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 اتّباع المسيح

 هل هو تعجيز؟
 نبيل جبّور

 

 قالوا عن هذا الكتاب:

 

ّلمّقرأتّ ّبهّألنه ّأهتم ّولم ّالكتابّضمنّمجموعةّمنّالكتب... عنوانّهذا

ّصديقّأنّأقرأه،ّفقرأتهّمجاملةًّ ّعلي  ّألح  ّشيٍءّمهمّفيّحياتي... يشك لّأيُّ

له،ّوإذاّبيّأنهيهّفيّجلستينّفقط،ّوأخرجّمنهّبمعرفةّشخصّحريصّعلىّ

ّالكتابّ ّالمسيحّيسوعّفكان ّالشخصّهو ّهذا حياتيّوصداقتيّومصلحتي.

ّسنة.21ّوّالبدايةّلمشوارّحياةّابتدأتّبهّبعدّعمرّه

 طالب بكلية الطب جامعة عين شمس

 

ّبال ّنموي ّفي ّكبير ّأثر ّله ّوكان ّالكتاب، ّهذا ّبدراسة ّوبدءّتمتعت تدريج،

ّعملية.عالقةّجديدةّمعّهللاّلماّيحتويهّمنّدراساتّ

 طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس

 

ىّمعرفةّاحتياجاتّالمؤمنّومساعدتهّفيّهذاّالكتابّأكثرّكتابّساعدنيّعل

ّالنموّفيّمعرفةّالرب.

 قائد اجتماع شباب إنجيلي

 

خدامه،ّكانّبركةّنشكرّالربّمنّأجلّهذاّالكتابّالذيّمنّخاللّتجربةّاست

لذينّدخلّالربّيسوعّحياتهمّحديثاً.ّكبيرةّفيّحياةّعددّكبيرّمنّالشبابّا

عةّوالتلمذة.ّنحنّنحتاجّكثيراًّإلىّكماّكانّخيرّمعينّللقادةّالمهتمينّبالمتاب

ّهذاّالنوعّمنّالكتبّالروحيةّالتيّتتسمّبالفكرّالكتابيّوالطابعّالعملي.

 دكتور القس مكرم نجيب
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 ةــّدمـمق
 
 

عن الكالم سألت  ألتكلم في أحد اجتماعات الشباب في القاهرة. وعوضا   عيت مرة  دُ      
لم أتوقعهما. وكانت أسئلتي عندئذ  وصراحة   ة تأخذ عمقا  وإذا بالمشارك ،بعض األسئلة

 يزنا؟ وما هعج  تُ  ا هللا أمورا  وهل يطلب من   ،اع المسيحـدور حول موضوع صعوبة اتب  ت
 األمور؟ ههذ
 

م له حلقة كنت أقد   يأنن أبنائي لم ا كان صغيرا ،عندما كنت أداعب أحد  أنيأذكر      
ر وأكر   ،مسك بالمفاتيح أرفعها قليال  ترب يده لتُ ما تقوعند ي،المفاتيح لكي يأخذها من

 .جانبا   يلعبة. وفي كل مرة كان يزداد غضبه حتى يتركنال
 

عدك ور وعندما يقترب الوقت لتنال ما و قد يكون هذا هو شعورك نحو هللا. يعدك بأم     
 بعد مرة   مرة   منتصرة   أو أنك تعده بأنك ستحيا حياة   ،تجد أنك رجعت صفر اليدين ،به

 تفشل. وفي كل مرة  
 

 اع المسيح تعجيز؟ـهل اتبّ 
 ،ن يمشواأويقفوا قبل  ،ن يقفواأن يجلسوا قبل أتب هذا الكتاب للذين يريدون لقد كُ      

 وليست هناك طرق مختصرة.مراحل  اع المسيح هو نمو فيـفاتب   ،ن يركضواأويمشوا قبل 
إال  ةإذ أنه وعد "لم تصبكم تجرب ،يعهانستطال  ا أمورا  أن هللا ال يطلب من   ييقين     

 أمين الذي ال يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة بشرية. ولكن هللا
 .(13: 10كورنثوس 1) "أيضا  المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا

 
 
 
 
 



 :ئ ار ـالق ي زـ عزي
قد تكون سمعتها  ،ديدةإذ أنه ليس لجمع معلومات ج ـ عاديا   هذا الكتاب ليس كتابا       

وستجد أن األيام القادمة  ،ل لكيفية قيادة سيارة جديدةبدليبل إنه أشبه ما يكون  ـ من قبل
هي للنمو اليومي خطوة خطوة لمدة أسابيع يمكنك بعدها أن تواصل المسيرة مستقال . 

 رب.م على تطبيق ما يطلبه منك الفأرجوك أن ال تبدأ بقراءة هذا الكتاب قبل أن تصمّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دليل استخدام كتاب
  ؟هل هو تعجيز ...مسيحاع الـاتبّ 

 
 

بل أن تبدأ بالعمل في ال تحتاج أن تنتظر حتى تنتهي من قراءة كل هذا الكتاب ق     
، الذي يحتوي النمو )وخصوصا  إذا كنت مؤمنا  حديث اإليمان(، ألن دليلدليل النمو 

لقبولك ك منذ اليوم األول ر أخرى مفيدة جدا  للنمو، ُوضع ليساعدعلى الخلوة اليومية وأمو 
 للمسيح.

 
ستحسن أن تقرأ هذا الكتاب ببطء وتصرف بعض الوقت في الصالة والتقييم بعد ي       

 كل فصل.
 

ببطء قرأ هذا الكتاب بجلسة ثنائية أو مع مجموعة صغيرة كذلك من المستحسن أن يُ      
 ة ما يطلبه منك الرب.يقية في تقييم الحياة وممارسوبروح الصالة وبرغبة حق

 
ففي الجلسة األسبوعية التي قد تمتد من ساعة إلى تسعين دقيقة يمكن للمجموعة أن      

 تتبع هذا النظام.
 

 ى:ـولة ال ـالجلس
 صالة.ـ  1     
 نظرة عامة على الكتاب بقراءة المقدمة واستعرض الفصول. لق  أـ  2

 ".ة  ولد ثانيأم ُنخلق ونُ  جديدة   ة "أنقلب صفحة  األول بالجلسقراءة الفصل ـ  3
 ص ومناقشة أسئلةمناقشة ما لمس به أعضاء المجموعة من خالل قراءة الن  ـ  4

 نماذج من أسئلة الفهم: الفهم وإليك      
 
 
 



 اذكر الفرق بين الحالة االولى والثانية بالنسبة لك أنت.ـ 
 ح معنى كل خط منوتوض   17 كيف تشرح الرسم بالصفحةـ 

 خطوطه؟   

 يبدأ بعبارة "أرجو أن تقف هنا ياألخير الذبشفافية للجزء  مناقشةـ 
 لتفحص".   

 الرسم السابق. يما هو الخط المناسب للتلمذة فـ 
 ـ وما هو هدف التلمذة؟

 21 فحةقراءة دليل النمو صـ  5
 لألسبوع األول. شرح كيفية عمل الخلوة يوميا  ـ  6

 .الثانيةة واجب الجلسة اءقر ـ  7

 صالة.ـ  8

 
 ة:واجب الجلسة الثاني

 قراءة الفصل الثاني والثالث.ـ  1
  34إلى صفحة  25لوة لألسبوع األول صفحة تسجيل الخـ  2

 9: 1يو 1و 12-11: 5يو 1 يحفظ آيتـ  3

 ".يحيات يشخص آخر عن "عمل المسيح ف مشاركةـ  4

 
 ة:ـة الثانيـالجلس
 شخص مشاركة للخلوة هذا األسبوع ومن خالخالل سجل ا المشاركة منـ  1

 ."حياتي يالمسيح ف عمل" آخر عن      
 .كل اثنين معا    9: 1يو 1و 12-11: 5يو 1 يتسميع آيتـ  2
 ا لمس الرب أعضاء المجموعةمناقشة الفصل الثاني والمشاركة بشفافية عم  ـ  3

 "هل أنت على يقين". سئلة الفهمأ ومناقشة      
 
 
 
 



 بينهما؟الخالص؟ وكيف توازن  يما هو عمل هللا وما هو دورك فـ 
 ماذا لفت انتباهك؟ ـعملية الوالدة  يهناك ثالثة خطوات فـ 

 من حيث الخطوات الثالث لقبول المسيح. 20: 3رؤ ناقش ـ 

 اع المسيح ليس مجرد شعور؟ـعنى اتب  ما مـ 

 الفصل.هذا ناقش بشفافية الجزء األخير من ـ 
 ".بت على صاحب العمارة القديممناقشة الفصل الثالث "هل تغل  ـ  4

 ؟ ما رأيك فيها؟ ماذا لمعالقديم العمارةصاحب  ص لنا قصةمن يق  ـ 
 أمامك؟   
 الفصل.هذا نهاية  يفرصة للصالة ومشاركة بشفافية فـ 

 قراءة واجب الجلسة الثالثة.ـ  5
 صالة.ـ  6

 
 واجب الجلسة الثالثة:

 ل الرابع.قراءة الفصـ  1
  55 فحةصإلى  43 فحةتسجيل الخلوة لألسبوع الثاني صـ  2

   32: 8ورو   13: 10 كو1 يحفظ آيتـ  3

  .حياتي" يمشاركة شخص آخر عن "عمل المسيح فـ  4

 
 ة:ـة الثالثـالجلس
 عمل المسيح"ل شخص آخر عن المشاركة من خالل سجل الخلوة ومن خالـ  1

 ."حياتي يف      
 .كل اثنين معا    32 :8رو و   13: 10كو 1 يآيتتسميع ـ  2

 "تهانينا القلبية" والمشاركة بشفافية ومناقشة أسئلةالفصل الرابع مناقشة ـ  3
 الفهم:      

 
 
 
 



 المسيح"؟ يما معنى احتالل رأس الجبل؟ وما عالقته بالقول "فـ 
 ىمن اهتمامه بأبيه أغن بلعبته أكثر مطالبا   يهل تفعل مثل طفل يبكـ 

 العالم. أغنياء   

 ماذا لمع أمامك من قصة المسافر؟ـ 

 لك؟ ةبالنسب .V. I. P يماذا يعن ـ
 قراءة واجب الجلسة الرابعة.ـ  4
 صالة.ـ  5

 
 واجب الجلسة الرابعة:

 .قراءة الفصل الخامسـ  1
 11: 29أخ 1و  16: 15إر  يحفظ آيتـ  2

  74 ةفحإلى ص 63 ةفحتسجيل الخلوة لألسبوع الثالث صـ  3

 الوصول إلى شخص غير مؤمن والكرازة له.ـ  4

 
 ة:ـة الرابعـالجلس
 "يحيات يعمل المسيح ف"المشاركة من خالل سجل الخلوة ومن خالل ـ  1

 خرين.لآل يوخدمت      
 .اثنين معا   لك 11: 29 أخ1و  16: 15إر  يتسميع آيتـ  2

 لرب أعضاءضروريات النمو" وما لمس به امناقشة الفصل الخامس "ـ  3
 ومناقشة أسئلة الفهم: المجموعة      

 يشير التنفس إلى عالقة مستمرة مع هللا؟لماذا ـ 
 ؟ذلك روحيا   يماذا يحدث لو أخذت شهيق دون زفير؟ ماذا يعنـ 

 هو ما أوجه الشبه بين الطعام والغذاء من الكتاب المقدس؟ وماـ 
 ؟بينهما االختالف   
 
 
 
 



 ؟بطعام قليل وجسم هزيل روحيا   يتفهل تك ـماذا عن حالتك ـ 

 هذا ي؟ ما رأيك فيبليس للهجوم. ما هإمها هناك أربع طرق يستخدـ 
 التسلسل؟   

 ما أوجه الشبه بين الخنوع والتمرد؟ـ 

 ؟ ناقش ذلك.للمسيح أم خاضعا   عتبر بولس خانعا  هل يُ ـ 

 ا؟م المكروز إليه؟ ولماذأالكارز  ،الكرازة يالمستفيد أكثر ف ن  م  ـ 
 ءة واجب الجلسة الخامسة.قراـ  4
 صالة.ـ  5
 

 سة الخامسة:واجب الجل
 قراءة الفصل السادس والسابع.ـ  1
 مراجعة آيات الحفظ السابقة كلها.ـ  2

  85 ةصفحالخلوة  يقراءة انطالقة جديدة فـ  3

 92 - 89  فحاتتدوين الخلوة لألسبوع الرابع  صـ  4

 
 :ةـة الخامسـالجلس
 .وحياة اآلخرين يحيات يسجل الخلوة وعمل المسيح ف من خالل المشاركةـ  1
 تسميع آيات الحفظ السابقة كلها.ـ  2
 مناقشة الفصل السادس "قرارات حاسمة".ـ  3

 ومناقشة أسئلة الفهم:      
 س؟ما الفرق بين المؤمن والمؤمن المكر  ـ 
 س؟ن يكون المؤمن غير مكر  أهل من الممكن ـ 

 نفسك لكلمة هللا؟ سن تكر  أما معنى ـ 
 
 
 
 
 



 هل ...يقول العالم ...الربقول ي ...يقول العالم ...الربيقول ـ 
 األقوال بعض المفاهيم لديك؟ ههذ صححت   

 ه بالمسيح فكيف يتم ذلك؟من أهداف التلمذة أن تتشب  ـ 

 مناقشة الفصل السابع "الخاتمة".ـ  4
 حياتك؟ ولماذا؟ يف ةن التلمذة هامأهل ترى ـ 
 ؟عا  ثنين محتاج إلى عملية جراحية أم لفيتامينات أم إلى اإلت هلـ 

 صالة.ال يتحديد المكان والموعد المناسبين لقضاء نصف يوم فـ  5
 

 :واجب الجلسة السادسة
   112 ـ 109 فحاتسبوع الخامس صتسجيل الخلوة لألـ  1
 تهيئة نفوسنا لقضاء فترة الصالة الفردية ومع المجموعة.ـ  2

 ار بشأن مواصلة برنامج التلمذة من عدمه.ذ قر اتخاـ  3
 
 رة:ـة والخيـسادسة الـالجلس
 المشاركة من خالل سجل الخلوة وما لمسنا به الرب أثناء األسابيع الماضية.ـ  1
 ساعة. نصفقضاء فترة في الصالة ـ  2

 تبدأ فترة الصالة بصلوات ينفرد فيها كل شخص بمفرده مع هللا ثم صالة مع 
 وتحديد طلبات للصالة. ةعالمجمو  

 األول للتلمذة وعلى كل فرد بالمجموعة أن تنبيهات خاصة ببداية الكتابـ  3
 اع المسيح( وهللاـبكتاب )اتب   يالدراسة أو يكتف ييواصل ف إما أن ريقر        
 مجال آخر. يأ ييباركه ف      
 صالة.ـ  4
 
 
 
 
 



 لقد كتب هذا الكتاب لثالث نوعيات من الناس:
 حديث كنت مؤمنا  ن يبدأو حياتهم المسيحية بداية حسنة. فإن ألمن يريدون ـ  1

 كبيرا  إن تجاوبت مع روح الرب ن بأنك ستجد عونا  متيق   ياإليمان فإن     
 وأطعت كلمته.     
 ق. فإن كنتدوا نشاطهم الروحي بعد فترة فتور وتمز  لمن يريدون أن يجد  ـ  2

 ار المحاوالت والقرارات وتريد أن تبدأت من تكر لكنك تعب من سنين مؤمنا       
 مر.ف األق مهما كل  طب  بأنك ستطيع وتُ  ما  مصم   فأبدأ ـ حسنة   بداية   ة  ثاني     

 تريد أن تتابع ن يبدأ ويتابع تلمذة شخص آخر. فإن كنت مؤمنا  ألمن يريد ـ  3
 ب معهمهذا الكتا مجموعة من المؤمنين. فيمكنك أن تقرأ أو لك صديقا       
 منكم الرب. على تطبيق ما يطلبه وتعملوا معا       

 المؤلف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 ولد ثانية  خلق ون  أم ن   جديدة   أنقلب صفحة  
      

 
علم الجمهورية  ـالمنحنيين المتالمسين  ي اليسرى تلمس العلمين،ويد وقفت مرة ،     

. وألول مرة أقف هذه الوقفة الرهيبة اليمنى مرفوعة بالتحية الكشفية يويد ،وعلم الكشافة
أن أسعى  ي: "أعاهد بشرفيلكاملة أمام القادة ألتلو العهد الكشفا في الثياب الكشفية

وأن أطيع شريعة  وأن أساعد الغير دائما   ينحو هللا ووطن يأن أعمل واجب يف يجهد
مات التعهد لما أوحته كل ة الحياةشعرت بجد   ،تلك اللحظات ولساعات تلت يالكشاف". ف

 أنا أنا مازلت يوبعدها وجدت أن طويال   . ولكن هذا الشعور لم يستمري مخيلتيرنانة فال
 للتغير. يالشخص يرغم مجهود يبأنانيت
 اجتماع نهضة بإحدى الكنائس. يف يحادثة أخرى بعد سنوات وجدت نفس يف     

ح بأن أقف عه الُمل  إلى الكنيسة وبتشجي يدعان يالذ ،أمام الصديق المؤمن يوبسبب خجل
 يف يكأنوقفت و  ،للمسيح ينفسم سل  الشباب وأُ  مع أحد يصل  أُ  يوأتقدم إلى األمام لك

 يوالختصار الوقت وافقت معه على كل ما طلب من ،أحد الشباب ي. ثم تكلم معحلم  
ولكن ليس عن اقتناع. رددت بعدة كلمات وشعرت  ـصليت معه  يحتى إلى الحد الذ

لقرار لم تطل . ولكن استمرارية ايعندما أديت العهد الكشف ي به شعور ا يشربم ـشعورا  ما 
 كما كنت سابقا  وربما أتعس. يتغير ووجدت نفس ي وشعور  طويال  
و أيمان بالمسيح مت دروسا  ذات قيمة عن معنى اإلنتيجة لهذين القرارين تعل       

 و التوبة وقبول المسيح.أو الخالص أالتجديد 
ر الحياة و قبول المسيح ليس مجهودا  شخصيا  لتغييأن الخالص أه هو ما أكتشفت     

انتقال بل الخالص هو  ،معين يجو روح ينسان فوليس شعورا  ملتهبا  يشعر به اإل
 لى أخرى.إمن حالة  ي جذر 

 
 
 
 
  ة الثانيةـالحال                       ولىة ال ـالحال          



 
 

 18: 26 الرسل أعمال
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 45: 15 رنثوس الولىكو 
 عضو في عائلة المسيح ولذا صار ـ 1      نساندم ولذا فلإلآعائلة  يعضو ف ـ 1

 عن )أي زيادة دةجدي روح إلنسانل          ـ رادة إ ـ)قدرة عقلية  نفس حية      
 اإلنسان العادي صار لإلنسان                                   .عواطف(      

  .(لعالقة شخصية مع هللا مكانيةاإل                                                   
 
 

 13-12: 1يوحنا و  15: 15يوحنا 
  .ابن هلل يعمل بدافع البنوةـ  1          .هللا ين يرضأعبد يعمل محاوال  ـ  1
 ـ مولود في الروح بحسب مشيئة  2             مشيئة الجسد بحسب يمولود ف ـ 2

 هللا.                                         .األبوين      
 
 

      
فهو  ،ولعل أوضح صورة للخالص ما ذكره المسيح عندما وصفه بالوالدة الثانية     

إلى عالم األحياء وإلى إلى الوالدة واإلنتماء  ـجو الرحم  ـومؤقت ن عالم محدود انتقال م
 عالم النمو.



نتماء إلى عائلة هللا. والبيان واال يفالوالدة الثانية هي بداية الطريق لحياة ال تنته   
 يح مكان التجديد أو الوالدة الثانية بالنسبه للنمو فقد يوض   راه هنات يالتوضيحي الذ

 ة.سير ملحياة المسيحية ولتكملة الا

د( يمثل  ـوالخط )ج  ،دم قبل السقوطآج( يمثل حياة  ـط )ب الرسم نجد الخ يفف     
مصيره  ينسان البعيد عن الرب الذي ينته( يمثل حالة اإله ـد ، والخط )سقوط البشرية

نتقال من و( فيمثل لحظة قبول المسيح واإل ـ وأما الخط )د )ه( إلى الهاوية. ةمن نقط
العالقة مع المسيح  ي( يمثل حياة النمو فيـ  )و والخط ،العبودية والموت إلى البنوة هلل

نسان عالقة تكون لإل ينسان على صورته لكبدية. فلقد خلق هللا اإلألى حياة إتمتد  يالت
ه بالمسيح لى التشب  إينمو  ينسان لكن هللا دعا اإلإوليس هذا فقط بل  ،شخصية مع هللا

شبهون يسوع وبنات يُ  ب عائلة من بنين( وهكذا تكون هلل اآلي ـ )ب سير على الخطوي
 المسيح.

 
 

طريقه غير  ين يذهب فأدار ظهره له واختار أو  ،د على هللانسان تمر  لكن اإل     
ه(  ـ وهكذا سقط عند نقطة )ج( وعاش على مستوى الخط )د هدافه.أ مكترث باهلل و 

ن إالحياة ونتائجها وخيمة. و  هونوعية هذ ،نانية وحب الذاتألمستوى العبودية للشيطان وا
 الحياة. هعة هذابش ىلمس روح الرب قلبك ستفهم وستوافق عل



ه( مستوى عبادة الذات  ـ مستوى )د ىونحن بعد عل هنولكن هللا بين محبته لنا أل     
ن دفع ثمجلنا و ألب من رض وعاش معنا وُص لى األإتى المسيح أ ـوالتمرد على هللا 

)د(  ةنتقال من نقطإلالى نقطة )و(. فإ)د(  خطيتنا وهكذا منحنا الفرصة لننتقل من نقطة
 ي( ف24: 5لى الحياة )يوحنا إنتقال من الموت إلى نقطة )و( ليس رحلة طويلة بل إ

ختبروا لذة اأعرف أشخاصا   نسان مع ما عمله هللا.نتيجة لتجاوب اإل يويأت .لحظة
ن عن لذة نقطة )و( يخبرو  يو( وعاشوا وقتا  طويال  ف)د( إلى نقطة )نتقال من نقطة اإل

طفولة روحية  ي( فعاشوا فيالنقطة ) نحون هدف هللا هو النمو أونسوا  الخالص.
جدوا عائلة الرب وكأن جميع أعضاء العائلة وُ  يمستمرة ناظرين إلى أنفسهم كالمركز ف

 )و(. النقطةص وانتقلوا إلى ليخدموهم ويشجعوهم ويهنئوهم ألنهم نالوا الخال
 

الرسم؟ هل  هذا . أين تضع نفسك علىم موقفكقيّ وت   صأرجو أن تقف هنا لتفح     
مستوى  ي( أي ـ العبودية؟ أم هل أنت على مستوى )و ي( أـ ه أنت على مستوى )د

حالة طفولة روحية  يف ( أيبالمسيح؟ أم هل أنت واقف عند نقطة )و هالتشب   يالنمو ف
و( ليست  ـ ر أن )د. تذك  ى )و(إلنتقال من )د( ة اإلـمرحل ين فاآل ينإول ـة؟ قد تقمستمر 

لكن النمو بعد  ،والدة ثانية والوالدة ال تأخذ الوقت الطويل يه ،لحظة انتقالمرحلة بل 
 يحتاج إلى الوقت. يالوالدة هو الذ

 
روحي فما هو مستوى النمو ال أي( يـ ن على مستوى )و نك اآلأن كان جوابك إ     

 نت متأكد من ذلك؟أساس معرفتك؟ هل أ
 
 
 

فكيف  ،مستوى العبودية أيه(  ـ نك ال تزال على مستوى )دأن كان جوابك إو      
سئلة واجهتك أخطر أسئلة األ هن تنال الخالص وتولد الوالدة الثانية؟ قد تكون هذأيمكنك 

ن تنتقل أصالة قبل ير والالتفك يع. اصرف بعض الوقت فن ال تتسر  أرجو أفي حياتك. 
 .يإلى الفصل الثان

 



رجوك أن تكتبها هنا على أسئلة فجابات لهذه األاك روح الرب بعض اإلعطأ ن إ     
 الصفحة. ههذ
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 دليـل النمـو
 
 



م ـ فحسنا  هل وصلت الى هذه الصفحة بعد أن قرأت ما سبق؟ إن كان جوابك نع     
واصرف بعض الوقت في التفكير واكتب . خذ قلما  النمو فعلت. ابتدئ من اليوم بدليل

ر أن الكتاب المقد   س هو الوسيلة للهدف وليس الهدف االجابات ابتداء  من اليوم. تذك 
نفسه، اذ أن الهدف هو هللا. أرجو أنه في كل يوم في خلوتك اليومية تتعرف على هللا 

مثال  في أي ) وفي اليوم التالي أجب على األسئلة بروح الصالة ،العبادة وتحبه إلى حد
. يا له من يوميا   حاول أن تمارس هذه العادة في حياتك (،في األسبوع األول اليوم الثاني

امتياز ـ أنت على موعد مع رب الكون كل صباح )إن كان الصباح هو أفضل وقت 
 بالنسبة لك لتلك المقابلة الهامة(.

 
 ول منها:ستجد أنك ستبدأ في تكوين عادات جديدة في األسبوع األ     

 أوال : الخلوة اليومية.      
 يات عن ظهر قلب. ثانيا : حفظ اآل     

 
في األسبوع الثالث ستجد بعض اإليضاحات عن كيفية الشهادة عن المسيح      

رات يأرجو أن تبدأ التغي ألصدقائك. عندما ينظر إليك الرب يسوع يقول "أنت نور العالم"
المتينة مع هللا التي ابتدأت ببنائها. سيسمع لك  الواضحة في حياتك نتيجة للعالقة

 أصدقاؤك باحترام بالنسبة لنوعية الحياة التي ستحياها.
أما في األسبوع الرابع فستجد بعض التغييرات في أسلوب الخلوة اليومية. والهدف      

 ل مسيرة النمو بعد ذلك للشهور وللسنوات القادمة.من ذلك أن تتعل م أن تكم  
تجد أيضا  في آخر الكتاب بعض االقتراحات لتكم ل حفظ اآليات ولتبدأ درس وس     

س الكتاب  .المقد 
 
 
 
  

 ر شيئين:تذك       
 .الطفولة المستمرة هي مرض ـ فالمفروض أن تنموـ  1    
 وتغيير حياتنا لكي ننمو فة هللاهو معر  المقدس الهدف من دراسة الكتابـ  2    



 مسيح.بال في تشبهنا          

  
كذلك ستجد في نهاية الكتاب خطة مؤلفة من سبع خطوات لدرس آية واحدة تكون       

قد حفظتها. ال تفتخر بعدد اآليات التي حفظتها أو ستحفظها بل بكم رحمك الرب وغير 
 حياتك بواسطة كلمته.

 
ن. صل   راق أرجوك أن تواصل       واطلب من هللا أن يضع ءة هذا الكتاب ببطء وتمع 

 في حياتك لتنمو وتتطور فيها. معينة   إصبعه على نواح  
 

 ببطء. هذا الكتابقراءة  واصلابدأ في األسبوع األول بدليل النمو وفي نفس الوقت      
 

 ،م يسيرا  تألمت بعدما ،"وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده األبدي في المسيح يسوع     
كم. له المجد والسلطان إلى أبد اآلبدبن. آمين" نويمك   ،يكمويقو   ،تكمويثب  ، لكمهو يكم  

 (.11-10: 5بطرس 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـام جـدا ... هـام جـدا  
 
 



إن األسابيع القادمة في دليل النمو في غاية األهمية. إذ أنك تعمل على بناء      
 وك.في نم عادتين مهمتين جدا  

 
 كانت إحدى أهم األولوياتعادة االختالء بالرب هي أولوية قصوى. لقد ـ  1     

 في الصبحو " ،الرب يسوع. فبعد يوم طويل ومتعب وبعد ليل قصير عند           
 وكان يصلي ،إلى موضع خالءومضى قام )يسوع( وخرج  باكرا  جدا             
 (. 35: 1)مرقس  هناك"           

 
 نها تضمن لك النجاحإف مهأما عادة حفظ االيات للتأمل فيها وممارسة ما تعل  ـ  2     

 عالمنا الحاضر: ال تبرح الكلمة من فمك وفكرك. بل تأمل فيها يحتى ف           
 تكون متأهبا لتعمل وتطيع ما يالليل لك يحلم بها فابها خالل اليوم و  لهجاو            
 غنىحياتك ب يولتسكن كلمة هللا ف .الحياة يك حينئذ ستنجح فنأل ،منك تطلبه           
 ،شباع. هذه وصايا كتابية أعطاها يشوع وبولس الرسولحد اإل إلى يأ           
 هللا. ومارسها رجال           

 
بعد يوم  "هبة مجانية يوما   13: 2لبى يف أحدهم كلمة النعمة على ضوء فلقد عر       

 اعة مشيئته".من رغبة وقدرة لط
 

 األشهر يالمعطاة لك، بأنك ستواصل ف ر اليوم بأنك ستحيا بالنعمةم وقر  صم       
الخلوة اليومية وحفظ اآليات ومراجعتها. ال تسمح إلبليس أن يثنيك عن هذا العزم القادمة 

 واإلصرار.
 
 
 

اإلله  ،اجاالبته يأمام مجده بال عيب ف مويوقفك ،ينغير عاثر  م"والقادر أن يحفظك     
اآلن وإلى كل الدهور.  ،رة والسلطانله المجد والعظمة والقد ،الحكيم الوحيد مخلصنا

 (25-24)يهوذا  آمين."
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سجـل الخلـوة
 
 



لكي  ،"واحدة  سألت من الرب وإياها ألتمس. أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي     
،أنظر إلى جمال   (.4: 27س في هيكله" )مزمور وأتفر   الرَّب 

 
 السبوع الول:

 
  بتاريخ ــــــــــ ول ــــــــــاليوم األ

 
قبل أن تبدأ القراءة، اطلب  18-1: 1الفصل الكتابي الذي ستقرأه اليوم هو يوحنا      

من هللا أن يبارك هذا الوقت الذي ستقضيه معه وأن يفتح عينيك فترى عجائب من 
مقطع عدة مرات بعد أن تصلي طالبا  بركة هللا اقرأ ال ك هللا في معرفته.شريعته وأن ينم ي

وحاول أن تتأمل في بعض اآليات التي استلفتت انتباهك، ويمكنك أن تجيب على هذه 
 األسئلة:

 
 ــــــــــــــــــ من هو الكلمة؟ ـــــــــــــــ 1
 ـ من هو النور؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  2

 ـــــــ ماذا تتعلم عن هللا اآلب في هذا المقطع؟ ـــــــــــــ 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ ماذا تتعلم عن المسيح؟ ــــــــــــــــــــــــــــ  4
 

واشكر هللا على األمور التي تعلمتها عنه  سئلة صل   بعد أن تجيب على هذه األ     
 ر شخصا  ما عن بعض األمور التي تعلمتها.بخاليوم وحاول أن تُ 

 
 
 

 بتاريخ ــــــــــ ي ــــــــــاليوم الثان
 

عدة مرات بعد أن تصلي طالبا  من هللا أن يكشف عن  34-19: 1اقرأ يوحنا      
 حاول أن تجيب على هذه األسئلة:  ، ثمعينيك فترى عجائب من شريعته



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ماذا كان هدف يوحنا المعمدان؟ ــ 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـ لماذا دعا يوحنا المعمدان المسيح "حمل هللا"؟ ماذا تعني لك هذه التسمية؟ وما هي 2

 ـــــ  ؟ ـــــفي العهد القديم الخلفيات التي تعرفها عن هذه الكلمة بعض     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـ ماذا تتعلم عن يسوع المسيح؟ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3
 
 هي؟ ـــــ هل هناك أمور أخرى تستلفت انتباهك في هذا الفصل الكتابي. ما  4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 األمور التي تعلمتها عنه اليوم. لىـ صل   واشكر هللا على محبته لك وع 5

 
 شارك صديقا  لك في بعض األمور التي تعلمتها.ـ  6
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــبتاريخ ـــــ اليوم الثالث ــــــــــ
 

 51-35: 1اليوم ستقرأ يوحنا 
 



  وإرشاده.واطلب بركة هللا صل   
 

 أجب على األسئلة التالية: ثم  الفصل الكتابي عدة مرات.هذا اقرأ 
 
 ـ ماذا تتعلم عن يسوع المسيح؟ ــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1
 
 فراد للمسيح؟ ـــــــــــ: المسيح لألفراد أم األـ من كان يوجه الدعوة 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـ هل ترى أي تشابه بين دعوة المسيح لفيلبس ودعوة المسيح لك؟ ــــــــ 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـــــــــــــمور األخرى التي تعلمتها من هذا الفصل؟ ـ ما هي األ 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 شاكرا  هللا على ما علمك إياه اليوم وشارك صديقا  لك في بعض هذه ـ صل    5

 األمور.     
 
 
 
 
 

اليوم باإلضافه إلى القراءة ستحفظ آية من الكتاب المقدس. فكما استخدم المسيح      
(، كذلك تستطيع أنت أن تستخدم كلمة 4جر به )متى الكلمة لينتصر على إبليس عندما 

 يات التي حفظتها( في الدفاع عندما يهاجمك إبليس.هللا )اآل
ص وفي أنك ابن هلل وبأن لك قد يحاول الشيطان أن يبذر بذور الشك في أنك مخل       

ية (: "وهذه هي الشهادة أن هللا أعطانا حياة أبد12-11: 5يوحنا 1حياة أبدية. فاحفظ )



ليس له ابن هللا فليست له الحياة" وهذه الحياة هي في ابنه. من له االبن فله الحياة ومن 
 (.12-11: 5يوحنا 1)

 
د هاتين اآليتين وتأمل وثق بوعد هللا كلما هاجمك إبليس.       رد 

 
الفضلى التي تحفظ بها اآلية هي أن تحفظ الشاهد فتردده عدة مرات غيبا ، ثم  ةالطريق

ية إلى أن تصل إلى الجملة األولى وتحفظ اآلية جملة جملة مع الشاهد في البداتربطه ب
آخر اآلية فتضع الشاهد كذلك في نهاية اآلية. وهكذا يصبح الشاهد جزءا  ال يتجزأ من 

 اآلية.
 

 قرب اليوم الرابع ــــ بتاريخ ــــ  ابتداء  من الغد ستجد مربع صغير      
ت التي حفظتها. فعندما تراجع هو تذكيرك بمراجعة اآلياإن الغرض من هذا المربع 

د المربع أي امأله حتى يصبح مربعا  أسود. وفي نهاية كل أسبوع اآل يات التي حفظتها سو 
تصف ح وانظر ـ هل راجعت كل يوم جميع اآليات التي حفظتها منذ ابتدأت هذا التاريخ. 

 سودتها.ستعرف ذلك بلمحة سريعة بنظرك إلى المربعات التي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــاليوم الرابع ــــــــــ بتاريخ ـــــ 
 

عدة مرات بعد أن تصلي طالبا  أن يكشف هللا عن عينيك  24-1: 2اقرأ يوحنا      
 لترى عجائب من شريعته 

 



 ـ ما هي األحداث المذكورة في هذا الفصل؟ ــــــــــــــــــ 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ، ماذا يمكنس قانا الجليلوما فعله يسوع في عر  32-29: 23ـ قارن بين أمثال  2

 ـــــــــــــــــــــــــ أن تستنتجه من هذه المقارنة؟     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ 3  ـ ماذا تتعلم عن يسوع نتيجة لألحداث األخرى المذكورة في هذا األصحاح؟ ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 واشكر هللا على ما تعلمته اليوم وحاول أن تأخذ فكرة واحدة مما تعلمت ـ صل    4

 خالل اليوم، واشكر المسيح على ما فعله ألجلك. بها وفك ر      
 
 اليوم. ـ أخبر شخصا  ما عما تعلمته في هذا 5
 
رها ـ هل راجعت اآلية التي حفظتها باألمس؟ 6 د المربع الصغير كر   عدة مرات وسو 

 والتاريخ. في أعلى الصفحة بجوار اليوم      
 
 
 
 

 
 

 اليوم الخامس ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ 
 

بعد أن تصلي وتطلب من هللا أن يبارك وقت الشركة بينك  21-1: 3اقرأ يوحنا      
يب على األسئلة حاول أن تج نه وبأن يكشف عن عينيك لترى عجائب من شريعته.وبي

 التالية:



 
 ـ كيف يصف هذا المقطع شخصية نيقوديموس ومركزه؟ ولماذا يا ترى أتى إلى 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ليال ؟ يسوع      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 لك؟ ــختبرت هذه الوالدة؟ كيف تعرف ذاوهل  ،من فوق ود بالوالدة ـ ما المقص 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـ لو قرأت هذا المقطع ببطء سيستغرق ذلك دقائق معدودة. يا ترى كم كانت مدة 3

 ويا ترى ماذا شمل حديثهما؟ ــــــــ ؟المسيح ونيقوديموس المقابلة بين     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـ ماذا تتعلم عن يسوع المسيح في هذا الفصل؟ ـــــــــــــــــ 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـ ماذا تتعلم عن هللا اآلب؟ ـــــــــــــــــــــــــــ 5
 
  على العمل الذي عمله المسيح ألجلك شخصيا .كر هللاواش ـ صل    6
 
 
 
 
 

 اليوم السادس ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ  
 

عدة مرات ثم أجب على  36-22: 3 بعد أن تصلي وتطلب بركة هللا اقرأ يوحنا     
 األسئلة التالية: 

 



 ـ ما هي األمور التي تميز المسيح عن غيره حسب ما هو مذكور في هذا 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ األصحاح؟     

 
 عمليا ؟ ــــــــــــــــ 30: 3ـ كيف تستطيع أن تمارس يوحنا  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 لحياة األبدية حسب ما هو مكتوب في هذا الفصل؟ـ ما هي شروط الحصول على ا 3

ح لك هذه        وهل هذا يؤكد لك أن لك الحياة األبدية؟ وما هي اآلية التي توض 
 الحقيقة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 واشكر هللا على ما تعلمته اليوم وعلى محبة هللا وعنايته بك وعلى شخص ـ صل    4

 .يميزه، وعلى حصولك على الحياة األبدية المسيح وما      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية فإنه يهاجمك باإلضافة إلى مهاجمة الشيطان من ناحية الخالص والحياة األبد     
 لم يعد يحبك وبأنك قد فقدت خالصك. لكي ك بأن هللاأيضا  إذا أخطأت ويحاول أن يشك  

ب على تجارب الشيطان من هذه الناحية، فما عليك إال ان تستعمل تستطيع أن تتغل  
 (.9: 1يوحنا 1الوعد الذي لك في )

 



نا فهو أمين وعادل حتى "إن اعترفنا بخطايا 9: 1يوحنا 1احفظ هذه اآلية غيبا       
 (. 9: 1يوحنا 1ثم"  )يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إ

 
ق وعد هللا في ق أكاذيب الشيطان أو أن تصد  أمامك أحد أمرين: إما أن تصد       

كلمته. فكلما هاجمك الشيطان من ناحية خطية سقطت فيها، فقم اعترف بخطيتك 
ق أنها غفرت تماما ، وبأنك ُطهرت م  ن كل إثم.وصد 

 
راجع  9: 1يوحنا 1و 12-11: 5يوحنا 1لقد حفظت في هذا األسبوع األول      

باستمرار هذه اآليات لتكون حاضرة في ذهنك لتستخدمها في كل مرة يهاجمك فيها 
د المربع الصغير في أعلى الصفحة بعد أن تراجع آياتك.  إبليس. وفي كل يوم سو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــ ــــــ بتاريخ ــــاليوم السابع ــــ 

 
مرات بعد أن تصلي طالبا  بركة الرب وإرشاده ثم حاول  عدة 42-1: 4اقرأ يوحنا      

 أن تجيب على هذه األسئلة:
 



 ـ كيف كان أسلوب المسيح في الكالم مع المرأة حتى وصل معها إلى الحقيقة بأنه 1
 ــــــــ المسيح المنتظر(؟ ـــــــــــــــــ المسيا )أي     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـ ماذا تتعلم عن المسيح من هذا الفصل؟ ــــــــــــــــــــ 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 المسيح لكل من يأتي إليه؟ ــــــــــــ  ود التي يعطيهاـ ما هي الوع 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ماذا فعلت المرأة؟ وماذا كانت النتيجة؟ ــــــــــ 30-28ـ في اآليات  4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـما هو هدف مجيء المسيح؟ ــــــــــــــ 42ى ضؤ اآلية عل ـ 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
من خالل الكتاب المقدس نرى أن األشخاص الذين كانوا يؤمنون بالمسيح كانوا      

 مسيح معهم.يخبرون آخرين بما رأوا وبما فعل ال
 

لتخبر شخصا  ما عما فعله المسيح في هل أتيحت لك الفرصة في األسبوع الماضي      
واطلب من هللا أن يعطيك الشجاعة لتخبر صديقا   إذا لم تكن قد فعلت هذا، فصل    حياتك؟

لك غير مؤمن عن إيمانك بالمسيح وليس من الضروري أن تعرف الكثير من الكتاب 



بساطة  ن تخبر شخصا  ما، بل كل ما عليك أن تفعله هو أن تخبر بكلالمقدس لتستطيع أ
ا فعله معك المسيح وعن الحياة الجديدة التي حصلت عليها بإيمانك وبكل صدق عم  

خرين لكي يسمعوا عن المسيح ولكي بالمسيح وبتسليم حياتك له، وبذلك تعطي الفرصة لآل
"وقالوا  42: 4ن وكما رأينا في يوحنا يؤمنوا به كما حصل مع أهل المدينة من السامريي

ألننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة  ،عد بسبب كالمك نؤمنللمرأة إننا لسنا ب
 ص العالم".المسيح مخل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 ن؟ـلى يقيـت عـل أنـه

 
 



 ،الروحيةالوالدة  يحياة الطفل كذلك الحال ف يف ةفترة حاسم يكما أن فتره الوالدة ه     
تصل الى حد الموت إن  ةأخطار جسيم د حياة الطفلهد  حالة الوالدة الجسدية قد تُ  يفف

أو يحاول  ،ز الشيطان بكل قواه ليمنع الوالدةالوالدة الروحية يرك   يرت الوالدة. كذلك فتعس  
 ةتشوش فكر المؤمن الحديث وتمنعه من التمتع بعالق يجهده بأن يبذر بذور الشك الت

هذا  يف ةاألساسي. ولذا وجب علينا أن نفهم األمور ي مع أبيه السماو  ةوجميلواضحة 
 المضمار الهام.

 
 عملية الخالص؟ يما هو دور هللا ف ـ 1

تمت )ربما  يوإن تهيئة التربة الت .كلمة هللا يهقلبك  يذرت فبُ  يإن البذرة الت     
وإن موت . عمل روح هللا يهنتيجة لصلوات كثيرين من أجلك أو لترتيب هللا للظروف( 

وإن تنازل المسيح بالروح القدس . هو عمل هللاك على الصليب من أجل يالمسيح الفدائ
هو ضح أن الخالص من كل نواحيه هذا يت   يف .عمل هللا يضا  أليقرع على باب قلبك هو 

ف كل   ا  ثمين جد بمجهوداتنا الشخصية وأعمالنا. وهو عمل غال   وال نناله مطلقا   عمل هللا
 عد لك خصيصا  هو عمل هللا مُ  يذف المسيح حياته. وهذا الخالص الثمين الهللا ابنه وكل  

 لو فتحت قلبك وقبلت عطية هللا.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عملية الخالص )*(؟ يف ي ماهو دور ـ  2

 الص في الحاضر وهوكلمة الخالص تشمل ثالث مراحل: خالص في الماضي وهو التبرير، وخ)*( 
 التمجيد. يمكنك أن تقرأ عن هذا الموضوع في كتب متعددة.التقديس، وخالص في المستقبل وهو      

 
 

الشخصي  يأن أترك مجهود ،على المسيح يبثقل يأن أرم ـأن أثق ـ هو أن أؤمن      
ذراعيه  وأتراجع عن محاولة تخليص نفسي وأرمي بنفسي مع مستقبلي وهمومي بين

دوري هو أن أتجاوب معه ثقا  بأنه سوف يحملني ويضمني إلى صدره الحنون. قويتين واال
 ألنه هو أخذ المبادرة فقرع على باب قلبي.

 
 ماذا يحدث عند قبول المسيح؟ ـ 3



 أي ،أن يصيروا أوالد هللا وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا  " 12: 1يوحنا      
ير صول المسيح هو الخطوة المطلوبة ليإليمان أو قبنرى هنا أن ا ن باسمه".و المؤمن

يقول المسيح بروحه القدوس: "هنذا واقف على الباب  20: 3رؤيا  يهلل. وف ابنا   اإلنسان
 ".يليه وأتعشى معه وهو معأدخل إ ،ي وفتح البابوأقرع. إن سمع أحد صوت

 
 :ةالوالدة الثاني ةعملي ينرى هنا ثالث خطوات حتمية ف     

وعصيان  وحمل كل تمرد ،على الصليب يد أن أخذ المسيح مكانك ومكانعبأ ـ 
مكان اإل ينه كان فأقام من الموت. ومع  ،فنوبعد أن مات ودُ  ،وخطايا قمنا بها

لكنه  ،أو شعبية   أو شهرة   ن يقرع على قلوب أشخاص أذكى منك أو أوفر ماال  أ
إنه رب  ـر من هو هذه اللحظات وابتدأ يقرع على باب قلبك. تذك   يفك فشر  

وأنت ملك  ذا حقه ألنه اشتراك بثمن غال  إنه يقرع ألنه يريد أن يدخل. ه الكون.
أم لستم تعلمون أن جسدكم هو "والذين تجاوبوا معه اكتشفوا هذه الحقيقة  ،له

اشتريتم بثمن. قد وأنكم لستم ألنفسكم ألنكم  ...فيكم يهيكل للروح القدس الذ
 .(20-19: 6كورنثوس 1)" هلل يه يأرواحكم الت يم وفأجسادك يفمجدوا هللا ف

ليس من حقك  يوتحتفظ بحياتك الت ختر واحدة من اثنين إما أن تكون لصا  فا    
 فك ويقودك.شر  حياتك كلها له وتطلب منه أن يُ  يأن تعط وأ ،أن تمتلكها

 
 
 
 
 
يريد أن  أن المسيح واقف على باب قلبك ويقرع لنه يالخطوة الولى ه إذا       

 يدخل.
 

تخليص  يبخطاياك وبفشلك فس إبليرك يذك   ت المسيحبعد أن سمعت صو  ب ـ
والتوبة معناها الندم  .تائبا   للمسيح يأن تأت اللحظات هذه يف يمكنك ،نفسك

له  إليه معترفا   يوغير مستحق تأت منكسر على الخطية وتركها. وبقلب
ر أن ستلم زمام حياتك. تذك  يو  إليه أن يقبل ويدخل قلبك بخطاياك ومتضرعا  



القيام بهذا القرار.  يمنعك من يكل ثقله لكهذه اللحظات يضع  يالشيطان ف
عندما يقرع  وما هو الوقت المناسب؟ أليس ـسب انعك بالتأجيل لوقت منققد ي

 ن لما قرع المسيح. فال اآلالمسيح على قلبك. ألنه إن لم يكن الوقت مناسبا  
 بل تعال إلى الرب يسوع بكلمات كهذه.للشيطان ن فريسة تترك نفسك اآل

 
دت عليك وأنت تعلم أخطأت إليك وتمر   يأمامك بخجل ألن يتآالرب يسوع  "أيها     

ما على األسطر التالية الكثيرة. وهذه أهمها... )اكتب هنا  يأيها الرب يسوع خطايا
 تريد(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن إلى ن تدخل اآلأرب يسوع  وأرجوك يا يرب يسوع أن تغفر خطايا أرجوك يا     
ن أسلمك زمام اآل يعلى مصراعيه. أرجوك أن تدخل. إن يفتح لك قلبأ. ها أنا يقلب

. يقلب ألنك دخلت . فشكرا  يوسيد يأنت رب ن فصاعدا  . من اآلكامال   تسليما   يحيات
 أمين". 

 



قرع على باب قلبك ألنه يريد أن يدخل.  ـاألولى  ةبعد أن قام المسيح بالخطو  ج ـ
أنك فتحت قلبك له وطلبت منه أن يدخل ويستلم  يالثانية وه ةأنت بالخطو  قمت

 زمام حياتك.
 20: 3رؤيا  يإلى كالم المسيح ف ؟ لو نظرنا ثانية  ي الخطوة الثالثة إذا  فما ه

 الث.لخطوات الثنرى هذه ا
 ب وأقرع.هنذا واقف على البا ـ 1                 

 وفتح الباب. يإن سمع أحد صوت ـ 2                 
 .يأدخل إليه وأتعشى معه وهو مع ـ 3                 

أن المسيح سيدخل حسب ما وعد. إن أنت تجاوبت معه  يإن الخطوة الثالثة ه
ن أن تتأكد وتتيقن بأنه دخل إلى قلبك وهو ع اآلوحققت الخطوة الثانية تستطي

 حياتك. ن يسكناآل
 

 :وثق بهالشعور ال ي  
وثق به. من الممكن ألن الشعور يتغير وال يُ  ،ساس يقيننا ليس شعورنا كما تظنأإن      

وتطلب من المسيح أن  يأن تشعر بالفرح أو بالغفران أو باالرتياح بعد أن تصل جدا  
 ،ام. وقد تفقد هذا الشعور بعد يوم أو عدة أيهذا ليس ضروريا  يدخل قلبك. ولكن 

كمغادرة مؤتمر ما والرجوع إلى البيت.  ،ظروف الحياة قد تغيرتكانت إن  وخصوصا  
سبيل المثال  كثر من ذلك. وعلىأعلى الشعور فقط بل على  ةفعالقتنا مع هللا ليست مبني

  اد شريكـعمل إلسع المحبة الزوجية ليست مجرد شعور بالحب بل أيضا  
 
 
 
 

أحبها بالعمل  يلكن يبالحب لزوجت أن ال أشعر أحيانا   أو شريكة الحياة. فمن الممكن جدا  
الشعور  يوبعدها يأت ،ما نبدأ بعمل من أعمال المحبة والتخطيط إلسعادها. وكثيرا  

مررت بمكان لبيع  يأحد الشوارع أن يبينما كنت أسير ف طاغية. أذكر مرة   ةبعاطف
ألن هذا سيسعدها.  يجتمن الورد األحمر ألقدمها لزو  ةباق ي شتر أالزهور فقررت أن 

الفرح  ير فإلى البيت وأخذت أفك   يمخيلت يوبينما كنت أدفع النقود لبائع الزهور سبقتن



ابتدأ شعور  في تلك اللحظة بالذات عندما ترى الورد. يسيرتسم على وجه زوجت يالذ
أسرع بالرجوع إلى البيت مع باقة  يلك يتدفعنة قوية وبعاطف يداخل يبالحب ف ي قو 

 .الورد
أبالشعور أم بالعمل؟ أبالعاطفة  ي،لزوجت يأين ابتدأت محبت هذا المثل يفيا ترى ف     

 يعمل وشعور. ومسئوليتنا ه ؟ فالمحبة إذا  يالجياشة أم بالقرار لشراء الورد إلسعاد زوجت
 ز على العمل.أن نرك  

يوحنا  يل ففـور بل على العمـز على الشعذه لم يرك  ـتالميل تـهاسه لمحبوالمسيح بقي     
 ،ييحبه أب ييحبن يوالذ ،ييحبن يويحفظها فهو الذ يعنده وصايا ي"الذ قال: 21: 14

 يفهو الذ ي عنده شعور بالمحبة نحو  ي". لم يقل المسيح "الذيوأظهر له ذات ،وأنا أحبه
 ".ييحبن

 
 أساس اليقين:

 :ن رئيسينويقينك بأن المسيح دخل حياتك ليس الشعور بل أمري تأكيدك إن أساس     
 وعد هللا بكلمته ـ 1

نك إذا فتحت قلبك له وطلبت منه أن يدخل أ لقد وعد المسيح 20: 3رؤيا  يفف
فسيدخل. هذا وعد منه لك أنت بالذات وهو اليخل بوعده. فهل تجاوبت معه 

 أين هو األن؟ وفتحت حياتك له؟ إذا  
كنت  أليام قليلة ينأذكر أـ  يللمسيح وسلمته زمام حيات يفتحت أبواب حيات أن بعد

 ؟ هل ةـصادق يأنا مؤمن؟ هل توبت ة  ـأتذبذب بين اليقين والشك. هل حقيق
 
 
 
 

 بعد أول خطية كبيرة؟ يبعد أن دخل أم سيتركن يقلب يسيبقى المسيح ف
أن أقرأ  يشجعن ي،وشكوك يالكنيسة عن مخاوف يوبعد أن تجرأت وأخبرت راع

ن وصلت إلى إ اوحنا. ومن المرة األولى ملمدة أسبوع االصحاح العاشر من ي يوميا  
 ،يتسمع صوت يخراف" :حتى اختبرت يقين الخالص. قال يسوع 28-27 األيات



وال يخطفها أحد  ،بدولن تهلك إلى األ ،. وأنا أعطيها حياة أبديةيعرفها فتتبعنأ وأنا 
 ."يمن يد

حياة  يوبأنه أعطانأصبحت أحد خرافه  يالمسيح بأن يوعدن ه األياتمن خالل هذ
 من يد يسوع. يا يالكون يستطيع أن يختطفن يوبأن ال أحد ف ،لن أهلك يوبأن ةأبدي

 .قت وعدهصدّ له من سالم ومن فرح اختبرته عندما  لها من راحة ويا
 

 هلل شهادة روح هللا لروحك أنك صرت ابنا   ـ 2
ألن كل " هلل سان يبدأ بالشهادة له بأنه صار ابنا  ح القدس حياة إنعندما يدخل الرو 

 فأولئك هم أبناء هللا. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا   ،الذين ينقادون بروح هللا
ب(. آلل "بابا" يا أيب )به نصرخ يا "أبا" اآل يالذ يبل أخذتم روح التبن ،للخوف

ورثة  ،فإننا ورثة أيضا   د هللا. فإن كنا أوالدا  يشهد ألرواحنا أننا أوال أيضا   الروح نفسه
 .(17-14: 8 وارثون مع المسيح" )روميةهللا و 

بعد قبوله  ياليوم الثان يهلل ف شهد له الروح القدس أنه أصبح ابنا   أعرف شخصا  
بل أراد أن يتساوى مع  ،للمسيح عندما رفض أن يأخذ نصيب األسد من اللحم

ءة ابقر  خر اختبر تمتعا  آ . وأعرف شخصا  حبهم أيضا  إخوته األصاغر ألن هللا ي
 خر رمى السجاير جانبا  آ المقدس لم يكن عنده من قبل. وأعرف شخصا   الكتاب

 ر أن يمتنع عن التدخين ألنه شعر بأنه ال يليق بابن هللا أن يدخن.وقر  
 
 
 
 
 
 

بعض  هلل؟ كيف؟ أرجو أن تدون  هل شهد لك الروح القدس بأنك أصبحت ابنا       
 ــــــــــــــــــــــــــــ.على األسطر التاليةاألفكار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السبوع الثاني:
 

 يوم األول ــــــــــ بتاريخ ــــــــــال 
 



اطلب من هللا أن يبارك شركتك معه اليوم وأن يفتح عينيك فترى عجائب من      
 عدة مرات ثم أجب على األسئلة التالية:  54-43 :4 اقرأ يوحنا شريعته.

 
 التي يهتم بها؟ ـــــــ المسيح وعن نوعيات الناسـ ماذا تتعلم عن يسوع  1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ـــــــــــــــــــــــ 2  ـ ماذا تتعلم عن خادم الملك؟ ـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ـــــ 3  ــــ كيف تعر ف اإليمان من خالل حادثة شفاء ابن خادم الملك؟ ــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 هناك أية مشكلة أو أي صعوبة تواجهها هذه األيام؟ ماذا عليك أن تفعل تجاه ـ هل 4

 أمام سلطان المسيح؟ ــــــــــــــــــــــــ مشكلتك      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الت وسل م له كل أموركوقدرته على عمل المستحيواشكر هللا على عظمته  ـ صل    5

  .عوبات التي تواجهكوالص      
 سلمتها للمسيح وكيف واجهتها شارك شخصا  ما في الحديث عن أي صعوبةـ  6

 وانتصارك عليها نتيجة إليمانك بالمسيح.     
 
 
 
 

 اليوم الثاني ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ 
 

ل  في حياتك لكي تنمو في معرفتك به من خال وبأن يعمل هللاواطلب بركة هللا صل        
 هذا الوقت معه. 



 
 عدة مرات ثم أجب على األسئلة التالية:  23-1: 5اقرأ يوحنا 

 
 ـ كيف تصف حالة هذا المريض؟ ـــــــــــــــــــــــ 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لماذا ثار اليهود على المسيح؟ ــــــ 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ؟ ـــــــــــ22ـ ما هو دور المسيح في اليوم األخير على ضؤ اآلية  3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـ هل هناك أمور أخرى تتعلمها عن المسيح؟ ــــــــــــــــــ 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 واشكر هللا على عظمته وقدرته وسلطانه وشارك صديقا  لك في بعض هذه ـ صل    5

 ا.تعلمته األمور التي      
  

 
 
 
 
 
 

 ع الماضي ستحفظ آية جديدة اليوم هي:ضافة إلى اآليات التي حفظتها األسبو باإل     
 



الذي ال يدعكم  ،شرية. ولكن هللا أمينب"لم تصبكم تجربه إال  13: 10كورنثوس 1     
لتستطيعوا أن تحتملوا"  ،بل سيجعل مع التجربه أيضا  المنفذ ،تجربون فوق ما تستطيعون 

 (.13: 10س كورنثو 1)
 

اهد أيضا ، كما فعلت في األسبوع الماضي. احفظ الشاهد ثم اآلية جملة جملة ثم الش     
ر  وكلما واجهت صعوبة ـ وأغلب الظن أنك واجهت صعوبات في األسبوع الماضي ـ تذك 

ب فوق جرَّ هذه اآلية واشكر هللا على وعده الصادق في الكتاب المقدس بأنه لن يدعك تُ 
التالي لكي ربة تمر بها المنفذ لتستطيع أن تحتمل وبل سيجعل مع كل تجاستطاعتك ب

ى بالصعوبات والتجارب صف  ى بالنار كذلك المؤمن يُ صف  ينمو إيمانك. فكما أن الذهب يُ 
 التي يمر بها.

 
عليك باستمرار أن تراجع اآليات التي تحفظها لكي تكون هذه اآليات دائما  في  إذا       

ة خدمها لكي تحافظ على حريتك في المسيح وتمنع "صاحب العمار متناول فكرك تست
 القديم" من الدخول. 

 
 (.11: 119"خبأت كالمك في قلبي لكيال أخطئ إليك" )مزمور      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ الثالثاليوم  
 



 يأعطاك ف يذعلى االمتياز ال هللا الصالة شاكرا   يبعد أن تصرف بعض الوقت ف     
-24: 5اقرأ يوحنا  ،معه من خالل الكلمة وعلى هذه الشركة المباركة ،له أن تكون ابنا  

 عدة مرات ثم أجب على األسئلة التالية:  47
 
 نسان منينتقل بها اإل يالوسيلة الت يما ه يهذا الفصل الكتاب يحسب ما جاء فـ  1

  ـــــــــــــــــــــــــــــ الحياة ؟ الموت إلى      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ؟ ـــــــــــــــ26المعنى أن للمسيح حياة في ذاته في اآلية ما ـ  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 هذا يقاله المسيح عن نفسه ف يبرهن عن صحة الكالم الذتُ  ياألمور الت يما هـ  3

  ــــــــــــــــــــــــــــ عنه؟ هديش الفصل ومن     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــ م هللا لك عنها من خالل هذا الفصل؟أمور أخرى تكل   ـ هل هناك 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 المسيح صشخ ي. تأمل فما أعلنه لك من خالل كلمتهواشكر هللا على  صل   ـ  5

 الفصل.هذا  يف عنهاكتشفتها ي والصفات الت ومجده      
 
 
 
  

 
 

 ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ الرابعاليوم  
 



وتشكر هللا على كلمته وعلى شركتك  يعدة مرات بعد أن تصل 15-1: 6اقرأ يوحنا      
 أجب على األسئلة التالية: ثم  ،معه من خاللها

 
 ــــــــــــــــــــ هذا الفصل؟ يامة فالحادثة اله يما هـ  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 من التالميذ الذين أعطاهم المسيح األرغفة الخمسة والسمكتين لو كنت أنت واحدا  ـ  2

  ـــــــــــ رى ماذا كان سيكون رد فعلك؟تُ  ـليعطوا الجمع الغفير      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــ؟ ـــــــــ7في اآلية  ـ هل أنت من نوعية فيلبس في تفكيرك 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  ــــــــــــــــــــ هذا الفصل؟ يماذا تتعلم عن المسيح فـ  4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  ـــــــــــــ الغفير أن يتبع المسيح؟ الجمعدعا  يما هو السبب الذـ  5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـــــ وقتنا الحاضر أن تتبع المسيح؟ يتدعو الناس ف يسباب التاأل يما هـ  6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
  ــــــــــ أن تتبع المسيح؟ دعاك شخصيا   يالذ الرئيسي و السببه ماـ  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 يهلل وألنك مدعو لك أنك أصبحت ابنا   يلك ف يواشكر هللا على االمتياز الذ صل   ـ  8
 .وعضوا  في عائلة بيت هللا للمسيح وتلميذا   صبح تابعا  تُ       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ الخامساليوم   

 



أجب على ، ثم عدة مرات بعد أن تطلب بركة هللا وإرشاده 40-16: 6اقرأ يوحنا      
 األسئلة التالية: 

 
 ـــــــــــــــــ هذا الفصل؟ يماذا يقول المسيح عن نفسه فـ  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  ـــــــــــــ يسوع المسيح حسب هذا المقطع؟ ءيما هو هدف مجـ  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـــــــــ؟ ـــ29منك على ضؤ اآلية  هللايطلبه  العمل الذيما هو  ـ 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 عصرنا الحاضر يطلبون المسيح من أجل منفعة شخصية؟ يهل يوجد أشخاص فـ  4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  ـــ هذا الفصل؟ يبدية كما جاء فللحياة األ يعام الباقنسان للطكيف يعمل اإلـ  5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 بواسطته تستطيع يهو يسوع المسيح الذ يواشكر هللا على خبز الحياة الذ صل   ـ  6

 عطش إلى األبد.اآلب وال تجوع وال ت ل إلىقب  تُ  أن      
 
 
بل بذله ألجلنا  ،شفق على ابنهلم يُ  ي"الذ 32: 8اليوم لك فرصة أن تحفظ رومية       

  (.32: 8" )رومية يءمعه كل ش أيضا   كيف ال يهبنا ،أجمعين
 



وتمتع بلذة وعد هللا  ،ية ثم الشاهداآل ثم احفظ هذه اآلية بنفس األسلوب: الشاهد أوال       
 بثقة. تعال يءيشفق على ابنه بل أعطانا إياه كيف ال يعطينا كل ش لم يلك فيها. الذ

 أمام عرش هللا واطلب منه كل احتياجك واكتشف غنى محبته الشخصية لك. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ السادساليوم  
 



يبارك هذا  وتطلب من هللا أن يعدة مرات بعد أن تصل 71-41: 6وحنا أ ياقر      
 أجب على األسئلة التالية: الشركة معه، ثم  يالوقت ف

 
  ـــــــــــــــــ هذا المقطع؟ يماذا تتعلم عن يسوع المسيح فـ  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 أطعمهم هللا يوميا  المن ،من مصر ـ أثناء تجوال شعب هللا في سيناء بعد خروجهم 2

  ــــــــ ؟( ما هو وجه المقارنة بين المسيح والمن16)خروج  والسلوى       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 تثبت يلكطرق عملية تستطيع أن تتبعها  يالمسيح؟ أ يقة للثبات فطريال يما هـ  3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المسيح؟ يف      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــح؟ عشر أن ال يتركوا المسي ياالثن ير بطرس وباقلماذا قر  ـ  4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
ــــــ وقتنا الحاضر يتركون المسيح؟ لماذا؟ يهل يوجد أشخاص فـ  5   ـــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ــــــ ؟"يأن تمضتريد  ما هو جوابك إذا سألك المسيح: "ألعلك أنت أيضا  ـ  6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
  ــــــــــــــــ هذا الفصل؟ فيهل هناك أمور أخرى تعلمتها ـ  7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 هذا الفصل. هل هناك ما تعلمته فيالصالة من أجل  ياصرف بعض الوقت فـ  8

 كتب أفكارك هناا؟ مؤمنا   ه صديقا  بهذا الفصل تستطيع أن تشارك  يف ءيش يأ      
 ـــــــــــــــــــــــــ عليك المشاركة. سهلت يلك      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ السابعاليوم  
 



 يبعد أن تصل ،أجب على األسئلة التاليةثم عدة مرات  27-1: 7اقرأ يوحنا      
 .وتطلب من هللا أن يتكلم إليك اليوم من خالل كلمته

 
 وواحد منها كان عيد كذلك كان في الدين اليهودي، كما أن في بعض األديان أعياد -1

 ـــــــــــــ لماذا يبغض العالم المسيح؟حسب هذه اآليات  ظال.الم    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــ فة حقيقية؟لمعرفة المسيح معر  يما هو الشرط الرئيس 17: 7حسب يوحنا  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـــــــــ هذا الفصل؟ يكما جاء ف ،لماذا حاول اليهود أن يقتلوا المسيح -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـــــــــــــ ؟كيف اختلف المسيح عن قادة اليهود في فهمه للسبت -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 م أنشكر هللا على وعده بأنه يرشد الذين يريدون أن يعملوا إرادته. صم  او  صل    -5

 عندئذ ستعرف إرادته.فتطيع المسيح      
 
 
 
 
 
 
 

 ،حياة المؤمن ينرى أهمية الصالة ف 32: 8رومية  ها منحفظت يحسب األية الت     
شركة مستمرة  ينسان أن يخاطب هللا ويكون فيستطيع اإل يالوسيلة الت يصالة هفال

قام وخرج ومضى إلى موضع  جدا  الصبح باكرا   ي"وف 35: 1مرقس  يمعه. وكما نرى ف



 ـ كعادته غالبا   ـ جدا   قام باكرا   هناك". فالمسيح بعد يوم طويل مضن   ليخالء وكان يص
 مع هللا األب.الصالة والشركة  يف وصرف وقتا  

 
 والصالة تشمل عدة أمور:

 دياره ،خلوا أبوابه بحمد"اد 4: 100مزمور  يكما نرى ف :الشكر والتسبيح هللـ  1
ح ستطيع من خالل المزامير أن تتعلم كيف تسب  تباركوا اسمه". ف ،احمدوه .بالتسبيح       

كلمات المكتوبة فيه وما عليك إال أن تأخذ أحد المزامير وتحول ال وتشكر هللا دوتمج  
 هللا. خرى ببطء مخاطبا  أية إلى آوتنتقل من  الشخصية إلى صالتك

 
 "إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين 9: 1يوحنا 1 يكما نرى ف :عتراف بخطايانااإلـ  2

 حياتنا يل إثم". ألنه إن كانت فيغفر لنا خطايانا ويطهرنا من ك حتى ،وعادل      
 .ا فال يستمع إلينا هللامعترف به غير خطية      

 
  18: 6فسس أ يعلى ذلك ف بولسالرسول د كما يشد   :الصالة من أجل اآلخرينـ  3

 وساهرين لهذا بعينه بكل ،الروح يبكل صالة وطلبة كل وقت ف "مصلين      
 ألجل أصدقائك المؤمنين ين". فعليك أن تصلألجل جميع القديسي ،وطلبة مواظبة      

 يروا مجده وعظمته ويؤمنوا به. يهللا. ولغير المؤمنين لك دهميشد   يلك      
 
 ن لم تطلبوا"إلى اآل 24: 16يوحنا  يرى فتكما  :الصالة من أجل احتياجاتكـ  4

 باتك إلى هللاطلب ي" فعليك أن تأتليكون فرحكم كامال   ،خذوااطلبوا تأ .يباسم شيئا        
 أمامه. وتضعها      

 
  

ستجد  ،مها المسيح لتالميذهل  ع يظرة فاحصة على الصالة الربانية التلو ألقيت ن     
على التمجيد والشكر واالعتراف والطلبات. حاول أن تجعل صلواتك متوازنة ي أنها تحتو 
 وشاملة.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 القديم؟ بت على صاحب العمارةهل تغلّ 

 
 



حجرة  يالطفل ف وضع عادة  الحديثة يُ المستشفيات الكبيرة و  يف ةقسم الوالد يف     
وذلك لحفظ الطفل من الجراثيم.  ،منع دخولها إال للذين يرتدون أقنعةويُ  ،زجاجية صغيرة

الحياة المسيحية فإن  يوكذلك ف حياة الطفل حاسمة. يواأليام بل الساعات األولى ف
 يه المرحلة ههذ يف د الجراثيم فتكا  لى حافلة بمهاجمات إبليس. ولعل أشاأليام األو 

بليس لوقت طويل ألنه خدعهم وضللهم إجراثيم الشك. وكثيرون هم الذين سقطوا أمام 
نلت الحياة األبدية؟ هل بمجرد صالة  ةسؤال مشكك. هل حقيق ةوكان دخوله بواسط

تستطيع أن تواجه العالم وتحدياته؟ قصيرة تغيرت حياتك وأصبحت خليقة جديدة؟ كيف 
مارستها  يص من عاداتك التالمسيح؟ هل تستطيع أن تتخل   ل معن تكم  أهل تستطيع 

ستسقط فيها؟ وماذا عن مستقبلك وهمومك؟ ماذا  يلسنوات؟ وماذا عن بعض الخطايا الت
 يستطيع أن يعمل المسيح عمليا ؟

أتغلب على  ياليومية لك يحيات يف كثيرا   يساعدن أحد الكتب توضيحا   يقرأت ف     
 إبليس وخدعه المتواصلة.

يمتلكها إنسان شرير ال  يإحدى العمارات الت يشقة ف يلنفترض أنك تسكن ف     
وسيلة ليمتص المزيد من المال من  ييعبد المال ويستغل أ ،ضمير له وال أخالق

وعندما تطلب منه  ،ةلح  الم ةآخر كل شهر بفواتيره الكثير  يعمارته. يأت يالمستأجرين ف
. وهكذا بمرور الوقت ةفق بشرط أن تدفع فائدة معينأو بضعة أيام يوا ل أسبوعا  التمه  

 ن وقعت تحت رحمته.أك وتربطك إلى نسان تشد  اإل اابتدأت الديون تزداد وقيود هذ
 ق وقال لك: يا فالن أنا أعرفك. أنت فالن ـل أنيـأتى إليك رج صباح يوم   يوف     

 
 
 
ن صاحب العمارة الجديد وأنت مديون بمبلغ كذا وكذا. ولكن ال تخف. أنا اآل يفالنلا

قررت أن أدعوك لتبقى  ياشتريتها ودفعت عنك جميع ديونك. ليس هذا فقط لكن يألن
 إيجار. يآلخر حياتك بدون دفع أ يعمارت يبهذه الشقة ف

فعت ة أن ديوننا دُ الحقيقنقبل  هذا هو ما فعله المسيح معنا. وكمؤمنين نحن عادة      
الحاضر  ير ففرت. ولكن عندما نفك  طايانا قد غُ خجميع ألن  وماضينا أصبح نظيفا  

المسيح . ولذا نرى أننا قبلنا ون مجانا  نكاق أننا سوالمستقبل يصعب علينا أن نصد  



"فكما قبلتم  يهل كولوسباإليمان ولكن سلكنا )*( باألعمال. كتب بولس الرسول أل
 (.6: 2)كولوسي  سلكوا فيه"ا)باإليمان(  الرب يسوعالمسيح 

بعد زيارة صاحب العمارة الجديد تسمع طرقات  ياليوم الثان يما يحدث هو أنه فو      
 .فاجئ بصاحب العمارة القديم على الباب وبيده فاتورةعلى الباب وعندما تفتح تُ 

 :ةتيهذه الحالة أمامك أحد الحلول اآل يف
 .نفه لكنه أكبر وأقوى منكألى كمه عأن تل الحل الول:

  
 بالفاتورة تلو األخرى وبأوراق يقول يأتيدأ بالجدال معه وإذا به أن تب :يالحل الثان

 وبواسطة ةوإذا به يدخل الشق ،لخإو  وقاض   مضاء محام  إب ،ةنها قانونيإ             
 مارة الجديد قدب العن صاحأومقيدا  مع  قناعه تجد نفسك مديونا  إكالمه و              
 رك.حر               

  
 ق صاحب العمارة القديم وترسله ليتكلم مع صاحبهو أن ال تصد   الحل الثالث:
 الحديث معه إذ يهنا ينته .ي الطابق العلو  ييسكن ف يالعمارة الجديد الذ             

 أنه ال يجرؤ أن يقابل صاحب العمارة الجديد.             
ديد وهو ن يخدعك لكن عليك أن ُتحيله إلى صاحب حياتك الجن يحاول أإن الشيطا

 كفيل به.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حقيقة أن األعمال هي ثمرة لإليمان وشهادة حية لالختبار ولكنها ليست أساسا  لتبريرنا.)*( 

 
 

 ستواجهها وكيف تستطيع أن تنتصر؟ يالشكوك الت يفما ه
 بدية:  نوالك الحياة ال يالشك ف ـ 1

كل  يولكن المسيح أجابه ف ،حتى للمسيح ةسئلته المشككأأتى ب الشيطان نر أتذك       
 ...".مرة "مكتوب



طرد من تقول بأنك ستُ  ةوأنت كذلك عندما تواجه صاحب العمارة القديم وبيده ورق     
الطابق  يالعمارة الجديد ف تستطيع أن ترسله إلى صاحب ،ياممن األ يوم   يالعمارة ف

 كلمات كهذه: ا  متذكر  ي العلو 
ولن تهلك إلى  ،وأنا أعطيها حياة أبدية .وأنا أعرفها فتتبعني ،"خرافي تسمع صوتي      

   (.28-27: 10" )يوحنا وال يخطفها أحد من يدي ،األبد
من له االبن ه. ابن يف يوهذه الحياة ه ،الشهادة أن هللا أعطانا حياة أبدية ي"وهذه ه     

 (.12-11: 5يوحنا 1ه الحياة" )ومن ليس له ابن هللا فليست ل ،فله الحياة
 ..."ال ُتنزع منه يولكن رحمت ...ابنا . إن تعو ج أؤدبه يوهو يكون ل "أنا أكون له أبا       

  (.15-14: 7صموئيل 2)
 
 الشك بامكانية حياة منتصرة:  ـ 2

ـ  فوذه وبسيطرته الماضية على حياتكالقديم بقوته وبنرك صاحب العمارة عندما يذك       
 13: 4ي لبيف يف مع بولس يع أن ترسله ليقابل صاحب العمارة الجديد مرددا  تستط

 ".ييقوين يالمسيح الذ في  ـبصاحب العمارة الجديد  ـ ءي"أستطيع كل ش
 ن فوق ماال يدعكم ُتجربو  يالذ ،ولكن هللا أمين ،إال بشرية ة"لم تصبكم تجرب     

 (.13: 10كو1" )تطيعوا أن تحتملواأيضا  المنفذ لتس ةتستطيعون بل سيجعل مع التجرب
له االبتهاج. اإل يأمام مجده بال عيب ف كمقفو وي ين،غير عاثر  كم"والقادر أن يحفظ     

. اآلن وإلى كل الدهور ،له المجد والعظمة والقدرة والسلطان ،صناالحكيم الوحيد مخل  
 (.25-24ا وذيه)" آمين.

 
 
 
 

الظلمة فالرب نور لي"  يقوم. إذا جلست فإذا سقطت أ ،ييا عدوت يب ي"ال تشمت     
  (.8: 7)ميخا 

 
 الشك بغفرانه خطايا المستقبل:   ـ 3



وتكسر عالقتك مع من أحبك سيسرع إليك صاحب  ،خطية ما يبعد أن تسقط ف     
ه. فيبدأ يلومك المسيح ويريد أن يدافع عنإياك بخطيتك وكأنه صديق  العمارة القديم مذكرا  

صاحب العمارة  ـ ر وعودهذه اللحظات تذك   يمك. فحط  ركك قبل أن يُ ويحاول أن ال يت
 منه. ةأعطاك نسخ يكتابه الذ يف ب يسوع المسيحر ـ ال الجديد
حتى يغفر لنا  ،"إن اعترفنا بخطايانا فهو )صاحب العمارة الجديد( أمين وعادل     

 (.9: 1يوحنا 1طهرنا من كل إثم" )ويُ خطايانا 
 ،الطريق يف البيت أم سائرا   يف أينما كنت سواء أكنت جالسا   صل   نفس اللحظة  يف     

وسيتمم  ،منه أن يغفرها عن خطيتك وطالبا   رفع قلبك هلل بالصالة تائبا  اال تنتظر بل 
 وعده.
 ،أحد فلنا شفيع عند اآلبأ خطأال تخطئوا. وإن  يليكم هذا لكإأكتب  ،ي"يا أوالد     

بل لخطايا كل العالم أيضا "  ،فقط ليس لخطايانا .لخطايانا ةيسوع المسيح البار. وهو كفار 
 (.2-1: 2يوحنا 1)
  
 هللا واهتمامه بك: ةمحب يالشك ف ـ 4

 ـ الشيطان يتأهذه اللحظات بالذات ي يف ة،جو وحدة وكآب يعندما تجد نفسك ف     
سرعة المسيح. أرسله ب ةمحب يوكأنه الصديق الحميم ليشككك ف ـ مصاحب العمارةالقدي

 ...بقولك مكتوب خارجا  
كيف ال يهبنا أيضا  معه كل  ،بل بذله ألجلنا أجمعين ،شفق على ابنهلم يُ  يالذ"     

 (.32: 8؟" )رومية ءيش
 
 
 

. وواحد منهما ال يسقط على األرض بدون أبيكم ؟"أليس عصفوران يباعان بفلس     
أنتم أفضل من عصافير  !. فال تخافواوأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة

 (.31-29: 10كثيرة" )متى 
ق أن تثق وتصد   ،لحظة بعد لحظة ،باإليمان وهو أن تختار يهذا هو السلوك العمل     

ستطيع أن تختبر تق الشيطان وأكاذيبه. وهكذا عن أن تصد   كلمة هللا ووعوده عوضا  
 . (36: 8)يوحنا  أحرارا " بن فبالحقيقة تكونون ركم االفإن حر  صدق هذه الحقيقة: " ا  عملي



 
هل  ؟هل زارك صاحب العمارة القديم بعد قبولك المسيح؟ هل استطاع أن يخدعك     

 انتصرت عليه؟
 

 بليس عدوك.إانتصرت فيها على  ين بعض الميادين التدو       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تضع ثقتك في  يربع لكحالة من الحاالت األعن كل  ةبتداء بحفظ آيأشجعك باإل     
 وعود هللا وليس بأكاذيب الشيطان.

 
 
 
 

 السبوع الثالث: 
 

 ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ األولاليوم ا 
 



ه وج  بعد أن تُ وتطلب إرشاد هللا و  يعدة مرات بعد أن تصل 53-28: 7اقرأ يوحنا      
الصباح( تسمع  يف يبالغداة )أ ،رب "يا (3: 5)مزمور  ينظرك إلى هللا كما قال داود ف

 نتظر". أنحوك و  يه صالت. بالغداة أوج  يصوت
 
  ـــ هذا المقطع؟ ينظرات الناس إلى يسوع المسيح كما نرى ف اختلفتلماذا ـ  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـــــــــــ وقتنا الحاضر؟ ينظرة الناس إلى يسوع المسيح ف يما هـ  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ــــــــــــــــــــ نظرتك أنت إلى يسوع المسيح؟ يا هـ م 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ــــــــــــ وع؟أسباب نظرة رؤساء الكهنة الخاطئة إلى يس يما هـ  4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 -37على ضؤ اآليات  ليهإ يوعد بها المسيح لكل من يأت ياألمور الت يما هـ  5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟39     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــ ؟د في حياتك اليوميةكيف يمكنك أن تمارس هذا الوعـ  6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 .أن تختبر اختبارات جديدة في عمق عالقتك بالمسيحهللا  اطلب منو  صل   ـ  7

 ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ الثانياليوم  
 

 سئلة التالية: عدة مرات ثم أجب على األ 20-1: 8اقرأ يوحنا 
 



  ـــــــــــ هذا الفصل؟ يقالها يسوع عن نفسه ف ياألمور الت يه امـ  1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ ـــــــــــــالزانية ـ لماذا لم يدن المسيح هذه المرأة  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  ـــــــــــــــ ؟هذه المرأة  ا استطاع المسيح أن يغفر خطايالماذـ  3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ــــــــــــــ لى هللا؟إحياتك لم تأت بها  يهل هناك أيه خطية فـ  4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـ ما هي بعض األلقاب المذكورة عن المسيح في هذا األصحاح واألصحاحات التي 5

 ـــــــــــــــــــــــــــ سبقت في إنجيل يوحنا؟      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ا كنور  لآلخرين.اياك وحاول أن تحيمن أجل غفرانه لخطاشكر هللا ـ  6
 
 
 
 

للفرح ولبهجة  يفكان كالمك ل ،جد كالمك فأكلتهوُ " 16: 15رميا إ اليوم ستحفظ     
 (.16: 15له الجنود". )ارميا إعيت باسمك يا رب دُ  يألن ،يقلب

يقرأها ويدرسها ويتأمل  يلمن يأكلها )أ يعطهذه اآلية أن كلمة هللا تُ  يكما ترى ف     
لمة. هل تتأمل فيما قرأته بتدأت تستمتع بوقتك كل يوم بالكيها( الفرح والبهجة. هل اف

 (.16: 15رميا إ) يخالل اليوم وتستمتع به. طالب هللا بوعده ف



 
المربع الصغير  سّودتاألسبوعين الماضيين. هل  ينظرة سريعة على خلواتك ف ألق       

 يضمان الوحيد لرسوخ كلمة هللا فال هو أعلى كل صفحة؟ مراجعة اآليات يوميا   يف
 ذهنك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ الثالثاليوم  
 

 ترى يسوع المسيح بعظمته وجالله وبهائه. ييبارك الرب وقتك معه ولك يلك صل        
 سئلة التالية: عدة مرات ثم أجب على األ 47-21: 8اقرأ يوحنا 

 



 ــــــــ هذا الفصل؟ منتتعلمها عن يسوع المسيح  يتال موراأل يما هـ  1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ــــــ رنا عمليا ؟وكيف نعطي الفرصة للحق أن يحر   ؟ـ ما المقصود بالحق 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ؟ ــــــــــــــــ35بين العبد واالبن حسب اآلية  ـ ما هو الفرق  3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 بن واألب؟ ــــــــــــــــــ إلى أي مدى تستمر العالقة بين اال 4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 ــــــــــــــــــ؟ عبد وما هو أساس يقينك مـ هل أنت ابن أ 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــ بتاريخ ـــــــــــــــــ الرابعاليوم  
 

شركة معه واطلب أن  ييعطيك إياه أن تكون ف يمتياز الذواشكر هللا على اال صل        
 عالقتك معه.  يف مورا  جديدةأيكشف لك اليوم 

 



 سئلة التالية: عدة مرات ثم أجب على األ 59-48: 8اقرأ يوحنا 
 
  ــــــــــــ؟ ـــــــــــ51ـ ماذا يقصد المسيح في اآلية  1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـــــ ؟58م عن أزلية المسيح في هذا المقطع وخصوصا  في اآلية ـ ماذا تتعل   2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  ـــــــــــــالتعاليم الجديدة التي تعلمتها عن المسيح؟ ــ يما هـ  3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بعض  يألقابه وصفاته ف يوتأمل ف صل    ـتعال اآلن أمام هللا بانسحاق وشكر      
ده 16-10: 29يام األول أخبار األ يوف 103و 63 مزموراآليات من  عبده. وما ا  ،مج 

 دك على عبادة الرب هو الترنيم. إنه يتوق أن يسمع صوتك. سيساع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ الخامساليوم  
 

ألقاب هللا  يالصالة والتأمل ف ياصرف بعض الوقت ف ،القراءة يقبل أن تبدأ ف     
 يفهذا الوقت أن تمجد هللا  يوحاول ف 104المزمور المزامير كابدأ بأحد وصفاته. 

 عبادتك له. 



 
 سئلة التالية: عدة مرات ثم أجب على األ 41-1: 9اقرأ يوحنا 

 
ح لماذا حدثت ردود الفعل المختلفة عند كل من: ـ  1  وض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ الجيرانأ ـ       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الفريسيينب ـ      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ أهل الرجلج ـ      

 
 ساعدته ليؤمن بالمسيح؟  يكانت تحيط باألعمى والت يبعض الظروف الت يما هـ  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـــــــــــــــــــــــ األعمى؟ يرأ يمن هو يسوع فـ  3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ؟ ــــــــــــــــ31ـ ما هي المعلومة الخاطئة عن هللا في اآلية  4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 "حتى يبصر الذين ال يبصرون ويعمى الذينماذا قصد يسوع بهذه الجملة: ـ  5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يبصرون"      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ــــــــــــــــــــــــ ؟يمظاهر العمى الروح يما هـ  6



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـــــــــــــــــــــــ ؟ـ لماذا قبل المسيح سجود األعمى 7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 عملها معك يالصالة واشكر هللا على المعجزة الت ياصرف بعض الوقت فـ  8

 . يوحالر  عماك وشفى      
 

؟ كما رأينا في حياتك فعله المسيحعما  ،ما هل سنحت لك الفرصة لتخبر شخصا       
فقال: "إنسان  ،نه أجاب الذين سألوه عن كيفية شفائهإ ،حادثة شفاء األعمى ياليوم ف

ذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت ا يوقال ل ي  وطلى عين يقال له يسوع صنع طينا  
 يأن ،واحدا   : "إنما أعلم شيئا  ا حدث له قائال  أخرى تكلم عم   ومرة   واغتسلت فأبصرت".

 كنت أعمى واآلن أبصر".
 

 يإذا  كل ما عليك أن تفعله هو أن تخبر بكل بساطة وبكل صدق عن الطريقة الت     
س، بل أن تنتظر حتى تعرف كل الكتاب  وليس ضروريا   ،ر بها الرب حياتكغي   المقد 
وعية ر أن قوة كالمك مستمدة من نتذك   ا فعله الرب معك ورحمك.ر بكل بساطة عم  خب  

 حياتك وسلوكك الذي يمجد هللا.
 
 
 
 

 ،صفحة واحدة تقريبا   يبكتابته ف ختباركالتقديم شهادتك أو من األفضل أن تستعد      
 خرين يستغرق بين ثالث وخمس دقائق. بحيث إذا قلته لآل

 
 من ثالث نقاط: قد يساعدك هذا المخطط المؤلف     

 يح.المس ةكيف كانت حياتك قبل معرفأ ـ       
 (. المسيح. )كن دقيقا   قبلتذكر كيف اب ـ      



 طرأت على يرات التيذكر التغياكيف أصبحت حياتك بعد قبول المسيح؟ ج ـ      
 ن؟المسيح لك اآل يماذا يعن ـ حياتك           

  
 ذكراأكثر. ذابة تحث السامع على أن يعرف ابدأ أختبارك بمقدمة مثيرة وجـ      

 اختبارات عملية وواقعية.و  حقائق        
 
 وابتعد عن ذكر القصص ،نتباههتمام واإلختبار لتثير اإلتفاصيل اإل عط  أ ـ      

 والتفاصيل المملة عن حياتك. الطويلة        
  

 .سذكر آية أو باألكثر آيتين أو ثالث من الكتاب المقد  اـ      
  

 أحبك ورحمك. يالذ المسيح" اختبارك ليس هو أنت بل بطلن "أر تذك  ـ      
  

 تستطيع أن تجد يأن اختبارك هو مجرد المقدمة "لإلنجيل" الذ ر أيضا  تذك  ـ      
  نجيل تكمن قوة هللا للخالصهذا اإل يفف (،4-3: 15كورنثوس 1) يصه فملخ          

 .(16: 1)رومية         
  

  يبولس فالرسول اختبار  ،مما يساعدك على كتابة اختبارك ـ     
 (.23-4: 26أعمال الرسل )        

 
 
 
 

  ــــــــــ بتاريخ ــــــــــ السادساليوم  
 

أيات من  يألقابه وصفاته كما تراها ف يوتأمل ف صل    ـتعال أمام هللا بانسحاق وشكر 
 د هللا واعبده. مج   16-10: 29يام األول أخبار األ يوف 103و 63مزمور 

 
 رات وأجب على األسئلة التالية:عدة م 30-1: 10ثم اقرأ يوحنا 



 
ــــــــ هذا الفصل؟ يقالها المسيح عن نفسه ف ياألمور الت يما هـ  1  ــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 نفسه؟عن تكلم بها  يتطابق األمور الت يعملها المسيح والت يالتاألمور  يه ماـ  2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ؟ من هم الخراف األخر؟ ــــــــــــــــ16ـ ما رأيك في اآلية  3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ؟ ـــــــــــــــ29-27ـ ما هي استفادتك الشخصية من اآليات  4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــ؟ ـــــــ30ـ ما المقصود باآلية  5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني. وأنا  "خرافي 28-27: 10في يوحنا  يةحفظ اآلا     
لذي أعطاني ية ، ولن تهلك إلى األبد، وال يخطفها أحٌد من يدي. أبي اأعطيها حياة  أبد

 (.29-27: 10)يوحنا  "إياها هو أعظم من الكل، وال يقدر أحٌد أن يخطف من يد أبي



 
 اشكر هللا على نعمه التي أعطاك إياها من خالل هذه الوعود التي ستحفظها.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــ بتاريخ ـــــــــاليوم السابع ـــــــ 
 

تسبيح هللا  يرات بعد أن تصرف بعض الوقت فعدة م 42-31: 10اقرأ يوحنا      
 أجب على األسئلة التالية:ثم ، وتمجيده بواسطه الترانيم

 
 ـ ما هي األسباب التي دعت اليهود لمحاولة رجم يسوع بالحجارة؟ هل كانت 1

 ــــــــــــــــــصحيحة؟ ما هي الحقيقة؟ ـــــ التهمة     



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ـ ماذا قال يسوع المسيح عن نفسه في هذا الفصل؟ ـــــــــــــــ 2

______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 ـ جاء بها سابقا   ير بنفس األسلوب والتعاليم التوقتنا الحاض يلو جاء المسيح فـ  3

 ـــــــــــــــــــ كيف ستكون ردود أفعال الناس المختلفة؟     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 عن المسيح؟ ـــــ ـ كيف يمكنك أن تساعد أصدقاءك ليكون لهم فهم صحيح 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 واشكر هللا على شخصه وعظمته ومحبته الفائقة. صل   ـ  5
 
 
 
 
 
 

واكتب على الصفحة التالية كل  ،هذا اليوم إن أمكن واال فغدا   يد بعض الوقت فحد       
ص نها مع الن  قار  ةمن الكتاب ين مع شواهدها. بعد أن تنتهتها حتى اآلفظح ياأليات الت

تشكيل  يكلمة أو حتى أ يجزء أو أ يتتأكد من أنك لم تحفظ أ يس لكالكتاب المقد   يف
 ن حتى ال تنسى.اآل د وقتا  حد   ـة خاطئة. التهمل أن تقوم بهذه الكتابة قبطري

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ية األولى:اآل
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 ةـا القلبيـتهانين

 
 

وتمتد بضع كيلومترات.  ،ترعرعت فيها على سفح جبل صغير يتقع القرية الت     
أيام الصيف عند غروب الشمس حرب تقليدية بين أوالد  يب فولعشرات السنين تنش

هذه الحرب.  يستخدم الحجارة والمقاليع ف. وكانت تُ يالغرب يوأوالد الح يالشرق يلحا
 حتالل رأس الجبل.اكل يوم هو  يوالهدف ف



. وال يصبا يواشتركت أنا أيضا  ف ،أيام صباه يهذه الحرب ف يف يشترك والدالقد      
 إلى يومنا هذا. ن التقليد ال يزال ساريا  كان إأعلم 
 ،ناءالقتال كنت مع الخاسرين إذ أن أعدا يفيها اشتركت ف يات القليلة التالمر  يف     

على رأس الجبل يحتلون القمة بما فيها مسافة تقرب من دائما   كانوا ي،الغرب يأبناء الح
بالحجارة  يما يشبه الخنادق ونرمللجبل. وهكذا كنا نقبع في يالمئة متر من الجانب الشرق

 حتالل القمة.محاولين الهجوم أحيانا ال
 ي إذا بشاب قو  ،االنتصار يخنادقنا بال رجاء ف يأحد األيام ونحن مختبئون ف يوف     

". لقد يبنا: "اتبعون من حينا ويهاجم بدون خوف صارخا   ييأت ،يناهز الثالثين من العمر
عشرة سنة. ولذا فمنظر هذا الشاب بقوته  يسنوات واثنت كانت أعمارنا تتراوح بين ثمان

 يقلوب أعدائنا الخوف والشعور بالهزيمة. وف يقلوبنا الحماس وف يأته أشعل فوجر 
وأما نحن فوصلنا للقمة. ال أنسى حتى اآلن  ي،الغرب يلحظات تقهقرت صفوف أوالد الح

: "أنتم اآلن على القمة تلك اللحظات. وعندما فارقنا ذلك الشاب قال يشعور النصر ف
ولم نرد أن ننزل  ،اذ أننا بقينا على رأس الجبلوقتها  ال تتراجعوا عنها". ولم نفارقهاف

 وكأننا نريد أن نحتفظ بذلك النصر ألطول وقت ممكن.
قصتنا مع عدونا الشيطان. لقد كان على رأس الجبل وكنا نحن مقهورين  يهذه ه     

وجهنا وسالحه هو الموت. ولكن لما  يف ي ح بسالحه القو ألنه كان دائما يلو   ،مخذولين
ولذا فإنه قد  ،بليس وهزمه إذ حول الموت إلى قيامة وانتصارإالمسيح انتصر على  أتى

رآنا منهزمين يائسين  يالذ ي به ذلك الشاب القو  يكسر أقوى سالح عند إبليس. وكأن
لحظة )نتيجة لموت  ي". وفيخنادقنا يقول لنا: "اتبعون يمختبئين ف ،على سفح الجبل

ة لتجاوبنا معه وفتح حياتنا لسيادة المسيح( وصلنا إلى ونتيج ،المسيح وقيامته وانتصاره
 به يقول لنا "أنتم اآلن على القمة ال تتراجعوا عنها". يالقمة. وكأن

هذه الكلمات. "ونحن أموات  يهل أفسس بإيجاز فأ الرسالة إلى  يهذا ما نراه ف     
وأقامنا معه وأجلسنا  ...خنادق اليأس والهزيمة( أحيانا مع المسيح ي)مختبئون فبالخطايا 

 (.6-5:  2أفسس )المسيح يسوع"  يالسماويات ف يمعه ف
حياته هو اآلن  يقبله ف يكل شخص وضع ثقته الكاملة عمليا  وآمن بالمسيح أفإذا       

اآلن على القمة. أنت نت فأ ،القارئ إن كنت قد سلمت حياتك للمسيح يعلى القمة. أخ
أبعد ما أكون  يع. ولكن ربما تتسائل: "أشعر أنالمسيح يسو  يالسماويات ف يتسكن ف



القديمة ال تزال  يأشعر بالفشل إذ أن عادات ،أشعر باليأس ،عن القمة. أشعر بالخوف
 أنك ال تزال على القمة. يتأكد يا أخ ..."يمسيطرة عل

 
 مة إلى ثالثة أجزاء رئيسية:الرسالة مقس   ،فسسأرسالة  يلنتأمل بأختصار ف     

  3,2,1األصحاحات  لالجزء الو
  9-1: 6و 5,4األصحاحات  يالجزء الثان

  24-10: 6األصحاحات  لجزء الخيرا
 

 ي( يتكلم بولس عن مكانة المؤمن واالمتيازات الت3,2,1أفسس ) الجزء الول يفف     
ال  يامتيازاته العظيمة وغناه الذ ر لطفل  فس  ن يُ أ وكد   نسان يحاول بجهد  إبه  يله. وكأن

 ن يقول لهذاأألن والده مليونير ومن أغنى أغنياء العالم. ماذا يستطيع  حصىيُ 
أم  ،أم المصانع ي،أم عن األراض ،يملكها والده يالطفل؟ أيخبره عن المصارف الت

 يألن الكرة الت ييبك إن كان الطفل أم العمارات. أين يبدأ وماذا يقول وخصوصا   ،السفن
 الشارع. يف مر   يلطفل اآلخر الذيلعب بها خضراء وليست حمراء ككرة ا

 
 
 
 
 

د بولس امتيازات د  ول من الرسالة إلى أفسس بعد أن عصحاح األاأل يهذا ما نراه ف     
يفتح هللا عيون أذهانهم ليكتشفوا مدى  يالمؤمنيين إلى حد أنه ابتدأ بالصالة من أجلهم لك

الجزء األول من أفسس أننا  ييسوع المسيح. لذا نرى ف يلهم ف يغنى والقوة والرجاء التال
قد رفعنا هللا برحمته ونعمته اللتين ال نستحقهما وأجلسنا  ،أوالد ملك الملوك ورب األرباب

 السماويات على القمة. يمع المسيح ف
 

ر المنتصر. فالمنتصفيتكلم عن صفات  (9-1: 6و 5,4 )أفسس يأما الجزء الثان     
ال بأسلوب الفشل واليأس والهزيمة. فهل  ،ر ويتصرف بأسلوب خاصويفك   ييتكلم ويمش



أو يركبون السيارات  ،تتصور بأن سفراء الدول الكبيرة يحتذون بأحذية بالية أو بثياب قذرة
 العتيقة؟!

ة دريسكنمن اإل حدى السفن المسافرةإ يشترى تذكرة سفر فاسمعت قصة عن رجل      
بيوم  هرخص. وقبل سفر األ بالسعر ةاشترى التذكر  هلى لندن. وبسبب محدودية دخلإ

بعد يوم  يام الطويلة يوما  اشترى كمية ال بأس بها من الخبز والمعل بات. وهكذا مضى األ
 يووجبة بعد وجبة يأكل الخبز اليابس بينما جميع المسافرين يتمتعون بأشهى الطعام ف

 مطعم السفينة.
ذهول وأسى وقف  يفلى لندن اكتشف الحقيقة. و إاليوم األخير قبل الوصول  يوف     

 يل المسافر بأن يأكل فخو  عندما عرف بأن كل التذاكر على هذه السفينة تُ  حزينا  
 المطعم.

تحيا حياة الفاشلين الخائفين وأنت على  ،مثل هذا المسافر ،هل تجد نفسك كمؤمن     
 سلك وتصرف كأمير. أنت سفير ملك الملوك ورب األرباب فالا إذا   ،أنت ابن هللا القمة؟

 تتصرف كمتسول بل كسفير يمثل أعظم ملك.
 
 
 
 
 

تساعدنا  يفيتكلم عن الطرق العملية الت (24-10: 6)أفسس  أما الجزء الخير     
ألن الشيطان ال  ،أمام إبليس ـ حتى ولو شعوريا   ـنحافظ على مركزنا وال ننهزم  يلك

 لمسيح هو القمة.ألن المسيح يسكن فينا ومكان ا ،ياتع أن ينزلنا من السماو يستطي
ن يدخل ويقنعنا بأننا أفيحاول  ،ال بالحقيقة هبخداع يلذا يأت ،والشيطان يعلم ذلك     

ألن شعورنا وظروفنا أقرب إلى السفح منها إلى القمة. )أتذكر  ،سفح الجبل ينحن ف
 الحقيقة؟(.  منجزء  يولكنه ال يمتلك أ هبخداع ييأت يصاحب العمارة القديم الذ

 
 :ينالشكلين التالي ين أن نختصر ما قلناه فاول اآللنح     

 1شكل 



 نقطة ي)د( وإبليس على القمة ف نقطة يالخنادق ف يالسفح متقوقعين ف يلقد كنا فـ  1
 )و(.      
 مع يا معه )أبليس وأقامنا معه وأجلسنإبموت المسيح وقيامته انتصر على ـ  2

 السماويات. يف المسيح(     

 إلى نقطة )د( ألن المسيح بروحه القدوس ن أن ننزل ثانية  بعد اآلال نستطيع ـ  3
 الوحل ولكن على القمة يخطئ وقد نتمرغ فمكاننا هو القمة. فقد نُ  فينا. يسكن      
 ال كوبا   يأبنائ( مستوى البنوة. فإن كسر أحد يو ـ ) على مستوى  إذ أننا اآلن      
    .إياه على خطئه ولكنه ال يزال ابني مؤدبا   بل أعاقبه ،الشارع إلى يأطرد ابن      

 القمة على يالسماويات ف يف نحيا ،للمسيح وتسليم حياتنا له وهكذا نحن بقبولنا      
 (.يو ـ مستوى )      

  

  2شكل 

 
 



  :أبناء رب الكون 
هلل. لنفكر ولو  بنا  اأنك أصبحت  يستيعابها هإستبدأ ب يولعل أمتع الحقائق الت     

 ا حتى نصبح أبناء هلل؟ هل تستطعـهذه الحقيقة العميقة: من أنت؟ ومن أن يظات فللح
 يف ي"أبانا الذ يواآلن تستطيع أن تصل ،أن تستوعب هذه الحقيقة؟ هللا هو والدك

نسان إر ما يحدث عندما يقر  نعمة ال نستحقها فك يوصيرورتنا أبناء هللا ه "...السموات
وبطريقة قانونية يصبح  ،بدون والدين شرعيين أو طفال   يتيما   ما مع زوجته أن يتبنيا طفال  

له جميع الحقوق واالمتيازات من إرث ومحبة. هذا ما  ،هذه العائلة يف ذلك الطفل ابنا  
 حدث لنا عندما تبنانا هللا.

 
 

م حياته له وأخذ ينمو مع عدد من زمالئه المسيح وسل   ل  ب  اسمه إبراهيم ق   أعرف شابا       
لبنان حيث كنت أعمل  يإحدى المدارس الثانوية ف يف يالقسم الداخل يب فالشبا

مدينة طرابلس  يحدثت اضطرابات وانتشرت الفوضى ف 1969 تلك السنة يوف ،كمدرس
الغرف  يوإذا بنا نقبع ف ،صوت الرصاص ي لبنان حيث انتشر المسلحون ودو  يشمال

القرى  يقاربهم فأيوتهم أو بيوت اآلمنة بعد أن أرسلنا معظم الطالب الداخليين إلى ب
بقية قليلة  سة إالر المد يالحال لمدة ثالثة أيام حتى لم يبق ف هالمجاورة. وظللنا على هذ

ومن بين  ،أفريقيا يألن والديهم مهاجرون للعمل ف ،من الطالب الذين ال أقارب لهم
 براهيم.هؤالء كان إ

عز  على  ،تركونه الواحد بعد اآلخراليوم الثالث بعد أن رأى معظم أصدقائه ي يف     
لبنان  يوال قريب له ف ،سينتهي هذا الوضعالمدرسة ال يعلم متى  يإبراهيم أن يبقى ف

لم يقرأ من الكتاب  يوهو المؤمن الحديث الذ ي،نصل يستطيع أن يذهب إليه. كنا معا  
أنه لم يذهب إلى ذ إولم يعرف من المعلومات الكتابية إال القليل  ل القليلس إال أقالمقد  

 ي تلك اللحظات الرهيبة وصوت الرصاص يدو   يصالته ف يوف ،الكنيسة إال بعد تجديده
 رب يسوع ال نعلم ماذا سيحدث هل سنبقى أحياء أم ال. يا باستمرار قال كلمات كهذه: "يا

. فالن ذهب إلى قريته وفالن ذهب ذهبوا إلى بيوتهمتركوا المدرسة و  يأصدقائ كل  رب 
إال  يسيراليون وأنت تعلم أن ال مكان ل ياآلن ف يرب. أهل لمن أذهب يا يلكن ،هإلى أهل

الصالة  ي)واستمر ف يأنت والد ي. أنت إلهيرب أنا أعلم أنك سوف ال تتركن نت. فياأ



 شكرا  لك. يأنت بابا وسوف ال تتركن ...يا بابا ي( يا هللا يا والدعينيه قائال   يوالدموع ف
 كابن لك. شكرا ". يتنيا بابا ألنك قبل

ابتدأ  يصالته إلى الوقت الذ يوعندما وصل ف معا   ينبه نصلاإلى ج كنت جالسا       
ف على براهيم تعر  إتلك اللحظات بأن  يعرفت ف يألن يجسم اقشعر   ،بأبه هللا ك ييناج

الحادثة أن الروح القدس كشف له هذه  يهللا بعمق جديد. عرفه )هللا اآلب(. والغريب ف
ونت قراءته إلى رسالة رومية أو غالطية حيث دُ  يقيقة العميقة حتى قبل أن يصل فالح

 ة من امرأ  الزمان أرسل هللا ابنه مولودا   لءالكلمات "ولكن لما جاء م ههذه الحقيقة بهذ
نكم أبناء أرسل أ. ثم بما يالذين تحت الناموس لننال التبن يالناموس ليفتدتحت  مولودا  

 يا أبا )أو يا بابا( لآلب". هللا روح ابنه إلى قلوبكم صارخا  
 ،أم ال؟ أرجو أن تتوقف هنا عن القراءة ي هل تمتعت بعالقتك مع هللا كاآلب السماو      

أن يسمع صوتك حتى ولو بكلمات  السماء. إنه يشتاق ويتوق  يف يبيك الذأوتتكلم مع 
 بسيطة.

 
 كل يزنا على الحقيقة التالية: أنت شخص مميز. فكما أنه فرك  هذا الفصل  يف     

 وجد قاعة استقبال لألشخاص البارزين والمميزين تدعى قاعةالعالم تُ  يمطار ف
(V.I.P.) (Very Important Persons)   نأنت اآل (V.I.P.)   يوالسبب يكمن ف 

 يقتين:حق
 ستحقاقك. ا السماويات رغم عدم يأنت على القمة جالس ف ـ 1     
 ليه وتدعوه "بابا" رغم عدم استحقاقك. إ يأنت ابن هلل وتستطيع أن تأت ـ 2     

 
عائلة  يأنت اآلن عضو ف، ومميزا   ولكن هناك حقيقة ثالثة تجعل منك شخصا  هاما       

 عظيمة رغم عدم استحقاقك.
  :العائلة يعضو هام ف

إخوة وأخوات كثيرين ال تفصلهم لغة وال إن عالقتك ليست فقط مع هللا بل أيضا  مع      
هلل  قبلت فيها المسيح أصبحت ابنا   ياللحظة الت يمسافة وال زمن وال جنسية. فف

 لمؤمنين كثيرين. أو أختا   وأصبحت أخا  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

إلى هذه الحادثة  تنا المؤمنين؟ لننظر معا  خو إلنا مع  يفما هو عمق هذه العالقة الت     
 أمه وإخوته قد وقفوا خارجا   ا"وفيما هو يكلم الجموع إذ 50-46: 12 ىمت يالغريبة ف

يكلموك. أن طالبين  ون خارجا  ـك واقفـهوذا أمك وإخوت :دـال له واحـفق .طالبين أن يكلموه
ها  :قالو ده نحو تالميذه ثم مد ي ؟يومن هم أخوت يأم يفأجاب وقال للقائل له: من ه

". هل يوأم يوأخت يوات هو أخاالسم يف يالذ يب. ألن من يصنع مشيئة أيوتإخو  يأم
 يتستطيع أن تتخيل ذلك الموقف؟ يا ترى ماذا كان شعور بطرس أو يعقوب أو يوحنا ف

 ،من التالميذ ا  خوته؟ لو كنت واحدإبأنهم  تلك اللحظات بعد أن أشار إليهم المسيح قائال  
 تلك اللحظات؟ يفيا ترى كيف كان شعورك ف

 ،واآلخر ليس مؤمنا   ،س لهواحد مؤمن بالمسيح ومكر   ،أخوين يلنفترض أن ل     
نفس العائلة ولنا نفس الوالدين  يف نتيجة لكوننا أفرادا   يغير المؤمن ه يمع أخ يفعالقت

ثم  ،ى بيته الخاصوانتقل إل ينفس البيت. لكن مع السنين عندما تزوج أخ يوترعرعنا ف
 هخوة تتغير. فمع تركيز إأخذت عالقتنا ك ،الخاص يتزوجت أنا وانتقلت أيضا  إلى بيت

لنا الوقت الكثير لتنمية وتقوية عالقتنا  لم يبق   ي،على عائلت ي ومع تركيز  هعلى عائلت
ن وحديثنا يقتصر على األمور العائلية. لك ،كإخوة. ما يربطنا معا  هو اهتمامنا بوالدينا

 انقطعت إلى األبد. عندئذ تكون عالقتنا قد ،يوم نفارق فيه هذه الحياة يسيأت
لنا أيضا   ،المؤمن فالقصة تختلف. إذ مع أنه لنا نفس رباط الدم الواحد يأما مع أخ     

وأنا أيضا  عندما قبلت المسيح  ،المؤمن هو ابن هلل يإذ أن أخ ،رباط أقوى وأمتن
إلى  الموتإذ أنها تمتد بعد  يا والد واحد هو هللا وعالقتنا ال تنتههلل. لذا فلن أصبحت ابنا  

 ،األمور العائلية واألقارب بل أكثر من ذلك يكالمنا واهتمامنا ليس فقط ف .حياة أبدية



أمام هللا ولنا نفس  بشفافية معا   يعالقة مبنية على شركة عميقة نستطيع بها أن نأت يفه
 لمسيح.با هالتشب   يالرغبة أن ننمو ف

نا مع أوالد هللا أقوى وأمتن وأهم هو أن عالقت 50-46: 12متى  يما قاله المسيح ف     
 هذا  يخوتنا وأخواتنا حسب الجسد. ألننا سوف ال نبقى فإا مع ـبكثير من عالقتن

 بد.الجسد لوقت طويل ولكن مع إخوتنا المؤمنين فسنبقى إخوة إلى األ
 
 
 

جسد المسيح  يستغنى عنكما فا اليوم عضوان ثمينان وال يُ أنتم ي،ويا أخت ي،فيا أخ     
الجسد عن العين أو اليد أو  يعائلة الرب. فكما أنه من الصعب جدا  أن يستغن يوف

حتاج إلى صالتك كما أنك أ يجسد المسيح أنت ال ُيستغنى عنك. إن يالرجل كذلك ف
 يض الوقت فهذه اللحظات القادمة أن تصرف بع ي. أرجو فيتحتاج إلى صالت

 الصالة.
شكر هللا من اة؟ رب ربطك هللا معهم برباط األخو  عائلة ال يهل هناك أبناء وبنات ف     
" أو يهذه العائلة العظيمة وألن المسيح يدعوك "أخ يشكر هللا ألنه وضعك فا ،أجلهم

 ".ي"أخت
 ينطلب من هللا أن يساعدا. يمن أجل يهذه اللحظات أن تصل يأرجوك أيضا  ف     

 إليمان.اليومية وأن أسلك با يحيات يأرفض أن أستمع إلى صاحب العمارة القديم ف يلك
بل  ،! ليس هذا فقطيأحدنا لآلخر حتى قبل أن نلتق يننا نصلإيا لجمال شركتنا!      

وهو عبادة  واحد يلنا هدف رئيس ، عائلة هللا.نفس العائلة ي. نحن فهو هللا واحد بلنا أ
 .هو إبليس احدولنا عدو و  هللا
 

 عائلة الرب. يف يالغال يبك أخ هال  أ      
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 انطالقة جديدة في الخلوة
 
 

سبوع سنبدأ منعطفا  جديدا  في أسلوب الخلوة. لقد كانت الخلوة في ابتداء  من هذا األ     
تحمل األيام الماضية مبنية على محاولتك الرد على األسئلة المقترحة. أما اآلن فستبدأ ب

الكلمة بهدف اللقاء مع الرب  في تطوير وتدريب نفسك في التأمل في المسئولية كاملة  
 كل يوم وتجديد ذهنك بنور كلمته. 

 
لسنين طويلة عرفت فيها المسيح، استخدمت أساليب وطرقا  متنوعة للخلوة اليومية      

أخي في المسيح،  عليك يا همع الرب. وأمتع ما وصلت إليه هو ما أمارسه اآلن وأقترح
تجزأ من حياتك اليومية ومتعة تشتاق إليها كل راجيا  أن تصبح خلوتك مع الرب جزءا  ال ي

 صباح. 
 

 هذا األسلوب يشمل الخطوات التالية:و      
 أمام هللا متذكرا  أنك في حضرة رب المجد. "كفوا )هدئوا بها قلبك ءـ صالة تهي 1

 (.10: 46" )مزمور نفوسكم( واعلموا أني أنا هللا      
  
 ي جلسة واحدة متوقعا  في أثنائها أنف صحاحاتإصحاح أو ـ قراءة سريعة إل 2

ر لك الكلمة المكتوبة، سيريك بوضوح شخص هللا        الروح القدس الساكن فيك يفس 
 (.130: 119ل..." )مزمور عق  يُ  ،وسينير ذهنك. "فتح كالمك ينير      



  

 ن تكون قد انتهيت منأبعد  ع أمامك وتأمل فيه بعمقرجع إلى أروع ما لماـ  3
 يز والتأمل.صحاحات ستجد أن هناك عدة امكانيات للترك  صحاح أو اإلراءة اإلق      
ر اآليه الواحدة أو الفكرة الواحدة المؤلفة من عدة آيات متتابعة أو منتشرة ـ        قر 
زعليها في أثناء تأملك.        ورك 

 
 
 
 ة أو الفكرة     ألفكار الرئيسية أو المبادئ الهامة التي اكتشفتها في اآليأ ـ اكتب ا  

 مع اآليات السابقة والالحقة. إن هذا الجزء هام جدا  فهو دراسة لما تقوله       
 اآلية واكتشاف الحق الكتابي الذي تتضمنه. قد تكتشف فكرة واحدة أو       

 دة. اكتبها جميعا  في هذا الكتاب.فكرتين أو ثالثه في اآلية الواح       
  

 والتأثيرات وإمكانيات التطبيق. وهذا الجزء يشمل قياسب ـ اكتب االنطباعات 
 حياتك على ضوء ما اكتشفته من مبادئ في اآلية. كن صادقا  مجددا  وشفافا        

 ك عنه هللا.في كتاباتك واختم هذا الجزء بصالة قصيرة حول ما كلم             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ل الخلوةيسجمثال لت
 

      
 يلك ،يبيت الرب كل أيام حيات يسألت من الرب وإياها ألتمس. أن أسكن ف "واحدة       

،أنظر إلى جمال    (.4: 27هيكله" )مزمور  يوأتفرس ف الرَّب 
 

ل ك 13: 2إرميا  :الشاهد يأروع ما لمع أمام 18/1/1981بتاريخ  األحد اليوم األول 
  20تكوين  2رأته في هذه اليوم إرميا ما ق

 
أنا ينبوع المياه الحية لينقروا  يعمل شرين. تركون ي"ألن شعب بادئ الرئيسية:األفكار والم

 ". مشققة ال تضبط ماء   بارا  آ ،ألنفسهم آبارا  
 
 عبادة األوثان أقوى وأمتن من عبادة شعب هللا يلقد كانت أمانة الوثنيين فـ  1

  ي.باإلله الح يمانهوإ      
 .بل حفروا ألنفسهم خزانات ال يوثق بها يلم يثقوا باهلل ينبوع المياه الحـ  2
 نسان أن يؤمن بالخزان من أن يؤمن بالينبوع ألن الخزانمن األسهل على اإلـ  3

 نسان. سيطرة اإل تحت      
 

 يضوح محبته واعتناءه ببو  يمع أن هللا أران مكانيات التطبيق:اأو التأثيرات و  االنطباعات
 ير فأفك   يأجد نفس ـ يالماد يعند احتياج ـاآلن  يناأليام واألسابيع الماضية إال إ يف



لم  ييا رب ألن يعندئذ: "سامحن يأن أستدين بعض الفلوس حتى يفرجها هللا فأسدد ديون
الخاطئ  ي على تفكير  ي. سامحنيالماد يوأطلب منك أن تسد احتياج إليك أوال   أت  

ومن بأنك ستسدد أ ينإال ينضب.  يالذ يأتكل عليك يا ينبوع حيات يلك يساعدنو 
 بك" آمين. يإيمان ي وستقو ي احتياج

 
 
 

 الخلوة وجدوا الكتابة أمرا  صعبا   يإن معظم الذين عرفتهم ممن ابتدأوا هذه الطريقة ف     
هو أن هذا الشعور  ي المدرسة. إال أن أختبار  يرهم بالواجب فما ذك   وكثيرا   ما جافا  بور 

سلوب بهذا األ نسان يجد نفسه مستمتعا  وإذا باإل ،الكتابة ييتغير بعد فترة من االستمرار ف
 الخلوة مع هللا.  يألنه جاد وألنه يقود إلى عمق ف

 
ن يستمتع بالترنيم وبعبادة هللا أفرقة أو جوقة ترنيم ال يستطيع  يشخص ف يإن أ     

م اللحن وقراءة على تعل   يكون منصبا   هد ألن كل تركيز م اللحن الجديأثناء تعل   يف
 منطلقا   ـبعد فترة  ـم اللحن نتيجة للتكرار والتدريب يجد نفسه سيقى. لكنه بعد أن يتعل  المو 
 يعبد إلهه من أعماق قلبه بصوت مرتفع متهلل للرب.  حرا  

 
 يه الوسيلة فسابيع واألشهر القادمة أمامك فرصة رائعة لتتدرب على هذاأل يف     

ولكن هل ستيأس وتفشل أم أنك ستواصل  البداية ياتخاذ خلوتك مع هللا. ستجد صعوبة ف
 التدريب والمحاولة حتى تصل إلى انطالقة االستمتاع. 

 
 يويا أخت يلك يا أخ يلون. أصلكل سباق طويل كثيرون يبدأون وقليلون يكم   يف     

 أن تستمر وال تيأس. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الرابع: السبوع
 

  ـــــ الشاهد:ي مامأ روع ما لمعــــــ أبتاريخ  ـــــ ولاليوم األ 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــ :الشاهدي ما لمع أمامأروع ــــــ بتاريخ  ـــــ ياليوم الثان 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:
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  ـــــ :الشاهد يأروع ما لمع أمامــــــ بتاريخ  ـــــ اليوم الثالث 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:ي فكل ما قرأته 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التاثيرات وامكانيات التطبيق:
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ ليوم:هذا افي كل ما قرأته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ رئيسية:األفكار والمبادئ ال
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 ــــ :الشاهد يأروع ما لمع أمامــــــ بتاريخ  ـــــ اليوم الخامس 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ر والمبادئ الرئيسية:األفكا

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التاثيرات وامكانيات التطبيق:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ــــ :الشاهد يأروع ما لمع أمامــــــ بتاريخ  ـــــ اليوم السادس 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ دئ الرئيسية:األفكار والمبا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التاثيرات وامكانيات التطبيق:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  ـــــ :الشاهد يأروع ما لمع أمامــ ـــبتاريخ  ـــــ اليوم السابع 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ :كل ما قرأته في هذا اليوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التاثيرات وامكانيات التطبيق:

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مالحظات:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

5  
 وـنمات الـضروري

 
 

ن الطفل يحتاج أالبداية لحياة جديدة. وكما  يأن الوالدة الثانية ه لقد ذكرنا سابقا       
يحتاج إلى أمور ضرورية  لد ثانية  وُ  يكذلك المؤمن الذ ،ستغنى عنهامور ال يُ أإلى 

 للنمو.
 

ذه ه له إن لم تتوفر  يستطيع أن يحيا أو ينمو نموا  طبيعيا  فالطفل بعد والدته ال     
 المور:

 يالشهيق يدخل األوكسجين إلى الرئتين وف يف ـالتنفس ضرورة للحياة ـ  1     
 أكسيد الكربون الخانق.  يثان الزفير يخرج            

 الطعام ضرورة للنمو. ـ  2

 من قنطار عالج(. )درهم وقاية خير  ،الحماية من الجراثيمـ  3

 النوم فرصة لتجديد القوة. ـ  4

 جة األمراض بسرعة قبل أن يستفحل الداء.معالـ  5
 لحفظ الجسم من الخمول أو الضعف أو حتى تانالحركة والتمرين ضرور ـ  6    

 الشلل.           

 . هوتنظيفالداخلية  تغيير مالبس الطفلـ  7

 



هذه  ي ستطيع أيضا  أن نرى ضرورة لسبعة أمور تواز الحياة الروحية فإننا ن يأما ف     
 أهميتها:  يالمور ف
 = التنفس.عالقة مستمرة متصلة باهلل بالصالة ـ  1
 
 
 
 
 الطعام.  س =المقد  الغذاء من الكتاب ـ  2

 = الحماية من الجراثيم. بليسإالحماية من الشكوك ومن هجمات ـ  3

 = النوم. هيالمسيح وإلقاء أحمالنا عل يالراحة فـ  4

 معالجة األمراض بسرعة.=  التخلص فورا  من الخطية ومن تأثيراتهاـ  5

 = الحركة والتمرين. عتراف بالمسيحالشهادة واإلـ  6

 = تغيير وأخطائه ضعفاته ييتحمل مسئولية خدمة المؤمن ف يوالد روحـ  7
 .الداخلية والتنظيف المالبس      

 
 . ابعض جوانبه يونتأمل ف ةمور السبعة على حدمن هذه ال ةلنأخذ كل واحد     

 
 : = التنفس ستمرة متصلة باهلل بالصالةعالقة م ـ 1

بالطبع  ،بدون تنفس؟ الجواب انسان أن يحيا طويال   يهل تتوقع من طفل أو من أ     
يبرهن أنه يستطيع أن يحيا  يال. وكما أن من الحماقة لإلنسان أن يقفل أنفه وفمه لك

مرة أو  يل  كذلك من الحماقة أن يقنع المؤمن نفسه بأنه يستطيع أن يص ،بدون تنفس
وكأن الصالة واجب يؤديه ثم يواصل يومه بمجهوده الخاص.  ،اليوم وكفى يمرتين ف

وأنا فيكم. كما أن الغصن ال  ي  "أثبتوا ف 5-4:  15يوحنا  ينظر إلى ما يقوله المسيح فا
. أنا ي  كذلك أنتم أيضا  إن لم تثبتوا ف ،الكرمة يت فبثمر من ذاته إن لم يثب ييقدر أن يأت

ال  يبثمر كثير. ألنكم بدون يوأنا فيه هذا يأت في  يثبت  يمة وأنتم األغصان. الذالكر 
  تقدرون أن تفعلوا شيئا ".

ال تقدرون أن تفعلوا شيئا "؟ هذا هو المعنى  يق كالم المسيح: "ألنكم بدونهل تصد       
مفتوحا   نيا  تليفو  ا  وكأن بيننا وبينه خط ،لصالة عالقة مستمرة مع هللااألشمل للصالة. فا



 يف يلحظة ونستطيع أن نتكلم معه سواء كنا نمش يأ ينستطيع أن نسمع صوته ف
ما أو كنا راكعين إلى جوار  أو كنا نعمل عمال   ،كتاب يالجريدة أو ف يالطريق أو نقرأ ف

 .يالسرير نصل
 
 
 

 هيقا  ش يس الروحتنفال يكذلك نستطيع أن نرى ف ،وزفيرا   س شهيقا  التنف يوكما أن ف     
ص من تأثيرها السام خطية بالفكر أو بالتصرف ونتخل   يالزفير نعترف بأ ي. ففوزفيرا  

حتى  ،ن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادلإ" 9: 1يوحنا 1)هل حفظت عن ظهر قلب 
اليوم  يعشرات المرات ف ةيدم هذه اآليغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل أثم"؟ قد تستخ

حياتك بمفعولها السام(.  يثير من أن تدع ولو خطية واحدة تبقى فوهذا أفضل بك ،الواحد
ن يمألنا ويسيطر على أفكارنا أيسكن فينا  يالشهيق فنطلب من الروح القدس الذ يأما ف

 مع هللا مقطوعة.ضرورة حتمية وبدونه تكون العالقة  يوتصرفاتنا. لذا فالتنفس الروح
  
  :المقّدس = الطعامالغذاء من الكتاب ـ  2

. لكن هناك يطعامنا الروح ،نأكله وكلمة هللا يبين الطعام الذ هوجه شبأتوجد عدة      
نرى أن الشهية للطعام تنشأ عن الجوع  يفمن ناحية الطعام الجسد ـكبيرا   واحدا   فارقا  

فنرى أن الحالة  يالطعام الروح ي. أما ففكلما جاع اإلنسان اشتدت شهيته لألكل
وتنقص كلما طال صيامنا  ،تزداد كلما أكلنا أكثر يهية للطعام الروحإذ أن الش ،معكوسة

 س.عن الكتاب المقد  
: األولى رسالته ي( عندما كتب فياستخدم بطرس فعل األمر )وليس فعل الماض     

إن كنتم قد ذقتم  ،تنموا به يديم الغش لكالع ياشتهوا اللبن العقل ،"وكأطفال مولودين اآلن
 (.3-2: 2بطرس 1أن الرب صالح" )

إنك تستطيع أن تزيد شهيتك لكلمة هللا إن أنت ابتدأت من اليوم بصرف بعض      
قراءة الكتاب المقدس. ليس هذا فقط بل أن  يومساء  من كل يوم فأ الوقت ربما صباحا  

اليوم  خالل يثم ف ،فكرك يتمضغها تختزنها ف ،بها الكلمات وتتلذذ ير فتفك   ـتتأمل فيها 
يتلذذ  يما أسعد( اإلنسان الذ يعليها وتتمتع بها. طوبى )أ لى وعيك وتجتر  ترجعها إ

 يتعط يالمياه الت ي فيكون كشجرة مغروسة عند مجار  بكلمة هللا ويلهج بها نهارا  وليال  



وسينمو وينمو  ،ا يصنعه ينجحكل م يأوانه وورقها ال يذبل! هذا اإلنسان ف يثمرها ف
 .(1)مزمور  ويتقوى 

 
 
 

عند  يلقياس نمو الطفل. فالطفل الطبيع بيانيا   رسما   تخدم أطباء األطفال أحيانا  يس     
الشهور  يسنتيمترا . أما ف 45 يثالثة كيلوجرامات ويكون طوله حوال يالوالدة يزن حوال

ن إولكل سن مقياس. ف ،لوزن والطولا يذلك فمن المفروض أن يزداد الطفل ف يتل يالت
إذ سيكون  غريبا   هفسيكون منظر  ،نوات ووزنه أربعة كيلوجراماتعمره ثالث س رأينا طفال  

ف بالجلد. وعندما ينظر هللا إلى أوالده الذين أحبهم محبة مغل   يلهيكل عظم ءيأقرب ش
ألننا  ي،الهيكل العظمأشبه ما تكون ب كثيرا  ما يرى فينا وجوها  شاحبة وأجساما   ،ال تقاس

بما يمضغه لنا اآلخرون  يوتعودنا أن نكتف يحاكتفينا بأقل القليل من الطعام الرو 
أن يكون  يه ئ القار  ي من أجلك يا عزيز  يأفواهنا. يا لتعاسة حالتنا! صالت يويضعونه ف

 تكون صحيحا   يجيلك أقوى من جيلنا وأن تكون شهيتك لكلمة هللا أقوى من شهيتنا. لك
 لألرض. لمجتمعك وملحا   نورا   ،معافى ا  قوي

  
  = الحماية من الجراثيم:  بليسإالشكوك ومن هجمات الحماية من ـ  3

قد تجد نفسك وكأن القيود ابتدأت تنهال عليك من كل جانب بعد اتخاذك القرار      
 ألن الذين حولك أخذوا ينذرونك وينصحوك طالبين منك ،بقبول المسيح وتسليم حياتك له

هذه  ي. أرجو أن تتذكر فوإلى غير ذلك من نصائح ،كذا وال تعمل كذا ير فأن ال تفك  
تريد أن  يشبه ما يكون بالوالدة التأاللحظات أن الذين حولك يحبونك واهتمامهم بك هو 

 .طبيعيا   ينمو نموا   يطفلها من البرد أو من الذئاب أو األقذار لك يتحم
إذ أنه  ،إبليس فمن الواجب أن تعرف طرق هجومه م كيف تجابه عدوكتعل   يولك     
 األساليب:هذه إلى حياة المؤمن عن طريق أحد  يتسلل عادة  

 ستسالم. لى اإلإيقود  يالشك الذـ  1
 الشعور بالفشل أو اليأس. ـ  2

 نقسام وعدم الخضوع. روح اإلـ  3

 ات.نحراف عن األولويات واألوليهتمام الزائد بأمور ثانوية واإلاإلـ  4



 
 
 
 

 ،بليس برفضك أن تسمع لهإتقطع الطريق على  نتستطيع أ ،فمن ناحية الشك     
 الفصل الثالث. يكما رأينا ف ،يمانك فيهاإووضع ثقتك و  هوبتصديق كلمة هللا ووعود

 ير أن هللا هو اآلب وهو يمتحنك لكفتذك   ،أما من ناحية الشعور بالفشل واليأس     
يجربك وهدفه أن  ير على أن تنتصر. أما إبليس فهو الذيطهرك ويبرهن لك أنك قاد

تشعر  ياللحظة الت يبشعور الفشل واليأس. فف ومغلوبا   مهزوما   ويتركك ساقطا   يسقطك
لى نفسك وإلى إر من هو. ثم انظر لى الرب وتذك  إرفع عينيك ا ،بليس يهاجمكإفيها أن 

 قدرة وال سلطان إلبليس السماويات وأن ال ير أنك جالس مع المسيح فمركزك وتذك  
 (.15: 3ين عليك إذ أن المسيح سحق رأسه )تكو 

حياة  يوواصل مسيرتك بدون خوف. هذه ه ي شكر الرب على مكانك ومركزك القو ا     
 الغزاة المنتصرين.

نقسام وعدم روح اإل يبليس فهإكثيرا  ما يربح فيها  يالت ،أما الناحية الثالثة     
. ألن يأن تفهم معنى الخضوع حسب التعليم الكتاب ئ القار  ي ز الخضوع. وأرجو يا عزي

س الكتاب يالخضوع مبدأ عام نراه ف ويصف معظم العالقات البشرية.  ،ككل المقد 
 يوالعضو ف ،والمواطن يجب أن يخضع للرؤساء ،فالزوجة يجب أن تخضع لزوجها

 يوالحديث ف ،والموظف يجب أن يخضع لرئيس العمل ي،الكنيسة يجب أن يخضع للراع
ن يخضعوا الواحد لآلخر. فالخضوع والمؤمنون يجب أ ،اإليمان يجب أن يخضع للمختبر

 يالتمرد والعصيان والرذيلة األخرى ه يالرذيلة األولى ه ،هو فضيلة بين رذيلتين
 الخنوع.

 شبابها وتحملت مسئولية تربية يعن امرأة معقدة نفسيا  فقدت زوجها ف قرأت مرة       
فخنعت  ،من األم بالمعاكسات والديكتاتورية يءمل جو قاس   ينشأت االبنتان ف ،ابنتيها

 كتشفت أنه بالخنوع فقط يمكن أن تحيا بسالم.االكبرى لوالدتها ألنها 
 
 
 



 
 
 

ظل والدتها وليس لها القدرة على أن تتخذ أية قرارات حتى  يكتفت بأن تحيا فاوهكذا 
لى اختها وحنقت على هذه إرى فقد نظرت أنها أصبحت بال شخصية. أما البنت الصغ

لى حد كبير إا اشتد الصدام ـا وبين والدتهـحدثت بينه يمشاجرات التال ىحدإ يالحياة. وف
برتها أن تخنع أجنتصرت عليها و اكذا هو  ،نتصار البنت الصغرى على والدتهاإانتهى ب

لبنت الصغرى نشأت ا ،البيت يتعمل ف ةلها. بينما نشأت البنت الكبرى لتصبح خياط
د عاشت البنت الصغرى على حدى شركات الخطوط الجوية. لقي إف ةلتصبح مضيف

 لى البيت حينما تشاء.إليل لهواها تذهب حيثما تشاء وترجع با
فالبنت الكبرى خنعت والبنت الصغرى تمردت. والخنوع والتمرد كالهما خطية ألن      

بناء متمردين بل عن ألرب خانعين وال عن عائلة ا يس ال يتكلم عن أبناء فالكتاب المقد  
 ،بل خضع لمشيئة هللا اآلب ولم يكن متمردا   مسيح لم يكن خنوعا  بناء خاضعين. فالأ

وال متمردا  بل  لم يكن خانعا   الرسول وخضوعه أوصله إلى الصليب. وكذلك بولس
ح ه يتمس  ال نرا  ـالسجن  يوهو ف ـ أفسسخاضعا  للرب. فعند كتابته الرسالة إلى أهل 

وهو  لهمتمردا  حاقدا  على هللا ألنه سمح وال كان  ،منهم العفو بالرومان أو اليهود طالبا  
 ،بل كان خاضعا  هلل يتحلى بروح الثقه باهلل وبالنفس ،الخادم األمين أن يوضع بالسجن

مكتب الرئاسة ينصح الكنائس  يقصر القيادة أو ف يبه يكتب إلى الكنائس وهو ف يوكأن
ملك الملوك ورب  وا له وهو سفيرثم يطلب منهم أن يصل   ،مهم عن حياة الحريةويعل  

 سالسل. يولكنه سفير ف ،رباباأل
 

 يفف ،نحراف عن األولوياتهتمام الزائد بأمور ثانوية واإلاإل يوه ،أما الحالة الرابعة    
سيح. إذ أنه كنيسة الم يهذه المعركة سقط كثيرون من عائلة الرب وبينهم أتقياء وقادة ف

 يهذه المعركه وكأنه مالك نور يأت ييهاجم ف ،معاركه السابقة يبليس فإعندما يفشل 
 هم.األ توهامة ولكنها ليس ةهتمامات براقإ المؤمنين بخدمات و  ي ويغو 

 
ولم يدع الظروف  ،رض بهدف واضح وأولويات واضحةلقد عاش المسيح على األ     

 ه عن تحقيق هدفه.هتمامات تبعدليات أو اإلئو أو المس



 
 
  

 :تنطبق على كل مؤمن يه الولويات التوعلى سبيل المثال لننظر إلى هذ     
  

  .عالقة متينة مع هللاأ ـ 
 ،يبيت الرب كل أيام حيات يلتمس. أن أسكن فأياها إسألت من الرب و  ة  "واحد     
 (.4: 27هيكله" )مزمور  يس فوأتفر   ،الربجمال  إلى أنظر يلك     

 ،مور كثيرةأربين ألجل طضتهتمين وت أنت   ،مرثا ،مرثا :"فأجاب يسوع وقال لها     
 نزع منها"يُ  نل يختارت مريم النصيب الصالح الذإف .إلى واحد ولكن الحاجة     
  (.42-41: 10)لوقا      

 
  .عالقة متينة مع شريك الحياة ـالمتزوجين ب ـ 

 أيها ،ءيكل ش يكذلك النساء لرجالهن ف ،كما تخضع الكنيسة للمسيح لكن"      
 المسيح أيضا  الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها" كما أحب   كمءنسا اأحبو ، الرجال      
  (.25-24 :5)أفسس       

 
 يكون نورا  براقا   يلك هعمل يلياته الدراسية والموظف فئو مس يالطالب فج ـ 

   .للمسيح شاهدا        
  (.23: 3 ي)كولوس "لناسلكما للرب ليس  ،ملوا من القلبفاع ،"وكل ما فعلتم      

 
  .المأمورية العظمىـ د 

 وتلمذوا جميع األمم ذهبوااف ،السماء وعلى األرض يكل سلطان ف ي  فع إلدُ ... "     
 يحفظوا جميع ما بن والروح القدس. وعلموهم أنسم اآلب واالاب وعمدوهم     
 (.20-18: 28نقضاء الدهر" )متى ااأليام إلى  كل أوصيتكم به. وها أنا معكم     

 
تنظر إلى المؤمنين الذين حولك هل ترى أن وطيس المعركة كان شديدا  وأن عندما      

 حدى هذه المعارك أو غيرها؟إ يهو المنتصر ف بليسإ



 
 
 

سلوب محاربتك ويقين أتختصر بكلمات قليلة  يالت ةيهذه اآل حاول أن تحفظ غيبا       
 بليس فيهرب منكم".إخضعوا هلل. قاوموا اف"(. 7: 4)يعقوب  كانتصار 
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سؤالين أو أكثر ألولئك الذين أختبروا المسيح لوقت ليس بكثير: هل تشعر  يعند     
ب منك ل  جازة من الحياة المسيحية؟ وهل تشعر بأن النمو يتطأأنك بحاجة إلى  أحيانا  

مصتنعة وتقرب  يتحاول أن تحياها ه ي؟ وهل تشعر بأن حياة التدقيق التمرهقا   مجهودا  
بأنك  كفحص نفسك. ربما تجد نفساأحيانا  من الرياء؟ إن كان هذا شعورك فتوقف قليال  و 

 شف أنك تجاهد بالجسد.تأو ربما تك ،تحمل أحماال  لم يعطها لك المسيح
 يالعالم وكل ما حولنا يعمل بهذا المفهوم: "جاهد لك نأذلك إذ  يال عجب ف     
أكثر وأكثر حتى  يجمع نقودا   يليل بالنهار لكالعمال يصل ساعات . فرجل األ"حتستري

مثلة كثيرة عن هذا المفهوم. لكن الحياة المسيحية تختلف كل يطمئن على شيخوخته. واأل
 يمان.ختالف. إذ أننا ال نبدأ بالجهاد بل نبدأ براحة اإلاإل

حتالل تقوم إل يع عن الحرب التالفصل الراب يرويتها لك ف يهل تذكر القصة الت     
 ،بل جاهد المسيح ،نحتل السماويات يننا لم نجاهد لكإقصتنا.  يرأس الجبل. هذه ه

 يرأس الجبل. وهكذا ابتدأنا نحن بالراحة أ يالسماويات ف يوبجهاده أجلسنا معه ف
ونحن  يهذا الوضع نستطيع أن نتحرك ونحن جالسون )أ ييمان( وفبالجلوس )باإل

 نسان عندما يقود سيارته.يفعل اإل كما يمان( تماما  باإلسالكون 
 

 هذا الكالم بالنسبه لنا عمليا ؟ يماذا يعن
 الربلى إتعال  ،أو هما   خوفا   ،أو فرحا   ةن كان كآبإ ،مهما كان شعورك اآلنـ  1

 سفير وممثل هلل على األرض. آمن بهذه ،ر وابن هللاأنت اآلن أمي ألنك هواشكر       
 لحقيقة وتلذذ بمركزك.ا      

 
 



 
 
 
 كابن هلل وكسفير لملك الملوك ،فاذهب واعمله كأمير ،إن كان عليك عمل ماـ  2

 ذكر أنك ابن ألغنى مليونيرابل  ،ال تنظر لنفسك نظرة احتقار رباب.األ ورب      
 األساس.  ذاف على هوتصر   الكون  يف      

 
 قوصد   اطرده خارجا   ـ ءيك ال شبليس يقنعك بأنإحافظ على مركزك. ال تدع ـ  3

 النوعية من الحياة سترى نفسك تسلك هبليس. إن مارست هذإكلمة  هللا ال كلمة      
 واتكال يحية حياة راحة من المجهود الشخصي،الحياة المس وستجد أن ،باإليمان      
 مسيح وقوته.ال على قدرة      

 
يا جميع المتعبين  ي  لإ ا"تعالو  30-28: 11متى  ييات المعروفة فلى اآلإلننظر      
وديع ومتواضع  يألن ،يعليكم وتعلموا من ي حملوا نير اريحكم. أنا أو  ،حمالاأل يوالثقيل
 خفيف".ي ن وحملهي   ي لنفوسكم. ألن نير  فتجدوا راحة   ،القلب
اقض. نرى أن هناك دعوة يقدمها المسيح للمتعبين نجد أن هناك ما يشبه التن     

نك أ ي؟ نعم إن كان النير هو نير المسيح. فهذا يعنةحاحمل النير ر  يره. هل فليحملوا ني
جر  ينفس النير وتتكل على قوته ف يتستطيع أن تضع رقبتك مع رقبة المسيح ف

الحياة تستطيع  مواجهتك لمصاعب يعن أن تجره أنت وحدك. فف المحراث الثقيل عوضا  
يا له  ،يجرها شخصان المسيح وأنت ةعرب يأن تضع جميع أتعابك وهمومك وأحمالك ف

ثقال وتحقيق تبديد الهموم ورفع األ يوقوته ف ،من امتياز أن تختبر قرب المسيح منك
لتعاسة الحياة المسيحية إن كانت حياة جهاد لجر أحمال وأثقال كثيرة تترنح  األهداف. ويا

 ا وال مكان للمسيح فيها.تحت ثقله
أهمية  يمتنللمسيح كنت أمارس عادة جميلة عل   يحيات شهر األولى بعد تسليماأل يف     

على السرير  ينفس يكنت ألق يالراحة والنوم الروحيين. عندما تزحف الهموم إلى قلب
وسوف ال يتحطم  ي واثق بأن هذا السرير قو  يرب كما أن بكلمات كهذه: "يا يوأصل
 يهموم راعيك مع كلبنفسي اآلن بين ذ يرب. ها أنا ألق هكذا أنا واثق بك يا ،طويسق



 يرب ألن رب ألن ذراعيك قويتان وأقوى من هذا السرير. أشكرك يا . أشكرك يايومشاكل
 اآلن قريب إلى صدرك. آمين".

 
بالتدريج أشعر بأن الهموم قد انزاحت  يوبعد هذه الصالة القصيرة كنت أجد نفس     

 المسيح. يرتخاء. يا لها من راحة فاإل يف يوأخذت عضالت جسم ي ن ظهر ع
الرب وتتمتع بشركة عميقة  يبنفسك بين ذراع يهذه اللحظات أن تلق يربما تحتاج ف     

أعماقك. خذ الوقت اآلن  ير له عما فتعب   ،وبصالة مفعمة بالشكر والتمجيد والعبادة ،معه
 المسيح. يوتمتع بالراحة ف
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  بسرعة:       
وسيلة سهلة ال تتطلب  يستخدم وسيلة خاصة لصيد الدببة وهتُ  يالقطب الشمال يف     

من الضلوع العظمية المرنة ويدبب كل منها من الجانبين  مجهود. يجمع الصياد عددا   يأ
فها باللحم. ها ويغل  ها لتشكل حدوة حصان. ثم يلف  ثم يثني ،إلى أن تصبح حادة كالمخرز

يربطها بخيط لتبقى العظمة داخل اللحم مثنية على شكل حدوة حصان. ثم يضع بعد هذا 
 يالثلج إلى أن تتجمد فيقطع الخيط. ثم يذهب إلى األماكن الت يهذه القطع اللحمية ف

 الدب ن يشمإبئ. وما المكان المعين ويخت يتمر بها الدببة ويضع بعض قطع اللحم ف
خرى بدون أن يمضغها وينطلق ا الواحدة بعد األرائحة اللحم حتى يندفع نحوها ويلتهمه

كل ما على الصياد أن يفعله هو أن يتبع الدب. فعندما  ،هذه المرحلة يطريقه. وف يف
الدب من  يذوب اللحم المجمد داخل معدة الدب تنفك قيود العظمة المثنية وتمزق معدة

لترنح تحت وطأة األلم ا ينبين. وهكذا دواليك العظمة تلو األخرى حتى يأخذ الدب فالجا
 عليه. يالصياد ويقض ين يسقط على الثلج حتى يأتإ. وما يوالنزيف الداخل

حبهم محبة ال أو  ،إلى أوالده الذين أحبهم ينظر هل تستطيع أن تتخيل هللا اآلب     
خرى ويترنحون تحت وطأة األلم ية واحدة تلو األيبتلعون عظام الخطية المثن ،حدود لها

 ؟ياخلوالنزيف الد
 
 
 



 
 
 

وقد ابتلع شفرة حادة  والد إن رأى ابنه ييختبره أ يهل تستطيع أن تتخيل عمق األلم الذ
 يولعائلة الرب الت ي ووصلت إلى معدته. هذا هو ما تسببه الخطية لنا ولوالدنا السماو 

 إليها. يننتم
له  يالمؤمن الذلنا المفهوم أن عالمنا هذه األيام أننا نحن المؤمنين تقب   يوالغريب ف     

 يال يدع العظام الحادة تبقى ف يالمؤمن الذ يأ ـضمير بال عثرة من نحو هللا والناس 
 ءيونادرا  ما تجده. ولكن الش يهذا المؤمن غير عاد ـداخله بل يتخلص منها باستمرار 

ين يترنحون تحت وطأة خطية ما وكأن راحة الضمير هو أن ترى معظم المؤمن يالعاد
السنة. يا لتعاسة مسيحيتنا إذ  يأليام أو ألسابيع قليلة ف عابر يختبره المؤمناختبار  يه

 أننا جعلنا من الشاذ والمريض الحالة العادية ومن الصحيح والحق الحالة الشاذة.
ويفقد  يل بمجهوده الشخصيحيا بضمير متعثر يجد نفسه ضعيف الطاقة يعم يوالذ     

خزان وقودها مثقوب  ،ما يكون بصاحب سيارة فهو أشبه ،تكال على المسيحلذة اإل
 دفعها. ينسان سيتعب من تعبئتها ويأخذ فأن تعبأ كل ساعة مرة. فهذا اإل يوينبغ
ليست على ما يرام؟ هل يجب عليك أن تتنازل عن كبريائك  ،هل هناك عالقة ما     

 تقيا   ليك؟ هل تستطيع أن تتخيل رجال  إليه أو أساء إع شخص أسأت وتذهب تصطلح م
كان معه ما  ،سافر على دابته عدة ساعات وربما عدة أيام حتى وصل إلى أورشليم

 ،مت قربانك إلى المذبحفإذا بالمسيح يقول له "فإن قد   ،يحتاج أن يقدمه على المذبح
 واذهب أوال   ،قربانك قدام المذبحفاترك هناك  ،عليك ا  ئرت أن ألخيك شيوهناك تذك  

مؤتمر  يبراع ي. وكأن(24-23: 5)متى  عال وقدم قربانك"وحينئذ ت ،اصطلح مع أخيك
 ياإلسكندرية وترجع إلى القاهرة لك يالشباب أو قائده يطلب منك أن تترك المؤتمر ف

إذا  تصطلح مع شخص أسأت إليه ثم تعود بعدها إلى المؤتمر. يا للذة الحياة المسيحية
 نحن قبلناها وعشناها ولم نفلسفها.

فعل؟ أأن  ي  فماذا يجب عل ،إليه ءيولم أس ي  هناك شخص أساء إل ـل لكن ربما تقو      
 ذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما.اليك أخوك فإقال المسيح "وإن أخطأ 

 
 



 
تقوم  يلك ،و اثنينأفخذ معك أيضا  واحدا   ،منك فقد ربحت أخاك. وإن لم يسمع إن سمع

-15: 18.." )متى .فقل للكنيسةكل كلمة على فم شاهدين أو ثالثة. وإن لم يسمع منهم 
 ر هذه النقاط العملية. عندما تذهب لتتصالح مع شخص ما تذك   (17

 
 أن تقول عفوا   من الممكن جدا   يعتذار. أوليس اإل ـالهدف هو المصالحة أ ـ 

 . الهدف هويكن المشكلة ال تزال كما هل ،لم يكن وكأن شيئا   كما أتيت وتتركه     
 وب.القل أن تتصافى     

  

 يسببت الخالف. ما ه ير الحادثة التر وتذك  وفك   قبل ذهابك للمصالحة صل   ب ـ 
 خطية الشخص يلحظة وبوضوح ما ه يأنت. قد تستطيع أن تقول ف خطيتك      
 اعتذر له عن الخشبةذهب إليه وبروح التواضع اخطيتك؟  يما ه ولكن خر.اآل      
 ن يعتذرأك خطيتك. فإن اختار هو أن يتكلم أو ل واسأله أن يغفر عينيك يف يالت      
 عين يأو كحشرة صغيرة دخلت ف لى تلك الخطية كالقذىإفانظر  ،عن خطيته      
 نت تقوم بهذهأأن تخرجها بطرف منديلك. ال تتكبر و  أخيك المؤمن وطلب منك      
 عينك أنت.  يف ،ال القذى ،ألن الخشبةالخدمة       

 
 على الخطية يبل قل "أنا على خطأ هل يمكنك أن تسامحن ـ "ال تقل "عفوا  ج ـ 

 تريح ضميرك. يالفالنية؟" حتى تسمع منه الجواب "نعم". وهذا ما يساعدك لك      
 الصالة يبعض الدقائق ف قض  ا ،من هذا الفصل ل قراءة ما تبقىن تكم  أقبل       
 سماءكتب هذه األاهم؟ يجب أن تذهب وتتصالح مع ا  والتفكير. هل هناك أشخاص      
 ما ألذ راحة ييا أخت يمع من. يا أخو ستبدأ به  يم على التاريخ الذهنا وصم        
 ص من عظمة كانت تسبب لك نزيفا  داخليا .تتخل   بعد أن الضمير خصوصا        
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 يبعض منها ف يبق ينتزع بعض العظام التأأن  ي  مضت كان عل يالسنوات الت يف     
دفع أن أ ي  كان عل ،بعد أن قبلت المسيح بوقت قصيرلوقت طويل. أولها كانت  يجوف

الرب على  يسرقتها. لقد وبخن يأ ـ يعنق كنت قد استعرتها وتناسيتها مع ثمن ربطة
رسالة واعتذرت لصاحب ربطة العنق. يا لجمال راحة الضمير ويا  يذلك فأرسلت النقود ف

ححها؟ ليس هناك نقود أو للذة العالقة النقية مع هللا. هل هناك أمور يجب عليك أن تص
ويا  يأهمية راحة الضمير. أرجوك يا أخ ي از يو  ءيش يكرامة شخصية أو مركز أو أ

تناال راحة  يال تتركا هذا الجزء من الكتاب قبل أن تقوما ببعض القرارات لك ي،أخت
 الضمير.

 
    = الحركة والتمرين:  عتراف بالمسيحالشهادة واإلـ  6

من يوحنا نجد قصة ممتعة عن شاب أعمى منذ والدته شفاه  صحاح التاسعاإل يف     
سيح بمعجزة. وهذه المعجزة أحدثت ضجة كبيرة ليس فقط بين أهل البلدة الذين عرفوا الم

بل أيضا  بين رجال الدين الذين اهتزوا غضبا  على المسيح ألنه  ،طويال   األعمى زمنا  
ا على األعمى إن هو تكلم عن يوم السبت. ومع أن التهديد والوعيد انصب يشفى ف
حدثت. فألهل  يجرأة وببساطة تكلم عن المعجزة التلكنه لم يسكت بل بكل  ،المسيح

لى بركة إاذهب  :يوقال ل ،ي  وطلى عين قال له يسوع صنع طينا  نسان يُ إالبلدة قال: "
سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت" وعندما سأله الفريسيون عما حدث له قال: 

ن أنعلم  ريسيون "نحنفأنا أبصر". عندئذ قال له الف ،واغتسلت ي  على عين ع طينا  "وض
 ينأ ،لست أعلم. إنما أعلم شيئا  واحدا   ؟فأجاب األعمى: "أخاطئ هو نسان خاطئ"هذا اإل

 بصر".كنت أعمى واآلن أُ 
 



يح. ومما ا فعله المسم عم  لها من شهادة! بجرأة وبثقة وببساطة مرة بعد المرة تكل   يا     
لعكس عن والديه اللذين خافا تهديد وعلى ا ،كثرأته زادت كلما تكلم أن جر أال شك فيه 

 ين يتهربا من مسئولية الشهادة عندما سألوهما قائلين: "أهذا ابنكما الذأالفريسيين واختارا 
 لدنه وُ أو  ،ن هذا ابنناأ: نعلم وقاال ن؟ أجابهم أبواه فكيف يبصر اآل ؟نه أعمىإتقوالن 

 نعلم. هو كامل السن. بصر اآلن فال نعلم. أو من فتح عينيه فالأعمى. وأما كيف يُ 
 اسألوه فهو يتكلم عن نفسه".

صل وا طالبين قصة الكنيسة األولى تجد أن المؤمنين لم يُ  ـعندما تقرأ أعمال الرسل      
وربما هذا  مجاهرة.يتكلموا بكل  يللشهادة بل أن يعطيهم لك الفرصمن هللا أن يعطيهم 

دنا مجاهرتنا بل وتخلينا عن بعض يام فقد فقهذه األ يضعف كنائسنا ف ابهو أحد أسب
 .لنا رتبها هللا يالفرص الت

 ييستلق ينسان الذوكما أن اإل .دهشد  وتُ  هقويتُ  ،كالتمرين للجسم يفالشهادة للمؤمن ه     
ال يستطيع  ،يحاول أن يقوميجد أنه عندما  ،أو أسابيعا   أياما   ،طويال   على سريره زمنا  

بالعذر المعهود: "سأشهد  اختار أن يصمت متذرعا   بدون عون. كذلك المؤمن إن يالمش
 " فسيجد أن السنين ستمر بسرعة والقوة الروحية ستخور. يفقط بحيات

كل من ف" 33-32: 10متى  يسيح فالمقال  الكالم.ببالحياة و شهادتنا يجب أن تكون 
ن وات. ولكن ماالسم يف يالذ يام أبس أعترف أنا أيضا  به قد  ام الناقد   ييعترف ب

 وات".االسم يف يالذ يام أبام الناس أنكره أنا أيضا  قد  قد   يينكرن
 
 = ه وأخطائهتضعفافي  المؤمن يتحمل مسئولية خدمة يوالد روحـ  7

  المالبس الداخلية والتنظيف:  تغيير      
ن أالعمل  يف ما يرجع إلى البيت بعد يوم مضن  على الوالد عند من السهل جدا       

 يف سحالة مرح ولي يل فـإن كان الطف بنته الصغيرة. وخاصة  االصغير أو بيتمتع بابنه 
ولكن عندما يشم  ،وعطف ةويداعبه بمحب ،فيدعه يتسلق على كتفيه ،ءيحاجة إلى ش

لى إعندئذ يدفعه  ليةالداخ لى تغيير المالبسإن ابنه يحتاج أويعرف  ةالوالد رائحة كريه
به  يساعات القذارة وكأن يلتغمر الطفل ف يالكاف الوالدة. فمحبة الوالد لم تكن بالحجم

يقول البنه "أحبك وأريد أن أداعبك طالما أنت نظيف ولكن عندما تكون قذرا  سأنتظر 
 ".ي  إل يحتى تنظفك والدتك وبعدئذ تأت



 يبونك ويشجعونك طالما أنت تعيش فمحاط بآباء يحهل تشعر بأنك المؤمن أخي      
بهم يقولون  يوكأن ولكن عندما تسقط يدفعونك بعيدا   ،ر فيكوروح المسيح ظاه ،انتصار

 لك "قف على رجليك وعندئذ فقط سنعطف عليك ونشجعك؟".
لقد كتب بولس ألهل كورنثوس: "ألنه وإن كان لكم ربوات )عشرات األلوف( من      

المسيح يسوع  يأنا ولدتكم ف يليس آباء كثيرون. ألن لكن ،المسيح يالمرشدين ف
. هؤالء الذين يحبونك ويشجعونك فقط عند انتصارك هم (15: 4كورنثوس 1يل" )نجباإل

اك أحد وأخذ ن تبن  إف ،قليلون  ءوالمرشدون كثيرون لكن اآلبا ،مرشدون وليسوا آباء
 بالنعمة ألن هذا امتياز عظيم. فال تزدر   ،تنمو ييساعدك لك

من  خص ما )واألفضلل قلب شثق  وتطلب من الرب أن يُ  يأن تصل يأشجعك يا أخ     
 ،قادك للمسيح يلية متابعتك. قد يكون هو نفس الشخص الذئو ل مسيتحم   يكنيستك( لك

أن يتبناك كما حدث  مستعدا   كما حدث بين بولس وأهل كورنثوس. أو قد يكون شخصا  
 (.3-1: 16لبولس مع تيموثاوس )أعمال 

صاراتك وصعوباتك وسقطاتك. عالقتك معه. أخبره عن انت يف شفافا   ،له كن منفتحا       
 صفات التلميذ. يللتدريب ألن هذه ه ومنفتحا   للتعليم ومرنا   يوبخك وكن قابال   يعه لكشج  

 
بين الطفل واحتياجاته وبين المؤمن الحديث  ةلقد حاولنا أن نقوم بمقارن     

 : لى عدة نواح  واحتياجاته ونظرنا إ
 لصالة. التنفس = عالقة مستمرة متصلة باهلل باـ  1
 س. الطعام = الغذاء من الكتاب المقد  ـ  2

 بليس. إالحماية من الجراثيم = الحماية من الشكوك ومن هجمات ـ  3

 . هالمسيح وإلقاء أحمالنا علي يالنوم = الراحة فـ  4

 من الخطية ومن تأثيراتها. معالجة األمراض بسرعة = التخلص فورا  ـ  5

 عتراف بالمسيح. واإل الحركة والتمرين = الشهادةـ  6

 يتحمل مسئولية خدمة يوالتنظيف = والد روحالداخلية تغيير المالبس ـ  7
 ضعفاته وأخطائه. يف المؤمن     

 
 

 



 م نفسك على ضوء هذه االحتياجات؟ كيف تقي       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :السبوع الخامس
 

  ـــــ  :الشاهد يمامأروع ما لمع أــــــ بتاريخ  ـــــ ولاليوم األ 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ فكار والمبادئ الرئيسية:األ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:
 

  ـــــ :ي الشاهدمامأروع ما لمع أــــــ بتاريخ  ـــــ ياليوم الثان 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ :كل ما قرأته في هذا اليوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:االنطباع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ــــ :الشاهد يمامأروع ما لمع ـــــــ أبتاريخ  ـــــ وم الثالثالي 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ـــــ :شاهدال يمامأروع ما لمع ــــــ أبتاريخ  ـــــ اليوم الرابع 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــ :الشاهدي مامأروع ما لمع ــــــ أبتاريخ  ـــــ اليوم الخامس 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ــــــــــــــــــــ بيق:االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ــــ :الشاهدي مامأروع ما لمع ــــــ أبتاريخ  ـــــ اليوم السادس 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ــــ :الشاهد يمامأروع ما لمع ــــــ أبتاريخ  ـــــ اليوم السابع 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :مالحظات
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6 
 قـرارات حاسمـة

 
 

د مصير األمة أو حياة كل شخص توجد قرارات حاسمة تحد   يتاريخ كل أمة وف يف     
بذكر  يل ألجيال أيضا . واألمثلة كثيرة نكتفلسنوات طويلة ب ة،اتجاهات معين ياإلنسان ف

 القليل منها:
ار يتحدى جيش الرب ربين وسمع جليات الجب  اعندما أتى داود بالطعام إلخوته المح     

 ،جيش الرب بل لنفسه أيضا  لر أن يحاربه. نتيجة لهذا القرار اختبر النصر ليس فقط قر  
ر داود أن ينازل جليات شاول. لو لم يقر   نطالقه األولى ليصبح الملك بعدوكانت هذه اإل

 رى كيف كنا نجد تاريخ العهد القديم؟تُ  ،لالقتا يار فالجب  
د قراره أن يعمل وهناك أك   مريرا   صراعا   يبستان جسثيمان يلقد صارع المسيح ف     

صلب. نتيجة لهذا القرار اختبر النصر إذ كسر ويُ  ،مشيئة اآلب ويحمل خطية البشر
رى تُ  ـلى الصليب ل مسيرته إأن يكم  المسيح ر ت وقام من األموات. لو لم يقر  شوكة المو 

 ه؟كيف كنا نرى التاريخ بعد
 ن القرارات كانت مبنية على رؤية معينة وخلفيات واضحة. أالحالتين نرى  يوف     
 ،ارحالة داود اختلفت رؤاه عن رؤى إخوته إذ لم يقارن نفسه مع جليات الجب   يفف     

 ـرب الكون  ـقارن هللا . لكنه يقبول التحد يتجرأ حتى على التفكير ف افعل هذا لم ولو
 يويظهر كالقزم ف يار يأخذ حجمه الحقيقفإذا بهذا الجب   ،اربجليات الجب   ـإله المعجزات 

 للرب. ر أن يكون أداة  ألنه قر   يأن يقبل التحد داود. لذلك كان منطقيا   يعين
م بعده أن يقبل صم   يبه يسوع قبل الصلب والذ مر   ياع الذأما عن حادثة الصر      

ة. فمحبته هلل اآلب أزلية ـة وواضحـعلى خلفيات ورؤى عميق لصلب والعار فقد كان بناء  ا
يستطيع أن يثنيه عن عمل مشيئة اآلب. ليس هذا فقط بل محبته لسكان هذا  ءيوال ش

إلى األبد. لذلك كان منطقيا  أن ترجع إلى األزل وستستمر  ـاألرض  ـالكوكب الصغير 
 آلالم.اطريق  عنلو يقبل المسيح مشيئة اآلب و 

 



حياتك المسيحية هناك قرارات حاسمة يجب عليك أن تتخذها  يوف     
 وسأذكر منها أهم ثالثة.

  
ء يش ّرس حياتك وكلـر بأن تكح. قرّ ـذا  للمسيـر بأنك ستكون تلميقرّ  ـ  1

 للمسيح: 
 ي شهر ية أن يضبطوا التوقيت الجد  و حاول العلماء محاوالت عديدة  منذ قرون مضت     

مركز المجموعة الشمسية. ومع أن حساباتهم  يمفترضين أن األرض ه ي والتقويم السنو 
. إلى أن المرجوةإال أنهم لم يتوصلوا إلى النتيجة  ،كانت دقيقة وأسلوبهم كان علميا  
عد ذلك بمركز المجموعة الشمسية.  يه ـال األرض  ـاكتشف كوبرنيكس بأن الشمس 

 ضبط بدقة عجيبة.يُ  ءياألسلوب وإذا بكل شأجريت نفس الحسابات بنفس 
 يتلك األيام لم يكن ملك ف يفه: "سفر القضاة السفر كل يص آخر آية فلخ  تُ      

ص هذه اآلية تاريخ البشرية لخ  عينيه". وربما تُ  يسرائيل. كل واحد عمل ما حسن فإ
حد عمل ما لم يكن المسيح هو الملك. كل وا"في تلك األيام  :يامذه األه يوخصوصا  ف

 عينيه ". يحسن ف
انتمائها إلى الشمس تختبر األرض  يفف ،لقد خلق هللا األرض لتدور حول الشمس     

رت" األرض أن تدور حول نفسها وتذهب حيثما الملء والنظام واالستمرار. لكن لو "قر  
رنا حر   ،هلقد خلقنا هللا لنحيا ل ـ يبداية نهايتها. وكذلك معك ومع تشاء فسيكون هذا القرار

هذا ملؤنا ومعنى وجودنا. لكن عندما  يوف ،نختار أن نصبح عبيده يمن العبودية لك
 اية نهايتنا.دسيكون هذا القرار ب ،ألهدافنا ،لطموحنا ،نختار أن نحيا ألنفسنا

 
 
 
 
 
 
 
 



 بذكر يأكتف ـفة عن المسيح قائق مكثّ ح 20-15: 1 يكولوس ييذكر بولس ف    
 اثنتين منها:

 
 هذه الكلمات الخمس تستطيع أن تفهم سبب يلق". ف"الكل به وله قد خُ ـ  1     

 المسيح خلقك وأنت موجود ألجله. فعندما تحيا لنفسك ومعنى وجودك.           
 .أيضا   ولصا   ...هاربا   شاذا   ستكون ضاال             

  
 ن قانون الجاذبيةأ ي"فيه يقوم الكل" والترجمة األوضح "فيه يتماسك الكل". أـ  2     

 نعمة المسيح. وأن يرض حول الشمس وغير ذلك من قوانين هاأل ودوران           
 يأ ـنا الماء هو نعمة المسيح ليكو   واألوكسجين معا   تماسك الهيدروجين           
 نه سحب منك نعمتهأإذ لو   ،محبة المسيح رزق بسببتُ  ين حاآل أنك           

 لحظة. يحياتك ف يتنتهو  خرفستتب           
 

موقف محرج أمام  ييضع المسيح ف نأتى أحدهم إلى المسيح بسؤال مفحم وأراد أ     
 ،جزية لقيصر أم ال؟" إن كان الجواب نعم يم أنعطيا معل  : "السامعين فقال له سائال  

 ،ستعمار. وإن كان جوابه الللقضية الوطنية وأحد أذناب اال فسيكون المسيح خائنا  
للشغب. لكن المسيح  على النظام ومحدثا   ثائرا   متمردا   نظر السلطة شابا   يفسيكون ف

صورة  هعلي يالدينار الذ أعط   ي: "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل" أأجابه قائال  
 ان( هلل.نساإل ـقيصر لقيصر وما يحمل صورة هللا )أنت 

له وقد  لكٌ كامل للمسيح. أنت مُ  حياتك بتكريس يعطفمن المنطق والبساطة أن تُ      
. يشمل المستقبل وأهدافه ءيله. والتكريس يشمل كل ش تختار أن تكون عبدا   يرك لكحر  

وغير  شريك أو شريكة الحاضر أو المستقبلـ النقود  ـالصداقات واألصدقاء  ـالوقت  ـ
 .ذلك من األمور

سوء تخاف أن يبعدوك طة عليك؟ هل هناك أصدقاء تسل  هل هناك عادة قديمة مُ      
ال تكون واحد منهم بل  يصدقائك لكأع إلى ـعن المسيح؟ كر س كل حياتك للمسيح. ارج

يسمعوا أيضا  من  يوتدعوهم إلى الكنيسة لك ،الواحد بعد اآلخر ،لتقدم لهم المسيح
 أصدقائك الجدد عن محبة المسيح.



يضع يده على المحراث  واذكر ما قاله المسيح: "ليس أحدٌ  ،ئيبليس على شإال تساوم 
 (.62: 9ح لملكوت هللا" )لوقا صلُ وينظر إلى الوراء ي  

حياتك. قف هنا وقفة صدق مع  يأن قرار التكريس هذا هو أخطر قرار ف ،ال تنس       
 كأداةعالمك؟ هل تراه  ي فنفسك أمام هللا. هل تحيا لنفسك وألهدافك ولطموحك؟ أين هللا

استك ولحمايتك وأفراد عائلتك من كل مرض وخطر عملك ودر  يللبركة ولتوفيقك ف
فإنك تحتاج إلى عملية  ،ولتسديد احتياجاتك؟ إن كان جوابك على هذه التساؤالت نعم

يرضيك  ،فلكك يمفهومك. إذ أن هللا ال يرضى وال يمكن أن يدور ف يتصحيح جذرية ف
 .له ومحبتك عبادتك يك بسخاء هداياه الكثيرة حتى تستمر فجزل لويُ 
وحياتك ككل  ـتقوم به  ييدفعك والعمل الذ يأمامك والطموح الذ يهداف التهل األ     

 يفإنك تحتاج تغييرا  ف ،تحقيق أهداف هللا؟ إن كان جوابك كال يللمساهمة ف تؤول جميعا  
دعائه بأن إبليس بإأن ُتخدع من  درجة. وال تسمح لنفسك 180اتجاهك ال يقل عن 

 ى أنك تحيا له.الخدمة برهان عل ينشاطك ف
ويكون  ي،الكنيسة والخدمة والعمل الروح يف أن تكون نشيطا   إنه من الممكن جدا       

مة. ال تستخدم داخلك بأنك شخص هام أو بأن لك خدمة قي   يكل هذا إلشباع عميق ف
أن يضع اإلنسان  النفسية. ألنه خطير جدا   هللا وتستغل خدمته إلشباع احتياجاتك

 ويتوق أن ينال من مجده إلشباع ذاته وأنانيته. الرب القدوسلى مجد أصابعه القذرة ع
 

أمام هللا.  يالصالة والتفكير النق يف صرف وقتا  اأرجوك أن تتوقف عن القراءة هنا.      
 عن اتجاهاتك واحيا له. ب  اكتب تقييمك وصلواتك هنا. تُ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أصلي يا صديقي أن يعمل هللا في حياتك وحياتي قتتغير اتجاهاتنا لكي نحيا له.     

 
 س نفسك لكلمة هللا: ر بأن تكرّ قرّ  -2

 كالمرجع الول والخير. أ ـ      
 .ياليوم يكالغذاء الروحب ـ      
 أو تكون مبدأ   ،فلسفة أحد العظماء. قد تكون ينسان سلطة أخيرة ومرجع نهائإلكل      

إما  ،كل أنحاء العالم يستمرار فاب ي أو عقيدة دينية. وعملية "غسل المخ" تجر  ،سياسيا  
 يتبعها المجتمع.  يبوسائل اإلعالم أو بالتعاليم الدينية أو بالتقاليد والعادات الت

 
 سأل هو: أن يُ  يينبغ يل الذوالسؤا
 خير؟"."ما هو مرجعك الول وال     
 وبماذا تغسل فكرك يوميا ؟"."     

 
 س نفسك لكلمة هللا كالمرجع الول والخير.ر بأن تكرّ قرّ أ ـ       

س،بالكتاب  والستين سفرا   ةكتابة الست يف تقريبا   لقد أشترك أربعون كاتبا         المقد 
أن م على مدى من الزمن يزيد عن األلف وخمسمائة سنة. والغريب وامتدت كتابته

وكلها تتجمع حول بطل وحيد هو يسوع المسيح. ال  ،ل بعضها البعضكم  المواضيع يُ 
 هو الروح القدس. واحدا   س مؤلفا  ذلك اذ أن للكتاب المقد   يعجب ف

 
 
 
 
 
 



وقد يكون  ،طوال حياتك كثيرة سوف ال تفهمها اآلن وربما لن تفهمها هناك أمورا       
ال تستطيع أن تقوم بقرارك الحاسم.  لك متقلقال  س تجعالكتاب المقد   يهناك صعوبات ف

عدم اتخاذ قرار تكريس نفسك لكلمة هللا كالمرجع األول  يف يلكن الصعوبة األكبر ه
 واألخير لك.

ونافع  ،"كل الكتاب هو موحى به من هللا 16: 3تيموثاوس 2 يلقد كتب بولس ف     
 البر". يف يللتقويم والتأديب الذ ،للتعليم والتوبيخ

وبسبب  ي،رها لنفسبعد صراع دام عدة أشهر بسبب خطية معينة حاولت أن أبر       
ست كر   ي،وبعد أن فهمت معنى الوح ،نتيجة لبعض الدراسات الجامعية ي تشويش فكر 

على اتخاذ هذا القرار  يدناألول واألخير. ومما ساع يباإليمان لكلمة هللا كمرجع ينفس
: الكتاب المقدس )بعهديه القديم والجديد( موحى بها من بأن كلمة هللا يعدة أمور أقنعتن

 ي"أسجد ف 2: 138مزمور  يذلك اليوم ه ياستخدمها هللا ف يالروح القدس. واآلية الت
مت كلمتك على كل ألنك قد عظ   ،وأحمد اسمك على رحمتك وحقك ،هيكل قدسك

هللا واثق بكلمته كما  أنبالحاسم أن أعلم  ي تخاذ قرار ذلك اليوم إل يف يكان يكفيناسمك". 
 هو واثق باسمه وأكثر.

رسالته الثانية أن كلمة هللا موحى بها وموضع الثقة  يف الرسول فقد أوضح بطرس     
ت : أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. ألنه لم تأالكاملة فقال: "عالمين هذا أوال  

 قين من الروح القدس".م أناس هللا القديسون مسو بل تكل   ،نبوة قط بمشيئة إنسان
  

 .ياليوم يس نفسك لكلمة هللا كالغذاء الروحر بأن تكرّ قرّ ب ـ      
على كلمة هللا. فالعالم  يكال يومإننا ال نستطيع أن نجابه تيار العالم بدون ات       

ال نشذ عن المجتمع. وعلى  يوصايا هللا لك يون فتغسل عقولنا فإذا بنا نتها هوتعاليم
 نظرة بسيطة على بعض جوانب هذا التيار الجارف. يلقل دعونا نُ سبيل المثا

 
 
 
 
 
  



 يوف ،ضمن الحاضر والمستقبلت يهذه الحياة لك ي: جاهد فيقول العالمـ  1     
 بعض خدماتك للمسيح. أعط   فراغك قتو            

 عاموهذه كلها )الط ،هملكوت هللا وبر   طلبوا أوال  الكن : "سيحيقول الم           
 (.33: 6)متى  لكم" تزاد واللباس(           

 
 ز على الحصولشهد عن المسيح بحياتك الصامته فقط ورك  ا: يقول الناسـ  2     

 حضراالصيف  يوف ،دخلت الجامعة من أجلها يعلى الشهادة الدراسية الت          
 اضية. الالتسعة أشهر الم يض ما فاتك فعو  تُ  يالمؤتمرات لك بعض           

 بالروحيات ألن كل ما زاد نقص. تتزمت           
 فلينكر نفسه ويحمل صليبه ،يورائ يأن يأت : "إن أراد أحدٌ يقول المسيح           
 (.23: 9" )لوقا يويتبعن ،يومكل            

 
س رس الكتابإن د يقول العالم:ـ  3       فقط. يلية الراعئو ل وهو مسم  مُ  المقد 

 تحضر اجتماعات الكنيسة.  بأن ييكف           
 بل تلهج فيه نهارا   ،: "ال يبرح سفر هذه الشريعة من فمكيقول الرب            
 حصل  ألنك حينئذ تُ  .فيه تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوبٌ  يلك ،وليال              
  (.8: 1ح" )يشوع فل  تُ  وحينئذ طريقك            

 
      يلك نفسك ماديا   عنده المال هو صاحب القرار لذا قو   ي: الذالميقول العـ  4     

 مركزه أقل من مركزك واقتنى يلى فالن الذإثم انظر  نفوذك. يقوى            
 سيارة مثله؟ يستقتن متى سيارته.           
 وغرور الغنى وشهوات سائر األشياءوهموم هذا العالم " :يقول المسيح           

 (.19: 4فتصير بال ثمر" )مرقس  تدخل وتخنق الكلمة           
 
 
 
 
 



 عشورك لعمل الرب وكن عط  أ  ،جتماعات الكنيسةاحضر كل ا: يقول العالمـ  5     
 المؤمنين وسيرضى عليك هللا ويباركك. مع لطيفا             

 (.6: 11" )عبرانيين ...رضاؤهإ: "ولكن بدون إيمان ال يمكن ابيقول الكت    
 

حياتنا اليومية إن لم  يالوقوف ضد التيار واكتشاف إلرادة هللا ف يفال أمل لنا ف     
"وال تشاكلوا هذا  2: 12رومية  يبكلمة هللا. لذا يقول بولس الرسول ف د أذهاننا يوميا  نجد  

إرادة هللا الصالحة  يلتختبروا ما ه ،يد أذهانكمبل تغيروا عن شكلكم بتجد ،الدهر
 لكاملة".المرضية ا

شرب نتحياتنا بكلمة هللا و  يأن نغذ يوالوسائل ه ـفالهدف إذا  أن نعمل بكلمة هللا      
 بتعاليمها.

 15ونتذكر  ،فقط مما نسمع بعد مرور يومين بالمئة 5 رينا اإلحصاءات أننا نتذكرتُ      
مئة و  ،نمما ندرسه بعد مرور يومي بالمئة 35 ونتذكر ،عد مرور يومينمما نقرأ ب بالمئة
عن ظهر قلب ونراجعه باستمرار. لذلك ال تهمل استيعاب الكلمة إن  همما نحفظ بالمئة

تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب  ي"لك ـكان بالسمع أو القراءة أو الدرس أو الحفظ 
 ح".فل  ح طريقك وحينئذ تُ صل  فيها ألنك حينئذ تُ 

 
 تقييم.أرجوك أن تقف هنا لحظة للتفكير والتحليل وال     

 ال يس هو مرجعك األول واألخير؟ ماذا عن "الصعوبات" التهل الكتاب المقد  أ ـ 
 ثم بعدها تؤمن ،ءيتفهم كل ش ي؟ هل ستنتظر لكسالمقد   الكتاب يتفهمها ف     
 ياآلن وستفهم أمورا  كثيرة ف سالمقد   ستؤمن بالكتاب هل أم سالمقد   بالكتاب     
 تنطلق لتكون مع الرب كل حين؟ا عندم مهستفه يوالباق ،المستقبل     

 
 
 
 
 
 
 



 س نفسكتكر   يساعدتك أو قد تساعدك لك ياآليات والمقاطع الكتابية الت يما هب ـ 
 ير؟ )*(خس كمرجعك األول واألللكتاب المقد         

 
 ستغنى عنه؟ ما هي بعضذائك اليومي الذي ال يُ وماذا عن تكريسك لكلمة هللا كغج ـ 

س أو المقاطع من الكتاب اآليات        التي ساعدتك في هذا اإلتجاه؟ المقد 
 

س اكتب هنا ما درسته وما بحثته في الكتاب      تؤجل اتخاذ قرار التكريس  وال المقد 
 للكلمة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 س نفسك لجسد المسيح:  ر أن تكرّ قرّ ـ  3
 ب،الر عائلة  يأوصاف وأسماء منها: أبناء فس المؤمنين بعدة يصف الكتاب المقد       

هيكل الروح القدس. وهنا نرى الثالوث  يأو حجارة حية ف ،المسيح جسد يأو أعضاء ف
من بنين وبنات. هللا االبن هو  ةهللا اآلب له عائلة مؤلف .عالقته بالمؤمنين ياألقدس ف

م هللا الروح القدس ن من أعضاء مترابطة وتعمل معا . ثوهذا الجسد يتكو   ،رأس الجسد
فالمؤمن الفرد هو ابن في عائلة هللا،  .ن من حجارة حيةهيكل مكو   ييسكن ف يالذ

 وعضو في جسد المسيح، وحجر حي في هيكل الروح القدس.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س )*( استخدم فهرس الكتاب  إلقتناعات عميقة فيو اسأل بعض القادة واقرأ بعض الكتب لتصل أ المقد 
 الموضوع الهام. هذا     



 ؟ يدف هللا من أجلك كحجر حما هو ه     
 

 :هناك هدفان     
 ه بالمسيح.التشبّ  يأن تنمو فـ  1     

هذا  يالعمل ف يالجبل يأخذ النحاتون فمن صخور قطع الحجر بعد أن يُ 
زالة إحته و ن يثم يأخذون ف ،يريدونه يالحجر فيشكلونه بالشكل والحجم الذ

 للبناء. ه ونافعا  من جميع جوانب لى أن يصبح أملسا  إالنتوآت منه 
 ،نحته عدة أدوات يويستخدم ف ،هذا ما يفعله هللا معنا إذ أنه ينحت فينا

خر. وقد يستخدم هللا المؤمنين آ والتشجيع حينا   ،كالظروف الصعبة حينا  
 .يعا  صقلهم جميُ  يلك ،باحتكاكهم معا   ،خر()أحدهم مع اآل

ع زميل في العمل أو يام؟ هل تجد نفسك مهل تواجه ظروفا  صعبة في هذه األ
تعبك بسبب أنانيته؟ أم هل توجد صعوبات في البيت ال تعلم كيف الدراسة يُ 

 ،تتخلص منها؟ اشكر هللا من أجل هذه الظروف التي سمح هللا أن توجد فيها
في  ها كمؤتمر تدريبيمتوقعا  منه أن يستخدم وحده، وحاول أن تنظر إليه

حد هو أنت، وهدفه أن يجعلك كيسوع ، قائده هو هللا وعدد أعضائه واحياتك
 المسيح.

  
 بناء الرب. يأن تأخذ مكانك المناسب فـ  2     

 كحجر من أن يفقد شخصيته الفردية وأرفع قد يظن أحد المؤمنين بأنه أجمل
لوهو  ،جدار كبير يويصبح جزءا  صغيرا  ف للعرض كون حجرا  أن ي يفض 

 هيكل الرب. مكان ظاهر داخل يوضع على مائدة جميلة فيُ 
الحجارة ليست للعرض بل للبناء. والمتوقع من كل مؤمن أن يجد مكان انتمائه 

هيكل الروح القدس. فمكان الحجر هو أن يكون تحت حجارة وبجانب ي ف
 ،رعرع معهمح ينمو ويتـالمسي يوة فـأن للمؤمن إخ يارة. أـارة وفوق حجـحج

كن من المفروض أيضا  ويدرس الكلمة معهم. ل يويصل ،ويشجعهم ويشجعونه
شتراك مع المرشدين الروحيين يتابعه ويدربه باإل ييكون للمؤمن والد روح نأ

 الكثيرين.



يكون  ،ثمر هذا المؤمن ويصبح عنده أوالد روحيون وكذلك من المفروض أن يُ 
ذا نراه يصبح جزءا  من حائط. إال أن أمام هللا عن متابعتهم. وهك مسئوال  

بنى تختاره المجموعة. بل يُ  يالمكان الذ يف منفردا  ومبنيا  و  الحائط ليس مستقال  
 وضعها يسوع المسيح.  يالمكان المعين على الخريطة الت يهذا الحائط ف

 
ر أن تصبح جسد الرب. قر   يواطلب من الرب أن يرشدك إلى مكان انتمائك ف صل       
خضع ا. ا  عامال  ليس عضوا  متفرجا  بل عضوا  مشترك ،الكنيسة المحلية يا  فعضو 

فرقة تلمذة داخل الكنيسة واطلب  يطلب من الرب أن يضعك فالمرشديك وتعل م منهم. 
كما تفعل األم  تسكب قلبك وحياتك من أجلهم تماما   يروحيين لك منه أن يعطيك أوالدا  

 تربية أوالدها. يف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :السبوع السادس
 

  ـــــ :الشاهدي مامأروع ما لمع أــــــ بتاريخ  ـــــ ولاليوم األ 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ت وامكانيات التطبيق:االنطباعات أو التأثيرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ـــــ :الشاهدي مامأروع ما لمع ــــ أــبتاريخ  ـــــ ياليوم الثان 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ ذا اليوم:هفي كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ أثيرات وامكانيات التطبيق:االنطباعات أو الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ـــــ :الشاهدي مامأروع ما لمع ــــــ أبتاريخ  ـــــ اليوم الثالث 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:
 

  ـــــ :الشاهد يمامأروع ما لمع ــــــ أبتاريخ  ـــــ اليوم الرابع 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ــــ :الشاهد يمامأروع ما لمع ــــــ أبتاريخ  ـــــ اليوم الخامس 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ :كل ما قرأته في هذا اليوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ــــ :الشاهد يمامأروع ما لمع ــــــ أبتاريخ  ـــــ السادساليوم  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
  ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ــــ :الشاهد يمامأروع ما لمع ــــــ أبتاريخ  ـــــ وم السابعالي 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا اليوم:في كل ما قرأته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
  ــــــــــــــــــــ االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مالحظات:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخاتمـة
 
 

 ي صغيرة تحتو  فأعطاه زجاجة ،من مرض مؤلم إلى الطبيب ييعان يذهب رجل هند     
من أخذ الخمسين حبة  يعلى خمسين حبة من الدواء. وقال له الطبيب "عندما تنته

جلسة واحدة حتى  يابتالع حبوب الدواء ف يأللم". ذهب الرجل وابتدأ فا يستشفى ويختف
 سعف بسرعة.نه أُ انتهى من الخمسين وكاد يقتل نفسه لوال أ

أرجو أن تكون قد قرأته بدافع الشوق للنمو. دافع قرأت هذا الكتاب.  يال أعلم بأ     
على خمسين حبة دواء وتريد أن تلتهمها الواحدة  ي مامك زجاجة تحتو أوهنا قد تشعر بأن 

 يوم واحد. يف ،معافى قويا  جبارا  وربما عمالقا   تى تصبح صحيحا  حبعد األخرى بسرعة 
أشبه ما تكون بعملية  يوه ،إن هناك أمورا  كثيرة يمكن أن تقوم بها دون تأخير     

ونتيجة لهذه العملية قد ترجع إليك راحة  ـجراحية لنزع جزء من المعدة يسبب نزيفا  داخليا  
ال تستطيع أن  يضميرك. لكن هناك أمورا  أخرى أشبه ما تكون بحبوب الفيتامين الت

سبوع األ ياليوم أو ف يبل الواحدة بعد األخرى وربما واحدة فقط فتأخذها جرعة واحدة 
 .طبيعيا   حتى تنمو نموا  

لى قراءة هذا الكتاب مرة ثانية ولكن ببطء جزءا  إأرجو أن ترجع  ـعزيزي القارئ      
ل قراءتك إلى قها ثم تكم  طلب منك هللا أن تعمل بها فتطب   يوأن تأخذ األمور الت ،جزءا  

 يا فهو الذويحفظه يعنده وصايا ي. قال يسوع: "الذ..ثم الثالث إلخ يانالث الفصل
 (.21: 14" )يوحنا يأظهر له ذاتو حبه أوأنا  ،يبأيحبه  ييحبن يوالذ ييحبن

  
 .محبتنا للمسيح تقاس بالطاعة نإ

 
 
  

 
 

 وـرار النمـاستم



 
 

)مع صعوبته  قد تكون الحياة كلها نموا  هل كانت األشهر الماضية بداية حسنة؟      
 يإن أنت أكملت المسيرة بنفس الروح الت ،ولذته وسقطاته القصيرة وانتصاراته المجيدة(

 األشهر الماضية.  ياختبرتها ف
 

ابتدأ فيكم عمال  يالقول: "الذ يلبى يتلخص فيبولس من أجل فالرسول كان يقين      
كثير من الحاالت  يف ومع أن استمرار المسيرة صعبل إلى يوم المسيح". يكم   صالحا  

 ييتكلم عن الروح القدس الذ 7: 1 تيموثاوس2 يفو إال أن هللا أعطانا الطاقة لننتصر. 
ألن هللا لم يعطنا روح الفشل بل روح وعن صفاته العديدة ويخص منها ثالثة: " يسكن فينا

 يسكن فيك يتصف بالقوة يضبط النفس( فالروح القدس الذ ي)أالقوة والمحبة والنصح". 
 وبالمحبة وبضبط النفس. 

 
فقر مدقع ولم يعلموا أن  يفملكة العربية السعودية لمئات السنين عاش سكان الم     

وإذا  ،حفر اآلبار يبالدهم تطفوا على بحر من البترول. إلى أن أبتدأت الشركات ف
 بالسعودية من أغنى دول العالم. 

 
)وصفاته القوة والمحبة  ـسكن فيك ي يمت حياتك للمسيح فالروح القدس الذإن سل       

 ـلك أعطاها هللا  ي. اتكل على القوة التيوأنت غن حيا فقيرا  ال يجعلك ت ،وضبط النفس(
 هللا نفسه.  ـالروح القدس  يأ

 
 األشهر يبنجاح ف فالتدريب على الخلوة اليومية وحفظ اآليات التي مارستها     

يستطيع  ياتكلت على الروح القدس الذنت أإن  ،تكاحي يتستطيع أن تستمر ف ،الماضية
ركأن ي  . طو 

 
 
 

 امكانية االستمرار فيما مارسته. رس معا  لند



  
 :الخلوة اليومية

 
 يالجزء المعد ف من يأن تواصل خلوتك بنفس الطريقة بعد أن تنته من السهل جدا       

 استخدم ما صورته من صفحات لتدوين الخلوة، هذا الكتاب للخلوة.
 

مرور األسابيع واألشهر قد تجد مع استخدم دفتر أو مفكرة أو أجندة لتسجيل الخلوة.      
فاستخدم عندئذ صفحة كاملة لتسجيل خلوة  ،لكتابة خلوة يوم يأن نصف صفحة ال تكف

 اليوم الواحد. 
 

ال تكف عن ممارسة ؟ نطالقة االستمتاع بكتابة الخلوةاتدريبك إلى  يفهل وصلت      
 بعد كل وقفة طويلة تتبعها بداية متعبة وتدريب صعب.  الكتابة ألنه

 
 :ك اآلن موجز خطوات الخلوةليإ

 قلبك أمام هللا.  ءوهي صل   ـ  1     
 جلسة واحدة.  يأو أكثر ف صحاحا  إاقرأ ـ  2     

 المكان المعد لها.  ياكتب الخلوة فـ  3     

 بحضور هللا.  تعا  ضوء ما قرأته وانطلق إلى يومك مستم يف صل   ـ  4     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حفظ اآليات



      
األسابيع الثالثة  يحفظتها ف يلآليات الت أن تكون قد واصلت مراجعتك يوميا  أرجو      

محفظة لوضع بطاقات تستطيع أن تكتب  هذا المضمار فاشتر   ياألولى. إن نجحت ف
 . يعليها اآليات بالشكل التال

 
 يقين الغفران

 9: 1يوحنا 1    
حتى يغفر لنا  ،إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل     

 طايانا ويطهرنا من كل إثم. خ
                 

         9: 1يوحنا 1                                              
 
 

 وعلى ظهر البطاقة تستطيع أن تكتب العنوان والتاريخ والشاهد على هذا الشكل:
 

 يقين الغفران
 

/      / 
 
 

 9: 1 يوحنا1                       
 
 مطبعة. يأن تحصل على هذه البطاقات من أتستطيع و 
 
  

 
 

 : ياألسابيع الثالثة األولى ه يتى اآلن فححفظتها  ياآليات الت     



 
 12-11 :5 يوحنا1  يقين الخالص

  9: 1يوحنا 1  يقين الغفران
 13: 10كورنثوس 1  نتصاراإليقين 
 32: 8 رومية   عناية هللايقين 

 16: 15رميا إ    الكلمة
 11: 29أخبار األيام األول     العبادة

 
من األسبوع الرابع حيث تحفظ كل  ابتداء  حفظ اآليات  يستمرار فهناك خطة لإل     

 . يوميا   ـ أسبوع آية واحدة أو أثنتين مع مراجعة كل ما حفظته
 

حياة التلمذة. سترى  يف ينموك اليوم يساعدك فت هامةوهذه الخطة تشمل مواضيع      
ستراها  يأما اآليات الت ...وحدة مستقلة هيوكل ستة مواضيع  ين موضوعا  أن هناك ثالث

ضيفها أخرى وتُ آيات اخترتها أنا وتستطيع أنت أن تختار آيات  يبجوار كل موضوع فه
 إلى القائمة.

 
 آيات أخرى تستطيع أن تختارها                             :الجديدة)أ( عش الحياة 

 ـــــــــــــ                 4: 15حنا يو   المسيح هو المركز
 ـــــــــــــ                 50: 12متى    طاعة المسيحا

      ـــــــــــــ            40-39: 5يوحنا     الكلمة
 ـــــــــــــ                19: 2 يمراث    الصالة
 ـــــــــــــ               17: 27أمثال     الشركة

 ـــــــــــــ               16: 15يوحنا            هادةالش
 
 
 
 

  )ب( اعلن المسيح:



ــــــــ                  3: 6إشعياء    قداسة هللا  ـــــ
 ـــــــــــــ                2: 59إشعياء    نسانضياع اإل
 ـــــــــــــ                 36: 3يوحنا   ارشر مصير األ

 ـــــــــــــ                10: 5رومية    الربخالص 
 ـــــــــــــ                24: 3رومية   نعمة الخالص

 ـــــــــــــ                  3: 3يوحنا   نسان مسئولية اإل
 

 )ج( اتكل على عطايا هللا: 
       ـــــــــــــ               26: 14يوحنا     روحه

                   ـــــــــــــ             9-8: 3حزقيال     قوته
               ـــــــــــــ         16-15: 49شعياء إ    أمانته

                 ـــــــــــــ               27: 14يوحنا     سالمه
                 ـــــــــــــ            2-1: 55شعياء إ    تدبيره

                  ـــــــــــــ               11: 5يعقوب    لتجربةا يمعونته ف
 

 للمسيح:  ا  )د( كن تلميذ
                   ــــــــــــــ             12: 10مرقس    ضع المسيح أوال  

                    ـــــــــــــ          16-15: 17 يوحنا   انفصل عن العالم
                        ــــــــــــــ         18-17: 3بقوق ح    كن ثابتا  

                      ــــــــــــــ        11-10: 58شعياء إ   اخدم اآلخرين
                       ــــــــــــــ          11-10: 15تثنية    بسخاء عط  أ 

                        ــــــــــــــ               8: 2مزمور    رؤية للعالم
 
 
 
 
 

 ه بالمسيح: التشبّ  ي)ه( النمو ف



 ـــــــــــــ       5-4: 13كورنثوس 1    المحبة
                      ـــــــــــــ          2-1: 131مزمور     التواضع

                      ـــــــــــــ             28-27: 5متى    الطهارة والنقاء
                        ـــــــــــــ               23: 12أمثال    والصدق ةماناأل

                        ـــــــــــــ           38: 10عبرانيين     اإليمان
                         ـــــــــــــ                10: 2أفسس    األعمال الصالحة

 
تغيرنا  ينحفظها بل بنعمة المسيح الت ين افتخارنا ليس بعدد اآليات التر أتذك       

 بواسطة الروح القدس وسيفه )كلمة هللا(.
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أسلوب لدراسة آية خالل أسبوع
 
 

يات بعمق فهنا ستجد خطة لتدرس هذه اآل يإن وجدت أن عندك الوقت الكاف     
 ية الواحدة. لآل للدراسة والتأمل أسبوعا كامال  

 
 : اليوم الول

لهذه اآلية؟ لخص هذه اآلية بكلماتك الخاصة وبلغة  يما هو الموضوع األساس     
 بسيطة عادية.

  
 : ياليوم الثان

هل هناك أية ؟ فقرةي لهذه الما هو الموضوع األساستوجد فيها اآلية.  ياقرأ الفقرة الت     
اآلية موضوع الفقرة أم  ؟ هل تفسريما هموضوع الفقرة واآلية نفسها؟ عالقة بين 

 صه؟حه أم تلخ  توض  
  

 اليوم الثالث: 
د اللفظ على كلمة أو عبارة بدورها من كل مرة شد   يقرأ هذه اآلية عدة مرات وفا     

أثناء  يخطرت على فكرك ف يالت واآليات األخرى كتب األفكار الجديدة ااآلية. بعد ذلك 
 .استخدام هذه الطريقة

  
 : وم الرابعالي

ن بعض الفقرات أو اآليات )من الكتاب المقد        مواضيع مماثلة  يتبحث ف يالتس( دو 
 كيف تساعد هذه األعداد على تفسير وتوضيح اآلية األساسية.لموضوع هذه اآلية. 

 
 
 
 
 



 : اليوم الخامس
على فهم تساعدك  يكاتب من هذه الفقرة. اقرأ التفاسير المختلفة التما هو قصد ال     

 الزمان والظروف واألحداث المتعلقة بها.
 

 اليوم السادس: 
حاول أن تحيا حسب تعليم هذه  أياليومية. هذه اآلية على حياتك ق طب  حاول أن تُ      

 اآلية اليوم وكل األسبوع القادم.
 ه؟هل هناك أمر عليك أن تطيعـ  1
 هل هناك وعد يمكنك أن تطالب به؟ـ  2

 عليك أن تتجنبها أو تعترف بها إلى هللا؟ هل هناك خطية ـ  3

 تقتدى به.حتى  حي  هل هناك مثل أعلى ـ  4
 يجب أن تتبعها لتختبر قيمة هذه اآلية؟ يالخطوات العملية الت يما ه

 
 اليوم السابع: 

 رت ب .حب أن تشارك غيرك فيما تعلمتهاأليام الماضية. هل ت يراجع ما درسته ف     
جتماع ا يشكل تأمل ف يأو تقدمه ف ،فيما وجدته تشارك صديقا   أنأفكارك حتى تستطيع 

 للشباب أو كعظة.
 بمشاركة الغير فيما وجدته. قرارك ياطلب بركة من هللا وإرشاده ف     
      
رنامج )التلمذة للمسيح االنضمام لمجموعة تلمذة بكنيستك لدراسة ب يإذا رغبت ف     

 0184019053 رقم:وحياة( يمكنك االتصال بتليفون  فكر
  :وهناك شرطان أساسيان لهذه الدراسة

 كنيستك قبل بدء مجموعة الدراسة. يأن تحصل على موافقة راعـ  1
 الدراسة حتى نهاية البرنامج. ياالستمرار فـ  2
 
 
 
 



 السبوع السابع:

 
 ـــــ  :خ ــــــ أروع ما لمع أمامي الشاهدبتاري ـــــ ولاليوم األ 

 
 في هذا اليوم: ـــــــــــــــــــــــــــــ كل ما قرأته 

 ــــــــــــــــاألفكار والمبادئ الرئيسية: ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتأثيرات وامكانيات التطبيق: ــــــــــــــــــــ ــــ االنطباعات أو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــ  :بتاريخ ــــــ أروع ما لمع أمامي الشاهد ـــــ اليوم الثاني 
 

 ــــــ كل ما قرأته في هذا اليوم: ـــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألفكار والمبادئ الرئيسية: ــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق: ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـــــ  :بتاريخ ــــــ أروع ما لمع أمامي الشاهد ـــــ اليوم الثالث 
 

 كل ما قرأته في هذا اليوم: ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــاألفكار والمبادئ الرئيسية: ـــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــاالنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق: ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــ  :بتاريخ ــــــ أروع ما لمع أمامي الشاهد ـــــ اليوم الرابع 
 

 كل ما قرأته في هذا اليوم: ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألفكار والمبادئ الرئيسية: ــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــاالنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق: ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــ  :بتاريخ ــــــ أروع ما لمع أمامي الشاهد ـــــ اليوم الخامس 
 

 كل ما قرأته في هذا اليوم: ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــ األفكار والمبادئ الرئيسية: ــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــاالنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق: ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــ  :بتاريخ ــــــ أروع ما لمع أمامي الشاهد ـــــ سادساليوم ال 
 

 كل ما قرأته في هذا اليوم: ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألفكار والمبادئ الرئيسية: ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

 
 االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق: ــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــ  :بتاريخ ــــــ أروع ما لمع أمامي الشاهد ـــــ لسابعاليوم ا 
 

 كل ما قرأته في هذا اليوم: ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألفكار والمبادئ الرئيسية: ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــاالنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق: ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ مالحظات: ــــــــ
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