا في موسى عندما 
كان هو وبنو إسرائيل أمام البحر األحمر، ويالحقهم جنود 
جيوش مصر الشرسة. وظن موسى إن أفضل ما يمكن عمله 
هو أن يصلي ويدعو الرب للمعونة، ولكن اقرأ رد الرب: 
؟ قُلْ لَِبِني إِْسَراِئيلَ  »َفَقالَ )َيْهَوْه( لُِموَسى: َما َلَك َتْصُرُخ إَِليَّ

أَْن َيْرَحلُوا« )خروج 15:14(. 
يفعل  أن  يتوقع من موسى  كان  الرب  أن  الواضح،  من 
َوُشقَُّه...«  اْلَبْحِر  َعَلى  َيَدَك  »...ُمدَّ  قائالً،  أمره  ثم  شيئاً؛ 

فيلمون 6:1

الَِح الَِّذي  اَلًة فِي َمْعِرَفِة ُكلِّ الصَّ »لَِكْي َتُكوَن َشِرَكُة إِيَماِنَك َفعَّ
فِيُكْم ألَْجِل اْلَمِسيِح َيُسوَع«.

دورك في االختبار اإللهي
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فيلبي 13:2 ؛ 2بطرس 3:1

 يوحنا 20:12 - 50             
2 ملوك 18- 19

صالة
أبويا الغالي، أنا أعلن أنه بقوة روحك العاملة فيَّ أنا 
ال وُمثمر في كل عمل صالح، حامالً ثماراً للبر، في اسم  فعَّ

الرب يسوع. آمين.

»يا  لموسى  يقل  لم  الرب  أن  الحظ   .)16:14 )خروج 
يفعل  أن  أمره  بل،  لَك!«؛  البحر  أشق  حتى  موسى، صلِّ 
اْلَبْحِر  َعَلى  َيَدَك  ُمدَّ  موسى،  »يا  فقال،  للغاية،  الفتاً  أمراً 
تأتي  الرب عاصفة  أُِمَر فجعل  وفعل موسى كما  َوُشقَُّه!« 
بسلطان  عمل  هذا  كان  الجانبين.  على  وتشقه  المياه  على 
يده،  فَمدَّ  فيه.  يفعل شيئاً  أن  إلهي، ولكن كان على موسى 

ل السلطان اإللهي. استجابة لكلمة الرب، ففعَّ
بها  تكون  أن  الرب  منك  يتوقع  التي  الطرق  إحدى  إن 
االً في االختبار اإللهي هي في الكرازة باإلنجيل. وبينما  فعَّ
أنت تركز بالكلمة، أنت تأخذ مكانك كحامل للحقائق األبدية، 
ألنك تنشر كلمات مملكتنا السماوية. وهكذا، ُيطلق السلطان 

اإللهي ليخلص ويشفي، ويحرر.
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أن تكون لك حياة عظيمة وتتمتع ببركات الرب المذخرة 
بطريقة  لسانك  استخدام  في  فاعليتك  مدى  من  يبدأ  لك، 
صحيحة. هذا ألن المبدأ في العهد الجديد هو، »مهما تقول، 
يتوقف على  بُرمته  فاألمر  )مرقس 23:11(.  َلك«  َيُكوُن 
تغلب  الشيطان  ألن  ليس  قيود،  في  الكثيرين  إن  اللسان. 
عليهم، ولكن بسبب اعترافات فمهم السلبية: يقول في أمثال 

2:6، »...َعلِْقَت فِي َكالَِم َفِمَك، ... أُِخْذَت ِبَكالَِم فِيَك.« 
)اللسان  اللَِّساِن  »ُهُدوُء  ألن  هادئ،  لسان  نحو  فاسَع 
الصحيح( َشَجَرةُ َحَياٍة...« )أمثال 4:15(. وكلمة »هدوء« 
مترجمة من العبرية: »marpie« – بمعنى يشفي، ويعالج، 

ويداوي. لذلك، يجب أن تتكلم كلمات شافية.
يمكنك أن تتحكم في عالمك، ومادياتك، وبيتك، وجسدك 
إذ  مفاجأة،  حياتك  تكون  أن  الضروري  من  فليس  بلسانك. 
لك.  الكاملة  اإلله  إرادة  اتجاه  في  تشكل طريقك  أن  يمكنك 

ويمكنك أن تخلق مستقبلك الذي ترغبه.
أن  يجب  إذ  يؤمن،  أنه  أحدهم  يقول  مرة  كم  يفرق  وال 
االً.  تعطي صوتاً )تنطق( لما تؤمن به لكي يكون اإليمان فعَّ

أمثال 21:18

اُؤهُ َيأُْكلُوَن َثَمَرهُ.«  »اَْلَمْوُت َواْلَحَياةُ فِي َيِد )سلطان( اللَِّساِن، َوأَِحبَّ

يتوقف على ما تقوله
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مرقس 13: 24–36
عدد 30

يوحنا 1:13 - 30 
2 ملوك 20- 22

مرقس 23:11؛ رومية 8:10 - 10

صالة
أبويا المبارك، أشكرك على حكمتك التي في قلبي وفي 
فمي اليوم! وأشكرك على سلطان وتأثير كلمتك في حياتي، 
وأنا أتكلم وأحدد اتجاه مصيري فيك، في اسم يسوع. آمين. 

، َواْلَفَم  ويقول في رومية 10:10، »ألَنَّ اْلَقْلَب ُيْؤَمُن ِبِه لِْلِبرِّ
ُيْعَتَرُف ِبِه لِْلَخالَِص.« فلكي تتمتع ببركات خالصك، يجب 

أن تستخدم فمك. 
إن الخالص، ضمن البركات األخرى، يعني أن تخرج 
من العبودية إلى الحرية، وأن تخرج من الفقر إلى الوفرة، 
وأن تخرج من المرض إلى الصحة، وأن تتحرر من الخطية 
إلى البر والحياة اإللهية. ولكن، لكي تصبح بركات الخالص 
إقرارات  تكون  أن  يجب  الحي،  اختبارك  وغيرها  هذه 
اعترافات فمك في توافق مع إعالن كلمة الرب بخصوصك.
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تسمح  ال  أن  المهم  من  ترغبه،  لشيء  تصلي  عندما 
جداً  إيمان ضروري  مبدأ  هذا  قلبك.  إلى  يدخل  أن  بالشك 
مختلفة  أنواع  هناك  اإليمان.  صالة  وخاصة  الصالة،  في 
للصالة، وصالة اإليمان هي أحدهم. وعلى عكس األنواع 
األخرى في الصالة، مثل صالة التشفع، أو صالة االلتماس، 
حيث التكرار مسموح، قاعدة صالة اإليمان هي أنه يجب أن 

تؤمن أنك ِنلت عندما تصلي.
وأن تسأل الرب مكرراً لنفس الشيء يتضمن أن الشك قد 
ملك في قلبك. ألنه في كل مرة تكرر نفسك، أنت تبطل طلبتك 
السابقة. وهذا مثل فالح يزرع بذرة في يوم ثم ينتزعها في 
التالي. هذه  اليوم  وينزعها في  ثانياً  ثم يزرع  التالي؛  اليوم 
البذرة لن تنمو أبداً، ولن يحصل أبداً على حصاد منها مهما 

كانت رغبته في الحصاد.
ويقول  لكلمته.  لتستجيب  بالرب  تبرمجت  روحك  إن 
...« )رومية 10:10(؛  الكتاب، »ألَنَّ اْلَقْلَب ُيْؤَمُن ِبِه لِْلِبرِّ
وبالتالي،  فيها.  ليؤثر  الرب  عنها  يبحث  التي  هي  فروحك 
فكلمة الرب في الروح البشرية تنتج اإليمان. حتى وإن قامت 

مرقس 23:11 – 24

»ألَنِّي اْلَحقَّ أَقُولُ َلُكْم: إِنَّ َمْن َقالَ لِهَذا اْلَجَبِل: اْنَتقِلْ َواْنَطِرْح 
فِي اْلَبْحِر! َوالَ َيُشكُّ فِي َقْلِبِه، َبلْ ُيْؤِمُن أَنَّ َما َيقُولُُه َيُكوُن، َفَمْهَما 
َقالَ َيُكوُن َلُه. لِذلَِك أَقُولُ َلُكْم: ُكلُّ َما َتْطلُُبوَنُه ِحيَنَما ُتَصلُّوَن، َفآِمُنوا 

أَْن َتَنالُوهُ، َفَيُكوَن َلُكْم« 

قد صليت، ال تشك!
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 14: 1–11
عدد 31

رومية 19:4 - 21

يوحنا 31:13 – 14:14 
2 ملوك 23- 25

أُقر وأعترف
بأن إيماني حي وقوي، ويغلب الظروف. وإنني أرفض 
أن أتشكك في كلمة الرب في عدم إيمان؛ ولكنني قوي في 
اإليمان ومقتنع أن كلمة الرب ال تخيب أبداً، وواثق أن لي 

ما أريده عندما أصلي، في اسم يسوع. آمين.

أسئلة متشككة في ذهنك مقابل قناعات روحك، فهذا ال يعني 
أنك قد شككت في قلبك. إن الشك الذي يتعارض مع اإليمان، 

كما ورد سابقاً، هو الذي ينبعث من الروح البشرية.
ي  تقوِّ أن  يمكنك  الكلمة  على  بناءاً  المستمر  وبسلوكك 
إيمانك. كان إلبراهيم إيماناً قوياً! فدعى اسمه »أب لكثيرين« 
في  قوياً  كان  جسدي؛  نسل  أي  له  يكن  لم  أنه  من  بالرغم 
اإليمان، معطياً مجداً للرب )رومية 20:4(. فلم يقدم للشك 
أي مكان. وهذه إحدى خصائص اإليمان القوي. فكن راسخاً 
ق، وتصرف بناءاً  أن لك ما يقول الرب إنه لك؛ واقبل، وصدِّ

على الكلمة، ألنها لن تخيب أبداً.



) 70 ( 

الراعي كريس

يــــوم 29

عن خدمة  9 عرضاً  أعمال 7:14 –  لوقا في  لنا  ُيقدم 
بولس الرسول في لسترة؛ عندما رأى رجالً عاجز الرجلين. 
الكتاب أن بولس، إذ رأى أن الرجل كان له إيمان  ُيخبرنا 
لُيشفى، قال له بصوت عظيم، »... قُْم َعَلى ِرْجَلْيَك ُمْنَتِصًبا! 
الالفت  األمر  إن  )أعمال 10:14(.  َيْمِشي«  َوَصاَر  َفَوَثَب 
للنظر في هذه القصة هو ما فعله بولس. فهو أعلن اإلنجيل 
بولس،  بها  يعظ  كان  التي  بالرسالة  الرجل  وآمن  ببساطة. 
وأصبح اإليمان حياً في روحه. عندئذ أمره بولس أن يقف 
على رجليه منتصباً وأطاع. وهكذا، استقبلت رجليه العرجاء، 

في هذه اللحظة، القوة.
واآلن، هذا ليس حصرياً للرسول بولس؛ إذ يخبرنا الكتاب 
كيف أنه، في يوم ما، ذهب الرسول بطرس لزيارة القديسين 
في لدة. وهناك وجد رجل اسمه إينياس، كان مريضاً بالشلل 
اإلنجيل  استقبل  وقد  أعوام.  ثمانية  لمدة  الفراش  وطريح 
عندما  ولكن،  المسيح.  بيسوع  وآمن  الحالة  هذه  في  وهو 
أتى إليه بطرس ورآه ملقياً على الفراش مشلوالً، قال، »... 
لَِنْفِسَك!...«  َواْفُرْش  قُْم  اْلَمِسيُح.  َيُسوُع  َيْشِفيَك  إِيِنَياُس،  َيا 

رومية 16:1

ةُ اإلله لِْلَخالَِص لُِكلِّ  ُه قُوَّ »ألَنِّي َلْسُت أَْسَتِحي ِبإِْنِجيِل اْلَمِسيِح، ألَنَّ
 » الً ُثمَّ لِْلُيوَناِنيِّ َمْن ُيْؤِمُن: لِْلَيُهوِديِّ أَوَّ

قوة اإلنجيل الُمحررة



) 71 ( 

دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 مرقس 14: 12–21
عدد 32

2بطرس 2:1 – 4؛ رومية 10:8

يوحنا 15:14 – 31            
1 أخبار األيام 1 – 2

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على كلمتك التي ُتعطيني البصيرة 
والصحة  الغلبة،  طريق  في  وتقودني  الكاملة،  إلرادتك 
شئون  في  بحكمة  أتعامل  وتجعلني  والسيادة،  اإللهية، 
حياة  وسلطان  وجمال،  أمجاد،  أُظهر  اليوم،  وأنا  الحياة. 

المسيح في داخلي، في اسم يسوع. آمين.

)أعمال 34:9(؛ وفي التو قام الرجل مشفياً.
يكن  لم يصلِّ بطرس إلينياس؛ ولم  بولس،  مثل  وتماماً 
عليه أن يفعل هذا. بل كل ما فعله كان أن قدم له اإلنجيل 
بإيجاز؛ وهذا ما يمكن أن تفعله رسالة اإلنجيل في حياة كل 
من يقبلها. إنها رسالة عاملة. وأدَرك بطرس أن حياة المسيح 
هي  وهذه  الشلل؛  على  ليتغلب  إينياس  يحتاجه  ما  كل  هي 
قد  والخلود  فالحياة  بالمسيح.  يؤمن  َمن  لكل  المتاحة  الحياة 
أُظهرا باإلنجيل )2تيموثاوس 10:1(، وأنت حامل األخبار 
السارة في عالمك. وقد عينك )مسحك( الرب لتحرر الناس 
قوة  بواسطة  اإلله  المجيدة ألوالد  الحرية  إلى  العبودية  ِمن 

اإلنجيل؛ لذلك ُكن شغوفاً لقيادة اآلخرين إلى المسيح.
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إن كلمات السيد أعاله تساعدنا على فهم أن حياة الفرح 
تنبع ِمن حياة الشركة مع الرب. ويقول في رومية 17:14، 
ِبرٌّ  ُهَو  َبلْ  َوُشْرًبا،  أَْكالً  اإلله  )مملكة(  َمَلُكوُت  َلْيَس  »ألَْن 
والسالم  البر،  فحياة  اْلقُُدِس.«  وِح  الرُّ فِي  َوَفَرٌح  َوَسالٌَم 
كلمته  ومع  القدس،  الروح  مع  شركتنا  نتيجة  هي  والفرح 

المجيدة. 
ُتُكْم«؛  يقول في نحميا 10:8، »... َفَرَح )َيْهَوْه( ُهَو قُوَّ
في  الرب،  مع  الشركة  تلهمه  الذي  الفرح  إلى  يشير  وهذا 
قلبك. ويصفه الرسول بطرس بأنه فرح ال ينطق به ومليء 
الَ  ُكْنُتْم  َوإِْن  ذلَِك  ُتِحبُّوَنُه.  َتَرْوهُ  َلْم  َوإِْن  »الَِّذي  بالمجد:  
ُيْنَطُق ِبِه  َتَرْوَنُه اآلَن لِكْن ُتْؤِمُنوَن ِبِه، َفَتْبَتِهُجوَن ِبَفَرٍح الَ 

َوَمِجيٍد« )1بطرس 8:1(. 
ال  أننا  من  بالرغم  الرب،  مع  شركة  في  نكون  وعندما 
نراه بعيوننا المادية، ولكن قلوبنا مرتبطة به في فرح: فرح 
وفرح  باسمه،  ُدعينا  كوننا  وفرح  خدمته،  وفرح  معرفته، 
أنه جعلنا شركاء )في وحدانية( النوع اإللهي. وهذا الفرح 
يتسامى فوق الظروف الطبيعية والمشاعر؛ وهو ما يجعلنا 

يوحنا 11:15

»َكلَّْمُتُكْم ِبهَذا لَِكْي َيْثُبَت َفَرِحي فِيُكْم َوُيْكَملَ َفَرُحُكْم« 

الفرح ينبع ِمن الشركة
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مرقس 14: 22–31
عدد 33

 يوحنا 1:15 – 17
1 أخبار األيام 3 – 4 

يوحنا 5:15 – 6 ؛ 1يوحنا 6:1 - 7

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك أحضرتني في وحدانية معك، 
حامالً  كل عمل صالح،  في  ومنتجاً  مثمراً  جعلتني  وألنك 
في  لروحك،  اليوم  قلبي  أخضع  وأنا  للبر.  ثماراً  بفرح 
شركة؛ وبذلك، يتزايد فرحك في قلبي، فأحمل ثماراً أكثر، 

في اسم يسوع. آمين

راسخين على كلمة الرب، حاسبينه كل فرح حتى عندما نقع 
العالم  في تجارب متنوعة )يعقوب 2:1(. وال يمكن ألهل 
أن يفسروا سبب إمكانيتنا على البقاء بروح الفرح في وسط 

الظروف المخيفة والشاقة؛ هذا ألن فرح الرب قوتنا.
لقد ولدَت في حياة الفرح؛ لذلك، ارفض أن تسمح ألي 
شيء أن يجعلك حزيناً، أو محبطاً، أو منهاراً. وأنت لسَت 
لُيفرحك؛ ألن  لمهرج  أو  النكات  لك  لمن يسرد  احتياج  في 
ِمن  الفرح  تضرم  أن  ويمكنك  في روحك؛  هو  الرب  فرح 

الداخل عن طريق الشركة مع الكلمة، ومع الروح القدس.
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إنها  إيماننا.  إثبات  طريقة  االفتتاحي  الشاهد  ُيخبرنا 
في الواقع، الطريقة إلظهار حبك، ألن الحب ليس مجرد 
كلمات، بل يظهر من خالل تصرفاتك؛ ويسمى »تعب 
َوَتَعَب  إِيَماِنُكْم،  َعَملَ  اْنقَِطاٍع  ِبالَ  ِريَن  »ُمَتَذكِّ الحب« 

ِتُكْم ... أََماَم اإلله َوأَِبيَنا« )1تسالونيكي 3:1(. َمَحبَّ
وهذا يعني أن الحب في بعض األحيان قد ال يكون 
وأولئك  دائماً.  الحب  في  تسلك  أن  مناسباً، ولكن عليك 
بالمثل، ولكن  اللذين تحبهم ليس بالضرورة أن يحبوك 
ال فرق ألن ليس هناك وعد في الكتاب يقول أن أولئك 
أن  فقط  أُِمرنا  ولكننا  بالمثل.  سيحبونك  تحبهم  اللذين 
تعمل  أن  قبل  بالمبادلة  الحب  تتوقع  فال  لذلك،  نحب. 

األمر الصحيح.
اإلله  أََحبَّ  هَكَذا  ُه  »ألَنَّ  ،16:3 يوحنا  في  يقول 
اْلَعاَلَم...«؛ وهنا، يشير إلى عالم الخطاة؛ أولئك اللذين 
أن نعرف  ال يهتمون به. أليس هذا رائعاً، وملهماً جداً 
يريدونه؟  ال  اللذين  الخطاة  عن  ليموت  أتى  يسوع  أن 
وبينما كان على الصليب، كممثلهم، بصقوا عليه، ولكن 

 يعقوب 14:2 – 17

»َما اْلَمْنَفَعُة َيا إِْخَوِتي إِْن َقالَ أََحٌد إِنَّ َلُه إِيَماًنا َولِكْن َلْيَس َلُه أَْعَمالٌ، َهلْ 
 ، َيْقِدُر اإلِيَماُن أَْن ُيَخلَِّصُه؟ إِْن َكاَن أٌَخ َوأُْخٌت ُعْرَياَنْيِن َوُمْعَتاَزْيِن لِْلقُوِت اْلَيْوِميِّ
َفَقالَ َلُهَما أََحُدُكُم:»اْمِضَيا ِبَسالٍَم، اْسَتْدفَِئا َواْشَبَعا« َولِكْن َلْم ُتْعُطوُهَما َحاَجاِت 
ٌت فِي َذاِتِه« اْلَجَسِد، َفَما اْلَمْنَفَعُة؟ هَكَذا اإلِيَماُن أَْيًضا، إِْن َلْم َيُكْن َلُه أَْعَمالٌ، َميِّ

مارس الحب الحقيقي
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 مرقس 14: 32 -42
عدد 34

1يوحنا  3 : 18 ؛ يوحنا 15 : 12 ؛ يعقوب 2 : 15 -17

يوحنا 15 : 18 - 16 : 16           
1 أخبار األيام 5 - 6

صالة
أبويا السماوي الغالي، أشكرك على حبك، وعلى فرح 
تحنن  وإظهار  يوصف،  ال  الذي  اآلخرين  مع  مشاركته 

المسيح لهم، في اسم يسوع. آمين.

ُهْم الَ  َلُهْم، ألَنَّ كان رده بحب؛ فقال، »...َياأََبَتاهُ، اْغفِْر 
َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعلُوَن...« )لوقا 34:23(.

أنت ُولدَت لتحب؛ والحب هو أمر تمارسه بوعي. فال 
تدع أي شيء ُيثني عزيمتك والتزامك لتسلك في الحب. 
متذكراً، أنك ال تحب ِمن أجل الذين تحبهم، ولكنك تحب 
ًة  من أجل السيد. إذ قال يسوع في يوحنا 34:13، »َوِصيَّ
َجِديَدًة أََنا أُْعِطيُكْم: أَْن ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعًضا. َكَما أَْحَبْبُتُكْم 
أََنا ُتِحبُّوَن أَْنُتْم أَْيًضا َبْعُضُكْم َبْعًضا.« إن سلوكك بالحب 
»ِبهَذا  بالمسيح:  حقيقي  مؤمن  أنك  على  اإلثبات  هو 
َبْعًضا  ُحبٌّ  َلُكْم  َكاَن  إِْن  َتالَِميِذي:  ُكْم  أَنَّ اْلَجِميُع  َيْعِرُف 

لَِبْعٍض« )يوحنا 35:13(.
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مبروك ! أنت اآلن ابن للرب
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تقارير الحمد
»رحل الصداع المزمن بفضل أنشودة الحقائق!«

»كانت ابنتي تعاني من صداع مزمن استمر لمدة حوالي 9 سنوات. بدأ سيل من األنف ثم بعدها، 

تنفس بصعوبة، حتى بدأ يؤثر على دراستها. وفي أحد األيام، كان ُيبث أحد برامج الراعي كريس 

التليفزيونية، وبينما كان يخدم للشفاء، وضعت يدي عليها، وصليت من أجلها. ثم قرأت بعدها مقاالً 

من أنشودة الحقائق، وكان يقول إن شعر أحد باأللم بعد نواله لمعجزة الشفاء، يجب أن يعلن أنها 

لت هذا، وقد ُشفيت إبنتي منذ ذلك الحين. هلليلويا!« »أباطيل كاذبة.« وفعَّ

                                        إيفلين ب.، غانا
»أنشودة الحقائق استردت حقيبتي الضائعة!«

فقدت حقيبتي أثناء تغيير طائرة السفر من مانشستر إلى لندن. وكان رد فعلي األولي الخوف والقلق، 

ثم بدأت أبكي. وفي الحال، قال لي الروح القدس أن أنادي على الحقيبة. وفعلت هذا بصفة مستمرة، 

وبعد عدة أيام، وصلوا إليَّ من خالل التفاصيل المدونة في صفحة »معلومات شخصية« على نسخة 

أنشودة الحقائق الخاصة بي والتي كانت في حقيبتي وبذلك استرجعت حقيبتي.«

                                    فينوليا هـ، المملكة المتحدة
»المخطط غير العادي لحياتي!«

»ُسجلت لدى السلطات بسبب توزيع أنشودة الحقائق في مكان عملي وفـُصلت بإنذار فوري. وعند 

وصولي لمكان إقامتي، لهذا اليوم، استمعت ألحد تعاليم الراعي كريس بعنوان، »المخطط غير 

العادي.« وملئت الرسالة قلبي بالسالم والفرح. وبعد أيام قليلة فقط، كان هناك خالفاً جوهرياً بين 

أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص فصلي. وطـُلَِب مني بعدها أن أرجع براتب أعلى وُمنحت أيضاً 

السماح بتوزيع أنشودة الحقائق في مكتبي.«

                                النجي أ.، السعودية
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