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مـمق ّةــد 
 
 

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

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

م له حلقة كنت أقد   يأنن كان صغيرا ،أبنائي لم ا عندما كنت أداعب أحد  أنيأذكر      
ر كر  وأ ،مسك بالمفاتيح أرفعها قليال  وعندما تقترب يده لتُ  ي،المفاتيح لكي يأخذها من

 .جانبا   يللعبة. وفي كل مرة كان يزداد غضبه حتى يتركنا
 

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   ،نك رجعت صفر اليديند أتج ،به

 تفشل. وفي كل مرة  
 

ّتعجيز؟اعّالمسيحّـهلّاتبّ 
 ،ن يمشواأويقفوا قبل  ،ن يقفواأن يجلسوا قبل أتب هذا الكتاب للذين يريدون لقد كُ      

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

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

 
 
 
 
 



 :ّئاّرـالقّّيزّـعزي
قد تكون سمعتها  ،إذ أنه ليس لجمع معلومات جديدة ـ عاديا   هذا الكتاب ليس كتابا       

وستجد أن األيام القادمة  ،يل لكيفية قيادة سيارة جديدةبدلون بل إنه أشبه ما يك ـ من قبل
هي للنمو اليومي خطوة خطوة لمدة أسابيع يمكنك بعدها أن تواصل المسيرة مستقال . 

ّمّعلىّتطبيقّماّيطلبهّمنكّالرب.راءةّهذاّالكتابّقبلّأنّتصمّ الّتبدأّبقفأرجوكّأنّ
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1ّّّّّّّّ
ّّّولدّثانيةّ خلقّونّ أمّنّ ّجديدةّ ّأنقلبّصفحةّ 

      
 

علم الجمهورية  ـالمنحنيين المتالمسين  ي اليسرى تلمس العلمين،ويد وقفت مرة ،     
. وألول مرة أقف هذه الوقفة الرهيبة التحية الكشفيةعة بى مرفو اليمن يويد ،وعلم الكشافة

أن أسعى  ي: "أعاهد بشرفيفالكاملة أمام القادة ألتلو العهد الكش في الثياب الكشفية
وأن أطيع شريعة  وأن أساعد الغير دائما   ينحو هللا ووطن يأن أعمل واجب يف يجهد

لما أوحته كلمات التعهد  ةة الحياجد  شعرت ب ،تلك اللحظات ولساعات تلت يالكشاف". ف
 ناأ أنا مازلت يوبعدها وجدت أن ر طويال  . ولكن هذا الشعور لم يستمي مخيلتيالرنانة ف

 للتغير. يالشخص يرغم مجهود يبأنانيت
 اجتماع نهضة بإحدى الكنائس. يف يحادثة أخرى بعد سنوات وجدت نفس يف     

ح بأن أقف سة وبتشجيعه الُمل  الكنيإلى  يدعان يالذ ،أمام الصديق المؤمن يوبسبب خجل
 يف يكأنوقفت و  ،للمسيح ينفسم سل  د الشباب وأُ مع أح يصل  أُ  يوأتقدم إلى األمام لك

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

القرار لم تطل . ولكن استمرارية يعندما أديت العهد الكشف ي ربما يشبه شعور  ـعورا  ما ش
 كما كنت سابقا  وربما أتعس. يدت نفستغير ووج ي وشعور  طويال  
و أيمان بالمسيح مت دروسا  ذات قيمة عن معنى اإلنتيجة لهذين القرارين تعل       

 ل المسيح.و التوبة وقبو أو الخالص أالتجديد 
ير الحياة و قبول المسيح ليس مجهودا  شخصيا  لتغيأن الخالص أما أكتشفته هو      

انتقالّبل الخالص هو  ،معين يجو روح ينسان فه اإلوليس شعورا  ملتهبا  يشعر ب
 لى أخرى.إمن حالة  ّيجذّر

 
 
 
 



ّّةّالثانيةـالحالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّولىةّاّلـالحالّّّّ      
 
 

26ّ:18ّّالرسلّالأعم
 .يمانون اإلرؤية هللا بعي ـ 1                           .يالعمى الروح ـ 1
 .العبودية هلل والخضوع لسلطانهـ  2     .خضوع لسلطانهالعبودية للشيطان وال ـ 2
 .فرت جميع الخطاياغُ  ـ 3             .نسان ليست مغفورةخطايا اإل ـ 3
  النتيجة يه مع هللا ةبديأحياة  ـ 4         عن هللا يبدو االنفصال األأجهنم  ـ 4

 .منتظرةية الالحتم                   .ية المنتظرةالحتم النتيجةهي       
 
 

15ّ:45ّّرنثوسّالولىكّو
 عضو في عائلة المسيح ولذا صار ـ 1      نساندم ولذا فلإلآعائلة  يعضو ف ـ 1

 عن )أي زيادة روحّجديدةّإلنسانل          ـ  رادةإ ـ)قدرة عقلية  نفسّحية      
 نساناإلنسان العادي صار لإل                                   .عواطف(      

  .(لعالقة شخصية مع هللا مكانيةاإل                                                   
 
ّ

 13-1ّ:12يوحناّّو15ّ:15ّيوحناّ
  .ابن هلل يعمل بدافع البنوةـ  1          .هللا ين يرضأعبد يعمل محاوال  ـ  1
 وح بحسب مشيئة ـ مولود في الر  2             ب مشيئةالجسد بحس يمولود ف ـ 2

 هللا.                                         .األبوين      
 
 

      



فهو  ،دة الثانيةولعل أوضح صورة للخالص ما ذكره المسيح عندما وصفه بالوال     
إلى عالم األحياء وإلى  إلى الوالدة واإلنتماء ـجو الرحم  ـانتقال من عالم محدود ومؤقت 

 عالم النمو.
نتماء إلى عائلة هللا. والبيان واال يفالوالدة الثانية هي بداية الطريق لحياة ال تنته   

 يسبه للنمو فثانية بالنح مكان التجديد أو الوالدة القد يوض   راه هنات يالتوضيحي الذ
 ة.سير ملحياة المسيحية ولتكملة الا

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

نتقال من بول المسيح واإلحظة قمثل لو( في ـ وأما الخط )د )ه( إلى الهاوية. ةمن نقط
سيح العالقة مع الم 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 ب  لى التشإو ينم ينسان لكن هللا دعا اإلإوليس هذا فقط بل  ،شخصية مع هللا

شبهون يسوع ن وبنات يُ ب عائلة من بني( وهكذا تكون هلل اآلي ـ ويسير على الخط )ب
 المسيح.

 
طريقه غير  ين يذهب فأدار ظهره له واختار أو  ،د على هللانسان تمر  ن اإلكل     

ه(  ـ وهكذا سقط عند نقطة )ج( وعاش على مستوى الخط )د هدافه.أ مكترث باهلل و 



ن إو الحياة ونتائجها وخيمة.  هونوعية هذ ،نانية وحب الذاتية للشيطان واألعبودتوى المس
 الحياة. هعة هذابش ىللمس روح الرب قلبك ستفهم وستوافق ع

ه( مستوى عبادة الذات  ـ مستوى )د ىونحن بعد عل هنولكن هللا بين محبته لنا أل     
جلنا ودفع ثمن ألب من وُص  ش معنارض وعالى 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

 ا لذةختبرو اأعرف أشخاصا   نسان مع ما عمله هللا.نتيجة لتجاوب اإل يويأت .لحظة
ون عن لذة نقطة )و( يخبر  يقال من نقطة )د( إلى نقطة )و( وعاشوا وقتا  طويال  فتناإل

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

 )و(. النقطةهم نالوا الخالص وانتقلوا إلى هنئوهم ألنليخدموهم ويشجعوهم وي
 

الرسم؟ هل  اهذ . أين تضع نفسك علىمّموقفكقيّ وتّ ّحصأرجوّأنّتقفّهناّلتفّّّّّ
مستوى  ي( أي ـ العبودية؟ أم هل أنت على مستوى )و ي( أـ ه أنت على مستوى )د

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

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

 
وى النمو الروحي فما هو ستم أي( يـ  ن على مستوى )ونك 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 أالتفكير والصالة قبل  يقت فض الو رف بعع. اصن ال تتسر  أرجو أفي حياتك. 
 .يإلى الفصل الثان

 
 



2ّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّن؟ـلىّيقيـتّعـلّأنـه
 
 

 ،الوالدة الروحية يحياة الطفل كذلك الحال ف يف ةفترة حاسم يأن فتره الوالدة ها كم     
إن حد الموت تصل الى  ةد حياة الطفل أخطار جسيمهد  ية قد تُ حالة الوالدة الجسد يفف

أو يحاول  ،ز الشيطان بكل قواه ليمنع الوالدةالوالدة الروحية يرك   ية. كذلك فرت الوالدتعس  
 ةتشوش فكر المؤمن الحديث وتمنعه من التمتع بعالق يبذور الشك التجهده بأن يبذر 

هذا  يف ةب علينا أن نفهم األمور األساسي. ولذا وجي مع أبيه السماو  ةواضحة وجميل
 ار الهام.المضم

 
ّعمليةّالخالص؟ّيهللاّفماّهوّدورّّـ1ّ

ّهللاّيهقلبك  يذرت فبُ  يإن البذرة الت      تمت )ربما  يلتوإن تهيئة التربة ا .كلمة
وإن موت . عملّروحّهللاّيهنتيجة لصلوات كثيرين من أجلك أو لترتيب هللا للظروف( 

مسيح بالروح القدس ازل الوإن تن. هوّعملّهللاعلى الصليب من أجلك  يفدائالمسيح ال
هوّضح أن الخالص من كل نواحيه هذا يت   يف .عملّهللا يضا  أيقرع على باب قلبك هو ل

ف كل   ا  ثمين جد بمجهوداتنا الشخصية وأعمالنا. وهو عمل غال   له مطلقا  ننا وال عملّهللا
 يصا  ك خصعد لهو عمل هللا مُ  ي. وهذا الخالص الثمين الذف المسيح حياتههللا ابنه وكل  

 لت عطية هللا.لو فتحت قلبك وقب
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمليةّالخالصّ)*(؟ّيفّّيماهوّدوّرـ2ّّ

 كلمة الخالص تشمل ثالث مراحل: خالص في الماضي وهو التبرير، وخالص في الحاضر وهو)*( 
 تعددة.أ عن هذا الموضوع في كتب موخالص في المستقبل وهو التمجيد. يمكنك أن تقر  التقديس،     

 
 

الشخصي  يأن أترك مجهود ،على المسيح يبثقل يأن أرم ـأن أثق ـ هو أن أؤمن      
ذراعيه  لة تخليص نفسي وأرمي بنفسي مع مستقبلي وهمومي بيناجع عن محاو وأتر 



 يضمني إلى صدره الحنون. دوري هو أن أتجاوب معهالقويتين واثقا  بأنه سوف يحملني و 
 ع على باب قلبي.ألنه هو أخذ المبادرة فقر 

 
ّماذاّيحدثّعندّقبولّالمسيح؟ّـ3ّ

 أي ،أن يصيروا أوالد هللا عطاهم سلطانا  وأما كل الذين قبلوه فأ" 12: 1يوحنا      
ير صالمطلوبة لي نرى هنا أن اإليمان أو قبول المسيح هو الخطوة ن باسمه".و المؤمن

ى الباب لقدوس: "هنذا واقف عليقول المسيح بروحه ا 20: 3رؤيا  يهلل. وف اإلنسان ابنا  
 ".يمعليه وأتعشى معه وهو أدخل إ ،ي وفتح البابوأقرع. إن سمع أحد صوت

 
ّ:ةالوالدةّالثانيّةعمليّينرىّهناّثالثّخطواتّحتميةّف     

وحمل كل تمرد وعصيان  ،لى الصليبع يبعد أن أخذ المسيح مكانك ومكانأ ـ 
مكان اإل ينه كان فأن الموت. ومع م مقا ،فنوبعد أن مات ودُ  ،هاوخطايا قمنا ب

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  من غال  رع ألنه يريد أن يدخل. هذا حقه ألنه اشتراك بثإنه يق الكون.
أم لستم تعلمون أن جسدكم هو "اوبوا معه اكتشفوا هذه الحقيقة ين تجوالذ ،له

اشتريتم بثمن. قد وأنكم لستم ألنفسكم ألنكم  ...مفيك يهيكل للروح القدس الذ
 .(20-19: 6رنثوس كو 1)" هلل يه يأرواحكم الت يأجسادكم وف يفمجدوا هللا ف

ليس من حقك  ياتك التوتحتفظ بحي ا أن تكون لصا  فاختر واحدة من اثنين إم    
 فك ويقودك.شر  حياتك كلها له وتطلب منه أن يُ  يأن تعط وأ ،أن تمتلكها

 
 
ّهّإذاّ ّّّّّ ّالولى ّأنّّيالخطوة ّيريد ّلنه ّويقرع ّقلبك ّباب ّعلى ّواقف ّالمسيح أن

ّيدخل.
 

ص تخلي يبخطاياك وبفشلك فإبليس رك يذك   ت المسيحصو  بعد أن سمعت ب ـ
والتوبة معناها الندم  .تائبا   للمسيح يأن تأت ظاتاللح هذه يف يمكنك ،كنفس

له  إليه معترفا   يق تأتوغير مستح منكسر على الخطية وتركها. وبقلب



ر أن ويستلم زمام حياتك. تذك   إليه أن يقبل ويدخل قلبك بخطاياك ومتضرعا  
بهذا القرار.  يامالق يمنعك من يهذه اللحظات يضع كل ثقله لك يطان فالشي
عندما يقرع  وما هو الوقت المناسب؟ أليس ـسب التأجيل لوقت منبا نعكققد ي

 ن لما قرع المسيح. فال اآليكن الوقت مناسبا   المسيح على قلبك. ألنه إن لم
 كلمات كهذه.ن فريسة للشيطان بل تعال إلى الرب يسوع بتترك نفسك اآل

 
ليك وأنت تعلم ع دتأخطأت إليك وتمر   يل ألنأمامك بخج يتآ"أيها الرب يسوع      

ما ة على األسطر التاليالكثيرة. وهذه أهمها... )اكتب هنا  يأيها الرب يسوع خطايا
 تريد(.
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 ن إلى ن تدخل اآلأيسوع  بر  وأرجوك يا يايان تغفر خطرب يسوع أ أرجوك يا     
لمك زمام أسن اآل يعلى مصراعيه. أرجوك أن تدخل. إن يفتح لك قلبأ. ها أنا يقلب

. يألنك دخلت قلب . فشكرا  يوسيد يأنت رب ن فصاعدا  . من اآلكامال   تسليما   يحيات
 أمين". 

 



ل. ألنه يريد أن يدخباب قلبك قرع على  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  ه فما

 نرى هذه الخطوات الثالث.
 هنذا واقف على الباب وأقرع. ـ 1                 

 وفتح الباب. يد صوتمع أحإن س ـ 2                 
 .يأدخل إليه وأتعشى معه وهو مع ـ 3                 
أن المسيح سيدخل حسب ما وعد. إن أنت تجاوبت معه  يالثة هإن الخطوة الث

وتتيقن بأنه دخل إلى قلبك وهو ن أن تتأكد وحققت الخطوة الثانية تستطيع اآل
 ن يسكن حياتك.اآل
 

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

وتطلب من المسيح أن  يأو بالغفران أو باالرتياح بعد أن تصلبالفرح  أن تشعر جدا  
 ،وقد تفقد هذا الشعور بعد يوم أو عدة أيام .يدخل قلبك. ولكن هذا ليس ضروريا  

كمغادرة مؤتمر ما والرجوع إلى البيت.  ،تغيرت ظروف الحياة قدكانت إن  ا  وخصوص
سبيل المثال  كثر من ذلك. وعلىأل على على الشعور فقط ب ةفعالقتنا مع هللا ليست مبني

  كاد شريـالمحبة الزوجية ليست مجرد شعور بالحب بل أيضا  عمل إلسع
 

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

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

الفرح  ير فإلى البيت وأخذت أفك   يمخيلت يالنقود لبائع الزهور سبقتنوبينما كنت أدفع 
ابتدأ شعور  في تلك اللحظة بالذات عندما ترى الورد. يتسيرتسم على وجه زوج يالذ
أسرع بالرجوع إلى البيت مع باقة  يلك يوبعاطفة قوية تدفعن يداخل يبالحب ف ي قو 

 الورد.



أبالشعور أم بالعمل؟ أبالعاطفة  ي،لزوجت يت محبتأين ابتدأ هذا المثل يرى ففيا ت     
 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  ـميتالل تـهوالمسيح بقياسه لمحب     
 ،ييحبه أب ييحبن يوالذ ،ييحبن يويحفظها فهو الذ يصاياعنده و  ي"الذ قال: 21: 14

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

 
ّأساسّاليقين:

 :أن المسيح دخل حياتك ليس الشعور بل أمرين رئيسينإن أساس تأكيدك ويقينك ب     
 وعدّهللاّبكلمتهّـ1ّ

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

 أين هو األن؟ وفتحت حياتك له؟ إذا  
كنت  لةأليام قلي يأذكر أنـ  يللمسيح وسلمته زمام حيات يياتبعد أن فتحت أبواب ح

 ؟ هل ةـصادق يأنا مؤمن؟ هل توبت ة  ـوالشك. هل حقيقأتذبذب بين اليقين 
 

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

ن وصلت إلى إ ااألولى م لمدة أسبوع االصحاح العاشر من يوحنا. ومن المرة يوميا  
 ،يتسمع صوت يخراف" :حتى اختبرت يقين الخالص. قال يسوع 28-27 ياتاأل

وال يخطفها أحد  ،بدولن تهلك إلى األ ،ا حياة أبديةأعطيه . وأنايعرفها فتتبعنأ وأنا 
 ."يمن يد

حياةّّيوبأنهّأعطانأصبحت أحد خرافه  يلمسيح بأنا يوعدنّمن خالل هذه األيات
 من يد يسوع. يا يالكون يستطيع أن يختطفن يفوبأن ال أحد  ،لن أهلك يأنوب ةأبدي

 .قتّوعدهصدّ ما له من سالم ومن فرح اختبرته عند لها من راحة ويا
 

ّهللّشهادةّروحّهللاّلروحكّأنكّصرتّابناّ ّـ2ّ



ألن كل "هلل  ان يبدأ بالشهادة له بأنه صار ابنا  عندما يدخل الروح القدس حياة إنس
 اء هللا. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا  هم أبن فأولئك ،هللاينقادون بروح الذين 
ب(. آلل "بابا" يا أيب )اآليا "أبا" به نصرخ  يالذ يبل أخذتم روح التبن ،للخوف

ورثة  ،فإننا ورثة أيضا   أوالدا   يشهد ألرواحنا أننا أوالد هللا. فإن كنا أيضا   الروح نفسه
 .(17-14: 8 ح" )روميةهللا ووارثون مع المسي

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

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

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

هلل؟ كيف؟ أرجو أن تدون بعض  هل شهد لك الروح القدس بأنك أصبحت ابنا       
 :األسطر التالية علىاألفكار 
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3ّّّّّّ
ّّّّّبتّعلىّصاحبّالعمارةّالقديم؟هلّتغلّ 

 
 

حجرة  يالطفل ف وضع عادة  ديثة يُ المستشفيات الكبيرة والح يف ةدالوالقسم  يف     
وذلك لحفظ الطفل من الجراثيم.  ،أقنعة دخولها إال للذين يرتدون  منعويُ  ،زجاجية صغيرة

الحياة المسيحية فإن  يوكذلك ف حياة الطفل حاسمة. يواأليام بل الساعات األولى ف
 يه لمرحلةهذه ا يف . ولعل أشد الجراثيم فتكا  األيام األولى حافلة بمهاجمات إبليس

هم وضللهم بليس لوقت طويل ألنه خدعإجراثيم الشك. وكثيرون هم الذين سقطوا أمام 
نلت الحياة األبدية؟ هل بمجرد صالة  ةسؤال مشكك. هل حقيق ةاسطوكان دخوله بو 

وتحدياته؟ قصيرة تغيرت حياتك وأصبحت خليقة جديدة؟ كيف تستطيع أن تواجه العالم 
مارستها  يص من عاداتك التل تستطيع أن تتخل  مسيح؟ هل مع الن تكم  أهل تستطيع 

ستسقط فيها؟ وماذا عن مستقبلك وهمومك؟ ماذا  ييا التنوات؟ وماذا عن بعض الخطالس
 يستطيع أن يعمل المسيح عمليا ؟

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

لكها إنسان شرير ال يمت يإحدى العمارات الت يشقة ف يلنفترض أنك تسكن ف     
وسيلة ليمتص المزيد من المال من  ييعبد المال ويستغل أ ،له وال أخالقضمير 

وعندما تطلب منه  ،ةالملح   ةآخر كل شهر بفواتيره الكثير  يعمارته. يأت يالمستأجرين ف
. وهكذا بمرور الوقت ةعينبشرط أن تدفع فائدة مأو بضعة أيام يوافق  ل أسبوعا  لتمه  ا

 ن وقعت تحت رحمته.أك وتربطك إلى نسان تشد  إلا االديون تزداد وقيود هذابتدأت 
 ق وقال لك: يا فالن أنا أعرفك. أنت فالنـل أنيـأتى إليك رج صباح يوم   يوف     
العمارة الجديد نا اآلن صاحب وكذا. ولكن ال تخف. أ وأنت مديون بمبلغ كذا يالفالن

تبقى أدعوك ل قررت أن يليس هذا فقط لكناشتريتها ودفعت عنك جميع ديونك.  يألن
 إيجار. يآلخر حياتك بدون دفع أ يعمارت يبهذه الشقة ف

 



فعت نقبل الحقيقة أن ديوننا دُ  هذا هو ما فعله المسيح معنا. وكمؤمنين نحن عادة      
الحاضر  ير ففرت. ولكن عندما نفك  قد غُ  خطاياناجميع ألن  أصبح نظيفا  اضينا وم

المسيح . ولذا نرى أننا قبلنا ون مجانا  نكاق أننا سب علينا أن نصد  والمستقبل يصع
"فكما قبلتم  يهل كولوسباإليمان ولكن سلكنا )*( باألعمال. كتب بولس الرسول أل

 (.6: 2)كولوسي  ه"ا فيسلكو ا)باإليمان(  الرب المسيح يسوع
ديد تسمع طرقات بعد زيارة صاحب العمارة الج ياليوم الثان يه فث هو أنوما يحد     

 .فاجئ بصاحب العمارة القديم على الباب وبيده فاتورةوعندما تفتح تُ  على الباب
 :ةتيهذه الحالة أمامك أحد الحلول اآل يف

 
 .قوى منكنفه لكنه أكبر وأأأن تلكمه على ّالحلّالول:

  
 يقول بالفاتورة تلو األخرى وبأوراق يأتيإذا به لجدال معه و أن تبدأ با :يالحلّالثان

 وبواسطة ةوإذا به يدخل الشق ،لخإو  وقاض   مضاء محام  إب ،ةنيقانو نها إ             
 ن صاحب العمارة الجديد قدأومقيدا  مع  قناعه تجد نفسك مديونا  إكالمه و              

 رك.حر               
  

 بق صاحب العمارة القديم وترسله ليتكلم مع صاحتصد  ن ال هو أ الحلّالثالث:
 الحديث معه إذ يهنا ينته .ي الطابق العلو  ييسكن ف يلجديد الذالعمارة ا             

 أنه ال يجرؤ أن يقابل صاحب العمارة الجديد.             
هو أن ُتحيله إلى صاحب حياتك الجديد و  إن الشيطان يحاول أن يخدعك لكن عليك

 كفيل به.
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 نا.حقيقة أن األعمال هي ثمرة لإليمان وشهادة حية لالختبار ولكنها ليست أساسا  لتبرير )*( 

 
 



 ع أن تنتصر؟وكيف تستطيستواجهها  يالشكوك الت يفما ه
ّدية:ّّبنوالكّالحياةّالّيالشكّفّـ1ّ

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

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

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

   (.28-27: 10" )يوحنا والّيخطفهاّأحدّمنّيدي ،األبد
منّلهّاالبنّابنه.  يف يوهذه الحياة ه ،يةالشهادة أن هللا أعطانا حياة أبد يه"وهذه      

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

  (.15-14: 7صموئيل 2)
 
ّالشكّبامكانيةّحياةّمنتصرة:ّّـ2ّ

ـ  رته الماضية على حياتكرك صاحب العمارة القديم بقوته وبنفوذه وبسيطدما يذك  نع     
 13: 4ي لبيف يف مع بولس تستطيع أن ترسله ليقابل صاحب العمارة الجديد مرددا  

 ".ييقوين يالمسيح الذ في  ـبصاحب العمارة الجديد  ـ ءي"أستطيع كل ش
 ال يدعكم ُتجربون فوق ما يالذ ،مينولكن هللا أ ،إال بشرية ةم تجربتصبك"لم      

 (.13: 10كو1" )تحتملوا لتستطيعوا أن أيضا  المنفذ ةمع التجرب تستطيعون بل سيجعل
له االبتهاج. اإل يأمام مجده بال عيب ف كمقفو وي ين،غير عاثر  كم"والقادر أن يحفظ     

. الدهورإلى كل اآلن و  ،ة والقدرة والسلطاند والعظمله المج ،صناالحكيم الوحيد مخل  
 (.25-24يهوذا )" آمين.

 
الظلمة فالرب نور لي"  يجلست فأقوم. إذا إذا سقطت  ،ييا عدوت يب يشمت"ال ت     

  (.8: 7)ميخا 
 



 الشكّبغفرانهّخطاياّالمستقبل:ّّّـ3ّ

إليك صاحب  وتكسر عالقتك مع من أحبك سيسرع ،خطية ما يبعد أن تسقط ف     
فيبدأ يلومك  ك بخطيتك وكأنه صديق المسيح ويريد أن يدافع عنه.ياإ ا  العمارة القديم مذكر 

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

 (.9: 1ا يوحن1طهرنا من كل إثم" )خطايانا ويُ 
 ،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

 ،خطأ أحد فلنا شفيع عند اآلبأال تخطئوا. وإن  يلكليكم هذا إأكتب  ،ي"يا أوالد     
بل لخطايا كل العالم أيضا "  فقط، ليس لخطايانا .لخطايانا ةيسوع المسيح البار. وهو كفار 

 (.2-1: 2يوحنا 1)
  
ّهللاّواهتمامهّبك:ّةمحبّيالشكّفّـ4ّ

 ـ انالشيط يتأهذه اللحظات بالذات ي يف ،ةجو وحدة وكآب يعندما تجد نفسك ف     
بسرعة المسيح. أرسله  ةمحب يشككك فوكأنه الصديق الحميم لي ـ صاحب العمارةالقديم

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

 (.32: 8؟" )رومية ءيش
 
 
 

يكم. ط على األرض بدون أبوواحد منهما ال يسق ؟فلسان يباعان ب"أليس عصفور      
أنتم أفضل من عصافير  !كم جميعها محصاة. فال تخافواوأما أنتم فحتى شعور رؤوس

 (.31-29: 10كثيرة" )متى 



ق أن تثق وتصد   ،لحظة بعد لحظة ،باإليمان وهو أن تختار يهذا هو السلوك العمل     
ستطيع أن تختبر تا ق الشيطان وأكاذيبه. وهكذعن أن تصد   كلمة هللا ووعوده عوضا  

 . (36: 8)يوحنا  ن أحرارا "بن فبالحقيقة تكونو ركم االر  فإن حصدق هذه الحقيقة: " عمليا  
 

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

 
 بليس عدوك.إفيها على صرت انت ين بعض الميادين التدو       
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
تضع ثقتك في  يربع لكالحاالت األ حالة منعن كل  ةبتداء بحفظ آيأشجعك باإل     

 وليس بأكاذيب الشيطان. وعود هللا
 
 
 



4ّّّّّّّّّ
 ّّّّّّةـاّالقلبيـتهانين

 
 

وتمتد بضع كيلومترات.  ،ترعرعت فيها على سفح جبل صغير يتقع القرية الت     
ية بين أوالد وب الشمس حرب تقليدأيام الصيف عند غر  يولعشرات السنين تنشب ف

ذه الحرب. ه يستخدم الحجارة والمقاليع ف. وكانت تُ يالغرب يد الحوأوال يالشرق يالح
 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. ريا  ن كان التقليد ال يزال ساإأعلم 
 ،ناءالقتال كنت مع الخاسرين إذ أن أعدا يفيها اشتركت ف يالمرات القليلة الت يف     

على رأس الجبل يحتلون القمة بما فيها مسافة تقرب من دائما   كانوا ي،الغرب يحأبناء ال
بالحجارة  يللجبل. وهكذا كنا نقبع فيما يشبه الخنادق ونرم يالمئة متر من الجانب الشرق

 محاولين الهجوم أحيانا الحتالل القمة.
 ي إذا بشاب قو  ،راالنتصا يفخنادقنا بال رجاء  يأحد األيام ونحن مختبئون ف يوف     

". لقد يبنا: "اتبعون من حينا ويهاجم بدون خوف صارخا   ييأت ،يناهز الثالثين من العمر
نظر هذا الشاب بقوته . ولذا فمعشرة سنة يكانت أعمارنا تتراوح بين ثمان سنوات واثنت

 يوفقلوب أعدائنا الخوف والشعور بالهزيمة.  يحماس وفنا القلوب يوجرأته أشعل ف
وأما نحن فوصلنا للقمة. ال أنسى حتى اآلن  ي،الغرب يصفوف أوالد الحتقهقرت لحظات 

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

 ول وقت ممكن.النصر ألط نحتفظ بذلكوكأننا نريد أن 
قصتنا مع عدونا الشيطان. لقد كان على رأس الجبل وكنا نحن مقهورين  يهذه ه     

سالحه هو الموت. ولكن لما نا و وجه يف ي ح بسالحه القو ألنه كان دائما يلو   ،مخذولين
فإنه قد ولذا  ،بليس وهزمه إذ حول الموت إلى قيامة وانتصارإى أتى المسيح انتصر عل

رآنا منهزمين يائسين  يالذ ي به ذلك الشاب القو  يح عند إبليس. وكأنر أقوى سالكس
ت لحظة )نتيجة لمو  ي". وفيخنادقنا يقول لنا: "اتبعون يمختبئين ف ،على سفح الجبل



يح( وصلنا إلى فتح حياتنا لسيادة المسونتيجة لتجاوبنا معه و  ،وانتصاره المسيح وقيامته
 على القمة ال تتراجعوا عنها". "أنتم اآلنيقول لنا  به يالقمة. وكأن

هذه الكلمات. "ونحن أموات  يهل أفسس بإيجاز فأ الرسالة إلى  يهذا ما نراه ف     
سنا وأقامنا معه وأجل ...أحيانا مع المسيح س والهزيمة(خنادق اليأ يبالخطايا )مختبئون ف

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

 فأنت اآلن على القمة. أنت ،القارئ إن كنت قد سلمت حياتك للمسيح يعلى القمة. أخ
أبعد ما أكون  يائل: "أشعر أنالمسيح يسوع. ولكن ربما تتس يالسماويات ف يتسكن ف

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

 
 ثة أجزاء رئيسية:ى ثالمة إلالرسالة مقس   ،فسسأرسالة  يلنتأمل بأختصار ف     

  3,2,1األصحاحات  الجزءّالول
  9-1: 6و 5,4األصحاحات  يالجزءّالثان

  24-10: 6 األصحاحات لجزءّالخيرا
 

 ي( يتكلم بولس عن مكانة المؤمن واالمتيازات الت3,2,1أفسس ) الجزءّالولّيفف     
ال  يلعظيمة وغناه الذزاته اامتيا ر لطفل  فس  ن يُ أ وكد   نسان يحاول بجهد  إبه  يله. وكأن

 ن يقول لهذاأالعالم. ماذا يستطيع ير ومن أغنى أغنياء حصى ألن والده مليونيُ 
أم  ،أم المصانع ي،أم عن األراض ،يملكها والده يلمصارف التخبره عن االطفل؟ أي

 يألن الكرة الت يإن كان الطفل يبك أم العمارات. أين يبدأ وماذا يقول وخصوصا   ،السفن
 الشارع. يف مر   يب بها خضراء وليست حمراء ككرة الطفل اآلخر الذلعي

 
 

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

س أننا الجزء األول من أفس ييسوع المسيح. لذا نرى ف يف همل يالغنى والقوة والرجاء الت



نستحقهما وأجلسنا  مته اللتين ال برحمته ونعقد رفعنا هللا ،ملوك ورب األربابأوالد ملك ال
 السماويات على القمة. يمع المسيح ف

 
فيتكلم عن صفات المنتصر. فالمنتصر  (9-1: 6و 5,4 )أفسس يأماّالجزءّالثان     

ل اليأس والهزيمة. فهال بأسلوب الفشل و  ،ر ويتصرف بأسلوب خاصويفك   ييمشيتكلم و 
أو يركبون السيارات  ،ثياب قذرةية بالية أو بة يحتذون بأحذتتصور بأن سفراء الدول الكبير 

 العتيقة؟!
سكندرية من اإل حدى السفن المسافرةإ يشترى تذكرة سفر فاسمعت قصة عن رجل      

بيوم  هرخص. وقبل سفر بالسعر األ ةاشترى التذكر  هدية دخللى لندن. وبسبب محدو إ
بعد يوم  يام الطويلة يوما  وهكذا مضى األاشترى كمية ال بأس بها من الخبز والمعل بات. 

 يووجبة بعد وجبة يأكل الخبز اليابس بينما جميع المسافرين يتمتعون بأشهى الطعام ف
 مطعم السفينة.

ذهول وأسى وقف  يلى لندن اكتشف الحقيقة. وفإصول اليوم األخير قبل الو  يوف     
 يبأن يأكل فل المسافر خو  عندما عرف بأن كل التذاكر على هذه السفينة تُ  ينا  حز 

 المطعم.
تحيا حياة الفاشلين الخائفين وأنت على  ،مثل هذا المسافر ،هل تجد نفسك كمؤمن     

رباب فال فير ملك الملوك ورب األسلك وتصرف كأمير. أنت ساإذا   ،أنت ابن هللا القمة؟
 سفير يمثل أعظم ملك.تتصرف كمتسول بل ك

 
 

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

 لمسيح يسكن فينا ومكان المسيح هو القمة.ن األ ،يستطيع أن ينزلنا من السماويات
نا بأننا ويقنع ن يدخلأفيحاول  ،ال بالحقيقة هبخداع يلذا يأت ،لشيطان يعلم ذلكاو      

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

 
 :ينالشكلين التالي يلناه فن أن نختصر ما قلنحاول اآل     



1ّشكلّ

 نقطة ي)د( وإبليس على القمة ف نقطة يالخنادق ف ين فالسفح متقوقعي يفلقد كنا ـ  1
 )و(.      
 مع يبليس وأقامنا معه وأجلسنا معه )أإبموت المسيح وقيامته انتصر على ـ  2

 السماويات. يف المسيح(     

 إلى نقطة )د( ألن المسيح بروحه القدوس ن أن ننزل ثانية  ال نستطيع بعد اآلـ  3
 الوحل ولكن على القمة يخطئ وقد نتمرغ فالقمة. فقد نُ ا هو مكانن فينا. يسكن      
 ال كوبا   ي( مستوى البنوة. فإن كسر أحد أبنائيو ـ ) على مستوى  إذ أننا اآلن      
    .نيلكنه ال يزال ابإياه على خطئه و  مؤدبا   بل أعاقبه ،الشارع إلى يبنأطرد ا      

 القمة على يالسماويات ف يف نحيا ،ياتنا لهللمسيح وتسليم ح وهكذا نحن بقبولنا      
 (.يو ـ مستوى )      

 
 
 
 
 
 
 
 
  



2ّّشكلّ

 
 

ّّ:أبناءّربّالكوّن
هلل. لنفكر ولو  بنا  اأنك أصبحت  يستيعابها هإستبدأ ب يولعل أمتع الحقائق الت     

 تستطع ا حتى نصبح أبناء هلل؟ هلـميقة: من أنت؟ ومن أنقيقة العهذه الح يللحظات ف
ّالذ يواآلن تستطيع أن تصل ،تستوعب هذه الحقيقة؟ هللا هو والدك نأ ّيفّي"أبانا

نسان إر نعمة ال نستحقها فكما يحدث عندما يقر   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 ابنا  ذلك الطفل 
 حدث لنا عندما تبنانا هللا.

 
 



مو مع عدد من زمالئه ه وأخذ ينم حياته لالمسيح وسل   ل  ب  اسمه إبراهيم ق   أعرف شابا       
لبنان حيث كنت أعمل  يإحدى المدارس الثانوية ف يف ياخلالقسم الد يالشباب ف

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

القرى  يقاربهم فأداخليين إلى بيوتهم أو بيوت أرسلنا معظم الطالب الاآلمنة بعد أن 
بقية قليلة  سة إالر المد يم يبق فام حتى لثالثة أيالحال لمدة  هالمجاورة. وظللنا على هذ

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

عز  على  ،بعد اآلخرالث بعد أن رأى معظم أصدقائه يتركونه الواحد م الثاليو  يف     
لبنان  يوال قريب له ف ،هذا الوضع تهيسينمتى  المدرسة ال يعلم يإبراهيم أن يبقى ف

لم يقرأ من الكتاب  يوهو المؤمن الحديث الذ ي،نصل يستطيع أن يذهب إليه. كنا معا  
ى ذ أنه لم يذهب إلإيل المعلومات الكتابية إال القل س إال أقل القليل ولم يعرف منالمقد  

 ي ص يدو  وت الرصارهيبة وصتلك اللحظات ال يصالته ف يوف ،د تجديدهالكنيسة إال بع
 رب يسوع ال نعلم ماذا سيحدث هل سنبقى أحياء أم ال. يا باستمرار قال كلمات كهذه: "يا

ن ذهب إلى قريته وفالن ذهب تركوا المدرسة وذهبوا إلى بيوتهم. فال يأصدقائ كل  رب 
إال  يلسيراليون وأنت تعلم أن ال مكان  ياآلن ف يرب. أهل هب يالمن أذ يلكن ،إلى أهله

الصالة  ي)واستمر ف يأنت والد ي. أنت إلهيرب أنا أعلم أنك سوف ال تتركن نت. فياأ
 شكرا  لك. يتركنأنت بابا وسوف ال ت ...يا بابا ي( يا هللا يا والدعينيه قائال   يوالدموع ف

 ا ".كابن لك. شكر  تنييا بابا ألنك قبل
ابتدأ  يقت الذإلى الو صالته  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
أن الروح القدس كشف له هذه  ادثةالح يهللا بعمق جديد. عرفه )هللا اآلب(. والغريب ف

ونت دُ  قراءته إلى رسالة رومية أو غالطية حيث يتى قبل أن يصل فالحقيقة العميقة ح
 ة من امرأ  الزمان أرسل هللا ابنه مولودا   لءالكلمات "ولكن لما جاء م هحقيقة بهذذه اله

نكم أبناء أرسل أ. ثم بما يالذين تحت الناموس لننال التبن يتحت الناموس ليفتد مولودا  
 يا أبا )أو يا بابا( لآلب". هللا روح ابنه إلى قلوبكم صارخا  



 ،أم ال؟ أرجو أن تتوقف هنا عن القراءة ي ب السماو  كاآلهل تمتعت بعالقتك مع هللا     
السماء. إنه يشتاق ويتوق أن يسمع صوتك حتى ولو بكلمات  يف يبيك الذأوتتكلم مع 

 بسيطة.
 

 كل يأنه فزنا على الحقيقة التالية: أنت شخص مميز. فكما رك   هذا الفصل يف     
 ن تدعى قاعةوالمميزيلبارزين وجد قاعة استقبال لألشخاص االعالم تُ  يمطار ف

(V.I.P.) (Very Important Persons)   نأنت اآل (V.I.P.)   يوالسبب يكمن ف 
 حقيقتين:

 ستحقاقك. ام السماويات رغم عد 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   جعل منك شخصا  هاما  ثالثة ت اك حقيقةولكن هن     

 عظيمة رغم عدم استحقاقك.
ّّ:العائلةّيعضوّهامّف

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

 لمؤمنين كثيرين. أو أختا   وأصبحت أخا  
 
 

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

يكلموك. أن طالبين  ون خارجا  ـاقفك و ـذا أمك وإخوتهو  :دـال له واحـفق .طالبين أن يكلموه
ها  :قالو ثم مد يده نحو تالميذه  ؟يومن هم أخوت يأم يفأجاب وقال للقائل له: من ه

". هل يوأم يوأخت يوات هو أخاالسم يف يالذ ي. ألن من يصنع مشيئة أبيوتإخو  يأم
 ييعقوب أو يوحنا فترى ماذا كان شعور بطرس أو  خيل ذلك الموقف؟ ياتستطيع أن تت

 ،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     
لنا نفس الوالدين عائلة و نفس ال يف فرادا  نتيجة لكوننا أ يغير المؤمن ه يمع أخ يفعالقت

ثم  ،وانتقل إلى بيته الخاص ينفس البيت. لكن مع السنين عندما تزوج أخ يوترعرعنا ف
 هخوة تتغير. فمع تركيز إا كعالقتنأخذت  ،الخاص يتزوجت أنا وانتقلت أيضا  إلى بيت

تنا نمية وتقوية عالقلنا الوقت الكثير لت لم يبق   ي،على عائلت ي ركيز ومع ت هعلى عائلت
وحديثنا يقتصر على األمور العائلية. لكن  ،بطنا معا  هو اهتمامنا بوالديناكإخوة. ما ير 

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

وأنا أيضا  عندما قبلت المسيح  ،المؤمن هو ابن هلل يإذ أن أخ ،نرباط أقوى وأمت
ى لإ إذ أنها تمتد بعد الموت يهلل. لذا فلنا والد واحد هو هللا وعالقتنا ال تنته أصبحت ابنا  

 ،ئلية واألقارب بل أكثر من ذلكر العااألمو  يكالمنا واهتمامنا ليس فقط ف .حياة أبدية
أمام هللا ولنا نفس  بشفافية معا   يأن نأت عميقة نستطيع بهامبنية على شركة  عالقة يفه

 بالمسيح. هالتشب   يالرغبة أن ننمو ف
ن وأهم والد هللا أقوى وأمتهو أن عالقتنا مع أ 50-46: 12متى  يما قاله المسيح ف     

 هذا  يخوتنا وأخواتنا حسب الجسد. ألننا سوف ال نبقى فإا مع ـبكثير من عالقتن
 بد.كن مع إخوتنا المؤمنين فسنبقى إخوة إلى األت طويل ولالجسد لوق

 
جسد المسيح  يستغنى عنكما فأنتما اليوم عضوان ثمينان وال يُ  ي،ويا أخت ي،فيا أخ     

د أو لعين أو اليالجسد عن ا يا أنه من الصعب جدا  أن يستغنلرب. فكمعائلة ا يوف
حتاج إلى صالتك كما أنك أ يإنت ال ُيستغنى عنك. جسد المسيح أن يالرجل كذلك ف

 يهذه اللحظات القادمة أن تصرف بعض الوقت ف ي. أرجو فيتحتاج إلى صالت
 الصالة.

شكر هللا من اة؟ خو   معهم برباط األعائلة الرب ربطك هللا يهل هناك أبناء وبنات ف     
" أو يالمسيح يدعوك "أخ هذه العائلة العظيمة وألن ي ألنه وضعك فهللا شكرا ،أجلهم

 ".ي"أخت
 يطلب من هللا أن يساعدنا. يمن أجل يهذه اللحظات أن تصل يأرجوك أيضا  ف     

 إليمان.ان أسلك باليومية وأ 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 فهللا هو واحد بلنا أ

 .هو إبليس ولنا عدو واحد هللا
 

 عائلة الرب. يف يالغال يبك أخ هال  أ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5ّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّوـاتّالنمـضروري

 
 

ن الطفل يحتاج أكما يدة. و البداية لحياة جد يلثانية هأن الوالدة ا لقد ذكرنا سابقا       
يحتاج إلى أمور ضرورية  لد ثانية  وُ  يكذلك المؤمن الذ ،ستغنى عنهامور ال يُ أإلى 

 للنمو.
 

هذهّّلهّإنّلمّتتوفرّحياّأوّينموّنموا ّطبيعياّ فالطفلّبعدّوالدتهّالّيستطيعّأنّي     
ّالمور:

 يرئتين وفإلى الالشهيق يدخل األوكسجين  يف ـالتنفس ضرورة للحياة ـ  1     
 أكسيد الكربون الخانق.  يثان الزفير يخرج            

 الطعام ضرورة للنمو. ـ  2

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

 النوم فرصة لتجديد القوة. ـ  4

 معالجة األمراض بسرعة قبل أن يستفحل الداء.ـ  5
 ظ الجسم من الخمول أو الضعف أو حتىلحف ناتالحركة والتمرين ضرور ـ  6    

 الشلل.           

 . هوتنظيفالداخلية  تغيير مالبس الطفلـ  7

 
هذهّّّينّنرىّضرورةّلسبعةّأمورّتواّزالحياةّالروحيةّفإنناّنستطيعّأيضا ّأّيأماّفّّّّّ

ّأهميتها:ّّيالمورّف
 = التنفس.الصالة عالقة مستمرة متصلة باهلل بـ  1
 
 
 
 



 الطعام.  س =المقد  من الكتاب غذاء لاـ  2

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

 = النوم. هالمسيح وإلقاء أحمالنا علي يالراحة فـ  4

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

 ين.= الحركة والتمر  بالمسيحاف عتر الشهادة واإلـ  6

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

 
ّ.ّابعضّجوانبهّيونتأملّفّةىّحدمنّهذهّالمورّالسبعةّعلّةلنأخذّكلّواحد     

 
ّ:ّ=ّالتنفسّعالقةّمستمرةّمتصلةّباهللّبالصالةّـ1ّ

بالطبع  ،بدون تنفس؟ الجواب أن يحيا طويال  انسان  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  يالمؤمن نفسه بأنه يستطيع أن يصل   ماقة أن يقنعكذلك من الح ،بدون تنفس
وده الخاص. ه بمجهديه ثم يواصل يومة واجب يؤ وكأن الصال ،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 يبثمر من ذاته إن لم يثبت ف ييقدر أن يأت

ال  يبدونبثمر كثير. ألنكم  يهذا يأتوأنا فيه  في  يثبت  يالكرمة وأنتم األغصان. الذ
ّّتقدرون أن تفعلوا شيئا ".

ال تقدرون أن تفعلوا شيئا "؟ هذا هو المعنى  يق كالم المسيح: "ألنكم بدونهل تصد       
مفتوحا   تليفونيا   ا  وكأن بيننا وبينه خط ،ستمرة مع هللااألشمل للصالة. فالصالة عالقة م

 يف ينمش اء كناونستطيع أن نتكلم معه سو ظة لح 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
 
 

الزفير نعترف  ي. ففوزفيرا   شهيقا   يس الروحتنفال يفكذلك نستطيع أن نرى  ،وزفيرا   شهيقا  
ت عن ظهر قلب يرها السام )هل حفظص من تأثخطية بالفكر أو بالتصرف ونتخل   يبأ



حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من  ،ن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادلإ" 9: 1ا يوحن1
وهذا أفضل بكثير من  ،واحداليوم ال يعشرات المرات ف ةيكل أثم"؟ قد تستخدم هذه اآل

فنطلب من  الشهيق يحياتك بمفعولها السام(. أما ف يأن تدع ولو خطية واحدة تبقى ف
ن يمألنا ويسيطر على أفكارنا وتصرفاتنا. لذا فالتنفس أيسكن فينا  يقدس الذالروح ال

 ضرورة حتمية وبدونه تكون العالقة مع هللا مقطوعة. يالروح
  
سّ=ّالطعام:بّالغذاءّمنّالكتاـ2ّّ ّّالمقد 

. لكن هناك يحا الرو طعامن ،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 يفكلما جاع اإلنسان اشتدت شهيته لألكل. أما ف
وتنقص كلما طال صيامنا  ،تزداد كلما أكلنا أكثر يإذ أن الشهية للطعام الروح ،معكوسة

 س.المقد  الكتاب  عن
: األولى رسالته ي( عندما كتب فيطرس فعل األمر )وليس فعل الماضدم باستخ     

م إن كنتم قد ذقت ،تنموا به يالعديم الغش لك ياشتهوا اللبن العقل ،"وكأطفال مولودين اآلن
 (.3-2: 2بطرس 1) أن الرب صالح"

ليوم بصرف بعض دأت من اإنك تستطيع أن تزيد شهيتك لكلمة هللا إن أنت ابت     
قراءة الكتاب المقدس. ليس هذا فقط بل أن  يومساء  من كل يوم فأ ت ربما صباحا  الوق

اليوم  لالخ يثم ف ،فكرك يتمضغها تختزنها ف ،الكلمات وتتلذذ بها ير فتفك   ـتتأمل فيها 
ذذ تلي يما أسعد( اإلنسان الذ يعليها وتتمتع بها. طوبى )أ ترجعها إلى وعيك وتجتر  

 يتعط يالمياه الت ي فيكون كشجرة مغروسة عند مجار  نهارا  وليال  مة هللا ويلهج بها بكل
وسينمو وينمو  ،كل ما يصنعه ينجح يأوانه وورقها ال يذبل! هذا اإلنسان ف يثمرها ف
 .(1مور )مز  ويتقوى 

 
عند  يطبيعلقياس نمو الطفل. فالطفل ال بيانيا   رسما   يستخدم أطباء األطفال أحيانا       

الشهور  يسنتيمترا . أما ف 45 يثالثة كيلوجرامات ويكون طوله حوال يالوالدة يزن حوال
ن إولكل سن مقياس. ف ،الوزن والطول يذلك فمن المفروض أن يزداد الطفل ف يتل يالت

إذ سيكون  غريبا   هفسيكون منظر  ،عمره ثالث سنوات ووزنه أربعة كيلوجرامات فال  رأينا ط
هللا إلى أوالده الذين أحبهم محبة عندما ينظر ف بالجلد. و مغل   يعظملهيكل  ءيأقرب ش



ألننا  ي،أشبه ما تكون بالهيكل العظم كثيرا  ما يرى فينا وجوها  شاحبة وأجساما   ،ال تقاس
بما يمضغه لنا اآلخرون  يوتعودنا أن نكتف يل من الطعام الروحاكتفينا بأقل القلي

أن يكون  يه ئ القار  ي يا عزيز  من أجلك يالتنا! صالتعاسة حأفواهنا. يا لت يويضعونه ف
 تكون صحيحا   يجيلك أقوى من جيلنا وأن تكون شهيتك لكلمة هللا أقوى من شهيتنا. لك

 لألرض. لمجتمعك وملحا   نورا   ،معافى قويا  
  
ّّ=ّالحمايةّمنّالجراثيم:ّّبليسإالحمايةّمنّالشكوكّومنّهجماتّـ3ّّ

اذك القرار ك من كل جانب بعد اتخيود ابتدأت تنهال عليأن الققد تجد نفسك وك     
ألن الذين حولك أخذوا ينذرونك وينصحوك طالبين منك  ،بقبول المسيح وتسليم حياتك له

هذه  يك من نصائح. أرجو أن تتذكر فغير ذلوإلى  ،كذا وال تعمل كذا ير فأن ال تفك  
تريد أن  يما يكون بالوالدة التشبه أ اللحظات أن الذين حولك يحبونك واهتمامهم بك هو

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

 م. ستسالإللى اإيقود  يالشك الذـ  1
 . شل أو اليأسالشعور بالفـ  2

 نقسام وعدم الخضوع. روح اإلـ  3

 نحراف عن األولويات واألوليات.هتمام الزائد بأمور ثانوية واإلاإلـ  4
 

ّالشك      ّناحية  ،بليس برفضك أن تسمع لهإطريق على ع التقط نتستطيع أ ،فمن
 لث.الفصل الثا يكما رأينا ف ،ايمانك فيهإووضع ثقتك و  هوبتصديق كلمة هللا ووعود

 ير أن هللا هو اآلب وهو يمتحنك لكفتذك   ،أماّمنّناحيةّالشعورّبالفشلّواليأس     
هدفه أن يجربك و  ييطهرك ويبرهن لك أنك قادر على أن تنتصر. أما إبليس فهو الذ

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

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



حياة  يذه ه. هوواصل مسيرتك بدون خوف ي شكر الرب على مكانك ومركزك القو ا     
 صرين.الغزاة المنت

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

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

 يوالحديث ف ،والموظف يجب أن يخضع لرئيس العمل ي،الكنيسة يجب أن يخضع للراع
منون يجب أن يخضعوا الواحد لآلخر. فالخضوع لمؤ وا ،اإليمان يجب أن يخضع للمختبر

 ياألخرى هتمرد والعصيان والرذيلة ال يالرذيلة األولى ه ،هو فضيلة بين رذيلتين
 الخنوع.

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

 بسالم. حياكتشفت أنه بالخنوع فقط يمكن أن تاالكبرى لوالدتها ألنها 
 

ظل والدتها وليس لها القدرة على أن تتخذ أية قرارات حتى  يفن تحيا كتفت بأاوهكذا 
لى اختها وحنقت على هذه إأنها أصبحت بال شخصية. أما البنت الصغرى فقد نظرت 

لى حد كبير إا اشتد الصدام ـا وبين والدتهـحدثت بينه يالمشاجرات الت ىحدإ يالحياة. وف
برتها أن تخنع أجنتصرت عليها و اكذا هو  ،البنت الصغرى على والدتهار صانتإانتهى ب

نشأت البنت الصغرى  ،البيت يتعمل ف ةلها. بينما نشأت البنت الكبرى لتصبح خياط
ت الصغرى على جوية. لقد عاشت البنحدى شركات الخطوط الي إف ةلتصبح مضيف

 اء.تشا لى البيت حينمإليل لهواها تذهب حيثما تشاء وترجع با
رى تمردت. والخنوع والتمرد كالهما خطية ألن نعت والبنت الصغفالبنت الكبرى خ     

بناء متمردين بل عن أعائلة الرب خانعين وال عن  يس ال يتكلم عن أبناء فالكتاب المقد  
 ،بل خضع لمشيئة هللا اآلب ولم يكن متمردا   مسيح لم يكن خنوعا  عين. فالبناء خاضأ

وال متمردا  بل  لم يكن خانعا   لالرسو  الصليب. وكذلك بولسى إلوخضوعه أوصله 
ح ال نراه يتمس   ـالسجن  يوهو ف ـ أفسسخاضعا  للرب. فعند كتابته الرسالة إلى أهل 

وهو  لهوال كان متمردا  حاقدا  على هللا ألنه سمح  ،منهم العفو بالرومان أو اليهود طالبا  
 ،ثقه باهلل وبالنفسخاضعا  هلل يتحلى بروح الن كابل  ،الخادم األمين أن يوضع بالسجن



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

 سالسل. يولكنه سفير ف ،رباباأل
 

 يفف ،نحراف عن األولوياتية واإلهتمام الزائد بأمور ثانو اإل يوه ،أماّالحالةّالرابعة    
كنيسة المسيح. إذ أنه  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 تولكنها ليس مةهاو  ةهتمامات براقإ المؤمنين بخدمات و  ي ويغو 

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

 هتمامات تبعده عن تحقيق هدفه.ليات أو اإلئو أو المس
 
 

ّ:تنطبقّعلىّكلّمؤمنّيإلىّهذهّالولوياتّالتوعلىّسبيلّالمثالّلننظرّ     
  

  .عالقةّمتينةّمعّهللاأّـّ
 ،يبيت الرب كل أيام حيات يسكن فأن أ لتمس.أياها إسألت من الرب و  ة  د"واح     
 (.4: 27هيكله" )مزمور  يس فوأتفر   ،الربجمال  إلى أنظر يلك     

 ،مور كثيرةأطربين ألجل ضن وتتهتمي أنت   ،مرثا ،مرثا :"فأجاب يسوع وقال لها     
 نزع منها"يُ  نل يلذلح اختارت مريم النصيب الصاإف .إلى واحد ولكن الحاجة     
  (.42-41: 10 وقا)ل     

 
  .عالقةّمتينةّمعّشريكّالحياةّـالمتزوجينّبّـّ

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

 
ّيكونّنورا ّبراقاّ ّيلكّهعملّيهّالدراسيةّوالموظفّفاتليئّومسّيالطالبّفجّـّ



   .للمسيحّشاهداّ ّّّّّّ
  .(23: 3 ي)كولوس "لناسلكما للرب ليس  ،فاعملوا من القلب ،"وكل ما فعلتم      

 
  .المأموريةّالعظمىدّـّ

 وتلمذوا جميع األمم واذهباف ،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 اكل األيام إلى  أوصيتكم به. وها أنا معكم     

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

 أو غيرها؟ حدى هذه المعاركإ يصر فلمنتهو ا بليسإ
 

سلوب محاربتك ويقين أتختصر بكلمات قليلة  يالت ةيهذه اآل حاول أن تحفظ غيبا       
ّكم".بليسّفيهربّمنإخضعواّهلل.ّقاومواّاف"(. 7: 4)يعقوب  انتصارك

  
ّ=ّالنوم:ّّهحمالناّعليألقاءّإالمسيحّّوّيالراحةّفـ4ّّ

تشعر  ح لوقت ليس بكثير: هلالذين أختبروا المسي ألولئكأكثر  سؤالين أو يعند     
ب منك جازة من الحياة المسيحية؟ وهل تشعر بأن النمو يتطل  أأنك بحاجة إلى  أحيانا  

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

 شف أنك تجاهد بالجسد.تأو ربما تك ،تحمل أحماال  لم يعطها لك المسيح
 ين العالم وكل ما حولنا يعمل بهذا المفهوم: "جاهد لكأذلك إذ  يال عجب ف     

أكثر وأكثر حتى  يجمع نقودا   يليل بالنهار لكالعمال يصل ساعات . فرجل األ"ريحستت
مفهوم. لكن الحياة المسيحية تختلف كل عن هذا ال مثلة كثيرةوخته. واأللى شيخطمئن عي

 يمان.ختالف. إذ أننا ال نبدأ بالجهاد بل نبدأ براحة اإلاإل
حتالل تقوم إل يالحرب الت لرابع عنالفصل ا يرويتها لك ف يهل تذكر القصة الت     

 ،بل جاهد المسيح ،تسماوياحتل الن يننا لم نجاهد لكإقصتنا.  يرأس الجبل. هذه ه
 يرأس الجبل. وهكذا ابتدأنا نحن بالراحة أ يالسماويات ف يهاده أجلسنا معه فبجو 



ونحن  يهذا الوضع نستطيع أن نتحرك ونحن جالسون )أ ييمان( وفبالجلوس )باإل
 نسان عندما يقود سيارته.يفعل اإل كما يمان( تماما  كون باإلسال

 
ّاّعمليا ؟سبهّلنمّبالنهذاّالكالّيماذاّيعن

 الربلى إتعال  ،أو هما   خوفا   ،أو فرحا   ةن كان كآبإ ،رك اآلنان شعو مهما كـ  1
 سفير وممثل هلل على األرض. آمن بهذه ،أنت اآلن أمير وابن هللا ألنك هواشكر       

 الحقيقة وتلذذ بمركزك.      
 
 ملوكير لملك الن هلل وكسفكاب ،فاذهب واعمله كأمير ،إن كان عليك عمل ماـ  2

 ذكر أنك ابن ألغنى مليونيرابل  ،ال تنظر لنفسك نظرة احتقار رباب.ألا ورب      
 األساس.  ف على هذاوتصر   الكون  يف      

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

 ترى نفسك تسلكن الحياة سالنوعية م هبليس. إن مارست هذإكلمة  هللا ال كلمة      
 واتكال يحية حياة راحة من المجهود الشخصي،الحياة المس وستجد أن ،باإليمان      

 المسيح وقوته. على قدرة      
 

يا جميع المتعبين  ي  لإ ا"تعالو  30-28: 11متى  ييات المعروفة فلى اآلإلننظر      
متواضع وديع و  يألن ،يلموا منم وتععليك ي نير  حملوااريحكم. أنا أو  ،حمالاأل يوالثقيل
 خفيف".ي ن وحملهي   ي لنفوسكم. ألن نير  فتجدوا راحة   ،القلب
نجد أن هناك ما يشبه التناقض. نرى أن هناك دعوة يقدمها المسيح للمتعبين      

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 يع رقبة المسيح فضع رقبتك مستطيع أن تت

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

 ثقال وتحقيقورفع األالهموم تبديد  يف وقوته ،من امتياز أن تختبر قرب المسيح منك
لتعاسة الحياة المسيحية إن كانت حياة جهاد لجر أحمال وأثقال كثيرة تترنح  يااألهداف. و 

 تحت ثقلها وال مكان للمسيح فيها.



أهمية  يمتنللمسيح كنت أمارس عادة جميلة عل   يحيات شهر األولى بعد تسليماأل يف     
على السرير  ينفس يكنت ألق يى قلبالهموم إل عندما تزحفالراحة والنوم الروحيين. 

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 ،ويسقط
 يرب ألن يا رير. أشكركرب ألن ذراعيك قويتان وأقوى من هذا الس . أشكرك يايومشاكل

 صدرك. آمين".اآلن قريب إلى 
 

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 عن ظهر 

يقة ع بشركة عمالرب وتتمت يبنفسك بين ذراع يهذه اللحظات أن تلق يربما تحتاج ف     
أعماقك. خذ الوقت اآلن  ير له عما فتعب   ،دةكر والتمجيد والعباوبصالة مفعمة بالش ،معه

 المسيح. يوتمتع بالراحة ف
 
ّ=ّمعالجةّالمراضّاتهاتأثيّرمنّمنّالخطيةّّوّفوراّ ّالتخلصـ5ّّ

ّّبسرعة:ّّّّّّّ
تتطلب ة سهلة ال وسيل يستخدم وسيلة خاصة لصيد الدببة وهتُ  يالقطب الشمال يف     

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

عظمة داخل اللحم مثنية على شكل حدوة حصان. ثم يضع يربطها بخيط لتبقى البعد هذا 
 يلى األماكن التيقطع الخيط. ثم يذهب إالثلج إلى أن تتجمد ف يية فلقطع اللحمهذه ا

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

دب. فعندما له هو أن يتبع الياد أن يفعما على الصكل  ،هذه المرحلة يطريقه. وف يف
الدب من  اللحم المجمد داخل معدة الدب تنفك قيود العظمة المثنية وتمزق معدةيذوب 

رنح تحت وطأة األلم لتا يالجانبين. وهكذا دواليك العظمة تلو األخرى حتى يأخذ الدب ف
 ه.ليع ياد ويقضالصي ين يسقط على الثلج حتى يأتإ. وما يوالنزيف الداخل



حبهم محبة ال أو  ،إلى أوالده الذين أحبهم ينظر يل هللا اآلبهل تستطيع أن تتخ     
خرى ويترنحون تحت وطأة األلم يبتلعون عظام الخطية المثنية واحدة تلو األ ،حدود لها

 ؟ياخلوالنزيف الد
 

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

 إليها. يننتم
له  ين الذلنا المفهوم أن المؤمعالمنا هذه األيام أننا نحن المؤمنين تقب   يوالغريب ف     

 يقى فلعظام الحادة تبال يدع ا يالمؤمن الذ يأ ـضمير بال عثرة من نحو هللا والناس 
 ءيونادرا  ما تجده. ولكن الش يهذا المؤمن غير عاد ـباستمرار داخله بل يتخلص منها 

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

 يح والحق الحالة الشاذة.ية ومن الصحلحالة العادالشاذ والمريض اأننا جعلنا من 
ويفقد  ييحيا بضمير متعثر يجد نفسه ضعيف الطاقة يعمل بمجهوده الشخص يوالذ     

خزان وقودها مثقوب  ،ةكون بصاحب سيار فهو أشبه ما ي ،تكال على المسيحلذة اإل
 دفعها. يأخذ فن تعبئتها وينسان سيتعب ماإلأن تعبأ كل ساعة مرة. فهذا  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 إوتذهب تصطلح مع شخص أسأت 
ه ما كان مع ،سافر على دابته عدة ساعات وربما عدة أيام حتى وصل إلى أورشليم

 ،مت قربانك إلى المذبحه "فإن قد  سيح يقول لفإذا بالم ،قدمه على المذبحيحتاج أن ي
 واذهب أوال   ،فاترك هناك قربانك قدام المذبح ،عليك ا  ئرت أن ألخيك شيوهناك تذك  

مؤتمر  يبراع ي. وكأن(24-23: 5)متى  قدم قربانك"وحينئذ تعال و  ،اصطلح مع أخيك
 يى القاهرة لكاإلسكندرية وترجع إل يتمر فنك أن تترك المؤ الشباب أو قائده يطلب م

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

فعل؟ أأن  ي  فماذا يجب عل ،إليه ءيولم أس ي  ك شخص أساء إلناه ـلكن ربما تقول      
 نه وحدكما.ذهب وعاتبه بينك وبياف أخوكليك إ"وإن أخطأ قال المسيح 

 



 
 

تقوم  يلك ،و اثنينأفخذ معك أيضا  واحدا   ،منك فقد ربحت أخاك. وإن لم يسمع إن سمع
-15: 18.." )متى .لكنيسةكل كلمة على فم شاهدين أو ثالثة. وإن لم يسمع منهم فقل ل

 نقاط العملية. ر هذه العندما تذهب لتتصالح مع شخص ما تذك   (17
 

 أن تقول عفوا   من الممكن جدا   يعتذار. أس اإلليو  ـالهدف هو المصالحة أ ـ 
 . الهدف هويلكن المشكلة ال تزال كما ه ،لم يكن وكأن شيئا   كما أتيت وتتركه     
 القلوب. أن تتصافى     

  

 يما هسببت الخالف.  ير الحادثة التر وتذك  وفك   قبل ذهابك للمصالحة صل   ب ـ 
 خطية الشخص يلحظة وبوضوح ما ه يفأنت. قد تستطيع أن تقول  تكخطي      
 ذهب إليه وبروح التواضع اعتذر له عن الخشبةاخطيتك؟  يما ه ولكن خر.اآل      
 ن يعتذرأن اختار هو أن يتكلم أو تك. فإلك خطي واسأله أن يغفر عينيك يف يالت      
 عين يكحشرة صغيرة دخلت ف وأ الخطية كالقذىلى تلك إفانظر  ،عن خطيته      
 نت تقوم بهذهأأن تخرجها بطرف منديلك. ال تتكبر و  أخيك المؤمن وطلب منك      
 عينك أنت.  يف ،ال القذى ،الخدمة ألن الخشبة      

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

 تريح ضميرك. يا يساعدك لكب "نعم". وهذا متسمع منه الجوا الفالنية؟" حتى      
 الصالة يبعض الدقائق ف قض  ا ،من هذا الفصل ل قراءة ما تبقىن تكم  أقبل       
 سماءكتب هذه األايجب أن تذهب وتتصالح معهم؟  ا  والتفكير. هل هناك أشخاص      
 ذ راحةأل ما ييا أخت يأخ مع من. ياو ستبدأ به  يم على التاريخ الذهنا وصم        
 ص من عظمة كانت تسبب لك نزيفا  داخليا .تتخل   بعد أن صا  الضمير خصو       
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 يبعض منها ف يبق ينتزع بعض العظام التأأن  ي  عل مضت كان يالسنوات الت يف     

دفع أن أ ي  كان عل ،لوقت طويل. أولها كانت بعد أن قبلت المسيح بوقت قصير يجوف
الرب على  يسرقتها. لقد وبخن يأ ـ يها وتناسيتها معثمن ربطة عنق كنت قد استعرت

ر ويا ل راحة الضميعنق. يا لجمالصاحب ربطة ال رسالة واعتذرت يذلك فأرسلت النقود ف
للذة العالقة النقية مع هللا. هل هناك أمور يجب عليك أن تصححها؟ ليس هناك نقود أو 

ويا  يخمير. أرجوك يا أأهمية راحة الض ي يواز  ءيش يكرامة شخصية أو مركز أو أ
تناال راحة  يلك ا ببعض القراراتال تتركا هذا الجزء من الكتاب قبل أن تقوم ي،أخت

 الضمير.
 
ّّّّ=ّالحركةّوالتمرين:ّّعترافّبالمسيحالشهادةّواإلـ6ّّ

صحاح التاسع من يوحنا نجد قصة ممتعة عن شاب أعمى منذ والدته شفاه اإل يف     
لمعجزة أحدثت ضجة كبيرة ليس فقط بين أهل البلدة الذين عرفوا المسيح بمعجزة. وهذه ا

يح ألنه اهتزوا غضبا  على المسبين رجال الدين الذين يضا  بل أ ،طويال   ا  األعمى زمن
يوم السبت. ومع أن التهديد والوعيد انصبا على األعمى إن هو تكلم عن  يشفى ف
حدثت. فألهل  يعن المعجزة التلكنه لم يسكت بل بكل جرأة وببساطة تكلم  ،المسيح

لى بركة إاذهب  :يوقال ل ،ي  وطلى عين ا  قال له يسوع صنع طيننسان يُ إالبلدة قال: "
فمضيت واغتسلت فأبصرت" وعندما سأله الفريسيون عما حدث له قال: ام واغتسل. سلو 

ن أنعلم  فأنا أبصر". عندئذ قال له الفريسيون "نحن ،واغتسلت ي  على عين "وضع طينا  



 ينأ ،ا  واحدا  لست أعلم. إنما أعلم شيئ ؟فأجاب األعمى: "أخاطئ هو نسان خاطئ"هذا اإل
 بصر".كنت أعمى واآلن أُ 

 
ا فعله المسيح. ومما م عم  لها من شهادة! بجرأة وبثقة وببساطة مرة بعد المرة تكل   يا     

ذين خافا تهديد وعلى العكس عن والديه الل ،كثرأته زادت كلما تكلم أن جر أال شك فيه 
 يلذ"أهذا ابنكما ا سألوهما قائلين:ن يتهربا من مسئولية الشهادة عندما أواختارا الفريسيين 

لد نه وُ أو  ،ن هذا ابنناأ: نعلم وقاال ن؟ أجابهم أبواه فكيف يبصر اآل ؟نه أعمىإتقوالن 
سن. بصر اآلن فال نعلم. أو من فتح عينيه فال نعلم. هو كامل الأعمى. وأما كيف يُ 

 اسألوه فهو يتكلم عن نفسه".
لبين صل وا طايُ  أن المؤمنين لم نيسة األولى تجدقصة الك ـعندما تقرأ أعمال الرسل      
وربما هذا  مجاهرة.يتكلموا بكل  يللشهادة بل أن يعطيهم لك الفرصهللا أن يعطيهم من 

خلينا عن بعض يام فقد فقدنا مجاهرتنا بل وتهذه األ يضعف كنائسنا ف ابهو أحد أسب
 .لنا رتبها هللا يالفرص الت

 ييستلق يان الذسنوكما أن اإل .دهشد  وتُ  هيو قتُ  ،مرين للجسمكالت يفالشهادة للمؤمن ه     
ال يستطيع  ،يجد أنه عندما يحاول أن يقوم ،أو أسابيعا   أياما   ،طويال   على سريره زمنا  

بالعذر المعهود: "سأشهد  رعا  بدون عون. كذلك المؤمن إن اختار أن يصمت متذ يالمش
 تخور. القوة الروحية س" فسيجد أن السنين ستمر بسرعة و يفقط بحيات

كل من ف" 33-32: 10متى  يسيح فالمقال  الكالم.ببالحياةّّو شهادتنا يجب أن تكون 
وات. ولكن من االسم يف يالذ يام أبام الناس أعترف أنا أيضا  به قد  قد   ييعترف ب

 وات".االسم يف يالذ يام أبره أنا أيضا  قد  اس أنكام النقد   يينكرن
 
ّ=ّهّوأخطائهتضعفافيّّمؤمنلاّمسئوليةّخدمةّيتحملّيوالدّروحـ7ّّ

ّّالمالبسّالداخليةّوالتنظيف:ّّتغييرّّّّّّ
ن أالعمل  يف على الوالد عندما يرجع إلى البيت بعد يوم مضن   من السهل جدا       

 يف سحالة مرح ولي يل فـإن كان الطف . وخاصة  لصغيرةبنته اايتمتع بابنه الصغير أو ب
دما يشم ن عنولك ،وعطف ةويداعبه بمحب ،هيتسلق على كتفي فيدعه ،ءيحاجة إلى ش

لى إعندئذ يدفعه  الداخلية لى تغيير المالبسإن ابنه يحتاج أويعرف  ةالوالد رائحة كريه
به  يساعات القذارة وكأن يل فلتغمر الطف يالوالدة. فمحبة الوالد لم تكن بالحجم الكاف



سأنتظر دما تكون قذرا  نت نظيف ولكن عنيقول البنه "أحبك وأريد أن أداعبك طالما أ
 ".ي  إل يك وبعدئذ تأتتنظفك والدتحتى 
 يمحاط بآباء يحبونك ويشجعونك طالما أنت تعيش فهل تشعر بأنك المؤمن أخي      

بهم يقولون  يوكأن بعيدا   تسقط يدفعونكولكن عندما  ،وروح المسيح ظاهر فيك ،انتصار
 ".طف عليك ونشجعك؟لك "قف على رجليك وعندئذ فقط سنع

كان لكم ربوات )عشرات األلوف( من  كورنثوس: "ألنه وإنلقد كتب بولس ألهل      
المسيح يسوع  يأنا ولدتكم ف يلكن ليس آباء كثيرون. ألن ،المسيح يالمرشدين ف

. هؤالء الذين يحبونك ويشجعونك فقط عند انتصارك هم (15: 4كورنثوس 1نجيل" )باإل
اك أحد وأخذ ن تبن  إف ،قليلون  ءايرون لكن اآلبوالمرشدون كث ،ءمرشدون وليسوا آبا

 بالنعمة ألن هذا امتياز عظيم. فال تزدر   ،تنمو ييساعدك لك
من  ل قلب شخص ما )واألفضلثق  وتطلب من الرب أن يُ  يأن تصل يأشجعك يا أخ     

 ،لمسيحقادك ل يلية متابعتك. قد يكون هو نفس الشخص الذئو ل مسيتحم   يستك( لككني
أن يتبناك كما حدث  مستعدا   قد يكون شخصا  وأهل كورنثوس. أو بين بولس كما حدث 

 (.3-1: 16لبولس مع تيموثاوس )أعمال 
قطاتك. عالقتك معه. أخبره عن انتصاراتك وصعوباتك وس يف شفافا   ،له كن منفتحا       

 لتلميذ.صفات ا ين هذه هللتدريب أل ومنفتحا   للتعليم ومرنا   يوبخك وكن قابال   يعه لكشج  
 

ّأّّّّّ ّحاولنا ّبمقاّرلقد ّنقوم ّالحديثّّةنن ّالمؤمن ّوبين ّواحتياجاته ّالطفل بين
ّ:ّواحتياجاتهّونظرناّإلىّعدةّنواحّ 
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6ّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّقـراراتّحاسمـة

 
 

د مصير األمة أو حياة كل شخص توجد قرارات حاسمة تحد   يتاريخ كل أمة وف يف     
بذكر  يكثيرة نكتفيال أيضا . واألمثلة لسنوات طويلة بل ألج ة،اتجاهات معين ياإلنسان ف

 القليل منها:
ار يتحدى جيش الرب ب  الجع جليات ربين وسماته المحعندما أتى داود بالطعام إلخو      

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

 القديم؟رى كيف كنا نجد تاريخ العهد تُ  ،القتال يار فالجب  
د قراره أن يعمل وهناك أك   مريرا   صراعا   يبستان جسثيمان يح فرع المسيصا لقد     

صلب. نتيجة لهذا القرار اختبر النصر إذ كسر ويُ  ،مشيئة اآلب ويحمل خطية البشر
رى تُ  ـل مسيرته إلى الصليب أن يكم  المسيح ر م من األموات. لو لم يقر  شوكة الموت وقا
 ه؟اريخ بعدكيف كنا نرى الت

ّنّالقراراتّكانتّمبنيةّعلىّرؤيةّمعينةّوخلفياتّواضحة.ّأنّنرىّالحالتيّيوف     
 ،ارحالة داود اختلفت رؤاه عن رؤى إخوته إذ لم يقارن نفسه مع جليات الجب   يفف     

 ـرب الكون  ـ. لكنه قارن هللا يقبول التحد يتجرأ حتى على التفكير ف اهذا لمولو فعل 
 يويظهر كالقزم ف يار يأخذ حجمه الحقيقلجب  بهذا افإذا  ،ارب  بجليات الج ـزات إله المعج

 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   يذأما عن حادثة الصراع ال     

ه هلل اآلب أزلية محبتة. فـوواضح ةـفيات ورؤى عميقعلى خل الصلب والعار فقد كان بناء  
يستطيع أن يثنيه عن عمل مشيئة اآلب. ليس هذا فقط بل محبته لسكان هذا  ءيوال ش

ألبد. لذلك كان منطقيا  أن ترجع إلى األزل وستستمر إلى ا ـاألرض  ـالكوكب الصغير 
 آلالم.اطريق  عنل المسيح مشيئة اآلب ولو يقب
 



ّهناكحياّيوف      ّالمسيحية ّحاسّتك ّيجقرارات ّتتخذهاّمة ّأن ّعليك ب
ّوسأذكرّمنهاّأهمّثالثة.

ّّ
ءّيشّر سّحياتكّوكلـرّبأنّتكح.ّقرّ ـذا ّللمسيـرّبأنكّستكونّتلميقرّ ّـ1ّّ

ّللمسيح:ّ
 ي ية أن يضبطوا التوقيت الشهر جد  و عديدة العلماء محاوالت  منذ قرون مضت حاول     

. ومع أن حساباتهم سيةلشممجموعة امركز ال ياألرض همفترضين أن  ي والتقويم السنو 
. إلى أن المرجوةإال أنهم لم يتوصلوا إلى النتيجة  ،كانت دقيقة وأسلوبهم كان علميا  
عد ذلك بعة الشمسية. المجمو مركز  يه ـال األرض  ـاكتشف كوبرنيكس بأن الشمس 

 عجيبة.ضبط بدقة يُ  ءيأجريت نفس الحسابات بنفس األسلوب وإذا بكل ش
 يتلك األيام لم يكن ملك ف يفه: "سفر القضاة السفر كل يفص آخر آية لخ  تُ      

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

 عينيه ". يحسن ف
انتمائها إلى الشمس تختبر األرض  يفف ،سالشم ض لتدور حولقد خلق هللا األر ل     

رت" األرض أن تدور حول نفسها وتذهب حيثما الملء والنظام واالستمرار. لكن لو "قر  
رنا حر   ،لقد خلقنا هللا لنحيا له ـ ية نهايتها. وكذلك معك ومعتشاء فسيكون هذا القرار بداي

جودنا. لكن عندما ا ومعنى و هذا ملؤن يفو  ،أن نصبح عبيدهنختار  يمن العبودية لك
 اية نهايتنا.دسيكون هذا القرار ب ،ألهدافنا ،لطموحنا ،نختار أن نحيا ألنفسنا

 
ّبذكرّيأكتفّـالمسيحّعنّفةّحقائقّمكثّ 20ّ-1ّ:15ّيكولوسّييذكرّبولسّف    

ّاثنتينّمنها:
ّ

 ن تفهم سببالكلمات الخمس تستطيع أ هذه 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             

  



 أن قانون الجاذبية ياألوضح "فيه يتماسك الكل". أ كل" والترجمة"فيه يقوم الـ  2     
 نعمة المسيح. وأن ينين هذلك من قوا رض حول الشمس وغيراأل انودور            
 يأ ـنا الماء هو نعمة المسيح ليكو   واألوكسجين معا   تماسك الهيدروجين           
 نه سحب منك نعمتهأإذ لو   ،رزق بسبب محبة المسيحتُ  ين حاآل أنك           

 لحظة. يحياتك ف يتنتهو  فستتبخر           
 

موقف محرج أمام  ييضع المسيح ف ناد أال مفحم وأر تى أحدهم إلى المسيح بسؤ أ     
 ،جزية لقيصر أم ال؟" إن كان الجواب نعم يم أنعطيا معل  : "السامعين فقال له سائال  

 ،ستعمار. وإن كان جوابه الاال ية وأحد أذنابللقضية الوطن فسيكون المسيح خائنا  
المسيح . لكن للشغب حدثا  على النظام وم ثائرا   ا  متمرد نظر السلطة شابا   يفسيكون ف

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

له وقد  لك  حياتك بتكريس كامل للمسيح. أنت مُ  يعطفمن المنطق والبساطة أن تُ      
. يشمل المستقبل وأهدافه ءيس يشمل كل شالتكريله. و  عبدا  تختار أن تكون  يرك لكر  ح

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

طة عليك؟ هل هناك أصدقاء سوء تخاف أن يبعدوك تسل  قديمة مُ  ك عادةهل هنا     
ال تكون واحد منهم بل  يلك ائكصدقأع إلى ـس كل حياتك للمسيح. ارجعن المسيح؟ كر  

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 أحد   ،ئيعلى ش يسبلإال تساوم 
 (.62 :9" )لوقا ح لملكوت هللاصلُ لوراء ي  وينظر إلى ا

حياتك. قف هنا وقفة صدق مع  يأن قرار التكريس هذا هو أخطر قرار ف ،ال تنس       
 كأداةراه ؟ هل تعالمك ينفسك أمام هللا. هل تحيا لنفسك وألهدافك ولطموحك؟ أين هللا ف

ل مرض وخطر عملك ودراستك ولحمايتك وأفراد عائلتك من ك يللبركة ولتوفيقك ف
فإنك تحتاج إلى عملية  ،هذه التساؤالت نعم ىان جوابك علاجاتك؟ إن كولتسديد احتي

يرضيك  ،فلكك يمفهومك. إذ أن هللا ال يرضى وال يمكن أن يدور ف يتصحيح جذرية ف
 .له ومحبتك عبادتك يتمر فاه الكثيرة حتى تسجزل لك بسخاء هدايويُ 



وحياتك ككل  ـتقوم به  ييدفعك والعمل الذ يح الذأمامك والطمو  يهداف التهل األ     
 يفإنك تحتاج تغييرا  ف ،تحقيق أهداف هللا؟ إن كان جوابك كال يللمساهمة ف تؤول جميعا  

دعائه بأن إبليس بإ درجة. وال تسمح لنفسك أن ُتخدع من 180اتجاهك ال يقل عن 
 الخدمة برهان على أنك تحيا له. ينشاطك ف

ويكون  ي،عمل الروحالخدمة والالكنيسة و  يف أن تكون نشيطا   ن جدا  إنه من الممك     
مة. ال تستخدم داخلك بأنك شخص هام أو بأن لك خدمة قي   يكل هذا إلشباع عميق ف

أن يضع اإلنسان  نه خطير جدا  هللا وتستغل خدمته إلشباع احتياجاتك النفسية. أل
 نانيته.من مجده إلشباع ذاته وأ ويتوق أن ينال الرب القدوسأصابعه القذرة على مجد 

 
أمام هللا.  يالصالة والتفكير النق يف صرف وقتا  اأرجوك أن تتوقف عن القراءة هنا.      

 عن اتجاهاتك واحيا له. ب  اكتب تقييمك وصلواتك هنا. تُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هللا في حياتك وحياتي قتتغير اتجاهاتنا لكي نحيا له.قي أن يعمل أصلي يا صدي     

 
ّسّنفسكّلكلمةّهللا:ّرّبأنّتكرّ قرّ ّ-2

ّكالمرجعّالولّوالخير.ّأّـّّّّّّ
ّ.ياليومّيحءّالرّوكالغذابّـّّّّّّ



 أو تكون مبدأ   ،لعظماء. قد تكون فلسفة أحد اينسان سلطة أخيرة ومرجع نهائإلكل      
إما  ،كل أنحاء العالم يستمرار فاب ي ة دينية. وعملية "غسل المخ" تجر عقيدأو  ،سيا  ياس

  يتبعها المجتمع. يبوسائل اإلعالم أو بالتعاليم الدينية أو بالتقاليد والعادات الت
 

 سأل هو: أن يُ  يينبغ يوالسؤال الذ
ّ"ماّهوّمرجعكّالولّوالخير؟".ّّّّّ
ّا ؟".وبماذاّتغسلّفكركّيومي"ّّّّّ

ّ
ّسّنفسكّلكلمةّهللاّكالمرجعّالولّوالخير.رّبأنّتكرّ قرّ أّـّّّّّّّ

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

حيد هو يسوع المسيح. ال ول بطل و تتجمع ح لهاوك ،ل بعضها البعضكم  يُ  المواضيع
 هو الروح القدس. واحدا   س مؤلفا  ذلك اذ أن للكتاب المقد   يعجب ف

 
وقد يكون  ،همها طوال حياتككثيرة سوف ال تفهمها اآلن وربما لن تف هناك أمورا       

حاسم. ال تستطيع أن تقوم بقرارك ال س تجعلك متقلقال  الكتاب المقد   يهناك صعوبات ف
عدم اتخاذ قرار تكريس نفسك لكلمة هللا كالمرجع األول  يف يبر هلصعوبة األكلكن ا

 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 لنفسأن أبر  عينة حاولت راع دام عدة أشهر بسبب خطية مبعد ص     

ست كر   ي،وبعد أن فهمت معنى الوح ،نتيجة لبعض الدراسات الجامعية ي تشويش فكر 
على اتخاذ هذا القرار  يساعدن األول واألخير. ومما يباإليمان لكلمة هللا كمرجع ينفس

ن موحى بها م مقدس )بعهديه القديم والجديد(بأن كلمة هللا: الكتاب ال يعدة أمور أقنعتن
 ي"أسجد ف 2: 138مزمور  يذلك اليوم ه ياستخدمها هللا ف يآلية التدس. واالروح الق

مت كلمتك على كل ألنك قد عظ   ،وأحمد اسمك على رحمتك وحقك ،هيكل قدسك
بكلمته كما أن هللا واثق بالحاسم أن أعلم  ي تخاذ قرار ذلك اليوم إل يف يك". كان يكفيناسم

 ثر.هو واثق باسمه وأك



رسالته الثانية أن كلمة هللا موحى بها وموضع الثقة  يف الرسول أوضح بطرسد فق     
م تأت : أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. ألنه لالكاملة فقال: "عالمين هذا أوال  

 ح القدس".م أناس هللا القديسون مسوقين من الرو بل تكل   ،نبوة قط بمشيئة إنسان
  

 .ياليومّيمةّهللاّكالغذاءّالروحكّلكلسّنفسرّ نّتكرّبأقرّ بّـّّّّّّ
على كلمة هللا. فالعالم  يكال يومإننا ال نستطيع أن نجابه تيار العالم بدون ات       

ال نشذ عن المجتمع. وعلى  يوصايا هللا لك ينتهاون فتغسل عقولنا فإذا بنا  هوتعاليم
 الجارف.هذا التيار نظرة بسيطة على بعض جوانب  يقلسبيل المثال دعونا نُ 

 
 

 يوف ،ضمن الحاضر والمستقبلت يهذه الحياة لك ي: جاهد فيقولّالعالمـ1ّّّّّّّ
 بعض خدماتك للمسيح. أعط   فراغك قتو  ّّّّّّّّّّ

 وهذه كلها )الطعام ،هملكوت هللا وبر   طلبوا أوال  الكن : "يحيقولّالمسّّّّّّّّّّّ
 (.33: 6)متى  لكم"ّتزاد واللباس( ّّّّّّّّّّ

 
 ز على الحصولشهد عن المسيح بحياتك الصامته فقط ورك  ا: يقولّالناسـ2ّّّّّّّ

 حضراالصيف  يوف ،دخلت الجامعة من أجلها يعلى الشهادة الدراسية الت ّّّّّّّّّ
 التسعة أشهر الماضية. ال يض ما فاتك فعو  تُ  يالمؤتمرات لك بعض           

 ا زاد نقص.بالروحيات ألن كل م تتزمت           
 فلينكر نفسه ويحمل صليبه ،يورائ يأن يأت : "إن أراد أحد  يقولّالمسيحّّّّّّّّّّّ
 (.23: 9" )لوقا يويتبعن ،يومكل  ّّّّّّّّّّ

 
س تابس الكإن در ّيقولّالعالم:ـ3ّّّّّّّ  فقط. يلية الراعئو ل وهو مسم  مُ  المقد 

 تحضر اجتماعات الكنيسة.  نبأ ييكف ّّّّّّّّّّ
 بل تلهج فيه نهارا   ،: "ال يبرح سفر هذه الشريعة من فمكلربيقولّاّّّّّّّّّّّّ

 حصل  ألنك حينئذ تُ  .فيه تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب   يلك ،وليال              
  (.8: 1ح" )يشوع فل  تُ  وحينئذ طريقك            

 



      يلك نفسك ماديا   نده المال هو صاحب القرار لذا قو  ع ي: الذيقولّالعالمـ4ّّّّّّّ
 مركزه أقل من مركزك واقتنى يلى فالن الذإثم انظر  نفوذك. يقوى            
ّسيارة مثله؟ يستقتن متى سيارته.           
 وغرور الغنى وشهوات سائر األشياءوهموم هذا العالم ": يقولّالمسيحّّّّّّّّّّّ
 (.19: 4س فتصير بال ثمر" )مرق وتخنق الكلمة تدخل           

 
 عشورك لعمل الرب وكن عط  أ  ،جتماعات الكنيسةاحضر كل ا: يقولّالعالمـ5ّّّّّّّ

 المؤمنين وسيرضى عليك هللا ويباركك. مع لطيفا             
 (.6: 11" )عبرانيين ...رضاؤهإولكن بدون إيمان ال يمكن : "يقولّالكتابّّّّ

 
حياتنا اليومية إن لم  ي فإلرادة هللا الوقوف ضد التيار واكتشاف ي أمل لنا ففال     

"وال تشاكلوا هذا  2: 12رومية  يبكلمة هللا. لذا يقول بولس الرسول ف د أذهاننا يوميا  نجد  
إرادة هللا الصالحة  يلتختبروا ما ه ،هانكمبل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذ ،الدهر

 المرضية الكاملة".
شرب نتحياتنا بكلمة هللا و  يأن نغذ يوسائل هالو  ـفالهدف إذا  أن نعمل بكلمة هللا      

 بتعاليمها.
 15ونتذكر  ،فقط مما نسمع بعد مرور يومين بالمئة 5 رينا اإلحصاءات أننا نتذكرتُ      
مئة و  ،مما ندرسه بعد مرور يومين بالمئة 35 ونتذكر ،ور يومينمما نقرأ بعد مر  بالمئة

اب الكلمة إن يعال تهمل استمرار. لذلك عن ظهر قلب ونراجعه باست همما نحفظ مئةبال
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 
 

ّأرجوكّأنّتقفّهناّلحظةّللتفكيرّوالتحليلّوالتقييم.     
 ال يت" التن "الصعوباخير؟ ماذا عس هو مرجعك األول واألهل الكتاب المقد  أ ـ 

س الكتاب يتفهمها ف       ثم بعدها تؤمن ،ءيتفهم كل ش ي؟ هل ستنتظر لكالمقد 
س بالكتاب      س ستؤمن بالكتاب هل أم المقد   يأمورا  كثيرة ف وستفهماآلن  المقد 
 طلق لتكون مع الرب كل حين؟تنا عندم ستفهمه يوالباق ،المستقبل     

 



 س نفسكتكر   يساعدتك أو قد تساعدك لك يية التقاطع الكتاباآليات والم يما هب ـ 
 ير؟ )*(خس كمرجعك األول واألللكتاب المقد         

 
 ستغنى عنه؟ ما هي بعضالذي ال يُ  وماذا عن تكريسك لكلمة هللا كغذائك اليوميج ـ 

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

س ا ما درسته وما بحثته في الكتابكتب هنا      تؤجل اتخاذ قرار التكريس  وال المقد 
 للكلمة.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ّسّنفسكّلجسدّالمسيح:ّّنّتكرّ رّأقرّ ـ3ّّ
 ب،الر عائلة  يين بعدة أوصاف وأسماء منها: أبناء فمؤمنس الالمقد   يصف الكتاب     

هيكل الروح القدس. وهنا نرى الثالوث  يأو حجارة حية ف ،جسد المسيح يأو أعضاء ف
بن هو من بنين وبنات. هللا اال ةهللا اآلب له عائلة مؤلف .مؤمنينعالقته بال ياألقدس ف

مل معا . ثم هللا الروح القدس تعو  ء مترابطةن من أعضاوهذا الجسد يتكو   ،رأس الجسد
فالمؤمن الفرد هو ابن في عائلة هللا،  ن من حجارة حية.هيكل مكو   ييسكن ف يالذ

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

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



ّ؟ّيمنّأجلكّكحجرّحّدفّهللاماّهوّهّّّّّ
 

 :هناكّهدفان     
ّهّبالمسيح.التشبّ ّيتنموّفّأنـ1ّّ     

هذا  يالعمل ف يجبل يأخذ النحاتون فلامن صخور ر قطع الحجبعد أن يُ 
زالة إنحته و  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 ،ناهذا ما يفعله هللا معنا إذ أنه ينحت في

خر. وقد يستخدم هللا المؤمنين آ تشجيع حينا  الو  ،بة حينا  كالظروف الصع
 .صقلهم جميعا  يُ  يلك ،باحتكاكهم معا   ،خر()أحدهم مع اآل

 ع زميل في العمل أويام؟ هل تجد نفسك مهل تواجه ظروفا  صعبة في هذه األ
وجد صعوبات في البيت ال تعلم كيف تعبك بسبب أنانيته؟ أم هل تالدراسة يُ 

 ،أن توجد فيهاالظروف التي سمح هللا من أجل هذه اشكر هللا  تتخلص منها؟
في  متوقعا  منه أن يستخدمها كمؤتمر تدريبي وحده، وحاول أن تنظر إليه

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

  
ّبناءّالرب.ّيأخذّمكانكّالمناسبّفأنّتـ2ّّ     

 كحجر من أن يفقد شخصيته الفردية وأرفع نه أجملالمؤمنين بأقد يظن أحد 
لوهو  ،جدار كبير يويصبح جزءا  صغيرا  ف للعرض أن يكون حجرا   يفض 

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

حجر هو أن يكون تحت حجارة وبجانب القدس. فمكان هيكل الروح الي ف
 ،ح ينمو ويترعرع معهمـالمسي يوة فـأن للمؤمن إخ يارة. أـارة وفوق حجـحج

كن من المفروض أيضا  ويدرس الكلمة معهم. ل يويصل ،ويشجعهم ويشجعونه
شتراك مع المرشدين الروحيين ربه باإليتابعه ويد ييكون للمؤمن والد روح نأ

 .الكثيرين



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

ى بنتختاره المجموعة. بل يُ  يالمكان الذ يف فردا  ومبنيا  منو  الحائط ليس مستقال  
 يح. سوع المسوضعها ي يلتالمكان المعين على الخريطة ا 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 يعضوا  ف
فرقة تلمذة داخل الكنيسة واطلب  يعك فطلب من الرب أن يضالمرشديك وتعل م منهم. 

كما تفعل األم  تسكب قلبك وحياتك من أجلهم تماما   يروحيين لك ا  يعطيك أوالدمنه أن 
 تربية أوالدها. يف
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ّ
ّّّّّّّّالخاتمـة

 
لى الطبيب، فأعطاه زجاجة صغيرة تحتوي ذهب رجل هندي يعاني من مرض مؤلم إ     

حبة  واء. وقال له الطبيب "عندما تنتهي من أخذ الخمسينلى خمسين حبة من الدع
بتالع حبوب الدواء في جلسة واحدة حتى يختفي األلم". ذهب الرجل وابتدأ في اتشفى و س

 انتهى من الخمسين وكاد يقتل نفسه لوال أنه ُأسعف بسرعة.
للنمو.  لكتاب. أرجو أن تكون قد قرأته بدافع الشوق دافع قرأت هذا ا ال أعلم بأي     

اء وتريد أن تلتهمها الواحدة حبة دو خمسين وهنا قد تشعر بأن أمامك زجاجة تحتوي على 
 خرى بسرعة حتى تصبح صحيحا  معافى قويا  جبارا  وربما عمالقا ، في يوم واحد.بعد األ

تكون بعملية تقوم بها دون تأخير، وهي أشبه ما  إن هناك أمورا  كثيرة يمكن أن     
ترجع إليك راحة  لية قده العمجزء من المعدة يسبب نزيفا  داخليا  ـ ونتيجة لهذ جراحية لنزع

را  أخرى أشبه ما تكون بحبوب الفيتامين التي ال تستطيع أن ضميرك. لكن هناك أمو 
ة فقط في اليوم أو في األسبوع تأخذها جرعة واحدة بل الواحدة بعد األخرى وربما واحد

 حتى تنمو نموا  طبيعيا .
ة ولكن ببطء جزءا  ة ثانيتاب مر عزيزي القارئ ـ أرجو أن ترجع إلى قراءة هذا الك     

ألمور التي طلب منك هللا أن تعمل بها فتطب قها ثم تكم ل قراءتك إلى جزءا ، وأن تأخذ ا
الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي الفصل الثاني ثم الثالث إلخ... قال يسوع: "

 (.21: 14أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي" )يوحنا  يحبني والذي يحبني يحبه
  

ّاّللمسيحّتقاسّبالطاعة.حبتنإنّم
ّ
ّ
ّّ
ّ
 
 



ّدليـلّالنمـو
 
 

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

س هاالجا ر أن الكتاب المقد  للهدف وليس الهدف سيلة و الو بات ابتداء  من اليوم. تذك 
هللا. أرجو أنه في كل يوم في خلوتك اليومية تتعرف على هللا  نفسه، اذ أن الهدف هو

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

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

 
 ديدة في األسبوع األول منها:ستجد أنك ستبدأ في تكوين عادات ج     
ّأوال :ّالخلوةّاليومية.ّّّّّّ
ّثانيا :ّحفظّاآلياتّعنّظهرّقلب.ّّّّّّ

 
ثالث ستجد بعض اإليضاحات عن كيفية الشهادة عن المسيح ع الألسبو في ا     

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

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

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

س.  الكتاب المقد 
 
ر شيئين:       تذك 

ّـّالطفولةّالمستمرةّهيّمرضّـّفالمفروضّأنّتنمو.1ّّّّّ
ّـّالهدفّمنّدراسةّالكتابّالمقدسّهوّمعرفةّهللاّوتغييرّحياتناّلكيّننمو2ّّّّّ



 فيّتشبهناّبالمسيح.ّّّّّّّّّّ

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

بكم رحمك الرب وغير  تخر بعدد اآليات التي حفظتها أو ستحفظها بلال تفتها. قد حفظ
 حياتك بواسطة كلمته.

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

 وتتطور فيها. إصبعه على نواح  معينة  في حياتك لتنمو
 

 اب ببطء.الوقت واصل قراءة هذا الكت ي نفسمو وفابدأ في األسبوع األول بدليل الن     
 

"وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده األبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا ،      
نكم. له المجد والسلطان إلى أبد اآلبدبن.هو يكم لكم، ويثب تكم، و  يكم، ويمك  آمين"  يقو 

 (.11-10: 5بطرس 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّجـداّ ّهـامّهـامّجـدا ...



 
 

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

 
 ألولوياتأولوية قصوى. لقد كانت إحدى أهم اـ عادة االختالء بالرب هي  1     

 صبحفي الالرب يسوع. فبعد يوم طويل ومتعب وبعد ليل قصير، "و  عند           
 باكرا  جدا  قام )يسوع( وخرج ومضى إلى موضع خالء، وكان يصلي           
 (. 35: 1هناك" )مرقس            

 
 وممارسة ما تعل مه فإنها تضمن لك النجاحـ أما عادة حفظ االيات للتأمل فيها  2     

 فيهاتأمل ي عالمنا الحاضر: ال تبرح الكلمة من فمك وفكرك. بل حتى ف           
 والهج بها خالل اليوم واحلم بها في الليل لكي تكون متأهبا لتعمل وتطيع ما           
 ة هللا في حياتك بغنىتطلبه منك، ألنك حينئذ ستنجح في الحياة. ولتسكن كلم           
 وصايا كتابية أعطاها يشوع وبولس الرسول،أي إلى حد اإلشباع. هذه            
 جال هللا.سها ر ومار            

 
"هبة مجانية يوما  بعد يوم  13: 2لقد عر ف أحدهم كلمة النعمة على ضوء فيلبى      

 من رغبة وقدرة لطاعة مشيئته".
 

ر اليوم ب      اة لك، بأنك ستواصل في األشهر أنك ستحيا بالنعمة المعطصم م وقر 
ن يثنيك عن هذا العزم ليس أح إلبادمة الخلوة اليومية وحفظ اآليات ومراجعتها. ال تسمالق

 واإلصرار.
 
 

"والقادر أن يحفظكم غير عاثرين، ويوقفكم أمام مجده بال عيب في االبتهاج، اإلله      
جد والعظمة والقدرة والسلطان، اآلن وإلى كل الدهور. الحكيم الوحيد مخلصنا، له الم

 (25-24." )يهوذا آمين



ّوةجيلّالخلمثالّلتس
 

      
ب وإياها ألتمس. أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي سألت من الر  "واحدة       

، وأتفرس في هيكله" )مزمور   (. 4: 27أنظر إلى جمال الرَّب 
 

كل  13: 2مي الشاهد: إرميا لمع أماأروع ما  18/1/1981ريخ اليوم األول األحد بتا 
  20تكوين  2ميا ما قرأته في هذه اليوم إر 

 
"ألن شعبي عمل شرين. تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا  ادئ الرئيسية:األفكار والمب

 ."  ألنفسهم آبارا ، آبارا  مشققة ال تضبط ماء 
 
 عبادة شعب هللا ي عبادة األوثان أقوى وأمتن منـ لقد كانت أمانة الوثنيين ف 1

 وإيمانه باإلله الحي.       
 ال يوثق بها. بل حفروا ألنفسهم خزانات باهلل ينبوع المياه الحي يثقوا ـ لم 2
 ـ من األسهل على اإلنسان أن يؤمن بالخزان من أن يؤمن بالينبوع ألن الخزان 3

 تحت سيطرة اإلنسان.       
 

بيق: مع أن هللا أراني بوضوح محبته واعتناءه بي ثيرات وامكانيات التطت أو التأاالنطباعا
المادي ـ أجد نفسي أفك ر في  ي اآلن ـ عند احتياجيأليام واألسابيع الماضية إال إنفي ا

أن أستدين بعض الفلوس حتى يفرجها هللا فأسدد ديوني عندئذ: "سامحني يا رب ألني لم 
محني على تفكيري الخاطئ منك أن تسد احتياجي المادي. ساأت  إليك أوال  وأطلب 

من بأنك ستسدد بوع حياتي الذي ال ينضب. إني أو وساعدني لكي أتكل عليك يا ين
 ي وستقوي إيماني بك" آمين.احتياج

 
 

إن معظم الذين عرفتهم ممن ابتدأوا هذه الطريقة في الخلوة وجدوا الكتابة أمرا  صعبا       
رهم بالواجب في وربما جافا   المدرسة. إال أن أختباري هو أن هذا الشعور وكثيرا  ما ذك 



فسه مستمتعا  بهذا األسلوب وإذا باإلنسان يجد نفترة من االستمرار في الكتابة،  يتغير بعد
 ألنه جاد وألنه يقود إلى عمق في الخلوة مع هللا. 

 
تمتع بالترنيم وبعبادة هللا إن أي شخص في فرقة أو جوقة ترنيم ال يستطيع أن يس     

 على تعل م اللحن وقراءة أثناء تعل م اللحن الجديد ألن كل تركيزه يكون منصبا   في
ل م اللحن نتيجة للتكرار والتدريب يجد نفسه ـ بعد فترة ـ منطلقا  قى. لكنه بعد أن يتعالموسي

 حرا  يعبد إلهه من أعماق قلبه بصوت مرتفع متهلل للرب. 
 

فرصة رائعة لتتدرب على هذه الوسيلة في شهر القادمة أمامك سابيع واألفي األ     
أم أنك ستواصل لكن هل ستيأس وتفشل ع هللا. ستجد صعوبة في البداية و اتخاذ خلوتك م

 التدريب والمحاولة حتى تصل إلى انطالقة االستمتاع. 
 

أخي ويا أختي  في كل سباق طويل كثيرون يبدأون وقليلون يكم لون. أصلي لك يا     
 أس. أن تستمر وال تي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ّسجـلّالخلـوة
 
 

ب كل أيام حياتي، لكي في بيت الر  مس. أن أسكنمن الرب وإياها ألت"واحدة  سألت      
، وأتفر س في هيكله" )مزمور   (.4: 27أنظر إلى جمال الرَّب 

 
ّالسبوعّالول:

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم األول 

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

فترى عجائب من ذي ستقضيه معه وأن يفتح عينيك من هللا أن يبارك هذا الوقت ال
رأ المقطع عدة مرات د أن تصلي طالبا  بركة هللا اقشريعته وأن ينم يك هللا في معرفته. بع

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

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من هو الكلمة؟ ــــــــــــــــــــ 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنور؟ ـ من هو  2

 اذا تتعلم عن هللا اآلب في هذا المقطع؟ ـ م 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح؟ ـ ماذا تتعلم عن المس 4
 
بعد أن تجيب على هذه األسئلة صل   واشكر هللا على األمور التي تعلمتها عنه      

 تها.اليوم وحاول أن ُتخبر شخصا  ما عن بعض األمور التي تعلم
 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليوم الثاني ا
 أن يكشف عن عدة مرات بعد أن تصلي طالبا  من هللا 34-19: 1اقرأ يوحنا      

 ئب من شريعته، ثم حاول أن تجيب على هذه األسئلة: عينيك فترى عجا
 
 ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماذا كان هدف يوحنا المعمدان؟ ـــــــــــــــــ 1
 
 هيه التسمية؟ وما ـ لماذا دعا يوحنا المعمدان المسيح "حمل هللا"؟ ماذا تعني لك هذ 2

 ـــــــ   هذه الكلمة في العهد القديم؟ ـــ بعض الخلفيات التي تعرفها عن     
 
 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ماذا تتعلم عن يسوع المسيح؟ ـــــــــــــــــ 3
 
 ي. ما هي؟ ــــانتباهك في هذا الفصل الكتاب ـ هل هناك أمور أخرى تستلفت 4
 
 اشكر هللا على محبته لك وعلى األمور التي تعلمتها عنه اليوم.ل   و ـ ص 5

 
 ك صديقا  لك في بعض األمور التي تعلمتها.ـ شار  6
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالث اليوم ال
 

 51-35: 1 اليوم ستقرأ يوحنا
 

 صل   واطلب بركة هللا وإرشاده.
 

 رات. ثم أجب على األسئلة التالية: دة مابي عالكت اقرأ هذا الفصل
 
 ـــــــــــــــــــ ماذا تتعلم عن يسوع المسيح؟ ــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــ 1
 



 راد للمسيح؟ ـ من كان يوجه الدعوة: المسيح لألفراد أم األف 2
 
 ة المسيح لك؟ ـ هل ترى أي تشابه بين دعوة المسيح لفيلبس ودعو  3
 
 ـ ما هي األمور األخرى التي تعلمتها من هذا الفصل؟  4
 
 وشارك صديقا  لك في بعض هذهه اليوم لمك إيالى ما عـ صل   شاكرا  هللا ع 5

 األمور.     
 
 

اليوم باإلضافه إلى القراءة ستحفظ آية من الكتاب المقدس. فكما استخدم المسيح      
يع أنت أن تستخدم كلمة (، كذلك تستط4عندما جر به )متى  الكلمة لينتصر على إبليس

 ليس.اجمك إبندما يههللا )اآليات التي حفظتها( في الدفاع ع
قد يحاول الشيطان أن يبذر بذور الشك في أنك مخل ص وفي أنك ابن هلل وبأن لك      

ياة أبدية (: "وهذه هي الشهادة أن هللا أعطانا ح12-11: 5يوحنا 1حياة أبدية. فاحفظ )
اة" ه. من له االبن فله الحياة ومن ليس له ابن هللا فليست له الحيوهذه الحياة هي في ابن

 (.12-11 :5وحنا ي1)
 

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

الطريقة الفضلى التي تحفظ بها اآلية هي أن تحفظ الشاهد فتردده عدة مرات غيبا ، ثم 
ة جملة جملة مع الشاهد في البداية إلى أن تصل إلى تربطه بالجملة األولى وتحفظ اآلي

يتجزأ من ك في نهاية اآلية. وهكذا يصبح الشاهد جزءا  ال اهد كذلتضع الشآخر اآلية ف
 اآلية.

 
 قرب اليوم الرابع ــــ بتاريخ ــــ  ابتداء  من الغد ستجد مربع صغير      

التي حفظتها. فعندما تراجع  بمراجعة اآليات المربع هو تذكيركإن الغرض من هذا 
د المربع أ بح مربعا  أسود. وفي نهاية كل أسبوع حتى يص ي امألهاآليات التي حفظتها سو 



ر ـ هل راجعت كل يوم جميع اآليات التي حفظتها منذ ابتدأت هذا التاريخ. تصف ح وانظ
 ت التي سودتها.ستعرف ذلك بلمحة سريعة بنظرك إلى المربعا

 
 
 

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابع اليوم  
 

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

 
 ل؟ ـ ما هي األحداث المذكورة في هذا الفص 1
 
 وما فعله يسوع في عرس قانا الجليل، ماذا يمكن 32-29: 23ـ قارن بين أمثال  2

 أن تستنتجه من هذه المقارنة؟      
 
ــلألحداث األخرى المذكورة  عن يسوع نتيجة ـ ماذا تتعلم 3  في هذا األصحاح؟ ـ
 
 ن تأخذ فكرة واحدة مما تعلمتاليوم وحاول أ ـ صل   واشكر هللا على ما تعلمته 4

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

 التاريخ.في أعلى الصفحة بجوار اليوم و       
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم الخامس  



 
الشركة بينك  ن يبارك وقتبعد أن تصلي وتطلب من هللا أ 21-1: 3اقرأ يوحنا      

تجيب على األسئلة  وبينه وبأن يكشف عن عينيك لترى عجائب من شريعته. حاول أن
 التالية:

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

 يسوع ليال ؟       
 
 ف ذلك؟ كيف تعر  وق، وهل اختبرت هذه الوالدة؟د بالوالدة من فالمقصو ـ ما  2
 

 ـ لو قرأت هذا المقطع ببطء سيستغرق ذلك دقائق معدودة. يا ترى كم كانت مدة 3ــ
 مسيح ونيقوديموس؟ ويا ترى ماذا شمل حديثهما؟ المقابلة بين ال    

 
 ـ ماذا تتعلم عن يسوع المسيح في هذا الفصل؟  4
 لم عن هللا اآلب؟ ا تتعـ ماذ 5
 
 ـ صل   واشكر هللا على العمل الذي عمله المسيح ألجلك شخصيا . 6
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليوم السادس  
 

ثم أجب على  عدة مرات 36-22: 3بعد 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



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاألصحاح؟ ــــــــــــــــــــــــــ     
 
 عمليا ؟  30: 3وحنا ـ كيف تستطيع أن تمارس ي 2
 فصل؟ـ ما هي شروط الحصول على الحياة األبدية حسب ما هو مكتوب في هذا ال 3

ح لك هذهما هي اآلية التي توهل هذا يؤكد لك أن لك الحياة األبدية؟ و         وض 
 الحقيقة؟       

 ـ
 
 م وعلى محبة هللا وعنايته بك وعلى شخصـ صل   واشكر هللا على ما تعلمته اليو  4

 ولك على الحياة األبدية.المسيح وما يميزه، وعلى حص      
 

ة الخالص والحياة األبدية فإنه يهاجمك باإلضافة إلى مهاجمة الشيطان من ناحي     
كأيض قد فقدت خالصك. لكي بأن هللا لم يعد يحبك وبأنك  ا  إذا أخطأت ويحاول أن يشك 

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

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

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

ت فيها، فقم اعترف بخطيتك الشيطان من ناحية خطية سقطكلمته. فكلما هاجمك 
ق أنها غفرت  تماما ، وبأنك ُطهرت من كل إثم. وصد 

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

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

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسابع اليوم ا 



 
حاول  عدة مرات بعد أن تصلي طالبا  بركة الرب وإرشاده ثم 42-1: 4ا رأ يوحناق     

 أن تجيب على هذه األسئلة:
 
 نهـ كيف كان أسلوب المسيح في الكالم مع المرأة حتى وصل معها إلى الحقيقة بأ 1

 المسيا )أي المسيح المنتظر(؟      
 
 ـ ماذا تتعلم عن المسيح من هذا الفصل؟  2
 
  إليه؟ـ ما هي الوعود التي يعطيها المسيح لكل من يأتي  3

 
 النتيجة؟ ماذا فعلت المرأة؟ وماذا كانت  30-28ـ في اآليات  4
 
 مسيح؟ ما هو هدف مجيء ال 42ـ على ضؤ اآلية  5
 

من خالل الكتاب المقدس نرى أن األشخاص الذين كانوا يؤمنون بالمسيح كانوا      
 يخبرون آخرين بما رأوا وبما فعل المسيح معهم.

 
لتخبرّشخصا ّماّعماّفعلهّالمسيحّفيّالماضي األسبوع هل أتيحت لك الفرصة في      
إذا لم تكن قد فعلت هذا، فصل   واطلب من هللا أن يعطيك الشجاعة لتخبر صديقا   ك؟حيات

لك غير مؤمن عن إيمانك بالمسيح وليس من الضروري أن تعرف الكثير من الكتاب 
خبر بكل بساطة هو أن ت ما، بل كل ما عليك أن تفعله المقدس لتستطيع أن تخبر شخصا  

عن الحياة الجديدة التي حصلت عليها بإيمانك وبكل صدق عم ا فعله معك المسيح و 
بالمسيح وبتسليم حياتك له، وبذلك تعطي الفرصة لآلخرين لكي يسمعوا عن المسيح ولكي 

"وقالوا  42: 4في يوحنا  يؤمنوا به كما حصل مع أهل المدينة من السامريين وكما رأينا
ونعلم أن هذا هو بالحقيقة  لسنا بعد بسبب كالمك نؤمن، ألننا نحن قد سمعنا رأة إنناللم

 المسيح مخل ص العالم".
 



 
 
 
 
 

ّالسبوعّالثاني:
 

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليوم األول  
 

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

 
 ا؟ بهم وعن نوعيات الناس التي يهتـ ماذا تتعلم عن يسوع المسيح  1
 
 ـ ماذا تتعلم عن خادم الملك؟  2
 
 اإليمان من خالل حادثة شفاء ابن خادم الملك؟ ـ كيف تعر ف  3
 
 ـ هل هناك أية مشكلة أو أي صعوبة تواجهها هذه األيام؟ ماذا عليك أن تفعل تجاه 4

 مشكلتك أمام سلطان المسيح؟       
 
 ل أموركك لهعلى عظمته وقدرته على عمل المستحيالت وسل م اشكر هللا ـ صل   و  5

 ك. والصعوبات التي تواجه      
 ـ شارك شخصا  ما في الحديث عن أي صعوبة واجهتها وكيف سلمتها للمسيح 6

 وانتصارك عليها نتيجة إليمانك بالمسيح.     
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ بتاريــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم الثاني  
 



صل   واطلب بركة هللا وبأن يعمل هللا في حياتك لكي تنمو في معرفتك به من خالل      
 هذا الوقت معه. 

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

 
 ذا المريض؟ الة هتصف حـ كيف  1
 
 ود على المسيح؟ ـ لماذا ثار اليه 2
 
 ؟ 22ى ضؤ اآلية ـ ما هو دور المسيح في اليوم األخير عل 3
 
 ـ هل هناك أمور أخرى تتعلمها عن المسيح؟  4
 
 لطانه وشارك صديقا  لك في بعض هذهـ صل   واشكر هللا على عظمته وقدرته وس 5

 األمور التي تعلمتها.      
  

 
 ألسبوع الماضي ستحفظ آية جديدة اليوم هي:باإلضافة إلى اآليات التي حفظتها ا     

 
يدعكم  ين، الذي الكن هللا أم"لم تصبكم تجربه إال بشرية. ول 13: 10كورنثوس 1     

التجربه أيضا  المنفذ، لتستطيعوا أن تحتملوا" تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع 
 (.13: 10كورنثوس 1)
ّ

م الشاهد أيضا ، كما فعلت في األسبوع الماضي. احفظ الشاهد ثم اآلية جملة جملة ث     
ر  ع الماضي ـفي األسبو  وكلما واجهت صعوبة ـ وأغلب الظن أنك واجهت صعوبات تذك 

في الكتاب المقدس بأنه لن يدعك ُتجرَّب فوق هذه اآلية واشكر هللا على وعده الصادق 
مل وبالتالي لكي تطاعتك بل سيجعل مع كل تجربة تمر بها المنفذ لتستطيع أن تحتاس



ارب ينمو إيمانك. فكما أن الذهب ُيصف ى بالنار كذلك المؤمن ُيصف ى بالصعوبات والتج
 مر بها.التي ي

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

لعمارة كرك تستخدمها لكي تحافظ على حريتك في المسيح وتمنع "صاحب امتناول ف
 القديم" من الدخول. 

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

 
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث اليوم الثال 

 
تياز الذي أعطاك في بعد أن تصرف بعض الوقت في الصالة شاكرا  هللا على االم     

-24: 5الكلمة، اقرأ يوحنا  على هذه الشركة المباركة معه من خاللأن تكون ابنا  له، و 
 ات ثم أجب على األسئلة التالية: عدة مر  47

 
 بي ما هي الوسيلة التي ينتقل بها اإلنسان منـ حسب ما جاء في هذا الفصل الكتا 1

 الموت إلى الحياة ؟       
 
 ؟ ـ26حياة في ذاته في اآلية ى أن للمسيح ـ ما المعن 2
 
 ـ ما هي األمور التي ُتبرهن عن صحة الكالم الذي قاله المسيح عن نفسه في هذا 3

 ومن يشهد عنه؟  الفصل     
 
   لك عنها من خالل هذا الفصل؟ـ هل هناك أمور أخرى تكل م هللا 4
 
 ل في شخص المسيحـ صل   واشكر هللا على ما أعلنه لك من خالل كلمته. تأم 5

 ومجده والصفات التي اكتشفتها عنه في هذا الفصل.      
 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وم الرابع ليا 

 
وعلى شركتك عدة مرات بعد أن تصلي وتشكر هللا على كلمته  15-1: 6اقرأ يوحنا      

 لة التالية: معه من خاللها، ثم أجب على األسئ
 
 ـ ما هي الحادثة الهامة في هذا الفصل؟  1
 
 ميذ الذين أعطاهم المسيح األرغفة الخمسة والسمكتيندا  من التالـ لو كنت أنت واح 2

  ذا كان سيكون رد فعلك؟الغفير ـ ُترى ما ليعطوا الجمع     
 
 ؟ 7ـ هل أنت من نوعية فيلبس في تفكيرك في اآلية  3
 
 ـ ماذا تتعلم عن المسيح في هذا الفصل؟  4
 
  ع الغفير أن يتبع المسيح؟ـ ما هو السبب الذي دعا الجم 5
 
 سباب التي تدعو الناس في وقتنا الحاضر أن تتبع المسيح؟ ـ ما هي األ 6
 
 ـ ما هو السبب الرئيسي الذي دعاك شخصيا  أن تتبع المسيح؟  7
 
 نا  هلل وألنك مدعو لكيالمتياز الذي لك في أنك أصبحت ابواشكر هللا على اـ صل    8

 يذا  للمسيح وعضوا  في عائلة بيت هللا.ُتصبح تابعا  وتلم      
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــاليوم الخامس   

 



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

 
 ل المسيح عن نفسه في هذا الفصل؟ ـ ماذا يقو  1
 
 ع؟ ـ ما هو هدف مجيء يسوع المسيح حسب هذا المقط 2
 
 ؟ 29ـ ما هو العمل الذي يطلبه هللا منك على ضؤ اآلية  3
 
 يطلبون المسيح من أجل منفعة شخصية؟ـ هل يوجد أشخاص في عصرنا الحاضر  4
 
 ـ كيف يعمل اإلنسان للطعام الباقي للحياة األبدية كما جاء في هذا الفصل؟ ـــ  5
 لذي بواسطته تستطيعخبز الحياة الذي هو يسوع المسيح ار هللا على واشكـ صل    6

 أن ُتقب ل إلى اآلب وال تجوع وال تعطش إلى األبد.      
"الذي لم ُيشفق على ابنه، بل بذله ألجلنا  32: 8فرصة أن تحفظ رومية اليوم لك       

 (. 32: 8أجمعين، كيف ال يهبنا أيضا  معه كل شيء" )رومية 
 
ثم اآلية ثم الشاهد، وتمتع بلذة وعد هللا آلية بنفس األسلوب: الشاهد أوال  احفظ هذه ا     

ف ال يعطينا كل شيء. تعال بثقة لك فيها. الذي لم يشفق على ابنه بل أعطانا إياه كي
 أمام عرش هللا واطلب منه كل احتياجك واكتشف غنى محبته الشخصية لك. 

 
 

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم السادس اليو  
ّ

هذا عدة مرات بعد أن تصلي وتطلب من هللا أن يبارك  71-41: 6اقرأ يوحنا      
 لى األسئلة التالية: ة معه، ثم أجب عالوقت في الشرك

 
 تعلم عن يسوع المسيح في هذا المقطع؟ ـ ماذا ت 1



 
 ا  المن، أطعمهم هللا يوميـ أثناء تجوال شعب هللا في سيناء بعد خروجهم من مصر 2

 رنة بين المسيح والمن؟ ( ما هو وجه المقا16والسلوى )خروج       
 
 تطرق عملية تستطيع أن تتبعها لكي تثب ـ ما هي الطريقة للثبات في المسيح؟ أي 3

  في المسيح؟      
 
ر بطرس وباقي االثني عشر أن ال يتركوا المسيح؟  4  ـ لماذا قر 
 
 الحاضر يتركون المسيح؟ لماذا؟  شخاص في وقتناـ هل يوجد أ 5
 
 
 ؟" يـ ما هو جوابك إذا سألك المسيح: "ألعلك أنت أيضا  تريد أن تمض 6
 
 
 ـ هل هناك أمور أخرى تعلمتها في هذا الفصل؟  7
 
 أجل ما تعلمته في هذا الفصل. هل هناك ض الوقت في الصالة منـ اصرف بع 8

 تطيع أن تشارك به صديقا  مؤمنا ؟ اكتب أفكارك هنايء في هذا الفصل تسأي ش      
 لكي تسهل عليك المشاركة.       

 
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــليوم السابع ا 

ّ
ن تصلي عدة مرات ثم أجب على األسئلة التالية، بعد أ 27-1: 7اقرأ يوحنا      

 يتكلم إليك اليوم من خالل كلمته.وتطلب من هللا أن 
 
 يهودي، وواحد منها كان عيدكما أن في بعض األديان أعياد كذلك كان في الدين ال -1

 لعالم المسيح؟ آليات لماذا يبغض االمظال. حسب هذه ا    



 ما هو الشرط الرئيسي لمعرفة المسيح معرفة حقيقية؟ 17: 7حسب يوحنا  -2
 
 ا الفصل؟ اذا حاول اليهود أن يقتلوا المسيح، كما جاء في هذلم -3
 
 كيف اختلف المسيح عن قادة اليهود في فهمه للسبت؟  -4
 
 ا إرادته. صم م أنو صل   واشكر هللا على وعده بأنه يرشد الذين يريدون أن يعمل -5

 تطيع المسيح فعندئذ ستعرف إرادته.     
ّ

ة في حياة المؤمن، نرى أهمية الصال 32: 8لتي حفظتها من رومية ألية احسب اّّّّّ
فالصالة هي الوسيلة التي يستطيع اإلنسان أن يخاطب هللا ويكون في شركة مستمرة 

 قام وخرج ومضى إلى موضع  جدا  "وفي الصبح باكرا   35: 1معه. وكما نرى في مرقس 
ام باكرا  جدا  ـ كعادته غالبا  ـ مضن  قخالء وكان يصلي هناك". فالمسيح بعد يوم طويل 

 ا  في الصالة والشركة مع هللا األب.وصرف وقت
 

 والصالةّتشملّعدةّأمور:
 "ادخلوا أبوابه بحمد، دياره 4: 100كما نرى في مزمور ـّالشكرّوالتسبيحّهلل:1ّّ
ح ف تسب  بالتسبيح. احمدوه، باركوا اسمه". فتستطيع من خالل المزامير أن تتعلم كي  ّّّّّ

د وتشكر هللا وما عليك إال أن تأخذ  أحد المزامير وتحول الكلمات المكتوبة فيه وتمج 
 إلى صالتك الشخصية وتنتقل من آية إلى أخرى ببطء مخاطبا  هللا.

 
 "إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين 9: 1 يوحنا1كما نرى في ـّاإلعترافّبخطايانا:2ّّ

 رنا من كل إثم". ألنه إن كانت في حياتناا ويطهوعادل، حتى يغفر لنا خطايان      
 خطية غير معترف بها فال يستمع إلينا هللا.      
 
د الرسول بولس على ذلك في أفسس ـّالصالةّمنّأجلّاآلخرين:3ّّ   18: 6كما يشد 

 طلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكلالة و "مصلين بكل ص      
 مؤمنينالقديسين". فعليك أن تصلي ألجل أصدقائك ال ل جميعمواظبة وطلبة، ألج      



دهم هللا. ولغير المؤمنين لكي يروا مجده وعظمته ويؤمنوا به.        لكي يشد 
 
 ن لم تطلبوالى اآل"إ 24: 16كما ترى في يوحنا  ـّالصالةّمنّأجلّاحتياجاتك:4ّ

 ن تأتي بطلباتك إلى هللاعليك أشيئا  باسمي. اطلبوا تأخذوا، ليكون فرحكم كامال " ف      
 ه.وتضعها أمام      

 
  

لو ألقيت نظرة فاحصة على الصالة الربانية التي عل مها المسيح لتالميذه، ستجد      
ن تجعل صلواتك متوازنة اول أأنها تحتوي على التمجيد والشكر واالعتراف والطلبات. ح

 وشاملة.
 
ّ

ّالسبوعّالثالث:ّ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم ااألول  
 

ه  53-28: 7نا اقرأ يوح      عدة مرات بعد أن تصلي وتطلب إرشاد هللا وبعد أن ُتوج 
بالغداة )أي في الصباح( تسمع  ( "يا رب،3: 5هللا كما قال داود في )مزمور ك إلى نظر 

ه صالتي نحوك وأنتظر".   صوتي. بالغداة أوج 
 
 يح كما نرى في هذا المقطع؟ ـ لماذا اختلفت نظرات الناس إلى يسوع المس 1
 
 إلى يسوع المسيح في وقتنا الحاضر؟ـ ما هي نظرة الناس  2
 
 ما هي نظرتك أنت إلى يسوع المسيح؟ ـ ـ 3
 
 ـ ما هي أسباب نظرة رؤساء الكهنة الخاطئة إلى يسوع؟  4



 
 
 -37ما هي األمور التي وعد بها المسيح لكل من يأتي إليه على ضؤ اآليات  ـ 5

 ؟ 39     
 
  ة؟هذا الوعد في حياتك اليوميـ كيف يمكنك أن تمارس  6
 
 ـ صل   واطلب من هللا أن تختبر اختبارات جديدة في عمق عالقتك بالمسيح. 7
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــاليوم الثاني  
 

 عدة مرات ثم أجب على األسئلة التالية:  20-1: 8اقرأ يوحنا 
 
 ن نفسه في هذا الفصل؟ ـ ما هي األمور التي قالها يسوع ع 1
 
 ح هذه المرأة الزانية؟ ـ لماذا لم يدن المسي 2
 
 ـ لماذا استطاع المسيح أن يغفر خطايا هذه المرأة؟  3
 
 خطية في حياتك لم تأت بها إلى هللا؟  ل هناك أيهـ ه 4
 
 ـ ما هي بعض األلقاب المذكورة عن المسيح في هذا األصحاح واألصحاحات التي 5

 سبقت في إنجيل يوحنا؟       
 
 
 رين.ـ اشكر هللا من أجل غفرانه لخطاياك وحاول أن تحيا كنور  لآلخ 6
 
 



مك فأكلته، فكان كالمك لي للفرح ولبهجة "ُوجد كال 16: 15اليوم ستحفظ إرميا      
 (.16: 15عيت باسمك يا رب إله الجنود". )ارميا قلبي، ألني دُ 

طي لمن يأكلها )أي يقرأها ويدرسها ويتأمل كما ترى في هذه اآلية أن كلمة هللا ُتع     
ه تستمتع بوقتك كل يوم بالكلمة. هل تتأمل فيما قرأت فيها( الفرح والبهجة. هل ابتدأت

 (.16: 15 خالل اليوم وتستمتع به. طالب هللا بوعده في )إرميا
 

دتألسبوعين الماضيين. هل ألق  نظرة سريعة على خلواتك في ا       المربع الصغير سو 
 في في أعلى كل صفحة؟ مراجعة اآليات يوميا  هو الضمان الوحيد لرسوخ كلمة هللا

 ذهنك.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم الثالث  
 

ولكي ترى يسوع المسيح بعظمته وجالله وبهائه.  صل   لكي يبارك الرب وقتك معه     
 ة مرات ثم أجب على األسئلة التالية: عد 47-21: 8اقرأ يوحنا 

 
 مور التي تتعلمها عن يسوع المسيح من هذا الفصل؟ـ ما هي األ 1
 
رنا عمليا ؟ـ ما المقصود بالحق؟ وكيف نعطي  2   الفرصة للحق أن يحر 
 
 ؟ 35ا هو الفرق بين العبد واالبن حسب اآلية ـ م 3
 
  ـ إلى أي مدى تستمر العالقة بين االبن واألب؟ 4
 
 ـ هل أنت ابن أم عبد وما هو أساس يقينك؟  5

 
 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم الرابع  
 

 ر هللا على االمتياز الذي يعطيك إياه أن تكون في شركة معه واطلب أنصل   واشك     
 ك اليوم أمورا  جديدة في عالقتك معه. يكشف ل

 
 عدة مرات ثم أجب على األسئلة التالية:  59-48: 8رأ يوحنا اق
 
 ؟ 51ـ ماذا يقصد المسيح في اآلية  1
 
 ؟58في اآلية  ا تتعل م عن أزلية المسيح في هذا المقطع وخصوصا  ـ ماذ 2
 
 ة التي تعلمتها عن المسيح؟ ـ ما هي التعاليم الجديد 3
 

تعال اآلن أمام هللا بانسحاق وشكر ـ صل   وتأمل في ألقابه وصفاته في بعض      
ده، اعبده. وما  16-10: 29وفي أخبار األيام األول  103و 63 اآليات من مزمور مج 

 . ه يتوق أن يسمع صوتكسيساعدك على عبادة الرب هو الترنيم. إن
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــاليوم الخامس  
 

ألقاب هللا  أمل فيلوقت في الصالة والتقبل أن تبدأ في القراءة، اصرف بعض ا     
وحاول في هذا الوقت أن تمجد هللا في  104لمزمور وصفاته. ابدأ بأحد المزامير كا

 عبادتك له. 
 

 ثم أجب على األسئلة التالية:  عدة مرات 41-1: 9اقرأ يوحنا 
 
ح لماذا حدثت ردود الفعل المختلفة عند كل من:  1  ـ وض 

 أ ـ الجيران       



 ب ـ الفريسيين      
 ـ أهل الرجل ج      

 
 وف التي كانت تحيط باألعمى والتي ساعدته ليؤمن بالمسيح؟ ـ ما هي بعض الظر  2
 
  ـ من هو يسوع في رأي األعمى؟ 3
 
 ؟ 31ـ ما هي المعلومة الخاطئة عن هللا في اآلية  4
 
 ى الذينال يبصرون ويعمـ ماذا قصد يسوع بهذه الجملة: "حتى يبصر الذين  5

 يبصرون"       
 
 ـ ما هي مظاهر العمى الروحي؟  6
 
 األعمى؟  ـ لماذا قبل المسيح سجود 7
 
 التي عملها معكـ اصرف بعض الوقت في الصالة واشكر هللا على المعجزة  8

 وشفى عماك الروحي.       
 

ينا ل سنحت لك الفرصة لتخبر شخصا  ما، عما فعله المسيح في حياتك؟ كما رأه     
دثة شفاء األعمى، إنه أجاب الذين سألوه عن كيفية شفائه، فقال: "إنسان اليوم في حا

واغتسل. فمضيت يقال له يسوع صنع طينا  وطلى عيني  وقال لي اذهب إلى بركة سلوام 
عم ا حدث له قائال : "إنما أعلم شيئا  واحدا ، أني اغتسلت فأبصرت". ومرة  أخرى تكلم و 

 بصر".كنت أعمى واآلن أ
 كل ما عليك أن تفعله هو أن تخبر بكل بساطة وبكل صدق عن الطريقة التي إذا       

س، بل غي ر بها الرب حياتك، وليس ضروريا  أن تنتظر حتى تعرف كل الكتاب  المقد 
ر أن قوة كالمك مستمدة من نوعية ر بكل بساطة عم ا فعله الرب معك و خب   رحمك. تذك 

 .حياتك وسلوكك الذي يمجد هللا



 
بكتابته في صفحة واحدة تقريبا ،  لتقديمّشهادتكّأوّاختباركمن األفضل أن تستعد      

 بحيث إذا قلته لآلخرين يستغرق بين ثالث وخمس دقائق. 
 

 مخطط المؤلف من ثالث نقاط:قد يساعدك هذا ال     
 أ ـ كيف كانت حياتك قبل معرفة المسيح.      
 ا (. ح. )كن دقيقب ـ اذكر كيف قبلت المسي     
 ج ـ كيف أصبحت حياتك بعد قبول المسيح؟ اذكر التغييرات التي طرأت على     

 حياتك ـ ماذا يعني المسيح لك اآلن؟           
  

 أن يعرف أكثر. اذكرمة مثيرة وجذابة تحث السامع على بدأ أختبارك بمقدـ ا     
 حقائق واختبارات عملية وواقعية.        

 
 اإلختبار لتثير اإلهتمام واإلنتباه، وابتعد عن ذكر القصص أعط  تفاصيلـ      

 الطويلة والتفاصيل المملة عن حياتك.        
  

س.ن أو ثالث من الكـ اذكر آية أو باألكثر آيتي       تاب المقد 
  

ر أن        الذي أحبك ورحمك. المسيح" اختبارك ليس هو أنت بل بطل"ـ تذك 
  

ر       ختبارك هو مجرد المقدمة "لإلنجيل" الذي تستطيع أن تجدأيضا  أن ا ـ تذك 
صه في )          (، ففي هذا اإلنجيل تكمن قوة هللا للخالص 4-3: 15كورنثوس 1ملخ 

 (.16: 1)رومية         
  

 ة اختبارك، اختبار الرسول بولس في ـ مما يساعدك على كتاب     
 (.23-4: 26)أعمال الرسل         

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السادس  اليوم 



 
أيات من  تراها في تعال أمام هللا بانسحاق وشكر ـ صل   وتأمل في ألقابه وصفاته كما

د هللا واعبده.  16-10: 29وفي أخبار األيام األول  103و 63مزمور   مج 
 

 عدة مرات وأجب على األسئلة التالية: 30-1: 10ثم اقرأ يوحنا 
 
 هذا الفصل؟ ر التي قالها المسيح عن نفسه في ـ ما هي األمو  1
 
 
 ر التي تكلم بها عن نفسه؟ـ ما هي األمور التي عملها المسيح والتي تطابق األمو  2
 
 ؟ من هم الخراف األخر؟ 16ية ـ ما رأيك في اآل 3
 
 ؟ 29-27ما هي استفادتك الشخصية من اآليات ـ  4
 
 ؟ 30ـ ما المقصود باآلية  5
 

ع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني. وأنا "خرافي تسم 28-27: 10حنا احفظ اآلية في يو      
إلى األبد، وال يخطفها أحد  من يدي. أبي الذي أعطاني أعطيها حياة  أبدية ، ولن تهلك 

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم السابع  
 

بعد أن تصرف بعض الوقت في تسبيح هللا ة مرات عد 42-31: 10اقرأ يوحنا      
 لتالية:وتمجيده بواسطه الترانيم، ثم أجب على األسئلة ا



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

 حيحة؟ ما هي الحقيقة؟ التهمة ص     
 
 
 ـ ماذا قال يسوع المسيح عن نفسه في هذا الفصل؟ 2

______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 فس األسلوب والتعاليم التي جاء بها سابقا  ـحاضر بنـ لو جاء المسيح في وقتنا ال 3

 كيف ستكون ردود أفعال الناس المختلفة؟      
 
 المسيح؟ـ كيف يمكنك أن تساعد أصدقاءك ليكون لهم فهم صحيح عن  4
 
 ـ صل   واشكر هللا على شخصه وعظمته ومحبته الفائقة. 5

د بعض الوقت في هذا الي      وم إن أمكن واال فغدا ، واكتب على الصفحة التالية كل حد 
مع الن ص  اآلن مع شواهدها. بعد أن تنتهي من الكتابة قارنهااأليات التي حفظتها حتى 

س لكي تتأكد من أنك لم تحفظ أي جزء أو أي كلمة أو حتى أي تشكيل  في الكتاب المقد 
دبطريقة خاطئة. التهمل   وقتا  اآلن حتى ال تنسى. أن تقوم بهذه الكتابة ـ حد 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلية األولى: 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اآلية الثانية

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلية الثالثة: 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلية الرابعة: 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلية الخامسة: 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلية السادسة: 
  

 تتحت موضوع حفظ األيات. ستجد اقتراحا 136ـ  133ات انظر واقرأ صفح     
 عملية لمواصلة حفظك لآليات في األسابيع القادمة.
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 انطالقةّجديدةّفيّالخلوة
 
 

يدا  في أسلوب الخلوة. لقد كانت الخلوة في ذا األسبوع سنبدأ منعطفا  جدابتداء  من ه     
ألسئلة المقترحة. أما اآلن فستبدأ بتحمل األيام الماضية مبنية على محاولتك الرد على ا

ة كاملة  في تطوير وتدريب نفسك في التأمل في الكلمة بهدف اللقاء مع الرب يالمسئول
 ه. كل يوم وتجديد ذهنك بنور كلمت

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

ح، يهو ما أمارسه اآلن وأقترحه عليك يا أخي في المس مع الرب. وأمتع ما وصلت إليه
راجيا  أن تصبح خلوتك مع الرب جزءا  ال يتجزأ من حياتك اليومية ومتعة تشتاق إليها كل 

 صباح. 
 

 لتالية:وهذا األسلوب يشمل الخطوات ا     
 أمام هللا متذكرا  أنك في حضرة رب المجد. "كفوا )هدئوا ـّصالةّتهيءّبهاّقلبك1ّ

 (.10 :46نفوسكم( واعلموا أني أنا هللا" )مزمور  ّّّّّ
  
 في جلسة واحدة متوقعا  في أثنائها أن ـّقراءةّسريعةّإلصحاحّأوّإصحاحات2ّ

ر لك الكلمة المالروح القدس الس        كتوبة، سيريك بوضوح شخص هللااكن فيك يفس 
ل..." )مزمور         (.130: 119وسينير ذهنك. "فتح كالمك ينير، ُيعق 

  

 بعد أن تكون قد انتهيت من فيهّبعمقّلـّارجعّإلىّأروعّماّلمعّأمامكّوتأم3ّ
يز والتأمل.قراءة اإلصحاح أو اإلصحاحات ستجد أن هناك عدة امكانيات للتر         ك 
ر اآل        يه الواحدة أو الفكرة الواحدة المؤلفة من عدة آيات متتابعة أو منتشرة ـقر 
زعلي        ها في أثناء تأملك.ورك 
 
 ية أو المبادئ الهامة التي اكتشفتها في اآلية أو الفكرة     سأ ـ اكتب األفكار الرئي  

 ما تقولهالجزء هام جدا  فهو دراسة ل مع اآليات السابقة والالحقة. إن هذا       



 اآلية واكتشاف الحق الكتابي الذي تتضمنه. قد تكتشف فكرة واحدة أو       
 يعا  في هذا الكتاب.مفكرتين أو ثالثه في اآلية الواحدة. اكتبها ج       

  
 ب ـ اكتب االنطباعات والتأثيرات وإمكانيات التطبيق. وهذا الجزء يشمل قياس

 مبادئ في اآلية. كن صادقا  مجددا  وشفافا  ياتك على ضوء ما اكتشفته من ح      
 ة قصيرة حول ما كلم ك عنه هللا.في كتاباتك واختم هذا الجزء بصال           

 
ّ:السبوعّالرابع

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشاهد:  أروع ما لمع أمامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم األول  

 
 كل ما قرأته في هذا اليوم: 

  رئيسية:األفكار والمبادئ ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع ما لمع أمامي الشاهد: أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــاليوم الثاني  
 

  كل ما قرأته في هذا اليوم:
 األفكار والمبادئ الرئيسية: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 اثيرات وامكانيات التطبيق: االنطباعات أو الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأروع ما لمع أمامي الشاهد: ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليوم الثالث  

 
 قرأته في هذا اليوم:  كل ما

 األفكار والمبادئ الرئيسية: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 انيات التطبيق: ت أو التاثيرات وامكاالنطباعا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأروع ما لمع أمامي الشاهد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم الرابع  
 

 كل ما قرأته في هذا اليوم: 
 ية: األفكار والمبادئ الرئيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 االنطباعات أو التاثيرات وامكانيات التطبيق: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمامي الشاهد: أروع ما لمع أــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليوم الخامس  
 

 كل ما قرأته في هذا اليوم: 
 دئ الرئيسية: األفكار والمبا
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 يات التطبيق: أو التاثيرات وامكان االنطباعات
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأروع ما لمع أمامي الشاهد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليوم السادس  
 

 اليوم:  كل ما قرأته في هذا
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 كل ما قرأته في هذا اليوم: 
 دئ الرئيسية: األفكار والمبا
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ّلسبوعّالخامس:
ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشاهد: أروع ما لمع أمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــاليوم األول  
 

 كل ما قرأته في هذا اليوم: 
 األفكار والمبادئ الرئيسية: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ت التطبيق: االنطباعات أو التأثيرات وامكانيا
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ّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمع أمامي الشاهد: أروع ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليوم الثاني  

 
  ليوم:كل ما قرأته في هذا ا

 لمبادئ الرئيسية: األفكار وا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 لتطبيق: وامكانيات ااالنطباعات أو التأثيرات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأروع ما لمع أمامي الشاهد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خ بتاريـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم الثالث  
 

 في هذا اليوم: كل ما قرأته 
 األفكار والمبادئ الرئيسية: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمامي الشاهد: أروع ما لمع أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليوم الرابع  
 

  كل ما قرأته في هذا اليوم:
 : ئ الرئيسيةاألفكار والمباد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأروع ما لمع أمامي الشاهد: ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوم السادس ال 
 

 كل ما قرأته في هذا اليوم: 
 : األفكار والمبادئ الرئيسية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي الشاهد: أروع ما لمع أماــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اليوم السابع  
 

 كل ما قرأته في هذا اليوم: 
 ئ الرئيسية: األفكار والمباد
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ات التطبيق: أو التأثيرات وامكانياالنطباعات 
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  هذا اليوم:في كل ما قرأته 
  :األفكار والمبادئ الرئيسية
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  :كل ما قرأته في هذا اليوم
  مبادئ الرئيسية:األفكار وال

 
  االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الشاهد يمامأروع ما لمع أــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــريخ بتاـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ اليوم السادس 

 
  هذا اليوم:في كل ما قرأته 

  ار والمبادئ الرئيسية:األفك
 

  االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الشاهد يمامأروع ما لمع أـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــبتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اليوم السابع 
 

  هذا اليوم:في قرأته  كل ما
  األفكار والمبادئ الرئيسية:

 
  التطبيق:عات أو التأثيرات وامكانيات االنطبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كل ما قرأته في هذا اليوم: 
 األفكار والمبادئ الرئيسية: 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأروع ما لمع أمامي الشاهد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاليوم الثالث  
 



 كل ما قرأته في هذا اليوم: 
 بادئ الرئيسية: الماألفكار و 

 
 ق: انيات التطبياالنطباعات أو التأثيرات وامك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأروع ما لمع أمامي الشاهد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوم الرابع  
 

 كل ما قرأته في هذا اليوم: 
 ية: رئيساألفكار والمبادئ ال
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 وامكانيات التطبيق:  االنطباعات أو التأثيرات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اليوم:  قرأته في هذاكل ما 
  األفكار والمبادئ الرئيسية:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التطبيق:  التأثيرات وامكانياتاالنطباعات أو 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما لمع أمامي الشاهد:  أروعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــاليوم السابع  

 



 كل ما قرأته في هذا اليوم: 
 األفكار والمبادئ الرئيسية: 

 
 االنطباعات أو التأثيرات وامكانيات التطبيق: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظات: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

      



ّوـرارّالنمـاستم
 
 

)مع صعوبته  د تكون الحياة كلها نموا  قالماضية بداية حسنة؟  هل كانت األشهر     
 يس الروح التلمسيرة بنفإن أنت أكملت ا ،ولذته وسقطاته القصيرة وانتصاراته المجيدة(

 األشهر الماضية.  ياختبرتها ف
 

ابتدأ فيكم عمال  يالقول: "الذ يلخص فلبى يتيبولس من أجل فالرسول كان يقين      
كثير من الحاالت  يأن استمرار المسيرة صعب ف ومعل إلى يوم المسيح". يكم   صالحا  

 ين الروح القدس الذيتكلم ع 7 :1 تيموثاوس2 يوفإال أن هللا أعطانا الطاقة لننتصر. 
وح الفشل بل روح ألن هللا لم يعطنا ر وعن صفاته العديدة ويخص منها ثالثة: " يسكن فينا

يسكن فيك يتصف بالقوة  يذالنفس( فالروح القدس الضبط  ي)أالقوة والمحبة والنصح". 
 وبالمحبة وبضبط النفس. 

 
فقر مدقع ولم يعلموا أن  يفسعودية لمئات السنين عاش سكان المملكة العربية ال     

وإذا  ،اآلبار حفر يبالدهم تطفوا على بحر من البترول. إلى أن أبتدأت الشركات ف
 بالسعودية من أغنى دول العالم. 

 
)وصفاته القوة والمحبة  ـيسكن فيك  يسيح فالروح القدس الذمت حياتك للمإن سل       

 ـلك أعطاها هللا  يعلى القوة الت . اتكليغن وأنت ال يجعلك تحيا فقيرا   ،وضبط النفس(
 هللا نفسه.  ـالروح القدس  يأ

 
 ألشهرا يبنجاح ف لوة اليومية وحفظ اآليات التي مارستهافالتدريب على الخ     

يستطيع  ياتكلت على الروح القدس الذأنت إن  ،تكاحي يأن تستمر فتستطيع  ،الماضية
ركأن ي  . طو 

 
 
 



ّفيماّمارسته.ّاالستمرارّامكانيةّلندرسّمعاّ 
ّّ

ّ:الخلوةّاليومية
 

 يالجزء المعد ف من يأن تنتهأن تواصل خلوتك بنفس الطريقة بعد  من السهل جدا       
 ت لتدوين الخلوة،ستخدم ما صورته من صفحاا هذا الكتاب للخلوة.

 
األشهر قد تجد مع مرور األسابيع و استخدم دفتر أو مفكرة أو أجندة لتسجيل الخلوة.      

فاستخدم عندئذ صفحة كاملة لتسجيل خلوة  ،لكتابة خلوة يوم ينصف صفحة ال تكفأن 
  اليوم الواحد.

 
عن ممارسة  ال تكف؟ بكتابةّالخلوةّنطالقةّاالستمتاعاتدريبك إلى  يفهل وصلت      

 الكتابة ألنه بعد كل وقفة طويلة تتبعها بداية متعبة وتدريب صعب. 
 
 :ات الخلوةليك اآلن موجز خطو إ

 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.  ته وانطلق إلى يومك مستمتعا  ضوء ما قرأ يف صل   ـ  4     

 
ّ:حفظّاآليات

      
األسابيع الثالثة  يحفظتها ف يآليات التل ت مراجعتك يوميا  أرجو أن تكون قد واصل     

ضع بطاقات تستطيع أن تكتب محفظة لو  هذا المضمار فاشتر   ياألولى. إن نجحت ف
 . يتالعليها اآليات بالشكل ال

 



 يقين الغفران
 9: 1يوحنا 1    

حتى يغفر لنا  ،إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل     
 من كل إثم. خطايانا ويطهرنا 

                 
         9: 1يوحنا 1                                              

 
 

 لشاهد على هذا الشكل:ظهر البطاقة تستطيع أن تكتب العنوان والتاريخ وا وعلى
 

 يقين الغفران
 

/      / 
 
 

 9: 1 يوحنا1                       
 
 بعة.مط يالبطاقات من أ تستطيع أن تحصل على هذهو 
 
  

 
 

 : ياألسابيع الثالثة األولى ه يتى اآلن فححفظتها  ياآليات الت     
 

 12-11 :5 يوحنا1  الصيقين الخ
  9: 1يوحنا 1  يقين الغفران

 13: 10وس كورنث1  نتصاراإليقين 
 32: 8 رومية   يقين عناية هللا



 16: 15رميا إ    الكلمة
 11: 29م األول أخبار األيا    العبادة

 
من األسبوع الرابع حيث تحفظ كل  ابتداء  حفظ اآليات  يستمرار فهناك خطة لإل     

  .يوميا   ـ واحدة أو أثنتين مع مراجعة كل ما حفظتهأسبوع آية 
 

حياة التلمذة. سترى  يف ينموك اليوم يتساعدك ف هامةل مواضيع وهذه الخطة تشم     
ستراها  يأما اآليات الت ...مستقلة وحدة هيستة مواضيع وكل  أن هناك ثالثين موضوعا  

ضيفها أخرى وتُ تختار آيات  آيات اخترتها أنا وتستطيع أنت أن يبجوار كل موضوع فه
 إلى القائمة.

 
ّآياتّأخرىّتستطيعّأنّتختارهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:الجديدةالحياةّ)أ(ّعشّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 4: 15يوحنا   المسيح هو المركز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 50: 12متى    طاعة المسيحا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            40-39: 5يوحنا     الكلمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                19: 2 يمراث    الصالة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               17: 27أمثال     الشركة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               16: 15يوحنا            الشهادة

 
 
 
ّ

ّّ)ب(ّاعلنّالمسيح:
ـــ                  3: 6إشعياء    سة هللاقدا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                2: 59إشعياء    ساننضياع اإل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 36: 3يوحنا   رارشمصير األ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                10: 5رومية   الرب خالص 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                24: 3رومية   نعمة الخالص



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  3: 3يوحنا   نسان مسئولية اإل
 

ّ)ج(ّاتكلّعلىّعطاياّهللا:ّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               26: 14حنا يو     روحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             9-8: 3حزقيال     قوته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         16-15: 49شعياء إ    نتهأما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               27: 14يوحنا     سالمه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            2-1: 55شعياء إ    تدبيره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               11: 5يعقوب    التجربة يمعونته ف
 

ّ:ّللمسيحّاّ )د(ّكنّتلميذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             12: 10مرقس    ضع المسيح أوال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         16-15: 17 نايوح   صل عن العالمانف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         18-17: 3حبقوق     ابتا  كن ث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        11-10: 58شعياء إ   اخدم اآلخرين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          11-10: 15تثنية    بسخاء عط  أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                8: 2مزمور    رؤية للعالم
 
 
 
 
ّ

ّهّبالمسيح:ّالتشبّ ّي)ه(ّالنموّف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       5-4: 13كورنثوس 1    المحبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          2-1: 131مزمور     التواضع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             28-27: 5متى    ارة والنقاءالطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               23: 12أمثال    والصدق ةماناأل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           38: 10عبرانيين     اإليمان



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               10: 2أفسس    األعمال الصالحة
 

ا تغيرن ينعمة المسيح التنحفظها بل ب ير أن افتخارنا ليس بعدد اآليات التتذك       
 بواسطة الروح القدس وسيفه )كلمة هللا(.
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ّعأسلوبّلدراسةّآيةّخاللّأسبّو
 
 

لتدرس هذه اآليات بعمق فهنا ستجد خطة  يجدت أن عندك الوقت الكافإن و      
 لآلية الواحدة.  كامال  للدراسة والتأمل أسبوعا 

 
 : اليومّالول

اآلية؟ لخص هذه اآلية بكلماتك الخاصة وبلغة  لهذه يو الموضوع األساسما ه     
 بسيطة عادية.

  
ّ:ّياليومّالثان

هل هناك أية ؟ ي لهذه الفقرةما هو الموضوع األساسا اآلية. توجد فيه يالتاقرأ الفقرة      
اآلية موضوع الفقرة أم  ؟ هل تفسرية نفسها؟ ما هموضوع الفقرة واآليعالقة بين 

 صه؟حه أم تلخ  وض  ت
  

ّومّالثالث:ّالي
 د اللفظ على كلمة أو عبارة بدورها منكل مرة شد   يقرأ هذه اآلية عدة مرات وفا     

أثناء  يخطرت على فكرك ف يواآليات األخرى التكتب األفكار الجديدة الك اآلية. بعد ذ
 .قةاستخدام هذه الطري

  
 : اليومّالرابع

ن بعض الفقرات أو ا      مواضيع مماثلة  يتبحث ف يالتس( آليات )من الكتاب المقد  دو 
 ية األساسية.كيف تساعد هذه األعداد على تفسير وتوضيح اآللموضوع هذه اآلية. 

 
 : اليومّالخامس

اعدك على فهم تس يما هو قصد الكاتب من هذه الفقرة. اقرأ التفاسير المختلفة الت     
 ها.الزمان والظروف واألحداث المتعلقة ب

 



ّاليومّالسادس:ّ
حاول أن تحيا حسب تعليم هذه  أياليومية. هذه اآلية على حياتك ق طب  حاول أن تُ      

 قادم.وم وكل األسبوع الاآلية الي
 هل هناك أمر عليك أن تطيعه؟ـ  1
 هل هناك وعد يمكنك أن تطالب به؟ـ  2

 خطية عليك أن تتجنبها أو تعترف بها إلى هللا؟ هل هناك ـ  3

 تقتدى به.حتى  حي  هل هناك مثل أعلى ـ  4
 يجب أن تتبعها لتختبر قيمة هذه اآلية؟ يالخطوات العملية الت يما ه

 
ّالسابع:ّاليومّ
 رت ب .األيام الماضية. هل تحب أن تشارك غيرك فيما تعلمته يع ما درسته فراج     

جتماع ا يتأمل فشكل  يأو تقدمه ف ،فيما وجدته أن تشارك صديقا  يع أفكارك حتى تستط
 أو كعظة.للشباب 

 بمشاركة الغير فيما وجدته. قرارك ياطلب بركة من هللا وإرشاده ف     
ّ

فمك، بل تلهج فيه نهارا  وليال ، لكي تتحفظ للعمل حسب  "ال يبرح سفر هذه الشريعة من
ّ(.8: 1ُتصل ح طريقك وحينئذ ُتفل ح" )يشوع  كل ما هو مكتوب  فيه. ألنك حينئذ


