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مـقـدمـة
مرحباً! إن كتاب التأمالت اليومية المُفضل
لكم ،أنشودة الحقائق ،مُتاح اآلن بـ  178لغة،
ومازال هناك المزيد .نحن نثق أن طبعة 2012
للتأمالت ستدفع بنموك الروحي وتقدمك وتضعك
في مكانة النجاح الباهر على مدار العام.
إن األفكار المُغيرة للحياة في هذه الطبعة
ستُنعشك ،وتنقلك وتُعدك لعام جديد
مُمتلئ جداً ،ومُثمر ،ومجيد ومُزدهر.

كيف تستخدم هذه التأمالت بأقصى فاعلية
* بقراءة وتأمل ّ
كل مقالة بعناية, ،وبقولك الصلوات وإقرارات الفم
عال لنفسك يومياً .ستضمن نتائج كلمة اهلل التي تتحدث بها
ٍ
بصوت ٍ
وستتحقق في حياتك.
* اقرأ الكتاب المقدس بأكمله لعام واحد بإتباع خطة القراءة لعام واحد
أو لعامين بإتباع خطة القراءة لعامين .
* يمكنك أيضاً تقسيم القراءة الكتابية لفترتين – قراءة صباحية و مسائية.
* استخدم التأمل لتدوين أهدافك لكل شهر في روح الصالة ،وقس نجاحك
حين تُحقق هدف تلو اآلخر.

ندعوك للتمتع بحضور الرب اإلله اجمليد والغلبة وأنت تتناول
جرعة يومية من كلمة العلي! نُحبكم جميعاً! الرب يُبارككم!
الراعي كريس & الراعية أنيتا أوياكيلومي
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تظهر صورة الغالف األمامي عائلة رائعة؛
فرحة بحصولها على أنشودة الحقائق في بلغاريا.
ِ
معلومات شخصية
االسم:
عنوان المنزل:
ت:
المحمول:
البريد اإللكتروني:
عنوان العمل:
أهداف هذا الشهر:
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أنشــودة احلقــائـق
تأمــالت روحية  ...يوميــة
www.rhapsodyofrealities.org
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يــوم 1

ال ُ
تعثر في الكلمات
الراعي كريس

يع َن��اِ .إ ْن كَا َن أ َ َحدٌ ال َ
��يا َء كَثِير َ ٍة ن َ ْعثُر ُ َج ِم ُ
«ألَن َّ َنا فِي أ َ ْش َ
املٌ  ،قَادِر ٌ أ َ ْن يُل ِْج َم كُلَّ الجْ َ َس�� ِد
ي َ ْعثُ��ر ُ فِي الْكَال َِم َفذ َا َ
ك ر َ ُجلٌ كَ ِ
ضا( ».يعقوب .)2:3
أَي ْ ً
إن أحد األمور العديدة التي يس��اع ُد َك على عملها الروح
الق��دس هو أن تجع��ل تواصل��ك بنعمة .فالمس��يحي الذي ال
يتواص��ل بأُلفة ،ويعثُر في الكلمات ه��و طفل روحياً .بغض
النظ��ر عن طول المدة التي قد تتكلم فيها بألس��نة ،أو المكانة
َ
أصبح مُروضاً،
لسانك قد
التي تشغلها في الكنيسة ،إن لم يكن
َ
فعالقتك مع الروح القدس ال تزال في مرحلة الطفولة.
ويتعجب بعض المسيحيين في كثير من األحيان لماذا هم
غير مؤثرين في حياتهم الروحية .عاد ًة يكون بسبب شخصية
َ
يتكلمون كلمات فارغ��ة ،وكلمات غير عملية؛
كلماته��م .فهم
َ
نضوجك الروحي
ولم تُخضع ألس��نتهم إلى الروح القدس .إن
كمس��يحي يُقاس بش��خصية كلماتك .وهذا هو أحد األس��باب
الت��ي م��ن أجلها يج��ب أن تروض لس��انك .إن كلم��ة العلي
تُس��اع ُدنا على مالحظة كلماتنا وممارسة التحكم في ألسنتنا.
فهي مس��ئوليتك .وليس كافياً مجرد أن تقول“ ،آه يارب  ،من
أنت من َ
فضلك روِّض لس��اني ”.الَ ،
عليك أن تُخضع لسانك
له بأن تتبع تعاليمه في استخدام الكلمات.
ْس
ويقول ف��ي يعقوب “ ،11:3أَل ََعلَّ يَنْ ُبوعًا يُنْ ِب ُع ِمنْ نَف ِ
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عَ ينْ ٍ وَا ِح َد ٍة ال َْعذ َْب وَالمُْرَّ؟” فال يُمكنك ان تستخدم لسانك للبركة
وتس��تخدم نفس اللس��ان للَّعنة .فاُرفض أن تنش��غل بالتواصل
غي��ر الكام��ل أو غير البناء .وال تتكلم عل��ى اإلطالق كلمات
تُق َب��ح أو تُقلل من ش��أن أخ آخر أو أخ��ت .فأحد اإلثباتات بأن
لك الروح القدس وأن شخصه ظاهر َ
َ
فيك هو التواصل البنَّاء.
إن طبيعة المس��يح الرافعة هى ف��ي داخلك ،ويُعبر عنها
في كالم��ك .لذلك ،اختر كلماتك .واخت��ر الكلمات التي ترفع
َحا ( له
صل ً
ني ب ِ ِن ْع َم�� ٍةُ ،م ْ
وتُب��ارك“ :لِ َيكُنْ كَال َُمك ْ
ُ��م كُلَّ ِح ٍ
اوبُوا كُلَّ
ْح ،لِ َت ْعل َُموا كَ ْي َف ي َ ِج ُب أ َ ْن جُت َ ِ
مذاق وطعم ُ -م َتبَّل) مِبِل ٍ
وَا ِح ٍد( ”.كولوسي .)6:4

صالة

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

دراسـة أُخـرى
أمثال 21:18
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

1يوحنا 10:3 – 15 :2

رؤيا 14 – 1 :5
يوئيل 2

حزقيال 15- 13
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يــوم2

ال تستسلم للمرض
الراعي كريس

وس
��ام كَا َن ي ُ َعل ُِّم ،وَكَا َن فَر ِّ ِ
«وَفِ��ي أ َ َح�� ِد األَي َّ ِ
ام ِ
��يو َن وَ ُم َعل ُِّم��و َن لِلن َّ ُ
يس ُّ
يم.
َجالِ ِس�ين َ وَ ُه ْ
م قَدْ أَتَوْا ِم��نْ كُلِّ قَرْي َ ٍة ِم َن الجْ َ ِل ِ
يل وَال َْي ُهودِي َّ ِة وَأُور ُ َش�� ِل َ
م( ».لوقا .)17:5
وَكَان َ ْ
ت قُوَّةُ الر َّ ِّب (حاضرة) لِ ِشفَ ائِ ِه ْ

يُظهر الشاهد أعاله أنه في أحد األيام ،بينما كان الرب يسوع
يُعلم الكلمة ،كانت قوة الرب حاضرة للش��فاء .فكانت نعمة الشفاء
ف��ي المكان .وكان الروح القدس حاضراً بقوة الش��فاء .تذكر ،أنه
إلى أن نال يس��وع الروح القدس ،لم يقم بأى مُعجزة ش��فاء .وهذا
ألن الش��فاء اإلله��ي هو عمل ال��روح القدس ،وإل��ى أن َّ
حل على
يسوع ،لم تكن خدمة الشفاء قد بدأت بعد.
ووفق��اً للمكت��وب ،رأى يس��وع العدي��د من الناس وس�� ِمعوا

تعليمه ،وش��عروا بلمس�� ِته ،وتحنن��ه ،ونالوا الش��فاء والمُعجزات
األخرى .واليوم ،إن نفس القوة التي جعلت يسوع المسيح الشافي؛
وأحضر نعمة الشفاء إلى يسوع ،قد أتى
مس��ح
ونفس الروح الذي
َ
َ
ً
َ
ليحيا في دواخلنا .واآلن ،قد أصبح جس��دك َم ِنزال للروح القدس.
َ
فجس ُد َك هو هيكله الحيَ .
جسدك
لذلك ،ال يجب أن ينزل ويُقيم في
ال المرض وال الضعف؛ فارفض أن تتأقلم على المرض.
بغض النظر عن اس��م هذا المرض؛ فقد يكون ورماً يبدو أنه
يتزايد ،ال تنحني له؛ وال تستس��لم له! بل ضع يدك عليه واس��تمر
ف��ي أن تق��ول“ ،أنا أرفض أن يأوى املرض في جس��دي .وأنا أمرهذا
دفع
الورم أن ميوت ويترك جس��دي”.أرفض أن تخاف .إن المس��يح َ
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له َنا
ثم��ن صحتك .ويقول الكتاب ف��ي رؤي��ا ”،10:5و َ َج َعلْ َت َنا إلِ ِ
ك عَ لَى األَر ْ ِضَ ”.
لذلك ،ال تنحني للمرض
َس�� َن ْم ِل ُ
ُملُوكًا وَكَ َه َنةً ،ف َ
أو السقم؛ ومارس السيادة .وتكلم بالكلمة وإحدث تغييراً.

صالة

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

دراسـة أُخـرى
لوقا  19:10؛ رومية 11:8
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

1يوحنا 24 –11 :3
حزقيال 16

رؤيا 10 – 1 :6
يوئيل 3
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يــوم 3

نادي عليها!
الراعية أنـيـتا

ام
«:إنِّي قَدْ َج َعلْ ُت َ
«كَ َما ُه َو َمك ْ ُت ٌ
ك أَبًا أل ُ مَ ٍم كَثِير َ ٍة .أ َ َم َ
وب ِ
آم َن بِ�� ِه ،ال َّ ِذي ي ُ ْ
العل��ي ال َّ ِذي َ
��يا َء غَ ْير َ
ح ِيي المَْوْتَى ،وَيَدْعُ و األ َ ْش َ
ِ
المَْوْ ُجودَ ِة كَأَن َّ َها َموْ ُجودَةٌ( ».رومية .)17:4
لنأخ��ذ في اإلعتبار إبراهيم؛ الذي ل��م يكن له ولداً وكان
ك
ُ
يقرب من المائة ع��ام ،ولكن قال له العلي“ ،إِنِّي قَدْ َج َعلْ ُت َ
أَبًا أل ُ مَ ٍم كَثِير َ ٍة” (رومية  .)17:4إن هذا لم يكن وعداً؛ بل كان
إق��رار حقيقة .وكان يُمكن إلبراهي��م أن يقول“ ،يارب ،أنت
تعرف إنني اآلن ش��يخ ،ولم يع��د مُمكناً أن يكون لي أوالد”؛
س��ب له ب��راً .فاألمر
ولكن��ه ل��م يقل هذا! بل آمن بالعليُ ،
فح َ
يستحق أن تؤمن.
إن إختبار إبراهيم هذا يكش��ف ع��ن أهمية مبدأ اإليمان؛
مبدأ أن تنادي على األم��ور غير الموجودة وكأنها موجودة.
فبالرغ��م م��ن أن إبراهي��م كان بالفعل كبير جداً في الس��ن،
ولك��ن العلي لم ييأس منه .فال يفرق مدى طول المدة التي قد
انتظرت فيها لتلك المعجزة؛ ال تيأس؛ ونادي عليها .فاإليمان
يُنادي على األشياء غير الموجودة وكأنها موجودة.
وبغض النظر عن الموقف الذي قد تكون عليه اآلن ،فال
شيء غير ممكن على اإلطالق عند العلي ،الذي يُعطي حياة
للموت��ى .ويقول الكتاب لن��ا أن نكون أتباع أو متمثلين بالعلي
(أفسس  .)1:5وهذا يعني أنه َ
عليك أن تتعامل باإليمان الذي
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من النوع اإللهي.
إن ما تش��عر به وتراه ف��ي الطبيعي مُخضع للتغيير؛ أما
��ياء) الَّتِي
الكلم��ة فه��ي فقط الباقية إلى األبد ...“ :ألَنَّ (األ َ ْش َ
تُرَى وَقْتِيَّةٌ ،وَأ َ َّما الَّتِي ال َ تُرَى َفأَب َ ِديَّةٌ” ( 2كورنثوس .)18:4
والس��ؤال هو ،بماذا تؤمن حقاً؟ فإن كنت تؤمن بالكلمة،
فتكل��م بها بجراءاة .فنح��ن ال نؤمن لكي نك��ون صامتين“ :
...ح َس َ ْ
��ت »َ ،ن ْح ُن أَي ً
ْضا
َ
��ت لِذلِ َ
ك تَكَل َّْم ُ
آمنْ ُ
��ب ال َم ْكتُ��وبَ «:
َ
َّ
نُ ْؤ ِم ُن َولِذلِ َك َن َت َكل ُم أي ً
ْضا” ( 2كورنثوس .)13:4

أُقر وأعترف

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

دراسـة أُخـرى
مرقس  23-22:11؛ رومية10-8:10
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

1يوحنا 4
حزقيال 19 – 17

رؤيا 17 – 11 :6
عاموس 1
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يــوم 4

أنت من ُت ُ
َ
حدث
تغييراً
الراعي كريس

ك بِالحْ َ َيا ِة األَب َ ِدي َّ ِة الَّتِي
ان الحْ َ َس�� َن ،وَأ َ ْم ِس�� ْ
َ
«جا ِهدْ ِج َهادَ اإلِمي َ ِ
َ
َ
َ
ام ُش ُهودٍ كَثِي ِري َن»
يت أي ْ ً
ضا ،وَا ْع َترَف َ
ِإل َْي َها دُ ِع َ
ْت اال ْعتِرَاف الحْ َ َس َن أ َم َ
(  1تيموثاوس .)12:6
إن إنجيل يس��وع المس��يح ال��ذي قد أودع إلين��ا ال يزال غير
معروف للكثيرين ،وغير مفهوم للعديد ،وحتى للمس��يحين .وهذا
هو س��بب الفش��ل ،والعوز ،والفقر ،واإلحباط��ات ،واألمراض،
والتحدي��ات األخ��رى الت��ي يواجهه��ا الكثيرون؛ وم��ا لديهم من
تناقض بين ما تقوله الكلمة ،وإختبارتهم الش��خصية .ويسبب هذا
في تصاعد األس��ئلة في قلوبهم .ويش��به هذا مث��ل من يج َد بعض
األعراض المُرعبة لمرض تُغمر جسده ويتساءل لماذا ليس هناك
تغيي��راً ،بالرغم من ما يعرف��ه ويؤمن به في الكلمة .وقد يكون قد
زأر بالكلم��ة ،وهمس بها ،وصام من أج��ل الوضع ،وبذر بذاراً،
وحتى صلى كل أنواع الصلوات ،ولكن لم يحدث أي تغيير .واآلن
هو يتساءل متعجباً“ ،ما الخطأ الذي أفعله؛ وما هو المفروض أن
أقوم به ولم أفعله؟”
علي��ك أن تدركه هو أن الكت��اب يُخبرنا أن ُه َ
َ
ناك
إن اول م��ا
ك بِالحْ َ َيا ِة
ان الحْ َ َس�� َن ،وَأ َ ْم ِس�� ْ
جه��اداً لإليم��انَ :
“جا ِهدْ ِج َه��ادَ اإلِمي َ ِ
ْت اال ْعتِر َ َ
ام
ي��ت أَي ْ ً
ضا ،وَا ْع َترَف َ
األَب َ ِديَّ�� ِة الَّتِي ِإل َْي َها دُ ِع َ
اف الحْ َ َس�� َن أ َ َم َ
��هودٍ كَثِي ِري�� َن” (  1تيموثاوس  .)12:6إن جه��اد اإليمان هو
ُش ُ
إطالق إيمانك على الظروف الراهنة المتمردة ،والمقاومة للتغيير
وللتعام��ل مع إعالنات إيمانك العنيد .إن كلمة العلي حقيقة وحق،
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ولكن ال يعني هذا أن إختبارات حياتك س��وف تتماش��ى تلقائياً مع
َ
فأن��ت هو من يجعلها هكذا؛ كما قال يس��وع في كثير من
الكلم��ة!
األحيان“ ،إميانك قد شفاك”.
َ
فأن��ت م��ن تُمارس وتت��درب على الس��يادة عل��ى الظروف
والق��وى الت��ي تأتي ضدك .والكلمة ال تفش��ل أب��داً؛ َ
لذلك إلتصق
بالكلمة ،وسوف تُصبح إختباراتك وتقارير حمدك ال تنضب ،ألن
َ
إيمانك بالكلمة يسود.
الرب سوف يُريك أن

أُقر وأعترف

بأننى وأنا أُظهر إيماني اليوم ،فأنه يأتي بنتائج هائلة
ضد الظروف المعاكسة .فكلمة اإليمان في قلبي وفي
فميَ .
لذلك ،وبإعالنات إيماني ،أنا أسود وأغلب كل
موقف تحدي ،في اسم يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
 1يوحنا  4:5؛  2كورنثوس 13:4
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

1يوحنا 5
حزقيال 21- 20

رؤيا 10 – 1 :7
عاموس 2
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يــوم 5

افتح قلبك للكلمة
الراعي كريس

��م ُع
ْس�� ُه ،وَ َمنْ ي َ ْ
يب يُرْذِلُ (يحتقر) نَف َ
ُ��ض التَّأْدِ َ
َ
«م��نْ يَرْف ُ
س َ
خ ( التقومي) يَقْ َت ِني ف َْه ًما» ( أمثال . )32:15
ي
ب
و
ت
لِل َّ ْ ِ ِ
إن الم��ادة الوحيدة التي يقدمها العل��ي ليبني روحك هي
كلمت��ه ،بقوة الروح القدس .ف�لا يوجد رجاء لمن يجهل كلمة
خ ِر ُب
��ن ازْدَرَى (احتقر) بِالْكَ ِل َم ِة ي ُ ْ
العلي .إذ يقول الكتابَ ،
“م ِ
يج��ب َ
ُ
عليك أن
بن للعلي
نَف َ
ْس�� ُه( ”...أمث��ال  .)13:13فكاِ ٍ
ً
تفت��ح قلبك دائما للكلمة وتقبلها في روحك باإليمان ،والفرح،
اس�� ٍة وَكَث ْرَةَ َش��رّ ،فَاق ْ َبلُوا
والوداع��ة“ :لِذلِ َ
ك اطْ ر َ ُحوا كُلَّ جَن َ َ
ُم” (
ِّص نُفُ َ
ب ِ َودَاعَ �� ٍة الْكَ ِل َم َة المَْغْر ُ َ
وس��ك ْ
وس�� َة الْقَ ادِرَةَ أ َ ْن ت ُ َخل َ
يعقوب  .)21:1إن هذا الش��اهد ال يُش��ير إل��ى الخالص من
الخطية وال قبولِ َك للخالص حديثاً .بل ،يُشير إلى الحفاظ على
خ�لاص النفس البش��رية – أي العمل الخارجي للخالص في
النفس البشرية.
وعندما يكون َ
لك الفرصة ألن تس��مع وتقبل كلمة العلي،
وطبقها ف��ي حياتك الش��خصية .والعمل
فإذه��ب إليها بنه��م ِ
بالكلم��ة ه��و الطريقة الوحي��دة لكي تأت��ي بحقائ��ق المملكة
ف��ي حياتك الش��خصية وتحيا م��ن مجد إلى مج��د .فعليك أن
تب��ذل جه��داً لكي تعمل بكلمة العل��ي .وال تتجاهل الكلمة؛ بل
اس��تخدمها لمنفعتك .إن ب��ركات كلمة العلي ه��ي لمن يعمل
بالكلمة (يعقوب .)25:1
()16

هن��اك من يتصرف بجهل بالحكمة العالمية؛ وحكمة هذا
العالم ه��ي جهل أمام الرب .ولكن م��ن الناحية األخرى ،إن
ً
َ
عامال بالكلمة ،فأنت تعم��ل بالحكمة اإللهية .ألن كلمة
كن��ت
ال��رب هي حكمته ،والحكمة هي م��ا تحتاجه للنجاح والتميز
َت� الحْ ِك َْمةَ( ”...أمثال
ي الرَّأ ْ ُس .فَاقْ� نَ ِ
ف��ي الحياة“ :الحْ ِك َْم ُة ِه َ
َ
روحك للكلمة في كل وقت وتصرف بنا ًء على
 .)7:4فإفت��ح
التعليم ،واإلرشاد ،والمشورة التي تأخذها من الرب اليوم.

صالة
أبويا الس���ماوي الغالي  ،أشكرك على كلمتك في
حيات���ي! فانا مُبارك في كل ما أفعله وأنجح اليوم
بتميزوإذده���ار ألني أحيا بكلمت���ك .وكلمتك تنمو
بقوة وتس���ود في حياتي ،ضد كل أمرمضاد ،وأنا
أخضع لسيادة الكلمة ،في اسم يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
يعقوب  21:1؛ هوشع 6:4
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

 2يوحنا
حزقيال 23- 22

رؤيا 17 – 11 :7
عاموس 4 – 3

()17

يــوم 6

الكلمة في فمك!
الراعية أنـيـتا

ان ،وَأ َ ِحبَّا ُؤ ُه يَأْكُلُو َن
«اَلمَْوْ ُت وَالحْ َ َياةُ فِي ي َ ِد (سلطان) الل َِّس ِ
ث ََمر َ ُه» (أمثال .)21:18
إن حياتك اليومية هي انعكاس كلماتك على مر السنين .فأنت
تٌ ُ
َ
طل��ق قوى روحي��ة بكلماتك .فإن َ
لس��ت راضياً بما قد آلت
كنت
إليه حياتك ،فليس الش��ياطين وال “أعدائك” هم المسئولين؛ ولكن
َ
ُمكن��ك أن تُغيره��ا .إن قوة الحصول على حياة مُثمرة ،و منتجة،
ي
َ
يقع عليك.
وحيوية ،ومُفرحة ُ

خالصنا
إن ه��ذا هو مبدأ أساس��ي في مملكة العل��ي .وحتى
ُ
اذا َي ُق ُ
يؤس��س على كلم��ات“ :ل ِك ْن َم َ
ك،
��ول؟ «اَلْكَ ِل َم�� ُة ق َ ِري َب ٌة ِمنْ َ
ك» أَ ْي َكلِ َم ُة اإلي َم��ان الَِّتي َن ْكر ُز ب َهاَ :
ألنَّ َك إِ ِن
ك وَفِي قَل ِْب َ
فِ��ي ف َِم َ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َ
ْ
��وعَ ،وآ َم ْن َت ب َقلب َ
اع َت َر ْف َ
ْ
الر ِّب َي ُس َ
��ك أ َّن العلي أ َقا َم ُه ِم َن
��ت ِب َف ِم َك ِب َّ
ِ ِ
َ
َ
��ن ب ِه لِْلب ِّرَ ،و ْال َف�� َم يُ ْع َت َر ُ
ص َ
��ت .أل َّن ْال َق ْل َب ي ْ
ف ِب ِه
اتَ ،خلَ ْ
األمْ�� َو ِ
ُؤ َم ُ ِ ِ
ْ َ
ص” (رومي��ة  .)10- 8:10فلكي تختبر الخالص ،عليك
لِل َخ�لا ِ
أن تُعلن س��يادة يسوع ،مؤمناً و ُم ِقراً بقيامته وبالحياة الجديدة التي
منحها لك.
إن الخالص هو كلمة ُع ِب َرعنها بالكامل ،في صيغة الفرض،
بكل ما انتفعنا به من موت ،ودفن ،وقيامة يسوع المسيح .فالخالص
يعني أن��ك قد أُحضرت خارجاً من الفش��ل ،والديون ،والمرض،
والس��قم ،والضعف ،والعجز إلى حري��ة أوالد العلي .والخالص
َ
تخلصت من الخطية إلى حياة البر .واعترافات فمك
يعني أنك قد
يوماً بعد يوم يجب أن تتماش��ى مع هذه الحقائق المجيدة ،وإال فلن
()18

تظهر بركات وفوائد الخالص في حياتك.
فنحن نحك��م بالكلمات ف��ي مملكة العل��ي .وبكلماتك تتبرر،
وبكلمات��ك تُدان (متى  .)37:12فالكلمات التي تتكلم بها س��وف
تبني أوالدك ،وتُحس��ن مادياتك وتؤثر في جس��دك ،وتُغيرعملك.
وس��وف تُحدد كلماتك نوعية حياتك .لذلك ،تكل��م دائماً في توافق
مع الكلمة.
َ
َ
خالص��ك ف��ي المس��يح ،أُطلقت ق��وة هائلة
أعلن��ت
فعندم��ا
ُلتحض��رك من مملكة الظلمة إلى مملكة العلي .وكان كل ما َ
عليك
عمله هو أن تُعلن سيادة وربوبية يسوع بفمك .وعلى نفس المنوال،
َ
أن��ت ال تحت��اج أي امتياز زائد لتنجح في الحي��اة ألن كلمة العلي
ً
َ
ُ
ُس َبقا نجاحك .فما تحتاجه هو الكلمة في فمك“ :ال َ يَبْر َ ْح
تضمن لك م َ
س��فْر ُ ه ِذ ِه َّ
ك
ِ
ك ،بَلْ تَل َْه ُج فِي ِه ن َ َهارًا وَل َْيال ً ....ألَن َّ َ
يع ِة ِمنْ ف َِم َ
الش�� ِر َ
ك و َ ِحي َن ِئ ٍذ ت ُ ْف ِل ُح (تنجح) “ (يش��وع
ص ِل ُح (يزدهر) َط ِريقَ َ
ِحي َن ِئ ٍذ ت ُ ْ
.)8:1

صالة

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

دراسـة أُخـرى
رومية 10 - 8:10
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

 3يوحنا
حزقيال 25- 24

رؤيا 13 – 1 :8
عاموس 7 – 6
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يــوم 7

دعه يزيد في حياتك
الراعي كريس

يس ال َّ ِذي ي َ ِق ُف
ص ِديق ُ ال َْع ِر ِ
يس ،وَأ َ َّم��ا َ
«م��نْ َل ُه ال َْعر ُ ُ
وس ف َُه َو ال َْع ِر ُ
يسِ .إذًا فَر َ ِحي هذ َا قَدْ كَ َملَ .
صوْ ِ
وَي َ ْ
ت ال َْع ِر ِ
س َم ُع ُه ف ََيفْر َ ُح فَر َ ًحا ِمنْ أ َ ْج ِل َ
ص» ( يوحنا .)30 – 29:3
يَنْ َب ِغي أَنَّ ذلِ َ
ك ي َ ِزي ُد وَأَنِّي أَنَا أَنْقُ ُ

وض��ع يوحن��ا المعم��دان عب��ارة الفت��ة للنظر في الش��اهد
االفتتاح��ي فيم��ا يخص الرب يس��وع .وفي تأكي��ده للتقرير الذي
قد أحضره تالميذه أن يس��وع كان يُعم��د ويُغير تالميذ أكثر منهم
ك فِي عَ بْ�� ِر األُرْدُ ِّن،
قائلي��ن له...“ ،يَ��ا ُم َعل ُِّمُ ،ه َوذَا ال َّ�� ِذي كَا َن َم َع َ
��هدْ َت َل ُهُ ،ه َو ي ُ َع ِّم ُد ،وَالجْ َ ِمي�� ُع يَأْتُو َن ِإل َْيهِ” (يوحنا
ال َّ ِذي أَن ْ َ
ت قَدْ َش ِ
 .)26:3وكان قبل هذا ،قد إنش��غل هؤالء التالميذ في مناقشة مع
اليه��ود فيما يخص الطه��ارة؛ وأرادوا أن يعرف��وا من يوحنا أي
معمودية هي الصحيحة.
وإجابة عن سؤالهم ،قال يوحنا ...“ ،ال َ يَقْ ِدر ُ ِإن ْ َسا ٌن أ َ ْن يَأ ْ ُخذ َ
ُم ت َ ْ
ش َه ُدو َن
ي ِم َن َّ
م أَن ْفُ ُسك ْ
الس َما ِء.أَن ْ ُت ْ
��ي ًئا ِإ ْن ل ْ
َش ْ
َم يَكُنْ قَدْ أ ُ ْعطِ َ
َ
َ
َ
ام ُه” (يوحنا
لِ��ي أنِّي قُل ُْت :ل ْ
��ت أنَا المْ َ ِس َ
َس ُ
��يح بَلْ ِإنِّي ُمر ْ َس��لٌ أ َم َ
َ
َ
َ
ِّ
ْ
َّ
ُ
 .)28 – 27:3ث��م ق��ال أكثر من هذاَ “ ،ين َب ِغي أن ذلِك َي ِزيد َوأني
ً
مث�لا للتواضع الحقيقي في
ص” .فضرب يوحنا المعمدان
أََن��ا أَ ْن ُق ُ
مسيرتنا مع العلي.
عندما تقبل المسيح في قلبك وتمتليء بالروح القدس ينبغي أنه
يزي��د ،وأن ُ
تنقص َ
أنت .وينبغي أن يزيد قصده وهدفه في حياتك،
وينبغ��ي أن تُبتلع إرادتي في إرادته! وينبغي أن تُبتلع رغباتي في
رغباته؛ وإال ،سوف تختبر نفس الضغوط ،والفشل ،والصعوبات
()20

َ
ولهجك
الت��ي يمر به��ا أهل العالم .ويجب أن يكون ه��ذا إهتمامك
األعظم في أيام اإلحتفال بعيد الميالد هذه.
ً
مث�لا ُه َ
ن��اك بعض الع��ادات الخاطئة ف��ي حياتك
ف��إن كان
الت��ي ُك َ
نت تُص��ارع للتخلص منها ،هذا ما يقول��ه العلي لك “ :يَا
ك ،وَلْ ُتال َ ِح ْ
ك ُطر ُ ِقي” ( أمثال .)26:23
��ظ عَ ْي َنا َ
اب ْ ِن��ي أ َ ْعطِ ِني قَلْ َب َ
فإعطيه قلبك ،وفكرك ،وجس��دك ،وعواطفك؛ واجعله يزيد وأنت
ُم
تنقص .ويقول الكتاب في (كولوس��ي  ...“ )27:1المْ َ ِس ُ
يح فِيك ْ
اختبر الكثير منا حياة المس��يح في أرواحنا ،ولكنه
اء المْجَ ْ ِد” لقد
َ
ر َ َج ُ
ً
يُريد أيضا أن تكون له السيادة في نفسك وفي جسدك.
إن مدى س��رعة تق ُدمك في س��لوكك المس��يحي سوف يعتمد
على مقدار خضوعك لكلمة العلي .فكلما سادت الكلمة على حياتك
وأظهرت المس��يح في��ك ،كلما زاد المجد في حيات��ك .لذلك ،إتخذ
اليوم قرارك بأن تدعه يزيد ،وبأن تجعل كلمته تسكن َ
فيك بغنى.
صالة
ياروح الرب الغالي ،أشكرك على ُسكناكَ
خضع
وحضورك الدائم في حياتي؛ وأنا أُ ُ
قلبي ،ونفسي ،وجسدي بالكامل َ
لك وأسأل
في ومن خاللي.
اليوم ودائماً ،لتكن مشيئتك َّ
وليكن َ
لك السيادة والتحكم على حياتي .في اسم
يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
رومية  14:8؛ غالطية 20:2
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

يهوذا
حزقيال 28- 27

رؤيا 10 – 1 :9
عاموس 9 – 8
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يــوم 8

مهمتك األولى
الراعي كريس

ض
��و أَع َ
ض أَن ْ ِب َيا َء ،وَالْ َب ْع َ
ض أ َ ْن يَكُونُوا ر ُ ُس�لاً ،وَالْ َب ْع َ
ْطى الْ َب ْع َ
«وَ ُه َ
ُم َب ِّ
يل (كمال) ال ِْقدِّ ِ
يس�ين َ
ض رُعَ ��اةً وَ ُم َعل ِِّمنيَ ،أل َ ْج ِل تَك ِْم ِ
ش�� ِري َن ،وَالْ َب ْع َ
يح ( »،أفسس .)12 – 11:4
لِ َع َم ِل خْ ِ
الدْ َم ِة ،لِ ُبنْ َي ِ
ان َج َس ِد المْ َ ِس ِ

إن مهمتك األولى في الحياة هي عمل الخدمة .وهذه هي
دعوتك العليا؛ وكل ش��يء أخر ثانوي .فقد تكون سياس��ياً ،أو
طبيب��اً ،أو مُحامياً ،وهذا عظيم ،ولك��ن المهمة رقم واحد في
الحي��اة ه��ي أن تعمل عم��ل الخدمة .الحظ الس��بب الذي من
أجله قدم العلي مواهب الخدمة الخماس��ية للكنيسة؛ “...أل َ ْج ِل
الدْ َم ِة“ ...
يسني َ لِ َع َم ِل خْ ِ
يل ال ِْقدِّ ِ
تَك ِْم ِ
إن عم��ل الخدمة ه��و مصالحة العالم م��ع العلي .فيقول
��يح”...
ف��ي  2كورنث��وس  ...“ ،20:5كَ ُس��فَ ر َ َاء عَ ِن المْ َ ِس ِ
وكسفراء عنه ،مهمتنا هي أن نحول الكثيرين إلى البر ،ومن
س��لطان الش��يطان إلى العلي .فنحن من ندع��و الخطاة للتوبة
ونغي��ر حياة الكثيرين في كل مكان وهذه المس��ئولية الملوكية
لتغيير حياة األخرين قد أودعها َ
لك ألن لديك رسالة اإلنجيل
العامل��ة .وبما أن هذه الرس��الة هي في داخل��ك وتعمل فيك،
فيُمكن��ك ان تُس��اعد األخرين كي يقبلوها وتك��ون لهم وتأتي
بنتائج في حياتهم أيضاً.
إن عي��د المي�لاد لي��س له معن��ى لمن ال يعرف يس��وع.
()24

لذل��ك إجعل عيد الميالد له معن��ى ألحدهم هذا العام؛ واذهب
إل��ى مكان عملك ،وحيث تعيش ،وإلى كل معارفك واس��كب
بركات الس��ماء التي ف��ي داخلك .وتعامل مع م��ن في دائرة
معارفك بلغة الحب وتواصل بإنجيل يس��وع المس��يح ،القادر
أن يُغير حياتهم عندما يقبلونه.
ويقول فى  2كورنثوس  ،19:5أن الرب ،في المس��يح،
تصالح مع كل البش��ر غير حاس��ب لهم خطاياه��م .هذه هي
رس��الة اإلنجيل التي قد أودعها لنا؛ رس��الة تستحق السماع،
وخاص��ة في وق��ت عيد الميالد .فانش��رها ف��ي عالمك وفي
المناطق المحيطة.
صالة
أبويا السماوي ،أشكرك ألنك أحضرتنى في
وحدانية مع ابنك يسوع ،ونقلت لي نفس
التحنن للنفوس الضالة الذي كان واضحاً في
حياة المسيح .وبقوة روحك ،أنا أُشبع عالمى
اليوم بمعرفة كلمتك وسوف ينجذب الناس إلى
نور إنجيلك المجيد ،في اسم يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
 2تيموثاوس 5:4
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

رؤيا 1
حزقيال 30- 29

رؤيا 21 – 11 :9
عوبديا 1
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يــوم 9

ً
عامال
ُكن فقط
بالكلمة!
الراعية أنـيـتا

وس ا ُلحْ رِّي َّ ِة
ك��نْ َم ِن َّ
«وَل ِ
وس الْك ِ
ام ِ
ام ِ
َام ِل ن َ ُ
اط َل َع عَ لَى الن َّ ُ
ام�لا ً بِالْكَ ِل َم ِة ،فَهذ َا
��ام ًعا ن َ ِ
��يا بَلْ عَ ِ
س َس ِ
وَث َ َب َت ،وَ َ
صار َ ل َْي َ
اس ً
(مباركا) فِي عَ َم ِل ِه» (يعقوب .)25:1
يَكُو ُن َم ْغ ُب ً
وط ُ
يج��د بعض الناس أنه من الصعوبة أن يؤمنوا باإلنجيل
ألنه بسيط جداً .وما لم يدركوه هو أن قوة كلمة العلي هي في
بس��اطتها .فكلمة الرب ،بالرغم مما تبدو عليه بساطتها ،فهي
ممتلئة بقوة ديناميكية .وال تتطلب أي إضافات ،أو “طقوس”،
أو عادات وتقاليد من جانبك لكي تظهر في حياتك .بل كل ما
تحتاجه هو أن تعمل بالكلمة .فإن كنت تؤمن حقاً ،فتوقف عن
ً
محاولة أن تجعل الكلمة عاملة َ
عامال أنت بها فقط!
لك؛ كن
أن��ت تختبر قوة العلي وتأتي به��ا إلى الوضع الذي أنت
علي��ه عندم��ا تتصرف بن��ا ًء على كلم��ة ال��رب .فالكلمة لها
اإلمكانية إلنتاج اإليم��ان في قلبك ووضعك فوق أي ظرف.
عامال بالكلمة دائماً يُنتج ً
لك معجزات .ونجد ً
ً
مثال
وأن تك��ون
س ِفي لِ ْس ْ
لهذا في أعمال َ ”:10 – 8:14و َك َ
��ت َر َة َر ُج ٌل
ان َي ْجلِ ُ
الر ْجلَيْ��ن م ْ
ُق َع ٌد ِم ْن َب ْطن أُ ِّم ِهَ ،ولَ�� ْم َيمْش َق ُّطَ .
اج ُ
هذا َك َ
ان
��ز ِّ
َع ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
س َي َتكل ُمَ ،ف َش َ
ص إِليْ�� ِهَ ،وإِذ َرأى (الحظ) أ َّن ل ُه
��خ َ
َي ْس�� َم ُع بُول َ
ُ
إي َما ًنا لِي ْ
ص ْو ٍت َع ِظيم«:ق ْم َعلَى ر ْجلَي َ
ُش َفىَ ،ق َ
صبًا!».
ال ِب َ
ْك ُم ْن َت ِ
ِ
ِ
ٍ
ْشي”.
صَ
َف َو َث َب َو َ
ار َيم ِ
إن هذا الرجل لم يمشي أبداً في حياته ،وبينما كان يستمع
()26

إلى الرسول بولس يتكلم أُضر َم إيمانه .وبمالحظة أن له إيمان
لكي يُشفى ،قال بولس له ُ
“«ق ْم َعلَى ر ْجلَي َ
صبًا!» ”.وفي
ْك ُم ْن َت ِ
ِ
الرجل ومشى ألول مرة في حياته .فنال معجزته
الحال وثب ُ
بالتصرف بنا ًء على الكلمة .تخيل لو كان قد قال لبولس“ ،لو
ُ
أصبحت في هذه الحالة ”.لم يحاول
كان ممكناً أن أقف  ،لَما
الرج��ل أن يتكل��م بالمنطق أو يجادل كلمة الرب في رأس��ه.
َ
تصرف بنا ًء على الكلمة فحدثت معجزة رائعة.
ب��ل ،بإيمان،
ْشي!”
صَ
ويقول الكتابَ ...“ ،ف َو َث َب َو َ
ار َيم ِ
إن��ه وقتك أنت لتثُب .وتتصرف بن��ا ًء على الكلمة فتقفز
خارج��اً من هذا المأزق أو ذل��ك الوضع غير الثابت الذي قد
تك��ون علي��ه اآلن .إن الغلب��ة التي تغلب العالم ه��ي إيمانك،
ً
عامال
واإليم��ان هو وثب��ة على الكلم��ة .ففعِّل إيمان��ك وكن
بالكلمة!

صالة

ً
ً
عامال بالكلمة
عامال ومثمراً ألني
إن إيماني
ُ
ولست سامعاً ناسياً! فأنا مُبارك اليوم بال حدود
في بقوة ،في اسم
وأُثم ُر للبر ألن الكلمة تعمل َّ
يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
يعقوب 25 - 23:1
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

رؤيا 17 - 1:2
حزقيال 32 – 31

رؤيا 11 – 1 :10
يونان 2 – 1
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المجد في داخلك
الراعي كريس

م َما ُه َو ِغ َنى َم ْ
ج ِد هذ َا ِّ
«ال َّ ِذي َن أَرَادَ
الس��ر ِّ
العلي أ َ ْن ي ُ َعرِّف َُه ْ
ُ
يح فِيك ُْم ر َ َجا ُء المْجَ ْ ِد» (كولوسى .)27:1
فِي األ ُ مَ ِم ،ال َّ ِذي ُه َو المْ َ ِس ُ

م(
يق��ول في رومية “ ،23:3إ ذِ الجْ َ ِمي ُع أ َ ْخ َطأُوا وَأَع َْوز َ ُه ْ
العلي ”.كانت هذه حالة اإلنس��ان قبل
ج ُد
ل��م يصلوا إلى) َم ْ
ِ
مجيء المس��يح .فكان كل البش��ر تحت لعنة الخطية ،ونتيجة
خضع للش��يطان ،والمرض ،والسقم ،والفقر ،والفساد.
لهذا أُ ُ
ولك��ن كما يُعلن الش��اهد ،عن المجد الذى ض��اع في رومية
 23:3فهو قد أُسترد اآلن .فيقول في رومية  “ ،30:8وَال َّ ِذي َن
م ،فَهؤُال َ ِء
م أَي ْ ً
ضا .وَال َّ ِذي َن دَعَ ُ
م ،فَهؤُال َ ِء دَعَ ُ
اه ْ
اه ْ
َس�� َبق َ ف ََعيَّ َن ُه ْ
ضا”.
م أَي ْ ً
م أَي ْ ً
م ،فَهؤُال َ ِء َم َّ
ج َد ُه ْ
ضا .وَال َّ ِذي َن بَرَّر َ ُه ْ
بَرَّر َ ُه ْ
أنك أُ
فأن��ت قد تمجدت؛ ويعن��ي هذا َ
َ
حض��رت إلى حياة
الجم��ال ،والتمي��ز ،والنج��اح ،واالزدهار .وقال يس��وع في
ْط ْي َت ِني”...
يوحن��ا “ ،22:17وَأَنَا قَدْ أَع َ
ْط ْي ُت ُه ُم المْجَ ْ َد ال َّ ِذي أَع َ
هذا أفضل مما كان آلدم في جنة عدن .ففي جنة عدن ،عاش
آدم ف��ي حض��ور العلي .وكان ه��ذا الحضورهو مجد الرب.
وعندم��ا أخطأ آدم إلى الرب ،انفصل ع��ن هذا المجد .ولكن
كخلقة جديدة في المس��يح ،مج��د – أي حضور – الرب ليس
ِ
اء
فقط من حولك أو معك ،بل هو فيك...“ :المْ َ ِس ُ
ُم ر َ َج ُ
يح فِيك ْ
المْجَ ْ ِد”.
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لم يعد حضور الرب مجرد صوت يسير في نسيم النهار،
كم��ا كان في حالة آدم ف��ي جنة عدن؛ إن هذا “ الصوت” هو
فيك اآلن .والمجد هو َ
فيك اآلن! فأنت حامل مجد العلي ،ألن
المس��يح يحيا فيك :في كل نس��يج كيانك ،وف��ي كل خلية في
دمك ،وفي كل عظمة من عظامك .يالها من ِفكرة مُباركة!
فانظر في داخلك ،إلى المجد الذي فيك ،وإظهر فضائل،
وروعة ،وكماالت أبيك السماوي .وإدرك المجد واسلك فيه.

صالة

أبويا المُبارك ،أشكرك على مجدك الذي في حياتي!
وأشكرك على قوتك ،وجمالك ،وتميزك ،وكمالك الذي
َ
ُ
ي َ
مجدك في
أتامل في
ُظهر إلى عالمي من خاللي .وكلما
ً
الكلمة ،أتحول واسلك في هذا المجد المتزايد دائما ،في
اسم يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
إشعياء  3 – 1:60؛  2كورنثوس 18:3
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 10 – 1 :11
يونان 4 – 3

رؤيا 6:3 – 18:2
حزقيال 34 – 33
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حبه األبدي
الراعي كريس

ض ْيق ٌ أ َ ِم
��يف ِ
يح؟ أ َ ِشدَّةٌ أ َ ْم َ
َ
«منْ َس َ
ْص ُل َنا عَ نْ َم َحبَّ ِة المْ َ ِس ِ
ط َهادٌ (النبذ أو املوت بس��بب عدم قبولنا) أ َ ْم ُجو ٌع أ َ ْم عُ ر ْ ٌي
اض ِ
ْ
كن َّ َنا فِي
��ي ٌف (التهديد باملوت بأي وس��يلة)؟ وَل ِ
أ َ ْم َخ َطر ٌ أ َ ْم َس ْ
صارُنَا بِال َّ ِذي
ه�� ِذ ِه َج ِم ِ
��م انْتِ َ
يع َها (بالرغم من كل هذا) ي َ ْع ُظ ُ
(املسيح) أ َ َحبَّ َنا (حتى إنه مات من أجلنا) .فَإِنِّي ُم َت َيقِّ نٌ (في
ْص َل َنا عَ نْ َم َحبَّ ِة العلي
قناعة تامة) أَن َّ ُه ال (شيء) ،تَقْ ِدر ُ أ َ ْن تَف ِ
يح ي َ ُسو َع رَب ِّ َنا ( ».رومية ..)39، 38 ,37, 35:8
الَّتِي فِي المْ َ ِس ِ
إن الشيطان سيحاول دائماً بطريقة أو بأخرى أن يجعلك
تظ��ن أن ال��رب ال يُحب��ك بالقدر ال��ذي تعتقد أن��ه يُحبك به.
ويحاول أن يستخدم تجربة أو أخرى حتى يُثبت َ
لك أن الرب
غاضب عليك .فارفض أن تش��ترك في ه��ذه األكاذيب .إذ ال
يُمكن لش��يء أن يفصلُ َك عن ح��ب العلي .وال تدع إبليس أبداً
يجعلك تظن أن ش��يئاً ما خطأ قد حدث في عالقتك مع الرب،
أو أن��ه لم يعد ي َ
ُحب��ك ثانياً .ألن حب الرب لك هو أبدي وغير
حبَّ�� ًة أَب َ ِدي َّ ًة
مش��روط .فيقول الرب في إرمي��ا ََ ...“ ،3:31م َ
َك الر َّ ْح َمةَ”.
كِ ،منْ أ َ ْج ِل ذلِ َ
تل ِ
أ َ ْح َببْ ُت ِ
ك أَدَ ْم ُ
إن ال��رب ال يبدأ في ُحبك اليوم .فه��و أحبك عندما كنت
العلي
غير محبوب على اإلطالق؛ وأنت بعد خاطي“ :وَل ِ
كن َّ
َ
َ
��يح أل ْج ِل َنا”
بَ�َّي�نَّ َ َم َحبَّ َت ُه َل َنا ،ألَن َّ ُه وَن َ ْ
ات المْ َ ِس ُ
ح ُن ب َ ْع ُد ُخ َطاةٌ َم َ
أحبك حينئ�� ٍذ  ،فكم باألحرى ي َ
(رومي��ة  .)8:5فإن كان َ
ُحبك
اآلن وأن��ت مول��ود منه! يتكلم الن��اس عن ال��رب بكونه إله
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الحب ،ولكنه هو ليس مجرد إله الحب ،بل هو الحب! فيقول
الكت��اب “ َ...العل��ي َم َحبَّ��ةٌ” (  1يوحن��ا  ،)8:4وهو هكذا
أح��ب العالم حتى بذل ابنه الوحي��د (يوحنا  .)16:3ولم يقل
الكت��اب فقط أن “الرب أحب العالم”؛ بل يقول“ ،هكذا أحب
العالم”؛ فأحب عالم البشر بشدة.
إن حب العلي يتخطى ما يُمكن ل ِفكرك الطبيعي أن يُفكر
فيه أو يستوعبه .فهو َ
أحبك جداً ،وبذل شيئاً ال ي َُّقدر بثمن على
اإلط�لاق – اِبنه الغالي – لكي تكون له .وما كان أبداً قد دفع
ثمن دم اِبنه لخالصك إن َ
كنت ال تس��تحق كل هذا بالنسب ِة له.
أنت ،أو أين َ
لذلك ،تذكر دائماً أنه بغض النظر عن من َ
أنت،
أو ما تمر به ،الرب ي َ
ُحبك على أية حال .وذراعي الحب التي
له مفتوحتان ليحتضنك؛ فحبه َ
لك ليس فقط غير مش��روط بل
أبدي.
صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على حبك الذى ال يُقارن
وغير المشروط واألبدي لي .وأنا مو ِقن تماماً
أنه ال شيء ،أو شخص ،أو ظرف ي ُ
ُمكن أبداً أن
يفصلُني عن حبك الذي لي في المسيح يسوع.
َ
أبتهج جداً
بحبك اليوم ،في اسم يسوع.
وأنا
ُ
أمين.

دراسـة أُخـرى
رومية 8 – 6:5؛  1يوحنا 16:4
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

رؤيا 22 – 7:3
حزقيال 36 – 35

رؤيا 19 – 11 :11
ميخا 2 – 1
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اإليمان قوة إيجابية
الراعية أنـيـتا

ح َيا»»
��ان ي َ ْ
��و َمك ْ ُت ٌ
« ...كَ َم��ا ُه َ
وب«:أ َ َّم��ا الْ َبار ُّ ف َِباإلِمي َ ِ
(رومية . .)17:1
ُه َ
ن��اك ق��وى تعم��ل ف��ي العال��م تجع��ل الن��اس يفعلون
األمورالتي يفعلونه��ا .فالبُغضة ،والخ��وف ،وعدم اإليمان،
والشك ،واإلحباط ،والحسد ،والغيرة كلها قوى سلبية وه ّدامة
تؤثر في الناس ليتصرفوا خطأً .وبعض أهم األعمال الوحشية
الش��ائنة التي يقوم به��ا الناس تكون بدافع الحس��د ،والغيرة،
والخوف ،والشهوة.
وف��ي المقابل ،فأنه في مملكة العل��يُ ،ه َ
ناك أيضاً قوى،

مثل اإليمان ،والبر ،والحب ،والحكمة .ولكن دراس��تنا اليوم
ه��ى ،عن قوة اإليمان .وإلى أن تفهم اإليمان كقوة ،لن تكون
ق��ادراً أبداً على إنماء اإليمان الغال��ب .وتماماً كما أن القوى
الس��لبية تجعل الناس يتجرأون في عمل أمور سلبية ،فإن قوة
اإليمان تجعل الناس يحققون عظائم في المملكة.
ويُق��دم لن��ا عبرانيين  11س��فر أخبار مُله��م عن رجال
وس��يدات نالوا إكليل حس��ن باإليمان ،مثل ن��وح ،وإبراهيم،
ويعقوب ،وموس��ى ،ورحاب ،وجدع��ون ،وداود .باإليمان،
قه��روا ممالك ،وصنع��وا براً ،ونالوا مواعيد ،وس��دوا أفواه
األس��ود ،وأطفأوا قوة النار ،وأكث��ر من هذا ( إقرأ عبرانيين
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.)38 – 3:11
إن هذه اإلمكانية ليس��ت حصرياً لبعض “ األش��خاص
الخاص��ة” في مملك��ة العلي ،ولكنها ل��كل أوالد الرب .فلقد
أعطى الرب لكل واحد منا المقدار عينه من اإليمان (رومية
وزد من مجال قوة إيمانك
 .)3:12لذلك إجعل إيمانك ينموِ .
بواس��طة الكلمة .وال تتكلم بالخوف ،بل تكلم باإليمان .إنطق
َ
إيمان��ك عمالقاً،
يرتفع
الكلم��ة ،ولي��س بوضعك ،وس��وف
ُ
طارداً الخوف والسلبية من حياتك.
تكلم بالكلمة؛ وإحضرها إلى الواقع الملموس بالصالة،
وسوف تختبر تأثيراً أعظم لقوة اإليمان في حياتك.
أُقر وأعترف
أن إيماني اليوم فعّال وغالب .فنعمة الرب
تغمُرني ،وحمايته ُتحيط بقلبي ضد ِحيّل
وسهام إبليس ،في اسم يسوع.

دراسـة أُخـرى
عبرانيين 33 - 1:11

خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

رؤيا 4
حزقيال 38 – 37

رؤيا 10 – 1 :12
ميخا 4 – 3
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ُشركاء «الجنس
اإللهي!»
الراعي كريس

اعي َد ال ُْعظْ َمى وَالث َِّمي َنةَ،
��ن ب ِ ِه َما قَدْ وَ َه َب َل َنا المْ َ َو ِ
«اللَّذ َي ْ ِ
لِكَيْ ت َ ِ
لهيَّ ِةَ ،هارِبِني َ ِم َن الْفَ َسادِ
صيرُوا ب ِ َها ُشرَكَا َء الطَّ ِب َ
يع ِة اإلِ ِ
ال َّ ِذي فِي ال َْعال َِم ب ِ َّ
الش ْه َو ِة» ( 2بطرس.)4 ، 2:1
إن تعبير “ الطبيعة اإللهية” مُشتق من اليونانية “theias
 ،”phuseosوال��ذي يعني حرفياً ش��ريك “الجنس اإللهي”،
كما نقول ،الجنس البشري.
صق َ بِالر َّ ِّب
��ن الْ َت َ
يق��ول في  1كورنثوس “ ،17:6وَأ َ َّما َم ِ
وح وَا ِحدٌ ”.فنحن ُش��ركاء ،وف��ي وحدانية ،وفي وحدة
��و ر ُ ٌ
ف َُه َ
مع الجنس اإللهي .وهذه هي المس��يحية! أن العلي قد أحضر
اإلنسان في وحدانية مع نفسه ،وأحضرنا إلى مرتبة كينونته!
فال عجب أن يقول الكتاب،
ُ��م” (مزامير
ُ��م آلِ َه ٌة وَب َ ُن��و ال َْع ِليِّ كُ ُّلك ْ
“أَنَ��ا قُل ُْتِ :إنَّك ْ
.)6:82
واألكثر من هذا ،إن أصل كلمة “ ُش��ركاء” في الش��اهد
أعاله هي “”.koinonosوالتي تعني مُش��اركون ،أو رفاق،
أو ف��ي اتح��اد ،أو من نفس الن��وع .لذلك فالش��اهد اإلفتتاحي
يعن��ي َ
َ
فأن��ت في إتحاد
أن��ك في وحدانية م��ع الجنس اإللهي؛
مع األلوهي��ة! وهذا يعني َ
أنك قد َ
ولدت ف��ي المرتبة اإللهية،
َ
انتقلت من مجال الجنس
وطبيعته وشخصيته في روحك .وقد
()34

البشري العادي إلى مرتبة “اجلنس اإللهى” فوق الطبيعي.
َ
فأن��ت في وح��دة حية م��ع األلوهية؛ وه��ي وحدانية ال
تنفص��ل .واآلن ،ي َ
ُمكنك أن تُقدر الكلم��ة بطريقة أفضل التي
تقول َ
أنك تفوق الشيطان ولك السيادة على قوى الظلمة! إنها
َ
إلتصاقك باإللوهية .إن الفكر المتدين ال يُمكن أن يقبل
نتيج��ة
ه��ذا الن��وع من التفكير ،ولكن هذا هو ِفك��ر العلي فيك ،ليس
عندما تذهب إلى السماء ،ولكن في الحاضر! إنه أمر قد جعله
بالفعل ممكناً ومتاحاً في المسيح.
ويق��ول في  1كورنثوس “ ،9:1أ َ ِمني ٌ ُه َو العلي ال َّ ِذي بِهِ
يح رَب ِّ َنا ”.ياله من شرف!
دُ ِعي ُت ْ
م ِإلَى َش ِركَ ِة اب ْ ِنهِ ي َ ُسو َع المْ َ ِس ِ
ُ
وهذا هو ما قد قدمه لنا إنجيل يس��وع المسيح .فلقد أحضرت
إل��ى وحدانية الروح مع اآلب ،واإلب��ن ،والروح القدس؛ إنه
إتحاد الجنس اإللهي.

أُقر وأعترف

أنن���ي في اتحاد م���ع الجنس اإللهي ،ولق���د تحررت من
التأثيرات الفاس���دة ،واإلنحالل ،والدمار الذي في العالم.
في ،لذلك ،أحيا
إن حياة الرب التي تعمل المعجزات عاملة َّ
اليوم ودائماً حياة المجد الغالبة والنجاح الذي قد قدمه لي
العلي في المسيح يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
 1يوحنا 17:4؛ يوحنا 12:1؛ رؤيا 10:5
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

رؤيا 5
حزقيال 40 – 39

رؤيا 17 – 11 :12
ميخا 6 – 5
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أتى ل ُيعينك
الراعي كريس

اآلب ف َُي ْع ِ
(مريحا ً) َ
طيك ُْم ُم َعزِّيً��ا ُ
«وَأَنَ��ا أَطْ ل ُُب ِم�� َن ِ
آخر َ
ُث َم َعك ُْم ِإلَى األَب َ ِد» (يوحنا ..)16:14
لِ َي ْمك َ
كمس��يحي ،أن��ت تحتاج إلى الروح الق��دس ليُحقق خطة
العلي في حياتك ولكي تكون خدمتك مقبولة عند الرب .لذلك
ُ��م ُم َعزِّيًا
اآلب ف َُي ْع ِ
ق��ال الرب يس��وع “وَأَنَا أَطْ ل ُ
طيك ْ
ُ��ب ِم َن ِ
آخر َ ”...إن الروح القدس أتى ليُعينك كي تحيا الحياة
(مريحا ً) َ
ُ
المس��يحية ألنه ال يُمكن لإلنس��ان العادي أن يحيا هذه الحياة
غير العادية (الخارقة).
وال يوجد َ
لك مُبرر لكي تفش��ل في أي ش��يء في الحياة
بع��د ما قد قبلت ال��روح القدس؛ ففي الحقيقةَ ،
أنت اس��تجابة
العلي ،ألي فشل .وليس َ
لك الحق أن تفشل ألن الروح القدس
ُعينك ويعلم َ
هو مُعينك! وهو س��وف ي َ
ُك أن تُصلي ،وس��وف
ُظهر َ
يعلم َ
لك كيف تتحرر
ُ��ك الكلم��ة! وإن كنت مديون ،س��ي ُ
م��ن الديون وتحيا ف��ي الرخاء .وإن َ
كنت بال عمل ،يُمكنه أن
ي َ
ُظهر لك كيف تصنع فرصه
ُعينك للحصول على وظيفة أو ي ُ
يقويك وي َ
َ
ُعطيك إمكانية النجاح؛ فإمكانيته س��وف
 .وس��وف
صبح قوتك.
تُصبح إمكانيتك ،وقوته سوف تُ ُ
لك واعلم أنه أتى لكي يجعلُ َك ناجحاً
تعرف عليه كمُعين َ
ُغرق��ك أو ُ
َ
يخنق َك ألنه يقول
ف��ي الحياة .وال يُمكن للش��ر أن ي
()36

أنه سيكون معك في الضيقُ ،
لينقذ َك (مزمور  .)15:91فهو
م َ
ُعينك في وقت الضيق (مزمور  .)1:46وبغض النظر عن
قوة مُضايقيك أو عددهم؛ إن كان لك الروح القدس ،فس��وف
تكون في مكانة المسئولية.
أعط الروح القدس السيادة في حياتك وسوف تندهش من
ِ
ُ
عظمة مجد العلي الذي س��وف يُس��تعلن فيك .وسوف تصبح
تظهر
رجل (أو س��يدة) للتميز ،والهيبة ،والكرامة؛ وسوف
ُ
ُ
في حياتك قدرته ،وقوته ،وحكمته.

أُقر وأعترف

ياروح الرب المُبارك ،بأنك مُعينى ،وقوتي،
وإرشادي! فإمكانيتك ،وقدرتك ،وحكمتك تعمل
َ
مجدك ،مُظهراً التميز،
في اليوم ،وأنا اسلك في
َّ
والغلبة ،واالزدهار ،والنجاح ،في اسم يسوع.
أمين.

دراسـة أُخـرى
 2كورنثوس  5:3؛ أفسس 20:3
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

حزقيال 42 – 41

رؤيا 10 – 1 :13
ميخا 7

رؤيا 6
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اعلن غلبتك
الراعية أنـيـتا

وف ،كَ َما
يعا ن َ ِ
ح ُن َج ِم ً
ج َد الر َّ ِّب ب ِ َو ْج ٍه َمك ُْش ٍ
اظ ِري َن َم ْ
«وَن َ ْ
ج ٍد،
في ِمرْآ ٍة ،ن َ َتغَيَّر ُ ِإلَى تِل َ
ج ٍد ِإلَى َم ْ
الصور َ ِة عَ ْي ِن َهاِ ،منْ َم ْ
ْ��ك ُّ
وح»(  2كورنثوس .)18:3
كَ َما ِم َن الر َّ ِّب الر ُّ ِ
عندم��ا يبدو أن كل رجاء ضاع وتظه��ر األبواب مُغلقة
أمام��ك ،فال تي��أس؛ وانظر إل��ى الكلمة .فالنظ��ر إلى الكلمة
ال يعن��ي التحدي��ق في صفحات كتابك؛ ب��ل يعني أن تدرس،
وتلهج ،وتتصرف ،وتعتمد على رس��الته ل��ك .فباللهج؛ أنت
تعطي للكلمة الفرصة أن تخترق روحك ،ونفسك ،وجسدك.
وعندم��ا تواج��ه التحديات ،إعلِن بمجاه��رة غلبتك على
المواق��ف .فكلمة العلي المنطوقة بإيمان س��تغلب دائماً .لذلك
تكل��م بإيمان��ك وإعلِ��ن غلبتك ف��ي مواجهة الضي��ق .هذا ما
َ
فأعل��ن بمجاهرة غلبته على
فعل��ه داود عندما واجه جليات.
��ك
ح ِب ُس َ
العمالق ،قبل أن يذهب إلى مواجهته“ :هذ َا ال َْيوْ َم ي َ ْ
َث َج ْي ِش
ُ��ك وَأَق ْ َط ُع رَأ ْ َس َ
ال��ر َّ ُّب فِي ي َ ِديَ ،فأَق ْ ُتل َ
طي ُجث َ
��ك .وَأ ُ ْع ِ
ت األَر ْ ِض،
��ما ِء و َ َح َي َوانَا ِ
الْ ِف ِل ْ
س��طِي ِن ِّيني َ هذ َا ال َْيوْ َم لِ ُط ُيورِ َّ
الس َ
وج ُد ِإل ٌه إلِ ْس��رَائِيلَ ” (  1صموئيل
َ��م كُلُّ األَر ْ ِض أَنَّ�� ُه ي ُ َ
َف َت ْعل ُ
 .)46:17يا له من أمر مُلهم!
ل��م تكن ثق��ة داود في مهارته الجس��دية ،أوخفة حرك ِته،
أو قوته ،ولكن في “اس��م رب اجلنود” ( 1صموئيل .)7 :45
()40

فاجعل افتخارك بالرب بأن تُعلن غلبتك قبل المعركة .وتذكر،
أن��ك أعظم من منتص��ر .وأن الذي َ
فيك ،أعظ��م من الذي في
العالم .وتس��تطيع أن تعمل كل شيء في المسيح ،الذي يقويك
ويقودك دائماً للنصرة المجيدة.
أن��ت غالب في المس��يح يس��وع .والقوى الت��ي يُمكن أن
تهزم��ك غير موجودة .فال عجب أن قال الرس��ول في رومية
��يح؟ أ َ ِشدَّةٌ أ َ ْم
��يف ِ
َ ،37 – 35:8
“منْ َس َ
ْص ُل َنا عَ نْ َم َحبَّ ِة المْ َ ِس ِ
كن َّ َنا
ض ْيق ٌ أ َ ِم ْ
اضطِ َهادٌ أ َ ْم ُجو ٌع أ َ ْم عُ ر ْ ٌي أ َ ْم َخ َطر ٌ أ َ ْم َس ْي ٌف؟ ...وَل ِ
َ
صارُنَا بِال َّ ِذي أ َ َحبَّ َنا”.
فِي ه ِذ ِه َج ِم ِ
يع َها ي َ ْع ُظ ُم انْتِ َ

أقر واعترف

أبويا الغالي ،أشكرك على قوتك وإمكانيتك
في .وأشكرك ألنك جعلتني غالب في
التي تعمل َّ
المسيح يسوع .فمهما قد يأتي في طريقي من
ضيقات ،فأن غلبتي أكيدةَ ،
ألنك كفايتي ،في
اسم يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
 2كورنثوس  5 – 4:3؛  2كورنثوس 14:2
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

رؤيا 7
حزقيال 44 – 43

رؤيا 18 – 11 :13
ناحوم 1
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احمده!
الراعي كريس

ح َم�� ُدوا ال��ر َّ َّب عَ لَ��ى ر َ ْح َمتِ�� ِه وَعَ َجائِ ِب�� ِه لِ َب ِني آدَ َم.
« َفل َْي ْ
��ح الحْ َ ْم ِد ،وَل َْي ُع�� ُّدوا (يعلنوا ع��ن) أَع َْما َل ُه
وَل َْيذْب َ ُح��وا لَ�� ُه ذَبَائِ َ
ب ِ َتر َ مُّ ٍن» (مزمور . )22 – 21:107

(وأن��ت بم��ا َ
َ
لك م��ن رصيد في ه��ذا العام )،أن��ه ليس وقت
َ
للتحس��رعلى الفش��ل واإلحباطات التي مرت بك مع األيام ،ولكنه
وق��ت لتعدد بركاته وتحمد الرب بفرح .فاف��رح بما قد فعله الرب
َ
ل��ك هذا العام ،واحتفل بصالحه وأعماله العجيبة في حياتك .وق ِدم
له تقدمة العبادة الحقيقية؛ بأن تُقدم إقرارات الفم الس ِمه .فلقد قادك
وأرش��دك خالل العام ف��ي الصحة ،واألمان��ة ،والغلبة ،والنجاح،
واالزدهار! َ
لذلك ،احمده جداً.
َ
َ
جعلتك على
اختبرت صعوبات وتحديات
ربما ،وبمرور العام
ً
وشك أن تيأس من الحياة .وقد ال ترى حقا اإلحتياج ألن تحمد الرب
من قلبك نتيجة المشقة التي اختبرتها في العام المنصرم .نصيحتي
َ
لك هي ،أن تحمده على أية حال! فيقول في حبقوق ،19 – 17:3
وم.
“ف ََم َع أَن َّ ُه ال َ يُز ْ ِهر ُ التِّ�ينُ ،وَال َ يَكُو ُن َح ْملٌ (ثمار العنب) فِي الْكُر ُ ِ
ص َن ُع
يَك ْ ِذ ُب عَ َملُ (يفش��ل التعب في زراعة) الزَّي ْ ُتون َ ِة ،وَالحْ ُقُ ولُ ال َ ت َ ْ
ظير َ ِة ،وَال َ بَقَ ر َ فِي المَْذ َِاودِ ،فَإِنِّي أَب ْ َت ِه ُج
اما .يَنْقَ طِ ُع الْ َغ َن ُم ِم َن الحْ َ ِ
َط َع ً
َ
بِالر َّ ِّب (يهوه) وَأفْر َ ُح بِإِلهِ َخال َِصي”...
الحظ مدى خضوع النبي في الجزء األخير من هذا الش��اهد.
قد يفش��ل كل ش��يء؛ وقد يُهدم كل ش��يء؛ ولكن يقول ...“ ،فَإِنِّي
��ج بِالر َّ ِّب (يهوه) وَأَفْر َ ُح بِإِلهِ َخال َِصي ”.هذا هو نوع اس��تجابة
أَب ْ َت ِه ُ
اإليمان التي يجب أن تكون لديك عندما تبدو األمور ال تس��ير في
()42

طريقك؛ ال تيأس .بل ،ش��دد ثقتك في الرب بأن تُقدم له حمداً ألنه
يصنع كل شيء حسن.
ً
فب��دال م��ن إنحصارهما في
وتذك��ر اختب��ار بولس وس��يال.
الخوف ،واليأس ،والرثاء على مش��كلتهم ،ق��ررا أن يحمدا العلي
بف��رح ( إقرأ قصتهما المُلهمة في أعمال  .)36– 23:16إنه وقت
لكي تحمد العلي كما لم يسبق َ
لك من قبل .وقد ال تشعُر بالرغبة في
هذا ،ولكن احمده على أي حال ،ألن فيه تكمن الغلبة!

صالة

أبويا الغال���ي ،أعبُدك اليوم باحت���رام ،وتواضع،
وف���رح! وليرتفع حمدي أمامك كبخور ،وانا أُعلن
أعمال���ك العظيمة والقديرة ف���ي حياتي .إن حمدك
سيظل دائماً في فميَ ،
ُ
ألنك أنت اإلله الحي،
يارب،
وق���د باركتن���ي وجمَّلت حياتي بمجدك ،في اس���م
يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
عبرانيين  15:13؛ مزمور 4 - 1:34
خطة قراءة كتابية لمدة عام
رؤيا 8
حزقيال 46 – 45

خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 10 – 1 :14
ناحوم 2
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«ال تتشكل بهذا
العالم»
الراعي كريس

«وَال َ ت ُ َ
ش��ا ِكلُوا ( تتش��كلوا) هذ َا الدَّ ْهر َ (العالم) ،بَلْ تَغَيَّرُوا
ي
ج ِدي�� ِد أَذ َْهانِك ُْم ،لِ َت ْ
عَ نْ َش��ك ْ ِلك ُْم ب ِ َت ْ
خ َت ِب��رُوا (تتأكدوا من) َما ِه َ
َام َلةُ» ( رومية .)2:12
ِإرَادَةُ
الصالحِ َ ُة المَْر ْ ِضيَّ ُة الْك ِ
العليَّ :
ِ

لست من هذا العالم ،بالرغم من َ
أنت َ
كاِبن للربَ ،
أنك في
ُ
العالم .فلقد أُخترت من العالم (يوحنا  .)19:15لذلك ،أرفض
أن تكون تحت تأثير نظام هذا العالم ،المُقاد بالشيطان.
ً
ً
وجمي�لا (تكوين
كامال
عندم��ا خلق العل��ي العال��م كان

 .)31:1ولكن بعد تعدي آدم في الجنة ،أصبح الشيطان رئيس
ه��ذا العال��م ( يوحنا ،30:14 ، 31:12أفس��س  .)2:2ولكن
ثروة وغنى العالم لم تعُد له؛ ألنه خسرهم عندما هزمه يسوع
َّ
وشل حركته ،وأشهره على المأل هو وجميع جنوده في الجحيم
(كولوس��ي  .)15:2ولكن ،وضع الش��يطان نظاماً ،يسير به
العال��م بس��بب الجهل وع��دم اإليم��ان (  2كورنثوس – 3:4
 .)4وهذا هو الس��بب في أن العالم في َ
مثل هذه الفوضى .وال
َ
طبقت مباديء مملكة
يُمكنك أن تغلب نظام العالم هذا ؛ إال إذا
العلي لتربح ألن نظام هذا العالم مُص َمم للس��قوط .إن مباديء
العالم للنجاح أنانية وليست إلهية .إلهُها ومؤسسها ،الشيطان،
مهزوم وبالتالي صار حال النظام الذي له.
إن كلم��ة العل��ي تحتوي عل��ى أعظم المب��اديء األكيدة
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للنجاح الدائم .ولذلك يجب أن تدرس الكلمة بنهم وباستمرار،
وتطبق المباديء التي بها في حياتك الش��خصية .وسوف تُنير
كلم��ة الرب روحك لتع��رف كيف تعمل في هذا العالم وتكون
ناجحاً في الحياة.

أُقر وأعترف
أن طريق حياتي ي ُ
ُشرق نوراً وهذا النور
يتزايد ويتزايد إلى النهار الكامل ،ألني
أحيا في الكلمة ،وبالكلمة ،وبواسطة
الكلمة ،في اسم يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
يوحنا  19:15؛  1كورنثوس 7 - 6:2
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

حزقيال 48 – 47

رؤيا 20 – 11 :14
حبقوق 2 – 1

رؤيا 9
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يــوم 18

أ ِمل َ
قلبك ليلد وينبت
الراعية أنـيـتا

ان ِإلَى
«ألَن َّ ُه كَ َما يَنْ ِزلُ المْ َ َطر ُ وَالثَّل ُْج ِم َن َّ
الس َما ِء وَال َ يَر ْ ِج َع ِ
طي زَرْعًا
ُه َن��ا َ
��ت وَت ُ ْع ِ
ض وَي َ ْ
��ان األَر ْ َ
ج َعالَن ِ َها ت َ ِل ُد وَتُنْ ِب ُ
ك ،بَلْ يُر ْ ِوي َ ِ
(بذرا ً) لِلزَّارِ ِع وَ ُخبْزًا لِآل ِك ِل ،هكَذ َا تَكُو ُن كَ ِل َمتِي الَّتِي ت َ ْ
خر ُ ُج ِمنْ
ف َِمي .ال َ تَرْج ُع ِإلَيَّ فَارِغَةً ،بَلْ ت َ ْع َملُ َما ُس ِرر ْ ُت ب ِ ِه وَتَنْ َج ُح فِي َما
أَر ْ َسلْ ُت َها َل ُه ( ».إشعياء.)11 - 10:55
م��ن المُهم أن تالحظ كيف تعمل كلمة ال��رب وتأتي بالنتائج.
ففي الش��اهد االفتتاحي ،ي َ
��به كلمة الرب “ باملطر” و “الثلج”.
ُش ِ
وهكذا ،فكلمة الرب هي التي تجعل األرض “ تلد وتنبت ”.فالكلمة
هي التي تجعل األرض مُنتجة.

وفي َ
مثل الزارع ،الذي ش��رحه الرب يسوع لتالميذهَ ،
قارن
التربة أو األرض بقلب اإلنسان ...“ :اَلزَّارِ ُع يَزْر َ ُع الْكَ ِل َمةَ .وَهؤُال َ ِء
س َم ُعو َن يَأْتِي
يقَ :ح ْي ُ
ث تُزْر َ ُع الْكَ ِل َمةُ ،و َ ِحي َن َما ي َ ْ
ُه ُم ال َّ ِذي َن عَ لَى الطَّ ِر ِ
َّ
م ( ”...مرقس
الش ْي َطا ُن لِل َْوق ْ ِ
ت وَيَنْ ِز ُع الْكَ ِل َم َة المَْزْرُوعَ َة فِي قُلُوب ِ ِه ْ
 .)20 – 13:4وبعبارة أخرى إن روح اإلنس��ان هو ما يُشير إليه
باألرض في الش��اهد اإلفتتاحيَ .
لذلك ،فالروح البش��رية هي التي
تل��د وتنبت عندما تتواصل مع الكلم��ة ،وبذلك تُعطي بذراً للزارع
وخبزاً لآلكل.
وكمول��ود والدة ثانيةَ ،
قلبك تربة خصبة للكلمة .ولذلك ،فكل
ب��ذرة من كلمة ال��رب تُزرع في قلبك ،من المتوقع أن تلد حصاداً.
ف�لا تتوقع أن يأتي ب��ذراً وخبزاً من أي مكان أخر إال من روحك!
فف��ي داخل��ك إمكانية أن تلد ب��ذراً للزارع ،وخبزاً ل�لآكل .إن في
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روحك الغلبة عل��ى التحديات ،والحل للمش��كالت ،والصحة لكل
أنواع السقم واألمراض! فكل ما تحتاجه هو في داخلك!
إن الرب لم ُ
يخلق َك لكي تعتمد على أي ش��يء أو أي شخص؛
خلقك ليك��ون َ
إذ ق��د َ
لك إكتفاءاً ذاتياً ،وال تتطلب مس��اعدة أو دعم

خارج��ي لكي تحيا بنجاح في األرض .فكل ما تحتاج أن تفعله هو
أن تتمت��ع به��ذه الحياة الفائقة الكفاية التي ق��د أحضرك العلي فيها
لتحفظ قلبك وتسلُك باإليمان في كلمة الرب.

يق��ول في أمثال “ ،23:4فَ��وْقَ كُلِّ حَتَفُّ ٍظ ا ْحفَ ْ
ظ قَلْ َب َ
ك ،ألَنَّ
ِمنْ�� ُه َم َخارِ َج الحْ َ َي��ا ِة ”.إن كل ما تمتلكه وتتمتع ب��ه في هذه الحياة
س��يأتي م��ن قلبك ،روحك .وكل م��ا انت عليه اآلن ه��و نتيجة ما
تنتج حياتك؛ من قلبك مخارج
وضعته في قلبك .فأ ِمل قلبك ألن منه ُ
كل موضوعات الحياة

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألن فتح كالمك قد أنارني
وأعطاني فهماً فأن���ا مُهيأ تماماً لحياة نجاح ال
في في اس���م
تنتهي بقوة الروح القدس العامل َّ
يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
أمثال  23:4؛  2بطرس 3:1
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 8 – 1 :15
حبقوق 3

رؤيا 10
دانيال 2 – 1
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االزدهاريعني أكثر
من ...
الراعي كريس

ك
ح ُن مَن ْ ِل ُ
ح ُن ن ُ ْغ ِني كَثِي ِري َن ،كَأ َ ْن ال َ َشيْ َء َل َنا وَن َ ْ
«...كَفُ قَ رَا َء وَن َ ْ
كُلَّ َشيْ ٍء 2 ( ».كورنثوس .)10:6

إن االزده��ار ليس قوى تضاع��ف مادياتك أو االمور المادية
األخرى؛فاالزدهار هو إمكانية .والسبب في أن معظم الناس كثيراً
ما يربط��ون اإلزدهار باألمور المادية ه��و أن الممتلكات المادية
كثيراً ما تكون مؤش��راً أكثر ش��يوعاً لالزده��ار .ولكن يُمكنك ان
تكون في السجن ولكن ً
رجل مزدهراً .ويُمكنك ان تعمل عند أحدهم
وتكون السبب في ازدهار رئيس عملك أو حتى أكثر ازدهاراً من
رؤساءك.
فيعق��وب جعل البان غنياً عندم��ا كان يعمل عنده .واعترف
اءل ُْت َف َبارَكَ ِني الر َّ ُّب (يهوه)
البان بهذا جداً عندما قال؛ “ ...قَدْ تَفَ َ
ك( ”.تكوين  .)27:30ويوس��ف أيضاً جعل فوطيفار غنياً
ب ِ َس�� َب ِب َ
�ين وَك َّ َل ُه عَ لَى ب َ ْيتِ��هِ ،وَعَ لَى كُلِّ َما كَا َن لَ�� ُه ،أَنَّ الر َّ َّب
“وَكَا َن ِم��نْ ِح ِ
ت بَرَكَ ُة الر َّ ِّب عَ لَى كُلِّ َما
بَار َ َ
وس َ
ص ِريِّ ب ِ َس�� َببِ ي ُ ُ
ت المْ ِ ْ
��ف .وَكَان َ ْ
ك ب َ ْي َ
ت وَفِي الحْ َقْ ِل( ”،تكوين  .)5:39لذلك ،فاالزدهار
كَا َن لَ�� ُه فِي الْ َب ْي ِ
ليس مجرد تضاعف ممتلكاتك المادية ،ولكن أن يكون لك إمكانية
تمجيد العلي في كل وفي أي موقف وتساعد األخرين لتحقيق هدف
العلي لحياتهم.
إن هذه اإلمكانية التي كانت تعمل في حياة يعقوب ويوس��ف،
هي التي صنعت التغيي��ر ،حتى وهما يتعامالن من وضع الخدمة
المُتض��ع ،أغنيا أس��يادهما وبالتالي ،إذاً ،إن كان أس��يادهما أغتنيا
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في الممتلكات المادية ،بس��ببهما ،فبالتأكيد كان هناك ش��ي ًء فيهما
يجعل أي ش��خص غنياً – أنه إمكاني��ة العلي .وهذه اإلمكانية التي
تعمل فيهما هي االزدهار وهي بدون أدنى ش��ك أعظم من األمور
المادية.
ويُش��ير الرس��ول بولس لهذه اإلمكانية ف��وق الطبيعية في أن
ح ُن ن ُ ْغ ِني كَثِي ِري َن،
تجع��ل األخرين أغنياء عندما قال“ ،كَفُ قَ ر َ َاء وَن َ ْ
ك كُلَّ َشيْ ٍء”.إن هذه اإلمكانية أن تُغني
ح ُن مَن ْ ِل ُ
كَأ َ ْن ال َ َش��يْ َء َل َنا وَن َ ْ
األخرين هي روح الس��يادة الذي يعمل في حياة اإلنسان .وإن كان
ً
َ
عام�لا ،فال يوجد غنى في ه��ذا العالم يُمكن أن
لدي��ك هذا الروح
َ
يُقارن بما َ
قدميك! فال عجب
لديك ،ألن العالم وكل غناه هو تحت
م ِم�� َن العلي أَي ُّ َه��ا األَوْالَدُ ،وَقَدْ
أن يق��ول في  1يوحن��ا “ ،4:4أَن ْ ُت ْ
ْظ ُم ِم َن ال َّ ِذي فِي ال َْعال َِم”.وما يعنيه
ُم أَع َ
غَ َلبْ ُت ُم ُ
م ألَنَّ ال َّ ِذي فِيك ْ
وه ْ
هو َ
ُ
أنك أعظم من العالم ،لذلك ِعش لكي ترضي العلي وتمم إرادته
الكاملة في حياتك؛ وهذا هو حقاً معنى االزدهار.

أُقر وأعترف

أبويا الغالي ،أشكرك على اإلمكانية فوق الطبيعية لروحك
في .وأنا أُعلن بقوة الروح القدس ،أنني ُ
لست
العامل َّ
مُباركاً فقط ،ولكني أيضا بركة لعالمي .أمين

دراسـة أُخـرى
تثنية  18:8؛ أفسس 20:3
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

دانيال 4 – 3

رؤيا 10 – 1 :16
صفنيا 2 – 1

رؤيا 11
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استمر في التشفع
الراعي كريس

َح َ
طئ َ ِإلَى الر َّ ِّب (يهوه) َفأَكُ َّف
اش��ا لِي أ َ ْن أ ُ ْخ ِ
«وَأ َ َّما أَنَا ف َ
الصالِ َح
ُ��م الطَّ ِري��ق َ َّ
��ن َّ
الصال َ ِة ِم��نْ أ َ ْج ِلك ْ
عَ ِ
ُ��م ،بَ��لْ أُعَ ل ُِّمك ُ
يم» (  1صموئيل ..)23:12
المْ ُ ْ
س َت ِق َ

يُمكنك أن تدرب َ
تصبح شفيعاً مؤثراً ،ولكي تفعل
نفسك لكي ُ
ه��ذاَ ،
عليك أن تقضي وقتاً في الصالة .قال الرب يس��وع في لوقا
 1:18أنه ينبغي على اإلنس��ان أن يُصل��ي وال يمل .فأحد القواعد
للشفاعة هي أنه يجب أن تكون مُثابراً ومستمراً في الصالة ألطول
وقت تأخذه حتى ترى النتيجة المرجوة .ويصف الكتاب في يعقوب
 16:5ه��ذا النوع من الصالة بأن��ه “ ...تَقْ َت ِدر ُ كَثِيرًا فِي فِ ْع ِل َها”.
فالكثيرون ال َيصلون إلى معجزته ألنهم يملون سريعاً جداً .فيملون
بينما يجب عليهم أن يستمروا في الشفاعة من أجل طلب ِتهم.
ً
فمثال ،عندما تحاول أن تغلب بواس��طة الصلوات الش��فاعية
م��ن أجل ش��خصاً ما آخر لكي يتماش��ى م��ع إرادة العليَ ،
أنت ال
تتوقف حتى ترى تغييراً .وما تفعله في الواقع هو أنك تُركز تأثير
ق��وة العلي تجاه الش��خص لصالحه ،ويتطلب ه��ذا بعض المُثابرة
ف��ي الصالة .وليس فقط يج��ب أن تكون مثابراً ،بل يجب أيضاً ان
تستمر في الصالة إلى أن ترى التغييرات الضرورية.
قد تكون مُصلياً من أجل أحد أحباءك وبدا وكأنه كلما صليت
بأنك تصنع تأثيراً وتقدماً
ازدادت الحالة سوءً .في الواقع ،إنه تأكيد َ
رائع��اً ف��ي مجاالت ال��روح .إذاً فال تتوقف هن��اك! وإلى أن تأتي
روحك إش��ارة الغلبة وتتأكد أن َ
َ
لك ما كنت تس��أله ،استمر في
إلى
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الصالة.
ُمكن للصلوات التشفعية أن تتطلب َ
وي ُ
منك أن َ
تكون في إلحاح
مع الرب ،حيث تُثابر بالكامل في طلبتك وسؤالك .وأستشهد يسوع
بمث��ل في هذا في (لوقا  .)8:11ف��إن كان هناك موضوعات أنت
تتشفع من أجلِها باستمرار أو َ
صل،
أنك تُريد أن تتشفع من أجلهاِ ،
وال تتوقف حتى يبدأُ َ
قلبك يفيض بأفكار النتيجة اإليجابية التي من
ُ
س��تعرف أن خدمتك كشفيع
أجلها كنت تُصلي .وعندما يحدث هذا
قد أصبحت فعالة.

صالة
أبويا السماوي الغالي ،أُصلي اليوم من أجل
المسيحيين حول العالم ،الذين قد يمرون في
تجارب ،واختبارات متنوعة ،أن يروا ذلك
كفرص للمجد! وأنا اسأل أن يختب ُر اآلن
بروحك ،وخدمة المالئكة،
التدخل السريع
ِ
وأن تضمن لهم ال ُمعجزة التي يحتاجونها،
في اسم يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
لوقا 5 – 1:18؛ كولوسي 12:4؛ غالطية 19:4
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

دانيال 6 – 5

رؤيا 21 – 11 :16
صفنيا 3

رؤيا 12
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اإلنسان السماوي
الراعية أنـيـتا

ي .اإلِن ْ َس��ا ُن الث َّانِي الر َّ ُّب ِم َن
«اإلِن ْ َس��ا ُن األَوَّلُ ِم�� َن األَر ْ ِض تُرَاب ِ ٌّ
او ُّي
ي هكَذ َا ال ُّترَاب ِ ُّيو َن أَي ْ ً
ضا ،وَكَ َما ُه َو َّ
َّ
الس َم ِ
الس َما ِء .كَ َما ُه َو ال ُّترَاب ِ ُّ
َ
ضا» (  1كورنثوس .)48 - 47:15
اويُّو َن أي ْ ً
هكَذ َا َّ
الس َم ِ
يُش��ير الكتاب في الش��اهد أع�لاه ،إلى نوعين من اإلنس��ان:
اإلنس��ان التُرابي واإلنسان الس��ماويُ .خ َ
لق اإلنسان التُرابي على
ص��ورة آدم األول ،ال��ذي ه��و أب��و الجنس البش��ري .ومن الجهة
األخرىُ ،خ َ
لق اإلنس��ان السماوي على صورة آدم الثاني – الرب
ي
يسوع المسيح .ويقول في  1كورنثوس “ ،48:15كَ َما ُه َو ال ُّترَاب ِ ُّ
ضا”
اويُّو َن أَي ْ ً
هكَذ َا ال ُّترَاب ِ ُّيو َن أَي ْ ً
او ُّي هكَذ َا َّ
ضا ،وَكَ َما ُه َو َّ
الس َم ِ
الس َم ِ

دعونا نُراجع كلمات يس��وع إلى نيقوديموس فيَيوحنا :3:3
اب ي َ ُسو ُع وَقَالَ َل ُه«:الحْ َق َّ الحْ َق َّ أَقُولُ ل َ
َ
َكِ :إ ْن كَا َن أ َ َحدٌ ال َ يُو َل ُد ِمنْ
“أج َ
َ
ُوت العلي”.
فَوْقُ ال َ يَقْ ِدر ُ أ ْن يَرَى (يعرف ،ويختبر ،ويتأقلم على) َم َلك َ
الح��ظ الكلمات التي تحته��ا خط .فهي تُظهر أن المولود
والدة ثانية هو مولود من فوق؛ إنه إنسان سماوي .وهذا هو األمر
الكبير في المس��يحية .فالمس��يحية ليس��ت ديانة؛ إنها إظهار الحب
اإللهي في البشر بناموس اإليمان.
َ
فهم��ك لهذا الحق س��وف يُفجر ينابيع ف��ي خطواتك َ
وأنت
إن
َ
تُ ُ
علن بمجاهرة أنك مثل يسوع ،ألنك مولود على صورته .فيسوع
ه��و ِمثال جنس اإلنس��ان الس��ماوي الجديد .ويقول ف��ي عبرانيين
م ِإلَى َج َب ِل ِص ْه َيوْ َن ،و َ ِإلَى َم ِدي َن ِة
العلي الحْ َيِّ.
“ ،22:12بَلْ قَدْ أَت َ ْي ُت ْ
ِ
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يس�� ُة
اوي َّ ِة ،وَ ِإلَى رَب َ َوا ٍ
م َم ْ
يم َّ
ح ِفلُ َمال َئِكَة ٍ،وَكَ ِن َ
ت ُه ْ
أُور ُ َش�� ِل َ
الس َ
��م ِ
ت ”...ويؤكد الرسول بولس في فيلبي
��ماوَا ِ
أَبْكَارٍ َمك ْ ُتوبِني َ فِي َّ
الس َ
ي
20:3ه��ذه الحقيقة بقوله،
ِ
“...س��يرَت َ َنا ن َ ْ
ح ُن(نحن مواطنون) ِه َ
ت”...
الس َماوَا ِ
فِي َّ
إن َ
ل��ك الي��وم التأكي��د أن الس��ماء هو وطن��ك؛ أي هو مكان

ميالدك .فالس��ماء مكان حقيق��ي بمواصفات حقيقية .وعندما يكون
لديك هذا اإلدراك ،سوف تفهم َ
َ
أنك َ
لست في هذا العالم لتوازن فقط
النظام البيئ��ي ولكن لتُحقق المصير اإللهي .فمملكة الس��ماء تُدير
أجندة خاصة في هذا العالم ،وأنت جزء ضروري فيها.

أُقر وأعترف

بأنني الممثل القانوني لمملكة السماء ،و ُدعيت
وأُفرزت من العالم .فأنا من فوق؛ لذلك ،أنا ُ
لست
م َ
ُخضعاً للعناصر المُدمرة والتأثيرات المُفسدة
لهذا العالم .فأنا مُنتمي إلى المملكة اإللهية ،حيث
أتمتع بمليء البركات واإلمتيازات التي في مملكة
ميراثي .أمين

دراسـة أُخـرى
 2كورنثوس  20:5؛ مزمور 5:87
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 10 – 1 :17
حجي 1

رؤيا 10 – 1:13

دانيال 8 – 7
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إنجيل الحب
الراعي كريس

ب العلي ال َْعال ََم َحتَّى بَذ َلَ اب ْ َن ُه ال َْو ِحي َد،
«ألَنَّ�� ُه هكَذ َا أ َ َح َّ
��ك كُلُّ َمنْ يُؤ ْ ِم ُن ب ِ ِه ،بَلْ تَكُو ُن لَ�� ُه الحْ َ َياةُ األَب َ ِديَّةُ»
لِكَ��يْ ال َ ي َ ْه ِل َ
( يوحنا .)16:3
إن إنجيل يس��وع المسيح ،الذي أُودع لثقتنا ،هو إنجيل الحب.
بن للرب فى أن تُش��ارك هذه الرسالة عن
وقد صار ش��رف لك كاِ ٍ
حب��ه العظيم م��ع أولئك الذين ال يعرفونه .ياله من عيد ميالد مجيد
ِ
ُمكن أن يكون َ
ي ُ
لك ،وألولئك الذين تأخذ لهم نور اإلنجيل ،وتقودهم
للمسيح في هذه المناسبة!
لك ،فيجب َ
فإن كان اإلنجيل يعني أي ش��يء بالنسبة َ
عليك أن
ُ
تُ
ش��اركه بمُجاهرة وباس��تمرار مع األخرين .إن ش��غف الرسول
َ
تحول إلى ش��غفه لإلنجيل ولنفوس
بولس الذي ال يُقهر تجاه الرب

الناس .وبالرغم من اإلضطهادات العظيمة التي عانى منهاَ ،
أعلن،
“إنِّي َمدْيُو ٌن لِل ُْيونَان ِ ِّيني َ وَالْ َبرَابِر َ ِة ،لِل ُْحك ََما ِء وَالجْ ُ َهال َ ِء .فَهكَذ َا َما ُه َو
ِ
م ( ”...رومية .)15 – 14:1
ك
ر
ي
ش
ب
ت
ل
د
ع
ت
س
م
(اإلجنيل)
ي
ُ
ِ
لِ
َ
َ
َ
ٌّ
ُ ْ
ْ ِ ِ ْ
اِعلَم َ
إنك أيضاً مديون لعالمك؛ ومديون للناس الذين في دائرة

معارفك بهذه الرس��الة عن حب الرب العظيم للجنس البش��ري .قد
أنت الوحيد الذي َ
تك��ون َ
لك الفرص��ة ألن تلمس حيا ِتهم باإلنجيل.
كنت عامل بناءُ ،
فإن َ
فخذ اإلنجيل إلى عالمك الذين هم عمال البناء.
َ
كن��ت طي��اراً ،فخذ اإلنجيل إلى عالمك م��ن أولئك الطيارين.
وإن
ً
ُ
وأي ما تفعل��ه ،وأينما أنت ،إكرز باإلنجيل .وكن جاهزا في وقت
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مناسب وغير مناسب.
ي لِي ( ”...حزقيال ،)4:18
قد قال الرب ...“ ،كُلُّ ال ُّنفُ ِ
وس ِه َ
ولكنها مسئوليتك أن تُحضرهم إليه .وتخبرهم أن الرب يُحبهم جداً
حتى أنه أرسل يسوع ليموت عنهم ( يوحنا  .)16:3وكل ما عليهم
أن يفعلوه اآلن هو أن يعترفوا بيسوع كرب لهم – سيد لهم (رومية
 ،)9:10وسوف يخلصون ويتحررون تلقائياً من كل قوى الظلمة
وينتقلون إلى مملكة ابن العلي المحبوب (كولوسي .)12:1
لش��خص أخر بأن ُتس��اعده
فإجع��ل عيد الميالد هذا له معنى
ٍ
لكي يقبل حياة المسيح .وإجعل اليوم فرحاً في السماء ،بأن تُحضر
أحدهم من الظلمة إلى نور الرب العجيب.
أُقر وأعترف

إنني أرفض أن أكون صامتاً باإلنجيل ،ألنه قوة
العلي للخالص .وهذه القوة قد أُ ْطلقت لتحول
الناس من الظلمة إلى النور ،ومن سلطان
الشيطان إلى الرب اإلله وأنا أُنادي اليوم
باإلنجيل ،في اسم يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
رومية 16:1؛  2كورنثوس 15 –14:5؛ أعمال 18-16:26
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

رؤيا 20:14 - 11:13

رؤيا 18 – 11 :17
حجي 2

دانيال 10 – 9
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ليس ُحب أعظم من هذا
الراعي كريس

ْس ُه أل َ ْج ِل
س أل َ َح ٍد ُح ٌّب أَع َ
ْظ ُم ِمنْ هذ َا :أ َ ْن ي َ َ
ض َع أ َ َحدٌ نَف َ
ل َْي َ
أ َ ِحبَّائِ ِه( ».يوحنا .)13:15
إن أح��د األعم��ال العظيم��ة الكثيرة ،الت��ي حققها الرب
يسوع في مسيرة خدمته على األرض ،أمراً غير عادياً ميزه
وجعل��ه مُختلف��اً عن أى نبي أخر أتى من قبله أو من بعده .إنه
حقيقة فلقد وضع حياته ألجلنا؛ فال يوجد نبي أو راعي أبداً قد
صلب ،ولكنه كان اول من
فعل هذا .إن يسوع لم يكن أول من ُ
صل��ب ً
بدال عن أخرين وهو عن قص��د وضع حياته وبكامل
ُ
رغبت��ه الحرة .فلقد كان يُمكن أن يُخلص نفس��ه من أيدي من
صلبوه ،ولكنه إختار أن يذهب للصليب ويموت عن الخطاة.
إن كل ش��يء فعله يسوع كان لحب اإلنسان .والسبب في
أن��ه ولِد ،وعاش ،ومات ،وأُقي َم إلى الحياة ثانية هو لكي “...
ْضلُ (في ملئها)( ”.يوحنا
م أَف َ
م َح َي��اةٌ وَلِ َيكُو َن ل َُه ْ
لِ َتكُو َن ل َُه ْ
 .)10:10وفي ِشهادته أمام بيالطس في يوحنا  37:18قال،
��ه َد
ت ِإلَى ال َْعال َِم أل َ ْش َ
“ ...لِه��ذ َا قَدْ وُلِدْ ُت أَنَا ،وَلِهذ َا قَدْ أَت َ ْي ُ
صوْتِي ”.أتى ليشهد للحق.
لِل َْحق ِّ .كُلُّ َمنْ ُه َو ِم َن الحْ َق ِّ ي َ ْ
س َم ُع َ
ب العلي ال َْعال ََم
وم��ا هو هذا الحق؟ إنه في “ألَن َّ ُه هكَ��ذ َا أ َ َح َّ
ك كُلُّ َم��نْ يُؤ ْ ِم ُن بِهِ ،بَلْ
َحتَّ��ى بَ��ذ َلَ اب ْ َن ُه ال َْو ِحي َد ،لِكَ��يْ ال َ ي َ ْه ِل َ
تَكُو ُن َل ُه الحْ َ َياةُ األَب َ ِديَّةُ( ”.يوحنا .)16:3
()56

َ
وأن��ت تحتفل بعيد المي�لاد ،ف ِكر فيما قد أت��ى وفعله من
حبه العظيم ،وفي حياة الغلبة التي قد أعطاها
أجلك .وإلهج في ِ
َ
لك.

صالة
أبويا الغالي ،أشكرك ألنك ُتحبني حب أبدي ،وألنك
أرسلت يسوع لكي يدفع ثمن خالصي .وأنا أخضع
بالكامل َ
لك وأُصلي أن يكون قصدك و إرادتك
كاملين في حياتي في اسم يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
 1يوحنا  16 – 14:4؛ يوحنا 11 - 10:10
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

رؤيا 15
دانيال 12 – 11

رؤيا 12 – 1 :18
زكريا 2 – 1
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ُ
إلهنا ليس صعب
الراعي كريس

«وَال َ ي ُ َعل ُِّم��و َن كُلُّ وَا ِح ٍد ق َ ِري َب�� ُه ،وَكُلُّ وَا ِح ٍد أ َ َخا ُه قَائِال ً :ا ْع ِر ِف
م».
��ي ْع ِرفُون َ ِني ِم��نْ َ
م ِإلَ��ى كَ ِبي ِر ِه ْ
ص ِغي ِر ِه ْ
ال��ر َّ َّب ،ألَنَّ الجْ َ ِمي�� َع َس َ
(عبرانيني .)11:8
إن أح��دى س��مات أبينا الس��ماوي والتي يمي��ل الكثيرون أن
يتغاضوا عنها هي بساط ِته .نعم ،هو كلي القدرة ،وهو رائع ،وهو
عجيب ،ولكنه بس��يط جداً .إن رجال الدين يحاولون أن يظهرونه
صعب��اً وال يمكن الوصول إليه .وف��ي العهد القديم ،كان مختبأَ بين
الشموع المشتعلة ،خلف الحجاب .وتصفه المسيحية المتدينة وكأنه
س��يد قاس��ي ،و”نار آكلة” ال يُمكن اإلقتراب منه  .ولكن ليس هذا
هو ألهنا  .فهو مُحب ،ومنعم ،وطويل األناة.
يوم ما ،أتى ثالثة مالئكة ،على
ويخبرن��ا الكتاب كيف أنه في ٍ
ش��كل رجال ،مارين في محاولة للفت انتباه إبراهيم .فدعا إبراهيم
الرجال الثالث ،الذين كانوا مالكين والرب بنفسه .وقال« ...“ ،يَا
ك َفال َ ت َ َت َج��اوَز ْ عَ بْ َدكَ.
ت قَ��دْ وَ َجدْ ُت ن ِ ْع َم ًة فِ��ي عَ ْي َن ْي َ
��ي ُدِ ،إ ْن كُنْ ُ
َس ِّ
َ
ْ
َّ
َآخذ َ
ُم وَات َّ ِ
ت الش َ
��جر َ ِة ،ف ُ
ك ُئوا حَت ْ َ
لِ ُيؤ ْ َخذ ق َ ِليلُ َما ٍء وَاغ ْ ِس��لُوا أر ْ ُج َلك ْ
ْ
مُ
َ
ْ
جَ
ُم قَدْ َمرَرْت عَ لَى
س��رَةَ ُخبْ ٍزَ ،ف ُت ْ
ِك ْ
ُم ت َتازُو َن ،ألنَّك ْ
س�� ِن ُدو َن قُلُوبَك ْ
ُم ث َّ
ت»( ”.تكوين 3:18
م» .فَقَ الُوا« :هكَذ َا تَف َْعلُ كَ َما تَكَل َّْم َ
عَ بْ ِدكُ ْ
– .)5
ث��م يخبرنا في تكوين  8:18أن إبراهي��م “ َ...أ َ َخذ َ زُب ْ ًدا و َ َل َبنًا،
م
وَال ِْع ْ
جلَ ال َّ�� ِذي عَ ِم َل ُه ،وَوَ َ
ض َع َها قُدَّ َ
م .و َ ِإذ ْ كَا َن ُه َو وَا ِقفً ا َل َدي ْ ِه ْ
ام ُه ْ
َ
ت َّ
الش َجر َ ِة أكَلُوا ”.انتبه لهذا المضمون بدقة .اإلله القدير جالس
حَت ْ َ
وأكل .إله السماء أكلَ
مع مالكين وإبراهيم ،خالئقه ،تحت ش��جرة َ
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ك
«إنِّي أَرْج ُع ِإل َْي َ
من أكل اإلنسان .وبعد األكل ،قال إلبراهيمِ ...“ ،
ك ابْنٌ( ”...تكوين .)10:18
ان الحْ َ َيا ِة وَيَكُو ُن لِ َس��ارَةَ ا ْمرَأَت ِ َ
نَ ْ
ح َ
��و ز َ َم ِ
وهكذا يُظهر بوضوح من هو هذا اإلله وما هو عليه؛ فهو بس��يط
جداً في التعامل وفي الشركة معه.
َ
عالقتك معه .فهو يُحبك
دع هذا اإلدراك لبس��اطة اآلب يقود
ويستمتع بالشركة معك .فاستفد من بساطته في حياة صالتك لتبني
ِشركة غنية معه.

صالة
لشيء مُنعش أن
أبويا السماوي الغالي ،إنه
ٍ
أتعلم من كلِمتك في هذا اليوم .أشكرك ألنكَ
أَزلت هالة اإلعتقاد الخاطيء المُعقد التي
وضعها رجال الدين حول شخصيتكَ .
فأنت إلهي
وأبويا؛ وأعبُدك اليوم ألجل من َ
أنت ،في اسم
يسوع .أمين.

دراسـة أُخـرى
عبرانيين 16:4
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 24 – 13 :18
زكريا 4 – 3

رؤيا 16
حجي
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عيد الميالد :احتفال
بالمسيح الذي فيك!
الراعية أنـيـتا

ج ِد هذ َا
��و ِغ َنى َم ْ
«ال َّ ِذي�� َن أَرَادَ العل��ي أ َ ْن ي ُ َعرِّف َُه ْ
م َما ُه َ
يح فِيك ُْم ر َ َجا ُء المْجَ ْ ِد»
ِّ
السر ِّ فِي األ ُ مَ ِم ،ال َّ ِذي ُه َو المْ َ ِس ُ
( كولوسي .)27:1
يخبرنا في كولوس��ي  9:2أنه في المس��يح يس��وع يسكن
ويح��ل م��لء الالهوت جس��دياً؛ وه��ذا يش��مل اآلب والروح
القدس .ولهذا السبب عندما تدعو باسم يسوع ،فالروح القدس،
الذي هو قوة العلي والذى يعمل أعمال العلي ،يبدأ في العمل.
ويستجيب لهذا االسم .فيقول في كولوسي  “ ،19:1لأَن َّ ُه فِيهِ
ح��لَّ (بصفة دائمة) كُلُّ المِْ��لْ ِء (كل الكمال،
ُس��ر َّ (اآلب) أ َ ْن ي َ ِ
والسلطان،والش ِركة اإللهية)”.
إن يسوع لم يحتاج إلى الحكمة أبداً ،أو المعرفة ،أو القوة
م��ن أي مكان آخر إال من داخله .فف��ي داخله “ ِ...فِيهِ َج ِمي ُع
كُ ُن��وزِ الحْ ِك َْم ِة وَال ِْعلْمِ” ( كولوس��ي .)3:2ولم يحتاج للمزيد
م��ن األلوهية ،ألن كل الاله��وت كان في داخله .هذا هو نوع
ش��خصية يس��وع؛ فكان “محم ً
َّال” باإلله العلي! فال عجب أن
ك
اآلب َل ُه َح َي��اةٌ فِي ذَاتِهِ ،كَذلِ َ
أعلن عن نفس��ه“ :ألَن َّ ُه كَ َما أَنَّ َ
ضا أ َ ْن تَكُو َن َل ُه َح َياةٌ فِي ذَاتِهِ” ( يوحنا .)26:5
أَع َ
ْطى االب ْ َن أَي ْ ً
فهو كل ما هو العلي عليه.

وعلى نفس المنوال ،إن َ
كنت قد قبلت المسيح في حياتك،
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فلك كل شيء! فالمسيح فيك هو كل ما تحتاجه! وأنت ال تحتاج
مص��در للحكمة ،أو المعرفة ،أو الق��وة من الخارج فيما بعد؛
انظر إلى داخلك! إذ يقول الكتاب أنك كامل في المس��يح (كو
)10:2؛ وهذا يعني أنك كامل فيه ،الذي هو الممثل الكامل أو
المُعبِّر عن األلوهية .وال يعوزك أو ينقصك ش��يء في الحياة
اليوم ،ألنه ال يوجد شيء لم تحصل عليه في المسيح يسوع.
هذا ه��و المعنى الحقيقي لعيد الميالد؛ إن��ه احتفال بحياة
المس��يح في داخلك .فعيد المي�لاد يعني أكثر بكثير من ميالد
الطف��ل يس��وع في مذود؛ إن��ه احتفال بالمس��يح وكل ما نحن
علي��ه وما لدينا فيه .وتُعلن الكلمة أنه كما هو (يس��وع) ،هكذا
نحن في هذا العالم ( 1يوحنا  .)17:4ففي المس��يح ،لدينا كل
ش��يء نحتاجه للحياة والتقوى (الحي��اة بالطريقة اإللهية) (2
بط��رس  .)3:1فدع هذا الفكر في داخل��ك وأنت تحتفل اليوم
بعيد الميالد.

أُقر وأعترف

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

دراسـة أُخـرى
أعمال  38:10؛ كولوسي27:1
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

رؤيا 17
زكريا 3 – 1

رؤيا 10 – 1 :19
زكريا 6 – 5
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يــوم 26

َ
ولدت لكي تحب
مثله
الراعي كريس

ضا .كَ َما
«وَ ِصيَّ ًة َج ِدي َدةً أَنَا أ ُ ْع ِ
ضك ُْم ب َ ْع ً
طيك ُْم :أ َ ْن حُت ِ ُّبوا ب َ ْع ُ
ضا»
ضك ُْم ب َ ْع ً
م أَي ْ ً
ضا ب َ ْع ُ
أ َ ْح َببْ ُتك ُْم أَنَا حُت ِ ُّبو َن أَن ْ ُت ْ
( يوحنا .)34:13
قدم الرب ،في العهد القديم ،لشعب إسرائيل وصايا أو نواميس
عديدة ،وأوصاهم أن يطيعوها كش��رط للتمتع ببركات العهد الذي
صنعه مع إبراهيم .ولكن في العهد الجديد ،قال الرب يس��وع ،قبل
ُم :أ َ ْن حُت ِ ُّبوا
صلبه ،في يوحن��ا “ ،34:13وَ ِصيَّ ًة َج ِدي َدةً أَنَا أ ُ ْعطِيك ْ
ُم
��م أَي ْ ً
ُ��م ب َ ْع ً
ضا ب َ ْع ُ
ب َ ْع ُ
ضك ْ
ُم أَنَ��ا حُت ِ ُّبو َن أَن ْ ُت ْ
ض��ا .كَ َما أ َ ْح َببْ ُتك ْ
ضك ْ
ض��ا ”.فأحض��ر وصية جدي��دة والتي أبطلت فاعلي��ة الوصايا
ب َ ْع ً
السابقة التي في العهد القديم (أفسس  .)15:2وهذه الوصية الجديدة
هي أنه يجب أن نحب بعضنا بعضاً كما أحبنا هو.
وبع��د أن َّ
قدم الرب هذه الوصية ،ذهب ليموت على الصليب
م��ن أجلنا ،ثم أقامه العلي من الموت .قام من الموت بحياة جديدة،
��ك”( عبرانيين .)5:5
��ت اب ْ ِني أَنَا ال َْي��وْ َم و َ َلدْت ُ َ
وق��ال الرب له “أَن ْ َ
فه��و لذلك رأس الخلقة الجديدة؛ فنحن مول��ودون منه لنحب مثله.
اس�� ُلكُوا فِي
ويخبرنا في أفس��س  2-1:5أن نتمثل بالرب ...“ ،و َ ْ
يح ًة
يح أَي ْ ً
ْس ُه أل َ ْج ِل َنا ،قُرْبَانًا وَذَب ِ َ
َم نَف َ
المْحََبَّ ِة كَ َما أ َ َحبَّ َنا المْ َ ِس ُ
ضا وَأ َ ْسل َ
للعلي رَائِ َح ًة َط ِّي َبةً”.
ِ
يمكننا أن نتش��به بأبينا السماوي بأن نسلك في ُحب ،ألن حبه
خ ِزي ،ألَنَّ َم َحبَّ َة العلي
اء ال َ ي ُ ْ
فين��ا .ويقول في رومي��ة “ ،5:5وَالر َّ َج ُ
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وح الْقُ �� ُد ِس المْ ُ ْع َطى َل َنا ”.لقد وضع
ق َ ِد ان ْ َس��كَ َب ْ
ت فِ��ي قُلُوب ِ َنا بِالر ُّ ِ
ُ
ال��رب حبه في قلبك حتى تتمكن م��ن أن تحب بنفس الطريقة التي
يُحب بها ،وبذلك نتمم الوصية الجديدة أن نُحب بعضنا بعضاً.
إن الس��بب األول للخطية (التي يصفه��ا الكتاب بأنها التعدي
عل��ى الناموس في  1يوحنا  ،)4:3هو األناني��ة؛ والطمع – وهذا
ب
عك��س الحب تمام��اً .وعندما تحب ،أن��ت تبذل “...هكَ��ذ َا أ َ َح َّ
َم َحتَّى بَ��ذ َلَ ( ”...يوحن��ا  .)16:3الحب يبذل ،وهو
العل��ي ال َْعال َ
ُ
يهت��م باآلخرين؛ ولكن األنانية هي فق��ط التمركز في الذات .لذلك
العلي ،ألَنَّ العلي َم َحبَّة”
َم ي َ ْع�� ِر ِف
يق��ول الكتاب“ ،وَ َمنْ ال َ ي ُ ِ
ح ُّب ل ْ
َ
( 1يوحن��ا  ”.)8:4وبكون��ك مولود والدة ثاني��ة ،فأنت مولود من
الحب؛ ولك طبيعة الحب ،لذلك فمن الطبيعي بالنسبة لك أن تحب
اآلخرين بالطريقة التي ي َ
ُحبك بها الرب.

صالة
أبويا الس���ماوي الغالي ،أش���كرك عل���ى كلمتك
المبارك���ة وقوتها في حياتي ،أنا أضع كلمتك في
قلبي ألعمل بها ،فأُصب���ح كما تريديني أن أكون
بالكام���ل وأعمل كل ما تريدني أن أعمله ،فيكون
كل المجد والحمد السمك ،في اسم يسوع .آمين.

دراسـة أُخـرى
يوحنا  12:15؛ رومية 10:13
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 21 – 11 :19
زكريا 8 – 7

رؤيا 18
زكريا 6 – 4
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يــوم 27

َ
اعتمدت بالمسيح
الراعي كريس

«ألَنَّك ُْم َج ِم ً
يح ي َ ُسوعَ .ألَنَّ
يعا أَب ْ َنا ُء العلي بِاإلِمي َ ِ
ان بِالمْ َ ِس ِ
ْ
مُ
يح»
يح قَدْ ل َِب ْ
س ُت ُم المْ َ ِس َ
كُلَّك ُُم ال َّ ِذي َن ا ْع َت َمدْت بِالمْ َ ِس ِ
( غالطية .)27 – 26:3
َ
“اعتمدت” من الكلم��ة اليونانية “”baptizo
أن كلم��ة
والت��ي تعني يُدف��ن أو يُغمر بالكامل .وه��ذا يعني أن كل من
وُلد والدة ثانية قد ُغمر أو انغمس بالكامل في المسيح .ويعلن
وح
الرسول بولس في  1كورنثوس “ ،13:12ألَن َّ َنا َج ِم َ
يع َنا بِر ُ ٍ
ضا ا ْع َت َمدْنَا ِإلَى َج َس�� ٍد وَا ِح ٍد ،ي َ ُه��ودًا كُنَّا أ َ ْم يُونَان ِ ِّينيَ،
وَا ِح ٍد أَي ْ ً
��قي َنا رُو ًحا وَا ِح�� ًدا ”.الحظ أنه
عَ ِبي�� ًدا أ َ ْم أ َ ْح��رَارًا ،وَ َج ِم ُ
يع َنا ُس ِ
ض��ا ا ْع َت َمدْنَا ”...وهذا
يقول“ ،ألَن َّ َن��ا َج ِم َ
وح وَا ِح ٍد أَي ْ ً
يع َنا بِ��ر ُ ٍ
يعني أن الروح القدس هو من َع َمدَنا بالمسيح.
وه��ذا يختلف عن معمودية الم��اء ،التي كانت ترمز فقط
لحقيقة ما قد حدث في الروح البشرية .إن المعمودية المسيحية
بالمسيح ليس��ت نظرية ،أو كالم جميل ،ولكنه واقع ملموس.
فيق��ول في رومية “ ،4 – 3:6أ َ ْم جَت ْ َهلُو َن أَن َّ َنا كُلَّ َم ِن ا ْع َت َم َد
ت،
يح ا ْع َت َمدْنَا لمِ َوْتِهَِ ،ف ُدفِنَّا َم َع ُه بِالمْ َ ْع ُمودِي َّ ِة لِل َْموْ ِ
لِ َي ُسو َع المْ َ ِس ِ
ُك
��يح ِم َن األ َ ْم َوا ِ
سل ُ
ت ،مِب َ ْ
اآلب ،هكَذ َا ن َ ْ
يم المْ َ ِس ُ
ج ِد ِ
َحتَّى كَ َما أ ُ ِق َ
ضا فِي ِجدَّ ِة الحْ َ َيا ِة (احلياة اجلديدة)؟”
ح ُن أَي ْ ً
نَ ْ
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ك بِالر َّ ِّب
ْت بِفَ ِم َ
يقول في رومية “ ،9:10ألَن َّ َ
��ك ِإ ِن ا ْع َترَف َ
ت”.
ام ُه ِم َن األ َ ْم َوا ِ
ت بِقَ ل ِْب َ
تَ ،خل ْ
َص َ
آمنْ َ
ك أَنَّ العلي أَق َ َ
ي َ ُس��وعَ ،وَ َ
ففي اللحظة التي تعلن فيها جهاراً أن يسوع المسيح هو ربك،
وأن��ه مات عنك ،وأن العلي أقام��ه من الموت ،الروح القدس
عمل ش��يئاً في حيات��ك .فهو ينبهك إلى أبوي��ة العلي ،وج َعلك
واح��داً معه .وعمَّ��دك بالمس��يح ،وانتقلَت إل��ى روحك حياة
المسيح .أنها حياة أبدية وبذلك فروحك قد أُعيد خلقتها.
إن الوحداني��ة بين��ك – أن��ت الخلقة الجديدة – والمس��يح
هي أكثر م��ن وحدانية مادية .أنها وحدانية روحك مع الرب.
وقد أصبحت روحك واحداً مع المس��يح .فالمسيحية هي حياة
المسيح في إنسان ،وحياة اإلنسان في المسيح.

أُقر وأعترف

في وأنا فيك.
أشكرك يا أبويا الغالي ،ألنك تحيا َّ
أنا فيك احيا ،واتحرك ،وأوجد .لذلك فحياتي
فوق طبيعية وغالبة دائمة ،لكوني قد ُغمرت
بالكامل في المسيح .آمين.

دراسـة أُخـرى
كولوسي  27:1؛  1كورنثوس 13:12
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 15 – 1 :20
زكريا 10 – 9

رؤيا 10 – 1:19
زكريا 8 – 7
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يــوم 28

ارفض أن تكون
محدوداً!
الراعية أنـيـتا

طي ُع أ َ ْن تُؤ ْ ِم َن .كُلُّ َشيْ ٍء
س َت ِ
«فَقَ الَ َل ُه ي َ ُسوعُِ :إ ْن كُنْ َت ت َ ْ
س َت َطا ٌع لِل ُْمؤ ْ ِم ِن»
ُم ْ
(مرقس .)23:9
والسل أمراض ال
ُمن س��نوات مضت ،كان يُقال أن المالريا ُ
أم��ل في عالجها طبياً ،حتىُ طورت األبحاث الطبية وصار هناك
ُس��تعص ،ألن العلوم
عالج��اً لها .وحالياً ،يُعتب��ر األيدز مرض م
ِ
تأت بعد بع�لاج أكيد .وهذا يُظهر أن صفة االس��تحالة
الطبي��ة لم ِ
هي مصطلح آخر لمحدودية المعرفة والفهم البشري .فال تقبل من
أي ش��خص أن حالتك ميئوس منها أو ليس لها عالج .وارفض أن
تكون لك حياة محدودة حسب فهم اآلخرين المحدود.
أما بالنس��بة للمسيحي ،فال يوجد ش��ىء اسمه  ،حالة ميئوس
منها ،أو أن هناك مشكلة ال يمكن تخطيها .وال يمكن أن يقال على
مرض أنه عضال؛ ليس عندما تُفعِّل إيمانكُ .خذ قصة المرأة نازفة
الدم ً
مثال ،فلقد عانت من النزيف لمدة اثني عشر سنة ،واستسلمت
للم��وت .فكان التقرير الطبي لحالتها ،أنه ليس لها عالج .وبكونها
أصبح ْت
ام��رأة ثرية ،صرفت كل معيش��تها على األطب��اء ،حتى
َ
ً
تتحس��ن حالتها ،ازدادت سوءً ،فكانت
في فقر مدقع،
وبدال من أن ِّ
حالتها « ميئوس منها» حتى سمعت عن يسوع وتصاعد األمل فيها
يت» ( مرقس .)28:5
وقالتِ …« ،إ ْن َم َس ْ
س ُت وَلَوْ ث ِ َياب َ ُه ُش ِف ُ
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وتقدم��ت ضد كل م��ا هو متعارف علي��ه ،لتلمس هدب ثوب
��م َها أَن َّ َها
ت فِي ِج ْ
س ِ
يس��وع ،وفجأة «… َج َّف يَنْ ُبو ُع دَ ِم َها ،وَعَ ِل َم ْ
ت ِم َن الدَّاءِ» (مرقس  .)29:5الحظ الس��يد هذاَّ ،
وأكد على
قَدْ ب َ ِر َئ ْ
ً
اك ،اذ َْه ِبي ب ِ َسال ٍَم وَكُونِي
ك قَدْ َشفَ ِ
إيمانها قائال «… يَا اب ْ َنةُِ ،إميَان ُ ِ
��ك» (مرقس  .)34:5وهذا يظهر بوضوح غلبة
ص ِح َ
َ
يح ًة ِمنْ دَائِ ِ
س َت َطا ٌع لِل ُْمؤ ْ ِم ِن».
اإليمان .فال عجب أن قال يسوع« ،كُلُّ َشيْ ٍء ُم ْ
إن وج��دت نفس��ك في حال��ة مُزرية وق��د وصفته��ا الحكمة
البش��رية ،والمعرفة العلمية بأنه��ا ميئوس منها أو ليس لها عالج،
فارفض أن ترضخ .ق��د تأتي المتاعب ،ولكن يجب أن ترفض أن
ترتخ��ي في يوم الضي��ق (أمثال  .)10:24وال تعتق��د أبداً في أي
مش��كلة أو تحدي أو وضع بأنه كبير جداً ،أو ال يمكن تخطيه؛ وال
تقبل أبداً أي وضع على أنه مس��تحيل .إذ يمكنك أن تغير أي شيء
ً
عامال.
وذلك بأن تجعل إيمانك

صالة
أبويا السماوي الغالي ،يا له من رجاء مبارك
لي فيك! كم أنا ممنون أن أكون شريك الحياة
اإللهي���ة! واآلن ،ق���د رحل كل خ���وف وأنا
مملوء باإليمان ،وغالب لعالمي ،ومتمس���ك
بغلبتي في المسيح ،في اسم يسوع .آمين.

دراسـة أُخـرى
مرقس  24:11؛ يوحنا 14:14
خطة قراءة كتابية لمدة عام
رؤيا 21 – 11:19
زكريا 11 – 9

خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 12 – 1 :21
زكريا 12 – 11
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يــوم 29

حياة المسيح فيك
الراعي كريس

ي َّ
ْطانَا َح َي��اةً أَب َ ِديَّةً،
��هادَةُ :أَنَّ العلي أَع َ
الش َ
« وَه�� ِذ ِه ِه َ
ي فِي اب ْ ِن ِه»
وَه ِذ ِه الحْ َ َياةُ ِه َ
( 1يوحنا .)11:5

إنه ليس وعدا ً ،ولكنه إقرار حقيقة  -حقيقة الوقت الراهن -أن
العلي قد أعطانا حياة ،وهذه الحياة هي في ابنه .ويقول في  1يوحنا
��ت
س َل ُه اب ْ ُن العلي َفل َْي َس ْ
َ
”،12:5م��نْ َل ُه االب ْ ُن َف َل ُه الحْ َ َياةُ ،و َ َمنْ ل َْي َ
لَ�� ُه الحْ َ َياةُ ”.إن الرب دقيق في تحديد مص��در هذه الحياة ،وكيفية
الحصول عليها :إنها في ابنه .فمن له ابن العلي له هذه الحياة.
هناك ش��يء عن حياة المس��يح ه��ذه التي في��ك؛ فهي تجعلك
ال تُق َه��ر ،وال يُتس��لط علي��ك من أحد .قال الرب يس��وع في يوحنا
 10:10أن س��بب مجيئه أن يعطينا حياة العلي هذه فوق الطبيعية.
ويُخبرن��ا أيضاً في  1يوحن��ا  8:3لماذا أُظهرت هذه الحياة لنا..”:
ض أَ ْع َم َ
م��ن .أَ ْج ِل َ
هذا أُ ْظ ِه َر اب ُ
ْ��ن العلي لِ َك ْي َي ْن ُق َ
يس” .وما
��ال إِ ْبلِ َ
يعنيه هذا هو أن حياة المس��يح فيك س��وف تهدم ،وتش��ل ،وتبطل
أعمال إبليس في حياتك ،وفي عائلتك ،وفي مادياتك ،وفي عملك.
فليس لك مبرر أن تخاف من أي شيء في الحياة.
ُمَ ،فالجْ َ َس�� ُد
يقول في رومية “ ،10:8و َ ِإ ْن كَا َن المْ َ ِس ُ
��يح فِيك ْ
��ت ب ِ َس�� َببِ خْ
َح َياةٌ ب ِ َس�� َببِ ال ِْبر ِّ ”.وبعبارة
وح ف َ
الَطِيَّ ِة ،وَأ َ َّما ال��ر ُّ ُ
َم ِّي ٌ
أُخ��رى ،إن كان لك حياة المس��يح في داخل��ك ،فبغض النظر عمّا
حدث خطأ في جسدك ،فسيحيا بسبب البر .فقد يكون جسدك ميتاً،
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أو مكس��وراً ،أو مسحوقاً بسبب الخطية ،ولكن الروح يُحي بسبب
البر .حتى وإن كان جس ُد َك مكسوراً باإليدز ،ال فرق؛ فهذا الشاهد
ُحسن من حالتك ويُغيِّر مصيرك.
سي ِّ
إن الدراس��ة الدقيق��ة في كولوس��ي  27 ،26:1تُعلن أن حياة
المسيح هذه التي في داخلك ،قد كانت ُحلم العلي على مر األجيال.
ُ َ
��ر ْال َم ْكتُ��وم ُم ْن ُذ ُّ
��ال ،ل ِكنَّ ُه َ
اآلن َق ْد
فيقول”،الس ِّ
ِّ
��ور َو ُم ْنذ األ ْج َي ِ
الد ُه ِ
ِ
ُ
َ
َ
َّ
العلي أ ْن يُ َع ِّر َف ُه ْم َما ُه َو ِغ َنى َم ْج ِد َ
يس��ي ِه ،ال ِذ َ
هذا
أ ْظ ِه َر لِ ِق ِّد ِ
ين أ َرا َد ُ
��ر في ُ
��يح ِف ُ
يك ْم َر َجا ُء ْال َم ْج ِد ”.إن المسيح
األ َم ِم ،الَّ ِذي ُه َو ْال َم ِس ُ
ِّ
الس ِّ ِ
في��ك رجاء الغلبة على جميع تحديات الحياة وعلى النظام الس��لبي
لهذا العالم.

أُقر وأعترف
أن لي حياة وطبيع���ة العلي في داخلي ،لذلك ،فأنا
غالب وأعظ���م من منتصر .وأحي���ا حياة النصرة
والغلبة في المس���يح ،فوق كل رياس���ة ،وسلطان
الظلمة ،وأنظمة هذا العالم السلبية .أمين

دراسـة أُخـرى
يوحنا 16:3؛  1يوحنا 2-1:1
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 27 – 13 :21
زكريا 14 – 13

رؤيا 20
زكريا 14 – 12
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يــوم 30

أربعة أنشطة حيوية
للروح البشرية
كريس
الراعيكريس
الراعي

كن َّ التَّقْ َوى نَافِ َع ٌة
اض َة الجْ َ َس�� ِدي َّ َة نَافِ َع ٌة لِقَ ِلي��ل ،وَل ِ
«ألَنَّ الرِّي َ َ
اضر َ ِة وَال َْعتِي َد ِة»
لِكُلِّ َشيْ ٍءِ ،إذ ْ ل ََها َموْ ِع ُد الحْ َ َيا ِة الحْ َ ِ
( 1تيموثاوس .)8:4
هناك أربعة أنش��طة حيوية ،إن مارس��تها باس��تمرار ،سوف
تعيد خلقة روحك البش��رية إلحضار أم��وراً صالحة .وإن كان ال
يوجد ترتيب محدداً ،ولكن على رأس��هم الله��ج في الكلمة .فاللهج
يس��اعد على قيادة كلم��ة العلي بعمق إلى روح��ك؛ فتجعل الكلمة
مثمرة في روحك ،فتنمو بقوة في داخلك وتسود.
إن الله��ج ف��ي الكلمة هي وصف��ة أكيدة للحي��اة الناجحة“ :ال َ
س��فْر ُ ه ِذ ِه َّ
ك ،بَ��لْ تَل َْه ُج فِيهِ ن َ َه��ارًا وَل َْيالً،
يَبْر َ ْح ِ
يع ِة ِمنْ ف َِم َ
الش�� ِر َ
ك ِحي َن ِئ ٍذ
لِكَيْ ت َ َت َحف َ
وب فِيهِ .ألَن َّ َ
َّظ لِل َْع َم ِل َح َس َ
��ب كُلِّ َما ُه َو َمك ْ ُت ٌ
ك وَ ِحي َن ِئ ٍذ ت ُ ْف ِل ُح” (يش��وع  .)8:1فكلما لهجت في
��ح َط ِريقَ َ
ص ِل ُ
تُ ْ
الكلم��ة ،فتقدمك -نجاحك ،وازدهارك ،وصحة كل كيانك س��وف
تظهر للجميع ( 1تيموثاوس .)15:4
وهناك نش��اط روحي هام آخر يجب أن تنش��غل به باستمرار
حسن من نوع شخصيتك.
وهو الصالة .فالصالة تضبط روحك وتُ ِّ
فم��ن خالل الصالة ،تكون قادراً أن تُحدث تغيراً في مجال الروح
وتجع��ل الظروف تتماش��ى م��ع إرادة الرب الكامل��ة لحياتك .فال
صلَّى كُلَّ
عجب أن قال يسوع في لوقا  … ”،1:18أَن َّ ُه يَنْ َب ِغي أ َ ْن ي ُ َ
ني وَال َ يمُ َلَّ  ”.إن الصالة مع الراعي كريس على الـ YOOKOS
ِح ٍ
قد أصبحت لها قيمتها عند كثير من المس��يحيين حول العالم ،ألنها
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قد وُلَّ َّدت فهماً جديداً ووعياً للصالة.
نش��اط حيوي آخر للروح البش��رية هو التكلم بألس��نة .فيقول
ْس�� ُه”...
��ان يَبْ ِني نَف َ
ف��ي  1كورنث��وس َ 4:14
“منْ ي َ َتكَل َُّم ب ِ ِل َس ٍ
ُحس��ن ،يقوِّي ،يشدد ،يُ َنشط .وهذا ما
والكلمة “يبني” تعني أيضاً ي ِّ
لروحك :فهي تُحس��ن َ
َ
منك ،وتبنيك ،وتقويك،
تفعله التكلم بألس��نة
وتنشطك.
وأخي��راً ،النط��ق بالكلمة في كل وقت :هذا هو نش��اط حيوي
آخ��ر للروح البش��رية ،وهو عل��ى نفس األهميةَّ .
وأك��د الرب هذا
عندما أوصى يش��وع أن يحفظ كلمته في فمه دائماً (يشوع .)8:1
َ
لس��ت في احتياج أن تنتظر حت��ى تلطمك كارثة حتى تنطق
فأنت
ً
بالكلم��ة .اس��تقطع وقتا كل يوم في “فترات التكل��م”؛ فتتكلم بكلمة
العلي فيما يخص نجاحك ،وغلبتك ،وازدهارك ،وصحتك! ويقول
خ ِر ُج
ح فِ��ي الْقَ لْب ي ُ ْ
الصالِ ُ
��ح ِم َن الْكَنْ ِز َّ
الكتاب“ ،اَإلِن ْ َس��ا ُن َّ
الصالِ ِ
فأخرج كل ما هو صالح من داخلك
الصالحِ َا ِ
َّ
ت( ”...متى ِ .)35:12
بواسطة تلك األنشطة لروحك البشرية!

أُقر وأعترف

أن حياتي هي لمجد العلي! وأنا أسكن في ستر
أبيت في صحة ،وأمان،
العلي ،وفي ظل القدير ٍ
وازدهار ،وفرح ،في اسم يسوع .آمين.

دراسـة أُخـرى
2بطرس 8:1
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين

رؤيا 21
مالخي 2 – 1

رؤيا 10 – 1 :22
مالخي 2 – 1
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يوم 31

خدمة الرب -هي
جوهر العبادة
الراعيأنـيـتا
الراعية
كريس

ك أَن ْ ِب َي��ا ُء
يس�� ِة ُه َن��ا َ
«1وَكَا َن فِ��ي أَن ْ َطا ِك َي�� َة فِ��ي الْكَ ِن َ
وم��و َن ،قَالَ
م يَ ْ
خ ِد ُم��و َن الر َّ َّب وَي َ ُ
ص ُ
وَ ُم َعل ُِّم��و َن … :وَب َ ْي َن َم��ا ُه ْ
وح الْقُ ُد ُس… «
الر ُّ ُ
(أعمال .)2-1:13

إن خدم��ة الرب هامة ج��داً في خدمتنا المس��يحية؛ فهي
جوهر العبادة .ولن تعرف أبداً العُمق في الروح الذي يتخطى
المستوى العادي ،إلى أن تبدأ في خدمة الرب .إن خدمة الرب
ه��و أمر تقوم به بوعي ،وليس بس��لبية .وأول ما تفعله وأنت
تخ��دم الرب هو أن تُ ِّ
ركز انتباهك عليه ف��ي العبادة .ثانياً ،أن
تتعل��م أن تتكلم بكلم��ات حمد له من روح��ك؛ كلمات لتعظيم
عظمته .ويجب أن يكون مثل هذا الحمد برضا.
ً
فمثال ،أن تقول ببس��اطة“ ،ي��ا رب أحمدك!” ليس كافياً.
إذ عليك أن تقول له على ماذا تحمده .وتُخبره كم هو عجيب،
وم ّ
ُح��ب ،وحن��ان؛ فعليك أن تُعبِّر عن حم��دك له .ففي خدمة
ال��رب أنت تُ ّ
ركز علي��ه وعلى حمده بروح��ك بكلمات عبادة
وشكر .إن الرب يستجيب لك عندما تخدمه هكذا.
يُظهر لنا في عبرانيين  15:13أن في خدمة الرب ،نحن
نُقدم أو نتكلم كلمات لمجد وحمد اِس��مهَ “ :فلْ ُنقَ دِّ ْم بِهِ فِي كُلِّ
اس ِم ِه”.
يح ،أَيْ ث ََمر َ ِشفَ ا ٍه ُم ْع َت ِر َف ٍة ب ِ ْ
يح َة التَّ ْ
ني ِللعلي ذَب ِ َ
ِح ٍ
س ِب ِ
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فكلم��ا قمت باعترافات الفم في اس��مه ،يس��وع ،بكونه رئيس
كهنتك األعظم ،ي ِّ
ُقدمها أمام اآلب ،الذي يستقبل كلمات حمدك
وعبادتك كذبيحة بخور زكية.
إن هناك الكثير جداً لكي تش��كر الرب عليه ،فارفع يديك
في عبادة وحب له اآلن ،واخدمه .باركه على من هو .واعبده
بش��غف م��ن روحك وأن��ت تتوق��ع المجد األس��مى والغلبات
المخزونة لك عنده للعام القادم.
صالة
أبويا الغالي ،أشكرك على نعمتك ،وتحننك،
وحبك .وأشكرك على يدك القديرة على
ُ
حياتي ،وإمكانية الروح ليعظم وينجح كل
شيء .وأنا أقبل اليوم في روحي الحكمة،
والمشورة ،واإلرشاد الذي أحتاجه ألحيا
بنصرة ،وأسود على ظروف الحياة ،في
اسم يسوع .آمين.

دراسـة أُخـرى
 1بطرس  5:2؛ حزقيال  5:45؛ رؤيا 4:8
خطة قراءة كتابية لمدة عام

خطة قراءة كتابية لمدة عامين
رؤيا 21 – 11 :22
مالخي 4 – 3

رؤيا 22
مالخي 4 – 3
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صالة قبول الخالص
نثق أنك قد تبارك��ت بهذه التأمالت .ونحن
ندع��وك أن جتعل يس��وع املس��يح س��يدا ً وربا ً
حلياتك بأن تُصلي مبثل هذه الصالة:
“ربي وإلهي ،آتي إليك في اس��م يس��وع
املس��يح .إذ تقول كلمتك ...“ ،كُلُّ َمنْ يَدْعُ و
ُص( ”.أعمال .)21:2
بِ ْ
اس ِم الر َّ ِّب ي َ ْ
خل ُ
فأنا أطلب أن يأتي يسوع إلى قلبي ليكون
س��يدا ً وربا ً على حياتي .وأقب��ل احلياة األبدية
ك ِإ ِن
في روحي كما يقول في رومية “ 9:10ألَن َّ َ
ك
ت بِقَ ل ِْب َ
ْت بِفَ ِم َ
ك بِالر َّ ِّب ي َ ُ
آمنْ َ
ا ْع َترَف َ
س��و َع ،و َ َ
ت ”،وأُعلن
��وا ِ
أَنَّ ا َ
تَ ،
خل ْ
َص َ
هلل أَق َ َ
ام�� ُه ِم�� َن األ َ ْم َ
وصرت
وصرت مولودا ً والدة ثانية؛ ِ
أني خلُصت؛ ِ
في
في ،والذي ّ
ابنا ً هلل! فاملس��يح اآلن يسكن ّ
أعظ��م من الذي ف��ي العال��م! (1يوحنا .)4:4
وأس��لك م��ن اآلن بوع��ي حليات��ي اجلديدة في
املسيح يسوع .هللويا!”
مبروك! أنت اآلن ابن هلل.

إن كنت قد صليت هذة الصالة فأرسل لنا علي البريد اإللكتروني

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

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

روث ك,.كينيا

		

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

نوكوثوال ب ,.جنوب أفريقيا

«شفيت من ورم بالفك»

أستيقظت ذات صباح ألكتشف أن الفك األيسر به ورم .الغريب في األمر هو إنني
لم أنزعج ألنني تعلمت من إنشودة الحقائق ما يجب عمله .أنا وضعت يدي علي
فكي وأمرت باسم يسوع هذا الورم أن يختفي .بعد ساعات قليلة لم يعد الورم موجود
وأختفي ولم يعد أح ًد يراه .هللويا
آلم ف,.كاميرون
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