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الراعي كريس

يــــوم  1

ِمن الواضح، أن الكلمة العبرية الُمترجمة »األرض« في 
الشاهد أعاله هي »erets« والتي ُتشير أيضًا إلى عالم أو 
أمة. ومظلمات األرض أو األمم هي األماكن التي قد وجد 
الجنسي،  واالعتداء  والشر،  والقسوة،  العنف،  أعمال  فيها 
إلى  تشير  تربة خصبة. وهي  ألخ.،  والحروب  واإلرهاب، 
تظهر  حيث  وبيئات  استخدامها  وُيساء  مجروحة  أراضي 
الظلمة  فيها عمالء  يتحكم  أماكن  العنيفة؛  الشر  أعمال  فيها 

ورؤساء الشر.
هذه  من  اآلتي  الصراخ  على  الرب  إجابة  كانت  ماذا 
)مزمور  كلمته  أرسل  أواًل،  العالم؟  في  الُمظلمة  المناطق 
20:107(، في شخص يسوع. ُيخبرنا في يوحنا 14:1 أن 
الكلمة صار جسدًا، وسكن بيننا. فكان الحل اإللهي متجمعًا 
للعالم.  كمخلص  أتى  الذي  المسيح،  يسوع  اإلنسان،  في 
ولكن، بعد صلبه، ودفنه، وقيامته، صعد إلى السماء؛ ولكن 
ليس قبل أن ُيكلفنا بالمأمورية، نحن الكنيسة، أن نكمل العمل 

مزمور 20:74ـ21

اْنُظْر ِإَلى )احترم( اْلَعْهِد، أَلنَّ ُمْظِلَماِت )األماكن الُمظلمة( اأَلْرِض 
اْلُمْنَسِحُق  َيْرِجَعنَّ  اَل  الُقساة(.  )السكان  ْلِم  الظُّ َمَساِكِن  ِمْن  اْمَتأَلْت 

)الُمضطهد( َخاِزًيا. اْلَفِقيُر َواْلَباِئُس )َمن له احتياج( ِلُيَسبَِّحا اْسَمَك

أنَت اإلجابة
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

  مرقس 14: 43–52
عدد 35

يوحنا 17:16 – 33  
1أخبار األيام 7 – 8

متي 15:5 ـ 16؛ رومية 16:1

صالة
 ربي الغالي، ُأصلي أن نور نعمتك، الذي ُيحضر 

الخالص، ُيشرق ساطعًا في األماكن المظلمة في األرض 
عندما ُيكشف اإلنجيل لهم، فيتحول رجال وسيدات من 
الظلمة إلى النور، ويصيروا شركاء نعمتك وحبك، في 

اسم يسوع. آمين!

الذي بدأه. ويقول في إشعياء 10:53، »...َيَرى َنْساًل َتُطوُل 
ُة )َيْهَوْه( ِبَيِدِه َتْنَجُح.«  َأيَّاُمُه، َوَمَسرَّ

نحن نسل يسوع المسيح؛ نتاجه؛ وبنا تستمر الخدمة التي 
وكلمته  اسمه،  الستخدام  الرسمي  التوكيل  وأعطانا  بدأها. 
لنحيا بها. واآلن، أنت هو نور اإلله للمناطق الُمظلمة التي 
في العالم اليوم. عندما أتى يسوع، قال، »...»َأَنا ُهَو ُنوُر 
ْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه ُنوُر  َيْتَبْعِني َفاَل َيْمِشي ِفي الظُّ اْلَعاَلِم. َمْن 
اْلَحَياِة« )يوحنا 12:8(. ثم قال في متى 14:5 عنك وعني، 

»َأْنُتْم ُنوُر اْلَعاَلِم...«
بالسكان  ممتلئة  األرض  في  الُمظلمة  األماكن  تكون  قد 
القـُساة، ولكنك أنت َمن تفعل شيئًا في هذا األمر. أنت هو 
وإشرق  باإلنجيل؛  اكرز  تهدأ.  وال  تسكت  فال  العالم؛  نور 

بنور كلمة اإلله في المناطق المظلمة في العالم.
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الراعي كريس

يــــوم  2

إلنجيل  والقوي  الجميل  اإلعالن  ذلك  بولس  للرسول  كان 
يسوع المسيح. تخيل ما قاله في الشاهد أعاله، »َأْسَتِطيُع )عمل( 
يِني.« الحظ أنه لم يقل، »بعض  ُكلَّ َشْيٍء ِفي اْلَمِسيِح الَِّذي ُيَقوِّ
األشياء« ولكن »كل شيء«؛ وهذا يعني، أنه لم يعد هناك ضعف 
ُمشتعاًل  قد أصبحت  المسيح،  إنجيل  اعتنقت  بكونك  في حياتك. 
أنت  في حياتك.  للضعف  مكانًا  هناك  وليس  لكل عمل.  بالقدرة 

تستطيع عمل كل شيء في المسيح الذي يقويك.
ُضَعَفاَء،  َبْعُد  ُكنَّا  ِإْذ  اْلَمِسيَح،  »أَلنَّ   ،6:5 رومية  في  يقول 
اِر.« نعم، ربما قد كنا ضعفاء  َماَت ِفي اْلَوْقِت اْلُمَعيَِّن أَلْجِل اْلُفجَّ
وجبناء، قبل أن نقبل اإلنجيل؛ وكان كل شيء ُيحطمنا ويسحقنا؛ 
وكان من السهل جدًا ان نستسلم وال نتمكن من مواجهة أي شيء. 
ولكن  القوة؛  ونفتقر  ونخاف،  ُنحبط،  أن  علينا  السهل  من  كان 
عندما جاء اإلنجيل، واعتنقناه، تحولنا من الداخل بقوته اإللهية. 
في  إصرار  لنا  اآلن  ونحن  وشجعان؛  ُمتشددون  نحن  واآلن، 

اإليمان؛ وُيمكننا أن نواجه الصعوبات ونربح.

فيلبي 13:4

يِني«  »َأْسَتِطيُع )عمل( ُكلَّ َشْيٍء ِفي اْلَمِسيِح الَِّذي ُيَقوِّ

ى لعمل كل شيء تقوَّ
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 مرقس 14: 53–65
عدد 36

يوحنا 17 
1أخبار األيام 9 - 10

كولوسي 10:1ـ11؛ أفسس 10:6

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك منحتني، حسب غنى مجدك، 
أن أتقيد بالقوة بروحك في إنساني الداخلي. وأنا أعلن 
أنني استطيع عمل كل شيء في المسيح، الذي يقويني، 

في اسم يسوع، آمين.

 وإن كنت ذات يوم مترددًا أو متوترًا عند الكرازة باإلنجيل 
لآلخرين، ربما نتيجة لإلضطهادات الشديدة، والتجارب، والشدائد 
أنك تستطيع عمل أي  الشاهد االفتتاحي  ُيعرفـَُك  التي واجهتها، 
شيء بال خوف. وُكن واعيًا أنك لسَت وحدك، وأنك تعمل بقوته. 

واعلن أنك تتقيد بالقوة بروح الرب في إنسانك الداخلي. 
ُتفعَّل  أن  ُيمكنك  تواجهك،  التي  المقاومة  النظر عن  وبغض 
قوة عمل المعجزات اإللهية في داخلك بأن تتكلم بحرارة بألسنة 
أخرى. ويعرفنا في يهوذا 20:1 أنك عندما تتكلم بالسنة أنت تبني 
نفسك من الداخل؛ وتتقوى لعمل المستحيل. فُكن ُمهيًأ لعمل أمور 

كبيرة للرب. قد منحك اإلله اإلمكانية لعملها في المسيح. 
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الراعية أنيتا

يــــوم  3

لسانك  استخدام  أهمية  عن  بالتعليم  ُمذخرة  اإلله  كلمة  إن 
يكون  ما  هو  تقوله  ما  ألن  مستقبلك،  وتشكيل  مسارك  لتحديد 
لك )مرقس23:11(. إن كل إنسان هو تشخيص كلماته؛ فالحياة 
ِمن  لذلك،  أم رديء.  تقول – صالح  ما  تنتج لك حصاد  سوف 

الُمهم جدًا أن ُتِقر دائمًا بإعالنات إيمان عن حياتك.
حسنًا،  شيئًا؟«  أقل  لم  أنني  لو  »ماذا  البعض،  يتساءل  قد 
المشكلة هي، إنك ستحصل على أية حال حصادًا؛ ولكنه سيكون 
تزرع  أن  ترفض  وأنت  حديقة،  لك  أن  تخيل  الخطأ.  الحصاد 
وهذا  ذاته،  تلقاء  من  ينمو  سوف  شيئًا  بالتأكيد  فيها؛  بذور  أي 
سيكون شوكًا وحسكًا. ِمن المؤسف، أن حياة البعض مثل هذا. 
وهم غير ُمدركين أنه يجب عليهم أن يقوموا بشيء في حياتهم، 
وقد افترضوا أن »المكتوب الزم تشوفه العين«؛ وهو افتراض 

خاطيء في الحياة.
والسيادة،  الغلبة،  حياة  ضمان  الرب  مسئولية  ليست  إنها 
تتمتع  لقد فعل مسبقًا كل ما هو ضروري لكي  واالزدهار لك. 
بحياة سامية في المسيح بقوة الروح القدس. ومسئوليتك اآلن أن 

غالطية7:6

»اَل َتِضلُّوا )ال تنخدعوا(! اإلله اَل ُيْشَمُخ َعَلْيِه )ال ُيستهزأ به(. 
َفِإنَّ الَِّذي َيْزَرُعُه اإِلْنَساُن ِإيَّاُه َيْحُصُد َأْيًضا« 

عليك أن تقول...!
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 مرقس 14: 66–72
  تثنية 1

يوحنا 1:18 - 27  
1أخبار األيام 11 - 13

عبرانيين 5:13 ـ 6؛ مرقس 22:11 ـ 23

ُأقر وأعترف
أن طريقي هو طريق البر، الذي ُيشرق ويتزايد إلى 

النهار الكامل! وأنا اليوم ُأحرز تقدمًا بخطى واسعة، بقوة 
الروح، وبواسطة الكلمة. وأن حياتي هي شهادة للنعمة، 

والرحمة، واإلمدادات اإللهية، في اسم يسوع. آمين.

تفعل شيئًا بما قد ُأعطَي لك مسبقًا.
يقول في 2بطرس3:1، »َكَما َأنَّ ُقْدَرَتُه اإللهيََّة َقْد َوَهَبْت َلَنا 
ِبَمْعِرَفِة  اإللهية(،  بالطريقة  )الحياة  َوالتَّْقَوى  ِلْلَحَياِة  ُهَو  َما  ُكلَّ 
الشاهد  هذا  لك  ُيقدم  أن  يجب  َواْلَفِضيَلِة.«  ِباْلَمْجِد  َدَعاَنا  الَِّذي 
فمك  اعترافات  إقرارات  أساس  وُيشكل  جديدة  تفكير  طريقة 
الممتلئة باإليمان. ويجب أن تقول أن لك حياة عظيمة، إن كنت 
ستحياها! يجب أن ُتدرك وتعترف أنك قد ُدعيت إلى حياة المجد، 
والفضيلة؛ وهذا يعني حياة القوة، والسيادة، والتميز. والمبدأ هو، 
»إن لم تقولها، ال ُيمكنك الحصول عليها.« فإن أردت أن تحيا 

باستمرار في الصحة اإللهية مثاًل، استمر إذًا أن تقول هذا.
البذور الصحيحة فيها  تذكر، أن حياتك مثل حديقة؛ فازرع 
بأن تتكلم بالكلمات الصحيحة  - كلمات إيمان – وسوف تزدهر 

حياتك من مجد إلى مجد. 
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الراعي كريس

يــــوم  4

إن العالم مليء باأللم والبشرية الُمحطمة. وارتبك قادة العالم 
من  جدًا  العديد  استخدموا  قد  ألنهم  مطافهم  آخر  إلى  ووصلوا 
االستراتيجيات لحل مشكالت العالم، ولكن ال تسير األمور كما 
يتوقعون. لو علموا فقط أن سالم هذا العالم هو المسيح. وإلى أن 
يقبلوا المسيح، لن يكون هناك سالمًا حقيقيًا في العالم أو في قلوب 
الناس، إذ قال يسوع، »َساَلًما َأْتُرُك َلُكْم. َساَلِمي ُأْعِطيُكْم. َلْيَس 
َتْرَهْب«  َواَل  ُقُلوُبُكْم  َتْضَطِرْب  اَل  َأَنا.  ُأْعِطيُكْم  اْلَعاَلُم  ُيْعِطي  َكَما 

)يوحنا27:14(. 
ُيمكن للعالم أن يقدم بعض مقاييس السالم، ولكن يسوع قال 
إن السالم الذي يقدمه يختلف عن الذي يقدمه العالم. فمثاًل، ُيقدم 
العالم نصائح للصحة. ويحاول األطباء معالجة الناس من أمراض 
ُمعينة، ولكن الكلمة ُتقدم شيئًا أفضل: شفاء وصحة. وقد يحاول 
الدواء في بعض األحيان أن يشفي، ولكن كلمة اإلله فقط تجعل 

اإلنسان صحيحًا باسترداد كامل. 

يوحنا 33:16

َلُكْم  َسَيُكوُن  اْلَعاَلِم  ِفي  َساَلٌم.  ِفيَّ  َلُكْم  ِلَيُكوَن  ِبهَذا  َكلَّْمُتُكْم  »َقْد 
ِضيٌق، َولِكْن ِثُقوا: َأَنا َقْد َغَلْبُت اْلَعاَلَم«

المسيح هو مكانك
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 15: 1–14
  تثنية 2

 يوحنا 28:18 – 16:19
1أخبار األيام 16-14 

أعمال 36:10 ؛ فيلبي 6:4 - 7

أقر وأعترف
بأنني أرفض الخوف! ألن الذي فيَّ أعظم من الذي في 
العالم. وبغض النظر عن صعوبة هياج األمواج أو قوة 

الرياح، أنا ال أتزعزع ألنني ُأقيم في ِستر العلي، وفي ظل 
القدير أبيت. وأن المسيح، صخر الدهور، هو سالمي

ُيمكن للمسيح فقط أن يقدم هذا النوع من السالم الذي يحتاجه 
اإلنسان، السالم الذي يدوم فيك يا لسعادتك إن كان المسيح فيك، 
ُتقاد مع َمن ال ينزعج عندما  أنك  ألنه هو سالمك! وهذا يعني 
تعصف أمواج الرياح وتدخل السفينة لُتغرقها )مرقس 37:4  - 
41(. في الحقيقة، كان نائمًا، عندما أيقظه التالميذ المنزعجون 
َنْهِلُك؟«« وكل ما فعله أنه  َأنََّنا  َك  َيُهمُّ َأَما  ُمَعلُِّم،  قائلين،  »»َيا 

قال في نفس واحد، »»اْسُكْت! ِاْبَكْم!««، وكان هدوءًا عظيمًا.
بعبارة  َلُكْم؟«  ِإيَماَن  اَل  قائاًل، »َكْيَف  التالميذ  إلى  تحول  ثم 
أخرى، »َما َباُلُكْم َخاِئِفيَن هَكَذا؟ أنا هنا معكم.« إن الرب  سوف 
أو  عائلتك،  أو  زواجك،  أو  عملك،  في  التي  العاصفة  ُيسكت 
بك  يبحر  وسوف  »سفينتك.«  في  هناك  هو  كان  إن  وظيفتك، 

بمجد في الحياة في سالم ونصرة. 
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الراعي كريس

يــــوم  5

إن ِفكر الرسول بولس عن إيمان إبراهيم في رومية 4 ُيظهر 
أن إبراهيم آمن ووثق في الرب اإلله الذي ُيحيي الموتى، ويدعو 
عكس  وعلى  بالفعل.  موجودة  كأنها  الموجودة  غير  األشياء 
الناحية  ِمن  كان  وإن  حتى  إنه  بمعنى  بالرجاء؛  آمن  الرجاء، 
الطبيعية ال أمل له أن يكون له طفاًل، وهو بالغ ِمن العمر مائة 
يقوله  ما  تمامًا  وهذا  رجائه،  ِمن  ماديًا  أمرًا  خلق  تقريبًا،  عام 
الكتاب عن اإليمان: »... الثَِّقُة ِبَما ُيْرَجى )إحضار ما ُيرجى إلى 

الحيز المادي(...« )عبرانيين 1:11(. 
وهكذا، عندما يقول الكتاب، »...َفآَمَن ِإْبَراِهيُم ِباإلله َفُحِسَب 
ا،« هو ال يتكلم فقط عن عقيدة أو حالة ذهنية سامية؛ ولكنه  َلُه ِبرًّ
يتكلم عن اإليمان. بمعنى، إنه قدم تكريسًا غير مشروط ليهوه؛ 
الثقة المطلقة والوثوق به.  وألقى بنفسه على الرب، معبرًا عن 
فخلق إبراهيم أمرًا إيجابيًا وحقيقيًا قد شكله من بعيد. وهكذا نال 
معجزة االبن: آمن أن اإلله قد أعطاه ابنًا حتى لو لم يكن قد رآه 

بعد بعينيه المادية.

 رومية 18:4

َجاِء، ِلَكْي َيِصيَر َأًبا أُلَمٍم  َجاِء، آَمَن َعَلى الرَّ »َفُهَو َعَلى ِخاَلِف الرَّ
َكِثيَرٍة، َكَما ِقيَل:»هَكَذا َيُكوُن َنْسُلَك««

ِاخلق مادة ِمن الرجاء
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 مرقس 15: 15–24
  تثنية 3

يوحنا 17:19 - 42
1أخبار األيام 17 - 19

رومية 19:4 - 20

ُأقر وأعترف
بأنني ما يقول اإلله أني أنا. واستطيع أن أعمل ما يقول 
اإلله أني استطيع عمله، وعندي ما يقول أنه عندي. وأن 
إيماني هو الدليل أن كل بركة إلهية ُذِكرت عني في الكلمة، 
هي ما امتلكه في الوقت الراهن. وأنا في مركز إرادة الرب 
لحياتي، حيث تتوافق وتعمل كل األمور لصالحي، في اسم 

يسوع.

لذلك، عندما غير الرب اسمه من إبرام، إلى إبراهيم، تكيف 
في الحال إلى وضعه الجديد وبدأ يقدم نفسه لآلخرين على أنه 
لم يكن قد وِلَد بعد الطفل  أنه  »أب لكثيرين،« على الرغم من 

ماديًا. وهكذا ترجم رجائه إلى إيمان وفي النهاية أدرك الوعد.
الحياة  نوعية  إلى  ُدعيت  قد  أنت  األمين،  إبراهيم  ومثل 
باإليمان، واإليمان يتطلب أن تخلق أمرًا ماديًا ِمن الرجاء بأن 
تتصرف وكأن الرب قد حقق ما كنت تطلبه. إن اإليمان يتطلب 

أن تقول »نعم« لكلمة اإلله وتحيا وفقًا لها.
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الراعية أنيتا

يــــوم  6

النور  ألن  النور  ف  ُتعرِّ أو  تصف  أن  السهل  من  ليس 
نفسه هو َمن ُيعرف أو يصف. إن كلمة اإلله بكونه النور 
الحقيقية وشخصيتك. ومن  هي َمن تصف أو ُتحدد هويتك 
خالل دراسة أو تعلم كلمة اإلله، تكتشف أكثر عن نفسك؛ 

فأنت ُتحدد نفسك فيها. 
النور  اليوم؟ إن كنت تستخدم كل  ُتفكر في نفسك  كيف 
ف حياتك، قد ترى أمورًا ال ُتحبها. ولكن،  الذي في العالم لُتعرِّ
استخدم النور اإللهي – كلمته – التي هي النور الوحيد الذي 
ُيظهر ما يراك اإلله عليه. فال يوجد نورًا آخر ُيظهر َمن هو 
المسيح الذي فيك وماذا يفعل. وقد تستخدم أشعة أكس وترى 
العظام، ولكن كلمة اإلله فقط هي التي ُتظهر األعظم الذي 

يحيا في داخلك. 
إن كلمة اإلله تعرفك. لذلك وأنت تدرس أو تسمع كلمة 
اإلله، ستجد نفسك ُتحدث تغييرات وتعديالت إيجابية تتماشى 
الكلمة. هذا ألن كلمة  قد حُصلت عليه من  الذي  النور  مع 
اإلله هي النور الحقيقي الوحيد. وباإلضافة إلى إظهار مقامك 

يوحنا 4:1 - 5

»ِفيِه َكاَنِت اْلَحَياُة، َواْلَحَياُة َكاَنْت ُنوَر النَّاِس، َوالنُّوُر ُيِضيُء ِفي 
ْلَمُة َلْم ُتْدِرْكُه )تستوعبه(«  ْلَمِة، َوالظُّ الظُّ

الحياة بنوره
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

  مرقس 15: 25–32
  تثنية 4

يوحنا 1:20 - 18
1أخبار األيام 22-20

متى 16:5 ؛ يوحنا 12:8

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألن فتح كالمك في روحي ُينير 

طريق حياتي، في اتجاه إرادتك الكاملة لي. ومن خالل كلمتك، 
قد حُصلت على نور الحياة؛ فأنا أعرف، وأسلك في ميراثي 

في المسيح يسوع. وأشكرك ألنك ترشدني بنورك، في طريق 
النجاح، والغلبة، والعظمة، في اسم يسوع. آمين

وحقوقك في المسيح، هي أيضًا تنتج فيك هذا التغيير الذي 
يتوافق مع رسالتها؛ لتقودك وترشدك. ال عجب أن قال كاتب 
ِلَسِبيِلي  َوُنوٌر  َكاَلُمَك  ِلِرْجِلي  »ِسَراٌج )مصباح(  المزمور، 

)طريقي(« )مزمور 105:119(.
وبينما أنت تدرس كلمة اإلله وتحيا بها، لن ترتبك أبدًا 
أو ترتاب في أي شيء في الحياة وسوف تكون لك البصيرة 
في  تسُلك  الحياة. وسوف  في  بتميز  تتعامل  لكي  والمعرفة 

النجاح، والصحة، واالزدهار، والسالم، والقوة. 
عندما ينظر إليك الرب، يراك قويًا، ممتأل بالروح القدس 
والقوة؛ يرى إنسانًا ليس عنده أي شيء غير ممكنًا. انظر 
إلى نفسك بنفس النور؛ واسلك في نور غلبتك على العالم، 

وعلى إبليس، وعلى ظروف الحياة!
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الراعي كريس

يــــوم  7

قال الرب يسوع في الشاهد االفتتاحي، »...ِإْن َأَحبَِّني 
يتبادر سؤااًل:  َأِبي...« وهنا  َوُيِحبُُّه  َكاَلِمي،  َيْحَفْظ  َأَحٌد 
»ألم ُيحب اآلب كل إنسان من قبل؟« إذ يقول في يوحنا 
اْبَنُه  َبَذَل  َحتَّى  اْلَعاَلَم  اإلله  َأَحبَّ  هَكَذا  »أَلنَُّه   ،16:3
َلُه  َتُكوُن  َبْل  ِبِه،  ُيْؤِمُن  َمْن  ُكلُّ  َيْهِلَك  اَل  ِلَكْي  اْلَوِحيَد، 

اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة.« 
لم يكن  قال أن اآلب ُيحب َمن يحفظ كالمه،  عندما 
يتكلم عن الحب اإللهي العام، ولكن »حب الشركة« مع 
له شركة  اآلب سيالحظه وتكون  أن  يعني  فكان  اإلله. 
واالبن(،  )اآلب  َنْأِتي  »...َوِإَلْيِه  قال،  ثم  معه.  خاصة 
َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنِزاًل )لنا(.« لن يكون هذا مجرد زيارة؛ 
بل كان يعني أن اآلب واالبن سوف يقيما لهما مركزًا 
رئيسيًا في قلب كل َمن يحفظ كلمة اإلله. يالها ِمن فكرة 

مذهلة! 
اكتشفت هذه اآلية منذ سنوات عديدة مضت، وكان لها 

يوحنا 23:14

»َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُه:»ِإْن َأَحبَِّني َأَحٌد َيْحَفْظ َكاَلِمي، َوُيِحبُُّه َأِبي، 
َوِإَلْيِه َنْأِتي، َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنِزاًل )لنا(« 

اتحاد مجيد
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

  مرقس 15: 33–47
  تثنية 5

يوحنا 19:20 - 31 
1أخبار األيام 23 - 25

يوحنا 5:15 ؛ أعمال 28:17

ُأقر وأعترف 
بأن حياتي مستترة )ومخبئة( مع المسيح في اإلله. وإنني 
أحيا، وأتحرك، وأوجد فيه. وإنني أسكن فيه تمامًا كما أنه 
، وأن لنا اتحاد مجيد ووحدانية لألرواح. هللويا . يسكن فيَّ

تأثيرًا عميقًا في روحي. ولم استطع االبتعاد عن عبارة 
معناها.  فهمت  ألني  )لنا(،«  َمْنِزال  َنْصَنُع  ِعْنَدُه   ...«
اتحاد مجيد؛ ووحدة ال تنفصل مع األولوهية. أنت  إنه 
فيه، وهو فيك؛ وقد أصبحَت مركز العمليات الرئيسي، 
وهو قد صار مكان ُسكناك. يقول في كولوسي 27:1، 
ُمحاط  أنت  وهكذا،  اْلَمْجِد.«  َرَجاُء  ِفيُكْم  »...اْلَمِسيُح 
في  ساعة  وعشرون  أربعة  بمجده،  وُمغطى  بحضوره 

اليوم. 



 

 

 "  "

"  "
&

"  "

 –  –

rhapsodyofrealities egypt@yahoo com

 2013

 

 
 Ten Translated books into Arabic for

pastor Chris & Anita Oyakhilome.

the Holy Spirit and you

K eeping your healing

                        Power of tongues

                      Your right in Christ

      Healing f rom heaven (vol.2)

Healing f rom heaven (vol.1)

the gates of Zion

how to pray e�ect ively (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



 

 
 Ten Translated books into Arabic for

pastor Chris & Anita Oyakhilome.

the Holy Spirit and you

K eeping your healing

                        Power of tongues

                      Your right in Christ

      Healing f rom heaven (vol.2)

Healing f rom heaven (vol.1)

the gates of Zion

how to pray e�ect ively (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



) 24 ( 

الراعي كريس

يــــوم  8

البعض  لقد جعل  ُيبطل اإليمان.  بأعمالك  إيمانك  إن 
لها  ليس  حياتهم  في  اإللهية  والوعود  باطاًل،  إيمانهم 
فعلى  إليمانهم.  الدقيق  األساس  يفهموا  لم  ألنهم  تأثير، 
السبب  إن  يعتقدون  الذين  أولئك  هناك  المثال،  سبيل 
الذي ِمن أجله يجب أن يحيوا في صحة إلهية، أو تكون 
كانوا  صالحة  معينة  أمور  هو  فائضة  ماديات  لديهم 
تؤمن  أنك   يعني  فهذا  هذا خطأ.  ولكن  قد »فعلوها«؛ 
َعِمْلَناَها  ِبّر  ِفي  ِبَأْعَمال  »اَل  الكتاب،  ويقول  بأعمالك؛ 

َنْحُن...« )تيطس 5:3(.
لكي  المسيح  أتى  ما  هو  لإليمان  الدقيق  األساس  إن 
يفعله. وهذا ما يجب أن ُيشكل أساس إيمانك واعتراف 
ُروُح  َلَنا  »َفِإْذ   ،13:4 2كورنثوس  في  يقول  فمك. 
َتَكلَّْمُت«،  ِلذِلَك  اْلَمْكُتوب:»آَمْنُت  َحَسَب  َعْيُنُه،  اإِليَماِن 
َنْحُن َأْيًضا ُنْؤِمُن َوِلذِلَك َنَتَكلَُّم َأْيًضا.« إذًا، يبدأ باإليمان؛ 

بماذا تؤمن؟ ويجب أن تتكلم على أساس إيمانك. 

رومية 14:4

)بطـَُل(  َل  َتَعطَّ َفَقْد  َوَرَثًة،  ُهْم  النَّاُموِس  ِمَن  الَِّذيَن  َكاَن  ِإْن  »أَلنَُّه 
اإِليَماُن َوَبَطَل )لم يعد للوعد تأثيرًا( اْلَوْعُد« 

َفهم األساس الدقيق 
لإليمان
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 مرقس 16: 1–11
  تثنية 6

يوحنا21  
1أخبار األيام 26 - 29

2كورنثوس 13:4 ؛ مرقس 23:11

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك أعطيتني حياة جميلة من 

السيادة، والقوة، والغلبة بكلمتك. وأنا أختبر اليوم النجاح 
واالزدهار في جميع شئوني ألنني في المسيح. وحياتي هي 
إعالن التميز، والفضائل، والكماالت اإللهية، في اسم يسوع. 

آمين.

إن سبب قولك، »أنا أرفض أن أكون مريضًا«؛ »أنا 
أرفض أن أكون فقيرًا«؛ »أنا أرفض أن أكون فاشاًل« 
ليس ألنك تريد أن تعبر هذه األمور؛ بل، إن تركيزك 
هو فيما قد فعله لَك الرب. فهو بالفعل أعطاك الصحة، 
واالزدهار، والغلبة، والحياة الصالحة، وأنت ال تريد أن 
تتخلى عنه. لذلك، ُكن واعيًا لما قد فعله لَك وبَك. وإعلن 
هذه الحقائق الجميلة عن نفسك، ألنه قال يجب أن ُتعلن 
َواِثِقيَن...«  َنُقوُل  ِإنََّنا  َقاَل...َحتَّى  »...أَلنَُّه  أنت:  َمن 

)عبرانيين 5:13 – 6(. 
هذا هو األساس في جعل ما قد جهزه لَك الرب اإلله 

حقيقة في حياتك.
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اليهود، في يوحنا 32:6 – 33،  قال يسوع، وهو ُيجيب 
َماِء، َبْل َأِبي ُيْعِطيُكُم  »...َلْيَس ُموَسى َأْعَطاُكُم اْلُخْبَز ِمَن السَّ
ِمَن  النَّاِزُل  ُهَو  اإلله  ُخْبَز  أَلنَّ  َماِء،  السَّ ِمَن  اْلَحِقيِقيَّ  اْلُخْبَز 
في  النقطة،  هذه  أوضح  ثم  ِلْلَعاَلِم«.«  َحَياًة  اْلَواِهُب  َماِء  السَّ
يَِّة َوَماُتوا.  العدد التاسع واألربعين: »آَباُؤُكْم َأَكُلوا اْلَمنَّ ِفي اْلَبرِّ
َماِء، ِلَكْي َيْأُكَل ِمْنُه اإِلْنَساُن َواَل  هَذا ُهَو اْلُخْبُز النَّاِزُل ِمَن السَّ

َيُموَت. » كان يتكلم هنا عن نفسه – الخبز الحي. 
إن كلمة اإلله هي الخبز، النازل من السماء. وشرح يسوع 
لتالميذه أن الخبز الذي كان يتكلم عنه هو شخصه: »َأَنا ُهَو 
َماِء. ِإْن َأَكَل َأَحٌد ِمْن هَذا اْلُخْبِز  اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي َنَزَل ِمَن السَّ
َيْحَيا ِإَلى اأَلَبِد. َواْلُخْبُز الَِّذي َأَنا ُأْعِطي ُهَو َجَسِدي الَِّذي َأْبِذُلُه 
ِمْن َأْجِل َحَياِة اْلَعاَلِم« )يوحنا 51:6(. ثم ُيعلن الرسول بولس 
َواِحٌد،  ُخْبٌز  اْلَكِثيِريَن  َنْحُن  »َفِإنََّنا   ،17:10 1كورنثوس  في 

َجَسٌد َواِحٌد، أَلنََّنا َجِميَعَنا َنْشَتِرُك ِفي اْلُخْبِز اْلَواِحِد.« 
فإن كنا جميعنا خبزًا واحدًا فيه. إذًا فهذا يعني أن لدينا جميعًا 
الحياة بعينها، ألننا مولودين من الكلمة )1بطرس 23:1(، تمامًا 

2بطرس 4:1

ِلَكْي  َوالثَِّميَنَة،  اْلُعْظَمى  اْلَمَواِعيَد  َلَنا  َوَهَب  َقْد  ِبِهَما  »اللََّذْيِن 
ِفي  الَِّذي  اْلَفَساِد  ِمَن  َهاِرِبيَن  اإللهيَِّة،  ِبيَعِة  الطَّ ُشَرَكاَء  ِبَها  َتِصيُروا 

ْهَوِة« اْلَعاَلِم ِبالشَّ

شـُركاء في الحياة بعينها
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

مرقس 16: 12–19
  تثنية 7

أعمال 1
2أخبار األيام 1 - 4

1بطرس 9:2 ؛ 1يوحنا 17:4

ُأقر وأعترف
بأنني شريك حياة اإلله التي ال ُتقهر وال تهلك؛ لذلك فليس 
للمرض، والسقم، والموت مكان في حياتي. وأنا اليوم أحيا 
ِمن مكانة االمتياز، والغلبة، عالمًا بأنني ال ُأقهر؛ ألن طبيعة 

. مبارك الرب.  البر غير الفاسدة عاملة فيَّ

كما أن يسوع الكلمة صار جسدًا )يوحنا 14:1(. ويقول في 
كولوسي 18:1، »َوُهَو )المسيح( َرْأُس اْلَجَسِد: اْلَكِنيَسِة...« 
التي في الجسد مختلفة عن الحياة  وال ُيمكن أن تكون الحياة 
الحياة  في  يتشاركا  والجسد  فالرأس  لذلك،  الرأس.  في  التي 
في  نتشارك  أيضًا  فنحن  حياته  في  نتشارك  كنا  وإن  بعينها. 
صحته، وازدهاره، وقوته، ومجده. ال عجب أن قال يسوع في 
الَِّذي  اْلَمْجَد  َأْعَطْيُتُهُم  َقْد  »َوَأَنا  يوحنا 22:17،  في  صالته، 

َأْعَطْيَتِني، ِلَيُكوُنوا َواِحًدا َكَما َأنََّنا َنْحُن َواِحٌد.« 
يسوع أعطانا مجده؛ لذلك، يجب أن نسلك في مجده، وبره، 
وقوته، ألننا شركاء الطبيعة اإللهية؛ وهذا يعني أننا متحدين أو 

متالزمين للنوع اإللهي. 



) 28 ( 

الراعي كريس

يــــوم  10

ُأعطَي  ولكن  هام،  اإلله  كلمة  به  تخبرنا  ما  كل  إن 
في  للتقدم  مفتاحية  وعوامل  كمباديء  معينة  أمورًا  لنا 
وإحداها  ونتـُميز.  لنربح  األمور  هذه  وتساعدنا  حياتنا. 
اإلكرام  هو  ما  نفهم  أن  علينا  المهم  من  اإلكرام؛  هو 
االفتتاحي عن  الشاهد  وُيخبرنا  لآلخرين.  نقدمه  وكيف 

اإلكرام ِمن أوجه مختلفة.
أو   ،... إلى  يعني أن ُتظهر االحترام  مبدأيًا اإلكرام 
أيضًا  وتعني  اآلخر.  وُتقدر  تعتبر؛  أن  ويعني  تجاه.... 
ُيخبرنا  التعريفات،  هذه  وفي ضوء  األفضلية.  تقدم  أن 
الكتاب أن ُنكِرم الجميع. وأن ُنكِرم اإلخوة – الذين في 
بيت الرب – ونفعل هذا بالسلوك بحب، ألن يسوع قال 
بحب  تسلك  أن  ُيمكنك  وال  بعضًا.  بعضنا  ُنِحب  أن  لنا 

بدون إظهار اإلكرام.
ويقول الشاهد أيضًا، »... َخاُفوا اإلله...« فنحن ُنكرم 
يقول،  وأخيرًا،  نحوه.  باحترام  الخوف  بإظهار  الرب 

1بطرس 17:2

»َأْكِرُموا اْلَجِميَع. َأِحبُّوا اإِلْخَوَة. َخاُفوا اإلله. َأْكِرُموا اْلَمِلَك« 

اإلكرام يجلب المزيد من 
اإلكرام
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 1: 1–10
  تثنية 8

أعمال 1:2 - 21 
2أخبار األيام  5 - 7

رومية 10:12؛ رومية 7:13

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك جعلتني مستحقًا لإلكرام 

وعلمتني أن ُأكرم اآلخرين. وأنا أرغب في تقديم اإلكرام 
لآلخرين بكل إخالص وحب، وبذلك ُأعبر عن طبيعة حبك، 

واتضاع المسيح، في اسم يسوع. آمين. 

التعامل  كيفية  إلى  هذا  وُيشير  اْلَمِلَك.«  َأْكِرُموا   ....«
مع الرؤساء – َمن لهم سلطان علينا – سواء في حياتنا 

اإلجتماعية، أو العمل، أو الحياة السياسية. 
بسبب  هذا  اآلخرين؟  ُنكرم  أن  الرب  لنا  يقول  لماذا 
ما يفعله اإلكرام. فأنت تستطيع أن تحصل فقط على ما 
تقدمه. إن كنَت ال ُتقدم إكرامًا، ال ُيمكن أن تحصل على 
اإلكرام. وكلما أكرمت اآلخرين، كلما ُأكِرمَت. يقول في 
رؤيا 10:5 عن يسوع المسيح، »...َجَعْلَتَنا إِللِهَنا ُمُلوًكا 
َوَكَهَنًة، َفَسَنْمِلُك َعَلى اأَلْرِض.« وُيقدم لنا هذا فكرة عن 
أنه رفعنا لُيكرمنا في المسيح يسوع؛ وإننا ملوك وكهنة؛ 
رجال وسيدات لإلكرام. لذلك، يجب علينا دائمًا أن نكون 

في رغبة لُنقدم اإلكرام، ألن اإلكرام يجلب إكرمًا.
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وضع  الرب  إن  التكوين،  سفر  في  الكتاب  يقول 
اإلنسان في الجنة التي قد خلقها؛ جنة عدن. وعدن 
الرب وضع  أن  تتخيل  أن  يمكن  المسرة. هل  تعني 
عيَّن  البداية،  فمنذ  المسرة؟  جنة  في  إنسان  أول 
في  يقول  المسرة.  ملء  في  تكون  أن  لحياتنا  الرب 
َربُّ  َيا  دِّيَق  الصِّ ُتَباِرُك  َأْنَت  »أَلنََّك  مزمور12:5، 

َضا.«   )َيْهَوْه(. َكَأنَُّه ِبُتْرٍس ُتِحيُطُه ِبالرِّ
ِفي  ِلي  َوَقَعْت  »ِحَباٌل  قال،  عندما  هذا  داود  فهم 
النَُّعَماِء )األماكن الُمسرة(، َفاْلِميَراُث َحَسٌن ِعْنِدي« 
ُيقدم  للكتاب  أخرى  ترجمة  وفي  )مزمور6:16(. 
حياتي  جعلت  »أنت  فيقول،  أوضح؛  صورة  لنا 
ُمسرة، ومستقبلي مشرق.« يا له من إقرار اعتراف 
فمه! وقال في العدد الحادي عشر، »...َأَماَمَك )في 
حضورك( ِشَبُع ُسُروٍر )ملء الفرح(. ِفي َيِميِنَك ِنَعٌم 

)مسرات إلى األبد( ِإَلى اأَلَبِد« )مزمور11:16(.

مزمور6:16

»ِحَباٌل َوَقَعْت ِلي ِفي النَُّعَماِء )األماكن الُمسرة(، َفاْلِميَراُث َحَسٌن 
ِعْنِدي« 

لقد مأل حياتك بالرضا
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 1: 11–25
  تثنية 9

أعمال 22:2 - 47 
2أخبار األيام  8 - 11

إرميا 11:29؛ إشعياء 14:58

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك ُتجمل حياتي بنعمتك وُتزينها 
بالمجد. وأنا استمتع بحضورك الدائم، وحبك، عالمًا أن 

مستقبلي مشرق وآمن فيك، في اسم يسوع. آمين.

ملء  حيث  الرب،  حضور  في  أبرار  خـُلقنا  لقد 
الفرح، ونسكن مع المسيح عن يمينه، حيث المسرة 
والِنعم بال نهاية. لذلك، يجب أن يكون إقرار اعتراف 
جعلت  »أنت  قال،  الذي  المزمور  كاتب  مثل  فمنا 
حياتي ُمسرة، ومستقبلي مشرق!« لقد فعل الرب من 
حياة  اليوم  لَك  ليكون  لك  ما هو ضروري  كل  قبل 
ُمِسرة، وغد مجيد. اجعل هذا هو لهجك وإقرار فمك 
باستمرار، وسوف يتماشى كل شيء في حياتك مع 

إقرارك هذا.
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إن إرادة الرب لك حياة جميلة، فيها ُيسدد كل احتياج لك، 
ويعمل لك كل شيء بتميز. فينجح عمُلك؛ وتكون أنت وأفراد 
أسرتك في صحة جيدة، ألخ ولكن عليك أن ُتدرك أنه بقدر ما 
أنه رائع، ولكنه ليس كل ما في المسيحية. فأحد األسباب التي 
من أجلها قد باركك الرب وأنجحك هو لكي تكون قادرًا على 

عمل تأثير إيجابي في حياة اآلخرين.
ليست  حياتك،  في  الرب  وكلمة  القدس،  الروح  خدمة  إن 
حولك  َمن  حياة  ُيجمل  أن  يطلب  فهو  فقط.  عليك  مقصورة 
بواسطتك؛ أي أن تحيا لمجده؛ وهذه هي الحياة التي لها هدف. 
إيجابيًا وتساعد  التأثير في عالمك  قادرًا على  يجب أن تكون 
العاملة  الرب  قوة  أفضل من خالل  ُيصبح  لكي  آخر  شخص 

فيك. 
إن كنت تؤمن حقًا إن يسوع مات لُيخلصنا، إذًا يجب أن تحيا 
باستمرار حياتك بمجده بقيادة اآلخرين للمسيح، حتى وإن كنَت 
مضطَهدًا بفعلك هذا. واجه بولس اضطهادًا من أجل اإلنجيل 
أعظم من أي رسول آخر في أيامه، ولكنه قال، »َولِكنَِّني َلْسُت 

2كورنثوس15:5

»َوُهَو َماَت أَلْجِل اْلَجِميِع َكْي َيِعيَش اأَلْحَياُء ِفيَما َبْعُد اَل أَلْنُفِسِهْم، 
َبْل ِللَِّذي َماَت أَلْجِلِهْم َوَقاَم« 

ِعْش بمجده
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 1: 26–38
  تثنية 10

أعمال 3
2أخبار األيام 12 - 15

متي 19:28ـ20؛ 2تيموثاوس 3:2ـ4 كولوسي 9:1 - 10

صالة
أشكرك النك أعطيتني الفرصة واإلمكانية لكي أؤثر على 
كل من في دائرة معارفي بقوة الروح. وأشكرك على بركاتك 
وإمداداتك غير العادية في حياتي. وأنا أحيا فقط أُلكرمك، 
ولتكريس حياتي كلها إلمتداد مملكتك، في اسم يسوع. آمين

َأْحَتِسُب ِلَشْيٍء...« )أعمال 24:20(. وبغض النظر عن مدى 
نجاحك أو تأثيرك في مجاالت حياتك األخرى، يجب أن تسعى 
الرب  مع  عامل  ألنك  أيضًا،  النفوس  ربح  في  االزدياد  في 

)2كورنثوس1:6(.
أنت شريكه في أخذ اإلنجيل للضال، واليآس، والمجروح، 

والُمنسحق في العالم. 
الذي  اليوم  منذ  كمسيحي.  لك  االولى  المسئولية  هي  هذه 
اعترفت فيه بربوبية يسوع، أنت كففت عن الحياة لنفِسَك، بل 
تحيا للذي اشتراك بثمن لذلك يجب أن يكون شاغلك األعظم، 

أن تحقق إرادته، وُتحضر له المجد دائمًا.
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حياتهم  معظم  يقضون  الكثيرين  أن  ُمحزنة  حقيقة  إنها 
يكون  مثاًل،  الخطأ.  األمور  ويعملوا  الخطأ،  األماكن  في 
البعض في األعمال الخطأ، التي ربما قد بدأوها بعد فقدان أو 
الفصل من وظائفهم السابقة نتيجة إهمالهم أو عدم أمانتهم. 
على  قادرين  غير  األعمال،  هذه  في  لسنين،  ويصارعون 
تحقيق أي شيء له معنى، ويتسائلون عن السبب. ولكن يسوع 
اِلُم ِفي  قال ، »َاأَلِميُن ِفي اْلَقِليِل َأِميٌن َأْيًضا ِفي اْلَكِثيِر، َوالظَّ
اْلَقِليِل َظاِلٌم َأْيًضا ِفي اْلَكِثيِر... َوِإْن َلْم َتُكوُنوا ُأَمَناَء ِفي َما 
ُهَو ِلْلَغْيِر، َفَمْن ُيْعِطيُكْم َما ُهَو َلُكْم«)لوقا 10:16 ،12 (. 
أنا أؤمن أنه يمكن ألي إنسان أن يكون ناجحًا إن اراد 
هذا، ولكن من المهم أن تكون ناجحًا في ُمقتبل الحياة. يقول 
الكتاب، »... َوالَِّذيَن ُيَبكُِّروَن ِإَليَّ َيِجُدوَنِني«)أمثال17:8(. 
وقد تتساءل، »إلى أي مدى يكون التبكير؟« إن »التبكير« 
يعني بمجرد حصولك على التعليمات، الن الكتاب يقول أن 
الوصية تجعلك حكيمًا: »اْسَمُعوا التَّْعِليَم َوُكوُنوا ُحَكَماَء َواَل 

أمثال17:10

»َحاِفُظ التَّْعِليِم ُهَو ِفي َطِريِق اْلَحَياِة، َوَراِفُض التَّْأِديِب )التوبيخ( 
َضالٌّ«

طريق نجاح مضمون
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

  لوقا 1: 39–56
  تثنية 11

أعمال 1:4 - 31   
2أخبار األيام  16- 19

أمثال13:4؛ مزمور105:119

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على التعليم في كلمتك، ألنه حياة لي. 
وكلمتك هي مصباح لرجلي، ونور لطريقي. وأنا عالم إنني لن 
أضل أبدًا الطريق في الحياة، ألن كلمتك هي نوري، في اسم 

يسوع، آمين

يجهلون  ألنهم  الكثيرون  يعاني  )أمثال33:8(.  َتْرُفُضوُه« 
بسبب  أو  يرشدهم،  من  لهم  ليس  ألن  إما  )هوشع6:4(، 
ويصارعون  يدفعون  هذا  ويجعلهم  لإلرشاد.  بعند  رفضهم 
مع الخيل الخطًأ لفترة طويلة، حتى يفقدون القوة على الدفع. 
يقول في 2تيموثاوس16:3، »ُكلُّ اْلِكَتاِب ُهَو ُموًحى ِبِه 
الَِّذي  َوالتَّْأِديِب  ِللتَّْقِويِم  َوالتَّْوِبيِخ،  ِللتَّْعِليِم  َوَناِفٌع  ِمَن اإلله، 
ِفي اْلِبرِّ.« لقد ُأعطيت لك كلمة الرب لتساعدك على اإلبحار 
ولكنه  المضمون.  النجاح  طريق  في  والسلوك  طريقك  في 
يعتمد فقط على مدى انتباهك للكلمة من عدمه. فتقبل التعليم، 

وتصرف بنائًا عليه. وال ُيمكن أن تحيا بالكلمة وتفشل. 



) 36 ( 

الراعي كريس

يــــوم  14

ما عنده  الرب. وكان كل  داود، رجل  التماس  هذا  كان 
وعودًا للخالص، لم تتحقق بعد، ولكنه كان ُملَهمًا جدًا بها. 
وكان فِرحًا جدًا ويأمل لو ذهب إلى العالم لُيخبر بهذه االخبار 
العظيمة عن خالص المسيح. ونحن كِخلقة جديدة، في العالم، 
قد أصبح  إليه، وها  ويتطلع  داود  به  كان معجب  في زمن 
لنشره  داود  الذي سعى  الخالص  فنحن شركاء هذا  حقيقة. 
حول العالم؛ ونحن نعرف تمامًا ما هو اآلن، ونتمتع به. كيف 

إذًا ُيمكن أن نكون صامتين؟
»َوَأَنا  يوحنا16:14ـ17،  في  لتالميذه  يسوع  الرب  قال 
ًيا آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُكْم ِإَلى اأَلَبِد،  َأْطُلُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيُكْم ُمَعزِّ
ُروُح اْلَحقِّ الَِّذي اَل َيْسَتِطيُع اْلَعاَلُم َأْن َيْقَبَلُه، أَلنَُّه اَل َيَراُه َواَل 
ا َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه أَلنَُّه َماِكٌث )ُمقيم( َمَعُكْم َوَيُكوُن  َيْعِرُفُه، َوَأمَّ
ِفيُكْم.« اليوم، قد حدث هذا لنا: فالروح القدس يحيا فينا وقد 
جعلنا خدام أكفاء لإلنجيل؛ فنحن من ننشر الحقائق األبدية. 
إنها مسئوليتنا اليوم، أن نخبر العالم كله عن يسوع، وما أتى 

مزمور2:67

»ِلَكْي ُيْعَرَف ِفي اأَلْرِض َطِريُقَك، َوِفي ُكلِّ اأُلَمِم َخاَلُصَك« 

رسالة يحتاج العالم أن 
يسمعها
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 1: 57–66
  تثنية 12

أعمال 32:4 – 11:5
2أخبار األيام 20 - 22

مرقس 15:16ـ16؛ كولوسي 27:1ـ28

ُأقر وأعترف
أن ضرورة موضوعة عليَّ ألنشر إنجيل الحياة اإللهية، 

وبينما أنا اليوم ُأعلن هذا بُمجاهرة، ُتطلق قوة اإلله، 
وتتالمس قلوب الناس، وتنجذب نفوسهم لالعتراف واإلقرار 
بربوبية يسوع المسيح، وهم يعتنقون نعمة خالصهم في اسم 

يسوع. آمين.

ليفعله. لقد أودع إلينا خدمة المصالحة: »َأْي ِإنَّ اإلله َكاَن ِفي 
اْلَمِسيِح ُمَصاِلًحا اْلَعاَلَم ِلَنْفِسِه، َغْيَر َحاِسٍب َلُهْم َخَطاَياُهْم، 

َوَواِضًعا ِفيَنا َكِلَمَة اْلُمَصاَلَحِة« )2كورنثوس19:5(.
كانت هذه خطة الرب لنا على مر االيام. وُيخبرنا الكتاب 
كيف أن اإلنسان خسر حضور  اإلله قديمًا في جنة عدن، 
المسيح  في  لنفسه  أخرى  مرة  اإلنسان  اإلله  صالح  ولكن 
العظيم  الخبر  هذا  إعالن  خدمة  لنا  أعطى  واآلن،  يسوع. 

للجنس البشري؛ إنها رسالة يحتاج العالم كله أن يسمعها.
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إن شغف الرب األول هو ربح النفوس واهتمامه األعظم 
للبشر ال يوصف؛ لقد خلق اإلنسان على صورته وكشبهه وهذا 
ُيفسر عدم رغبته في هالك أي إنسان. يقول في 2بطرس  9:3 
لِكنَُّه  التََّباُطَؤ،  َقْوٌم  َيْحِسُب  َكَما  َوْعِدِه  َعْن  الرَّبُّ  َيَتَباَطُأ  اَل   «
َيَتَأنَّى َعَلْيَنا، َوُهَو اَل َيَشاُء َأْن َيْهِلَك ُأَناٌس، َبْل َأْن ُيْقِبَل اْلَجِميُع 
لنفسه  اإلنسان  أن يصالح  الغامر  الرب  فشغف  التَّْوَبِة.«  ِإَلى 
اليشر، وأوضح  فدية عن  قدم يسوع  بأن  كان جليا في عمله 
َحَياٌة  َلُهْم  ِلَتُكوَن  َأَتْيُت  َفَقْد  »...َأَنا  الكلمات  بهذه  السيد شغفة 

َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضُل.« )يوحنا 10:10(.
وأكد أيضًا في يوحنا 34:4 شغفه في ربح النفوس عندما 
َم َعَمَلُه.«  قال، »...َطَعاِمي َأْن َأْعَمَل َمِشيَئَة الَِّذي َأْرَسَلِني َوُأَتمِّ
وبدوره مرر الرب يسوع المسيح نفس الشغف للكنيسة. فقال 
َواْكِرُزوا  َأْجَمَع  اْلَعاَلِم  ِإَلى  »...اْذَهُبوا   ،15:16 مرقس  في 
آخر،  شيء  كل  وفوق  كمسيحي،  ُكلِّهَا.«  ِلْلَخِليَقِة  ِباإِلْنِجيِل 
الجدية؛  بمنتهى  اإلنجيل  إعالن  في  المسئولية  تحمل  عليك 

وافعل أقصى ما عندك بهذا الشأن.

يوحنا 16:3

»أَلنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اإلله اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل َيْهِلَك 
ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة« 

شغف للنفوس الضالة



) 41 ( 

دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 1: 67–80
  تثنية 13

أعمال 12:5 – 42 
2أخبار األيام 23 - 25

متى 19:28 – 20؛ 2كورنثوس 18:5 ؛ 2كورنثوس 6:3

صالة
أبويا السماوي الغالي، أشكرك ألنك تثق بي في المسئولية 

اإللهية للوصول إلى َمن في عالمي وفي األراضي البعيدة 
برسالة الحياة األبدية. وشغفي اليوم على النفوس الضالة 

ُيضرم بالتزام متجدد، وأنا أعلن أن نور إنجيلك المجيد ُيشرق 
بوضوح في قلوب الناس. ُمحطمًا قيود التدين وجاعاًل الظلمة 

تنقشع، في اسم يسوع. آمين. 

أفسس،  في  للمسيحيين  كتابته  في  بولس،  الرسول  يصف 
عن  اجنبي  فهو  المسيح:  بدون  اإلنسان  يأس   ،13  –  12:2
الحياة اإللهية، وغريب عن عهد الموعد، ليس له رجاء، وبال 
إله في العالم. يجب أن يلهمك هذا لكي تصلي ِمن أجل النفوس 
أي شيء  يهمك  أن  اإلنجيل بشغف. وال يجب  الضالة وتعظ 
وقد  أجلهم  من  المسيح  مات  الذين  أولئك  ترى  أن  ِمن  أكثر 

ُأحضروا إلى ميراثهم فيه. 
إن كان لك شغف برسالة اإلنجيل، استمر في هذا، ألنها 
هي األمل الوحيد لعالم مجروح. إن الرب معتمد عليك لخالص 
الكثيرين في عالمك، وفي المناطق األخرى. لذلك كن امينًا في 

مسئوليتك كرابح نفوس.
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إن حرفيًا، »قوة« تعني امتالك التأثير المتحكم، أو التفوق، 
مترجمتين  كلمتين  هناك  الكتاب،  تدرس  وعندما  السلطان.  أو 
هي  والثانية   »,exousia« األولى  اليونانية.  من  »قوة« 
االْثَنْي  الكتاب في مرقس 7:6، »َوَدَعا  يقول   ».dunamis«
َعَشَر َواْبَتَدَأ ُيْرِسُلُهُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن، َوَأْعَطاُهْم ُسْلَطاًنا َعَلى اأَلْرَواِح 
النَِّجَسِة،« والكلمة اليونانية هنا هي »exousia,« وهي تعني 
»سلطان« وهكذا، أعطانا يسوع السلطان على األرواح النجسة. 
 ».dunamis« أخرى:  يونانية  كلمة   ،8:1 أعمال  في  ثم 
والمترجمة »قوة.« وتشير »dunamis.« إلى طاقة، وقدرة، 
وقوة إلهية ألعمال رائعة، أو تأثير، أو إمكانية عمل معجزات. 
تغيير.  الديناميكية إلحداث  اإلمكانية  أو  كامنة،  قوة  تعني  وهي 
وهذه القوة هي ما تحصل عليه عندما يأتي الروح القدس ليحيا 

في داخلك.
 »,exousia« ومن سياق الكالم، نرى أن للمسيحي كاًل ِمن
إلحداث  الديناميكية  )اإلمكانية   ».dunamis»و )السلطان( 

 أعمال 8:1

َوَتُكوُنوَن  َعَلْيُكْم،  اْلُقُدُس  وُح  الرُّ َحلَّ  َمَتى  ًة  ُقوَّ َسَتَناُلوَن  »لِكنَُّكْم 
َأْقَصى  َوِإَلى  اِمَرِة  َوالسَّ اْلَيُهوِديَِّة  ُكلِّ  َوِفي  ُأوُرَشِليَم  ِفي  ُشُهوًدا  ِلي 

اأَلْرِض«

قوة للعمل، وقوة إلحداث 
تغيير
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 2: 1–7
  تثنية 14

أعمال 6 
2أخبار األيام  26 - 28

2كورنثوس 5:3؛ مرقس 17:16 - 18

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك أيدتني بالقوة بإمكانية فوق 
طبيعية ألعمل غير الممكن، وأيضًا أُلحدث تغييرًا. وأنا 

استخدم اليوم بالكامل سلطاني في المسيح وأعلن السالم، 
واالزدهار، والتقدم، واالزدياد لي، وألحبائي، ولبلدي، في 

اسم يسوع. آمين. 

)القوة على  بأمور فوق طبيعية  تقوم  أن  ُيمكنك  تغيير( وهكذا، 
إلحداث  )القوة  طبيعية  فوق  أمور  إحداث  وُيمكنك  العمل(، 
تغيير(. وأنت مولود والدة ثانية اآلن، المسيح يحيا فيك، وأيدك 
القوة، والحب، والنصح  السامية. وقد أعطاك روح  للحياة  بقوة 

)2تيموثاوس 7:1(.
قال يسوع في لوقا 19:10، »َها َأَنا ُأْعِطيُكْم ُسْلَطاًنا ِلَتُدوُسوا 
ُكْم َشْيٌء.« إن لَك  ، َواَل َيُضرُّ ِة اْلَعُدوِّ اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ ُقوَّ
السلطان لتتحكم وتروض الشيطان وجنوده؛ وُيمكنك أن تضعهم 
وامتألت  المستحيل،  لعمل  بالسلطان  تأيدت  لقد  المحك!  في 
القوة  وهذه  ترغب.  كما  التغيير  إلحداث  الديناميكية  باإلمكانية 
في  هذا  ففعِّل  ظروف:  أي  وتحت  مكان،  أي  في  تعمل  سوف 

أسرتك، أو مادياتك، أو عملك، أو صحتك، أو وظيفتك. 
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كقديسين لإلله، قد قـُدمت إلينا طريقة للحياة يجب علينا 
أن  تهدف  العالم  في  قوى  هناك  إن  بجدية.  بها  نتمسك  أن 
القوى  هذه  ضد  تجتهد  أن  ويجب  اإليمان.  عن  تزعزعك 
في اإليمان. ويقول في 1 تيموثاوس 12:6، »َجاِهْد ِجَهاَد 

اإِليَماِن اْلَحَسَن...« الحظ: إنه جهاد اإليمان.
القديم  في  والرسل  لالنبياء  قدم  الذي  اإليمان  نفس  إن 
مستمر معنا اليوم؛ إذ لنا روح اإليمان عينه: »َفِإْذ َلَنا ُروُح 
اإِليَماِن َعْيُنُه، َحَسَب اْلَمْكُتوب:»آَمْنُت ِلذِلَك َتَكلَّْمُت«، َنْحُن 

َأْيًضا ُنْؤِمُن َوِلذِلَك َنَتَكلَُّم َأْيًضا«)2كورنثوس 13:4(.
إن جميع الذين سلكوا في طريق اإليمان هذا أكملوه في 
عالمهم وغلبوا مضايقيهم.  ونجاح، وسيادة؛ وسادوا  غلبة، 
ثقتك  ضع  عينه.  اإليمان  روح  لنا  ألن  لنا،  الشيء  ونفس 
في الرب، وُكن مقتنعًا بقوة وتأثير كلمته كما فعلوا في أيام 
الكتاب. وإن آمنت واستجبت للكلمة كما فعلوا في الكتاب، 

ستحصل على ما حصلوا عليه. 

يهوذا 20:1

اأَلْقَدِس،  ِإيَماِنُكُم  َعَلى  َأْنُفَسُكْم  َفاْبُنوا  اأَلِحبَّاُء  َأيَُّها  َأْنُتْم  ا  »َوَأمَّ
وِح اْلُقُدِس« ُمَصلِّيَن ِفي الرُّ

اجتهدوا ألجل اإليمان
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 2: 8–20
  تثنية 15

أعمال 1:7 - 53
2أخبار األيام  29 - 30

2كورنثوس 13:4؛ 1تيموثاوس 12:6

صالة
أبويا الغالي، أشكرك من أجل حياة اإليمان الغالبة 

والرابحة دائمًا التي قد قدمتها لي. وأنا اآلن، بغض النظر 
عما يأتي ضد إيماني أو ضد الظروف المادية، أتكلم بالحياة، 

، في اسم يسوع.   والنجاح، واالزدهار في كل مساعيَّ

ندرس شخصيات  أجلها  ِمن  التي  األسباب  أحد  هذا هو 
الكتاب؛ فهي لنا لنعرف كيف عاشوا، وماذا فعلوا، وكيف 
تعامل اإلله معهم، وكيف استجاب لهم، وكيف أنتج إيمانهم 
نتائج. فسيرتهم ُكِتبت ِمن أجل تعليمنا وإرشادنا، حتى ُتلهمنا 
الُملهمة  التصرفات  بعض  اقرأ  العمالقة.  إيمانهم  تصرفات 

لرجال وسيدات اإليمان في عبرانيين 32:11 – 40.
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دائمًا؛  ماضيك  نتاج  هو  الذي  عطائك  في  المهم  ِمن 
ما  أفضل  تقدم  وعندما  عندك.  ما  أفضل  دائمًا  تقدم  أن 
الذي  بالكيل  قال يسوع،  عندك، ستحصل على األفضل. 
به تقدمون، هو نفس الكيل الذي به تنالون. وإن كنت تقدم 
بالشـُح، ستحصد بالشـُح وإن كنت تقدم بابتهاج وبسخاء، 

ستحصد أيضًا بسخاء وبفرح.
ُهَو  َواْلُمْرِوي  ُن،  ُتَسمَّ ِخيَُّة  السَّ »النَّْفُس  الكتاب  يقول 
َأْيًضا ُيْرَوى« )أمثال 25:11(. ينتبه البعض فقط على ما 
ُيريدون الحصول عليه؛ ولكنك أواًل ُتعطي قبل ما ُيمكنك 
يقول،  بل  قدم...«  ثم  »نـَل،  الكتاب،  يقل  لم  تنال.  أن 
الكتاب  يقول  ذلك،  إلى  وباإلضافة  ُتعطوا...«  »أعطوا، 
أن الرب ُيحب »اْلُمْعِطَي اْلَمْسُروَر«؛ ولم يقل، »َمن ينال 
أكثر  العطاء  هو  فمغبوط   .)7:9 )2كورنثوس  بسرور« 

من األخذ )أعمال 35:20(.
خذ في االعتبار السيدة التي سكبت العطر الغالي الثمن 
السنين،  آآلف  بعد  أنه  تعرف  تكن  لم  ربما  يسوع؛  على 

لوقا38:6

ِفي  ُيْعُطوَن  َفاِئًضا  َمْهُزوًزا  ُمَلبًَّدا  َجيًِّدا  َكْياًل  ُتْعَطْوا،  »َأْعُطوا 
َأْحَضاِنُكْم. أَلنَُّه ِبَنْفِس اْلَكْيِل الَِّذي ِبِه َتِكيُلوَن ُيَكاُل َلُكْم« 

قدم أفضل ما عندك دائمًا



) 47 ( 

دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 2: 21–32
  تثنية 16

أعمال 54:7 – 8:8  
2أخبار األيام 31 - 32

2كورنثوس6:9ـ11

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على نعمتك فيَّ ألن أعطي وُأحدث 
تأثيرًا فعَّااًل في نشر اإلنجيل حول العالم. وأنا أتالقى بحبك 
العظيم الذي جعلك ُتقِدم أفضل ما عندك لخالص كل الناس، 

ولذلك أنا ُمصمم أكثر ِمن أي وقت مضى، أن أخدمك بحياتي، 
وبأفضل ما عندي، في اسم يسوع.  

سوف تظل نقطة تذكار لها. ألنها قدمت أفضل ما عندها. 
المال  وأحضر  أرضه  يوسف  اسمه  رجاًل  باع  عندما 
للرسل )أعمال 36:4 – 37(، فعل هذا بكل قلبه، وبعدها 
أدركوا تأثير عطيته. إن نوعية عطاء لمست الرسل كثيرًا 
التعزية  الوعظ –  جدًا وأطلقوا عليه اسم »برنابا« )ابن 

والسلوام(.
كلما أتت الفرص لَك لكي ُتقدم في بيت الرب، أو أن 
تفعل شيئًا من أجل الرب، ِافعله بأفضل طريقة في المقام 

األول. ِافعل هذا وكأن نجاحه معتمدًا عليك فقط. 
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إن بعض الناس إما نادمين على سقطات األمس أو مرتعبين 
من تحديات الغد. ولكن الرب ال يحيا في ماضيك؛ ألن اسمه »أنا 
هو  - الكائن – أهيه  - يهوه » وليس »أنا كنت« أو »أنا سوف 
الثَِّقُة  َفُهَو  اإِليَماُن  ا  أكون.« ويقول في عبرانيين 1:11، »َوَأمَّ
ِبَما ُيْرَجى َواإِليَقاُن ِبُأُموٍر اَل ُتَرى« فاإليمان هو للوقت الراهن؛ 
ويقول الكتاب إنه بدون إيمان ال يمكن إرضاء اإلله )عبرانيين 

.)6:11
عن  فهي  بالغد؛  أو  باألمس  شأن  لها  ليس  اإليمان  حياة  إن 
اليوم! واإليمان يعمل اآلن. إنه استجابتك للرب ولكلمته – اآلن. 
لذلك، بداًل مما لك من ندم على الماضي، أو القلق على المستقبل، 
ركز في اليوم! واسأل نفسك، »ما الذي ُأريد أن أحققه اليوم؟« 

هذا هو ما َيهـُم. واصنع أفضل ما عندك اليوم. 
إن ندم األمس ومخاوف الغد هم أعداء سعادة اليوم. وبغض 
أمسًا  هذا  كان  األمس؛  انجازات  من  استيائك  مدى  عن  النظر 
وذهب. ركز انتباهك على كلمة الرب لك اآلن. والهج في الحق 

2كورنثوس2:6

»أَلنَُّه َيُقوُل:»ِفي َوْقٍت َمْقُبول َسِمْعُتَك، َوِفي َيْوِم َخاَلٍص َأَعْنُتَك«. 
ُهَوَذا اآلَن َوْقٌت َمْقُبوٌل. ُهَوَذا اآلَن َيْوُم َخاَلٍص« 

ركز على اليوم!
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لوقا 2: 33–40
  تثنية 17

أعمال 9:8 - 40 
2أخبار األيام  33 - 34

متي34:6

ُأقر وأعترف
بأنني اليوم ناجح، وغالب، ورابح. وإنني متمسك باللحظة 

وأحيا بكامل قدراتي في المسيح، في راحة تامة وضمان 
للغلبة ألن الذي يحيا فيَّ هو األعظم ويقودني اليوم بنصرة. 

هليلويا!   

على  وليس  المسيح،  في  وهويتك  شخصيتك  عن  عنده  الذي 
إخفاقات الماضي ومخاوف الغد. فرجل األعمال الذي يقول مثاًل، 
»أنا عارف أن عرضي لن ُيقـْبل،« قد نطق بمخاوفه من الغد. 

والرب ال ينتصر في مخاوفك؛ بل ينتصر في إيمانك. 
قد  التي  السلبية  االستجابة  أو  الغد  إخفاقات  توقع  ِمن  بداًل 
بشأن  إيجابيًا وسعيدًا  تكون  أن  اختر  الناس،  من  عليها  تحصل 
اليوم؛ واجعل اليوم ناجحًا. عندما تقابل إيليا مع الرب عند جبل 
)1ملوك  ِإيِليَّا«  َيا  هُهَنا  َلَك  »َما   ...« الرب:  سأله  حوريب، 
9:19(. فليس من المهم أين كان أو أين سيذهب، بل كان اهتمام 
الرب بوضعه الحالي. إن اليوم هو الذي يهم، لذلك تحرك لكي 
يكون اليوم هو األفضل لَك. والغد هو فقط ألولئك الذين يتمسكون 

باليوم، ألن اليوم، هو منصة القفز للغد. 
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ففي  الرب.  لوصايا  عظيم  تقدير  له  رجاًل  إبراهيم  كان 
تكوين 2:22، قال له الرب »ُخِذ اْبَنَك َوِحيَدَك، الَِّذي ُتِحبُُّه، 
ُمْحَرَقًة  ُهَناَك  َوَأْصِعْدُه  اْلُمِريَّا،  َأْرِض  ِإَلى  َواْذَهْب  ِإْسَحاَق، 
َعَلى َأَحِد اْلِجَباِل الَِّذي َأُقوُل َلَك »وكما كانت هذه الوصية، لم 
يتساءل إبراهيم فيها؛ بل، تصرف وفقًا لها وكان على وشك 
أن يقدم ابنه ذبيحة، لوال أن الرب منعه. كان دافعه، »هكذا 

قال الرب!«
وهذا ما يجب أن تكون عليه. وال يجب أن تكون مسرتك 
في الحياة الفرحة في عمل ما تحبه، ولكن عمل ما قال الرب 
أن تقوم به. تمامًا كما في حالة إبراهيم، قد تبدو وصية الرب 
لك غير ُمِسرة؛ مثاًل، قد يقول لك أن تظل في وظيفة ال ُتحبها 
كثيرًا. ولكن، ليس هذا ما يهـُم؛ وعليك أن تبقى في العمل 

وتختار أن تحبه وتنجح فيه ألنه هكذا قال الرب.
إن كلمة الرب تأتي لنا لتحولنا، وتقومنا، وترشدنا. وعندما 
تأتي إليك، ال تستخف بها، أو تستبعدها حسب المنطق. وإن 

عبرانيين7:3ـ 8

ِإْن َسِمْعُتْم َصْوَتُه 8َفاَل  اْلُقُدُس:»اْلَيْوَم،  وُح  َيُقوُل الرُّ َكَما  »ِلذِلَك 
وا ُقُلوَبُكْم، َكَما ِفي اإِلْسَخاِط، َيْوَم التَّْجِرَبِة ِفي اْلَقْفر«  ُتَقسُّ

دع الكلمة تسود عليك
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 2: 41 - 52
  تثنية 18

أعمال 9 : 1 - 31
2أخبار األيام  35 - 36

 2تيموثاوس 16:3ـ17؛ عبرانيين 12:4

صالة
أبويا الغالي، أنا أفرح بكلمتك كمن يجد كنزًا عظيمًا. 
. وعلى كل ما  فكلمتك هي حياتي ولها سلطان نهائي عليَّ
أعمله. وأنا ُأخضع دائمًا نفسي لسيادة كلمتك لُتشكلني، 
وُتقومني، وتأتي بي إلى تلك الشخصية المجيدة التي قد 

عينتها لكي أكون عليها، في اسم يسوع. آمين

كنت على وشك اتخاذ قرار وكلمة الرب تقول شيئًا مختلفًا، 
ال ُتقسي قلبك؛ واختر طريق الكلمة. إن كلمة الرب سوف 

ُتظهر لك دائمًا أكثر الطرق تميزًا لكي تذهب فيها. 
بكى يسوع على أورشليم ألن الناس لم يعرفوه؛ هو كلمة 
الرب. وهكذا، فاتهم زمن افتقادهم )لوقا 44:19(. وهذا ما 
َتعُبر عنه. إن  الكلمة؛ فهي  قلبه عن  ُيقسي  يحدث لكل َمن 
حياتك  في  سلطان  لها  دائمًا  الرب  كلمة  تكون  أن  صالتي 
لُتشكلك، وُتقومك، وُتصلح ما بك؛ لتجعلك هذا الرجل أو تلك 

السيدة الذي أراد الرب أن تكون عليها.
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إن يسوع أحضرنا إلى حياة القوة، واإلثمار، واإلنتاجية. 
وعبر يوحنا عن هذا الحق عندما قال في يوحنا 16:15، 
»َلْيَس َأْنُتُم اْخَتْرُتُموِني َبْل َأَنا اْخَتْرُتُكْم، َوَأَقْمُتُكْم ِلَتْذَهُبوا 
َوَتْأُتوا ِبَثَمٍر، َوَيُدوَم َثَمُرُكْم، ِلَكْي ُيْعِطَيُكُم اآلُب ُكلَّ َما َطَلْبُتْم 
وكلفك،  وعيَّنك،  اختارك،  قد  أنه  ُيعلُمَك  فهو  ِباْسِمي« 

وخصصك لتأتي بثمار؛ أي نتائج تدوم. 
هذا يعني أنه قد جعلك مؤثرًا، وأعطاك القوة إلحضار 
النتائج التي ترجوها. وإن كان هناك هدفًا محددًا لك، بغض 
تأثيرك  ُيمكن أن يكون  الُمهمة،  النظر عن مدى صعوبة 
أودعها  قد  التي  الخاصة  اإلمكانيات  بسبب  فيه  موثوق 
أن  والتميز. ويجب  للنجاح  ُأبدعت  لقد  الرب في حياتك. 
يكون لَك طريقة التفكير هذه. فليس ُمقدر لَك أن ُتصارع 
ُتكافح لكي تجعل األمور تنجح؛  أو أن  الحياة  في طريق 

ألنك قد ُعيِّنت لتكون ُمنتجًا.
الحظ مرة أخرى الوصف الجميل من كاتب المزمور 
قد  التي  والتميز  اإلنتاجية  من  العادية  غير  الحياة  لهذه 

مزمور3:1

»َفَيُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمَياِه، الَِّتي ُتْعِطي َثَمَرَها 
ِفي َأَواِنِه، َوَوَرُقَها اَل َيْذُبُل. َوُكلُّ َما َيْصَنُعُه َيْنَجُح« 

خـُلقت للنجاح
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 3: 1–11
  تثنية 19

أعمال 32:9 - 43 
عزرا 1 - 3  

مزمور 12:92 – 14؛ أمثال 28:11

ُأقر وأعترف
بأنني ممسوح ألعمال صالحة وُمعيَّن لحياة اإلثمار 

واإلنتاجية. وإنني سأحافظ على جذوري مغروسة في مياه 
الكلمة، ومزدهرًا في محافل الرب، ألعطيه الكرامة، وحاماًل 

ثمرًا وفيرًا له بالبر. حمدًا للرب إلى األبد!  

ِعْنَد  َمْغُروَسٍة  َكَشَجَرٍة  »َفَيُكوُن  إليها:  الرب  أحضرك 
َأَواِنِه، َوَوَرُقَها اَل  َثَمَرَها ِفي  اْلِمَياِه، الَِّتي ُتْعِطي  َمَجاِري 
واجعل   .)3:1 )مزمور  َيْنَجُح«  َيْصَنُعُه  َما  َوُكلُّ  َيْذُبُل. 
هذا إقرار فمك اليومي، وقـُل، »أنا كشجرة مغروسة عند 
مجاري المياه، وُأعطي نتائج متميزة. فأنا ُمثمر وُمنتج!«

أنت تستطيع أن تعمل أي شيء؛ ويمكنك أن تكون أي 
شيء؛ ويمكنك الحصول على أي شيء؛ ويمكنك الذهاب 
إلى أي مكان؛ ويمكنك أن تكون ما تختار أن تكون عليه. 
البر  إنها حياة  اإلله لك؛  قد أعطاها  التي  الحياة  هذه هي 
بسيادة، حيث ُتكرمه وترضيه بكونك مثمرًا في كل عمل 

صالح، وأنت تزداد في معرفته. 
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ُيعدد لنا الشاهد االفتتاحي مواهب الخدمة الخماسية، التي 
أعطاها الرب للكنيسة. وهذه هي مناصب الرسل، واألنبياء، 
الثاني  العدد  في  ولكن،  والمعلمين.  والرعاة،  والمبشرين، 
أعطاها  التي  الخدمة  مواهب  الهدف من  يخبرنا عن  عشر 

لجسد المسيح: هي »لتكميل« القديسيين. 
 »,katartismos« ،إن كلمة »تكميل« تأتي من اليونانية
والتي تعني بكامل الزي، أو ُمجهز، أو مهيأ لدرجة أن ال 
وسيدات  رجال  يمسح  الرب  أن  يعني  وهذا  شيء.  ينقصه 
في أي ِمن هذه الخدمات الخمس، إلحضار شعبه إلى مكانة 
الزي«  »بكامل  فيها  يكونون  حيث  المسيح،  في  النضج 

وُمجهزين لتحقيق خطط الرب اإلله. 
اإلله  نلبس سالح  أن   11:6 أفسس  في  لنا  يؤكد  واآلن 
إبليس.  مؤامرات  ضد  نقف  أن  قادرين  نكون  لكي  الكامل 
لكن، لكي تلبس السالح، يجب أواًل أن تعرف ما هو. وأيضًا، 
يجب أن تكون متعلمًا من الكلمة كيف تلبسه باإليمان. وهذه 

أفسس11:4ـ12

»َوُهَو َأْعَطى اْلَبْعَض َأْن َيُكوُنوا ُرُساًل، َواْلَبْعَض َأْنِبَياَء، َواْلَبْعَض 
ِلَعَمِل  اْلِقدِّيِسيَن  َتْكِميِل  أَلْجِل  َوُمَعلِِّميَن،  ُرَعاًة  َواْلَبْعَض  ِريَن،  ُمَبشِّ

اْلِخْدَمِة، ِلُبْنَياِن َجَسِد اْلَمِسيِح« 

زي كامل وتجهيز للحياة
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 لوقا 3: 12–22
  تثنية 20

أعمال 1:10 - 23
عزرا 4 - 6

أفسس 13:6ـ18

صالة
أنا قوي، ومحصن، وجاهز للغلبة بقوة كلمة اإلله، وبقوة 
الروح. وأنا اليوم أحافظ على غلبتي وسيادتي على الشيطان 
وقوى الظلمة، وبسالحي اإللهي، ُأطفأ جميع سهام الشرير 

الملتهبة، في اسم الرب يسوع. آمين.

هي جزء من مسئوليات الراعي أو المعلم أو أي ِمن مواهب 
الخدمة الخماسية، َمن ُيحضر إليك معرفة كلمة الرب، حتى 

يمكنك أن تسلك بنورها. 
إن بعض المسيحيين لم يتعلموا أبدًا بالقدر الكافي الكلمة؛ 
للحياة.  مجهزين  أو  الزي«  »بكامل  ليسوا  فهم  وبالتالي، 
مما  ولكنهم عراة روحيًا،  ماديًا  كونهم البسين  ِمن  بالرغم 

يجعلهم معرضين لهجوم العدو.
الشيطان عليهم،  ليست في مدى هجوم  المشكلة  واآلن، 
ولكن هم »جرحى« من هذا الهجوم، األمر الذي ال يجب أن 
يكون، إن كانوا قد لبسوا بالكامل سالح اإلله الكامل. وعندما 
ترتدي السالح، ُيمكن للشيطان أن يهجم عليك كيفما أراد، 
ولكنك رابط الجأش، ألنك البسًا وجاهزًا للمعركة وُمحصن 

ضدهم.
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يسوع  مالحظات  بعض  بجمال  يوحنا  الرسول  لنا  اقتبس 
الختامية، وخاصة بعض صلواته وهو ُينهي خدمته على األرض. 
وفي أحد هذه االمثلة صلى يسوع، »آيها اآلب قد اتت الساعة 

مجد ابنك« )يوحنا 17( هذا أمر غير عادي. 
أعطى اآلب يسوع سلطان على كل جسد؛ وهذا يعني أن كل 
ما يتنفس ُمخضع ليسوع. باإلضافة إلى ذلك، ُأعطَي سلطان أن 
يعطي الحياة األبدية كما يختار. وهو الوحيد الذي أعطَي له الحق 
من  الحياة  ولكن  عادية،  حياة  مجرد  وليس  الحياة؛  إعطاء  في 
النوع اإللهي. وهذا ُيظهر أنه لم يكن مجرد قائدًا دينيًا؛ بل كان 
الدينيين عاشوا كل حياتهم بحثًا  القادة  اإلله نفسه. وبينما بعض 
عن الطريق، والحق، والحياة، كان يسوع َمن قال بوضوح »... 

ِريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة...« )يوحنا 6:14(. َأَنا ُهَو الطَّ
وقال في يوحنا 3:17 – 4، »َوهِذِه ِهَي اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة: َأْن 
َيْعِرُفوَك َأْنَت اإلله اْلَحِقيِقيَّ َوْحَدَك َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسْلَتُه. 
ْدُتَك َعَلى اأَلْرِض. اْلَعَمَل الَِّذي َأْعَطْيَتِني أَلْعَمَل َقْد َأْكَمْلُتُه«  َأَنا َمجَّ

عبرانيين7:10

أَلْفَعَل  َعنِّي،  َمْكُتوٌب  اْلِكَتاِب  َدْرِج  ِفي  َأِجيُء.  هَنَذا  ُقْلُت:  »ُثمَّ 
َمِشيَئَتَك  أيها اإلله« 

يسوع أتم خدمته
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لوقا 3: 23–38
  تثنية 21

أعمال 24:10 - 48
عزرا 7 - 8

أعمال 16:26؛ 2تيموثاوس 7:4 

ُأقر وأعترف
أبويا السماوي الغالي، أنا أعلن أن روحي استنارت 

ألعرف وأفهم إرادتك لحياتي، وأن أحقق هدفي في الرب، في 
اسم يسوع. آمين.

هذا أيضًا يجب أن يكون طريقة تفكيرك؛ ويجب أن يكون تمجيد 
اآلب هو حياتك؛ وهذا ما يجب أن يكون شرفك. إن الرب يسوع 
أكمل العمل الذي أعطاه له اآلب. وقال على الصليب »َقْد ُأْكِمَل« 

)يوحنا 30:19(، قبل أن ُيسلم الروح.
هل اكتشفت هدف اإلله لحياتك؟ وهل تعرف الهدف الخاص 
من وجودك؟ وهل أنت فيه؟ وهل ستكمله؟ هل أنت تسعى من 
أجل اإليمان باإلنجيل؟ ومن أجل ماذا تعيش؟ مثل يسوع، ركز 
على هدف اآلب، الذي هو هدف اإلنجيل؛ حتى تكون قادرًا في 
آخر األيام، أن ُتعلن بجراءاة مثل بولس الرسول: »َقْد َجاَهْدُت 
ْعَي، َحِفْظُت اإِليَماَن« )2تيمواثاوس  اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، َأْكَمْلُت السَّ

.)7:4
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أسلوب  القلق  أصبح  وقد  يقلق.  أن  البعض  ُيحب 
حياة ال يمكنه الحياة بدونه. فهم إما قلقون على عائلتهم 
أو وظائفهم أو على المال أو على البلد؛ فهناك دائمًا 
شيئًا يجب أن يقلقوا من أجله. وإن أخذت منهم القلق، 
من المحتمل أن يكونوا غير سعداء. يا لها من طريقة 

مؤسفة في الحياة!
كمسيحي، ال يمكنك أن تحيا حياتك بهذه الطريقة، 
ليس بعد أن قالت لك الكلمة أن ُتلقي بكل همك عليه. 
وقد يقول أحدهم، »أنا أقلق قلياًل،« ال؛ ال تقلق البتة. 
تقول الكلمة، أن تطرح كل همك عليه؛ وليس بعض 
الهم. دع له كل انزعاجك وقلقك، فتتحرر أنت لتخدمه. 
ُتلقيها في الصباح وتستردها في الليل. إلقها مرة  وال 

وإلى األبد. 
بتحنن،  يالحظك  وهو  بُحب؛  بك  يهتم  الرب  إن 
وُيظهر قوته لَك )2أخبار األيام 9:16(. فهو يتعامل 
يبتهج  إنه  الكتاب  معك بطريقة شخصية جدًا. ويقول 

1بطرس7:5

ُكْم َعَلْيِه، أَلنَُّه ُهَو َيْعَتِني ِبُكْم«  »ُمْلِقيَن ُكلَّ َهمِّ

هو يهتم بك بُحب
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 4: 1–13
  تثنية 22

أعمال 1:11 - 18
عزرا 9 - 10

فيليبي 6:4؛ مزمور 7:187

صالة
أبويا الغالي، أنت َمن تطعمني، وترزقني، وتمدني 

باحتياجاتي؛ إن ثقتي ورجائي فيك؛ لذلك أنا واثق في يوم 
، ومن  مجيد، وغد واعد، عالمًا أن إرادتك الكاملة ستتحقق فيَّ

خاللي، في اسم يسوع.

بك فِرحًا بترنم )صفنيا 17:3(. ويعرفك باالسم؛ ويهتم 
بكل ما يخصك. وال يوجد جزئية من تفاصيل حياتك 
ُمبهمة له وأصغر ِمن أن يتدخل فيها. وهو ُيسر بأن 
تحيا بفرح في سالم، وازدهار، وبر كل يوم. وهو ال 
يريدك أن تركز على المشاكل أو التحديات؛ بل يريدك 
أن تركز عليه، وتثق فيه لحياتك. فهو يهتم بك بُحب. 
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يصف في عبرانيين 3:1 الرب يسوع بأنه الصورة 
ُيعلن  لكي  آتى  وهو  مجده.  وبهاء  اآلب؛  عن  الُمعبرة 
مجد اإلله لنا. لذلك، عندما نكرز باإلنجيل، هناك هدف 
لهذا: هو إعالن المسيح فينا، أي يجب أن نكون الصورة 
المعبرة عن شخصه وبهاء مجده. لذلك، فالنمو الروحي 

ُيحدد بمدى استعالن المسيح أو إظهاره من خاللك. 
إن إعالن المسيح فينا هو أكثر بكثير من تقليد المسيح؛ 
فهو فهم وتعبير عن شخصه؛ حياته ومجده. كان ناسوته 
نكون  أن  ُيمكن  ما  لنا  ولُيظِهر  لنا،  الخالص  إلحضار 
عليه، وما ُيمكن أن نقوم به. ووضع مثااًل كاماًل لنا لكي 
نتبعه. عاش لُيمجد اإلله، وهذا ما يجب أن يكون أيضًا 

شغفك وقناعتك في الحياة. 
ا َسرَّ  قال بولس في غالطية 15:1 – 16، »َولِكْن َلمَّ
َأْن  ِبِنْعَمِتِه  َوَدَعاِني  ُأمِّي،  َبْطِن  ِمْن  َأْفَرَزِني  الَِّذي  اإلله 
اأُلَمِم...« يجب أن يكون  َبْيَن  ِبِه  َر  أُلَبشِّ اْبَنُه ِفيَّ  ُيْعِلَن 

كولوسي27:1

رِّ ِفي اأُلَمِم،  َفُهْم َما ُهَو ِغَنى َمْجِد هَذا السِّ »الَِّذيَن َأَراَد اإلله َأْن ُيَعرِّ
الَِّذي ُهَو اْلَمِسيُح ِفيُكْم َرَجاُء اْلَمْجِد« 

إعالن المسيح فينا
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 4: 14–32
  تثنية 23

 أعمال 19:11 - 30  
نحميا 1 - 3

كولوسي 19:1؛ كولوسي 27:1

صالة
إن حياتي هي التعبير عن مجد اإلله. والمسيح يتعظم 
؛ وألوهيته ُتستعلن اليوم من خاللي، وأنا أحيا أُلحقق  فيَّ
هدفه وأعمل إرادته الكاملة! أشكرك يارب، على حكمتك، 
، في اسم يسوع. آمين. وإمكانيتك، وقدرتك، الكامنة فيَّ

هناك إدراكًا في روحك بأنك قد ُدعيت إلعالن المسيح 
إلى عالمك. أينما ذهبت، وفي كل ما تقوم به، يجب أن 

يكون هدفك أن يتعظم المسيح فيك وبك. 
قِدم له السيادة على روحك، ونفسك، وجسدك. وكلما 
تحققت  كلما  حياتك،  على  السيادة  من  المزيد  اكتسب 

إرادته اإللهية وأهدافه فيك وبك.
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إن إنجيل يسوع المسيح الذي وصل إلينا هو إنجيل التمام 
والكمال. وبواسطة هذا اإلنجيل، قد ُأحضَر الحياة والخلود إلى 
النور )2تيموثاوس 10:1(. أي نوع من الحياة؟ إنها حياة البر: 
حياة متزنة من التميز، حيث كل جوانب حياتك تكون ُمكملة. 

هناك البعض، مثاًل، َمن يتميزون جيدًا في أعمالهم، ولكن 
بصحة عليلة. والبعض اآلخر متميزين في صحتهم وأعمالهم، 
ولكن األمور ال تسير على ما يرام في عائلتهم. إن الرب ال 
يريد لحياتك أن تكون بهذه الطريقة؛ وال يريد أن يعوزك شيء 
من أي ناحية. تذكر ما قاله يسوع لَمن كان يخدمهم؛ كان يقول، 
» َيا اْبَنُة، ِإيَماُنِك َقْد َشَفاِك، اْذَهِبي ِبَساَلٍم َوُكوِني َصِحيَحًة ِمْن 

َداِئِك« )مرقس 34:5 ؛ 52:10 ؛ لوقا 19:17(.
هذا  يختبر  أن  يجب  الخالص  رسالة  قِبل  قد  َمن  كل  إن 
المسيح، حيث تزدهر في كل ناحية: في روحك،  الكمال في 
ونفسك، وجسدك. وقد يتساءل أحدهم، »أنا أعلم أنه يجب أن 

يكون هذا اختباري، ولكن لماذا ال يعمل معي؟«
أواًل، لكي يعمل عليك أن ُتطبق مبدًأ هامًا في المملكة ُيدعى 
في المملكة »مبدأ المرآه.« إن مبدأ المرآه للكلمة هو أن ترى 
أنه أنت، ثم تتصرف وفقًا  نفسك كما يقول الرب  في كلمته 

كولوسي9:2ـ10

ِفيِه،  َمْمُلوُؤوَن  َوَأْنُتْم  ِمْلِء الالَُّهوِت َجَسِديًّا.  َيِحلُّ ُكلُّ  ِفيِه  »َفِإنَُّه 
الَِّذي ُهَو َرْأُس ُكلِّ ِرَياَسٍة َوُسْلَطاٍن« 

إنجيل الكمال
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 4: 33–44
  تثنية 24

أعمال 12 
نحميا 4 - 6 

يعقوب23:1ـ24؛ 1يوحنا17:4

ُأقر وأعترف
. وأنا أقبل  أبويا الغالي، أشكرك على حياة المسيح فيَّ

وأتمسك بحقيقة من أنا في المسيح، الذي فيه كمالي، والذي 
أيضًا قد صار لي برًا، وحكمة، وقداسة. وأن حياتي كلها هي 
صورة ُمصغرة للتميز وللجمال اإللهي، في اسم الرب يسوع. 

آمين. 

لذلك. فهو ببساطة يعني أن تعمل بالكلمة. إن الشاهد االفتتاحي 
يقول إنك كامل في المسيح، ِاعتنقها، وانظر إلى نفسك هكذا. 
واجعل هذا هو لهُجَك واعترافك الدائم. إن هدف المسيح هو 
هناك  ليس  لذلك،   .)19:3 )أفسس  اإلله  ملء  بكل  تمتأل  أن 
شيئًا آخر تحتاج أن تفعله في نفسك لتكون أكثر روحانية، ألن 

المسيح فيك. 
قدرته  أعطانا  قد  أنه   3:1 2بطرس  في  الكتاب  ُيخبرنا 
اإللهية لكل ما هو للحياة والتقوى  )الحياة بالطريقة اإللهية(. 
فأنت ال تفتقد شيئًا أو يعوزك شيء في حياتك. وكل ما تحتاجه 
لحياة غير عادية ِمن الكمال، التي فيها تنجح في كل شيء وفي 
كل مجال في حياتك، وتملك بالنعمة وبالبر، قد أصبح متاحًا 

لك في المسيح. فاسلك في هذا النور.
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به  تعتز  غاليًا  شيئًا  ُتعطي  أن  الرب  سألك  كلما 
أحدهم،  ُيريد  قد  لعمل هذا.  استعداد  ُكن على  كبذرة، 
بغير حكمة، أن يتمسك بهذا الشيء ويصارع إن كان 
يعطيه أم ال. ولكن َفِكر؛ هل ُيمكن ألي واحد أن يمتنع 
عن العطاء لإلله؟ هو يطلب ِمنَك أن ُتعطي فقط حتى 
ُيمكنك بفعل هذا، أن تطلق نفسك إلى المستوى التالي 

من ازدهارك فيه.
وهناك سبب آخر ِمن أجله يجب أن تندفع دائمًا في 
ُيمكن في  المادية للرب اإلله  العطاء وهو أن بذورك 
بعض األحيان أن تخدم كفدية عن حياتك ضد الشر. 
ِغَناُه...«  َرُجل  َنْفِس  أمثال 8:13، »ِفْدَيُة  فيقول في 
ِخصم  هو  الشيطان  أن  برغم  أنه  ُتدرك  أن  عليك 
بشعب  لإليقاع  دائمًا  ويسعى  متمرد،  لكنه  مهزوم، 
الرب. لذلك، ال تعطيه موطيء قدم في حياتك. وعندما 
تزرع تقدمات بذار خاصة هي طريقة أكيدة إلسكاته 

وإلزالة كل إعاقة يضعها في طريقك.
شفائهم  نالوا  ألشخاص  الوفيرة  االختبارات  هناك 
بذار خاصة.  قدموا عطية  بعدما  مزمنة  أمراض  من 

2كورنثوس7:9

أَلنَّ  اْضِطَراٍر.  َأِو  ُحْزٍن  َعْن  َلْيَس  ِبَقْلِبِه،  َيْنِوي  َكَما  َواِحٍد  »ُكلُّ 
اْلُمْعِطَي اْلَمْسُروَر ُيِحبُُّه اإلله« 

اندفع في العطاء



) 67 ( 

دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 5: 1–11
  تثنية 25

أعمال 1:13 - 12
نحميا 7 - 8

2كورنثوس8:9؛ مزمور1:20ـ3؛ مزمور14:50ـ15

صالة
ربي الغالي، أشكرك على نعمتك وإمدادك لحياتي. وأنا 
سأقدم دائمًا بفرح، وبدون أن ُأمسك شيئًا، ألني ُمدرك أن 
كل ما لي يأتي منك؛ فأنت مصدري، وعظمتي، وازدهاري. 
وأشكرك على نعمتك المتزايدة في داخلي وإمكانية العطاء 

فأكون بركة، في اسم يسوع. آمين.

بعناد  تتمسك  لحياتهم! ال  فدية  العطية  هذه  وأصبحت 
بأي شيء يطلب الرب منك أن تقدمه، ألن الوعد هو 
للُمعطي. يقول في لوقا 38:6، »َأْعُطوا ُتْعَطْوا، َكْياًل 
َجيًِّدا ُمَلبًَّدا َمْهُزوًزا َفاِئًضا ُيْعُطوَن ِفي َأْحَضاِنُكْم. أَلنَُّه 

ِبَنْفِس اْلَكْيِل الَِّذي ِبِه َتِكيُلوَن ُيَكاُل َلُكْم.«
أنت تضع حدًا إلمكانية الرب إلمدادك عندما تكون 
مقاومًا للعطاء. ال ُتحدد إمكانية اإلله بذهنك! واصرف 
بأنك ستخسر بكونك عطاءًا، ألنه  التفكير  النظر عن 
ال يوجد شخص غبيًا في اإليمان. وال يجب أن يكون 
هناك شيئًا أغلى ِمن أن تعطيه للرب؛ وليكن وقتك، أو 
مالك، أو موهبتك، أو مهاراتك. والجميل هنا هو، كل 
ما تعطيه له بإيمان، سيضاعفه ويرده لك مائة ضعف.
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هي   »تخبرون«  المترجمة  اليونانية  الكلمة  إن 
»kataggello«والتي ُتعني أن ُيعلن، وُيظهر، وُيعِلم. ولذلك 
في  نتشارك  ونحن  ألننا  للغاية  هام  الُمقدسة  الشركة  فتناول 
الخليقة،  وكل  والمالئكة،  الظلمة،  ألجناد  ُنعِلن  نحن  التناول، 
احتفال  فهو  يتبعه.  الذي  والمجد  المسيح،  يسوع  موت  عن 
بالحياة التي ال تهلك )األبدية( التي لنا اآلن فيه. وبسبب موته، 

لنا اآلن حياة مجيدة!
َقدَُّموا  اْلَمَساُء  َصاَر  ا  »َوَلمَّ ُيعلن في متى 16:8 – 17، 
ِإَلْيِه َمَجاِنيَن َكِثيِريَن، َفَأْخَرَج اأَلْرَواَح ِبَكِلَمٍة، َوَجِميَع اْلَمْرَضى 
َشَفاُهْم، ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبِإَشْعَياَء النَِّبيِّ اْلَقاِئِل:»ُهَو َأَخَذ َأْسَقاَمَنا 
َوَحَمَل َأْمَراَضَنا« إن كان قد حمل أثامنا وأمراضنا، إذًا ال يجب 
أبدًا أن تكون مريضًا! ولكن، بقدر ما في هذا الحق من مجد، 
أثامنا وأمراضنا  أخذ  يسوع  أن  فإدراك  أعلى.  هناك مستوى 
عند هذه المرحلة الطفولية جيد. ولكن هناك مستوى أعلى من 

1كورنثوس26:11

»َفِإنَُّكْم ُكلََّما َأَكْلُتْم هَذا اْلُخْبَز َوَشِرْبُتْم هِذِه اْلَكْأَس، ُتْخِبُروَن ِبَمْوِت 
الرَّبِّ ِإَلى َأْن َيِجيَء« 

حياتنا األسمى فيه
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 5: 12–26
  تثنية 26

أعمال 13:13 - 52  
نحميا 9 - 10 

2كورنثوس17:5؛ 1بطرس24:2

ُأقر وأعترف
بأنني لسُت من هذا العالم؛ لذلك أنا لسُت ُمخضعًا لظروف 
وأساسيات هذا المجال األرضي. وأن يسوع المسيح أعطاني 

حياة أبدية – حياة اإلله الغالبة، التي ال تهلك، وال ُتقهر؛ 
وأنني أسلك اليوم بهذا اإلدراك؛ مجدًا للرب اإلله!

الفهم واإلدراك يتخطى هذا بكونك مولود والدة ثانية، أن حياة 
اإلله هي حقيقًة في داخلك اآلن: تلك الحياة السامية، تتخطى 
المرض والسقم. وهذه المعرفة األعلى هي ما يجب أن تدرسه 

حقيقًة، وتدرب نفسك لكي تحيا به. 
الحياة  بأن تكون مدركًا أن هذه  الكلمة؛  ثبت نظرك على 
األبدية هي في داخلك اآلن. وافرح لما أنت فيه اآلن في المسيح. 
واإلعاقات،  والمرض،  الشيطان،  تفوق  جديدة  حياة  لك  ففيه 
والموت. يقول في 2كورنثوس 17:5  »ِإًذا ِإْن َكاَن َأَحٌد ِفي 
اْلَمِسيِح َفُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: اأَلْشَياُء اْلَعِتيَقُة َقْد َمَضْت، ُهَوَذا 

اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديًدا« فابتهج بحياتك األسمى التي فيه.
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الراعي كريس

يــــوم  29

َلَنا َساَلٌم  ِباإِليَماِن  ْرَنا  َتَبرَّ َقْد  يقول في رومية 1:5، »َفِإْذ 
َمَع اإلله ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح.« ُيعرفنا الرسول بولس بحقيقة 
واضحة، وهي إن كان قد ُأعِلَن برنا باإليمان فنحن اآلن في 
سالم مع اإلله؛ ونحن واحد معه. هذا، طبقًا للشاهد االفتتاحي، 
هو عمل أو نتيجة بر اإلله في داخلك. وليس هناك حرب أو 
عداوة بينك وبين اإلله؛ ألن موت، ودفن، وقيامة يسوع المسيح 

قد أحضرتك إلى وحدانية معه؛ في سالم مطلق. 
أحبائه  فنحن  بالهدوء؛  الشعور  مجرد  يتجاوز  السالم  هذا 
اآلن. وهو ال يراك كخاطي فيما بعد، وأنت ال تتعامل معه كمن 
يدينك كقاضي منتقم. هو أبوك الُمنِعم، والُمِحب، والسماوي. 

إن فكر النبي إشعياء في الشاهد االفتتاحي يتكلم أيضًا عن 
وماذا  األبد.  إلى  وطمأنينة  سكينة  هناك  سيكون  البر:  تأثير 
ا اإِليَماُن َفُهَو الثَِّقُة  يعني هذا؟ يقول في عبرانيين 1:11، »َوَأمَّ
نرجوه(  )ما  ُيْرَجى  ِبَما  الملكية(  وسند  والتأكيد،  )الطمأنينة، 

إشعياء17:32

ِإَلى  َوُطَمْأِنيَنًة  ُسُكوًنا  اْلَعْدِل  َوَعَمُل  َساَلًما،  اْلَعْدِل  ُصْنُع  »َوَيُكوُن 
اأَلَبِد« 

»َوَيُكوُن ُصْنُع اْلَعْدِل )عمل البر( َساَلًما، َوَعَمُل اْلَعْدِل )تأثير البر( 
ُسُكوًنا )هدوئًا( َوُطَمْأِنيَنًة ِإَلى اأَلَبِد« 

عمل وتأثير البر
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 5: 27–39
  تثنية 27

أعمال 14 
نحميا 11 - 12

رومية 8:5ـ10؛ رومية 26:3ـ27

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك أرسلت يسوع ليموت عن 

خطاياي ومن أجل إقامته من الموت من أجل تبريري. واآلن 
أنا أعلم أنني واحد معك ولي سالم معك، متبررًا مجانًا 

بنعمتك! وأشكرك على هذا االمتياز الرائع، في اسم يسوع. 
آمين.

َواإِليَقاُن ِبُأُموٍر اَل ُتَرى )ال نراها( } والقناعة بحقيقتها، فاإليمان 
يرى حقائق حقيقية غير ُمعلنة للحواس {.« وبعبارة أخرى، 
اإليمان هو الثقة أو الضمان األكيد أن ما يقوله اإلله عنا، هكذا 
نحن؛ وما يقول أنه لدينا، فهو لدينا. وهكذا، فسوف يكون تأثير 

البر فينا أن نتعامل بنوع اإليمان اإللهي. 
إن اإليمان ليس ُمعِضلة للبار، ألنه وِلَد به. وكل َمن وِلَد 
والدة ثانية ينال مقدار اإليمان عينه: »... َكَما َقَسَم اإلله ِلُكلِّ 
َواِحٍد ِمْقَداًرا )المقدار عينه من اإليمان( ِمَن اإِليَماِن« )رومية 
3:12(. إن اإليمان ليس شيئًا تحاول الحصول عليه ُمجاهدًا؛ 
ألنه في روحك وكل ما عليك عمله أن تزيده بأن تتعلم أكثر 

في كلمة اإلله، ثم تقويه بالعمل بالكلمة.
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يــــوم  30

لقد هزم الرب يسوع بالفعل الشيطان وجنود الظلمة 
»...َرَأْيُت  لوقا 18:10 – 19،  أجلك. وقال في  ِمن 
َماِء. َها َأَنا ُأْعِطيُكْم  ْيَطاَن َساِقًطا ِمْثَل اْلَبْرِق ِمَن السَّ الشَّ
، َواَل  ِة اْلَعُدوِّ ُسْلَطاًنا ِلَتُدوُسوا اْلَحيَّاِت َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ ُقوَّ
ُكْم َشْيٌء.« ويعرض في كولوسي 15:2 رسمًا  َيُضرُّ
الجحيم:  وجنود  الشيطان  على  يسوع  لغلبة  توضيحيًا 
اَلِطيَن َأْشَهَرُهْم ِجَهاًرا، َظاِفًرا  َياَساِت َوالسَّ َد الرِّ »ِإْذ َجرَّ

ِبِهْم ِفيِه )الصليب(.« 
إن الرب يسوع جرد الشيطان من سلطانه، وألقاه 
بال قوة وأعطى لنا الغلبة! لذلك، ليس للشيطان أي حق 
حياتك.  في  ليتحكم  القوة  له  وليس  اليوم،  العالم  على 
حياة  مع  تتوافق  ال  حياتك  ظروف  كانت  فإن  لذلك 
الغلبة والسيادة التي قد حصَل عليها المسيح ِمن أجلك، 
إنها مسئوليتك إلحداث تغيير. وال تبكي من أجله؛ وال 
تستغرق في التفكير فيه؛ بل ببساطة ِاحدث تغييرًا بأن 

تتكلم كلمات ممتلئة إيمانًا. 
ربما قد اختبرت تحديات في صحتك؛ آن اآلوان لكي 
تتكلم وتحدث تغييرًا! قال يسوع في الشاهد االفتتاحي 

مرقس23:11

»أَلنِّي اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َقاَل ِلهَذا اْلَجَبِل: اْنَتِقْل َواْنَطِرْح ِفي 
َبْل ُيْؤِمُن َأنَّ َما َيُقوُلُه َيُكوُن، َفَمْهَما َقاَل  َقْلِبِه،  اْلَبْحِر! َواَل َيُشكُّ ِفي 

َيُكوُن َلُه« 

إعلن كلمات إيمان!
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دراسة ُأخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 6: 1–11
  تثنية 28

أعمال 1:15 - 21 
استير 1 - 4 

أيوب 28:22؛ جامعة 4:8؛ 1تيموثاوس 12:6 

ُأقر وأعترف
أنني غالب في المسيح يسوع! وأن الذي فيَّ أعظم من 
الذي في العالم. وأن كلمة اإليمان التي ُتغير في األمور هي 
اليوم في قلبي وفي فمي. لتسود على الظروف واألوضاع 

؛ وأنا أحيا  في اسم يسوع. وأن الشيطان وجنوده تحت قدميَّ
باستمرار في غلبة، وصحة، وسيادة، وبر، في اسم يسوع . 

آمين.

أنك ستنال ما تقوله؛ فتصرف بناءًا على هذه الكلمة. 
تكلم وِاحدث التغييرات التي ترغبها في حياتك. إدرك 
وتمسك بالغلبات التي قام بها يسوع وحققها ِمن أجلك 
تكون  قد  إيمان.  الممتلئة  فمك  إعالنات  طريق  عن 
تقبل  أن  ارفض  أسرتك؛  أو  مادياتك،  أو  عملك،  في 

الهزيمة. واستمر في إعالن غلبتك.
إليها.  تكلم  بل  الصعبة؛  الحالة  بسبب  تتذمر  ال    
وأمر بتغيير في اسم يسوع! إن غلبتك في فمك. قال 
يسوع لتالميذه بعد أن لعن شجرة التين مباشرة، »...
َفاَل  َتُشكُّوَن،  َواَل  ِإيَماٌن  َلُكْم  َكاَن  ِإْن  َلُكْم:  َأُقوُل  َاْلَحقَّ 
َتْفَعُلوَن َأْمَر التِّيَنِة َفَقْط، َبْل ِإْن ُقْلُتْم َأْيًضا ِلهَذا اْلَجَبِل: 
 .)21:21 )متى  َفَيُكوُن«  اْلَبْحِر  ِفي  َواْنَطِرْح  اْنَتِقْل 
هذه هي الطريقة إلحداث تغيير في أي وضع؛ عليك 

ان تعلن كلمات إيمان. 
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تقارير الحمد
»قدمت لي أنشودة الحقائق نتائج متميزة!« 

»اعتدت على المركز المتوسط في الفصل بسبب مشكالت كانت عندي في تذكر ما أقرأه. ولكن 

في أوائل هذا العام، بدأت في قرأة أنشودة الحقائق، وتعلمت كيف أتكلم إلى المواقف. ومارست 

هذا بإعالني باستمرار كلمات ممتلئة باإليمان. وفجأة، تغيرت األمور. ويمكنني اآلن أن أقول بثقة 

أن درجاتي هي من األفضل، ألنني صرت أفهم بسرعة شديدة.«  

                       أنجيال أ.، كندا
»كلمة الرب شفتني من السرطان!«

»عندما أخبرني األطباء أنني ُأصبت بسرطان في الجلد، اعتقدت أن حياتي قد أتت إلى نهاية 

ُمفاجئة حتى أتى في طريقي كتاب للراعي كريس، »كيف تصلي بفاعلية.« وقرأته والتصقت 

بشدة بمباديء الصالة. وتقريبًا في الحال، تنقى جسدي وصار ناعمًا وتالشت كل البقع الداكنة 

تمامًا كما أتت!«

                            انجي أ.، أوغندا
»أحضرت أنشودة الحقائق السالم إلى بيتي« 

كانت زوجتي وأنا في عالقة زوجية جافة ومشدودة. وكنا كثيرًا ما نتشاجر ألي سبب. وفي أحد 

األيام، حصل كل منا على نسخة من أنشودة الحقائق على انفراد من أشخاص كانوا في حملة 

تبشيرية في مدينتي. نالت زوجتي نسختها وهي تتبضع في مركز تجاري، وأنا كنُت في ورشة 

عملي. ومثلي تمامًا، بدأت في الحال قرأة التأمالت وتباركت جدًا. ولم يستطع كل منا االنتظار 

حتى نصل إلى البيت لُيخبر اآلخر كيف قد باركنا هذا الكتاب الصغير. وألول مرة منذ أعوام، ُكنا 

قادرين على نقاش مواضيعنا دون عراك، ونغفر لبعضنا البعض من كل القلب.«

                           بونجاني م،. المملكة المتحدة   
 








