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تظهر صورة الغالف األمامي شركاء أنشودة الحقائق في قمة يونغفراو، 
واحدة من أهم جبال األلب في بيرن، سويسرا 





) 8 ( 

الراعي كريس

يــــوم  1

أُريدك أن تالحظ العبارة في الشاهد االفتتاحي – »ِفكر 
أو حكمة األبرار.« يقول الشاهد أننا نرد قلوب الُعصاة إلى 
حكمة األبرار، وهذا يعني أن للبار نوع ُمعين من الحكمة. 

اليونانية  الكلمة  إن  للبار؟  التي  الحكمة  هى  ما  واآلن، 
هنا هي »phronesis«؛ وهي  منها »الحكمة«  الُمشتقة 
تعني طريقة التفكير: وهي اتجاه ذهني محدد أو ِفكر ُيحدد 
مسبقاً استجابات الشخص للمواقف، وتحليله لهذه المواقف. 
التفكير يؤثر على تصرفاتك تحت وضع معين.  ومثل هذا 
المواقف،  وُيفسر  ويستجيب،  ليعقل،  ذهنك  ُتبرمج  وهي 

ويتصرف بطريقة ُمعينة، عادًة، أكثر الطرق تميزاً!
كان ليسوع طريقة التفكير هذه. تذكر في مناسبة ما عندما 
صعد إلى الجبل لُيصلي، وبينما كان ُيصلي، كان قد أبحر 
تالميذه في البحر، وذهبت السفينة، حتى منتصف الليل. لم 
يرتعب. وال بدأ في الصالة، »آه يارب، من فضلك ساعدني 
وكأنه على  عليها  المياه وسار  ارتجل  فقط  هو  اآلن.« ال. 

لوقا 17:1

إَِلى  اآلَباِء  قُلُوَب  لَِيُردَّ  ِتِه،  َوقُوَّ ا  إِيلِيَّ ِبُروِح  أََماَمُه  ُم  »َوَيَتَقدَّ
األَْبَناِء، َواْلُعَصاَة إَِلى فِْكِر )حكمة( األَْبَراِر...« 

طريقة تفكير البار
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 6: 12–19
تثنية 29

أعمال 22:15 - 35
استير 5 - 7

فيلبي 5:2 ؛ رومية 2:12

صالة
أبويا الغالي، إن كلمتك قد أغنتني بطريقة التفكير 
الصحيحة – فِكر البار – حتى تكون دائماً استجابتي 
للظروف والمواقف من منطلق الغلبة! وأشكرك على 
حكمتك العاملة فيَّ ألتصرف بروح السيادة، في اسم 

يسوع. آمين.

اليابسة. ولم ُيفِكر في الغرق، إذ كان له اتجاه ذهني ُمحدد! 
فبالنسبة له، ال فرق بين البحر واليابسة؛ أي لن يوقفه شيء 
للوصول إلى الناحية األخرى من الشاطيء. وكان له طريقة 

التفكير بعدم اإلحساس بالخوف أو االستحالة.
نتصرف بطريقة  أن  أوالده،  منا، نحن  يتوقع  الرب  إن 
تفكير البار، والتي ُيمكن الحصول عليها فقط من خالل كلمة 
الرب. إن الكلمة تساعدك لُتشكل طريقة التفكير الصحيحة: 
ِفكر الغالب؛ وِفكر َمن هو أعظم ِمن منتصر؛ وِفكر النجاح.
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الراعي كريس

يــــوم  2

إنها  صالة؛  لكل  استجابات  لننال  نا  ُعيِّ قد  لإلله،  كأوالد 
يجب  )رؤيا 6:1(. وهذا  للعلي     ككاهن  بركتك ودعوتك 
أن يجعل الصالة مسعى ُمثير وُمفِرح لَك. بمجرد أن تعرف 
أن اآلب يسمعك عندما ُتصلي يجب أن يجعلك جاسوراً في 

اإليمان لتنال.
ُيصلي بعض الناس ولكن بجهل، ال يتوقعون استجابات. 
شيء  دينية؛  فريضة  أو  نشاط  هي  الصالة  لهم،  وبالنسبة 
كل  ُتصلون  »هل  وتسألهم،  يوم.  كل  عمله  على  »مجبرين 
يوم؟« فيجيبون، »طبعاً؛ وفي الحقيقة، عدة مرات في اليوم.« 
ثم تتساءل، »وهل تحصلون على استجابات لصلواتكم« وعند 
أن  حتى  عليَك.  ُيجيبون  كيف  البعض  يتأكد  ال  النقطة،  هذه 
البعض يقول، »نعم، أحصل على استجابات؛ فالرب يحميني، 

واستيقظ كل يوم من نومي...« 
فِمن  العادي.  الحياة  إنه مسار  استجابة لصالة!  ليس  هذا 
المفترض أن الكائنات البشرية تنام وتستيقظ. إن الرب ُيريد 
أن يكون لَك حياة فوق طبيعية أكثر من هذا، لذلك عيَّنك لتنال 

يوحنا 16:15

»َلْيَس أَْنُتُم اْخَتْرُتُموِني َبلْ أََنا اْخَتْرُتُكْم، َوأََقْمُتُكْم )عينتكم( لَِتْذَهُبوا 
َوَتأُْتوا ِبَثَمٍر، َوَيُدوَم َثَمُرُكْم، لَِكْي ُيْعِطَيُكُم اآلُب ُكلَّ َما َطَلْبُتْم ِباْسِمي« 

ُعينت لتنال استجابات
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 6: 20–30
تثنية 30

أعمال 36:15 – 15:16 
استير 8 - 10

يوحنا 14:14 ؛ متى 22:21

صالة
أشكرك ياأبويا السماوي، على إمداد نعمتك الوفير لكل 
خادم لإلنجيل حول العالم اليوم؛ لكي يسلـُك في إرادتك 
الكاملة ويحقق دعوته، لحمد ومجد اسمك، في اسم 

يسوع. آمين.

استجابات عندما ُتصلي.
ربما قد حدث شيئاً خطأ في جسدك، أو عائلتك، أو عملك، 
أو وظيفتك. وُيمكن أن يكون شغفك في أن تؤثر إيجابياً في 
تغيير بلدك؛ صلِّ وُكن جريئاً في توقع النتائج. يجب أن تعبر 
عن إيمانك في توافق بين التصرفات والكلمات، التي بها كل 

ما ُتجزم به يثبت لك )أيوب 28:22(.
أن  يريدك  وهو  لك؛  اإلله  لحب  واعياً  تكون  أن  يجب 
تكون مزدهراً، وصحيحاً، وناصحاً. وُيريد الكمال لكل شيء 
بقدر ُحبه  السماوي، ويحبك بتحنن –  أبيك  في حياتك. فهو 
ليسوع.     يقول في رومية  32:8،  »اَلَِّذي َلْم ُيْشفِْق َعَلى 
ُكلَّ  َمَعُه  أَْيًضا  َيَهُبَنا  الَ  َكْيَف  أَْجَمِعيَن،  ألَْجلَِنا  َبَذَلُه  َبلْ  اْبِنِه، 
ِاسأل واستقبل، لكي يكون فرحك  َشْيٍء؟« ماذا تريد اآلن؟ 

كامالً؛ ألنك قد ُعيِّنَت لتنال استجابات لكل صالة.
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الراعية أنيتا

يــــوم  3

أَْيًضا  َنْحُن  ُهَو، هَكَذا  »...َكَما  يقول في 1يوحنا 17:4، 
لنسلك  دعينا  أيضاً  نحن  هكذا  ُحب،  اْلَعاَلِم(.« هو  هَذا  )فِي 
في الُحب. وكما أحبك، من المفروض أن تحبه وتحب أولئك 

الذين مات يسوع ألجلهم.
في  ُتحب  أن  يمكنك  وال  ُيخفى.  أن  يمكن  ال  الحب  إن 
ْوِبيُخ  صمت أو في الخفاء. يقول في      أمثال 5:27،  »اَلتَّ
اِهُر َخْيٌر ِمَن اْلُحب اْلُمْسَتِتِر.« يجب أن ُتظهر وتعبر عن  الظَّ
الحب بطرق عملية جداً؛ وعلينا أن نتمثل بحب الرب كقدوة. 
ُه هَكَذا أََحبَّ اإلله اْلَعاَلَم َحتَّى  وُيخبرنا في يوحنا 16:3، »ألَنَّ
َبَذلَ اْبَنُه اْلَوِحيَد، لَِكْي الَ َيْهلَِك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبلْ َتُكوُن َلُه 

ُة.«  اْلَحَياةُ األََبِديَّ
إن الحب الذي ال ُيعبَّر عنه ال ُيمكن أن يستقَبل أو أن ُيتمثل 
به. إن الرب عبر عن حبه لنا بموت يسوع المسيح عنا، حتى 
أن  يجب  السبب،  ولنفس  به.  ونتمثل  حبه  نستقبل  أن  ُيمكن 
ُتظهر الحب ِمن خالل تصرفاتك وتتكلم بلغة الُحب. إن الحب 
هو أحد خصائص الروح البشرية الُمجددة )غالطية 22:5(، 

رومية 5:5

َجاُء الَ ُيْخِزي، ألَنَّ ُحب اإلله َقِد اْنَسَكْب فِي قُلُوِبَنا  »َوالرَّ
وِح اْلقُُدِس اْلُمْعَطى َلَنا«         ِبالرُّ

َعبِّر عن ُحبه
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 6: 31–38
تثنية 31

أعمال 16:16 – 40
 أيوب 1 - 2

1يوحنا 16:4 - 20

أُقر وأعترف
بأنني أسلك في الحب ألنه طبيعتي. لذلك، أُعبر اليوم 
عن الُحب، والتحنن، واللطف، والنعمة إلى كل من أتقابل 
معه ُمظهراً لهم دفء اآلب، حتى يقبلوه ويتشاركوا في 

حبه، في اسم يسوع. آمين.

لذلك، من الطبيعي أن ُتعبر عن الُحب اإللهي.
عليك أن ُتظهر الُحب لكل إنسان؛ بما في ذلك أولئك الذين 
قد تعتبرهم ال يستحقون الُحب. قال يسوع في متى 44:5،  
»... أَِحبُّوا أَْعَداَءُكْم. َباِرُكوا الَِعِنيُكْم. أَْحِسُنوا إَِلى ُمْبِغِضيُكْم، 
أن  تذكر  َوَيْطُرُدوَنُكْم،«  إَِلْيُكْم  ُيِسيُئوَن  الَِّذيَن  ألَْجِل  َوَصلُّوا 
ليموت عنا، ونحن بعد خطاة؛ ولم يكن  الرب أرسل يسوع 
نعمته  عمل  هذا  كان  ولُطفنا«:  »صالحنا  بمدى  شأن  لهذا 

)رومية 8:5(. 
أنت نتاج الُحب، لذلك انظر إلى اآلخرين بعين الُحب ألن 
كل إنسان له قيمته ومحبوب، حتى الخطاة؛ لذلك دع كلماتك 

وتصرفاتك في ملء الُحب، والتحنن، واللطف للجميع. 
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الراعي كريس

يــــوم  4

باليونانية  هي  أعاله،  الشاهد  في  »حكمة«  كلمة  إن 
التعلم،  الحقيقة:  في  البصيرة  تعني  وهي   »,Sophia«
واللغة  األلغاز  ذلك  في  بما  المخفية،  األمور  أو  العلوم،  أو 
والرمزية. وهي تعني بصيرة فطنة أو ثاقبة لألمور التي يجد 
الناس صعوبة في فهمها أو كشفها. ويقول الكتاب، أن هذه 

الحكمة ُمخبأة في المسيح.
الشاهد  هذا  في  بارزتين  فكرتين  تالحظ  أن  أريدك 
َخِر  االفتتاحي. أوالً، الحظ أنه لم يقل، »... َواْلَمِسيِح، اْلُمذَّ

)ُمخبأ( ِفيِه بعض ُكُنوِز اْلِحْكَمِة َواْلِعْلِم« بل يقول، 
ُكُنوِز  »َجِميُع«  ِفيِه  )ُمخبأ(  َخِر  اْلُمذَّ َواْلَمِسيِح،   ...«
َخِر  اْلِحْكَمِة َواْلِعْلِم.« ثانياً، الحظ أنه لم يقل »... يسوع، اْلُمذَّ
 ...« يقول،  بل  َواْلِعْلِم.«؛  اْلِحْكَمِة  ُكُنوِز  َجِميُع  ِفيِه  )ُمخبأ( 

اْلَمِسيِح...«
وفي هذا السياق، المسيح ُيشير إلى الكنيسة، التي رأسها 
نكون  وأنا  وأنت  فيسوع،  لذلك،  جسده.  ونحن  يسوع، 

كولوسي 1:2 – 3

اْلِحْكَمِة  ُكُنوِز  َجِميُع  فِيِه  )ُمخبأ(  َخِر  اْلُمذَّ َواْلَمِسيِح،   ...«
َواْلِعْلِم« 

شـُركاء في حكمته
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 6: 39–49
تثنية 32

 أعمال 1:17 – 15
 أيوب 3 - 5

متى 11:13؛ رومية 5:12

أُقر وأعترف
بأنني أعمل من مستوى عالي من البصيرة، والتميز، 
؛ وبأنني قد ُوِهب لي  والكمال الن حكمة اإلله عاملة فيَّ

جميع كنوز الحكمة والمعرفة في المسيح، هليلويا.

المسيح – الكنيسة. إذ يخبرنا في رومية 17:8 أننا شركاء 
في الميراث معه؛ وما هو عليه، قد صرنا نحن عليه؛ وما 
ا أَْنُتْم َفَجَسُد  لديه، لدينا. هذا ألننا أعضاء جسد المسيح: »َوأَمَّ

اْلَمِسيِح، َوأَْعَضاُؤهُ أَْفَراًدا« )1كورنثوس 27:12(.
في دواخلنا – كل واحد منا َمن هو في المسيح – ُمخبأ 
يكون  أن  يجب  ال  لذلك،  والمعرفة.  الحكمة  كنوز  جميع 
شيء خارج نطاق فهمك. يمكنك أن تعرف أي شيء، ولك 

البصيرة في ألغاز وأسرار، ألن في داخلك حكمة اآلب.
ُه فِيِه )المسيح( َيِحلُّ  يقول في كولوسي 9:2 – 10، »َفإِنَّ
فِيِه...«  َمْملُوُؤَن  َوأَْنُتْم  ا.  َجَسِدّيً الالَُّهوِت  ِملِْء  ُكلُّ  )ُيقيم( 
ألننا واحد معه )1كورنثوس 17:6(. إن الرب أودع جميع 
للحكمة  الدخول  لنا  لذلك  لنا؛  فيه  والمعرفة  الحكمة  كنوز 

المخبأة.
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الراعي كريس

يــــوم  5

إن الروح القدس هو روح الحق وهو يعرف جميع أمور 
اإلله العميقة. قال يسوع، هو  )الروح القدس( يأخذ مما له 
)يسوع( وُيظهره لَك )يوحنا 15:16(. فهو يقودك إلى كل 

الحق، وُيعلمك كل شيء، ألنه معلمك الُمقيم فيك.
من الُمحزن، أن الكثيرين لم ينتهزوا فرصة هذه الخدمة 
على  عنها  يتعلموا  لم  ربما  ألنهم  القدس،  للروح  الرائعة 
اإلطالق. ُيمكن للروح القدس أن ُينير لك شيء عن عملك، 
العلوم، الكيمياء، الرياضيات، علم المعادن، ألخ.! وُيمكن أن 
يعلمك أمور عن الحياة اليومية، تماماً كاألمور السماوية. هو 

ُيحبنا ومهتم بنجاحنا. 
الحياة؛  يفشل في  أن  المسيحي  أو سمة  ليس من طبيعة 
الذي  معك؛  الُمقيم  ُمعلمَك  لَك  القدس  الروح  بنوالك  ألنك 
مزدهراً،  يديك  عمل  ويجعل  ناجحاً  يجعلك  كيف  يعرف 
لَِتْنَتفَِع  ُمَعلُِّمَك  إِلُهَك  )َيْهَوْه(  أََنا   ...«  ،17:48 إشعياء 
)تربح(، َوأُمشيك َطِريق َتْسلُُك فِيِه.« يا له من أمر عجيب! 

يوحنا 13:16

، َفُهَو ُيْرِشُدُكْم إَِلى َجِميِع  ا َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح اْلَحقِّ »َوأَمَّ
ُه الَ َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه، َبلْ ُكلُّ َما َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبِه، َوُيْخِبُرُكْم  ، ألَنَّ اْلَحقِّ

ِبأُُموٍر آِتَيٍة« 

ُمعلمك الُمقيم



) 17 ( 

دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 7: 1–10
تثنية 33

أعمال 16:17 – 34           
أيوب 6 - 8 

1كورنثوس 2:14 ؛ 1كورنثوس 12:2

صالة
أبويا الغالي، أشكرك ألنك منحتني حكمة بروحك ومن 

خالل الكلمة. وأنا أتعامل اليوم بتميز في كل شئوني، 
سالكاً في إرادتك الكاملة وماشياً في طريق البر، في اسم 

يسوع. آمين.

ُيمكن للروح القدس أن ُيعلمك كيف تحيا في البر واالزدهار، 
وُيَمشِّيك في طريق القصد اإللهي واإلرادة الكاملة لحياتك!

ع خدمة الروح القدس في حياتك! ويمكنك أن  ب وشجَّ َرحِّ
تسأل وتنال اإلرشاد ألي موقف حسب طلبك. وأن يحيا في 
داخلك يعني أن لك الدخول إلى كل حكمة اإلله، ألنه هو روح 
الحكمة. وهذا يعني أنه ُيمكنك أن تعمل بحكمته عندما تواجه 
الطرق.  مفارق  في  أنك  يبدو  عندما  أو  المواقف  تحديات 
هي  داخلك  في  وحكمته  قوته  لتفعيل  األكيدة  الطرق  وأحد 
من خالل التكلم بألسنة. كلما تكلمت بألسنة، ازدادت روحك 
حساسية لقبول الحكمة التي تطلبها للتعامل مع الموضوعات 

المختلفة ولكي تتعامل بتميز في كل شئونك.
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يخبرنا  َلُكْم،«  َشْيٍء  ُكلَّ   ...« الواضح،  اإلعالن  بهذا 
الرسول بولس، بروح الرب، أن لنا الدخول إلى كل مصادر 
األرض الواسعة. لذلك فليس هناك احتياج أن نحسد أو نحارب 
بِّ األَْرُض  اآلخرين لما لديهم. يقول في مزمور 1:24، »لِلرَّ
اِكِنيَن فِيَها.« وبما أن الرب هو  َوِمْلُؤَها. اْلَمْسُكوَنُة، َوُكلُّ السَّ
أبوك السماوي، وأنت وارث له )رومية 17:8( إذاً فكل ما 

يملك هو لك. 
إًِذا  َفأَْنُتْم  لِْلَمِسيِح،  ُكْنُتْم  »َفإِْن  يقول في غالطية 29:3، 
إبراهيم  نسل  أنت  َوَرَثٌة.«  اْلَمْوِعِد  َوَحَسَب  إِْبَراِهيَم،  َنْسلُ 
مع  اتحادك  إن  لَك.  هي  اإلبراهيمية  البركات  فوائد  ولذلك 
المسيح )غالطية 29:3( قد جعلك نسالً حقيقياً إلبراهيم، ومالكاً 
للعالم، ألن الرب أراد أن يقدم العالم إلبراهيم )رومية13:4(. 

ولذلك ال يوجد شيء أكبر من أن يكون لَك.
ألنك  المتوسط،  الحياة  مستوى  في  تستقر  أن  ارفض 
في  االزدهار،  حياة  إلى  ُعيِّنت  وقد  الحدود.  ألبعد  بوركت 
البر؛ إنه ميراثك. وليس هناك شيئاً صالحاً ترغبه يتعذر، أو 

1كورنثوس 21:3

اِس! َفإِنَّ ُكلَّ َشْيٍء َلُكْم«  »إًِذا الَ َيْفَتِخَرنَّ أََحٌد ِبالنَّ

العالم لَك
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 7: 11–17
تثنية 34

أعمال 1:18  – 23            
أيوب 9 - 11

رومية 32:8؛  لوقا 9:11؛   يوحنا 24:16

صالة
، وأنا مبارك بكل بركة روحية ومادية في  الرب راعيَّ
المسيح يسوع. ولقد أُحِضرت إلى حياة النعمة والوفرة 

فوق الطبيعية، في اسم يسوع. آمين.

يستحيل عليك. وال تلجأ أبداً إلى عدم األمانة )الغش( كوسيلة 
اإلله وهو سيرشدك  كلمة  نور  في  لتحقيق رغباتك؛ واسلك 

إلى تحقيق أحالمك.
افهم إن الرب ال ُيريد اإلمساك بأموٍر صالحة عن أوالده؛ 
وهو ُيعطي الجميع بسخاء وال ُيعير )بدون معيار( )يعقوب 
بالطريقة  )الحياة  والتقوى  الحياة  في  تطلبه  ما  كل   .)5:1
اإللهية(، قد أصبح متاحاً لك في المسيح. إن العالم وكل ما 

فيه هو لَك في الرب: فامتلك وتمتع بميراثك.
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في  بولس،  الرسول  بواسطة  القدس  الروح  ُيساعدنا 
هذا الشاهد، على فهم وحدانيتنا غير المنفصلة مع الرب 
بقوله »اعتمدنا ليسوع المسيح.« نحن أعضاء جسده من 
اعتمدت  وبكونك   .)30:5 )أفسس  عظامه  ومن  لحمه 
معه،  تنفصم  في وحدة ال  قد أصبحت  المسيح،  ليسوع 
حتى أن اإلله ال ُيفرق بينك وبين يسوع المسيح. ويؤكد 
الرب يسوع على هذه الوحدانية في يوحنا 5:15: »أََنا 
هَذا  فِيِه  َوأََنا  فِيَّ  َيْثُبُت  الَِّذي  األَْغَصاُن.  َوأَْنُتُم  اْلَكْرَمُة 
ُكْم ِبُدوِني الَ َتْقِدُروَن أَْن َتْفَعلُوا َشْيًئا.  َيأِْتي ِبَثَمٍر َكِثيٍر، ألَنَّ
» لنا نفس الحياة معه، ألن الحياة تأتي من الكرمة إلى 

األغصان.
وشيء آخر جميل في وحدانيتنا مع يسوع المسيح أنها 
جديدة  حياة  في  تستمر  بل  لموته،  بمعموديتنا  تنتهي  ال 
َمَعُه  ا  بقيامته من الموت. يقول في رومية 4:6، »َفُدِفنَّ
ِة لِْلَمْوِت، َحتَّى َكَما أُِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن األَْمَواِت،  ِباْلَمْعُموِديَّ

رومية 3:6 – 4

َنا ُكلَّ َمِن اْعَتَمَد لَِيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْدَنا لَِمْوِتِه،  »أَْم َتْجَهلُوَن أَنَّ
األَْمَواِت،  ِمَن  اْلَمِسيُح  أُقِيَم  َكَما  َحتَّى  لِْلَمْوِت،  ِة  ِباْلَمْعُموِديَّ َمَعُه  ا  َفُدفِنَّ
ِة اْلَحَياِة    )الحياة الجديدة(؟«  ِبَمْجِد اآلِب، هَكَذا َنْسلُُك َنْحُن أَْيًضا فِي ِجدَّ

اعتمدَت ليسوع المسيح
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 7: 18–35
يشوع 1 - 2

 أعمال 24:18  – 7:19       
أيوب 12 - 14

أفسس 29:5 – 30؛ غالطية 27:3

صالة
ربي الغالي، أشكرك على وحدانيتي التي ال تنفصل 
ن ضد  معَك؛ إن حياتك فيَّ تجعلني فوق طبيعي، وُمحصَّ
المرض، أو السقم، أو العجز. وأنا أحيا اليوم في غلبة 

وفي سيادة الروح، في اسم يسوع. آمين.

ِة اْلَحَياِة )الحياة  ِبَمْجِد اآلِب، هَكَذا َنْسلُُك َنْحُن أَْيًضا ِفي ِجدَّ
الجديدة(«إن قيامته فتحت لنا الطريق إلى حياة جديدة. 

اسلك في إدراك حياتك الجديدة فيه؛ إنها حياة القيامة. 
وماضيك ال يوجد؛ النك ِخلقة جديدة؛ خليقة فائقة، ُمكمل 
فامتلك  العالم.  هذا  من  لست  أنت  يسوع.  المسيح  في 

وِعش بهذا اإلدراك كل يوم.



In a matter of days, Canada will witness a massive 
outpouring of God’s Spirit at the Night of Bliss with 
Pastor Chris. 

The special all-night meeting is divinely designed to 
usher you to a new level of life, and it promises to 
be an extraordinary time in God’s presence, packed 
with blessings and miracles.

Come ready to be enraptured in God’s glorious 
presence, and positioned for a life of constant victory 
and dominion at this epoch-making program.

Venue: Direct Energy Centre Exhibition Place, 100 
Princes’ Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Canada.

Date: July 26th, 2013

For seat reservation, call: +1416 746 5080
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البشرية،  انتقلت إلى الروح  التي  البر هو طبيعة اإلله  إن 
ولتحقيق  الصواب  لعمل  واإلمكانية  اإلله  استقامة  فيه  لتنتج 
إرادة اآلب. إن الرب دائماً على صواب؛ هذه هي طبيعته، وقد 
انتج نفس هذه الطبيعة فينا. ليس عليك أن تقرأ كتاب الشريعة 
كله ومراسمه لتعرف ما هو صواب أو خطأ: ألن بر اإلله قد 

انتقل إلى روحك.
كان في أيام موسى، على بني إسرائيل أن يقرأوا الشريعة 
ليعرفوا الصواب أو الخطأ؛ ولكن هذا ليس للخليقة الجديدة في 
المسيح! إذ قال الرب في إرميا 33:31، »... أَْجَعلُ َشِريَعِتي 
فِي َداِخلِِهْم َوأَْكُتُبَها َعَلى قُلُوِبِهْم، ...« وهذا ما قد حدث: فالبر 
ُه  هو اآلن في روحك. وُيخبرنا في رومية 2:8 – 4، »... ألَنَّ
ِباْلَجَسِد،  َضِعيًفا  َكاَن  َما  فِي  َعْنُه،  َعاِجًزا  اُموُس  النَّ َكاَن  َما 
ِة،  اْلَخِطيَّ ِة، َوألَْجِل  اْلَخِطيَّ اْبَنُه فِي ِشْبِه َجَسِد  إِْذ أَْرَسلَ  َفاإلله 
اُموِس فِيَنا، ...« َة فِي اْلَجَسِد، لَِكْي َيِتمَّ ُحْكُم )بر( النَّ َداَن اْلَخِطيَّ
البر  أنتج  قد  يسوع  المسيح  في  الحياة  روح  ناموس  إن 

  1كورنثوس 30:1

ا  »َوِمْنُه أَْنُتْم ِباْلَمِسيِح َيُسوَع، الَِّذي َصاَر َلَنا ِحْكَمًة ِمَن اإلله َوِبّرً
َوَقَداَسًة َوفَِداًء«       

َعبِّر عن بره
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 7: 36–50
يشوع 3 - 4

 أعمال 8:19  – 41
أيوب 15 - 18 

1كورنثوس 30:1؛ فيلبي 11:1

أُقر وأعترف
بأنني اليوم أُعبر عن حياة المسيح وطبيعة بره من 

داخلي، فأعمل ببصيرة وحكمة في كل ما أقوم به. وأنني 
أحيا دائماً في نور كلمة الرب: وفي نور بري فيه، في 

اسم يسوع. آمين. 

اْلَعاَلِم...«  ُنوُر  »أَْنُتْم  يسوع،  قال  أن  عجب  ال  روحك.  في 
)متى 14:5(؛ أي يمكنك أن تقرر ما هو صواب. وعلى أهل 
العالم أن ينظروا إليك، ليعرفوا ما هي االستقامة. أنت لست 
فقط شريكاً، ولكن الُمعبر عن بره ويدعونا في إشعياء 3:61 
بأشجار البر؛ غرس رب الجنود، لكي يتمجد. لذلك، أنت تحمل 

ثمار البر )فيلبي 11:1(.
دع البر يملك من خاللك؛ وعبر عن ما لإلله في حياتك. 
في  االً  فعَّ وتكون  بالكامل،  المسيح  ُتعبر عن حياة  أن  وصمم 

نشر اإلنجيل. ضع قلبك على هذا، وهكذا سيكون. 
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»لَِيِحلَّ  أفسس 17:3 – 19،  الرسول بولس، في  صلى 
ُسوَن  َوُمَتأَسِّ لُوَن  ُمَتأَصِّ َوأَْنُتْم  قُلُوِبُكْم،  فِي  ِباإلِيَماِن  اْلَمِسيُح 
يِسيَن، َما  فِي اْلُحب، َحتَّى َتْسَتِطيُعوا أَْن ُتْدِرُكوا َمَع َجِميِع اْلقِدِّ
َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو، َوَتْعِرفُوا ُحب اْلَمِسيِح  ولُ  ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّ
اْلَفاِئق اْلَمْعِرَفِة، لَِكْي َتْمَتلُِئوا إَِلى ُكلِّ ِملِْء اإلله.« ُيريدنا أن 
حتى  المحدودة،  غير  وأبعاده  اإلله؛  ُحب  وِشدة  ِسعة  ندرك 

ُيمكننا أن ُنحب مثله. 
إن الُحب الذي لدى اإلله من جهتنا شديد وغير مشروط؛ 
فهو  وثقة.  يعطيك جرأة  لحبه  وإدراكك  بال حدود.  إنه حب 
ُيحبك وكأنك أنت الوحيد في األرض! ولكن، عليك أن ُتحب 
َمن  ُتحب كل  أن  أنه عليك  يعني  أحبك. وهذا  كما  اآلخرين 
حولك وكأنهم الوحيدين في األرض، بغض النظر على ما قد 

يبدون من »أنهم غير محبوبين.« 
ُه هَكَذا أََحبَّ اإلله اْلَعاَلَم َحتَّى  يقول في يوحنا 16:3، »ألَنَّ
َتُكوُن  َبلْ  ِبِه،  ُيْؤِمُن  َمْن  ُكلُّ  َيْهلَِك  لَِكْي الَ  اْلَوِحيَد،  اْبَنُه  َبَذلَ 
ُة.« إنه ُيحب كل إنسان على انفراد في العالم  َلُه اْلَحَياةُ األََبِديَّ

يوحنا 34:13

ًة َجِديَدًة أََنا أُْعِطيُكْم: أَْن ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعًضا. َكَما  »َوِصيَّ
أَْحَبْبُتُكْم أََنا ُتِحبُّوَن أَْنُتْم أَْيًضا َبْعُضُكْم َبْعًضا«

ِحْب مثله
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 8 : 1 - 10 
يشوع 5

أعمال 20 : 1 - 16
  أيوب 19 - 21

رومية 5 : 8؛  1يوحنا 4 : 11-8

أُقر وأعترف
بأن لي إمكانية الحب مثل أبويا السماوي ألنني ابنه 

المحبوب. وحبه يمأل قلبي وأنا أُظهر اليوم هذا الحب عن 
طريق توصيل حب المسيح لآلخرين، في اسم يسوع. 

آمين. 

ِباإلله  لِيَن  ُمَتَمثِّ »َفُكوُنوا  به:  نتمثل  أن  وُيريدنا  تمييز،  دون 
أَْيًضا  اْلَمِسيُح  َنا  أََحبَّ َكَما  اْلُحب  فِي  َواْسلُُكوا  اَء،  أَِحبَّ َكأَْوالٍَد 
َبًة«  َطيِّ َراِئَحًة  لإلله  َوَذِبيَحًة  قُْرَباًنا  ألَْجلَِنا،  َنْفَسُه  َوأَْسَلَم 
)أفسس 1:5 – 2(. أنت لَك إمكانية الحب مثل الرب، وإال 

ما سألك أن تتمثل به.
ْحَمِة، ِمْن أَْجِل  يقول الكتاب، »اإلله الَِّذي ُهَو َغِنيٌّ فِي الرَّ
َنا ِبَها، َوَنْحُن أَْمَواٌت ِباْلَخَطاَيا أَْحَياَنا  ِتِه اْلَكِثيَرِة الَِّتي أََحبَّ َمَحبَّ
ْعَمِة أَْنُتْم ُمَخلَُّصوَن (؛« )أفسس 4:2 – 5(.  َمَع اْلَمِسيِح )ِبالنِّ
إن الرب أحبنا ونحن بعد خطاة، لذلك، دع حب اآلب الذي في 
داخلك يدفعك لتصل إلى الخطاة وتربحهم إلى المسيح. ودع 
المتجددين من حولك. وُكن محصوراً  لغير  قلبك يخفق حباً 
البر،  إلى  الخطية  من  وتحولهم  لهم  باإلنجيل  لتكرز  بالحب 

ومن سلطان الشيطان إلى اإلله.
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َوَتْلِمُذوا  »َفاْذَهُبوا   ،20  –  19:28 متى  في  يقول 
اْلقُُدِس.  وِح  َوالرُّ ِباْسِم اآلب َواالْبِن  ُدوُهْم  َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ
َوَعلُِّموُهْم أَْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما أَْوَصْيُتُكْم ِبِه. َوَها أََنا َمَعُكْم 
ْهِر«. آِميَن.« هذه هي المأمورية  اِم إَِلى اْنقَِضاِء الدَّ ُكلَّ األَيَّ
الرب لكل مسيحي. عليك أن تكرز  تكليف  العظمى؛ وهي 
بإنجيل المسيح المجيد. ألنه قوة اإلله للخالص لكل َمن يؤمن 

)رومية 16:1(. 
ال يجب أن يعني لك أي شيء في العالم أكثر من قيادة 
رجال وسيدات إلى المسيح. ويخبرنا في 2بطرس 9:3 أن 
الرب ال يرغب في هالك أي إنسان؛ بل، يريد أن الجميع 

يسمعون ويقبلون اإلنجيل وُيخلصون. 
عندما أوصانا السيد أن نكرز وُنعلم جميع األمم، لم يكن 
ُيشير فقط إلى البالد؛ بل كان يعني األنظمة العرقية المختلفة: 
او  واحد،  باهتمام  الناس  تجمعات  أو  المختلفة  المجموعات 
تجارة واحدة، أو رؤية واحدة، أو سمات واحدة. مثالً، عالم 

مرقس 15:16

»...اْذَهُبوا إَِلى اْلَعاَلِم أَْجَمَع َواْكِرُزوا ِباإلِْنِجيِل لِْلَخلِيَقِة ُكلَِّها« 

الحياة من أجل اإلنجيل
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 8: 11–18
يشوع 6

أعمال 17:20  – 38
أيوب 22 - 24 

2كورنثوس 18:5؛ 2كورنثوس 5:3 - 6

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على امتياز وفرصة خدمة 

كلمتك اليوم بسلطان. وأشكرك على النعمة الوفيرة التي 
قد منحتني ألكون مؤثراً في خدمة اإلنجيل، حيث أظهر 
جمال وسلطان معرفتك في كل مكان، في اسم يسوع. 

آمين.

األكاديمين،  ار،  التجَّ الطلبة،  المحامين،  بالبنوك،  العاملين 
ألخ.، هؤالء هم »أمم« من أشخاص لهم اهتمامات واحدة. 
وعليك أن تأخذ مكانك كخادم للمصالحة، أينما أنت، وتأكد 
يسمعون  األبعد  المناطق  وفي  عالمك،  في  الذين  أولئك  أن 

ويقبلون رسالة الخالص. 
ومثل الرسول بولس، »الضرورة موضوعة عليك لتكرز 
في ربح  لذلك كن حاراً  باإلنجيل« )1كورنثوس 16:9(؛ 
ومكتبك،  بيتك،  في  لعالمك:  كارز  أنك  وإدرك  النفوس. 
من  الناس  لتحرر  الرب  لقد مسحك  وجيرانك.  ومدرستك، 
العبودية إلى حرية أوالد اإلله المجيدة، وتنقلهم من الظلمة 
إلى النور، ومن الخطية إلى البر! تكلم اليوم مع شخص ما 

عن يسوع! 
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إيمانهم دون  الكثير من المسيحين خطأ، بطريقة تهدم  ُيصلي 
أن يدركوا. 

الُمحِزنة  الخطأ  المفاهيم  بعض  كشف  على  الصالة  وتحتوي 
أبانا،  »يا  مثالً،  فيصلون  فعالة.  غير  صلواتهم  جعلت  قد  التي 
نأتي إلى محضرك...« أو »نأتي إليك، في اسم يسوع...« ونحن 
كمسيحيين ال »نأتي« إلى اإلله في الصالة، بل ُنصلي فيه وفي 

محضره.
عندما َقِبلَت المسيح في قلبك، لكي تولد والدة ثانية، أنت ِولدت 
إلى اآلب. وأنت ال  الرب. كان هذا عندما »أتيت«  في محضر 
تحتاج أن تستمر في »المجيء« إلى محضره أو إليه في الصالة، 
المسيح،  يسوع  الطريق،  خالل  من  قبل  ِمن  »أتيت«  قد  ألنك 
وعندما أتيت، أنت أتيت للمكوث! وهكذا، فأنت مع اآلب؛ فأنت 
تحيا وُتقيم في محضره. أنت تمُكث فيه. وتذكر كلمات يسوع: »إِْن 
ُتِريُدوَن  َما  َتْطلُُبوَن  فِيُكْم  َكالَِمي  )مكث(  َوَثَبَت  فِيَّ  )مكثتم(  ْم  َثَبتُّ

َفَيُكوُن َلُكْم« )يوحنا 7:15(. 

يوحنا 6:14

ِريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياةُ. َلْيَس أََحٌد َيأِْتي إَِلى اآلِب إاِلَّ  »...أََنا ُهَو الطَّ
ِبي« 

الصالة به
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 8: 19–25
يشوع 7

أعمال 1:21  – 16
أيوب 25 - 28

أفسس 5:2 – 6؛ أعمال 28:17

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على فرحة الخالص وعلى 

امتياز الحياة في محضرك، جالساً مع المسيح، في مكان 
السلطان والسيادة، في اسم يسوع. آمين.  

بدون أي لبس؛ لم يقل  الحظ تواصل السيد؛ فهو مباشر جداً 
»...َلْيَس أََحٌد يزور اآلِب إاِلَّ ِبي«؛ بل قال، »... َلْيَس أََحٌد َيأِْتي 
قد اعتمدت  ثانية،  إاِلَّ ِبي.« واآلن وأنت مولود والدة  إَِلى اآلِب 
َجَسٍد  إَِلى  اْعَتَمْدَنا  أَْيًضا  َواِحٍد  ِبُروٍح  َجِميَعَنا  َنا  »ألَنَّ لجسده: 
َواِحٍد...« )1كورنثوس 13:12(. المسيح هو هذا الجسد، ومكاننا 
أيضاً في محضر اإلله – عن يمين اآلب – حيث ُنقيم اآلن ونحيا.
هذه هي الحقيقة: أنت فيه، وهو فيك؛ لذلك أنت ال تحتاج أن 
»تأتي« إليه أو »تبعد« عنه! أنت تحيا في حضوره وتحمل هذا 
الحضور معك أينما تذهب. وإدراك حضوره فيك، ومعك، يجب 
أن يكون حقيقة يومية لَك، ألنه سيجعلَك تعمل من منطلق االمتياز.
وتتحرك،  تحيا،  فيه  الذي  الحي؛  هيكله  وأنت  فيه؛  ُتقيم  أنت 

وتوجد. مجداً السمه إلى األبد! 
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إن االزدهار الحقيقي هو عبارة عن بركة اآلخرين 
عن  وهي  معنى.  لها  حياة  يحيوا  لكي  ومساعدتهم 
تكون  وأن  حولنا.  َمن  حياة  لتقدم  اإليجابية  المساهمة 
في  ترقية  هناك  ألن  دائماً،  سترتفع  لآلخرين،  بركة 
الذي  الخير  لك  الرب  وسيصنع  اآلخرين.  مساعدة 

صنعته لآلخرين.
ساعد من حولك لكي يتقووا؛ وساعدهم أن يكتشفوا 
مثالً،  عمل  فكرئيس  لهم.  الرب  منحها  التي  قدراتهم 
للنجاح.  أحالمهم  يدركوا  أن  معك  يعملون  من  ساعد 
المنوال، كموظف في هيئة، ُكن ملتزماً؛  وعلى نفس 
وكِرس نفسك لتقدم الهيئة التي تعمل بها. واجعل تقدم 

هذه الهيئة أولوية، ألنه بنجاحها ستنجح أنت أيضاً. 
ُة )الكريمة(  ِخيَّ ْفُس السَّ يقول في أمثال 25:11، »النَّ
أبداً  تخسر  لن  ُيْرَوى.«  أَْيًضا  ُهَو  َواْلُمْرِوي  ُن،  ُتَسمَّ

غالطية 7:6

الَِّذي  َفإِنَّ  َعَلْيِه.  )نتحايل(  ُيْشَمُخ  الَ  اإلله  َتِضلُّوا!  »الَ 
اهُ َيْحُصُد أَْيًضا«  َيْزَرُعُه اإلِْنَساُن إِيَّ

اسمح بالخير لآلخرين
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 8: 26–39
يشوع 8

أعمال 17:21  – 36
أيوب 29 - 31

لوقا 38:6 ؛ 2كورنثوس 6:9 - 9

أُقر وأعترف
ربي الغالي، أشكرك ألنك جعلتني بركة وِرفعة 

آلخرين. وأشكرك ألنك منحتني نعمة، وحكمة، وقوة 
ألميز دائماً احتياج َمن حولي، حتى أُحضر لهم رجاء، 
وأُلهمهم للنجاح والعظمة. وبعطائي، يأتي حصاد وفير 

ِمن البركات المادية، في اسم يسوع. آمين. 

وأرامل،  مالجيء،  هناك  وُمباِرك.  ِمعطاء  بكونك 
وأطفال في خطر ُيمكن أن يستفيدوا ِمن سخائك. يقول 
الكتاب في أمثال 17:19، »َمْن َيْرَحُم اْلَفقِيَر ُيْقِرُض 
)َيْهَوْه(، َوَعْن َمْعُروفِِه )عطائه( ُيَجاِزيِه )يدفع له في 

المقابل(.« 
ابحث دائماً عن فرص لكي تكون بركة آلخرين، 
العطاء،  ِمن  لمزيد  سعتك  ازدياد  بجانب  والرب، 

سيضاعف بذار، وُيزيد ثمار برك.
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عندما أتى الرب يسوع إلى هذا العالم، لم يأِت على 
ُولَِد  إبراهيم.  كنسل  أتى  بل،  المالئكية؛  الكائنات  هيئة 
من امرأة، وعاش كإنسان، بالرغم من كونه ابن لإلله. 
وكان في ناسوته مجرباً، ُمطيعاً للرب، وُصلَِب ثم مات 

بدالً عنا.
ألَْجِل  َمْجُروٌح  »َوُهَو   ،5:53 إشعياء  في  يقول 
َعَلْيِه،  َسالَِمَنا  َتأِْديُب  آَثاِمَنا.  ألَْجِل  َمْسُحوٌق  َمَعاِصيَنا، 
شعر  ُجِرح،  عندما  ُشفِيَنا.«  جلداته(  )جروح  َوِبُحبِرِه 
باأللم وصرخ، بنفس الطريقة التي بها أنا وأنت نصرخ؛ 
ولكنه لم يستسلم. يقول الكتاب إنه احتمل الصليب ُمستهيناً 

بالخزي )عبرانيين 2:12(.
في ناسوته نزل إلى الجحيم، حيث َنَزَل الشيطان في 
يسوع  الرب  وهزمه  الجحيم،  في  البشعة  الموقعة  تلك 
َد  هو وكل جنود الظلمة. فعل كل هذا كإنسان: »إِْذ َجرَّ
فِيِه  ِبِهْم  َظافًِرا  ِجَهاًرا،  أَْشَهَرُهْم  الَِطيَن  َوالسَّ َياَساِت  الرِّ

عبرانيين 16:2

ُيْمِسُك )يأخذ  ُه َحّقًا َلْيَس ُيْمِسُك )يأخذ طبيعة( اْلَمالَِئَكَة، َبلْ  »ألَنَّ
طبيعة( َنْسلَ إِْبَراِهيَم.« 

ناسوت يسوع
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 8: 40–56
يشوع 9

أعمال 37:21  – 21:22    
أيوب 32 - 35

1تيموثاوس 5:2؛ أعمال 22:2

صالة
أبويا الغالي، أنا ابتهج بكل ما قد فعلته من أجلي في 
المسيح يسوع. وأنا ُملهم، أكثر من أي وقت مضى، ألن 
أفعل إرادتك وأُتمم خدمتي فيك بال لوم. وأشكرك ألنك 

فتحت ذهني إلمكانياتي في المسيح، ولألمور التي ُيمكنني 
، في اسم يسوع. آمين. أن أُحققها بقوة الروح العامل فيَّ

القبر  من  وخرج   .)15:2 )كولوسي  الصليب(«  )في 
كإنسان، وصعد إلى السماء كإنسان. وتشبه مثلنا تماماً 
كإنسان: »ِمْن َثمَّ َكاَن َيْنَبِغي أَْن ُيْشِبَه ...« )عبرانيين 

.)17:2
يقول في عبرانيين 15:4، »ألَْن َلْيَس َلَنا َرِئيُس َكَهَنٍة 
َيْرِثَي لَِضَعَفاِتَنا )يتأثر بمشاعر ضعفنا(،  َغْيُر َقاِدٍر أَْن 
ٍة.« كل ما فعله  ٌب فِي ُكلِّ َشْيٍء ِمْثلَُنا، ِبالَ َخِطيَّ َبلْ ُمَجرَّ
يسوع كإنسان، فعله ألجلنا. فكما أن آآلمه وموته كان 
لنا، هكذا طاعته، وقيامته، وجلوسه في السماويات كان 
ابن  لنا أيضاً. وغلبته هي لنا؛ ومجده هو لنا. كان حقاً 

اإلنسان كما كان ابن اإلله. فدعنا نحيا لمجده. 
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في كل مرة تكون لك فرصة لعبادة الرب، افعل هذا بكل 
َنْعُبُد  الَِّذيَن  اْلِخَتاَن،  قلبك، بحب. فكِخليقة جديدة، »...َنْحُن 
ِكلُ  وِح، َوَنْفَتِخُر )نبتهج( فِي اْلَمِسيِح َيُسوَع، َوالَ َنتَّ اإلله ِبالرُّ
َعَلى اْلَجَسِد« )فيلبي 3:3(. نحن هم الساجدون الحقيقيون 
الذين يبحث عنهم الرب. وعندما تتعلم أن تعبد الرب بشغف، 
الظروف،  على  معتمد  وغير  النظر  بغض  وقت،  كل  في 
أنت ُتعزز خدمة الروح القدس في حياتك. وستختبر الشركة 

الغنية، وإرشاده فوق الطبيعي، وحبه ونعمته بدرجة أكبر.
بجانب حقيقة أن العبادة هي بركة لك، وهي ُتساعد على 
للرب  ُتقدم  أنت  اإللهي،  التردد  مع  الروحي  انتباهك  تناغم 
عن  ُتعبر  بها  التي  الطرق  وأحد  تعبده.  عندما  يستحقه  ما 
نفسك للرب في العبادة هي الترنيم. إن الروح القدس ُيحب 
َبْعًضا  َبْعُضُكْم  »ُمَكلِِّميَن  أفسس 19:5،  في  ويقول  الترنيم. 
فِي  لِيَن  َوُمَرتِّ ِميَن  ُمَتَرنِّ ٍة،  ُروِحيَّ َوأََغاِنيَّ  َوَتَساِبيَح  ِبَمَزاِميَر 
يسوع  أن  متى 30:26 كيف  في  وُيخبرنا   ». بِّ لِلرَّ قُلُوِبُكْم 

يوحنا 23:4

اْلَحقِيقِيُّوَن  اِجُدوَن  السَّ ِحيَن  اآلَن،  َوِهَي  َساَعٌة،  َتأِْتي  »َولِكْن 
ِمْثلَ  عن(  )يبحث  َطالٌِب  اآلَب  ألَنَّ   ، َواْلَحقِّ وِح  ِبالرُّ لآِلِب  َيْسُجُدوَن 

اِجِديَن َلُه«  هُؤالَِء السَّ

عبادة الرب بترنم!
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 9: 1–9
يشوع 10

أعمال 22:22  – 11:23     
أيوب 36 - 39

فيلبي 3:3 ؛ عبرانيين 15:13

صالة
ربي الغالي، أعبدك اليوم، ألجل حبك، وتحننك، 

ونعمتك، ولطفك، ومراحمك! فأنت مجيد جداً ومستحق 
الحمد: ليتمجد اسمك إلى األبد، في كل األرض، في اسم 

يسوع. آمين

ْيُتوِن.« تعلم أن  وتالميذه : »َّ َسبَُّحوا َوَخَرُجوا إَِلى َجَبِل الزَّ
ُترنم للرب في عبادة.

إن العبادة ليست ألفضل األصوات الرنانة. ونحن ال نرنم 
للرب ألننا ُمغنين جيدين؛ نحن ُنرنم لنعبده. لذلك، ال يفرق ما 
يبدو عليه صوتك: تعلم أن تعبد الرب بالترنم. إن المرنمين 
وقادة التسبيح في الكنائس قد يلهموك للعبادة، أو ُيساعدونك 
كافية  تكون  لن  الترانيم، ولكن عبادتهم وترنيمهم  تتعلم  أن 

وبديله أبداً لعبادتك الشخصية بالرب.
عندما قال التالميذ للسيد، »علمنا أن ُنصلي،« قدم يسوع 
أََباَنا  هَكَذا:  أَْنُتْم  »َفَصلُّوا  لهم،   فقال  للصالة؛  نموذجاً  لهم 
ِس اْسُمَك« )متى 9:6(. الحظ  لَِيَتَقدَّ َماَواِت،  الَِّذي فِي السَّ
أنه بدأ بالعبادة. فعبادة الرب هي أهم جانب في خدمتنا له؛ 

لذلك، تعلم أن تعبده بترنم.
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كابن للرب، يقول الكتاب أن كل ما تفعله، سينجح: 
الَِّتي  اْلِمَياِه،  َمَجاِري  ِعْنَد  َمْغُروَسٍة  َكَشَجَرٍة  »َفَيُكوُن 
ُتْعِطي َثَمَرَها فِي أََواِنِه )موسمه(، َوَوَرقَُها الَ َيْذُبلُ. َوُكلُّ 
َما َيْصَنُعُه َيْنَجُح« )مزمور 3:1(. ال تكون أبداً عاطالً 
أو بال عمل؛ ويجب أن تبحث عن شيء أنت جيد فيه؛ 
بعمل  العالم  بارك  وافعله.  وللناس،  للرب  صالحاً  شيئاً 
يديك. وانظر إلى الروح القدس الذي فيك بحثاً عن أفكار 
فإن  بالمال؛  ُمتعلقاً  فقط  ليس  النجاح  أن  تذكر،  للتميز. 
كان لديك أفكاراً صحيحة، وأصبحت منضبطاً في اتجاه 
بأفكار عظيمة  البعض  يأتي  لَك.  المال  أفكارك، سيأتي 
تساعد على تقدم وتطور البيئة، والعالم. وأحد متطلبات 
ثم  اإلنسان،  احتياج  عن  البحث  هو  األولية  النجاح 
الوصول إلى تسديد هذا االحتياج. كيف أصبح يوسف، 
السجين، رئيس وزراء مصر! ألنه فعل شيئاً. واستخدم 

2كورنثوس 7:4

ِة  ٍة، لَِيُكوَن َفْضلُ اْلقُوَّ »َولِكْن َلَنا هَذا اْلَكْنُز فِي أََواٍن َخَزفِيَّ
لإلله الَ ِمنَّا«                        

ابحث في داخلك عن أفكار 
خالقة!
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 9: 10–17
يشوع 11

أعمال 12:23  – 35
 أيوب 42-40

لوقا 45:6 ؛ أمثال 23:4

أُقر وأعترف
بأنني اليوم أُخرج الصالح ِمن داخلي، ألن لي فِكر 

متميز؛ ولي البصيرة في عوائص وأسرار ألخرج بأفكار 
خالقة ألن المسيح قد ُجِعلَ لي حكمة. وأنا استخرج 

النجاح، والغلبة، واالزدهار من داخلي، في اسم يسوع. 

موهبته ليخدم اآلخرين والرب رقـَّاه.
نوع  هو  فقرهم  أو  معاناتهم  سبب  أن  البعض  يعتقد 
العمل الذي يقومون به. وهذا ليس صحيحاً! إن المشكلة 
ليست في نوع العمل الذي يعملونه؛ بل في عقولهم. إن 
كما  ألنه  عليه،  ُتصبح  ما سوف  ُيحدد  الذي  هو  عقلك 

يظن اإلنسان في قلبه، هكذا هو )أمثال 7:23(.
ل عصارة  الداخل. وفعِّ داخلك، واحيا من  انظر في 
داخلك،  ِمن  والغلبة  بالنجاح  وابدأ  الخالقة.  أفكارك 
لقد أودع اإلله في روحك كل  ألنها كامنة في روحك. 
وانقب  داخلك؛  في  فابحث  الناجحة.  للحياة  تحتاجه  ما 
بعمق في داخلك لكي تكتشف الكنوز والمواهب التي لك. 

لُها، وستجعلها مسحة الرب ُتنتج وتتضاعف. وفعِّ
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علم يسوع في لوقا 1:18، إنه يجب على اإلنسان أن ُيصلي 
أجل شعب  من  الصالة  تُكف عن  أن  يجب  فال  يِمل.  وال  دائماً 
في  للمسيحين  ُتصلي  أن  كمؤمن  الكهنوتية  خدمتك  إنها  الرب؛ 
بلدك، وحول العالم كله، حتى تنتشر كلمة الرب بحرية، ويتمجد 
فيهم، كما فيك أيضاً. صلِّ حتى يعرف قديسي الرب كلمته بإعالن 

ويكونوا مؤثرين في أمور الروح. 
كان على بولس في أفسس 17:1 أن ُيصلي لكي يمنح الرب 
المسيحيين في أفسس »... ُروَح اْلِحْكَمِة َواإلِْعالَِن فِي َمْعِرَفِتِه،« 
هناك البعض َمن ولدوا والدة ثانية، وله معرفة عامة عن الرب. 
ولكنهم، يعوزهم البصيرة اإللهية والمعرفة في األمور الروحية. 
ويجب أن نتشفع لمثل هؤالء ليكون لهم نور كلمة الرب، ويسلكوا 

فيها. 
وأيضاً، تشفـَّع من أجل العمل الُمرسلي للُخدام، وللخدمة في 
للكرازة  وفرص  كالم  الرب  ُيمنحهم  حتى  العالم،  وحول  بلدك 

 2تسالونيكي 1:3 – 2

َد،  بِّ َوَتَتَمجَّ َها اإلِْخَوةُ َصلُّوا ألَْجلَِنا، لَِكْي َتْجِرَي َكلَِمُة الرَّ »أَِخيًرا أَيُّ
اِس األَْرِدَياِء األَْشَراِر. ألَنَّ اإلِيَماَن  َكَما ِعْنَدُكْم أَْيًضا، َولَِكْي ُنْنَقَذ ِمَن النَّ

َلْيَس لِْلَجِميِع«          

صلِّ ِمن أجل شعب الرب
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 9: 18–27
يشوع 12

 أعمال 1:24 -27
مزمور 1 – 6

أفسس18:6 – 20؛ 1تيموثاوس 1:2 - 4

صالة
أنا اليوم أقوم لدعوتي، ُمصلياً أن الرب يمنح 

المسيحيين حول العالم الكالم، والجرأة، والفرصة، خاصة 
حيث خفت نور اإلنجيل، للكرازة وتعليم الكلمة بقوة، في 

اسم يسوع. آمين.

باإلنجيل بقوة. حثَّ بولس المؤمنين في كولوسي 3:4 أن ُيصلوا 
في ضوء هذا من أجل عمله الُمرسلي:  »ُمَصلِّيَن فِي ذلَِك ألَْجلَِنا 
بُّ َلَنا َباًبا لِْلَكالَِم، لَِنَتَكلََّم ِبِسرِّ اْلَمِسيِح، الَِّذي  َنْحُن أَْيًضا، لَِيْفَتَح الرَّ
أَْيًضا،« ُيسلط الضوء في هذا الشاهد على  أََنا ُموَثٌق  أَْجلِِه  ِمْن 
نقطتين هامتين: الكالم والفرص. قد يكون لك الكالم ولكن ليس 
لَك الفرصة للكرازة باإلنجيل، أو العكس؛ لذلك يجب أن نتشفع 

كما حثـَّنا بالروح. 
ال تِكل أبداً من الصالة من أجل المسيحيين حول العالم؛ إنه 
جزء من خدمتك الكهنوتية. وصلِّ أن شعب الرب معنا، يقفون 
اإليمان  إلى  معاً  يسعون  واحد،  وِفكر  واحد،  بروح  راسخين 

باإلنجيل حول العالم.
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ُيقدم لنا في متى 14 قصة عن كيف، في أحد األمسيات، ذهب 
الجليل،  بحر  من  األخرى  الجهة  إلى  ليعبروا  سفينة  في  التالميذ 
نحوهم  يسير  رجل  برؤية  اندهشوا  رحلتهم،  وأثناء  يسوع.  بدون 
وفي  الرجل،  هذا  يسوع  كان  الخوف.  من  وصاحوا  المياه،  على 
ُعوا! أََنا ُهَو. الَ َتَخافُوا«                            الحال خفََّف من خوفهم، قائالً، »... »َتَشجَّ
ُد، إِْن ُكْنَت أَْنَت ُهَو،  )متى 27:14(. ثم أجابه بطرس قائالً، »َيا َسيِّ
َفُمْرني أَْن آِتَي إَِلْيَك َعَلى اْلَماِء« )متى 28:14(؛ وقال له السيد، 

»َتَعالَ«       )متى 29:14(.
ثم خطا بطرس خارج السفينة وسار على المياه ليتقابل مع يسوع. 
أن  التالميذ  من  واحد  يمكن ألي  كان  السيد، »تعالى،«  قال  عندما 
يخطو مع بطرس إلى الماء؛ ولكن بطرس وحده فعل هذا. تخيل مدى 

العظمة واإللهام لو كنا قد قرأنا أن كل التالميذ ساروا على الماء! 
هذا مثلما يحدث إلى اليوم مع الكثيرين في الكنيسة. عندما ُتقُدم 
الكلمة، قد تكون كلمة عن الشفاء، أو الماديات، أو أي موضوع آخر، 
ألولئك فقط الذين يأخذون الكلمة بصفة شخصية، ويتصرفون بنائاً 

يعقوب 22:1

»َولِكْن ُكوُنوا َعاِملِيَن ِباْلَكلَِمِة، الَ َساِمِعيَن َفَقْط َخاِدِعيَن ُنفُوَسُكْم« 

تصرف ببساطة بنائاً على 
كلمته...
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 9: 28–36
 يشوع 13

أعمال 1:25 - 12
مزمور 7 - 10

يعقوب 22:1 - 25

صالة
أبويا السماوي الغالي، أشكرك ألنك ُتدرب روحي لكي 

أفهم حقائق المملكة ولكي استجيب لتوجيهات الروح 
القدس لي، بينما أنا أتعلم أن أسلك في نور كلمتك، في 

اسم يسوع. آمين.

عليها، يحصلون على النتائج في حياتهم. قد تقول ببساطة »قُم،« أو 
بناًء  تقدمة: تصرف  تعليم عن عطاء  أي  أو  أو »تعال،«  »ِسر،« 
عليها في الحال. وال تنتظر صوت رعد أو صوت ُمذهل من السماء؛ 
وتصرف بنائاً على الكلمة ببساطة. قد ال تأتي بطريقة ُمذهلة، ولكنها 

دائماً فوق طبيعية، بالرغم من ذلك.
عندما احتاج إيليا في 1ملوك 19، أن يسمع من الرب، كل ما بدا 
من عالمات »ُمذهلة« لم يكن فيها حضور الرب، إلى أن أتى صوت 
ا؟« )1ملوك 13:19(. إن  »...»َما َلَك هُهَنا َيا إِيلِيَّ هاديء، قائالً 
كلمة الرب، ووصاياه، وقيادته، وإرشاده لك فوق طبيعي؛ وسوف 

يأتي بالنتائج المرجوة عندما تتصرف بناًء عليها.
أن  دائماً  الروح، عليك  وقوة  الرب  استمرار مجد  تختبر  ولكي 

تستجيب بإيمان لكلمته ولتنبيهات الروح. 



) 46 ( 

الراعية أنيتا

يــــوم  18

الشيطان  على  الُمطلقة  الغلبة  لنا  نحن  كمسيحيين، 
المحبوب،  اإلله  ابن  مملكة  إلى  ننتمي  فنحن  وجنوده. 
الذي يقودنا في رحالت الحياة المنتصرة؛ إنه موكب غلبة 

مستمر.
ُيخبرنا في لوقا 69:1 – 71 أن الرب »...أََقاَم َلَنا َقْرَن 
يِسيَن  َخالٍَص فِي َبْيِت َداُوَد َفَتاهُ. َكَما َتَكلََّم ِبَفِم أَْنِبَياِئِه اْلقِدِّ
أَْيِدي  َوِمْن  أَْعَداِئَنا  ِمْن  َخالٍَص  ْهِر،  الدَّ ُمْنُذ  ُهْم  الَِّذيَن 
َجِميِع ُمْبِغِضيَنا.« أتى هذا بمجيء الرب. وهكذا، فكل َمن 
ُيبغضَك، ويضمر الشر تجاهك، لن يكون قادراً أبداً على 
مضايقيك،  يخص  وفيما  غلبتك.  هو  المسيح  ألن  قهرك، 
تقول الكلمة: »ِعْنَد َما اْقَتَرَب إَِليَّ األَْشَراُر لَِيأُْكلُوا َلْحِمي، 
ُمَضاِيقِيَّ َوأَْعَداِئي َعَثُروا َوَسَقُطوا.« )مزمور 2:27(. 

أجل  من  أو  األشرار  أجل  من  تصلي  أن  عليك  ليس 
عليك.  يأتوا  أن  أحرار  فهم  عليك؛  يأتون  الذين  أعدائك 
ال  ويسقطون.  سيعثرون  مسبقاً:  نهايتهم  تعين  قد  ولكن، 

2كورنثوس 14:2

ُنْصَرِتِه فِي  َمْوِكِب  َيقُوُدَنا فِي  الَِّذي  »َولِكْن ُشْكًرا لإلله 
اْلَمِسيِح ُكلَّ ِحيٍن، َوُيْظِهُر ِبَنا َراِئَحَة َمْعِرَفِتِه فِي ُكلِّ َمَكاٍن« 

موكب نصرة



) 47 ( 

دراسة أُخري
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 لوقا 9: 37–48
يشوع 14

أعمال 13:25 – 1:26  
مزمور 11 – 16

1كورنثوس 55:15 – 57 ؛ 1يوحنا 4:4

أُقر وأعترف
 بأنني اليوم أتقدم في غلبة وسيادة على الشيطانن 
وجنود الظلمة، وظروف الحياة. وأنني اختبر اليوم قوة 

ونعمة اإلله فوق الطبيعية، وأنا أُظهر رائحة معرفة 
المسيح، في كل مكان، في اسم يسوع. آمين.

منطلق  من  للظروف  تستجيب  وال  خوف،  في  أبداً  تحيا 
الخوف؛ ألنك غالب في المسيح يسوع. يقول الكتاب، »إِْذ 
ِبِهْم  َظافًِرا  ِجَهاًرا،  أَْشَهَرُهْم  الَِطيَن  َوالسَّ َياَساِت  الرِّ َد  َجرَّ
الشيطان،  يسوع  هزم  عندما   .)15:2 )كولوسي  فِيِه.« 
والرياسات، وسالطين الظلمة، كنَت أنت فيه. وُكنَت فيه 
عندما أشهرهم جهاراً مسلوبين، ومجروحين، ومكسورين، 

وعاجزين. 
واآلن يقول في لوقا 19:10، »َها أََنا أُْعِطيُكْم ُسْلَطاًنا 
ُكْم  َيُضرُّ ، َوالَ  اْلَعُدوِّ ِة  َواْلَعَقاِرَب َوُكلَّ قُوَّ اِت  اْلَحيَّ لَِتُدوُسوا 
بالكلمة،  غالبة  حياة  لنا؛  منحها  حياة  من  لها  يا  َشْيٌء.« 

وسائدة بالروح.



) 48 ( 

الراعي كريس

يــــوم  19

قال الرب يسوع إن كان لك إيمان، مثل حبة الخردل، ليس 
شيء غير ممكن لديك )متى 20:17(. فإيمانك هو عملتك لتحكم 
َعالْمك. ُيخبرنا الكتاب عن رجال وسيدات الذين باإليمان سادوا 
على العالم في زمانهم )عبرانيين 32:11 – 33(. إن اإلصحاح 
الحادي عشر من رسالة العبرانيين يقدم لنا سجالً الفتاً للنظر ِمن 
انجازات غير عادية لبعض رجال وسيدات اإليمان الِعظام: كيف 
أنهم قهروا ممالك، وصنعوا براً )تعاملوا بالبر(، وكانوا راسخين 
اليوم. وُكتبت أعمالهم إللهامنا  في قناعتهم. قدم إيمانهم لنا مثالً 

وُبنياننا؛ لنعرف أنه ُيمكننا أن نعمل نفس الشيء.
نركز على أحد هؤالء، أبطال اإليمان الِعظام – يشوع. الذي 
الُمخيفة  ليسيروا حول أسوار أريحا  قاد بني إسرائيل  باإليمان، 
الدورة  في  األرض  على  األسوار  بسقوط  واعداً  مرات،  سبع 
 .)20  –  16:6 يشوع  )اقرأ  الغلبة  هتاف  هاتفهم  عند  السابعة 
ُيمكنك أن تحيا كل يوم في غلبة وسيادة باإليمان. وُيحثنا الكتاب 

عبرانيين 32:11 – 33

ُه ُيْعِوُزِني اْلَوْقُت إِْن أَْخَبْرُت َعْن ِجْدُعوَن،  »َوَماَذا أَقُولُ أَْيًضا؟ ألَنَّ
الَِّذيَن  َواألَْنِبَياِء،  َوَصُموِئيلَ،  َوَداُوَد،  َوَيْفَتاَح،  َوَشْمُشوَن،  َوَباَراَق، 
أَْفَواَه  وا  َسدُّ َمَواِعيَد،  َنالُوا  ا،  ِبّرً َصَنُعوا  َمَمالَِك،  َقَهُروا  ِباإلِيَماِن: 

أُُسوٍد،« 

اإليمان: هو ُعْملتك لتحكم 
عالمك
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لوقا 9: 49–62
 يشوع 15

أعمال 2:26 – 18
مزمور 17 - 18

عبرانيين 1:11 ، 6 ؛ متى 20:17

أُقر وأعترف
أن كلمة اإليمان في قلبي وفي فمي، وهي تسود وأنا 
أتكلم بها. وأن حياتي هي شهادة لنعمة الرب وحصاد من 
البركات ألنني اسلك باإليمان في كلمته. وإنني أعظم من 
منتصر، وإيماني هو غلبتي التي تغلب العالم. هليلويا !

لِيَن ِبالَِّذيَن ِباإلِيَماِن َواألََناِة َيِرُثوَن اْلَمَواِعيَد«  أن نكون »...ُمَتَمثِّ
واسحاق،  إبراهيم،  ِمن  كل  وضع  لقد   .)12:6 )عبرانيين 
ويعقوب، وداود، وأنبياء القديم، والرب يسوع المسيح، والرسل 

لنا أمثلة لإليمان لكي نتمثل بها. 
تتكلم  بان  أمامك  ُمَعوق  أي  على  وتتغلب  تواجه  أن  ُيمكنك 
كلمات إيمان. وُيمكنك أن ُتحدث تغييراً وتصنع أموراً عظيمة في 
عالمك اليوم. وُيمكنك أيضاً أن ُتظهر براً وُتعطي حياة للموتى 
أو للمواقف الميؤس منها. ُيمكنك أن تستعيد الحياة لعملك إن كان 
في انحدار، أو أن يستمر في النمو من مجٍد إلى مجد. وُيمكنك 
في  أو  األكاديمية،  دراستك  في  أو  الخدمة،  في  تتعاظم جداً  أن 
مهنتك، أو في وظيفتك وتكون آية لعالمك. إن إيمانك هو ُعْملتك؛ 

فاحكم عالمك به. 
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من المهم من حين آلخر، أن تراجع الطريقة التي تسير بها األمور 
البعض  إن  تغييراً.  أن تصنع  تحتاج  فيها  التي  المناطق  وُتحدد  معك 
لن  وهذا  مختلفة؛  نتيجة  ويتوقعون  األشياء،  نفس  عمل  في  يستمر 

يجدي. عليك أن تستخدم أفكاراً جديدة؛ وُتحضر شيئاً جديداً. 
تراجع  أن  عليك  اآلن،  تختبره  أنت  مما  مختلفة  نتيجة  أردت  إن 
أموراً وتصنع التغيير الضروري. مبتدئاً بتغيير طريقة التفكير. ربما 
ُتريد  اآلن  وأنت  يجب،  كما  مجتهد  غير  أنك  لوحظ  قد  العمل،  في 
التغيير. أوالً، عليك أن ُتغير موقفك من العمل، وتتواصل مع عملك 
بطريقة تفكير جديدة. ابدأ بالذهاب إلى العمل مبكراً لتكسب وقتاً، ثم 
تعلم أن تبقى وتنتهي من عملك في إطار الوقت المحدد وأيضاً تتخطاه. 
وقت  في  منه  وتنتهي  عملك،  في  متقدماً  تكون  أن  تتعلم  عندما 
هذا  افعل  إكماله.  من  وللتأكد  عملك  لمراجعة  الوقت  سُيعطيَك  مبكر 
باستمرار وفي وقت كافي، وسوف تبدأ في الحصول على توصيات 

أكيدة وترقيات من رؤسائك.
ربما قد كنت دائماً راغباً في دراسة الكلمة والصالة بأكثر فاعلية؛ 

رومية 2:12

ُروا َعْن َشْكلُِكْم ِبَتْجِديِد أَْذَهاِنُكْم،  ْهَر، َبلْ َتَغيَّ »َوالَ ُتَشاِكلُوا هَذا الدَّ
ُة اْلَكاِمَلُة«  الَِحُة اْلَمْرِضيَّ لَِتْخَتِبُروا َما ِهَي إَِراَدةُ اإلله: الصَّ

ر النظام غيَّ



) 51 ( 

دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 10: 1–9
يشوع 16 - 17

أعمال 19:26 – 32  
مزمور 19 - 20

أمثال 29:22؛ أمثال 4:10

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على روحك الذي يقودني ألصنع 
التغيير الصحيح الضروري المطلوب لمستوى النجاح 
والتقدم التالي في حياتي. ومن خالل كلمتك، تضمن لي 
عمل الحكمة بتميز، وأحيا حياة ُمثمرة ومؤثرة في البر، 

في اسم يسوع. آمين. 

لن يحدث هذا إلى ان تتخذ الخطوات الصحيحة والضرورية. وُيمكنك 
الحقائق  أنشودة  لتأمالت  دراستك  في  جدية  أكثر  تكون  بأن  تبدأ  أن 
يومياً، وتذهب بدقة إلى المراجع الكتابية والقراءات الكتابية اليومية. 
واحد«  جزء  بفاعلية،  تصلي  »كيف  كتاب  على  احصل  وأيضاً، 
وادرسه من الجلدة إلى الجلدة )ُيمكنك شراء نسختك بمراسالتنا على:

 rhapsodyofrealities_egypt@yahoo.com(    
وسوف ُيساعد على وضعك في دراسة حية ومثيرة وفي حياة 

الصالة.
ابدأ اآلن، بكتابة قائمة للمناطق التي تحتاج أن تصنع فيها تغييراً 
لُتحدث  تتخذها  سوف  التي  الجديدة  الخطوات  بَفهم  واكتب  محدداً، 
هذا التغيير، ثم ابدأ في التنفيذ! قـُم بهذا الجزء ِمن مشروع تطويرك 

الشخصي الربع سنوي، أو لباقي العام، والحظ نمو حياتك لألفضل
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إلى  بإحباط، »لقد صليت  أحدهم  ذات مرة  أفصح 
الرب لُيساعدني على الخروج من الوضع الذي أنا فيه، 
ولكن لم يحدث شيء!« وما لم يدركه هو إنها لم تكن 
مسئولية الرب، ولكنها مسئوليته أن ُيحدث تغييراً في 
هذا الموقف بأن ُيعلن الكلمة بإيمان. إن مسئولية الرب 
أن يرسل كلمته؛ وكلمته؛ هي العامل المطلوب للتغيير. 
يقول في الشاهد االفتتاحي، »... أَْرَسلَ َكلَِمَتُه َفَشَفاُهْم، 

اُهْم ِمْن َتْهلَُكاِتِهْم.«  َوَنجَّ
إن الرب ُيخلِص، ويشفي، وُيغير، وُيحرر بواسطة 
كلمته، وُيمكن االعتماد على كلمته؛ إذ ُيمكنك أن ُتطبقها 
عليه  تبدو  عما  النظر  بغض  الحياة.  كل ظروف  في 
حالتك وكأنها ميؤس منها، اعلن الكلمة بإيمان، وسوف 
تحصل على معجزة. حتى وإن كنت تريد األمور أن 

مزمور 19:107 – 20

ِمْن  َفَخلََّصُهْم  ِضيقِِهْم،  فِي  )َيْهَوْه(  إَِلى  »َفَصَرُخوا 
اُهْم ِمْن َتْهلَُكاِتِهْم«  َشَداِئِدِهْم. أَْرَسلَ َكلَِمَتُه َفَشَفاُهْم، َوَنجَّ

ِاعلن كلمة اإليمان
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 10: 10–24
يشوع 18

أعمال 1:27 – 26
مزمور 21 – 22

إشعياء 10:55 - 11

أُقر وأعترف
بأنني واثق في إمكانية كلمة الرب أن تسود وتثمر 

فيَّ بما تقوله؛ لذلك أتكلم اليوم بالكلمة بجرأة، عالماً أن 
نجاحي هو بالكلمة. وأنا كشجرة عند مجاري المياه، 

حامالً ثماراً للبر، ألني أحيا بالكلمة.

تنتقل من الجيد إلى األفضل، سوف تجعل كلمة الرب 
َكلَِمَة  »ألَنَّ   ،12:4 عبرانيين  في  يقول  يحدث.  هذا 

اَلٌة ...«  ٌة َوَفعَّ اإلله َحيَّ
داخلك  في  تستقبلها  عندما  كامنة؛  قوة  للكلمة  إن 
لُتنتج  الة،  وفعَّ خالقة  كلمة  تصبح  بإيمان،  بها  وتتكلم 
كالم  هي  فمك  في  الكلمة  إن  تقوله.  ِمما  حصاد  لَك 
اإلله، وهي ُتغير األمور. فاخلق حياتك الغالبة بكلماتك 

الممتلئة إيمان.



 During the “Higher Life Conference with Pastor 
Chris,” which held at the FNB Stadium, Johannesburg, 
in the month of March, thousands of people 
responded to the call of salvation and each person 
received a free copy of the Rhapsody Of Realities 
Devotional Study Bible. 

The drive to send Bibles around the world continues, 
as the spotlight is on souls that‘ll be won at the Night 
of Bliss Canada, and the Higher Life Conference UK 
in the months of July and August. It’s going to be a 
great harvest of souls, and free Bibles will be given 
to everyone who gives their heart to Christ.  

To participate in this “Send A Bible” project as an 
individual or as a church, or to organize a similar 
project during your outreaches and crusades, 
please call +2348025013710, +2347089984343. 
You can also send an e-mail to:  
loveworldreferencebooks@believersloveworld.org
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 »phronesis« إن الكلمة المترجمة »حكمة« أعاله هي من العبرية
وهي قوة تتحكم. إنها إكسير الحياة الروحية التي تضعك في إطار إرادة 
بالطريقة  اإللهية  تعمل األمور  لتجعلك  الطبيعي،  فهمك  ُمتخطياً  اإلله، 
تفكير؛  طريقة  أيضاً  وهي  اإللهي!  للهدف  اإللهي  الوقت  في  اإللهية، 
طريقة تفكير متميزة تجعلك ُتفِكر بطريقة معينة وتقول أموراً صحيحة 
المكان  في  الصحيح  للهدف  الصحيح  الوقت  في  الصحيحة  بالطريقة 

الصحيح.
جعلته  التي  الرب  من  ُسليمان  أخذها  التي  الحكمة  هي  هذه  كانت 
يتعظم بالحكم الصالح، لدرجة أن قال الكتاب، »َوَكاُنوا َيأُْتوَن ِمْن َجِميِع 
الشُُّعوِب لَِيْسَمُعوا ِحْكَمَة ُسَلْيَماَن، ِمْن َجِميِع ُملُوِك األَْرِض الَِّذيَن َسِمُعوا 
ِبِحْكَمِتِه« )1ملوك 34:4(. أعطى الرب لُسليمان ِسعة غير عادية من 

الفهم؛ فكان له حكمة عملية.
واألحكام  الصحيحة،  لالختيارات  تدفعك   »phronesis« الـ إن 
مرة.  أول  من  بطريقة صحيحة  األمور  وإنجاز  الناصحة،  والقرارات 
وُيمكنك أن تطور   الـ »phronesis« عن طريق الدراسة واللهج 

1ملوك 29:4

َقْلٍب  َوَرْحَبَة  ا،  ِجّدً َكِثيًرا  َوَفْهًما  ِحْكَمًة  ُسَلْيَماَن  اإلله  »َوأَْعَطى 
ْمِل الَِّذي َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر.«  َكالرَّ

»phronesis« هي قوة
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 لوقا 10: 25–37

يشوع 19 أعمال 27:27 – 44
مزمور 23 – 25

يعقوب 5:1

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على كلمتك التي تنقل الحكمة 
إلى روحي، وتعطيني طريقة تفكير للنجاح، والغلبة، 

والسيادة. وأنا أتعامل اليوم بتميز في كل شئوني، وأتخذ 
أحكاماً وقرارات دقيقة بسبب حكمتك التي تدفعني من 

الداخل، في اسم يسوع. آمين.

بألسنة.  التكلم   – القدس  بالروح  الصالة  طريق  وعن  الرب  كلمة  في 
وقد تتساءل، »ولكني كنت أظن أن الكلمة تقول أن المسيح قد صار لنا 

حكمة من اإلله؟«
نعم. ولكن هذه الحكمة هي »Sophia« )باليونانية(، والتي تعني 
الحكمة النظرية، أو البصيرة في الحقيقة؛ أي أنها تعني كل الفهم الجامع 
لكل شيء. وهناك أيضاً نوع ثالث من الحكمة ُيدعى »sunesis«؛ 
وهذه حكمة حساسة، فهي إمكانية فهم المفاهيم ورؤية العالقات بينها. 
التصرفات  التي تخترق  االستيعاب؛ والنظرة  تتطلب سرعة في  وهي 
أي  العملية؛  الحكمة  هي   »phronesis« الـ  وهكذا،  عليها.  المبنية 

القوة التي تجعلك تعمل وتقول الصواب حتى قبل أن ُتفِكر فيه.
إن الرب ُيعطيك Sophia««  - البصيرة في الحقيقة، حتى يمكن أن 
 »phronesis« فهماً، بهدف تطوير الـ – »sunesis« يكون لك الـ

في داخلك؛ أي طريقة التفكير إلى حياة ناجحة وغير عادية.
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ُيخبرنا في إشعياء 6:64 أن بر اإلنسان: طريقته الخاصة 
في أن يحاول أن يخدم وُيرضي اإلله، هي كثوب ِعدة. وليس 
هناك فائدة في أن تثق فيما ُيدعي أعمالك الصالحة، لتقف 

بها أمام اإلله.
كانت هذه ُمعضلة بني إسرائيل التي أقرها الرسول بولس 
في الشاهد االفتتاحي. بالرغم ِمن أن لهم غيرة لإلله وكانوا 
الدينية،  والقرابين  والتطهير،  العبادة،  أشكال  بكل  منشغلين 
ألخ.، انحرفوا إلى ثالثة طرق مختلفة في سعيهم للبر. أوالً، 
كانوا يجهلون بر اإلله. ثانياً، ذهبوا إلى اثبات بر أنفسهم. 
وثالثاً، لم يخضعوا أنفسهم لبر اإلله. إن النقطة الثالثة ُتشير 
ُيمكن  البر ليس شيئاً  إلى توقع الرب: أن نخضع لبره ألن 
اإلله.  من  ِهبة  هو  بل  الخاصة؛  بأعمالك  عليه  الحصول 
ْعَمِة  َيَنالُوَن َفْيَض النِّ ويقول في رومية 17:5، »... الَِّذيَن 
، َسَيْملُِكوَن فِي اْلَحَياِة ِباْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح!«  َة اْلِبرِّ َوَعِطيَّ
تنال بر اإلله ببساطة هو أن تؤمن بيسوع  فالمطلوب لكي 

رومية 1:10 – 3

إِْسَراِئيلَ  ألَْجِل  اإلله  إَِلى  َوَطلَِبِتي  َقْلِبي  َة  َمَسرَّ إِنَّ  اإلِْخَوةُ،  َها  »أَيُّ
ِهَي لِْلَخالَِص. ألَنِّي أَْشَهُد َلُهْم أَنَّ َلُهْم َغْيَرًة لإلله، َولِكْن َلْيَس َحَسَب 
ِبرَّ  ُيْثِبُتوا  أَْن  َوَيْطلُُبوَن  اإلله،  ِبرَّ  َيْجَهلُوَن  َكاُنوا  إِْذ  ُهْم  ألَنَّ اْلَمْعِرَفِة. 

أَْنفُِسِهْم َلْم ُيْخَضُعوا لِِبرِّ اإلله.« 

اخضع لبره
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 10: 38–42
يشوع 20 - 21

أعمال 1:28 – 16
مزمور 26 - 29

2كورنثوس 21:5؛ رومية 21:3 -  22

أُقر وأعترف
أن بر اإلله قد انتقل إلى روحي، لذلك فلي اإلمكانية 
أن أفعل الثواب، وأحيا بفرح، وبال لوم أمام اآلب، ألن 
بره فيَّ يجعلني أقف أمامه، وأفوق الشيطان وكل جنود 

الظلمة

المسيح من كل قلبك وتقبل عطية الحياة األبدية. ولذلك ُيدعى 
البر باإليمان. 

الذي  البر  هذا  نعتنق  أن   9–  8:3 فيلبي  في  ُيخبرنا 
َوأُوَجَد  اْلَمِسيَح،  أَْرَبَح  »...لَِكْي  المسيح:  بيسوع  باإليمان 
ِبإِيَماِن  الَِّذي  َبِل  اُموِس،  النَّ ِمَن  الَِّذي  ي  ِبرِّ لِي  َوَلْيَس  فِيِه، 
اْلَمِسيِح، اْلِبرُّ الَِّذي ِمَن اإلله ِباإلِيَماِن.« إن هذا البر ُينتج في 
داخلك االستقامة اإللهية، حتى أنك بالغريزة الجديدة تعرف 
الصواب وتكون قادراً أن تحيا بال لوم أمام اإلله. فأنت ال 
تسعى للحصول عليه، ولكنه يعمل فيك، ألنه قد انتقل إلى 

روحك كعطية. 
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إن الغنى، والثروة، والكرامة يأتون من عند الرب 
)1أخبار األيام 12:29(. وأعطاهم إلبراهيم ولنسله، 
ويخبرنا في غالطية 16:3أن المسيح هو نسل إبراهيم: 
الَ  َنْسلِِه.  َوفِي  إِْبَراِهيَم  فِي  َفقِيَلْت  اْلَمَواِعيُد  ا  »َوأَمَّ
ُه َعْن  ُه َعْن َكِثيِريَن، َبلْ َكأَنَّ َيقُولُ:»َوفِي األَْنَساِل« َكأَنَّ
اْلَمِسيُح.« إن المسيح  الَِّذي ُهَو  َنْسلَِك«  َواِحٍد:»َوفِي 
ورث كل بركات إبراهيم وإن كنَت للمسيح فأنت نسل 
»َفإِْن  لَك.  هي  للمسيح  التي  الوعود  وكل  إبراهيم، 
ُكْنُتْم لِْلَمِسيِح، َفأَْنُتْم إًِذا َنْسلُ إِْبَراِهيَم، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد 

َوَرَثٌة« )غالطية 29:3(. 
ال  وهو  غنى.  الرب  من  تطلب  أن  يجب  ال  إذاً، 
وثروة  غنى  لكل  الوريث  ولدَت  ألنك  لهذا،  يحتاج 
ُيمكن أن ُيعطيها، عندما ولِدَت والدة ثانية. وليس فقط 
القوة أيضاً  أنت ولدَت بثروة ال توصف، بل أعطاك 

1كورنثوس 21:3

اِس! َفإِنَّ ُكلَّ َشْيٍء َلُكْم«  »إًِذا الَ َيْفَتِخَرنَّ أََحٌد ِبالنَّ

ولدت بثروة ال توصف
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 11: 13-1
يشوع 22

أعمال 31-17:28     
مزمور 30 - 31 

حجي 8:2؛ مزمور 1:112 - 3

صالة
أنا نسل العلي، مالك السماء واألرض، وأنا نسل 

إبراهيم، وارث العالم. إن غناي غير محدود، ألنني ولِدت 
بثروة ال توصف. وأنا أُلقى الِتبر كالتراب، وغنى األمم 

. هليلويا! ينجذب إلىَّ

تعرف  أن  هو  اآلن  تحتاجه  وما  الثروة.  الصطناع 
كلمة الرب لترسم منهجك. يمكنك أن تزدهر عند أي 
مستوى من الحياة والمهنة. بغض النظر عن الُمسمى 
الوظيفي لك، أو عملك، أو بلدك، أو الوالية التي أنت 

منها، يمكنك أن تزدهر في المسيح.
ال تدع ما يقوله الناس عن االقتصاد يُهزك. إن ثروة 
هذا العالم لن تقل. إن المال من ُصنع اإلنسان، وهو 
ال ُيحدد ثروتك. إن ثروتك تتحدد بكمية المال المتاحة 
لك، ألن المال ينجذب إلى األغنياء. ويقول في إشعياء 
11:60، »َوَتْنَفِتُح أَْبَواُبِك َداِئًما. َنَهاًرا َوَلْيالً الَ ُتْغَلُق. 

لُِيْؤَتى إَِلْيِك ِبِغَنى األَُمِم، َوُتَقاَد ُملُوُكُهْم.« 
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فهو  الشاهد!  هذا  في  لنا  المعلنة  ُملِهمة  ِفكرة  من  لها  يا 
ا َنْطلُُب  ا ِممَّ يقول »َواْلَقاِدُر أَْن َيْفَعلَ َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء، أَْكَثَر ِجّدً
يقل  لم  وهو  فِيَنا...«  َتْعَملُ  الَِّتي  ِة  اْلقُوَّ ِبَحَسِب  َنْفَتِكُر،  أَْو 
ا َنْطلُُب أَْو  ا ِممَّ أَْكَثَر ِجّدً َيْفَعَل َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء،  »َواْلَقاِدُر أَْن 
ِة الَِّتي َتْعَمُل في السماء...« وهذا يوضح  َنْفَتِكُر، ِبَحَسِب اْلقُوَّ
أن لك دوراً في عمل المعجزات في حياتك. إن مجد اإلله 

ُيستعلن في حياتك بحسب القوة التي تعمل فيك.
فبالرغم من أن اإلله، وهو كلي القدرة، ُيمكن أن ُيحدث 
أموراً معينة لك، ولكنه ال ُيريد أن يعمل من خارجك. كثيراً 
ما يشعر بعض المسيحيين باإلحباط والفشل ألنهم »يصلون 
ليعمل شيء من أجلهم،« ولكن دون جدوى. إن  اإلله  إلى 
لوا قوة اإلله  الموضوع ال يخص الرب؛ بل هم عليهم أن ُيفعَّ
رسالة  في  نقرأ  المطلوب.  التغيير  إلحضار  دواخلهم،  في 
بولس إلى أهل فيلبي، عن اختباره الشخصي في هذا الشأن؛ 
فهو فهم إن إمكانية عمل فوق الطبيعي ال تستقر في السماء 

أفسس 20:3 – 21

ا َنْطلُُب أَْو َنْفَتِكُر،  ا ِممَّ »َواْلَقاِدُر أَْن َيْفَعلَ َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء، أَْكَثَر ِجّدً
ِة الَِّتي َتْعَملُ فِيَنا، َلُه اْلَمْجُد فِي اْلَكِنيَسِة فِي اْلَمِسيِح َيُسوَع  ِبَحَسِب اْلقُوَّ

ُهوِر. آِميَن«  إَِلى َجِميِع أَْجَياِل َدْهِر الدُّ

القوة التي تعمل فيك
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

 لوقا 11: 26-14
يشوع 23

رومية 17-1:1       
مزمور 32 - 34

كولوسي 29:1 ؛ أعمال 8:1 ؛ ميخا 8:3

أُقر وأعترف
أبويا الغالي، أشكرك على قوتك التي تمألني 

باستمرار. واستطيع أن أعمل كل شيء في المسيح الذي 
يقويني من الداخل! وأنا اليوم ُمهيأ لمجدك، وواعياً 

إلمكانية الروح فوق الطبيعية التي تعمل فيَّ بقوة، في 
اسم يسوع. آمين. 

بل في داخله. وقال بالروح، »أَْسَتِطيُع )عمل( ُكلَّ َشْيٍء فِي 
يقل »نستطيع عمل  لم  أنه  الحظ  يِني.«  ُيَقوِّ الَِّذي  اْلَمِسيِح 
اختباره  هذا  كان  بل  يقوينا«؛  الذي  المسيح  في  شيء  كل 
الشخصي.    يا لها من عقلية! إن بولس لم ُيفِكر في الفشل، 
أو الهزيمة، أو المستحيالت؛ ألنه علَِم أن إمكانية الروح قد 

منحته أن ُيحقق نتائج فوق طبيعية، وتكلم طبقاً لهذا. 
كن مدركاً إن اإلله يحيا فيك بكل ملئه، وهذا يعني كل 
ل تلك القوة  قوته وقدرته األبدية ُمقيمة في روحك. كيف ُتفعَّ
بألسنة.  وبالتكلم  الكلمة،  في  المستمر  باللهج  لك؟  لتعمل 
وُيمكنك اليوم أن ُتحِضر هذه القوة لتؤثر اليوم في أي شيء، 

أو في أي جانب من جوانب حياتك.



) 64 ( 

الراعي كريس

يــــوم  26

مؤشرات  هي  اليوم  العالم  في  نراها  التي  األحداث  إن 
إلى أن هذه هي األوقات الصعبة. إن الكثيرين مضطربين، 
ومنزعجين، ومتحيرين بشأن الصحة، والماديات، واألعمال 
أوقات  هناك  أن  ُيعلن  الكتاب  أن  ِمن  وبالرغم  والوظائف. 
على  يجب  األرض،  على  تأتي  سوف  بالخطر  محفوفة 
ِضيٌق  َلُكْم  َسَيُكوُن  اْلَعاَلِم  فِي   ...« يخف:  ال  أن  المؤمن 
)اضطهاد وتجارب وضغوط وإحباط(، َولِكْن ِثقُوا )تشجعوا، 
وتأكدوا، وال تشكوا(: أََنا َقْد َغَلْبُت اْلَعاَلَم )حجبت عنه قوته 
ألذيتك  وهزمته من أجلكم(«  )يوحنا 33:16( )الترجمة 

الموسعة(.
العالم،  من  اإلله  أفرزك  لقد  العالم!  هذا  من  لسَت  أنت 
وأعطاك حياة تفوق هذا العالم؛ حياة اإليمان والغلبة بالكلمة. 
من  أعظم  وأنت  العالم.  تغلب  التي  الغلبة  هو  إيمانك  إن 
منتصر. ألن الذي فيك، أعظم من الذي في العالم. لقد أعطاك 

الرب سراجاً – كلمته – التي بها تسلك في الظلمة.

لوقا 25:21 – 26

ْمِس َواْلَقَمِر َوالنُُّجوِم، َوَعَلى األَْرِض  »»َوَتُكوُن َعالََماٌت فِي الشَّ
ِمْن  َعَلْيِهْم  ُيْغَشى  اُس  َوالنَّ  ، َتِضجُّ َواألَْمَواُج  اَْلَبْحُر  بَحْيَرٍة.  أَُمٍم  َكْرُب 

َخْوٍف ...« 

أنت قد غلبت العالم
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 11: 27–36
يشوع 24

رومية 18:1 – 32         
مزمور 35 - 37 

مرقس 36:5 ؛ مرقس 23:11

أُقر وأعترف
أن إيماني هو الغلبة التي تغلب العالم. وأن المسيح 
فيَّ هو رجائي ليوم منتصر ومجيد، ولمستقبل متميز؛ 
ألن حياتي آمنة فيه الذي يجعل كل األشياء تعمل معاً 

لخيري! 

وبينما أنت سالك بكلمة الرب، ستحيا بغلبة ونصرة على 
إن  واإلرهاب.  االقتصادي،  والتضخم  والسقم،  المرض، 
لتأتي  القوة  هذه  ل  تفعِّ ان  ويمكنك  كلمته؛  في  متاحة  قوته 
بنتائج. وبغض النظر إذاً عن مدى الظلمة أو الصعوبة التي 
في العالم اليوم؛ فهي فرص لك لتشرق ولُتظهر مجد اإلله. 
ي  ْلَمُة ُتَغطِّ ُه َها ِهَي الظُّ يقول في إشعياء 2:60 ،          »ألَنَّ
ا َعَلْيِك َفُيْشِرُق )َيْهَوْه(،  اِمُس األَُمَم. أَمَّ الَُم الدَّ األَْرَض َوالظَّ
َوَمْجُدهُ َعَلْيِك ُيَرى.« ويقول في أيوب 29:22، »إَِذا ُوِضُعوا 

)عندما ينبطح الناس( َتقُولُ: َرْفٌع )هناك ِرفعة(...« 
إن هناك رفعة لك في المسيح؛ فثق، ألن المسيح فيك هو 
، هو  رجاُئك للمجد. ارفع يديك عالياً وإعلن، »إن المسيح فيَّ

غلبتي على العالم.« 
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إن كنَت في المسيح، ال يوجد شيء في العالم تخاف 
منه. فيسوع غلب العالم وأنظمته من أجلك. وعندما تواجه 
مواقف صعبة في حياتك، ال تيأس؛ ألنك لسَت بال عون. 
تصرفك  تحت  روحية  أسلحة  لك  و  اإليمان،  جهاد  إنه 

للهجوم. 
ترانيم  تسبيح  التسبيح:  هو  األسلحة  هذه  أحد  إن 
اإليمان. إذ يقول في أفسس 18:5 – 19، »َوالَ َتْسَكُروا 
ِباْلَخْمِر الَِّذي فِيِه اْلَخالََعُة )الشرب بإفراط(، َبِل اْمَتلُِئوا 
ِبَمَزاِميَر  )ذواتكم(  َبْعًضا  َبْعُضُكْم  ُمَكلِِّميَن  وِح،  ِبالرُّ
لِيَن فِي قُلُوِبُكْم  ِميَن َوُمَرتِّ ٍة، ُمَتَرنِّ َوَتَساِبيَح َوأََغاِنيَّ ُروِحيَّ
في  واستمر  بابك  اغلق  التحديات،  تواجه  .«عندما  بِّ لِلرَّ
بالروح،  رنم  روحك.  في  اإليمان  ُيضرم  حتى  الترنيم، 
ورنم بالفهم أيضاً  )1كورنثوس 15:14(. ثم، تماماً مثل 
قدميك  على  وُيقيمك  الروح،  سُيضرمَك  حزقيال،  النبي 

يهوذا 20:1

إِيَماِنُكُم  َعَلى  أَْنفَُسُكْم  َفاْبُنوا  اُء  األَِحبَّ َها  أَيُّ أَْنُتْم  ا  »َوأَمَّ
وِح اْلقُُدِس«  األَْقَدِس، ُمَصلِّيَن فِي الرُّ

اضرم اإليمان من داخلك
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خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 11: 44-37
القضاة 1

رومية 2  
مزمور 38 - 41  

1تيموثاوس 12:6

أُقر وأعترف
بأنني أرفض أن أخاف، ألنني مولود من الرب وقد 
غلبت العالم، وأن الذي فيَّ أعظم من الذي في العالم. 
وأن إيماني حي، وأنا اليوم أجعله عامالً، ويسود، في 

اسم يسوع. آمين

الرب  أن  اللحظة  هذه  عند  وستعرف  2:2(؛  )حزقيال 
ارتفع فيك. وسوف ُيضرم كلمات في داخلك مثل: »كل 
آله صوبت ضدي ال تنجح.« وسوف تسمعه يقول لك، 
الذي  ألن  غلبتموه،  وقد  األوالد،  أيها  اإلله  من  »أنتم 
فيكم أعظم من الذي في العالم.« )1يوحنا 4:4( ثم تأخذ 
بكلمته وتقول، »نعم يارب! أنا قد غلبتهم، في اسم يسوع 

المسيح!« وبعد ذلك مباشرة، صلِّ بحرارة بألسنة.
وسوف  داخلك،  ِمن  اإليمان  ُتضرم  أن  اليوم  ُيمكنك 
الماديات  فجأة  تنال  ميتاً. وسوف  كان  الذي  العمل  يحيا 
الُمنهارة دفعة فوق طبيعية! وسوف ُيسترد الزواج الذي 
بقوة  لحظة  في  هذا  كل  يحدث  ان  يمكن  متعسراً!  كان 

الروح القدس، إن تصرفت اليوم بناًء على الكلمة. 
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الراعي كريس

يــــوم  28

إن رغبة الرب لك أن تتقدم باستمرار وتتعظم من مجد 
إلى مجد. وهو يتوقع ان تكون متزايد في اإلثمار ومنتج 
في كل مسعى لك. قال يسوع في يوحنا 1:15 – 8، »أََنا 
اُم. ُكلُّ ُغْصٍن فِيَّ الَ َيأِْتي ِبَثَمٍر  ُة َوأَِبي اْلَكرَّ اْلَكْرَمُة اْلَحقِيقِيَّ
َيْنِزُعُه، َوُكلُّ َما َيأِْتي ِبَثَمٍر ُيَنقِّيِه لَِيأِْتَي ِبَثَمٍر أَْكَثَر. ... ِبهَذا 
ُد أَِبي: أَْن َتأُْتوا ِبَثَمٍر َكِثيٍر َفَتُكوُنوَن َتالَِميِذي.« فإن  َيَتَمجَّ

كنَت ناجحاً ومنتجاً حقاً، ُينقيك الرب لتأتي بثمر أكثر.
ليس عليك أن تنتظر حتى تتقدم في العمر لتعرف إن 
أم ال. فالنجاح ُيقاس عند مراحل مختلفة من  كنت ناجحاً 
حياتك. كان ُسليمان شاباً عندما جعله الرب ناجحاً. وإن 
اليوم،  أنت عليه  الذي  المستوى  للنجاح عند  ُمدركاً  كنت 
النجاح  أعلى من  إلى مستوى  اإلدراك سيأخذك  هذا  فإن 

غداً.
 أدرك أنك في العالم كعامل للتغيير؛ ويجب أن أولئك 
الذين يعملون أو يتعاملون معك يرونك ال غنى عنك بالنسبة 

أمثال 18:4

َيَتَزاَيُد  ُمْشِرق،  َفَكُنوٍر  )األبرار(  يقِيَن  دِّ الصِّ )طريق(  َسِبيلُ  ا  »أَمَّ
َهاِر اْلَكاِمِل« َوُيِنيُر إَِلى النَّ

حياة النجاح
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 11: 45 - 54
القضاة 3-2

رومية 3
مزمور 42 - 44 

3يوحنا 2:1  ، مزمور 1:1 -3 

أُقر وأعترف
بأنني ناجح؛ وطريقي يشرق، ويتزايد في اإلشراق 
إلى النهار الكامل.  وأنا أتقدم من مجد إلى مجد. حامالً 

ثماراً وفيرة للرب في البر، في اسم يسوع. آمين. 

العمل وزمالئك  في  يعتمد عليك رئيسك  أن  لهم. ويجب 
لإلنجاز المتميز. وعندما يوكل إليك األعمال، انظر إليها 
لكي ُتنجز بكمال. وأن يعتبرك من حولك مركز نجاحهم 

الشخصي.
أعذار  إطالقاً  تقدم  وال  للنجاح؛  متشدد  اتجاه  اغرس 
للفشل. وابعد عن الوسطية، واغرس لنفسك بيئة من التميز 
والكمال. إن عقلية النجاح تجعلك متحمساً كل يوم للحياة، 

وفرصة لمواجهة تحديات الحياة  وتربح!
لحل  ومستعداً  نتائج رابحة. وكن سعيداً  يوم  انتج كل 
لعالمك؛ هذه  بركة  تكون  المشاكل، وإجابة األسئلة، وأن 

هي حياة النجاح التي إليها قد ُدعيت.
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الراعي كريس

يــــوم  29

بعد موته على الصليب، نزل الرب يسوع إلى الجحيم، 
الثالث  اليوم  في  وأُقيَم  الجحيم،  جنود  وكل  الشيطان  وهزم 
إَِلى  َصِعَد   ...« الكتاب،  ويقول  السماء.  إلى  بغلبة. وصعد 
)أفسس 8:4(.  َعَطاَيا«  اَس  النَّ َوأَْعَطى  َسْبًيا  َسَبى  اْلَعالَِء 
إن يسوع كسر سالسل الظلمة، أخذ من الشيطان سلطان أن 

يأسر أي شخص. 
ال يمكن للشيطان شرعاً أن يمسك أي إنسان في األسر. 
أَْجَمَع  اْلَعاَلِم  إَِلى  »...اْذَهُبوا  قال،  لذلك  القيود!  زالت  لقد 
َواْكِرُزوا ِباإلِْنِجيِل لِْلَخلِيَقِة ُكلَِّها« )مرقس 15:16(؛ وهذا 
يعني إلى كل الخليقة. ويقول في رومية 19:8، »ألَنَّ اْنِتَظاَر 

اْلَخلِيَقِة َيَتَوقَُّع اْسِتْعالََن أَْبَناِء اإلله.« 
إن كل الخليقة تنتظر بتوقع وشوق استعالن، ليس يسوع 
ولكن أبناء اإلله – أي نحن، إلطالقها من عبودية الفساد. 
أنهم  لهم  باإلعالن  أي  بالحرية؛  ننادي  بأن  ُنطلقها؟  كيف 
أحرار وأن هذا األسر قد أُِسر. إن هذا اإلعالن هو ما تنتظره 

إشعياء 1:61

َر اْلَمَساِكيَن،  ، ألَنَّ )َيْهَوْه( َمَسَحِني ألَُبشِّ ِد )َيْهَوْه( َعَليَّ يِّ »ُروُح السَّ
يَن ِباْلِعْتِق )الحرية(،  أَْرَسَلِني ألَْعِصَب ُمْنَكِسِري اْلَقْلِب، ألَُناِدَي لِْلَمْسِبيِّ

َولِْلَمأُْسوِريَن ِباإلِْطالَِق« 

!نادي بالحرية
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 12: 1–12
القضاة 4

رومية 4
مزمور 45 - 48 

إرميا 8:34؛ فيلبي 15:2 - 16

صالة
أبويا الغالي، أشكرك على حياة الغلبة والسيادة التي 

لي في المسيح يسوع؛ وأشكرك ألنك أعطيتني المسئولية 
األكثر أهمية لخدمة اإلنجيل للضال، فيتحول قلبه من 

الخطية إلى البر. وقد جعلتني نوراً لألمم، وُيضيء نوري 
ج وملتٍو، في اسم يسوع. آمين. في وسط جيل ُمعوَّ

بتوقع كل الخليقة.
َنا َنْعَلُم أَنَّ ُكلَّ اْلَخلِيَقِة َتِئنُّ  يقول في رومية 22:8، »َفإِنَّ
ُض َمًعا إَِلى اآلَن.« ولكنه آن اآلوان لها أن تعرف أن  َوَتَتَمخَّ
الحل قد جاء في المسيح يسوع. وأنت هو اإلجابة لصرختها 
تذهب،  وأينما  لألمم.  نوراً  أُرسلت  قد  ألنك  للمعونة.  طلباً 
ُيشرق نور الرب، ويخرج الناس من الظلمة. يقول الكتاب، 
قد  بره  أي جمال، ومجد، وقوة  المسيح:  إن رائحة معرفة 

أُظهرت بنا في كل مكان. 
لُتنادي  لإلنجيل،  وسفيره  بلسانه؛  الناطق  هو  أنت 
للمأسورين بالحرية بمجاهرة. وبينما أنت تفعل هذا، ستتحكم 

القيود، وترجع القلوب من العصيان إلى حكمة البر. 
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الراعية أنيتا

يــــوم  30

قال أحدهم ذات مرة »يبدو أن الرب، في حمية غضبه 
كالفقر  المؤلمة  بالتجارب  يأتي  الُمخَلصين،  غير  على 
عن  خاطئة  نظرة  هذه  ولكن  للدينونة.«  عليهم  والمرض 
فإن  والظالم.  البار  ِمن  لكل  وحنان،  ُمنِعم  اإلله  إن  الرب، 
طبيعته صالح وُحب. وال ُيبلي الناس أبداً باأللم والمعاناة؛ 
بل هو يطلب دائماً أن يشفي، ويخلص، ويبارك. إنه الشافي، 
والذي ُيَعِوض، وُيجبر القلوب الكسيرة، والحياة المنكسرة، 
في  األحداث  من  العديد  وهناك  المكسورة.  والعالقات 
أحدهم.  هي  األعمى  بارتيماوس  وقصة  هذا.  تدعم  الكتاب 
على  راضياً  يكن  ولم  أعمى؛  ولَِد  أنه  الكتاب  يقول  إذ 
حالته، وصرخ إلى يسوع للمعونة فاسترد له الرب بصره                               

)مرقس 51:10 – 52(. 
ونجد مثالً مشابهاً عندما تقابل يسوع وتالميذه مع رجل 
َمْن  ُمَعلُِّم،  »...َيا  تالميذه،  وسأله  أعمى.  مولود  كان  آخر 
أَْخَطأَ: هَذا أَْم أََبَواهُ َحتَّى ُولَِد أَْعَمى؟« )يوحنا 2:9(. فأجاب 

متى 44:5 – 45

َتُكوُنوا  لَِكْي  َوَيْطُرُدوَنُكْم،  إَِلْيُكْم  ُيِسيُئوَن  الَِّذيَن  ألَْجِل  »...َصلُّوا 
األَْشَراِر  َعَلى  َشْمَسُه  ُيْشِرُق  ُه  َفإِنَّ َماَواِت،  السَّ فِي  الَِّذي  أَِبيُكُم  أَْبَناَء 

الِِميَن«  الِِحيَن، َوُيْمِطُر َعَلى األَْبَراِر َوالظَّ َوالصَّ

صالحه وحبه
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 12: 13–21
 القضاة 5

رومية 1:5 - 11 
مزمور 49– 51

1يوحنا 8:3 ؛ أعمال 38:10

صالة
أبويا السماوي الغالي، أسجد لَك في عبادة من أجل 
حبك، وتحننك، ونعمتك، التي اُستعلنت اليوم في حياتي 

وفي حياة الكثيرين حول العالمن عن طريق أعمال 
الشفاءن والبركات، والمعجزات، في اسم يسوع. آمي

اإلله  َوالَأََبَواهُ، لِكْن لَِتْظَهَر أَْعَمالُ  الرب، »...الَ هَذا أَْخَطأَ 
فِيِه. َيْنَبِغي أَْن أَْعَملَ أَْعَمالَ الَِّذي أَْرَسَلِني َما َداَم َنَهاٌر...« 
في  ُمستعلنة  كانت  إبليس  أعمال  إن   .)4  –  3:9 )يوحنا 
حياة الرجل من خالل العمل، ولكن أعلن يسوع صالح اإلله 

وحبه بشفائه.
أو  عملك،  او  وظيفتك،  في  تحديات  اختبرت  قد  ربما 
عائلتك، أو دراستك، أو حتى في صحتك؛ يمكنك اآلن أن 
تستفيد من حب اإلله. وأول ما يجب أن تعرفه أن هذه المحنة، 
اإلله لك. وهو عمل كل ما هو  إرادة  ليست  من أي نوع، 
ضروري لك لتحيا في غلبة،  وفي صحة إلهية، وازدهار، 
وبر، وسيادة. فقط قـُل نعم لكلمته؛ فتعترف وتسلك في نور 

ما قد فعله مسبقاً من أجلك في المسيح يسوع.
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الراعي كريس

يــــوم  31

عندما نأتي إلى الحب، فكل الناس سواء؛ فهم يشعرون ويتفاعلون 
مع الُحب بنفس الطريقة. والحب ُيغيرهم. وُيحضر كل إنسان إلى نفس 

المستوى، بغض النظر عن الثقافة. فليس هناك ثقافة ضد الحب. 
َجاُء  ا اآلَن َفَيْثُبُت: اإلِيَماُن َوالرَّ يقول في 1كورنثوس 13:13، »أَمَّ
َواْلُحب، هِذِه الثَّالََثُة َولِكنَّ أَْعَظَمهُّم اْلُحب.« إن سلكت في الحب تجاه 
الناس، سُيجبرون أجالً أم عاجالً أن يستجيبوا بنفس الطريقة، ألن الُحب 
يولد حب وعندما تفهم حب اإلله، ستثدرك أنه أعظم قوة في الكون. 
واالختالفات  الدينية،  والحواجز  العرقية،  االنقسامات  يتخطى  وهو 
األخالقية، والطبقات االجتماعية. إن الحب اإللهي يمكن أن يصل لكل 
رب نفسك أن تسلك بالحب. إنه اختيار  إنسان، ويذيب أقسى القلوب. دَّ
واعي أنت تقوم به؛ وُيغير حياتك. قـُل لنفسك، »سأسلك بالحب، مهما 
أُْعِطيُكْم:  أََنا  َجِديَدًة  ًة  »َوِصيَّ  ،34:13 يوحنا  في  يسوع  قال  كان.« 
َبْعُضُكْم  أَْيًضا  أَْنُتْم  ُتِحبُّوَن  أََنا  أَْحَبْبُتُكْم  َكَما  َبْعًضا.  َبْعُضُكْم  ُتِحبُّوا  أَْن 
َبْعًضا.« البد أن ال يكون هناك أي إنسان ال تقدر أن تحبه. إن طريق 
الُحب هو طريق الغلبة؛ لذلك، يجب أن ُتحب كل واحد بصدق، حتى 

رومية 10:13

َتْكِميلُ  ِهَو  َفاْلُحب  لِْلَقِريِب،  ا  َشّرً يْصَنُع  الَ  »اَْلُحب 
اُموِس«  النَّ

ال توجد ثقافة ضد الحب
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دراسة أُخري

خطة قراءة كتابية لمدة عامينخطة قراءة كتابية لمدة عام

لوقا 12: 22–34
القضاة 6

رومية 12:5 - 21 
مزمور 52– 55 

1يوحنا7:4 – 8؛ 1تسالونيكي 12:3 - 13

أُقر وأعترف
أن حياتي هي التعبير عن ُحب اآلب في قلبي بالمسيح 
يسوع. وأنا اليوم ازداد في الُحب إلى ُكل َمن في عالمي، 
وما حوله، وأُعلن أن قلبي ثابت بال لوم وفي قداسة أمام 

، في اسم يسوع.  ل فيَّ الرب، ألن حبه ُمكمَّ

وإن كانوا بتصرفاتهم ال يستحقون الُحب.
تحننه:  نستحق  لنا، ونحن ال  أظهر حبه  اإلله  أن  الكتاب  ُيخبرنا 
اْلَمِسيُح  َماَت  ُخَطاةٌ  َبْعُد  َوَنْحُن  ُه  ألَنَّ َلَنا،  ُحبه  َبيََّن  اإلله  »َولِكنَّ 
مثله:  ُنحب  أن  يجب  له،  أحباء  كابناء  لذلك،   .)8:5 ألَْجلَِنا«)رومية 
َنا  اَء، َواْسلُُكوا فِي اْلُحب َكَما أََحبَّ لِيَن ِباإلله َكأَْوالٍَد أَِحبَّ »َفُكوُنوا ُمَتَمثِّ
َبًة«  اْلَمِسيُح أَْيًضا َوأَْسَلَم َنْفَسُه ألَْجلَِنا، قُْرَباًنا َوَذِبيَحًة لإلله َراِئَحًة َطيِّ

)أفسس 1:5 – 2(.
لكي تسلك مع الرب يجب أن تحب مثله. ويقول في 1 يوحنا 7:4 
اُء، لُِنِحبَّ َبْعُضَنا َبْعًضا، ألَنَّ اْلُحب ِهَو ِمَن اإلله،  َها األَِحبَّ – 8، »أَيُّ
َوُكلُّ َمْن ُيِحبُّ َفَقْد ُولَِد ِمَن اإلله َوَيْعِرُف اإلله. َوَمْن الَ ُيِحبُّ َلْم َيْعِرِف 
اإلله، ألَنَّ اإلله ُحب.« اجعل لغتك تكون دائماً بُحب من النوع اإللهي؛ 

واجعل حياتك أن تكون إشراقة حبه.



rhapsodyofrealities_egypt@yahoo.com

مبروك ! أنت اآلن ابن للرب
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تقارير الحمد
أنا فّعلت قوة اسم يسوع

لقد شخصت حالتي بأنني مصاب بخالبا سرطانيه، ووضعني الطبيب في جدول الفحص باألشعة. 
وقبل الفحص بأسبوع صليت آمراً جميع الخاليا السرطانية أن تترك جسدي.

وعندما توجهت للمستشفى األسبوع التالي، لم يستطع الطبيب أن يجد أي من هذه الخاليا 
السرطانية في كل جسدي. شكراً لك أيها الراعي كريس وزوجتك الراعية أنيتا من أجل تعليمكم 

لي من خالل أتشودة الحقائق كيف أفّعل اسم يسوع يطريقة عملية واحصل على النتائج.
                                              كيلي ب. بتسوانا

أنشودة الحقائق غيرت طريقة تفكيري
»كنت مسيحياً لسنين عديدة وقرات كثيراً كبف كان يسوع يصنع المعجزات.

ولكن لم اصدق واحدة منها أبداً وذلك ألقتناعي بأنها قصص ملفقة لعمل غسيل مخ للتاس.
ثم تقابلت مع أنشودة الحقائق فغيرت طريقة تفكيري. أن هذه التآمالت الممسوحة فتحت عينًي 

ألري الحق في الكلمة المقدسة . ,أنا اآلن أيشر بالكلمة الحية لكل من حولي.
                                        موتلونج د. جنوب أفريقيا

دعيت إلى الشراكة مع أنشودة الحقائق
كنت في البداية مترددا في المشاركة ماليا مع أنشودة الحقائق. وكان هذا في حملة كرازة في 

بلدي. لكن الروح القدس دفعني للمشاركة، وأنا قبلت الصوت بإصغاء.
هذا، وكنت قد تفدمت قبل ذلك بالفعل للحصول على تأشيرة لبلد آخر لم يكن ممكناً الحصول 
عليها بسهوله. ولكن بعد أسابيع قليلة من مشاركتي المالية في الحملة، حصلت ليس فقط على 

التأشيرة، ولكن أيضا حصلت على معاملة كبار الشخصيات، كما وعدت الحكومة بدفع ثمن تذاكر 
العائلة بالكامل. وأماكن اإلقامة لنا لمدة عام، وتدريس أطفالي إلى المستوى الجامعي. هللويا! 

                                      أريام م. جنوب أفريقيا                           





3 Important Questions For You
   Rhapsody of Realities is God’s special gift to our 
generation; have you utilized it well enough to reach 
and bless people around you? 
      Millions around the world study the devotional 
and receive a special Word from the Lord every day; 
do your loved ones, friends, and colleagues share in 
this divine experience?
       We have a mandate to make Rhapsody of Realities 
the No.1 Most-Read Book in the world, second only 
to the Bible; have you personalized this vision? Is 
Rhapsody of Realities the No.1 most-read book in your 
sphere of contact?

Your World Is Waiting For You! 
Join the Rhapsody Mandate Network today, and get 
others to subscribe to receive Rhapsody of Realities 
for at least three months, not only for themselves, but 
for others also. 

Why Is It So Important For You To Join? 
Because this might be the only real opportunity for 
some people you’ll meet to receive the Gospel of 
Jesus Christ.
Take advantage of this wonderful opportunity for 
soul winning, and together, let’s reach the world for 
Christ! 
For more information on how to join the Rhapsody 
Mandate Network, please call: +2348086656527
or send an e-mail to: 
rhapsodymandatenetwork@loveworld360.com



The Children’s Day Celebration in Nigeria holds 
on May 27, and partners of Rhapsody of Realities 
in the country are set to make a difference in the 
lives of children and across the nation. They’d be 
distributing millions of free copies of the devotional 
range for children and teenagers in schools, 
orphanages, and special homes; such materials 
as:

    Rhapsody of Realities For Kids (for ages 1 to 5) 

    Rhapsody of Realities For Early Readers (for           
    ages 6 to 12)

    Rhapsody of Realities TeeVo (for Teenagers)

    Now That You’re Born Again For Teens

    My Faith Confessions

To participate in this free distribution campaign as 
an individual or a church, or to organize a similar 
campaign in your nation on Children’s Day, please 
call: +2348085865700, +2347089995994 

or send an e-mail to:

 lwpmchildrensbooks@believersloveworld.org

www.kiddiesloveworld.org 


